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  كتاب میالد یسوع المسیح ابن داود ابن ابراھیم . 1

ابراھیم ولد اسحق .واسحق ولد یعقوب .ویعقوب ولد  2
ویھوذا ولد فارص وزارح من  3 یھوذا واخوتھ .

  ثامار .وفارص ولد حصرون .وحصرون ولد ارام .

وارام ولد عمیناداب .وعمیناداب ولد  4
بوعز من  وسلمون ولد 5 نحشون .ونحشون ولد سلمون .

راحاب .وبوعز ولد عوبید من راعوث .وعوبید ولد 
ویسى ولد داود الملك .وداود الملك ولد سلیمان  6 یسى .

وسلیمان ولد رحبعام .ورحبعام ولد  7 من التي ألوریا .
وآسا ولد یھوشافاط .ویھوشافاط  8 ابیا .وابیا ولد آسا .

.ویوثام وعزیا ولد یوثام  9 ولد یورام .ویورام ولد عزیا .
وحزقیا ولد  10 ولد آحاز .وآحاز ولد حزقیا .

ویوشیا  11 منّسى .ومنّسى ولد آمون .وآمون ولد یوشیا .
وبعد سبي بابل  12 ولد یكنیا واخوتھ عند سبي بابل .

وزربابل  13 یكنیا ولد شألتیئیل .وشألتیئیل ولد زربابل .
  . ولد ابیھود .وابیھود ولد الیاقیم .والیاقیم ولد عازور

وعازور ولد صادوق .وصادوق ولد اخیم .واخیم ولد  14
والیود ولد ألیعازر .وألیعازر ولد متان .ومتان  15 الیود .

ویعقوب ولد یوسف رجل مریم التي  16 ولد یعقوب .
فجمیع االجیال  17 ولد منھا یسوع الذي یدعى المسیح .

الى  من ابراھیم الى داود اربعة عشر جیال .ومن داود
بابل اربعة عشر جیال . ومن سبي بابل الى المسیح سبي 

اما والدة یسوع المسیح فكانت  18 اربعة عشر جیال
ھكذا .لما كانت مریم امھ مخطوبة لیوسف قبل ان یجتمعا 

فیوسف رجلھا اذ  19 وجدت حبلى من الروح القدس .
  كان بارا ولم یشأ ان یشھرھا اراد تخلیتھا سّرا .

 إیوۇور في ھذه االمور اذا مالك ولكن فیما ھو متفك 20

قد ظھر لھ في حلم قائال یا یوسف ابن داود ال تخف ان 
تأخذ مریم امرأتك . الن الذي حبل بھ فیھا ھو من الروح 

فستلد ابنا وتدعو اسمھ یسوع النھ یخّلص  21 القدس .
وھذا كلھ كان لكي یتم ما قیل  22 شعبھ من خطایاھم .

ھوذا العذراء تحبل وتلد ابنا  23 بالنبي القائل . إیوۇومن 
فلما  24 ویدعون اسمھ عمانوئیل الذي تفسیره هللا معنا
واخذ  إیوۇواستیقظ یوسف من النوم فعل كما امره مالك 

ولم یعرفھا حتى ولدت ابنھا البكر .ودعا  25 امرأتھ .
   اسمھ یسوع

ولما ولد یسوع في بیت لحم الیھودیة في ایام ھیرودس  2
  جوس من المشرق قد جاءوا الى اورشلیمالملك اذا م

قائلین این ھو المولود ملك الیھود .فاننا رأینا نجمھ في  2
فلما سمع ھیرودس الملك  3 المشرق واتینا لنسجد لھ .

فجمع كل رؤساء  4 اضطرب وجمیع اورشلیم معھ .
فقالوا  5 الكھنة وكتبة الشعب وسألھم این یولد المسیح .

  یة .النھ ھكذا مكتوب بالنبي .لھ في بیت لحم الیھود

وانت یا بیت لحم ارض یھوذا لست الصغرى بین  6
رؤساء یھوذا .الن منك یخرج مدبر یرعى شعبي 

  اسرائیل

حینئذ دعا ھیرودس المجوس سّرا وتحقق منھم زمان  7
ثم ارسلھم الى بیت لحم وقال اذھبوا  8 النجم الذي ظھر .

جدتموه وافحصوا بالتدقیق عن الصبي .ومتى و
فلما سمعوا  9 فاخبروني لكي آتي انا ایضا واسجد لھ .

من الملك ذھبوا واذا النجم الذي رأوه في المشرق 
  یتقدمھم حتى جاء ووقف فوق حیث كان الصبي .

وأتوا  11 فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظیما جدا . 10
الى البیت ورأوا الصبي مع مریم امھ .فخروا وسجدوا 

 كنوزھم وقدموا لھ ھدایا ذھبا ولبانا ومّرا . لھ .ثم فتحوا

ثم اذ أوحي الیھم في حلم ان ال یرجعوا الى ھیرودس  12
وبعدما  13 انصرفوا في طریق اخرى الى كورتھم

قد ظھر لیوسف في حلم قائال  إیوۇوانصرفوا اذا مالك 
قم وخذ الصبي وامھ واھرب الى مصر وكن ھناك حتى 

 ان یطلب الصبي لیھلكھ .اقول لك .الن ھیرودس مزمع 

 فقام واخذ الصبي وامھ لیال وانصرف الى مصر . 14

وكان ھناك الى وفاة ھیرودس .لكي یتم ما قیل من  15
حینئذ لما  16 بالنبي القائل من مصر دعوت ابني إیوۇو

رأى ھیرودس ان المجوس سخروا بھ غضب 
جدا .فارسل وقتل جمیع الصبیان الذین في بیت لحم وفي 

ومھا من ابن سنتین فما دون بحسب الزمان الذي كل تخ
حینئذ تم ما قیل بارمیا النبي  17 تحققھ من المجوس .

صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعویل  18 القائل .
كثیر .راحیل تبكي على اوالدھا وال ترید ان تتعزى النھم 

 إیوۇوفلما مات ھیرودس اذا مالك  19 لیسوا بموجودین

قائال .قم وخذ  20 یوسف في مصرقد ظھر في حلم ل
الصبي وامھ واذھب الى ارض اسرائیل .النھ قد مات 

فقام واخذ الصبي  21 الذین كانوا یطلبون نفس الصبي .
ولكن لما سمع ان  22 وامھ وجاء الى ارض اسرائیل .

ارخیالوس یملك على الیھودیة عوضا عن ھیرودس ابیھ 
ي حلم خاف ان یذھب الى ھناك .واذ أوحي الیھ ف

وأتى وسكن في مدینة  23 انصرف الى نواحي الجلیل .
یقال لھا ناصرة .لكي یتم ما قیل باالنبیاء انھ سیدعى 

   ناصریا

وفي تلك االیام جاء یوحنا المعمدان یكرز في بریة  3
 قائال توبوا النھ قد اقترب ملكوت السموات . 2 الیھودیة .

القائل صوت  فان ھذا ھو الذي قیل عنھ باشعیاء النبي 3
.اصنعوا سبلھ  إیوۇوصارخ في البریة اعدوا طریق 

ویوحنا ھذا كان لباسھ من وبر االبل وعلى  4 مستقیمة .
 حقویھ منطقة من جلد .وكان طعامھ جرادا وعسال بریا .

حینئذ خرج الیھ اورشلیم وكل الیھودیة وجمیع الكورة  5
فین واعتمدوا منھ في االردن معتر 6 المحیطة باالردن .

فلما رأى كثیرین من الفریسیین والصدوقیین  7 بخطایاھم
یاتون الى معمودیتھ قال لھم یا اوالد االفاعي من اراكم 

فاصنعوا اثمارا تلیق  8 ان تھربوا من الغضب اآلتي .
  بالتوبة .
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وال تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراھیم ابا .الني  9
ن ھذه الحجارة اوالدا اقول لكم ان هللا قادر ان یقیم م

واآلن قد وضعت الفاس على اصل  10 البراھیم .
الشجر .فكل شجرة ال تصنع ثمرا جیدا تقطع وتلقى في 

انا اعمدكم بماء للتوبة .ولكن الذي یأتي بعدي  11 النار .
ھو اقوى مني الذي لست اھال ان احمل حذاءه .ھو 

ه الذي رفشھ في ید 12 سیعمدكم بالروح القدس ونار .
وسینقي بیدره ویجمع قمحھ الى المخزن .واما التبن 

حینئذ جاء یسوع من الجلیل الى  13 فیحرقھ بنار ال تطفأ
ولكن یوحنا منعھ قائال  14 االردن الى یوحنا لیعتمد منھ .

فاجاب  15 انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الّي .
یسوع وقال لھ اسمح اآلن .النھ ھكذا یلیق بنا ان نكمل 

فلما اعتمد یسوع صعد  16 كل بر .حینئذ سمح لھ .
للوقت من الماء .واذا السموات قد انفتحت لھ فرأى روح 

وصوت من  17 هللا نازال مثل حمامة وآتیا علیھ .
   السموات قائال ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت .

ثم أصعد یسوع الى البریة من الروح لیجرب من  4
اربعین نھارا واربعین لیلة جاع صام  فبعدما 2 ابلیس .
فتقدم الیھ المجرب وقال لھ ان كنت ابن هللا فقل  3 اخیرا .

فاجاب وقال مكتوب  4 ان تصیر ھذه الحجارة خبزا .
لیس بالخبز وحده یحیا االنسان بل بكل كلمة تخرج من 

ثم اخذه ابلیس الى المدینة المقدسة واوقفھ على  5 فم هللا .
ال لھ ان كنت ابن هللا فاطرح نفسك وق 6 جناح الھیكل .

الى اسفل .النھ مكتوب انھ یوصي مالئكتھ بك .فعلى 
قال لھ  7 ایادیھم یحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك .

ثم اخذه  8 الھك . إیوۇویسوع مكتوب ایضا ال تجرب 
ایضا ابلیس الى جبل عال جدا واراه جمیع ممالك العالم 

جمیعھا ان خررت وقال لھ اعطیك ھذه  9 ومجدھا .
حینئذ قال لھ یسوع اذھب یا  10 وسجدت لي .

الھك تسجد وایاه وحده  یوۇوإلشیطان .النھ مكتوب 
ثم تركھ ابلیس واذا مالئكة قد جاءت فصارت  11 تعبد .
ولما سمع یسوع ان یوحنا اسلم انصرف الى  12 تخدمھ

وترك الناصرة واتى فسكن في كفرناحوم  13 الجلیل .
لكي یتم  14 بحر في تخوم زبولون ونفتالیم .التي عند ال

ارض زبولون وارض  15 ما قیل باشعیاء النبي القائل .
الشعب  16 نفتالیم طریق البحر عبر االردن جلیل االمم .

الجالس في ظلمة ابصر نورا عظیما .والجالسون في 
من ذلك  17 كورة الموت وظاللھ اشرق علیھم نور .

یقول توبوا النھ قد اقترب الزمان ابتدأ یسوع یكرز و
واذ كان یسوع ماشیا عند بحر  18 ملكوت السموات

الجلیل ابصر اخوین سمعان الذي یقال لھ بطرس 
واندراوس اخاه یلقیان شبكة في البحر فانھما كانا 

فقال لھما ھلم ورائي فاجعلكما صیادي  19 صیادین .
  فللوقت تركا الشباك وتبعاه . 20 الناس .

 

 

از من ھناك فرأى اخوین آخرین یعقوب بن ثم اجت 21
زبدي ویوحنا اخاه في السفینة مع زبدي ابیھما یصلحان 

فللوقت تركا السفینة واباھما  22 شباكھما فدعاھما .
وكان یسوع یطوف كل الجلیل یعلم في  23 وتبعاه

مجامعھم ویكرز ببشارة الملكوت ویشفي كل مرض وكل 
جمیع فذاع خبره في  24 ضعف في الشعب .

سوریة .فاحضروا الیھ جمیع السقماء المصابین بامراض 
واوجاع مختلفة والمجانین والمصروعین والمفلوجین 

كثیرة من الجلیل والعشر فتبعتھ جموع  25 فشفاھم .
   المدن واورشلیم والیھودیة ومن عبر االردن

ولما رأى الجموع صعد الى الجبل .فلما جلس تقدم  5
طوبى  3 ح فاه وعلمھم قائال .ففت 2 الیھ تالمیذه .

طوبى  4 .الن لھم ملكوت السموات . للمساكین بالروح
طوبى للودعاء .النھم یرثون  5 للحزانى .النھم یتعزون .

طوبى للجیاع والعطاش الى البر .النھم  6 االرض .

طوبى  8 طوبى للرحماء .النھم یرحمون . 7 یشبعون .
طوبى لصانعي  9 .لالنقیاء القلب .النھم یعاینون هللا 

طوبى للمطرودین  10 السالم .النھم ابناء هللا یدعون .
طوبى لكم  11 من اجل البر .الن لھم ملكوت السموات .

اذا عّیروكم وطردوكم وقالوا علیكم كل كلمة شریرة من 
افرحوا وتھللوا .الن اجركم عظیم في  12 اجلي كاذبین .

انتم  13 ن قبلكمالسموات .فانھم ھكذا طردوا االنبیاء الذی
ملح االرض .ولكن ان فسد الملح فبماذا یملح .ال یصلح 

  بعد لشيء اال الن یطرح خارجا ویداس من الناس .

انتم نور العالم .ال یمكن ان تخفى مدینة موضوعة  14
وال یوقدون سراجا ویضعونھ تحت  15 على جبل .

 المكیال بل على المنارة فیضيء لجمیع الذین في البیت .

فلیضئ نوركم ھكذا قدام الناس لكي یروا اعمالكم  16
ال تظنوا  17 الحسنة ویمجدوا اباكم الذي في السموات

اني جئت النقض الناموس او االنبیاء .ما جئت النقض 
فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء  18 بل الكّمل .

واالرض ال یزول حرف واحد او نقطة واحدة من 
فمن نقض احدى ھذه  19 لكل .الناموس حتى یكون ا

الوصایا الصغرى وعلم الناس ھكذا یدعى اصغر في 
ملكوت السموات .واما من عمل وعّلم فھذا یدعى عظیما 

فاني اقول لكم انكم ان لم یزد  20 في ملكوت السموات .
 بركم على الكتبة والفریسیین لن تدخلوا ملكوت السموات

.ومن قتل یكون  قد سمعتم انھ قیل للقدماء ال تقتل 21
واما انا فاقول لكم ان كل من  22 مستوجب الحكم .

یغضب على اخیھ باطال یكون مستوجب الحكم .ومن قال 
الخیھ رقا یكون مستوجب المجمع .ومن قال یا احمق 

فان قدمت قربانك الى  23 یكون مستوجب نار جھنم .
فاترك  24 المذبح وھناك تذكرت ان الخیك شیئا علیك

نك قدام المذبح واذھب اوال اصطلح مع ھناك قربا
  اخیك .وحینئذ تعال وقدم قربانك .
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كن مراضیا لخصمك سریعا ما دمت معھ في  25
الطریق .لئال یسلمك الخصم الى القاضي ویسلمك 

الحق اقول  26 القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن .
قد  27 لك ال تخرج من ھناك حتى توفي الفلس االخیر

واما انا فاقول لكم ان  28 قیل للقدماء ال تزن .سمعتم انھ 
 كل من ینظر الى امرأة لیشتھیھا فقد زنى بھا في قلبھ .

فان كانت عینك الیمنى تعثرك فاقلعھا وألقھا  29
عنك .النھ خیر لك ان یھلك احد اعضائك وال یلقى 

وان كانت یدك الیمنى تعثرك  30 جسدك كلھ في جھنم .
النھ خیر لك ان یھلك احد اعضائك فاقطعھا والقھا عنك .

وقیل من طلق امرأتھ  31 وال یلقى جسدك كلھ في جھنم
واما انا فاقول لكم ان من طلق  32 فلیعطھا كتاب طالق .

امرأتھ اال لعّلة الزنى یجعلھا تزني .ومن یتزوج مطلقة 
ایضا سمعتم انھ قیل للقدماء ال تحنث بل  33 فانھ یزني

واما انا فاقول لكم ال تحلفوا  34 اقسامك . یوۇوإلأوف 
وال باالرض النھا  35 البتة .ال بالسماء النھا كرسي هللا .

 موطئ قدمیھ .وال باورشلیم النھا مدینة الملك العظیم .

وال تحلف براسك النك ال تقدر ان تجعل شعرة  36
بل لیكن كالمكم نعم نعم ال  37 واحدة بیضاء او سوداء .
سمعتم انھ قیل  38 و من الشریرال .وما زاد على ذلك فھ

واما انا فاقول لكم ال تقاوموا  39 عین بعین وسن بسن .
الشر .بل من لطمك على خدك االیمن فحّول لھ اآلخر 

ومن اراد ان یخاصمك ویاخذ ثوبك فاترك لھ  40 ایضا .
ومن سخرك میال واحدا فاذھب معھ  41 الرداء ایضا .

اد ان یقترض منك من سألك فاعطھ .ومن ار 42 اثنین .
 سمعتم انھ قیل تحب قریبك وتبغض عدوك . 43 فال ترده

واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم .باركوا  44
العنیكم .احسنوا الى مبغضیكم .وصلّوا الجل الذین 

لكي تكونوا ابناء ابیكم  45 یسیئون الیكم ویطردونكم .
الذي في السموات .فانھ یشرق شمسھ على االشرار 

النھ ان  46 لحین ویمطر على االبرار والظالمین .والصا
احببتم الذین یحبونكم فاي اجر لكم .الیس العشارون ایضا 

وان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل  47 یفعلون ذلك .
  تصنعون .ألیس العشارون ایضا یفعلون ھكذا .

فكونوا انتم كاملین كما ان اباكم الذي في السموات  48
   ھو كامل

رزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي احت 6
ینظروكم .واال فلیس لكم اجر عند ابیكم الذي في 

صنعت صدقة فال تصوت قدامك  فمتى 2 السموات .
بالبوق كما یفعل المراؤون في المجامع وفي االزقة لكي 

یمّجدوا من الناس . الحق اقول لكم انھم قد استوفوا 
صدقة فال تعرف واما انت فمتى صنعت  3 اجرھم .

لكي تكون صدقتك في  4 شمالك ما تفعل یمینك .
  الخفاء .فابوك الذي یرى في الخفاء ھو یجازیك عالنیة

 

 

ومتى صلّیت فال تكن كالمرائین .فانھم یحبون ان  5
یصلّوا قائمین في المجامع وفي زوایا الشوارع لكي 

 یظھروا للناس .الحق اقول لكم انھم قد استوفوا اجرھم .

واما انت فمتى صلّیت فادخل الى مخدعك واغلق بابك  6
وصّل الى ابیك الذي في الخفاء .فابوك الذي یرى في 

وحینما تصلّون ال تكرروا  7 الخفاء یجازیك عالنیة .
الكالم باطال كاالمم .فانھم یظنون انھ بكثرة كالمھم 

فال تتشبھوا بھم .الن اباكم یعلم ما  8 یستجاب لھم .
فصلّوا انتم ھكذا .ابانا  9 ھ قبل ان تسألوهتحتاجون الی

لیأت  10 الذي في السموات .لیتقدس اسمك .
ملكوتك .لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على 

واغفر لنا  12 خبزنا كفافنا اعطنا الیوم . 11 االرض .
وال تدخلنا  13 ذنوبنا كما نغفر نحن ایضا للمذنبین الینا .

ریر .الن لك الملك والقوة في تجربة .لكن نجنا من الش
فانھ ان غفرتم للناس زالتھم  14 والمجد الى االبد .آمین .

وان لم تغفروا للناس  15 یغفر لكم ایضا ابوكم السماوي .
ومتى صمتم  16 زالتھم ال یغفر لكم ابوكم ایضا زالتكم

فال تكونوا عابسین كالمرائین .فانھم یغیرون وجوھھم 
.الحق اقول لكم انھم قد لكي یظھروا للناس صائمین 

واما انت فمتى صمت فادھن راسك  17 استوفوا اجرھم .
لكي ال تظھر للناس صائما بل البیك  18 واغسل وجھك .

الذي في الخفاء .فابوك الذي یرى في الخفاء یجازیك 
ال تكنزوا لكم كنوزا على االرض حیث یفسد  19 عالنیة

  . السوس والصدأ وحیث ینقب السارقون ویسرقون

بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حیث ال یفسد سوس  20
النھ  21 وال صدأ وحیث ال ینقب سارقون وال یسرقون .

سراج  22 حیث یكون كنزك ھناك یكون قلبك ایضا .
الجسد ھو العین .فان كانت عینك بسیطة فجسدك كلھ 

وان كانت عینك شریرة فجسدك كلھ  23 یكون نیرا .
النور الذي فیك ظالما فالظالم كم  یكون مظلما .فان كان

ال یقدر احد ان یخدم سیدین .النھ اما ان یبغض  24 یكون
الواحد ویحب اآلخر او یالزم الواحد ویحتقر اآلخر .ال 

لذلك اقول لكم ال  25 تقدرون ان تخدموا هللا والمال .
تھتموا لحیاتكم بما تاكلون وبما تشربون .وال الجسادكم 

الحیاة افضل من الطعام والجسد  بما تلبسون .ألیست
انظروا الى طیور السماء .انھا ال  26 افضل من اللباس .

تزرع وال تحصد وال تجمع الى مخازن .وابوكم السماوي 
ومن منكم اذا  27 یقوتھا .ألستم انتم بالحري افضل منھا .

ولماذا  28 اھتم یقدر ان یزید على قامتھ ذراعا واحدة .
لوا زنابق الحقل كیف تنمو .ال تتعب تھتمون باللباس .تأم

ولكن اقول لكم انھ وال سلیمان في كل  29 وال تغزل .
فان كان عشب الحقل  30 مجده كان یلبس كواحدة منھا .

الذي یوجد الیوم ویطرح غدا في التنور یلبسھ هللا ھكذا 
فال  31 أفلیس بالحري جدا یلبسكم انتم یا قلیلي االیمان .

  ا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس .تھتموا قائلین ماذ

فان ھذه كلھا تطلبھا االمم .الن اباكم السماوي یعلم  32
  انكم تحتاجون الى ھذه كلھا .
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لكن اطلبوا اوال ملكوت هللا وبره وھذه كلھا تزاد  33
لنفسھ .یكفي فال تھتموا للغد .الن الغد یھتم بما  34 لكم .

   الیوم شره

النكم بالدینونة التي بھا  2 دانوا .ال تدینوا لكي ال ت 7
  الذي بھ تكیلون یكال لكم . تدینون تدانون .وبالكیل

ولماذا تنظر القذى الذي في عین اخیك .واما الخشبة  3
ام كیف تقول ألخیك  4 التي في عینك فال تفطن لھا .

یا  5 دعني اخرج القذى من عینك وھا الخشبة في عینك .
من عینك .وحینئذ تبصر جیدا مرائي اخرج اوال الخشبة 

ال تعطوا القدس  6 ان تخرج القذى من عین اخیك .
للكالب .وال تطرحوا درركم قدام الخنازیر .لئال تدوسھا 

اسألوا تعطوا .اطلبوا  7 بارجلھا وتلتفت فتمزقكم
الن كل من یسأل یأخذ .ومن  8 تجدوا .اقرعوا یفتح لكم .

ي انسان منكم اذا ام ا 9 یطلب یجد .ومن یقرع یفتح لھ .
وان سألھ سمكة یعطیھ  10 سألھ ابنھ خبزا یعطیھ حجرا .

فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا  11 حیة .
اوالدكم عطایا جیدة فكم بالحري ابوكم الذي في السموات 

فكل ما تریدون ان یفعل  12 یھب خیرات للذین یسألونھ .
ن ھذا ھو الناس بكم افعلوا ھكذا انتم ایضا بھم .ال

ادخلوا من الباب الضیق .النھ  13 الناموس واالنبیاء
واسع الباب ورحب الطریق الذي یؤدي الى 

ما اضیق  14 الھالك .وكثیرون ھم الذین یدخلون منھ .
الباب وأكرب الطریق الذي یؤدي الى الحیاة .وقلیلون ھم 

احترزوا من االنبیاء الكذبة الذین  15 الذین یجدونھ
 اب الحمالن ولكنھم من داخل ذئاب خاطفة .یأتونكم بثی

من ثمارھم تعرفونھم .ھل یجتنون من الشوك عنبا او  16
ھكذا كل شجرة جیدة تصنع اثمارا  17 من الحسك تینا .

ال  18 جیدة .واما الشجرة الردیة فتصنع اثمارا ردّیة .
تقدر شجرة جیدة ان تصنع اثمارا ردّیة وال شجرة ردّیة 

كل شجرة ال تصنع ثمرا جیدا  19 جیدة .ان تصنع اثمارا 
  فاذا من ثمارھم تعرفونھم 20 تقطع وتلقى في النار .

لیس كل من یقول لي یا رب یا رب یدخل ملكوت  21
 السموات .بل الذي یفعل ارادة ابي الذي في السموات .

كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم یا رب یا رب  22
ا شیاطین وباسمك ألیس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجن

فحینئذ أصّرح لھم اني لم  23 صنعنا قوات كثیرة .
فكل من یسمع  24 اعرفكم قط .اذھبوا عني یا فاعلي االثم

اقوالي ھذه ویعمل بھا اشبھھ برجل عاقل بنى بیتھ على 
فنزل المطر وجاءت االنھار وھبت الریاح  25 الصخر .

على  ووقعت على ذلك البیت فلم یسقط .النھ كان مؤسسا
وكل من یسمع اقوالي ھذه وال یعمل بھا  26 الصخر .

فنزل المطر  27 یشّبھ برجل جاھل بنى بیتھ على الرمل .
وجاءت االنھار وھبت الریاح وصدمت ذلك البیت 

فلما اكمل یسوع ھذه  28 فسقط .وكان سقوطھ عظیما
النھ كان یعّلمھم  29 االقوال بھتت الجموع من تعلیمھ .

   لیس كالكتبةكمن لھ سلطان و

واذا  2 ولما نزل من الجبل تبعتھ جموع كثیرة . 8
ان اردت تقدر ان  ابرص قد جاء وسجد لھ قائال یا سید

فمدّ یسوع یده ولمسھ قائال أرید  3 تطھرني .
فقال لھ یسوع انظر ان  4 فاطھر .وللوقت طھر برصھ .

ال تقول ألحد .بل اذھب أر نفسك للكاھن وقدم القربان 
ولما دخل یسوع  5 ر بھ موسى شھادة لھمالذي ام

ویقول یا سید  6 كفرناحوم جاء الیھ قائد مئة یطلب الیھ
فقال لھ  7 غالمي مطروح في البیت مفلوجا متعذبا جدا .

فاجاب قائد المئة وقال یا سید  8 یسوع انا آتي واشفیھ .
لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي .لكن قل كلمة فیبرأ 

ا ایضا انسان تحت سلطان .لي جند الني ان 9 غالمي .
تحت یدي .اقول لھذا اذھب فیذھب وآلخر ائت فیاتي 

فلما سمع یسوع تعجب  10 ولعبدي افعل ھذا فیفعل .
وقال للذین یتبعون .الحق اقول لكم لم اجد وال في 

واقول لكم ان كثیرین  11 اسرائیل ایمانا بمقدار ھذا .
مع ابراھیم سیأتون من المشارق والمغارب ویتكئون 

واما بنو  12 واسحق ویعقوب في ملكوت السموات .
الملكوت فیطرحون الى الظلمة الخارجیة .ھناك یكون 

ثم قال یسوع لقائد المئة  13 البكاء وصریر االسنان .
 اذھب وكما آمنت لیكن لك .فبرأ غالمھ في تلك الساعة

ولما جاء یسوع الى بیت بطرس رأى حماتھ  14
فلمس یدھا فتركتھا  15 .مطروحة ومحمومة 

ولما صار المساء قدموا  16 الحمى .فقامت وخدمتھم .
الیھ مجانین كثیرین .فأخرج االرواح بكلمة وجمیع 

لكي یتم ما قیل باشعیاء النبي القائل  17 المرضى شفاھم .
ولما رأى یسوع  18 ھو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا

فتقدم  19 جموعا كثیرة حولھ امر بالذھاب الى العبر .
فقال لھ  20 كاتب وقال لھ یا معلم اتبعك اینما تمضي .

یسوع للثعالب اوجرة ولطیور السماء اوكار .واما ابن 
وقال لھ آخر من  21 االنسان فلیس لھ این یسند راسھ .

  تالمیذه یا سید ائذن لي ان امضي اوال وادفن ابي .

  فقال لھ یسوع اتبعني ودع الموتى یدفنون موتاھم 22

واذ اضطراب  24 ولما دخل السفینة تبعھ تالمیذه . 23
عظیم قد حدث في البحر حتى غطت االمواج 

فتقدم تالمیذه وایقظوه قائلین  25 السفینة .وكان ھو نائما .
فقال لھم ما بالكم خائفین یا  26 یا سید نجنا فاننا نھلك .

قلیلي االیمان .ثم قام وانتھر الریاح والبحر فصار ھدوء 
فتعجب الناس قائلین اي انسان ھذا .فان  27 یم .عظ

ولما جاء الى العبر الى  28 الریاح والبحر جمیعا تطیعھ
كورة الجرجسیین استقبلھ مجنونان خارجان من القبور 

ھائجان جدا حتى لم یكن احد یقدر ان یجتاز من تلك 
واذا ھما قد صرخا قائلین ما لنا ولك یا  29 الطریق .

  .أجئت الى ھنا قبل الوقت لتعذبنا .یسوع ابن هللا 

  وكان بعیدا منھم قطیع خنازیر كثیرة ترعى . 30

فالشیاطین طلبوا الیھ قائلین ان كنت تخرجنا فاذن لنا  31
  ان نذھب الى قطیع الخنازیر .
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فقال لھم امضوا .فخرجوا ومضوا الى قطیع  32
الخنازیر .واذا قطیع الخنازیر كلھ قد اندفع من على 

اما الرعاة  33 جرف الى البحر ومات في المیاه .ال
فھربوا ومضوا الى المدینة واخبروا عن كل شيء وعن 

فاذا كل المدینة قد خرجت لمالقاة  34 أمر المجنونین .
   عن تخومھمیسوع .ولما ابصروه طلبوا ان ینصرف 

واذا مفلوج  2 فدخل السفینة واجتاز وجاء الى مدینتھ 9
حا على فراشفلما رأى یسوع ایمانھم یقدمونھ الیھ مطرو

واذا قوم من  3 قال للمفلوج ثق یا بنیمغفورة لك خطایاك
فعلم یسوع  4 الكتبة قد قالوا في انفسھم ھذا یجدّف

ایما ایسر  5 افكارھم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم
  ان یقال مغفورة لك خطایاكاو ان یقال قم وامش

االنسان سلطانا على االرض  ولكن لكي تعلموا ان البن 6
ان یغفر الخطایاحینئذ قال للمفلوجقم احمل فراشك واذھب 

فلما رأى الجموع  8 فقام ومضى الى بیتھ 7 الى بیتك
  تعجبوا ومجدوا هللا الذي اعطى الناس سلطانا مثل ھذا

وفیما یسوع مجتاز من ھناك رأى انسانا جالسا عند  9
وبینما  10 بعنیفقام وتبعھمكان الجبایة اسمھ متىفقال لھ ات

ھو متكئ في البیت اذا عشارون وخطاة كثیرون قد 
فلما نظر  11 جاءوا واتكأوا مع یسوع وتالمیذه

الفریسیون قالوا لتالمیذه لماذا یاكل معلمكم مع العشارین 
فلما سمع یسوع قال لھم ال یحتاج االصحاء  12 والخطاة

ما ھواني فاذھبوا وتعلّموا  13 الى طبیب بل المرضى
ارید رحمة ال ذبیحةالني لم آت الدعو ابرارا بل خطاة 

حینئذ اتى الیھ تالمیذ یوحنا قائلین لماذا  14 الى التوبة
نصوم نحن والفریسیون كثیرا واما تالمیذك فال 

فقال لھم یسوع ھل یستطیع بنو العرس ان  15 یصومون
ینوحوا ما دام العریس معھمولكن ستأتي ایام حین یرفع 

لیس احد یجعل رقعة  16 عریس عنھم فحینئذ یصومونال
من قطعة جدیدة على ثوب عتیقالن الملء یاخذ من 

وال یجعلون خمرا جدیدة  17 الثوب فیصیر الخرق اردأ
في زقاق عتیقةلئال تنشّق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق 
 تتلفبل یجعلون خمرا جدیدة في زقاق جدیدة فتحفظ جمیعا

م بھذا اذا رئیس قد جاء فسجد لھ قائال وفیما ھو یكلمھ 18
  ان ابنتي اآلن ماتتلكن تعال وضع یدك علیھا فتحیا

واذا امرأة نازفة  20 فقام یسوع وتبعھ ھو وتالمیذه 19
دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائھ ومّست ھدب 

 النھا قالت في نفسھا ان مسست ثوبھ فقط شفیت 21 ثوبھ

ا فقال ثقي یا ابنةایمانك قد فالتفت یسوع وابصرھ 22
ولما جاء یسوع  23 شفاك فشفیت المرأة من تلك الساعة

  الى بیت الرئیس ونظر المزمرین والجمع یضجون

قال لھم تنحوافان الصبیة لم تمت لكنھا نائمةفضحكوا  24
فلما اخرج الجمع دخل وامسك بیدھافقامت  25 علیھ

  كلھافخرج ذلك الخبر الى تلك االرض  26 الصبیة

وفیما یسوع مجتاز من ھناك تبعھ اعمیان یصرخان  27
  ویقوالن ارحمنا یا ابن داود

ولما جاء الى البیت تقدم الیھ االعمیانفقال لھما یسوع  28
حینئذ  29 أتؤمنان اني اقدر ان افعل ھذاقاال لھ نعم یا سید

 30 لمس اعینھما قائال بحسب ایمانكما لیكن لكما

 ھرھما یسوع قائال انظرا ال یعلم احدفانفتحت اعینھمافانت

  ولكنھما خرجا واشاعاه في تلك االرض كلھا 31

وفیما ھما خارجان اذا انسان اخرس مجنون قدموه  32
فلما اخرج الشیطان تكلم االخرسفتعجب الجموع  33 الیھ

اما  34 قائلین لم یظھر قط مثل ھذا في اسرائیل
  الشیاطینالفریسیون فقالوا برئیس الشیاطین یخرج 

وكان یسوع یطوف المدن كلھا والقرى یعّلم في  35
مجامعھاویكرز ببشارة الملكوتویشفي كل مرض وكل 

ولما رأى الجموع تحنن علیھم اذ  36 ضعف في الشعب
حینئذ  37 كانوا منزعجین ومنطرحین كغنم ال راعي لھا
فاطلبوا  38 قال لتالمیذه الحصاد كثیر ولكن الفعلة قلیلون

   لحصاد ان یرسل فعلة الى حصادهمن رب ا

ثم دعا تالمیذه االثني عشر واعطاھم سلطانا على  10
ارواح نجسة حتى یخرجوھا ویشفوا كل مرض وكل 

اسماء االثني عشر رسوال فھي ھذھاالول  واما 2 ضعف
سمعان الذي یقال لھ بطرس واندراوس اخوھیعقوب بن 

ى فیلبس وبرثولماوستوما ومت 3 زبدي ویوحنا اخوه
سمعان  4 العشاریعقوب بن حلفى ولباوس الملقب تداوس

ھؤالء االثنا  5 القانوي ویھوذا االسخریوطي الذي اسلمھ
عشر ارسلھم یسوع واوصاھم قائالالى طریق امم ال 

بل اذھبوا  6 تمضوا والى مدینة للسامریین ال تدخلوا
وفیما انتم  7 بالحري الى خراف بیت اسرائیل الضالة

  ا قائلین انھ قد اقترب ملكوت السمواتذاھبون اكرزو

اشفوا مرضىطھروا برصااقیموا موتىاخرجوا  8
ال تقتنوا ذھبا وال  9 شیاطینمجانا اخذتم مجانا اعطوا

وال مزودا للطریق وال  10 فضة وال نحاسا في مناطقكم
  ثوبین وال احذیة وال عصاالن الفاعل مستحق طعامھ

افحصوا من فیھا وایة مدینة او قریة دخلتموھا ف 11
وحین تدخلون  12 مستحقواقیموا ھناك حتى تخرجوا

فان كان البیت مستحقا فلیات  13 البیت سلموا علیھ
سالمكم علیھولكن ان لم یكن مستحقا فلیرجع سالمكم 

ومن ال یقبلكم وال یسمع كالمكم فاخرجوا  14 الیكم
خارجا من ذلك البیت او من تلك المدینة وانفضوا غبار 

الحق اقول لكم ستكون الرض سدوم  15 ارجلكم
 وعمورة یوم الدین حالة اكثر احتماال مما لتلك المدینة

ھا انا ارسلكم كغنم في وسط ذئابفكونوا حكماء  16
ولكن احذروا من  17 كالحّیات وبسطاء كالحمام

الناسالنھم سیسلمونكم الى مجالس وفي مجامعھم 
اجلي شھادة وتساقون امام والة وملوك من  18 یجلدونكم

فمتى اسلموكم فال تھتموا كیف او بما  19 لھم ولالمم
  تتكلمونالنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون بھ

الن لستم انتم المتكلمین بل روح ابیكم الذي یتكلم  20
  فیكم
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وسیسلم االخ اخاه الى الموت واالب ولدھویقوم  21
ین من وتكونون مبغض 22 االوالد على والدیھم ویقتلونھم

الجمیع من اجل اسمیولكن الذي یصبر الى المنتھى فھذا 
ومتى طردوكم في ھذه المدینة فاھربوا الى  23 یخلص

االخرىفاني الحق اقول لكم ال تكملون مدن اسرائیل حتى 
لیس التلمیذ افضل من المعلم وال  24 یأتي ابن االنسان

یكفي التلمیذ ان یكون كمعلمھ  25 العبد افضل من سیده
العبد كسیدھان كانوا قد لقبوا رب البیت بعلزبول فكم و

فال تخافوھمالن لیس مكتوم لن  26 بالحري اھل بیتھ
الذي اقولھ لكم في الظلمة  27 یستعلن وال خفي لن یعرف

قولوه في النوروالذي تسمعونھ في االذن نادوا بھ على 
وال تخافوا من الذین یقتلون الجسد ولكن  28 السطوح

قدرون ان یقتلوھابل خافوا بالحري من الذي النفس ال ی
ألیس  29 یقدر ان یھلك النفس والجسد كلیھما في جھنم

عصفوران یباعان بفلسوواحد منھما ال یسقط على 
واما انتم فحتى شعور رؤوسكم  30 االرض بدون ابیكم

فال تخافواانتم افضل من عصافیر  31 جمیعھا محصاة
لناس اعترف انا فكل من یعترف بي قدام ا 32 كثیرة

ولكن من  33 ایضا بھ قدام ابي الذي في السموات
ینكرني قدام الناس انكره انا ایضا قدام ابي الذي في 

ال تظنوا اني جئت أللقي سالما على  34 السموات
فاني جئت  35 االرضما جئت أللقي سالما بل سیفا

ألفّرق االنسان ضد ابیھ واالبنة ضد امھا والكنة ضد 
من احب ابا او  37 واعداء االنسان اھل بیتھ 36 حماتھا

اما اكثر مني فال یستحقنیومن احب ابنا او ابنة اكثر مني 
ومن ال یاخذ صلیبھ ویتبعني فال  38 فال یستحقني

من وجد حیاتھ یضیعھاومن اضاع حیاتھ  39 یستحقني
من یقبلكم یقبلني ومن یقبلني یقبل  40 من اجلي یجدھا

ل نبیا باسم نبي فأجر نبي من یقب 41 الذي ارسلني
ومن  42 یاخذومن یقبل بارا باسم بار فأجر بار یاخذ

سقىاحد ھؤالء الصغار كاس ماء بارد باسم تلمیذ فالحق 
   لكم انھ ال یضیع اجرهاقول 

ولما اكمل یسوع أمره لتالمیذه االثني عشر  11
اما یوحنا  2 انصرف من ھناك لیعّلم ویكرز في مدنھم

اثنین من  سجن باعمال المسیح ارسلفلما سمع في ال
فاجاب  4 وقال لھ انت ھو اآلتي ام ننتظر آخر 3 تالمیذه

یسوع وقال لھما اذھبا واخبرا یوحنا بما تسمعان 
العمي یبصرون والعرج یمشون والبرص  5 وتنظران

یطھرون والصم یسمعون والموتى یقومون والمساكین 
ا ذھب ھذان وبینم 7 وطوبى لمن ال یعثر فيّ  6 یبّشرون

ابتدأ یسوع یقول للجموع عن یوحنا ماذا خرجتم الى 
لكن ماذا خرجتم  8 البریة لتنظرواأقصبة تحركھا الریح

لتنظرواأإنسانا البسا ثیابا ناعمةھوذا الذین یلبسون الثیاب 
لكن ماذا خرجتم  9 الناعمة ھم في بیوت الملوك

  لتنظرواأنبیانعم اقول لكم وافضل من نبي

 

ذا ھو الذي كتب عنھ ھا انا ارسل امام وجھك فان ھ 10
الحق اقول لكم لم  11 مالكي الذي یھیئ طریقك قدامك

یقم بین المولودین من النساء اعظم من یوحنا 
 المعمدانولكن االصغر في ملكوت السموات اعظم منھ

ومن ایام یوحنا المعمدان الى اآلن ملكوت السموات  12
ن جمیع االنبیاء ال 13 یغصب والغاصبون یختطفونھ

وان اردتم ان تقبلوا فھذا  14 والناموس الى یوحنا تنبأوا
 من لھ اذنان للسمع فلیسمع 15 ھو ایلیا المزمع ان یاتي

وبمن اشّبھ ھذا الجیلیشبھ اوالدا جالسین في االسواق  16
ویقولون زّمرنا لكم فلم  17 ینادون الى اصحابھم

ء یوحنا ال یأكل النھ جا 18 ترقصوانحنا لكم فلم تلطموا
جاء ابن االنسان یأكل  19 وال یشربفیقولون فیھ شیطان

ویشربفیقولون ھوذا انسان اكول وشریب خمرمحب 
حینئذ  20 للعشارین والخطاةوالحكمة تبررت من بنیھا

ابتدأ یوّبخ المدن التي صنعت فیھا اكثر قواتھ النھا لم 
و ویل لك یا كورزینویل لك یا بیت صیداالنھ ل 21 تتب

صنعت في صور وصیدا القوات المصنوعة فیكما لتابتا 
ولكن اقول لكم ان صور  22 قدیما في المسوح والرماد

 وصیدا تكون لھما حالة اكثر احتماال یوم الدین مما لكما

وانت یا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستھبطین الى  23
الھاویةالنھ لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فیك 

ولكن اقول لكم ان ارض سدوم یكون  24 الى الیوملبقیت 
في ذلك  25 لھا حالة اكثر احتماال یوم الدین مما لك

الوقت اجاب یسوع وقال احمدك ایھا اآلب رب السماء 
واالرض النك اخفیت ھذه عن الحكماء والفھماء واعلنتھا 

نعم ایھا اآلب الن ھكذا صارت المسرة  26 لالطفال
دفع الّي من ابیولیس احد یعرف كل شيء قد  27 امامك

االبن اال اآلبوال احد یعرف اآلب اال االبن ومن اراد 
تعالوا الّي یا جمیع المتعبین والثقیلي  28 االبن ان یعلن لھ

احملوا نیري علیكم وتعلموا  29 االحمال وانا اریحكم
  ودیع ومتواضع القلبفتجدوا راحة لنفوسكممنیالني 

   خفیفالن نیري ھین وحملي  30

في ذلك الوقت ذھب یسوع في السبت بین  12
  الزروعفجاع تالمیذه وابتدأوا یقطفون سنابل ویأكلون

فالفریسیون لما نظروا قالوا لھ ھوذا تالمیذك یفعلون  2
فقال لھم أما قرأتم ما فعلھ  3 ما ال یحل فعلھ في السبت

كیف دخل بیت هللا  4 حین جاع ھو والذین معھ داود
لتقدمة الذي لم یحل اكلھ لھ وال للذین معھ بل واكل خبز ا
او ما قرأتم في التوراة ان الكھنة في السبت  5 للكھنة فقط

ولكن اقول لكم  6 في الھیكل یدنسون السبت وھم ابریاء
فلو علمتم ما ھواني ارید  7 ان ھھنا اعظم من الھیكل

فان ابن  8 رحمة ال ذبیحةلما حكمتم على االبریاء
ثم انصرف من ھناك  9 ب السبت ایضااالنسان ھو ر

واذا انسان یده یابسةفسألوه قائلین  10 وجاء الى مجمعھم
  ھل یحل االبراء في السبوتلكي یشتكوا علیھ
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فقال لھم اي انسان منكم یكون لھ خروف واحد فان  11
  سقط ھذا في السبت في حفرة أفما یمسكھ ویقیمھ

حل فعل الخیر فاالنسان كم ھو افضل من الخروفاذا ی 12
ثم قال لالنسان مدّ یدكفمدھافعادت  13 في السبوت

فلما خرج الفریسیون تشاوروا  14 صحیحة كاالخرى
فعلم یسوع وانصرف من  15 علیھ لكي یھلكوه

واوصاھم ان  16 ھناكوتبعتھ جموع كثیرة فشفاھم جمیعا
  لكي یتم ما قیل باشعیاء النبي القائل 17 ال یظھروه

ذي اخترتھ حبیبي الذي سّرت بھ ھوذا فتاي ال 18
ال یخاصم  19 نفسیاضع روحي علیھ فیخبر االمم بالحق

قصبة  20 وال یصیح وال یسمع احد في الشوارع صوتھ
مرضوضة ال یقصفوفتیلة مدخنة ال یطفئحتى یخرج 

  وعلى اسمھ یكون رجاء االمم 21 الحق الى النصرة

ان  حینئذ أحضر الیھ مجنون اعمى واخرسفشفاه حتى 22
فبھت كل الجموع  23 االعمى االخرس تكلم وابصر
اما الفریسیون فلما  24 وقالوا ألعل ھذا ھو ابن داود

سمعوا قالوا ھذا ال یخرج الشیاطین اال ببعلزبول رئیس 
فعلم یسوع افكارھم وقال لھم كل مملكة  25 الشیاطین

منقسمة على ذاتھا تخربوكل مدینة او بیت منقسم على 
فان كان الشیطان یخرج الشیطان فقد  26 ذاتھ ال یثبت

وان كنت انا  27 انقسم على ذاتھفكیف تثبت مملكتھ
ببعلزبول اخرج الشیاطین فابناؤكم بمن یخرجونلذلك ھم 

ولكن ان كنت انا بروح هللا اخرج  28 یكونون قضاتكم
ام كیف یستطیع  29 الشیاطین فقد اقبل علیكم ملكوت هللا

ینھب امتعتھ ان لم یربط القوي احد ان یدخل بیت القوي و
من لیس معي فھو علي ومن ال  30 اوالوحینئذ ینھب بیتھ
لذلك اقول لكم كل خطیة  31 یجمع معي فھو یفرق

وتجدیف یغفر للناسواما التجدیف على الروح فلن یغفر 
ومن قال كلمة على ابن االنسان یغفر لھواما  32 للناس

ال في ھذا العالم من قال على الروح القدس فلن یغفر لھ 
اجعلوا الشجرة جیدة وثمرھا جیدااو  33 وال في اآلتي

اجعلوا الشجرة ردّیة وثمرھا ردّیاالن من الثمر تعرف 
یا اوالد االفاعي كیف تقدرون ان تتكلموا  34 الشجرة

 بالصالحات وانتم اشرارفانھ من فضلة القلب یتكلم الفم

لب یخرج االنسان الصالح من الكنز الصالح في الق 35
الصالحاتواالنسان الشریر من الكنز الشریر یخرج 

ولكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة یتكلم بھا  36 الشرور
النك  37 الناس سوف یعطون عنھا حساب یوم الدین

حینئذ اجاب قوم من  38 بكالمك تتبرر وبكالمك تدان
 الكتبة والفریسیین قائلین یا معّلم نرید ان نرى منك آیة

ب وقال لھم جیل شریر وفاسق یطلب آیة وال فاجا 39
النھ كما كان یونان  40 تعطى لھ آیة اال آیة یونان النبي

في بطن الحوت ثالثة ایام وثالث لیال ھكذا یكون ابن 
رجال  41 االنسان في قلب االرض ثالثة ایام وثالث لیال

نینوى سیقومون في الدین مع ھذا الجیل ویدینونھ النھم 
  ة یونانوھوذا اعظم من یونان ھھناتابوا بمنادا

 

ملكة التیمن ستقوم في الدین مع ھذا الجیل  42
وتدینھالنھا اتت من اقاصي االرض لتسمع حكمة 

اذا خرج الروح  43 سلیمانوھوذا اعظم من سلیمان ھھنا
النجس من االنسان یجتاز في اماكن لیس فیھا ماء یطلب 

الذي خرجت ثم یقول ارجع الى بیتي  44 راحة وال یجد
ثم یذھب ویاخذ  45 منھفیأتي ویجده فارغا مكنوسا مزینا

معھ سبعة ارواح أخر اشر منھ فتدخل وتسكن 
ھناكفتصیر اواخر ذلك االنسان اشر من اوائلھھكذا یكون 

وفیما ھو یكلم الجموع اذا  46 ایضا لھذا الجیل الشریر
فقال  47 امھ واخوتھ قد وقفوا خارجا طالبین ان یكلموه

واحد ھوذا امك واخوتك واقفون خارجا طالبین ان لھ 
فاجاب وقال للقائل لھمن ھي امي ومن ھم  48 یكلموك
 ثم مدّ یده نحو تالمیذه وقال ھا امي واخوتي 49 اخوتي

الن من یصنع مشیئة ابي الذي في السموات ھو اخي  50
   واختي وامي

في ذلك الیوم خرج یسوع من البیت وجلس عند  13
جتمع الیھ جموع كثیرة حتى انھ دخل السفینة فا 2 البحر

فكلھم كثیرا  3 الشاطئ وجلسوالجمع كلھ واقف على
وفیما ھو  4 بامثال قائال ھوذا الزارع قد خرج لیزرع

  یزرع سقط بعض على الطریقفجائت الطیور واكلتھ

وسقط آخر على االماكن المحجرة حیث لم تكن لھ تربة  5
  عمق ارض كثیرةفنبت حاال اذ لم یكن لھ

ولكن لما اشرقت الشمس احترقواذ لم یكن لھ اصل  6
  وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقھ 7 جف

وسقط آخر على االرض الجیدةفاعطى ثمرابعض مئة  8
 من لھ اذنان للسمع فلیسمع 9 وآخر ستین وآخر ثالثین

  فتقدم التالمیذ وقالوا لھ لماذا تكلمھم بامثال 10

ھم النھ قد أعطي لكم ان تعرفوا اسرار فاجاب وقال ل 11
فان من لھ  12 ملكوت السمواتواما ألولئك فلم یعط

 سیعطى ویزادواما من لیس لھ فالذي عنده سیؤخذ منھ

من اجل ھذا اكلمھم بامثالالنھم مبصرین ال یبصرون  13
فقد تمت فیھم نبوة  14 وسامعین ال یسمعون وال یفھمون

وال تفھمونومبصرین اشعیاء القائلة تسمعون سمعا 
الن قلب ھذا الشعب قد  15 تبصرون وال تنظرون

غلظوآذانھم قد ثقل سماعھاوغمضوا عیونھم لئال 
یبصروا بعیونھم ویسمعوا بآذانھم ویفھموا بقلوبھم 

ولكن طوبى لعیونكم النھا  16 ویرجعوا فاشفیھم
فاني الحق اقول لكم ان  17 تبصروآلذانكم النھا تسمع

كثیرین اشتھوا ان یروا ما انتم ترون ولم  انبیاء وابرارا
  یرواوان یسمعوا ما انتم تسمعون ولم یسمعوا

كل من یسمع كلمة  19 فاسمعوا انتم مثل الزارع 18
الملكوت وال یفھم فیأتي الشریر ویخطف ما قد زرع في 

والمزروع على  20 قلبھھذا ھو المزوع على الطریق
ة وحاال یقبلھا االماكن المحجرة ھو الذي یسمع الكلم

ولكن لیس لھ اصل في ذاتھ بل ھو الى حینفاذا  21 بفرح
  حدث ضیق او اضطھاد من اجل الكلمة فحاال یعثر
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والمزروع بین الشوك ھو الذي یسمع الكلمةوھم ھذا  22
  العالم وغرور الغنى یخنقان الكلمة فیصیر بال ثمر

واما المزروع على االرض الجیدة فھو الذي یسمع  23
لمة ویفھموھو الذي یأتي بثمر فیصنع بعض مئة وآخر الك

قدم لھم مثال آخر قائالیشبھ  24 ستین وآخر ثالثین
  ملكوت السموات انسانا زرع زرعا جیدا في حقلھ

وفیما الناس نیام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط  25
فلما طلع النبات وصنع ثمرا حینئذ  26 الحنطة ومضى

عبید رب البیت وقالوا لھ یا فجاء  27 ظھر الزوان ایضا
 سید ألیس زرعا جیدا زرعت في حقلكفمن این لھ زوان

فقال لھمانسان عدو فعل ھذافقال لھ العبید أترید ان  28
فقال اللئال تقلعوا الحنطة مع الزوان  29 نذھب ونجمعھ
دعوھما ینمیان كالھما معا الى  30 وانتم تجمعونھ

ن اجمعوا اوال الحصادوفي وقت الحصاد اقول للحصادی
الزوان واحزموه حزما لیحرقواما الحنطة فاجمعوھا الى 

قدم لھم مثال آخر قائالیشبھ ملكوت السموات  31 مخزني
وھي  32 حبة خردل اخذھا انسان وزرعھا في حقلھ

اصغر جمیع البزورلكن متى نمت فھي اكبر 
البقولوتصیر شجرة حتى ان طیور السماء تأتي وتتآوى 

قال لھم مثال آخریشبھ ملكوت السموات  33 في اغصانھا
خمیرة اخذتھا امرأة وخبأتھا في ثالثة اكیال دقیق حتى 

ھذا كلھ كلم بھ یسوع الجموع  34 اختمر الجمیع
لكي یتم ما قیل بالنبي  35 بامثالوبدون مثل لم یكن یكلمھم

القائل سأفتح بامثال فمي وانطق بمكتومات منذ تأسیس 
ع الجموع وجاء الى حینئذ صرف یسو 36 العالم

  البیتفتقدم الیھ تالمیذه قائلین فّسر لنا مثل زوان الحقل

 فاجاب وقال لھمالزارع الزرع الجید ھو ابن االنسان 37

والحقل ھو العالموالزرع الجید ھو بنو  38
والعدو الذي زرعھ  39 الملكوتوالزوان ھو بنو الشریر

م ھو ابلیسوالحصاد ھو انقضاء العالموالحصادون ھ
فكما یجمع الزوان ویحرق بالنار ھكذا یكون  40 المالئكة

یرسل ابن االنسان مالئكتھ  41 في انقضاء ھذا العالم
  فیجمعون من ملكوتھ جمیع المعاثر وفاعلي االثم

ویطرحونھم في اتون النارھناك یكون البكاء وصریر  42
حینئذ یضيء االبرار كالشمس في ملكوت  43 االسنان

ایضا یشبھ ملكوت  44 نان للسمع فلیسمعابیھممن لھ اذ
السموات كنزا مخفى في حقل وجده انسان فاخفاه ومن 

  فرحھ مضى وباع كل ما كان لھ واشترى ذلك الحقل

ایضا یشبھ ملكوت السموات انسانا تاجرا یطلب آللئ  45
فلما وجد لؤلؤة واحدة كثیرة الثمن مضى وباع  46 حسنة

ا یشبھ ملكوت السموات ایض 47 كل ما كان لھ واشتراھا
فلما  48 شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع

امتألت اصعدوھا على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجیاد 
ھكذا یكون  49 الى اوعیةواما االردیاء فطرحوھا خارجا

في انقضاء العالمیخرج المالئكة ویفرزون االشرار من 
یكون ویطرحونھم في اتون النارھناك  50 بین االبرار

  البكاء وصریر االسنان

  قال لھم یسوع أفھمتم ھذا كلھفقالوا نعم یا سید 51

فقال لھممن اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت  52
السموات یشبھ رجال رب بیت یخرج من كنزه جددا 

 ولما اكمل یسوع ھذه االمثال انتقل من ھناك 53 وعتقاء

حتى  ولما جاء الى وطنھ كان یعلمھم في مجمعھم 54
ألیس  55 بھتوا وقالوا من این لھذا ھذه الحكمة والقوات

ھذا ابن النجارألیست امھ تدعى مریم واخوتھ یعقوب 
أولیست اخواتھ جمیعھّن  56 ویوسي وسمعان ویھوذا

فكانوا یعثرون بھواما  57 عندنا فمن این لھذا ھذه كلھا
 یسوع فقال لھم لیس نبي بال كرامة اال في وطنھ وفي بیتھ

   ایمانھمولم یصنع ھناك قوات كثیرة لعدم  58

في ذلك الوقت سمع ھیرودس رئیس الربع خبر  14
لغلمانھ ھذا ھو یوحنا المعمدانقد قام من  فقال 2 یسوع

فان ھیرودس كان قد  3 االموات ولذلك تعمل بھ القوات
امسك یوحنا واوثقھ وطرحھ في سجن من اجل ھیرودیا 

ا كان یقول لھ ال یحل ان الن یوحن 4 امرأة فیلبس اخیھ
ولما اراد ان یقتلھ خاف من الشعبالنھ كان  5 تكون لك

ثم لما صار مولد ھیرودس رقصت  6 عندھم مثل نبي
من ثم وعد  7 ابنة ھیرودیا في الوسط فسّرت ھیرودس

فھي اذ كانت قد تلقنت من  8 بقسم انھ مھما طلبت یعطیھا
 المعمدان امھا قالت أعطیني ھھنا على طبق راس یوحنا

فاغتم الملكولكن من اجل االقسام والمتكئین معھ أمر  9
  فارسل وقطع راس یوحنا في السجن 10 ان یعطى

فأحضر رأسھ على طبق ودفع الى الصبیةفجاءت بھ  11
فتقدم تالمیذه ورفعوا الجسد ودفنوھثم أتوا  12 الى امھا

فلما سمع یسوع انصرف من ھناك  13 واخبروا یسوع
لى موضع خالء منفردافسمع الجموع وتبعوه في سفینة ا

فلما خرج یسوع ابصر جمعا كثیرا  14 مشاة من المدن
ولما صار المساء تقدم  15 فتحنن علیھم وشفى مرضاھم

الیھ تالمیذه قائلین الموضع خالء والوقت قد مضىاصرف 
  الجموع لكي یمضوا الى القرى ویبتاعوا لھم طعاما

ھم ان یمضوااعطوھم انتم فقال لھم یسوع ال حاجة ل 16
فقالوا لھ لیس عندنا ھھنا اال خمسة ارغفة  17 لیأكلوا

فامر الجموع  19 فقال ایتوني بھا الى ھنا 18 وسمكتان
ان یتكئوا على العشبثم اخذ االرغفة الخمسة والسمكتین 
ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر واعطى االرغفة 

لجمیع وشبعواثم فأكل ا 20 للتالمیذ والتالمیذ للجموع
  رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشر قفة مملوءة

واآلكلون كانوا نحو خمسة آالف رجل ما عدا النساء  21
وللوقت ألزم یسوع تالمیذه ان یدخلوا  22 واالوالد

  السفینة ویسبقوه الى العبر حتى یصرف الجموع

وبعدما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا  23
واما السفینة  24 المساء كان ھناك وحدهلیصلّیولما صار 

فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من االمواجالن 
وفي الھزیع الرابع من اللیل  25 الریح كانت مضادة

  مضى الیھم یسوع ماشیا على البحر
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فلما ابصره التالمیذ ماشیا على البحر اضطربوا  26
 فللوقت كلمھم 27 قائلین انھ خیالومن الخوف صرخوا

فاجاب بطرس  28 یسوع قائال تشجعواانا ھوال تخافوا
وقال یا سید ان كنت انت ھو فمرني ان آتي الیك على 

فقال تعالفنزل بطرس من السفینة ومشى على  29 الماء
ولكن لما رأى الریح شدیدة  30 الماء لیأتي الى یسوع

ففي  31 خاف واذ ابتدأ یغرق صرخ قائال یا رب نجني
ده وامسك بھ وقال لھ یا قلیل االیمان الحال مدّ یسوع ی

  ولما دخال السفینة سكنت الریح 32 لماذا شككت

والذین في السفینة جاءوا وسجدوا لھ قائلین بالحقیقة  33
 فلما عبروا جاءوا الى ارض جنیسارت 34 انت ابن هللا

فعرفھ رجال ذلك المكانفارسلوا الى جمیع تلك الكورة  35
وطلبوا الیھ  36 میع المرضىالمحیطة واحضروا الیھ ج

   فقطفجمیع الذین لمسوه نالوا الشفاءان یلمسوا ھدب ثوبھ 

حینئذ جاء الى یسوع كتبة وفریسیون الذین من  15
یتعدى تالمیذك تقلید الشیوخفانھم  لماذا 2 اورشلیم قائلین

فاجاب وقال لھم  3 ال یغسلون ایدیھم حینما یاكلون خبزا
فان  4 وصیة هللا بسبب تقلیدكم وانتم ایضا لماذا تتعدون

هللا اوصى قائال اكرم اباك وامكومن یشتم ابا او اما 
واما انتم فتقولون من قال البیھ او امھ  5 فلیمت موتا

فقد  6 قربان ھو الذي تنتفع بھ منیفال یكرم اباه او امھ
یا مراؤون حسنا تنبأ  7 ابطلتم وصیة هللا بسبب تقلیدكم

یقترب الّي ھذا الشعب بفمھ  8 عنكم اشعیاء قائال
  ویكرمني بشفتیھ واما قلبھ فمبتعد عني بعیدا

 وباطال یعبدونني وھم یعلمون تعالیم ھي وصایا الناس 9

لیس ما  11 ثم دعا الجمع وقال لھم اسمعوا وافھموا 10
یدخل الفم ینجس االنسانبل ما یخرج من الفم ھذا ینجس 

لھ اتعلم ان  حینئذ تقدم تالمیذه وقالوا 12 االنسان
فاجاب وقال كل  13 الفریسیین لما سمعوا القول نفروا

اتركوھمھم  14 غرس لم یغرسھ ابي السماوي یقلع
عمیان قادة عمیانوان كان اعمى یقود اعمى یسقطان 

فاجاب بطرس وقال لھ فّسر لنا ھذا  15 كالھما في حفرة
فقال یسوع ھل انتم ایضا حتى اآلن غیر  16 المثل

أال تفھمون بعد ان كل ما یدخل الفم یمضي  17 فاھمین
واما ما یخرج من  18 الى الجوف ویندفع الى المخرج

الن من  19 الفم فمن القلب یصدروذلك ینجس االنسان
القلب تخرج افكار شریرة قتل زنى فسق سرقة شھادة 

ھذه ھي التي تنجس االنسانواما األكل  20 زور تجدیف
ثم خرج یسوع  21 سانباید غیر مغسولة فال ینجس االن

واذا  22 من ھناك وانصرف الى نواحي صور وصیدا
امرأة كنعانیة خارجة من تلك التخوم صرخت الیھ قائلة 

فلم  23 ارحمني یا سید یا ابن داودابنتي مجنونة جدا
یجبھا بكلمةفتقدم تالمیذه وطلبوا الیھ قائلین اصرفھا النھا 

الى خراف فاجاب وقال لم أرسل اال  24 تصیح وراءنا
فأتت وسجدت لھ قائلة یا سید  25 بیت اسرائیل الضالة

  أعّني

فاجاب وقال لیس حسنا ان یؤخذ خبز البنین ویطرح  26
فقالت نعم یا سیدوالكالب ایضا تأكل من  27 للكالب

حینئذ اجاب  28 الفتات الذي یسقط من مائدة اربابھا
یسوع وقال لھا یا امرأة عظیم ایمانكلیكن لك كما 

ثم انتقل یسوع من  29 یدینفشفیت ابنتھا من تلك الساعةتر
ھناك وجاء الى جانب بحر الجلیلوصعد الى الجبل وجلس 

فجاء الیھ جموع كثیرة معھم عرج وعمي  30 ھناك
وخرس وشل وآخرون كثیرونوطرحوھم عند قدمي 

حتى تعجب الجموع اذ رأوا الخرس  31 یسوعفشفاھم
شون والعمي یتكلمون والشل یصّحون والعرج یم

واما یسوع فدعا تالمیذه  32 یبصرونومجدوا الھ اسرائیل
وقال اني اشفق على الجمع الن اآلن لھم ثالثة ایام 

یمكثون معي ولیس لھم ما یاكلونولست ارید ان اصرفھم 
فقال لھ تالمیذه من  33 صائمین لئال یخوروا في الطریق

عا ھذا این لنا في البریة خبز بھذا المقدار حتى یشبع جم
فقال لھم یسوع كم عندكم من الخبزفقالوا سبعة  34 عدده

فأمر الجموع ان یتكئوا على  35 وقلیل من صغار السمك
واخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر  36 االرض

فاكل الجمیع  37 واعطى تالمیذه والتالمیذ اعطوا الجمع
 وشبعواثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سالل مملوءة

كلون كانوا اربعة آالف رجل ما عدا النساء واآل 38
ثم صرف الجموع وصعد الى السفینة وجاء  39 واالوالد

   الى تخوم مجدل

وجاء الیھ الفریسیون والصدوقیون لیجربوه فسألوه  16
فاجاب وقال لھم اذا كان  2 ان یریھم آیة من السماء

  المساء قلتم صحوالن السماء محمرة

ءالن السماء محمرة بعبوسةیا وفي الصباح الیوم شتا 3
مراؤون تعرفون ان تمّیزوا وجھ السماء واما عالمات 

جیل شریر فاسق یلتمس آیةوال  4 االزمنة فال تستطیعون
ولما  5 تعطى لھ آیة اال آیة یونان النبیثم تركھم ومضى

وقال لھم  6 جاء تالمیذه الى العبر نسوا ان یاخذوا خبزا
ر الفریسیین یسوع انظروا وتحرزوا من خمی

 ففكروا في انفسھم قائلین اننا لم نأخذ خبزا 7 والصدوقیین

فعلم یسوع وقال لماذا تفكرون في انفسكم یا قلیلي  8
أحتى اآلن ال تفھمون وال  9 االیمان انكم لم تأخذوا خبزا

  تذكرون خمس خبزات الخمسة اآلالف وكم قفة اخذتم

  اخذتموال سبع خبزات االربعة اآلالف وكم سال  10

كیف ال تفھمون اني لیس عن الخبز قلت لكم ان  11
حینئذ  12 تتحرزوا من خمیر الفریسیین والصدوقیین

فھموا انھ لم یقل ان یتحرزوا من خمیر الخبز بل من 
ولما جاء یسوع الى  13 تعلیم الفریسیین والصدوقیین

نواحي قیصریة فیلبس سأل تالمیذه قائال من یقول الناس 
فقالواقوم یوحنا المعمدانوآخرون  14 اني انا ابن االنسان

فقال لھم  15 ایلیاوآخرون ارمیا او واحد من االنبیاء
فاجاب سمعان بطرس وقال  16 وانتم من تقولون اني انا

  انت ھو المسیح ابن هللا الحي
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فاجاب یسوع وقال لھ طوبى لك یا سمعان بن یوناان  17
وانا  18 لحما ودما لمیعلن لك لكن ابي الذي في السموات

اقول لك ایضا انت بطرس وعلى ھذه الصخرة ابني 
وأعطیك  19 كنیستي وابواب الجحیم لن تقوى علیھا

مفاتیح ملكوت السمواتفكل ما تربطھ على االرض یكون 
ما تحلھ على االرض یكون مربوطا في السمواتوكل 

حینئذ اوصى تالمیذه ان ال  20 محلوال في السموات
من ذلك الوقت ابتدأ  21 یقولوا الحد انھ یسوع المسیح

یسوع یظھر لتالمیذه انھ ینبغي ان یذھب الى اورشلیم 
ویتألم كثیرا من الشیوخ ورؤساء الكھنة والكتبة ویقتل 

لیھ وابتدأ فأخذه بطرس ا 22 وفي الیوم الثالث یقوم
فالتفت  23 ینتھره قائال حاشاك یا ربال یكون لك ھذا

وقال لبطرس اذھب عني یا شیطانانت معثرة لي النك ال 
حینئذ قال یسوع لتالمیذه  24 تھتم بما } لكن بما للناس

ان اراد احد ان یأتي ورائي فلینكر نفسھ ویحمل صلیبھ 
ومن فان من اراد ان یخلّص نفسھ یھلكھا 25 ویتبعني

النھ ماذا ینتفع االنسان لو  26 یھلك نفسھ من اجلي یجدھا
ربح العالم كلھ وخسر نفسھاو ماذا یعطي االنسان فداء 

فان ابن االنسان سوف یأتي في مجد ابیھ  27 عن نفسھ
 28 مع مالئكتھ وحینئذ یجازي كل واحد حسب عملھ

الحق اقول لكم ان من القیام ھھنا قوما ال یذوقون الموت 
   یروا ابن االنسان آتیا في ملكوتھ حتى

وبعد ستة ایام اخذ یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا  17
وتغّیرت ھیئتھ  2 اخاه وصعد بھم الى جبل عال منفردین

قدّامھم واضاء وجھھ كالشمس وصارت ثیابھ بیضاء 
  واذا موسى وایلیا قد ظھرا لھم یتكلمان معھ 3 كالنور

د ان نكون فجعل بطرس یقول لیسوع یا رب جی 4
ھھنافان شئت نصنع ھنا ثالث مظاللك واحدة ولموسى 

وفیما ھو یتكلم اذا سحابة نیرة  5 واحدة والیلیا واحدة
ظللتھم وصوت من السحابة قائال ھذا ھو ابني الحبیب 

ولما سمع التالمیذ سقطوا  6 الذي بھ سررتلھ اسمعوا
فجاء یسوع ولمسھم وقال  7 على وجوھھم وخافوا جدا

فرفعوا اعینھم ولم یروا احدا اال  8 وال تخافواقوموا 
وفیما ھم نازلون من الجبل اوصاھم  9 یسوع وحده

یسوع قائال ال تعلموا احدا بما رأیتم حتى یقوم ابن 
وسألھ تالمیذه قائلین فلماذا یقول  10 االنسان من االموات

فاجاب یسوع وقال  11 الكتبة ان ایلیا ینبغي ان یأتي اوال
ولكني اقول لكم  12 لیا یأتي اوال ویردّ كل شيءلھم ان ای

ان ایلیا قد جاء ولم یعرفوه بل عملوا بھ كل ما 
حینئذ  13 ارادواكذلك ابن االنسان ایضا سوف یتألم منھم

ولما  14 فھم التالمیذ انھ قال لھم عن یوحنا المعمدان
وقائال یا  15 جاءوا الى الجمع تقدم الیھ رجل جاثیا لھ

ني فانھ یصرع ویتألم شدیداویقع كثیرا في سید ارحم اب
واحضرتھ الى تالمیذك فلم  16 النار وكثیرا في الماء

  یقدروا ان یشفوه

 

فاجاب یسوع وقال ایھا الجیل غیر المؤمن الملتویالى  17
  متى اكون معكمالى متى احتملكمقدموه الّي ھھنا

فانتھره یسوع فخرج منھ الشیطان فشفي الغالم من  18
ثم تقدم التالمیذ الى یسوع على انفراد  19 لساعةتلك ا

فقال لھم یسوع  20 وقالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجھ
لعدم ایمانكمفالحق اقول لكم لو كان لكم ایمان مثل حبة 
خردل لكنتم تقولون لھذا الجبل انتقل من ھنا الى ھناك 

واما ھذا  21 فینتقل وال یكون شيء غیر ممكن لدیكم
وفیما ھم  22 یخرج اال بالصالة والصوم الجنس فال

یترددون في الجلیل قال لھم یسوعابن االنسان سوف یسلم 
فیقتلونھ وفي الیوم الثالث  23 الى ایدي الناس
ولما جاءوا الى كفر ناحوم تقدم  24 یقومفحزنوا جدا

الذین یاخذون الدرھمین الى بطرس وقالوا أما یوفي 
ا دخل البیت سبقھ یسوع قال بلىفلم 25 معلمكم الدرھمین

قائال ماذا تظن یا سمعانممن یاخذ ملوك االرض الجبایة 
قال لھ بطرس  26 او الجزیة أمن بنیھم ام من االجانب

ولكن لئال  27 من االجانبقال لھ یسوع فاذا البنون احرار
نعثرھم اذھب الى البحر وألق صنارة والسمكة التي تطلع 

ستارا فخذه واعطھم اوال خذھا ومتى فتحت فاھا تجد ا
   وعنكعني 

في تلك الساعة تقدم التالمیذ الى یسوع قائلین فمن  18
فدعا یسوع الیھ ولدا  2 ھو اعظم في ملكوت السموات

وقااللحق اقول لكم ان لم ترجعوا  3 واقامھ في وسطھم
  وتصیروا مثل االوالد فلن تدخلوا ملكوت السموات

العظم في ملكوت فمن وضع نفسھ مثل ھذا الولد فھو ا 4
ومن قبل ولدا واحدا مثل ھذا باسمي فقد  5 السموات

ومن أعثر احد ھؤالء الصغار المؤمنین بي فخیر  6 قبلني
 لھ ان یعلق في عنقھ حجر الرحى ویغرق في لجة البحر

ویل للعالم من العثراتفال بد ان تأتي العثرات ولكن ویل  7
عثرتك یدك او فان ا 8 لذلك االنسان الذي بھ تأتي العثرة

رجلك فاقطعھا وألقھا عنكخیر لك ان تدخل الحیاة اعرج 
او اقطع من ان تلقى في أتون النار االبدیة ولك یدان او 

وان اعثرتك عینك فاقلعھا وألقھا عنكخیر لك  9 رجالن
ان تدخل الحیاة اعور من ان تلقى في جھنم النار ولك 

رالني انظروا ال تحتقروا احد ھؤالء الصغا 10 عینان
اقول لكم ان مالئكتھم في السموات كل حین ینظرون 

الن ابن االنسان قد جاء  11 وجھ ابي الذي في السموات
ماذا تظنونان كان النسان مئة  12 لكي یخّلص ما قد ھلك

خروف وضل واحد منھا أفال یترك التسعة والتسعین 
وان اتفق ان یجده  13 على الجبال ویذھب یطلب الضال

لكم انھ یفرح بھ اكثر من التسعة والتسعین  فالحق اقول
ھكذا لیست مشیئة امام ابیكم الذي في  14 التي لم تضل

وان اخطأ الیك  15 السموات ان یھلك احد ھؤالء الصغار
اخوك فاذھب وعاتبھ بینك وبینھ وحدكماان سمع منك فقد 

وان لم یسمع فخذ معك ایضا واحدا او  16 ربحت اخاك
  كلمة على فم شاھدین او ثالثةاثنین لكي تقوم كل 
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وان لم یسمع منھم فقل للكنیسةوان لم یسمع من  17
الحق اقول لكم  18 الكنیسة فلیكن عندك كالوثني والعشار

كل ما تربطونھ على االرض یكون مربوطا في 
السماءوكل ما تحلّونھ على االرض یكون محلوال في 

على واقول لكم ایضا ان اتفق اثنان منكم  19 السماء
االرض في اي شيء یطلبانھ فانھ یكون لھما من قبل ابي 

النھ حیثما اجتمع اثنان او ثالثة  20 الذي في السموات
حینئذ تقدم الیھ  21 باسمي فھناك اكون في وسطھم

بطرس وقال یا رب كم مرة یخطئ الّي اخي وانا اغفر 
قال لھ یسوع ال اقول لك الى  22 لھھل الى سبع مرات

لذلك یشبھ  23 الى سبعین مرة سبع مرات سبع مرات بل
  ملكوت السموات انسانا ملكا اراد ان یحاسب عبیده

فلما ابتدأ في المحاسبة قدم الیھ واحد مدیون بعشرة  24
واذ لم یكن لھ ما یوفي أمر سیده ان یباع  25 آالف وزنة

فخر  26 ھو وامرأتھ واوالده وكل ما لھ ویوفي الدین
  یا سید تمھل علّي فاوفیك الجمیعالعبد وسجد لھ قائال 

ولما  28 فتحنن سید ذلك العبد واطلقھ وترك لھ الدین 27
خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبید رفقائھ كان مدیونا 
 لھ بمئة دینارفامسكھ واخذ بعنقھ قائال أوفني ما لي علیك

فخّر العبد رفیقھ على قدمیھ وطلب الیھ قائال تمھل  29
فلم یرد بل مضى والقاه في سجن  30 میععلّي فاوفیك الج
فلما رأى العبید رفقاؤه ما كان  31 حتى یوفي الدین

  حزنوا جدا وأتوا وقّصوا على سیدھم كل ما جرى

فدعاه حینئذ سیده وقال لھایھا العبد الشریر كل ذلك  32
أفما كان ینبغي انك  33 الدین تركتھ لك النك طلبت اليّ 

وغضب  34 ك كما رحمتك اناانت ایضا ترحم العبد رفیق
 سیده وسلمھ الى المعذبین حتى یوفي كل ما كان لھ علیھ

فھكذا ابي السماوي یفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم  35
   كل واحد الخیھ زالتھ

ولما اكمل یسوع ھذا الكالم انتقل من الجلیل وجاء  19
وتبعتھ جموع  2 الى تخوم الیھودیة من عبر االردن .

لیجربوه  وجاء الیھ الفریسیون 3 فاھم ھناككثیرة فش
  قائلین لھ ھل یحل للرجل ان یطلق امرأتھ لكل سبب .

فاجاب وقال لھم أما قرأتم ان الذي خلق من البدء  4
وقال .من اجل ھذا یترك الرجل  5 خلقھما ذكرا وانثى

 اباه وامھ ویلتصق بامرأتھ ویكون االثنان جسدا واحدا .

ن بل جسد واحد .فالذي جمعھ هللا ال اذا لیسا بعد اثنی 6
قالوا لھ فلماذا اوصى موسى ان یعطى  7 یفرقھ انسان .

قال لھم ان موسى من اجل قساوة  8 كتاب طالق فتّطلق .
قلوبكم أذن لكم ان تطلّقوا نساءكم .ولكن من البدء لم یكن 

واقول لكم ان من طلّق امرأتھ اال بسبب الزنى  9 ھكذا .
  ي .والذي یتزوج بمطلّقة یزني .وتزوج باخرى یزن

قال لھ تالمیذه ان كان ھكذا امر الرجل مع المرأة فال  10
فقال لھم لیس الجمیع یقبلون ھذا  11 یوافق ان یتزوج .

  الكالم بل الذین أعطي لھم .

 

النھ یوجد خصیان ولدوا ھكذا من بطون  12
امھاتھم .ویوجد خصیان خصاھم الناس .ویوجد خصیان 

فسھم الجل ملكوت السموات .من استطاع ان خصوا ان
حینئذ قدم الیھ اوالد لكي یضع یدیھ علیھم  13 یقبل فلیقبل

اما یسوع فقال دعوا  14 ویصّلي .فانتھرھم التالمیذ .
االوالد یأتون الّي وال تمنعوھم الن لمثل ھؤالء ملكوت 

  فوضع یدیھ علیھم ومضى من ھناك 15 السموات .

وقال لھ ایھا المعلم الصالح اي صالح واذا واحد تقدم  16
فقال لھ لماذا تدعوني  17 اعمل لتكون لي الحیاة االبدیة .

صالحا .لیس احد صالحا اال واحد وھو هللا .ولكن ان 
قال لھ اّیة  18 اردت ان تدخل الحیاة فاحفظ الوصایا .

الوصایا .فقال یسوع ال تقتل .ال تزن .ال تسرق .ال تشھد 
  رم اباك وامك واحب قریبك كنفسك .اك 19 بالزور .

قال لھ الشاب ھذه كلھا حفظتھا منذ حداثتي .فماذا  20
قال لھ یسوع ان اردت ان تكون كامال  21 یعوزني بعد .

فاذھب وبع امالكك واعط الفقراء فیكون لك كنز في 
فلما سمع الشاب الكلمة مضى  22 السماء وتعال اتبعني .

فقال یسوع لتالمیذه  23 ثیرةحزینا .النھ كان ذا اموال ك
الحق اقول لكم انھ یعسر ان یدخل غني الى ملكوت 

واقول لكم ایضا ان مرور جمل من ثقب  24 السموات .
فلما  25 ابرة ایسر من ان یدخل غني الى ملكوت هللا .

سمع تالمیذه بھتوا جدا قائلین .اذا من یستطیع ان 
عند الناس فنظر الیھم یسوع وقال لھم .ھذا  26 یخلص .

فاجاب  27 غیر مستطاع ولكن عند هللا كل شيء مستطاع
بطرس حینئذ وقال لھ ھا نحن قد تركنا كل شيء 

فقال لھ یسوع الحق اقول  28 وتبعناك .فماذا یكون لنا .
لكم انكم انتم الذین تبعتموني في التجدید متى جلس ابن 

االنسان على كرسي مجده تجلسون انتم ایضا على اثني 
  كرسیا تدینون اسباط اسرائیل االثني عشر .عشر 

وكل من ترك بیوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما  29
او امرأة او اوالدا او حقوال من اجل اسمي یأخذ مئة 

ولكن كثیرون اولون  30 ضعف ویرث الحیاة االبدیة .
   یكونون آخرین وآخرون اولین

ج مع فان ملكوت السموات یشبھ رجال رب بیت خر 20
مع الفعلة على  فأتفق 2 الصبح لیستأجر فعلة لكرمھ .

ثم خرج نحو  3 دینار في الیوم وارسلھم الى كرمھ .
  الساعة الثالثة ورأى اخرین قیاما في السوق بطالین .

فقال لھم اذھبوا انتم ایضا الى الكرم فاعطیكم ما یحق  4
وخرج ایضا نحو الساعة السادسة  5 لكم .فمضوا .

ثم نحو الساعة الحادیة عشرة  6 ة وفعل كذلك .والتاسع
خرج ووجد آخرین قیاما بطالین .فقال لھم لماذا وقفتم ھنا 

قالوا لھ النھ لم یستأجرنا احد .قال  7 كل النھار بطالین .
  لھم اذھبوا انتم ایضا الى الكرم فتأخذوا ما یحق لكم .

ة فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكیلھ .ادع الفعل 8
فجاء  9 واعطھم االجرة مبتدئا من االخرین الى االولین .

 اصحاب الساعة الحادیة عشرة واخذوا دینارا دینارا .
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فلما جاء االولون ظنوا انھم یأخذون اكثر .فاخذوا ھم  10
وفیما ھم یاخذون تذمروا على  11 ایضا دینارا دینارا

قائلین .ھؤالء اآلخرون عملوا ساعة  12 رب البیت
وقدساویتھم بنا نحن الذین احتملنا ثقل النھار  واحدة

فاجاب وقال لواحد منھم .یا صاحب ما  13 والحر .
فخذ الذي لك  14 ظلمتك .أما اتفقت معي على دینار .

او ما  15 واذھب .فاني ارید ان اعطي ھذا االخیر مثلك .
یحل لي ان افعل ما ارید بما لي .أم عینك شریرة الني انا 

ذا یكون اآلخرون اولین واالولون ھك 16 صالح .
وفیما  17 آخرین .الن كثیرین یدعون وقلیلین ینتخبون

كان یسوع صاعدا الى اورشلیم اخذ االثني عشر تلمیذا 
ھا نحن صاعدون  18 على انفراد في الطریق وقال لھم .

الى اورشلیم وابن االنسان یسلم الى رؤساء الكھنة 
ویسلمونھ الى االمم  19 والكتبة فیحكمون علیھ بالموت .

 لكي یھزأوا بھ ویجلدوه ویصلبوه .وفي الیوم الثالث یقوم

حینئذ تقدمت الیھ ام ابني زبدي مع ابنیھا وسجدت  20
فقال لھا ماذا تریدین .قالت لھ قل  21 وطلبت منھ شیئا .

ان یجلس ابناي ھذان واحد عن یمینك واآلخر عن الیسار 
لستما تعلمان ما  فاجاب یسوع وقال 22 في ملكوتك .

تطلبان .أتستطیعان ان تشربا الكاس التي سوف اشربھا 
انا وان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بھا انا .قاال لھ 

فقال لھما اما كاسي فتشربانھا وبالصبغة  23 نستطیع .
التي اصطبغ بھا انا تصطبغان واما الجلوس عن یمیني 

لھم من  وعن یساري فلیس لي ان اعطیھ اال للذین اعدّ 
 فلما سمع العشرة اغتاظوا من اجل االخوین . 24 ابي .

فدعاھم یسوع وقال انتم تعلمون ان رؤساء االمم  25
فال یكون ھكذا  26 یسودونھم والعظماء یتسلطون علیھم .

 فیكم .بل من اراد ان یكون فیكم عظیما فلیكن لكم خادما .

  ومن اراد ان یكون فیكم اوال فلیكن لكم عبدا . 27

كما ان ابن االنسان لم یأت لیخدم بل لیخدم ولیبذل  28
وفیما ھم خارجون من اریحا  29 نفسھ فدیة عن كثیرین

واذا اعمیان جالسان على  30 تبعھ جمع كثیر .
الطریق .فلما سمعا ان یسوع مجتاز صرخا قائلین 

فانتھرھما الجمع لیسكتا  31 ارحمنا یا سید یا ابن داود .
 ثر قائلین ارحمنا یا سید یا ابن داود .فكانا یصرخان اك

فوقف یسوع وناداھما وقال ماذا تریدان ان افعل  32
فتحنن  34 قاال لھ یا سید ان تنفتح اعیننا . 33 بكما .

   یسوع ولمس اعینھما فللوقت ابصرت اعینھما فتبعاه

ولما قربوا من اورشلیم وجاءوا الى بیت فاجي عند  21
قائال  2 یسوع تلمیذین جبل الزیتون حینئذ ارسل

لھما .اذھبا الى القریة التي امامكما فللوقت تجدان اتانا 
وان قال  3 مربوطة وجحشا معھا فحالھما وأتیاني بھما .

لكما احد شیئا فقوال الرب محتاج الیھما .فللوقت 
  فكان ھذا كلھ لكي یتم ما قیل بالنبي القائل 4 یرسلھما .

كك یأتیك ودیعا راكبا على قولوا البنة صھیون ھوذا مل 5
  اتان وجحش ابن اتان .

وأتیا  7 فذھب التلمیذان وفعال كما امرھما یسوع . 6
 باالتان والجحش ووضعا علیھما ثیابھما فجلس علیھما .

والجمع االكثر فرشوا ثیابھم في الطریق .وآخرون  8
  قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوھا في الطریق .

وا والذین تبعوا كانوا یصرخون والجموع الذین تقدم 9
.أوصنا  إیوۇوقائلین أوصنا البن داود .مبارك اآلتي باسم 

ولما دخل اورشلیم ارتّجت المدینة كلھا  10 في االعالي .
فقالت الجموع ھذا یسوع النبي الذي  11 قائلة من ھذا .

ودخل یسوع الى ھیكل هللا واخرج  12 من ناصرة الجلیل
عون ویشترون في الھیكل وقلب جمیع الذین كانوا یبی

  موائد الصیارفة وكراسي باعة الحمام

وقال لھم .مكتوب بیتي بیت الصالة یدعى وانتم  13
وتقدم الیھ عمي وعرج في  14 جعلتموه مغارة لصوص .

فلما رأى رؤساء الكھنة والكتبة  15 الھیكل فشفاھم .
العجائب التي صنع واالوالد یصرخون في الھیكل 

وقالوا لھ أتسمع  16 وصنا البن داود غضبواویقولون أ
ما یقول ھؤالء .فقال لھم یسوع نعم .أما قرأتم قط من 

ثم تركھم  17 افواه االطفال والرّضع ھیأت تسبیحا .
وفي  18 وخرج خارج المدینة الى بیت عنیا وبات ھناك

فنظر شجرة  19 الصبح اذ كان راجعا الى المدینة جاع .
الیھا فلم یجد فیھا شیئا اال ورقا تین على الطریق وجاء 

فقط .فقال لھا ال یكون منك ثمر بعد الى االبد .فیبست 
فلما رأى التالمیذ ذلك تعجبوا قائلین  20 التینة في الحال .

فاجاب یسوع وقال  21 كیف یبست التینة في الحال .
لھم .الحق اقول لكم ان كان لكم ایمان وال تشكون فال 

قط بل ان قلتم ایضا لھذا الجبل انتقل تفعلون امر التینة ف
وكل ما تطلبونھ في  22 وانطرح في البحر فیكون .

ولما جاء الى الھیكل تقدم الیھ  23 الصالة مؤمنین تنالونھ
رؤساء الكھنة وشیوخ الشعب وھو یعّلم قائلین بأي 

فاجاب  24 سلطان تفعل ھذا ومن اعطاك ھذا السلطان .
ألكم كلمة واحدة فان قلتم لي یسوع وقال لھم وانا ایضا اس

  عنھا اقول لكم انا ایضا بأي سلطان افعل ھذا .

معمودیة یوحنا من این كانت .من السماء أم من  25
الناس .ففكروا في انفسھم قائلین ان قلنا من السماء یقول 

وان قلنا من الناس نخاف من  26 لنا فلماذا لم تؤمنوا بھ .
فاجابوا  27 مثل نبي .الشعب .الن یوحنا عند الجمیع 

یسوع وقالوا ال نعلم .فقال لھم ھو ایضا وال انا اقول لكم 
ماذا تظنون .كان النسان ابنان  28 باي سلطان افعل ھذا

فجاء الى االول وقال یا ابني اذھب الیوم اعمل في 
فاجاب وقال ما ارید .ولكنھ ندم اخیرا  29 كرمي .

.فاجاب وقال وجاء الى الثاني وقال كذلك  30 ومضى .
فأي االثنین عمل ارادة  31 ھا انا یا سید .ولم یمض .

االب .قالوا لھ االول .قال لھم یسوع الحق اقول لكم ان 
الن  32 العشارین والزواني یسبقونكم الى ملكوت هللا .

یوحنا جاءكم في طریق الحق فلم تؤمنوا بھ .واما 
تندموا  العشارون والزواني فآمنوا بھ .وانتم اذ رأیتم لم

  اخیرا لتؤمنوا بھ
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اسمعوا مثال آخر .كان انسان رب بیت غرس كرما  33
واحاطھ بسیاج وحفر فیھ معصرة وبنى برجا وسلمھ الى 

ولما قرب وقت االثمار ارسل عبیده  34 كرامین وسافر .
فاخذ الكرامون عبیده  35 الى الكرامین لیاخذ اثماره .

ثم ارسل  36 . وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا
 ایضا عبیدا آخرین اكثر من االولین .ففعلوا بھم كذلك .

واما  38 فاخیرا ارسل الیھم ابنھ قائال یھابون ابني . 37
الكرامون فلما رأوا االبن قالوا فیما بینھم ھذا ھو الوارث 

فأخذوه واخرجوه خارج  39 ھلموا نقتلھ وناخذ میراثھ .
ب الكرم ماذا یفعل فمتى جاء صاح 40 الكرم وقتلوه .

قالوا لھ .أولئك االردیاء یھلكھم  41 بأولئك الكرامین .
ھالكا ردّیا ویسلم الكرم الى كرامین آخرین یعطونھ 

قال لھم یسوع أما قرأتم قط في  42 االثمار في اوقاتھا .
الكتب .الحجر الذي رفضھ البناؤون ھو قد صار راس 

 في اعیننا . كان ھذا وھو عجیب إیوۇوالزاویة .من قبل 

لذلك اقول لكم ان ملكوت هللا ینزع منكم ویعطى ألمة  43
ومن سقط على ھذا الحجر یترضض  44 تعمل اثماره .

ولما سمع رؤساء الكھنة  45 ومن سقط ھو علیھ یسحقھ
واذ كانوا  46 تكلم علیھم .والفریسیون امثالھ عرفوا انھ 

ھم یطلبون ان یمسكوه خافوا من الجموع النھ كان عند
   مثل نبي

 یشبھ 2 وجعل یسوع یكلمھم ایضا بامثال قائال . 22

  ملكوت السموات انسانا ملكا صنع عرسا البنھ .

وارسل عبیده لیدعوا المدعوین الى العرس فلم یریدوا  3
فارسل ایضا عبیدا آخرین قائال قولوا  4 ان یأتوا .

للمدعوین ھوذا غذائي اعددتھ .ثیراني ومسمناتي قد 
ولكنھم  5 كل شيء معد .تعالوا الى العرس .ذبحت و

 6 تھاونوا ومضوا واحد الى حقلھ وآخر الى تجارتھ .

فلما سمع  7 والباقون امسكوا عبیده وشتموھم وقتلوھم .
الملك غضب وارسل جنوده واھلك أولئك القاتلین واحرق 

ثم قال لعبیده اما العرس فمستعد واما  8 مدینتھم .
فاذھبوا الى مفارق  9 مستحقین .المدعوون فلم یكونوا 

  الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس .

فخرج أولئك العبید الى الطرق وجمعوا كل الذین  10
 وجدوھم اشرارا وصالحین .فامتأل العرس من المتكئین .

فلما دخل الملك لینظر المتكئین رأى ھناك انسانا لم  11
صاحب كیف  فقال لھ یا 12 یكن البسا لباس العرس .

  دخلت الى ھنا ولیس علیك لباس العرس .فسكت .

حینئذ قال الملك للخدام اربطوا رجلیھ ویدیھ وخذوه  13
واطرحوه في الظلمة الخارجیة .ھناك یكون البكاء 

الن كثیرین یدعون وقلیلین  14 وصریر االسنان .
حینئذ ذھب الفریسیون وتشاوروا لكي  15 ینتخبون

فارسلوا الیھ تالمیذھم مع  16 یصطادوه بكلمة .
الھیرودسیین قائلین یا معّلم نعلم انك صادق وتعّلم طریق 
  هللا بالحق وال تبالي باحد النك ال تنظر الى وجوه الناس .

 

فقل لنا ماذا تظن .أیجوز ان تعطى جزیة لقیصر ام  17
فعلم یسوع خبثھم وقال لماذا تجربونني یا  18 ال .

 ة الجزیة .فقدموا لھ دینارا .أروني معامل 19 مراؤون .

قالوا لھ  21 فقال لھم لمن ھذه الصورة والكتابة . 20
 لقیصر .فقال لھم اعطوا اذا ما لقیصر لقیصر وما ّ{ ّ{ .

في ذلك الیوم  23 فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا 22
  جاء الیھ صدوقیون الذین یقولون لیس قیامة فسألوه

موسى ان مات احد ولیس لھ اوالد  قائلین یا معّلم قال 24
فكان عندنا  25 یتزوج اخوه بامرأتھ ویقیم نسال الخیھ .

سبعة اخوة وتزوج االول ومات .واذ لم یكن لھ نسل ترك 
 وكذلك الثاني والثالث الى السبعة . 26 امرأتھ الخیھ .

ففي القیامة لمن  28 وآخر الكل ماتت المرأة ایضا . 27
فاجاب  29 .فانھا كانت للجمیع .من السبعة تكون زوجة 

 یسوع وقال لھم تضلون اذ ال تعرفون الكتب وال قوة هللا .

النھم في القیامة ال یزوجون وال یتزوجون بل  30
واما من جھة قیامة  31 یكونون كمالئكة هللا في السماء .

انا  32 االموات أفما قرأتم ما قیل لكم من قبل هللا القائل
سحق والھ یعقوب .لیس هللا الھ اموات الھ ابراھیم والھ ا

  فلما سمع الجموع بھتوا من تعلیمھ 33 بل الھ احیاء .

اما الفریسیون فلما سمعوا انھ ابكم الصدوقیین  34
وسألھ واحد منھم وھو ناموسي  35 اجتمعوا معا .
یا معّلم ایة وصیة ھي العظمى في  36 لیجربھ قائال

الھك من كل  وۇوإیفقال لھ یسوع تحب  37 الناموس .
ھذه ھي  38 قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك .

والثانیة مثلھا .تحب  39 الوصیة االولى والعظمى .
  قریبك كنفسك .

  بھاتین الوصیتین یتعلق الناموس كلھ واالنبیاء 40

قائال  42 وفیما كان الفریسیون مجتمعین سألھم یسوع 41
 لھ ابن داود .ماذا تظنون في المسیح .ابن من ھو .قالوا 

قال  44 قال لھم فكیف یدعوه داود بالروح ربا قائال 43
لربي اجلس عن یمیني حتى اضع اعداءك موطئا  إیوۇو

 فان كان داود یدعوه ربا فكیف یكون ابنھ . 45 لقدمیك .

فلم یستطع احد ان یجیبھ بكلمة .ومن ذلك الیوم لم  46
   یجسر احد ان یسألھ بتة

قائال .على  2 الجموع وتالمیذهحینئذ خاطب یسوع  23
فكل ما قالوا  3 . كرسي موسى جلس الكتبة والفریسیون

لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه .ولكن حسب اعمالھم ال 
فانھم یحزمون  4 تعملوا النھم یقولون وال یفعلون .

احماال ثقیلة عسرة الحمل ویضعونھا على اكتاف الناس 
وكل اعمالھم  5 ھم .وھم ال یریدون ان یحركوھا باصبع

یعملونھا لكي تنظرھم الناس .فیعرضون عصائبھم 
ویحبون المتكأ االول في  6 ویعظمون اھداب ثیابھم .

والتحیات في  7 الوالئم والمجالس االولى في المجامع .
واما انتم  8 االسواق وان یدعوھم الناس سیدي سیدي .

یعا فال تدعوا سیدي الن معلمكم واحد المسیح وانتم جم
وال تدعوا لكم ابا على االرض الن اباكم واحد  9 اخوة .
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  الذي في السموات .

  وال تدعوا معلمین الن معلمكم واحد المسیح . 10

فمن یرفع نفسھ یتضع  12 واكبركم یكون خادما لكم . 11
لكن ویل لكم ایھا الكتبة  13 ومن یضع نفسھ یرتفع

السموات والفریسیون المراؤون النكم تغلقون ملكوت 
 قدام الناس فال تدخلون انتم وال تدعون الداخلین یدخلون .

ویل لكم ایھا الكتبة والفریسیون المراؤون النكم  14
تأكلون بیوت االرامل .ولعلة تطیلون صلواتكم .لذلك 

ویل لكم ایھا الكتبة  15 تأخذون دینونة اعظم .
والفریسیون المراؤون النكم تطوفون البحر والبر 

دخیال واحدا .ومتى حصل تصنعونھ ابنا لجھنم  لتكسبوا
ویل لكم ایھا القادة العمیان  16 اكثر منكم مضاعفا .

القائلون من حلف بالھیكل فلیس بشيء .ولكن من حلف 
ایھا الجھال والعمیان ایما اعظم  17 بذھب الھیكل یلتزم .

ومن حلف  18 الذھب ام الھیكل الذي یقدس الذھب .
.ولكن من حلف بالقربان الذي علیھ بالمذبح فلیس بشيء 

ایھا الجھال والعمیان ایما اعظم القربان أم  19 یلتزم .
فان من حلف بالمذبح فقد  20 المذبح الذي یقدس القربان .

من حلف بالھیكل فقد حلف  21 حلف بھ وبكل ما علیھ .
ومن حلف بالسماء فقد حلف  22 بھ وبالساكن فیھ .

ویل لكم ایھا الكتبة  23 بعرش هللا وبالجالس علیھ .
والفریسیون المراؤون النكم تعشرون النعنع والشبث 

والكمون وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمة 
  واالیمان .كان ینبغي ان تعملوا ھذه وال تتركوا تلك .

ایھا القادة العمیان الذین یصفّون عن البعوضة  24
ون ویل لكم ایھا الكتبة والفریسی 25 ویبلعون الجمل

المراؤون النكم تنقون خارج الكاس والصحفة وھما من 
ایھا الفریسي  26 داخل مملوآن اختطافا ودعارة .

االعمى نّق اوال داخل الكاس والصحفة لكي یكون 
ویل لكم ایھا الكتبة والفریسیون  27 خارجھما ایضا نقیا .

المراؤون النكم تشبھون قبورا مبیضة تظھر من خارج 
 خل مملوءة عظام اموات وكل نجاسة .جمیلة وھي من دا

ھكذا انتم ایضا من خارج تظھرون للناس ابرارا  28
ویل لكم  29 ولكنكم من داخل مشحونون ریاء واثما .

ایھا الكتبة والفریسیون المراؤون النكم تبنون قبور 
وتقولون لو كنا  30 االنبیاء وتزّینون مدافن الصدیقین .

فانتم  31 في دم االنبیاء .في ایام آبائنا لما شاركناھم 
فامألوا  32 تشھدون على انفسكم انكم ابناء قتلة االنبیاء .

ایھا الحّیات اوالد االفاعي كیف  33 انتم مكیال آبائكم .
لذلك ھا انا ارسل الیكم  34 تھربون من دینونة جھنم .

انبیاء وحكماء وكتبة فمنھم تقتلون وتصلبون ومنھم 
 ون من مدینة الى مدینة .تجلدون في مجامعكم وتطرد

لكي یأتي علیكم كل دم زكي سفك على االرض من  35
دم ھابیل الصدّیق الى دم زكریا بن برخیا الذي قتلتموه 

الحق اقول لكم ان ھذا كلھ یاتي  36 بین الھیكل والمذبح .
  على ھذا الجیل

 

 

یا اورشلیم یا اورشلیم یا قاتلة االنبیاء وراجمة  37
كم مرة اردت ان اجمع اوالدك كما تجمع  المرسلین الیھا

ھوذا  38 الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا ولم تریدوا .
الني اقول لكم انكم ال ترونني  39 بیتكم یترك لكم خرابا .

   إیوۇومبارك اآلتي باسم من اآلن حتى تقولوا 

فتقدم تالمیذه  ثم خرج یسوع ومضى من الھیكل .  24
یسوع أما تنظرون  فقال لھم 2 لكي یروه ابنیة الھیكل .

جمیع ھذه .الحق اقول لكم انھ ال یترك ھھنا حجر على 
وفیما ھو جالس على جبل الزیتون تقدم  3 حجر ال ینقض

الیھ التالمیذ على انفراد قائلین قل لنا متى یكون ھذا وما 
فاجاب یسوع  4 ھي عالمة مجیئك وانقضاء الدھر .

فان كثیرین سیأتون  5 وقال لھم انظروا ال یضلكم احد .
وسوف  6 باسمي قائلین انا ھو المسیح ویضلون كثیرین .

تسمعون بحروب واخبار حروب .انظروا ال 
ترتاعوا .النھ ال بد ان تكون ھذه كلھا .ولكن لیس المنتھى 

النھ تقوم امة على امة ومملكة على مملكة  7 بعد .
 ولكن ھذه 8 وتكون مجاعات واوبئة وزالزل في اماكن .

حینئذ یسلمونكم الى ضیق  9 كلھا مبتدأ االوجاع .
ویقتلونكم وتكونون مبغضین من جمیع االمم الجل 

وحینئذ یعثر كثیرون ویسلمون بعضھم بعضا  10 اسمي .
ویقوم انبیاء كذبة كثیرون  11 ویبغضون بعضھم بعضا .

 ولكثرة االثم تبرد محبة الكثیرین . 12 ویضلون كثیرین .

  بر الى المنتھى فھذا یخلص .ولكن الذي یص 13

ویكرز ببشارة الملكوت ھذه في كل المسكونة شھادة  14
فمتى نظرتم رجسة  15 لجمیع االمم .ثم یأتي المنتھى

الخراب التي قال عنھا دانیال النبي قائمة في المكان 
فحینئذ لیھرب الذین في  16 المقدس .لیفھم القارئ .

ى السطح فال ینزل والذي عل 17 الیھودیة الى الجبال .
والذي في الحقل فال یرجع الى  18 لیاخذ من بیتھ شیئا .
وویل للحبالى والمرضعات في  19 ورائھ لیاخذ ثیابھ .

وصلّوا لكي ال یكون ھربكم في شتاء وال  20 تلك االیام .
النھ یكون حینئذ ضیق عظیم لم یكن مثلھ  21 في سبت .

ولو لم تقّصر  22 .منذ ابتداء العالم الى اآلن ولن یكون 
تلك االیام لم یخلص جسد .ولكن الجل المختارین تقّصر 

حینئذ ان قال لكم احد ھوذا المسیح ھنا او  23 تلك االیام .
النھ سیقوم مسحاء كذبة وانبیاء  24 ھناك فال تصدقوا .

كذبة ویعطون آیات عظیمة وعجائب حتى یضلوا لو 
 ت واخبرتكم .ھا انا قد سبق 25 امكن المختارین ایضا .

فان قالوا لكم ھا ھو في البریة فال تخرجوا .ھا ھو  26
النھ كما ان البرق یخرج  27 في المخادع فال تصدقوا .

من المشارق ویظھر الى المغارب ھكذا یكون ایضا 
النھ حیثما تكن الجثّة فھناك  28 مجيء ابن االنسان .

وللوقت بعد ضیق تلك االیام تظلم  29 تجتمع النسور
لشمس والقمر ال یعطي ضؤه والنجوم تسقط من السماء ا

  وقوات السموات تتزعزع .
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وحینئذ تظھر عالمة ابن االنسان في السماء .وحینئذ  30
تنوح جمیع قبائل االرض ویبصرون ابن االنسان آتیا 

فیرسل مالئكتھ  31 على سحاب السماء بقوة ومجد كثیر .
الربع ببوق عظیم الصوت فیجمعون مختاریھ من ا

فمن  32 الریاح من اقصاء السموات الى اقصائھا .
شجرة التین تعلّموا المثل متى صار غصنھا رخصا 

ھكذا  33 واخرجت اوراقھا تعلمون ان الصیف قریب .
انتم ایضا متى رأیتم ھذا كلھ فاعلموا انھ قریب على 

الحق اقول لكم ال یمضي ھذا الجیل حتى  34 االبواب .
السماء واالرض تزوالن ولكن  35 یكون ھذا كلھ .

واما ذلك الیوم وتلك الساعة فال  36 كالمي ال یزول .
  یعلم بھما احد وال مالئكة السموات اال ابي وحده .

وكما كانت ایام نوح كذلك یكون ایضا مجيء ابن  37
النھ كما كانوا في االیام التي قبل الطوفان  38 االنسان .

جون الى الیوم الذي یاكلون ویشربون ویتزوجون ویزوّ 
ولم یعلموا حتى جاء الطوفان  39 دخل فیھ نوح الفلك

  واخذ الجمیع .كذلك یكون ایضا مجيء ابن االنسان .

حینئذ یكون اثنان في الحقل .یؤخذ الواحد ویترك  40
اثنتان تطحنان على الرحى .تؤخذ الواحدة  41 اآلخر .

ي ایة اسھروا اذا النكم ال تعلمون ف 42 وتترك اآلخرى
واعلموا ھذا انھ لو عرف رب  43 ساعة یأتي ربكم .

البیت في ایة ھزیع یأتي السارق لسھر ولم یدع بیتھ 
لذلك كونوا انتم ایضا مستعدین النھ في ساعة  44 ینقب .

فمن ھو العبد االمین  45 ال تظنون یأتي ابن االنسان .
الحكیم الذي اقامھ سیده على خدمھ لیعطیھم الطعام في 

طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سیده یجده  46 ھ .حین
الحق اقول لكم انھ یقیمھ على جمیع  47 یفعل ھكذا .

ولكن ان قال ذلك العبد الردي في قلبھ سیدي  48 اموالھ .
فیبتدئ یضرب العبید رفقاءه ویأكل  49 یبطئ قدومھ .

یأتي سید ذلك العبد في یوم ال  50 ویشرب مع السكارى .
فیقطعھ ویجعل نصیبھ  51 ساعة ال یعرفھا . ینتظره وفي

   یكون البكاء وصریر االسنانمع المرائین .ھناك 

حینئذ یشبھ ملكوت السموات عشر عذارى اخذن  25
خمس منھّن  وكان 2 مصابیحھن وخرجن للقاء العریس .

اما الجاھالت فاخذن  3 حكیمات وخمس جاھالت .
الحكیمات واما  4 مصابیحھن ولم یاخذن معھن زیتا .

وفیما ابطأ  5 فاخذن زیتا في آنیتھن مع مصابیحھن .
ففي نصف اللیل صار  6 العریس نعسن جمیعھن ونمن .

فقامت  7 صراخ ھوذا العریس مقبل فاخرجن للقائھ .
فقالت  8 جمیع اولئك العذارى واصلحن مصابیحھن .

الجاھالت للحكیمات اعطیننا من زیتكن فان مصابیحنا 
بت الحكیمات قائالت لعلھ ال یكفي لنا فاجا 9 تنطفئ .

وفیما ھّن  10 ولكّن بل اذھبن الى الباعة وابتعن لكّن .
ذاھبات لیبتعن جاء العریس والمستعدات دخلن معھ الى 

اخیرا جاءت بقیة العذارى  11 العرس وأغلق الباب .

  ایضا قائالت یا سید یا سید افتح لنا .

  ا اعرفكّن .فاجاب وقال الحق اقول لكن اني م 12

فاسھروا اذا النكم ال تعرفون الیوم وال الساعة التي  13
وكأنما انسان مسافر دعا عبیده  14 یأتي فیھا ابن االنسان

فاعطى واحدا خمس وزنات وآخر  15 وسلمھم اموالھ .
وزنتین وآخر وزنة .كل واحد على قدر طاقتھ .وسافر 

بھا فمضى الذي اخذ الخمس وزنات وتاجر  16 للوقت .
وھكذا الذي اخذ الوزنتین  17 فربح خمس وزنات أخر .

واما الذي اخذ الوزنة  18 ربح ایضا وزنتین أخریین .
وبعد  19 فمضى وحفر في االرض واخفى فضة سیده .
فجاء  20 زمان طویل أتى سید اولئك العبید وحاسبھم .

الذي اخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائال یا 
سلمتني .ھوذا خمس وزنات أخر  سید خمس وزنات

فقال لھ سیده نعّما ایھا العبد الصالح  21 ربحتھا فوقھا .
واالمین كنت امینا في القلیل فاقیمك على الكثیر .ادخل 

ثم جاء الذي اخذ الوزنتین وقال یا  22 الى فرح سیدك .
سید وزنتین سلمتني .ھوذا وزنتان أخریان ربحتھما 

نعّما ایھا العبد الصالح قال لھ سیده  23 فوقھما .
واالمین .كنت امینا في القلیل فاقیمك على الكثیر .ادخل 

ثم جاء ایضا الذي اخذ الوزنة  24 الى فرح سیدك .
الواحدة وقال .یا سید عرفت انك انسان قاس تحصد حیث 

فخفت ومضیت  25 لم تزرع وتجمع حیث لم تبذر .
جاب فا 26 واخفیت وزنتك في االرض .ھوذا الذیلك .

سیده وقال لھ ایھا العبد الشریر والكسالن عرفت اني 
فكان  27 احصد حیث لم ازرع واجمع من حیث لم ابذر .

ینبغي ان تضع فضتي عند الصیارفة .فعند مجیئي كنت 
فخذوا منھ الوزنة واعطوھا  28 آخذ الذي لي مع ربا .

الن كل من لھ یعطى فیزداد  29 للذي لھ العشر وزنات .
والعبد البطال  30 ھ فالذي عنده یؤخذ منھ .ومن لیس ل

اطرحوه الى الظلمة الخارجیة .ھناك یكون البكاء 
ومتى جاء ابن االنسان في مجده  31 وصریر االسنان

وجمیع المالئكة القدیسین معھ فحینئذ یجلس على كرسي 
ویجتمع امامھ جمیع الشعوب فیمّیز بعضھم  32 مجده .

  راف من الجداء .من بعض كما یمّیز الراعي الخ

ثم  34 فیقیم الخراف عن یمینھ والجداء عن الیسار . 33
یقول الملك للذین عن یمینھ تعالوا یا مباركي ابي رثوا 

الني جعت  35 الملكوت المعد لكم منذ تأسیس العالم .
فاطعمتموني .عطشت فسقیتموني .كنت غریبا 

عریانا فكسیتموني .مریضا  36 فآویتموني .
فیجیبھ االبرار حینئذ  37 محبوسا فأتیتم الّي .فزرتموني .

قائلین .یا رب متى رأیناك جائعا فاطعمناك .او عطشانا 
ومتى رأیناك غریبا فآویناك .او عریانا  38 فسقیناك .

ومتى رأیناك مریضا او محبوسا فأتینا  39 فكسوناك .
فیجیب الملك ویقول لھم الحق اقول لكم بما  40 الیك .

  باحد اخوتي ھؤالء االصاغر فبي فعلتم انكم فعلتموه

ثم یقول ایضا للذین عن الیسار اذھبوا عني یا  41
  مالعین الى النار االبدیة المعدة البلیس ومالئكتھ .
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  الني جعت فلم تطعموني .عطشت فلم تسقوني . 42

كنت غریبا فلم تأووني .عریانا فلم تكسوني .مریضا  43
ئذ یجیبونھ ھم ایضا حین 44 ومحبوسا فلم تزوروني .

قائلین یا رب متى رأیناك جائعا او عطشانا او غریبا او 
فیجیبھم  45 عریانا او مریضا او محبوسا ولم نخدمك .

قائال الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد ھؤالء 
ھؤالء الى عذاب فیمضي  46 االصاغر فبي لم تفعلوا .

   ابدي واالبرار الى حیاة ابدیة

  اكمل یسوع ھذه االقوال كلھا قال لتالمیذه ولما 26

یكون الفصح وابن االنسان یسلم  تعلمون انھ بعد یومین 2
حینئذ اجتمع رؤساء الكھنة والكتبة وشیوخ  3 لیصلب

  الشعب الى دار رئیس الكھنة الذي یدعى قیافا .

ولكنھم  5 وتشاوروا لكي یمسكوا یسوع بمكر ویقتلوه . 4
وفیما  6 لئال یكون شغب في الشعبقالوا لیس في العید 

  كان یسوع في بیت عنیا في بیت سمعان االبرص

تقدمت الیھ امرأة معھا قارورة طیب كثیر الثمن  7
فلما رأى تالمیذه ذلك  8 فسكبتھ على راسھ وھو متكئ .

النھ كان یمكن ان  9 اغتاظوا قائلین لماذا ھذا االتالف .
فعلم یسوع  10 ء .یباع ھذا الطیب بكثیر ویعطى للفقرا

وقال لھم لماذا تزعجون المرأة فانھا قد عملت بي عمال 
الن الفقراء معكم في كل حین .واما انا فلست  11 حسنا .

فانھا اذ سكبت ھذا الطیب على  12 معكم في كل حین .
الحق اقول لكم  13 جسدي انما فعلت ذلك الجل تكفیني .

خبر ایضا بما حیثما یكرز بھذا االنجیل في كل العالم ی
حینئذ ذھب واحد من االثني  14 فعلتھ ھذه تذكارا لھا

 عشر الذي یدعى یھوذا االسخریوطي الى رؤساء الكھنة

وقال ماذا تریدون ان تعطوني وانا اسلمھ  15
ومن ذلك الوقت  16 الیكم .فجعلوا لھ ثالثین من الفضة .

وفي اول ایام الفطیر تقدم  17 كان یطلب فرصة لیسلمھ
میذ الى یسوع قائلین لھ این ترید ان نعد لك لتاكل التال

فقال اذھبوا الى المدینة الى فالن وقولوا  18 الفصح .
لھ .المعلم یقول ان وقتي قریب .عندك اصنع الفصح مع 

ففعل التالمیذ كما امرھم یسوع واعدوا  19 تالمیذي .
  ولما كان المساء اتكأ مع االثني عشر . 20 الفصح

یاكلون قال لھم الحق اقول لكم ان واحد  وفیما ھم 21
فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منھم  22 منكم یسلمني .

فاجاب وقال .الذي یغمس  23 یقول لھ ھل انا ھو یا رب .
ان ابن االنسان  24 یده معي في الصحفة ھو یسلمني .

ماض كما ھو مكتوب عنھ .ولكن ویل لذلك الرجل الذي 
  خیرا لذلك الرجل لو لم یولد . بھ یسلم ابن االنسان .كان

فاجاب یھوذا مسلمھ وقال ھل انا ھو یا سیدي .قال لھ  25
وفیما ھم یاكلون اخذ یسوع الخبز وبارك  26 انت قلت

 وكسر واعطى التالمیذ وقال خذوا كلوا .ھذا ھو جسدي .

واخذ الكاس وشكر واعطاھم قائال اشربوا منھا  27
للعھد الجدید الذي یسفك الن ھذا ھو دمي الذي  28 كلكم .

  من اجل كثیرین لمغفرة الخطایا .

 

واقول لكم اني من اآلن ال اشرب من نتاج الكرمة  29
ھذا الى ذلك الیوم حینما اشربھ معكم جدیدا في ملكوت 

حینئذ  31 ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزیتون 30 ابي .
 قال لھم یسوع كلكم تشكون فّي في ھذه اللیلة النھ مكتوب

ولكن بعد  32 اني اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعیة .
فاجاب بطرس وقال لھ  33 قیامي اسبقكم الى الجلیل .

قال لھ یسوع  34 وان شك فیك الجمیع فانا ال اشك ابدا .
الحق اقول لك انك في ھذه اللیلة قبل ان یصیح دیك 

قال لھ بطرس ولو اضطررت  35 تنكرني ثالث مرات .
  انكرك .ھكذا قال ایضا جمیع التالمیذ ان اموت معك ال

حینئذ جاء معھم یسوع الى ضیعة یقال لھا جثسیماني  36
 فقال للتالمیذ اجلسوا ھھنا حتى امضي واصّلي ھناك .

ثم اخذ معھ بطرس وابني زبدي وابتدأ یحزن  37
فقال لھم نفسي حزینة جدا حتى  38 ویكتئب .

تقدم قلیال  ثم 39 الموت .امكثوا ھھنا واسھروا معي .
وخّر على وجھھ وكان یصّلي قائال یا ابتاه ان امكن 

فلتعبر عني ھذه الكاس .ولكن لیس كما ارید انا بل كما 
ثم جاء الى التالمیذ فوجدھم نیاما .فقال  40 ترید انت .

 لبطرس أھكذا ما قدرتم ان تسھروا معي ساعة واحدة .

لروح اسھروا وصلّوا لئال تدخلوا في تجربة .اما ا 41
فمضى ایضا ثانیة  42 فنشیط واما الجسد فضعیف .

وصّلى قائال یا ابتاه ان لم یمكن ان تعبر عني ھذه الكاس 
ثم جاء فوجدھم ایضا  43 اال ان اشربھا فلتكن مشیئتك .
فتركھم ومضى ایضا  44 نیاما .اذ كانت اعینھم ثقیلة .

ثم جاء الى  45 وصّلى ثالثة قائال ذلك الكالم بعینھ .
المیذه وقال لھم ناموا اآلن واستریحوا .ھوذا الساعة قد ت

قوموا  46 اقتربت وابن االنسان یسلم الى ایدي الخطاة .
وفیما ھو یتكلم  47 ننطلق .ھوذا الذي یسلمني قد اقترب

اذا یھوذا واحد من االثني عشر قد جاء ومعھ جمع كثیر 
 بسیوف وعصي من عند رؤساء الكھنة وشیوخ الشعب .

لذي اسلمھاعطاھم عالمة قائال الذي اقبّلھ ھو وا 48
فللوقت تقدم الى یسوع وقال السالم یا  49 ھو .امسكوه .
فقال لھ یسوع یا صاحب لماذا  50 سیدي .وقّبلھ .

 جئت .حینئذ تقدموا والقوا االیادي على یسوع وامسكوه .

واذا واحد من الذین مع یسوع مدّ یده واستل سیفھ  51
فقال لھ یسوع  52 لكھنة فقطع اذنھ .وضرب عبد رئیس ا

رد سیفك الى مكانھ .الن كل الذین یأخذون السیف 
أتظن اني ال استطیع اآلن ان اطلب  53 بالسیف یھلكون .

 الى ابي فیقدم لي اكثر من اثني عشر جیشا من المالئكة .

في  55 فكیف تكمل الكتب انھ ھكذا ینبغي ان یكون 54
ع كأنھ على لص خرجتم تلك الساعة قال یسوع للجمو

بسیوف وعصي لتاخذوني .كل یوم كنت اجلس معكم 
واما ھذا كلھ فقد كان  56 اعلم في الھیكل ولم تمسكوني .

 لكي تكمل كتب االنبیاء .حینئذ تركھ التالمیذ كلھم وھربوا

والذین امسكوا یسوع مضوا بھ الى قیافا رئیس  57
  الكھنة حیث اجتمع الكتبة والشیوخ .
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ما بطرس فتبعھ من بعید الى دار رئیس الكھنة وا 58
 59 فدخل الى داخل وجلس بین الخدام لینظر النھایة .

وكان رؤساء الكھنة والشیوخ والمجمع كلھ یطلبون 
فلم یجدوا .ومع  60 شھادة زور على یسوع لكي یقتلوه .

انھ جاء شھود زور كثیرون لم یجدوا .ولكن اخیرا تقدم 
ھذا قال اني اقدر ان انقض ھیكل وقاال . 61 شاھدا زور

فقام رئیس الكھنة وقال لھ  62 هللا وفي ثالثة ایام ابنیھ .
واما  63 أما تجیب بشيء .ماذا یشھد بھ ھذان علیك .

یسوع فكان ساكتا .فاجاب رئیس الكھنة وقال لھ استحلفك 
قال  64 با} الحي ان تقول لنا ھل انت المسیح ابن هللا .

.وایضا اقول لكم من اآلن تبصرون لھ یسوع انت قلت 
ابن االنسان جالسا عن یمین القوة وآتیا على سحاب 

فمّزق رئیس الكھنة حینئذ ثیابھ قائال قد  65 السماء .
 جدّف .ما حاجتنا بعد الى شھود .ھا قد سمعتم تجدیفھ .

  ماذا ترون .فاجابوا وقالوا انھ مستوجب الموت . 66

  وه .وآخرون لطموهحینئذ بصقوا في وجھھ ولكم 67

اما بطرس  69 قائلین تنبأ لنا ایھا المسیح من ضربك 68
فكان جالسا خارجا في الدار .فجاءت الیھ جاریة قائلة 

فانكر قدام الجمیع  70 وانت كنت مع یسوع الجلیلي .
ثم اذ خرج الى الدھلیز  71 قائال لست ادري ما تقولین .

ع یسوع رأتھ اخرى فقالت للذین ھناك وھذا كان م
فانكر ایضا بقسم اني لست اعرف  72 الناصري .

وبعد قلیل جاء القیام وقالوا لبطرس حقا انت  73 الرجل .
فابتدأ حینئذ یلعن  74 ایضا منھم فان لغتك تظھرك .

  ویحلف اني ال اعرف الرجل .وللوقت صاح الدیك .

فتذكر بطرس كالم یسوع الذي قال لھ انك قبل ان  75
مرات .فخرج الى خارج رني ثالث یصیح الدیك تنك
   وبكى بكاء مرا

ولما كان الصباح تشاور جمیع رؤساء الكھنة  27
فاوثقوه  2 وشیوخ الشعب على یسوع حتى یقتلوه .

حینئذ  3 ومضوا بھ ودفعوه الى بیالطس البنطي الوالي
لما رأى یھوذا الذي اسلمھ انھ قد دین ندم وردّ الثالثین 

قائال قد اخطأت  4 كھنة والشیوخمن الفضة الى رؤساء ال
  اذ سلمت دما بریئا .فقالوا ماذا علینا .انت ابصر .

فطرح الفضة في الھیكل وانصرف .ثم مضى وخنق  5
فاخذ رؤساء الكھنة الفضة وقالوا ال یحل ان  6 نفسھ .

فتشاوروا واشتروا  7 نلقیھا في الخزانة النھا ثمن دم .
لھذا سمي ذلك الحقل  8 بھا حقل الفخاري مقبرة للغرباء .

حینئذ تم ما قیل بارمیا النبي  9 حقل الدم الى ھذا الیوم .
القائل وأخذوا الثالثین من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه 

واعطوھا عن حقل الفخاري كما  10 من بني اسرائیل
امام الوالي فسألھ الوالي یسوع فوقف  11 إیوۇوامرني 

  لھ یسوع انت تقول . قائال أانت ملك الیھود .فقال

وبینما كان رؤساء الكھنة والشیوخ یشتكون علیھ لم  12
فقال لھ بیالطس أما تسمع كم یشھدون  13 یجب بشيء .

  علیك .

 فلم یجبھ وال عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا 14

وكان الوالي معتادا في العید ان یطلق للجمع اسیرا  15
م حینئذ اسیر مشھور وكان لھ 16 واحدا من ارادوه .

ففیما ھم مجتمعون قال لھم بیالطس  17 یسمى باراباس .
من تریدون ان اطلق لكم .باراباس ام یسوع الذي یدعى 

واذ كان  19 النھ علم انھم اسلموه حسدا . 18 المسیح .
جالسا على كرسي الوالیة ارسلت الیھ امرأتھ قائلة ایاك 

 في حلم من اجلھ .وذلك البار .الني تألمت الیوم كثیرا 

ولكن رؤساء الكھنة والشیوخ حّرضوا الجموع على  20
فاجاب الوالي  21 ان یطلبوا باراباس ویھلكوا یسوع .

وقال لھم من من االثنین تریدون ان اطلق لكم .فقالوا 
قال لھم بیالطس فماذا افعل بیسوع الذي  22 باراباس .

الوالي فقال  23 یدعى المسیح .قال لھ الجمیع لیصلب .
 واّي شر عمل .فكانوا یزدادون صراخا قائلین لیصلب .

فلما رأى بیالطس انھ ال ینفع شیئا بل بالحري یحدث  24
شغب اخذ ماء وغسل یدیھ قدام الجمع قائال اني بريء 

فاجاب جمیع الشعب  25 من دم ھذا البار .ابصروا انتم .
حینئذ اطلق لھم  26 وقالوا دمھ علینا وعلى اوالدنا .

فاخذ  27 باراباس .واما یسوع فجلده واسلمھ لیصلب
عسكرالوالي یسوع الى دار الوالیة وجمعوا علیھ كل 

وضفروا  29 فعروه والبسوه رداء قرمزیا . 28 الكتیبة .
اكلیال من شوك ووضعوه على راسھ وقصبة في 

یمینھ .وكانوا یجثون قدامھ ویستھزئون بھ قائلین السالم 
بصقوا علیھ واخذوا القصبة و 30 یا ملك الیھود .

وبعدما استھزئوا بھ نزعوا  31 وضربوه على راسھ .
وفیما ھم  32 عنھ الرداء والبسوه ثیابھ ومضوا بھ للصلب

خارجون وجدوا انسانا قیروانیا اسمھ سمعان فسخروه 
ولما أتوا الى موضع یقال لھ جلجثة  33 لیحمل صلیبھ .

ممزوجا  اعطوه خال 34 وھو المسمى موضع الجمجمة
ولما  35 بمرارة لیشرب .ولما ذاق لم یرد ان یشرب .

صلبوه اقتسموا ثیابھ مقترعین علیھا .لكي یتم ما قیل 
  بالنبي اقتسموا ثیابي بینھم وعلى لباسي القوا قرعة .

وجعلوا فوق راسھ  37 ثم جلسوا یحرسونھ ھناك . 36
حینئذ صلب  38 علتھ مكتوبة ھذا ھو یسوع ملك الیھود .

وكان  39 ھ لصان واحد عن الیمین وواحد عن الیسارمع
قائلین  40 المجتازون یجدفون علیھ وھم یھزون رؤوسھم

یا ناقض الھیكل وبانیھ في ثالثة ایام خّلص نفسك .ان 
وكذلك رؤساء  41 كنت ابن هللا فانزل عن الصلیب .

  الكھنة ایضا وھم یستھزئون مع الكتبة والشیوخ قالوا

اما نفسھ فما یقدر ان یخّلصھا .ان خّلص آخرین و 42
كان ھو ملك اسرائیل فلینزل اآلن عن الصلیب فنؤمن 

قد اتكل على هللا فلینقذه اآلن ان اراده .النھ قال  43 بھ .
وبذلك ایضا كان اللّصان اللذان صلبا  44 انا ابن هللا .
ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على  45 معھ یعّیرانھ

ونحو الساعة  46 عة التاسعة .كل االرض الى السا
التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائال ایلي ایلي لما 
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  شبقتني اي الھي الھي لماذا تركتني .

فقوم من الواقفین ھناك لما سمعوا قالوا انھ ینادي  47
وللوقت ركض واحد منھم واخذ اسفنجة  48 ایلیا .

 واما الباقون 49 ومألھا خال وجعلھا على قصبة وسقاه .

فصرخ  50 فقالوا اترك .لنرى ھل یأتي ایلیا یخّلصھ .
واذا حجاب  51 یسوع ایضا بصوت عظیم واسلم الروح

الھیكل قد انشق الى اثنین من فوق الى اسفل .واالرض 
والقبور تفتحت وقام  52 تزلزلت والصخور تشققت .

وخرجوا من  53 كثیر من اجساد القدیسین الراقدین .
خلوا المدینة المقدسة وظھروا القبور بعد قیامتھ ود

واما قائد المئة والذین معھ یحرسون یسوع  54 لكثیرین .
فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان ھذا 

وكانت ھناك نساء كثیرات ینظرن من بعید  55 ابن هللا .
وبینھّن  56 وھّن كّن قد تبعن یسوع من الجلیل یخدمنھ .

 م ام یعقوب ویوسي وام ابني زبديمریم المجدلیة ومری

ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمھ  57
فھذا تقدم الى  58 یوسف .وكان ھو ایضا تلمیذا لیسوع .

بیالطس وطلب جسد یسوع .فامر بیالطس حینئذ ان 
 فاخذ یوسف الجسد ولفھ بكتان نقي . 59 یعطى الجسد .

نحتھ في ووضعھ في قبره الجدید الذي كان قد  60
 الصخرة ثم دحرج حجرا كبیرا على باب القبر ومضى .

وكانت ھناك مریم المجدلیة ومریم االخرى جالستین  61
وفي الغد الذي بعد االستعداد اجتمع  62 تجاه القبر

قائلین .یا  63 رؤساء الكھنة والفریسیون الى بیالطس
سید قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وھو حّي اني بعد 

فمر بضبط القبر الى الیوم الثالث  64 ام اقوم .ثالثة ای
لئال یأتي تالمیذه لیال ویسرقوه ویقولوا للشعب انھ قام من 

  االموات .فتكون الضاللة االخیرة اشر من االولى .

فقال لھم بیالطس عندكم حراس .اذھبوا واضبطوه  65
وضبطوا القبر بالحراس فمضوا  66 كما تعلمون .

   وختموا الحجر

وبعد السبت عند فجر اول االسبوع جاءت مریم  28
واذا زلزلة  2 . المجدلیة ومریم االخرى لتنظرا القبر

نزل من السماء وجاء  إیوۇوعظیمة حدثت .الن مالك 
وكان منظره  3 ودحرج الحجر عن الباب وجلس علیھ .

فمن خوفھ ارتعد  4 كالبرق ولباسھ ابیض كالثلج .
جاب المالك وقال فا 5 الحراس وصاروا كاموات .

للمرأتین ال تخافا انتما .فاني اعلم انكما تطلبان یسوع 
لیس ھو ھھنا النھ قام كما قال .ھلم انظرا  6 المصلوب .

واذھبا سریعا  7 الموضع الذي كان الرب مضطجعا فیھ .
قوال لتالمیذه انھ قد قام من االموات .ھا ھو یسبقكم الى 

فخرجتا  8 ت لكما .الجلیل .ھناك ترونھ .ھا انا قد قل
سریعا من القبر بخوف وفرح عظیم راكضتین لتخبرا 

وفیما ھما منطلقتان لتخبرا تالمیذه اذا یسوع  9 تالمیذه .
القاھما وقال سالم لكما .فتقدمتا وامسكتا بقدمیھ وسجدتا 

فقال لھما یسوع ال تخافا .اذھبا قوال الخوتي ان  10 لھ .
وفیما ھما ذاھبتان  11 یذھبوا الى الجلیل وھناك یرونني

اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدینة واخبروا رؤساء 
فاجتمعوا مع الشیوخ وتشاوروا  12 الكھنة بكل ما كان .

قائلین .قولوا ان تالمیذه  13 واعطوا العسكر فضة كثیرة
واذا سمع ذلك عند  14 أتوا لیال وسرقوه ونحن نیام .

فاخذوا  15 نین .الوالي فنحن نستعطفھ ونجعلكم مطمئ
الفضة وفعلوا كما علّموھم .فشاع ھذا القول عند الیھود 

واما االحد عشر تلمیذا فانطلقوا الى  16 الى ھذا الیوم
  الجلیل الى الجبل حیث امرھم یسوع .

فتقدم  18 ولما رأوه سجدوا لھ ولكن بعضھم شّكوا . 17
 یسوع وكلمھم قائال .دفع الّي كل سلطان في السماء وعلى

فاذھبوا وتلمذوا جمیع االمم وعمدوھم باسم  19 االرض .
وعلموھم ان یحفظوا  20 اآلب واالبن والروح القدس .

جمیع ما اوصیتكم بھ .وھا انا معكم كل االیام الى انقضاء 
   الدھر .آمین



   - Markمرقس  

19 

 

كما ھو مكتوب في  2 بدء انجیل یسوع المسیح ابن هللا 1
االنبیاء .ھا انا ارسل امام وجھك مالكي الذي یھّیئ 

صوت صارخ في البریة اعدّوا طریق  3 طریقك قدامك .
كان یوحنا یعمد في  4 اصنعوا سبلھ مستقیمة . إیوۇو

وخرج  5 البریة ویكرز بمعمودیة التوبة لمغفرة الخطایا .
ع كورة الیھودیة واھل اورشلیم واعتمدوا الیھ جمی

وكان  6 جمیعھم منھ في نھر االردن معترفین بخطایاھم .
یوحنا یلبس وبر االبل ومنطقة من جلد على حقویھ ویأكل 

وكان یكرز قائال یأتي بعدي من  7 جرادا وعسال بریا .
ھو اقوى مني الذي لست اھال ان انحني واحل سیور 

بالماء واما ھو فسیعمدكم بالروح انا عمدتكم  8 حذائھ .
وفي تلك االیام جاء یسوع من ناصرة الجلیل  9 القدس

وللوقت وھو صاعد  10 واعتمد من یوحنا في االردن .
من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة 

وكان صوت من السموات .انت ابني  11 نازال علیھ .
لروح الى وللوقت اخرجھ ا 12 الحبیب الذي بھ سررت

وكان ھناك في البریة اربعین یوما یجرب  13 البریة .
من الشیطان .وكان مع الوحوش .وصارت المالئكة 

وبعدما اسلم یوحنا جاء یسوع الى الجلیل  14 تخدمھ
ویقول قد كمل الزمان  15 یكرز ببشارة ملكوت هللا .

وفیما ھو  16 واقترب ملكوت هللا .فتوبوا وآمنوا باالنجیل
ند بحر الجلیل ابصر سمعان واندراوس اخاه یمشي ع

فقال  17 یلقیان شبكة في البحر .فانھما كانا صیادین .
 لھما یسوع ھلم ورائي فاجعلكما تصیران صیادي الناس .

ثم اجتاز من ھناك  19 فللوقت تركا شباكھما وتبعاه . 18
قلیال فرأى یعقوب بن زبدي ویوحنا اخاه وھما في 

فدعاھما للوقت .فتركا  20 اك .السفینة یصلحان الشب
ثم  21 اباھما زبدي في السفینة مع األجرى وذھبا وراءه

دخلوا كفرناحوم وللوقت دخل المجمع في السبت وصار 
فبھتوا من تعلیمھ النھ كان یعلمھم كمن لھ  22 یعلم .

وكان في مجمعھم رجل بھ  23 سلطان ولیس كالكتبة .
ولك یا یسوع قائال آه ما لنا  24 روح نجس .فصرخ

 الناصري .أتیت لتھلكنا .انا اعرفك من انت قدوس هللا .

 26 فانتھره یسوع قائال اخرس واخرج منھ . 25

فصرعھ الروح النجس وصاح بصوت عظیم وخرج 
فتحیروا كلھم حتى سأل بعضھم بعضا قائلین ما  27 منھ .

ھذا .ما ھو ھذا التعلیم الجدید .النھ بسلطان یأمر حتى 
فخرج خبره للوقت في كل  28 لنجسة فتطیعھ .االرواح ا

ولما خرجوا من المجمع  29 الكورة المحیطة بالجلیل
جاءوا للوقت الى بیت سمعان واندراوس مع یعقوب 

وكانت حماة سمعان مضطجعة  30 ویوحنا .
فتقدم واقامھا ماسكا  31 محمومة .فللوقت اخبروه عنھا .

ولما  32 ھم .بیدھا فتركتھا الحّمى حاال وصارت تخدم
صار المساء اذ غربت الشمس قدموا الیھ جمیع السقماء 

 وكانت المدینة كلھا مجتمعة على الباب . 33 والمجانین .

فشفى كثیرین كانوا مرضى بامراض مختلفة واخرج  34
 شیاطین كثیرة ولم یدع الشیاطین یتكلمون النھم عرفوه

وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى الى  35
فتبعھ سمعان  36 خالء وكان یصّلي ھناك . موضع

ولما وجدوه قالوا لھ ان الجمیع  37 والذین معھ .
فقال لھم لنذھب الى القرى المجاورة  38 یطلبونك .

فكان یكرز في  39 الكرز ھناك ایضا الني لھذا خرجت .
فأتى الیھ  40 مجامعھم في كل الجلیل ویخرج الشیاطین

 لھ ان اردت تقدر ان ابرص یطلب الیھ جاثیا وقائال
فتحنن یسوع ومد یده ولمسھ وقال لھ ارید  41 تطھرني .

فللوقت وھو یتكلم ذھب عنھ البرص  42 فاطھر .
وقال لھ انظر ال  44 فانتھره وارسلھ للوقت 43 وطھر .

تقل الحد شیئا بل اذھب أر نفسك للكاھن وقدّم عن 
واما ھو  45 تطھیرك ما أمر بھ موسى شھادة لھم .

رج وابتدأ ینادي كثیرا ویذیع الخبر حتى لم یعد یقدر فخ
ان یدخل مدینة ظاھرا بل كان خارجا في مواضع خالیة 

   وكانوا یأتون الیھ من كل ناحیة

  ثم دخل كفرناحوم ایضا بعد ایام فسمع انھ في بیت . 2

وللوقت اجتمع كثیرون حتى لم یعد یسع وال ما حول  2
وجاءوا الیھ مقدمین  3 . الباب .فكان یخاطبھم بالكلمة

واذ لم یقدروا ان یقتربوا الیھ من  4 مفلوجا یحملھ اربعة .
اجل الجمع كشفوا السقف حیث كان وبعدما نقبوه دلّوا 

فلما رأى  5 السریر الذي كان المفلوج مضطجعا علیھ .
  یسوع ایمانھم قال للمفلوج یا بنّي مغفورة لك خطایاك .

 جالسین یفكرون في قلوبھم وكان قوم من الكتبة ھناك 6

لماذا یتكلم ھذا ھكذا بتجادیف .من یقدر ان یغفر خطایا  7
فللوقت شعر یسوع بروحھ انھم یفكرون  8 اال هللا وحده .

 ھكذا في انفسھم فقال لھم لماذا تفكرون بھذا في قلوبكم .

أیّما ایسر ان یقال للمفلوج مغفورة لك خطایاك .أم ان  9
ولكن لكي تعلموا ان  10 ك وامش .یقال قم واحمل سریر

البن االنسان سلطانا على االرض ان یغفر الخطایا .قال 
لك اقول قم واحمل سریرك واذھب الى  11 للمفلوج
فقام للوقت وحمل السریر وخرج قدام الكل  12 بیتك .

حتى بھت الجمیع ومّجدوا هللا قائلین ما رأینا مثل ھذا 
.وأتى الیھ كل الجمع ثم خرج ایضا الى البحر  13 قط .

وفیما ھو مجتاز رأى الوي بن حلفى جالسا  14 فعلّمھم .
وفیما  15 عند مكان الجبایة .فقال لھ اتبعني .فقام وتبعھ .

ھو متكئ في بیتھ كان كثیرون من العشارین والخطاة 
 یتكئون مع یسوع وتالمیذه النھم كانوا كثیرین وتبعوه .

رأوه یأكل مع العشارین  واما الكتبة والفریسیون فلما 16
والخطاة قالوا لتالمیذه ما بالھ یأكل ویشرب مع العشارین 

فلما سمع یسوع قال لھم .ال یحتاج  17 والخطاة .
االصحاء الى طبیب بل المرضى .لم آت الدعو ابرارا 

وكان تالمیذ یوحنا والفریسیین  18 بل خطاة الى التوبة .
م تالمیذ یوحنا یصومون .فجاءوا وقالوا لھ لماذا یصو

فقال لھم  19 والفریسیین واما تالمیذك فال یصومون .
یسوع ھل یستطیع بنو العرس ان یصوموا والعریس 

  معھم .ما دام العریس معھم ال یستطیعون ان یصوموا .
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ولكن ستأتي ایام حین یرفع العریس عنھم فحینئذ  20
لیس احد یخیط رقعة من  21 یصومون في تلك االیام .

جدیدة على ثوب عتیق وإال فالملء الجدید یاخذ من قطعة 
ولیس احد یجعل خمرا  22 العتیق فیصیر الخرق اردأ .

جدیدة في زقاق عتیقة لئال تشق الخمر الجدیدة الزقاق 
فالخمر تنصب والزقاق تتلف .بل یجعلون خمرا جدیدة 

واجتاز في السبت بین  23 في زقاق جدیدة
 ن السنابل وھم سائرون .الزروع .فابتدأ تالمیذه یقطفو

فقال لھ الفریسیون .انظر .لماذا یفعلون في السبت ما  24
فقال لھم أما قرأتم قط ما فعلھ داود حین  25 ال یحل .

كیف دخل بیت هللا في  26 احتاج وجاع ھو والذین معھ .
ایام ابیأثار رئیس الكھنة واكل خبز التقدمة الذي ال یحل 

ثم قال  27 ین كانوا معھ ایضا .اكلھ إال للكھنة واعطى الذ
لھم السبت انما جعل الجل االنسان ال االنسان الجل 

   اذا ابن االنسان ھو رب السبت ایضا 28 السبت .

ثم دخل ایضا الى المجمع .وكان ھناك رجل یده  3
یراقبونھ ھل یشفیھ في السبت .لكي  فصاروا 2 یابسة .

الیابسة قم في  فقال للرجل الذي لھ الید 3 یشتكوا علیھ .
ثم قال لھم ھل یحل في السبت فعل الخیر او  4 الوسط .

فنظر حولھ  5 فعل الشر .تخلیص نفس او قتل .فسكتوا .
الیھم بغضب حزینا على غالظة قلوبھم وقال للرجل مدّ 

فخرج  6 یدك .فمدھا فعادت یده صحیحة كاالخرى .
الفریسیون للوقت مع الھیرودسیین وتشاوروا علیھ لكي 

فانصرف یسوع مع تالمیذه الى البحر وتبعھ  7 یھلكوه
ومن اورشلیم ومن  8 جمع كثیر من الجلیل ومن الیھودیة

ادومیة ومن عبر االردن .والذین حول صور وصیدا 
فقال لتالمیذه  9 جمع كثیر اذ سمعوا كم صنع أتوا الیھ .

 ان تالزمھ سفینة صغیرة لسبب الجمع كي ال یزحموه .

د شفى كثیرین حتى وقع علیھ لیلمسھ كل النھ كان ق 10
واالرواح النجسة حینما نظرتھ خّرت لھ  11 من فیھ داء .

واوصاھم كثیرا ان  12 وصرخت قائلة انك انت ابن هللا .
ثم صعد الى الجبل ودعا الذین ارادھم  13 ال یظھروه

واقام اثني عشر لیكونوا معھ ولیرسلھم  14 فذھبوا الیھ .
ون لھم سلطان على شفاء االمراض ویك 15 لیكرزوا .

  وجعل لسمعان اسم بطرس . 16 واخراج الشیاطین .

ویعقوب بن زبدي ویوحنا اخا یعقوب وجعل لھما  17
واندراوس وفیلبس  18 اسم بوانرجس أي ابني الرعد .

وبرثولماوس ومتى وتوما ویعقوب بن حلفى وتداوس 
ویھوذا االسخریوطي الذي  19 وسمعان القانوي .

فاجتمع ایضا جمع حتى لم  20 لمھ .ثم أتوا الى بیت .اس
ولما سمع اقرباؤه خرجوا  21 یقدروا وال على اكل خبز .

واما الكتبة الذین  22 لیمسكوه النھم قالوا انھ مختل .
نزلوا من اورشلیم فقالوا ان معھ بعلزبول .وانھ برئیس 

فدعاھم وقال لھم بامثال  23 الشیاطین یخرج الشیاطین .
وان انقسمت  24 ف یقدر شیطان ان یخرج شیطانا .كی

  مملكة على ذاتھا ال تقدر تلك المملكة ان تثبت .

وان انقسم بیت على ذاتھ ال یقدر ذلك البیت ان  25
وان قام الشیطان على ذاتھ وانقسم ال یقدر ان  26 یثبت .

ال یستطیع احد ان یدخل  27 یثبت بل یكون لھ انقضاء .
متعتھ ان لم یربط القوي اوال وحینئذ بیت قوي وینھب ا

الحق اقول لكم ان جمیع الخطایا تغفر  28 ینھب بیتھ .
ولكن من  29 لبني البشر والتجادیف التي یجدفونھا .

جدّف على الروح القدس فلیس لھ مغفرة الى االبد بل ھو 
النھم قالوا ان معھ روحا  30 مستوجب دینونة ابدیة .

تھ وامھ ووقفوا خارجا فجاءت حینئذ اخو 31 نجسا
وكان الجمع جالسا حولھ  32 وارسلوا الیھ یدعونھ .

  فقالوا لھ ھوذا امك واخوتك خارجا یطلبونك .

ثم نظر حولھ  34 فاجابھم قائال من امي واخوتي . 33
الن من یصنع  35 الى الجالسین وقال ھا امي واخوتي .

   مشیئة هللا ھو اخي واختي وامي

م عند البحر .فاجتمع الیھ جمع كثیر وابتدأ ایضا یعل 4
حتى انھ دخل السفینة وجلس على البحر والجمع كلھ كان 

فكان یعلمھم كثیرا بامثال  2 عند البحر على االرض
اسمعوا .ھوذا الزارع قد خرج  3 وقال لھم في تعلیمھ

وفیما ھو یزرع سقط بعض على الطریق  4 لیزرع .
آخر على مكان وسقط  5 فجاءت طیور السماء واكلتھ .

محجر حیث لم تكن لھ تربة كثیرة .فنبت حاال اذ لم یكن 
ولكن لما اشرقت الشمس احترق .واذ  6 لھ عمق ارض .

وسقط آخر في الشوك .فطلع  7 لم یكن لھ اصل جف .
وسقط آخر في االرض  8 الشوك وخنقھ فلم یعطي ثمرا .

الجیدة .فاعطى ثمرا یصعد وینمو .فأتى واحد بثالثین 
ثم قال لھم من لھ اذنان  9 ر بستین وآخر بمئة .وآخ

ولما كان وحده سألھ الذین حولھ مع  10 للسمع فلیسمع
فقال لھم قد أعطي لكم ان  11 االثني عشر عن المثل .

تعرفوا سّر ملكوت هللا .واما الذین ھم من خارج 
لكي یبصروا  12 فباالمثال یكون لھم كل شيء .

سامعین وال یفھموا لئال مبصرین وال ینظروا ویسمعوا 
ثم قال لھم أما تعلمون  13 یرجعوا فتغفر لھم خطایاھم .

الزارع  14 ھذا المثل .فكیف تعرفون جمیع االمثال .
وھؤالء ھم الذین على الطریق .حیث  15 یزرع الكلمة .

تزرع الكلمة وحینما یسمعون یأتي الشیطان للوقت 
ؤالء كذلك وھ 16 وینزع الكلمة المزروعة في قلوبھم .

ھم الذین زرعوا على االماكن المحجرة .الذین حینما 
ولكن لیس لھم  17 یسمعون الكلمة یقبلونھا للوقت بفرح .

اصل في ذواتھم بل ھم الى حین .فبعد ذلك اذا حدث 
  ضیق او اضطھاد من اجل الكلمة فللوقت یعثرون .

وھؤالء ھم الذین زرعوا بین الشوك .ھؤالء ھم الذین  18
وھموم ھذا العالم وغرور الغنى  19 ون الكلمةیسمع

وشھوات سائر االشیاء تدخل وتخنق الكلمة فتصیر بال 
وھؤالء ھم الذین زرعوا على االرض  20 ثمر .

الجیدة .الذین یسمعون الكلمة ویقبلونھا ویثمرون واحد 
  ثالثین وآخر ستین وآخر مئة
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و ثم قال لھم ھل یؤتى بسراج لیوضع تحت المكیال ا 21
النھ لیس  22 تحت السریر .ألیس لیوضع على المنارة .

ان  23 شيء خفي ال یظھر وال صار مكتوما اال لیعلن .
وقال لھم انظروا ما  24 كان الحد اذنان للسمع فلیسمع .

تسمعون .بالكیل الذي بھ تكیلون یكال لكم ویزاد لكم ایھا 
الن من لھ سیعطى .واما من لیس لھ  25 السامعون .

وقال .ھكذا ملكوت هللا كأن  26 ي عنده سیؤخذ منھفالذ
وینام ویقوم لیال  27 انسانا یلقي البذار على االرض

الن  28 ونھارا والبذار یطلع وینمو وھو ال یعلم كیف .
االرض من ذاتھا تأتي بثمر .اوال نباتا ثم سنبال ثم قمحا 

واما متى ادرك الثمر فللوقت  29 مآلن في السنبل .
وقال بماذا نشّبھ  30 جل الن الحصاد قد حضریرسل المن

مثل حبة خردل متى  31 ملكوت هللا او باي مثل نمثلھ .
زرعت في االرض فھي اصغر جمیع البزور التي على 

ولكن متى زرعت تطلع وتصیر اكبر  32 االرض .
جمیع البقول وتصنع اغصانا كبیرة حتى تستطیع طیور 

مثال كثیرة مثل ھذه وبا 33 السماء ان تتآوى تحت ظلھا .
  كان یكلمھم حسبما كانوا یستطیعون ان یسمعوا .

وبدون مثل لم یكن یكلمھم .واما على انفراد فكان  34
وقال لھم في ذلك الیوم لما  35 یفسر لتالمیذه كل شيء

فصرفوا الجمع  36 كان المساء .لنجتز الى العبر .
واخذوه كما كان في السفینة .وكانت معھ ایضا سفن 

فحدث نوء ریح عظیم فكانت  37 خرى صغیرة .ا
  االمواج تضرب الى السفینة حتى صارت تمتلئ .

وكان ھو في المؤخر على وسادة نائما .فأیقظوه  38
فقام وانتھر  39 وقالوا لھ یا معلم أما یھمك اننا نھلك .

الریح وقال للبحر اسكت .ابكم .فسكنت الریح وصار 
الكم خائفین ھكذا .كیف ال وقال لھم ما ب 40 ھدوء عظیم .

فخافوا خوفا عظیما وقالوا بعضھم لبعض  41 ایمان لكم .
   من ھو ھذا .فان الریح ایضا والبحر یطیعانھ

ولما  2 وجاءوا الى عبر البحر الى كورة الجدریین . 5
خرج من السفینة للوقت استقبلھ من القبور انسان بھ روح 

احد ان یربطھ كان مسكنھ في القبور ولم یقدر  3 نجس
النھ قد ربط كثیرا بقیود وسالسل فقطع  4 وال بسالسل .

. vوكان  5 السالسل وكسر القیود .فلم یقدر احد ان یذ
دائما لیال ونھارا في الجبال وفي القبور یصیح ویجرح 

فلما رأى یسوع من بعید ركض  6 نفسھ بالحجارة .
وصرخ بصوت عظیم وقال ما لي ولك یا  7 وسجد لھ

النھ  8 ع ابن هللا العلي .استحلفك باv ان ال تعذبني .یسو
وسألھ  9 قال لھ اخرج من االنسان یا ایھا الروح النجس .

  ما اسمك .فاجاب قائال اسمي لجیون الننا كثیرون .

 وطلب الیھ كثیرا ان ال یرسلھم الى خارج الكورة . 10

وكان ھناك عند الجبال قطیع كبیر من الخنازیر  11
فطلب الیھ كل الشیاطین قائلین ارسلنا الى  12 .یرعى 

  الخنازیر لندخل فیھا .

 

فأذن لھم یسوع للوقت .فخرجت االرواح النجسة  13
ودخلت في الخنازیر .فاندفع القطیع من على الجرف الى 

واما  14 البحر .وكان نحو الفین .فاختنق في البحر .
 رعاة الخنازیر فھربوا واخبروا في المدینة وفي

وجاءوا الى یسوع  15 الضیاع .فخرجوا لیروا ما جرى .
فنظروا المجنون الذي كان فیھ اللجیون جالسا والبسا 

فحدثھم الذین رأوا كیف جرى  16 وعاقال .فخافوا .
فابتدأوا یطلبون الیھ ان  17 للمجنون وعن الخنازیر .

ولما دخل السفینة طلب الیھ  18 یمضي من تخومھم .
فلم یدعھ یسوع بل  19 ان یكون معھ . الذي كان مجنونا

صنع  قال لھ اذھب الى بیتك والى اھلك واخبرھم كم
فمضى وابتدأ ینادي في العشر  20 الرب بك ورحمك .

ولما اجتاز  21 المدن كم صنع بھ یسوع .فتعجب الجمیع
یسوع في السفینة ایضا الى العبر اجتمع الیھ جمع 

د من رؤساء واذا واح 22 كثیر .وكان عند البحر .
  المجمع اسمھ یایروس جاء .ولما رآه خّر عند قدمیھ .

وطلب الیھ كثیرا قائال ابنتي الصغیرة على آخر  23
  نسمة .لیتك تأتي وتضع یدك علیھا لتشفى فتحیا .

  فمضى معھ وتبعھ جمع كثیر وكانوا یزحمونھ 24

وقد  26 وامرأة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة . 25
ن اطباء كثیرین وانفقت كل ما عندھا ولم تألمت كثیرا م

ولما سمعت  27 تنتفع شیئا بل صارت الى حال اردأ .
  بیسوع جاءت في الجمع من وراء ومّست ثوبھ .

فللوقت  29 النھا قالت ان مسست ولو ثیابھ شفیت . 28
جف ینبوع دمھا وعلمت في جسمھا انھا قد برئت من 

جمع شاعرا في فللوقت التفت یسوع بین ال 30 الداء .
  نفسھ بالقوة التي خرجت منھ وقال من لمس ثیابي .

فقال لھ تالمیذه انت تنظر الجمع یزحمك وتقول من  31
  وكان ینظر حولھ لیرى التي فعلت ھذا . 32 لمسني .

واما المرأة فجاءت وھي خائفة ومرتعدة عالمة بما  33
فقال لھا یا  34 حصل لھا فخّرت وقالت لھ الحق كلھ .

بنة ایمانك قد شفاك .اذھبي بسالم وكوني صحیحة من ا
وبینما ھو یتكلم جاءوا من دار رئیس المجمع  35 دائك

فسمع  36 قائلین ابنتك ماتت .لماذا تتعب المعلم بعد .
یسوع لوقتھ الكلمة التي قیلت فقال لرئیس المجمع ال 

ولم یدع احد یتبعھ اال بطرس  37 تخف .آمن فقط .
فجاء الى بیت رئیس  38 خا یعقوب .ویعقوب ویوحنا ا

  المجمع ورأى ضجیجا .یبكون ویولولون كثیرا .

فدخل وقال لھم لماذا تضجون وتبكون .لم تمت  39
فضحكوا علیھ .اما ھو فاخرج  40 الصبیة لكنھا نائمة .

الجمیع واخذ ابا الصبیة وامھا والذین معھ ودخل حیث 
یة وقال وامسك بید الصب 41 كانت الصبیة مضطجعة .

 لھا طلیثا قومي .الذي تفسیره یا صبیة لك اقول قومي .

وللوقت قامت الصبیة ومشت .النھا كانت ابنة اثنتي  42
فاوصاھم كثیرا ان ال  43 عشر سنة .فبھتوا بھتا عظیما .

   یعلم احد بذلك .وقال ان تعطى لتأكل
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  وخرج من ھناك وجاء الى وطنھ وتبعھ تالمیذه . 6

یعلم في المجمع .وكثیرون اذ  سبت ابتدأولما كان ال 2
سمعوا بھتوا قائلین من این لھذا ھذه .وما ھذه الحكمة 
  التي أعطیت لھ حتى تجري على یدیھ قوات مثل ھذه .

ألیس ھذا ھو النجار ابن مریم واخو یعقوب ویوسي  3
ویھوذا وسمعان .أولیست اخواتھ ھھنا عندنا .فكانوا 

وع لیس نبي بال كرامة اال في فقال لھم یس 4 یعثرون بھ .
ولم یقدر ان یصنع ھناك  5 وطنھ وبین اقربائھ وفي بیتھ .

وال قوة واحدة غیر انھ وضع یدیھ على مرضى قلیلین 
وتعجب من عدم ایمانھم .وصار یطوف  6 فشفاھم .

ودعا االثني عشر وابتدأ یرسلھم  7 القرى المحیطة یعلم
  رواح النجسة .اثنین اثنین .واعطاھم سلطانا على اال

واوصاھم ان ال یحملوا شیئا للطریق غیر عصا  8
بل  9 فقط .ال مزودا وال خبزا وال نحاسا في المنطقة .

وقال لھم  10 یكونوا مشدودین بنعال وال یلبسوا ثوبین .
  حیثما دخلتم بیتا فاقیموا فیھ حتى تخرجوا من ھناك .

ھناك  وكل من ال یقبلكم وال یسمع لكم فاخرجوا من 11
وانفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شھادة علیھم .الحق 
اقول لكم ستكون الرض سدوم وعمورة یوم الدین حالة 

فخرجوا وصاروا  12 اكثر احتماال مما لتلك المدینة .
واخرجوا شیاطین كثیرة ودھنوا  13 یكرزون ان یتوبوا .

فسمع ھیرودس  14 بزیت مرضى كثیرین فشفوھم
صار مشھورا .وقال ان یوحنا المعمدان الملك .الن اسمھ 

قال آخرون  15 قام من االموات ولذلك تعمل بھ القوات .
  انھ ایلیا .وقال آخرون انھ نبي او كأحد االنبیاء .

ولكن لما سمع ھیرودس قال ھذا ھو یوحنا الذي  16
الن ھیرودس  17 قطعت انا راسھ .انھ قام من االموات

ا واوثقھ في السجن من نفسھ كان قد ارسل وامسك یوحن
  اجل ھیرودیا امرأة فیلبس اخیھ اذ كان قد تزوج بھا .

الن یوحنا كان یقول لھیرودس ال یحل ان تكون لك  18
فحنقت ھیرودیا علیھ وارادت ان تقتلھ  19 امرأة اخیك .

الن ھیرودس كان یھاب یوحنا عالما انھ  20 ولم تقدر .
فعل كثیرا رجل بار وقدیس وكان یحفظھ .واذ سمعھ 

واذ كان یوم موافق لما صنع  21 وسمعھ بسرور .
ھیرودس في مولده عشاء لعظمائھ وقواد االلوف ووجوه 

دخلت ابنة ھیرودیا ورقصت فسّرت  22 الجلیل
ھیرودس والمتكئین معھ .فقال الملك للصبیة مھما اردت 

واقسم لھا ان مھما طلبت مني  23 اطلبي مني فاعطیك .
فخرجت وقالت المھا  24 مملكتي . ألعطینّك حتى نصف

فدخلت  25 ماذا اطلب .فقالت راس یوحنا المعمدان .
للوقت بسرعة الى الملك وطلبت قائلة ارید ان تعطیني 

فحزن الملك  26 حاال راس یوحنا المعمدان على طبق .
  جدا .والجل االقسام والمتكئین لم یرد ان یردھا .

  ن یؤتى براسھ .فللوقت ارسل الملك سیافا وامر ا 27

فمضى وقطع راسھ في السجن .وأتى برأسھ على  28
ولما  29 طبق واعطاه للصبیة والصبیة اعطتھ المھا .

  سمع تالمیذه جاءوا ورفعوا جثتھ ووضعوھا في قبر

واجتمع الرسل الى یسوع واخبروه بكل شيء كل ما  30
فقال لھم تعالوا انتم منفردین  31 فعلوا وكل ما علّموا .

ى موضع خالء واستریحوا قلیال .الن القادمین ال
 والذاھبین كانوا كثیرین .ولم تتیسر لھم فرصة لالكل .

  فمضوا في السفینة الى موضع خالء منفردین . 32

فرآھم الجموع منطلقین وعرفھ كثیرون فتراكضوا  33
 الى ھناك من جمیع المدن مشاة وسبقوھم واجتمعوا الیھ .

جمعا كثیرا فتحنن علیھم اذ  فلما خرج یسوع رأى 34
وبعد  35 كانوا كخراف ال راعي لھا فابتدأ یعلمھم كثیرا .

ساعات كثیرة تقدم الیھ تالمیذه قائلین الموضع خالء 
اصرفھم لكي یمضوا الى الضیاع  36 والوقت مضى .

والقرى حوالینا ویبتاعوا لھم خبزا .الن لیس عندھم ما 
ھم انتم لیأكلوا .فقالوا فاجاب وقال لھم اعطو 37 یاكلون .

 لھ أنمضي ونبتاع خبزا بمئتي دینار ونعطیھم لیأكلوا .

فقال لھم كم رغیفا عندكم .اذھبوا وانظروا .ولما  38
فأمرھم ان یجعلوا  39 علموا قالوا خمسة وسمكتان .

  الجمیع یتكئون رفاقا رفاقا على العشب االخضر .

 مسین .فاتكأوا صفوفا صفوفا مئة مئة وخمسین خ 40

فاخذ االرغفة الخمسة والسمكتین ورفع نظره نحو  41
السماء وبارك ثم كسر االرغفة واعطى تالمیذه لیقدموا 

 فاكل الجمیع وشبعوا . 42 الیھم .وقسم السمكتین للجمیع .

ثم رفعوا من الكسر اثنتي عشرة قفة مملوءة ومن  43
وكان الذین اكلوا من االرغفة نحو خمسة  44 السمك .

وللوقت ألزم تالمیذه ان یدخلوا السفینة  45 ف رجلآال
ویسبقوا الى العبر الى بیت صیدا حتى یكون قد صرف 

 وبعدما ودعھم مضى الى الجبل لیصّلي . 46 الجمع .

ولما صار المساء كانت السفینة في وسط البحر وھو  47
ورآھم معذبین في الجذف .الن  48 على البر وحده .

و الھزیع الرابع من اللیل اتاھم الریح كانت ضدھم .ونح
فلما رأوه  49 ماشیا على البحر واراد ان یتجاوزھم .

الن الجمیع  50 ماشیا على البحر ظنوه خیاال فصرخوا .
رأوه واضطربوا .فللوقت كلمھم وقال لھم ثقوا .انا ھو .ال 

فصعد الیھم الى السفینة فسكنت  51 تخافوا .
  جدا الى الغایة . الریح .فبھتوا وتعجبوا في انفسھم

  النھم لم یفھموا باالرغفة اذ كانت قلوبھم غلیظة . 52

  فلما عبروا جاءوا الى ارض جنیسارت وارسوا 53

فطافوا  55 ولما خرجوا من السفینة للوقت عرفوه . 54
جمیع تلك الكورة المحیطة وابتدأوا یحملون المرضى 

دخل وحیثما  56 على اسّرة الى حیث سمعوا انھ ھناك .
الى قرى او مدن او ضیاع وضعوا المرضى في 

االسواق وطلبوا الیھ ان یلمسوا ولو ھدب ثوبھ .وكل من 
   لمسھ شفي

واجتمع الیھ الفریسیون وقوم من الكتبة قادمین من  7
ولما رأوا بعضا من تالمیذه یأكلون خبزا  2 اورشلیم .

  باید دنسة اي غیر مغسولة الموا .
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ل الیھود ان لم یغسلوا ایدیھم باعتناء الن الفریسیین وك 3
ومن السوق ان لم  4 ال یأكلون .متمسكین بتقلید الشیوخ .

یغتسلوا ال یأكلون .واشیاء اخرى كثیرة تسلموھا للتمسك 
ثم  5 بھا من غسل كؤوس واباریق وآنیة نحاس واسّرة .

سألھ الفریسیون والكتبة لماذا ال یسلك تالمیذك حسب 
  یأكلون خبزا بأید غیر مغسولة .تقلید الشیوخ بل 

فاجاب وقال لھم حسنا تنبأ اشعیاء عنكم انتم المرائین  6
كما ھو مكتوب .ھذا الشعب یكرمني بشفتیھ واما قلبھ 

وباطال یعبدونني وھم یعلمون  7 فمبتعد عني بعیدا .
النكم تركتم وصیة هللا  8 تعالیم ھي وصایا الناس .

الباریق والكؤوس وامورا وتتمسكون بتقلید الناس .غسل ا
ثم قال لھم حسنا رفضتم  9 أخر كثیرة مثل ھذه تفعلون .
الن موسى قال اكرم  10 وصیة هللا لتحفظوا تقلیدكم .

واما  11 اباك وامك .ومن یشتم ابا او اما فلیمت موتا .
انتم فتقولون ان قال انسان البیھ او امھ قربان اي ھدیة 

 تدعونھ في ما بعد یفعل فال 12 ھو الذي تنتفع بھ مني .
مبطلین كالم هللا بتقلیدكم الذي  13 شیئا البیھ او امھ .

ثم دعا كل  14 سلمتموه .وأمورا كثیرة مثل ھذه تفعلون
لیس  15 الجمع وقال لھم اسمعوا مني كلكم وافھموا .

شيء من خارج االنسان اذا دخل فیھ یقدر ان 
تنجس  ینجسھ .لكن االشیاء التي تخرج منھ ھي التي

  ان كان الحد اذنان للسمع فلیسمع . 16 االنسان .

ولما دخل من عند الجمع الى البیت سألھ تالمیذه عن  17
فقال لھم أفانتم ایضا ھكذا غیر فاھمین .أما  18 المثل .

تفھمون ان كل ما یدخل االنسان من خارج ال یقدر ان 
النھ ال یدخل الى قلبھ بل الى الجوف ثم  19 ینجسھ .

ثم قال  20 رج الى الخالء وذلك یطھر كل االطعمة .یخ
النھ  21 ان الذي یخرج من االنسان ذلك ینجس االنسان .

من الداخل من قلوب الناس تخرج االفكار الشریرة زنى 
سرقة طمع خبث مكر عھارة عین شریرة  22 فسق قتل

جمیع ھذه الشرور تخرج من  23 تجدیف كبریاء جھل .
ثم قام من ھناك ومضى الى  24 نالداخل وتنجس االنسا

تخوم صور وصیدا .ودخل بیتا وھو یرید ان ال یعلم 
الن امرأة كان بابنتھا روح  25 احد .فلم یقدر ان یختفي .

وكانت  26 نجس سمعت بھ فأتت وخّرت عند قدمیھ .
المرأة اممیة وفي جنسھا فینیقیة سوریة .فسألتھ ان یخرج 

وع فقال لھا دعي البنین واما یس 27 الشیطان من ابنتھا .
اوال یشبعون .النھ لیس حسنا ان یؤخذ خبز البنین 

فاجابت وقالت لھ نعم یا  28 ویطرح للكالب .
 سید .والكالب ایضا تحت المائدة تأكل من فتات البنین .

فقال لھا .الجل ھذه الكلمة اذھبي .قد خرج الشیطان  29
قد  فذھبت الى بیتھا ووجدت الشیطان 30 من ابنتك .

ثم خرج ایضا  31 خرج واالبنة مطروحة على الفراش
من تخوم صور وصیدا وجاء الى بحر الجلیل في وسط 

وجاءوا الیھ بأصم أعقد وطلبوا  32 حدود المدن العشر .
فأخذه من بین الجمع على  33 الیھ ان یضع یده علیھ .

  ناحیة ووضع اصابعھ في اذنیھ وتفل ولمس لسانھ .

 السماء وأّن وقال لھ إفّثا .اي انفتح . ورفع نظره نحو 34

وللوقت انفتحت اذناه وانحل رباط لسانھ وتكلم  35
فاوصاھم ان ال یقولوا الحد .ولكن على  36 مستقیما .

وبھتوا الى  37 قدر ما اوصاھم كانوا ینادون اكثر كثیرا .
الغایة قائلین انھ عمل كل شيء حسنا .جعل الصم 

   یسمعون والخرس یتكلمون

في تلك االیام اذ كان الجمع كثیرا جدا ولم یكن لھم ما  8
اني اشفق على  2 یأكلون دعا یسوع تالمیذه وقال لھم

ولیس لھم ما  الجمع الن اآلن لھم ثالثة ایام یمكثون معي
وان صرفتھم الى بیوتھم صائمین یخورون  3 یأكلون .

فاجابھ  4 في الطریق .الن قوما منھم جاءوا من بعید .
یذه .من این یستطیع احد ان یشبع ھؤالء خبزا ھنا في تالم

  فسألھم كم عندكم من الخبز .فقالوا سبعة . 5 البریة .

فامر الجمع ان یتكئوا على االرض .واخذ السبع  6
خبزات وشكر وكسر واعطى تالمیذه لیقدموا فقدموا الى 

وكان معھم قلیل من صغار السمك .فبارك  7 الجمع .
فاكلوا وشبعوا .ثم رفعوا  8 ھذه ایضا .وقال ان یقدموا 

وكان اآلكلون نحو اربعة  9 فضالت الكسر سبعة سالل .
وللوقت دخل السفینة مع تالمیذه  10 آالف .ثم صرفھم .

فخرج الفریسیون وابتدأوا  11 وجاء الى نواحي دلمانوثة
  یحاورونھ طالبین منھ آیة من السماء لكي یجربوه .

ماذا یطلب ھذا الجیل آیة .الحق فتنھد بروحھ وقال ل 12
ثم تركھم ودخل  13 اقول لكم لن یعطى ھذا الجیل آیة
ونسوا ان یأخذوا  14 ایضا السفینة ومضى الى العبر .

  خبزا ولم یكن معھم في السفینة اال رغیف واحد .

واوصاھم قائال انظروا وتحرزوا من خمیر  15
عضھم ففكروا قائلین ب 16 الفریسیین وخمیر ھیرودس .

فعلم یسوع وقال لھم لماذا  17 لبعض لیس عندنا خبز .
تفكرون ان لیس عندكم خبز .أال تشعرون بعد وال 

ألكم اعین وال  18 تفھمون .أحتى اآلن قلوبكم غلیظة .
حین  19 تبصرون ولكم آذان وال تسمعون وال تذكرون .

كّسرت االرغفة الخمسة للخمسة اآلالف كم قفة مملوءة 
وحین السبعة  20 .قالوا لھ اثنتي عشرة .كسرا رفعتم 

 لالربعة اآلالف كم سل كسر مملّوا رفعتم .قالوا سبعة .

وجاء الى بیت  22 فقال لھم كیف ال تفھمون 21
فاخذ  23 صیدا .فقدموا الیھ اعمى وطلبوا الیھ ان یلمسھ .

بید االعمى واخرجھ الى خارج القریة وتفل في عینیھ 
فتطلع وقال  24 ل ابصر شیئا .ووضع یدیھ علیھ وسألھ ھ

ثم وضع یدیھ ایضا  25 ابصر الناس كاشجار یمشون .
على عینیھ وجعلھ یتطلع فعاد صحیحا وابصر كل انسان 

فارسلھ الى بیتھ قائال ال تدخل القریة وال تقل  26 جلّیا .
ثم خرج یسوع وتالمیذه الى قرى  27 الحد في القریة

میذه قائال لھم من قیصریة فیلبس .وفي الطریق سأل تال
فاجابوا .یوحنا  28 یقول الناس اني انا .

  المعمدان .وآخرون ایلیا .وآخرون واحد من االنبیاء .
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فقال لھم وانتم من تقولون اني انا .فاجاب بطرس  29
فانتھرھم كي ال یقولوا الحد  30 وقال لھ انت المسیح .

تألم وابتدأ یعلّمھم ان ابن االنسان ینبغي ان ی 31 عنھ
كثیرا ویرفض من الشیوخ ورؤساء الكھنة والكتبة 

وقال القول  32 ویقتل .وبعد ثالثة ایام یقوم .
فالتفت  33 عالنیة .فاخذه بطرس الیھ وابتدأ ینتھره .

وابصر تالمیذه فانتھر بطرس قائال اذھب عني یا 
ودعا  34 شیطان .النك ال تھتم بما v لكن بما للناس

ال لھم من اراد ان یأتي ورائي الجمع من تالمیذه وق
فان من اراد ان  35 فلینكر نفسھ ویحمل صلیبھ ویتبعني .

یخّلص نفسھ یھلكھا .ومن یھلك نفسھ من اجلي ومن اجل 
النھ ماذا ینتفع االنسان لو  36 االنجیل فھو یخّلصھا .

او ماذا یعطي االنسان  37 ربح العالم كلھ وخسر نفسھ .
ن استحى بي وبكالمي في ھذا الن م 38 فداء عن نفسھ .

الجیل الفاسق الخاطئ فان ابن االنسان یستحي بھ متى 
   جاء بمجد ابیھ مع المالئكة القدیسین

وقال لھم الحق اقول لكم ان من القیام ھھنا قوما ال  9
وبعد  2 یذوقون الموت حتى یروا ملكوت هللا قد أتى بقوة

بھم  ستة ایام اخذ یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا وصعد
  الى جبل عال منفردین وحدھم وتغّیرت ھیئتھ قدامھم

وصارت ثیابھ تلمع بیضاء جدا كالثلج ال یقدر قّصار  3
وظھر لھم ایلیا مع  4 على االرض ان یبیض مثل ذلك
فجعل بطرس یقول  5 موسى وكانا یتكلمان مع یسوع

لیسوع یا سیدي جید ان نكون ھھنا فلنصنع ثالث مظال 
النھ لم یكن  6 واحدة والیلیا واحدة لك واحدة ولموسى

وكانت سحابة تظللھم  7 یعلم ما یتكلم بھ اذ كانوا مرتعبین
فجاء صوت من السحابة قائال ھذا ھو ابني الحبیب لھ 

فنظروا حولھم بغتة ولم یروا احدا غیر یسوع  8 اسمعوا
وفیما ھم نازلون من الجبل اوصاھم ان ال  9 وحده معھم

روا اال متى قام ابن االنسان من یحدثوا احد بما ابص
فحفظوا الكلمة النفسھم یتساءلون ما ھو  10 االموات

فسألوه قائلین لماذا یقول الكتبة ان  11 القیام من االموات
فاجاب وقال لھم ان ایلیا یأتي  12 ایلیا ینبغي ان یأتي اوال

اوال ویرد كل شيء وكیف ھو مكتوب عن ابن االنسان 
لكن اقول لكم ان ایلیا ایضا قد  13 ذلان یتألم كثیرا ویر

  أتى وعملوا بھ كل ما ارادوا كما ھو مكتوب عنھ

ولما جاء الى التالمیذ رأى جمعا كثیرا حولھم وكتبة  14
وللوقت كل الجمع لما رأوه تحّیروا  15 یحاورونھم

 فسأل الكتبة بماذا تحاورونھم 16 وركضوا وسلموا علیھ

یا معّلم قد قدمت الیك  فاجاب واحد من الجمع وقال 17
وحیثما ادركھ یمزقھ فیزبد  18 ابني بھ روح اخرس

ویصّر باسنانھ وییبس فقلت لتالمیذك ان یخرجوه فلم 
فاجاب وقال لھم ایھا الجیل غیر المؤمن الى  19 یقدروا

فقدموه  20 قدموه اليّ  متى اكون معكم الى متى احتملكم 
ا رآه للوقت صرعھ الروح فوقع على االرض الیھ فلم

  یتمرغ ویزبد

فسأل اباه كم من الزمان منذ اصابھ ھذا فقال منذ  21
وكثیرا ما ألقاه في النار وفي الماء لیھلكھ لكن  22 صباه

فقال لھ  23 ان كنت تستطیع شیئا فتحنن علینا واعّنا
یسوع ان كنت تستطیع ان تؤمن كل شيء مستطاع 

لوقت صرخ ابو الولد بدموع وقال اؤمن یا فل 24 للمؤمن
فلما رأى یسوع ان الجمع  25 سید فاعن عدم ایماني

یتراكضون انتھر الروح النجس قائال لھ ایھا الروح 
  االخرس االصم انا آمرك اخرج منھ وال تدخلھ ایضا

فصرخ وصرعھ شدیدا وخرج فصار كمیت حتى  26
 واقامھ فقامفامسكھ یسوع بیده  27 قال كثیرون انھ مات

ولما دخل بیتا سألھ تالمیذه على انفراد لماذا لم نقدر  28
فقال لھم ھذا الجنس ال یمكن ان  29 نحن ان نخرجھ

وخرجوا من ھناك  30 یخرج بشيء اال بالصالة والصوم
النھ كان یعّلم  31 واجتازوا الجلیل ولم یرد ان یعلم احد

ایدي الناس تالمیذه ویقول لھم ان ابن االنسان یسلم الى 
واما ھم  32 فیقتلونھ وبعد ان یقتل یقوم في الیوم الثالث

وجاء الى  33 فلم یفھموا القول وخافوا ان یسألوه
كفرناحوم واذ كان في البیت سألھم بماذا كنتم تتكالمون 

فسكتوا النھم تحاجوا في  34 فیما بینكم في الطریق
فجلس  35 الطریق بعضھم مع بعض في من ھو اعظم

ى االثني عشر وقال لھم اذا اراد احد ان یكون اوال وناد
فاخذ ولدا واقامھ في  36 فیكون آخر الكل وخادما للكل
من قبل واحدا من اوالد  37 وسطھم ثم احتضنھ وقال لھم

مثل ھذا باسمي یقبلني ومن قبلني فلیس یقبلني انا بل 
فاجابھ یوحنا قائال یا معّلم رأینا واحدا  38 الذي ارسلني

ج شیاطین باسمك وھو لیس یتبعنا فمنعناه النھ لیس یخر
فقال یسوع ال تمنعوه النھ لیس احد یصنع قوة  39 یتبعنا

الن من  40 باسمي ویستطیع سریعا ان یقول علي شرا
الن من سقاكم كاس ماء باسمي  41 لیس علینا فھو معنا

ومن  42 النكم للمسیح فالحق اقول لكم انھ ال یضیع اجره
لصغار المؤمنین بي فخیر لھ لو طوق عنقھ اعثر احد ا

وان اعثرتك یدك  43 بحجر رحى وطرح في البحر
فاقطعھا خیر لك ان تدخل الحیاة اقطع من ان تكون لك 

حیث  44 یدان وتمضي الى جھنم الى النار التي ال تطفأ
وان اعثرتك رجلك  45 دودھم ال یموت والنار ال تطفأ

اعرج من ان تكون لك فاقطعھا خیر لك ان تدخل الحیاة 
حیث  46 رجالن وتطرح في جھنم في النار التي ال تطفا

وان اعثرتك عینك  47 دودھم ال یموت والنار ال تطفأ
فاقلعھا خیر لك ان تدخل ملكوت هللا اعور من ان تكون 

حیث دودھم ال  48 لك عینان وتطرح في جھنم النار
وكل  الن كل واحد یمّلح بنار 49 یموت والنار ال تطفأ

الملح جید ولكن اذا صار الملح بال  50 ذبیحة تمّلح بملح
ملوحة فبماذا تصلحونھ لیكن لكم في انفسكم ملح وسالموا 

   بعضكم بعضا
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وقام من ھناك وجاء الى تخوم الیھودیة من عبر  10
االردن فاجتمع الیھ جموع ایضا وكعادتھ كان ایضا 

لرجل ان فتقدم الفریسیون وسألوه ھل یحل ل 2 یعلمھم
فاجاب وقال لھم بماذا اوصاكم  3 یطلق امرأتھ لیجربوه

 فقالوا موسى أذن ان یكتب كتاب طالق فتطلّق 4 موسى

فاجاب یسوع وقال لھم من اجل قساوة قلوبكم كتب لكم  5
ولكن من بدء الخلیقة ذكرا وانثى خلقھما  6 ھذه الوصیة

من اجل ھذا یترك الرجل اباه وامھ ویلتصق  7 هللا
ویكون االثنان جسدا واحدا اذا لیسا بعد اثنین  8 رأتھبام

ثم  10 فالذي جمعھ هللا ال یفرقھ انسان 9 بل جسد واحد
فقال لھم من  11 في البیت سألھ تالمیذه ایضا عن ذلك

وان طلّقت  12 طلّق امرأتھ وتزوج باخرى یزني علیھا
وقدموا الیھ اوالدا  13 امرأة زوجھا وتزوجت بآخر تزني

فلما  14 مسھم واما التالمیذ فانتھروا الذین قدموھملكي یل
رأى یسوع ذلك اغتاظ وقال لھم دعوا االوالد یأتون الّي 

الحق اقول  15 وال تمنعوھم الن لمثل ھؤالء ملكوت هللا
  لكم من ال یقبل ملكوت هللا مثل ولد فلن یدخلھ

وفیما ھو  17 فاحتضنھم ووضع یدیھ علیھم وباركھم 16
طریق ركض واحد وجثا لھ وسألھ ایھا خارج الى ال

فقال لھ  18 المعّلم الصالح ماذا اعمل الرث الحیاة االبدیة
یسوع لماذا تدعوني صالحا لیس احد صالحا اال واحد 

انت تعرف الوصایا ال تزن ال تقتل ال تسرق  19 وھو هللا
فاجاب  20 ال تشھد بالزور ال تسلب اكرم اباك وامك

فنظر  21 كلھا حفظتھا منذ حداثتيوقال لھ یا معّلم ھذه 
الیھ یسوع واحبھ وقال لھ یعوزك شيء واحد اذھب بع 

كل مالك واعط الفقراء فیكون لك كنز في السماء وتعال 
فاغتم على القول ومضى  22 اتبعني حامال الصلیب

فنظر یسوع حولھ  23 حزینا النھ كان ذا اموال كثیرة
ال الى ملكوت وقال لتالمیذه ما اعسر دخول ذوي االمو

فتحّیر التالمیذ من كالمھ فاجاب یسوع ایضا وقال  24 هللا
لھم یا بنّي ما اعسر دخول المتكلین على االموال الى 

مرور جمل من ثقب ابرة ایسر من ان  25 ملكوت هللا
فبھتوا الى الغایة قائلین  26 یدخل غني الى ملكوت هللا

ھم فنظر الی 27 بعضھم لبعض فمن یستطیع ان یخلص
یسوع وقال عند الناس غیر مستطاع ولكن لیس عند هللا 

وابتدأ بطرس یقول لھ  28 الن كل شيء مستطاع عند هللا
فاجاب یسوع  29 ھا نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك

وقال الحق اقول لكم لیس احد ترك بیتا او اخوة او 
اخوات او ابا او اما او امرأة او اوالدا او حقوال الجلي 

اال ویاخذ مئة ضعف اآلن في ھذا  30 نجیلوالجل اال
الزمان بیوتا واخوة واخوات وامھات واوالدا وحقوال مع 

ولكن  31 اضطھادات وفي الدھر اآلتي الحیاة االبدیة
 32 كثیرون اولون یكونون آخرین واآلخرون اولین

وكانوا في الطریق صاعدین الى اورشلیم ویتقدمھم یسوع 
یتبعون كانوا یخافون فاخذ  وكانوا یتحّیرون وفیما ھم

  االثني عشر ایضا وابتدأ یقول لھم عما سیحدث لھ

 

ھا نحن صاعدون الى اورشلیم وابن االنسان یسلم  33
الى رؤساء الكھنة والكتبة فیحكمون علیھ بالموت 

فیھزأون بھ ویجلدونھ ویتفلون  34 ویسلمونھ الى االمم
قدم الیھ وت 35 علیھ ویقتلونھ وفي الیوم الثالث یقوم

یعقوب ویوحنا ابنا زبدي قائلین یا معّلم نرید ان تفعل لنا 
  فقال لھما ماذا تریدان ان افعل لكما 36 كل ما طلبنا

فقاال لھ اعطنا ان نجلس واحد عن یمینك واآلخر عن  37
فقال لھما یسوع لستما تعلمان ما  38 یسارك في مجدك

ا انا وان تطلبان أتستطیعان ان تشربا الكاس التي اشربھ
فقاال لھ  39 تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بھا انا

نستطیع فقال لھما یسوع اما الكاس التي اشربھا انا 
  فتشربانھا وبالصبغة التي اصطبغ بھا انا تصطبغان

واما الجلوس عن یمیني وعن یساري فلیس لي ان  40
ولما سمع العشرة ابتدأوا  41 اعطیھ اال للذین أعدّ لھم

فدعاھم یسوع وقال  42 من اجل یعقوب ویوحنایغتاظون 
لھم انتم تعلمون ان الذین یحسبون رؤساء االمم 

فال یكون  43 یسودونھم وان عظماءھم یتسلطون علیھم
ھكذا فیكم بل من اراد ان یصیر فیكم عظیما یكون لكم 

ومن اراد ان یصیر فیكم اوال یكون للجمیع  44 خادما
لم یأت لیخدم بل لیخدم  الن ابن االنسان ایضا 45 عبدا

وجاءوا الى اریحا  46 ولیبذل نفسھ فدیة عن كثیرین
وفیما ھو خارج من اریحا مع تالمیذه وجمع غفیر كان 

بارتیماوس االعمى ابن تیماوس جالسا على الطریق 
فلما سمع انھ یسوع الناصري ابتدأ یصرخ  47 یستعطي

ن فانتھره كثیرو 48 ویقول یا یسوع ابن داود ارحمني
فوقف  49 لیسكت فصرخ اكثر كثیرا یا ابن داود ارحمني

یسوع وامر ان ینادى فنادوا االعمى قائلین لھ ثق قم ھوذا 
فاجاب  51 فطرح رداءه وقام وجاء الى یسوع 50 ینادیك

یسوع وقال لھ ماذا ترید ان افعل بك فقال لھ االعمى یا 
فقال لھ یسوع اذھب ایمانك قد شفاك  52 سیدي ان ابصر

   للوقت ابصر وتبع یسوع في الطریقف

ولما قربوا من اورشلیم الى بیت فاجي وبیت عنیا  11
ما وقال لھ 2 عند جبل الزیتون ارسل اثنین من تالمیذه

اذھبا الى القریة التي امامكما فللوقت وانتما داخالن الیھا 
تجدان جحشا مربوطا لم یجلس علیھ احد من الناس فحاله 

لكما احد لماذا تفعالن ھذا فقوال الرب  وان قال 3 وأتیا بھ
فمضیا ووجدا  4 محتاج الیھ فللوقت یرسلھ الى ھنا

  الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطریق فحاله

فقال لھما قوم من القیام ھناك ماذا تفعالن تحالن  5
فأتیا  7 فقاال لھم كما اوصى یسوع فتركوھما 6 الجحش

  ثیابھما فجلس علیھ بالجحش الى یسوع وألقیا علیھ

وكثیرون فرشوا ثیابھم في الطریق وآخرون قطعوا  8
والذین  9 اغصانا من الشجر وفرشوھا في الطریق

تقدموا والذین تبعوا كانوا یصرخون قائلین أوصنا مبارك 
مباركة مملكة ابینا داود اآلتیة باسم  10 إیوۇواآلتي باسم 

  الرب أوصنا في االعالي
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شلیم والھیكل ولما نظر حولھ الى فدخل یسوع اور 11
كل شيء اذ كان الوقت قد امسى خرج الى بیت عنیا مع 

 وفي الغد لما خرجوا من بیت عنیا جاع 12 االثني عشر

فنظر شجرة تین من بعید علیھا ورق وجاء لعلھ یجد  13
فیھا شیئا فلما جاء الیھا لم یجد شیئا اال ورقا النھ لم یكن 

وع وقال لھا ال یأكل احد منك فاجاب یس 14 وقت التین
وجاءوا الى  15 ثمرا بعد الى االبد وكان تالمیذه یسمعون

اورشلیم ولما دخل یسوع الھیكل ابتدأ یخرج الذین كانوا 
یبیعون ویشترون في الھیكل وقلب موائد الصیارفة 

ولم یدع احد یجتاز الھیكل  16 وكراسي باعة الحمام
لیس مكتوبا بیتي بیت وكان یعّلم قائال لھم أ 17 بمتاع

 صالة یدعى لجمیع االمم وانتم جعلتموه مغارة لصوص

وسمع الكتبة ورؤساء الكھنة فطلبوا كیف یھلكونھ  18
ولما صار  19 النھم خافوه اذ بھت الجمع كلھ من تعلیمھ

وفي الصباح اذ كانوا  20 المساء خرج الى خارج المدینة
فتذكر  21 مجتازین رأوا التینة قد یبست من االصول

 بطرس وقال لھ یا سیدي انظر التینة التي لعنتھا قد یبست

22 vالني  23 فاجاب یسوع وقال لھم لیكن لكم ایمان با
الحق اقول لكم ان من قال لھذا الجبل انتقل وانطرح في 

البحر وال یشك في قلبھ بل یؤمن ان ما یقولھ یكون فمھما 
ونھ حینما لذلك اقول لكم كل ما تطلب 24 قال یكون لھ

ومتى وقفتم  25 تصلون فآمنوا ان تنالوه فیكون لكم
تصلّون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي یغفر 

وان لم  26 لكم ایضا ابوكم الذي في السموات زالتكم
 تغفروا انتم ال یغفر ابوكم الذي في السموات ایضا زالتكم

وجاءوا ایضا الى اورشلیم وفیما ھو یمشي في  27
  اقبل الیھ رؤساء الكھنة والكتبة والشیوخ الھیكل

وقالوا لھ باي سلطان تفعل ھذا ومن اعطاك ھذا  28
فاجاب یسوع وقال لھم وانا  29 السلطان حتى تفعل ھذا

ایضا اسألكم كلمة واحدة اجیبوني فاقول لكم باي سلطان 
معمودیة یوحنا من السماء كانت ام من  30 افعل ھذا

ا في انفسھم قائلین ان قلنا من ففكرو 31 الناس اجیبوني
وان قلنا من الناس  32 السماء یقول فلماذا لم تؤمنوا بھ

فخافوا الشعب الن یوحنا كان عند الجمیع انھ بالحقیقة 
فاجابوا وقالوا لیسوع ال نعلم فاجاب یسوع وقال  33 نبي

   ھذالھم وال انا اقول لكم بأي سلطان افعل 

سان غرس كرما واحاطھ وابتدأ یقول لھم بامثال ان 12
بسیاج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمھ الى 

عبدا  ثم ارسل الى الكرامین في الوقت 2 كرامین وسافر
فاخذوه وجلدوه  3 لیأخذ من الكرامین من ثمر الكرم

ثم ارسل الیھم ایضا عبدا آخر فرجموه  4 وارسلوه فارغا
م ثم ارسل ایضا آخر فقتلوه ث 5 وشجوه وارسلوه مھانا

فاذ كان  6 آخرین كثیرین فجلدوا منھم بعضا وقتلوا بعضا
لھ ایضا ابن واحد حبیب الیھ ارسلھ ایضا الیھم اخیرا 

ولكن اولئك الكرامین قالوا فیما  7 قائال انھم یھابون ابني
  بینھم ھذا ھو الوارث ھلموا نقتلھ فیكون لنا المیراث

عل فماذا یف 9 فأخذوه وقتلوه واخرجوه خارج الكرم 8
صاحب الكرم یأتي ویھلك الكرامین ویعطي الكرم الى 

أما قرأتم ھذا المكتوب الحجر الذي رفضھ  10 آخرین
 إیوۇومن قبل  11 البناؤون ھو قد صار راس الزاویة

فطلبوا ان یمسكوه  12 كان ھذا وھو عجیب في اعیننا
ولكنھم خافوا من الجمع النھم عرفوا انھ قال المثل علیھم 

ثم ارسلوا الیھ قوما من الفریسیین  13 افتركوه ومضو
فلما جاءوا قالوا  14 والھیرودسیین لكي یصطادوه بكلمة

لھ یا معّلم نعلم انك صادق وال تبالي باحد النك ال تنظر 
الى وجوه الناس بل بالحق تعّلم طریق هللا أیجوز ان 

فعلم  15 تعطى جزیة لقیصر ام ال نعطي ام ال نعطي
 اذا تجربونني ایتوني بدینار النظرهریاءھم وقال لھم لم

فأتوا بھ فقال لھم لمن ھذه الصورة والكتابة فقالوا لھ  16
فاجاب یسوع وقال لھم اعطوا ما لقیصر  17 لقیصر

وجاء الیھ قوم من  18 لقیصر وما ّ} ّ} فتعجبوا منھ
  الصدوقیین الذین یقولون لیس قیامة وسألوه قائلین

ى ان مات الحد اخ وترك امرأة یا معّلم كتب لنا موس 19
 ولم یخلف اوالدا ان یاخذ اخوه امرأتھ ویقیم نسال الخیھ

فكان سبعة اخوة اخذ االول امرأة ومات ولم یترك  20
فاخذھا الثاني ومات ولم یترك ھو ایضا نسال  21 نسال

فاخذھا السبعة ولم یتركوا نسال وآخر  22 وھكذا الثالث
ي القیامة متى قاموا لمن فف 23 الكل ماتت المرأة ایضا

فاجاب  24 منھم تكون زوجة النھا كانت زوجة للسبعة
یسوع وقال لھم ألیس لھذا تضلون اذ ال تعرفون الكتب 

النھم متى قاموا من االموات ال یزوجون  25 وال قوة هللا
واما  26 وال یزوجون بل یكونون كمالئكة في السموات

تم في كتاب من جھة االموات انھم یقومون أفما قرأ
موسى في أمر العلّیقة كیف كلمھ هللا قائال انا الھ ابراھیم 

لیس ھو الھ اموات بل الھ  27 والھ اسحق والھ یعقوب
فجاء واحد من الكتبة  28 احیاء فانتم اذا تضلون كثیرا

وسمعھم یتحاورون فلما رأى انھ اجابھم حسنا سألھ ایة 
كل فاجابھ یسوع ان اول  29 وصیة ھي اول الكل

 واحد إیوۇوالھنا  إیوۇوالوصایا ھي اسمع یا اسرائیل 

الھك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن  إیوۇووتحب  30
  كل فكرك ومن كل قدرتك ھذه ھي الوصیة االولى

وثانیة مثلھا ھي تحب قریبك كنفسك لیس وصیة  31
فقال لھ الكاتب جیدا یا معّلم  32 اخرى اعظم من ھاتین

ومحبتھ  33 واحد ولیس آخر سواه بالحق قلت النھ هللا
من كل القلب ومن كل الفھم ومن كل النفس ومن كل 

القدرة ومحبة القریب كالنفس ھي افضل من جمیع 
فلما رآه یسوع انھ اجاب بعقل  34 المحرقات والذبائح

قال لھ لست بعیدا عن ملكوت هللا ولم یجسر احد بعد ذلك 
م في الھیكل ثم اجاب یسوع وقال وھو یعّل  35 ان یسألھ

الن داود نفسھ  36 كیف یقول الكتبة ان المسیح ابن داود
لربي اجلس عن یمیني  إیوۇوقال بالروح القدس قال 

فداود نفسھ یدعوه  37 حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك
 ربا فمن این ھو ابنھ وكان الجمع الكثیر یسمعھ بسرور
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غبون وقال لھم في تعلیمھ تحرزوا من الكتبة الذین یر 38
والمجالس  39 المشي بالطیالسة والتحیات في االسواق

الذین  40 االولى في المجامع والمتكآت األولى في الوالئم
یاكلون بیوت االرامل ولعلة یطیلون الصلوات ھؤالء 

وجلس یسوع تجاه الخزانة  41 یأخذون دینونة اعظم
ونظر كیف یلقي الجمع نحاسا في الخزانة كان اغنیاء 

فجاءت ارملة فقیرة والقت  42 قون كثیراكثیرون یل
فدعا تالمیذه وقال لھم الحق اقول  43 فلسین قیمتھما ربع

لكم ان ھذه االرملة الفقیرة قد القت اكثر من جمیع الذین 
الجمیع من فضلتھم ألقوا واما الن  44 القوا في الخزانة

   ھذه فمن اعوازھا القت كل ما عندھا كل معیشتھا

رج من الھیكل قال لھ واحد من تالمیذه وفیما ھو خا 13
فاجاب  2 یا معّلم انظر ما ھذه الحجارة وھذه االبنیة

العظیمة ال یترك حجر  یسوع وقال لھ أتنظر ھذه االبنیة
وفیما ھو جالس على جبل  3 على حجر ال ینقض

الزیتون تجاه الھیكل سألھ بطرس ویعقوب ویوحنا 
ون ھذا وما ھي قل لنا متى یك 4 واندراوس على انفراد

فاجابھم یسوع وابتدأ یقول  5 العالمة عندما یتم جمیع ھذا
فان كثیرین سیأتون باسمي  6 انظروا ال یضلكم احد

فاذا سمعتم بحروب  7 قائلین انا ھو ویضلون كثیرین
واخبار حروب فال ترتاعوا النھا ال بد ان تكون ولكن 

على  النھ تقوم امة على امة ومملكة 8 لیس المنتھى بعد
مملكة وتكون زالزل في اماكن وتكون مجاعات 

فانظروا الى نفوسكم  9 واضطرابات ھذه مبتدأ االوجاع
النھم سیسلمونكم الى مجالس وتجلدون في مجامع 

  وتوقفون امام والة وملوك من اجلي شھادة لھم

  وینبغي ان یكرز اوال باالنجیل في جمیع االمم 10

عتنوا من قبل بما فمتى ساقوكم لیسلموكم فال ت 11
تتكلمون وال تھتموا بل مھما أعطیتم في تلك الساعة 

 فبذلك تكلموا الن لستم انتم المتكلمین بل الروح القدس

وسیسلم االخ اخاه الى الموت واالب ولده ویقوم  12
وتكونون مبغضین من  13 االوالد على والدیھم ویقتلونھم

تھى فھذا الجمیع من اجل اسمي لكن الذي یصبر الى المن
فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنھا  14 یخلص

دانیال النبي قائمة حیث ال ینبغي لیفھم القارئ فحینئذ 
والذي على  15 لیھرب الذین في الیھودیة الى الجبال

 السطح فال ینزل الى البیت وال یدخل لیأخذ من بیتھ شیئا

  والذي في الحقل فال یرجع الى الوراء لیأخذ ثوبھ 16

وصلّوا  18 وویل للحبالى والمرضعات في تلك االیام 17
النھ یكون في تلك  19 لكي ال یكون ھربكم في شتاء

االیام ضیق لم یكن مثلھ منذ ابتداء الخلیقة التي خلقھا هللا 
ولو لم یقّصر الرب تلك االیام لم  20 الى اآلن ولن یكون

یخلص جسد ولكن الجل المختارین الذین اختارھم قّصر 
حینئذ ان قال لكم احد ھوذا المسیح ھنا او ھوذا  21 االیام

  ھناك فال تصدقوا

 

النھ سیقوم مسحاء كذبة وانبیاء كذبة ویعطون آیات  22
 23 وعجائب لكي یضلوا لو امكن المختارین ایضا

 24 فانظروا انتم ھا انا قد سبقت واخبرتكم بكل شيء

لم والقمر واما في تلك االیام بعد ذلك الضیق فالشمس تظ
ونجوم السماء تتساقط والقوات التي  25 ال یعطي ضوءه

وحینئذ یبصرون ابن االنسان  26 في السموات تتزعزع
فیرسل حینئذ  27 آتیا في سحاب بقوة كثیرة ومجد

مالئكتھ ویجمع مختاریھ من االربع الریاح من اقصاء 
فمن شجرة التین تعلّموا  28 االرض الى اقصاء السماء

صار غصنھا رخصا واخرجت اوراقا تعلمون  المثل متى
ھكذا انتم ایضا متى رأیتم ھذه  29 ان الصیف قریب

الحق  30 االشیاء صائرة فاعلموا انھ قریب على االبواب
 31 اقول لكم ال یمضي ھذا الجیل حتى یكون ھذا كلھ

واما  32 السماء واالرض تزوالن ولكن كالمي ال یزول
علم بھما احد وال المالئكة ذلك الیوم وتلك الساعة فال ی

انظروا اسھروا  33 الذین في السماء وال االبن اال اآلب
  وصلّوا النكم ال تعلمون متى یكون الوقت

كانما انسان مسافر ترك بیتھ واعطى عبیده السلطان  34
اسھروا  35 ولكل واحد عملھ واوصى البواب ان یسھر

ام نصف  اذا النكم ال تعلمون متى یأتي رب البیت أمساء
لئالیأتي بغتة فیجدكم  36 اللیل أم صیاح الدیك ام صباحا

   وما اقولھ لكم اقولھ للجمیع اسھروا 37 نیاما

وكان الفصح وایام الفطیر بعد یومین وكان رؤساء  14
  الكھنة والكتبة یطلبون كیف یمسكونھ بمكر ویقتلونھ

 الشعب ولكنھم قالوا لیس في العید لئال یكون شغب في 2

وفیما ھو في بیت عنیا في بیت سمعان االبرص وھو  3
متكئ جاءت امرأة معھا قارورة طیب ناردین خالص 

وكان  4 كثیر الثمن فكسرت القارورة وسكبتھ على راسھ
 قوم مغتاظین في انفسھم فقالوا لماذا كان تلف الطیب ھذا

النھ كان یمكن ان یباع ھذا باكثر من ثالث مئة دینار  5
اما یسوع فقال  6 وكانوا یؤنبونھا ویعطى للفقراء

الن  7 اتركوھا لماذا تزعجونھا قد عملت بي عمال حسنا
الفقراء معكم في كل حین ومتى اردتم تقدرون ان تعملوا 

عملت ما  8 بھم خیرا واما انا فلست معكم في كل حین
الحق  9 عندھا قد سبقت ودھنت بالطیب جسدي للتكفین

نجیل في كل العالم یخبر اقول لكم حیثما یكرز بھذا اال
ثم ان یھوذا  10 ایضا بما فعلتھ ھذه تذكارا لھا

االسخریوطي واحدا من االثني عشر مضى الى رؤساء 
ولما سمعوا فرحوا ووعدوه ان  11 الكھنة لیسلمھ الیھم

 یعطوه فضة وكان یطلب كیف یسلمھ في فرصة موافقة 

 وفي الیوم االول من الفطیر حین كانوا یذبحون 12

الفصح قال لھ تالمیذه این ترید ان نمضي ونعد لتأكل 
فارسل اثنین من تالمیذه وقال لھما اذھبا الى  13 الفصح

وحیثما  14 المدینة فیالقیكما انسان حامل جرة ماء اتبعاه
یدخل فقوال لرب البیت ان المعّلم یقول این المنزل حیث 

  آكل الفصح مع تالمیذي
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 مفروشة معدة ھناك اعدا لنافھو یریكما علّیة كبیرة  15

فخرج تلمیذاه وأتیا الى المدینة ووجدا كما قال لھما  16
 ولما كان المساء جاء مع االثني عشر 17 فأعدا الفصح

وفیما ھم متكئون یأكلون قال یسوع الحق اقول لكم  18
فابتدأوا یحزنون  19 ان واحدا منكم یسلمني اآلكل معي

فاجاب  20 ا وآخر ھل اناویقولون لھ واحدا فواحدا ھل ان
وقال لھم ھو واحد من االثني عشر الذي یغمس معي في 

ان ابن االنسان ماض كما ھو مكتوب عنھ  21 الصحفة
ولكن ویل لذلك الرجل الذي بھ یسلم ابن االنسان كان 

وفیما ھم یأكلون اخذ  22 خیرا لذلك الرجل لو لم یولد
لوا ھذا یسوع خبزا وبارك وكسر واعطاھم وقال خذوا ك

ثم اخذ الكاس وشكر واعطاھم فشربوا  23 ھو جسدي
وقال لھم ھذا ھو دمي الذي للعھد الجدید  24 منھا كلھم

الحق اقول لكم اني ال  25 الذي یسفك من اجل كثیرین
اشرب بعد من نتاج الكرمة الى ذلك الیوم حینما اشربھ 

ثم سّبحوا وخرجوا الى جبل  26 جدیدا في ملكوت هللا
وقال لھم یسوع ان كلكم تشكون فّي في ھذه  27 الزیتون

  اللیلة النھ مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد الخراف

فقال لھ  29 ولكن بعد قیامي اسبقكم الى الجلیل 28
فقال لھ یسوع  30 بطرس وان شك الجمیع فانا ال اشك

الحق اقول لك انك الیوم في ھذه اللیلة قبل ان یصیح 
فقال باكثر تشدید  31 ث مراتالدیك مرتین تنكرني ثال

ولو اضطررت ان اموت معك ال انكرك وھكذا قال ایضا 
وجاءوا الى ضیعة اسمھا جثسیماني فقال  32 الجمیع

ثم اخذ معھ بطرس  33 لتالمیذه اجلسوا ھھنا حتى اصّلي
فقال لھم نفسي  34 ویعقوب ویوحنا وابتدأ یدھش ویكتئب

ثم تقدم  35 رواحزینة جدا حتى الموت امكثوا ھنا واسھ
قلیال وخّر على االرض وكان یصّلي لكي تعبر عنھ 

وقال یا ابا اآلب كل شيء مستطاع  36 الساعة ان امكن
لك فاجز عني ھذه الكاس ولكن لیكن ال ما ارید انا بل ما 

ثم جاء ووجدھم نیاما فقال لبطرس یا  37 ترید انت
  سمعان انت نائم أما قدرت ان تسھر ساعة واحدة

سھروا وصلّوا لئال تدخلوا في تجربة اما الروح ا 38
ومضى ایضا وصّلى  39 فنشیط واما الجسد فضعیف

ثم رجع ووجدھم ایضا نیاما اذ  40 قائال ذلك الكالم بعینھ
ثم جاء  41 كانت اعینھم ثقیلة فلم یعلموا بماذا یجیبونھ

ثالثة وقال لھم ناموا اآلن واستریحوا یكفي قد أتت الساعة 
قوموا لنذھب  42 االنسان یسلم الى ایدي الخطاة ھوذا ابن

وللوقت وفیما ھو یتكلم  43 ھوذا الذي یسلمني قد اقترب
اقبل یھوذا واحد من االثني عشر ومعھ جمع كثیر 

 بسیوف وعصي من عند رؤساء الكھنة والكتبة والشیوخ

وكان مسلمھ قد اعطاھم عالمة قائال الذي اقبلھ ھو  44
فجاء للوقت وتقدم  45 بحرص ھو امسكوه وامضوا بھ

فألقوا ایدیھم علیھ  46 الیھ قائال یا سیدي یا سیدي وقبلھ
فاستل واحد من الحاضرین السیف وضرب  47 وامسكوه

فاجاب یسوع وقال لھم  48 عبد رئیس الكھنة فقطع اذنھ
  كانھ على لص خرجتم بسیوف وعصي لتأخذوني

وني كل یوم كنت معكم في الھیكل اعلم ولم تمسك 49
 51 فتركھ الجمیع وھربوا 50 ولكن لكي تكمل الكتب

 52 وتبعھ شاب البسا ازارا على عریھ فامسكھ الشبان

فمضوا بیسوع الى  53 فترك االزار وھرب منھم عریانا
رئیس الكھنة فاجتمع معھ جمیع رؤساء الكھنة والشیوخ 

وكان بطرس قد تبعھ من بعید الى داخل دار  54 والكتبة
  وكان جالسا بین الخدام یستدفئ عند النار رئیس الكھنة

وكان رؤساء الكھنة والمجمع كلھ یطلبون شھادة على  55
الن كثیرین شھدوا علیھ  56 یسوع لیقتلوه فلم یجدوا

ثم قام قوم وشھدوا علیھ  57 زورا ولم تتفق شھاداتھم
نحن سمعناه یقول اني انقض ھذا الھیكل  58 زورا قائلین

وفي ثالثة ایام ابني آخر غیر مصنوع المصنوع باالیادي 
فقام رئیس  60 وال بھذا كانت شھادتھم تتفق 59 بایاد

الكھنة في الوسط وسأل یسوع قائال أما تجیب بشيء ماذا 
اما ھو فكان ساكتا لم یجب  61 یشھد بھ ھؤالء علیك

بشيء فسألھ رئیس الكھنة ایضا وقال لھ أانت المسیح ابن 
ا ھو وسوف تبصرون ابن فقال یسوع ان 62 المبارك

  االنسان جالسا عن یمین القوة وآتیا في سحاب السماء

فمّزق رئیس الكھنة ثیابھ وقال ما حاجتنا بعد الى  63
قد سمعتم التجادیف ما رایكم فالجمیع حكموا  64 شھود

فابتدأ قوم یبصقون علیھ  65 علیھ انھ مستوجب الموت
كان الخدام ویغطون وجھھ ویلكمونھ ویقولون لھ تنبأ و

وبینما كان بطرس في الدار اسفل جاءت  66 یلطمونھ
فلما رأت بطرس  67 احدى جواري رئیس الكھنة

یستدفئ نظرت الیھ وقالت وانت كنت مع یسوع 
فانكر قائال لست ادري وال افھم ما تقولین  68 الناصري

فرأتھ  69 وخرج خارجا الى الدھلیز فصاح الدیك
  للحاضرین ان ھذا منھم الجاریة ایضا وابتدأت تقول

فانكر ایضا وبعد قلیل ایضا قال الحاضرون لبطرس  70
  حقا انت منھم النك جلیلي ایضا ولغتك تشبھ لغتھم

فابتدأ یلعن ویحلف اني ال اعرف ھذا الرجل الذي  71
وصاح الدیك ثانیة فتذكر بطرس القول  72 تقولون عنھ

تین قبل ان یصیح الدیك مرالذي قالھ لھ یسوع انك 
   تنكرني ثالث مرات فلما تفكر بھ بكى

وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكھنة والشیوخ  15
والكتبة والمجمع كلھ فأوثقوا یسوع ومضوا بھ واسلموه 

بیالطس انت ملك الیھود فاجاب  فسألھ 2 الى بیالطس
وكان رؤساء الكھنة یشتكون علیھ  3 وقال لھ انت تقول

ضا قائال أما تجیب بشيء انظر فسألھ بیالطس ای 4 كثیرا
فلم یجب یسوع ایضا بشيء حتى  5 كم یشھدون علیك

وكان یطلق لھم في كل عید اسیرا  6 تعجب بیالطس
وكان المسمى باراباس موثقا مع  7 واحدا من طلبوه

فصرخ  8 رفقائھ في الفتنة الذین في الفتنة فعلوا قتال
  یفعل لھم الجمع وابتدأوا یطلبون ان یفعل كما كان دائما

فاجابھم بیالطس قائال أتریدون ان اطلق لكم ملك  9
  الیھود
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 النھ عرف ان رؤساء الكھنة كانوا قد اسلموه حسدا 10

فھیج رؤساء الكھنة الجمع لكي یطلق لھم بالحري  11
فاجاب بیالطس ایضا وقال لھم فماذا  12 باراباس

فصرخوا  13 تریدون ان افعل بالذي تدعونھ ملك الیھود
فقال لھم بیالطس واي شر عمل  14 یضا اصلبھا

فبیالطس اذ كان یرید  15 فازدادوا جدا صراخا اصلبھ
ان یعمل للجمع ما یرضیھم اطلق لھم باراباس واسلم 

فمضى بھ العسكر الى  16 یسوع بعدما جلده لیصلب
  داخل الدار التي ھي دار الوالیة وجمعوا كل الكتیبة

كلیال من شوك ووضعوه وألبسوه ارجوانا وضفروا ا 17
وابتدأوا یسلمون علیھ قائلین السالم یا ملك  18 علیھ

وكانوا یضربونھ على راسھ بقصبة ویبصقون  19 الیھود
وبعدما  20 علیھ ثم یسجدون لھ جاثین على ركبھم

استھزأوا بھ نزعوا عنھ االرجوان والبسوه ثیابھ ثم 
یا فسّخروا رجال مجتازا كان آت 21 خرجوا بھ لیصلبوه

من الحقل وھو سمعان القیرواني ابو ألكسندرس وروفس 
وجاءوا بھ الى موضع جلجثة الذي  22 لیحمل صلیبھ

واعطوه خمرا ممزوجة بمّر  23 تفسیره موضع جمجمة
ولما صلبوه اقتسموا ثیابھ مقترعین  24 لیشرب فلم یقبل

وكانت الساعة الثالثة  25 علیھا ماذا یأخذ كل واحد
  نوان علّتھ مكتوبا ملك الیھودوكان ع 26 فصلبوه

 وصلبوا معھ لصین واحد عن یمینھ وآخر عن یساره 27

وكان  29 فتم الكتاب القائل واحصي مع اثمة 28
المجتازون یجدفون علیھ وھم یھزون رؤوسھم قائلین آه 

خّلص نفسك  30 یا ناقض الھیكل وبانیھ في ثالثة ایام
وھم وكذلك رؤساء الكھنة  31 وانزل عن الصلیب

مستھزئون فیما بینھم مع الكتبة قالوا خّلص آخرین واما 
لینزل اآلن المسیح ملك  32 نفسھ فما یقدر ان یخّلصھا

اسرائیل عن الصلیب لنرى ونؤمن واللذان صلبا معھ 
ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة  33 كانا یعّیرانھ

وفي الساعة  34 على االرض كلھا الى الساعة التاسعة
سعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائال ألوي ألوي لما التا

فقال  35 شبقتني الذي تفسیره الھي الھي لماذا تركتني
 36 قوم من الحاضرین لما سمعوا ھوذا ینادي ایلیا

فركض واحد ومأل اسفنجة خال وجعلھا على قصبة 
فصرخ  37 وسقاه قائال اتركوا لنر ھل یأتي ایلیا لینزلھ

فانشق حجاب  38 روحیسوع بصوت عظیم واسلم ال
ولما رأى قائد  39 الھیكل الى اثنین من فوق الى اسفل

المئة الواقف مقابلھ انھ صرخ ھكذا واسلم الروح قال حقا 
وكانت ایضا نساء ینظرن  40 كان ھذا االنسان ابن هللا

من بعید بینھّن مریم المجدلیة ومریم ام یعقوب الصغیر 
 ویوسي وسالومة

نھ وخدمنھ حین كان في الجلیل اللواتي ایضا تبع 41
ولما  42 وأخر كثیرات اللواتي صعدن معھ الى اورشلیم
جاء  43 كان المساء اذ كان االستعداد اي ما قبل السبت

یوسف الذي من الرامة مشیر شریف وكان ھو ایضا 
منتظرا ملكوت هللا فتجاسر ودخل الى بیالطس وطلب 

یعا فدعا فتعجب بیالطس انھ مات كذا سر 44 جسد یسوع
ولما عرف من  54 قائد المئة وسألھ ھل لھ زمان قد مات

فاشترى كتانا فانزلھ  46 قائد المئة وھب الجسد لیوسف
وكفنھ بالكتان ووضعھ في قبر كان منحوتا في صخرة 

وكانت مریم المجدلیة  47 ودحرج حجرا على باب القبر
  ومریم ام یوسي تنظران این وضع

ترت مریم المجدلیة ومریم وبعد ما مضى السبت اش 16
وباكرا جدا  2 ام یعقوب وسالومة حنوطا لیأتین ویدھّنھ

وكّن  3 في اول االسبوع أتین الى القبر اذ طلعت الشمس
  یقلن فیما بینھّن من یدحرج لنا الحجر عن باب القبر

فتطلعن ورأین ان الحجر قد دحرج النھ كان عظیما  4
السا عن الیمین البسا ولما دخلن القبر رأین شابا ج 5 جدا

فقال لھّن ال تندھشن انتّن تطلبن  6 حلة بیضاء فاندھشن
یسوع الناصري المصلوب قد قام لیس ھو ھھنا ھوذا 

لكن اذھبن وقلن لتالمیذه  7 الموضع الذي وضعوه فیھ
 ولبطرس انھ یسبقكم الى الجلیل ھناك ترونھ كما قال لكم

ة والحیرة فخرجن سریعا وھربن من القبر الن الرعد 8
وبعد ما  9 اخذتاھّن ولم یقلن الحد شیئا النھّن كّن خائفات

قام باكرا في اول االسبوع ظھر اوال لمریم المجدلیة التي 
فذھبت ھذه  10 كان قد اخرج منھا سبعة شیاطین

فلما  11 واخبرت الذین كانوا معھ وھم ینوحون ویبكون
ذلك  وبعد 12 سمع اولئك انھ حّي وقد نظرتھ لم یصدقوا

ظھر بھیئة اخرى الثنین منھم وھما یمشیان منطلقین الى 
وذھب ھذان واخبرا الباقین فلم یصدقوا وال  13 البریة
اخیرا ظھر لالحد عشر وھم متكئون ووبخ  14 ھذین

عدم ایمانھم وقساوة قلوبھم النھم لم یصدقوا الذین نظروه 
وقال لھم اذھبوا الى العالم اجمع واكرزوا  15 قد قام

من آمن واعتمد خلص ومن لم  16 النجیل للخلیقة كلھابا
وھذه اآلیات تتبع المؤمنین یخرجون  17 یؤمن یدن

یحملون  18 الشیاطین باسمي ویتكلمون بألسنة جدیدة
حّیات وان شربوا شیئا ممیتا ال یضرھم ویضعون ایدیھم 

ثم ان الرب بعدما كلمھم  19 على المرضى فیبرأون
واما ھم  20 عن یمین هللا ارتفع الى السماء وجلس

فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب یعمل معھم ویثبت 
    الكالم باآلیات التابعة آمین
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اذ كان كثیرون قد اخذوا بتالیف قصة في االمور  1
كما سلمھا الینا الذین كانوا منذ البدء  2 المتیقنة عندنا

رأیت انا ایضا اذ قد تتبعت كل  3 معاینین وخداما للكلمة
شيء من االول بتدقیق ان اكتب على التوالي الیك ایھا 

  لتعرف صحة الكالم الذي علّمت بھ 4 العزیز ثاوفیلس

ان في ایام ھیرودس ملك الیھودیة كاھن اسمھ زكریا ك 5
من فرقة ابیا وامرأتھ من بنات ھرون واسمھا 

وكانا كالھما بارین امام هللا سالكین في  6 الیصابات .
ولم یكن لھما  7 واحكامھ بال لوم . إیوۇوجمیع وصایا 

ولد اذ كانت الیصابات عاقرا وكانا كالھما متقدمین في 
  ا ھو یكھن في نوبة فرقتھ امام هللافبینم 8 أیامھما

حسب عادة الكھنوت اصابتھ القرعة ان یدخل الى  9
وكان كل جمھور الشعب  10 ویبخر . إیوۇوھیكل 

 إیوۇوفظھر لھ مالك  11 یصلّون خارجا وقت البخور .

فلما رآه زكریا  12 واقفا عن یمین مذبح البخور .
ال تخف فقال لھ المالك  13 اضطرب ووقع علیھ خوف .

یا زكریا الن طلبتك قد سمعت وامرأتك الیصابات ستلد 
ویكون لك فرح وابتھاج  14 لك ابنا وتسمیھ یوحنا .

النھ یكون عظیما امام  15 وكثیرون سیفرحون بوالدتھ .
وخمرا ومسكرا ال یشرب .ومن بطن امھ یمتلئ  إیوۇو

ویرد كثیرین من بني اسرائیل  16 من الروح القدس .
ویتقدم امامھ بروح ایلیا وقوتھ لیرد  17 الھھم . إیوۇوالى 

قلوب اآلباء الى االبناء والعصاة الى فكر االبرار لكي 
فقال زكریا للمالك كیف  18 شعبا مستعدا . یوۇوإلیھیئ 

  اعلم ھذا الني انا شیخ وامرأتي متقدمة في ایامھا .

فاجاب المالك وقال لھ انا جبرائیل الواقف قدام هللا  19
وھا انت تكون  20 لت الكلمك وابشرك بھذا .وأرس

صامتا وال تقدر ان تتكلم الى الیوم الذي یكون فیھ ھذا 
وكان  21 النك لم تصدق كالمي الذي سیتم في وقتھ .

الشعب منتظرین زكریا ومتعجبین من ابطائھ في 
فلما خرج لم یستطع ان یكلمھم ففھموا انھ قد  22 الھیكل .

  كان یومئ الیھم وبقي صامتارأى رؤیا في الھیكل .ف

وبعد تلك  24 ولما كملت ایام خدمتھ مضى الى بیتھ . 23
االیام حبلت الیصابات امرأتھ واخفت نفسھا خمسة اشھر 

في االیام التي فیھا نظر  إیوۇوھكذا قد فعل بي  25 قائلة
وفي الشھر السادس  26 الّي لینزع عاري بین الناس

الى مدینة من الجلیل اسمھا أرسل جبرائیل المالك من هللا 
الى عذراء مخطوبة لرجل من بیت داود  27 ناصرة

فدخل الیھا المالك  28 اسمھ یوسف .واسم العذراء مریم .
معك مباركة  إیوۇو وقال سالم لك ایتھا المنعم علیھا .

فلما رأتھ اضطربت من كالمھ  29 انت في النساء .
ال لھا فق 30 وفكرت ما عسى ان تكون ھذه التحیة .

 المالك ال تخافي یا مریم النك قد وجدت نعمة عند هللا .

  وھا انت ستحبلین وتلدین ابنا وتسمینھ یسوع . 31

 إیوۇوھذا یكون عظیما وابن العلي یدعى ویعطیھ  32

ویملك على بیت یعقوب الى  33 االلھ كرسي داود ابیھ .
  االبد وال یكون لملكھ نھایة

یكون ھذا وانا لست اعرف  فقالت مریم للمالك كیف 34
فاجاب المالك وقال لھا .الروح القدس یحل  35 رجال .

علیك وقوة العلي تظللك فلذلك ایضا القدوس المولود منك 
وھوذا الیصابات نسیبتك ھي ایضا  36 یدعى ابن هللا .

حبلى بابن في شیخوختھا وھذا ھو الشھر السادس لتلك 
 ر ممكن لدى هللا .النھ لیس شيء غی 37 المدعوة عاقرا .

.لیكن لي  إیوۇوفقالت مریم ھوذا انا أمة  38
فقامت مریم في  39 كقولك .فمضى من عندھا المالك

تلك االیام وذھبت بسرعة الى الجبال الى مدینة 
 ودخلت بیت زكریا وسلمت على الیصابات . 40  یھوذا .

فلما سمعت الیصابات سالم مریم ارتكض الجنین في  41
  تألت الیصابات من الروح القدس .بطنھا .وام

وصرخت بصوت عظیم وقالت مباركة انت في  42
فمن این لي ھذا ان  43 النساء ومباركة ھي ثمرة بطنك .

فھوذا حین صار صوت سالمك  44 تأتي ام ربي الّي .
فطوبى  45 في اذنّي ارتكض الجنین بابتھاج في بطني .

فقالت  46 للتي آمنت ان یتم ما قیل لھا من قبل الرب
وتبتھج روحي باj  47 إیوۇومریم تعظم نفسي 

النھ نظر الى اتضاع امتھ .فھوذا منذ اآلن  48 مخّلصي .
الن القدیر صنع بي عظائم  49 جمیع االجیال تطوبني .

ورحمتھ الى جیل االجیال للذین  50 واسمھ قدوس .
صنع قوة بذراعھ .شتّت المستكبرین بفكر  51 یتقونھ .
أنزل االعزاء عن الكراسي ورفع  52 قلوبھم .

اشبع الجیاع خیرات وصرف االغنیاء  53 المتضعین .
كما  55 عضد اسرائیل فتاه لیذكر رحمة . 54 فارغین .

فمكثت مریم  56 كلم آباءنا .البراھیم ونسلھ الى االبد .
واما  57 عندھا نحو ثالثة اشھر ثم رجعت الى بیتھا

وسمع جیرانھا  58 ت ابنا .الیصابات فتم زمانھا لتلد فولد
  عّظم رحمتھ لھا ففرحوا معھا . إیوۇوواقرباؤھا ان 

وفي الیوم الثامن جاءوا لیختنوا الصبي وسموه باسم  59
 فاجابت امھ وقالت ال بل یسمى یوحنا . 60 ابیھ زكریا .

 فقالوا لھا لیس احد في عشیرتك تسمى بھذا االسم . 61

فطلب  63 ید ان یسمى .ثم اومأوا الى ابیھ ماذا یر 62
وفي  64 لوحا وكتب قائال اسمھ یوحنا .فتعجب الجمیع .

فوقع  65 الحال انفتح فمھ ولسانھ وتكلم وبارك هللا .
خوف على كل جیرانھم .وتحدّث بھذه األمور جمیعھا في 

فاودعھا جمیع السامعین في  66 كل جبال الیھودیة .
.وكانت ید قلوبھم قائلین اترى ماذا یكون ھذا الصبي 

وامتأل زكریا ابوه من الروح القدس وتنبأ  67 معھ إیوۇو
الھ اسرائیل النھ افتقد وصنع فداء  إیوۇومبارك  68 قائال

  واقام لنا قرن خالص في بیت داود فتاه . 69 لشعبھ .

  كما تكلم بفم انبیائھ القدیسین الذین ھم منذ الدھر . 0

  ضینا .خالص من اعدائنا ومن ایدي جمیع مبغ 71

  لیصنع رحمة مع آبائنا ویذكر عھده المقدس . 72

ان یعطینا اننا بال  74 القسم الذي حلف البراھیم ابینا 73
بقداسة وبر  75 خوف منقذین من ایدي اعدائنا نعبده

  قدامھ جمیع ایام حیاتنا .
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وانت ایھا الصبي نبي العلي تدعى النك تتقدم امام  76
لتعطي شعبھ معرفة  77 وجھ الرب لتعدّ طرقھ .

باحشاء رحمة الھنا التي  78 الخالص بمغفرة خطایاھم
لیضيء على  79 بھا افتقدنا المشرق من العالء .

الجالسین في الظلمة وظالل الموت لكي یھدي اقدامنا في 
اما الصبي فكان ینمو ویتقوى بالروح  80 طریق السالم .

   وكان في البراري الى یوم ظھوره السرائیل

ي تلك االیام صدر امر من اوغسطس قیصر بان وف 2
وھذا االكتتاب االول جرى اذ  2 یكتتب كل المسكونة .

فذھب الجمیع لیكتتبوا  3 كان كیرینیوس والي سوریة .
فصعد یوسف ایضا من الجلیل  4 كل واحد الى مدینتھ .

من مدینة الناصرة الى الیھودیة الى مدینة داود التي 
لیكتتب  5 ن بیت داود وعشیرتھتدعى بیت لحم لكونھ م

وبینما ھما  6 مع مریم امرأتھ المخطوبة وھي حبلى .
فولدت ابنھا البكر وقمطتھ  7 ھناك تّمت ایامھا لتلد .

  واضجعتھ في المذود اذ لم یكن لھما موضع في المنزل

وكان في تلك الكورة رعاة متبدین یحرسون حراسات  8
وقف بھم ومجد  وۇوإیواذا مالك  9 اللیل على رعیتھم .

فقال لھم  10 اضاء حولھم فخافوا خوفا عظیما . إیوۇو
المالك ال تخافوا .فھا انا ابشركم بفرح عظیم یكون لجمیع 

انھ ولد لكم الیوم في مدینة داود مخّلص ھو  11 الشعب .
وھذه لكم العالمة تجدون طفال مقمطا  12 المسیح الرب .

لمالك جمھور وظھر بغتة مع ا 13 مضجعا في مذود .
المجد j في  14 من الجند السماوي مسبحین هللا وقائلین

ولما  15 االعالي وعلى االرض السالم وبالناس المسرة
 مضت عنھم المالئكة الى السماء قال الرجال الرعاة

بعضھم لبعض لنذھب اآلن الى بیت لحم وننظر ھذا 
ن فجاءوا مسرعی 16 . إیوۇو االمر الواقع الذي اعلمنا بھ

  ووجدوا مریم ویوسف والطفل مضجعا في المذود .

فلما رأوه اخبروا بالكالم الذي قیل لھم عن ھذا  17
وكل الذین سمعوا تعجبوا مما قیل لھم من  18 الصبي .
واما مریم فكانت تحفظ جمیع ھذا الكالم  19 الرعاة .

ثم رجع الرعاة وھم یمجدون  20 متفكرة بھ في قلبھا .
  لى كل ما سمعوه ورأوه كما قیل لھمهللا ویسبحونھ ع

ولما تمت ثمانیة ایام لیختنوا الصبي سمي یسوع كما  21
ولما تمت  22 تسمى من المالك قبل ان حبل بھ في البطن

ایام تطھیرھا حسب شریعة موسى صعدوا بھ الى 
كما ھو مكتوب في ناموس  23 . یوۇوإلاورشلیم لیقدموه 

  . یوۇوإلقدوسا ان كل ذكر فاتح رحم یدعى  إیوۇو

زوج  إیوۇوولكي یقدموا ذبیحة كما قیل في ناموس  24
وكان رجل في اورشلیم اسمھ  25 یمام او فرخي حمام

سمعان .وھذا الرجل كان بارا تقیا ینتظر تعزیة اسرائیل 
وكان قد أوحي الیھ  26 والروح القدس كان علیھ .

بالروح القدس انھ ال یرى الموت قبل ان یرى مسیح 
فأتى بالروح الى الھیكل .وعندما دخل  27 . ۇوإیو

  بالصبي یسوع ابواه لیصنعا لھ حسب عادة الناموس

اآلن تطلق  29 اخذه على ذراعیھ وبارك هللا وقال 28
الن عینّي قد  30 عبدك یا سید حسب قولك بسالم .

الذي اعددتھ قدام وجھ جمیع  31 ابصرتا خالصك
 ا لشعبك اسرائیل .نور اعالن لالمم ومجد 32 الشعوب .

  وكان یوسف وامھ یتعجبان مما قیل فیھ . 33

وباركھما سمعان وقال لمریم امھ ھا ان ھذا قد وضع  34
  لسقوط وقیام كثیرین في اسرائیل ولعالمة تقاوم .

وانت ایضا یجوز في نفسك سیف .لتعلن افكار من  35
وكانت نبیة حنة بنت فنوئیل من سبط  36 قلوب كثیرة

ھي متقدمة في ایام كثیرة .قد عاشت مع زوج اشیر .و
وھي ارملة نحو اربعة  37 سبع سنین بعد بكوریتھا .

وثمانین سنة ال تفارق الھیكل عابدة باصوام وطلبات لیال 
 إیوۇوفھي في تلك الساعة وقفت تسبح  38 ونھارا .

  وتكلمت عنھ مع جمیع المنتظرین فداء في اورشلیم

ب ناموس الرب رجعوا الى ولما اكملوا كل شيء حس 39
وكان الصبي ینمو  40 الجلیل الى مدینتھم الناصرة .

  ویتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة هللا علیھ

وكان ابواه یذھبان كل سنة الى اورشلیم في عید  41
ولما كانت لھ اثنتا عشرة سنة صعدوا الى  42 الفصح .

یام بقي عند وبعدما اكملوا اال 43 اورشلیم كعادة العید .
رجوعھما الصبي یسوع في اورشلیم ویوسف وامھ لم 

واذ ظناه بین الرفقة ذھبا مسیرة یوم وكانا  44 یعلما .
ولما لم یجداه رجعا  45 یطلبانھ بین االقرباء والمعارف .

وبعد ثالثة ایام وجداه في  46 الى اورشلیم یطلبانھ .
  . الھیكل جالسا في وسط المعلمین یسمعھم ویسألھم

فلما  48 وكل الذین سمعوه بھتوا من فھمھ واجوبتھ . 47
ابصراه اندھشا .وقالت لھ امھ یا بنّي لماذا فعلت بنا 

فقال لھما  49 ھكذا .ھوذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبین .
لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما انھ ینبغي ان اكون فیما 

ثم نزل  51 فلم یفھما الكالم الذي قالھ لھما . 50 ألبي .
معھما وجاء الى الناصرة وكان خاضعا لھما .وكانت امھ 

واما یسوع فكان  52 تحفظ جمیع ھذه األمور في قلبھا .
   یتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند هللا والناس

وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة طیباریوس  3
بیالطس البنطي والیا على الیھودیة  قیصر اذ كان

رئیس  رئیس ربع على الجلیل وفیلبس اخوهوھیرودس 
ربع على ایطوریة وكورة تراخونیتس ولیسانیوس رئیس 

في ایام رئیس الكھنة حنان وقیافا  2 ربع على االبلیة
فجاء  3 كانت كلمة هللا على یوحنا بن زكریا في البریة .

الى جمیع الكورة المحیطة باالردن یكرز بمعمودیة 
كما ھو مكتوب في سفر اقوال  4 التوبة لمغفرة الخطایا .

اشعیاء النبي القائل صوت صارخ في البریة أعدّوا 
كل واد یمتلئ  5 طریق الرب اصنعوا سبلھ مستقیمة .

وكل جبل واكمة ینخفض وتصیر المعوجات مستقیمة 
  ویبصر كل بشر خالص هللا 6 والشعاب طرقا سھلة .
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یا اوالد وكان یقول للجموع الذین خرجوا لیعتمدوا منھ  7
  االفاعي من اراكم ان تھربوا من الغضب اآلتي .

فاصنعوا اثمارا تلیق بالتوبة .وال تبتدئوا تقولون في  8
لنا ابراھیم ابا .الني اقول لكم ان هللا قادر ان یقیم  انفسكم

واآلن قد وضعت  9 اوالدا البراھیم . من ھذه الحجارة
ا جیدا الفاس على اصل الشجر .فكل شجرة ال تصنع ثمر

وسألھ الجموع قائلین فماذا  10 تقطع وتلقى في النار .
فاجاب وقال لھم من لھ ثوبان فلیعط من لیس  11 نفعل .

وجاء عشارون ایضا  12 لھ ومن لھ طعام فلیفعل ھكذا .
فقال لھم ال  13 لیعتمدوا فقالوا لھ یا معلم ماذا نفعل .

ضا وسألھ جندیون ای 14 تستوفوا اكثر مما فرض لكم .
قائلین وماذا نفعل نحن .فقال لھم ال تظلموا احدا وال تشوا 

واذ كان الشعب ینتظر  15 باحد واكتفوا بعالئفكم
  والجمیع یفكرون في قلوبھم عن یوحنا لعلھ المسیح

اجاب یوحنا الجمیع قائال انا اعمدكم بماء ولكن یأتي  16
اقوى مني الذي لست اھال ان احل سیور  من ھو

الذي رفشھ  17 یعمدكم بالروح القدس ونار .حذائھ .ھو س
في یده وسینقي بیدره ویجمع القمح الى مخزنھ .واما 

وباشیاء أخر كثیرة كان  18 التبن فیحرقھ بنار ال تطفأ .
اما ھیرودس رئیس الربع فاذ  19 یعظ الشعب ویبشرھم .

توبخ منھ لسبب ھیرودیا امرأة فیلبّس اخیھ ولسبب جمیع 
زاد ھذا ایضا على  20 ھیرودس یفعلھا الشرور التي كان

ولما اعتمد جمیع  21 الجمیع انھ حبس یوحنا في السجن
الشعب اعتمد یسوع ایضا .واذ كان یصّلي انفتحت 

ونزل علیھ الروح القدس بھیئة جسمیة مثل  22 السماء
حمامة وكان صوت من السماء قائال انت ابني الحبیب 

نحو ثالثین سنة  ولما ابتدأ یسوع كان لھ 23 بك سررت
بن متثات  24 وھو على ما كان یظن ابن یوسف بن ھالي

بن متاثیا بن  25 بن الوي بن ملكي بن یّنا بن یوسف
بن مآث بن  26 عاموص بن ناحوم بن حسلي بن نّجاي

بن یوحنا بن  27 متاثیا بن شمعي بن یوسف بن یھوذا
بن ملكي بن  28 ریسا بن زربابل بن شألتیئیل بن نیري

بن یوسي بن  29 بن قصم بن ألمودام بن عیر أدي
بن شمعون بن  30 ألیعازر بن یوریم بن متثات بن الوي
بن ملیا بن مینان  31 یھوذا بن یوسف بن یونان بن ألیاقیم

بن یّسى بن عوبید بن  32 بن متاثا بن ناثان بن داود
بن عمیناداب بن ارام  33 بوعز بن سلمون بن نحشون

بن یعقوب بن  34 ن یھوذابن حصرون بن فارص ب
بن سروج بن  35 اسحق بن ابراھیم بن تارح بن ناحور

بن قینان بن ارفكشاد  36 رعو بن فالج بن عابر بن شالح
بن متوشالح بن اخنوخ بن  37 بن سام بن نوح بن المك
بن انوش بن شیت بن آدم  38 یارد بن مھللئیل بن قینان

   ابن هللا

 

 

ن ممتلئا من الروح القدس اما یسوع فرجع من االرد 4
اربعین یوما یجّرب من  2 وكان یقتاد بالروح في البریة

ابلیس .ولم یاكل شیئا في تلك االیام ولما تمت جاع 
وقال لھ ابلیس ان كنت ابن هللا فقل لھذا الحجر  3 اخیرا .

فاجابھ یسوع قائال مكتوب ان لیس  4 ان یصیر خبزا .
  ل كلمة من هللا .بالخبز وحده یحیا االنسان بل بك

ثم اصعده ابلیس الى جبل عال وأراه جمیع ممالك  5
وقال لھ ابلیس لك  6 المسكونة في لحظة من الزمان .

اعطي ھذا السلطان كلھ ومجدھّن النھ الّي قد دفع وانا 
فان سجدت امامي یكون لك  7 اعطیھ لمن ارید .

فاجابھ یسوع وقال اذھب یا شیطان انھ  8 الجمیع .
ثم جاء بھ  9 الھك تسجد وایاه وحده تعبد . یوۇوإل مكتوب

الى اورشلیم واقامھ على جناح الھیكل وقال لھ ان كنت 
النھ مكتوب  10 ابن هللا فاطرح نفسك من ھنا الى اسفل .

وانھم على  11 انھ یوصي مالئكتھ بك لكي یحفظوك .
فاجاب  12 ایادیھم یحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك .

ولما  13 الھك . إیوۇوھ انھ قیل ال تجرب یسوع وقال ل
ورجع یسوع  14 اكمل ابلیس كل تجربة فارقھ الى حین

بقوة الروح الى الجلیل وخرج خبر عنھ في جمیع الكورة 
 وكان یعّلم في مجامعھم ممجدا من الجمیع 15 المحیطة .

وجاء الى الناصرة حیث كان قد تربى .ودخل المجمع  16
فدفع الیھ سفر  17 وقام لیقرأ .حسب عادتھ یوم السبت 

اشعیاء النبي .ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان 
علّي النھ مسحني البشر  إیوۇوروح  18 مكتوبا فیھ

المنكسري القلوب النادي  المساكین ارسلني الشفي
 للمأسورین باالطالق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقین

ثم طوى  20 . واكرز بسنة الرب المقبولة 19 في الحریة
السفر وسلمھ الى الخادم وجلس .وجمیع الذین في المجمع 

فابتدأ یقول لھم انھ الیوم  21 كانت عیونھم شاخصة الیھ .
وكان الجمیع  22 قد تم ھذا المكتوب في مسامعكم .

یشھدون لھ ویتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمھ 
لى كل فقال لھم .ع 23 ویقولون ألیس ھذا ابن یوسف .

حال تقولون لي ھذا المثل ایھا الطبیب اشفي نفسك .كم 
سمعنا انھ جرى في كفر ناحوم فافعل ذلك ھنا ایضا في 

وقال الحق اقول لكم انھ لیس نبي مقبوال في  24 وطنك .
وبالحق اقول لكم ان ارامل كثیرة كّن في  25 وطنھ .

 ایلیا حین أغلقت السماء مدة ثالث سنین اسرائیل في ایام

  كلھا . وستة اشھر لما كان جوع عظیم في االرض

ولم یرسل ایلیا الى واحدة منھا اال الى امرأة ارملة  26
وبرص كثیرون كانوا في  27 الى صرفة صیدا .

اسرائیل في زمان الیشع النبي ولم یطھر واحد منھم اال 
فامتأل غضبا جمیع الذین في  28 نعمان السریاني .

فقاموا واخرجوه خارج  29 .المجمع حین سمعوا ھذا 
المدینة وجاءوا بھ الى حافة الجبل الذي كانت مدینتھم 

اما ھو فجاز في  30 مبنیة علیھ حتى یطرحوه الى اسفل .
وانحدر الى كفرناحوم مدینة من  31 وسطھم ومضى

  الجلیل .وكان یعلمھم في السبوت .
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وكان  33 فبھتوا من تعلیمھ الن كالمھ كان بسلطان . 32
المجمع رجل بھ روح شیطان نجس فصرخ بصوت  في

قائال آه ما لنا ولك یا یسوع الناصري .أتیت  34 عظیم
فانتھره یسوع  35 لتھلكنا .انا اعرفك من انت قدوس هللا .

قائال اخرس واخرج منھ فصرعھ الشیطان في الوسط 
فوقعت دھشة على  36 وخرج منھ ولم یضره شیئا .

م بعضا قائلین ما ھذه الجمیع وكانوا یخاطبون بعضھ
 الكلمة .النھ بسلطان وقوة یامر االرواح النجسة فتخرج .

وخرج صیت عنھ الى كل موضع في الكورة  37
ولما قام من المجمع دخل بیت  38 المحیطة

سمعان .وكانت حماة سمعان قد اخذتھا حّمى 
فوقف فوقھا وانتھر الحّمى  39 شدیدة .فسألوه من اجلھا .

وعند  40 حال قامت وصارت تخدمھم .فتركتھا وفي ال
غروب الشمس جمیع الذین كان عندھم سقماء بامراض 

مختلفة قدموھم الیھ فوضع یدیھ على كل واحد منھم 
وكانت شیاطین ایضا تخرج من كثیرین  41 وشفاھم .

وھي تصرخ وتقول انت المسیح ابن هللا .فانتھرھم ولم 
ولما صار  42 یدعھم یتكلمون النھم عرفوه انھ المسیح

النھار خرج وذھب الى موضع خالء وكان الجموع 
  یفتشون علیھ فجاءوا الیھ وامسكوه لئال یذھب عنھم .

فقال لھم انھ یبنغي لي ان ابشر المدن األخر ایضا  43
فكان یكرز في  44 بملكوت هللا الني لھذا قد أرسلت .

   مجامع الجلیل

 كان واقفا واذ كان الجمع یزدحم علیھ لیسمع كلمة هللا 5
فرأى سفینتین واقفتین عند  2 عند بحیرة جنیسارت .

  البحیرة والصیادون قد خرجوا منھما وغسلوا الشباك .

فدخل احدى السفینتین التي كانت لسمعان وسألھ ان  3
یبعد قلیال عن البر .ثم جلس وصار یعّلم الجموع من 

 ولما فرغ من الكالم قال لسمعان ابعد الى 4 السفینة .

فاجاب سمعان وقال لھ  5 العمق وألقوا شباككم للصید .
یا معلم قد تعبنا اللیل كلھ ولم نأخذ شیئا ولكن على كلمتك 

ولما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثیرا جدا  6 القي الشبكة .
فاشاروا الى شركائھم الذین  7 فصارت شبكتھم تتخرق .

وا في السفینة االخرى ان یأتوا ویساعدوھم .فأتوا ومأل
فلما رأى سمعان  8 السفینتین حتى اخذتا في الغرق .

بطرس ذلك خّر عند ركبتّي یسوع قائال اخرج من 
اذ اعترتھ وجمیع  9 سفینتي یا رب الني رجل خاطئ .

  الذین معھ دھشة على صید السمك الذي اخذوه .

وكذلك ایضا یعقوب ویوحنا ابنا زبدي اللذان كانا  10
لسمعان ال تخف .من اآلن  شریكي سمعان .فقال یسوع

ولما جاءوا بالسفینتین الى البر  11 تكون تصطاد الناس .
وكان في احدى المدن فاذا  12 تركوا كل شيء وتبعوه

رجل مملوء برصا .فلما رأى یسوع خّر على وجھھ 
  وطلب الیھ قائال یا سید ان اردت تقدر ان تطھرني .

قت ذھب عنھ فمدّ یده ولمسھ قائال ارید فاطھر .وللو 13
  البرص .

فاوصاه ان ال یقول الحد بل امض وأر نفسك للكاھن  14
فذاع  15 وقدم عن تطھیرك كما أمر موسى شھادة لھم .

الخبر عنھ اكثر .فاجتمع جموع كثیرة لكي یسمعوا 
واما ھو فكان یعتزل في  16 ویشفوا بھ من امراضھم .

ن وفي احدى االیام كان یعلم وكا 17 البراري ویصّلي
جالسین وھم قد أتوا من كل  فریسیون ومعلمون للناموس

 إیوۇو قریة من الجلیل والیھودیة واورشلیم .وكانت قوة

واذا برجال یحملون على فراش انسانا  18 لشفائھم .
  مفلوجا وكانوا یطلبون ان یدخلوا بھ ویضعوه امامھ .

ولما لم یجدوا من این یدخلون بھ لسبب الجمع  19
سطح ودلوه مع الفراش من بین االجر الى صعدوا على ال

فلما رأى ایمانھم قال لھ ایھا  20 الوسط قدام یسوع .
فابتدأ الكتبة  21 االنسان مغفورة لك خطایاك .

والفریسیون یفكرون قائلین من ھذا الذي یتكلم 
  بتجادیف .من یقدر ان یغفر خطایا اال هللا وحده .

ھم ماذا تفكرون فشعر یسوع بافكارھم واجاب وقال ل 22
أیما ایسر ان یقال مغفورة لك  23 في قلوبكم .

ولكن لكي تعلموا ان  24 خطایاك .أم ان یقال قم وامش .
البن االنسان سلطانا على االرض ان یغفر الخطایاقال 
 للمفلوج لك اقول قم واحمل فراشك واذھب الى بیتك .

ففي الحال قام امامھم وحمل ما كان مضطجعا علیھ  25
فأخذت الجمیع حیرة  26 ضى الى بیتھ وھو یمجد هللا .وم

ومجدوا هللا وامتألوا خوفا قائلین اننا قد رأینا الیوم 
وبعد ھذا خرج فنظر عشارا اسمھ الوي  27 عجائب

فترك كل  28 جالسا عند مكان الجبایة .فقال لھ اتبعني .
وصنع لھ الوي ضیافة كبیرة في  29 شيء وقام وتبعھ .

ن كانوا متكئین معھم كانوا جمعا كثیرا من بیتھ .والذی
فتذمر كتبتھم والفریسیون على  30 عشارین وآخرین .

تالمیذه قائلین لماذا تاكلون وتشربون مع عشارین 
فاجاب یسوع وقال لھم ال یحتاج االصحاء  31 وخطاة .

لم آت ألدعو ابرارا بل  32الى طبیب بل المرضى . 
لماذا یصوم تالمیذ یوحنا وقالوا لھ  33 خطاة الى التوبة

كثیرا ویقدمون طلبات وكذلك تالمیذ الفریسیین 
فقال لھم  34 ایضا .واما تالمیذك فیأكلون ویشربون .

أتقدرون ان تجعلوا بني العرس یصومون ما دام العریس 
ولكن ستأتي ایام حین یرفع العریس عنھم  35 معھم .

ضا وقال لھم ای 36 فحینئذ یصومون في تلك االیام .
مثال .لیس احد یضع رقعة من ثوب جدید على ثوب 

عتیق .وإال فالجدید یشّقھ والعتیق ال توافقھ الرقعة التي 
ولیس احد یجعل خمرا جدیدة في زقاق  37 من الجدید .

عتیقة لئال تشق الخمر الجدیدة الزقاق فھي تھرق والزقاق 
بل یجعلون خمرا جدیدة في زقاق جدیدة  38 تتلف .

ولیس احد اذا شرب العتیق یرید  39 عا .فتحفظ جمی
   للوقت الجدید النھ یقول العتیق اطیب
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وفي السبت الثاني بعد االول اجتاز بین الزروع .وكان  6
 تالمیذه یقطفون السنابل ویأكلون وھم یفركونھا بایدیھم .

فقال لھم قوم من الفریسیین لماذا تفعلون ما ال یحل  2
یسوع وقال لھم أما قرأتم وال  فاجاب 3 فعلھ في السبوت .

  ھذا الذي فعلھ داود حین جاع ھو والذین كانوا معھ .

كیف دخل بیت هللا واخذ خبز التقدمة وأكل واعطى  4
  الذین معھ ایضا .الذي ال یحل اكلھ اال للكھنة فقط .

وفي  6 وقال لھم ان ابن االنسان ھو رب السبت ایضا 5
وكان ھناك رجل سبت آخر دخل المجمع وصار یعلم .

وكان الكتبة والفریسیون یراقبونھ  7 یده الیمنى یابسة .
  ھل یشفي في السبت لكي یجدوا علیھ شكایة .

اما ھو فعلم افكارھم وقال للرجل الذي یده یابسة قم  8
ثم قال لھم یسوع اسألكم  9 وقف في الوسط .فقام ووقف .

شیئا .ھل یحل في السبت فعل الخیر او فعل 
ثم نظر حولھ الى  10 خلیص نفس او اھالكھا .الشر .ت

جمیعھم وقال للرجل مدّ یدك .ففعل ھكذا .فعادت یده 
فامتألوا حمقا وصاروا  11 صحیحة كاالخرى .

وفي تلك  12 یتكالمون فیما بینھم ماذا یفعلون بیسوع
االیام خرج الى الجبل لیصلّي .وقضى اللیل كلھ في 

. j دعا تالمیذه واختار منھم  ولما كان النھار 13 الصالة
سمعان الذي  14 اثني عشر الذین سماھم ایضا رسال .

سماه ایضا بطرس واندراوس اخاه .یعقوب 
متّى وتوما .یعقوب بن  15 ویوحنا .فیلبس وبرثولماوس .

یھوذا اخا یعقوب  16 حلفى وسمعان الذي یدعى الغیور .
ونزل  17 ویھوذا االسخریوطي الذي صار مسلما ایضا

عھم ووقف في موضع سھل ھو وجمع من تالمیذه م
كثیر من الشعب من جمیع الیھودیة واورشلیم  وجمھور

لیسمعوه ویشفوا من  وساحل صور وصیدا الذین جاءوا
والمعذبون من ارواح نجسة .وكانوا  18 امراضھم .

وكل الجمع طلبوا ان یلمسوه الن قوة كانت  19 یبرأون .
فع عینیھ الى تالمیذه ور 20 تخرج منھ وتشفي الجمیع

  وقال طوباكم ایھا المساكین الن لكم ملكوت هللا .

طوباكم ایھا الجیاع اآلن النكم تشبعون .طوباكم ایھا  21
طوباكم اذا ابغضكم  22 الباكون اآلن النكم ستضحكون .

الناس واذا افرزوكم وعّیروكم واخرجوا اسمكم كشریر 
ك الیوم افرحوا في ذل 23 من اجل ابن االنسان .

وتھللوا .فھوذا اجركم عظیم في السماء .الن آباءھم ھكذا 
ولكن ویل لكم ایھا  24 كانوا یفعلون باالنبیاء .

ویل لكم ایھا  25 االغنیاء .النكم قد نلتم عزاءكم .
الشباعى النكم ستجوعون .ویل لكم ایھا الضاحكون اآلن 

ع ویل لكم اذا قال فیكم جمی 26 النكم ستحزنون وتبكون .
 الناس حسنا .النھ ھكذا كان آباؤھم یفعلون باالنبیاء الكذبة

لكني اقول لكم ایھا السامعون احبوا اعداءكم .احسنوا  27
باركوا العنیكم .وصلّوا الجل الذین  28 الى مبغضیكم .
من ضربك على خدك فاعرض لھ  29 یسیئون الیكم .

  اآلخر ایضا .ومن اخذ رداءك فال تمنعھ ثوبك ایضا .

 

وكل من سألك فاعطھ .ومن اخذ الذي لك فال  30
وكما تریدون ان یفعل الناس بكم افعلوا انتم  31 تطالبھ .

وان احببتم الذین یحبونكم فاي فضل  32 ایضا بھم ھكذا .
واذا  33 لكم .فان الخطاة ایضا یحبون الذین یحبونھم .

احسنتم الى الذین یحسنون الیكم فاي فضل لكم .فان 
وان اقرضتم الذین  34 ا یفعلون ھكذا .الخطاة ایض

ترجون ان تستردوا منھم فاي فضل لكم .فان الخطاة 
بل  35 ایضا یقرضون الخطاة لكي یستردوا منھم المثل .

 احبوا اعداءكم واحسنوا واقرضوا وانتم ال ترجون شیئا

فیكون اجركم عظیما وتكونوا بني العلي فانھ منعم على 
فكونوا رحماء كما ان  36 غیر الشاكرین واالشرار .

وال تدینوا فال تدانوا .ال تقضوا  37 اباكم ایضا رحیم .
اعطوا  38 على احد فال یقضى علیكم .اغفروا یغفر لكم .

تعطوا .كیال جیدا ملبدا مھزوزا فائضا یعطون في 
 احضانكم .النھ بنفس الكیل الذي بھ تكیلون یكال لكم .

یقود اعمى .أما  وضرب لھم مثال .ھل یقدر اعمى ان 39
لیس التلمیذ افضل من  40 یسقط االثنان في حفرة .

  معلمھ .بل كل من صار كامال یكون مثل معلمھ .

لماذا تنظر القذى الذي في عین اخیك .واما الخشبة  41
او كیف تقدر ان تقول  42 التي في عینك فال تفطن لھا .

عینك .وانت  الخیك یا اخي دعني اخرج القذى الذي في
 تنظر الخشبة التي في عینك .یا مرائي اخرج اوال ال

عینك وحینئذ تبصر جیدا ان تخرج القذى  الخشبة من
النھ ما من شجرة جیدة تثمر  43 الذي في عین اخیك .

الن كل  44 ثمرا ردّیا .وال شجرة ردیة تثمر ثمرا جیدا .
شجرة تعرف من ثمرھا .فانھم ال یجتنون من الشوك تینا 

االنسان الصالح من  45 ن العلیق عنبا .وال یقطفون م
كنز قلبھ الصالح یخرج الصالح .واالنسان الشریر من 

كنز قلبھ الشریر یخرج الشر .فانھ من فضلة القلب یتكلم 
ولماذا تدعونني یا رب یا رب وانتم ال تفعلون  46 فمھ .

كل من یأتي الّي ویسمع كالمي ویعمل بھ  47 ما اقولھ .
یشبھ انسانا بنى بیتا وحفر وعّمق  48 اریكم من یشبھ .

فلما حدث سیل صدم النھر . ووضع االساس على الصخر
 ذلك البیت فلم یقدر ان یزعزعھ النھ كان مؤسسا على

واما الذي یسمع وال یعمل فیشبھ انسانا بنى  49 الصخر .
بیتھ على االرض من دون اساس .فصدمھ النھر فسقط 

   حاال وكان خراب ذلك البیت عظیما

ولما اكمل اقوالھ كلھا في مسامع الشعب دخل  7
وكان عبد لقائد مئة مریضا مشرفا على  2 كفرناحوم .

فلما سمع عن یسوع ارسل  3 عنده . الموت وكان عزیزا
فلما  4 الیھ شیوخ الیھود یسألھ ان یأتي ویشفي عبده .

جاءوا الى یسوع طلبوا الیھ باجتھاد قائلین انھ مستحق ان 
  النھ یحب امتنا وھو بنى لنا المجمع . 5 ذا .یفعل لھ ھ

فذھب یسوع معھم .واذ كان غیر بعید عن البیت ارسل  6
الیھ قائد المئة اصدقاء یقول لھ یا سید ال تتعب .الني لست 

  مستحقا ان تدخل تحت سقفي .



   - Lukeلوقا  

36 

 

لذلك لم احسب نفسي اھال ان آتي الیك .لكن قل كلمة  7
انسان مرتّب تحت الني انا ایضا  8 فیبرأ غالمي .

سلطان .لي جند تحت یدي .واقول لھذا اذھب فیذھب 
ولما سمع  9 وآلخر ائت فیأتي ولعبدي افعل ھذا فیفعل .

یسوع ھذا تعجب منھ والتفت الى الجمع الذي یتبعھ وقال 
  اقول لكم لم اجد وال في اسرائیل ایمانا بمقدار ھذا .

لمریض قد ورجع المرسلون الى البیت فوجدوا العبد ا 10
وفي الیوم التالي ذھب الى مدینة تدعى نایین  11 صحّ 

فلما  12 وذھب معھ كثیرون من تالمیذه وجمع كثیر .
اقترب الى باب المدینة اذا میت محمول ابن وحید الّمھ 

فلما رآھا  13 وھي ارملة ومعھا جمع كثیر من المدینة .
س ثم تقدم ولم 14 الرب تحنن علیھا وقال لھا ال تبكي .

  النعش فوقف الحاملون .فقال ایھا الشاب لك اقول قم .

فاخذ  16 فجلس المیت وابتدأ یتكلم فدفعھ الى امھ . 15
الجمیع خوف ومجدوا هللا قائلین قد قام فینا نبي عظیم 

وخرج ھذا الخبر عنھ في كل  17 وافتقد هللا شعبھ .
فاخبر یوحنا  18 الیھودیة وفي جمیع الكورة المحیطة

فدعا یوحنا اثنین من تالمیذه  19 ه بھذا كلھ .تالمیذ
 وارسل الى یسوع قائال انت ھو اآلتي ام ننتظر آخر .

فلما جاء الیھ الرجالن قاال یوحنا المعمدان قد ارسلنا  20
وفي تلك  21 الیك قائال انت ھو اآلتي ام ننتظر آخر .

الساعة شفى كثیرین من امراض وادواء وارواح شریرة 
فاجاب یسوع وقال  22 لعمیان كثیرین .ووھب البصر 

ان العمي لھما اذھبا واخبرا یوحنا بما رأیتما وسمعتما . 
یبصرون والعرج یمشون والبرص یطھرون والصم 

  یسمعون والموتى یقومون والمساكین یبشرون .

فلما مضى رسوال یوحنا  24 وطوبى لمن ال یعثر فيّ  23
جتم الى البریة ابتدأ یقول للجموع عن یوحنا .ماذا خر

بل ماذا خرجتم  25 لتنظروا .أقصبة تحركھا الریح .
لتنظروا أانسانا البسا ثیابا ناعمة .ھوذا الذین في اللباس 

بل ماذا  26 الفاخر والتنعم ھم في قصور الملوك .
 خرجتم لتنظروا .أنبیا .نعم اقول لكم وافضل من نبي .

ھك ھذا ھو الذي كتب عنھ ھا انا ارسل امام وج 27
الني اقول لكم انھ  28 مالكي الذي یھیئ طریقك قدامك .

بین المولودین من النساء لیس نبي اعظم من یوحنا 
  المعمدان .ولكن االصغر في ملكوت هللا اعظم منھ .

وجمیع الشعب اذ سمعوا والعشارین برروا هللا  29
واما الفریسیون  30 معتمدین بمعمودیة یوحنا .

شورة هللا من جھة انفسھم غیر والناموسیون فرفضوا م
ثم قال الرب فبمن اشبھ ھذا الجیل وماذا  31 معتمدین منھ

یشبھون اوالدا جالسین في السوق ینادون  32 یشبھون .
بعضھم بعضا ویقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا .نحنا لكم 

النھ جاء یوحنا المعمدان ال یأكل خبزا وال  33 فلم تبكوا .
جاء ابن االنسان  34 شیطان . یشرب خمرا فتقولون بھ

یأكل ویشرب فتقولون ھوذا انسان اكول وشریب 
والحكمة تبررت  35 خمر .محب للعشارین والخطاة .

  من جمیع بنیھا

وسألھ واحد من الفریسیین ان یأكل معھ فدخل بیت  36
واذا امرأة في المدینة كانت خاطئة  37 الفریسي واتكأ .

ریسي جاءت بقارورة اذ علمت انھ متكئ في بیت الف
ووقفت عند قدمیھ من ورائھ باكیة وابتدأت تبل  38 طیب

قدمیھ بالدموع وكانت تمسحھما بشعر راسھا وتقبل قدمیھ 
فلما رأى الفریسي الذي دعاه ذلك  39 وتدھنھما بالطیب .

تكلم في نفسھ قائال لو كان ھذا نبیا لعلم من ھذه المرأة 
فاجاب یسوع وقال  40 التي تلمسھ وما ھي .انھا خاطئة .

  لھ یا سمعان عندي شيء اقولھ لك .فقال قل یا معّلم .

كان لمداین مدیونان .على الواحد خمس مئة دینار  41
واذ لم یكن لھما ما یوفیان  42 وعلى اآلخر خمسون .

فاجاب  43 سامحھما جمیعا .فقل .ایھما كان اكثر حبا لھ .
قال لھ بالصواب سمعان وقال اظن الذي سامحھ باالكثر .ف

ثم التفت الى المرأة وقال لسمعان أتنظر ھذه  44 حكمت .
المرأة .اني دخلت بیتك وماء الجل رجلي لم تعط .واما 
 ھي فقد غسلت رجلّي بالدموع ومسحتھما بشعر راسھا .

قبلة لم تقّبلني .واما ھي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبیل  45
فقد دھنت  بزیت لم تدھن راسي .واما ھي 46 رجلّي .

من اجل ذلك اقول لك قد غفرت  47 بالطیب رجلّي .
خطایاھا الكثیرة النھا احبت كثیرا .والذي یغفر لھ قلیل 

  ثم قال لھا مغفورة لك خطایاك . 48 یحب قلیال .

فابتدأ المتكئون معھ یقولون في انفسھم من ھذا الذي  49
فقال للمرأة ایمانك قد  50 یغفر خطایا ایضا .

   اذھبي بسالمخّلصك .

وعلى اثر ذلك كان یسیر في مدینة وقریة یكرز  8
وبعض النساء كّن  2 ویبشر بملكوت هللا ومعھ االثنا عشر

قد شفین من ارواح شریرة وامراض .مریم التي تدعى 
ویوّنا امرأة  3 المجدلیة التي خرج منھا سبع شیاطین

خوزي وكیل ھیرودس وسوسنة وأخر كثیرات كّن 
فلما اجتمع جمع كثیر ایضا من  4 موالھنّ یخدمنھ من ا

خرج الزارع  5 الذین جاءوا الیھ من كل مدینة قال بمثل
لیزرع زرعھ .وفیما ھو یزرع سقط بعض على الطریق 

وسقط آخر على الصخر  6 فانداس واكلتھ طیور السماء .
وسقط آخر في  7 فلما نبت جف النھ لم تكن لھ رطوبة .

وسقط آخر في  8 ك وخنقھ .وسط الشوك .فنبت معھ الشو
االرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا مئة ضعف .قال 

فسألھ تالمیذه  9 ھذا ونادى من لھ اذنان للسمع فلیسمع
فقال .لكم قد  10 قائلین ما عسى ان یكون ھذا المثل .

أعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت هللا .واما للباقین فبامثال 
 ن ال یفھمون .حتى انھم مبصرین ال یبصرون وسامعی

والذین على  12 وھذا ھو المثل .الزرع ھو كالم هللا . 11
الطریق ھم الذین یسمعون ثم یأتي ابلیس وینزع الكلمة 

والذین على  13 من قلوبھم لئال یؤمنوا فیخلصوا .
الصخر ھم الذین متى سمعوا یقبلون الكلمة 

بفرح .وھؤالء لیس لھم اصل فیؤمنون الى حین وفي 
  بة یرتدون .وقت التجر
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والذي سقط بین الشوك ھم الذین یسمعون ثم یذھبون  14
فیختنقون من ھموم الحیاة وغناھا ولذّاتھا وال ینضجون 

والذي في االرض الجیدة ھو الذین یسمعون  15 ثمرا .
 الكلمة فیحفظونھا في قلب جید صالح ویثمرون بالصبر

 ولیس احد یوقد سراجا ویغطیھ باناء او یضعھ تحت 16

  سریر بل یضعھ على منارة لینظر الداخلون النور .

 النھ لیس خفي ال یظھر وال مكتوم ال یعلم ویعلن . 17

فانظروا كیف تسمعون .الن من لھ سیعطى .ومن  18
وجاء الیھ امھ  19 لیس لھ فالذي یظنھ لھ یؤخذ منھ

 20 واخوتھ .ولم یقدروا ان یصلوا الیھ لسبب الجمع .

واخوتك واقفون خارجا یریدون ان  فاخبروه قائلین امك
فاجاب وقال لھم امي واخوتي ھم الذین  21 یروك .

وفي احد االیام دخل  22 یسمعون كلمة هللا ویعملون بھا
سفینة ھو وتالمیذه .فقال لھم لنعبر الى عبر 

وفیما ھم سائرون نام .فنزل نوء  23 البحیرة .فاقلعوا .
وصاروا في ریح في البحیرة .وكانوا یمتلئون ماء 

فتقدموا وایقظوه قائلین یا معّلم یا معّلم اننا  24 خطر .
نھلك .فقام وانتھر الریح وتمّوج الماء فانتھیا وصار 

ثم قال لھم این ایمانكم .فخافوا وتعجبوا قائلین  25 ھدوء .
فیما بینھم من ھو ھذا .فانھ یأمر الریاح ایضا والماء 

التي ھي مقابل  وساروا الى كورة الجدریین 26 فتطیعھ
ولما خرج الى االرض استقبلھ رجل من  27 الجلیل .

المدینة كان فیھ شیاطین منذ زمان طویل وكان ال یلبس 
فلما رأى یسوع  28 ثوبا وال یقیم في بیت بل في القبور .

صرخ وخّر لھ وقال بصوت عظیم ما لي ولك یا یسوع 
امر  النھ 29 ابن هللا العلي .اطلب منك ان ال تعذبني .

كثیر  الروح النجس ان یخرج من االنسان .النھ منذ زمان
كان یخطفھ .وقد ربط بسالسل وقیود محروسا .وكان 

فسألھ  30 الشیطان الى البراري . یقطع الربط ویساق من
یسوع قائال ما اسمك .فقال لجئون .الن شیاطین كثیرة 

وطلب الیھ ان ال یأمرھم بالذھاب الى  31 دخلت فیھ .
وكان ھناك قطیع خنازیر كثیرة ترعى في  32 ة .الھاوی

 الجبل .فطلبوا الیھ ان یأذن لھم بالدخول فیھا .فأذن لھم .

فخرجت الشیاطین من االنسان ودخلت في  33
الخنازیر .فاندفع القطیع من على الجرف الى البحیرة 

فلما رأى الرعاة ما كان ھربوا وذھبوا  34 واختنق .
فخرجوا لیروا ما  35 الضیاع . واخبروا في المدینة وفي

جرى .وجاءوا الى یسوع فوجدوا االنسان الذي كانت 
الشیاطین قد خرجت منھ البسا وعاقال جالسا عند قدمي 

فاخبرھم ایضا الذین رأوا كیف خلص  36 یسوع فخافوا .
فطلب الیھ كل جمھور كورة الجدریین ان  37 المجنون .

فدخل السفینة یذھب عنھم .النھ اعتراھم خوف عظیم .
اما الرجل الذي خرجت منھ الشیاطین فطلب  38 ورجع .

ارجع الى  39 الیھ ان یكون معھ ولكن یسوع صرفھ قائال
بیتك وحدث بكم صنع هللا بك .فمضى وھو ینادي في 

ولما رجع یسوع قبلھ  40 المدینة كلھا بكم صنع بھ یسوع
  الجمع النھم كانوا جمیعھم ینتظرونھ .

اسمھ یایروس قد جاء .وكان رئیس واذا رجل  41
المجمع .فوقع عند قدمي یسوع وطلب الیھ ان یدخل 

النھ كان لھ بنت وحیدة لھا نحو اثنتي عشرة  42 بیتھ .
سنة وكانت في حال الموت .ففیما ھو منطلق زحمتھ 

وامرأة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة وقد  43 الجموع
 تشفى من احدانفقت كل معیشتھا لالطباء ولم تقدر ان 

جاءت من ورائھ ولمست ھدب ثوبھ .ففي الحال وقف  44
فقال یسوع من الذي لمسني .واذ كان  45 نزف دمھا .

والذین معھ یا معّلم الجموع  الجمیع ینكرون قال بطرس
 46 یضیّقون علیك ویزحمونك وتقول من الذي لمسني .

فقال یسوع قد لمسني واحد الني علمت ان قوة قد خرجت 
فلما رأت المرأة انھا لم تختف جاءت مرتعدة  47 .مني 

وخّرت لھ واخبرتھ قدام جمیع الشعب الي سبب لمستھ 
فقال لھا ثقي یا ابنة .ایمانك  48 وكیف برئت في الحال .

وبینما ھو یتكلم جاء واحد من  49 قد شفاك .اذھبي بسالم
دار رئیس المجمع قائال لھ قد ماتت ابنتك .ال تتعب 

فسمع یسوع واجابھ قائال ال تخف .آمن فقط  50 المعّلم .
فلما جاء الى البیت لم یدع احدا یدخل اال  51 فھي تشفى .

وكان  52 بطرس ویعقوب ویوحنا وابا الصبیھ وامھا .
الجمیع یبكون علیھا ویلطمون .فقال ال تبكوا .لم تمت 

 54 فضحكوا علیھ عارفین انھا ماتت . 53 لكنھا نائمة .

خارجا وامسك بیدھا ونادى قائال یا صبیة فاخرج الجمع 
فرجعت روحھا وقامت في الحال .فامر ان  55 قومي .

فبھت والداھا .فاوصاھما ان ال یقوال  56 تعطى لتاكل .
   الحد عما كان

ودعا تالمیذه االثني عشر واعطاھم قوة وسلطانا على  9
وارسلھم لیكرزوا  2 جمیع الشیاطین وشفاء امراض .

وقال لھم ال تحملوا  3  ویشفوا المرضى .بملكوت هللا
شیئا للطریق ال عصا وال مزودا وال خبزا وال فضة وال 

واي بیت دخلتموه فھناك اقیموا  4 یكون للواحد ثوبان .
وكل من ال یقبلكم فاخرجوا من  5 ومن ھناك اخرجوا .

تلك المدینة وانفضوا الغبار ایضا عن ارجلكم شھادة 
كانوا یجتازون في كل قریة  فلما خرجوا 6 علیھم .

فسمع ھیرودس  7 یبشرون ویشفون في كل موضع
رئیس الربع بجمیع ما كان منھ وارتاب .الن قوما كانوا 

وقوما ان ایلیا  8 یقولون ان یوحنا قد قام من االموات .
فقال ھیرودس  9 ظھر .وآخرین ان نبیا من القدماء قام .

اسمع عنھ مثل  یوحنا انا قطعت راسھ .فمن ھو ھذا الذي
ولما رجع الرسل اخبروه  10 ھذا .وكان یطلب ان یراه

بجمیع ما فعلوا .فاخذھم وانصرف منفردا الى موضع 
فالجموع اذ علموا  11 خالء لمدینة تسمى بیت صیدا .

تبعوه .فقبلھم وكلمھم عن ملكوت هللا .والمحتاجون الى 
ا عشر فابتدأ النھار یمیل .فتقدم االثن 12 الشفاء شفاھم .

الجمع لیذھبوا الى القرى والضیاع  وقالوا لھ اصرف
في موضع  حوالینا فیبیتوا ویجدوا طعاما الننا ھھنا

  خالء .
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فقال لھم اعطوھم انتم لیأكلوا .فقالوا لیس عندنا اكثر  13
من خمسة ارغفة وسمكتین اال ان نذھب ونبتاع طعاما 

 النھم كانوا نحو خمسة آالف 14 لھذا الشعب كلھ .

  رجل .فقال لتالمیذه اتكئوھم فرقا خمسین خمسین .

فاخذ االرغفة  16 ففعلوا ھكذا واتكأوا الجمیع . 15
الخمسة والسمكتین ورفع نظره نحو السماء وباركھّن ثم 

فأكلوا وشبعوا  17 كّسر واعطى التالمیذ لیقدموا للجمع .
 جمیعا .ثم رفع ما فضل عنھم من الكسر اثنتا عشرة قفة

ا ھو یصّلي على انفراد كان التالمیذ معھ .فسألھم وفیم 18
فاجابوا وقالوا یوحنا  19 قائال من تقول الجموع اني انا .

المعمدان .وآخرون ایلیا .وآخرون ان نبیا من القدماء 
فقال لھم وانتم من تقولون اني انا .فاجاب  20 قام .

فانتھرھم واوصى ان ال  21 بطرس وقال مسیح هللا .
قائال انھ ینبغي ان ابن االنسان یتألم  22 ك الحدیقولوا ذل

كثیرا ویرفض من الشیوخ ورؤساء الكھنة والكتبة ویقتل 
وقال للجمیع ان اراد احد ان  23 وفي الیوم الثالث یقوم

 یأتي ورائي فلینكر نفسھ ویحمل صلیبھ كل یوم ویتبعني .

فان من اراد ان یخّلص نفسھ یھلكھا .ومن یھلك نفسھ  24
النھ ماذا ینتفع االنسان لو  25 جلي فھذا یخّلصھا .من ا

الن من  26 ربح العالم كلھ واھلك نفسھ او خسرھا .
استحى بي وبكالمي فبھذا یستحي ابن االنسان متى جاء 

حقا اقول لكم  27 بمجده ومجد اآلب والمالئكة القدیسین .
ان من القیام ھھنا قوما ال یذوقون الموت حتى یروا 

وبعد ھذا الكالم بنحو ثمانیة ایام اخذ  28 ملكوت هللا
 29 بطرس ویوحنا ویعقوب وصعد الى جبل لیصّلي .

وفیما ھو یصّلي صارت ھیئة وجھھ متغیرة ولباسھ 
واذا رجالن یتكلمان معھ وھما موسى  30 مبیضا المعا .

اللذان ظھرا بمجد وتكلما عن خروجھ الذي  31 وایلیا .
واما بطرس  32 یم .كان عتیدا ان یكملھ في اورشل

واللذان معھ فكانوا قد تثقلوا بالنوم .فلما استیقظوا رأوا 
وفیما ھما یفارقانھ قال  33 مجده والرجلین الواقفین معھ .

ھھنا .فلنصنع ثالثة  بطرس لیسوع یا معّلم جید ان نكون
 مظال .لك واحدة ولموسى واحدة والیلیا واحدة .وھو ال

یقول ذلك كانت سحابة  وفیما ھو 34 یعلم ما یقول .
وصار  35 فظللتھم .فخافوا عندما دخلوا في السحابة .

صوت من السحابة قائال ھذا ھو ابني الحبیب .لھ 
ولما كان الصوت وجد یسوع وحده .واما  36 اسمعوا .

ھم فسكتوا ولم یخبروا احدا في تلك االیام بشيء مما 
ستقبلھ وفي الیوم التالي اذ نزلوا من الجبل ا 37 ابصروه

واذا رجل من الجمع صرخ قائال یا معّلم  38 جمع كثیر .
وھا روح  39 اطلب الیك .انظر الى ابني .فانھ وحید لي .

یأخذه فیصرخ بغتة فیصرعھ مزبدا وبالجھد یفارقھ 
وطلبت الى تالمیذك ان یخرجوه فلم  40 مرضضا ایاه .

فاجاب یسوع وقال ایھا الجیل غیر المؤمن  41 یقدروا .
ملتوي .الى متى اكون معكم واحتملكم .قدم ابنك الى وال

وبینما ھو آت مزقھ الشیطان وصرعھ .فانتھر  42 ھنا .
  یسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمھ الى ابیھ .

فبھت الجمیع من عظمة هللا واذ كان الجمیع یتعجبون  43
ضعوا انتم ھذا  44 من كل ما فعل یسوع قال لتالمیذه

كم .ان ابن االنسان سوف یسلم الى ایدي الكالم في آذان
واما ھم فلم یفھموا ھذا القول وكان مخفى  45 الناس .

  عنھم لكي ال یفھموه .وخافوا ان یسألوه عن ھذا القول

  وداخلھم فكر من عسى ان یكون اعظم فیھم . 46

  فعلم یسوع فكر قلبھم واخذ ولدا واقامھ عنده 47

باسمي یقبلني .ومن قبلني  وقال لھم .من قبل ھذا الولد 48
یقبل الذي ارسلني .الن االصغر فیكم جمیعا ھو یكون 

فاجاب یوحنا وقال یا معّلم رأینا واحد یخرج  49 عظیما
فقال لھ  50 الشیاطین باسمك فمنعناه النھ لیس یتبع معنا .
وحین  51 یسوع ال تمنعوه .الن من لیس علینا فھو معنا

 ھھ لینطلق الى اورشلیم .تمت االیام الرتفاعھ ثّبت وج

وارسل امام وجھھ رسال .فذھبوا ودخلوا قریة  52
فلم یقبلوه الن وجھھ كان  53 للسامریین حتى یعدوا لھ .

فلما رأى ذلك تلمیذاه یعقوب  54 متجھا نحو اورشلیم .
ویوحنا قاال یا رب أترید ان نقول ان تنزل نار من السماء 

فالتفت وانتھرھما وقال  55 فتفنیھم كما فعل ایلیا ایضا .
الن ابن االنسان لم  56 لستما تعلمان من اي روح انتما .

 یأت لیھلك الناس بل لیخّلص .فمضوا الى قریة اخرى

وفیما ھم سائرون في الطریق قال لھ واحد یا سید  57
فقال لھ یسوع للثعالب اوجرة  58 اتبعك اینما تمضي .

فلیس لھ این  ولطیور السماء اوكار .واما ابن االنسان
وقال آلخر اتبعني .فقال لھ یا سید ائذن  59 یسند راسھ .

فقال لھ یسوع دع  60 لي ان امضي اوال وادفن ابي .
الموتى یدفنون موتاھم واما انت فاذھب وناد بملكوت 

وقال آخر ایضا اتبعك یا سید ولكن ائذن لي اوال  61 هللا .
لیس احد فقال لھ یسوع  62 ان اودع الذین في بیتي .

یضع یده على المحراث وینظر الى الوراء یصلح 
   لملكوت هللا

وبعد ذلك عّین الرب سبعین آخرین ایضا وارسلھم  10
اثنین اثنین امام وجھھ الى كل مدینة وموضع حیث كان 

فقال لھم ان الحصاد كثیر ولكن  2 ھو مزمعا ان یأتي .
لة الفعلة قلیلون .فاطلبوا من رب الحصاد ان یرسل فع

اذھبوا .ھا انا ارسلكم مثل حمالن بین  3 الى حصاده .
ال تحملوا كیسا وال مزودا وال احذیة وال  4 ذئاب .

واي بیت دخلتموه  5 تسلموا على احد في الطریق .
فان كان ھناك ابن السالم  6 فقولوا اوال سالم لھذا البیت .

واقیموا في ذلك  7 یحل سالمكم علیھ وإال فیرجع الیكم .
بیت آكلین وشاربین مما عندھم .الن الفاعل مستحق ال

وایة مدینة  8 اجرتھ .ال تنتقلوا من بیت الى بیت .
واشفوا  9 دخلتموھا وقبلوكم فكلوا مما یقدّم لكم .

المرضى الذین فیھا وقولوا لھم قد اقترب منكم ملكوت 
وایة مدینة دخلتموھا ولم یقبلوكم فاخرجوا الى  10 هللا .

  لواشوارعھا وقو
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حتى الغبار الذي لصق بنا من مدینتكم ننفضھ  11
  لكم .ولكن اعلموا ھذا انھ قد اقترب منكم ملكوت هللا .

واقول لكم انھ یكون لسدوم في ذلك الیوم حالة اكثر  12
ویل لك یا كورزین .ویل لك  13 احتماال مما لتلك المدینة

صور وصیدا القوات  یا بیت صیدا .النھ لو صنعت في
صنوعة فیكما لتابتا قدیما جالستین في المسوح الم

ولكن صور وصیدا یكون لھما في الدین  14 والرماد .
وانت یا كفر ناحوم  15 حالة اكثر احتماال مما لكما .

الذي  16 المرتفعة الى السماء ستھبطین الى الھاویة .
یسمع منكم یسمع مني .والذي یرذلكم یرذلني .والذي 

فرجع السبعون بفرح  17 سلنيیرذلني یرذل الذي ار
فقال  18 قائلین یا رب حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك .

ھا  19 لھم رأیت الشیطان ساقطا مثل البرق من السماء .
انا اعطیكم سلطانا لتدوسوا الحّیات والعقارب وكل قوة 

ولكن ال تفرحوا بھذا ان  20 العدو وال یضركم شيء .
لحري ان اسماءكم االرواح تخضع لكم بل افرحوا با

وفي تلك الساعة تھلل یسوع  21 كتبت في السموات
السماء واالرض  بالروح وقال احمدك ایھا اآلب رب

النك اخفیت ھذه عن الحكماء والفھماء واعلنتھا 
 ایھا اآلب الن ھكذا صارت المسرة امامك . لالطفال .نعم

والتفت الى تالمیذه وقال كل شيء قد دفع الّي من  22
احد یعرف من ھو االبن اال اآلب وال من ھو  لیسابي .و

والتفت  23 یعلن لھ . اآلب اال االبن ومن اراد االبن ان
الى تالمیذه على انفراد وقال طوبى للعیون التي تنظر ما 

الني اقول لكم ان انبیاء كثیرین وملوكا  24 تنظرونھ .
ارادوا ان ینظروا ما انتم تنظرون ولم ینظروا وان 

واذا ناموسي قام  25 ا انتم تسمعون ولم یسمعوایسمعوا م
  یجربھ قائال یا معّلم ماذا اعمل الرث الحیاة االبدیة .

  فقال لھ ما ھو مكتوب في الناموس .كیف تقرأ . 26

الھك من كل قلبك ومن كل  إیوۇوفاجاب وقال تحب  27
نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقریبك مثل 

 اب اجبت .افعل ھذا فتحیا .فقال لھ بالصو 28 نفسك .

واما ھو فاذ اراد ان یبرر نفسھ قال لیسوع ومن ھو  29
فاجاب یسوع وقال .انسان كان نازال من  30 قریبي .

اورشلیم الى اریحا فوقع بین لصوص فعروه وجرحوه 
فعرض ان كاھنا  31 ومضوا وتركوه بین حّي ومیت .

لك وكذ 32 نزل في تلك الطریق فرآه وجاز مقابلھ .
 الوي ایضا اذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابلھ .

  ولكن سامریا مسافرا جاء الیھ ولما رآه تحنن 33

فتقدم وضمد جراحاتھ وصب علیھا زیتا وخمرا  34
وفي  35 واركبھ على دابتھ وأتى بھ الى فندق واعتنى بھ

الغد لما مضى اخرج دینارین واعطاھما لصاحب الفندق 
 ھ ومھما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفیك .وقال لھ اعتن ب

فاي ھؤالء الثالثة ترى صار قریبا للذي وقع بین  36
فقال الذي صنع معھ الرحمة .فقال لھ  37 اللصوص .

وفیما ھم  38 یسوع اذھب انت ایضا واصنع ھكذا
 سائرون دخل قریة فقبلتھ امرأة اسمھا مرثا في بیتھا .

ي جلست عند قدمي وكانت لھذه اخت تدعى مریم الت 39
واما مرثا فكانت مرتبكة  40 یسوع وكانت تسمع كالمھ .

في خدمة كثیرة .فوقفت وقالت یا رب أما تبالي بان اختي 
فاجاب  41 قد تركتني اخدم وحدي .فقل لھا ان تعینني .

یسوع وقال لھا مرثا مرثا انت تھتمین وتضطربین الجل 
اختارت مریم ولكن الحاجة الى واحد .ف 42 امور كثیرة .

   النصیب الصالح الذي لن ینزع منھا

واذ كان یصّلي في موضع لما فرغ قال واحد من  11
تالمیذه یا رب علّمنا ان نصّلي كما عّلم یوحنا ایضا 

فقال لھم متى صلّیتم فقولوا ابانا الذي في  2 تالمیذه .
السموات .لیتقدس اسمك لیأت ملكوتك .لتكن مشیئتك كما 

خبزنا كفافنا أعطنا كل  3 لك على االرض .في السماء كذ
واغفر لنا خطایانا الننا نحن ایضا نغفر لكل من  4 یوم .

  یذنب الینا .وال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشریر

ثم قال لھم من منكم یكون لھ صدیق ویمضي الیھ  5
  نصف اللیل ویقول لھ یا صدیق اقرضني ثالثة ارغفة .

  ني من سفر ولیس لي ما اقدم لھ .الن صدیقا لي جاء 6

فیجیب ذلك من داخل ویقول ال تزعجني .الباب مغلق  7
اآلن واوالدي معي في الفراش .ال اقدر ان اقوم 

اقول لكم وان كان ال یقوم ویعطیھ لكونھ  8 واعطیك .
 صدیقھ فانھ من اجل لجاجتھ یقوم ویعطیھ قدر ما یحتاج .

طلبوا تجدوا .اقرعوا وانا اقول لكم اسألوا تعطوا .ا 9
الن كل من یسأل یأخذ ومن یطلب  10 یفتح لكم .

فمن منكم وھو اب یسألھ  11 یجد .ومن یقرع یفتح لھ .
ابنھ خبزا أفیعطیھ حجرا .او سمكة أفیعطیھ حیة بدل 

فان  13 او اذا سألھ بیضة أفیعطیھ عقربا . 12 السمكة .
یا جیدة كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اوالدكم عطا

فكم بالحري اآلب الذي من السماء یعطي الروح القدس 
وكان یخرج شیطانا وكان ذلك  14 للذین یسألونھ

اخرس .فلما اخرج الشیطان تكلم االخرس .فتعجب 
واما قوم منھم فقالوا ببعلزبول رئیس  15 الجموع .

وآخرون طلبوا منھ آیة  16 الشیاطین یخرج الشیاطین .
فعلم افكارھم وقال لھم كل  17 .من السماء یجربونھ 

مملكة منقسمة على ذاتھا تخرب .وبیت منقسم على بیت 
فان كان الشیطان ایضا ینقسم على ذاتھ فكیف  18 یسقط .

تثبت مملكتھ .النكم تقولون اني ببعلزبول اخرج 
فان كنت انا ببعلزبول اخرج الشیاطین  19 الشیاطین .

  ن قضاتكم .فابناؤكم بمن یخرجون .لذلك ھم یكونو

ولكن ان كنت باصبع هللا اخرج الشیاطین فقد اقبل  20
حینما یحفظ القوي داره متسلحا  21 علیكم ملكوت هللا .

ولكن متى جاء من ھو اقوى  22 تكون اموالھ في امان .
منھ فانھ یغلبھ وینزع سالحھ الكامل الذي اتكل علیھ 

من لیس معي فھو علّي .ومن ال  23 ویوزع غنائمھ .
متى خرج الروح النجس من  24 یجمع معي فھو یفرق .

االنسان یجتاز في اماكن لیس فیھا ماء یطلب راحة .واذ 
  ال یجد یقول ارجع الى بیتي الذي خرجت منھ .
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ثم یذھب ویأخذ  26 فیأتي ویجده مكنوسا مزّینا . 25
سبعة ارواح أخر اشر منھ فتدخل وتسكن ھناك .فتصیر 

وفیما ھو یتكلم  27 من اوائلھ اواخر ذلك االنسان اشر
بھذا رفعت امرأة صوتھا من الجمع وقالت لھ طوبى 

اما ھو  28 للبطن الذي حملك والثدیین اللذین رضعتھما .
  فقال بل طوبى للذین یسمعون كالم هللا ویحفظونھ

وفیما كان الجموع مزدحمین ابتدأ یقول .ھذا الجیل  29
 آیة یونان النبي . شریر .یطلب آیة وال تعطى لھ آیة اال

النھ كما كان یونان آیة الھل نینوى كذلك یكون ابن  30
ملكة التیمن ستقوم في  31 االنسان ایضا لھذا الجیل .

الدین مع رجال ھذا الجیل وتدینھم .النھا أتت من اقاصي 
االرض لتسمع حكمة سلیمان وھوذا اعظم من سلیمان 

ع ھذا الجیل رجال نینوى سیقومون في الدین م 32 ھھنا .
ویدینونھ .النھم تابوا بمناداة یونان .وھوذا اعظم من 

لیس احد یوقد سراجا ویضعھ في خفیة  33 یونان ھھنا
وال تحت المكیال بل على المنارة لكي ینظر الداخلون 

سراج الجسد ھو العین .فمتى كانت عینك  34 النور .
بسیطة فجسدك كلھ یكون نّیرا .ومتى كانت عینك شریرة 

انظر اذا لئال یكون النور الذي  35 جسدك یكون مظلما .ف
فان كان جسدك كلھ نّیرا لیس فیھ جزء  36 فیك ظلمة .

 مظلم یكون نّیرا كلھ كما حینما یضيء لك السراج بلمعانھ

وفیما ھو یتكلم سألھ فریسي ان یتغدى عنده .فدخل  37
واما الفریسي فلما رأى ذلك تعجب انھ لم  38 واتكأ .
فقال لھ الرب انتم اآلن ایھا  39 اوال قبل الغداء . یغتسل

الفریسیون تنقون خارج الكاس والقصعة واما باطنكم 
یا اغبیاء ألیس الذي صنع  40 فمملوء اختطافا وخبثا .

بل اعطوا ما عندكم  41 الخارج صنع الداخل ایضا .
ولكن ویل لكم  42 صدقة فھوذا كل شيء یكون نقیا لكم .

وكل بقل  ن النكم تعّشرون النعنع والسذابایھا الفریسیو
وتتجاوزون عن الحق ومحبة هللا .كان ینبغي ان تعملوا 

ویل لكم ایھا الفریسیون النكم  43 تتركوا تلك . ھذه وال
تحبون المجلس االول في المجامع والتحیات في 

ویل لكم ایھا الكتبة والفریسیون المراؤون  44 االسواق .
 مختفیة والذین یمشون علیھا ال یعلمونالنكم مثل القبور ال

فاجاب واحد من الناموسیین وقال لھ یا معّلم حین  45
فقال وویل لكم انتم ایھا  46 تقول ھذا تشتمنا نحن ایضا .

الناموسیون النكم تحّملون الناس احماال عسرة الحمل 
ویل لكم  47 وانتم ال تمسون االحمال باحدى اصابعكم .
اذا  48 النكم تبنون قبور االنبیاء وآباؤكم قتلوھم .

تشھدون وترضون باعمال آبائكم .النھم ھم قتلوھم وانتم 
لذلك ایضا قالت حكمة هللا اني ارسل  49 تبنون قبورھم .

لكي  50 الیھم انبیاء ورسال فیقتلون منھم ویطردون .
انشاء  یطلب من ھذا الجیل دم جمیع االنبیاء المھرق منذ

من دم ھابیل الى دم زكریا الذي اھلك بین  51 العالم .
 المذبح والبیت .نعم اقول لكم انھ یطلب من ھذا الجیل .

ویل لكم ایھا الناموسیون النكم اخذتم مفتاح  52
  المعرفة .ما دخلتم انتم والداخلون منعتموھم

وفیما ھو یكلمھم بھذا ابتدأ الكتبة والفریسیون یحنقون  53
وھم یراقبونھ  54 ویصادرونھ على أمور كثیرة . جدا

   طالبین ان یصطادوا شیئا من فمھ لكي یشتكوا علیھ

وفي اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان  12
بعضا ابتدأ یقول لتالمیذه اوال تحرزوا  بعضھم یدوس

فلیس  2 الریاء . النفسكم من خمیر الفریسیین الذي ھو
لذلك كل ما  3 خفي لن یعرف .مكتوم لن یستعلن وال 

قلتموه في الظلمة یسمع في النور وما كلمتم بھ االذن في 
ولكن اقول لكم یا  4 المخادع ینادى بھ على السطوح .

احبائي ال تخافوا من الذین یقتلون الجسد وبعد ذلك لیس 
بل اریكم ممن تخافون .خافوا من  5 لھم ما یفعلون اكثر .

ان ان یلقي في جھنم .نعم اقول الذي بعدما یقتل لھ سلط
ألیست خمسة عصافیر تباع  6 لكم من ھذا خافوا .

بل شعور  7 بفلسین .وواحد منھا لیس منسیا امام هللا .
رؤوسكم ایضا جمیعھا محصاة .فال تخافوا انتم افضل من 

واقول لكم كل من اعترف بي قدام  8 عصافیر كثیرة .
ومن  9 ئكة هللا .الناس یعترف بھ ابن االنسان قدام مال

وكل من  10 انكرني قدام الناس ینكر قدام مالئكة هللا .
قال كلمة على ابن االنسان یغفر لھ .واما من جدف على 

ومتى قدموكم الى  11 الروح القدس فال یغفر لھ .
المجامع والرؤساء والسالطین فال تھتموا كیف او بما 

یعلّمكم الن الروح القدس  12 تحتّجون او بما تقولون .
وقال لھ واحد من  13 في تلك الساعة ما یجب ان تقولوه

فقال  14 الجمع یا معّلم قل الخي ان یقاسمني المیراث .
وقال  15 لھ یا انسان من اقامني علیكما قاضیا او مقّسما .

لھم انظروا وتحفظوا من الطمع .فانھ متى كان الحد كثیر 
 وضرب لھم مثال 16 فلیست حیاتھ من اموالھ .

ففكر في نفسھ  17 قائال .انسان غني اخصبت كورتھ .
 قائال ماذا اعمل الن لیس لي موضع اجمع فیھ اثماري .

وقال اعمل ھذا .اھدم مخازني وابني اعظم واجمع  18
واقول لنفسي یا نفس  19 ھناك جمیع غالتي وخیراتي .

لك خیرات كثیرة موضوعة لسنین كثیرة .استریحي 
فقال لھ هللا یا غبي ھذه  20 .وكلي واشربي وافرحي 

 اللیلة تطلب نفسك منك .فھذه التي اعددتھا لمن تكون .

وقال  22 ھكذا الذي یكنز لنفسھ ولیس ھو غنیا {ّ  21
لتالمیذه .من اجل ھذا اقول لكم ال تھتموا لحیاتكم بما 

الحیاة افضل من  23 تأكلون وال للجسد بما تلبسون .
تأملوا  24 اس .الطعام والجسد افضل من اللب

الغربان .انھا ال تزرع وال تحصد ولیس لھا مخدع وال 
 مخزن وهللا یقیتھا .كم انتم بالحري افضل من الطیور .

ومن منكم اذا اھتم یقدر ان یزید على قامتھ ذراعا  25
فان كنتم ال تقدرون وال على االصغر فلماذا  26 واحدة .

تنمو .ال تتعب  تأملوا الزنابق كیف 27 تھتمون بالبواقي .
وال تغزل .ولكن اقول لكم انھ وال سلیمان في كل مجده 

  كان یلبس كواحدة منھا .
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فان كان العشب الذي یوجد الیوم في الحقل ویطرح  28
غدا في التنور یلبسھ هللا ھكذا فكم بالحري یلبسكم انتم یا 

فال تطلبوا انتم ما تأكلون وما تشربون  29 قلیلي االیمان .
فان ھذه كلھا تطلبھا امم العالم .واما انتم  30 لقوا .وال تق

بل اطلبوا  31 فابوكم یعلم انكم تحتاجون الى ھذه .
ال تخف ایھا القطیع  32 ملكوت هللا وھذه كلھا تزاد لكم

بیعوا  33 الصغیر الن اباكم قد سّر ان یعطیكم الملكوت .
ال مالكم واعطوا صدقة .اعملوا لكم اكیاسا ال تفنى وكنزا 

 ینفد في السموات حیث ال یقرب سارق وال یبلي سوس .

  النھ حیث یكون كنزكم ھناك یكون قلبكم ایضا . 34

وانتم  36 لتكن احقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة . 35
مثل اناس ینتظرون سیدھم متى یرجع من العرس حتى 

طوبى الولئك  37 اذا جاء وقرع یفتحون لھ للوقت .
سیدھم یجدھم ساھرین .الحق اقول  العبید الذین اذا جاء

وان أتى  38 لكم انھ یتمنطق ویتكئھم ویتقدم ویخدمھم .
في الھزیع الثاني او أتى في الھزیع الثالث ووجدھم ھكذا 

وانما اعلموا ھذا انھ لو عرف  39 فطوبى الولئك العبید .
رب البیت في اي ساعة یأتي السارق لسھر ولم یدع بیتھ 

نتم اذا مستعدین النھ في ساعة ال فكونوا ا 40 ینقب .
فقال لھ بطرس یا رب ألنا  41 تظنون یأتي ابن االنسان

فقال الرب فمن ھو  42 تقول ھذا المثل ام للجمیع ایضا .
الوكیل االمین الحكیم الذي یقیمھ سیده على خدمھ 

طوبى لذلك العبد الذي  43 لیعطیھم العلوفة في حینھا .
بالحق اقول لكم انھ  44 ذا .اذا جاء سیده یجده یفعل ھك

ولكن ان قال ذلك العبد في  45 یقیمھ على جمیع اموالھ .
قلبھ سیدي یبطئ قدومھ .فیبتدئ یضرب الغلمان 

یأتي سید ذلك  46 والجواري ویأكل ویشرب ویسكر .
العبد في یوم ال ینتظره وفي ساعة ال یعرفھا فیقطعھ 

بد الذي واما ذلك الع 47 ویجعل نصیبھ مع الخائنین .
یعلم ارادة سیده وال یستعد وال یفعل بحسب ارادتھ 

ولكن الذي ال یعلم ویفعل ما یستحق  48 فیضرب كثیرا .
ضربات یضرب قلیال .فكل من أعطي كثیرا یطلب منھ 

جئت أللقي  49 كثیر ومن یودعونھ كثیرا یطالبونھ باكثر
ولي  50 نارا على االرض .فماذا ارید لو اضطرمت .

أتظنون  51 غھا وكیف انحصر حتى تكمل .صبغة اصطب
اني جئت العطي سالما على االرض .كال اقول لكم .بل 

النھ یكون من اآلن خمسة في بیت واحد  52 انقساما .
ینقسم  53 منقسمین ثلثة على اثنین واثنان على ثلثة .

االب على االبن واالبن على االب .واالم على البنت 
 لى كنتھا والكنة على حماتھاوالبنت على االم .والحماة ع

ثم قال ایضا للجموع .اذا رأیتم السحاب تطلع من  54
 المغارب فللوقت تقولون انھ یأتي مطر .فیكون ھكذا .

واذا رأیتم ریح الجنوب تھب تقولون انھ سیكون  55
یا مراؤون تعرفون ان تمّیزوا وجھ  56 حر .فیكون .

  مّیزونھ .االرض والسماء واما ھذا الزمان فكیف ال ت

  ولماذا ال تحكمون بالحق من قبل نفوسكم . 57

 

حینما تذھب مع خصمك الى الحاكم ابذل الجھد وانت  58
لتتخّلص منھ .لئال یجرك الى القاضي  في الطریق

 في السجن . ویسلمك القاضي الى الحاكم فیلقیك الحاكم

   اقول لك ال تخرج من ھناك حتى توفي الفلس االخیر 59

حاضرا في ذلك الوقت قوم یخبرونھ عن  وكان 13
فاجاب  2 الجلیلیین الذین خلط بیالطس دمھم بذبائحھم .

یسوع وقال لھم أتظنون ان ھؤالء الجلیلیین كانوا خطاة 
كال اقول  3 اكثر من كل الجلیلیین النھم كابدوا مثل ھذا .
او اولئك  4 لكم .بل ان لم تتوبوا فجمیعكم كذلك تھلكون .

وقتلھم  شر الذین سقط علیھم البرج في سلوامالثمانیة ع
أتظنون ان ھؤالء كانوا مذنبین اكثر من جمیع الناس 

كال اقول لكم .بل ان لم تتوبوا  5 اورشلیم . الساكنین في
وقال ھذا المثل .كانت لواحد  6 فجمیعكم كذلك تھلكون

شجرة تین مغروسة في كرمھ .فأتى یطلب فیھا ثمرا ولم 
كرام ھوذا ثالثة سنین آتي اطلب ثمرا في فقال لل 7 یجد .

  ھذه التینة ولم اجد .اقطعھا .لماذا تبطل االرض ایضا .

فاجاب وقال لھ یا سید اتركھا ھذه السنة ایضا حتى  8
فان صنعت ثمرا وإال ففیما  9 انقب حولھا واضع زبال .

 وكان یعّلم في احد المجامع في السبت . 10 بعد تقطعھا

ان بھا روح ضعف ثماني عشرة سنة واذا امرأة ك 11
فلما رآھا  12 وكانت منحنیة ولم تقدر ان تنتصب البتة .

  یسوع دعاھا وقال لھا یا امرأة انك محلولة من ضعفك .

 ووضع علیھا یدیھ ففي الحال استقامت ومجدت هللا . 13

فاجاب رئیس المجمع وھو مغتاظ الن یسوع ابرأ في  14
ایام ینبغي فیھا العمل ففي للمجمع ھي ستة  السبت وقال

فاجابھ  15 السبت . ھذه ائتوا واستشفوا ولیس في یوم
الرب وقال یا مرائي أال یحل كل واحد في السبت ثوره 

وھذه ھي  16 او حماره من المذود ویمضي بھ ویسقیھ .
ابنة ابراھیم قد ربطھا الشیطان ثماني عشرة سنة أما كان 

واذ  17 وم السبت .ینبغي ان تحل من ھذا الرباط في ی
قال ھذا اخجل جمیع الذین كانوا یعاندونھ وفرح كل 

فقال ماذا  18 الجمع بجمیع االعمال المجیدة الكائنة منھ
یشبھ حبة خردل  19 یشبھ ملكوت هللا وبماذا اشبھھ .

اخذھا انسان والقاھا في بستانھ فنمت وصارت شجرة 
یضا وقال ا 20 كبیرة وتآوت طیور السماء في اغصانھا

یشبھ خمیرة اخذتھا امرأة  21 بماذا اشبھ ملكوت هللا .
  وخبأتھا في ثالثة اكیال دقیق حتى اختمر الجمیع

 واجتاز في مدن وقرى یعّلم ویسافر نحو اورشلیم . 22

فقال لھ واحد یا سید أقلیل ھم الذین یخلصون .فقال  23
اجتھدوا ان تدخلوا من الباب الضیق .فاني اقول  24 لھم

من  25 ان كثیرین سیطلبون ان یدخلوا وال یقدرون .لكم 
 بعدما یكون رب البیت قد قام واغلق الباب وابتدأتم تقفون

خارجا وتقرعون الباب قائلین یا رب یا رب افتح لنا 
حینئذ  26 اعرفكم من این انتم . یجیب ویقول لكم ال

تبتدئون تقولون اكلنا قدامك وشربنا وعلّمت في 
  شوارعنا .
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یقول اقول لكم ال اعرفكم من این انتم .تباعدوا عني ف 27
ھناك یكون البكاء وصریر  28 یا جمیع فاعلي الظلم .

االسنان متى رأیتم ابراھیم واسحق ویعقوب وجمیع 
  االنبیاء في ملكوت هللا وانتم مطروحون خارجا .

یأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال  29
وھوذا آخرون  30 هللا .والجنوب ویتكئون في ملكوت 

في ذلك الیوم  31 یكونون اولین واولون یكونون آخرین
تقدم بعض الفریسیین قائلین لھ اخرج واذھب من ھھنا 

فقال لھم امضوا  32 الن ھیرودس یرید ان یقتلك .
وقولوا لھذا الثعلب ھا انا اخرج شیاطین واشفي الیوم 

ن اسیر بل ینبغي ا 33 وغدا وفي الیوم الثالث اكمل .
الیوم وغدا وما یلیھ النھ ال یمكن ان یھلك نبي خارج عن 

یا اورشلیم یا اورشلیم یا قاتلة االنبیاء  34 اورشلیم .
الیھا كم مرة اردت ان اجمع اوالدك  وراجمة المرسلین

 تریدوا . كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا ولم

انكم ال ھوذا بیتكم یترك لكم خرابا .والحق اقول لكم  35
ترونني حتى یأتي وقت تقولون فیھ مبارك اآلتي باسم 

   إیوۇو

واذ جاء الى بیت احد رؤساء الفریسیین في السبت  14
واذا انسان مستسق كان  2 لیأكل خبزا كانوا یراقبونھ .

فاجاب یسوع وكلم الناموسیین والفریسیین قائال  3 قدامھ .
سكھ وابرأه فسكتوا .فام 4 ھل یحل االبراء في السبت .

ثم اجابھم وقال من منكم یسقط حماره او  5 واطلقھ .
فلم  6 ثوره في بئر وال ینشلھ حاال في یوم السبت .

وقال للمدعوین مثال وھو  7 یقدروا ان یجیبوه عن ذلك
متى  8 یالحظ كیف اختاروا المتكآت االولى قائال لھم

دعیت من احد الى عرس فال تتكئ في المتكإ االول لعل 
فیأتي الذي دعاك وایاه  9 رم منك یكون قد دعي منھ .اك

ویقول لك اعطي مكانا لھذا .فحینئذ تبتدئ بخجل تأخذ 
بل متى دعیت فاذھب واتكئ في  10 الموضع االخیر .

الذي دعاك یقول لك یا  الموضع االخیر حتى اذا جاء
 صدیق ارتفع الى فوق .حینئذ یكون لك مجد امام المتكئین

كل من یرفع نفسھ یتضع ومن یضع نفسھ الن  11 معك .
وقال ایضا للذي دعاه اذا صنعت غذاء او  12 یرتفع

اصدقاءك وال اخوتك وال اقرباءك وال  عشاء فال تدع
 فتكون لك مكافاة . الجیران االغنیاء لئال یدعوك ھم ایضا

بل اذا صنعت ضیافة فادع المساكین الجدع العرج  13
ذ لیس لھم حتى فیكون لك الطوبى ا 14 العمي .

فلما سمع ذلك  15 یكافوك .النك تكافى في قیامة االبرار
واحد من المتكئین قال لھ طوبى لمن یأكل خبزا في 

فقال لھ .انسان صنع عشاء عظیما ودعا  16 ملكوت هللا .
وارسل عبده في ساعة العشاء لیقول  17 كثیرین .

میع فابتدأ الج 18 للمدعوین تعالوا الن كل شيء قد أعد .
برأي واحد یستعفون .قال لھ االول اني اشتریت حقال 

  وانا مضطر ان اخرج وانظره .اسألك ان تعفیني .

 

وقال آخر اني اشتریت خمسة ازواج بقر وانا ماض  19
وقال آخر اني تزوجت  20 المتحنھا .اسألك ان تعفیني .

فأتى ذلك العبد  21 بامرأة فلذلك ال اقدر ان اجيء .
لعبده  ذلك .حینئذ غضب رب البیت وقالواخبر سیده ب

اخرج عاجال الى شوارع المدینة وازقتھا وادخل الى ھنا 
فقال العبد یا سید  22 والعرج والعمي . المساكین والجدع

فقال السید  23 قد صار كما امرت ویوجد ایضا مكان .
للعبد اخرج الى الطرق والسیاجات والزمھم بالدخول 

ني اقول لكم انھ لیس واحد من ال 24 حتى یمتلئ بیتي .
وكان جموع  25 اولئك الرجال المدعوین یذوق عشائي

ان كان احد یأتي  26 كثیرة سائرین معھ فالتفت وقال لھم
الّي وال یبغض اباه وامھ وامرأتھ واوالده واخوتھ 

 واخواتھ حتى نفسھ ایضا فال یقدر ان یكون لي تلمیذا .

فال یقدر ان یكون  ومن ال یحمل صلیبھ ویأتي ورائي 27
ومن منكم وھو یرید ان یبني برجا ال  28 لي تلمیذا .

  یجلس اوال ویحسب النفقة ھل عنده ما یلزم لكمالھ .

لئال یضع االساس وال یقدر ان یكمل فیبتدئ جمیع  29
قائلین ھذا االنسان ابتدأ یبني  30 الناظرین یھزأون بھ .

مقاتلة ملك واي ملك ان ذھب ل 31 ولم یقدر ان یكمل .
آخر في حرب ال یجلس اوال ویتشاور ھل یستطیع ان 

  یالقي بعشرة آالف الذي یأتي علیھ بعشرین الفا .

وإال فما دام ذلك بعیدا یرسل سفارة ویسأل ما ھو  32
فكذلك كل واحد منكم ال یترك جمیع اموالھ  33 للصلح .

 الملح جید .ولكن اذا فسد 34 ال یقدر ان یكون لي تلمیذا .

ال یصلح الرض وال لمزبلة  35 الملح فبماذا یصلح .
   فیطرحونھ خارجا .من لھ اذنان للسمع فلیسمع

 وكان جمیع العشارین والخطاة یدنون منھ لیسمعوه . 15

فتذمر الفریسیون والكتبة قائلین ھذا یقبل خطاة ویاكل  2
اي انسان منكم لھ مئة  4 فكلمھم بھذا المثل قائال 3 معھم .

اضاع واحدا منھا أال یترك التسعة والتسعین في خروف و
واذا وجده  5 البریة ویذھب الجل الضال حتى یجده .

ویأتي الى بیتھ ویدعو  6 یضعھ على منكبیھ فرحا .
االصدقاء والجیران قائال لھم افرحوا معي الني وجدت 

اقول لكم انھ ھكذا یكون فرح في  7 خروفي الضال .
كثر من تسعة وتسعین بارا السماء بخاطئ واحد یتوب ا

او ایة امرأة لھا عشرة دراھم  8 ال یحتاجون الى توبة .
ان اضاعت درھما واحدا أال توقد سراجا وتكنس البیت 

واذا وجدتھ تدعو  9 وتفتش باجتھاد حتى تجده .
الصدیقات والجارات قائلة افرحن معي الني وجدت 

قدام  ھكذا اقول لكم یكون فرح 10 الدرھم الذي اضعتھ .
وقال .انسان كان لھ  11 مالئكة هللا بخاطئ واحد یتوب

فقال اصغرھما البیھ یا ابي اعطني القسم  12 ابنان .
وبعد  13 الذي یصیبني من المال .فقسم لھما معیشتھ .

ایام لیست بكثیرة جمع االبن االصغر كل شيء وسافر 
  الى كورة بعیدة وھناك بذّر مالھ بعیش مسرف .
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فق كل شيء حدث جوع شدید في تلك الكورة فلما ان 14
فمضى والتصق بواحد من اھل تلك  15 فابتدأ یحتاج .

وكان  16 الكورة فارسلھ الى حقولھ لیرعى خنازیر .
یشتھي ان یمأل بطنھ من الخرنوب الذي كانت الخنازیر 

فرجع الى نفسھ وقال كم من  17 تأكلھ .فلم یعطھ احد .
اقوم  18 انا اھلك جوعا .اجیر البي یفضل عنھ الخبز و

واذھب الى ابي واقول لھ یا ابي اخطأت الى السماء 
ولست مستحقا بعد ان ادعى لك  19 وقدامك .

فقام وجاء الى ابیھ .واذ  20 ابنا .اجعلني كاحد اجراك .
كان لم یزل بعیدا رآه ابوه فتحنن وركض ووقع على 

السماء  فقال لھ االبن یا ابي اخطأت الى 21 عنقھ وقّبلھ .
فقال  22 وقدامك ولست مستحقا بعد ان أدعى لك ابنا .

االب لعبیده اخرجوا الحّلة االولى والبسوه واجعلوا خاتما 
وقدّموا العجل المسمن  23 في یده وحذاء في رجلیھ .

الن ابني ھذا كان میتا فعاش  24 واذبحوه فنأكل ونفرح .
نھ وكان اب 25 وكان ضاال فوجد .فابتدأوا یفرحون .

االكبر في الحقل .فلما جاء وقرب من البیت سمع صوت 
فدعا واحدا من الغلمان وسألھ  26 آالت طرب ورقصا .

فقال لھ .اخوك جاء فذبح  27 ما عسى ان یكون ھذا .
فغضب ولم  28 ابوك العجل المسمن النھ قبلھ سالما .

فاجاب وقال  29 یرد ان یدخل .فخرج ابوه یطلب الیھ .
اخدمك سنین ھذا عددھا وقط لم اتجاوز البیھ ھا انا 

  وصیتك وجدیا لم تعطني قط الفرح مع اصدقائي .

ولكن لما جاء ابنك ھذا الذي اكل معیشتك مع  30
فقال لھ یا بنّي  31 الزواني ذبحت لھ العجل المسمن .

ولكن  32 انت معي في كل حین وكل ما لي فھو لك .
ان میتا فعاش نفرح ونسّر الن اخاك ھذا ككان ینبغي ان 

   وكان ضاال فوجد

وقال ایضا لتالمیذه كان انسان غني لھ وكیل فوشي  16
فدعاه وقال لھ ما ھذا الذي  2 بھ الیھ بانھ یبذّر اموالھ .

ال تقدر ان تكون  اسمع عنك .اعط حساب وكالتك النك
فقال الوكیل في نفسھ ماذا افعل .الن سیدي  3 وكیال بعد .

ت استطیع ان انقب واستحي ان یأخذ مني الوكالة .لس
قد علمت ماذا افعل حتى اذا عزلت عن  4 استعطي .

فدعا كل واحد من مدیوني  5 الوكالة یقبلوني في بیوتھم .
فقال مئة بث  6 سیده وقال لألول كم علیك لسیدي .

  زیت .فقال خذ صكك واجلس عاجال واكتب خمسین .

قمح .فقال لھ ثم قال آلخر وانت كم علیك .فقال مئة كّر  7
فمدح السید وكیل الظلم اذ  8 خذ صكك واكتب ثمانین .

بحكمة فعل .الن ابناء ھذا الدھر احكم من ابناء النور في 
وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم  9 جیلھم .

االمین في  10 حتى اذا فنیتم یقبلوكم في المظال االبدیة .
الم في القلیل ظالم ایضا القلیل امین ایضا في الكثیر .والظ

فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن  11 في الكثیر .
وان لم تكونوا امناء في ما ھو  12 یأتمنكم على الحق .

  للغیر فمن یعطیكم ما ھو لكم .

ال یقدر خادم ان یخدم سیدین .النھ اما ان یبغض  13
الواحد ویحب اآلخر او یالزم الواحد ویحتقر اآلخر .ال 

وكان الفریسیون ایضا  14 تقدرون ان تخدموا هللا والمال
  یسمعون ھذا كلھ وھم محبون للمال فاستھزأوا بھ .

فقال لھم انتم الذین تبررون انفسكم قدام الناس .ولكن  15
هللا یعرف قلوبكم .ان المستعلي عند الناس ھو رجس قدام 

كان الناموس واالنبیاء الى یوحنا .ومن ذلك  16 هللا
 وقت یبشر بملكوت هللا وكل واحد یغتصب نفسھ الیھ .ال

ولكن زوال السماء واالرض ایسر من ان تسقط نقطة  17
كل من یطلّق امرأتھ ویتزوج  18 واحدة من الناموس .

  باخرى یزني وكل من یتزوج بمطلّقة من رجل یزني

كان انسان غني وكان یلبس االرجوان والبز وھو  19
وكان مسكین اسمھ لعازر  20 یتنعم كل یوم مترفھا .

ویشتھي ان  21 الذي طرح عند بابھ مضروبا بالقروح .
یشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني .بل كانت الكالب 

فمات المسكین وحملتھ  22 تأتي وتلحس قروحھ .
 المالئكة الى حضن ابراھیم .ومات الغني ایضا ودفن .

ورأى  فرفع عینیھ في الھاویة وھو في العذاب 23
فنادى وقال یا  24 ابراھیم من بعید ولعازر في حضنھ .

ابي ابراھیم ارحمني وارسل لعازر لیبل طرف اصبعھ 
  بماء ویبّرد لساني الني معذب في ھذا اللھیب .

فقال ابراھیم یا ابني اذكر انك استوفیت خیراتك في  25
حیاتك وكذلك لعازر البالیا .واآلن ھو یتعزى وانت 

وفوق ھذا كلھ بیننا وبینكم ھّوة عظیمة قد  26 تتعذب .
أثبتت حتى ان الذین یریدون العبور من ھھنا الیكم ال 

فقال  27 یقدرون وال الذین من ھناك یجتازون الینا .
الن لي  28 اسألك اذا یا ابت ان ترسلھ الى بیت ابي .

خمسة اخوة .حتى یشھد لھم لكي ال یأتوا ھم ایضا الى 
قال لھ ابراھیم عندھم موسى  29 موضع العذاب ھذا .

فقال ال یا ابي ابراھیم .بل  30 واالنبیاء .لیسمعوا منھم .
فقال لھ  31 اذا مضى الیھم واحد من االموات یتوبون .

ان كانوا ال یسمعون من موسى واالنبیاء وال ان قام واحد 
   من االموات یصدقون

كن وقال لتالمیذه ال یمكن اال ان تأتي العثرات .ول 17
خیر لھ لو طوق عنقھ بحجر  2 ویل للذي تأتي بواسطتھ .

 رحى وطرح في البحر من ان یعثر احد ھؤالء الصغار .

احترزوا النفسكم .وان اخطأ الیك اخوك فوبخھ .وان  3
وان اخطأ الیك سبع مرات في الیوم  4 تاب فاغفر لھ .

 ورجع الیك سبع مرات في الیوم قائال انا تائب فاغفر لھ .

فقال الرب لو كان لكم  6 قال الرسل للرب زد ایماننا .ف 5
ایمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لھذه الجمیزة انقلعي 

ومن منكم لھ عبد یحرث  7 وانغرسي في البحر فتطیعكم
 او یرعى یقول لھ اذا دخل من الحقل تقدم سریعا واتكئ .

بل أال یقول لھ اعدد ما اتعشى بھ وتمنطق واخدمني  8
فھل  9 آكل واشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب انت .حتى 

  لذلك العبد فضل النھ فعل ما امر بھ ال اظن .
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كذلك انتم ایضا متى فعلتم كل ما أمرتم بھ فقولوا اننا  10
وفي  11 عبید بطالون .الننا انما عملنا ما كان یجب علینا

  ذھابھ الى اورشلیم اجتاز في وسط السامرة والجلیل .

داخل الى قریة استقبلھ عشرة رجال برص  وفیما ھو 12
ورفعوا صوتا قائلین یا یسوع یا  13 فوقفوا من بعید .

فنظر وقال لھم اذھبوا وأروا انفسكم  14 معّلم ارحمنا .
فواحد منھم لما  15 للكھنة .وفیما ھم منطلقون طھروا .

وخّر  16 رأى انھ شفي رجع یمجد هللا بصوت عظیم .
  اكرا لھ .وكان سامریا .على وجھھ عند رجلیھ ش

فاجاب یسوع وقال ألیس العشرة قد طھروا .فاین  17
ألم یوجد من یرجع لیعطي مجدا ّ{ غیر ھذا  18 التسعة .

 ثم قال لھ قم وامض .ایمانك خلصك 19 الغریب الجنس .

ولما سألھ الفریسیون متى یأتي ملكوت هللا اجابھم  20
وال یقولون ھوذا  21 وقال ال یأتي ملكوت هللا بمراقبة .

وقال  22 ھھنا او ھوذا ھناك الن ھا ملكوت هللا داخلكم
لتالمیذه ستأتي ایام فیھا تشتھون ان تروا یوما واحدا من 

ویقولون لكم ھوذا ھھنا  23 ایام ابن االنسان وال ترون .
النھ كما ان  24 او ھوذا ھناك .ال تذھبوا وال تتبعوا .

ت السماء یضيء الى البرق الذي یبرق من ناحیة تح
ناحیة تحت السماء كذلك یكون ایضا ابن االنسان في 

ولكن ینبغي اوال ان یتألم كثیرا ویرفض من  25 یومھ .
وكما كان في ایام نوح كذلك یكون ایضا  26 ھذا الجیل .

كانوا یأكلون ویشربون  27 في ایام ابن االنسان .
الفلك ویزوجون ویتزوجون الى الیوم الذي فیھ دخل نوح 

كذلك ایضا كما كان  28 وجاء الطوفان واھلك الجمیع .
في ایام لوط كانوا یأكلون ویشربون ویشترون ویبیعون 

ولكن الیوم الذي فیھ خرج لوط  29 ویغرسون ویبنون .
 من سدوم امطر نارا وكبریتا من السماء فاھلك الجمیع .

  ھكذا یكون في الیوم الذي فیھ یظھر ابن االنسان 30

ي ذلك الیوم من كان على السطح وامتعتھ في البیت ف 31
فال ینزل لیأخذھا .والذي في الحقل كذلك ال یرجع الى 

من طلب ان یخّلص  33 اذكروا امرأة لوط . 32 الوراء .
اقول لكم انھ في  34 نفسھ یھلكھا ومن اھلكھا یحییھا .

تلك اللیلة یكون اثنان على فراش واحد فیؤخذ الواحد 
تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ  35 ر .ویترك اآلخ

یكون اثنان في الحقل  36 الواحدة وتترك االخرى .
فاجابوا وقالوا لھ این یا  37 فیؤخذ الواحد ویترك اآلخر .

   رب .فقال لھم حیث تكون الجثّة ھناك تجتمع النسور

وقال لھم ایضا مثال في انھ ینبغي ان یصّلى كل  18
ن في مدینة قاض ال یخاف هللا قائال .كا 2 حین وال یمل

وكان في تلك المدینة ارملة .وكانت  3 وال یھاب انسانا .
وكان ال یشاء الى  4 تأتي الیھ قائلة انصفني من خصمي .

زمان .ولكن بعد ذلك قال في نفسھ وان كنت ال اخاف هللا 
فاني الجل ان ھذه االرملة تزعجني  5 وال اھاب انسانا

وقال الرب اسمعوا  6 ا فتقمعني .انصفھا لئال تأتي دائم
  ما یقول قاضي الظلم .

أفال ینصف هللا مختاریھ الصارخین الیھ نھارا ولیال  7
اقول لكم انھ ینصفھم سریعا .ولكن  8 وھو متمھل علیھم .

یجد االیمان على االرض  متى جاء ابن االنسان ألعلھ
 اآلخرین وقال لقوم واثقین بانفسھم انھم ابرار ویحتقرون

انسانان صعدا الى الھیكل لیصلّیا واحد  10 ھذا المثل .
اما الفریسي فوقف یصّلي  11 فریسي واآلخر عشار .

في نفسھ ھكذا .اللھم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس 
 12 الخاطفین الظالمین الزناة وال مثل ھذا العشار .

واما  13 اصوم مرتین في االسبوع واعشر كل ما اقتنیھ .
ار فوقف من بعید ال یشاء ان یرفع عینیھ نحو العش

السماء .بل قرع على صدره قائال اللھم ارحمني انا 
اقول لكم ان ھذا نزل الى بیتھ مبررا دون  14 الخاطئ .

ذاك .الن كل من یرفع نفسھ یتضع ومن یضع نفسھ 
فقدّموا الیھ االطفال ایضا لیلمسھم فلما رآھم  15 یرتفع

اما یسوع فدعاھم وقال دعوا  16 التالمیذ انتھروھم .
االوالد یأتون الّي وال تمنعوھم الن لمثل ھؤالء ملكوت 

الحق اقول لكم من ال یقبل ملكوت هللا مثل ولد  17 هللا .
وسألھ رئیس قائال ایھا المعّلم الصالح ماذا  18 فلن یدخلھ

فقال لھ یسوع لماذا  19 اعمل ألرث الحیاة االبدیة .
  احد صالحا اال واحد وھو هللا . تدعوني صالحا .لیس

انت تعرف الوصایا .ال تزن .ال تقتل .ال تسرق .ال  20
فقال ھذه كلھا  21 تشھد بالزور .اكرم اباك وامك .

فلما سمع یسوع ذلك قال لھ  22 حفظتھا منذ حداثتي .
یعوزك ایضا شيء .بع كل مالك ووزع على الفقراء 

فلما سمع  23 . فیكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني
فلما رآه یسوع قد  24 ذلك حزن النھ كان غنیا جدا .

 حزن قال ما اعسر دخول ذوي االموال الى ملكوت هللا .

الن دخول جمل من ثقب ابرة ایسر من ان یدخل  25
فقال الذین سمعوا فمن یستطیع  26 غني الى ملكوت هللا .

 فقال غیر المستطاع عند الناس مستطاع 27 ان یخلص .

فقال بطرس ھا نحن قد تركنا كل شيء  28 عند هللا
فقال لھم الحق اقول لكم ان لیس احدا ترك  29 وتبعناك .

بیتا او والدین او اخوة او امرأة او اوالدا من اجل ملكوت 
اال ویأخذ في ھذا الزمان اضعافا كثیرة وفي  30 هللا .

واخذ االثني عشر وقال  31 الدھر اآلتي الحیاة االبدیة
ھم ھا نحن صاعدون الى اورشلیم وسیتم كل ما ھو ل

النھ یسلم الى  32 مكتوب باالنبیاء عن ابن االنسان .
ویجلدونھ  33 االمم ویستھزأ بھ ویشتم ویتفل علیھ

واما ھم فلم یفھموا  34 ویقتلونھ وفي الیوم الثالث یقوم .
من ذلك شیئا وكان ھذا األمر مخفى عنھم ولم یعلموا ما 

ا اقترب من اریحا كان اعمى جالسا على ولم 35 قیل
فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما  36 الطریق یستعطي .

فاخبروه ان یسوع الناصري  37 عسى ان یكون ھذا .
 فصرخ قائال یا یسوع ابن داود ارحمني . 38 مجتاز .

فانتھره المتقدمون لیسكت .اما ھو فصرخ اكثر كثیرا  39
یسوع وامر ان یقدم  فوقف 40 یا ابن داود ارحمني .
  الیھ .ولما اقترب سألھ
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 قائال ماذا ترید ان افعل بك .فقال یا سید ان ابصر . 41

وفي  43 فقال لھ یسوع ابصر .ایمانك قد شفاك . 42
الحال ابصر وتبعھ وھو یمجد هللا .وجمیع الشعب اذ رأوا 

   سبحوا هللا

واذا رجل اسمھ زّكا  2 ثم دخل واجتاز في اریحا . 19
وطلب ان یرى  3 ھو رئیس للعشارین وكان غنیا .و

 یسوع من ھو ولم یقدر من الجمع النھ كان قصیر القامة .

فركض متقدما وصعد الى جمیزة لكي یراه .النھ كان  4
فلما جاء یسوع الى المكان  5 مزمعا ان یمّر من ھناك .

نظر الى فوق فرآه وقال لھ یا زّكا اسرع وانزل النھ 
فاسرع ونزل وقبلھ  6 الیوم في بیتك . ینبغي ان امكث

فلما رأى الجمیع ذلك تذمروا قائلین انھ دخل  7 فرحا .
فوقف زكا وقال للرب ھا انا  8 لیبیت عند رجل خاطئ .

یا رب اعطي نصف اموالي للمساكین وان كنت قد 
فقال لھ یسوع الیوم  9 وشیت باحد ارد اربعة اضعاف .

  ا ابن ابراھیم .حصل خالص لھذا البیت اذ ھو ایض

الن ابن االنسان قد جاء لكي یطلب ویخّلص ما قد  10
واذ كانوا یسمعون ھذا عاد فقال مثال النھ كان  11 ھلك

قریبا من اورشلیم وكانوا یظنون ان ملكوت هللا عتید ان 
فقال .انسان شریف الجنس ذھب  12 یظھر في الحال .

فدعا  13 الى كورة بعیدة لیأخذ لنفسھ ملكا ویرجع .
عشرة عبید لھ واعطاھم عشرة أمناء وقال لھم تاجروا 

واما اھل مدینتھ فكانوا یبغضونھ فارسلوا  14 حتى آتي .
ولما  15 وراءه سفارة قائلین ال نرید ان ھذا یملك علینا .

رجع بعد ما اخذ الملك امر ان یدعى الیھ اولئك العبید 
  الذین اعطاھم الفضة لیعرف بما تاجر كل واحد .

  فجاء االول قائال یا سید مناك ربح عشرة أمناء . 16

فقال لھ نعما ایھا العبد الصالح .النك كنت امینا في  17
ثم جاء  18 القلیل فلیكن لك سلطان على عشر مدن .

فقال لھذا  19 الثاني قائال یا سید مناك عمل خمسة امناء .
ثم جاء آخر قائال  20 ایضا وكن انت على خمس مدن .

 ید ھوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في مندیل .یا س

الني كنت اخاف منك اذ انت انسان صارم تأخذ ما لم  21
فقال لھ من فمك ادینك  22 تضع وتحصد ما لم تزرع .

ایھا العبد الشریر .عرفت اني انسان صارم آخذ ما لم 
فلماذا لم تضع فضتي  23 اضع واحصد ما لم ازرع .

 كنت متى جئت استوفیھا مع ربا .على مائدة الصیارفة ف

ثم قال للحاضرین خذوا منھ المنا واعطوه للذي عنده  24
 فقالوا لھ یا سید عنده عشرة أمناء . 25 العشرة االمناء .

الني اقول لكم ان كل من لھ یعطى .ومن لیس لھ  26
اما اعدائي اولئك الذین لم  27 فالذي عنده یؤخذ منھ .

 توا بھم الى ھنا واذبحوھم قداميیریدوا ان املك علیھم فأ

واذ  29 ولما قال ھذا تقدم صاعدا الى اورشلیم . 28
قرب من بیت فاجي وبیت عنیا عند الجبل الذي یدعى 

  جبل الزیتون ارسل اثنین من تالمیذه

 

قائال .اذھبا الى القریة التي امامكما وحین تدخالنھا  30
اس تجدان جحشا مربوطا لم یجلس علیھ احد من الن

وان سألكما احد لماذا تحالنھ  31 قط .فحاله وأتیا بھ .
فمضى  32 فقوال لھ ھكذا ان الرب محتاج الیھ .

وفیما ھما یحالن  33 المرسالن ووجدا كما قال لھما .
فقاال  34 الجحش قال لھما اصحابھ لماذا تحالن الجحش .

وأتیا بھ الى یسوع وطرحا ثیابھما  35 الرب محتاج الیھ .
وفیما ھو سائر فرشوا  36 لجحش واركبا یسوع .على ا

ولما قرب عند منحدر جبل  37 ثیابھم في الطریق .
الزیتون ابتدأ كل جمھور التالمیذ یفرحون ویسبحون هللا 

  بصوت عظیم الجل جمیع القوات التي نظروا .

.سالم في  إیوۇوقائلین مبارك الملك اآلتي باسم  38
واما بعض الفریسیین من  39 السماء ومجد في االعالي .

فاجابوقال لھم  40 الجمع فقالوا لھ یا معّلم انتھر تالمیذك .
وفیما  41 اقول لكم انھ ان سكت ھؤالء فالحجارة تصرخ

قائال انك لو  42 ھو یقترب نظر الى المدینة وبكى علیھا
علمت انت ایضا حتى في یومك ھذا ما ھو 

فانھ ستأتي  43 لسالمك .ولكن اآلن قد أخفي عن عینیك .
ایام ویحیط بك اعداؤك بمترسة ویحدقون بك 

ویھدمونك وبنیك فیك  44 ویحاصرونك من كل جھة .
وال یتركون فیك حجرا على حجر النك لم تعرفي زمان 

ولما دخل الھیكل ابتدأ یخرج الذین كانوا  45 افتقادك
قائال لھم مكتوب ان بیتي بیت  46 یبیعون ویشترون فیھ

وكان یعّلم كل  47 جعلتموه مغارة لصوصالصالة .وانتم 
یوم في الھیكل وكان رؤساء الكھنة والكتبة مع وجوه 

ولم یجدوا ما یفعلون الن  48 الشعب یطلبون ان یھلكوه .
   الشعب كلھ كان متعلقا بھ یسمع منھ

وفي احدى تلك االیام اذ كان یعّلم الشعب في الھیكل  20
وكلموه  2 الشیوخ ویبشر وقف رؤساء الكھنة والكتبة مع

قائلین قل لنا باي سلطان تفعل ھذا .او من ھو الذي 
فاجاب وقال لھم وانا ایضا  3 اعطاك ھذا السلطان .

معمودیة یوحنا من  4 اسألكم كلمة واحدة فقولوا لي .
فتآمروا فیما بینھم قائلین  5 السماء كانت ام من الناس .

وان قلنا  6 ھ .ان قلنا من السماء یقول فلماذا لم تؤمنوا ب
من الناس فجمیع الشعب یرجموننا النھم واثقون بان 

فقال  8 فاجابوا انھم ال یعلمون من این . 7 یوحنا نبي .
وابتدأ  9 لھم یسوع وال انا اقول لكم باي سلطان افعل ھذا

یقول للشعب ھذا المثل .انسان غرس كرما وسلمھ الى 
ارسل الى وفي الوقت  10 كرامین وسافر زمانا طویال .

الكرامین عبدا لكي یعطوه من ثمر الكرم .فجلده 
فعاد وارسل عبدا  11 الكرامون وارسلوه فارغا .

ثم  12 آخر .فجلدوا ذلك ایضا واھانوه وارسلوه فارغا .
فقال  13 عاد فارسل ثالثا .فجرحوا ھذا ایضا واخرجوه .

صاحب الكرم ماذا افعل .أرسل ابني الحبیب .لعلھم اذا 
  ابون .رأوه یھ

 



   - Lukeلوقا  

46 

 

فلما رآه الكرامون تآمروا فیما بینھم قائلین ھذا ھو  14
  الوارث .ھلموا نقتلھ لكي یصیر لنا المیراث .

فاخرجوه خارج الكرم وقتلوه .فماذا یفعل بھم  15
یأتي ویھلك ھؤالء الكرامین ویعطي  16 صاحب الكرم .

فنظر الیھم  17 الكرم آلخرین .فلما سمعوا قالوا حاشا .
اذا ما ھو ھذا المكتوب الحجر الذي رفضھ البناؤون وقال 

كل من یسقط على ذلك  18 ھو قد صار راس الزاویة .
فطلب  19 الحجر یترضض .ومن سقط ھو علیھ یسحقھ .

رؤساء الكھنة والكتبة ان یلقوا االیادي علیھ في تلك 
الساعة ولكنھم خافوا الشعب .النھم عرفوا انھ قال ھذا 

اقبوه وارسلوا جواسیس یتراءون انھم فر 20 المثل علیھم
ابرار لكي یمسكوه بكلمة حتى یسلموه الى حكم الوالي 

فسألوه قائلین یا معّلم نعلم انك باالستقامة  21 وسلطانھ .
 تتكلم وتعّلم وال تقبل الوجوه بل بالحق تعّلم طریق هللا .

فشعر  23 أیجوز لنا ان نعطي جزیة لقیصر ام ال . 22
أروني  24 ھم لماذا تجربونني .بمكرھم وقال ل

  دینارا .لمن الصورة والكتابة .فاجابوا وقالوا لقیصر .

  فقال لھم اعطوا اذا ما لقیصر لقیصر وما ّ{ ّ{ . 25

فلم یقدروا ان یمسكوه بكلمة قدام الشعب .وتعجبوا  26
وحضر قوم من الصدوقیین الذین  27 من جوابھ وسكتوا

قائلین یا معّلم كتب لنا  28 لوهیقاومون امر القیامة وسأ
موسى ان مات الحد اخ ولھ امرأة ومات بغیر ولد یأخذ 

فكان سبعة  29 اخوه المرأة ویقیم نسال الخیھ .
فأخذ  30 اخوة .واخذ االول امرأة ومات بغیر ولد .

ثم اخذھا الثالث وھكذا  31 الثاني المرأة ومات بغیر ولد .
وآخر الكل ماتت  32 . السبعة .ولم یتركوا ولدا وماتوا

ففي القیامة لمن منھم تكون  33 المرأة ایضا .
فاجاب وقال لھم  34 زوجة .النھا كانت زوجة للسبعة .

ولكن  35 یسوع ابناء ھذا الدھر یزوجون ویزوجون .
الذین حسبوا اھال للحصول على ذلك الدھر والقیامة من 

ن اذ ال یستطیعو 36 االموات ال یزوجون وال یزوجون .
ان یموتوا ایضا النھم مثل المالئكة وھم ابناء هللا اذ ھم 

واما ان الموتى یقومون فقد دل علیھ  37 ابناء القیامة .
الھ ابراھیم  إیوۇو موسى ایضا في امر العلیقة كما یقول .

ولیس ھو الھ اموات بل الھ  38 والھ اسحق والھ یعقوب .
ما من فاجاب قو 39 احیاء الن الجمیع عنده احیاء .

ولم یتجاسروا ایضا  40 الكتبة وقالوا یا معّلم حسنا قلت .
وقال لھم كیف یقولون ان  41 ان یسألوه عن شيء

وداود نفسھ یقول في كتاب  42 المسیح ابن داود .
حتى  43 لربي اجلس عن یمیني إیوۇوالمزامیر قال 

فاذا داود یدعوه ربا  44 اضع اعداءك موطئا لقدمیك .
وفیما كان جمیع الشعب یسمعون  45 ھفكیف یكون ابن

  قال لتالمیذه

احذروا من الكتبة الذین یرغبون المشي بالطیالسة  46
التحیات في االسواق والمجالس االولى في  ویحبون

الذین یأكلون  47 . المجامع والمتكآت األولى في الوالئم

بیوت االرامل ولعلة یطیلون الصلوات .ھؤالء یأخذون 
   دینونة اعظم

 وتطلع فرأى االغنیاء یلقون قرابینھم في الخزانة . 21

فقال  3 ورأى ایضا ارملة مسكینة ألقت ھناك فلسین . 2
بالحق اقول لكم ان ھذه االرملة الفقیرة ألقت اكثر من 

الن ھؤالء من فضلتھم ألقوا في قرابین  4 الجمیع .
  هللا .واما ھذه فمن اعوزھا ألقت كل المعیشة التي لھا

كان قوم یقولون عن الھیكل انھ مزین بحجارة  واذ 5
ھذه التي ترونھا ستأتي ایام ال یترك  6 حسنة وتحف قال

فسألوه قائلین یا معّلم  7 فیھا حجر على حجر ال ینقض .
فقال  8 متى یكون ھذا وما ھي العالمة عندما یصیر ھذا .

انظروا ال تضلوا .فان كثیرین سیأتون باسمي قائلین اني 
فاذا  9 والزمان قد قرب .فال تذھبوا وراءھم .انا ھو 

سمعتم بحروب وقالقل فال تجزعوا النھ ال بد ان یكون 
ثم قال لھم  10 ھذا اوال .ولكن ال یكون المنتھى سریعا .
وتكون  11 تقوم امة على امة ومملكة على مملكة .

زالزل عظیمة في اماكن ومجاعات واوبئة .وتكون 
وقبل ھذا كلھ  12 السماء .مخاوف وعالمات عظیمة من 

یلقون ایدیھم علیكم ویطردونكم ویسلمونكم الى مجامع 
  وسجون وتساقون امام ملوك ووالة الجل اسمي .

فضعوا في قلوبكم ان ال  14 فیؤول ذلك لكم شھادة . 13
الني انا اعطیكم فما  15 تھتموا من قبل لكي تحتجوا .

او  وحكمة ال یقدر جمیع معاندیكم ان یقاوموھا
وسوف تسلمون من الوالدین واالخوة  16 یناقضوھا .

وتكونون  17 واالقرباء واالصدقاء .ویقتلون منكم .
ولكن شعرة من  18 مبغضین من الجمیع من اجل اسمي .

ومتى  20 بصبركم اقتنوا انفسكم . 19 رؤوسكم ال تھلك .
رأیتم اورشلیم محاطة بجیوش فحینئذ اعلموا انھ قد 

حینئذ لیھرب الذین في الیھودیة الى  21 اقترب خرابھا .
الجبال .والذین في وسطھا فلیفروا خارجا .والذین في 

الن ھذه ایام انتقام لیتم كل ما ھو  22 الكور فال یدخلوا .
وویل للحبالى والمرضعات في تلك االیام  23 مكتوب .

النھ یكون ضیق عظیم على االرض وسخط على ھذا 
لسیف ویسبون الى جمیع ویقعون بفم ا 24 الشعب .

االمم .وتكون اورشلیم مدوسة من االمم حتى تكمل ازمنة 
وتكون عالمات في الشمس والقمر  25 االمم

والنجوم .وعلى االرض كرب امم بحیرة .البحر 
والناس یغشى علیھم من خوف  26 واالمواج تضج .

وانتظار ما یأتي على المسكونة الن قوات السموات 
ئذ یبصرون ابن االنسان آتیا في وحین 27 تتزعزع .

ومتى ابتدأت ھذه تكون  28 سحابة بقوة ومجد كثیر .
  فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم الن نجاتكم تقترب .

وقال لھم مثال .انظروا الى شجرة التین وكل  29
متى افرخت تنظرون وتعلمون من انفسكم  30 االشجار .

تم ھذه ھكذا انتم ایضا متى رأی 31 ان الصیف قد قرب .
الحق  32 االشیاء صائرة فاعلموا ان ملكوت هللا قریب .
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  اقول لكم انھ ال یمضي ھذا الجیل حتى یكون الكل .

  السماء واالرض تزوالن ولكن كالمي ال یزول . 33

 

فاحترزوا النفسكم لئال تثقل قلوبكم في خمار وسكر  34
النھ كالفخ  35 وھموم الحیاة فیصادفكم ذلك الیوم بغتة .

  یأتي على جمیع الجالسین على وجھ كل االرض .

اسھروا اذا وتضرعوا في كل حین لكي تحسبوا اھال  36
للنجاة من جمیع ھذا المزمع ان یكون وتقفوا قدام ابن 

وكان في النھار یعّلم في الھیكل وفي اللیل  37 االنسان
  یخرج ویبیت في الجبل الذي یدعى جبل الزیتون .

   بكرون الیھ في الھیكل لیسمعوهوكان كل الشعب ی 38

وكان  2 وقرب عید الفطر الذي یقال لھ الفصح . 22
رؤساء الكھنة والكتبة یطلبون كیف یقتلونھ .النھم خافوا 

فدخل الشیطان في یھوذا الذي یدعى  3 الشعب
فمضى  4 االسخریوطي وھو من جملة االثني عشر .

  الیھم . وتكلم مع رؤساء الكھنة وقواد الجند كیف یسلمھ

فواعدھم .وكان  6 ففرحوا وعاھدوه ان یعطوه فضة . 5
وجاء یوم  7 یطلب فرصة لیسلمھ الیھم خلوا من جمع

فارسل  8 الفطیر الذي كان ینبغي ان یذبح فیھ الفصح .
  بطرس ویوحنا قائال اذھبا واعدّا لنا الفصح لناكل .

ا فقال لھما اذا دخلتم 10 فقاال لھ این ترید ان نعدّ . 9
المدینة یستقبلكما انسان حامل جرة ماء .اتبعاه الى البیت 

وقوال لرب البیت یقول لك المعّلم این  11 حیث یدخل
فذاك یریكما  12 المنزل حیث آكل الفصح مع تالمیذي .

فانطلقا ووجدا كما  13 علّیة كبیرة مفروشة .ھناك اعدا .
ولما كانت الساعة اتكأ  14 قال لھما .فاعدّا الفصح

وقال لھم شھوة اشتھیت  15 االثني عشر رسوال معھ .و
الني اقول لكم  16 ان آكل ھذا الفصح معكم قبل ان اتألم .

  اني ال آكل منھ بعد حتى یكمل في ملكوت هللا .

ثم تناول كاسا وشكر وقال خذوا ھذه واقتسموھا  17
الني اقول لكم اني ال اشرب من نتاج الكرمة  18 بینكم .

واخذ خبزا وشكر وكسر  19 وت هللا .حتى یأتي ملك
واعطاھم قائال ھذا ھو جسدي الذي یبذل عنكم .اصنعوا 

وكذلك الكاس ایضا بعد العشاء قائال  20 ھذا لذكري .
  ھذه الكاس ھي العھد الجدید بدمي الذي یسفك عنكم .

 ولكن ھوذا ید الذي یسلمني ھي معي على المائدة . 21

محتوم .ولكن ویل لذلك وابن االنسان ماض كما ھو  22
فابتدأوا یتساءلون فیما بینھم  23 االنسان الذي یسلمھ .

وكانت بینھم  24 من ترى منھم ھو المزمع ان یفعل ھذا
فقال  25 ایضا مشاجرة من منھم یظن انھ یكون اكبر .

لھم .ملوك االمم یسودونھم والمتسلطون علیھم یدعون 
لكبیر فیكم لیكن واما انتم فلیس ھكذا .بل ا 26 محسنین .

الن من ھو اكبر .الذي  27 كاالصغر .والمتقدم كالخادم .
یتكئ ام الذي یخدم .ألیس الذي یتكئ .ولكني انا بینكم 

  انتم الذین ثبتوا معي في تجاربي . 28 كالذي یخدم .

لتأكلوا  30 وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا . 29

ا على كراسي وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسو
  تدینون اسباط اسرائیل االثني عشر

 

وقال الرب سمعان سمعان ھوذا الشیطان طلبكم لكي  31
ولكني طلبت من اجلك لكي ال  32 یغربلكم كالحنطة .

فقال لھ  33 یفنى ایمانك .وانت متى رجعت ثبت اخوتك .
یا رب اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن والى 

ول لك یا بطرس ال یصیح الدیك فقال اق 34 الموت .
ثم قال  35 الیوم قبل ان تنكر ثالث مرات انك تعرفني

لھم حین ارسلتكم بال كیس وال مزود وال احذیة ھل 
فقال لھم لكن اآلن من لھ  36 اعوزكم شيء .فقالوا ال .

كیس فلیأخذه ومزود كذلك .ومن لیس لھ فلیبع ثوبھ 
بغي ان یتم فّي الني اقول لكم انھ ین 37 ویشتر سیفا .

ایضا ھذا المكتوب وأحصي مع اثمة .الن ما ھو من 
فقالوا یا رب ھوذا ھنا  38 جھتي لھ انقضاء .

وخرج ومضى كالعادة الى  39 سیفان .فقال لھم یكفي
ولما صار الى  40 جبل الزیتون .وتبعھ ایضا تالمیذه .

  المكان قال لھم صلّوا لكي ال تدخلوا في تجربة .

نھم نحو رمیة حجر وجثا على ركبتیھ وانفصل ع 41
قائال یا ابتاه ان شئت ان تجیز عني ھذه  42 وصّلى

وظھر لھ  43 الكاس .ولكن لتكن ال ارادتي بل ارادتك .
واذ كان في جھاد كان  44 مالك من السماء یقویھ .

یصّلي باشد لجاجة وصار عرقھ كقطرات دم نازلة على 
الى تالمیذه ثم قام من الصالة وجاء  45 االرض .

فقال لھم لماذا انتم  46 فوجدھم نیاما من الحزن .
وبینما ھو  47 نیام .قوموا وصلّوا لئال تدخلوا في تجربة

یتكلم اذا جمع والذي یدعى یھوذا واحد من االثني عشر 
فقال لھ یسوع یا یھوذا  48 یتقدمھم فدنا من یسوع لیقبلھ .

لذین حولھ ما فلما رأى ا 49 أبقبلة تسلم ابن االنسان .
وضرب واحد  50 یكون قالوا یا رب انضرب بالسیف .

فاجاب  51 منھم عبد رئیس الكھنة فقطع اذنھ الیمنى .
  یسوع وقال دعوا الى ھذا .ولمس اذنھ وابرأھا

ثم قال یسوع لرؤساء الكھنة وقواد جند الھیكل  52
والشیوخ المقبلین علیھ .كانھ على لص خرجتم بسیف 

نت معكم كل یوم في الھیكل لم تمدوا اذ ك 53 وعصي .
  علّي االیادي .ولكن ھذه ساعتكم وسلطان الظلمة

فأخذوه وساقوه وادخلوه الى بیت رئیس الكھنة واما  54
ولما اضرموا نارا في وسط  55 بطرس فتبعھ من بعید .

فرأتھ جاریة  56 الدار وجلسوا معا جلس بطرس بینھم .
  لت وھذا كان معھ .جالسا عند النار فتفرست فیھ وقا

وبعد قلیل رآه  58 فانكره قائال لست اعرفھ یا امرأة . 57
 آخر وقال وانت منھم .فقال بطرس یا انسان لست انا .

ولما مضى نحو ساعة اّكد آخر قائال بالحق ان ھذا  59
فقال بطرس یا  60 ایضا كان معھ النھ جلیلي ایضا .

ا ھو یتكلم انسان لست اعرف ما تقول .وفي الحال بینم
فالتفت الرب ونظر الى بطرس .فتذكر  61 صاح الدیك .

بطرس كالم الرب كیف قال لھ انك قبل ان یصیح الدیك 
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فخرج بطرس الى خارج  62 تنكرني ثالث مرات .
والرجال الذین كانوا ضابطین یسوع  63 وبكى بكاء مرا

  كانوا یستھزئون بھ وھم یجلدونھ .

ھ ویسألونھ قائلین وغطوه وكانوا یضربون وجھ 64
واشیاء أخر كثیرة كانوا  65 تنبأ .من ھو الذي ضربك .

ولما كان النھار اجتمعت  66 یقولون علیھ مجدفین
مشیخة الشعب رؤساء الكھنة والكتبة واصعدوه الى 

قائلین ان كنت انت المسیح فقل لنا .فقال لھم  67 مجمعھم
ي وال وان سألت ال تجیبونن 68 ان قلت لكم ال تصدقون .

منذ اآلن یكون ابن االنسان جالسا عن  69 تطلقونني .
فقال الجمیع أفانت ابن هللا .فقال لھم  70 یمین قّوة هللا .

فقالوا ما حاجتنا بعد الى  71 انتم تقولون اني انا ھو .
   فمھشھادة الننا نحن سمعنا من 

  فقام كل جمھورھم وجاءوا بھ الى بیالطس . 23

ھذا یفسد االمة  علیھ قائلین اننا وجدنا وابتدأوا یشتكون 2
  ویمنع ان تعطى جزیة لقیصر قائال انھ ھو مسیح ملك .

فسألھ بیالطس قائال انت ملك الیھود .فاجابھ وقال انت  3
فقال بیالطس لرؤساء الكھنة والجموع اني ال  4 تقول .

فكانوا یشددون قائلین انھ  5 اجد علّة في ھذا االنسان .
وھو یعّلم في كل الیھودیة مبتدئا من الجلیل یھیج الشعب 

فلما سمع بیالطس ذكر الجلیل سأل ھل  6 الى ھنا .
وحین علم انھ من سلطنة ھیرودس  7 الرجل جلیلي .

ارسلھ الى ھیرودس اذ كان ھو ایضا تلك االیام في 
واما ھیرودس فلما رأى یسوع فرح جدا النھ  8 اورشلیم

ه لسماعھ عنھ اشیاء كان یرید من زمان طویل ان یرا
وسألھ بكالم  9 كثیرة وترجى ان یرى آیة تصنع منھ .

ووقف رؤساء الكھنة والكتبة  10 كثیر فلم یجبھ بشيء .
فاحتقره ھیرودس مع عسكره  11 یشتكون علیھ باشتداد .

  واستھزأ بھ والبسھ لباسا المعا ورده الى بیالطس .

ي فصار بیالطس وھیرودس صدیقین مع بعضھما ف 12
فدعا  13 ذلك الیوم النھما كانا من قبل في عداوة بینھما

وقال  14 بیالطس رؤساء الكھنة والعظماء والشعب
لھم .قد قدمتم الّي ھذا االنسان كمن یفسد الشعب .وھا انا 

قد فحصت قدامكم ولم اجد في ھذا االنسان عّلة مما 
وال ھیرودس ایضا .الني ارسلتكم  15 تشتكون بھ علیھ .

فانا  16 .وھا ال شيء یستحق الموت صنع منھ .الیھ 
وكان مضطرا ان یطلق لھم كل عید  17 أؤدبھ واطلقھ .

فصرخوا بجملتھم قائلین خذ ھذا واطلق لنا  18 واحدا .
وذاك كان قد طرح في السجن الجل فتنة  19 باراباس .

فناداھم ایضا بیالطس وھو  20 حدثت في المدینة وقتل .
فصرخوا قائلین اصلبھ  21 .یرید ان یطلق یسوع 

فقال لھم ثالثة فاي شر عمل ھذا .اني لم اجد  22 اصلبھ .
فكانوا یلّجون  23 فیھ علّة للموت .فانا أؤدبھ واطلقھ .

باصوات عظیمة طالبین ان یصلب .فقویت اصواتھم 
فحكم بیالطس ان تكون  24 واصوات رؤساء الكھنة .

جن الجل فتنة فاطلق لھم الذي طرح في الس 25 طلبتھم .

ولما مضوا  26 وقتل الذي طلبوه واسلم یسوع لمشیئتھم
بھ امسكوا سمعان رجال قیروانیا كان آتیا من الحقل 

  ووضعوا علیھ الصلیب لیحملھ خلف یسوع .

وتبعھ جمھور كثیر من الشعب والنساء اللواتي كّن  27
فالتفت الیھّن یسوع  28 یلطمن ایضا وینحن علیھ .

اورشلیم ال تبكین علّي بل ابكین على  وقال .یا بنات
النھ ھوذا ایام تأتي یقولون  29 انفسكّن وعلى اوالدكّن .

فیھا طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم 
حینئذ یبتدئون یقولون للجبال اسقطي علینا  30 ترضع .

النھ ان كانوا بالعود الرطب یفعلون  31 ولآلكام غطینا .
وجاءوا ایضا باثنین آخرین  32 یكون بالیابس .ھذا فماذا 

ولما مضوا بھ الى الموضع الذي  33 مذنبین لیقتال معھ
یدعى جمجمة صلبوه ھناك مع المذنبین واحدا عن یمینھ 

فقال یسوع یا ابتاه اغفر لھم  34 واآلخر عن یساره .
النھم ال یعلمون ماذا یفعلون .واذ اقتسموا ثیابھ اقترعوا 

كان الشعب واقفین ینظرون .والرؤساء ایضا و 35 علیھا
معھم یسخرون بھ قائلین خّلص آخرین فلیخّلص نفسھ ان 

والجند ایضا استھزأوا  36 كان ھو المسیح مختار هللا .
قائلین ان كنت انت  37 بھ وھم یأتون ویقدمون لھ خال

وكان عنوان مكتوب فوقھ  38 ملك الیھود فخّلص نفسك .
  نیة وعبرانیة ھذا ھو ملك الیھود .باحرف یونانیة وروما

وكان واحد من المذنبین المعلقین یجدف علیھ قائال  39
فاجاب  40 ان كنت انت المسیح فخّلص نفسك وإیانا .

اآلخر وانتھره قائال أوال انت تخاف هللا اذ انت تحت ھذا 
اما نحن فبعدل الننا ننال استحقاق ما  41 الحكم بعینھ .

ثم قال  42 م یفعل شیئا لیس في محلھ .فعلنا .واما ھذا فل
فقال  43 لیسوع اذكرني یا رب متى جئت في ملكوتك .

لھ یسوع الحق اقول لك انك الیوم تكون معي في 
وكان نحو الساعة السادسة .فكانت ظلمة  44 الفردوس

واظلمت  45 على االرض كلھا الى الساعة التاسعة .
ونادى  46 الشمس وانشّق حجاب الھیكل من وسطھ .

یسوع بصوت عظیم وقال یا ابتاه في یدیك استودع 
فلما رأى قائد  47 روحي .ولما قال ھذا اسلم الروح .

المئة ما كان مّجد هللا قائال بالحقیقة كان ھذا االنسان 
وكل الجموع الذین كانوا مجتمعین لھذا المنظر  48 بارا .

  لما ابصروا ما كان رجعوا وھم یقرعون صدورھم .

كان جمیع معارفھ ونساء كّن قد تبعنھ من الجلیل و 49
واذا رجل اسمھ یوسف  50 واقفین من بعید ینظرون ذلك

ھذا لم یكن موافقا  51 وكان مشیرا ورجال صالحا بارا .
لرأیھم وعملھم .وھو من الرامة مدینة للیھود .وكان ھو 

ھذا تقدم الى بیالطس  52 ایضا ینتظر ملكوت هللا .
وانزلھ ولفھ بكتان ووضعھ في  53 .وطلب جسد یسوع 

وكان یوم  54 قبر منحوت حیث لم یكن احد وضع قط .
وتبعتھ نساء كّن قد أتین  55 االستعداد والسبت یلوح .

 56 معھ من الجلیل ونظرن القبر وكیف وضع جسده .

فرجعن وأعددن حنوطا واطیابا .وفي السبت استرحن 
   حسب الوصیة
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ل الفجر أتین الى القبر ثم في اول االسبوع او 24
فوجدن  2 حامالت الحنوط الذي أعددنھ ومعھّن اناس .

فدخلن ولم یجدن جسد  3 الحجر مدحرجا عن القبر .
وفیما ھّن محتارات في ذلك اذا رجالن  4 الرب یسوع .

واذ كّن خائفات ومنكسات  5 وقفا بھّن بثیاب براقة .
لحي بین وجوھھّن الى االرض قاال لھّن .لماذا تطلبن ا

لیس ھو ھھنا لكنھ قام .اذكرن كیف كلمكّن  6 االموات .
قائال انھ ینبغي ان یسّلم ابن  7 وھو بعد في الجلیل

االنسان في ایدي اناس خطاة ویصلب وفي الیوم الثالث 
ورجعن من القبر واخبرن  9 فتذكرن كالمھ . 8 یقوم .

وكانت مریم  10 االحد عشر وجمیع الباقین بھذا كلھ .
مجدلیة ویوّنا ومریم ام یعقوب والباقیات معھّن اللواتي ال

فتراءى كالمھّن لھم كالھذیان ولم  11 قلن ھذا للرسل .
فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى  12 یصدقوھّن .

ونظر االكفان موضوعة وحدھا فمضى متعجبا في نفسھ 
واذا اثنان منھم كانا منطلقین في ذلك الیوم  13 مما كان
 ة بعیدة عن اورشلیم ستین غلوة اسمھا عمواس .الى قری

وكانا یتكلمان بعضھما مع بعض عن جمیع ھذه  14
وفیما ھما یتكلمان ویتحاوران اقترب  15 الحوادث .

ولكن أمسكت  16 الیھما یسوع نفسھ وكان یمشي معھما .
فقال لھما ما ھذا الكالم الذي  17 اعینھما عن معرفتھ .

فاجاب احدھما  18 یان عابسین .تتطارحان بھ وانتما ماش
الذي اسمھ كلیوباس وقال لھ ھل انت متغرب وحدك في 
 اورشلیم ولم تعلم االمور التي حدثت فیھا في ھذه االیام .

فقال لھما وما ھي .فقاال المختصة بیسوع الناصري  19
الذي كان انسانا نبیا مقتدرا في الفعل والقول امام هللا 

سلمھ رؤساء الكھنة وحكامنا كیف ا 20 وجمیع الشعب .
ونحن كنا نرجو انھ ھو  21 لقضاء الموت وصلبوه .

المزمع ان یفدي اسرائیل .ولكن مع ھذا كلھ الیوم لھ 
بل بعض النساء منا حیرننا  22 ثالثة ایام منذ حدث ذلك .

ولما لم یجدن جسده أتین  23 اذ كّن باكرا عند القبر .
 24 لوا انھ حّي .قائالت انھّن رأین منظر مالئكة قا

ومضى قوم من الذین معنا الى القبر فوجدوا ھكذا كما 
فقال لھما ایھا  25 قالت ایضا النساء واما ھو فلم یروه .

الغبیان والبطیئا القلوب في االیمان بجمیع ما تكلم بھ 
أما كان ینبغي ان المسیح یتألم بھذا ویدخل  26 االنبیاء .

 الى مجده .

سى ومن جمیع االنبیاء یفسر لھما ثم ابتدأ من مو 27
ثم اقتربوا الى  28 األمور المختصة بھ في جمیع الكتب

القریة التي كانا منطلقین الیھا وھو تظاھر كانھ منطلق 
فالزماه قائلین امكث معنا النھ نحو  29 الى مكان ابعد .

فلما  30 المساء وقد مال النھار .فدخل لیمكث معھما .
  وبارك وكّسر وناولھما .اتكأ معھما اخذ خبزا 

فقال  32 فانفتحت اعینھما وعرفاه ثم اختفى عنھما . 31
بعضھما لبعض ألم یكن قلبنا ملتھبا فینا اذ كان یكلمنا في 

فقاما في تلك الساعة  33 الطریق ویوضح لنا الكتب .
ورجعا الى اورشلیم ووجدا االحد عشر مجتمعین ھم 

قام بالحقیقة  وھم یقولون ان الرب 34 والذین معھم
واما ھما فكانا یخبران بما حدث في  35 وظھر لسمعان .

وفیما ھم  36 الطریق وكیف عرفاه عند كسر الخبز
یتكلمون بھذا وقف یسوع نفسھ في وسطھم وقال لھم 

فجزعوا وخافوا وظنوا انھم نظروا  37 سالم لكم .
فقال لھم ما بالكم مضطربین ولماذا تخطر  38 روحا .

انظروا یدّي ورجلّي اني انا  39 لوبكم .افكار في ق
ھو .جسوني وانظروا فان الروح لیس لھ لحم وعظام كما 

  وحین قال ھذا أراھم یدیھ ورجلیھ . 40 ترون لي .

وبینما ھم غیر مصدقین من الفرح ومتعجبین قال لھم  41
فناولوه جزءا من سمك مشوي  42 أعندكم ھھنا طعام .

وقال  44 ذ وأكل قدامھمفأخ 43 وشیئا من شھد عسل .
لھم ھذا ھو الكالم الذي كلمتكم بھ وانا بعد معكم انھ ال بد 

ان یتم جمیع ما ھو مكتوب عني في ناموس موسى 
حینئذ فتح ذھنھم لیفھموا  45 واالنبیاء والمزامیر .

وقال لھم ھكذا ھو مكتوب وھكذا كان ینبغي  46 الكتب .
  الیوم الثالث .ان المسیح یتألم ویقوم من االموات في 

وان یكرز باسمھ بالتوبة ومغفرة الخطایا لجمیع االمم  47
وھا انا  49 وانتم شھود لذلك . 48 مبتدأ من اورشلیم .

ارسل الیكم موعد ابي .فاقیموا في مدینة اورشلیم الى ان 
واخرجھم خارجا الى بیت  50 تلبسوا قوة من االعالي

و یباركھم انفرد وفیما ھ 51 عنیا .ورفع یدیھ وباركھم .
فسجدوا لھ ورجعوا الى  52 عنھم وأصعد الى السماء .

وكانوا كل حین في الھیكل  53 اورشلیم بفرح عظیم .
   یسّبحون ویباركون هللا آمین
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وكان  إیوۇوفي البدء كان الكلمة والكلمة كان عند  1
كل شيء بھ  3 .إیوۇوھذا كان في البدء عند  2 الكلمة هللا.

فیھ كانت الحیاة  4 كان وبغیره لم یكن شيء مما كان.
والنور یضيء في الظلمة  5 والحیاة كانت نور الناس.

اسمھ  إیوۇوكان انسان مرسل من  6 والظلمة لم تدركھ
ھذا جاء للشھادة لیشھد للنور لكي یؤمن الكل  7 یوحنا.

كان  9 لم یكن ھو النور بل لیشھد للنور. 8 بواسطتھ.
  النور الحقیقي الذي ینیر كل انسان آتیا الى العالم.

  كان في العالم وكّون العالم بھ ولم یعرفھ العالم. 10

واما كل الذین  12 الى خاصتھ جاء وخاصتھ لم تقبلھ. 11
أي  إیوۇوطاھم سلطانا ان یصیروا اوالد قبلوه فاع

الذین ولدوا لیس من دم وال من  13 المؤمنون باسمھ.
والكلمة  14 مشیئة جسد وال من مشیئة رجل بل من هللا

صار جسدا وحّل بیننا ورأینا مجده مجدا كما لوحید من 
یوحنا شھد لھ ونادى قائال . 15 اآلب مملوءا نعمة وحقا.

ان الذي یأتي بعدي صار قدامي ھذا ھو الذي قلت عنھ 
ومن ملئھ نحن جمیعا اخذنا. ونعمة  16 النھ كان قبلي.

الن الناموس بموسى اعطي. اما النعمة  17 فوق نعمة.
هللا لم یره احد قط.  18 والحق فبیسوع المسیح صارا.

وھذه  19 االبن الوحید الذي ھو في حضن اآلب ھو خّبر
ن اورشلیم كھنة ھي شھادة یوحنا حین ارسل الیھود م

فاعترف ولم ینكر واقّر  20 والویین لیسألوه من انت.
فسألوه اذا ماذا. ایلیا انت. فقال  21 اني لست انا المسیح.

فقالوا لھ من انت  22 لست انا. النبي انت. فاجاب ال.
  لنعطي جوابا للذین ارسلونا. ماذا تقول عن نفسك.

یق الرب قال انا صوت صارخ في البریة قّوموا طر 23
وكان المرسلون من  24 كما قال اشعیاء النبي.

فسألوه وقالوا لھ فما بالك تعّمد ان كنت  25 الفریسیین.
اجابھم یوحنا قائال  26 لست المسیح وال ایلیا وال النبي.

 انا اعمد بماء. ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونھ.

ھو الذي یأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست  27
ھذا كان في بیت عبرة  28 مستحق ان احل سیور حذائھ.ب

وفي الغد نظر  29 في عبر االردن حیث كان یوحنا یعمد
یوحنا یسوع مقبال الیھ فقال ھوذا حمل هللا الذي یرفع 

ھذا ھو الذي قلت عنھ یأتي بعدي رجل  30 خطیة العالم.
وانا لم اكن اعرفھ. لكن  31 صار قدامي النھ كان قبلي.

وشھد یوحنا  32 سرائیل لذلك جئت اعمد بالماء.لیظھر ال
قائال اني قد رأیت الروح نازال مثل حمامة من السماء 

وانا لم اكن اعرفھ. لكن الذي ارسلني  33 فاستقر علیھ.
العمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازال 
وانا  34 ومستقرا علیھ فھذا ھو الذي یعمد بالروح القدس.

وفي الغد ایضا  35 ان ھذا ھو ابن هللا قد رأیت وشھدت
فنظر الى  36 كان یوحنا واقفا ھو واثنان من تالمیذه.

فسمعھ التلمیذان  37 یسوع ماشیا فقال ھوذا حمل هللا.
فالتفت یسوع ونظرھما یتبعان  38 یتكلم فتبعا یسوع.

فقال لھما ماذا تطلبان. فقاال ربي الذي تفسیره یا معّلم این 
  تمكث.

ل لھما تعالیا وانظرا. فأتیا ونظرا این كان یمكث فقا 39
  ومكثا عنده ذلك الیوم. وكان نحو الساعة العاشرة.

كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من االثنین  40
ھذا وجد اوال اخاه سمعان  41 اللذین سمعا یوحنا وتبعاه.

فجاء بھ  42 فقال لھ قد وجدنا مسیا. الذي تفسیره المسیح.
ع. فنظر الیھ یسوع وقال انت سمعان بن یونا. الى یسو

في الغد اراد  43 انت تدعى صفا الذي تفسیره بطرس
 یسوع ان یخرج الى الجلیل. فوجد فیلبس فقال لھ اتبعني.

وكان فیلبس من بیت صیدا من مدینة اندراوس  44
فیلبس وجد نثنائیل وقال لھ وجدنا الذي  45 وبطرس.

النبیاء یسوع ابن یوسف كتب عنھ موسى في الناموس وا
فقال لھ نثنائیل أمن الناصرة یمكن  46 الذي من الناصرة.

  ان یكون شيء صالح. قال لھ فیلبس تعال وانظر

ورأى یسوع نثنائیل مقبال الیھ فقال عنھ ھوذا  47
قال لھ نثنائیل من این  48 اسرائیلي حقا ال غش فیھ.

س وانت تعرفني. اجاب یسوع وقال لھ. قبل ان دعاك فیلب
اجاب نثنائیل وقال لھ یا معّلم انت  49 تحت التینة رأیتك.

اجاب یسوع وقال لھ ھل  50 ابن هللا. انت ملك اسرائیل.
آمنت الني قلت لك اني رأیتك تحت التینة. سوف ترى 

وقال لھ الحق الحق اقول لكم من اآلن  51 اعظم من ھذا.
ن ترون السماء مفتوحة ومالئكة هللا یصعدون وینزلو

   على ابن االنسان

وفي الیوم الثالث كان عرس في قانا الجلیل وكانت ام  2
 ودعي ایضا یسوع وتالمیذه الى العرس. 2 یسوع ھناك.

  ولما فرغت الخمر قالت ام یسوع لھ لیس لھم خمر. 3

 قال لھا یسوع ما لي ولك یا امرأة. لم تأت ساعتي بعد. 4

وكانت ستة  6 وه.قالت امھ للخدام مھما قال لكم فافعل 5
اجران من حجارة موضوعة ھناك حسب تطھیر الیھود 

قال لھم یسوع امألوا  7 یسع كل واحد مطرین او ثالثة.
ثم قال لھم استقوا اآلن  8 االجران ماء. فمألوھا الى فوق.
فلما ذاق رئیس المتكإ  9 وقدموا الى رئیس المتكإ. فقدموا.

ین ھي. لكن ا الماء المتحول خمرا ولم یكن یعلم من
الخدام الذین كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئیس 

وقال لھ. كل انسان انما یضع الخمر  10 العریس المتكإ
الجیدة اوال ومتى سكروا فحینئذ الدون. اما انت فقد ابقیت 

ھذه بداءة اآلیات فعلھا یسوع  11 الخمر الجیدة الى اآلن.
وبعد ھذا  12 المیذهفي قانا الجلیل واظھر مجده فآمن بھ ت

انحدر الى كفرناحوم ھو وامھ واخوتھ وتالمیذه واقاموا 
وكان فصح الیھود قریبا  13 ھناك ایاما لیست كثیرة.

ووجد في الھیكل الذین  14 فصعد یسوع الى اورشلیم.
  كانوا یبیعون بقرا وغنما وحماما والصیارف جلوسا.

 فصنع سوطا من حبال وطرد الجمیع من الھیكل. 15

  الغنم والبقر وكب دراھم الصیارف وقلب موائدھم.

وقال لباعة الحمام ارفعوا ھذه من ھھنا. ال تجعلوا  16
فتذكر تالمیذه انھ مكتوب غیرة  17 بیت ابي بیت تجارة.

  بیتك اكلتني
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  فاجاب الیھود وقالوا لھ اّیة آیة ترینا حتى تفعل ھذا. 18

ل وفي ثالثة اجاب یسوع وقال لھم انقضوا ھذا الھیك 19
فقال الیھود في ست واربعین سنة بني ھذا  20 ایام اقیمھ.

واما ھو فكان یقول  21 الھیكل أفانت في ثالثة ایام تقیمھ.
فلما قام من االموات تذكر تالمیذه  22 عن ھیكل جسده.

  انھ قال ھذا فآمنوا بالكتاب والكالم الذي قالھ یسوع

آمن كثیرون  ولما كان في اورشلیم في عید الفصح 23
لكن یسوع لم  24 باسمھ اذ رأوا اآلیات التي صنع.

والنھ لم  25 یأتمنھم على نفسھ النھ كان یعرف الجمیع.
یكن محتاجا ان یشھد احد عن االنسان النھ علم ما كان 

   في االنسان

كان انسان من الفریسیین اسمھ نیقودیموس رئیس  3
یا معّلم نعلم  ھذا جاء الى یسوع لیال وقال لھ 2 للیھود.

من هللا معلّما الن لیس احد یقدر ان یعمل  انك قد أتیت
اجاب  3 یكن هللا معھ. ھذه اآلیات التي انت تعمل ان لم

یسوع وقال لھ الحق الحق اقول لك ان كان احد ال یولد 
قال لھ  4 من فوق ال یقدر ان یرى ملكوت هللا.

ألعلھ نیقودیموس كیف یمكن االنسان ان یولد وھو شیخ. 
اجاب یسوع الحق  5 یقدر ان یدخل بطن امھ ثانیة ویولد.

الحق اقول لك ان كان احد ال یولد من الماء والروح ال 
المولود من الجسد جسد ھو  6 یقدر ان یدخل ملكوت هللا.

ال تتعجب اني قلت لك  7 والمولود من الروح ھو روح.
الریح تھب حیث تشاء  8 ینبغي ان تولدوا من فوق.

ع صوتھا لكنك ال تعلم من این تأتي وال الى این وتسم
اجاب نیقودیموس  9 تذھب. ھكذا كل من ولد من الروح
اجاب یسوع وقال  10 وقال لھ كیف یمكن ان یكون ھذا.

الحق الحق  11 لھ انت معّلم اسرائیل ولست تعلم ھذا.
اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم ونشھد بما رأینا ولستم 

ان كنت قلت لكم االرضیات ولستم  12 نا.تقبلون شھادت
ولیس  13 تؤمنون فكیف تؤمنون ان قلت لكم السماویات.

احد صعد الى السماء اال الذي نزل من السماء ابن 
وكما رفع موسى الحیة  14 االنسان الذي ھو في السماء

لكي ال  15 في البریة ھكذا ینبغي ان یرفع ابن االنسان
النھ  16 ون لھ الحیاة االبدیة.یھلك كل من یؤمن بھ بل تك

ھكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنھ الوحید لكي ال یھلك 
النھ لم  17 كل من یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة االبدیة.

 یرسل هللا ابنھ الى العالم لیدین العالم بل لیخّلص بھ العالم.

الذي یؤمن بھ ال یدان والذي ال یؤمن قد دین النھ لم  18
وھذه ھي الدینونة ان  19 م ابن هللا الوحید.یؤمن باس

النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من 
الن كل من یعمل  20 النور الن اعمالھم كانت شریرة.

السّیآت یبغض النور وال یأتي الى النور لئال توبخ 
واما من یفعل الحق فیقبل الى النور لكي  21 اعمالھ.

وبعد ھذا جاء یسوع  r 22 معمولةتظھر اعمالھ انھا با
وتالمیذه الى ارض الیھودیة ومكث معھم ھناك وكان 

  یعمد.

وكان یوحنا ایضا یعمد في عین نون بقرب سالیم  23
  النھ كان ھناك میاه كثیرة وكانوا یأتون ویعتمدون.

وحدثت  25 النھ لم یكن یوحنا قد ألقي بعد في السجن 24
  یھود من جھة التطھیر. مباحثة من تالمیذ یوحنا مع

فجاءوا الى یوحنا وقالوا لھ یا معّلم ھوذا الذي كان  26
معك في عبر االردن الذي انت قد شھدت لھ ھو یعمد 

اجاب یوحنا وقال ال یقدر انسان  27 والجمیع یأتون الیھ.
انتم  28 ان یأخذ شیئا ان لم یكن قد أعطي من السماء.

ا المسیح بل اني انفسكم تشھدون لي اني قلت لست ان
من لھ العروس فھو العریس. واما  29 مرسل امامھ.

صدیق العریس الذي یقف ویسمعھ یفرح فرحا من اجل 
ینبغي ان  30 صوت العریس. اذا فرحي ھذا قد كمل.

الذي یأتي من فوق ھو  31 ذلك یزید واني انا انقص.
فوق الجمیع. والذي من االرض ھو ارضي ومن االرض 

وما رآه  32 أتي من السماء ھو فوق الجمیع.یتكلم. الذي ی
ومن قبل  33 وسمعھ بھ یشھد وشھادتھ لیس احد یقبلھا.

الن الذي ارسلھ هللا  34 شھادتھ فقد ختم ان هللا صادق.
  یتكلم بكالم هللا. النھ لیس بكیل یعطي هللا الروح.

الذي  36 اآلب یحب االبن وقد دفع كل شيء في یده. 35
یاة ابدیة. والذي ال یؤمن باالبن لن یرى یؤمن باالبن لھ ح

   حیاة بل یمكث علیھ غضب هللا

فلما علم الرب ان الفریسیین سمعوا ان یسوع یصّیر  4
مع ان یسوع نفسھ لم  2 ویعمد تالمیذ اكثر من یوحنا.

ترك الیھودیة ومضى ایضا الى  3 یكن یعمد بل تالمیذه.
فأتى الى  5 .وكان ال بد لھ ان یجتاز السامرة 4 الجلیل.

مدینة من السامرة یقال لھا سوخار بقرب الضیعة التي 
وكانت ھناك بئر یعقوب.  6 وھبھا یعقوب لیوسف ابنھ.

فاذ كان یسوع قد تعب من السفر جلس ھكذا على البئر. 
فجاءت امرأة من السامرة  7 وكان نحو الساعة السادسة.

الن  8 لتستقي ماء. فقال لھا یسوع اعطیني الشرب.
  المیذه كانوا قد مضوا الى المدینة لیبتاعوا طعاما.ت

فقالت لھ المرأة السامریة كیف تطلب مني لتشرب  9
وانت یھودي وانا امرأة سامریة. الن الیھود ال یعاملون 

اجاب یسوع وقال لھا لو كنت تعلمین  10 السامریین.
عطیة هللا ومن ھو الذي یقول لك اعطیني الشرب لطلبت 

قالت لھ المرأة یا سید ال  11 اك ماء حّیا.انت منھ فاعط
ألعلك  12 دلو لك والبئر عمیقة. فمن این لك الماء الحي.

اعظم من ابینا یعقوب الذي اعطانا البئر وشرب منھا ھو 
اجاب یسوع وقال لھا. كل من  13 وبنوه ومواشیھ.

ولكن من یشرب  14 یشرب من ھذا الماء یعطش ایضا.
ا فلن یعطش الى االبد. بل الماء من الماء الذي اعطیھ ان

  الذي اعطیھ یصیر فیھ ینبوع ماء ینبع الى حیاة ابدیة.

قالت لھ المرأة یا سید اعطني ھذا الماء لكي ال  15
قال لھا یسوع اذھبي  16 اعطش وال آتي الى ھنا الستقي.
اجابت المرأة وقالت  17 وادعي زوجك وتعالي الى ھھنا.

 حسنا قلت لیس لي زوج. لیس لي زوج. قال لھا یسوع
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النھ كان لك خمسة ازواج والذي لك اآلن لیس ھو  18
قالت لھ المرأة یا سید ارى  19 زوجك. ھذا قلت بالصدق.

آباؤنا سجدوا في ھذا الجبل وانتم تقولون ان  20 انك نبي.
  في اورشلیم الموضع الذي ینبغي ان یسجد فیھ.

ي ساعة ال في قال لھا یسوع یا امرأة صدقیني انھ تأت 21
انتم  22 ھذا الجبل وال في اورشلیم تسجدون لآلب.

تسجدون لما لستم تعلمون. اما نحن فنسجد لما نعلم. الن 
ولكن تأتي ساعة وھي اآلن  23 الخالص ھو من الیھود.

حین الساجدون الحقیقیون یسجدون لآلب بالروح والحق. 
. هللا روح 24 الن اآلب طالب مثل ھؤالء الساجدین لھ.

 والذین یسجدون لھ فبالروح والحق ینبغي ان یسجدوا.

قالت لھ المرأة انا اعلم ان مسیا الذي یقال لھ المسیح  25
قال لھا یسوع  26 یأتي. فمتى جاء ذاك یخبرنا بكل شيء.

وعند ذلك جاء تالمیذه وكانوا  27 انا الذي اكلمك ھو
لب یتعجبون انھ یتكلم مع امرأة. ولكن لم یقل احد ماذا تط

فتركت المرأة جرتھا ومضت  28 او لماذا تتكلم معھا.
ھلموا انظروا انسانا قال لي  29 الى المدینة وقالت للناس

فخرجوا من  30 كل ما فعلت. ألعل ھذا ھو المسیح.
وفي اثناء ذلك سألھ تالمیذه قائلین  31 المدینة وأتوا الیھ

فونھ فقال لھم انا لي طعام آلكل لستم تعر 32 یا معّلم كل.
فقال التالمیذ بعضھم لبعض ألعل احدا اتاه  33 انتم.

قال لھم یسوع طعامي ان اعمل مشیئة  34 بشيء لیأكل.
أما تقولون انھ یكون اربعة  35 الذي ارسلني واتمم عملھ.

اشھر ثم یأتي الحصاد. ھا انا اقول لكم ارفعوا اعینكم 
والحاصد  36 وانظروا الحقول انھا قد ابیّضت للحصاد.

أخذ اجرة ویجمع ثمرا للحیاة االبدیة لكي یفرح الزارع ی
النھ في ھذا یصدق القول ان واحدا  37 والحاصد معا.

انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم  38 یزرع وآخر یحصد.
  تتعبوا فیھ. آخرون تعبوا وانتم قد دخلتم على تعبھم

فآمن بھ من تلك المدینة كثیرون من السامریین بسبب  39
  التي كانت تشھد انھ قال لي كل ما فعلت. كالم المرأة

فلما جاء الیھ السامریون سألوه ان یمكث عندھم.  40
 فآمن بھ اكثر جدا بسبب كالمھ. 41 فمكث ھناك یومین.

وقالوا للمرأة اننا لسنا بعد بسبب كالمك نؤمن. الننا  42
نحن قد سمعنا ونعلم ان ھذا ھو بالحقیقة المسیح مخّلص 

الیومین خرج من ھناك ومضى الى  وبعد 43 العالم
الن یسوع نفسھ شھد ان لیس لنبي كرامة في  44 الجلیل.
فلما جاء الى الجلیل قبلھ الجلیلیون اذ كانوا قد  45 وطنھ.

عاینوا كل ما فعل في اورشلیم في العید. النھم ھم ایضا 
فجاء یسوع ایضا الى قانا الجلیل  46 جاءوا الى العید.

ا. وكان خادم للملك ابنھ مریض في حیث صنع الماء خمر
ھذا اذ سمع ان یسوع قد جاء من الیھودیة  47 كفرناحوم.

الى الجلیل انطلق الیھ وسألھ ان ینزل ویشفي ابنھ النھ 
فقال لھ یسوع ال تؤمنون ان  48 كان مشرفا على الموت.
قال لھ خادم الملك یا سید  49 لم تروا آیات وعجائب.

قال لھ یسوع اذھب. ابنك  50 انزل قبل ان یموت ابني.
  حّي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالھا لھ یسوع وذھب.

وفیما ھو نازل استقبلھ عبیده واخبروه قائلین ان ابنك  51
فاستخبرھم عن الساعة التي فیھا اخذ یتعافى  52 حّي.

ففھم  53 فقالوا لھ امس في الساعة السابعة تركتھ الحمى.
التي قال لھ فیھا یسوع ان ابنك االب انھ في تلك الساعة 
ھذه ایضا آیة ثانیة صنعھا  54 حّي. فآمن ھو وبیتھ كلھ.

   یسوع لما جاء من الیھودیة الى الجلیل

 وبعد ھذا كان عید للیھود فصعد یسوع الى اورشلیم. 5

وفي اورشلیم عند باب الضان بركة یقال لھا بالعبرانیة  2
كان مضطجعا في ھذه  3 بیت حسدا لھا خمسة اروقة.

جمھور كثیر من مرضى وعمي وعرج وعسم یتوقعون 
الن مالكا كان ینزل احیانا في البركة  4 تحریك الماء.

ویحرك الماء. فمن نزل اوال بعد تحریك الماء كان یبرأ 
وكان ھناك انسان بھ مرض منذ  5 من اي مرض اعتراه.

ھذا رآه یسوع مضطجعا وعلم ان  6 ثمان وثالثین سنة.
اجابھ المریض یا  7 نا كثیرا فقال لھ اترید ان تبرأ.لھ زما

سید لیس لي انسان یلقیني في البركة متى تحرك الماء. 
قال لھ یسوع قم.  8 بل بینما انا آت ینزل قدامي آخر.

فحاال برئ االنسان وحمل  9 احمل سریرك وامش.
فقال الیھود  10 سریره ومشى. وكان في ذلك الیوم سبت

  ت. ال یحّل لك ان تحمل سریرك.للذي شفي انھ سب

اجابھم ان الذي ابرأني ھو قال لي احمل سریرك  11
فسألوه من ھو االنسان الذي قال لك احمل  12 وامش.

اما الذي شفي فلم یكن یعلم من ھو.  13 سریرك وامش.
بعد ذلك  14 الن یسوع اعتزل. اذ كان في الموضع جمع.

د برئت. فال وجده یسوع في الھیكل وقال لھ ھا انت ق
فمضى االنسان  15 تخطئ ایضا لئال یكون لك اشّر.

ولھذا كان  16 واخبر الیھود ان یسوع ھو الذي ابرأه.
الیھود یطردون یسوع ویطلبون ان یقتلوه النھ عمل ھذا 

فاجابھم یسوع ابي یعمل حتى اآلن وانا  17 في سبت.
فمن اجل ھذا كان الیھود یطلبون اكثر ان  18 اعمل.
. النھ لم ینقض السبت فقط بل قال ایضا ان هللا ابوه یقتلوه

rفاجاب یسوع وقال لھم الحق الحق  19 معادال نفسھ با
یعمل من نفسھ شیئا اال ما  اقول لكم ال یقدر االبن ان

االبن  ینظر اآلب یعمل. الن مھما عمل ذاك فھذا یعملھ
الن اآلب یحب االبن ویریھ جمیع ما ھو  20 كذلك.

  یریھ اعماال اعظم من ھذه لتتعجبوا انتم.یعملھ. وس

النھ كما ان اآلب یقیم االموات ویحیي كذلك االبن  21
الن اآلب ال یدین احدا بل قد  22 ایضا یحیي من یشاء.

لكي یكرم الجمیع االبن كما  23 اعطى كل الدینونة لالبن.
یكرمون اآلب. من ال یكرم االبن ال یكرم اآلب الذي 

لحق اقول لكم ان من یسمع كالمي الحق ا 24 ارسلھ
ویؤمن بالذي ارسلني فلھ حیاة ابدیة وال یأتي الى دینونة 

الحق الحق اقول  25 بل قد انتقل من الموت الى الحیاة.
لكم انھ تأتي ساعة وھي اآلن حین یسمع االموات صوت 

النھ كما ان اآلب لھ حیاة  26 ابن هللا والسامعون یحیون.
  البن ان تكون لھ حیاة في ذاتھ.في ذاتھ كذلك اعطى ا



   - Johnیوحنا  

54 

 

  واعطاه سلطانا ان یدین ایضا النھ ابن االنسان. 27

ال تتعجبوا من ھذا. فانھ تأتي ساعة فیھا یسمع جمیع  28
فیخرج الذین فعلوا  29 الذین في القبور صوتھ.

الصالحات الى قیامة الحیاة والذین عملوا السّیآت الى 
ان افعل من نفسي شیئا.  انا ال اقدر 30 قیامة الدینونة.

كما اسمع ادین ودینونتي عادلة الني ال اطلب مشیئتي بل 
ان كنت اشھد لنفسي  31 مشیئة اآلب الذي ارسلني

الذي یشھد لي ھو آخر وانا اعلم  32 فشھادتي لیست حقا.
انتم ارسلتم الى  33 ان شھادتھ التي یشھدھا لي ھي حق.

ادة من انسان. وانا ال اقبل شھ 34 یوحنا فشھد للحق.
كان ھو السراج  35 ولكني اقول ھذا لتخلصوا انتم.

  الموقد المنیر وانتم اردتم ان تبتھجوا بنوره ساعة.

واما انا فلي شھادة اعظم من یوحنا. الن االعمال  36
اعطاني اآلب الكملھا ھذه االعمال بعینھا التي انا  التي

ب واآل 37 اآلب قد ارسلني. اعملھا ھي تشھد لي ان
نفسھ الذي ارسلني یشھد لي. لم تسمعوا صوتھ قط وال 

ولیست لكم كلمتھ ثابتة فیكم. الن الذي  38 ابصرتم ھیئتھ.
فتشوا الكتب النكم  39 ارسلھ ھو لستم انتم تؤمنون بھ.

  تظنون ان لكم فیھا حیاة ابدیة. وھي التي تشھد لي.

مجدا  41 وال تریدون ان تأتوا الّي لتكون لكم حیاة 40
ولكني قد عرفتكم ان لیست لكم  42 ن الناس لست اقبل.م

انا قد أتیت باسم ابي ولستم  43 محبة هللا في انفسكم.
  تقبلونني. ان أتى آخر باسم نفسھ فذلك تقبلونھ.

كیف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم  44
 من بعض. والمجد الذي من االلھ الواحد لستم تطلبونھ

ني اشكوكم الى اآلب. یوجد الذي یشكوكم ال تظنوا ا 45
النكم لو كنتم  46 وھو موسى الذي علیھ رجاؤكم.

  تصدقون موسى لكنتم تصدقونني النھ ھو كتب عني.

فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكیف تصدقون  47
   كالمي

بعد ھذا مضى یسوع الى عبر بحر الجلیل وھو بحر  6
صروا آیاتھ التي كان وتبعھ جمع كثیر النھم اب 2 طبریة.

فصعد یسوع الى جبل وجلس  3 یصنعھا في المرضى.
  وكان الفصح عید الیھود قریبا 4 ھناك مع تالمیذه.

فرفع یسوع عینیھ ونظر ان جمعا كثیرا مقبل الیھ فقال  5
وانما قال ھذا  6 لفیلبس من این نبتاع خبزا لیاكل ھؤالء.

اجابھ  7 لیمتحنھ النھ ھو علم ما ھو مزمع ان یفعل.
فیلبس ال یكفیھم خبز بمئتي دینار لیأخذ كل واحد منھم 

قال لھ واحد من تالمیذه وھو اندراوس  8 شیئا یسیرا.
ھنا غالم معھ خمسة ارغفة شعیر  9 اخو سمعان بطرس.

فقال یسوع  10 وسمكتان. ولكن ما ھذا لمثل ھؤالء.
اجعلوا الناس یتكئون. وكان في المكان عشب كثیر. فاتكأ 

واخذ یسوع  11 رجال وعددھم نحو خمسة آالف.ال
االرغفة وشكر ووزع على التالمیذ والتالمیذ اعطوا 

  المتكئین. وكذلك من السمكتین بقدر ما شاءوا.

 

فلما شبعوا قال لتالمیذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي  12
فجمعوا ومألوا اثنتي عشرة قفة من  13 ال یضیع شيء.

 یر التي فضلت عن اآلكلین.الكسر من خمسة ارغفة الشع

فلما رأى الناس اآلیة التي صنعھا یسوع قالوا ان ھذا  14
واما یسوع فاذ  15 ھو بالحقیقة النبي اآلتي الى العالم.

علم انھم مزمعون ان یأتوا ویختطفوه لیجعلوھملكا 
ولما كان المساء نزل  16 انصرف ایضا الى الجبل وحده

لسفینة وكانوا یذھبون الى فدخلوا ا 17 تالمیذه الى البحر.
عبر البحر الى كفرناحوم. وكان الظالم قد اقبل ولم یكن 

وھاج البحر من ریح عظیمة  18 یسوع قد أتى الیھم.
فلما كانوا قد جذفوا نحو خمس وعشرین او  19 تھب.

ثالثین غلوة نظروا یسوع ماشیا على البحر مقتربا من 
  تخافوا.فقال لھم انا ھو ال  20 السفینة فخافوا.

فرضوا ان یقبلوه في السفینة وللوقت صارت السفینة  21
وفي الغد لما  22 الى االرض التي كانوا ذاھبین الیھا

انھ لم تكن  رأى الجمع الذین كانوا واقفین في عبر البحر
ھناك سفینة اخرى سوى واحدة وھي تلك التي دخلھا 

ى لم یدخل السفینة مع تالمیذه بل مض تالمیذه وان یسوع
غیر انھ جاءت سفن من طبریة الى  23 تالمیذه وحدھم.

  قرب الموضع الذي اكلوا فیھ الخبز اذ شكر الرب.

فلما رأى الجمع ان یسوع لیس ھو ھناك وال تالمیذه  24
دخلوا ھم ایضا السفن وجاءوا الى كفرناحوم یطلبون 

ولما وجدوه في عبر البحر قالوا لھ یا معّلم  25 یسوع.
اجابھم یسوع وقال الحق الحق اقول  26 متى صرت ھنا.

لكم انتم تطلبونني لیس النكم رأیتم آیات بل النكم اكلتم 
اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام  27 من الخبز فشبعتم.

الباقي للحیاة االبدیة الذي یعطیكم ابن االنسان الن ھذا هللا 
فقالوا لھ ماذا نفعل حتى نعمل اعمال  28 اآلب قد ختمھ.

اجاب یسوع وقال لھم ھذا ھو عمل هللا ان تؤمنوا  29 .هللا
فقالوا لھ فأیة آیة تصنع لنرى  30 بالذي ھو ارسلھ.

آباؤنا اكلوا الّمن في البریة  31 ونؤمن بك. ماذا تعمل.
  كما ھو مكتوب انھ اعطاھم خبزا من السماء لیأكلوا

فقال لھم یسوع الحق الحق اقول لكم لیس موسى  32
خبز من السماء بل ابي یعطیكم الخبز الحقیقي اعطاكم ال

الن خبز هللا ھو النازل من السماء  33 من السماء.
فقالوا لھ یا سید اعطنا في كل  34 الواھب حیاة للعالم.

فقال لھم یسوع انا ھو خبز الحیاة.  35 حین ھذا الخبز.
 من یقبل الّي فال یجوع ومن یؤمن بي فال یعطش ابدا.

  م انكم قد رأیتموني ولستم تؤمنون.ولكني قلت لك 36

كل ما یعطیني اآلب فالّي یقبل ومن یقبل الّي ال  37
الني قد نزلت من السماء لیس العمل  38 اخرجھ خارجا.

وھذه مشیئة اآلب  39 مشیئتي بل مشیئة الذي ارسلني.
الذي ارسلني ان كل ما اعطاني ال أتلف منھ شیئا بل 

ن ھذه مشیئة الذي ارسلني ال 40 اقیمھ في الیوم االخیر.
ان كل من یرى االبن ویؤمن بھ تكون لھ حیاة ابدیة وانا 

فكان الیھود یتذمرون علیھ  41 اقیمھ في الیوم االخیر
  النھ قال انا ھو الخبز الذي نزل من السماء.
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وقالوا ألیس ھذا ھو یسوع ابن یوسف الذي نحن  42
من عارفون بابیھ وامھ. فكیف یقول ھذا اني نزلت 

 فاجاب یسوع وقال لھم ال تتذمروا فیما بینكم. 43 السماء.

ال یقدر احد ان یقبل الّي ان لم یجتذبھ اآلب الذي  44
انھ مكتوب في  45 ارسلني وانا اقیمھ في الیوم االخیر.

االنبیاء ویكون الجمیع متعلمین من هللا. فكل من سمع من 
ب اال لیس ان احدا رأى اآل 46 اآلب وتعّلم یقبل الّي.

الحق الحق اقول لكم  47 الذي من هللا. ھذا قد رأى اآلب.
  انا ھو خبز الحیاة. 48 من یؤمن بي فلھ حیاة ابدیة.

ھذا ھو  50 آباؤكم اكلوا المّن في البریة وماتوا. 49
الخبز النازل من السماء لكي یأكل منھ االنسان وال 

ن انا ھو الخبز الحي الذي نزل من السماء. ا 51 یموت.
الخبز یحیا الى االبد. والخبز الذي انا  اكل احد من ھذا

  حیاة العالم اعطي ھو جسدي الذي ابذلھ من اجل

فخاصم الیھود بعضھم بعضا قائلین كیف یقدر ھذا ان  52
فقال لھم یسوع الحق الحق اقول  53 یعطینا جسده لناكل.

لكم ان لم تأكلوا جسد ابن االنسان وتشربوا دمھ فلیس لكم 
من یأكل جسدي ویشرب دمي فلھ حیاة  54 اة فیكم.حی

الن جسدي ماكل  55 ابدیة وانا اقیمھ في الیوم االخیر.
من یاكل جسدي ویشرب  56 حق ودمي مشرب حق.
كما ارسلني اآلب الحي وانا  57 دمي یثبت فّي وانا فیھ.

ھذا ھو الخبز  58 حّي باآلب فمن یأكلني فھو یحیا بي.
لیس كما اكل آباؤكم المّن وماتوا. الذي نزل من السماء. 

قال ھذا في  59 من یأكل ھذا الخبز فانھ یحیا الى االبد.
فقال كثیرون من  60 المجمع وھو یعلم في كفرناحوم

تالمیذه اذ سمعوا ان ھذا الكالم صعب. من یقدر ان 
فعلم یسوع في نفسھ ان تالمیذه یتذمرون  61 یسمعھ.

فان رأیتم ابن االنسان  62 على ھذا فقال لھم أھذا یعثركم.
الروح ھو الذي یحیي.  63 صاعدا الى حیث كان اوال.

اما الجسد فال یفید شیئا. الكالم الذي اكلمكم بھ ھو روح 
ولكن منكم قوم ال یؤمنون. الن یسوع من  64 وحیاة.

 البدء علم من ھم الذین ال یؤمنون ومن ھو الذي یسلمھ.

ر احد ان یأتي الّي ان لم فقال. لھذا قلت لكم انھ ال یقد 65
من ھذا الوقت رجع كثیرون من تالمیذه  66 یعط من ابي

فقال یسوع  67 الى الوراء ولم یعودوا یمشون معھ.
  لالثني عشر ألعلكم انتم ایضا تریدون ان تمضوا.

فاجابھ سمعان بطرس یا رب الى من نذھب. كالم  68
انك انت ونحن قد آمّنا وعرفنا  69 الحیاة االبدیة عندك.

اجابھم یسوع ألیس اني انا  70 المسیح ابن هللا الحي.
قال عن  71 اخترتكم االثني عشر وواحد منكم شیطان.

یھوذا سمعان االسخریوطي. الن ھذا كان مزمعا ان 
   یسلمھ وھو واحد من االثني عشر

وكان یسوع یتردد بعد ھذا في الجلیل .النھ لم یرد ان  7
  لیھود كانوا یطلبون ان قتلوهیتردد في الیھودیة الن ا

  وكان عید الیھود عید المظال قریبا . 2

 

فقال لھ اخوتھ انتقل من ھنا واذھب الى الیھودیة لكي  3
النھ لیس احد  4 یرى تالمیذك ایضا اعمالك التي تعمل .

یعمل شیئا في الخفاء وھو یرید ان یكون عالنیة .ان كنت 
الن اخوتھ  5 م .تعمل ھذه االشیاء فاظھر نفسك للعال

فقال لھم یسوع ان وقتي  6 ایضا لم یكونوا یؤمنون بھ .
ال  7 لم یحضر بعد .واما وقتكم ففي كل حین حاضر .

یقدر العالم ان یبغضكم ولكنھ یبغضني انا الني اشھد 
اصعدوا انتم الى ھذا العید .انا  8 علیھ ان اعمالھ شریرة .

  م یكمل بعد .لست اصعد بعد الى ھذا العید الن وقتي ل

ولما كان اخوتھ قد  10 قال لھم ھذا ومكث في الجلیل 9
صعدوا حینئذ صعد ھو ایضا الى العید ال ظاھرا بل كانھ 

فكان الیھود یطلبونھ في العید ویقولون  11 في الخفاء .
وكان في الجمع مناجاة كثیرة من  12 این ذاك .

بل نحوه .بعضھم یقولون انھ صالح .وآخرون یقولون ال 
ولكن لم یكن احد یتكلم عنھ جھارا  13 یضل الشعب .

ولما كان العید قد انتصف  14 لسبب الخوف من الیھود
فتعجب الیھود  15 صعد یسوع الى الھیكل وكان یعّلم .

اجابھم  16 قائلین كیف ھذا یعرف الكتب وھو لم یتعّلم .
ان  17 یسوع وقال تعلیمي لیس لي بل للذي ارسلني .

یعمل مشیئتھ یعرف التعلیم ھل ھو من هللا ام  شاء احد ان
من یتكلم من نفسھ یطلب مجد  18 اتكلم انا من نفسي .

نفسھ .واما من یطلب مجد الذي ارسلھ فھو صادق ولیس 
ألیس موسى قد اعطاكم الناموس ولیس احد  19 فیھ ظلم .

اجاب  20 منكم یعمل الناموس .لماذا تطلبون ان تقتلوني
اجاب  21 شیطان .من یطلب ان یقتلك . الجمع وقالوا بك

  یسوع وقال لھم عمال واحدا عملت فتتعجبون جمیعا .

لھذا اعطاكم موسى الختان .لیس انھ من موسى بل  22
فان كان  23 من اآلباء .ففي السبت تختنون االنسان .

االنسان یقبل الختان في السبت لئال ینقض ناموس موسى 
  انا كلھ في السبت .أفتسخطون علّي الني شفیت انس

  ال تحكموا حسب الظاھر بل احكموا حكما عادال 24

فقال قوم من اھل اورشلیم ألیس ھذا ھو الذي یطلبون  25
وھا ھو یتكلم جھارا وال یقولون لھ  26 ان یقتلوه .

 شیئا .ألعل الرؤساء عرفوا یقینا ان ھذا ھو المسیح حقا .

یح فمتى جاء ال ولكن ھذا نعلم من این ھو .واما المس 27
فنادى یسوع وھو یعّلم في  28 یعرف احد من این ھو

الھیكل قائال تعرفونني وتعرفون من این انا ومن نفسي لم 
 آت بل الذي ارسلني ھو حق الذي انتم لستم تعرفونھ .

فطلبوا ان  30 انا اعرفھ الني منھ وھو ارسلني . 29
قد  یمسكوه .ولم یلق احد یدا علیھ الن ساعتھ لم تكن

فآمن بھ كثیرون من الجمع وقالوا ألعل  31 جاءت بعد .
 المسیح متى جاء یعمل آیات اكثر من ھذه التي عملھا ھذا

سمع الفریسیون الجمع یتناجون بھذا من نحوه فارسل  32
فقال لھم  33 الفریسیون ورؤساء الكھنة خداما لیمسكوه .

یسوع انا معكم زمانا یسیرا بعد ثم امضي الى الذي 
ستطلبونني وال تجدونني وحیث اكون انا ال  34 رسلني .ا

  تقدرون انتم ان تأتوا .
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فقال الیھود فیما بینھم الى این ھذا مزمع ان یذھب  35
حتى ال نجده نحن .ألعلھ مزمع ان یذھب الى شتات 

ما ھذا القول الذي قال  36 الیونانیین ویعّلم الیونانیین .
ن انا ال تقدرون انتم ستطلبونني وال تجدونني وحیث اكو

وفي الیوم االخیر العظیم من العید وقف  37 ان تأتوا
 یسوع ونادى قائال ان عطش احد فلیقبل الّي ویشرب .

من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنھ انھار  38
قال ھذا عن الروح الذي كان المؤمنون بھ  39 ماء حّي .

قد أعطي  مزمعین ان یقبلوه .الن الروح القدس لم یكن
فكثیرون من  40 بعد .الن یسوع لم یكن قد مّجد بعد .

 الجمع لما سمعوا ھذا الكالم قالوا ھذا بالحقیقة ھو النبي .

آخرون قالوا ھذا ھو المسیح .وآخرون قالوا ألعل  41
ألم یقل الكتاب انھ من نسل  42 المسیح من الجلیل یأتي .

ھا یأتي داود ومن بیت لحم القریة التي كان داود فی
وكان  44 فحدث انشقاق في الجمع لسببھ . 43 المسیح .

قوم منھم یریدون ان یمسكوه ولكن لم یلق احد علیھ 
فجاء الخدام الى رؤساء الكھنة  45 االیادي

اجاب  46 والفریسیین .فقال ھؤالء لھم لماذا لم تأتوا بھ .
  الخدام لم یتكلم قط انسان ھكذا مثل ھذا االنسان .

  ھم الفریسیون ألعلكم انتم ایضا قد ضللتم .فاجاب 47

  ألعل احدا من الرؤساء او من الفریسیین آمن بھ . 48

 ولكن ھذا الشعب الذي ال یفھم الناموس ھو ملعون . 49

قال لھم نیقودیموس الذي جاء الیھ لیال وھو واحد  50
ألعل ناموسنا یدین انسانا لم یسمع منھ اوال  51 منھم .

اجابوا وقالوا لھ ألعلك انت ایضا  52 ل .ویعرف ماذا فع
  من الجلیل .فتّش وانظر .انھ لم یقم نبي من الجلیل .

   فمضى كل واحد الى بیتھ 53

ثم حضر ایضا  2 اما یسوع فمضى الى جبل الزیتون 8
الى الھیكل في الصبح وجاء الیھ جمیع الشعب فجلس 

مسكت في وقدم الیھ الكتبة والفریسیون امرأة أ 3 یعلّمھم .
قالوا لھ یا معّلم ھذه المرأة  4 زنا .ولما اقاموھا في الوسط

وموسى في  5 أمسكت وھي تزني في ذات الفعل .
  الناموس اوصانا ان مثل ھذه ترجم .فماذا تقول انت .

قالوا ھذا لیجربوه لكي یكون لھم ما یشتكون بھ  6
علیھ .واما یسوع فانحنى الى اسفل وكان یكتب باصبعھ 

ولما استمروا یسألونھ انتصب وقال لھم  7 االرض .على 
ثم انحنى  8 من كان منكم بال خطیة فلیرمھا اوال بحجر .

واما ھم  9 ایضا الى اسفل وكان یكتب على االرض .
 فلما سمعوا وكانت ضمائرھم تبّكتھم خرجوا واحدا

فواحدا مبتدئین من الشیوخ الى اآلخرین .وبقي یسوع 
فلما انتصب یسوع  10 الوسط . فيوحده والمرأة واقفة 

ولم ینظر احدا سوى المرأة قال لھا یا امرأة این ھم اولئك 
فقالت ال احد یا  11 المشتكون علیك .أما دانك احد .

سید .فقال لھا یسوع وال انا ادینك .اذھبي وال تخطئي 
  ایضا

 

ثم كلمھم یسوع ایضا قائال انا ھو نور العالم .من  12
  في الظلمة بل یكون لھ نور الحیاة . یتبعني فال یمشي

فقال لھ الفریسیون انت تشھد لنفسك شھادتك لیست  13
اجاب یسوع وقال لھم وان كنت اشھد لنفسي  14 حقا .

اعلم من این أتیت والى این  فشھادتي حق الني
این  اذھب .واما انتم فال تعلمون من این آتي وال الى

اما انا فلست ادین انتم حسب الجسد تدینون . 15 اذھب .
وان كنت انا ادین فدینونتي حق الني لست  16 احدا .

وایضا في  17 وحدي بل انا واآلب الذي ارسلني .
انا ھو  18 ناموسكم مكتوب ان شھادة رجلین حق .

فقالوا  19 الشاھد لنفسي ویشھد لي اآلب الذي ارسلني .
لھ این ھو ابوك .اجاب یسوع لستم تعرفونني انا وال 

ھذا الكالم قالھ  20 .لو عرفتموني لعرفتم ابي ایضا ابي
یسوع في الخزانة وھو یعّلم في الھیكل .ولم یمسكھ احد 

قال لھم یسوع ایضا  21 الن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد
انا امضي وستطلبونني وتموتون في خطیتكم .حیث 

فقال الیھود ألعلھ  22 امضي انا ال تقدرون انتم ان تأتوا .
سھ حتى یقول حیث امضي انا ال تقدرون انتم ان یقتل نف
فقال لھم انتم من اسفل .اما انا فمن فوق .انتم  23 تأتوا .

فقلت لكم  24 من ھذا العالم .اما انا فلست من ھذا العالم .
انكم تموتون في خطایاكم .النكم ان لم تؤمنوا اني انا ھو 

ھم فقالوا لھ من انت .فقال ل 25 تموتون في خطایاكم .
ان لي اشیاء  26 یسوع انا من البدء ما اكلمكم ایضا بھ .

كثیرة اتكلم واحكم بھا من نحوكم .لكن الذي ارسلني ھو 
ولم یفھموا  27 حق .وانا ما سمعتھ منھ فھذا اقولھ للعالم .

فقال لھم یسوع متى  28 انھ كان یقول لھم عن اآلب .
ست افعل رفعتم ابن االنسان فحینئذ تفھمون اني انا ھو ول

والذي  29 شیئا من نفسي بل اتكلم بھذا كما علّمني ابي .
ارسلني ھو معي ولم یتركني اآلب وحدي الني في كل 

وبینما ھو یتكلم بھذا آمن بھ  30 حین افعل ما یرضیھ
فقال یسوع للیھود الذین آمنوا بھ انكم ان  31 كثیرون .

ن وتعرفو 32 ثبتم في كالمي فبالحقیقة تكونون تالمیذي
اجابوه اننا ذریة ابراھیم ولم  33 الحق والحق یحرركم .

  نستعبد الحد قط .كیف تقول انت انكم تصیرون احرارا .

اجابھم یسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من یعمل  34
والعبد ال یبقى في البیت  35 الخطیة ھو عبد للخطیة .

فان حرركم  36 الى االبد .اما االبن فیبقى الى االبد .
انا عالم انكم ذریة  37 البن فبالحقیقة تكونون احرارا .ا

ابراھیم .لكنكم تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع 
انا اتكلم بما رأیت عند ابي .وانتم تعملون ما  38 لھ فیكم .

اجابوا وقالوا لھ ابونا ھو  39 رأیتم عند ابیكم .
م ابراھیم .قال لھم یسوع لو كنتم اوالد ابراھیم لكنت

ولكنكم اآلن تطلبون ان  40 تعملون اعمال ابراھیم .
تقتلوني وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعھ من 

انتم تعملون اعمال  41 هللا .ھذا لم یعملھ ابراھیم .
  ابیكم .فقالوا لھ اننا لم نولد من زنا .لنا اب واحد وھو هللا .
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ني الني فقال لھم یسوع لو كان هللا اباكم لكنتم تحبون 42
خرجت من قبل هللا وأتیت .الني لم آت من نفسي بل ذاك 

لماذا ال تفھمون كالمي .النكم ال تقدرون  43 ارسلني .
انتم من اب ھو ابلیس وشھوات  44 ان تسمعوا قولي .

كان قتاال للناس من البدء  ابیكم تریدون ان تعملوا .ذاك
ذب بالك ولم یثبت في الحق النھ لیس فیھ حق .متى تكلم

واما انا  45 فانما یتكلم مما لھ النھ كذاب وابو الكذاب .
من منكم یبّكتني  46 فألني اقول الحق لستم تؤمنون بي .

على خطیة .فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون 
الذي من هللا یسمع كالم هللا لذلك انتم لستم  47 بي .

لھ  فاجاب الیھود وقالوا 48 تسمعون النكم لستم من هللا
اجاب  49 ألسنا نقول حسنا انك سامري وبك شیطان .

 یسوع انا لیس بي شیطان لكني اكرم ابي وانتم تھینونني .

  انا لست اطلب مجدي .یوجد من یطلب ویدین . 50

الحق الحق اقول لكم ان كان احد یحفظ كالمي فلن  51
فقال لھ الیھود اآلن علمنا ان  52 یرى الموت الى االبد .

نا .قد مات ابراھیم واالنبیاء .وانت تقول ان كان بك شیطا
ألعلك  53 احد یحفظ كالمي فلن یذوق الموت الى االبد .

اعظم من ابینا ابراھیم الذي مات .واالنبیاء ماتوا .من 
اجاب یسوع ان كنت امجد نفسي فلیس  54 تجعل نفسك .

مجدي شیئا .ابي ھو الذي یمجدني الذي تقولون انتم انھ 
ولستم تعرفونھ .واما انا فاعرفھ .وان قلت اني  55 الھكم

 لست اعرفھ اكون مثلكم كاذبا .لكني اعرفھ واحفظ قولھ .

  ابوكم ابراھیم تھلل بان یرى یومي فرأى وفرح . 56

فقال لھ الیھود لیس لك خمسون سنة بعد .أفرأیت  57
قال لھم یسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان  58 ابراھیم .

فرفعوا حجارة لیرجموه .اما  59 انا كائن . یكون ابراھیم
یسوع فاختفى وخرج من الھیكل مجتازا في وسطھم 

   ھكذاومضى 

  وفیما ھو مجتاز رأى انسانا اعمى منذ والدتھ . 9

یا معّلم من اخطأ ھذا أم ابواه حتى  فسألھ تالمیذه قائلین 2
اجاب یسوع ال ھذا اخطأ وال ابواه لكن  3 ولد اعمى .

ینبغي ان اعمل اعمال الذي  4 عمال هللا فیھ .لتظھر ا
ارسلني ما دام نھار .یأتي لیل حین ال یستطیع احد ان 

قال ھذا  6 ما دمت في العالم فانا نور العالم 5 یعمل .
وتفل على االرض وصنع من التفل طینا وطلى بالطین 

وقال لھ اذھب اغتسل في بركة  7 عیني االعمى .
 ل .فمضى واغتسل وأتى بصیراسلوام .الذي تفسیره مرس

فالجیران والذین كانوا یرونھ قبال انھ كان اعمى قالوا  8
آخرون  9 ألیس ھذا ھو الذي كان یجلس ویستعطي .

قالوا ھذا ھو .وآخرون انھ یشبھھ .واما ھو فقال اني انا 
اجاب ذاك  11 فقالوا لھ كیف انفتحت عیناك . 10ھو . 

ینا وطلى عینّي وقال وقال .انسان یقال لھ یسوع صنع ط
لي اذھب الى بركة سلوام واغتسل .فمضیت واغتسلت 

فأتوا  13 فقالوا لھ این ذاك .قال ال اعلم 12 فابصرت .
  الى الفریسیین بالذي كان قبال اعمى .

  وكان سبت حین صنع یسوع الطین وفتح عینیھ . 14

فسألھ الفریسیون ایضا كیف ابصر .فقال لھم وضع  15
فقال قوم من  16 ینّي واغتسلت فانا أبصر .طینا على ع

الفریسیین ھذا االنسان لیس من هللا النھ ال یحفظ 
السبت .آخرون قالوا كیف یقدر انسان خاطئ ان یعمل 

قالوا ایضا  17 مثل ھذه اآلیات .وكان بینھم انشقاق .
لالعمى ماذا تقول انت عنھ من حیث انھ فتح عینیك .فقال 

ق الیھود عنھ انھ كان اعمى فلم یصد 18 انھ نبي .
فسألوھما  19 فأبصر حتى دعوا ابوي الذي ابصر .

قائلین أھذا ابنكما الذي تقوالن انھ ولد اعمى .فكیف 
اجابھم ابواه وقاال نعلم ان ھذا ابننا وانھ  20 یبصر اآلن .
واما كیف یبصر اآلن فال نعلم .او من  21 ولد اعمى .

سن .اسألوه فھو یتكلم عن فتح عینیھ فال نعلم .ھو كامل ال
قال ابواه ھذا النھما كانا یخافان من  22 نفسھ .

الیھود .الن الیھود كانوا قد تعاھدوا انھ ان اعترف احد 
لذلك قال أبواه انھ  23 بانھ المسیح یخرج من المجمع .

فدعوا ثانیة االنسان الذي كان  24 كامل السن اسألوه
نعلم ان ھذا االنسان  اعمى وقالوا لھ اعطي مجدا r .نحن

فاجاب ذاك وقال أخاطئ ھو .لست  25 خاطئ .
اعلم .انما اعلم شیئا واحدا .اني كنت اعمى واآلن 

فقالوا لھ ایضا ماذا صنع بك .كیف فتح  26 ابصر .

اجابھم قد قلت لكم ولم تسمعوا .لماذا تریدون  27 عینیك .
ان تسمعوا ایضا ألعلكم انتم تریدون ان تصیروا لھ 

فشتموه وقالوا انت تلمیذ ذاك .واما نحن فاننا  28 میذ .تال
نحن نعلم ان موسى كلمھ هللا .واما  29 تالمیذ موسى .

اجاب الرجل وقال لھم ان  30 ھذا فما نعلم من این ھو .
في ھذا عجبا انكم لستم تعلمون من این ھو وقد فتح 

ونعلم ان هللا ال یسمع للخطاة .ولكن ان كان  31 عینّي .
منذ الدھر لم  32 حد یتقي هللا ویفعل مشیئتھ فلھذا یسمع .ا

لو لم یكن ھذا  33 یسمع ان احدا فتح عیني مولود اعمى .
اجابوا وقالوا لھ في  34 من هللا لم یقدر ان یفعل شیئا .

 الخطایا ولدت انت بجملتك وانت تعلّمنا .فاخرجوه خارجا

ھ فسمع یسوع انھم اخرجوه خارجا فوجده وقال ل 35
اجاب ذاك وقال من ھو یا سید  36 أتؤمن بابن هللا .

فقال لھ یسوع قد رأیتھ والذي یتكلم معك  37 ألومن بھ .
فقال یسوع  39 فقال أومن یا سید .وسجد لھ 38 ھو ھو .

لدینونة أتیت انا الى ھذا العالم حتى یبصر الذین ال 
فسمع ھذا الذین  40 یبصرون ویعمى الذین یبصرون .

ھ من الفریسیین وقالوا لھ ألعلنا نحن ایضا كانوا مع
قال لھم یسوع لو كنتم عمیانا لما كانت لكم  41 عمیان .

   خطیة .ولكن اآلن تقولون اننا نبصر فخطیتكم باقیة

الحق الحق اقول لكم ان الذي ال یدخل من الباب الى  10
حظیرة الخراف بل یطلع من موضع آخر فذاك سارق 

خل من الباب فھو راعي واما الذي ید 2 ولص .
لھذا یفتح البواب والخراف تسمع صوتھ  3 الخراف .

  فیدعو خرافھ الخاصة باسماء ویخرجھا .
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ومتى اخرج خرافھ الخاصة یذھب امامھا والخراف  4
واما الغریب فال تتبعھ بل  5 تتبعھ النھا تعرف صوتھ .

ھذا المثل  6 تھرب منھ النھا ال تعرف صوت الغرباء .
م یسوع .واما ھم فلم یفھموا ما ھو الذي كان قالھ لھ

فقال لھم یسوع ایضا الحق الحق اقول لكم  7 یكلمھم بھ
جمیع الذین أتوا قبلي ھم سراق  8 اني انا باب الخراف .

انا ھو  9 ولصوص .ولكن الخراف لم تسمع لھم .
الباب .ان دخل بي احد فیخلص ویدخل ویخرج ویجد 

ال لیسرق ویذبح السارق ال یأتي ا 10 مرعى .
ویھلك .واما انا فقد أتیت لتكون لھم حیاة ولیكون لھم 

انا ھو الراعي الصالح .والراعي الصالح  11 افضل .
واما الذي ھو اجیر ولیس  12 یبذل نفسھ عن الخراف .

راعیا الذي لیست الخراف لھ فیرى الذئب مقبال ویترك 
  الخراف ویھرب .فیخطف الذئب الخراف ویبددھا .

  واالجیر یھرب النھ اجیر وال یبالي بالخراف . 13

اما انا فاني الراعي الصالح واعرف خاصتي  14
كما ان اآلب یعرفني وانا اعرف  15 وخاصتي تعرفني

ولي خراف  16 اآلب .وانا اضع نفسي عن الخراف .
أخر لیست من ھذه الحظیرة ینبغي ان آتي بتلك ایضا 

لھذا  17 واحد . فتسمع صوتي وتكون رعیة واحدة وراع
لیس  18 یحبني اآلب الني اضع نفسي آلخذھا ایضا .

احد یأخذھا مني بل اضعھا انا من ذاتي .لي سلطان ان 
اضعھا ولي سلطان ان آخذھا ایضا .ھذه الوصیة قبلتھا 

فحدث ایضا انشقاق بین الیھود بسبب ھذا  19 من ابي .
فقال كثیرون منھم بھ شیطان وھو  20 الكالم .

آخرون قالوا لیس ھذا  21 یھذي .لماذا تستمعون لھ .
كالم من بھ شیطان .ألعل شیطانا یقدر ان یفتح اعین 

 وكان عید التجدید في اورشلیم وكان شتاء . 22 العمیان

 وكان یسوع یتمشى في الھیكل في رواق سلیمان . 23

الى متى تعلّق انفسنا .ان فاحتاط بھ الیھود وقالوا لھ  24
اجابھم یسوع اني  25 كنت انت المسیح فقل لنا جھرا .

قلت لكم ولستم تؤمنون .االعمال التي انا اعملھا باسم ابي 
ولكنكم لستم تؤمنون النكم لستم من  26 ھي تشھد لي .

خرافي تسمع صوتي وانا  27 خرافي كما قلت لكم .
اة ابدیة ولن تھلك وانا اعطیھا حی 28 اعرفھا فتتبعني .

ابي الذي  29 الى االبد وال یخطفھا احد من یدي .
اعطاني ایاھا ھو اعظم من الكل وال یقدر احد ان یخطف 

فتناول الیھود ایضا  31 انا واآلب واحد 30 من ید ابي .
اجابھم یسوع اعماال كثیرة حسنة  32 حجارة لیرجموه .

  نني .أریتكم من عند ابي .بسبب اي عمل منھا ترجمو

اجابھ الیھود قائلین لسنا نرجمك الجل عمل حسن بل  33
  الجل تجدیف .فانك وانت انسان تجعل نفسك الھا .

اجابھم یسوع ألیس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم  34
ان قال آلھة الولئك الذین صارت الیھم كلمة  35 آلھة .

 فالذي قدسھ اآلب 36 هللا .وال یمكن ان ینقض المكتوب .

وارسلھ الى العالم أتقولون لھ انك تجدف الني قلت اني 
  ابن هللا .

  ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي . 37

ولكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فآمنوا  38
  باالعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا ان اآلب فّي وانا فیھ

  فطلبوا ایضا ان یمسكوه فخرج من ایدیھم . 39

یضا الى عبر االردن الى المكان الذي كان ومضى ا 40
فأتى الیھ كثیرون  41 یوحنا یعمد فیھ اوال ومكث ھناك .

وقالوا ان یوحنا لم یفعل آیة واحدة .ولكن كل ما قالھ 
   فآمن كثیرون بھ ھناك 42 یوحنا عن ھذا كان حقا .

وكان انسان مریضا وھو لعارز من بیت عنیا من  11
وكانت مریم التي كان لعازر  2 . قریة مریم ومرثا اختھا

اخوھا مریضا ھي التي دھنت الرب بطیب ومسحت 
فارسلت االختان الیھ قائلتین یا سید  3 رجلیھ بشعرھا .

فلما سمع یسوع قال ھذا  4 ھوذا الذي تحبھ مریض
 المرض لیس للموت بل الجل مجد هللا لیتمجد ابن هللا بھ .

  . وكان یسوع یحب مرثا واختھا ولعازر 5

فلما سمع انھ مریض مكث حینئذ في الموضع الذي  6
ثم بعد ذلك قال لتالمیذه لنذھب الى  7 كان فیھ یومین .
قال لھ التالمیذ یا معّلم اآلن كان الیھود  8 الیھودیة ایضا .

اجاب  9 یطلبون ان یرجموك وتذھب ایضا الى ھناك .
یسوع ألیست ساعات النھار اثنتي عشرة .ان كان احد 

  ي في النھار ال یعثر النھ ینظر نور ھذا العالم .یمش

ولكن ان كان احد یمشي في اللیل یعثر الن النور  10
قال ھذا وبعد ذلك قال لھم .لعازر حبیبنا قد  11 لیس فیھ .

فقال تالمیذه یا سید ان كان  12 نام .لكني اذھب ألوقظھ .
وكان یسوع یقول عن موتھ .وھم  13 قد نام فھو یشفى .

فقال لھم یسوع حینئذ  14 وا انھ یقول عن رقاد النوم .ظن
وانا افرح الجلكم اني لم اكن  15 عالنیة لعازر مات .

فقال توما الذي  16 ھناك لتؤمنوا .ولكن لنذھب الیھ .
یقال لھ التوأم للتالمیذ رفقائھ لنذھب نحن ایضا لكي 

فلما أتى یسوع وجد انھ قد صار لھ اربعة  17 نموت معھ
وكانت بیت عنیا قریبة من اورشلیم  18 في القبر .ایام 

وكان كثیرون من الیھود قد  19 نحو خمس عشرة غلوة .
فلما  20 جاءوا الى مرثا ومریم لیعزوھما عن اخیھما .

سمعت مرثا ان یسوع آت القتھ .واما مریم فاستمرت 
فقالت مرثا لیسوع یا سید لو كنت  21 جالسة في البیت .
لكني اآلن ایضا اعلم ان كل ما  22 . ھھنا لم یمت اخي

قال لھا یسوع سیقوم  23 تطلب من هللا یعطیك هللا ایاه .
قالت لھ مرثا انا اعلم انھ سیقوم في القیامة  24 اخوك .

قال لھا یسوع انا ھو القیامة  25 في الیوم االخیر .
وكل من كان  26 والحیاة .من آمن بي ولو مات فسیحیا .

  یموت الى االبد .أتؤمنین بھذا . حّیا وآمن بي فلن

قالت لھ نعم یا سید .انا قد آمنت انك انت المسیح ابن  27
ولما قالت ھذا مضت ودعت  28 هللا اآلتي الى العالم

  مریم اختھا سّرا قائلة المعّلم قد حضر وھو یدعوك .

  اما تلك فلما سمعت قامت سریعا وجاءت الیھ . 29
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لى القریة بل كان في المكان ولم یكن یسوع قد جاء ا 30
ثم ان الیھود الذین كانوا معھا  31 الذي القتھ فیھ مرثا .

في البیت یعزونھا لما رأوا مریم قامت عاجال وخرجت 
  تبعوھا قائلین انھا تذھب الى القبر لتبكي ھناك .

فمریم لما أتت الى حیث كان یسوع ورأتھ خّرت عند  32
  ھھنا لم یمت اخي .رجلیھ قائلة لھ یا سید لو كنت 

فلما رآھا یسوع تبكي والیھود الذین جاءوا معھا  33
وقال این  34 یبكون انزعج بالروح واضطرب

 بكى یسوع . 35 وضعتموه .قالوا لھ یا سید تعال وانظر .

وقال بعض  37 فقال الیھود انظروا كیف كان یحبھ . 36
 منھم ألم یقدر ھذا الذي فتح عیني االعمى ان یجعل ھذا

فانزعج یسوع ایضا في نفسھ وجاء  38 ایضا ال یموت
قال  39 الى القبر .وكان مغارة وقد وضع علیھ حجر .

یسوع ارفعوا الحجر .قالت لھ مرثا اخت المیت یا سید قد 
قال لھا یسوع ألم اقل لك ان  40 انتن الن لھ اربعة ایام .

فرفعوا الحجر حیث كان المیت  41 آمنت ترین مجد هللا .
وعا ورفع یسوع عینیھ الى فوق وقال ایھا اآلب موض

وانا علمت انك في كل  42 اشكرك النك سمعت لي .
حین تسمع لي .ولكن الجل ھذا الجمع الواقف 

ولما قال ھذا صرخ  43 قلت .لیؤمنوا انك ارسلتني .
فخرج المیت ویداه  44 بصوت عظیم لعازر ھلم خارجا .

بمندیل .فقال ورجاله مربوطات باقمطة ووجھھ ملفوف 
فكثیرون من الیھود  45 لھم یسوع حلّوه ودعوه یذھب

 الذین جاءوا الى مریم ونظروا ما فعل یسوع آمنوا بھ .

واما قوم منھم فمضوا الى الفریسیین وقالوا لھم عما  46
فجمع رؤساء الكھنة والفریسیون مجمعا  47 فعل یسوع .

  ثیرة .وقالوا ماذا نصنع فان ھذا االنسان یعمل آیات ك

ان تركناه ھكذا یؤمن الجمیع بھ فیأتي الرومانیون  48
فقال لھم واحد منھم .وھو  49 ویأخذون موضعنا واّمتنا .

قیافا .كان رئیسا للكھنة في تلك السنة .انتم لستم تعرفون 
وال تفكرون انھ خیر لنا ان یموت انسان واحد  50 شیئا .

قل ھذا من ولم ی 51 عن الشعب وال تھلك االمة كلھا .
نفسھ بل اذ كان رئیسا للكھنة في تلك السنة تنبأ ان یسوع 

ولیس عن االمة فقط بل  52 مزمع ان یموت عن االّمة .
فمن ذلك الیوم  53 لیجمع ابناء هللا المتفرقین الى واحد

فلم یكن یسوع ایضا یمشي بین  54 تشاوروا لیقتلوه .
قریبة من الیھود عالنیة بل مضى من ھناك الى الكورة ال

 البریة الى مدینة یقال لھا افرایم ومكث ھناك مع تالمیذه .

وكان فصح الیھود قریبا .فصعد كثیرون من الكور  55
فكانوا  56 الى اورشلیم قبل الفصح لیطھروا انفسھم .

یطلبون یسوع ویقولون فیما بینھم وھم واقفون في الھیكل 
ان ایضا وك 57 ماذا تظنون .ھل ھو ال یأتي الى العید .

رؤساء الكھنة والفریسیون قد اصدروا امرا انھ ان عرف 
   احد این ھو فلیدل علیھ لكي یمسكوه

 

ثم قبل الفصح بستة ایام أتى یسوع الى بیت عنیا  12
  حیث كان لعازر المیت الذي اقامھ من االموات .

فصنعوا لھ ھناك عشاء .وكانت مرثا تخدم واما لعازر  2
فاخذت مریم منا من طیب  3 عھ .فكان احد المتكئین م

ناردین خالص كثیر الثمن ودھنت قدمي یسوع ومسحت 
فقال  4 قدمیھ بشعرھا .فامتأل البیت من رائحة الطیب .

واحد من تالمیذه وھو یھوذا سمعان االسخریوطي 
لماذا لم یبع ھذا الطیب بثالث مئة  5 المزمع ان یسلمھ

نھ كان یبالي قال ھذا لیس ال 6 دینار ویعط للفقراء .
بالفقراء بل النھ كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان 

فقال یسوع اتركوھا .انھا لیوم  7 یحمل ما یلقى فیھ .
الن الفقراء معكم في كل حین .واما  8 تكفیني قد حفظتھ .

فعلم جمع كثیر من الیھود  9 انا فلست معكم في كل حین
ظروا ایضا انھ ھناك فجاءوا لیس الجل یسوع فقط بل لین

فتشاور رؤساء  10 لعازر الذي اقامھ من االموات .
الن كثیرین من الیھود  11 الكھنة لیقتلوا لعازر ایضا .

وفي الغد سمع  12 كانوا بسببھ یذھبون ویؤمنون بیسوع
الجمع الكثیر الذي جاء الى العید ان یسوع آت الى 

فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائھ  13 اورشلیم .
ملك  إیوۇویصرخون أوصّنا مبارك اآلتي باسم وكانوا 

ووجد یسوع جحشا فجلس علیھ كما ھو  14 اسرائیل .
ال تخافي یا ابنة صھیون .ھوذا ملكك یأتي  15 مكتوب

وھذه االمور لم یفھمھا  16 جالسا على جحش اتان .
تالمیذه اوال .ولكن لما تمجد یسوع حینئذ تذكروا ان ھذه 

وكان الجمع  17 نعوا ھذه لھ .كانت مكتوبة عنھ وانھم ص
الذي معھ یشھد انھ دعا لعازر من القبر واقامھ من 

لھذا ایضا القاه الجمع النھم سمعوا انھ  18 االموات .
فقال الفریسیون بعضھم  19 كان قد صنع ھذه اآلیة .

لبعض انظروا .انكم ال تنفعون شیئا .ھوذا العالم قد ذھب 
الذین صعدوا  وكان اناس یونانیون من 20 وراءه

فتقدم ھؤالء الى فیلبس الذي من  21 لیسجدوا في العید .
بیت صیدا الجلیل وسألوه قائلین یا سید نرید ان نرى 

فأتى فیلبس وقال الندراوس ثم قال اندراوس  22 یسوع .
واما یسوع فاجابھما قائال قد أتت  23 وفیلبس لیسوع .

قول لكم ان الحق الحق ا 24 الساعة لیتمجد ابن االنسان .
لم تقع حبة الحنطة في االرض وتمت فھي تبقى 

من یحب  25 وحدھا .ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثیر .
نفسھ یھلكھا ومن یبغض نفسھ في ھذا العالم یحفظھا الى 

وحیث  ýان كان احد یخدمني فلیتبعني .  26 حیاة ابدیة .
اكون انا ھناك ایضا یكون خادمي .وان كان احد یخدمني 

اآلن نفسي قد اضطربت .وماذا  27 ھ اآلب .یكرم
اقول .ایھا اآلب نجني من ھذه الساعة .ولكن الجل ھذا 

ایھا اآلب مجد اسمك .فجاء  28 أتیت الى ھذه الساعة .
فالجمع الذي  29 صوت من السماء مجدت وامجد ایضا .

كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد .وآخرون قالوا قد 
ع وقال لیس من اجلي صار اجاب یسو 30 كلمھ مالك .

  ھذا الصوت بل من اجلكم .
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اآلن دینونة ھذا العالم .اآلن یطرح رئیس ھذا العالم  31
وانا ان ارتفعت عن االرض اجذب الّي  32 خارجا .
قال ھذا مشیرا الى ایة میتة كان مزمعا ان  33 الجمیع .
فاجابھ الجمع نحن سمعنا من الناموس ان  34 یموت .

االبد .فكیف تقول انت انھ ینبغي ان  الى المسیح یبقى
فقال  35 االنسان . یرتفع ابن االنسان .من ھو ھذا ابن

لكم  لھم یسوع النور معكم زمانا قلیال بعد .فسیروا ما دام
النور لئال یدرككم الظالم .والذي یسیر في الظالم ال یعلم 

ما دام لكم النور آمنوا بالنور  36 الى این یذھب .
ابناء النور .تكلم یسوع بھذا ثم مضى واختفى لتصیروا 

ومع انھ كان قد صنع امامھم آیات ھذا عددھا لم  37 عنھم
لیتم قول اشعیاء النبي الذي قالھ یا رب  38 یؤمنوا بھ .

لھذا لم  39 . إیوۇومن صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع 
قد أعمى  40 یقدروا ان یؤمنوا .الن اشعیاء قال ایضا .

اغلظ قلوبھم لئال یبصروا بعیونھم ویشعروا عیونھم و
قال اشعیاء ھذا حین رأى  41 بقلوبھم ویرجعوا فاشفیھم .

ولكن مع ذلك آمن بھ كثیرون من  42 مجده وتكلم عنھ .
الرؤساء ایضا غیر انھم لسبب الفریسیین لم یعترفوا بھ 

النھم احبوا مجد الناس  43 لئال یصیروا خارج المجمع .
فنادى یسوع وقال .الذي یؤمن بي  44 اكثر من مجد هللا

والذي یراني یرى  45 لیس یؤمن بي بل بالذي ارسلني .
انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل  46 الذي ارسلني .

وان سمع احد  47 من یؤمن بي ال یمكث في الظلمة .
كالمي ولم یؤمن فانا ال ادینھ .الني لم آت الدین العالم بل 

من رذلني ولم یقبل كالمي فلھ من  48 الخّلص العالم .
 یدینھ .الكالم الذي تكلمت بھ ھو یدینھ في الیوم االخیر .

الني لم اتكلم من نفسي لكن اآلب الذي ارسلني ھو  49
وانا اعلم ان  50 اعطاني وصیة ماذا اقول وبماذا اتكلم .

وصیتھ ھي حیاة ابدیة .فما اتكلم انا بھ فكما قاللي اآلب 
   ھكذا اتكلم

اما یسوع قبل عید الفصح وھو عالم ان ساعتھ قد  13
جاءت لینتقل من ھذا العالم الى اآلب اذ كان قد احب 

فحین كان  2 خاصتھ الذین في العالم احبھم الى المنتھى .
العشاء وقد ألقى الشیطان في قلب یھوذا سمعان 

یسوع وھو عالم ان اآلب قد  3 االسخریوطي ان یسلمھ .
ى یدیھ وانھ من عند هللا خرج والى هللا دفع كل شيء ال

قام عن العشاء وخلع ثیابھ واخذ منشفة واتّزر  4 یمضي .
ثم صّب ماء في مغسل وابتدأ یغسل ارجل  5 بھا .

فجاء  6 التالمیذ ویمسحھا بالمنشفة التي كان متزرا بھا .
الى سمعان بطرس فقال لھ ذاك یا سید انت تغسل 

لھ لست تعلم انت اآلن ما انا اجاب یسوع وقال  7 رجلّي .
قال لھ بطرس لن تغسل  8 اصنع ولكنك ستفھم فیما بعد .

رجلّي ابدا .اجابھ یسوع ان كنت ال اغسلك فلیس لك معي 
قال لھ سمعان بطرس یا سید لیس رجلّي فقط  9 نصیب .

  بل ایضا یدّي وراسي .

 

قال لھ یسوع .الذي قد اغتسل لیس لھ حاجة اال الى  10
لیھ بل ھو طاھر كلھ .وانتم طاھرون ولكن لیس غسل رج

النھ عرف مسلمھ .لذلك قال لستم كلكم  11 كلكم .
فلما كان قد غسل ارجلھم واخذ ثیابھ واتكأ  12 طاھرین

انتم  13 ایضا قال لھم أتفھمون ما قد صنعت بكم .
  تدعونني معّلما وسّیدا وحسنا تقولون الني انا كذلك .

والمعّلم قد غسلت ارجلكم فانتم  فان كنت وانا السید 14
الني  15 یجب علیكم ان یغسل بعضكم ارجل بعض .

اعطیتكم مثاال حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم 
الحق الحق اقول لكم انھ لیس عبد اعظم من  16 ایضا .

ان علمتم ھذا  17 سیده وال رسول اعظم من مرسلھ .
كم .انا لست اقول عن جمیع 18 فطوباكم ان عملتموه .

اعلم الذین اخترتھم .لكن لیتم الكتاب .الذي یأكل معي 
اقول لكم اآلن قبل ان یكون  19 الخبز رفع علّي عقبھ .

الحق الحق اقول  20 حتى متى كان تؤمنون اني انا ھو .
لكم الذي یقبل من أرسلھ یقبلني .والذي یقبلني یقبل الذي 

ھد لما قال یسوع ھذا اضطرب بالروح وش 21 ارسلني
  وقال الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سیسلمني .

فكان التالمیذ ینظرون بعضھم الى بعض وھم  22
وكان متكئا في حضن  23 محتارون في من قال عنھ .

فاومأ الیھ  24 یسوع واحد من تالمیذه كان یسوع یحبھ .
سمعان بطرس ان یسأل من عسى ان یكون الذي قال 

صدر یسوع وقال لھ یا سید من فاتكأ ذاك على  25 عنھ .
اجاب یسوع ھو ذاك الذي اغمس انا اللقمة  26 ھو .

واعطیھ .فغمس اللقمة واعطاھا لیھوذا سمعان 
فبعد اللقمة دخلھ الشیطان .فقال لھ  27 االسخریوطي .

واما ھذا  28 یسوع ما انت تعملھ فاعملھ باكثر سرعة .
الن قوما اذ  29 فلم یفھم احد من المتكئین لماذا كلمھ بھ .

كان الصندوق مع یھوذا ظنوا ان یسوع قال لھ اشتر ما 
فذاك لما  30 نحتاج الیھ للعید .او ان یعطي شیئا للفقراء

فلما خرج قال  31 اخذ اللقمة خرج للوقت .وكان لیال .
ان كان  32 یسوع اآلن تمجد ابن االنسان وتمجد هللا فیھ .

 ذاتھ ویمجده سریعا . هللا قد تمجد فیھ فان هللا سیمجده في

یا اوالدي انا معكم زمانا قلیال بعد .ستطلبونني وكما  33
قلت للیھود حیث اذھب انا ال تقدرون انتم ان تأتوا اقول 

وصیة جدیدة انا اعطیكم ان تحبوا  34 لكم انتم اآلن .
بعضكم بعضا .كما احببتكم انا تحبون انتم ایضا بعضكم 

نكم تالمیذي ان كان لكم بھذا یعرف الجمیع ا 35 بعضا .
قال لھ سمعان بطرس یا سید الى  36 حب بعض لبعض

این تذھب .اجابھ یسوع حیث اذھب ال تقدر اآلن ان 
قال لھ بطرس یا سید  37 تتبعني ولكنك ستتبعني اخیرا .

  لماذا ال اقدر ان اتبعك اآلن .اني اضع نفسي عنك .

لك  اجابھ یسوع أتضع نفسك عني .الحق الحق اقول 38
   ال یصیح الدیك حتى تنكرني ثالث مرات
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  ال تضطرب قلوبكم .انتم تؤمنون باr فآمنوا بي . 14

في بیت ابي منازل كثیرة .وإال فاني كنت قد قلت  2
وان مضیت واعددت  3 لكم .انا امضي العد لكم مكانا .

لكم مكانا آتي ایضا وآخذكم الّي حتى حیث اكون انا 
وتعلمون حیث انا اذھب وتعلمون  4 تكونون انتم ایضا .

قال لھ توما یا سید لسنا نعلم این تذھب فكیف  5 الطریق .
قال لھ یسوع انا ھو الطریق  6 نقدر ان نعرف الطریق .

لو  7 والحق والحیاة .لیس احد یأتي الى اآلب اال بي .
كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ایضا .ومن اآلن تعرفونھ 

 لھ فیلبس یا سید أرنا اآلب وكفانا . قال 8 وقد رأیتموه .

قال لھ یسوع انا معكم زمانا ھذه مدتھ ولم تعرفني یا  9
فیلبس .الذي رآني فقد رأى اآلب فكیف تقول انت أرنا 

ألست تؤمن اني انا في اآلب واآلب  10 اآلب .
فّي .الكالم الذي اكلمكم بھ لست اتكلم بھ من نفسي لكن 

صدقوني اني في  11 عمال .اآلب الحال فّي ھو یعمل اال
 اآلب واآلب فّي .وإال فصدقوني لسبب االعمال نفسھا .

الحق الحق اقول لكم من یؤمن بي فاالعمال التي انا  12
اعملھا یعملھا ھو ایضا ویعمل اعظم منھا الني ماض 

ومھما سألتم باسمي فذلك افعلھ لیتمجد  13 الى ابي .
ان  15 مي فاني افعلھان سألتم شیئا باس 14 اآلب باالبن .

وانا اطلب من  16 كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي .
  اآلب فیعطیكم معزیا آخر لیمكث معكم الى االبد .

روح الحق الذي ال یستطیع العالم ان یقبلھ النھ ال  17
یراه وال یعرفھ .واما انتم فتعرفونھ النھ ماكث معكم 

  لیكم .ال اترككم یتامى .اني آتي ا 18 ویكون فیكم .

بعد قلیل ال یراني العالم ایضا واما انتم فترونني .اني  19
في ذلك الیوم تعلمون اني انا  20 انا حّي فانتم ستحیون .

الذي عنده وصایاي  21 في ابي وانتم فّي وانا فیكم .
ویحفظھا فھو الذي یحبني .والذي یحبني یحبھ ابي وانا 

االسخریوطي قال لھ یھوذا لیس  22 احبھ واظھر لھ ذاتي
یا سید ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظھر ذاتك لنا 

اجاب یسوع وقال لھ ان احبني احد  23 ولیس للعالم .
 یحفظ كالمي ویحبھ ابي والیھ نأتي وعنده نصنع منزال .

الذي ال یحبني ال یحفظ كالمي .والكالم الذي  24
بھذا  25 تسمعونھ لیس لي بل لآلب الذي ارسلني .

واما المعزي الروح القدس الذي  26 ا عندكم .كلمتكم وان
سیرسلھ اآلب باسمي فھو یعّلمكم كل شيء ویذكركم بكل 

سالما اترك لكم .سالمي اعطیكم .لیس  27 ما قلتھ لكم
كما یعطي العالم اعطیكم انا .ال تضطرب قلوبكم وال 

سمعتم اني قلت لكم انا اذھب ثم آتي  28 ترھب .
كنتم تفرحون الني قلت امضي الیكم .لو كنتم تحبونني ل

وقلت لكم اآلن قبل  29 الى اآلب .الن ابي اعظم مني .
ال اتكلم ایضا معكم  30 ان یكون حتى متى كان تؤمنون .

  كثیرا الن رئیس ھذا العالم یأتي ولیس لھ فّي شيء .

ولكن لیفھم العالم اني احب اآلب وكما اوصاني اآلب  31
   ناھكذا افعل .قوموا ننطلق من ھھ

كل غصن فّي  2 انا الكرمة الحقیقیة وابي الكّرام . 15
ال یأتي بثمر ینزعھ .وكل ما یأتي بثمر ینقیھ لیأتي بثمر 

  انتم اآلن انقیاء لسبب الكالم الذي كلمتكم بھ . 3 اكثر .

اثبتوا فّي وانا فیكم .كما ان الغصن ال یقدر ان یأتي  4
ك انتم ایضا ان بثمر من ذاتھ ان لم یثبت في الكرمة كذل

انا الكرمة وانتم االغصان .الذي یثبت  5 لم تثبتوا فّي .
فّي وانا فیھ ھذا یأتي بثمر كثیر .النكم بدوني ال تقدرون 

ان كان احد ال یثبت فّي یطرح خارجا  6 ان تفعلوا شیئا .
 كالغصن فیجف ویجمعونھ ویطرحونھ في النار فیحترق .

طلبون ما تریدون ان ثبتم فّي وثبت كالمي فیكم ت 7
بھذا یتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثیر  8 فیكون لكم .

كما احبني اآلب كذلك احببتكم  9 فتكونون تالمیذي .
ان حفظتم وصایاي تثبتون في  10 انا .اثبتوا في محبتي .

محبتي كما اني انا قد حفظت وصایا ابي واثبت في 
 كلمتكم بھذا لكي یثبت فرحي فیكم ویكمل 11 محبتھ .

ھذه ھي وصیتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما  12 فرحكم
لیس الحد حب اعظم من ھذا ان یضع احد  13 احببتكم .

انتم احبائي ان فعلتم ما اوصیكم  14 نفسھ الجل احبائھ .
ال اعود اسمیكم عبیدا الن العبد ال یعلم ما یعمل  15 بھ .

سیده .لكني قد سمیتكم احباء الني أعلمتكم بكل ما سمعتھ 
لیس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم  16 من ابي .

واقمتكم لتذھبوا وتأتوا بثمر ویدوم ثمركم .لكي یعطیكم 
بھذا اوصیكم حتى تحبوا  17 اآلب كل ما طلبتم باسمي .

ان كان العالم یبغضكم فاعلموا انھ قد  18 بعضكم بعضا
لو كنتم من العالم لكان العالم یحب  19 ابغضني قبلكم .

.ولكن النكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من خاصتھ 
اذكروا الكالم الذي قلتھ  20 العالم لذلك یبغضكم العالم .

كانوا قد اضطھدوني  لكم لیس عبد اعظم من سیده .ان
فسیضطھدونكم .وان كانوا قد حفظوا كالمي فسیحفظون 

لكنھم انما یفعلون بكم ھذا كلھ من اجل  21 كالمكم .
لو لم اكن قد  22 یعرفون الذي ارسلني . اسمي النھم ال

جئت وكلمتھم لم تكن لھم خطیة .واما اآلن فلیس لھم عذر 
  الذي یبغضني یبغض ابي ایضا . 23 في خطیتھم .

لو لم اكن قد عملت بینھم اعماال لم یعملھا احد غیري  24
لم تكن لھم خطیة .واما اآلن فقد رأوا وابغضوني انا 

م الكلمة المكتوبة في ناموسھم انھم لكن لكي تت 25 وابي .
ومتى جاء المعزي الذي سأرسلھ  26 ابغضوني بال سبب

انا الیكم من اآلب روح الحق الذي من عند اآلب ینبثق 
وتشھدون انتم ایضا النكم معي من  27 فھو یشھد لي .

   االبتداء

سیخرجونكم من  2 قد كلمتكم بھذا لكي ال تعثروا . 16
اعة فیھا یظن كل من یقتلكم انھ یقدم المجامع بل تأتي س

. r وسیفعلون ھذا بكم النھم لم یعرفوا اآلب وال  3 خدمة

لكني قد كلمتكم بھذا حتى اذا جاءت الساعة  4 عرفوني .
تذكرون اني انا قلتھ لكم .ولم اقل لكم من البداءة الني 

  كنت معكم .
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 واما اآلن فانا ماض الى الذي ارسلني ولیس احد منكم 5

لكن الني قلت لكم ھذا قد مأل  6 یسألني این تمضي .
لكني اقول لكم الحق انھ خیر لكم ان  7 الحزن قلوبكم .

انطلق .النھ ان لم انطلق ال یأتیكم المعزي .ولكن ان 
ومتى جاء ذاك یبكت العالم على  8 ذھبت ارسلھ الیكم .

اما على خطیة فالنھم  9 خطیة وعلى بر وعلى دینونة .
واما على بر فالني ذاھب الى ابي  10 ون بي .ال یؤمن

واما على دینونة فألن رئیس ھذا  11 وال ترونني ایضا .
ان لي أمورا كثیرة ایضا القول لكم  12 العالم قد دین

واما متى جاء  13 ولكن ال تستطیعون ان تحتملوا اآلن .
ذاك روح الحق فھو یرشدكم الى جمیع الحق النھ ال یتكلم 

 كل ما یسمع یتكلم بھ ویخبركم بامور آتیة . من نفسھ بل

كل ما  15 ذاك یمجدني النھ یأخذ مما لي ویخبركم . 14
  لآلب ھو لي .لھذا قلت انھ یأخذ مما لي ویخبركم .

بعد قلیل ال تبصرونني .ثم بعد قلیل ایضا ترونني  16
فقال قوم من تالمیذه بعضھم  17 الني ذاھب الى اآلب

یقولھ لنا بعد قلیل ال تبصرونني  لبعض ما ھو ھذا الذي
  ثم بعد قلیل ایضا ترونني والني ذاھب الى اآلب .

فقالوا ما ھو ھذا القلیل الذي یقول عنھ .لسنا نعلم  18
فعلم یسوع انھم كانوا یریدون ان یسألوه  19 بماذا یتكلم .

تتساءلون فیما بینكم الني قلت بعد قلیل  فقال لھم أعن ھذا
الحق الحق  20 ترونني . بعد قلیل ایضاال تبصرونني ثم 

اقول لكم انكم ستبكون وتنوحون والعالم یفرح .انتم 
المرأة  21 ستحزنون ولكن حزنكم یتحول الى فرح .

وھي تلد تحزن الن ساعتھا قد جاءت .ولكن متى ولدت 
الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب الفرح النھ قد ولد انسان 

عندكم اآلن حزن .ولكني فانتم كذلك  22 في العالم .
 سأراكم ایضا فتفرح قلوبكم وال ینزع احد فرحكم منكم .

وفي ذلك الیوم ال تسألونني شیئا .الحق الحق اقول  23
الى  24 لكم ان كل ما طلبتم من اآلب باسمي یعطیكم .

اآلن لم تطلبوا شیئا باسمي .اطلبوا تأخذوا لیكون فرحكم 
ولكن تأتي ساعة حین ال قد كلمتكم بھذا بامثال  25 كامال

في  26 اكلمكم ایضا بامثال بل اخبركم عن اآلب عالنیة .
ذلك الیوم تطلبون باسمي .ولست اقول لكم اني انا اسأل 

الن اآلب نفسھ یحبكم النكم قد  27 اآلب من اجلكم .
خرجت  28 احببتموني وآمنتم اني من عند هللا خرجت .

ضا اترك العالم من عند اآلب وقد أتیت الى العالم وای
قال لھ تالمیذه ھوذا اآلن تتكلم  29 واذھب الى اآلب

اآلن نعلم انك عالم  30 عالنیة ولست تقول مثال واحدا .
بكل شيء ولست تحتاج ان یسألك احد .لھذا نؤمن انك 

  اجابھم یسوع اآلن تؤمنون . 31 من هللا خرجت .

احد ھوذا تأتي ساعة وقد أتت اآلن تتفرقون فیھا كل و 32
الى خاصتھ وتتركونني وحدي .وانا لست وحدي الن 

قد كلمتكم بھذا لیكون لكم فّي سالم .في  33 اآلب معي .
   العالم سیكون لكم ضیق .ولكن ثقوا .انا قد غلبت العالم

تكلم یسوع بھذا ورفع عینیھ نحو السماء وقال ایھا  17
اذ  2 اآلب قد أتت الساعة .مجد ابنك لیمجدك ابنك ایضا

عطیتھ سلطانا على كل جسد لیعطي حیاة ابدیة لكل من ا
وھذه ھي الحیاة االبدیة ان یعرفوك انت االلھ  3 اعطیتھ .

انا  4 الحقیقي وحدك ویسوع المسیح الذي ارسلتھ .
مجدتك على االرض .العمل الذي اعطیتني العمل قد 

واآلن مجدني انت ایھا اآلب عند ذاتك بالمجد  5 اكملتھ .
انا اظھرت اسمك  6 ي عندك قبل كون العالمالذي كان ل

للناس الذین اعطیتني من العالم .كانوا لك واعطیتھم لي 
واآلن علموا ان كل ما اعطیتني  7 وقد حفظوا كالمك .

الن الكالم الذي اعطیتني قد اعطیتھم  8 ھو من عندك .
وھم قبلوا وعلموا یقینا اني خرجت من عندك وآمنوا انك 

من اجلھم انا اسأل .لست اسأل من اجل  9 انت ارسلتني .
وكل ما  10 العالم بل من اجل الذین اعطیتني النھم لك .

  ھو لي فھو لك .وما ھو لك فھو لي وانا ممجد فیھم .

ولست انا بعد في العالم واما ھؤالء فھم في العالم  11
الیك .ایھا اآلب القدوس احفظھم في اسمك الذین  وانا آتي

حین كنت معھم  12 نحن . واحدا كما اعطیتني لیكونوا
في العالم كنت احفظھم في اسمك الذین اعطیتني حفظتھم 

اما  13 ولم یھلك منھم احد اال ابن الھالك لیتم الكتاب .
اآلن فاني آتي الیك .واتكلم بھذا في العالم لیكون لھم 

انا قد اعطیتھم كالمك والعالم  14 فرحي كامال فیھم .
ا من العالم كما اني انا لست من ابغضھم النھم لیسو

لست اسأل ان تأخذھم من العالم بل ان  15 العالم .
لیسوا من العالم كما اني انا  16 تحفظھم من الشریر .

 قدسھم في حقك .كالمك ھو حق . 71لست من العالم .

  كما ارسلتني الى العالم ارسلتھم انا الى العالم . 18

وا ھم ایضا مقدسین في والجلھم اقدس انا ذاتي لیكون 19
ولست اسأل من اجل ھؤالء فقط بل ایضا من  20 الحق

لیكون الجمیع واحدا  21 اجل الذین یؤمنون بي بكالمھم .
كما انك انت ایھا اآلب فّي وانا فیك لیكونوا ھم ایضا 

وانا قد  22 واحدا فینا لیؤمن العالم انك ارسلتني .
حد كما اننا نحن اعطیتھم المجد الذي اعطیتني لیكونوا وا

انا فیھم وانت فّي لیكونوا مكملین الى واحد  23 واحد .
ایھا  24 ولیعلم العالم انك ارسلتني واحببتھم كما احببتني

اآلب ارید ان ھؤالء الذین اعطیتني یكونون معي حیث 
اكون انا لینظروا مجدي الذي اعطیتني النك احببتني قبل 

ان العالم لم یعرفك .اما  ایھا اآلب البار 25 انشاء العالم .
  انا فعرفتك وھؤالء عرفوا انك انت ارسلتني .

وعرفتھم اسمك وسأعرفھم لیكون فیھم الحب الذي  26
   احببتني بھ واكون انا فیھم

قال یسوع ھذا وخرج مع تالمیذه الى عبر وادي  18
وكان  2 قدرون حیث كان بستان دخلھ ھو وتالمیذه .

.الن یسوع اجتمع ھناك  یھوذا مسلمھ یعرف الموضع
  كثیرا مع تالمیذه .
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فأخذ یھوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكھنة  3
 والفریسیین وجاء الى ھناك بمشاعل ومصابیح وسالح .

فخرج یسوع وھو عالم بكل ما یأتي علیھ وقال لھم من  4
اجابوه یسوع الناصري .قال لھم یسوع انا  5 تطلبون .

فلما قال لھم  6 ایضا واقفا معھم . ھو .وكان یھوذا مسلمھ
  اني انا ھو رجعوا الى الوراء وسقطوا على االرض .

  فسألھم ایضا من تطلبون .فقالوا یسوع الناصري . 7

اجاب یسوع قد قلت لكم اني انا ھو .فان كنتم تطلبونني  8
لیتم القول الذي قالھ ان الذین  9 فدعوا ھؤالء یذھبون .
ثم ان سمعان بطرس  10 احدا اعطیتني لم اھلك منھم

كان معھ سیف فاستلھ وضرب عبد رئیس الكھنة فقطع 
فقال یسوع  11 اذنھ الیمنى .وكان اسم العبد ملخس .

لبطرس اجعل سیفك في الغمد .الكاس التي اعطاني اآلب 
ثم ان الجند والقائد وخدام الیھود قبضوا  12 أال اشربھا

ان اوال النھ ومضوا بھ الى حن 13 على یسوع واوثقوه
  كان حما قیافا الذي كان رئیسا للكھنة في تلك السنة .

وكان قیافا ھو الذي اشار على الیھود انھ خیر ان  14
وكان سمعان بطرس  15 یموت انسان واحد عن الشعب

والتلمیذ اآلخر یتبعان یسوع .وكان ذلك التلمیذ معروفا 
 نة .عند رئیس الكھنة فدخل مع یسوع الى دار رئیس الكھ

واما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا .فخرج  16
التلمیذ اآلخر الذي كان معروفا عند رئیس الكھنة وكلم 

فقالت الجاریة البوابة لبطرس  17 البوابة فادخل بطرس .
ألست انت ایضا من تالمیذ ھذا االنسان .قال ذاك لست 

وكان العبید والخدام واقفین وھم قد اضرموا  18 انا .
ا .النھ كان برد وكانوا یصطلون وكان بطرس واقفا جمر

فسأل رئیس الكھنة یسوع عن تالمیذه  19 معھم یصطلي
اجابھ یسوع انا كلمت العالم عالنیة .انا  20 وعن تعلیمھ .

علّمت كل حین في المجمع وفي الھیكل حیث یجتمع 
لماذا  21 الیھود دائما .وفي الخفاء لم اتكلم بشيء .

أل الذین قد سمعوا ماذا كلمتھم .ھوذا تسألني انا .اس
ولما قال ھذا لطم یسوع  22 ھؤالء یعرفون ماذا قلت انا .

واحد من الخدام كان واقفا قائال أھكذا تجاوب رئیس 
اجابھ یسوع ان كنت قد تكلمت ردّیا فاشھد  23 الكھنة .

وكان حنان  24 على الردي وان حسنا فلماذا تضربني .
وسمعان  25 یافا رئیس الكھنةقد ارسلھ موثقا الى ق

بطرس كان واقفا یصطلي .فقالوا لھ ألست انت ایضا من 
قال واحد من  26 تالمیذه .فانكر ذاك وقال لست انا .

عبید رئیس الكھنة وھو نسیب الذي قطع بطرس اذنھ أما 
فانكر بطرس  27 رأیتك انا معھ في البستان .
من عند ثم جاءوا بیسوع  28 ایضا .وللوقت صاح الدیك

قیافا الى دار الوالیة .وكان صبح .ولم یدخلوا ھم الى دار 
فخرج  29 الوالیة لكي ال یتنجسوا فیأكلون الفصح .

 بیالطس الیھم وقال ایة شكایة تقدمون على ھذا االنسان .

اجابوا وقالوا لھ لو لم یكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه  30
  الیك .

 

واحكموا علیھ حسب فقال لھم بیالطس خذوه انتم  31
  ناموسكم .فقال لھ الیھود ال یجوز لنا ان نقتل احدا .

لیتّم قول یسوع الذي قالھ مشیرا الى ایة میتة كان  32
ثم دخل بیالطس ایضا الى دار  33 مزمعا ان یموت

اجابھ  34 الوالیة ودعا یسوع وقال لھ انت ملك الیھود .
  عني . یسوع امن ذاتك تقول ھذا ام آخرون قالوا لك

اجابھ بیالطس ألعلي انا یھودي .اّمتك ورؤساء  35
اجاب یسوع مملكتي  36 الكھنة اسلموك الّي .ماذا فعلت .

ھذا العالم لكان  لسیت من ھذا العالم .لو كانت مملكتي من
خدامي یجاھدون لكي ال أسّلم الى الیھود .ولكن اآلن 

ا فقال لھ بیالطس أفانت اذ 37 مملكتي من ھنا . لیست
لھذا قد ولدت انا . ملك .اجاب یسوع انت تقول اني ملك

ولھذا قد أتیت الى العالم الشھد للحق .كل من ھو من 
قال لھ بیالطس ما ھو  38 یسمع صوتي . الحق

الحق .ولما قال ھذا خرج ایضا الى الیھود وقال لھم انا 
ولكم عادة ان اطلق لكم  39 لست اجد فیھ علة واحدة .

 .أفتریدون ان اطلق لكم ملك الیھود . واحدا في الفصح

فصرخوا ایضا جمیعھم قائلین لیس ھذا بل  40
   باراباس .وكان باراباس لصا

وضفر  2 فحینئذ اخذ بیالطس یسوع وجلده . 19
العسكر اكلیال من شوك ووضعوه على راسھ وألبسوه 

وكانوا یقولون السالم یا ملك الیھود  3 ثوب ارجوان .
فخرج بیالطس ایضا خارجا وقال  4 وكانوا یلطمونھ .

لھم ھا انا اخرجھ الیكم لتعلموا اني لست اجد فیھ علة 
فخرج یسوع خارجا وھو حامل اكلیل الشوك  5 واحدة .

  وثوب االرجوان .فقال لھم بیالطس ھوذا االنسان .

فلما رآه رؤساء الكھنة والخدام صرخوا قائلین اصلبھ  6
تم واصلبوه الني لست اصلبھ .قال لھم بیالطس خذوه ان

اجابھ الیھود لنا ناموس وحسب ناموسنا  7 اجد فیھ عّلة .
فلما سمع  8 یجب ان یموت النھ جعل نفسھ ابن هللا .

فدخل ایضا الى دار  9 بیالطس ھذا القول ازداد خوفا .
الوالیة وقال لیسوع من این انت .واما یسوع فلم یعطھ 

ي .ألست تعلم ان فقال لھ بیالطس أما تكلمن 10 جوابا .
اجاب  11 لي سلطانا ان اصلبك وسلطانا ان اطلقك .

یسوع لم یكن لك علّي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطیت 
  من فوق .لذلك الذي اسلمني الیك لھ خطیة اعظم .

من ھذا الوقت كان بیالطس یطلب ان یطلقھ ولكن  12
الیھود كانوا یصرخون قائلین ان اطلقت ھذا فلست محبا 

فلما  13 قیصر .كل من یجعل نفسھ ملكا یقاوم قیصرل
سمع بیالطس ھذا القول اخرج یسوع وجلس على كرسي 

  الوالیة في موضع یقال لھ البالط وبالعبرانیة جّباثا .

وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة .فقال  14
فصرخوا خذه خذه اصلبھ .قال  15 للیھود ھوذا ملككم .

ب ملككم .اجاب رؤساء الكھنة لیس لنا لھم بیالطس أاصل
فحینئذ اسلمھ الیھم لیصلب فأخذوا  16 ملك اال قیصر .

  یسوع ومضوا بھ .
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فخرج وھو حامل صلیبھ الى الموضع الذي یقال لھ  17
حیث  18 موضع الجمجمة ویقال لھ بالعبرانیة جلجثة

صلبوه وصلبوا اثنین آخرین معھ من ھنا ومن ھنا 
وكتب بیالطس عنوانا ووضعھ  19 ویسوع في الوسط

 على الصلیب .وكان مكتوبا یسوع الناصري ملك الیھود .

فقرأ ھذا العنوان كثیرون من الیھود الن المكان الذي  20
صلب فیھ یسوع كان قریبا من المدینة .وكان مكتوبا 

فقال رؤساء كھنة  21 بالعبرانیة والیونانیة والالتینیة .
الیھود بل ان ذاك قال انا  الیھود لبیالطس ال تكتب ملك

  اجاب بیالطس ما كتبت قد كتبت . 22 ملك الیھود .

ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا یسوع اخذوا ثیابھ  23
وجعلوھا اربعة اقسام لكل عسكري قسما .واخذوا 

القمیص ایضا .وكان القمیص بغیر خیاطة منسوجا كلھ 
ترع فقال بعضھم لبعض ال نشقھ بل نق 24 من فوق .

علیھ لمن یكون .لیتّم الكتاب القائل اقتسموا ثیابي بینھم 
وكانت  25 وعلى لباسي ألقوا قرعة .ھذا فعلھ العسكر

واقفات عند صلیب یسوع امھ واخت امھ مریم زوجة 
فلما رأى یسوع امھ والتلمیذ  26 كلوبا ومریم المجدلیة .

ثم  27 الذي كان یحبھ واقفا قال المھ یا امرأة ھوذا ابنك .
قال للتلمیذ ھوذا امك .ومن تلك الساعة اخذھا التلمیذ الى 

بعد ھذا رأى یسوع ان كل شيء قد كمل  28 خاصتھ
وكان إناء  29 فلكي یتم الكتاب قال انا عطشان .

موضوعا مملّوا خال .فمألوا اسفنجة من الخل ووضعوھا 
فلما اخذ یسوع الخل  30 على زوفا وقدموھا الى فمھ .

ثم اذ كان  31 .ونكس راسھ واسلم الروح قال قد اكمل
استعداد فلكي ال تبقى االجساد على الصلیب في السبت 

الن یوم ذلك السبت كان عظیما سأل الیھود بیالطس ان 
فأتى العسكر وكسروا ساقي  32 تكسر سیقانھم ویرفعوا .

واما یسوع فلما  33 االول واآلخر المصلوب معھ .
لكن  34 النھم رأوه قد مات . جاءوا الیھ لم یكسروا ساقیھ

واحدا من العسكر طعن جنبھ بحربة وللوقت خرج دم 
والذي عاین شھد وشھادتھ حق وھو یعلم انھ  35 وماء .

الن ھذا كان لیتّم الكتاب  36 یقول الحق لتؤمنوا انتم .
وایضا یقول كتاب آخر  37 القائل عظم ال یكسر منھ .

وسف الذي من ثم ان ی 38 سینظرون الى الذي طعنوه
الرامة وھو تلمیذ یسوع ولكن خفیة لسبب الخوف من 

الیھود سأل بیالطس ان یأخذ جسد یسوع .فأذن بیالطس 
وجاء ایضا نیقودیموس  39 فجاء واخذ جسد یسوع .

الذي أتى اوال الى یسوع لیال وھو حامل مزیج مّر وعود 
فأخذا جسد یسوع ولفاه باكفان مع  40 نحو مئة منا .

وكان في  41 كما للیھود عادة ان یكفنوا . االطیاب
الموضع الذي صلب فیھ بستان وفي البستان قبر جدید لم 

فھناك وضعا یسوع لسبب  42 یوضع فیھ احد قط .
   استعداد الیھود الن القبر كان قریبا

 

وفي اول االسبوع جاءت مریم المجدلیة الى القبر  20
  ن القبر .باكرا والظالم باق فنظرت الحجر مرفوعا ع

فركضت وجاءت الى سمعان بطرس والى التلمیذ  2
اآلخر الذي كان یسوع یحبھ وقالت لھما اخذوا السید من 

فخرج بطرس والتلمیذ  3 القبر ولسنا نعلم این وضعوه .
وكان االثنان یركضان  4 اآلخر وأتیا الى القبر .

  معا .فسبق التلمیذ اآلخر بطرس وجاء اوال الى القبر

ثم  6 نى فنظر االكفان موضوعة ولكنھ لم یدخل .وانح 5
جاء سمعان بطرس یتبعھ ودخل القبر ونظر االكفان 

والمندیل الذي كان على راسھ لیس  7 موضوعة
  موضوعا مع االكفان بل ملفوفا في موضع وحده .

فحینئذ دخل ایضا التلمیذ اآلخر الذي جاء اوال الى  8
وا بعد یعرفون الكتاب النھم لم یكون 9 القبر ورأى فآمن .

فمضى التلمیذان  10 انھ ینبغي ان یقوم من االموات .
اما مریم فكانت واقفة عند القبر  11 ایضا الى موضعھما

  خارجا تبكي .وفیما ھي تبكي انحنت الى القبر

فنظرت مالكین بثیاب بیض جالسین واحدا عند  12
الراس واآلخر عند الرجلین حیث كان جسد یسوع 

فقاال لھا یا امرأة لماذا تبكین .قالت لھما  13 .موضوعا 
ولما  14 انھم اخذوا سیدي ولست اعلم این وضعوه .

قالت ھذا التفتت الى الوراء فنظرت یسوع واقفا ولم تعلم 
قال لھا یسوع یا امرأة لماذا تبكین .من  15 انھ یسوع .

تطلبین .فظنت تلك انھ البستاني فقالت لھ یا سید ان كنت 
قال لھا  16 د حملتھ فقل لي این وضعتھ وانا آخذه .انت ق

یسوع یا مریم .فالتفتت تلك وقالت لھ ربوني الذي تفسیره 
قال لھا یسوع ال تلمسیني الني لم اصعد بعد  17 یا معّلم .

الى ابي .ولكن اذھبي الى اخوتي وقولي لھم اني اصعد 
ة فجاءت مریم المجدلی 18 الى ابي وابیكم والھي والھكم .

  واخبرت التالمیذ انھا رأت الرب وانھ قال لھا ھذا

ولما كانت عشیة ذلك الیوم وھو اول االسبوع وكانت  19
االبواب مغلقة حیث كان التالمیذ مجتمعین لسبب الخوف 

من الیھود جاء یسوع ووقف في الوسط وقال لھم سالم 
ولما قال ھذا أراھم یدیھ وجنبھ .ففرح التالمیذ  20 لكم .
فقال لھم یسوع ایضا سالم لكم .كما  21 وا الرب .اذ رأ

ولما قال ھذا نفخ وقال لھم  22 ارسلني اآلب ارسلكم انا .
من غفرتم خطایاه تغفر  23 اقبلوا الروح القدس .

اما توما واحد من  24 لھ .ومن امسكتم خطایاه أمسكت
االثني عشر الذي یقال لھ التوأم فلم یكن معھم حین جاء 

قال لھ التالمیذ اآلخرون قد رأینا ف 25 یسوع .
الرب .فقال لھم ان لم أبصر في یدیھ اثر المسامیر واضع 

 اصبعي في اثر المسامیر واضع یدي في جنبھ ال أؤمن

وبعد ثمانیة ایام كان تالمیذه ایضا داخال وتوما  26
معھم .فجاء یسوع واالبواب مغلقة ووقف في الوسط 

ا ھات اصبعك الى ھنا ثم قال لتوم 27 وقال سالم لكم .
وابصر یدّي وھات یدك وضعھا في جنبي وال تكن غیر 

  اجاب توما وقال لھ ربي والھي . 28 مؤمن بل مؤمنا .
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قال لھ یسوع النك رأیتني یا توما آمنت .طوبى للذین  29
وآیات أخر كثیرة صنع یسوع قدام  30 آمنوا ولم یروا

ھذه فقد كتبت  واما 31 تالمیذه لم تكتب في ھذا الكتاب .
لتؤمنوا ان یسوع ھو المسیح ابن هللا ولكي تكون لكم اذا 

   آمنتم حیاة باسمھ

بعد ھذا اظھر ایضا یسوع نفسھ للتالمیذ على بحر  21
كان سمعان بطرس وتوما الذي  2 طبریة .ظھر ھكذا .

یقال لھ التوأم ونثنائیل الذي من قانا الجلیل وابنا زبدي 
قال لھم سمعان  3 ذه مع بعضھم .واثنان آخران من تالمی

بطرس انا اذھب ألتصید .قالوا لھ نذھب نحن ایضا 
معك .فخرجوا ودخلوا السفینة للوقت وفي تلك اللیلة لم 

ولما كان الصبح وقف یسوع على  4 یمسكوا شیئا .
  الشاطئ .ولكن التالمیذ لم یكونوا یعلمون انھ یسوع .

 إداما .اجابوه ال . فقال لھم یسوع یا غلمان ألعل عندكم 5

فقال لھم القوا الشبكة الى جانب السفینة االیمن  6
فتجدوا .فالقوا ولم یعودوا یقدرون ان یجذبوھا من كثرة 

فقال ذلك التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ  7 السمك .
لبطرس ھو الرب .فلما سمع سمعان بطرس انھ الرب 

  . أتزر بثوبھ النھ كان عریانا والقى نفسھ في البحر

واما التالمیذ اآلخرون فجاءوا بالسفینة النھم لم یكونوا  8
بعیدین عن االرض اال نحو مئتي ذراع وھم یجّرون 

فلما خرجوا الى االرض نظروا جمرا  9 شبكة السمك .
قال لھم  10 موضوعا وسمكا موضوعا علیھ وخبزا .

فصعد  11 یسوع قدموا من السمك الذي امسكتم اآلن .
ذب الشبكة الى االرض ممتلئة سمكا سمعان بطرس وج

كبیرا مئة وثالثا وخمسین .ومع ھذه الكثرة لم تتخرق 
 الشبكة .

قال لھم یسوع ھلموا تغدوا .ولم یجسر احد من  12
  التالمیذ ان یسألھ من انت اذ كانوا یعلمون انھ الرب .

 ثم جاء یسوع واخذ الخبز واعطاھم وكذلك السمك . 13

ر یسوع لتالمیذه بعد ما قام من ھذه مرة ثالثة ظھ 14
فبعدما تغدوا قال یسوع لسمعان بطرس یا  15 االموات

سمعان بن یونا أتحبني اكثر من ھؤالء .قال نعم یا رب 
  انت تعلم اني احبك .قال لھ ارع خرافي .

قال لھ ایضا ثانیة یا سمعان بن یونا أتحبني .قال لھ  16
  ارع غنمي .نعم یا رب انت تعلم اني احبك .قال لھ 

قال لھ ثالثة یا سمعان بن یونا أتحبني .فحزن بطرس  17
النھ قال لھ ثالثة أتحبني فقال لھ یا رب انت تعلم كل 

 شيء .انت تعرف اني احبك .قال لھ یسوع ارع غنمي .

الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق  18
یك ذاتك وتمشي حیث تشاء .ولكن متى شخت فانك تمد ید

قال ھذا  19 وآخر یمنطقك ویحملك حیث ال تشاء .
مشیرا الى ایة میتة كان مزمعا ان یمجد هللا بھا .ولما قال 

فالتفت بطرس ونظر التلمیذ الذي  20 ھذا قال لھ اتبعني .
كان یسوع یحبھ یتبعھ وھو ایضا الذي اتكأ على صدره 

فلما  21وقت العشاء وقال یا سید من ھو الذي یسلمك .
قال  22 بطرس ھذا قال لیسوع یا رب وھذا ما لھ . رأى

لھ یسوع ان كنت اشاء انھ یبقى حتى اجيء فماذا 
فذاع ھذا القول بین االخوة ان ذلك  23 لك .اتبعني انت .

التلمیذ ال یموت .ولكن لم یقل لھ یسوع انھ ال یموت .بل 
ھذا ھو  24 ان كنت اشاء انھ یبقى حتى اجيء فماذا لك

 ي یشھد بھذا وكتب ھذا .ونعلم ان شھادتھ حق .التلمیذ الذ

واشیاء أخر كثیرة صنعھا یسوع ان كتبت واحدة  25
واحدة فلست اظن ان العالم نفسھ یسع الكتب المكتوبة 

   آمین
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الكالم االول انشأتھ یا ثاوفیلس عن جمیع ما ابتدأ  1
الى الیوم الذي ارتفع فیھ بعدما  2 یسوع یفعلھ ویعّلم بھ.

الذین  3 اوصى بالروح القدس الرسل الذین اختارھم.
اراھم ایضا نفسھ حّیا ببراھین كثیرة بعدما تألم وھو 
یظھر لھم اربعین یوما ویتكلم عن االمور المختصة 

وفیما ھو مجتمع معھم اوصاھم ان ال  4 .بملكوت هللا
یبرحوا من اورشلیم بل ینتظروا موعد اآلب الذي 

الن یوحنا عمد بالماء واما انتم  5 سمعتموه مني.
  فستتعّمدون بالروح القدس لیس بعد ھذه االیام بكثیر.

اما ھم المجتمعون فسألوه قائلین یا رب ھل في ھذا  6
فقال لھم لیس لكم ان  7 ل.الوقت ترد الملك الى اسرائی

  تعرفوا االزمنة واالوقات التي جعلھا اآلب في سلطانھ.

لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم  8
وتكونون لي شھودا في اورشلیم وفي كل الیھودیة 

ولما قال ھذا ارتفع وھم  9 والسامرة والى اقصى االرض
كانوا  وفیما 10 ینظرون. واخذتھ سحابة عن اعینھم.

یشخصون الى السماء وھو منطلق اذا رجالن قد وقفا بھم 
وقاال ایھا الرجال الجلیلیون ما بالكم  11 بلباس ابیض

السماء. ان یسوع ھذا الذي ارتفع  واقفین تنظرون الى
منطلقا الى  عنكم الى السماء سیأتي ھكذا كما رأیتموه

حینئذ رجعوا الى اورشلیم من الجبل الذي  12 السماء.
یدعى جبل الزیتون الذي ھو بالقرب من اورشلیم على 

ولما دخلوا صعدوا الى العلّیة التي كانوا  13 سفر سبت.
ویعقوب ویوحنا واندراوس وفیلبس  یقیمون فیھا بطرس

وتوما وبرثولماوس ومتى ویعقوب بن حلفى وسمعان 
ھؤالء كلھم كانوا  14 الغیور ویھوذا اخو یعقوب.

ى الصالة والطلبة مع النساء یواظبون بنفس واحدة عل
وفي تلك االیام قام  15 ومریم ام یسوع ومع اخوتھ

بطرس في وسط التالمیذ. وكان عدّة اسماء معا نحو مئة 
ایھا الرجال االخوة كان ینبغي ان یتم  16 وعشرین. فقال

الروح القدس فقالھ بفم داود عن  ھذا المكتوب الذي سبق
اذ  17 یسوع. وا علىیھوذا الذي صار دلیال للذین قبض

  كان معدودا بیننا وصار لھ نصیب في ھذه الخدمة

فان ھذا اقتنى حقال من اجرة الظلم واذ سقط على  18
  وجھھ انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلھا.

وصار ذلك معلوما عند جمیع سكان اورشلیم حتى  19
النھ  20 دعي ذلك الحقل في لغتھم حقل دما اي حقل دم.

سفر المزامیر لتصر داره خرابا وال یكن فیھا  مكتوب في
فینبغي ان الرجال الذین  21 ساكن ولیأخذ وظیفتھ آخر.

اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فیھ دخل الینا الرب یسوع 
منذ معمودیة یوحنا الى الیوم الذي ارتفع فیھ  22 وخرج

فاقاموا  23 عنا یصیر واحدا منھم شاھدا معنا بقیامتھ.
 ف الذي یدعى برسابا الملقب یوستس ومتیاس.اثنین یوس

وصلّوا قائلین ایھا الرب العارف قلوب الجمیع عّین  24
  انت من ھذین االثنین ایا اخترتھ.

 

 

لیأخذ قرعة ھذه الخدمة والرسالة التي تعداھا یھوذا  25
ثم ألقوا قرعتھم فوقعت القرعة  26 لیذھب الى مكانھ.

  سوالعلى متیاس فحسب مع االحد عشر ر

ولما حضر یوم الخمسین كان الجمیع معا بنفس  2
وصار بغتة من السماء صوت كما من ھبوب  2 واحدة.

  ریح عاصفة ومأل كل البیت حیث كانوا جالسین.

وظھرت لھم ألسنة منقسمة كانھا من نار واستقرت  3
وامتأل الجمیع من الروح القدس  4 على كل واحد منھم.

اخرى كما اعطاھم الروح ان وابتدأوا یتكلمون بألسنة 
وكان یھود رجال اتقیاء من كل امة تحت  5 ینطقوا

فلما صار ھذا الصوت  6 السماء ساكنین في اورشلیم.
اجتمع الجمھور وتحّیروا الن كل واحد كان یسمعھم 

فبھت الجمیع وتعجبوا قائلین بعضھم  7 یتكلمون بلغتھ.
  لبعض أترى لیس جمیع ھؤالء المتكلمین جلیلیین.

  فكیف نسمع نحن كل واحد منا لغتھ التي ولد فیھا. 8

فرتیون ومادیون وعیالمیون والساكنون ما بین  9
وفریجیة  10 النھرین والیھودیة وكبدوكیة وبنتس واسیا

وبمفیلیة ومصر ونواحي لیبیة التي نحو القیروان 
كریتیون  11 والرومانیون المستوطنون یھود ودخالء

فتحّیر  12 بألسنتنا بعظائم هللا.وعرب نسمعھم یتكلمون 
الجمیع وارتابوا قائلین بعضھم لبعض ما عسى ان یكون 

وكان آخرون یستھزئون قائلین انھم قد امتألوا  13 ھذا.
فوقف بطرس مع االحد عشر ورفع صوتھ  14 سالفة.

الیھود والساكنون في اورشلیم  وقال لھم ایھا الرجال
 كالمي. غوا الىاجمعون لیكن ھذا معلوما عندكم واص

الن ھؤالء لیسوا سكارى كما انتم تظنون. النھا  15
 بل ھذا ما قیل بیوئیل النبي. 16 الساعة الثالثة من النھار.

یقول هللا ویكون في االیام االخیرة اني اسكب من  17
روحي على كل بشر فیتنبأ بنوكم وبناتكم ویرى شبابكم 

ایضا وعلى عبیدي  18 رؤى ویحلم شیوخكم احالما.
  واماءي اسكب من روحي في تلك االیام فیتنبأون

واعطي عجائب في السماء من فوق وآیات على  19
تتحول  20 االرض من اسفل دما ونارا وبخار دخان.

 إیوۇوالشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان یجيء یوم 

 إیوۇوویكون كل من یدعو باسم  21 العظیم الشھیر.

سرائیلیون اسمعوا ھذه ایھا الرجال اال 22 یخلص
الناصري رجل قد تبرھن لكم من قبل هللا  االقوال. یسوع

في وسطكم كما  بقوات وعجائب وآیات صنعھا هللا بیده
ھذا اخذتموه مسلّما بمشورة هللا  23 انتم ایضا تعلمون.

 المحتومة وعلمھ السابق وبایدي اثمة صلبتموه وقتلتموه.

لموت اذ لم یكن ممكنا الذي اقامھ هللا ناقضا اوجاع ا 24
 إیوۇوالن داود یقول فیھ كنت ارى  25 ان یمسك منھ.

  امامي في كل حین انھ عن یمیني لكي ال اتزعزع.

لذلك سّر قلبي وتھلل لساني حتى جسدي ایضا  26
النك لن تترك نفسي في الھاویة  27 سیسكن على رجاء.

  وال تدع قدوسك یرى فسادا.
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  ألني سرورا مع وجھك.عرفتني سبل الحیاة وستم 28

ایھا الرجال االخوة یسوغ ان یقال لكم جھارا عن  29
رئیس اآلباء داود انھ مات ودفن وقبره عندنا حتى ھذا 

فاذ كان نبیا وعلم ان هللا حلف لھ بقسم انھ من  30 الیوم.
 ثمرة صلبھ یقیم المسیح حسب الجسد لیجلس على كرسیھ

انھ لم تترك نفسھ سبق فرأى وتكلم عن قیامة المسیح  31
فیسوع ھذا اقامھ  32 في الھاویة وال رأى جسده فسادا.

واذ ارتفع بیمین هللا  33 هللا ونحن جمیعا شھود لذلك.
واخذ موعد الروح القدس من اآلب سكب ھذا الذي انتم 

الن داود لم یصعد الى  34 اآلن تبصرونھ وتسمعونھ.
عن لربي اجلس  إیوۇوالسموات. وھو نفسھ یقول قال 

فلیعلم  36 حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك. 35 یمیني
یقینا جمیع بیت اسرائیل ان هللا جعل یسوع ھذا الذي 

فلما سمعوا نخسوا في  37 صلبتموه انتم ربا ومسیحا
قلوبھم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ایھا 

فقال لھم بطرس توبوا ولیعتمد كل  38 الرجال االخوة.
ى اسم یسوع المسیح لغفران الخطایا فتقبلوا واحد منكم عل

الن الموعد ھو لكم والوالدكم  39 عطیة الروح القدس.
  ولكل الذین على بعد كل من یدعوه الرب الھنا.

وباقوال أخر كثیرة كان یشھد لھم ویعظھم قائال  40
فقبلوا كالمھ بفرح  41 اخلصوا من ھذا الجیل الملتوي.

  یوم نحو ثالثة آالف نفسواعتمدوا وانضّم في ذلك ال

وكانوا یواظبون على تعلیم الرسل والشركة وكسر  42
وصار خوف في كل نفس. وكانت  43 الخبز والصلوات.

  عجائب وآیات كثیرة تجرى على ایدي الرسل.

وجمیع الذین آمنوا كانوا معا وكان عندھم كل شيء  44
واالمالك والمقتنیات كانوا یبیعونھا  45 مشتركا.

  ونھا بین الجمیع كما یكون لكل واحد احتیاج.ویقسم

وكانوا كل یوم یواظبون في الھیكل بنفس واحدة. واذ  46
ھم یكسرون الخبز في البیوت كانوا یتناولون الطعام 

مسبحین هللا ولھم نعمة لدى  47 بابتھاج وبساطة قلب
جمیع الشعب. وكان الرب كل یوم یضم الى الكنیسة 

  الذین یخلصون

بطرس ویوحنا معا الى الھیكل في ساعة وصعد  3
وكان رجل اعرج من بطن امھ یحمل.  2 الصالة التاسعة.

كانوا یضعونھ كل یوم عند باب الھیكل الذي یقال لھ 
فھذا لما  3 الجمیل لیسأل صدقة من الذین یدخلون الھیكل.

رأى بطرس ویوحنا مزمعین ان یدخال الھیكل سأل لیأخذ 
 مع یوحنا وقال انظر الینا. فتفرس فیھ بطرس 4 صدقة.

فقال بطرس  6 فالحظھما منتظرا ان یأخذ منھما شیئا. 5
لیس لي فضة وال ذھب ولكن الذي لي فایاه اعطیك باسم 

وامسكھ بیده الیمنى  7 یسوع المسیح الناصري قم وامش.
فوثب ووقف  8 واقامھ ففي الحال تشددت رجاله وكعباه
وھو یمشي وصار یمشي ودخل معھما الى الھیكل 

وابصره جمیع الشعب وھو یمشي  9 ویطفر ویسبح هللا.
  ویسبح هللا.

وعرفوه انھ ھو الذي كان یجلس الجل الصدقة على  10
  باب الھیكل الجمیل فامتألوا دھشة وحیرة مما حدث لھ

وبینما كان الرجل االعرج الذي شفي متمسكا  11
ببطرس ویوحنا تراكض الیھم جمیع الشعب الى الرواق 

فلما رأى  12 الذي یقال لھ رواق سلیمان وھم مندھشون.
بطرس ذلك اجاب الشعب ایھا الرجال االسرائیلیون ما 

بالكم تتعجبون من ھذا ولماذا تشخصون الینا كاننا بقوتنا 
ان الھ ابراھیم واسحق  13 او تقوانا قد جعلنا ھذا یمشي.

ویعقوب الھ آبائنا مجد فتاه یسوع الذي اسلمتموه انتم 
  وانكرتموه امام وجھ بیالطس وھو حاكم باطالقھ.

ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان یوھب لكم  14
ورئیس الحیاة قتلتموه الذي اقامھ هللا من  15 رجل قاتل.

وباالیمان باسمھ شدد  16 االموات ونحن شھود لذلك.
اسمھ ھذا الذي تنظرونھ وتعرفونھ واالیمان الذي 

واآلن ایھا  17 ھذه الصحة امام جمیعكمبواسطتھ اعطاه 
 االخوة انا اعلم انكم بجھالة عملتم كما رؤساؤكم ایضا.

واما هللا فما سبق وانبأ بھ بافواه جمیع انبیائھ ان یتألم  18
فتوبوا وارجعوا لتمحى  19 المسیح قد تممھ ھكذا.

  خطایاكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجھ الرب.

الذي  21 المبشر بھ لكم قبل.ویرسل یسوع المسیح  20
ینبغي ان السماء تقبلھ الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم 

فان  22 عنھا هللا بفم جمیع انبیائھ القدیسین منذ الدھر.
الھكم من  إیوۇوموسى قال لآلباء ان نبیا مثلي سیقیم لكم 
ویكون ان  23 اخوتكم. لھ تسمعون في كل ما یكلمكم بھ.

وجمیع  24 النبي تباد من الشعب. كل نفس ال تسمع لذلك
االنبیاء ایضا من صموئیل فما بعده جمیع الذین تكلموا 

انتم ابناء االنبیاء والعھد  25 سبقوا وانبأوا بھذه االیام.
الذي عاھد بھ هللا آباءنا قائال البراھیم وبنسلك تتبارك 

الیكم اوال اذ اقام هللا فتاه یسوع  26 جمیع قبائل االرض.
  ارككم برد كل واحد منكم عن شرورهارسلھ یب

وبینما ھما یخاطبان الشعب اقبل علیھما الكھنة وقائد  4
متضجرین من تعلیمھما  2 جند الھیكل والصدوقیون

فالقوا  3 الشعب وندائھما في یسوع بالقیامة من االموات.
علیھما االیادي ووضعوھما في حبس الى الغد النھ كان 

من الذین سمعوا الكلمة وكثیرون  4 قد صار المساء.
وحدث في  5 آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة آالف

الغد ان رؤساءھم وشیوخھم وكتبتھم اجتمعوا الى 
مع حنان رئیس الكھنة وقیافا ویوحنا  6 اورشلیم

 واالسكندر وجمیع الذین كانوا من عشیرة رؤساء الكھنة.

 ولما اقاموھما في الوسط جعلوا یسألونھما بایة قوة 7

حینئذ امتأل بطرس من  8 وباي اسم صنعتما انتما ھذا.
 الروح القدس وقال لھم یا رؤساء الشعب وشیوخ اسرائیل

ان كنا نفحص الیوم عن احسان الى انسان سقیم بماذا  9
  شفي ھذا
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فلیكن معلوما عند جمیعكم وجمیع شعب اسرائیل انھ  10
ي المسیح الناصري الذي صلبتموه انتم الذ باسم یسوع

 ھذا امامكم صحیحا. اقامھ هللا من االموات. بذاك وقف

ھذا ھو الحجر الذي احتقرتموه ایھا البناؤون الذي  11
ولیس باحد غیره الخالص. الن  12 صار راس الزاویة.

لیس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بین الناس بھ ینبغي 
فلما رأوا مجاھرة بطرس ویوحنا ووجدوا  13 ان نخلص
نان عدیما العلم وعامّیان تعجبوا. فعرفوھما انھما انسا

ولكن اذ نظروا االنسان الذي  14 انھما كانا مع یسوع.
 15 یناقضون بھ. شفي واقفا معھما لم یكن لھم شيء

فامروھما ان یخرجا الى خارج المجمع وتآمروا فیما 
قائلین. ماذا نفعل بھذین الرجلین. النھ ظاھر  16 بینھم

ان آیة معلومة قد جرت بایدیھما  لجمیع سكان اورشلیم
ولكن لئال تشیع اكثر في الشعب  17 وال نقدر ان ننكر.

احدا من الناس فیما بعد بھذا  لنھددھما تھدیدا ان ال یكلما
فدعوھما واوصوھما ان ال ینطقا البتة وال  18 االسم.

فاجابھم بطرس ویوحنا وقاال ان  19 یعلّما باسم یسوع
 20 سمع لكم اكثر من هللا فاحكموا.كان حقا امام هللا ان ن

 21 الننا نحن ال یمكننا ان ال نتكلم بما رأینا وسمعنا.

وبعدما ھددوھما ایضا اطلقوھما اذ لم یجدوا البتة كیف 
یعاقبونھما بسبب الشعب. الن الجمیع كانوا یمجدون هللا 

الن االنسان الذي صارت فیھ آیة  22 على ما جرى.
ولما اطلقا  23 من اربعین سنة الشفاء ھذه كان لھ اكثر

أتیا الى رفقائھما واخبراھم بكل ما قالھ لھما رؤساء 
فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة  24 الكھنة والشیوخ.

صوتا الى هللا وقالوا ایھا السید انت ھو االلھ الصانع 
القائل بفم داود  25 السماء واالرض والبحر وكل ما فیھا.

  تفكر الشعوب بالباطل.فتاك لماذا ارتّجت االمم و

قامت ملوك االرض واجتمع الرؤساء معا على  26
النھ بالحقیقة اجتمع على فتاك  27 وعلى مسیحھ. إیوۇو

القدوس الذي مسحتھ ھیرودس وبیالطس البنطي مع امم 
لیفعلوا كل ما سبقت فعّینت یدك  28 وشعوب اسرائیل

واآلن یا رب انظر الى  29 ومشورتك ان یكون.
 ھم وامنح عبیدك ان یتكلموا بكالمك بكل مجاھرةتھدیدات

بمد یدك للشفاء ولتجر آیات وعجائب باسم فتاك  30
ولما صلّوا تزعزع المكان الذي كانوا  31 القدوس یسوع.

مجتمعین فیھ. وامتأل الجمیع من الروح القدس وكانوا 
وكان لجمھور الذین  32 یتكلمون بكالم هللا بمجاھرة

س واحدة. ولم یكن احد یقول ان شیئا آمنوا قلب واحد ونف
وبقوة  33 من اموالھ لھ بل كان عندھم كل شيء مشتركا.

عظیمة كان الرسل یؤدون الشھادة بقیامة الرب یسوع 
اذ لم یكن فیھم  34 ونعمة عظیمة كانت على جمیعھم.

احد محتاجا الن كل الذین كانوا اصحاب حقول او بیوت 
ویضعونھا  35 المبیعاتكانوا یبیعونھا ویأتون باثمان 

عند ارجل الرسل فكان یوزع على كل واحد كما یكون لھ 
  احتیاج.

 

ویوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي یترجم ابن  36
اذ كان لھ حقل  37 الوعظ وھو الوي قبرسي الجنس

  باعھ وأتى بالدراھم ووضعھا عند ارجل الرسل

  ورجل اسمھ حنانیا وامرأتھ سفیرة باع ملكا 5

واختلس من الثمن وامراتھ لھا خبر ذلك وأتى بجزء  2
فقال بطرس یا حنانیا لماذا  3 ووضعھ عند ارجل الرسل.

مأل الشیطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من 
ألیس وھو باق كان یبقى لك. ولما بیع ألم  4 ثمن الحقل.

یكن في سلطانك. فما بالك وضعت في قلبك ھذا االمر. 
فلما سمع حنانیا  5 تكذب على الناس بل على هللا.انت لم 

ھذا الكالم وقع ومات. وصار خوف عظیم على جمیع 
فنھض االحداث ولفوه وحملوه  6 الذین سمعوا بذلك.

ثم حدث بعد مدة نحو ثالث ساعات ان  7 خارجا ودفنوه
فاجابھا بطرس  8 امرأتھ دخلت ولیس لھا خبر ما جرى.

تما الحقل. فقالت نعم بھذا قولي لي أبھذا المقدار بع
فقال لھا بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة  9 المقدار.

روح الرب. ھوذا ارجل الذین دفنوا رجلك على الباب 
فوقعت في الحال عند رجلیھ  10 وسیحملونك خارجا.

وماتت. فدخل الشباب ووجدوھا میتة فحملوھا خارجا 
لى فصار خوف عظیم ع 11 ودفنوھا بجانب رجلھا.

وجرت  12 جمیع الكنیسة وعلى جمیع الذین سمعوا بذلك
على ایدي الرسل آیات وعجائب كثیرة في الشعب. وكان 

واما اآلخرون  13 الجمیع بنفس واحدة في رواق سلیمان.
فلم یكن احد منھم یجسر ان یلتصق بھم. لكن كان الشعب 

وكان مؤمنون ینضمون للرب اكثر.  14 یعظمھم.
حتى انھم كانوا یحملون  15 نساء.جماھیر من رجال و

المرضى خارجا في الشوارع ویضعونھم على فرش 
واسّرة حتى اذا جاء بطرس یخّیم ولو ظلھ على احد 

واجتمع جمھور المدن المحیطة الى اورشلیم  16 منھم.
حاملین مرضى ومعذبین من ارواح نجسة وكانوا یبرأون 

الذین ھم  فقام رئیس الكھنة وجمیع الذین معھ 17 جمیعھم
فالقوا ایدیھم على  18 شیعة الصدوقیین وامتألوا غیرة

ولكن مالك  19 الرسل ووضعوھم في حبس العامة.
  في اللیل فتح ابواب السجن واخرجھم وقال إیوۇو

اذھبوا قفوا وكلموا الشعب في الھیكل بجمیع كالم  20
فلما سمعوا دخلوا الھیكل نحو الصبح  21 ھذه الحیاة.

رئیس الكھنة والذین معھ ودعوا  ون. ثم جاءوجعلوا یعلم
الحبس  المجمع وكل مشیخة بني اسرائیل فارسلوا الى

ولكن الخدام لما جاءوا لم یجدوھم في  22 لیؤتى بھم.
قائلین اننا وجدنا الحبس  23 السجن فرجعوا واخبروا

مغلقا بكل حرص والحراس واقفین خارجا امام االبواب 
فلما سمع  24 الداخل احدا ولكن لما فتحنا لم نجد في

الكاھن وقائد جند الھیكل ورؤساء الكھنة ھذه االقوال 
ثم جاء  25 ارتابوا من جھتھم ما عسى ان یصیر ھذا.

واحد واخبرھم قائال ھوذا الرجال الذین وضعتموھم في 
  السجن ھم في الھیكل واقفین یعّلمون الشعب.
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 بعنف حینئذ مضى قائد الجند مع الخدام فاحضرھم ال 26
فلما  27 النھم كانوا یخافون الشعب لئال یرجموا.

  احضروھم اوقفوھم في المجمع. فسألھم رئیس الكھنة

قائال أما اوصیناكم وصیة ان ال تعّلموا بھذا االسم.  28
وھا انتم قد مألتم اورشلیم بتعلیمكم وتریدون ان تجلبوا 

فاجاب بطرس والرسل وقالوا  29 علینا دم ھذا االنسان.
الھ آبائنا اقام  30 ینبغي ان یطاع هللا اكثر من الناس.

ھذا  31 یسوع الذي انتم قتلتموه معلقین ایاه على خشبة.
رفعھ هللا بیمینھ رئیسا ومخّلصا لیعطي اسرائیل التوبة 

ونحن شھود لھ بھذه االمور  32 وغفران الخطایا.
  والروح القدس ایضا الذي اعطاه هللا للذین یطیعونھ

  ا سمعوا حنقوا وجعلوا یتشاورون ان یقتلوھم.فلم 33

فقام في المجمع رجل فریسي اسمھ غماالئیل معّلم  34
للناموس مكرم عند جمیع الشعب وامر ان یخرج الرسل 

ثم قال لھم. ایھا الرجال االسرائیلیون احترزوا  35 قلیال.
النفسكم من جھة ھؤالء الناس في ما انتم مزمعون ان 

قبل ھذه االیام قام ثوداس قائال عن نفسھ  النھ 36 تفعلوا.
الذي التصق بھ عدد من الرجال نحو اربع مئة.  انھ شيء.

الیھ تبددوا وصاروا ال  الذي قتل وجمیع الذین انقادوا
بعد ھذا قام یھوذا الجلیلي في ایام االكتتاب  37 شيء.

وازاغ وراءه شعبا غفیرا. فذاك ایضا ھلك وجمیع الذین 
واآلن اقول لكم تنحوا عن ھؤالء  38 تشتتوا.انقادوا الیھ 

الناس واتركوھم. النھ ان كان ھذا الرأي او ھذا العمل 
وان كان من هللا فال  39 من الناس فسوف ینتقض.

  تقدرون ان تنقضوه. لئال توجدوا محاربین x ایضا.

فانقادوا الیھ. ودعوا الرسل وجلدوھم واوصوھم ان  40
واما ھم فذھبوا  41 م اطلقوھمال یتكلموا باسم یسوع ث

فرحین من امام المجمع النھم حسبوا مستاھلین ان یھانوا 
وكانوا ال یزالون كل یوم في الھیكل  42 من اجل اسمھ.

  وفي البیوت معّلمین ومبشرین بیسوع المسیح

وفي تلك االیام اذ تكاثر التالمیذ حدث تذمر من  6
ّن یغفل عنھّن في الیونانیین على العبرانیین ان اراملھم ك

فدعا االثنا عشر جمھور التالمیذ  2 الخدمة الیومیة.
  وقالوا ال یرضي ان نترك نحن كلمة هللا ونخدم موائد.

فانتخبوا ایھا االخوة سبعة رجال منكم مشھودا لھم  3
ومملّوین من الروح القدس وحكمة فنقیمھم على ھذه 

 لكلمة.واما نحن فنواظب على الصالة وخدمة ا 4 الحاجة.

فحسن ھذا القول امام كل الجمھور فاختاروا استفانوس  5
مملّوا من االیمان والروح القدس وفیلبس  رجال

ونیقوالوس  وبروخورس ونیكانور وتیمون وبرمیناس
الذین اقاموھم امام الرسل فصلّوا  6 دخیال انطاكیا.

وكانت كلمة هللا تنمو وعدد  7 ووضعوا علیھم االیادي.
اثر جدا في اورشلیم وجمھور كثیر من الكھنة التالمیذ یتك

واما استفانوس فاذ كان مملّوا ایمانا  8 یطیعون االیمان.
  وقوة كان یصنع عجائب وآیات عظیمة في الشعب

9 

فنھض قوم من المجمع الذي یقال لھ مجمع اللیبرتینیین  
والقیروانیین واالسكندریین ومن الذین من كیلیكیة واسیا 

ولم یقدروا ان یقاوموا الحكمة  10 نوس.یحاورون استفا
حینئذ دسوا لرجال  11 والروح الذي كان یتكلم بھ.

یقولون اننا سمعناه یتكلم بكالم تجدیف على موسى وعلى 
وھیجوا الشعب والشیوخ والكتبة فقاموا وخطفوه  12 هللا.

واقاموا شھودا كذبة یقولون ھذا  13 وأتوا بھ الى المجمع
ان یتكلم كالما تجدیفا ضد ھذا الرجل ال یفتر عن 

الننا سمعناه یقول ان  14 الموضع المقدس والناموس.
یسوع الناصري ھذا سینقض ھذا الموضع ویغّیر العوائد 

فشخص الیھ جمیع الجالسین  15 التي سلمنا ایاھا موسى.
  في المجمع ورأوا وجھھ كانھ وجھ مالك

فقال  2 فقال رئیس الكھنة أترى ھذه االمور ھكذا ھي. 7
ایھا الرجال االخوة واآلباء اسمعوا. ظھر الھ المجد البینا 

  ابراھیم وھو في ما بین النھرین قبلما سكن في حاران

وقال لھ اخرج من ارضك ومن عشیرتك وھلم الى  3
فخرج حینئذمن ارض الكلدانیین  4 االرض التي اریك.

وسكن في حاران. ومن ھناك نقلھ بعد ما مات ابوه الى 
ولم یعطھ فیھا  5 االرض التي انتم اآلن ساكنون فیھا.ھذه 

میراثا وال وطأة قدم ولكن وعد ان یعطیھا ملكا لھ ولنسلھ 
وتكلم هللا ھكذا. ان یكون  6 من بعده ولم یكن لھ بعد ولد.

نسلھ متغربا في ارض غریبة فیستعبدوه ویسیئوا الیھ 
انا واالمة التي یستعبدون لھا سادینھا  7 اربع مئة سنة.

 یقول هللا. وبعد ذلك یخرجون ویعبدونني في ھذا المكان.

واعطاه عھد الختان وھكذا ولد اسحق وختنھ في الیوم  8
الثامن. واسحق ولد یعقوب ویعقوب ولد رؤساء اآلباء 

ورؤساء اآلباء حسدوا یوسف وباعوه  9 االثني عشر.
وانقذه من جمیع ضیقاتھ  10 الى مصر وكان هللا معھ

مة وحكمة امام فرعون ملك مصر فاقامھ واعطاه نع
ثم أتى جوع على  11 مدبرا على مصر وعلى كل بیتھ

كل ارض مصر وكنعان وضیق عظیم فكان آباؤنا ال 
ولما سمع یعقوب ان في مصر قمحا  12 یجدون قوتا.

وفي المرة الثانیة استعرف  13 ارسل آباءنا اول مرة.
  ون.یوسف الى اخوتھ واستعلنت عشیرة یوسف لفرع

فارسل یوسف واستدعى اباه یعقوب وجمیع عشیرتھ  14
فنزل یعقوب الى مصر ومات  15 خمسة وسبعین نفسا.

ونقلوا الى شكیم ووضعوا في القبر الذي  16 ھو وآباؤنا
  اشتراه ابراھیم بثمن فضة من بني حمور ابي شكیم.

وكما كان یقرب وقت الموعد الذي اقسم هللا علیھ  17
الى ان  18 نمو الشعب ویكثر في مصرالبراھیم كان ی

فاحتال ھذا على  19 قام ملك آخر لم یكن یعرف یوسف.
جنسنا واساء الى آبائنا حتى جعلوا اطفالھم منبوذین لكي 

وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جمیال  20 ال یعیشوا
ولما نبذ  21 جدا. فربي ھذا ثالثة اشھر في بیت ابیھ.

  نفسھا ابنا.اتخذتھ ابنة فرعون وربتھ ل
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فتھذب موسى بكل حكمة المصریین وكان مقتدرا في  22
ولما كملت لھ مدة اربعین سنة  23 االقوال واالعمال.

واذ رأى  24 خطر على بالھ ان یفتقد اخوتھ بني اسرائیل.
واحدا مظلوما حامى عنھ وانصف المغلوب اذ قتل 

فظن ان اخوتھ یفھمون ان هللا على یده  25 المصري.
وفي الیوم الثاني  26 ھم نجاة. واما ھم فلم یفھموا.یعطی

ظھر لھم وھم یتخاصمون فساقھم الى السالمة قائال ایھا 
  الرجال انتم اخوة. لماذا تظلمون بعضكم بعضا.

فالذي كان یظلم قریبھ دفعھ قائال من اقامك رئیسا  27
أترید ان تقتلني كما قتلت امس  28 وقاضیا علینا.

موسى بسبب ھذه الكلمة وصار فھرب  29 المصري.
ولما كملت  30 غریبا في ارض مدیان حیث ولد ابنین

اربعون سنة ظھر لھ مالك الرب في بریة جبل سینا في 
فلما رأى موسى ذلك تعجب من  31 لھیب نار علیقة.

 إیوۇوالمنظر. وفیما ھو یتقدم لیتطلع صار الیھ صوت 

ھ یعقوب. انا الھ آبائك الھ ابراھیم والھ اسحق وال 32
 إیوۇوفقال لھ  33 فارتعد موسى ولم یجسر ان یتطلع.

اخلع نعل رجلیك الن الموضع الذي انت واقف علیھ 
اني لقد رأیت مشقة شعبي الذین في  34 ارض مقدسة.

مصر وسمعت انینھم ونزلت ألنقذھم. فھلم اآلن ارسلك 
ھذا موسى الذي انكروه قائلین من اقامك  35 الى مصر

ھذا ارسلھ هللا رئیسا وفادیا بید المالك  رئیسا وقاضیا
ھذا اخرجھم صانعا عجائب  36 الذي ظھر لھ في العلیقة.

وآیات في ارض مصر وفي البحر االحمر وفي البریة 
ھذا ھو موسى الذي قال لبني اسرائیل  37 اربعین سنة

 نبیا مثلي سیقیم لكم الرب الھكم من اخوتكم. لھ تسمعون.

ي الكنیسة في البریة مع المالك ھذا ھو الذي كان ف 38
الذي كان یكلمھ في جبل سینا ومع آبائنا. الذي قبل اقواال 

الذي لم یشأ آباؤنا ان یكونوا  39 حیة لیعطینا ایاھا.
  طائعین لھ بل دفعوه ورجعوا بقلوبھم الى مصر

قائلین لھرون اعمل لنا آلھة تتقدم امامنا. الن ھذا  40
 صر ال نعلم ماذا اصابھ.موسى الذي اخرجنا من ارض م

فعملوا عجال في تلك االیام واصعدوا ذبیحة للصنم  41
فرجع هللا واسلمھم لیعبدوا  42 وفرحوا باعمال ایدیھم.

كتاب االنبیاء. ھل قربتم  جند السماء كما ھو مكتوب في
 اسرائیل. لي ذبائح وقرابین اربعین سنة في البریة یا بیت

الھكم رمفان التماثیل بل حملتم خیمة مولوك ونجم  43
 التي صنعتموھا لتسجدوا لھا. فانقلكم الى ما وراء بابل

واما خیمة الشھادة فكانت مع آبائنا في البریة كما امر  44
 الذي كلم موسى ان یعملھا على المثال الذي كان قد رآه.

التي ادخلھا ایضا آباؤنا اذ تخلفوا علیھا مع یشوع في  45
 هللا من وجھ آبائنا الى ایام داودملك االمم الذین طردھم 

الذي وجد نعمة امام هللا والتمس ان یجد مسكنا اللھ  46
لكن العلي ال  48 ولكن سلیمان بنى لھ بیتا. 47 یعقوب

  یسكن في ھیاكل مصنوعات االیادي. كما یقول النبي

السماء كرسي لي واالرض موطئ لقدمّي. اي بیت  49
  ان راحتي.واي ھو مك إیوۇوتبنون لي یقول 

یا قساة  51 ألیست یدي صنعت ھذه االشیاء كلھا 50
الرقاب وغیر المختونین بالقلوب واآلذان انتم دائما 

  تقاومون الروح القدس. كما كان آباؤكم كذلك انتم.

اي االنبیاء لم یضطھده آباؤكم وقد قتلوا الذین سبقوا  52
 قاتلیھ.فانبأوا بمجيء البار الذي انتم اآلن صرتم مسلمیھ و

  الذین اخذتم الناموس بترتیب مالئكة ولم تحفظوه 53

  فلما سمعوا ھذا حنقوا بقلوبھم وصروا باسنانھم علیھ. 54

واما ھو فشخص الى السماء وھو ممتلئ من الروح  55
  القدس فرأى مجد هللا ویسوع قائما عن یمین هللا.

ا فقال ھا انا انظر السموات مفتوحة وابن االنسان قائم 56
فصاحوا بصوت عظیم وسدوا آذانھم  57 عن یمین هللا.

واخرجوه خارج المدینة  58 وھجموا علیھ بنفس واحدة.
ورجموه. والشھود خلعوا ثیابھم عند رجلي شاب یقال لھ 

فكانوا یرجمون استفانوس وھو یدعو ویقول  59 شاول.
ثم جثا على ركبتیھ  60 ایھا الرب یسوع اقبل روحي.

یا رب ال تقم لھم ھذه الخطیة. واذ وصرخ بصوت عظیم 
  قال ھذا رقد

وكان شاول راضیا بقتلھ. وحدث في ذلك الیوم  8
الكنیسة التي في اورشلیم فتشتت  اضطھاد عظیم على

وحمل  2 الرسل. الجمیع فیكور الیھودیة والسامرة ما عدا
  رجال اتقیاء استفانوس وعملوا علیھ مناحة عظیمة.

على الكنیسة وھو یدخل البیوت واما شاول فكان یسطو  3
فالذین تشتتوا  4 ویجر رجاال ونساء ویسلمھم الى السجن

فانحدر فیلبس الى مدینة من  5 جالوا مبشرین بالكلمة.
وكان الجموع  6 السامرة وكان یكرز لھم بالمسیح.

یصغون بنفس واحدة الى ما یقولھ فیلبس عند استماعھم 
ثیرین من الذین الن ك 7 ونظرھم اآلیات التي صنعھا.

بھم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظیم. 
فكان فرح  8 وكثیرون من المفلوجین والعرج شفوا.

وكان قبال في المدینة رجل اسمھ  9 عظیم في تلك المدینة
سیمون یستعمل السحر ویدھش شعب السامرة قائال انھ 

وكان الجمیع یتبعونھ من الصغیر الى  10 شيء عظیم.
وكانوا یتبعونھ  11 ائلین ھذا ھو قوة هللا العظیمة.الكبیر ق

ولكن لما  12 لكونھم قد اندھشوا زمانا طویال بسحره.
صدقوا فیلبس وھو یبشر باالمور المختصة بملكوت هللا 

وسیمون  13 وباسم یسوع المسیح اعتمدوا رجاال ونساء.
ایضا نفسھ آمن. ولما اعتمد كان یالزم فیلبس. واذ رأى 

ولما سمع الرسل  14 ت عظیمة تجري اندھشآیات وقوا
الذین في اورشلیم ان السامرة قد قبلت كلمة هللا ارسلوا 

اللذین لما نزال صلّیا الجلھم  15 الیھم بطرس ویوحنا.
النھ لم یكن قد حل بعد على  16 لكي یقبلوا الروح القدس.

  احد منھم. غیر انھم كانوا معتمدین باسم الرب یسوع.

  ا االیادي علیھم فقبلوا الروح القدس.حینئذ وضع 17

ولما رأى سیمون انھ بوضع ایدي الرسل یعطى  18
  الروح القدس قدم لھما دراھم
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قائال اعطیاني انا ایضا ھذا السلطان حتى اي من  19
فقال لھ  20 وضعت علیھ یدي یقبل الروح القدس.

بطرس لتكن فضتك معك للھالك النك ظننت ان تقتني 
لیس لك نصیب وال قرعة في ھذا  21 بدراھم.موھبة هللا 

فتب من شرك  22 االمر. الن قلبك لیس مستقیما امام هللا.
الني  23 ھذا واطلب الى هللا عسى ان یغفر لك فكر قلبك.

فاجاب سیمون  24 اراك في مرارة المّر ورباط الظلم.
وقال اطلبا انتما الى الرب من اجلي لكي ال یأتي علي 

ثم انھما بعدما شھدا وتكلما بكلمة  25 .شيء مما ذكرتما
 الرب رجعا الى اورشلیم وبشرا قرى كثیرة للسامریین

كلم فیلبس قائال قم واذھب نحو  إیوۇوثم ان مالك  26
الجنوب على الطریق المنحدرة من اورشلیم الى غزة 

فقام وذھب. واذا رجل حبشي خصي  27 التي ھي بریة.
على جمیع خزائنھا. فھذا وزیر لكنداكة ملكة الحبشة كان 
وكان راجعا وجالسا  28 كان قد جاء الى اورشلیم لیسجد.

فقال الروح  29 على مركبتھ وھو یقرأ النبي اشعیاء.
فبادر الیھ فیلبس  30 لفیلبس تقدم ورافق ھذه المركبة.

 وسمعھ یقرأ النبي اشعیاء فقال ألعلك تفھم ما انت تقرأ.

ي احد. وطلب الى فقال كیف یمكنني ان لم یرشدن 31
واما فصل الكتاب  32 فیلبس ان یصعد ویجلس معھ.

الذي كان یقرأه فكان ھذا. مثل شاة سیق الى الذبح ومثل 
في  33 خروف صامت امام الذي یجزه ھكذا لم یفتح فاه.

تواضعھ انتزع قضاؤه وجیلھ من یخبر بھ الن حیاتھ 
فاجاب الخصي فیلبس وقال  34 تنتزع من االرض.

یك. عن من یقول النبي ھذا. عن نفسھ ام عن اطلب ال
ففتح فیلبس فاه وابتدأ من ھذا الكتاب  35 واحد آخر.

وفیما ھما سائران في الطریق اقبال  36 فبشره بیسوع
 على ماء. فقال الخصي ھوذا ماء. ماذا یمنع ان اعتمد.

فقال فیلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك یجوز. فاجاب  37
فامر ان  38 ع المسیح ھو ابن هللا.وقال انا اؤمن ان یسو

تقف المركبة فنزال كالھما الى الماء فیلبس والخصي 
ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فیلبس  39 فعمده.

  فلم یبصره الخصي ایضا. وذھب في طریقھ فرحا.

واما فیلبس فوجد في اشدود. وبینما ھو مجتاز كان  40
  یبشر جمیع المدن حتى جاء الى قیصریة

اما شاول فكان لم یزل ینفث تھدّدا وقتال على تالمیذ  9
وطلب منھ رسائل الى  2 الرب. فتقدم الى رئیس الكھنة

دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطریق 
وفي  3 رجاال او نساء یسوقھم موثقین الى اورشلیم.

ذھابھ حدث انھ اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حولھ نور 
فسقط على االرض وسمع صوتا قائال لھ  4 من السماء.

فقال من انت یا سید.  5 شاول شاول لماذا تضطھدني.
فقال الرب انا یسوع الذي انت تضطھده. صعب علیك ان 

فقال وھو مرتعد ومتحّیر یا رب ماذا  6 ترفس مناخس.
ترید ان افعل. فقال لھ الرب قم وادخل المدینة فیقال لك 

  ماذا ینبغي ان تفعل.

ما الرجال المسافرون معھ فوقفوا صامتین یسمعون وا 7
فنھض شاول عن االرض  8 الصوت وال ینظرون احدا.

وكان وھومفتوح العینین ال یبصر احدا. فاقتادوه بیده 
وكان ثالثة ایام ال یبصر فلم یأكل  9 وادخلوه الى دمشق.

وكان في دمشق تلمیذ اسمھ حنانیا. فقال  10 ولم یشرب
فقال لھ  11 یا حنانیا. فقال ھانذا یا رب. لھ الرب في رؤیا

الرب قم واذھب الى الزقاق الذي یقال لھ المستقیم واطلب 
في بیت یھوذا رجال طرسوسیا اسمھ شاول. النھ ھوذا 

وقد رأى في رؤیا رجال اسمھ حنانیا داخال  12 یصّلي
فاجاب حنانیا یا رب  13 وواضعا یده علیھ لكي یبصر.

ن ھذا الرجل كم من الشرور فعل قد سمعت من كثیرین ع
وھھنا لھ سلطان من قبل  14 بقدیسیك في اورشلیم.

  رؤساء الكھنة ان یوثق جمیع الذین یدعون باسمك.

فقال لھ الرب اذھب. الن ھذا لي اناء مختار لیحمل  15
الني سأریھ كم  16 اسمي امام امم وملوك وبني اسرائیل.

حنانیا ودخل  فمضى 17 ینبغي ان یتألم من اجل اسمي.
شاول قد ارسلني  البیت ووضع علیھ یدیھ وقال ایھا االخ

الرب یسوع الذي ظھر لك في الطریق الذي جئت فیھ 
فللوقت وقع  18 وتمتلئ من الروح القدس. لكي تبصر

من عینیھ شيء كانھ قشور فابصر في الحال وقام 
وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع  19 واعتمد.

وللوقت جعل یكرز  20 في دمشق ایاما. التالمیذ الذین
فبھت جمیع  21 في المجامع بالمسیح ان ھذا ھو ابن هللا.

اھلك في  الذین كانوا یسمعون وقالوا ألیس ھذا ھو الذي
اورشلیم الذین یدعون بھذا االسم. وقد جاء الى ھنا لھذا 

واما شاول فكان  22 موثقین الى رؤساء الكھنة. لیسوقھم
ر الیھود الساكنین في دمشق محققا ان ھذا یزداد قوة ویحّی 

 ولما تمت ایام كثیرة تشاور الیھود لیقتلوه. 23 ھو المسیح

فعلم شاول بمكیدتھم. وكانوا یراقبون االبواب ایضا  24
فاخذه التالمیذ لیال وانزلوه من  25 نھارا ولیال لیقتلوه.

ولما جاء شاول الى  26 السور مدلین ایاه في سل
ل ان یلتصق بالتالمیذ. وكان الجمیع اورشلیم حاو

فاخذه برنابا  27 یخافونھ غیر مصدقین انھ تلمیذ.
واحضره الى الرسل وحدثھم كیف ابصر الرب في 

 الطریق وانھ كلمھ وكیف جاھر في دمشق باسم یسوع.

فكان معھم یدخل ویخرج في اورشلیم ویجاھر باسم  28
 وكان یخاطب ویباحث الیونانیین 29 الرب یسوع.

فلما علم االخوة احدروه الى  30 فحاولوا ان یقتلوه.
واما الكنائس في  31 قیصریة وارسلوه الى طرسوس

جمیع الیھودیة والجلیل والسامرة فكان لھا سالم وكانت 
تبنى وتسیر في خوف الرب وبتعزیة الروح القدس كانت 

وحدث ان بطرس وھو یجتاز بالجمیع نزل  32 تتكاثر
فوجد ھناك  33 الساكنین في لدّة.ایضا الى القدیسین 

انسانا اسمھ اینیاس مضطجعا على سریر منذ ثماني 
فقال لھ بطرس یا اینیاس یشفیك  34 سنین وكان مفلوجا.

ورآه  35 یسوع المسیح. قم وافرش لنفسك. فقام للوقت.
 جمیع الساكنین في لدّة وسارون الذین رجعوا الى الرب
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بیثا الذي ترجمتھ وكان في یافا تلمیذة اسمھا طا 36
غزالة. ھذه كانت ممتلئة اعماال صالحة واحسانات كانت 

وحدث في تلك االیام انھا مرضت وماتت.  37 تعملھا.
واذ كانت لدّة قریبة من  38 فغسلوھا ووضعوھا في علّیة.

یافا وسمع التالمیذ ان بطرس فیھا ارسلوا رجلین یطلبان 
فقام بطرس  39 الیھ ان ال یتوانى عن ان یجتاز الیھم.

فوقفت لدیھ  وجاء معھما. فلما وصل صعدوا بھ الى العلّیة
جمیع االرامل یبكین ویرین اقمصة وثیابا مما كانت تعمل 

فاخرج بطرس الجمیع خارجا  40 معھّن. غزالة وھي
وجثا على ركبتیھ وصّلى ثم التفت الى الجسد وقال یا 

طابیثا قومي. ففتحت عینیھا. ولما ابصرت بطرس 
فناولھا یده واقامھا. ثم نادى القدیسین  41 ت.جلس

فصار ذلك معلوما في  42 واالرامل واحضرھا حیة.
ومكث ایاما كثیرة في  43 یافا كلھا فآمن كثیرون بالرب.

  یافا عند سمعان رجل دباغ

وكان في قیصریة رجل اسمھ كرنیلیوس قائد مئة  10
ف هللا وھو تقي وخائ 2 من الكتیبة التي تدعى االیطالیة.

مع جمیع بیتھ یصنع حسنات كثیرة للشعب ویصّلي الى 
فرأى ظاھرا في رؤیا نحو الساعة  3 هللا في كل حین.

التاسعة من النھار مالكا من هللا داخال الیھ وقائال لھ یا 
فلما شخص الیھ ودخلھ الخوف قال ماذا یا  4 كرنیلیوس.

 .سید. فقال لھ. صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا امام هللا

واآلن ارسل الى یافا رجاال واستدع سمعان الملقب  5
انھ نازل عند سمعان رجل دباغ بیتھ عند  6 بطرس.

فلما انطلق  7 البحر. ھو یقول لك ماذا ینبغي ان تفعل.
المالك الذي كان یكلم كرنیلیوس نادى اثنین من خدامھ 

واخبرھم بكل  8 وعسكریا تقیا من الذین كانوا یالزمونھ
ثم في الغد فیما ھم یسافرون  9 سلھم الى یافاشيء وار

ویقتربون الى المدینة صعد بطرس على السطح لیصّلي 
فجاع كثیرا واشتھى ان یأكل.  10 نحو الساعة السادسة.

فرأى السماء  11 وبینما ھم یھیئون لھ وقعت علیھ غیبة.
مفتوحة واناء نازال علیھ مثل مالءة عظیمة مربوطة 

وكان فیھا كل  12 ة على االرض.باربعة اطراف ومدال
  دواب االرض والوحوش والزحافات وطیور السماء.

فقال  14 وصار الیھ صوت قم یا بطرس اذبح وكل. 13
 بطرس كال یا رب الني لم آكل قط شیئا دنسا او نجسا.

فصار الیھ ایضا صوت ثانیة ما طھره هللا ال تدنسھ  15
ع االناء وكان ھذا على ثالث مرات ثم ارتف 16 انت.

واذ كان بطرس یرتاب في نفسھ  17 ایضا الى السماء
رآھا اذا الرجال الذین  ماذا عسى ان تكون الرؤیا التي

 ارسلوا من قبل كرنیلیوس. وكانوا قد سألوا عن بیت

ونادوا یستخبرون ھل  18 سمعان وقد وقفوا على الباب
وبینما بطرس  19 سمعان الملقب بطرس نازل ھناك.

رؤیا قال لھ الروح ھوذا ثالثة رجال متفكر في ال
لكن قم وانزل واذھب معھم غیر مرتاب  20 یطلبونك.

  في شيء الني انا قد ارسلتھم.

فنزل بطرس الى الرجال الذین أرسلوا الیھ من قبل  21
كرنیلیوس وقال ھا انا الذي تطلبونھ. ما ھو السبب الذي 

ال فقالوا ان كرنیلیوس قائد مئة رج 22 حضرتم الجلھ.
لھ من كل امة الیھود أوحي الیھ  بارا وخائف هللا ومشھودا

 كالما. بمالك مقدس ان یستدعیك الى بیتھ ویسمع منك

فدعاھم الى داخل واضافھم. ثم في الغد خرج بطرس  23
وفي  24 معھم واناس من االخوة الذین من یافا رافقوه

الغد دخلوا قیصریة. واما كرنیلیوس فكان ینتظرھم وقد 
ولما دخل بطرس  25 انسباءه واصدقاءه االقربین.دعا 

فاقامھ  26 استقبلھ كرنیلیوس وسجد واقعا على قدمیھ.
ثم دخل وھو یتكلم  27 بطرس قائال قم انا ایضا انسان.

فقال لھم انتم تعلمون  28 معھ ووجد كثیرین مجتمعین.
باحد اجنبي  كیف ھو محرم على رجل یھودي ان یلتصق

انا فقد أراني هللا ان ال اقول عن انسان  او یأتي الیھ. واما
فلذلك جئت من دون مناقضة اذ  29 انھ دنس او نجس. ما

  استدعیتموني. فاستخبركم الي سبب استدعیتموني.

فقال كرنیلیوس منذ اربعة ایام الى ھذه الساعة كنت  30
صائما. وفي الساعة التاسعة كنت اصّلي في بیتي واذا 

وقال یا كرنیلیوس  31 المع رجل قد وقف امامي بلباس
فارسل  32 سمعت صالتك وذكرت صدقاتك امام هللا.

الى یافا واستدعي سمعان الملقب بطرس. انھ نازل في 
 بیت سمعان رجل دباغ عند البحر. فھو متى جاء یكلمك.

فارسلت الیك حاال. وانت فعلت حسنا اذ جئت. واآلن  33
ا امرك بھ نحن جمیعا حاضرون امام هللا لنسمع جمیع م

ففتح بطرس فاه وقال. بالحق انا اجد ان هللا ال  34 هللا
بل في كل امة الذي یتقیھ ویصنع البر  35 یقبل الوجوه.
الكلمة التي ارسلھا الى بني اسرائیل  36 مقبول عنده

انتم  37 یبشر بالسالم بیسوع المسیح. ھذا ھو رب الكل.
ا من تعلمون االمر الذي صار في كل الیھودیة مبتدئ

یسوع  38 الجلیل بعد المعمودیة التي كرز بھا یوحنا.
الذي من الناصرة كیف مسحھ هللا بالروح القدس والقوة 

الذي جال یصنع خیرا ویشفي جمیع المتسلط علیھم ابلیس 
ونحن شھود بكل ما فعل في كورة  39 الن هللا كان معھ.

ى الیھودیة وفي اورشلیم. الذي ایضا قتلوه معلقین ایاه عل
ھذا اقامھ هللا في الیوم الثالث واعطى ان  40 خشبة.

لیس لجمیع الشعب بل لشھود سبق هللا  41 یصیر ظاھرا
فانتخبھم. لنا نحن الذین اكلنا وشربنا معھ بعد قیامتھ من 

واوصانا ان نكرز للشعب ونشھد بان ھذا  42 االموات.
لھ یشھد  43 ھو المعین من هللا دیانا لالحیاء واالموات.

میع االنبیاء ان كل من یؤمن بھ ینال باسمھ غفران ج
فبینما بطرس یتكلم بھذه االمور حل الروح  44 الخطایا

  القدس على جمیع الذین كانوا یسمعون الكلمة.

فاندھش المؤمنون الذین من اھل الختان كل من جاء  45
مع بطرس الن موھبة الروح القدس قد انسكبت على 

نوا یسمعونھم یتكلمون بألسنة النھم كا 46 االمم ایضا.
  ویعظمون هللا. حینئذ اجاب بطرس
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أترى یستطیع احد ان یمنع الماء حتى ال یعتمد ھؤالء  47
وامر ان  48 الذین قبلوا الروح القدس كما نحن ایضا.

  یعتمدوا باسم الرب. حینئذ سألوه ان یمكث ایاما

فسمع الرسل واالخوة الذین كانوا في الیھودیة ان  11
ولما صعد بطرس الى  2 االمم ایضا قبلوا كلمة هللا.

قائلین انك  3 اورشلیم خاصمھ الذین من اھل الختان
فابتدأ  4 دخلت الى رجال ذوي غلفة واكلت معھم.

انا كنت في مدینة یافا  5 بطرس یشرح لھم بالتتابع قائال.
اصّلي فرأیت في غیبة رؤیا اناء نازال مثل مالءة عظیمة 

فتفرست  6 ة اطراف من السماء فأتى الّي.مدالة باربع
فیھ متأمال فرأیت دواب االرض والوحوش والزحافات 

وسمعت صوتا قائال لي قم یا بطرس  7 وطیور السماء.
فقلت كال یا رب النھ لم یدخل فمي قط دنس  8 اذبح وكل.
فاجابني صوت ثانیة من السماء ما طھره هللا  9 او نجس.

ذا على ثالث مرات ثم انتشل وكان ھ 10 ال تنجسھ انت.
واذا ثالثة رجال قد وقفوا  11 الجمیع الى السماء ایضا.

للوقت عند البیت الذي كنت فیھ مرسلین الّي من 
فقال لي الروح ان اذھب معھم غیر مرتاب  12 قیصریة.

في شيء. وذھب معي ایضا ھؤالء االخوة الستة. فدخلنا 
في بیتھ قائما فاخبرنا كیف رأى المالك  13 بیت الرجل.

وقائال لھ ارسل الى یافا رجاال واستدع سمعان الملقب 
 وھو یكلمك كالما بھ تخلص انت وكل بیتك. 14 بطرس.

فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس علیھم كما علینا  15
فتذكرت كالم الرب كیف قال ان  16 ایضا في البداءة.

  س.یوحنا عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القد

فان كان هللا قد اعطاھم الموھبة كما لنا ایضا بالسویة  17
 مؤمنین بالرب یسوع المسیح فمن انا. أقادر ان امنع هللا.

فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا یمجدون هللا قائلین اذا  18
اما الذین تشتتوا  19 اعطى هللا االمم ایضا التوبة للحیاة

فاجتازوا  وسمن جراء الضیق الذي حصل بسبب استفان
الى فینیقیة وقبرس وانطاكیة وھم ال یكلمون احدا بالكلمة 

ولكن كان منھم قوم وھم رجال  20 الیھود فقط. اال
قبرسیون وقیروانیون الذین لما دخلوا انطاكیة كانوا 

وكانت ید  21 یخاطبون الیونانیین مبشرین بالرب یسوع.
مع فس 22 الرب معھم فآمن عدد كثیر ورجعوا الى الرب

الخبر عنھم في آذان الكنیسة التي في اورشلیم فارسلوا 
الذي لما أتى ورأى  23 برنابا لكي یجتاز الى انطاكیة.

نعمة هللا فرح ووعظ الجمیع ان یثبتوا في الرب بعزم 
النھ كان رجال صالحا وممتلئا من الروح  24 القلب.

ثم  25 القدس واالیمان. فانضم الى الرب جمع غفیر
ا الى طرسوس لیطلب شاول. ولما وجده جاء خرج برناب

فحدث انھما اجتمعا في الكنیسة سنة  26 بھ الى انطاكیة.
كاملة وعلّما جمعا غفیرا ودعي التالمیذ مسیحیین في 

وفي تلك االیام انحدر انبیاء من اورشلیم  27 انطاكیة اوال
  الى انطاكیة.

 

وقام واحد منھم اسمھ اغابوس واشار بالروح ان  28
كان عتیدا ان یصیر على جمیع المسكونة.  وعا عظیماج

فحتم  29 الذي صار ایضا في ایام كلودیوس قیصر.
التالمیذ حسبما تیّسر لكل منھم ان یرسل كل واحد شیئا 

ففعلوا ذلك  30 خدمة الى االخوة الساكنین في الیھودیة.
  مرسلین الى المشایخ بید برنابا وشاول

دس الملك یدیھ لیسيء الى وفي ذلك الوقت مدّ ھیرو 12
 3 فقتل یعقوب اخا یوحنا بالسیف. 2 اناس من الكنیسة.

واذ رأى ان ذلك یرضي الیھود عاد فقبض على بطرس 
ولما امسكھ وضعھ في  4 ایضا. وكانت ایام الفطیر.

السجن مسلما ایاه الى اربعة ارابع من العسكر لیحرسوه 
ان بطرس فك 5 ناویا ان یقدمھ بعد الفصح الى الشعب.

محروسا في السجن. واما الكنیسة فكانت تصیر منھا 
ولما كان ھیرودس  6 صالة بلجاجة الى هللا من اجلھ

مزمعا ان یقدمھ كان بطرس في تلك اللیلة نائما بین 
عسكریین مربوطا بسلسلتین. وكان قدام الباب حراس 

اقبل ونور اضاء  إیوۇوواذا مالك  7 یحرسون السجن.
جنب بطرس وایقظھ قائال قم عاجال.  في البیت. فضرب

وقال لھ المالك تمنطق  8 فسقطت السلسلتان من یدیھ.
 والبس نعلیك. ففعل ھكذا. فقال لھ البس رداءك واتبعني.

فخرج یتبعھ. وكان ال یعلم ان الذي جرى بواسطة  9
فجازا  10 المالك ھو حقیقي بل یظن انھ ینظر رؤیا.

یؤدي  باب الحدید الذي المحرس االول والثاني وأتیا الى
الى المدینة فانفتح لھما من ذاتھ فخرجا وتقدما زقاقا 

فقال بطرس وھو قد  11 فارقھ المالك واحدا وللوقت
رجع الى نفسھ اآلن علمت یقینا ان الرب ارسل مالكھ 
 وانقذني من ید ھیرودس ومن كل انتظار شعب الیھود.

الملقب ثم جاء وھو منتبھ الى بیت مریم ام یوحنا  12
  مرقس حیث كان كثیرون مجتمعین وھم یصلّون.

فلما قرع بطرس باب الدھلیز جاءت جاریة اسمھا  13
فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح  14 رودا لتسمع.

الباب من الفرح بل ركضت الى داخل واخبرت ان 
فقالوا لھا انت تھذین. واما  15 بطرس واقف قدام الباب.

واما  16 فقالوا انھ مالكھ.ھي فكانت تؤكد ان ھكذا ھو. 
فاشار  17 بطرس فلبث یقرع. فلما فتحوا ورأوه اندھشوا.

الیھم بیده لیسكتوا وحدثھم كیف اخرجھ الرب من السجن. 
وقال اخبروا یعقوب واالخوة بھذا. ثم خرج وذھب الى 

فلما صار النھار حصل اضطراب لیس  18 موضع آخر
واما  19 بقلیل بین العسكر ترى ماذا جرى لبطرس.

ھیرودس فلما طلبھ ولم یجده فحص الحراس وأمر ان 
ینقادوا الى القتل. ثم نزل من الیھودیة الى قیصریة واقام 

وكان ھیرودس ساخطا على الصوریین  20 ھناك
بنفس واحدة واستعطفوا  والصیداویین فحضروا الیھ

 بالستس الناظر على مضجع الملك. ثم صاروا یلتمسون

  ھم تقتات من كورة الملك.المصالحة الن كورت
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ففي یوم معین لبس ھیرودس الحّلة الملوكیة وجلس  21
فصرخ الشعب  22 على كرسي الملك وجعل یخاطبھم.

ففي الحال ضربھ  23 ھذا صوت الھ ال صوت انسان.
النھ لم یعط المجد x. فصار یأكلھ الدود  إیوۇومالك 
ورجع  25 واما كلمة هللا فكانت تنمو وتزید. 24 ومات

برنابا وشاول من اورشلیم بعد ما كّمال الخدمة واخذا 
  معھما یوحنا الملقب مرقس

وكان في انطاكیة في الكنیسة ھناك انبیاء ومعلمون  13
وسمعان الذي یدعى نیجر ولوكیوس القیرواني  برنابا

  الربع وشاول. ومناین الذي تربى مع ھیرودس رئیس

ال الروح القدس وبینما ھم یخدمون الرب ویصومون ق 2
  افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتھما الیھ.

فصاموا حینئذ وصلّوا ووضعوا علیھما االیادي ثم  3
فھذان اذ ارسال من الروح القدس انحدرا الى  4 اطلقوھما

ولما  5 سلوكیة ومن ھناك سافرا في البحر الى قبرس.
ود. صارا في سالمیس نادیا بكلمة هللا في مجامع الیھ

ولما اجتازا الجزیرة الى  6 وكان معھما یوحنا خادما.
بافوس وجدا رجال ساحرا نبیا كذابا یھودیا اسمھ 

كان مع الوالي سرجیوس بولس وھو رجل  7 باریشوع.
 فھیم. فھذا دعا برنابا وشاول والتمس ان یسمع كلمة هللا.

فقاومھما علیم الساحر. الن ھكذا یترجم اسمھ. طالبا ان  8
واما شاول الذي ھو بولس  9 الوالي عن االیمان یفسد

وقال  10 ایضا فامتأل من الروح القدس وشخص الیھ.
ایھا الممتلئ كل غش وكل خبث یا ابن ابلیس یا عدو كل 

فاآلن ھوذا ید  11 بر أال تزال تفسد سبل هللا المستقیمة.
الرب علیك فتكون اعمى ال تبصر الشمس الى حین. ففي 

ضباب وظلمة فجعل یدور ملتمسا من  الحال سقط علیھ
فالوالي حینئذ لما رأى ما جرى آمن  12 یقوده بیده.

ثم اقلع من بافوس بولس ومن  13 مندھشا من تعلیم الرب
معھ وأتوا الى برجة بمفیلیة. واما یوحنا ففارقھم ورجع 

واما ھم فجازوا من برجة وأتوا الى  14 الى اورشلیم.
  مجمع یوم السبت وجلسوا.انطاكیة بیسیدیة ودخلوا ال

وبعد قراءة الناموس واالنبیاء ارسل الیھم رؤساء  15
المجمع قائلین ایھا الرجال االخوة ان كانت عندكم كلمة 

فقام بولس واشار بیده وقال ایھا  16 وعظ للشعب فقولوا.
الھ  17 الرجال االسرائیلیون والذین یتقون هللا اسمعوا.

نا ورفع الشعب في الغربة شعب اسرائیل ھذا اختار آباء
 18 في ارض مصر. وبذراع مرتفعة اخرجھم منھا.

ثم  19 ونحو مدة اربعین سنة احتمل عوائدھم في البریة.
اھلك سبع امم في ارض كنعان وقسم لھم ارضھم 

وبعد ذلك في نحو اربع مئة وخمسین سنة  20 بالقرعة.
ومن ثم طلبوا  21 اعطاھم قضاة حتى صموئیل النبي.

فاعطاھم هللا شاول بن قیس رجال من سبط بنیامین  ملكا
ثم عزلھ واقام لھم داود ملكا الذي شھد  22 اربعین سنة.

لھ ایضا اذ قال وجدت داود بن یّسى رجال حسب قلبي 
  الذي سیصنع كل مشیئتي.

من نسل ھذا حسب الوعد اقام هللا السرائیل مخّلصا  23
معمودیة اذ سبق یوحنا فكرز قبل مجیئھ ب 24 یسوع.

ولما صار یوحنا یكمل  25 التوبة لجمیع شعب اسرائیل.
سعیھ جعل یقول من تظنون اني انا. لست انا ایاه لكن 

 ھوذا یأتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدمیھ

ایھا الرجال االخوة بني جنس ابراھیم والذین بینكم  26
الن  27 یتقون هللا الیكم أرسلت كلمة ھذا الخالص.

اكنین في اورشلیم ورؤساءھم لم یعرفوا ھذا. واقوال الس
  االنبیاء التي تقرأ كل سبت تمموھا اذ حكموا علیھ.

ومع انھم لم یجدوا علة واحدة للموت طلبوا من  28
ولما تمموا كل ما كتب عنھ انزلوه  29 بیالطس ان یقتل.

ولكن هللا اقامھ من  30 عن الخشبة ووضعوه في قبر.
ر ایاما كثیرة للذین صعدوا معھ من وظھ 31 االموات.

  الجلیل الى اورشلیم الذین ھم شھوده عند الشعب.

  ونحن نبشركم بالموعد الذي صار آلبائنا 32

ان هللا قد اكمل ھذا لنا نحن اوالدھم اذ اقام یسوع كما  33
ھو مكتوب ایضا في المزمور الثاني انت ابني انا الیوم 

ت غیر عتید ان یعود انھ اقامھ من االموا 34 ولدتك.
ایضا الى فساد فھكذا قال اني ساعطیكم مراحم داود 

ولذلك قال ایضا في مزمور آخر لن تدع  35 الصادقة.
الن داود بعدما خدم جیلھ  36 قدوسك یرى فسادا.

واما  37 بمشورة هللا رقد وانضّم الى آبائھ ورأى فسادا.
عندكم ایھا فلیكن معلوما  38 الذي اقامھ هللا فلم یر فسادا.

  الرجال االخوة انھ بھذا ینادى لكم بغفران الخطایا.

بھذا یتبرر كل من یؤمن من كل ما لم تقدروا ان  39
فانظروا لئال یأتي  40 تتبرروا منھ بناموس موسى.

انظروا ایھا المتھاونون  41 علیكم ما قیل في االنبیاء
وتعجبوا واھلكوا النني عمال اعمل في ایامكم. عمال ال 

وبعد ما خرج الیھود من  42 تصدقون ان اخبركم احد بھ
المجمع جعل االمم یطلبون الیھما ان یكلماھم بھذا الكالم 

ولما انفضت الجماعة تبع كثیرون  43 في السبت القادم.
المتعبدین بولس وبرنابا اللذین كانا  من الیھود والدخالء

السبت  وفي 44 هللا. یكلمانھم ویقنعانھم ان یثبتوا في نعمة
فلما  45 التالي اجتمعت كل المدینة تقریبا لتسمع كلمة هللا.

رأى الیھود الجموع امتألوا غیرة وجعلوا یقاومون ما 
فجاھر بولس وبرنابا  46 قالھ بولس مناقضین ومجدفین.

بكلمة هللا ولكن اذ  وقاال كان یجب ان تكلموا انتم اوال
 یاة االبدیةدفعتموھا عنكم وحكمتم انكم غیر مستحقین للح

. قد إیوۇوالن ھكذا اوصانا  47 ھوذا نتوجھ الى االمم.
 اقمتك نورا لالمم لتكون انت خالصا الى اقصى االرض.

فلما سمع االمم ذلك كانوا یفرحون ویمجدون كلمة  48
  الرب. وآمن جمیع الذین كانوا معیّنین للحیاة االبدیة.
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ولكن  50 وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. 49
الیھود حركوا النساء المتعبدات الشریفات ووجوه المدینة 

واثاروا اضطھادا على بولس وبرنابا واخرجوھما من 
اما ھما فنفضا غبار ارجلھما علیھم وأتیا  51 تخومھم.

واما التالمیذ فكانوا یمتلئون من الفرح  52 الى ایقونیة.
  والروح القدس

الى مجمع الیھود وحدث في ایقونیة انھما دخال معا  14
  وتكلما حتى آمن جمھور كثیر من الیھود والیونانیین.

ولكن الیھود غیر المؤمنین غّروا وافسدوا نفوس االمم  2
فاقاما زمانا طویال یجاھران بالرب الذي  3 على االخوة.

كان یشھد لكلمة نعمتھ ویعطي ان تجرى آیات وعجائب 
بعضھم مع  فانشق جمھور المدینة فكان 4 على ایدیھما.

فلما حصل من االمم  5 الیھود وبعضھم مع الرسولین.
  والیھود مع رؤسائھم ھجوم لیبغوا علیھما ویرجموھما

شعرا بھ فھربا الى مدینتي لیكأونیة لسترة ودربھ والى  6
وكان یجلس  8 وكانا ھناك یبشران 7 الكورة المحیطة.

في لسترة رجل عاجز الرجلین مقعد من بطن امھ ولم 
ھذا كان یسمع بولس یتكلم. فشخص الیھ واذ  9 قط. یمش

قال بصوت عظیم قم على  10 رأى ان لھ ایمانا لیشفى
فالجموع لما  11 رجلیك منتصبا. فوثب وصار یمشي.

رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتھم بلغة لیكأونیة قائلین ان 
فكانوا یدعون  12 اآللھة تشبھوا بالناس ونزلوا الینا.

 لس ھرمس اذ كان ھو المتقدم في الكالم.برنابا زفس وبو

فأتى كاھن زفس الذي كان قدام المدینة بثیران  13
  واكالیل عند االبواب مع الجموع وكان یرید ان یذبح.

فلما سمع الرسوالن برنابا وبولس مزقا ثیابھما  14
وقائلین ایھا الرجال  15 واندفعا الى الجمع صارخین

آالم مثلكم نبشركم  شر تحتلماذا تفعلون ھذا. نحن ایضا ب
 ان ترجعوا من ھذه االباطیل الى االلھ الحي الذي خلق

الذي في  16 السماء واالرض والبحر وكل ما فیھا.
 االجیال الماضیة ترك جمیع االمم یسلكون في طرقھم.

مع انھ لم یترك نفسھ بال شاھد وھو یفعل خیرا  17
قلوبنا  یعطینا من السماء امطارا وازمنة مثمرة ویمأل

وبقولھما ھذا كّفا الجموع بالجھد  18 طعاما وسرورا.
ثم أتى یھود من انطاكیة وایقونیھ  19 عن ان یذبحوا لھما.

واقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدینھ 
ولكن اذ احاط بھ التالمیذ قام  20 ظانین انھ قد مات.

  ودخل المدینة وفي الغد خرج مع برنابا الى دربة.

فبشرا في تلك المدینة وتلمذا كثیرین. ثم رجعا الى  21
یشددان انفس التالمیذ  22 لسترة وایقونیة وانطاكیة

ویعظانھم ان یثبتوا في االیمان وانھ بضیقات كثیرة ینبغي 
وانتخبا لھم قسوسا في كل كنیسة  23 ان ندخل ملكوت هللا

ثم صلّیا باصوام واستودعاھم للرب الذي كانوا قد آمنوا 
  ولما اجتازا في بیسیدیة أتیا الى بمفیلیة. 24 ھ.ب

  وتكلما بالكلمة في برجة ثم نزال الى اتالیة. 25

 

ومن ھناك سافرا في البحر الى انطاكیة حیث كانا قد  26
ولما حضرا  27 أسلما الى نعمة هللا للعمل الذي اكماله.

وجمعا الكنیسة اخبرا بكل ما صنع هللا معھما وانھ فتح 
واقاما ھناك زمانا لیس بقلیل مع  28 باب االیمان.لالمم 

  التالمیذ

وانحدر قوم من الیھودیة وجعلوا یعلمون االخوة انھ  15
 ان لم تختتنوا حسب عادة موسى ال یمكنكم ان تخلصوا.

فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة لیست  2
رتبوا ان یصعد بولس وبرنابا واناس آخرون  بقلیلة معھم

اورشلیم من اجل ھذه  م الى الرسل والمشایخ الىمنھ
فھؤالء بعدما شیعتھم الكنیسة اجتازوا في  3 المسئلة.

فینیقیة والسامرة یخبرونھم برجوع االمم وكانوا یسببون 
ولما حضروا الى  4 سرورا عظیما لجمیع االخوة.

اورشلیم قبلتھم الكنیسة والرسل والمشایخ فاخبروھم بكل 
ولكن قام اناس من الذین كانوا قد  5 ما صنع هللا معھم.

آمنوا من مذھب الفریسیین وقالوا انھ ینبغي ان یختنوا 
فاجتمع الرسل  6 ویوصوا بان یحفظوا ناموس موسى

صلت فبعدما ح 7 والمشایخ لینظروا في ھذا االمر.
االخوة  مباحثة كثیرة قام بطرس وقال لھم ایھا الرجال

انتم تعلمون انھ منذ ایام قدیمة اختار هللا بیننا انھ بفمي 
وهللا العارف  8 االمم كلمة االنجیل ویؤمنون. یسمع

  القلوب شھد لھم معطیا لھم الروح القدس كما لنا ایضا.

 قلوبھم. ولم یمّیز بیننا وبینھم بشيء اذ طھر باالیمان 9

فاآلن لماذا تجربون هللا بوضع نیر على عنق التالمیذ  10
لكن بنعمة الرب  11 لم یستطع آباؤنا وال نحن ان نحملھ.

  یسوع المسیح نؤمن ان نخلص كما أولئك ایضا.

فسكت الجمھور كلھ. وكانوا یسمعون برنابا وبولس  12
 یحدثان بجمیع ما صنع هللا من اآلیات والعجائب في االمم

وبعدما سكتا اجاب یعقوب قائال ایھا  13 بواسطتھم
سمعان قد اخبر كیف افتقد  14 الرجال االخوة اسمعوني.

وھذا  15 هللا اوال االمم لیأخذ منھم شعبا على اسمھ.
سارجع بعد ھذا  16 توافقھ اقوال االنبیاء كما ھو مكتوب.

وابني ایضا خیمة داود الساقطة وابني ایضا ردمھا 
 إیوۇولكي یطلب الباقون من الناس  17 نیةواقیمھا ثا

الصانع  إیوۇووجمیع االمم الذین دعي اسمي علیھم یقول 
 معلومة عند الرب منذ االزل جمیع اعمالھ. 18 ھذا كلھ.

لذلك انا ارى ان ال یثقل على الراجعین الى هللا من  19
بل یرسل الیھم ان یمتنعوا عن نجاسات  20 االمم.

الن موسى منذ  21 مخنوق والدم.االصنام والزنى وال
اجیال قدیمة لھ في كل مدینة من یكرز بھ اذ یقرأ في 

حینئذ رأى الرسل والمشایخ مع  22 المجامع كل سبت
منھم فیرسلوھما الى  كل الكنیسة ان یختاروا رجلین

 انطاكیة مع بولس وبرنابا یھوذا الملقب برسابا وسیال

بایدیھم ھكذا. وكتبوا  23 رجلین متقدمین في االخوة.
الرسل والمشایخ واالخوة یھدون سالما الى االخوة الذین 

  من االمم في انطاكیة وسوریة وكیلیكیة.
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اذ قد سمعنا ان اناسا خارجین من عندنا ازعجوكم  24
باقوال مقلّبین انفسكم وقائلین ان تختتنوا وتحفظوا 

رأینا وقد صرنا بنفس  25 الناموس الذین نحن لم نأمرھم.
دة ان نختار رجلین ونرسلھما الیكم مع حبیبینا برنابا واح

رجلین قد بذال انفسھما الجل اسم ربنا یسوع  26 وبولس.

فقد ارسلنا یھوذا وسیال وھما یخبرانكم بنفس  27 المسیح.
النھ قد رأى الروح القدس ونحن ان ال  28 االمور شفاھا.

 ان 29 نضع علیكم ثقال اكثر غیر ھذه االشیاء الواجبة

تمتنعوا عما ذبح لالصنام وعن الدم والمخنوق والزنى 
  التي ان حفظتم انفسكم منھا فنعّما تفعلون. كونوا معافین

فھؤالء لما أطلقوا جاءوا الى انطاكیة وجمعوا  30
فلما قرأوھا فرحوا لسبب  31 الجمھور ودفعوا الرسالة.

ویھوذا وسیال اذ كانا ھما ایضا نبیین وعظا  32 التعزیة.
ثم بعدما صرفا زمانا  33 خوة بكالم كثیر وشدداھم.اال

ولكن سیال رأى  34 أطلقا بسالم من االخوة الى الرسل.
اما بولس وبرنابا فاقاما في انطاكیة  35 ان یلبث ھناك.

  یعلمان ویبشران مع آخرین كثیرین ایضا بكلمة الرب

ثم بعد ایام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد اخوتنا في  36
فاشار  37 مدینة نادینا فیھا بكلمة الرب كیف ھم.كل 

 برنابا ان یأخذا معھما ایضا یوحنا الذي یدعى مرقس.

واما بولس فكان یستحسن ان الذي فارقھما من  38
  بمفیلیة ولم یذھب معھما للعمل ال یأخذانھ معھما.

فحصل بینھما مشاجرة حتى فارق احدھما اآلخر.  39
واما  40 ي البحر الى قبرس.وبرنابا اخذ مرقس وسافر ف

بولس فاختار سیال وخرج مستودعا من االخوة الى نعمة 
  فاجتاز في سوریة وكیلیكیة یشدد الكنائس 41 هللا.

ثم وصل الى دربة ولسترة واذا تلمیذ كان ھناك  16
اسمھ تیموثاوس ابن امرأة یھودیة مؤمنة ولكن اباه 

في لسترة  وكان مشھودا لھ من االخوة الذین 2 یوناني.
فاراد بولس ان یخرج ھذا معھ فاخذه وختنھ  3 وایقونیة.

من اجل الیھود الذین في تلك االماكن الن الجمیع كانوا 
واذ كانوا یجتازون في المدن  4 یعرفون اباه انھ یوناني.

كانوا یسلمونھم القضایا التي حكم بھا الرسل والمشایخ 
ائس تتشدد في فكانت الكن 5 الذین في اورشلیم لیحفظوھا.

وبعدما اجتازوا في  6 االیمان وتزداد في العدد كل یوم.
فریجیة وكورة غالطیة منعھم الروح القدس ان یتكلموا 

فلما أتوا الى میسیا حاولوا ان یذھبوا  7 بالكلمة في اسیا.
فمروا على میسیا  8 الى بیثینیة فلم یدعھم الروح.

في اللیل وظھرت لبولس رؤیا  9 وانحدروا الى ترواس.
رجل مكدوني قائم یطلب الیھ ویقول اعبر الى مكدونیة 

فلما رأى الرؤیا للوقت طلبنا ان نخرج الى  10 وأعنا.
فاقلعنا  11 مكدونیة متحققین ان الرب قد دعانا لنبشرھم

من ترواس وتوجھنا باالستقامة الى ساموثراكي وفي الغد 
ول ومن ھناك الى فیلبي التي ھي ا 12 الى نیابولیس.

مدینة من مقاطعة مكدونیة وھي كولونیة. فاقمنا في ھذه 
  المدینة ایاما.

وفي یوم السبت خرجنا الى خارج المدینة عند نھر  13
حیث جرت العادة ان تكون صالة فجلسنا وكنا نكلم 

فكانت تسمع امرأة اسمھا  14 النساء اللواتي اجتمعن.
x ففتح لیدیة بیاعة ارجوان من مدینة ثیاتیرا متعبدة 

فلما  15 الرب قلبھا لتصغي الى ما كان یقولھ بولس.
اعتمدت ھي واھل بیتھا طلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم 

  اني مؤمنة بالرب فادخلوا بیتي وامكثوا. فالزمتنا

وحدث بینما كنا ذاھبین الى الصالة ان جاریة بھا  16
روح عرافة استقبلتنا. وكانت تكسب موالیھا مكسبا كثیرا 

ھذه اتبعت بولس وإیانا وصرخت قائلة  17 رافتھا.بع
ھؤالء الناس ھم عبید هللا العلي الذین ینادون لكم بطریق 

وكانت تفعل ھذا ایاما كثیرة. فضجر بولس  18 الخالص.
والتفت الى الروح وقال انا آمرك باسم یسوع المسیح ان 

فلما رأى موالیھا  19 تخرج منھا. فخرج في تلك الساعة
خرج رجاء مكسبھم امسكوا بولس وسیال انھ قد 

واذ أتوا بھما الى  20 وجروھما الى السوق الى الحكام.
 الوالة قالوا ھذان الرجالن یبلبالن مدینتنا وھما یھودیان

وینادیان بعوائد ال یجوز لنا ان نقبلھا وال نعمل بھا اذ  21
فقام الجمعمعا علیھما ومزق الوالة  22 نحن رومانیون.

فوضعوا علیھما  23 امروا ان یضربا بالعصي.ثیابھما و
ضربات كثیرة والقوھما في السجن واوصوا حافظ 

وھو اذ اخذ وصیة مثل  24 السجن ان یحرسھما بضبط.
ھذه القاھما في السجن الداخلي وضبط ارجلھما في 

ونحو نصف اللیل كان بولس وسیال یصلّیان  25 المقطرة
فحدث بغتة  26 ویسبحان هللا والمسجونون یسمعونھما.

زلزلة عظیمة حتى تزعزعت اساسات السجن. فانفتحت 
ولما  27 في الحال االبواب كلھا وانفكت قیود الجمیع.

استیقظ حافظ السجن ورأى ابواب السجن مفتوحة استل 
سیفھ وكان مزمعا ان یقتل نفسھ ظانا ان المسجونین قد 

فنادى بولس بصوت عظیم قائال ال تفعل  28 ھربوا.
فطلب ضوءا  29 شیئا ردّیا الن جمیعنا ھھنا. بنفسك

ثم  30 واندفع الى داخل وخّر لبولس وسیال وھو مرتعد.
 اخرجھما وقال یا سیدي ماذا ینبغي ان افعل لكي اخلص.

فقاال آمن بالرب یسوع المسیح فتخلص انت واھل  31
  وكلماه وجمیع من في بیتھ بكلمة الرب. 32 بیتك.

عة من اللیل وغسلھما من فاخذھما في تلك السا 33
  الجراحات واعتمد في الحال ھو والذین لھ اجمعون.

ولما اصعدھما الى بیتھ قدم لھما مائدة وتھلل مع  34
xولما صار النھار ارسل  35 جمیع بیتھ اذ كان قد آمن با

فاخبر  36 الوالة الجالدین قائلین اطلق ذینك الرجلین.
لوالة قد ارسلوا ان حافظ السجن بولس بھذا الكالم ان ا

فقال لھم بولس  37 تطلقا فاخرجا اآلن واذھبا بسالم.
رومانیان  ضربونا جھرا غیر مقضي علینا ونحن رجالن

وألقونا فیالسجن. أفاآلن یطردوننا سّرا. كال. بل لیأتوا ھم 
فاخبر الجالدون الوالة بھذا الكالم  38 ویخرجونا. انفسھم

  ان.فاختشوا لما سمعوا انھما رومانی
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فجاءوا وتضرعوا الیھما واخرجوھما وسألوھما ان  39
فخرجا من السجن ودخال عند  40 یخرجا من المدینة.

  لیدیة فابصرا االخوة وعزیاھم ثم خرجا

فاجتازا في امفیبولیس وابولونیة وأتیا الى  17
فدخل بولس الیھم  2 تسالونیكي حیث كان مجمع الیھود.

  سبوت من الكتب حسب عادتھ وكان یحاجھم ثالثة

موضحا ومبینا انھ كان ینبغي ان المسیح یتألم ویقوم  3
من االموات. وان ھذا ھو المسیح یسوع الذي انا انادي 

فاقتنع قوم منھم وانحازوا الى بولس وسیال  4 لكم بھ.
ومن الیونانیین المتعبدین جمھور كثیر ومن النساء 

المؤمنین  فغار الیھود غیر 5 المتقدمات عدد لیس بقلیل.
السوق وتجمعوا وسجسوا  واتخذوا رجاال اشرارا من اھل

المدینة وقاموا على بیت یاسون طالبین ان یحضروھما 
ولما لم یجدوھما جّروا یاسون واناسا من  6 الشعب. الى

االخوة الى حكام المدینة صارخین ان ھؤالء الذین فتنوا 
ن. وقد قبلھم یاسو 7 المسكونة حضروا الى ھھنا ایضا.

وھؤالء كلھم یعملون ضد احكام قیصر قائلین انھ یوجد 
فازعجوا الجمع وحكام المدینة اذ  8 ملك آخر یسوع.

فاخذوا كفالة من یاسون ومن الباقین ثم  9 سمعوا ھذا.
واما االخوة فللوقت ارسلوا بولس وسیال  10 اطلقوھم

 لیال الى بیریة وھما لما وصال مضیا الى مجمع الیھود.

ھؤالء اشرف من الذین في تسالونیكي فقبلوا وكان  11
الكلمة بكل نشاط فاحصین الكتب كل یوم ھل ھذه االمور 

فآمن منھم كثیرون ومن النساء الیونانیات  12 ھكذا.
فلما علم  13 الشریفات ومن الرجال عدد لیس بقلیل

الیھود الذین من تسالونیكي انھ في بیریة ایضا نادى 
  ھیجون الجموع ھناك ایضا.بولس بكلمة هللا جاءوا ی

فحینئذ ارسل االخوة بولس للوقت لیذھب كما الى  14
والذین  15 البحر. واما سیال وتیموثاوس فبقیا ھناك.

صاحبوا بولس جاءوا بھ الى اثینا. ولما اخذوا وصیة الى 
  سیال وتیموثاوس ان یأتیا الیھ باسرع ما یمكن مضوا

حتدت روحھ فیھ اذ وبینما بولس ینتظرھما في اثینا ا 16
فكان یكلم في المجمع  17 رأى المدینة مملوءة اصناما.

 الیھود المتعبدین والذین یصادفونھ في السوق كل یوم.

فقابلھ قوم من الفالسفة االبیكوریین والرواقیین وقال  18
ترى ماذا یرید ھذا المھذار ان یقول. وبعض انھ  بعض

رھم بیسوع النھ كان یبش یظھر منادیا بآلھة غریبة.
فاخذوه وذھبوا بھ الى اریوس باغوس  19 والقیامة.

قائلین ھل یمكننا ان نعرف ما ھو ھذا التعلیم الجدید الذي 
النك تأتي الى مسامعنا بامور غریبة فنرید  20 تتكلم بھ.

اما االثینیّون اجمعون  21 ان نعلم ما عسى ان تكون ھذه.
ر اال الن والغرباء المستوطنون فال یتفرغون لشيء آخ

فوقف بولس في وسط  22 یتكلموا او یسمعوا شیئا حدیثا
اریوس باغوس وقال. ایھا الرجال االثینّیون اراكم من 

  كل وجھ كانكم متدینون كثیرا.

 

النني بینما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتكم وجدت  23
مذبحا مكتوبا علیھ. اللھ مجھول. فالذي تتقونھ وانتم  ایضا

االلھ الذي خلق العالم  24 لكم بھ. انا اناديتجھلونھ ھذا 
وكل ما فیھ ھذا اذ ھو رب السماء واالرض ال یسكن في 

وال یخدم بایادي الناس  25 ھیاكل مصنوعة باالیادي.
كانھ محتاج الى شيء. اذ ھو یعطي الجمیع حیاة ونفسا 

وصنع من دم واحد كل امة من الناس  26 وكل شيء.
وحتم باالوقات المعینة  یسكنون على كل وجھ االرض

لكي یطلبوا هللا لعلھم یتلمسونھ  27 وبحدود مسكنھم.
الننا بھ  28 فیجدوه مع انھ عن كل واحد منا لیس بعیدا.

نحیا ونتحرك ونوجد. كما قال بعض شعرائكم ایضا الننا 
فاذ نحن ذریة هللا ال ینبغي ان نظن ان  29 ایضا ذریتھ.

ر نقش صناعة الالھوت شبیھ بذھب او فضة او حج
فاx اآلن یامر جمیع الناس في كل  30 واختراع انسان.

النھ اقام  31 مكان ان یتوبوا متغاضیا عن ازمنة الجھل.
یوما ھو فیھ مزمع ان یدین المسكونة بالعدل برجل قد 

ولما  32 عینھ مقدما للجمیع ایمانا اذ اقامھ من االموات
ھزئون سمعوا بالقیامة من االموات كان البعض یست
وھكذا  33 والبعض یقولون سنسمع منك عن ھذا ایضا.

ولكن اناسا التصقوا بھ  34 خرج بولس من وسطھم.
وآمنوا. منھم دیونیسیوس االریوباغي وامرأة اسمھا 

  دامرس وآخرون معھما

وبعد ھذا مضى بولس من اثینا وجاء الى  18
فوجد یھودیا اسمھ اكیال بنطي الجنس كان  2 كورنثوس.

ایطالیة وبریسكال امراتھ. الن كلودیوس  ء حدیثا منقد جا
رومیة. فجاء  كان قد امر ان یمضي جمیع الیھود من

ولكونھ من صناعتھما اقام عندھما وكان یعمل  3 الیھما.
وكان یحاج في  4 النھما كانا في صناعتھما خیامّیین.

ولما انحدر  5 المجمع كل سبت ویقنع یھودا ویونانیین.
وس من مكدونیة كان بولس منحصرا سیال وتیموثا

واذ كانوا  6 بالروح وھو یشھد للیھود بالمسیح یسوع.
یقاومون ویجدفون نفض ثیابھ وقال لھم دمكم على 

فانتقل  7 رؤوسكم. انا بري. من اآلن اذھب الى االمم.
من ھناك وجاء الى بیت رجل اسمھ یوستس كان متعبدا 

بس رئیس وكریس x 8 وكان بیتھ مالصقا للمجمع.
المجمع آمن بالرب مع جمیع بیتھ. وكثیرون من 

فقال الرب لبولس  9 الكورنثیین اذ سمعوا آمنوا واعتمدوا
الني انا  10 برؤیا في اللیل ال تخف بل تكلم وال تسكت.

معك وال یقع بك احد لیؤذیك. الن لي شعبا كثیرا في ھذه 
 هللا فاقام سنة وستة اشھر یعّلم بینھم بكلمة 11 المدینة.

ولما كان غالیون یتولى اخائیة قام الیھود بنفس واحدة  12
قائلین ان ھذا  13 على بولس وأتوا بھ الى كرسي الوالیة

واذ  14 یستمیل الناس ان یعبدوا هللا بخالف الناموس.
كان بولس مزمعا ان یفتح فاه قال غالیون للیھود لو كان 

  قد احتملتكم.ظلما او خبثا ردّیا ایھا الیھود لكنت بالحق 
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ولكن اذا كان مسئلة عن كلمة واسماء وناموسكم  15
فتبصرون انتم. الني لست اشاء ان اكون قاضیا لھذه 

فاخذ جمیع  17 فطردھم من الكرسي. 16 االمور.
الیونانیین سوستانیس رئیس المجمع وضربوه قدام 

واما بولس  18 الكرسي ولم یھم غالیون شيء من ذلك
البحر  كثیرة ثم ودع االخوة وسافر فيفلبث ایضا ایاما 

الى سوریة ومعھ بریسكال واكیال بعدما حلق راسھ في 
فاقبل الى افسس  19 علیھ نذر. كنخریا. النھ كان

  وتركھما ھناك. واما ھو فدخل المجمع وحاج الیھود.

واذ كانوا یطلبون ان یمكث عندھم زمانا اطول لم  20
كل حال ان اعمل  بل ودعھم قائال ینبغي على 21 یجب.

العید القادم في اورشلیم. ولكن سارجع الیكم ایضا ان شاء 
ولما نزل في قیصریة صعد  22 هللا. فاقلع من افسس.

وبعدما  23 وسلم على الكنیسة ثم انحدر الى انطاكیة.
صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غالطیة 

س ثم اقبل الى افس 24 وفریجیة یشدد جمیع التالمیذ
یھودي اسمھ أبلوس اسكندري الجنس رجل فصیح مقتدر 

كان ھذا خبیرا في طریق الرب وكان  25 في الكتب.
وھو حار بالروح یتكلم ویعّلم بتدقیق ما یختص بالرب 

وابتدأ ھذا یجاھر في  26 عارفا معمودیة یوحنا فقط.
المجمع. فلما سمعھ اكیال وبریسكال اخذاه الیھما وشرحا 

واذ كان یرید ان یجتاز  27 اكثر تدقیق.لھ طریق الرب ب
الى اخائیة كتب االخوة الى التالمیذ یحضونھم ان یقبلوه. 

  فلما جاء ساعد كثیرا بالنعمة الذین كانوا قد آمنوا.

النھ كان باشتداد یفحم الیھود جھرا مبینا بالكتب ان  28
  یسوع ھو المسیح

 فحدث فیما كان أبلوس في كورنثوس ان بولس بعد 19

ما اجتاز في النواحي العالیة جاء الى افسس. فاذ وجد 
قال لھم ھل قبلتم الروح القدس لما آمنتم. قالوا  2 تالمیذ

فقال لھم فبماذا  3 لھ وال سمعنا انھ یوجد الروح القدس.
فقال بولس ان یوحنا  4 اعتمدتم. فقالوا بمعمودیة یوحنا.

لذي یأتي عمد بمعمودیة التوبة قائال للشعب ان یؤمنوا با
فلما سمعوا اعتمدوا باسم  5 بعده اي بالمسیح یسوع.

ولما وضع بولس یدیھ علیھم حل الروح  6 الرب یسوع.
وكان  7 القدس علیھم فطفقوا یتكلمون بلغات ویتنبأون.

ثم دخل المجمع وكان  8 جمیع الرجال نحو اثني عشر
یجاھر مدة ثالثة اشھر محاجا ومقنعا في ما یختص 

ولما كان قوم یتقسون وال یقنعون شاتمین  9 .بملكوت هللا
الطریق امام الجمھور اعتزل عنھم وافرز التالمیذ محاجا 

وكان ذلك  10 كل یوم في مدرسة انسان اسمھ تیرانس.
مدة سنتین حتى سمع كلمة الرب یسوع جمیع الساكنین 

وكان هللا یصنع على  11 في اسیا من یھود ویونانیین.
حتى كان یؤتى عن  12 لمعتادة.یدي بولس قوات غیر ا

جسده بمنادیل او مآزر الى المرضى فتزول عنھم 
  االمراض وتخرج االرواح الشریرة منھم

 

فشرع قوم من الیھود الطوافین المعزمین ان یسّموا  13
بھم االرواح الشریرة باسم الرب یسوع قائلین  على الذین

ة وكان سبع 14 بولس. نقسم علیك بیسوع الذي یكرز بھ
 بنین لسكاوا رجل یھودي رئیس كھنة الذین فعلوا ھذا.

فاجاب الروح الشریر وقال اما یسوع فانااعرفھ  15
فوثب علیھم  16 وبولس انا اعلمھ واما انتم فمن انتم.

االنسان الذي كان فیھ الروح الشریر وغلبھم وقوي علیھم 
وصار  17 حتى ھربوا من ذلك البیت عراة ومجرحین.

ند جمیع الیھود والیونانیین الساكنین في ھذا معلوما ع
افسس. فوقع خوف على جمیعھم وكان اسم الرب یسوع 

وكان كثیرون من الذین آمنوا یأتون مقرین  18 یتعظم.
وكان كثیرون من الذین  19 ومخبرین بافعالھم.

یستعملون السحر یجمعون الكتب ویحرقونھا امام 
 لفا من الفضة.الجمیع. وحسبوا اثمانھا فوجدوھا خمسین ا

ولما  21 ھكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة 20
كملت ھذه االمور وضع بولس في نفسھ انھ بعدما یجتاز 

مكدونیة واخائیة یذھب الى اورشلیم قائال اني بعدما  في
فارسل الى  22 رومیة ایضا. اصیر ھناك ینبغي ان ارى

مكدونیة اثنین من الذین كانوا یخدمونھ تیموثاوس 
وحدث في ذلك  23 وارسطوس ولبث ھو زمانا في اسیا.

الن  24 الوقت شغب لیس بقلیل بسبب ھذا الطریق.
انسانا اسمھ دیمتریوس صائغ صانع ھیاكل فضة 
  الرطامیس كان یكسب الصناع مكسبا لیس بقلیل.

فجمعھم والفعلة في مثل ذلك العمل وقال ایھا الرجال  25
  ن ھذه الصناعة.انتم تعلمون ان سعتنا انما ھي م

وانتم تنظرون وتسمعون انھ لیس من افسس فقط بل  26
تقریبا استمال وازاغ بولس ھذا جمعا  من جمیع اسیا

فلیس  27 لیست آلھة. كثیرا قائال ان التي تصنع باالیادي
نصیبنا ھذا وحده في خطر من ان یحصل في اھانة بل 

ھیكل ارطامیس االالھة العظیمة ان یحسب ال  ایضا
یعبدھا جمیع اسیا  ء وان سوف تھدم عظمتھا ھي التيشي

فلما سمعوا امتألوا غضبا وطفقوا  28 والمسكونة.
  یصرخون قائلین عظیمة ھي ارطامیس االفسسیین.

فامتألت المدینة كلھا اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة  29
الى المشھد خاطفین معھم غایوس وارسترخس 

ولما كان بولس  30 المكدونیین رفیقي بولس في السفر
واناس  31 یرید ان یدخل بین الشعب لم یدعھ التالمیذ.

من وجوه اسیا كانوا اصدقاءه ارسلوا یطلبون الیھ ان ال 
وكان البعض یصرخون  32 یسلم نفسھ الى المشھد.

بشيء والبعض بشيء آخر الن المحفل كان مضطربا 
  واكثرھم ال یدرون الي شيء كانوا قد اجتمعوا.

ذبوا اسكندر من الجمع. وكان الیھود یدفعونھ. فاجت 33
فلما عرفوا  34 فاشار اسكندر بیده یرید ان یحتج للشعب.

انھ یھودي صار صوت واحد من الجمیع صارخین نحو 
  مدة ساعتین عظیمة ھي ارطامیس االفسسیین
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ثم سكن الكاتب الجمع وقال ایھا الرجال االفسسیون  35
ان مدینة االفسسیین متعبدة  االنسان الذي ال یعلم من ھو

والتمثال الذي ھبط من  الرطامیس االالھة العظیمة
فاذ كانت ھذه االشیاء ال تقاوم ینبغي ان  36 زفس.

النكم أتیتم  37 تكونوا ھادئین وال تفعلوا شیئا اقتحاما.
بھذین الرجلین وھما لیسا سارقي ھیاكل وال مجدفین على 

صناع الذین معھ لھم فان كان دیمتریوس وال 38 الھتكم.
دعوى على احد فانھ تقام ایام للقضاء ویوجد والة 

وان كنتم تطلبون شیئا من  39 فلیرافعوا بعضھم بعضا.
الننا  40 جھة امور أخر فانھ یقضى في محفل شرعي.

في خطر ان نحاكم من اجل فتنة ھذا الیوم ولیس عّلة 
ولما  41 یمكننا من اجلھا ان نقدم حسابا عن ھذا التجمع.

  قال ھذا صرف المحفل

وبعد ما انتھى الشغب دعا بولس التالمیذ وودعھم  20
ولما كان قد اجتاز في تلك  2 وخرج لیذھب الى مكدونیة.

فصرف  3 النواحي ووعظھم بكالم كثیر جاء الى ھالس
ثالثة اشھر. ثم اذ حصلت مكیدة من الیھود علیھ وھو 

على  مزمع ان یصعد الى سوریة صار رأي ان یرجع
فرافقھ الى اسیا سوباترس البیري.  4 طریق مكدونیة.

ومن اھل تسالونیكي ارسترخس وسكوندس وغایوس 
 الدربي وتیموثاوس. ومن اھل اسیا تیخیكس وتروفیمس.

واما نحن  6 ھؤالء سبقوا وانتظرونا في ترواس. 5
فسافرنا في البحر بعد ایام الفطیر من فیلبي ووافیناھم في 

وفي  7 ترواس حیث صرفنا سبعة ایامخمسة ایام الى 
اول االسبوع اذ كان التالمیذ مجتمعین لیكسروا خبزا 
خاطبھم بولس وھو مزمع ان یمضي في الغد واطال 

وكانت مصابیح كثیرة في  8 الكالم الى نصف اللیل.
وكان شاب اسمھ  9 العلّیة التي كانوا مجتمعین فیھا.

واذ كان  میق.افتیخوس جالسا في الطاقة متثقال بنوم ع
بولس یخاطب خطابا طویال غلب علیھ النوم فسقط من 

فنزل بولس ووقع  10 اسفل وحمل میتا. الطبقة الثالثة الى
ثم  11 علیھ واعتنقھ قائال ال تضطربوا الن نفسھ فیھ.

صعد وكسر خبزا واكل وتكلم كثیرا الى الفجر. وھكذا 
 لیلةوأتوا بالفتى حّیا وتعزوا تعزیة لیست بق 12 خرج.

واما نحن فسبقنا الى السفینة واقلعنا الى اسوس  13
مزمعین ان نأخذ بولس من ھناك النھ كان قد رتب ھكذا 

فلما وافانا الى اسوس اخذناه وأتینا  14 مزمعا ان یمشي.
ثم سافرنا من ھناك في البحر واقبلنا في  15 الى میتیلیني.

 خیوس. وفي الیوم اآلخر وصلنا الى الغد الى مقابل

التالي جئنا  ساموس واقمنا في تروجیلیون ثم في الیوم
الن بولس عزم ان یتجاوز افسس في  16 الى میلیتس.

یصرف وقتا في اسیا. النھ كان  البحر لئال یعرض لھ ان
 الخمسین یسرع حتى اذا امكنھ یكون في اورشلیم في یوم

ومن میلیتس ارسل الى افسس واستدعى قسوس  17
اءوا الیھ قال لھم انتم تعلمون من اول فلما ج 18 الكنیسة.

  یوم دخلت اسیا كیف كنت معكم كل الزمان.

اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثیرة وبتجارب  19
كیف لم أؤخر شیئا من  20 اصابتني بمكاید الیھود.

  الفوائد اال واخبرتكم وعلمتكم بھ جھرا وفي كل بیت.

 واالیمان شاھدا للیھود والیونانیین بالتوبة الى هللا 21
واآلن ھا انا اذھب الى  22 الذي بربنا یسوع المسیح.

  اورشلیم مقیدا بالروح ال اعلم ماذا یصادفني ھناك.

غیر ان الروح القدس یشھد في كل مدینة قائال ان  23
ولكنني لست احتسب لشيء  24 وثقا وشدائد تنتظرني.

وال نفسي ثمینة عندي حتى اتمم بفرح سعیي والخدمة 
  اخذتھا من الرب یسوع الشھد ببشارة نعمة هللا. التي

واآلن ھا انا اعلم انكم ال ترون وجھي ایضا انتم  25
لذلك  26 جمیعا الذین مررت بینكم كارزا بملكوت هللا.

الني لم  27 أشھدكم الیوم ھذا اني بريء من دم الجمیع.
احترزوا اذا  28 أؤخر ان اخبركم بكل مشورة هللا.

الرعیة التي اقامكم الروح القدس فیھا  النفسكم ولجمیع
الني اعلم  29 اساقفة لترعوا كنیسة هللا التي اقتناھا بدمھ.

ھذا انھ بعد ذھابي سیدخل بینكم ذئاب خاطفة ال تشفق 
ومنكم انتم سیقوم رجال یتكلمون بامور  30 على الرعیة.

لذلك اسھروا  31 ملتویة لیجتذبوا التالمیذ وراءھم.
ث سنین لیال ونھارا لم افتر عن ان انذر متذكرین اني ثال
واآلن استودعكم یا اخوتي ّ~  32 بدموع كل واحد.

ولكلمة نعمتھ القادرة ان تبنیكم وتعطیكم میراثا مع جمیع 
  فضة او ذھب او لباس احد لم اشتھ. 33 المقدسین.

انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذین معي خدمتھا  34
ل شيء اریتكم انھ ھكذا ینبغي في ك 35 ھاتان الیدان.

انكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرین كلمات الرب 
  یسوع انھ قال مغبوط ھو العطاء اكثر من االخذ.

 ولما قال ھذا جثا على ركبتیھ مع جمیعھم وصّلى. 36

وكان بكاء عظیم من الجمیع ووقعوا على عنق بولس  37
تي قالھا انھم متوجعین وال سیما من الكلمة ال 38 یقبلونھ

  لن یروا وجھھ ایضا. ثم شیعوه الى السفینة

ولما انفصلنا عنھم اقلعنا وجئنا متوجھین باالستقامة  21
الى كوس وفي الیوم التالي الى رودس. ومن ھناك الى 

فاذ وجدنا سفینة عابرة الى فینیقیة صعدنا الیھا  2 باترا.
سافرنا ثم اطلعنا على قبرس وتركناھا یسرة و 3 واقلعنا.

الى سوریة واقبلنا الى صور الن ھناك كانت السفینة 
واذ وجدنا التالمیذ مكثنا ھناك سبعة ایام.  4 تضع وسقھا.

 وكانوا یقولون لبولس بالروح ان ال یصعد الى اورشلیم.

ولكن لما استكملنا االیام خرجنا ذاھبین وھم جمیعا  5
فجثونا یشیعوننا مع النساء واالوالد الى خارج المدینة. 

ولما ودعنا بعضنا  6 على ركبنا على الشاطئ وصلّینا.
 بعضا صعدنا الى السفینة. واما ھم فرجعوا الى خاصتھم

ولما اكملنا السفر في البحر من صور اقبلنا الى  7
  بتولمایس فسلمنا على االخوة ومكثنا عندھم یوما واحدا.
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یة ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا الى قیصر 8
فدخلنا بیت فیلبس المبشر اذ كان واحدا من السبعة واقمنا 

  وكان لھذا اربع بنات عذارى كّن یتنبأن. 9 عنده.

وبینما نحن مقیمون ایاما كثیرة انحدر من الیھودیة  10
فجاء الینا واخذ منطقة بولس  11 نبي اسمھ اغابوس.

وربط یدي نفسھ ورجلیھ وقال ھذا یقولھ الروح القدس. 
الذي لھ ھذه المنطقة ھكذا سیربطھ الیھود في  الرجل

فلما سمعنا ھذا  12 اورشلیم ویسلمونھ الى ایدي االمم.
طلبنا الیھ نحن والذین من المكان ان ال یصعد الى 

فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون وتكسرون  13 اورشلیم.
قلبي الني مستعد لیس ان أربط فقط بل ان اموت ایضا 

ولما لم یقنع  14 م الرب یسوع.في اورشلیم الجل اس
وبعد تلك االیام تأھبنا  15 سكتنا قائلین لتكن مشیئة الرب.

وجاء ایضا معنا من قیصریة  16 وصعدنا الى اورشلیم.
اناس من التالمیذ ذاھبین بنا الى مناسون وھو رجل 

ولما وصلنا الى  17 قبرسي تلمیذ قدیم لننزل عنده
وفي الغد دخل بولس  18 اورشلیم قبلنا االخوة بفرح.

فبعدما سلم  19 معنا الى یعقوب وحضر جمیع المشایخ.
علیھم طفق یحدثھم شیئا فشیئا بكل ما فعلھ هللا بین االمم 

فلما سمعوا كانوا یمجدون الرب.  20 بواسطة خدمتھ.
وقالوا لھ انت ترى ایھا االخ كم یوجد ربوة من الیھود 

وقد  21 الذین آمنوا وھم جمیعا غیورون للناموس.
أخبروا عنك انك تعّلم جمیع الیھود الذین بین االمم 
االرتداد عن موسى قائال ان ال یختنوا اوالدھم وال 

فاذا ماذا یكون. ال بد على كل  22 یسلكوا حسب العوائد.
 حال ان یجتمع الجمھور النھم سیسمعون انك قد جئت.

فافعل ھذا الذي نقول لك. عندنا اربعة رجال علیھم  23
خذ ھؤالء وتطھر معھم وانفق علیھم لیحلقوا  24 ر.نذ

رؤوسھم فیعلم الجمیع ان لیس شيء مما أخبروا عنك بل 
واما من جھة الذین  25 تسلك انت ایضا حافظا للناموس.

آمنوا من االمم فارسلنا نحن الیھم وحكمنا ان ال یحفظوا 
شیئا مثل ذلك سوى ان یحافظوا على انفسھم مما ذبح 

حینئذ اخذ  26 الدم والمخنوق والزنى. لالصنام ومن
بولس الرجال في الغد وتطھر معھم ودخل الھیكل مخبرا 

بكمال ایام التطھیر الى ان یقرب عن كل واحد منھم 
ولما قاربت االیام السبعة ان تتم رآه الیھود  27 القربان

الذین من اسیا في الھیكل فاھاجوا كل الجمع والقوا علیھ 
یا ایھا الرجال االسرائیلیون  صارخین 28 االیادي

اعینوا. ھذا ھو الرجل الذي یعّلم الجمیع في كل مكان 
ضدا للشعب والناموس وھذا الموضع حتى ادخل 

 یونانیین ایضا الى الھیكل ودنس ھذا الموضع المقدس.

النھم كانوا قد رأوا معھ في المدینة تروفیمس  29
  یكل.االفسسي فكانوا یظنون ان بولس ادخلھ الى الھ

فھاجت المدینة كلھا وتراكض الشعب وامسكوا بولس  30
وبینما  31 وجروه خارج الھیكل وللوقت اغلقت االبواب.

ھم یطلبون ان یقتلوه نما خبر الى امیر الكتیبة ان 
  اورشلیم كلھا اضطربت.

فللوقت اخذ عسكرا وقواد مئات وركض الیھم. فلما  32
حینئذ  33 لسرأوا االمیر والعسكر كفوا عن ضرب بو

اقترب االمیر وامسكھ وامر ان یقید بسلسلتین وطفق 
وكان البعض  34 یستخبر ترى من یكون وماذا فعل.

یصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع. ولما لم 
یقدر ان یعلم الیقین لسبب الشغب امر ان یذھب بھ الى 

ولما صار على الدرج اتفق ان العسكر  35 المعسكر.
الن جمھور الشعب كانوا  36 نف الجمع.حملھ بسبب ع

واذ قارب بولس ان یدخل  37 یتبعونھ صارخین خذه
المعسكر قال لالمیر ایجوز لي ان اقول لك شیئا. فقال 

أفلست انت المصري الذي صنع  38 أتعرف الیونانیة.
قبل ھذه االیام فتنة واخرج الى البریة اربعة اآلالف 

نا رجل یھودي فقال بولس ا 39 الرجل من القتلة.
طرسوسي من اھل مدینة غیر دنیة من كیلیكیة. والتمس 

فلما اذن لھ وقف  40 منك ان تأذن لي ان اكلم الشعب.
بولس على الدرج واشار بیده الى الشعب. فصار سكوت 

  عظیم. فنادى باللغة العبرانیة قائال

ایھا الرجال االخوة واآلباء اسمعوا احتجاجي اآلن  22
سمعوا انھ ینادي لھم باللغة العبرانیة اعطوا  فلما 2 لدیكم.

انا رجل یھودي ولدت في  3 سكوتا احرى. فقال
طرسوس كیلیكیة ولكن ربیت في ھذه المدینة مؤدبا عند 

رجلي غماالئیل على تحقیق الناموس االبوي وكنت 
واضطھدت ھذا  4 غیورا ّ~ كما انتم جمیعكم الیوم.

الى السجون رجاال الطریق حتى الموت مقیدا ومسلما 
كما یشھد لي ایضا رئیس الكھنة وجمیع  5 ونساء.

المشیخة الذین اذ اخذت ایضا منھم رسائل لالخوة الى 
دمشق ذھبت آلتي بالذین ھناك الى اورشلیم مقیدین لكي 

فحدث لي وانا ذاھب ومتقّرب الى دمشق انھ  6 یعاقبوا.
نحو نصف النھار بغتة ابرق حولي من السماء نور 

فسقطت على االرض وسمعت صوتا قائال لي  7 یم.عظ
فاجبت من انت یا سید.  8 شاول شاول لماذا تضطھدني.

  فقال لي انا یسوع الناصري الذي انت تضطھده.

والذین كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنھم لم  9
فقلت ماذا افعل یا رب.  10 یسمعوا صوت الذي كلمني.

دمشق وھناك یقال لك عن  فقال لي الرب قم واذھب الى
واذ كنت ال ابصر من  11 جمیع ما ترتب لك ان تفعل.

اجل بھاء ذلك النور اقتادني بیدي الذین كانوا معي فجئت 
ثم ان حنانیا رجال تقیا حسب الناموس  12 الى دمشق

أتى الّي ووقف  13 ومشھودا لھ من جمیع الیھود السكان
الساعة نظرت  وقال لي ایھا االخ شاول ابصر. ففي تلك

فقال. الھ آبائنا انتخبك لتعلم مشیئتھ وتبصر البار  14 الیھ
النك ستكون لھ شاھدا لجمیع  15 وتسمع صوتا من فمھ.

واآلن لماذا تتوانى. قم  16 الناس بما رایت وسمعت.
وحدث لي  17 واعتمد واغسل خطایاك داعیا باسم الرب

اني  بعدما رجعت الى اورشلیم وكنت اصّلي في الھیكل
  حصلت في غیبة
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فرأیتھ قائال لي اسرع واخرج عاجال من اورشلیم  18
فقلت یا رب ھم  19 النھم ال یقبلون شھادتك عني.

یعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذین 
وحین سفك دم استفانوس شھیدك كنت  20 یؤمنون بك.

فقال  21 انا واقفا وراضیا بقتلھ وحافظا ثیاب الذین قتلوه.
فسمعوا لھ  22 ي اذھب فاني سارسلك الى االمم بعیدال

حتى ھذه الكلمة ثم رفعوا اصواتھم قائلین خذ مثل ھذا من 
واذ كانوا  23 االرض النھ كان ال یجوز ان یعیش.

  یصیحون ویطرحون ثیابھم ویرمون غبارا الى الجو

أمر االمیر ان یذھب بھ الى المعسكر قائال ان یفحص  24
  ي سبب كانوا یصرخون علیھ ھكذابضربات لیعلم ال

فلما مدوه للسیاط قال بولس لقائد المئة الواقف أیجوز  25
فاذ  26 لكم ان تجلدوا انسانا رومانیا غیر مقضي علیھ.

سمع قائد المئة ذھب الى االمیر واخبره قائال انظر ماذا 
فجاء  27 انت مزمع ان تفعل. الن ھذا الرجل روماني.

  ي. انت روماني. فقال نعم.االمیر وقال لھ قل ل

فاجاب االمیر اما انا فبمبلغ كبیر اقتنیت ھذه  28
وللوقت  29 الرعویة. فقال بولس اما انا فقد ولدت فیھا.

تنحى عنھ الذین كانوا مزمعین ان یفحصوه واختشى 
وفي الغد اذ  30 االمیر لما علم انھ روماني والنھ قد قیده

شتكي الیھود علیھ حلھ من كان یرید ان یعلم الیقین لماذا ی
الرباط وامر ان یحضر رؤساء الكھنة وكل مجمعھم 

  فاحدر بولس

فتفرس بولس في المجمع وقال ایھا الرجال االخوة  23
فامر  2 اني بكل ضمیر صالح قد عشت ّ~ الى ھذا الیوم.

 حنانیا رئیس الكھنة الواقفین عنده ان یضربوه على فمھ.

بك هللا ایھا الحائط المبّیض. حینئذ قال لھ بولس سیضر 3
أفانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر 

فقال الواقفون أتشتم رئیس  4 بضربي مخالفا للناموس.
فقال بولس لم اكن اعرف ایھا االخوة انھ  5 كھنة هللا.

  رئیس كھنة النھ مكتوب رئیس شعبك ال تقل فیھ سوءا

واآلخر ولما علم بولس ان قسما منھم صدوقیون  6
المجمع ایھا الرجال االخوة انا  فریسیون صرخ في

 انا أحاكم. فریسي ابن فریسي. على رجاء قیامة االموات

ولما قال ھذا حدثت منازعة بین الفریسیین  7
الن الصدوقیین یقولون  8 والصدوقیین وانشقت الجماعة.

ان لیس قیامة وال مالك وال روح. واما الفریسیون 
فحدث صیاح عظیم ونھض كتبة  9 فیقرون بكل ذلك.

قائلین لسنا نجد شیئا  قسم الفریسیین وطفقوا یخاصمون
فال  ردّیا في ھذا االنسان. وان كان روح او مالك قد كلمھ

ولما حدثت منازعة كثیرة اختشى االمیر  10 نحاربّن هللا
ان یفسخوا بولس فامر العسكر ان ینزلوا ویختطفوه من 

وفي اللیلة التالیة  11 سكر.وسطھم ویأتوا بھ الى المع
وقف بھ الرب وقال ثق یا بولس النك كما شھدت بما لي 

  في اورشلیم ھكذا ینبغي ان تشھد في رومیة ایضا

 

ولما صار النھار صنع بعض الیھود اتفاقا وحرموا  12
انفسھم قائلین انھم ال یأكلون وال یشربون حتى یقتلوا 

لف اكثر من وكان الذین صنعوا ھذا التحا 13 بولس.
فتقدموا الى رؤساء الكھنة والشیوخ وقالوا قد  14 اربعین.

 حرمنا انفسنا حرما ان ال نذوق شیئا حتى نقتل بولس.

واآلن أعلموا االمیر انتم مع المجمع لكي ینزلھ الیكم  15
كانكم مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقیق عما لھ.  غدا

ابن اخت ولكن  16 لقتلھ. ونحن قبل ان یقترب مستعدون
  بولس سمع بالكمین فجاء ودخل المعسكر واخبر بولس.

فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال اذھب  17
  بھذا الشاب الى االمیر الن عنده شیئا یخبره بھ.

فاخذه واحضره الى االمیر وقال استدعاني االسیر  18
بولس وطلب ان احضر ھذا الشاب الیك وھو عنده شيء 

فاخذ االمیر بیده وتنحى بھ منفردا  19 لیقولھ لك.
فقال ان  20 واستخبره ما ھو الذي عندك لتخبرني بھ.

الیھود تعاھدوا ان یطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى 
 المجمع كانھم مزمعون ان یستخبروا عنھ باكثر تدقیق.

فال تنقد الیھم الن اكثر من اربعین رجال منھم  21
ن ال یأكلوا وال یشربوا حتى حرموا انفسھم ا كامنون لھ قد

  منتظرون الوعد منك یقتلوه. وھم اآلن مستعدون

فاطلق االمیر الشاب موصیا ایاه ان ال تقل الحد انك  22
ثم دعا اثنین من قواد المئات وقال اعدا  23 اعلمتني بھذا.

مئتي عسكري لیذھبوا الى قیصریة وسبعین فارسا ومئتي 
وان یقدما دواب  24 یل.رامح من الساعة الثالثة من الل

  لیركبا بولس ویوصاله سالما الى فیلكس الوالي.

كلودیوس  26 وكتب رسالة حاویة ھذه الصورة 25
ھذا  27 لیسیاس یھدي سالما الى العزیز فیلكس الوالي.

الرجل لما امسكھ الیھود وكانوا مزمعین ان یقتلوه اقبلت 
نت وك 28 مع العسكر وانقذتھ اذ أخبرت انھ روماني.

ارید ان اعلم العّلة التي الجلھا كانوا یشتكون علیھ فانزلتھ 
فوجدتھ مشكوا علیھ من جھة مسائل  29 الى مجمعھم.

ناموسھم. ولكن شكوى تستحق الموت او القیود لم تكن 
ثم لما أعلمت بمكیدة عتیدة ان تصیر على  30 علیھ.

الرجل من الیھود ارسلتھ للوقت الیك آمرا المشتكین ایضا 
فالعسكر اخذوا  31 ن یقولوا لدیك ما علیھ. كن معافىا

وفي  32 بولس كما أمروا وذھبوا بھ لیال الى انتیباتریس.
 الغد تركوا الفرسان یذھبون معھ ورجعوا الى المعسكر.

وأولئك لما دخلوا قیصریة ودفعوا الرسالة الى الوالي  33
فلما قرأ الوالي الرسالة  34 احضروا بولس ایضا الیھ.

قال  35 سأل من ایة والیة ھو ووجد انھ من كیلیكیةو
ساسمعك متى حضر المشتكون علیك ایضا. وامر ان 

  یحرس في قصر ھیرودس

وبعد خمسة ایام انحدر حنانیا رئیس الكھنة مع  24
الشیوخ وخطیب اسمھ ترتلس فعرضوا للوالي ضد 

  فلما دعي ابتدأ ترتلس في الشكایة قائال 2 بولس.
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ون بواسطتك على سالم جزیل وقد صارت اننا حاصل 3
لھذه االمة مصالح بتدبیرك فنقبل ذلك ایھا العزیز فیلكس 

ولكن لئال اعوقك  4 بكل شكر في كل زمان وكل مكان.
فاننا اذ  5 اكثر التمس ان تسمعنا باالختصار بحلمك.

وجدنا ھذا الرجل مفسدا ومھیج فتنة بین جمیع الیھود 
وقد شرع  6 شیعة الناصریین الذین في المسكونة ومقدام

ان ینجس الھیكل ایضا امسكناه واردنا ان نحكم علیھ 
فاقبل لیسیاس االمیر بعنف شدید واخذه  7 حسب ناموسنا.

وامر المشتكین علیھ ان یأتوا الیك. ومنھ  8 من بین ایدینا
یمكنك اذا فحصت ان تعلم جمیع ھذه االمور التي نشتكي 

د ایضا قائلین ان ھذه االمور ثم وافقھ الیھو 9 بھا علیھ.
فاجاب بولس اذ اومأ الیھ الوالي ان یتكلم. اني  10 ھكذا

اذ قد علمت انك منذ سنین كثیرة قاض لھذه االمة احتج 
وانت قادر ان تعرف انھ  11 عما في امري باكثر سرور.

لیس لي اكثر من اثني عشر یوما منذ صعدت السجد في 
یكل احاج احدا او اصنع ولم یجدوني في الھ 12 اورشلیم.

  تجمعا من الشعب وال في المجامع وال في المدینة.

 وال یستطیعون ان یثبتوا ما یشتكون بھ اآلن علّي. 13

ولكنني اقّر لك بھذا انني حسب الطریق الذي یقولون  14
لھ شیعة ھكذا اعبد الھ آبائي مؤمنا بكل ما ھو مكتوب في 

x في ما ھم ایضا ولي رجاء با 15 الناموس واالنبیاء.
ینتظرونھ انھ سوف تكون قیامة لالموات االبرار 

لذلك انا ایضا ادرب نفسي لیكون لي دائما  16 واالثمة.
وبعد سنین  17 ضمیر بال عثرة من نحو هللا والناس.

وفي ذلك  18 كثیرة جئت اصنع صدقات المتي وقرابین.
وجدني متطھرا في الھیكل لیس مع جمع وال مع شغب 

كان ینبغي ان یحضروا لدیك  19 ھم یھود من اسیاقوم 
او لیقل ھؤالء  20 ویشتكوا ان كان لھم علّي شيء.

 انفسھم ماذا وجدوا فّي من الذنب وانا قائم امام المجمع

اال من جھة ھذا القول الواحد الذي صرخت بھ واقفا  21
  بینھم اني من اجل قیامة االموات أحاكم منكم الیوم

ا فیلكس امھلھم اذ كان یعلم باكثر تحقیق فلما سمع ھذ 22
امور ھذا الطریق قائال متى انحدر لیسیاس االمیر 

وامر قائد المئة ان یحرس  23 افحص عن اموركم.
بولس وتكون لھ رخصة وان ال یمنع احدا من اصحابھ 

ثم بعد ایام جاء فیلكس مع  24 ان یخدمھ او یأتي الیھ
بولس وسمع منھ  دروسال امرأتھ وھي یھودیة فاستحضر

وبینما كان یتكلم عن البر  25 عن االیمان بالمسیح.
والتعفف والدینونة العتیدة ان تكون ارتعب فیلكس واجاب 

  اما اآلن فاذھب متى حصلت على وقت استدعیك.

وكان ایضا یرجو ان یعطیھ بولس دراھم لیطلقھ  26
ولكن  27 ولذلك كان یستحضره مرارا اكثر ویتكلم معھ.

ملت سنتان قبل فیلكس بوركیوس فستوس خلیفة لھ. لما ك
واذ كان فیلكس یرید ان یودع الیھود منة ترك بولس 

  مقیدا

فلما قدم فستوس الى الوالیة صعد بعد ثالثة ایام من  25
فعرض لھ رئیس الكھنة ووجوه  2 قیصریة الى اورشلیم.

طالبین علیھ مّنة ان  3 الیھود ضد بولس والتمسوا منھ
الى اورشلیم وھم صانعون كمینا لیقتلوه في یستحضره 

فاجاب فستوس ان یحرس بولس في قیصریة  4 الطریق.
وقال فلینزل معي الذین  5 وانھ مزمع ان ینطلق عاجال.

ھم بینكم مقتدرون. وان كان في ھذا الرجل شيء 
وبعد ما صرف عندھم اكثر من عشرة  6 فلیشتكوا علیھ

جلس على كرسي  ایام انحدر الى قیصریة. وفي الغد
فلما حضر وقف حولھ  7 الوالیة وامر ان یؤتى ببولس.

الیھود الذین كانوا قد انحدروا من اورشلیم وقدموا على 
اذ  8 بولس دعاوي كثیرة وثقیلة لم یقدروا ان یبرھنوھا.

كان ھو یحتج اني ما اخطأت بشيء ال الى ناموس الیھود 
س اذ كان ولكن فستو 9 وال الى الھیكل وال الى قیصر.

یرید ان یودع الیھود مّنة اجاب بولس قائال أتشاء ان 
تصعد الى اورشلیم لتحاكم ھناك لدّي من جھة ھذه 

فقال بولس انا واقف لدى كرسي والیة  10 االمور.
قیصر حیث ینبغي ان أحاكم. انا لم اظلم الیھود بشيء كما 

الني ان كنت آثما او صنعت  11 تعلم انت ایضا جیدا.
الموت. ولكن ان  ستحق الموت فلست استعفي منشیئا ی

لم یكن شيء مما یشتكي علّي بھ ھؤالء فلیس احد 
  یسلمني لھم. الى قیصر انا رافع دعواي. یستطیع ان

حینئذ تكلم فستوس مع ارباب المشورة فاجاب الى  12
وبعدما  13 قیصر رفعت دعواك. الى قیصر تذھب

الى قیصریة  مضت ایام اقبل اغریباس الملك وبرنیكي
ولما كانا یصرفان ھناك ایاما  14 لیسلما على فستوس.

كثیرة عرض فستوس على الملك امر بولس قائال یوجد 
وعرض لي عنھ رؤساء  15 رجل تركھ فیلكس اسیرا

الكھنة ومشایخ الیھود لما كنت في اورشلیم طالبین حكما 
فاجبتھم ان لیس للرومانیین عادة ان یسلموا  16 علیھ.
ان یكون المشكو علیھ مواجھة مع  للموت قبلاحدا 

 الشكوى. المشتكین فیحصل على فرصة لالحتجاج عن

فلما اجتمعوا الى ھنا جلست من دون امھال في الغد  17
فلما  18 على كرسي الوالیة وامرت ان یؤتى بالرجل.

 وقف المشتكون حولھ لم یأتوا بعّلة واحدة مما كنت اظن.

ئل من جھة دیانتھم وعن واحد لكن كان لھم علیھ مسا 19
واذ  20 اسمھ یسوع قد مات وكان بولس یقول انھ حّي.

كنت مرتابا في المسئلة عن ھذا قلت ألعلھ یشاء ان یذھب 
  الى اورشلیم ویحاكم ھناك من جھة ھذه االمور.

ولكن لما رفع بولس دعواه لكي یحفظ لفحص  21
  اوغسطس امرت بحفظھ الى ان ارسلھ الى قیصر.

فقال اغریباس لفستوس كنت ارید انا ایضا ان اسمع  22
ففي الغد لما جاء اغریباس  23 الرجل. فقال غدا تسمعھ

الى دار االستماع مع  وبرنیكي في احتفال عظیم ودخال
االمراء ورجال المدینة المقدمین امر فستوس فأتي 

  ببولس.
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فقال فستوس ایھا الملك اغریباس والرجال  24
اجمعون انتم تنظرون ھذا الذي توسل  الحاضرون معنا

وھنا  الّي من جھتھ كل جمھور الیھود في اورشلیم
واما انا فلما  25 صارخین انھ ال ینبغي ان یعیش بعد.

وجدت انھ لم یفعل شیئا یستحق الموت وھو قد رفع 
ولیس لي  26 دعواه الى اوغسطس عزمت ان ارسلھ.

لدیكم  تیت بھشيء یقین من جھتھ الكتب الى السید. لذلك أ
وال سیما لدیك ایھا الملك اغریباس حتى اذا صار 

الني ارى حماقة ان  27 الكتب. الفحص یكون لي شيء
  ارسل اسیرا وال اشیر الى الدعاوي التي علیھ

فقال اغریباس لبولس مأذون لك ان تتكلم الجل  26
اني احسب  2 نفسك. حینئذ بسط بولس یده وجعل یحتج.

لملك اغریباس اذ انا مزمع ان احتج نفسي سعیدا ایھا ا
ال سیما  3 الیوم لدیك عن كل ما یحاكمني بھ الیھود.

وانت عالم بجمیع العوائد والمسائل التي بین الیھود لذلك 
فسیرتي منذ  4 التمس منك ان تسمعني بطول االناة.

حداثتي التي من البداءة كانت بین امتي في اورشلیم 
ن بي من االول ان ارادوا ان عالمی 5 یعرفھا جمیع الیھود

 یشھدوا اني حسب مذھب عبادتنا االضیق عشت فریسیا.

واآلن انا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من  6
الذي اسباطنا االثنا عشر یرجون نوالھ  7 هللا آلبائنا

عابدین بالجھد لیال ونھارا. فمن اجل ھذا الرجاء انا 
لماذا یعد عندكم  8 باس.أحاكم من الیھود ایھا الملك اغری
فانا ارتأیت في نفسي  9 امرا ال یصدق ان اقام هللا امواتا.

انھ ینبغي ان اصنع امورا كثیرة مضادة السم یسوع 
وفعلت ذلك ایضا في اورشلیم فحبست في  10 الناصري.

القدیسین آخذا السلطان من قبل  سجون كثیرین من
  بذلك. عةرؤساء الكھنة. ولما كانوا یقتلون ألقیت قر

وفي كل المجامع كنت اعاقبھم مرارا كثیرة  11
واضطرھم الى التجدیف. واذ افرط حنقي علیھمكنت 

ولما كنت ذاھبا  12 اطردھم الى المدن التي في الخارج
 في ذلك الى دمشق بسلطان ووصیة من رؤساء الكھنة

رأیت في نصف النھار في الطریق ایھا الملك نورا  13
لمعان الشمس قد ابرق حولي  من السماء افضل من
فلما سقطنا جمیعنا على  14 وحول الذاھبین معي.

االرض سمعت صوتا یكلمني ویقول باللغة العبرانیة 
شاول شاول لماذا تضطھدني. صعب علیك ان ترفس 

فقلت انا من انت یا سید فقال انا یسوع الذي  15 مناخس.
 ولكن قم وقف على رجلیك الني لھذا 16 انت تضطھده.

ظھرت لك النتخبك خادما وشاھدا بما رأیت وبما ساظھر 
منقذا ایاك من الشعب ومن االمم الذین انا اآلن  17 لك بھ

لتفتح عیونھم كي یرجعوا من ظلمات  18 ارسلك الیھم
الى نور ومن سلطان الشیطان الى هللا حتى ینالوا 
من  19 باالیمان بي غفران الخطایا ونصیبا مع المقدسین

  الملك اغریباس لم اكن معاندا للرؤیا السماویةثم ایھا 

 

بل اخبرت اوال الذین في دمشق وفي اورشلیم حتى  20
الیھودیة ثم االمم ان یتوبوا ویرجعوا الى هللا  جمیع كورة

من اجل ذلك امسكني  21 عاملین اعماال تلیق بالتوبة.
فاذ حصلت على  22 الیھود في الھیكل وشرعوا في قتلي.

للصغیر والكبیر   بقیت الى ھذا الیوم شاھدامعونة من هللا
وانا ال اقول شیئا غیر ما تكلم االنبیاء وموسى انھ عتید 

ان یؤلم المسیح یكن ھو اول قیامة االموات  23 یكون ان
وبینما ھو یحتج  24 مزمعا ان ینادي بنور للشعب ولالمم

بھذا قال فستوس بصوت عظیم انت تھذي یا بولس. 
فقال لست اھذي  25 تحولك الى الھذیان. الكتب الكثیرة

 ایھا العزیز فستوس بل انطق بكلمات الصدق والصحو.

النھ من جھة ھذه االمور عالم الملك الذي اكلمھ  26
جھارا اذ انا لست اصدق ان یخفى علیھ شيء من ذلك. 

أتؤمن ایھا الملك  27 الن ھذا لم یفعل في زاویة.
فقال اغریباس  28 تؤمن. اغریباس باالنبیاء. انا اعلم انك

فقال بولس  29 لبولس بقلیل تقنعني ان اصیر مسیحیا.
فقط بل  كنت اصّلي الى هللا انھ بقلیل وبكثیر لیس انت

ایضا جمیع الذین یسمعونني الیوم یصیرون ھكذا كما انا 
فلما قال ھذا قام الملك والوالي  30 القیود ما خال ھذه

رفوا وھم یكلمون وانص 31 وبرنیكي والجالسون معھم.
بعضھم بعضا قائلین ان ھذا االنسان لیس یفعل شیئا 

وقال اغریباس لفستوس  32 یستحق الموت او القیود.
كان یمكن ان یطلق ھذا االنسان لو لم یكن قد رفع دعواه 

  الى قیصر

فلما استقر الرأي ان نسافر في البحر الى ایطالیا  27
من كتیبة  سلموا بولس واسرى آخرین الى قائد مئة

فصعدنا الى سفینة  2 اوغسطس اسمھ یولیوس.
ادرامیتینیة واقلعنا مزمعین ان نسافر مارین بالمواضع 
التي في اسیا. وكان معنا ارسترخس رجل مكدوني من 

وفي الیوم اآلخر اقبلنا الى صیدا فعامل  3 تسالونیكي.
یولیوس بولس بالرفق وأذن ان یذھب الى اصدقائھ 

ثم اقلعنا من ھناك وسافرنا  4 منھم. لیحصل على عنایة
  في البحر من تحت قبرس الن الریاح كانت مضادة.

وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كیلیكیة وبمفیلیة نزلنا  5
فاذ وجد قائد المئة ھناك سفینة  6 الى میرالیكیة.

ولما كنا  7 اسكندریة مسافرة الى ایطالیا ادخلنا فیھا.
ة وبالجھد صرنا بقرب كنیدس ولم نسافر رویدا ایاما كثیر

 تمكنا الریح اكثر سافرنا من تحت كریت بقرب سلموني.

ولما تجاوزناھا بالجھد جئنا الى مكان یقال لھ المواني  8
ولما مضى زمان  9 الحسنة التي بقربھا مدینة لسائیة

طویل وصار السفر في البحر خطرا اذ كان الصوم ایضا 
ائال ایھا الرجال انا ق 10 قد مضى جعل بولس ینذرھم

ارى ان ھذا السفر عتید ان یكون بضرر وخسارة كثیرة 
ولكن  11 لیس للشحن والسفینة فقط بل النفسنا ایضا.

كان قائد المئة ینقاد الى ربان السفینة والى صاحبھا اكثر 
  مما الى قول بولس.
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والن المینا لم یكن موقعھا صالحا للمشتى استقر رأي  12
عوا من ھناك ایضا عسى ان یمكنھم االقبال ان یقل اكثرھم

مینا في كریت تنظر نحو  الى فینكس لیشتوا فیھا. وھي
فلما نسمت ریح جنوب  13 الجنوب والشمال الغربیین.

ظنوا انھم قد ملكوا مقصدھم فرفعوا المرساة وطفقوا 
ولكن بعد قلیل  14 یتجاوزون كریت على اكثر قرب
فلما  15 ا اوروكلیدون.ھاجت علیھا ریح زوبعیة یقال لھ

خطفت السفینة ولم یمكنھا ان تقابل الریح سلمنا فصرنا 
فجرینا تحت جزیرة یقال لھا كلودي وبالجھد  16 نحمل.

ولما رفعوه طفقوا یستعملون  17 قدرنا ان نملك القارب.
معونات حازمین السفینة واذ كانوا خائفین ان یقعوا في 

واذ كنا  18 ا یحملون.السیرتس انزلوا القلوع وھكذا كانو
وفي الیوم  19 في نوء عنیف جعلوا یفرغون في الغد.

واذ لم تكن الشمس  20 الثالث رمینا بایدینا اثاث السفینة.
وال النجوم تظھر ایاما كثیرة واشتد علینا نوء لیس بقلیل 

فلما حصل صوم  21 انتزع اخیرا كل رجاء في نجاتنا
ایھا  كان ینبغي كثیر حینئذ وقف بولس في وسطھم وقال

الرجال ان تذعنوا لي وال تقلعوا من كریت فتسلموا من 
واآلن انذركم ان تسّروا النھ  22 والخسارة. ھذا الضرر

النھ  23 ال تكون خسارة نفس واحدة منكم اال السفینة.
 وقف بي ھذه اللیلة مالك االلھ الذي انا لھ والذي اعبده

تقف امام  قائال ال تخف یا بولس. ینبغي لك ان 24
  قیصر. وھوذا قد وھبك هللا جمیع المسافرین معك.

لذلك سّروا ایھا الرجال الني اؤمن باx انھ یكون ھذا  25
فلما  27 ولكن ال بد ان نقع على جزیرة 26 كما قیل لي.

كانت اللیلة الرابعة عشرة ونحن نحمل تائھین في بحر 
 لى برادریا ظن النوتیة نحو نصف اللیل انھم اقتربوا ا

فقاسوا ووجدوا عشرین قامة. ولما مضوا قلیال قاسوا  28
واذ كانوا یخافون  29 ایضا فوجدوا خمس عشرة قامة.

ان یقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر اربع 
ولما كان  30 مراس وكانوا یطلبون ان یصیر النھار.

النوتیة یطلبون ان یھربوا من السفینة وانزلوا القارب الى 
  بعّلة انھم مزمعون ان یمدوا مراسي من المقدمالبحر 

قال بولس لقائد المئة والعسكر ان لم یبق ھؤالء في  31
حینئذ قطع العسكر  32 السفینة فانتم ال تقدرون ان تنجوا.

وحتى قارب ان یصیر  33 حبال القارب وتركوه یسقط.
یتناولوا طعاما  النھار كان بولس یطلب الى الجمیع ان

 و الیوم الرابع عشر وانتم منتظرون ال تزالونقائال ھذا ھ

لذلك التمس منكم ان  34 صائمین ولم تأخذوا شیئا.
تتناولوا طعاما الن ھذا یكون مفیدا لنجاتكم النھ ال تسقط 

ولما قال ھذا اخذ خبزا  35 شعرة من راس واحد منكم.
فصار  36 وشكر هللا امام الجمیع وكسر وابتدأ یأكل.

وكنا في  37 اخذوا ھم ایضا طعاما.الجمیع مسرورین و
ولما  38 السفینة جمیع االنفس مئتین وستة وسبعین

شبعوا من الطعام طفقوا یخففون السفینة طارحین الحنطة 
  في البحر.

 

ولما صار النھار لم یكونوا یعرفون االرض ولكنھم  39
ابصروا خلیجا لھ شاطئ فاجمعوا ان یدفعوا الیھ السفینة 

فلما نزعوا المراسي تاركین ایاھا في  40 ان امكنھم.
البحر وحلّوا ربط الدفة ایضا رفعوا قلعا للریح الھابة 

واذ وقعوا على موضع بین  41 واقبلوا الى الشاطئ.
بحرین شططوا السفینة فارتكز المقدم ولبث ال یتحرك. 

فكان  42 واما المؤخر فكان ینحل من عنف االمواج.
لئال یسبح احد منھم رأي العسكر ان یقتلوا االسرى 

ولكن قائد المئة اذ كان یرید ان یخّلص  43 فیھرب.
بولس منعھم من ھذا الرأي وامر ان القادرین على 

  السباحة یرمون انفسھم اوال فیخرجون الى البر.

والباقین بعضھم على الواح وبعضھم على قطع من  44
  السفینة. فھكذا حدث ان الجمیع نجوا الى البر

فقدم  2 وا وجدوا ان الجزیرة تدعى ملیطة.ولما نج 28
اھلھا البرابرة لنا احسانا غیر المعتاد النھم اوقدوا نارا 

وقبلوا جمیعنا من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل 
فجمع بولس كثیرا من القضبان ووضعھا على  3 البرد

فلما  4 النار فخرجت من الحرارة افعى ونشبت في یده.
معلقا بیده قال بعضھم لبعض ال بد رأى البرابرة الوحش 

ان ھذا االنسان قاتل لم یدعھ العدل یحیا ولو نجا من 
فنفض ھو الوحش الى النار ولم یتضرر بشيء  5 البحر.
واما ھم فكانوا ینتظرون انھ عتید ان ینتفخ او  6 رديء.

میتا. فاذ انتظروا كثیرا ورأوا انھ لم یعرض  یسقط بغتة
وكان في ما حول  7 الھ الوا ھولھ شيء مضّر تغّیروا وق

ذلك الموضع ضیاع لمقدم الجزیرة الذي اسمھ بوبلیوس. 
فحدث ان ابا  8 فھذا قبلنا واضافنا بمالطفة ثالثة ایام.

بوبلیوس كان مضطجعا معترى بحمى وسحج. فدخل الیھ 
فلما صار ھذا  9 بولس وصّلى ووضع یدیھ علیھ فشفاه.

الجزیرة یأتون كان الباقون الذین بھم امراض في 
فاكرمنا ھؤالء اكرامات كثیرة ولما اقلعنا  10 ویشفون.

وبعد ثالثة اشھر اقلعنا في  11 زودونا ما یحتاج الیھ
سفینة اسكندریة موسومة بعالمة الجوزاء كانت قد شتت 

 فنزلنا الى سراكوسا ومكثنا ثالثة ایام. 12 في الجزیرة.

وبعد یوم واحد ثم من ھناك درنا واقبلنا الى ریغیون.  13
 حدثت ریح جنوب فجئنا في الیوم الثاني الى بوطیولي

حیث وجدنا اخوة فطلبوا الینا ان نمكث عندھمسبعة  14
ومن ھناك لما سمع  15 ایام. وھكذا أتینا الى رومیة.

ابیوس  االخوة بخبرنا خرجوا الستقبالنا الى فورن
  والثالثة الحوانیت. فلما رآھم بولس شكر هللا وتشجع

ولما أتینا الى رومیة سلم قائد المئة االسرى الى  16
رئیس المعسكر. واما بولس فأذن لھ ان یقیم وحده مع 

وبعد ثالثة ایام استدعى  17 العسكري الذي كان یحرسھ
فلما اجتمعوا قال لھم ایھا  بولس الذین كانوا وجوه الیھود.

عوائد  الرجال االخوة مع اني لم افعل شیئا ضد الشعب او
  آلباء أسلمت مقیدا من اورشلیم الى ایدي الرومانیینا
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الذین لما فحصوا كانوا یریدون ان یطلقوني النھ لم  18
ولكن لما قاوم الیھود  19 تكن فّي عّلة واحدة للموت.

اضطررت ان ارفع دعواي الى قیصر. لیس كأن لي 
فلھذا السبب طلبتكم  20 شیئا الشتكي بھ على امتي.

الني من اجل رجاء اسرائیل موثق بھذه الراكم واكلمكم 
فقالوا لھ نحن لم نقبل كتابات فیك من  21 السلسلة.

الیھودیة وال احد من االخوة جاء فاخبرنا او تكلم عنك 
ولكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا  22 بشيء رديء.

ترى النھ معلوم عندنا من جھة ھذا المذھب انھ یقاوم في 
ا فجاء الیھ كثیرون الى فعّینوا لھ یوم 23 كل مكان

لھم شاھدا بملكوت هللا ومقنعا ایاھم  المنزل فطفق یشرح
الصباح الى  من ناموس موسى واالنبیاء بامر یسوع من

  فاقتنع بعضھم بما قیل وبعضھم لم یؤمنوا 24 المساء.

فانصرفوا وھم غیر متفقین بعضھم مع بعض لما قال  25
القدس آباءنا  بولس كلمة واحدة انھ حسنا كلم الروح

قائال اذھب الى ھذا الشعب وقل  26 باشعیاء النبي
ستسمعون سمعا وال تفھمون وستنظرون نظرا وال 

الن قلب ھذا الشعب قد غلظ وبآذانھم  27 تبصرون.
اغمضوھا. لئال یبصروا باعینھم  سمعوا ثقیال واعینھم

  فاشفیھم. ویسمعوا بآذانھم ویفھموا بقلوبھم ویرجعوا

علوما عندكم ان خالص هللا قد أرسل الى فلیكن م 28
ولما قال ھذا مضى الیھود  29 االمم وھم سیسمعون.

واقام بولس سنتین  30 ولھم مباحثة كثیرة فیما بینھم
كاملتین في بیت استأجره لنفسھ. وكان یقبل جمیع الذین 

كارزا بملكوت هللا ومعلّما بامر الرب  31 یدخلون الیھ
  بال مانع یسوع المسیح بكل مجاھرة



   - Romansرومية 

87 

 

انس كل من 1 ي  نت با ع  لك  ين. انك في  ل ي
نت سك. انك  م ع ن ين غير تح ين  م ت ل ت

. امو بعين ك  عل ت ينونة ه هي  2 ت م   نحن نع
. حسب و مثل ه ع ين ي ل ن ه  3 لحق ع  أفت

ين ل ت انس  نت  ي  و مثل ه  ع ين ي ل
ع  و منت ه  4 ينونة ه. نك تن ين بغن ل  تست

و له  ت  م ن ي ف ه  لم  ل ته غير ع ن
لتوبة. ك غير 5 ل  ق تك  جل قس نك من  ئب  ل لت

ستعا ب  لغ سك غ في يو  خر لن ينونة ه  ت
لة له. 6 لع ع ح حسب  م  7 ل سي كل 

ين بص لحل لص ل  لع مة  ر في  ر ل ل  و  ي
ية. اب لحي  ء ف لتح  8 ل هل  ين هم من  ل م 

ب ا غ ط  عو لاثم فس حق بل ي عو ل  ي
لشر 9 عل  نس ي س  ضيق ع كل ن و  ش  لي

ني. ليون عل 10 ا ثم  ل من ي سا ل مة  كر  م 
ا و  لي ني.لصا  ليون ا ليس عن ه  11  ثم 

ب مو ف 12 مح لن أ ب  خ  ا كل من 
مو لن مو ف لن أ في  خ كل من  ك.  مو ي  لن

. مو هم 13 ي لن عو  ين يس ل بر عن  ا ليس 
مو هم لن و ب ين يع ل . ه بل  ر انه  14 ي

مو لن هم  ين ليس عن ل يعة م  امم  ل و ب مت فع
ؤاء  ليس مو ف لن مو  هو في  مو هم ن لن م  ل

م س توب في 15 ان مو م لن ل  ر ع ين ي  ل
هم في بين ف يرهم  ي ض ه  م ش وب ية  ق مشت

ة. ئر 16  محت ين ه سر ل فيه ي ليو  لن  في 
سيح ل ي بيسو  ي ن ن 17 حسب  ي هو  و ت تس ي

ل ع ه تت ر ب ت ت مو  ته  18 لن تعرف مشي
امو يّ  مو ت لن ة متع من  ل ت نك  19 ل تثق 

ين في نو ل ي  ع ئ ل ة ق ء  20 ل ي م لاغ
لك ّم لا  . مع مو لن لحق في  م  لع   صو 

ّم 21 ّم غير ألست تع ل تع نت   ل ن ف سك. 
. ر  ا يسر أتسر ن  22 ت و  ا ي ل ت

ل ني.  كل. ت ي ل ث أتسر  ا ر  ل  23 تست
مو لن مو أبتع  لن ر ب ت ين ه. ت سم  24 ت ا 

م بين يه بس ّف ع . ه ي تو ف  25 امم ك هو م
. مو لن ت ب ع  ع ت ين ن  كنت م ل ي ل تع
نك غرلة. مو ف ص خت اغر  26 لن   ك 

ح ظ  . يح ن مو أف تحسب غرلته خت  27 لن
هي يعة  ل لتي من  لغرلة  و  مو  ت لن ل  ت

ت ل ت  ل ل في  نت  ينك  . ت مو لن   تتع 

ي 28 و هر ليس هو ي ل و في  لي ت  ا  ل ا 
ل نل في  حم خت ل و في  29 هر في  لي بل 

. و لي ء هو  ت هو  ل ل لر ا ب ب ب ل خت 
ل  . ت لن بل من ه ل حه ليس من     م

 

انس كل من 2 ي  نت با ع  لك  ين. انك في  ل ي
نت سك. انك  م ع ن ين غير تح ين  م ت ل ت

. امو بعين ك  عل ت ينونة ه هي  2 ت م   نحن نع
. حسب و مثل ه ع ين ي ل ن ه  3 لحق ع  أفت

ين ل ت انس  نت  ي  و مثل ه  ع ين ي ل
و من نك تن ع  ه  4 ينونة ه. ت ين بغن ل  تست

و له  ت  م ن ي ف ه  لم  ل ته غير ع ن
لتوبة. نك من  5 ل  ك غيرل ق تك  ئب  جل قس لت

ستعا ب  لغ سك غ في يو  خر لن ينونة ه  ت
لة له. 6 لع ع ح حسب  م  7 ل سي كل 

لح لص ل  لع ر في  ين بص مة  ل ر ل ل  و  ي
ية. اب لحي  ء ف لتح  8 ل هل  ين هم من  ل م 

عو ا حق بل ي عو ل بي غ ط    لاثم فس
لشر 9 عل  نس ي س  ضيق ع كل ن و  ش  لي

ني. ليون عل 10 ا ثم  ل من ي سا ل مة  كر  م 
ني. ليون ا ثم  و  لي ا ليس عن ه  11 لصا 

ب مو ف 12 مح لن أ ب  خ  ا كل من 
م لن مو ف لن أ في  خ كل من  ك.  مو ي  ولن

. مو هم 13 ي لن عو  ين يس ل بر عن  ا ليس 
مو هم لن و ب ين يع ل . ه بل  ر انه  14 ي

مو لن هم  ين ليس عن ل يعة م  امم  ل و ب مت فع
ؤاء  ليس مو ف لن مو  هو في  مو هم ن لن م  ل

م س توب في 15 ان مو م لن ل  ر ع ين ي  ل
م وب هم في بين ق ف يرهم  ي ض ه  ية  ش مشت

ة. ئر 16  محت ين ه سر ل فيه ي ليو  لن  في 
سيح ل ي بيسو  ي ن ي  17 حسب  و نت تس ي هو 

ل ع ه تت ر ب ت ت مو  ته  18 لن تعرف مشي
امو يّ  مو ت لن ة متع من  ل ت نك  19 ل تثق 

ع ئ ل ين فيق نو ل ة ي  ء  20 ل ي م لاغ
لك ّم لا  . مع مو لن لحق في  م  لع   صو 

ّم 21 ّم غير ألست تع ل تع نت   ل  ف سك.  ن
. ر  ا يسر أتسر ن  22 ت و  ا ي ل ت

ل ني.  كل. ت ي ل ث أتسر  ا ر  ل  23 تست
مو أ لن ر ب ت موت لن ين ه. بتع  سم  24 ت ا 

م بين يه بس ّف ع . ه ي تو ف  25 امم ك هو م
. مو لن ت ب ع  ع ت ين ي  ل ن  كنت متع ل
نك غرلة. مو ف ص خت اغر  26 لن   ك 

ح ظ  . يح ن مو أف تحسب غرلته خت   لن

لتي من  27 لغرلة  و  هيت يعة  مو  ل لن ل  ت
ت ل ت  ل ل في  نت  ينك  . ت مو لن   تتع 

ي 28 و هر ليس هو ي ل و في  لي ت  ا  ل ا 
ن حم خت ل هر في  ل و في  29 ل في  لي بل 

. و لي ء هو  ت هو  ل ل لر ا ب ب ب ل خت 
ل  . ت لن بل  ل حه ليس من     من هم
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ع 3 و  م هو ن لي ل  .  م هو ف ت كثير  2 ل
م ا فان م  جه.    ستؤمنو ع أقو ه. ع كل 

ء. 3 من ونو  م  ف  ك قو لم ي نت م عل ع  أف
نة ه. م ل  نس 4 ي كل  ق  ن ه ص . بل لي ش  ح

ر ف ي تت تو ل . ك هو م ب ب متك تغ  ي كامك 
ت ّين بر ه 5 حوك ن ي ث ن  ك  و  ل ف ن

م ت لم.  ب  لغ ب  ل ي . ألعل ه  انس  بحسب 
6 . لم   لع ين ه  يف ي . ف ش نه  ك  7 ح ف

بي ن بع  ص ه ق  ب ل ف أ 
ئ. ك 8 ك ين  تر ع عم قو أم ك ي و  ي نن ن

ين ل  . ير ل ي تأتي  لسي ل عل  لة لن م ع   ينونت

تة. 9 ل ل. كا  ف . أنحن  ون   ف  انن ق ش
عين تحت ج نيين  ليون و  ية لي ك هو  10  ل
. ح ا  نه ليس ب  تو  م. ليس  11 م ليس من ي

ب ه. فس 12 من ي غو  يع  . ليس منل   مع
. ح ا  ل صاح ليس  .  13 يع تو ر م م ق رت حن

م ق م. بألسنت ه اصا تحت ش . سّم  ر   م

14 . مر وء لعنة  م م ل  15 ف م سريعة  ج
. ل ك  سحق. 16 س غتص  م  رق ريق  17 في 

. م. 18 لسا لم يعرفو   ليس خوف ه ق عيون

مونحن نع 19 لن وله  ين  م  كل م ي ل م به  و ي ف
يصير ي يست كل فم  مو ل لن لم تحت  في  لع كل 

مو كل  جس  20 قص من ه. لن ع  انه ب
ية ا ل مو معرفة  لن مه. ا ب م ر  م  21 يت

ر بر ه ب و له من  آ ف  مو مش لن
ء. ي ان مو  ل 22 لن سيح  ل اي بيسو   بر ه ب

. . انه ا فر ين يؤمنو ل ع كل  يع  23 كل  ل  
هم م ه. عو أ  ته  24 خ ن بنع ين م ر مت

ل ء  ل سيح ب ل مه ه ك  25 بيسو  ل ق
مه اي ب ي  ب ل ح عن  لص جل  ا بر من 

م ة ب ل ضر  26 ه لس لح م  ل ا بر في 
و . لي اي بيسو ر من هو من  ي ين  27 ب  ف

. مو . ب ن نت . ق  . كا.  افت اع مو  أبن
. اي مو  ر  28 بل بن انس يت  نحسب  

اي . ب مو لن ع  ط.  29 ب  و ف ي  ه ل
. ي . ب لامم أليس لامم  ح هو  30 ي ا ه 
ت ل ر  . ل سي اي لغرلة ب اي    ب

. بل 31 ش . ح اي مو ب لن ل  مو أفن لن ت     نث

ج 4 هيم ق  بر ن  ب و   . ف ن س ل   حسب 

ر 2 هيم ق ت بر ن  انه  ك  ل ر.  ه ف اع ف ب
و 3 ليس ل ه. هيمانه م ي بر من  . ف ت ل ه    ب

. اجر 4 فحسب له بر ل فا تحسب له  ل يع  م 
ين. يل  ة بل ع س يل نع ل  5 ع س ل ا يع م 

ل ن يؤمن ب . ل نه يحسب له بر ي جر ف ل ر    ي

انس 6 ويب  ي في ت و   ل يحسب  ك ي
. ع   له ه بر ب 

ستروب 7 م  م ر آث ين غ هم.  ل ي وب  8 خ
ل ا يحسب له  رجل  ية. يوۇل ويب  9 خ لت أف 

ط  ت ف ل نه  هو ع  و  . انن ن ي لغرلة  ع 
هيم . حسب ابر هو في  10 اي بر يف حسب. أ ف

ت  في لغرلة. ل ت بل في  ل   لغرلة. ليس في 

ايخ عامة  11 ر  ت خت ل ل ك في  ل
ين يؤمنو ل يع  ب ل و  لغرلة كي  لغرلة لي هم في 

ر. ل ي  م  ين ليسو من  12  يحسب ل ت ل ب ل
ت بين  ل ي  و  و في خ ي يس ط بل  ف

هيم لغرلة. بر هو في  نه ليس  13 ل ك  ف
لوع مو ك  لن ه ب ث ابر و  ه  ي يم  لنس

ر لم بل ب ع . ل مو  14 اي لن ين من  ل انه  ك 
. هم لوع ل  ب اي  ل  ا  15 ثة ف تع

مو ينشئ غ  حيث ليس ي  لن مو ليس  ن
.ّ يل 16 تع و ع س اي كي ي ة  ل هو من  لنع
و لنسل ليس ل لي يع  ي ل من  ن هولوع 

ن هو من ي ل ط بل  مو ف هيم لن بر ل هو  ي 
. يعن ب امم 17  ل تك  ني ق جع تو   ك هو م

م ه  . وت كثير ل ل يحيي  عو  ل آمن به  ي
. ن موجو وجو ك ل ء غير  و ع  18 اشي ف

ء لرج ء آمن ع  لرج ب امم كث خاف  ي يصير  ير ل
ك. و نس ن ضعي في  19 ك قيل ه ي  لم ي

بن  اي لم ت  ك  هو ق ص م ر جس  يعت
ة سنة . نحو م تية مستو س ا بع 20 ا م

ع ه بل ت في  ي م  ي  اي مع ّو ب ت
. ه 21 ّّ ع ع به هو ق  ي ن  م  . تي   ي

22 . ي حسب له بر لك  ه  23 ل ج تب من  ن لم ي ل
نه حسب له ين  24 ح  ل ي  ن نحن  ج بل من 

بن من  سيحسب ق يسو  ن  ين نؤمن ب ل لن 
. أقيم اجل 25 امو ن  ي جل خ م من   ل أس

ريرن    ت

اي لن سا مع 5 ن ب ر ه بربن يسو  ف ق ت
سيح خو 2 ل ل ي ق ص لن  ل  ل به  اي  ب

و ي لتي نحن في م ة  لنع ء  ه  ج ر ع  ت ن
ي في 3 م ه. ر  ت ط بل ن لك ف ي  ليس  ل

ر يق ينشئ ص ل ين   ل كية  4 ع ر ت لص
ء ج كية  ة ه ق 5 لت ء ا ي ا مح  لرج

لر  وبن ب ت في ق .نس ع لن ل ا  6 ل 
ء م في سيح  كن بع ضع عيّن اجل  ل ل لوقت 

. ب 7 ل  . ح اجل ب و  ل ي نه ب اجل  ف
. و ي  ي ح  سر  لح ي ن ه بيّن  8 لص ل

نحن ته لن انه  . مح ن سيح اج ل   بع خ م 

آ 9 ّر  نحن مت ل كثير  أ ص به  ف مه ن ب
ب. لغ ء ق صولحن مع 10 من  ع نحن   انه  كن 

ص لحو ن نحن مص ل كثير  أ بنه ف و   ه ب
ته.   بحي



   - Romansرومية 

89 

 

ه 11 ي ب ر  ت ط بل ن لك ف بربن يسو  ليس 
لحة ص ل آ  ن به  ل ن سيح  لك  12 ل جل  من 

ت خ ح  نس  لم  كأن ب لع ل  ية  ية ل ل ب
جت ه  و  أ  ل خ لن   يع  ل ج و  ل

يع. ية في 13 ل ل نت  مو ك لن نه حت  لم.  ف لع
. مو ن ن ية ا تحسب  لم ي ل ن ق  14 ع   ل

ل موس و من آ  ل ك  ين لم  م ل لك ع 
ل هو ه تع آ  و ع ش آتي. ي   مث 

ن ليس  15 ة.ل ل ي  ية ه  ل انه  ك  ك
ية ل ب أ ثير ف ل ح م  ة ه  لو كثير نع

لتي ة  لنع ية ب انس لع سيح ق  ب ل ح يسو  لو
ثيرين. أ ه  16  ل خ ح ق  ليس ك بو

ية. ن  لع ة ف ل م  ينونة.  ح ل م من  لح ا 
ي كثير ل جر رير.خ ية  17 ت انه  ك ب

ك ح ق م ح لو لو و ب لو  ل ين ين ل ل كثير  أ ف
لحي فيض و في  ر سي ل ية  ع ة  ح  لنع لو ب
سيح. يسو م  18 ل لح ح ص  ية  ف ك ب

ة  ل ل ح ص  ر  ينونة ه ب لن ل يع  ج
لحي ل رير  لن لت يع  عصية  19 .ج انه ك ب

ح جعل لو عة  انس  ي ب ثير خ ه  ل
عل ح سي . لو بر ثير  خل  20 ل مو ف لن م 

ية. ل ثر  ي ت ية   ل ل ن حيث كثر  ل
ة ج و ه 21 لنع ل ية في  ل ت   حت ك م

حي  ر ل ل ة ب لنع ك  ية بيسو 2ت سيحاب    بن ل

ي 6 ية ل ل . أن في  و ة. ف ن لنع ثر    ت

ية كيف 2 ل ين متن عن  ل . نحن  ش . ح  نعيش بع في
عت ليسو 3 نن كل من  و  ن   ت عت سيح  ل

وته. و حت ك 4 ل ية ل و ع ل فن معه ب أقيم  ف
ك نحن آ ه نس امو ب  سيح من   في ي ل

. لحي ه 5 ج  ين معه بش  انه  كن ق صرن متح
مته ي ي ب لعتيق  6 موته نصير  نن  نس ين ه   ل ع

ب ية كي ا نعو نستع  ق ص ل ل جس  معه لي
ية. ي ية. 7 ل ل رأ من  ل م ق ت   ا 

نن 8 سيح نؤمن  ل ي معه ف كن ق متن مع   سنحي 
سيح بع م أقيم من 9 ل ين   ل و  ع امو ا ي

. و بع ل يه  . ا يسو ع ل  10 ي و  ل ا 
ية ته ل ته ق م ه  م لتي يحي لحي  ح  مر 

ه ه. م 11 فيحي س ن و  حس ي  نتم  لك  ت عن  ك مو
سيح يسو ل ء ه ب حي ن  ل ية  . ل  ا  12 بن

كمت ية في جس ل يعوه في  ّن  ي ت ئت ل ل
. ت و ية 13 ش ثم ل ءكم آا  ع مو  بل  ا ت

ءكم ع امو  ء من  حي ّّ ك م  ت مو  آا بر  ق
. م لستم تحت 14 ّّ كم ان ية لن تسو ل مو  ف  لن

ة لنع ئ انن لسن تحت 15 بل تحت  . أن  ف 
مو . لن ش ة. ح لنع   بل تحت 

 

م 16 ت مو  ل ت و   ي  ألستم تع له ع
ية م ل يعونه  ي ل ت نتم ع عة  و   ل ل

ر. عة ل ية 17 ل ي ل م كنتم ع ن ر ه  م  فش ن ل
لتي يم  لتع ب صو  ل وه عتم من  ت   18 تس

ي ية صرتم ع ل تم من  ني من  19 ر.ل أعت نس م  ت
كم. متم جل ضعف جس ي  انه ك ق ءكم ع ع

اثم سة  ن ي  ل ءكم ع ع مو  آ ق لاثم ه 
ر سة. ل ية كنتم 20 ل ل ي  م ل كنتم ع حر  ان

ر. ل امو 21 من  م حين من  ر ك ل لتي  ف ث
ك  ية ت . ا ن آ . امو هيتستحو ب  و   ل

صرتم 22 ية  ل تم من  آ  أعت م  م  ي ه ف ع
ية. ب ية حي  لن سة  ركم ل ية  23 ث ل جر  ا 

ة م ه  . سيح يسو  هي مو ل ية ب ب ي حي  ه ف
   بن

م 7 ك . اني  اخو ي  و  .   ت مو لن فين ب لع
مو يسو ع لن . انس م   رأ  2  حيّ ل ف 

ة جل هي مرت لحي.  لتي تحت  لرجل  مو ب لن ب
لرجل ف تحر ن  م  لرجل. ل مو    من ن

نية 3 ع  لرجل حيّ ت  ص لرجل  ف م  
ي حر من آخر. لرجل ف ن  م  مو حت  ل لن

نية  ص لرجل خوتي  4 آخر. ن ليست   ي 
ي ق متم ي تصير  نتم  سيح ل ل س  مو ب ن ل

. آخر ل ق أقيم ّّ ر  امو لنث انه ل كن  5 من 
ء هو نت  س ك ل ل في  في  مو تع لن لتي ب ي  ل

ر ي نث ئن ل . ع و ن من  6 ل آ ف تحر م 
مو  ين فيه حت  لن س ل كن م نع ب م 
لحرف لر ا مو  7 بعتق  لن . هل  و ف ن

. ش ية. ح نني لم  خ . ف مو لن ا ب ية  ل عرف  بل لم 
مو ا تشته. عرف لن ل  و لو لم ي ن  8 لش ل

لوصية هي مت فرصة ب ية  نشأ في كل  ل
ية ميتة. ل مو  لن . ا ب  و نت  9 ش ن ف م 

لن ئشب  لوصية  مو ع ء  ن ل ج ل ا.  ق
. ن ّت  ية ف ل شت  حي  10 ع لتي ل لوصية  فوج 

س . هي ن و هي مت فرصة  11 لي ل ية  ل ا 
لوصية تني. ب قت عتني ب  مو م  12 خ لن  

سة لحة. لوصية م ص لة  ل ص لي  13 ع ف
. بل ش . ح لح موت ية.  لص ة ل ية منش ر خ ي ت ل

ي لح موت ل لص لوصية لي ب ة ج ب ية خ ل  تصير 
ن 14 م  حي  مو  لن م   نن نع يع  ف س م ف

ية. ل ه  لست 15 تحت  فع ن  عرف م   اني لست 
فعل. ي  ه ف بغ ي بل م  فعل  16 فعل م  ف كنت 

ني ي ف مو  م لست  لن آ  17 نه حسن.ص  ف
ن بل لك  فعل  كنة فّي. لست بع  لس ية  ني  18 ل ف

كن فّي  في نه ليس س م  لح. ا  ع جس شيء ص
فعل م   ضر عن  . ا ح ج ست    لحسن ف
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ي بل 19 ل  لح  لص فعل  ل  اني لست  لشر 
فعل. ي  ي ف ي ف كنت م لست  20 لست  ي 

ست كنة فّي. فعل ف لس ية  ل ن بل  ه  فع   21 بع 
ي  مو لي حين  لن لشر  ج  لحسن   فعل 

. ضر عن انس 22 ح مو ه بحسب  سّر بن ني   ف
ن. ئي 23 ل ع موس آخر في  ني  ن  ل

ئن ل ية  ل مو  ل ن يني  يس هني  مو   يح ن
ئي.في  ني 24 ع ي. من ين لش انس  ن   يحي 

. و ل .  25 من جس ه  بن سيح  ل ر ه بيسو  ش
مو  س ن ل ن ب ل مو ه  خ ن هني  سي ب  ن ن

ية    ل

آ ع 8 ينونة  ل سيح   ا شيء من  ل ين هم في  ل
س بل ل ين ليس حسب  ل لس . يسو  لر   حسب 

سيح يسوا 2 ل لحي في  مو   ني   ن عت ق 
. و ل ية  ل مو  مو  3 من ن لن انه م ك 

ج عنه في م س ع ل بنه  ك ضعي ب سل  ه   ف
ه جس ية في  في ش ل ية   ل اجل  ية  ل

س مو فين نحن 4 ل لن م  ي يتم ح ين ليس  ل ل لس
س بل حسب  ل .حسب  ين هم حسب  5 لر ل ف 

س س ف ل لر ف  ل ين حسب  ل ن  ل و  ت ي
. ر هت 6 ل ن  ل س هو مو  ل هت  لر  ا 

. سا ّّ  7 هو حي  س هو ع  ل هت  ليس  ا 
يع. ي ا يست مو ه انه  ضع لن ين  8 هو خ ل ف

يعو  س ا يست ل نتم  9 يرضو ه. هم في  م 
س بل في ل ستم في  كن  ف لر  ك  ه س
ح ن  ك  ل م.  لك ليس  في سيح ف ل ليس له  

ب 10 له. س ميت بس ل م ف سيح في ل ية   ك  ل
ر. ل ب  لر فحي بس ل  11 م   ك  

م ق يسو من كن في سيح من ف امو س ل ق  ل 
كن امو لس حه  ي بر ئتة  ل كم  جس  سيحيي 
م. يونو ليس 12 في اخو نحن م ي  س  ف  ل

. س ل س  13 لنعيش حسب  ل انه  عشتم حسب 
. وتو س  فست ل ع  يتو  لر ت ن  كنتم ب ل
. ين ين بر ه 14 فستحيو ل ل ا كل  ك هم ف
ء ه. ي 15 بن ية  و لع وف بل   لم تأخ   ل

ل به نصر ي أب ني  لت تم   . خ لر  16 آ
نن حن  ي يش ا سه  ف كن  17 ا ه. ن
ثة ي  ثة  نن  سيح.   ا ف ل ثو مع  ه 

ي نت حسب  ف 18 ي معه كن نتألم معه ل ني 
ضر ا لح م  ل ن  آا  لعتي  يستع ل  ت ب

. ستعا 19 فين ة يتوقع  ي ل نت  ء ه. ا    بن

وع بل 20 ل. ليس  ة ل ي ل عت  جل   أخ من 
ء. لرج . ع  ع خ ي  21 ل  س  ة ن ي ل ا 

ا ستعتق من ل حرية م  س  ل ية  و   ه. ع

ض 22 تت ن  ة ت ي ل م  كل  نن نع . ف آ ل    مع 

 

ين لن 23 ل ط بل نحن  لر نحن  ليس ه ف كو  ب
سن ن ن في  ي ن سن  . ن ن جس ء  ني ف لت  متوقعين 

ء 24 لرج ن  ل  . صن ء خ لرج و ليس  انن ب ن ل
. ي ح كيف يرجو  ر  ء. ا م ين ن  25 ج ل

ر ر.  كن نرجو م لسن نن لص نن نتوقعه ب   ف

26 . تن ي يعين ضع لر  لك  م م  ك انن لسن نع
ن ل غي  ه ك ين ّي اج ع فين  نص سه يش لر ن

. ق ب م م  27 بأنّ ا ين و يع ل حص  ل ي ن  ل
ع في هو ة ه يش . انه بحسب مشي لر  هت 

يسين. ل مع 28 ل ء تع اشي م  كل  ير  نحن نع ل
. عو حسب قص ين هم م ل و ه  ين يح ا  29 ل

م ق فعيّن م س ق فعرف ين س ين صو  ل ب ونو مش لي
خو ر بين  و هو ب ق  30 كثيرين. بنه لي ين س ل

هم ع ؤاء  م ف هم  فعيّن ؤاء بر هم ف ع ين  ل  . ي
ين ل  . . ي ي هم  ؤاء م هم ف ف  31 بر

.  ك ه معن و ل . ن ين ن ع ق  32 ف ل لم يش
له بنه بل ب ي معه  ع  ن  عين كيف ا ي ج ن  اج

ت ه. ه هو 33 كل شيء. ي ع م  من سيشت
. ر ل م 34 ل ي سيح هو  ل ين.  ل ي  من هو 

ل ين ه  ي عن ي ل هو  ي  لحر ق   بل ب
ع فين ّ  35 ي يش سيح. أش ل ة  ن عن مح ص من سي

ر  سيف.  ض  جو  عر  خ  ضيق  
ك ن كل 36 ج نن من  تو  . ق  ك هو م لن

بح. ن مثل غنم ل م  37 حس يع يع نن في ه ج ل
ن .ب نتص ن ح ا  38 ل  نه ا مو  ن  ني متي ف
ا ضر  حي  مو ح ا  ا قو  ء  س ا  ة  مائ

ة ا خر ت 39 مست ة  ي ا خ ق  ا ع و   ا ع
بن سيح يسو  ل لتي في  ة ه  ن عن مح ص     ت

ه لي  9 ير ش ض ك  سيح. ا  ل لص في  قو 
ل لر  ي ا   2 ب جع في ق ي  ن ع لي ح

ع. م من  3 ين سي محر ن ن كو  ني كنت  لو  ف
س ل ئي حسب  نس خوتي  سيح اجل  ين هم  4 ل ل

اشتر  و  لع ل  ني  لت م  ل يو  ئي سر
. عي و ل سيح حسب  5 لع  ل م  من ء  آب م  ل

ل م ل  ل ئن ع  ل س  اب آمينل ل    ك 

ت. ا ليس  6 ة ه ق س ن ليس ه حت  ك ل
. يو ئي سر ئيل هم  سر ين من  ل يع  م من  7 ج ا ان

ع لك نسل. سحق ي . بل ب ا يع  هيم هم ج بر  نسل 
وع  8 ل ا  ا ه بل  س هم  ل ا   ليس 

و نسا. وع هي 9 يحس ل ة  ن آتي نحو  ا ك  . ه
بن و لس  ي لوقت  ة  10 ه  ف ط بل  لك ف ليس 

. بون سحق  هو  ح  هي ح من  انه  11 ي 
ت قص  ي يث ا فعا خير  شر ل ه لم يول بع 
عو. ل ي اع بل من  اختي ليس من   ه حسب 

صغير. 12 ير يستع ل ل  هو ك 13 قيل ل  
ت عيسو بغ و  ت يع ح تو    م
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14 . ش . ح . ألعل عن ه  و و  15 ف ن انه ي
ءف. تر ءف ع من  تر حم  حم من  ني  وس   ل

ل يرحم. 16 ن يسع بل ه  ا ل ء  ن يش  ف ليس ل
ي  17 تك ل ق ني ل بعينه  رعو  ت ل ل و  انه ي

.ر فيك قوتي  ا ي في كل  س ي ين ب   ل

ء. 18 سي من يش ي ء  و  19 ف هو يرحم من يش فست
ته. . ا من ي مشي و بع نت  20 لي ل ي بل من 

ب  و ل ة ت ل ل ت ه. ألعل  انس  ي 
. ف س ع  21 ل صنعتني ه  ليس ل

ة  ين  يصنع من كت آخر ل مة  ر ء ل ن ح 
. و ه  22 ل ر غ هو يري  ي ف  ك ه 

. ا يأ ل ب م ن كثير آنية غ ل ب حت يّن قوته   ي
ق  23 ة ق س ح يّن غن م ع آنية  ي ي ل

. ّه ل ع ه ليس من  24 ف ي ن نحن  ع ي  لتي 
ي امم  ط بل من  و ف و في هوشع ك 25 لي  ي

وبة  لتي ليست مح ي  ي شع ل ليس شع عو  ي س
وبة. م فيه لستم  26 مح ل قيل ل وضع  ل و في  ي

لحي. ء ه  بن عو  نه هن ي ي  ء  27 شع شعي
ئيل  سر ئيل  ك ع بني  سر ة  يصر من ج

ص. ية ست ل حر ف ل ق  28 كرمل  مر  م  انه مت
ل . يوۇر. ا ب ا ي به ع  مر م   يصنع 

ء ف لوا  29 شعي ق  ب لن  يوۇ ك س نو  ل
و ن ع ب ش .  30 نسا لصرن مثل س  و ف ن

ر  ل ر.  ل كو  ر  ل ثر  ين لم يسعو في  ل امم   
. اي ثر  31 ل ب هو يسع في  ئيل  سر ن  ل

ل مو  ر.ن ل مو  . انه فعل  32 ر لم ي ن ل
م  ن . ف مو لن ع  نه ب اي بل ك لك ليس ب

مة لص ر  مو بح ضع  33 ص ن  تو ه  ك هو م
كل من يؤمن  ر عثر  ص مة  ر ص يو ح في ص

   به ا ي

تي 10 ي  اخو  مسّر ق ل ه اجل  ي 
ا ئيل هي ل م غير ه  2 .سر م  ل ش ل اني 

ن عرفة. ل ل و بر  3 ليس حسب  نو ي م  ك ان
ر ه. ه عو ل م لم ي س ن تو بر  و  يث   ي

ل 4 ر ل سيح ل ل مو هي  لن ية    من يؤمن. ا غ

مو 5 لن ل ب ر  ل تب في  انس  ا موس ي  
ع سيحي ب و  6 .ل ي اي في ل ب ر  ل م 

ء  ليح  ه لس ل  ك من يصع  ل في ق ا ت
سيح. ية  ليصع 7 ل ل ل  ط  سيح من   من ي ل

. ة منك في 8 امو ة قري ل  . و ن م ي ك  ل ف
. ر ب لتي ن اي  ة  ك  ك انك   9 في ق

لر يسو ك ب مه من  عترفت ب ق ك  ه  آمنت ب
صت. م  10 امو خ ل ر  ب يؤمن به ل ل ا 

. يعترف ا و كل من يؤمن  11 به ل ت ي ل ا 
. به ا ني 12 ي ليون و  لي ا  انه ا فر بين 

عو به. ين ي ل يع  يع غني ل ح ل   ب 

سم  13 عو ب ص. يوۇا كل من ي يف  14 ي ف
كيف ن لم يؤمنو به.  عو ب عو  ي ن لم يس يؤمنو ب

. عو با ك كيف يس ر  لم  15 به.  كيف ي
. ك هو و لسا  يرس شرين ب ل ق  ل  ج تو م  م

شرين . ل ير ل عو  16 ب يع ق  ل ن ليس  ل
يل . ان رن و ي  من ص خ ء ي شعي   17 ا 

ة ر ب ل ر  ل م  18 ه. اي ب قو ألع نني  ل
. . ب عو ل  لم يس م  ا خر صوت ل كل 

ونة س ل صي  م. ق ل ئيل لم  19 قو سر قو ألعل  ني  ل
م. ية يع مة غ مة. ب ن أغيركم ب ليس  و   ا موس ي

م. ج من 20 غي و  ي سر  ء يت شعي ين  ثم  ل
ين لم يسألو عني.ل هر ل صر  وني  م  21 م ي

لن و  و  ئيل في سر ة  ل  من ج  ّ ت ي بس
م ن     شعب مع

ي  11 ن  . اني  ش ه. ح فض شع قو ألعل ه  ف
مين. ط بني هيم من س بر ي من نسل  ئي لم يرفض  2 سر

و ق فعرفه.  لستم تع ل س ه  و م ه شع  ي
ئا ئيل ق سر ل ه ض  ي كيف يتوسل  ي ت في    ل

ح  3 ن  يت  ب بحك  مو م ه ء  ي ن و  ي  قت
سي. و ن يت  4 هم ي ب لوحي.  و له  ن م ي ل

عل. ة ل ك جل لم يحنو  عة آاف  سي س لك في  5 لن ف
ختي  ية حسب  ت ب ي ق حص ضر  لح م  ل

ة. ا  6 لنع  . اع يس بع ب ة ف لنع ف ك ب
يس بع  اع ف ة.  ك ب ة بع نع لنع يست  ف

ا. و بع ع ل ا ي لع ا ف ة.  ه  7 نع . م ي ف
قو  ل م   . لو ت ن ل ن  ل ه.  لك لم ين ئيل  سر

سو عيون 8 فت هم ه  س  ع تو   ك هو م
. ليو ل ه  عو  ن حت ا يس آ صر    حت ا ي

م  9 عثر  قنص  م ف  ت ئ و لتصر م  ي
م. هم  10 ل و لتحن  صر  م كي ا ي عين م  لت

.  11 في كل حين ش . ح و ي يس م عثر ل قو ألع ف
م. ت ا لامم اغ ل م ص  لت نت  12 بل ب ف ك

م غ لحر لت م ب م غن لامم ف ن ص ن لم  ع ن ل
ؤهم. سو  13 م ن  ني  امم. ب  ي  م  قو ل ني  ف

متي م خ س  14 لامم  ن ّص  خ ئي  نس ي أغير  لع
م. لم ف  15 من لع لحة  م هو مص ف انه  ك 

. امو ا حي من  م  ل قت و  نت  16 ي  ك
سة  كو م س ل اصل م ين.  ك  لع لك  ف

. اغص لك  اغص  17 ف ع بعض  ف ك ق ق
صل  ت في فصر شري في  ّع يتونة برية  نت 

س يتونة  .   18 ل اغص ر ع  ت فا ت
ل. ي يح اصل  اصل بل  ل  نت لست تح ر ف  فت

19 . ن عم  اغص أ عت  و ق . من ح 20 فست سن
ر  ّت. ا تست اي ث نت ب عت  اي ق جل ع 

اغص  21 بل خف. ق ع  انه  ك ه لم يش
. ي يك  ق ع ه ا يش ع يعية ف   ل
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ين  22 ل مة فع  لصر م  مته.  صر ف ه  و ل ف
نت  ا ف ف  ل ت في  ك  ث ف ف ل م   . و س

ع. اي ه 23 ي ست تو في ع  م  لم يث
. ي م  ع . ا ه ق  ي و ع انه   24 سي

يعة  ل رية حسب  ل يتونة  ل عت من  نت ق ق كنت 
لحر  م ب يتونة جي ف يعة في  ل اف  ت ب ع

م  يتونت يعة في  ل ين هم حسب  ل عّم هؤاء  ي
صة اخو  25 ل ي  ي  ني لست  و ه  ف ت

س ق  ل ء.   م ح س ن ونو عن  ا ت لسر. ل
امم ؤ  خل م ل  ي ئيل  ئي اسر ت ج   حص

تو  26 ئيل. ك هو م سر يع  ص ج ه سي
. و و عن يع ل ير  ن  ل يو  ر من ص   سي

هم. 27 ي عت خ م مت ن ي ل لع من ق  ه هو 
يل 28 ان ة  ة  من ج م من ج م.  ج ء من  ع هم 

ء. آب جل  ء من  ح م  ا ه ه  29 اختي ف
مة. نتم مر ا  30 عوته هي با ن نه ك كنتم  ف

تم بعصي هؤاء ح آ  ن  ل يعو ه  ه  31 ت
ي  و هم  ي يرح يعو ل آ لم ي ي  هؤاء 

م. ت ق ع 32 برح غ لعصي  ا ه  يع مع في  ل
يع ل ي يرحم  ه.  33 ل ع ته  ح ق غن ه  ي لع

ء. ص است رقه عن  حص  ل مه عن  ح بع    م 

ر  34 . يوۇا من عرف ف    من ص له مشير

فأ. 35 ع في ق ف له كل  36  من س به  ا منه 
. آمين اب ل  ل  ء. له     اشي

مو ف 12 اخو برأفة ه  ت ي  م  لي ب 
م  ت سة مرضية عن ه ع بيحة حية م كم  جس

ية. م  ا 2 لع هر. بل تغيّر عن ش ل و ه  ك تش
لحة  لص ر م هي  ه  ت م لت ن ه ي  بت

ة. م ل رضية  ل  3 ل ع لي ل ل ة  لنع قو ب ني  ف
م  ي بل من هو بين غي  يرت ي فو م ين  ا يرت

ح م من  ل  ل ك قسم ه ل لتع ل  ي  يرت
. ن  4 اي ل ء كثير  ع ح لن  نه ك في جس  ف

ح ل  ء ل ع اع يع  ثيرين  5 ليس ج ل ه نحن 
ح  عض كل  ء بع ل ع سيح  ل ح في  جس 

خر. هب  6 ل ن لن مو ع ل ل ة  لنع ة بحسب  ت م
. اي ل  ة  لنس ّو ف . أن مة.   7 لن ل ي  مة ف  خ

يم. لتع ي  ّم ف ع ي  8 ل ع ل لوعظ.  ي  عظ ف لو  
. سر حم ف لر  . جت بر ف ل ء.  س ة  9 ف ح ل

ير. ل ين ب تص لشر م هين  ء. كونو ك ي ن با  ت  ف
م بع 10 مين  ّين بع اخوية. م ة  ح ل ب

مة. ر ل م بع في  ين في  11 بع س غير مت
. لر ين  ب . ع لر ين في  ّ . ح فرحين  12 اجت

. لصا ين ع  يق. مو ل برين في  ء. ص لرج  في 
ين ع  13 ك يسين. ع ل ج  حتي مشتركين في 

ء. لغرب فة  م.  14 ض ن ين ي ل كو ع  ب
.ب عنو ا ت   كو 

كين. 15 ل ء مع  ب رحين  ل ين  16 فرح مع  ت م
امو  ين ب ت ح غير م م  هت عض  م ل بع

ء عن  ونو ح عين. ا ت ت ل ل  ين  لية بل من لع
م. س مو  17 ن ح عن شر بشر. معتنين ب ا ت 

لن يع  ن فحسب  18 حسنة ق ج م  ك م قت
لن يع  و ج ل ء  19 س اح ي  م  س و ان ا تنت

ن  ة  لن تو لي  ب. انه م غ ن ل و م ع بل 
. لر و  ه.   20 ج ي ع ف ج ع ف

ر ن ع  ع ج ت ه ت ه. انك  فع س ش ف ع
ير 21 سه. ل لشر ب ب  غ لشر بل  نك     ايغ

س  13 ع كل ن ة. انه ليس س لت ئ ل ين  سا ل
ة من ه. ئنة هي مرت ل ين  لسا حت  2 ا من ه 

لس مو   من ي  ل ي ترتيب ه 
ينونة. م  س لح ليسو خوف  3 سيأخ ان ف 

ف  . أفتري  ا ت شرير لحة بل ل لص لاع 
و  لصا في فعل   . انه خ  4 لك م منه.لس

ل  ف. انه ا يح لشر ف ت  ن  فع ل  . صا ه ل
عل  ل ي ب من  غ م ل ث  هو خ ه منت لسيف ع

ط  5 لشر. ب ف لغ ب  ع له ليس بس لك ي  ي ل
ير. ل ب  ي بس ية  6 بل  ل م اجل ه توفو  ن ف

و ع .  هم خ ه مو لك بعينه.ي    

ية  7 ل ية.  ل ن له  ية ل ل م.  وق يع ح ل و  ع ف
ن له  اكر ل وف  ل ن له  وف ل ل ية.  ل ن له  ل

ا ب يحب  8 اكر يونين اح بشيء  ونو م ا ت
. مو لن ل  ك حب غير ف  . ا من  م بع   بع

تل ا تسر ا تش ب 9 ل ا تشته انه ا ت ا ت
ة   ل وعة في ه  خر هي م صية  نت   ك

سك. ك كن ريب.  10 تحب قري ة ا تصنع شر ل ح ل
مو لن يل  ة هي ت ح ل فو  11 ف م ع ن ه 

. ف خاصن  لنو ظ من  عة لنستي آ س ن  لوقت 
. قر م ك حين آمنّ ت  12 آ  يل  ل ه  ق تن

. لنو حة  س س  ن ة  ل ع  ع  ن   لن ف

ر ا  13 لس ر  ل لن ا ب قة ك في  ي ك ب لنس
. لحس ص  ل ر ا ب لع جع  ل سو  14 ب ل بل 

س اجل  بير ل ا تصنعو ت سيح  ل لر يسو 
و    لش

ة  14 ك ح و ا ل ق اي ف من هو ضعيف في 
. عيف  2 اف ل م  ح يؤمن  يأكل كل شيء 

وا. ا ي  3 فيأكل ب ن ا يأكل.  ا ي من يأكل ب
ه. ين  4 من ا يأكل من يأكل. ا ه ق ل ت نت  من 

ت ا  نه سيث ل ط.  ت  يس وا يث . هو ل ع غير
ته. آخر  5 ه ق  يث ر يوم  يو  ح يعت

ر كل يو ه.يعت ح في ع ن كل  يتي   . ف
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ليو  6 تم ب ل ا ي تم.  ر ي ليو ف تم ب ل ي
ر ه.  ر يأكل انه يش ل يأكل ف تم.  ر ا ي ف

ر ه. يش ر ا يأكل  ح  7 ل ا يأكل ف ا ليس 
ته. و ل ح ي ا  ته  انن  عشن  8 من يعيش ل

ر نعيش   . ف عشن  متن ف و ر ن متن ف
ر نحن. ي  9 ف ع ل ق  سيح  ل انه ل م 

. امو ء  احي ين  10 يسو ع  نت ف ت م 
يع  خيك. انن ج ي ل ت ب نت    . خ

سيح. ل م كرسي  ف  ن  11 سوف ن تو حّي  انه م
و  ثو ك يوۇي كل لس سيح نه لي ست ة  ك ل 

ب ه. 12 ه. سه حس ي عن ن ح من سيع  ف كل 
و  13 ح لحر  ن بع بل ب ي بع كم  فا نح

. مة  معثر لم  14 ب  ا يوضع لا مص ني ع
ا من  ته  س ب لر يسو  ليس شيء ن ن في  متي

س. ه هو ن س ف خو ف ك  15 يحسب شي ن
ة. ا  ح ل ك بع حسب  ست تس مك يح ف ع ب  بس

ه. سيح اج ل ل م  لك  مك  ع ك ب تر  16 ت فا ي
م. . بل  17 ع صاح شرب كا  و ه  ا ليس م

. ل لر  فر في  سا  ا من خ  18 هو بر 
. لن ك عن  م و مرضي عن ه  سيح في ه ف  ل

ف  19 نع ن ف ني بع م هو ل سا   ع م هو ل
عض. ء  20 ل اشي ل ه. كل  ع ع ل ض اجل  ا تن

. ل يأكل بعثر نه شر لانس  حسن   21 هر ل
خو  ا شي يص به  ر  ا تشر خ ا تأكل لح 

عف. م  22  يعثر  ي سك  ن لك بن ي . ف ي ألك 
ن  وب ل سه في م يستحسنه.ه.  ين ن م  23 ا ي

كل   . اي لك ليس من  كل ي ا  ل يرت ف 
و  اي ف يةم ليس من     خ

ف  15 ضع ل  ء  نحت اقوي ين نحن  ب ع في
. سن ن ا نرضي  ء  ع ح من  2 ل ير كل  ف

. ني ل ير اجل  ه ل ي لم ير  3 قري سيح  ل ا 
ّي.ن قعت ع تو تعيير معيّريك    سه بل ك هو م

ر  4 لص ن حت ب ي تب كتب اجل تع ق ف ا كل م س
ء. ج و لن  تب ي ل ية ب في  له  5 لتع م  ليع

م  ح في بين م  هت و  ت ية  ت لتع ر  لص
سيح يسو ل بن يسو  6 بحسب  ب  ي ت ه  ل

سيح بن .ل ح فم  ح  م  7 س  و بع ق لك  ل
ن ل ه. ي ق سيح  ل قو   8 بع ك  

جل ص ه  ت من  ل سيح ق ص خ  ل يسو 
ء. آب عي  ت مو ّ ه من  9 حت يث امم ف م 

ح في  لك س جل  تو من  ة ك هو م لرح جل 
ك. تل اس امم  10 امم  ي  و  ي ت و  ي

ه. حو  11 مع شع امم  يوۇي س يع  ي ج
. لشعو يع  حو ي ج ء  12 م شعي و  ي ي

و  يه سي امم ع ئم ليسو ع  ل صل يّس  و  سي
امم. ء    ج

اي  13 سا في  ء كل سر  لرج له  أكم  لي
و  ء ب لرج للت في  سي  14 لر  ن ن

نتم مشحونو  م  ن خوتي  م ي  ت ن من ج ي متي
م  م. ق  ين بع و كل ع م صاح 

. ي  15 بع ئي  م ج لي ت  كثر جس كت ن ب ل
ت لي من ه ه لتي  ة  لنع ب  م بس كر ل  اخو ك

امم م 16 سيح اجل  ل م ليسو  كو خ شر حت 
س  وا م امم م و قرب  هن لي يل ه ك ان

. ل لر  سيح يسو من  17 ب ل فت في  ي  ف
ة م ه. م عن شيء م لم  18 ج ت جسر   اني ا 

عل ل و  ل امم ب عة  تي اجل  س سيح بو ل ه  ع   ي

ني من  19 و  ه. حت  ئب ب ع ّو آي  ب
شير ش لت ت  ك و ق  يري ل ل  م حول  يم 

سيح. ل يل  ن .  20 ب بشر ه ن كنت محترص   ل
س آخر. بني ع  ا  سيح ل ل ي    ليس حيث س

صر  21 ر به سي ين لم ي ل تو  بل ك هو م
. و عو سي ين لم يس ر  22 ل ل لك كنت أع  ل

لي يء  ل ثير عن  آ ف ليس لي  23 م.ل م 
م  لي يء  ل ل  شتي  لي  ليم  اق م بع في ه 

م.  24 من سنين كثير لي ني آتي  س ل  هب  م  فعن
ل هن   تشيعوني  كم في مر  جو   اني 

. ئي م ج ا من أ  ل  25 ت هب  ن  آ  ن  ل
يسين. ل يم اخ  ئية  26 ش خ نية  هل م ا 

ين في  ل يسين  ل ء  ر يع ل ستحسنو  يصنعو تو
يم. . انه   27 ش يونو م م م ل ن لك  ستحسنو 

م   ي ب ع م ي ت حي شتركو في  امم ق  ك 
. ي ي  س ل موهم في  لك  28 ي ت  ك ت  ف

م  ّ ب ي م ر فسأم لث م ه  ت ل .خت ني س   ل 

جيء في ملء بركة  29 م س لي ت  ني  ج م  ع ن 
سيح. ل يل  اخو بربن يسو  30 ن ي  م  لي ب  ف

و من  لص ه معي في  لر  ت ة  ح ب سيح  ل
ل ه ي  ين هم غير مؤمنين في  31 ج ل ي أن من  ل

يم م ش متي اجل  و خ ي ت ل ية  و ولة عن لي
يسين ستريح  32 ل ر ب ه  م ب لي جيء  حت 

م. عين. آمين 33 مع ج م  لسا مع    له 

لتي هي 16 ي  ختن في م ب لي نيسة  صي  ل مة  خ
ري لر ك يحق  2 لتي في كن وه في  كي ت

يسين م. ان  ل جته من حت ومو ل في  شيء  ت
ع  ص يمس ن  لي  ثيرين  و ع  3 ل س

ين م لع كيا  ا  . بريس سيح يسو ل ين  4 معي في  ل
تي جل حي ي من  ح  ضع عن ن  ين لست  ل

ئس يع كن ي ج ره بل  نيسة  5 امم. ش ل ع 
و . س ل هو  لتي في بيت ي  ي بينتو ح ع 

سيح. ئية ل خ كو  ت س 6 ب لتي تع و ع مريم 
ن . اج   كثير
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يّ  7 يوني نسي و  ن و ع أن ين  س أسو ل
ق لرسل  و بين  ين ه مش ل ن في  معي  ك

ي. سيح ق . 8 ل لر ي في  ي ي ح و ع أم   س

مل معن في 9 لع نو  ب و ع  ع  س سيح  ل
ي. ي خيس ح و ع أ 10 ست ك في س ل ّس  ب

سيح. . ل ستوبولو هل  ين هم من  ل و ع    س

و ع 11 ي. س يو نسي و ع هير ين هم  س ل
. لر ئنين في  ل هل نركيسو  و ع  12 من  س

وس تري ين  و ع برسيس  تري . س لر تين في  ع لت
لتي وبة  ح . ل لر ت كثير في  و ع  13 تع س

ع لر  ت في  ل مي. فس  و ع  14 مه  س
يغو هرم ريتس ف ع  سين هرميس  ب  بتر

م. ين مع ل جولي  15 اخو  ولوغس  و ع في س
ين  نيريو ل يسين  ل يع  ع ج ل  أ خته 
م. سة. 16 مع ة م م ع بعض ب و بع ئس  س كن

م ي م ع سيح تس اخو   17 ل ي  م  لي ب 
و يم تاح تع لعثر خاف ل ق  لش ين يصنعو   ل

م. عرضو عن و  ت  ل تع

بن يسو 18 مو  سيح بل  ا مثل هؤاء ا ي ل
لحسنة اقو  يب  ل ا  ل ب م.  ون و  ب عو ق ي

ء. فر 19 لّس يع. ف ل ل  عت  م  عت  ن ا 
شر. ء ل بس ير  ء ل ونو ح ي  ت م    ب

لشي تحت 20 لسا سيسحق  .  له  م سريع ج
م. آمين سيح مع ل بن يسو  ة  م  21 نع ي م ع يس

مل معي لع وث  تر  تي سوسي سو  ي لوكيو 
ئي. م 22 نس س لة  لرس تب ه  م  ن ترتيو ك ي ع

. لر م ع 23 في  يفيس م ي  ي يس م م غ  ي
ينة ل ستس خ  م  ي م ع . يس نيسة ك  ل

. ا تس  سيح مع  24 كو ل بن يسو  ة  نع
م. يع ي 25 آمين ج ي ن م حسب  ت  ل  يث

ل ك لسر  عا  سيح حسب  ل ر بيسو   ل
لية ا منة  ا توم في  م به  26 م أع آ  ر  ن  ل

يع لي  امم ج ا اله  مر  وية حسب  لن تب  ل ب
عة سيح له 27 اي ا ل ح بيسو  يم  لح  ّّ 

اب آمين. ل     ل 



  - Corinthians 1كورنثوس  1  

95 

 

بولس المدعو رسوال لیسوع المسیح بمشیئة هللا  1
الى كنیسة هللا التي في كورنثوس  2 وسوستانیس االخ

المدعوین قدیسین مع جمیع  المقدسین في المسیح یسوع
 الذین یدعون باسم ربنا یسوع المسیح في كل مكان لھم

 نعمة لكم وسالم من هللا ابینا والرب یسوع المسیح 3 ولنا.

في كل حین من جھتكم على نعمة هللا  اشكر الھي 4
انكم في كل شيء  5 المعطاة لكم في یسوع المسیح

كما ثبتت فیكم  6 استغنیتم فیھ في كل كلمة وكل علم
حتى انكم لستم ناقصین في موھبة ما  7 شھادة المسیح

الذي  8 وانتم متوقعون استعالن ربنا یسوع المسیح
یوم ربنا یسوع سیثبتكم ایضا الى النھایة بال لوم في 

امین ھو هللا الذي بھ دعیتم الى شركة ابنھ  9 المسیح.
ولكنني اطلب الیكم ایھا االخوة  10 یسوع المسیح ربنا

تقولوا جمیعكم قوال واحدا وال  باسم ربنا یسوع المسیح ان
واحد  یكون بینكم انشقاقات بل كونوا كاملین في فكر

من اھل الني أخبرت عنكم یا اخوتي  11 ورأي واحد.
فانا اعني ھذا ان كل  12 خلوي ان بینكم خصومات.

واحد منكم یقول انا لبولس وانا ألبلوس وانا لصفا وانا 
ھل انقسم المسیح.ألعل بولس صلب  13 للمسیح.

اشكر هللا اني لم اعمد  14 الجلكم.ام باسم بولس اعتمدتم.
حتى ال یقول احد اني  15 احدا منكم اال كریسبس وغایس

وعمدت ایضا بیت استفانوس.عدا  16 سمي.عمدت با
الن المسیح لم  17 ذلك لست اعلم ھل عمدت احدا آخر.

یرسلني العمد بل البشر.ال بحكمة كالم لئال یتعطل 
فان كلمة الصلیب عند الھالكین  18 صلیب المسیح.

النھ  19 جھالة واما عندنا نحن المخّلصین فھي قوة هللا.
  رفض فھم الفھماء.مكتوب سأبید حكمة الحكماء وا

این الحكیم.این الكاتب.این مباحث ھذا الدھر.ألم  20
النھ اذ كان العالم في  21 یجّھل هللا حكمة ھذا العالم.

حكمة هللا لم یعرف هللا بالحكمة استحسن هللا ان یخّلص 
الن الیھود یسألون آیة  22 المؤمنین بجھالة الكرازة.

نحن نكرز بالمسیح  ولكننا 23 والیونانیین یطلبون حكمة.
واما  24 مصلوبا للیھود عثرة وللیونانیین جھالة.

 للمدعوین یھودا ویونانیین فبالمسیح قوة هللا وحكمة هللا.

الن جھالة هللا احكم من الناس.وضعف هللا اقوى من  25
فانظروا دعوتكم ایھا االخوة ان لیس كثیرون  26 الناس

كثیرون  حكماء حسب الجسد لیس كثیرون اقویاء لیس
بل اختار هللا جھال العالم لیخزي  27 شرفاء

  الحكماء.واختار هللا ضعفاء العالم لیخزي االقویاء.

واختار هللا ادنیاء العالم والمزدرى وغیر الموجود  28
 لكي ال یفتخر كل ذي جسد امامھ. 29 لیبطل الموجود

ومنھ انتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من هللا  30
كما ھو مكتوب من افتخر حتى  31 داسة وفداء.وبرا وق
   إیوۇوبفلیفتخر 

 

وانا لما أتیت الیكم ایھا االخوة أتیت لیس بسمو الكالم  2
الني لم أعزم ان  2 او الحكمة منادیا لكم بشھادة هللا.

وانا  3 اعرف شیئا بینكم اال یسوع المسیح وایاه مصلوبا.
وكالمي  4 كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثیرة.

وكرازتي لم یكونا بكالم الحكمة االنسانیة المقنع بل 
لكي ال یكون ایمانكم بحكمة  5 ببرھان الروح والقوة

لكننا نتكلم بحكمة بین الكاملین ولكن  6 الناس بل بقوة هللا
بحكمة لیست من ھذا الدھر وال من عظماء ھذا الدھر 

مة بل نتكلم بحكمة هللا في سّر.الحك 7 الذین یبطلون.
التي  8 المكتومة التي سبق هللا فعینھا قبل الدھور لمجدنا.

لم یعلمھا احد من عظماء ھذا الدھر.الن لو عرفوا لما 
بل كما ھو مكتوب ما لم تر عین  9 صلبوا رب المجد.

ولم تسمع اذن ولم یخطر على بال انسان ما اعده هللا 
 فاعلنھ هللا لنا نحن بروحھ.الن الروح 10 للذین یحبونھ

الن من من الناس  11 یفحص كل شيء حتى اعماق هللا.
یعرف امور االنسان اال روح االنسان الذي فیھ.ھكذا 

ونحن لم  12 ایضا امور هللا ال یعرفھا احد اال روح هللا.
نأخذ روح العالم بل الروح الذي من هللا لنعرف االشیاء 

التي نتكلم بھا ایضا ال باقوال  13 الموھوبة لنا من هللا
تعلّمھا حكمة انسانیة بل بما یعلّمھ الروح القدس قارنین 

ولكن االنسان الطبیعي ال  14 الروحیات بالروحیات.
یقبل ما لروح هللا النھ عنده جھالة.وال یقدر ان یعرفھ النھ 

واما الروحي فیحكم في كل  15 انما یحكم فیھ روحیا.
النھ من عرف فكر  16 شيء وھو ال یحكم فیھ من احد.

   فیعلمھ.واما نحن فلنا فكر المسیح . ۇوإیو

وانا ایھا االخوة لم استطع ان اكلمكم كروحیین بل  3
سقیتكم لبنا ال طعاما  2 كجسدیین كاطفال في المسیح.

النكم لم تكونوا بعد تستطیعون بل اآلن ایضا ال 
النكم بعد جسدیون.فانھ اذ فیكم حسد  3 تستطیعون

 سلكون بحسب البشر.وخصام وانشقاق ألستم جسدیین وت

النھ متى قال واحد انا لبولس وآخر انا ألبلوس أفلستم  4
فمن ھو بولس ومن ھو أبلوس.بل خادمان  5 جسدیین

انا  6 آمنتم بواسطتھما وكما اعطى الرب لكل واحد.
اذا لیس  7 غرست وأبلوس سقى لكن هللا كان ینمي.

رس والغا 8 الغارس شیئا وال الساقي بل هللا الذي ینمي.
والساقي ھما واحد ولكن كل واحد سیأخذ اجرتھ بحسب 

 فاننا نحن عامالن مع هللا وانتم فالحة هللا.بناء هللا. 9 تعبھ.

حسب نعمة هللا المعطاة لي كبّناء حكیم قد وضعت  10
اساسا وآخر یبني علیھ.ولكن فلینظر كل واحد كیف یبني 

ر فانھ ال یستطیع احد ان یضع اساسا آخر غی 11 علیھ.
ولكن ان كان  12 الذي وضع الذي ھو یسوع المسیح.

احد یبني على ھذا االساس ذھبا فضة حجارة كریمة 
فعمل كل واحد سیصیر ظاھرا الن  13 خشبا عشبا قشا

الیوم سیبّینھ.النھ بنار یستعلن وستمتحن النار عمل كل 
ان بقي عمل احد قد بناه علیھ فسیأخذ  14 واحد ما ھو.

  اجرة.
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رق عمل احد فسیخسر واما ھو فسیخلص ان احت 15
أما تعلمون انكم ھیكل هللا وروح هللا  16 ولكن كما بنار.

ان كان احد یفسد ھیكل هللا فسیفسده هللا  17 یسكن فیكم.
ال یخدعّن احد  18 الن ھیكل هللا مقدس الذي انتم ھو.

نفسھ.ان كان احد یظن انھ حكیم بینكم في ھذا الدھر 
الن حكمة ھذا  19 یر حكیما.فلیصر جاھال لكي یص

العالم ھي جھالة عند هللا النھ مكتوب اآلخذ الحكماء 
 یعلم افكار الحكماء انھا باطلة. إیوۇووایضا  20 بمكرھم.

  اذا ال یفتخرّن احد بالناس.فان كل شيء لكم. 21

أبولس ام أبلوس ام صفا ام العالم ام الحیاة ام الموت  22
واما  23 تقبلة كل شيء لكم.ام االشیاء الحاضرة ام المس

. k انتم فللمسیح والمسیح   

ھكذا فلیحسبنا االنسان كخدام المسیح ووكالء سرائر  4
  ثم یسأل في الوكالء لكي یوجد االنسان امینا. 2 هللا.

واما انا فاقّل شيء عندي ان یحكم فّي منكم او من یوم  3
فاني لست اشعر  4 بشر.بل لست احكم في نفسي ایضا.

بشيء في ذاتي.لكنني لست بذلك مبررا.ولكن الذي یحكم 
اذا ال تحكموا في شيء قبل الوقت حتى  5 فّي ھو الرب.

یأتي الرب الذي سینیر خفایا الظالم ویظھر آراء 
فھذا ایھا  6 القلوب.وحینئذ یكون المدح لكل واحد من هللا

اجلكم  االخوة حولتھ تشبیھا الى نفسي والى أبلوس من
موا فینا ان ال تفتكروا فوق ما ھو مكتوب كي ال لكي تتعّل 

النھ من یمّیزك  7 الجل الواحد على اآلخر. ینتفخ احد
واي شيء لك لم تأخذه.وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر 

انكم قد شبعتم قد استغنیتم.ملكتم  8 كانك لم تأخذ.
فاني ارى  9 بدوننا.ولیتكم ملكتم لنملك نحن ایضا معكم.

نا نحن الرسل آخرین كاننا محكوم علینا ان هللا ابرز
  بالموت.الننا صرنا منظرا للعالم للمالئكة والناس.

نحن جھال من اجل المسیح واما انتم فحكماء في  10
المسیح.نحن ضعفاء واما انتم فاقویاء.انتم مكرمون واما 

الى ھذه الساعة نجوع ونعطش  11 نحن فبال كرامة.
ونتعب عاملین  12 ونعرى ونلكم ولیس لنا اقامة.

یفترى علینا  13 بایدینا.نشتم فنبارك.نضطھد فنحتمل.
  فنعظ.صرنا كاقذار العالم ووسخ كل شيء الى اآلن.

لیس لكي اخجلكم اكتب بھذا بل كاوالدي االحباء  14
النھ وان كان لكم ربوات من المرشدین في  15 انذركم.

لمسیح المسیح لكن لیس آباء كثیرون.الني انا ولدتكم في ا
 فاطلب الیكم ان تكونوا متمثلین بي. 16 یسوع باالنجیل.

لذلك ارسلت الیكم تیموثاوس الذي ھو ابني الحبیب  17
واالمین في الرب الذي یذكركم بطرقي في المسیح كما 

فانتفخ قوم كاني  18 اعّلم في كل مكان في كل كنیسة.
ولكني سآتي الیكم سریعا ان شاء  19 لست آتیا الیكم.

  ب فسأعرف لیس كالم الذین انتفخوا بل قّوتھم.الر

ماذا  21 الن ملكوت هللا لیس بكالم بل بقوة. 20
   تریدون.أبعصا آتي الیكم ام بالمحبة وروح الوداعة

یسمع مطلقا ان بینكم زنى وزنى ھكذا ال یسمى بین  5
أفانتم منتفخون  2 االمم حتى ان تكون لالنسان امرأة ابیھ.

وا حتى یرفع من وسطكم الذي فعل ھذا وبالحري لم تنوح
فاني انا كاني غائب بالجسد ولكن حاضر  3 الفعل.

  بالروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل ھذا ھكذا.

باسم ربنا یسوع المسیح اذ انتم وروحي مجتمعون مع  4
ان یسلم مثل ھذا للشیطان  5 قوة ربنا یسوع المسیح

  الرب یسوع. لھالك الجسد لكي تخلص الروح في یوم

لیس افتخاركم حسنا.ألستم تعلمون ان خمیرة صغیرة  6
اذا نقوا منكم الخمیرة العتیقة لكي  7 تخّمر العجین كلھ.

تكونوا عجینا جدیدا كما انتم فطیر.الن فصحنا ایضا 
اذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة وال  8 المسیح قد ذبح الجلنا.

  لحقبخمیرة الشر والخبث بل بفطیر اإلخالص وا

ولیس  10 كتبت الیكم في الرسالة ان ال تخالطوا الزناة. 9
مطلقا زناة ھذا العالم او الطماعین او الخاطفین او عبدة 

واما اآلن  11 االوثان واال فیلزمكم ان تخرجوا من العالم.
او  فكتبت الیكم ان كان احد مدعو اخا زانیا او طماعا

ال تخالطوا وال  عابد وثن او شتاما او سكیرا او خاطفا ان
النھ ماذا لي ان ادین الذین من  12 ھذا. تؤاكلوا مثل

اما الذین  13 خارج.ألستم انتم تدینون الذین من داخل.
   من خارج فاk یدینھم.فاعزلوا الخبیث من بینكم.

أیتجاسر منكم احد لھ دعوى على آخر ان یحاكم عند  6
ان ألستم تعلمون  2 الظالمین ولیس عند القدیسین.

القدیسین سیدینون العالم.فان كان العالم یدان بكم افانتم 
ألستم تعلمون اننا  3 غیر مستاھلین للمحاكم الصغرى.

فان كان لكم  4 سندین مالئكة فباألولى امور ھذه الحیاة.
محاكم في امور ھذه الحیاة فأجلسوا المحتقرین في 

 لتخجیلكم اقول.أھكذا لیس بینكم حكیم 5 الكنیسة قضاة.

لكن االخ یحاكم  6 وال واحد یقدر ان یقضي بین اخوتھ.
فاآلن فیكم عیب مطلقا  7 االخ وذلك عند غیر المؤمنین.

الن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض.لماذا ال تظلمون 
لكن انتم تظلمون 8 بالحري.لماذا ال تسلبون بالحري.

ام لستم تعلمون ان الظالمین ال  9 وتسلبون وذلك لالخوة.
ملكوت هللا.ال تضلوا.ال زناة وال عبدة اوثان وال یرثون 

وال  10 فاسقون وال مأبونون وال مضاجعو ذكور
سارقون وال طماعون وال سكیرون وال شتامون وال 

وھكذا كان اناس  11 خاطفون یرثون ملكوت هللا.
منكم.لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب یسوع 

ل لي لكن لیس كل كل االشیاء تح 12 وبروح الھنا
االشیاء توافق.كل االشیاء تحل لي لكن ال یتسلط علي 

االطعمة للجوف والجوف لالطعمة وهللا سیبید  13 شيء.
 ھذا وتلك.ولكن الجسد لیس للزنا بل للرب والرب للجسد.

 15 وهللا قد اقام الرب وسیقیمنا نحن ایضا بقوتھ. 14

فآخذ ألستم تعلمون ان اجسادكم ھي اعضاء المسیح.أ
  اعضاء المسیح واجعلھا اعضاء زانیة.حاشا.
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ام لستم تعلمون ان من التصق بزانیة ھو جسد واحد  16
واما من التصق  17 النھ یقول یكون االثنان جسدا واحدا.

اھربوا من الزنى.كل خطیة  18 بالرب فھو روح واحد.
یفعلھا االنسان ھي خارجة عن الجسد.لكن الذي یزني 

ام لستم تعلمون ان جسدكم ھو  19 یخطئ الى جسده.
ھیكل للروح القدس الذي فیكم الذي لكم من هللا وانكم 

النكم قد اشتریتم بثمن.فمّجدوا هللا في  20 لستم النفسكم.
.k اجسادكم وفي ارواحكم التي ھي   

واما من جھة االمور التي كتبتم لي عنھا فحسن للرجل  7
لیكن لكل واحد  ولكن لسبب الزنى 2 ان ال یمّس امرأة.

لیوف الرجل المرأة  3 امرأتھ ولیكن لكل واحدة رجلھا.
لیس للمرأة  4 حقھا الواجب وكذلك المرأة ایضا الرجل.

تسلط على جسدھا بل للرجل.وكذلك الرجل ایضا لیس لھ 
ال یسلب احدكم اآلخر اال  5 تسلط على جسده بل للمرأة.

وم ان یكون على موافقة الى حین لكي تتفرغوا للص
والصالة ثم تجتمعوا ایضا معا لكي ال یجربكم الشیطان 

ولكن اقول ھذا على سبیل االذن  6 لسبب عدم نزاھتكم.

الني ارید ان یكون جمیع الناس  7 ال على سبیل االمر.
كما انا.لكن كل واحد لھ موھبتھ الخاصة من هللا.الواحد 

ولكن اقول لغیر المتزوجین  8 ھكذا واآلخر ھكذا
ولكن ان لم  9 انھ حسن لھم اذا لبثوا كما انا. ولالرامل

یضبطوا انفسھم فلیتزوجوا.الن التزوج اصلح من 
واما المتزوجون فاوصیھم ال انا بل الرب  10 التحرق.

وان فارقتھ فلتلبث غیر  11 ان ال تفارق المرأة رجلھا.
  متزوجة او لتصالح رجلھا.وال یترك الرجل امرأتھ.

لھم انا ال الرب ان كان اخ لھ  واما الباقون فاقول 12
امرأة غیر مؤمنة وھي ترتضي ان تسكن معھ فال 

والمرأة التي لھا رجل غیر مؤمن وھو  13 یتركھا.
الن الرجل غیر  14 یرتضي ان یسكن معھا فال تتركھ.

المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غیر المؤمنة مقدسة في 
  قدسون.الرجل.وإال فاوالدكم نجسون.واما اآلن فھم م

ولكن ان فارق غیر المؤمن فلیفارق.لیس االخ او  15
االخت مستعبدا في مثل ھذه االحوال.ولكن هللا قد دعانا 

النھ كیف تعلمین ایتھا المرأة ھل  16 في السالم.
تخّلصین الرجل.او كیف تعلم ایھا الرجل ھل تخّلص 

غیر انھ كما قسم هللا لكل واحد كما دعا الرب  17 المرأة.
 واحد ھكذا لیسلك وھكذا انا آمر في جمیع الكنائس.كل 

دعي احد وھو مختون فال یصر اغلف.دعي احد في  18
لیس الختان شیئا ولیست الغرلة  19 الغرلة فال یختتن.

الدعوة التي دعي فیھا كل  20 شیئا بل حفظ وصایا هللا.
دعیت وانت عبد فال یھمك.بل وان  21 واحد فلیلبث فیھا.
الن من  22 یر حرا فاستعملھا بالحري.استطعت ان تص

دعي في الرب وھو عبد فھو عتیق الرب.كذلك ایضا 
قد اشتریتم بثمن فال  23 الحّر المدعو ھو عبد للمسیح.

ما دعي كل واحد فیھ ایھا  24 .تصیروا عبیدا للناس
  االخوة فلیلبث في ذلك مع هللا

واما العذارى فلیس عندي امر من الرب فیھّن  25
  ي اعطي رأیا كمن رحمھ الرب ان یكون امینا.ولكنن

فاظن ان ھذا حسن لسبب الضیق الحاضر انھ حسن  26
انت مرتبط بامرأة فال تطلب  27 لالنسان ان یكون ھكذا.

  االنفصال.انت منفصل عن امرأة فال تطلب امرأة.

لكنك وان تزوجت لم تخطئ.وان تزوجت العذراء لم  28
ھم ضیق في الجسد.واما تخطئ.ولكن مثل ھؤالء یكون ل

فاقول ھذا ایھا االخوة الوقت  29 انا فاني اشفق علیكم.
 منذ اآلن مقّصر لكي یكون الذین لھم نساء كأن لیس لھم.

والذین یبكون كأنھم ال یبكون والذین یفرحون كأنھم  30
والذین  31 ال یفرحون والذین یشترون كأنھم ال یملكون.

یستعملونھ.الن ھیئة ھذا یستعملون ھذا العالم كانھم ال 
فارید ان تكونوا بال ھم.غیر المتزوج  32 العالم تزول.

واما المتزوج  33 یھتم في ما للرب كیف یرضي الرب.
ان بین  34 فیھتم في ما للعالم كیف یرضي امرأتھ.

الزوجة والعذراء فرقا.غیر المتزوجة تھتم في ما للرب 
ھتم في ما لتكون مقدسة جسدا وروحا.واما المتزوجة فت

ھذا اقولھ لخیركم لیس لكي  35 للعالم كیف ترضي رجلھا
ألقي علیكم وھقا بل الجل اللیاقة والمثابرة للرب من دون 

ولكن ان كان احد یظن انھ یعمل بدون لیاقة  36 ارتباك.
نحو عذرائھ اذا تجاوزت الوقت وھكذا لزم ان یصیر 

من اقام واما  37 فلیفعل ما یرید.انھ ال یخطئ.فلیتزوجا.
راسخا في قلبھ ولیس لھ اضطرار بل لھ سلطان على 

ارادتھ وقد عزم على ھذا في قلبھ ان یحفظ عذراءه 
اذا من زوج فحسنا یفعل ومن ال یزوج  38 فحسنا یفعل.
المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلھا  39 یفعل احسن.

حّیا.ولكن ان مات رجلھا فھي حّرة لكي تتزوج بمن ترید 
ولكنھا اكثر غبطة ان لبثت ھكذا  40 فقط. في الرب

   بحسب رأیي.واظن اني انا ایضا عندي روح هللا

واما من جھة ما ذبح لالوثان فنعلم ان لجمیعنا  8
فان كان احد یظن  2 علما.العلم ینفخ ولكن المحبة تبني.

انھ یعرف شیئا فانھ لم یعرف شیئا بعد كما یجب ان 
 هللا فھذا معروف عنده.ولكن ان كان احد یحب  3 یعرف.

فمن جھة اكل ما ذبح لالوثان نعلم ان لیس وثن في  4
النھ وان وجد ما  5 العالم وان لیس الھ آخر اال واحدا.

یسمى آلھة سواء كان في السماء او على االرض كما 
لكن لنا الھ واحد  6 یوجد آلھة كثیرون وارباب كثیرون.

ب واحد یسوع اآلب الذي منھ جمیع االشیاء ونحن لھ.ور
ولكن لیس  7 المسیح الذي بھ جمیع االشیاء ونحن بھ.

العلم في الجمیع.بل اناس بالضمیر نحو الوثن الى اآلن 
یاكلون كانھ مما ذبح لوثن.فضمیرھم اذ ھو ضعیف 

ولكن الطعام ال یقدمنا الى هللا.الننا ان اكلنا ال  8 یتنجس.
 یصیر ولكن انظروا لئال 9 نزید وان لم ناكل ال ننقص.

النھ ان رآك احد یا من  10 سلطانكم ھذا معثرة للضعفاء.
لھ علم متكئا في ھیكل وثن أفال یتقوى ضمیره اذ ھو 

  ضعیف حتى یأكل ما ذبح لالوثان
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فیھلك بسبب علمك االخ الضعیف الذي مات المسیح  11
وھكذا اذ تخطئون الى االخوة وتجرحون  12 من اجلھ.

لذلك ان  13 المسیح.ضمیرھم الضعیف تخطئون الى 
كان طعام یعثر اخي فلن آكل لحما الى االبد لئال اعثر 

   اخي.

ألست انا رسوال.ألست انا حرا.أما رأیت یسوع المسیح  9
ان كنت لست رسوال  2 ربنا.ألستم انتم عملي في الرب.

الى آخرین فانما انا الیكم رسول النكم انتم ختم رسالتي 
  عند الذین یفحصونني.ھذا ھو احتجاجي  3 في الرب.

ألعلنا لیس  5 ألعلنا لیس لنا سلطان ان نأكل ونشرب. 4
لنا سلطان ان نجول باخت زوجة كباقي الرسل واخوة 

ام انا وبرنابا وحدنا لیس لنا سلطان ان ال  6 الرب وصفا.
من تجند قط بنفقة نفسھ.ومن یغرس كرما ومن  7 نشتغل.

ن الرعیة ال ثمره ال یأكل.او من یرعى رعیة ومن لب
ألعلي اتكلم بھذا كانسان ام لیس الناموس ایضا  8 یأكل.

فانھ مكتوب في ناموس موسى ال تكم ثورا  9 یقول ھذا.
ام یقول مطلقا من  10 دارسا.ألعل هللا تھمھ الثیران.

اجلنا.انھ من اجلنا مكتوب.النھ ینبغي للحراث ان یحرث 
 على رجاء وللدارس على رجاء ان یكون شریكا في

ان كنا نحن قد زرعنا لكم الروحیات أفعظیم  11 رجائھ.
ان كان آخرون شركاء  12 ان حصدنا منكم الجسدیات.

باالولى.لكننا لم نستعمل  في السلطان علیكم أفلسنا نحن
النجیل  ھذا السلطان بل نتحمل كل شيء لئال نجعل عائقا

ألستم تعلمون ان الذین یعملون في االشیاء  13 المسیح.
سة من الھیكل یأكلون.الذین یالزمون المذبح المقد

ھكذا ایضا امر الرب ان الذین  14 یشاركون المذبح.
اما انا فلم  15 ینادون باالنجیل من االنجیل یعیشون.

استعمل شیئا من ھذا.وال كتبت ھذا لكي یصیر فّي 
 ھكذا.النھ خیر لي ان اموت من ان یعطل احد فخري.

فخر اذ الضرورة  النھ ان كنت ابشر فلیس لي 16
فانھ ان  17 موضوعة علّي.فویل لي ان كنت ال ابشر.

كنت افعل ھذا طوعا فلي اجر.ولكن ان كان كرھا فقد 
فما ھو اجري اذ وانا ابشر  18 استؤمنت على وكالة.

اجعل انجیل المسیح بال نفقة حتى لم استعمل سلطاني في 
فاني اذ كنت حرا من الجمیع استعبدت  19 االنجیل.

فصرت للیھود  20 سي للجمیع الربح االكثرین.نف
كیھودي الربح الیھود.وللذین تحت الناموس كاني تحت 

وللذین بال  21 الناموس الربح الذین تحت الناموس.
ناموس كاني بال ناموس.مع اني لست بال ناموس هللا بل 

صرت  22 تحت ناموس للمسیح.الربح الذین بال ناموس.
عفاء .صرت للكل كل شيء للضعفاء كضعیف الربح الض

وھذا انا افعلھ الجل  23 الخّلص على كل حال قوما.
الستم تعلمون ان الذین  24 االنجیل الكون شریكا فیھ.

یركضون في المیدان جمیعھم یركضون ولكن واحدا 
  یأخذ الجعالة.ھكذا اركضوا لكي تنالوا.

 

وكل من یجاھد یضبط نفسھ في كل شيء.اما اولئك  25
اذا  26 وا اكلیال یفنى واما نحن فاكلیال ال یفنى.فلكي یأخذ

انا اركض ھكذا كانھ لیس عن غیر یقین.ھكذا اضارب 
بل اقمع جسدي واستعبده  27 كاني ال اضرب الھواء.

حتى بعد ما كرزت لآلخرین ال اصیر انا نفسي 
   مرفوضا.

فاني لست ارید ایھا االخوة ان تجھلوا ان آباءنا  10
 السحابة وجمیعھم اجتازوا في البحر جمیعھم كانوا تحت

  وجمیعھم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر 2

وجمیعھم شربوا  4 وجمیعھم اكلوا طعاما واحدا روحیا 3
شرابا واحدا روحیا.النھم كانوا یشربون من صخرة 

لكن باكثرھم  5 روحیة تابعتھم والصخرة كانت المسیح.
وھذه االمور حدثت  6 ر.لم یسّر هللا النھم طرحوا في القف

مثاال لنا حتى ال نكون نحن مشتھین شرورا كما اشتھى 
فال تكونوا عبدة اوثان كما كان اناس منھم.كما  7 اولئك.

 ھو مكتوب جلس الشعب لالكل والشرب ثم قاموا للعب.

وال نزن كما زنى اناس منھم فسقط في یوم واحد ثالثة  8
وال نجرب المسیح كما جرب ایضا  9 وعشرون الفا.

وال تتذمروا كما تذمر  10 اناس منھم فاھلكتھم الحّیات.
فھذه االمور  11 ایضا اناس منھم فاھلكھم المھلك.

جمیعھا اصابتھم مثاال وكتبت إلنذارنا نحن الذین انتھت 
اذا من یظن انھ قائم فلینظر ان ال  12 الینا اواخر الدھور.

جربة اال بشریة.ولكن هللا امین لم تصبكم ت 13 یسقط.
الذي ال یدعكم تجربون فوق ما تستطیعون بل سیجعل مع 

لذلك یا  14 التجربة ایضا المنفذ لتستطیعوا ان تحتملوا.
اقول كما  15 احبائي اھربوا من عبادة االوثان
كاس البركة التي  16 للحكماء.احكموا انتم في ما اقول.

ح.الخبز الذي نكسره نباركھا ألیست ھي شركة دم المسی
فاننا نحن الكثیرین  17 ألیس ھو شركة جسد المسیح.

خبز واحد جسد واحد الننا جمیعنا نشترك في الخبز 
انظروا اسرائیل حسب الجسد.ألیس الذین  18 الواحد.

فماذا اقول.أان  19 یأكلون الذبائح ھم شركاء المذبح.
بل ان ما  20 الوثن شيء او ان ما ذبح للوثن شيء.

ذبحھ االمم فانما یذبحونھ للشیاطین ال zّ.فلست ارید ان ی
ال تقدرون ان تشربوا  21 تكونوا انتم شركاء الشیاطین.

كاس الرب وكاس شیاطین.ال تقدرون ان تشتركوا في 
ام نغیر الرب.ألعلنا  22 مائدة الرب وفي مائدة شیاطین.

كل االشیاء تحل لي لكن لیس كل االشیاء  23 اقوى منھ
 ق.كل االشیاء تحل لي ولكن لیس كل االشیاء تبني.تواف

 ال یطلب احد ما ھو لنفسھ بل كل واحد ما ھو لآلخر. 24

كل ما یباع في الملحمة كلوه غیر فاحصین عن شيء  25
  االرض ومألھا. یوۇوإلالن  26 من اجل الضمیر.

وان كان احد من غیر المؤمنین یدعوكم وتریدون ان  27
لكم كلوا منھ غیر فاحصین من اجل  تذھبوا فكل ما یقدم

  الضمیر.

 



  - Corinthians 1كورنثوس  1  

99 

 

ولكن ان قال لكم احد ھذا مذبوح لوثن فال تأكلوا من  28
اجل ذاك الذي اعلمكم والضمیر.الن للرب االرض 

اقول الضمیر.لیس ضمیرك انت بل ضمیر  29 ومألھا
  اآلخر.النھ لماذا یحكم في حریتي من ضمیر آخر.

اذا یفترى علّي الجل ما فان كنت انا اتناول بشكر فلم 30
فاذا كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون  31 اشكر علیھ.

كونوا بال عثرة  32 شیئا فافعلوا كل شيء لمجد هللا.
كما انا ایضا أرضي  33 للیھود وللیونانیین ولكنیسة هللا.

الجمیع في كل شيء غیر طالب ما یوافق نفسي بل 
   الكثیرین لكي یخلصوا

فامدحكم  2 ین بي كما انا ایضا بالمسیحكونوا متمثل 11
ایھا االخوة على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون 

ولكن ارید ان تعلموا ان  3 التعالیم كما سلمتھا الیكم.
راس كل رجل ھو المسیح.واما راس المرأة فھو 

كل رجل یصّلي او یتنبأ  4 الرجل.وراس المسیح ھو هللا.
واما كل امرأة  5 ولھ على راسھ شيء یشین راسھ.

تصّلي او تتنبأ وراسھا غیر مغطى فتشین راسھا النھا 
اذ المرأة ان كانت ال  6 والمحلوقة شيء واحد بعینھ.

تتغطى فلیقص شعرھا.وان كان قبیحا بالمرأة ان تقص او 
فان الرجل ال ینبغي ان یغطي راسھ  7 تحلق فلتتغط.

  رجل.لكونھ صورة هللا ومجده.واما المرأة فھي مجد ال

  الن الرجل لیس من المرأة بل المرأة من الرجل. 8

والن الرجل لم یخلق من اجل المرأة بل المرأة من  9
لھذا ینبغي للمرأة ان یكون لھا سلطان  10 اجل الرجل.

غیر ان الرجل لیس  11 على راسھا من اجل المالئكة.
  من دون المراة وال المرأة من دون الرجل في الرب.

ا ان المرأة ھي من الرجل ھكذا الرجل ایضا النھ كم 12
احكموا  13 ھو بالمرأة.ولكن جمیع االشیاء ھي من هللا.

في انفسكم.ھل یلیق بالمرأة ان تصّلي الى هللا وھي غیر 
ام لیست الطبیعة نفسھا تعّلمكم ان الرجل ان  14 مغطاة.

واما المرأة ان كانت  15 كان یرخي شعره فھو عیب لھ.
ھو مجد لھا الن الشعر قد أعطي لھا ترخي شعرھا ف

ولكن ان كان احد یظھر انھ یحب  16 عوض برقع.
  الخصام فلیس لنا نحن عادة مثل ھذه وال لكنائس هللا

ولكنني اذ اوصي بھذا لست امدح كونكم تجتمعون  17
الني اوال حین تجتمعون في  18 لیس لالفضل بل لالردأ.

ق بعض الكنیسة اسمع ان بینكم انشقاقات واصد
النھ ال بد ان یكون بینكم بدع ایضا لیكون  19 التصدیق.

فحین تجتمعون معا لیس ھو  20 المزكون ظاھرین بینكم.
الن كل واحد یسبق فیأخذ عشاء  21 الكل عشاء الرب.

أفلیس  22 نفسھ في االكل فالواحد یجوع واآلخر یسكر.
 لكم بیوت لتأكلوا فیھا وتشربوا.ام تستھینون بكنیسة هللا

وتخجلون الذین لیس لھم.ماذا اقول لكم.أامدحكم.على ھذا 
النني تسلمت من الرب ما سلمتكم  23 لست امدحكم.

  ایضا ان الرب یسوع في اللیلة التي أسلم فیھا اخذ خبزا

 

وشكر فكسر وقال خذوا كلوا ھذا ھو جسدي  24
كذلك الكاس  25 المكسور الجلكم.اصنعوا ھذا لذكري.

قائال ھذه الكاس ھي العھد الجدید  ایضا بعد ما تعشوا
فانكم كلما  26 بدمي.اصنعوا ھذا كلما شربتم لذكري.

اكلتم ھذا الخبز وشربتم ھذه الكاس تخبرون بموت الرب 
اذا اي من اكل ھذا الخبز او شرب  27 الى ان یجيء.

كاس الرب بدون استحقاق یكون مجرما في جسد الرب 
وھكذا یأكل من  ولكن لیمتحن االنسان نفسھ 28 ودمھ.

الن الذي یأكل ویشرب  29 الخبز ویشرب من الكاس.
بدون استحقاق یأكل ویشرب دینونة لنفسھ غیر ممّیز 

من اجل ھذا فیكم كثیرون ضعفاء  30 جسد الرب.
الننا لو كنا حكمنا على  31 ومرضى وكثیرون یرقدون.

ولكن اذ قد حكم علینا نؤدب من  32 انفسنا لما حكم علینا.
اذا یا اخوتي حین  33 لكي ال ندان مع العالم.الرب 

ان كان احد  34 تجتمعون لالكل انتظروا بعضكم بعضا.
یجوع فلیأكل في البیت كي ال تجتمعوا للدینونة.واما 

   االمور الباقیة فعند ما اجيء ارتبھا

واما من جھة المواھب الروحیة ایھا االخوة فلست  12
نكم كنتم امما منقادین الى انتم تعلمون ا 2 ارید ان تجھلوا.

لذلك اعرفكم ان لیس  3 االوثان البكم كما كنتم تساقون.
احد وھو یتكلم بروح هللا یقول یسوع اناثیما.ولیس احد 

فانواع  4 یقدر ان یقول یسوع رب اال بالروح القدس.
وانواع خدم  5 مواھب موجودة ولكن الروح واحد.

ل موجودة وانواع اعما 6 موجودة ولكن الرب واحد.
ولكنھ لكل  7 ولكن هللا واحد الذي یعمل الكل في الكل.

فانھ لواحد یعطى  8 واحد یعطى اظھار الروح للمنفعة.
بالروح كالم حكمة.وآلخر كالم علم بحسب الروح 

وآلخر ایمان بالروح الواحد.وآلخر مواھب  9 الواحد.
وآلخر عمل قوات وآلخر نبوة  10 شفاء بالروح الواحد.

مییز االرواح.وآلخر انواع ألسنة.وآلخر ترجمة وآلخر ت
ولكن ھذه كلھا یعملھا الروح الواحد بعینھ  11 ألسنة.

النھ كما ان الجسد  12 قاسما لكل واحد بمفرده كما یشاء.
ھو واحد ولھ اعضاء كثیرة وكل اعضاء الجسد الواحد 

  اذا كانت كثیرة ھي جسد واحد كذلك المسیح ایضا.

روح واحد ایضا اعتمدنا الى جسد واحد الننا جمیعنا ب 13
یھودا كنا ام یونانیین عبیدا ام احرارا وجمیعنا سقینا 

فان الجسد ایضا لیس عضوا واحدا بل  14 روحا واحدا.
ان قالت الرجل الني لست یدا لست  15 اعضاء كثیرة.

وان قالت األذن  16 من الجسد.من الجسد.أفلم تكن لذلك
 جسد.أفلم تكن لذلك من الجسد.الني لست عینا لست من ال

لو كان كل الجسد عینا فاین السمع.لو كان الكل سمعا  17
واما اآلن فقد وضع هللا االعضاء كل واحد  18 فاین الشم.

ولكن لو كان جمیعھا  19 منھا في الجسد كما اراد.
فاآلن اعضاء كثیرة ولكن  20 عضوا واحدا این الجسد.

تقول للید ال حاجة لي  ال تقدر العین ان 21 جسد واحد.
  الیك.او الراس ایضا للرجلین ال حاجة لي الیكما.
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بل باألولى اعضاء الجسد التي تظھر اضعف ھي  22
واعضاء الجسد التي نحسب انھا بال  23 ضروریة.

كرامة نعطیھا كرامة افضل.واالعضاء القبیحة فینا لھا 
ن واما الجمیلة فینا فلیس لھا احتیاج.لك 24 جمال افضل.

لكي ال  25 هللا مزج الجسد معطیا الناقص كرامة افضل
یكون انشقاق في الجسد بل تھتم االعضاء اھتماما واحدا 

فان كان عضو واحد یتألم فجمیع  26 بعضھا لبعض.
االعضاء تتألم معھ.وان كان عضو واحد یكرم فجمیع 

واما انتم فجسد المسیح  27 االعضاء تفرح معھ.
ضع هللا اناسا في الكنیسة اوال فو 28 واعضاؤه افرادا.

رسال ثانیا انبیاء ثالثا معلمین ثم قوات وبعد ذلك مواھب 
ألعل الجمیع  29 شفاء اعوانا تدابیر وانواع ألسنة.

رسل.ألعل الجمیع انبیاء.ألعل الجمیع معلمون.ألعل 
ألعل للجمیع مواھب  30 الجمیع اصحاب قوات.

 الجمیع یترجمون.شفاء.ألعل الجمیع یتكلمون بألسنة.ألعل 

ولكن جدوا للمواھب الحسنى.وایضا اریكم طریقا  31
   افضل

ان كنت اتكلم بألسنة الناس والمالئكة ولكن لیس لي  13
وان كانت  2 محبة فقد صرت نحاسا یطن او صنجا یرن.

لي نبوة واعلم جمیع االسرار وكل علم وان كان لي كل 
 فلست شیئا. االیمان حتى انقل الجبال ولكن لیس لي محبة

وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى  3
المحبة  4 احترق ولكن لیس لي محبة فال انتفع شیئا.

 تتأنى وترفق.المحبة ال تحسد.المحبة ال تتفاخر وال تنتفخ

 وال تقبح وال تطلب ما لنفسھا وال تحتد وال تظن السوء 5

وتحتمل كل شيء  7 وال تفرح باالثم بل تفرح بالحق 6
تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل و

المحبة ال تسقط ابدا.واما النبوات فستبطل  8 شيء.
الننا نعلم بعض  9 واأللسنة فستنتھي والعلم فسیبطل.

ولكن متى جاء الكامل  10 العلم ونتنبأ بعض التنبوء.
لما كنت طفال كطفل كنت  11 فحینئذ یبطل ما ھو بعض.

ل كنت افتكر.ولكن لما اتكلم وكطفل كنت افطن وكطف
فاننا ننظر اآلن في  12 صرت رجال ابطلت ما للطفل.

مرآة في لغز لكن حینئذ وجھا لوجھ. اآلن اعرف بعض 
اما اآلن  13 المعرفة لكن حینئذ ساعرف كما عرفت.

فیثبت االیمان والرجاء والمحبة ھذه الثالثة ولكن 
   اعظمھن المحبة

ھب الروحیةوباألولى اتبعوا المحبة ولكن جدوا للموا 14
الن من یتكلم بلسان ال یكلم الناس بل هللا  2 ان تتنبأوا.

واما  3 الن لیس احد یسمع.ولكنھ بالروح یتكلم باسرار.
من یتكلم  4 من یتنبأ فیكلم الناس ببنیان ووعظ وتسلیة.

اني ارید  5 بلسان یبني نفسھ.واما من یتنبأ فیبني الكنیسة.
ة ولكن باألولى ان تتنبأوا .الن ان جمیعكم تتكلمون بألسن

من یتنبأ اعظم ممن یتكلم بألسنة اال اذا ترجم حتى تنال 
  الكنیسة بنیانا.

فاآلن ایھا االخوة ان جئت الیكم متكلما بألسنة فماذا  6
 انفعكم ان لم اكلمكم اما باعالن او بعلم او بنبوة او بتعلیم.

ار او االشیاء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزم 7
قیثارة مع ذلك ان لم تعط فرقا للنغمات فكیف یعرف ما 

فانھ ان اعطى البوق ایضا  8 زمر او ما عزف بھ.
ھكذا انتم ایضا ان  9 صوتا غیر واضح فمن یتھیأ للقتال.

لم تعطوا باللسان كالما یفھم فكیف یعرف ما تكلم 
ربما تكون  10 بھ.فانكم تكونون تتكلمون في الھواء.

ھذا عددھا في العالم ولیس شيء منھا بال  انواع لغات
فان كنت ال اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم  11 معنى.

ھكذا انتم ایضا اذ  12 اعجمیا والمتكلم اعجمیا عندي.
انكم غیورون للمواھب الروحیة اطلبوا الجل بنیان 

لذلك من یتكلم بلسان فلیصّل لكي  13 الكنیسة ان تزدادوا.
ان كنت اصّلي بلسان فروحي تصّلي النھ  14 یترجم.

فما ھو اذا.اصّلي بالروح  15 واما ذھني فھو بال ثمر.
 واصّلي بالذھن ایضا.ارتل بالروح وارتل بالذھن ایضا.

واال فان باركت بالروح فالذي یشغل مكان العامي  16
 17 كیف یقول آمین عند شكرك.النھ ال یعرف ماذا تقول.

اشكر  18 خر ال یبنى.فانك انت تشكر حسنا ولكن اآل
ولكن في  19 الھي اني اتكلم بألسنة اكثر من جمیعكم.

كنیسة ارید ان اتكلم خمس كلمات بذھني لكي اعلم 
ایھا  20 آخرین ایضا اكثر من عشرة آالف كلمة بلسان.

االخوة ال تكونوا اوالدا في اذھانكم بل كونوا اوالدا في 
مكتوب في  21 الشر.واما في االذھان فكونوا كاملین.

الناموس اني بذوي ألسنة اخرى وبشفاه اخرى سأكلم ھذا 
اذا األلسنة  22 الشعب وال ھكذا یسمعون لي یقول الرب.

آیة ال للمؤمنین بل لغیر المؤمنین.اما النبوة فلیست لغیر 
فان اجتمعت الكنیسة كلھا في  23 المؤمنین بل للمؤمنین.

خل عامیون مكان واحد وكان الجمیع یتكلمون بألسنة فد
ولكن ان  24 او غیر مؤمنین أفال یقولون انكم تھذون.

كان الجمیع یتنبأون فدخل احد غیر مؤمن او عامي فانھ 
وھكذا تصیر  25 یوبخ من الجمیع.یحكم علیھ من الجمیع.

خفایا قلبھ ظاھرة وھكذا یخّر على وجھھ ویسجد zّ منادیا 
الخوة.متى فما ھو اذا ایھا ا 26 ان هللا بالحقیقة فیكم

اجتمعتم فكل واحد منكم لھ مزمور لھ تعلیم لھ لسان لھ 
ان كان احد  27 اعالن لھ ترجمة.فلیكن كل شيء للبنیان.

یتكلم بلسان فاثنین اثنین او على االكثر ثالثة ثالثة 
ولكن ان لم یكن مترجم  28 وبترتیب ولیترجم واحد.

نبیاء اما اال 29 فلیصمت في الكنیسة ولیكلم نفسھ وهللا.
ولكن ان  30 فلیتكلم اثنان او ثالثة ولیحكم اآلخرون.

النكم تقدرون  31 اعلن آلخر جالس فلیسكت االول.
جمیعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا لیتعّلم الجمیع ویتعزى 

الن هللا  33 وارواح االنبیاء خاضعة لالنبیاء. 32 الجمیع.
لیس الھ تشویش بل الھ سالم.كما في جمیع كنائس 

لتصمت نساؤكم في الكنائس النھ لیس  34 یسین.القد
مأذونا لھّن ان یتكلمن بل یخضعن كما یقول الناموس 

  ایضا.
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ولكن ان كّن یردن ان یتعلمن شیئا فلیسألن رجالھّن  35
ام  36 في البیت النھ قبیح بالنساء ان تتكلم في كنیسة.

ان كان  37 منكم خرجت كلمة هللا.ام الیكم وحدكم انتھت.
یحسب نفسھ نبیا او روحیا فلیعلم ما اكتبھ الیكم انھ احد 

اذا  39 ولكن ان یجھل احد فلیجھل. 38 وصایا الرب.
 40 ایھا االخوة جدوا للتنبوء وال تمنعوا التكلم بألسنة.

   ولیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب

واعّرفكم ایھا االخوة باالنجیل الذي بشرتكم بھ  15
وبھ ایضا تخلصون ان كنتم  2 وقبلتموه وتقومون فیھ

  تذكرون اي كالم بشرتكم بھ اال اذا كنتم قد آمنتم عبثا.

فانني سلمت الیكم في االول ما قبلتھ انا ایضا ان  3
وانھ دفن  4 المسیح مات من اجل خطایانا حسب الكتب.

وانھ ظھر لصفا  5 وانھ قام في الیوم الثالث حسب الكتب.
دفعة واحدة الكثر من  وبعد ذلك ظھر 6 ثم لالثني عشر.

خمس مئة اخ اكثرھم باق الى اآلن ولكن بعضھم قد 
  وبعد ذلك ظھر لیعقوب ثم للرسل اجمعین. 7 رقدوا.

الني اصغر  9 وآخر الكل كانھ للسقط ظھر لي انا. 8
الرسل انا الذي لست اھال الن أدعى رسوال الني 

ولكن بنعمة هللا انا ما انا  10 اضطھدت كنیسة هللا.
متھ المعطاة لي لم تكن باطلة بل انا تعبت اكثر منھم ونع

فسواء انا  11 جمیعھم.ولكن ال انا بل نعمة هللا التي معي.
ولكن ان كان  12 ام اولئك ھكذا نكرز وھكذا آمنتم

المسیح یكرز بھ انھ قام من االموات فكیف یقول قوم 
فان لم تكن قیامة اموات  13 بینكم ان لیس قیامة اموات.

وان لم یكن المسیح قد قام  14 كون المسیح قد قام.فال ی
ونوجد نحن  15 فباطلة كرازتنا وباطل ایضا ایمانكم.

ایضا شھود زور zّ الننا شھدنا من جھة هللا انھ اقام 
النھ  16 المسیح وھو لم یقمھ ان كان الموتى ال یقومون.

  ان كان الموتى ال یقومون فال یكون المسیح قد قام.

م یكن المسیح قد قام فباطل ایمانكم.انتم بعد في وان ل 17
 اذا الذین رقدوا في المسیح ایضا ھلكوا. 18 خطایاكم.

ان كان لنا في ھذه الحیاة فقط رجاء في المسیح فاننا  19
ولكن اآلن قد قام المسیح من  20 اشقى جمیع الناس.

فانھ اذ الموت  21 االموات وصار باكورة الراقدین.
النھ كما في آدم  22 ایضا قیامة االموات. بانسان بانسان

ولكن  23 یموت الجمیع ھكذا في المسیح سیحیا الجمیع.
كل واحد في رتبتھ.المسیح باكورة ثم الذین للمسیح في 

وبعد ذلك النھایة متى سلم الملك zّ اآلب متى  24 مجیئھ.
النھ یجب ان  25 ابطل كل ریاسة وكل سلطان وكل قوة.

آخر عدو  26 میع االعداء تحت قدمیھ.یملك حتى یضع ج
النھ اخضع كل شيء تحت  27 یبطل ھو الموت.

قدمیھ.ولكن حینما یقول ان كل شيء قد أخضع فواضح 
ومتى اخضع لھ الكل  28 انھ غیر الذي اخضع لھ الكل.

فحینئذ االبن نفسھ ایضا سیخضع للذي اخضع لھ الكل 
  كي یكون هللا الكل في الكل

 

یصنع الذین یعتمدون من اجل االموات.ان واال فماذا  29
كان االموات ال یقومون البتة فلماذا یعتمدون من اجل 

اني  31 ولماذا نخاطر نحن كل ساعة. 30 االموات.
 بافتخاركم الذي لي في یسوع المسیح ربنا اموت كل یوم.

ان كنت كانسان قد حاربت وحوشا في افسس فما  32
یقومون فلنأكل ونشرب المنفعة لي.ان كان االموات ال 

ال تضلوا.فان المعاشرات الردّیة  33 الننا غدا نموت.
اصحوا للبر وال تخطئوا الن  34 تفسد االخالق الجیدة.

لكن  35 قوما لیست لھم معرفة باk.اقول ذلك لتخجیلكم
یا  36 یقول قائل كیف یقام االموات وباي جسم یأتون.

والذي تزرعھ  37 غبي.الذي تزرعھ ال یحیا ان لم یمت.
لست تزرع الجسم الذي سوف یصیر بل حبة مجردة 

ولكن هللا یعطیھا  38 ربما من حنطة او احد البواقي.
لیس  39 جسما كما اراد ولكل واحد من البزور جسمھ.

كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد وللبھائم جسد 
واجسام سماویة  40 آخر.وللسمك آخر وللطیر آخر.

.لكن مجد السماویات شيء ومجد واجسام ارضیة
مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر  41 االرضیات آخر.

  ومجد النجوم آخر.الن نجما یمتاز عن نجم في المجد.

ھكذا ایضا قیامة االموات.یزرع في فساد ویقام في  42
یزرع في ھوان ویقام في مجد.یزرع في  43 عدم فساد.

ا ویقام یزرع جسما حیوانی 44 ضعف ویقام في قوة.
 جسما روحانیا.یوجد جسم حیواني ویوجد جسم روحاني.

ھكذا مكتوب ایضا.صار آدم االنسان االول نفسا حیة  45
لكن لیس الروحاني اوال بل  46 وآدم اآلخیر روحا محییا.

االنسان االول من  47 الحیواني وبعد ذلك الروحاني.
كما  48 االرض ترابي.االنسان الثاني الرب من السماء.

و الترابي ھكذا الترابیون ایضا.وكما ھو السماوي ھكذا ھ
وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس  49 السماویون ایضا.

فاقول ھذا ایھا االخوة ان  50 ایضا صورة السماوي.
لحما ودما ال یقدران ان یرثا ملكوت هللا.وال یرث الفساد 

نا ھوذا سّر اقولھ لكم.ال نرقد كلنا ولكننا كل 51 عدم الفساد
في لحظة في طرفة عین عند البوق االخیر.فانھ  52 نتغّیر

الن  53 سیبوق فیقام االموات عدیمي فساد ونحن نتغّیر.
ھذا الفاسد ال بد ان یلبس عدم فساد وھذا المائت یلبس 

ومتى لبس ھذا الفاسد عدم فساد ولبس  54 عدم موت.
ھذا المائت عدم موت فحینئذ تصیر الكلمة المكتوبة ابتلع 

این شوكتك یا موت.این غلبتك یا  55 الموت الى غلبة.
اما شوكة الموت فھي الخطیة.وقوة الخطیة  56 ھاویة.

ولكن شكرا zّ الذي یعطینا الغلبة بربنا  57 ھي الناموس.
اذا یا اخوتي االحباء كونوا راسخین  58 یسوع المسیح.

غیر متزعزعین مكثرین في عمل الرب كل حین عالمین 
   لیس باطال في الرب ان تعبكم
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واما من جھة الجمع الجل القدیسین فكما اوصیت  16
في كل اول  2 كنائس غالطیة ھكذا افعلوا انتم ایضا.

اسبوع لیضع كل واحد منكم عنده.خازنا ما تیسر حتى اذا 
ومتى حضرت فالذین  3 جئت ال یكون جمع حینئذ.

تستحسنونھم أرسلھم برسائل لیحملوا احسانكم الى 
وان كان یستحق ان اذھب انا ایضا  4 ورشلیم.ا

وسأجيء الیكم متى اجتزت  5 فسیذھبون معي.
وربما امكث عندكم او  6 بمكدونیة.الني اجتاز بمكدونیة.

الني لست  7 اشتي ایضا لكي تشیعوني الى حیثما اذھب.
ارید اآلن ان اراكم في العبور الني ارجو ان امكث 

لكنني امكث في افسس و 8 عندكم زمانا ان أذن الرب.
النھ قد انفتح لي باب عظیم فعال  9 الى یوم الخمسین.

ثم ان أتى تیموثاوس  10 ویوجد معاندون كثیرون
فانظروا ان یكون عندكم بال خوف.النھ یعمل عمل الرب 

فال یحتقره احد بل شیعوه بسالم لیأتي  11 كما انا ایضا.
أبلوس  واما من جھة 12 الّي الني انتظره مع االخوة.

االخ فطلبت الیھ كثیرا ان یأتي الیكم مع االخوة ولم تكن 
 لھ ارادة البتة ان یأتي اآلن.ولكنھ سیأتي متى توفق الوقت

  اسھروا.اثبتوا في االیمان.كونوا رجاال.تقووا. 13

واطلب الیكم ایھا  15 لتصر كل اموركم في محبة 14
خائیة االخوة.انتم تعرفون بیت استفاناس انھم باكورة ا

كي تخضعوا انتم  16 وقد رتبوا انفسھم لخدمة القدیسین.
ثم اني  17 ایضا لمثل ھؤالء وكل من یعمل معھم ویتعب.

افرح بمجيء استفاناس وفرتوناتوس واخائیكوس الن 
اذ اراحوا روحي  18 نقصانكم ھؤالء قد جبروه

تسلم علیكم كنائس  19 وروحكم.فاعرفوا مثل ھؤالء
الرب كثیرا اكیال وبریسكال مع اسیا.یسلمعلیكم في 

یسلم علیكم االخوة  20 الكنیسة التي في بیتھما.
  اجمعون.سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة

ان كان احد ال یحب الرب  22 السالم بیدي انا بولس. 21
نعمة الرب  23 یسوع المسیح فلیكن اناثیما.ماران اثا.

لمسیح محبتي مع جمیعكم في ا 24 یسوع المسیح معكم.
   یسوع.آمین
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بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة هللا وتیموثاوس  1
االخ الى كنیسة هللا التي في كورنثوس مع القدیسین 

نعمة لكم وسالم من هللا  2 اجمعین الذین في جمیع اخائیة
مبارك هللا ابو ربنا یسوع  3 ابینا والرب یسوع المسیح

الذي یعزینا في كل  4 المسیح ابو الرأفة والھ كل تعزیة
حتى نستطیع ان نعزي الذین ھم في كل ضیقة  ضیقتنا

النھ كما تكثر  5 بالتعزیة التي نتعزى نحن بھا من هللا.
فان  6 آالم المسیح فینا كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا ایضا.

كنا نتضایق فالجل تعزیتكم وخالصكم العامل في احتمال 
نفس اآلالم التي نتألم بھا نحن ایضا.او نتعزى فالجل 

فرجاؤنا من اجلكم ثابت.عالمین  7 وخالصكم.تعزیتكم 
  انكم كما انتم شركاء في اآلالم كذلك في التعزیة ایضا.

فاننا ال نرید ان تجھلوا ایھا االخوة من جھة ضیقتنا  8
التي اصابتنا في اسیا اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى 

لكن كان لنا في انفسنا حكم  9 أیسنا من الحیاة ایضا.
ال نكون متكلین على انفسنا بل على هللا الذي  الموت لكي

الذي نجانا من موت مثل ھذا وھو  10 یقیم االموات.
  ینجي.الذي لنا رجاء فیھ انھ سینجي ایضا فیما بعد

وانتم ایضا مساعدون بالصالة الجلنا لكي یؤدى شكر  11
الجلنا من اشخاص كثیرین على ما وھب لنا بواسطة 

ھذا شھادة ضمیرنا اننا في  الن فخرنا ھو 12 كثیرین
بساطة وإخالص هللا ال في حكمة جسدیة بل في نعمة هللا 

فاننا ال نكتب  13 تصرفنا في العالم وال سیما من نحوكم.
الیكم بشيء آخر سوى ما تقرأون او تعرفون.وانا ارجو 

كما عرفتمونا ایضا  14 انكم ستعرفون الى النھایة ایضا.
ا انكم ایضا فخرنا في یوم بعض المعرفة اننا فخركم كم

وبھذه الثقة كنت اشاء ان آتي الیكم اوال  15 الرب یسوع
وان امر بكم الى مكدونیة وآتي  16 لتكون لكم نعمة ثانیة

فاذ  17 ایضا من مكدونیة الیكم واشیع منكم الى الیھودیة.
انا عازم على ھذا ألعلي استعملت الخفة ام اعزم على ما 

  كون عندي نعم نعم وال ال.اعزم بحسب الجسد كي ی

  لكن امین ھو هللا ان كالمنا لكم لم یكن نعم وال. 18

الن ابن هللا یسوع المسیح الذي كرز بھ بینكم  19
بواسطتنا انا وسلوانس وتیموثاوس لم یكن نعم وال بل قد 

الن مھما كانت مواعید هللا فھو فیھ النعم  20 كان فیھ نعم.
ولكن الذي یثبتنا  21 سطتنا.وفیھ اآلمین لمجد هللا بوا

الذي ختمنا ایضا  22 معكم في المسیح وقد مسحنا ھو هللا
ولكني استشھد هللا  23 واعطى عربون الروح في قلوبنا.

  على نفسي اني اشفاقا علیكم لم آت الى كورنثوس.

لیس اننا نسود على ایمانكم بل نحن موازرون  24
   لسروركم.النكم باالیمان تثبتون

ني جزمت بھذا في نفسي ان ال آتي الیكم ایضا في ولك 2
النھ ان كنت احزنكم انا فمن ھو الذي یفرحني  2 حزن.

وكتبت لكم ھذا عینھ حتى اذا جئت ال  3 اال الذي احزنتھ.
یكون لي حزن من الذین كان یجب ان افرح بھم واثقا 

  بجمیعكم ان فرحي ھو فرح جمیعكم.

تبت الیكم بدموع الني من حزن كثیر وكأبة قلب ك 4
كثیرة ال لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي 

ولكن ان كان احد قد احزن فانھ لم  5 وال سّیما من نحوكم
  یحزني بل احزن جمیعكم بعض الحزن لكي ال اثقل.

حتى  7 مثل ھذا یكفیھ ھذا القصاص الذي من االكثرین 6
 یبتلع تكونوا بالعكس تسامحونھ بالحري وتعزونھ لئال

لذلك اطلب ان تمكنوا لھ  8 مثل ھذا من الحزن المفرط.
الني لھذا كتبت لكي اعرف تزكیتكم ھل انتم  9 المحبة.

والذي تسامحونھ بشيء فانا  10 طائعون في كل شيء.
ایضا.الني انا ما سامحت بھ ان كنت قد سامحت بشيء 

لئال یطمع فینا الشیطان  11 فمن اجلكم بحضرة المسیح
ولكن لما جئت الى ترواس  12 ال نجھل افكارهالننا 

لم تكن  13 الجل انجیل المسیح وانفتح لي باب في الرب
لي راحة في روحي الني لم اجد تیطس اخي.لكن ودعتھم 

ولكن شكرا eّ الذي یقودنا في  14 فخرجت الى مكدونیة
موكب نصرتھ في المسیح كل حین ویظھر بنا رائحة 

الننا رائحة المسیح الذكیة eّ  15 معرفتھ في كل مكان.
لھؤالء رائحة  16 في الذین یخلصون وفي الذین یھلكون.

موت لموت والولئك رائحة حیاة لحیاة.ومن ھو كفؤ لھذه 
الننا لسنا كالكثیرین غاشین كلمة هللا لكن كما  17 االمور.

   من اخالص بل كما من هللا نتكلم امام هللا في المسیح

فسنا ام لعلنا نحتاج كقوم رسائل أفنبتدئ نمدح ان 3
انتم رسالتنا  2 توصیة الیكم او رسائل توصیة منكم.

  مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جمیع الناس

ظاھرین انكم رسالة المسیح مخدومة منا مكتوبة ال  3
بحبر بل بروح هللا الحي .ال في الواح حجریة بل في 

ھذه بالمسیح لدى  ولكن لنا ثقة مثل 4 الواح قلب لحمیة
لیس اننا كفاة من انفسنا ان نفتكر شیئا كانھ من  5 هللا.

الذي جعلنا كفاة الن نكون  6 انفسنا بل كفایتنا من هللا
خدام عھد جدید.ال الحرف بل الروح.الن الحرف یقتل 

ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة  7 ولكن الروح یحیي.
م یقدر بنو باحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى ل

 اسرائیل ان ینظروا الى وجھ موسى لسبب مجد وجھھ

  فكیف ال تكون باألولى خدمة الروح في مجد. 8 الزائل

النھ ان كانت خدمة الدینونة مجدا فباألولى كثیرا تزید  9
فان الممجد ایضا لم یمجد من  10 خدمة البر في مجد.

ائل في النھ ان كان الز 11 ھذا القبیل لسبب المجد الفائق.
فاذ لنا رجاء  12 مجد فباألولى كثیرا یكون الدائم في مجد

ولیس كما كان  13 مثل ھذا نستعمل مجاھرة كثیرة.
موسى یضع برقعا على وجھھ لكي ال ینظر بنو اسرائیل 

بل أغلظت اذھانھم النھ حتى الیوم  14 الى نھایة الزائل.
ذلك البرقع نفسھ عند قراءة العھد العتیق باق غیر 

لكن حتى الیوم حین  15 كشف الذي یبطل في المسیح.من
ولكن عندما  16 یقرأ موسى البرقع موضوع على قلبھم.

واما الرب فھو الروح  17 یرجع الى الرب یرفع البرقع.
  وحیث روح الرب ھناك حریة.
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ونحن جمیعا ناظرین مجد الرب بوجھ مكشوف كما  18
د الى مجد في مرآة نتغّیر الى تلك الصورة عینھا من مج

من اجل ذلك اذ لنا ھذه الخدمة  4  كما من الرب الروح
بل قد رفضنا خفایا الخزي غیر  2 كما رحمنا ال نفشل

سالكین في مكر وال غاشین كلمة هللا بل باظھار الحق 
ولكن ان  3 مادحین انفسنا لدى ضمیر كل انسان قدام هللا.

الذین  4 كان انجیلنا مكتوما فانما ھو مكتوم في الھالكین
فیھم الھ ھذا الدھر قد اعمى اذھان غیر المؤمنین لئال 

 تضيء لھم انارة انجیل مجد المسیح الذي ھو صورة هللا.

فاننا لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسیح یسوع ربا ولكن  5
الن هللا الذي قال ان  6 بانفسنا عبیدا لكم من اجل یسوع.

نارة یشرق نور من ظلمة ھو الذي اشرق في قلوبنا ال
ولكن لنا ھذا  7 معرفة مجد هللا في وجھ یسوع المسیح

  الكنز في اوان خزفیة لیكون فضل القوة eّ ال منا.

مكتئبین في كل شيء لكن غیر متضایقین.متحّیرین  8
مضطھدین لكن غیر  9 لكن غیر یائسین.

حاملین في  10 متروكین.مطروحین لكن غیر ھالكین.
وع لكي تظھر حیاة یسوع الجسد كل حین اماتة الرب یس

الننا نحن االحیاء نسلم دائما للموت  11 ایضا في جسدنا.
من اجل یسوع لكي تظھر حیاة یسوع ایضا في جسدنا 

  اذا الموت یعمل فینا ولكن الحیاة فیكم. 12 المائت.

فاذ لنا روح االیمان عینھ حسب المكتوب آمنت لذلك  13
عالمین  14 .تكلمت.نحن ایضا نؤمن ولذلك نتكلم ایضا

ان الذي اقام الرب یسوع سیقیمنا نحن ایضا بیسوع 
الن جمیع االشیاء ھي من اجلكم  15 ویحضرنا معكم.

لكي تكون النعمة وھي قد كثرت باالكثرین تزید الشكر 
لذلك ال نفشل بل وان كان انساننا الخارج  16 لمجد هللا.

الن خفة ضیقتنا  17 یفنى فالداخل یتجدد یوما فیوما.
ونحن غیر  18 لوقتیة تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدیاا

ناظرین الى االشیاء التي ترى بل الى التي ال ترى.الن 
   التي ترى وقتیة واما التي ال ترى فابدیة

الننا نعلم انھ ان نقض بیت خیمتنا االرضي فلنا في  5
فاننا  2 السموات بناء من هللا بیت غیر مصنوع بید ابدي.

یضا نئن مشتاقین الى ان نلبس فوقھا مسكننا في ھذه ا
 4 وان كنا البسین ال نوجد عراة. 3 الذي من السماء.

فاننا نحن الذین في الخیمة نئن مثقلین اذ لسنا نرید ان  
  نخلعھا بل ان نلبس فوقھا لكي یبتلع المائت من الحیاة.

ولكن الذي صنعنا لھذا عینھ ھو هللا الذي اعطانا ایضا  5
فاذا نحن واثقون كل حین وعالمون  6 الروح.عربون 

اننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن 
فنثق ونسّر  8 الننا باالیمان نسلك ال بالعیان. 7 الرب.

 9 باألولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.

لذلك نحترس ایضا مستوطنین كنا او متغربین ان نكون 
د اننا جمیعا نظھر امام النھ ال ب 10 مرضیین عنده.

كرسي المسیح لینال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما 
  صنع خیرا كان ام شرا

 

فاذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس.واما هللا فقد  11
صرنا ظاھرین لھ وارجو اننا قد صرنا ظاھرین في 

الننا لسنا نمدح انفسنا ایضا لدیكم  12 ضمائركم ایضا.
لالفتخار من جھتنا لیكون لكم جواب  بل نعطیكم فرصة

الننا ان صرنا  13 على الذین یفتخرون بالوجھ ال بالقلب.
الن محبة المسیح  14 مختلین فلّلھ.او كنا عاقلین فلكم.

تحصرنا.اذ نحن نحسب ھذا انھ ان كان واحد قد مات 
وھو مات الجل  15 الجل الجمیع فالجمیع اذا ماتوا.

یما بعد ال النفسھم بل للذي الجمیع كي یعیش االحیاء ف
اذا نحن من اآلن ال نعرف احدا  16 مات الجلھم وقام.

حسب الجسد.وان كنا قد عرفنا المسیح حسب الجسد لكن 
اذا ان كان احد في المسیح فھو  17 اآلن ال نعرفھ بعد.

خلیقة جدیدة.االشیاء العتیقة قد مضت.ھوذا الكل قد صار 
لذي صالحنا لنفسھ بیسوع ولكن الكل من هللا ا 18 جدیدا.

اي ان هللا كان في  19 المسیح واعطانا خدمة المصالحة
المسیح مصالحا العالم لنفسھ غیر حاسب لھم خطایاھم 

اذا نسعى كسفراء عن  20 وواضعا فینا كلمة المصالحة.
المسیح كأن هللا یعظ بنا.نطلب عن المسیح تصالحوا مع 

خطیة الجلنا النھ جعل الذي لم یعرف خطیة  21 هللا.
   لنصیر نحن بر هللا فیھ .

فاذ نحن عاملون معھ نطلب ان ال تقبلوا نعمة هللا  6
النھ یقول.في وقت مقبول سمعتك وفي یوم  2 باطال.

خالص اعنتك.ھوذا اآلن وقت مقبول.ھوذا اآلن یوم 
 ولسنا نجعل عثرة في شيء لئال تالم الخدمة. 3 خالص.

دام هللا في صبر كثیر بل في كل شيء نظھر انفسنا كخ 4
في ضربات في  5 في شدائد في ضروراتفي ضیقات

  سجون في اضطرابات في اتعاب في اسھار في اصوام

في طھارة في علم في اناة في لطف في الروح القدس  6
في كالم الحق في قوة هللا بسالح  7 في محبة بال ریاء

بمجد وھوان بصیت رديء  8 البر للیمین وللیسار
كمجھولین  9 .كمضلین ونحن صادقونوصیت حسن

ونحن معروفون.كمائتین وھا نحن نحیا.كمؤدبین ونحن 
كحزانى ونحن دائما فرحون.كفقراء  10 غیر مقتولین

 ونحن نغني كثیرین.كأن ال شيء لنا ونحن نملك كل شيء

 12 فمنا مفتوح الیكم ایھا الكورنثیون.قلبنا متسع. 11

فجزاء  13 احشائكم.لستم متضیقین فینا بل متضیقین في 
ال  14 لذلك اقول كما الوالدي كونوا انتم ایضا متسعین

تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین.النھ ایة خلطة للبر 
واي اتفاق  15 واالثم.وایة شركة للنور مع الظلمة.

 للمسیح مع بلیعال.واي نصیب للمؤمن مع غیر المؤمن.

 انتم ھیكل هللا وایة موافقة لھیكل هللا مع االوثان.فانكم 16

الحي كما قال هللا اني سأسكن فیھم واسیر بینھم واكون 
لذلك اخرجوا من  17 لي شعبا. لھم الھا وھم یكونون

 وال تمسوا نجسا فاقبلكم إیوۇووسطھم واعتزلوا یقول 
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واكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنین وبنات یقول  18
   القادر على كل شيء. إیوۇو

واعید ایھا االحباء لنطھر ذواتنا من كل فاذ لنا ھذه الم 7
  دنس الجسد والروح مكملین القداسة في خوف هللا.

ال  3 احد. اقبلونا.لم نظلم احدا.لم نفسد احدا.لم نطمع في 2
اقول ھذا الجل دینونة.الني قد قلت سابقا انكم في قلوبنا 

لي ثقة كثیرة بكم.لي  4 لنموت معكم ونعیش معكم.
ھتكم.قد امتألت تعزیة وازددت فرحا افتخار كثیر من ج

الننا لما أتینا الى مكدونیة لم  5 جدا في جمیع ضیقاتنا.
یكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبین في كل 

لكن هللا  6 شيء.من خارج خصومات.من داخل مخاوف.
ولیس  7 الذي یعزي المتضعین عزانا بمجيء تیطس.

عزى بھا بسببكم وھو بمجیئھ فقط بل ایضا بالتعزیة التي ت
یخبرنا بشوقكم ونوحكم وغیرتكم الجلي حتى اني فرحت 

الني وان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم  8 اكثر.
مع اني ندمت.فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتكم ولو الى 

اآلن انا افرح ال النكم حزنتم بل النكم حزنتم  9 ساعة.
لكي ال تتخسروا منا للتوبة.النكم حزنتم بحسب مشیئة هللا 

الن الحزن الذي بحسب مشیئة هللا ینشئ  10 في شيء.
  توبة لخالص بال ندامة.واما حزن العالم فینشئ موتا.

فانھ ھوذا حزنكم ھذا عینھ بحسب مشیئة هللا كم انشأ  11
فیكم من االجتھاد بل من االحتجاج بل من الغیظ بل من 

النتقام.في الخوف بل من الشوق بل من الغیرة بل من ا
  كل شيء اظھرتم انفسكم انكم ابریاء في ھذا االمر.

اذا وان كنت قد كتبت الیكم فلیس الجل المذنب وال  12
الجل المذنب الیھ بل لكي یظھر لكم امام هللا اجتھادنا 

من اجل ھذا قد تعزینا بتعزیتكم.ولكن فرحنا  13 الجلكم.
بكم اكثر جدا بسبب فرح تیطس الن روحھ قد استراحت 

فاني ان كنت افتخرت شیئا لدیھ من جھتكم لم  14 جمیعا.
أخجل بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا 

واحشاؤه ھي نحوكم  15 ایضا لدى تیطس صار صادقا.
بالزیادة متذكرا طاعة جمیعكم كیف قبلتموه بخوف 

   انا افرح اذا اني اثق بكم في كل شيء . 16 ورعدة.

ثم نعرفكم ایھا االخوة نعمة هللا المعطاة في كنائس  8
انھ في اختبار ضیقة شدیدة فاض وفور  2 مكدونیة.

النھم اعطوا  3 فرحھم وفقرھم العمیق لغنى سخائھم.
  حسب الطاقة انا اشھد وفوق الطاقة من تلقاء انفسھم

ملتمسین منا بطلبة كثیرة ان نقبل النعمة وشركة  4
ولیس كما رجونا بل اعطوا  5 ن.الخدمة التي للقدیسی

حتى اننا طلبنا من  6 انفسھم اوال للرب ولنا بمشیئة هللا.
تیطس انھ كما سبق فابتدأ كذلك یتمم لكم ھذه النعمة 

لكن كما تزدادون في كل شيء في االیمان  7 ایضا.
والكالم والعلم وكل اجتھاد ومحبتكم لنا لیتكم تزدادون في 

اقول على سبیل االمر بل لست  8 ھذه النعمة ایضا.
  باجتھاد آخرین مختبرا اخالص محبتكم ایضا.

فانكم تعرفون نعمة ربنا یسوع المسیح انھ من اجلكم  9
اعطي رأیا  10 افتقر وھو غني لكي تستغنوا انتم بفقره.

في ھذا ایضا.الن ھذا ینفعكم انتم الذین سبقتم فابتدأتم منذ 
 ان تریدوا ایضا.العام الماضي لیس ان تفعلوا فقط بل 

ولكن اآلن تمموا العمل ایضا حتى انھ كما ان النشاط  11
النھ ان  12 لالرادة كذلك یكون التتمیم ایضا حسب مالكم.

كان النشاط موجودا فھو مقبول على حسب ما لالنسان ال 
فانھ لیس لكي یكون لآلخرین  13 على حسب ما لیس لھ.

تكون في  بل بحسب المساواة.لكي 14 راحة ولكم ضیق
ھذا الوقت فضالتكم العوازھم كي تصیر فضالتھم 

كما ھو مكتوب  15 العوازكم حتى تحصل المساواة.
  الذي جمع كثیرا لم یفضل والذي جمع قلیال لم ینقص

ولكن شكرا eّ الذي جعل ھذا االجتھاد عینھ الجلكم  16
النھ قبل الطلبة واذ كان اكثر اجتھادا  17 في قلب تیطس.

وارسلنا معھ االخ الذي  18 كم من تلقاء نفسھ.مضى الی
ولیس ذلك فقط  19 مدحھ في االنجیل في جمیع الكنائس.

بل ھو منتخب ایضا من الكنائس رفیقا لنا في السفر مع 
ھذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد 

متجنبین ھذا ان یلومنا احد في جسامة  20 ولنشاطكم.
معتنین بامور حسنة لیس قدام  21 ھذه المخدومة منا.

وارسلنا معھما اخانا  22 الرب فقط بل قدام الناس ایضا.
الذي اختبرنا مرارا في امور كثیرة انھ مجتھد ولكنھ اآلن 

اما من جھة  23 اشد اجتھادا كثیرا بالثقة الكثیرة بكم.
تیطس فھو شریك لي وعامل معي الجلكم.واما اخوانا 

فبینوا لھم وقدام  24 لمسیح.فھما رسوال الكنائس ومجد ا
   الكنائس بینة محبتكم وافتخارنا من جھتكم.

فانھ من جھة الخدمة للقدیسین ھو فضول مني ان  9
الني اعلم نشاطكم الذي افتخر بھ من  2 اكتب الیكم.

جھتكم لدى المكدونیین ان اخائیة مستعدة منذ العام 
 ولكن ارسلت 3 الماضي.وغیرتكم قد حّرضت االكثرین.

االخوة لئال یتعطل افتخارنا من جھتكم من ھذا القبیل كي 
حتى اذا جاء معي  4 تكونوا مستعدین كما قلت.

مكدونیون ووجدوكم غیر مستعدین ال نخجل نحن حتى ال 
فرأیت الزما ان  5 اقول انتم في جسارة االفتخار ھذه.

اطلب الى االخوة ان یسبقوا الیكم ویھیئوا قبال بركتكم 
لتخبیر بھا لتكون ھي معدة ھكذا كانھا بركة ال التي سبق ا
ھذا وان من یزرع بالشح فبالشح ایضا  6 كانھا بخل.

  یحصد.ومن یزرع بالبركات فبالبركات ایضا یحصد.

كل واحد كما ینوي بقلبھ لیس عن حزن او  7
وهللا قادر  8 اضطرار.الن المعطي المسرور یحبھ هللا.

كم كل اكتفاء كل حین ان یزیدكم كل نعمة لكي تكونوا ول
كما ھو  9 في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح.

  مكتوب فرق.اعطى المساكین.بره یبقى الى االبد.

والذي یقدم بذارا للزارع وخبزا لألكل سیقدم ویكثر  10
مستغنین في كل شيء  11 بذاركم وینمي غالت بركم.

.eّ لكل سخاء ینشئ بنا شكرا  
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مة لیس یسد اعواز القدیسین فقط الن افتعال ھذه الخد 12
 ّe اذ ھم باختبار ھذه الخدمة  13 بل یزید بشكر كثیر

یمجدون هللا على طاعة اعترافكم النجیل المسیح وسخاء 
وبدعائھم الجلكم مشتاقین الیكم  14 التوزیع لھم وللجمیع.

فشكرا eّ على عطیتھ  15 من اجل نعمة هللا الفائقة لدیكم.
   نھاالتي ال یعّبر ع

ثم اطلب الیكم بوداعة المسیح وحلمھ انا نفسي  10
بولس الذي في الحضرة ذلیل بینكم واما في الغیبة 

ولكن اطلب ان ال اتجاسر وانا حاضر  2 فمتجاسر علیكم.
بالثقة التي بھا ارى اني ساجترئ على قوم یحسبوننا كاننا 

الننا وان كنا نسلك في الجسد لسنا  3 نسلك حسب الجسد.
اذ اسلحة محاربتنا لیست جسدیة  4 الجسد نحارب. حسب

ھادمین ظنونا وكل  5 بل قادرة باx على ھدم حصون.
علو یرتفع ضد معرفة هللا ومستأسرین كل فكر الى طاعة 

ومستعدین الن ننتقم على كل عصیان متى  6 المسیح
اتنظرون الى ما ھو حسب الحضرة.ان  7 كملت طاعتكم

یح فلیحسب ھذا ایضا من نفسھ وثق احد بنفسھ انھ للمس
فاني وان  8 انھ كما ھو للمسیح كذلك نحن ایضا للمسیح.

افتخرت شیئا اكثر بسلطاننا الذي اعطانا ایاه الرب 
لئال اظھر كاني اخیفكم  9 لبنیانكم ال لھدمكم ال أخجل.

النھ یقول الرسائل ثقیلة وقویة واما  10 بالرسائل.
مثل ھذا  11 حضور الجسد فضعیف والكالم حقیر.

فلیحسب ھذا اننا كما نحن في الكالم بالرسائل ونحن 
  غائبون ھكذا نكون ایضا بالفعل ونحن حاضرون.

الننا ال نجترئ ان نعد انفسنا بین قوم من الذین  12
انفسھم وال ان نقابل انفسنا بھم.بل ھم اذ یقیسون  یمدحون

 ن.ویقابلون انفسھم بانفسھم ال یفھمو انفسھم على انفسھم

ولكن نحن ال نفتخر الى ما ال یقاس بل حسب قیاس  13
  القانون الذي قسمھ لنا هللا قیاسا للبلوغ الیكم ایضا.

الننا ال نمدد انفسنا كاننا لسنا نبلغ الیكم.اذ قد وصلنا  14
غیر مفتخرین الى ما  15 الیكم ایضا في انجیل المسیح.

نكم ان ال یقاس في اتعاب آخرین بل راجین اذا نما ایما
لنبشر الى ما  16 نتعظم بینكم حسب قانوننا بزیادة

 وراءكم.ال لنفتخر باالمور المعدة في قانون غیرنا 

النھ لیس من  18 .إیوۇوبواما من افتخر فلیفتخر  17
   مدح نفسھ ھو المزكى بل من یمدحھ الرب.

فاني  2 لیتكم تحتملون غباوتي قلیال.بل انتم محتملي. 11
ة هللا الني خطبتكم لرجل واحد ألقدم اغار علیكم غیر

ولكنني اخاف انھ كما خدعت  3 عذراء عفیفة للمسیح.
الحیة حواء بمكرھا ھكذا تفسد اذھانكم عن البساطة التي 

فانھ ان كان اآلتي یكرز بیسوع آخر لم  4 في المسیح.
نكرز بھ او كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه او انجیال 

الني احسب اني لم  5 نتم تحتملون.آخر لم تقبلوه فحسنا ك
  انقص شیئا عن فائقي الرسل.

 

وان كنت عامیا في الكالم فلست في العلم بل نحن في  6
ام اخطأت خطیة  7 كل شيء ظاھرون لكم بین الجمیع.

اذ اذللت نفسي كي ترتفعوا انتم الني بشرتكم مجانا 
سلبت كنائس اخرى آخذا اجرة الجل  8 بانجیل هللا.

.واذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم اثقل على خدمتكم
الن احتیاجي سده االخوة الذین أتوا من  9 احد.

مكدونیة.وفي كل شيء حفظت نفسي غیر ثقیل علیكم 
حق المسیح فّي.ان ھذا االفتخار ال یسد  10 وسأحفظھا.

 لماذا.أالني ال احبكم.هللا یعلم. 11 عني في اقالیم اخائیة.

لھ القطع فرصة الذین یریدون ولكن ما افعلھ سافع 12
 فرصة كي یوجدوا كما نحن ایضا في ما یفتخرون بھ.

الن مثل ھؤالء ھم رسل كذبة فعلة ماكرون مغّیرون  13
وال عجب.الن  14 شكلھم الى شبھ رسل المسیح.

فلیس  15 الشیطان نفسھ یغّیر شكلھ الى شبھ مالك نور.
 عظیما ان كان خدامھ ایضا یغّیرون شكلھم كخدام

اقول ایضا ال  16 للبر.الذین نھایتھم تكون حسب اعمالھم
یظن احد اني غبي.وإال فاقبلوني ولو كغبي الفتخر انا 

الذي اتكلم بھ لست اتكلم بھ بحسب الرب  17 ایضا قلیال.
بما ان  18 بل كانھ في غباوة في جسارة االفتخار ھذه.

فانكم  19 كثیرین یفتخرون حسب الجسد افتخر انا ایضا.
النكم  20 سرور تحتملون االغبیاء اذ انتم عقالء.ب

تحتملون ان كان احد یستعبدكم.ان كان احد یأكلكم.ان كان 
احد یأخذكم.ان كان احد یرتفع.ان كان احد یضربكم على 

على سبیل الھوان اقول كیف اننا كنا  21 وجوھكم.
ضعفاء.ولكن الذي یجترئ فیھ احد اقول في غباوة انا 

أھم عبرانیون فانا ایضا.أھم  22 .ایضا اجترئ فیھ
أھم  23 اسرائلیون فانا ایضا.أھم نسل ابراھیم فانا ایضا.

خدام المسیح.اقول كمختل العقل.فانا افضل.في االتعاب 
اكثر.في الضربات اوفر.في السجون اكثر.في المیتات 

من الیھود خمس مرات قبلت اربعین  24 مرارا كثیرة.
ات ضربت بالعصي.مرة ثالث مر 25 جلدة اال واحدة.

رجمت.ثالث مرات انكسرت بي السفینة.لیال ونھارا 
باسفار مرارا كثیرة.باخطار  26 قضیت في العمق.

جنسي.باخطار من  سیول.باخطار لصوص.باخطار من
 االمم.باخطار في المدینة.باخطار في البریة.باخطار في

في تعب وكد.في  27 البحر.باخطار من اخوة كذبة.
كثیرة.في جوع وعطش.في اصوام مرارا  اسھار مرارا

عدا ما ھو دون ذلك.التراكم  28 كثیرة.في برد وعري.
من یضعف  29 علي كل یوم.االھتمام بجمیع الكنائس.

ان كان یجب  30 وانا ال اضعف.من یعثر وانا ال التھب.
هللا ابو ربنا یسوع  31 االفتخار فسأفتخر بامور ضعفي.

 بد یعلم اني لست اكذب.المسیح الذي ھو مبارك الى اال

في دمشق والي الحارث الملك كان یحرس مدینة  32
فتدلیت من طاقة في  33 الدمشقیین یرید ان یمسكني

   زنبیل من السور ونجوت من یدیھ.



   - Corinthians 2كورنثوس 2  

107 

 

انھ ال یوافقني ان افتخر.فاني آتي الى مناظر الرب  12
اعرف انسانا في المسیح قبل اربع عشرة  2 واعالناتھ.

سد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم.هللا سنة أفي الج
واعرف ھذا  3 یعلم.اختطف ھذا الى السماء الثالثة.

  االنسان أفي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم.هللا یعلم.

انھ اختطف الى الفردوس وسمع كلمات ال ینطق بھا  4
من جھة ھذا  5 وال یسوغ النسان ان یتكلم بھا.
  افتخر اال بضعفاتي.افتخر.ولكن من جھة نفسي ال 

فاني ان اردت ان افتخر ال اكون غبیا الني اقول  6
الحق.ولكني اتحاشى لئال یظن احد من جھتي فوق ما 

ولئال ارتفع بفرط االعالنات  7 یراني او یسمع مني.
اعطیت شوكة في الجسد مالك الشیطان لیلطمني لئال 

من جھة ھذا تضرعت الى الرب ثالث مرات  8 ارتفع.
فقال لي تكفیك نعمتي الن قوتي في  9 فارقني.ان ی

الضعف تكمل.فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي 
لذلك اسر بالضعفات  10 لكي تحل علي قوة المسیح.

والشتائم والضرورات واالضطھادات والضیقات الجل 
قد  11 المسیح.الني حینما انا ضعیف فحینئذ انا قوي

ني النھ كان ینبغي ان صرت غبیا وانا افتخر.انتم الزمتمو
امدح منكم اذ لم انقص شیئا عنفائقي الرسل وان كنت 

ان عالمات الرسول صنعت بینكم في كل  12 لست شیئا.
النھ ما ھو الذي  13 صبر بآیات وعجائب وقوات.

نقصتم عن سائر الكنائس اال اني انا لم اثقل 
ھوذا المرة الثالثة انا  14 علیكم.سامحوني بھذا الظلم.

عد ان آتي الیكم وال اثقل علیكم.الني لست اطلب ما مست
ھو لكم بل ایاكم.النھ ال ینبغي ان االوالد یذخرون 

واما انا فبكل سرور  15 للوالدین بل الوالدون لالوالد.
انفق وانفق الجل انفسكم وان كنت كلما احبكم اكثر أحب 

فیلكن.انا لم اثقل علیكم لكن اذ كنت محتاال  16 اقل.
ھل طمعت فیكم باحد من الذین  17 بمكر.اخذتكم 

طلبت الى تیطس وارسلت معھ  18 ارسلتھم الیكم.
االخ.ھل طمع فیكم تیطس.أما سلكنا بذات الروح 

 الواحد.أما بذات الخطوات الواحدة

أتظنون ایضا اننا نحتج لكم.امام هللا في المسیح  19
الني  20 نتكلم.ولكن الكل ایھا االحباء الجل بنیانكم.

خاف اذا جئت ان ال اجدكم كما ارید وأوجد منكم كما ال ا
تریدون.ان توجد خصومات ومحاسدات وسخطات 
  وتحزبات ومذمات ونمیمات وتكبرات وتشویشات.

ان یذلني الھي عندكم اذا جئت ایضا وانوح على  21
كثیرین من الذین اخطأوا من قبل ولم یتوبوا عن النجاسة 

   .والزنى والعھارة التي فعلوھا

ھذه المرة الثالثة آتي الیكم.على فم شاھدین وثالثة  13
قد سبقت فقلت واسبق فاقول كما وانا  2 تقوم كل كلمة.

غائب اآلن اكتب للذین اخطأوا  حاضر المرة الثانیة وانا
اذ  3 اشفق. من قبل ولجمیع الباقین اني اذا جئت ایضا ال

ضعیفا  انتم تطلبون برھان المسیح المتكلم فّي الذي لیس
النھ وان كان قد صلب من ضعف  4 لكم بل قوي فیكم.

لكنھ حّي بقوة هللا.فنحن ایضا ضعفاء فیھ لكننا سنحیا معھ 
جربوا انفسكم ھل انتم في  5 بقوة هللا من جھتكم.

االیمان.امتحنوا انفسكم.ام لستم تعرفون انفسكم ان یسوع 
 لكنني ارجو 6 المسیح ھو فیكم ان لم تكونوا مرفوضین.

واصّلي الى  7 انكم ستعرفون اننا نحن لسنا مرفوضین.
هللا انكم ال تعملون شیئا ردّیا لیس لكي نظھر نحن مزكین 
 بل لكي تصنعوا انتم حسنا ونكون نحن كاننا مرفوضون.

الننا  9 الننا ال نستطیع شیئا ضد الحق بل الجل الحق. 8
 نفرح حینما نكون نحن ضعفاء وانتم تكونون اقویاء.وھذا

لذلك اكتب بھذا وانا غائب لكي  10 ایضا نطلبھ كما لكم.
ال استعمل جزما وانا حاضر حسب السلطان الذي 

اخیرا ایھا االخوة  11 اعطاني ایاه الرب للبنیان ال للھدم
افرحوا.اكملوا.تعزوا.اھتموا اھتماما واحدا.عیشوا بالسالم 

سلموا بعضكم  12 والھ المحبة والسالم سیكون معكم.
 یسلم علیكم جمیع القدیسین 13 بعض بقبلة مقدسة.على 

نعمة ربنا یسوع المسیح ومحبة هللا وشركة الروح  14
   القدس مع جمیعكم.آمین
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بولس رسول ال من الناس وال بانسان بل بیسوع  1
وجمیع  2 المسیح وهللا اآلب الذي اقامھ من االموات

نعمة لكم وسالم  3 االخوة الذین معي الى كنائس غالطیة.
الذي بذل نفسھ  4 من هللا اآلب ومن ربنا یسوع المسیح

الجل خطایانا لینقذنا من العالم الحاضر الشریر حسب 
  الذي لھ المجد الى ابد اآلبدین.آمین 5 بیناارادة هللا وا

اني اتعجب انكم تنتقلون ھكذا سریعا عن الذي دعاكم  6
لیس ھو آخر غیر انھ  7 بنعمة المسیح الى انجیل آخر

 یوجد قوم یزعجونكم ویریدون ان یحّولوا انجیل المسیح.

ولكن ان بشرناكم نحن او مالك من السماء بغیر ما  8
كما سبقنا فقلنا اقول اآلن ایضا  9 اثیما.بشرناكم فلیكن ان

  ان كان احد یبشركم في غیر ما قبلتم فلیكن اناثیما.

أفاستعطف اآلن الناس ام هللا.ام اطلب ان ارضي  10
  الناس.فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسیح

واعّرفكم ایھا االخوة االنجیل الذي بشرت بھ انھ لیس  11
ني لم اقبلھ من عند انسان وال علّمتھ ال 12 بحسب انسان.

فانكم سمعتم بسیرتي قبال  13 بل باعالن یسوع المسیح.
في الدیانة الیھودیة اني كنت اضطھد كنیسة هللا بافراط 

وكنت اتقدم في الدیانة الیھودیة على كثیرین  14 واتلفھا.
من اترابي في جنسي اذ كنت اوفر غیرة في تقلیدات 

سّر هللا الذي افرزني من بطن امي  ولكن لما 15 آبائي.
ان یعلن ابنھ فّي البشر بھ بین االمم  16 ودعاني بنعمتھ

وال صعدت الى اورشلیم  17 للوقت لم استشر لحما ودما
الى الرسل الذین قبلي بل انطلقت الى العربیة ثم رجعت 

ثم بعد ثالث سنین صعدت الى  18 ایضا الى دمشق.
 ت عنده خمسة عشر یوما.اورشلیم ألتعّرف ببطرس فمكث

 ولكنني لم ار غیره من الرسل اال یعقوب اخا الرب. 19

والذي اكتب بھ الیكم ھوذا قدّام هللا اني لست اكذب  20
  وبعد ذلك جئت الى اقالیم سوریة وكیلیكیة. 21 فیھ.

ولكنني كنت غیر معروف بالوجھ عند كنائس  22
یسمعون ان غیر انھم كانوا  23 الیھودیة التي في المسیح

الذي كان یضطھدنا قبال یبشر اآلن باالیمان الذي كان 
   فكانوا یمجدون هللا فّي. 24 قبال یتلفھ.

ثم بعد اربع عشرة سنة صعدت ایضا الى اورشلیم مع  2
وانما صعدت بموجب  2 برنابا آخذا معي تیطس ایضا.

بین االمم  اعالن وعرضت علیھم االنجیل الذي اكرز بھ
اد على المعتبرین لئال اكون اسعى او قد ولكن باالنفر
لكن لم یضطر وال تیطس الذي كان معي  3 سعیت باطال.

ولكن بسبب االخوة الكذبة  4 وھو یوناني ان یختتن.
المدخلین خفیة الذین دخلوا اختالسا لیتجسسوا حریتنا 

الذین لم نذعن لھم  5 التي لنا في المسیح كي یستعبدونا.
اما  6 قى عندكم حق االنجیل.بالخضوع وال ساعة لیب

المعتبرون انھم شيء مھما كانوا ال فرق عندي.هللا ال 
یأخذ بوجھ انسان.فان ھؤالء المعتبرین لم یشیروا علّي 

بل بالعكس اذ رأوا اني اؤتمنت على انجیل  7 بشيء.
  الغرلة كما بطرس على انجیل الختان.

فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فّي  8
فاذ علم بالنعمة المعطاة لي یعقوب وصفا  9 یضا لالمم.ا

ویوحنا المعتبرون انھم اعمدة اعطوني وبرنابا یمین 
غیر ان  10 الشركة لنكون نحن لالمم واما ھم فللختان.

ولكن  11 نذكر الفقراء.وھذا عینھ كنت اعتنیت ان افعلھ
لما أتى بطرس الى انطاكیة قاومتھ مواجھة النھ كان 

النھ قبلما أتى قوم من عند یعقوب كان یأكل  12 ملوما.
مع االمم ولكن لما أتوا كان یؤخر ویفرز نفسھ خائفا من 

وراءى معھ باقي الیھود ایضا  13 الذین ھم من الختان.
لكن لما رأیت  14 حتى ان برنابا ایضا انقاد الى ریائھم.

لبطرس  انھم ال یسلكون باستقامة حسب حق االنجیل قلت
یع ان كنت وانت یھودي تعیش اممیا ال یھودیا قدام الجم

نحن بالطبیعة یھود  15 االمم ان یتھّودوا. فلماذا تلزم
اذ نعلم ان االنسان ال یتبرر  16 ولسنا من االمم خطاة

یسوع المسیح آمّنا نحن ایضا  باعمال الناموس بل بایمان
 بیسوع المسیح لنتبرر بایمان یسوع ال باعمال

فان  17 ال الناموس ال یتبرر جسد ما.الناموس.النھ باعم
كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسیح نوجد نحن انفسنا 

فاني ان  18 ایضا خطاة أفالمسیح خادم للخطیة.حاشا.
كنت ابني ایضا ھذا الذي قد ھدمتھ فاني اظھر نفسي 

  الني مت بالناموس للناموس الحیا fّ. 19 متعدیا.

انا بل المسیح یحیا فّي.فما  مع المسیح صلبت فاحیا ال 20
اآلن في الجسد فانما احیاه في االیمان ایمان ابن هللا  احیاه

لست ابطل نعمة  21 نفسھ الجلي الذي احبني واسلم
   هللا.النھ ان كان بالناموس بر فالمسیح اذا مات بال سبب

ایھا الغالطیون االغبیاء من رقاكم حتى ال تذعنوا  3
عیونكم قد رسم یسوع المسیح بینكم للحق انتم الذین امام 

ارید ان اتعّلم منكم ھذا فقط أباعمال الناموس  2 مصلوبا.
أھكذا انتم اغبیاء.أبعد ما  3 اخذتم الروح ام بخبر االیمان.

أھذا المقدار  4أبتدأتم بالروح تكملون اآلن بالجسد 
فالذي یمنحكم الروح ویعمل  5 احتملتم عبثا ان كان عبثا.

كما آمن  6 باعمال الناموس ام بخبر االیمان.قوات فیكم أ
اعلموا اذا ان الذین ھم من  7 ابراھیم باj فحسب لھ برا.

والكتاب اذ سبق فرأى  8 االیمان اولئك ھم بنو ابراھیم.
ان هللا باالیمان یبرر االمم سبق فبشر ابراھیم ان فیك 

اذا الذین ھم من االیمان یتباركون  9 تتبارك جمیع االمم.
الن جمیع الذین ھم من اعمال  10 ع ابراھیم المؤمن.م

الناموس ھم تحت لعنة النھ مكتوب ملعون كل من ال 
یثبت في جمیع ما ھو مكتوب في كتاب الناموس لیعمل 

ولكن ان لیس احد یتبرر بالناموس عند هللا  11 بھ.
ولكن الناموس لیس  12 فظاھر الن البار باالیمان یحیا.

  نسان الذي یفعلھا سیحیا بھا.من االیمان بل اال

المسیح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة الجلنا  13
لتصیر  14 النھ مكتوب ملعون كل من علّق على خشبة.

بركة ابراھیم لالمم في المسیح یسوع لننال باالیمان 
  موعد الروح
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ایھا االخوة بحسب االنسان اقول لیس احد یبّطل عھدا  15
واما المواعید  16 انسان او یزید علیھ. قد تمكن ولو من

فقیلت في ابراھیم وفي نسلھ.ال یقول وفي االنسال كانھ 
عن كثیرین بل كانھ عن واحد وفي نسلك الذي ھو 

وانما اقول ھذا ان الناموس الذي صار بعد  17 المسیح.
اربع مئة وثالثین سنة ال ینسخ عھدا قد سبق فتمكن من 

النھ ان كانت  18 ل الموعد.هللا نحو المسیح حتى یبطّ 
الوراثة من الناموس فلم تكن ایضا من موعد.ولكن هللا 

فلماذا الناموس.قد زید بسبب  19 وھبھا البراھیم بموعد
التعدیات الى ان یأتي النسل الذي قد وعد لھ مرتبا 

واما الوسیط فال یكون  20 بمالئكة في ید وسیط.
ضد مواعید فھل الناموس  21 لواحد.ولكن هللا واحد.

هللا.حاشا.النھ لو أعطي ناموس قادر ان یحیي لكان 
لكن الكتاب اغلق على الكل  22 بالحقیقة البر بالناموس.

تحت الخطیة لیعطي الموعد من ایمان یسوع المسیح 
ولكن قبلما جاء االیمان كنا محروسین  23 للذین یؤمنون.

  .تحت الناموس مغلقا علینا الى االیمان العتید ان یعلن

اذا قد كان الناموس مؤدبنا الى المسیح لكي نتبرر  24
ولكن بعد ما جاء االیمان لسنا بعد تحت  25 باالیمان.

 النكم جمیعا ابناء هللا باالیمان بالمسیح یسوع. 26 مؤدب.

  الن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح. 27

لیس یھودي وال یوناني.لیس عبد وال حر.لیس ذكر  28
فان كنتم  29 وانثى النكم جمیعا واحد في المسیح یسوع.

   للمسیح فانتم اذا نسل ابراھیم وحسب الموعد ورثة

وانما اقول ما دام الوارث قاصرا ال یفرق شیئا عن  4
بل ھو تحت اوصیاء  2 العبد مع كونھ صاحب الجمیع.

ھكذا نحن ایضا  3 المؤجل من ابیھ.ووكالء الى الوقت 
  لما كنا قاصرین كنا مستعبدین تحت اركان العالم.

ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل هللا ابنھ مولودا من  4
لیفتدي الذین تحت  5 امرأة مولودا تحت الناموس

ثم بما انكم ابناء ارسل هللا روح  6 الناموس لننال التبني.
اذا لست بعد عبدا  7 با اآلب.ابنھ الى قلوبكم صارخا یا ا

لكن حینئذ اذ  8 بل ابنا وان كنت ابنا فوارث fّ بالمسیح
  كنتم ال تعرفون هللا استعبدتم للذین لیسوا بالطبیعة آلھة.

واما اآلن اذ عرفتم هللا بل بالحري عرفتم من هللا فكیف  9
ترجعون ایضا الى االركان الضعیفة الفقیرة التي تریدون 

أتحفظون ایاما وشھورا  10 وا لھا من جدید.ان تستعبد
اخاف علیكم ان اكون قد تعبت فیكم  11 واوقاتا وسنین.

اتضرع الیكم ایھا االخوة كونوا كما انا الني انا  12 عبثا
ولكنكم تعلمون اني  13 ایضا كما انتم لم تظلموني شیئا.

وتجربتي التي في  14 بضعف الجسد بشرتكم في االول.
وا بھا وال كرھتموھا بل كمالك من هللا جسدي لم تزدر

فماذا كان اذا تطویبكم.الني  15 قبلتموني كالمسیح یسوع.
  اشھد لكم انھ لو امكن لقلعتم عیونكم واعطیتموني.

  أفقد صرت اذا عدوا لكم الني اصدق لكم. 16

 

یغارون لكم لیس حسنا بل یریدون ان یصدوكم لكي  17
في الحسنى كل حین  حسنة ھي الغیرة 18 تغاروا لھم.

یا اوالدي الذین  19 ولیس حین حضوري عندكم فقط.
  اتمخض بكم ایضا الى ان یتصور المسیح فیكم.

ولكني كنت ارید ان اكون حاضرا عندكم اآلن واغّیر  20
قولوا لي انتم الذین تریدون  21 صوتي الني متحّیر فیكم

  ان تكونوا تحت الناموس ألستم تسمعون الناموس.

انھ مكتوب انھ كان البراھیم ابنان واحد من الجاریة ف 22
لكن الذي من الجاریة ولد حسب  23 واآلخر من الحرة.

وكل ذلك رمز  24 الجسد واما الذي من الحرة فبالموعد.
الن ھاتین ھما العھدان احداھما من جبل سیناء الوالد 

الن ھاجر جبل سیناء في  25 للعبودیة الذي ھو ھاجر.
نھ یقابل اورشلیم الحاضرة فانھا مستعبدة مع العربیة.ولك

واما اورشلیم العلیا التي ھي امنا جمیعا فھي  26 بنیھا.

النھ مكتوب افرحي ایتھا العاقر التي لم  27 حرة.
تلد.اھتفي واصرخي ایتھا التي لم تتمخض فان اوالد 

واما نحن ایھا  28 الموحشة اكثر من التي لھا زوج.
ولكن كما كان  29 د الموعد.االخوة فنظیر اسحق اوال

حینئذ الذي ولد حسب الجسد یضطھد الذي حسب الروح 
لكن ماذا یقول الكتاب.اطرد الجاریة  30 ھكذا اآلن ایضا.

اذا  31 وابنھا النھ ال یرث ابن الجاریة مع ابن الحرة.
   ایھا االخوة لسنا اوالد جاریة بل اوالد الحرة

حررنا المسیح بھا وال فاثبتوا اذا في الحریة التي قد  5
ھا انا بولس اقول لكم انھ  2 ترتبكوا ایضا بنیر عبودیة.

لكن اشھد ایضا لكل 3 ان اختتنتم ال ینفعكم المسیح شیئا.
قد  4 انسان مختتن انھ ملتزم ان یعمل بكل الناموس.

تبطلتم عن المسیح ایھا الذین تتبررون بالناموس.سقطتم 
  یمان نتوقع رجاء بر.فاننا بالروح من اال 5 من النعمة

النھ في المسیح یسوع ال الختان ینفع شیئا وال الغرلة  6
كنتم تسعون حسنا.فمن  7 بل االیمان العامل بالمحبة.

ھذه المطاوعة لیست  8 صدكم حتى ال تطاوعوا للحق.
  خمیرة صغیرة تخّمر العجین كلھ. 9 من الذي دعاكم.

رون شیئا ولكنني اثق بكم في الرب انكم ال تفتك 10
 آخر.ولكن الذي یزعجكم سیحمل الدینونة اّي من كان.

واما انا ایھا االخوة فان كنت بعد اكرز بالختان فلماذا  11
یا لیت الذین  12 أضطھد بعد.اذا عثرة الصلیب قد بطلت.

فانكم انما دعیتم للحریة ایھا  13 یقلقونكم یقطعون ایضا
لجسد بل االخوة.غیر انھ ال تصّیروا الحریة فرصة ل

الن كل الناموس في  14 بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا.
فاذا كنتم  15 كلمة واحده یكمل.تحب قریبك كنفسك.

تنھشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئال تفنوا 
وانما اقول اسلكوا بالروح فال تكملوا  16 بعضكم بعضا
الن الجسد یشتھي ضد الروح والروح  17 شھوة الجسد.

ان یقاوم احدھما اآلخر حتى تفعلون ما ال ضد الجسد.وھذ
ولكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت  18 تریدون.

  الناموس.
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واعمال الجسد ظاھرة التي ھي زنى عھارة نجاسة  19
عبادة االوثان سحر عداوة خصام غیرة سخط  20 دعارة

حسد قتل سكر بطر وامثال ھذه  21 تحزب شقاق بدعة
كما سبقت فقلت ایضا ان الذین التي اسبق فاقول لكم عنھا 

واما ثمر  22 یفعلون مثل ھذه ال یرثون ملكوت هللا.
 الروح فھو محبة فرح سالم طول اناة لطف صالح ایمان

ولكن  24 وداعة تعفف.ضد امثال ھذه لیس ناموس. 23
 الذین ھم للمسیح قد صلبوا الجسد مع االھواء والشھوات.

 بحسب الروح.ان كنا نعیش بالروح فلنسلك ایضا  25

ال نكن معجبین نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا  26
   بعضا.

ایھا االخوة ان انسبق انسان فأخذ في زلة ما فاصلحوا  6
انتم الروحانین مثل ھذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك 

احملوا بعضكم اثقال بعض  2 لئال تجرب انت ایضا.
انھ شيء  النھ ان ظن احد 3 وھكذا تمموا ناموس المسیح.

ولكن لیمتحن كل واحد  4 وھو لیس شیئا فانھ یغش نفسھ.
عملھ وحینئذ یكون لھ الفخر من جھة نفسھ فقط ال من 

 الن كل واحد سیحمل حمل نفسھ 5 جھة غیره.

ولكن لیشارك الذي یتعّلم الكلمة المعّلم في جمیع  6
ال تضلوا.هللا ال یشمخ علیھ.فان الذي یزرعھ  7 الخیرات.

الن من یزرع لجسده فمن  8 ایاه یحصد ایضا. االنسان
الجسد یحصد فسادا.ومن یزرع للروح فمن الروح یحصد 

فال نفشل في عمل الخیر الننا سنحصد في  9 حیاة ابدیة.
فاذا حسبما لنا فرصة فلنعمل  10 وقتھ ان كنا ال نكل.

انظروا ما اكبر  11 الخیر للجمیع وال سیما الھل االیمان
جمیع الذین یریدون  12 بتھا الیكم بیدي.االحرف التي كت

ان یعملوا منظرا حسنا في الجسد ھؤالء یلزمونكم ان 
الن  13 تختتنوا لئال یضطھدوا الجل صلیب المسیح فقط.

الذین یختتنون ھم ال یحفظون الناموس بل یریدون ان 
واما من جھتي  14 تختتنوا انتم لكي یفتخروا في جسدكم.

بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي  فحاشا لي ان افتخر اال
النھ في المسیح  15 بھ قد صلب العالم لي وانا للعالم.

یسوع لیس الختان ینفع شیئا وال الغرلة بل الخلیقة 
فكل الذین یسلكون بحسب ھذا القانون علیھم  16 الجدیدة.

في ما بعد ال یجلب  17 سالم ورحمة وعلى اسرائیل هللا.
 في جسدي سمات الرب یسوع احد علّي اتعابا الني حامل

   نعمة ربنا یسوع المسیح مع روحكم ایھا االخوة.آمین 18
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يسين  1 ل ل  ة ه  شي سيح ب ل سو يسو  بولس 
سيح يسو ل ؤمنو في  ل فسس  ين في  م  2 ل ة ل نع

سيح ل لر يسو  بين  بو  3 سا من ه  م ه 
حية في  ل بركة  كن ب ل ب سيح  ل بن يسو 

سيح ل ي في  ل تأسيس  4 لس ن فيه ق خت ك 
لم  ةلع ح ل مه في  با لو ق يسين  و ق ق  5 لن  س

ته سه حسب مسر مشي سيح لن ل ني بيسو  ت   فعيّنن ل

و 6 ح ل ين في  نعم ب ع لتي  ته    ل م نع

ي حسب غن  7 ل ر  مه غ ء ب ل ل فيه لن 
ته نة 8 نع ف ة  ل ح ل لن ب ج  عّرفن  9 لتي 

ت سهبسر مشي ه في ن لتي قص   ه حسب مسرته 

سيح م  10 ل ع كل شيء في  منة لي ا بير ملء  لت
ا في  م ع  و  لس ل فيه  11 في 

ل كل  ل يع ب حسب قص  ن نصي معّينين س ي ن
ته أ مشي و ل م نحن  12 شيء حسب  لن

سيح. ل ن في  ج ق  ين ق س نتم ل  13 ل ي  فيه 
ي   ل فيه  م  يل خاص ن لحق  ة  عتم ك  س

ل وع  ل تم بر  ل هو عربو  14 آمنتم خت
تن ل م ل ء  ثن ل ي  ق  15 مير ن  لك  ل

يع  م نحو ج ت مح لر يسو  م ب ن ي عت ب س
يسين كم في  16 ل ي كر  م  كر اج ا  ش
تي و ل  17 ص بو  سيح  ل بن يسو  له  م  ي كي يع

اعا في معرفته ة  لح مستنير عيو  18  
م هو غن م  عوته  ء  ج و م هو  م لتع ن ه

يسين ل ثه في  ة  19 مير ئ ل ته  ة ق م هي ع
ل ش قوته ؤمنين حسب ع ل ل  20 نحون نحن 

سيح   ل ه في  ينه ع سه عن ي ج امو  مه من  ق
ي لس سي  21 في  قو  س  سة  ي فو كل 

ل  ست ل ط بل في  هر ف ل سم يس ليس في ه  كل 
س  22 ي ي جعل  ميه  ع كل شيء تحت ق خ

نيسة أ  23 فو كل شيء ل ل ي لتي هي جس ملء 
ل. ل ل في    ل

ينتم  كنتم  2 ل نو  ل ت ب تم  2 مو لتي س
ئيس س  لم حسب  لع هر ه  ا حسب  في ق

عصية ل ء  بن آ في  ل  ل يع لر  ء  و ين  3 ل ل
ن  و جس م في ش ا بين يع تصرفن ق ي ج نحن 

ء  بن يعة  ل كن ب اف  س  ل ين مشي  م ع
ي قين  ل ب ك ة  ه 4 لغ لرح ل هو غني في 

ن ب ح لتي  ثير  ل ته  جل مح مو  5 من  نحن 
. ّصو نتم م ة  لنع سيح.ب ل ن مع  حي ي  ل   ب

سيح  6 ل ي في  لس سن معه في  ج من معه  ق
ئق  7 يسو ل ته  آتية غن نع هو  ل ر في  لي

. سيح يسو ل ين في  ف ع ل م ب 8 ب ة ان لنع
ية ه. م.هو ع لك ليس من اي  ّصو ب ليس  9 م

ح ر  ت ع كي ا ي   من 

 

سيح يسو اع  10 ل وقين في  ه م انن نحن ع
ك في ي نس ه ل ع ق ه ف لحة ق س لك  11 ص ل

عوين غرلة من  ل س  ل ا في  امم ق نتم  م  ن كر 
ل ن مصنوع ب عو خت سل ل م كنتم في  12 ي في  ن

ئيل  سر عوية  يين عن  جن لوقت ب مسيح  لك 
له في  با  م  ء ل ج وع ا  ل و  ء عن ع غرب

لم. ين كنتم  13 لع ل نتم  سيح يسو  ل آ في  ن  ل
سيح. ل ين ب  ين صرتم قري ا بعي انه هو  14 ق

ئ ض ح ن ح  اثنين  ل جعل  لسي سامن  ط 
توسط ي  15 ل لوص مو  س ن ا ب .م لع  

ح  ن  نس سه  اثنين في ن ق  ي ي ئض ل في فر
نع سام ي ص ح  16 ج اثنين في جس  لح  يص

لع به. تا  يب ق لص بشركم  17 مع ه ب ء  ف
ين. ري ل ين  عي ل نتم  م 18 بسا  ين ق  ا به لن ك

. آ ل  ح  ا  19 في   ن ء  ستم  بع غرب ف
هل بيت ه يسين  ل عية مع  نيين ع  20 بل  م

ر  سه ح سيح ن ل يسو  ء  ي ان لرسل  س 
ية ا  21 ل و هي ء مرك مع ين ن ل ل فيه كل 

. لر س في  نيو مع  22 م ي م نتم  ل فيه 
ّّ في ن  . مس    لر

ي  3 م  سيح يسو اج ل سير  ن بولس  ب ه  بس
ع لي  2 امم ل ة ه  بير نع عتم بت  كنتم ق س

م. ت  3 اج ت ت ف لسر.ك س عا عّرفني ب نه ب
. اي نه ت   4 ب رأ ه حين ت ل بحس

سيح. ل يتي بسر  و  جي أخر لم 5 ت  ل في 
يسين  ل ه  آ لرس ن  شر ك ق أع ل يعرف به بنو 

. لر ئه ب ي س  6 ن ل ير  ل ء في  امم شرك  
يل. ان سيح ب ل ن  7 نو موع في  ل صر 

ع لي حسب فعل  ل ة ه  ة نع م له حسب موه خ
ة  8 قوته. لنع يت ه  يسين أع ل يع  صغر ج ن  لي 

بشر ص   ل ا يست سيح  ل امم بغن    بين 

تو من  9 ل لسر  يع في م هو شركة  ل نير 
سيح. ل يع بيسو  ل لق  هو في ه خ ي  10 ل ل

ي  لس ين في  لسا ء  س لر آ عن  يعّرف 
تنوعة ل ة ه  نيسة بح ل ة  س حسب قص  11 بو
سيح يسو ل ل صنعه في  هو  . ل ل به  12 بن

ة. نه عن ث ي ق ب ء  ب  ا  13 لن جر لك  ل
كم. لتي هي م م  ئ اج ّو في ش ب ه  14 ت بس
سيح ل بن يسو  بي  تّي ل  ك ل منه  15 حني 

. ا ع  و  لس ي  16 تس كل عشير في  ل
ح و بر ل م بحسب غن م  تتأي ب ي ه في يع

ن ل م 17 انس  وب اي في ق سيح ب ل   ليحل 

ة حت  18 ح ل متأسسو في  و  نتم متأص
لعر  يسين م هو  ل يع  كو مع ج يعو  ت تست

و لع ق  لع و  ة  19 ل ئ ل سيح  ل ة  تعرفو مح
ل كل ملء ه. و  ت ي ت عرفة ل   ل
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عل فو  20 ب ل  ي كثر ج م ن كل شيء 
ل فين لتي تع و  ل ر بحسب  ت ل في  21  ن له 

هر  جي  يع  ل ج سيح يسو  ل نيسة في  ل
.آمين هو    ل

و ك يحق  4 لر  تس اسير في  ن  م  لي ب  ف
. عيتم ب لتي  عو  و  2 ل ب عة  ضع  ل تو ب

م بع في ين بع ة. ن محت ح ين   3 ل ت م
. لسا لر برب  نية  ح و  ح  4 تح جس 

. ح لو م  عوت ء  ج ي في  عيتم  ح ك     

ح 5 ية  و ح مع ي  ح  ح  6   آ  له 
م. في ك ل  ل ب ل  ل ل ع  ل  ح  7 ل ل  ن ل ل

سيح. ل ة  ة حسب قي ه لنع يت  ع لك  8 من  ل
. ي لن ع ع  ي  لعاء س س ل  . صع  و  ي

قس  9 ل  ا  ي  نه ن  ا  نه صع ف هو  م 
. لس ي فو  10 ا  ل صع  ل ن هو 

ل. ل أ  ي ي و ل لس يع  عض  11 ج ل ع  هو 
شرين  عض م ل ء  ي ن عض  ل سا  ونو   ي

عض  ينل ّ مع ل  12 ع  يسين لع ل يل  اجل ت
سيح ل ني جس  مة ل ل  13 ل يعن  ي ج ل  ننت

ل  مل. نس ك ل  بن ه. معرفة  اي  نية  ح
سيح. ل مة ملء  ا  14 قي ق و في بع  كي ا ن

ر  لن ب ة  يم بحي يح تع ل  ولين ب مح ربين  م
. ا ل ي  و في  15 ل م ة نن ح ل قين في  بل ص

سيح ل لر  ل هو  ل   ل منه  16 كل شيء 
صل حسب  و كل م ترن ب م س مرك مع  ل كل 

س ل و  ء يحّصل ن ل ع قي كل ج نه في ع ني  ل
ة ح و في  17 ل لر  ا تس ش في  قو ه  ف

م هن ل  ي ب امم  ئر  ك س  هم  18 م بع ك يس
ل  ل  ل ب  و عن حي ه لس ن مت ر  ل و  م

م. وب ة ق ب غا م بس ين  هم ق ف  19 في ل
سة و كل ن ع ليع م ل وس و ن س في  لحس 

ع. سيح ه 20 ل ل و  ّ م تتع نتم ف  كنتم  21 م 
تم فيه ك هو حق في يسو ع و  عت   22 ق س

س  ل لعتيق  انس  بق  لس لتصرف  ة  عو من ج ت
لغر و  م 23 بحسب ش هن   تت بر 

ر  24 ل و بحسب ه في  ل ي  ل انس  سو  ت
سة و  25 لحق ق ت ل  م  رحو عن لك  ل

عض. ل ء  ع ن  ه.انن بع ح مع قري لص كل   ب
م 26 س ع غي لش .ا تغر  و ا ت و   غ
27 . ن يس م ب و  لس في م  28 ا تع ا يسر 

و له   يه لي لح بي لص ما  لحر يتعب ع بع بل ب
. حتي ي من له  يّة من  29 يع ة  ر ك ا ت

جة كي  لح ني حسب  لح ل م بل كل م ك ص ه فو
معين. س ة ل ي نع ل  30 يع نو  ه  ا تح

ء. ل تم ليو    ل به خت

 

صي  31 ب  غ ط  س م كل مر  ليرفع من بين
ث. يف مع كل خ م نحو  32 ت ء بع كونو ل

محين وقين متس ي في  بعض ش م ه  مح ك س
سيح.    ل

ء. 5 ح ا  ه ك ين ب ث ونو مت و في  2 ف س
ن  ن قرب سه اج م ن س ي  سيح  ل ن  ح ة ك  ح ل

ة ي ئحة   ّّ ع  3 بيحة  سة   كل ن ن  ل م 
يسين يق ب م ك ي ا كا  4 فا يسّم بين حة  ل ا 

هة  ر.لس لش لحر  يق بل ب لتي ا ت م  5 ل  ن ف
ب  ل هو ع س    و ه  كل   ن تع

ه. سيح  ل و  ث ليس له مير في م ا  6 لا
امو يأتي  ب ه  ل انه بس ا ب ح ب يغركم 

عصية. ل ء  بن ب ه ع  ءهم. 7 غ ونو شرك  فا ت
ا 8 م كنتم ق و  ان س . لر آ فنو في  م  ة 

. ا نو بر  9 ك لر هو في كل صا  ر  ا ث
. 10 حق. لر رين م هو مرضي عن  ت ا  11 م

لحر  ر بل ب ث ل ة غير  ل ع  تشتركو في 
. وه ي  12 ب كره  م سّر  ثة من لح امو  ا 

يح. ر  13 ق ل  توبخ ي ل ن  .ا كل م ل لنو ب
. و نو قم من  14 ر ف ئم  لن ي  ظ  ستي و  لك ي ل

سيح ل يء لك  و  15 امو في ر كيف تس ن ف
ء اء بل كح قيق ا ك لت لوقت ا  16 ب ين  ت م

. ء بل  17 اي شرير ي غ ونو  لك ا ت جل  من 
. لر ة  ين م هي مشي ه ل 18 ف ر ب ر ا تس

لر و ب مت اعة بل  ل م  19 ل فيه  ين بع م
ين  حية مترن ني  غ بيح  تس مير  بع ب

. ر م ل وب ين في ق كرين كل حين ع كل  20 مرت ش
. آ  ّّ سيح  ل بن يسو  سم  ضعين  21 شيء في  خ

عض في خوف ه م ل عن  22 بع خ ء  لنس ي 
. ر ّن ك ل ل رأ ك  23 لرج ل لرجل هو   ا 

. س ل ّص  هو م نيسة. ل ي   سيح  ل    

ء  24 لنس لك  سيح ك نيسة ل ل ع  ن ك ت ل
ّن في كل شيء. ل ءكم ك  25 لرج و نس ح لرج  ي 

سه اج م ن س نيسة  ل ي  سيح  ل ي  26 حب  ل
ل ء ب ل ه بغسل  ي ر  س م ي  27 ةي ل

ن   ا غ نس في  ي ا  سه كنيسة م ره لن يح
با عيب. سة  و م لك بل ت لك  28 شيء من مثل  ك

هم.من يحب  جس ءهم ك و نس لرج  يح ب ع  ي
سه. ح جس قط بل  29 مرأته يحب ن غض  نه لم ي ف

نيسة. ي ل لر  يربيه ك  وته  ء  30 ي ع انن 
ه مه. جس من ع ه  جل ه يتر  31 من لح من 

اثن جس  و  ي مرأته  تصق ب ي مه  ب  لرجل 
. قو من نحو  32 ح ن  نني  ل يم  لسر ع ه 

نيسة. ل سيح  ح  33 ل يحب كل  افر ف نتم  م 
ج ب  ت رأ ف ل م  سه     مرأته ه كن
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يعو  6 ا  ا لر ا ه حق.ي  م في  ي   ل

2 . صية بوع لتي هي   مك. ب  ي  3 كر  ل
. ا اع ع  و  ونو  ت م خير  و ل   ي

يب  4 بوهم بتأ كم بل  ا و  ء ا تغي آب ي  نتم 
. ن س  5 لر  ل م حسب  ت يعو س ي  لع ي 

م ك  وب ة ق ع في بس وف  سيح.ب مة  6 ل ا ب
ة  ين مشي م سيح ع ل ي  لن بل كع ن يرضي  لعين ك

ب ل ر ليس  7 ه من  لحة ك ل مين بنيّة ص خ
. ن لك  8 ل ير ف ل ح من  ل كل  ين  م ع ل ع

. لر ع ك  حر له من  لس  9 ين ي  نتم 
ي ع لت كين  امو ت م ه  و ل كم فع ين  سي ل
ب ليس عن مح و  لس ي في  خير ي  10 نتم 

في ش قوته. لر  و في  سو سا  11 خوتي ت ل
يس. ب ي  تو ض م ي ت  تث مل ل ل   ه 

ء مع  12 س لر لحم بل مع  عتن ليست مع   ف مص
هر  ل ة ه  لم ع  لع ا  ين مع  جن لسا مع 

. ي لس حية في  لر و  13 لشر  ح لك  جل  من 
لشرير  ليو  مو في  ي ت  ت مل ل ل سا ه 

. تو و كل شيء  تث  بع  تت

ر 14 ل ابسين   لحق  ءكم ب ح ين  ن تو م ث  ف
15 . لسا يل  ن ستع  م ب ج ين  ين  16 ح م ح

ل ت ل يع فو  و ج ل به ت  ت اي  ر 
ة. ت ل لشرير  سيف  17 س  ا  ل خ خو 

ة ه. ل هو ك ة  18 لر  ل صا  ّين ب مص
ة  ل مو هرين ل بعينه ب س لر  قت في  كل 

يسين ل يع  ي يع لي  19 ة اجل ج ي ل اج
ي اع فتت ف يل.كا عن  ان ل  20 م ج بسر 

ب   هر فيه ك ي ج ي  ير في ساسل.ل ن س ه  اج
م فعل  21 ت لي م  حو ي  نتم  و  ي تع ن ل ل

ل  يب  لح ا  س  ي م في كل شيء تي يعّرف
لر ي  22 امين في  م ل بعينه ل لي ته  س ل 

وب ي يع ق ل لن  حو و  اخو  23 متع سا ع 
سيح. ل لر يسو  آ  ي من ه  ة ب   مح

سيح في  24 ل بن يسو  و  ين يح ل يع  ة مع ج لنع
مية ع ي  فسس من  هل  ل  ت  .آمين.كت ع فس

س ي    تي
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يع  1 ل ج سيح  ل وث ع يسو  تي بولس 
ة  ق س ي مع  ين في في ل سيح يسو  ل يسين في  ل

مسة. لر يسو  2 ش بين  سا من ه  م  ة ل نع
سيح كم 3 ل ي كر  ي عن كل  ل ر  ئ في كل  4 ش

ر م ب يع ة اجل ج ل م  ب  5 عيتي م لس
ي ان م في  كت آمش ل  ث ب  6 ل من  يو 

ل يو يسو  ل  لح ي ا ص م ع أ في بت ل  عينه  
سيح. م  7 ل يع ة ج ر ه من ج فت ك يحق لي  

ي م في ق ف م عن  اني ح ح ل في  ي  ث في 
ئي في م شرك يع ين ج ل نتم  يته  تث يل  ة. ان   لنع

ه لي كيف  8 ء ف ه ش حش م في  يع ل ج شت 
سيح. ل ي  9 يسو  م  ت ّيه  ت مح ص ه 

م في كل ف عرفة  ل كثر في  يّ  10 كثر ف حت ت
ل  با عثر  صين  ونو م ي ت ة ل ل ت ل امو 

سيح ل ل بيسو  11 يو  ر  ل ر  وئين من ث م
ح سيح ل ه  ي  تع 12 ل اخو ثم  ي  و 

يل ان ل ت  كثر  مو ق آلت  حت   13  
في  لواية  سيح في كل   ل هر في  ي ص  ث

ع. ج كن  ام قي  و في  14 ب ث هم  اخو  كثر 
ة با خوف. ل م ب لت كثر ع  ترئو  ي ي  لر بوث

م 15 سيح  ل ر ب خص ي  قو م قو فعن حس 
. سيح ا  16 فعن مسر ل ؤاء عن تح ين ب ف

. ي ضي ث ل  و  ي م ي ن نين  خا    عن 

ية  17 ني موضو لح ين  ل ة ع ك عن مح ل
يل. ّة  18 ان ء ك بع جه سو نه ع كل  .غير  ف

ي فر  .بل س فر ن  ب  سيح  ل   بحق ين ب
م  ه 19 ع م اني  ت ل خا ب  يأ لي 

سيح ل نت  20 مو  يسو  حسب 
هر ك في  ل م خ في شيء بل ب ني ا  ئي  ج
ء ك  سيح في جس سو ل م  آ يتع لك  كل حين ك

. و و  21 بحي  ب ل سيح  ل لحي هي  ا لي 
بح. س هي لي  22 هو  ل لحي في  نت  ن  ك ر ل ث

. خت لست  ي ف  ني محصو من  23 ع ف
سيح.  ل كو مع  ق  ن ء   شت اثنين.لي 

. ل ج م. 24 ف ج ل من  س  ل ب في  ن    ل
م  25 يع ب مع ج ث  م ني  م  ع ثق ب  ن  ف 

اي م في  فرح م  م ي ي  26 اجل ت ل
سي ل كم في  ي فت و  ة ح س ح يسو فّي بو

كم سيح حت   27 عن ل يل  ط عيشو ك يحق ان ف
م  أيت ت  تو في  ج م تث ن كم  مو ع  س ئ  كنت غ

ح س  ين مع بن ه ح م يل   ان   اي 

م  28 ل هو ل امر  مين  ل ّوفين بشيء من  غير م
ا م ف م ل ا  لك من ه.بيّنة ل انه ق  29  

ي   ط بل  سيح ا  تؤمنو به ف ل م اجل  هب ل
ه. و اج و فّي  30 تتأل أيت ل  ل عينه  م   ل

عو فيّ     آ تس

ة  2 ح ية م ل نت تس سيح  ك ل عظ م في  ف ك 
أفة ء  حش نت  لر  ك نت شركة م في     ك

و 2 ة فت م مح ل ح  ر  ر ف ت  فرحي حت ت
ح رين شي  ت ح م س  ا شي بتح  3 ح بن

ل من  ف عض  ل م  ين بع س ضع ح ب بل بتو  بع
م. س سه بل كل  4 ن ل م هو لن ح  ر كل  ا تن

. ي ل م هو آخرين  ر  5 ح  ل م ه  ن في ي ف
سيح يسو ل يل في  ل  ك في صو  6  

 ّّ ا  و مع سة  ي سه  7 ه لم يحسب خ خ ن نه  ل
. لن ه  ئر في ش ج في  8 آخ صو ع ص  

و مو  ل سه  حت  ضع ن نس  ة ك ي ل
يب. س فو كل  9 لص ع  ي  فعه ه  لك  ل

ة 10 سم ك سم يسو كل  ثو ب ي ت ء  ل لس ن في  م
ا من تحت  ا  يعترف كل  11 من ع 

آ سيح هو  ل ه  ل  ي  12 لس  يسو 
ط  و ف عتم كل حين ليس ك في ح ئي ك  ح
وف  م ب و خاص بي ت ل ج في غي أ آ ب بل 

و  13 ع م  تري  تع مل في لع ا ه هو 
.من  سّر ل ا  14 جل  مة  م و كل شيء با  فع

لة ّّ با  15 م ا  ء  بس ونو با لو  ي ت ل
نو  م ك و بين ي تو ت م سط جيل معو  عيب في 

لم لع لحي افت في يو  16 في  ة  ين ب س مت
ا. ت ب ا تع ا  سع ب ني لم  سيح ب نني  17 ل ل

ب  نس سّر  كنت  مته  خ م  ن ي بيحة  ي ع 
عين. ج م  نتم  18 فر مع ب عينه كونو 

فرحو معي ي  ين  جو في  19 مسر ني  ع 
يب  ي ت وث ل م سريع تي لي سل  لر يسو  

م. ل حو سي  عرفت  ير  20 ن ح آخر ن ا ليس لي 
. م بإخا ل حو تم ب سي ي ل 21 ن و م   يع ي

سيح. ل م ا م هو ليسو  س خت  22 هو ان م 
يل. ان نه كول مع  خ معي اجل  نتم تعرفو   ف

ا. 23 لي ح حو ه  م   س جو     ه 

24 . م سريع لي تي  ي س ن  ني  لر    أثق ب

تس  25 ر ب م  لي سل  لا   ت من  ني حس ل
ل خ م  سول ن معي  ت ل مل معي  لع ي 

جتي. م  26 لح وم ان مغ م  يع ل ج ق   ك مشت
. نه ك مري عتم  و  27 س ل نه مر قري من  ف

و  ا ي ي ل ي  ح بل  ي  ليس  ه  ح ن ه  ل
. فر سرعة حت  28 لي ح ع ح م ب لي ته  س ف

. ن قل ح ن  كو  ي  رحو  و ت أيت   29 
كم. ّرم عن ه م ن مث لي ل فر  لر ب و في  ق  30 ف

سه  ر بن و م ل سيح ق  ل ل  جل ع انه من 
م لي. مت ص خ ر ن ي ي    ل

امو  3 بة ه  .كت لر فرحو في  خوتي  خير ي 
ي مؤّمنة. م ف م ل ة  ي ّي ث م ليست ع ر  2 لي ن

ع. ل ر  ن لشر  ة  ر فع ن ا    ل
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ر في  3 ت ن لر  ين نع ه ب ل ت  ل انن نحن 
. س ل ل ع  ا نت سيح يسو  ل  4 ل ت مع  لي  

س  ل ل ع  ح آخر  يت ن   . ي س  ل ع 
. ل أ ن ب من  5 ف لث ليو  تو في  ت م ل ة  من ج

ني من  ر مين ع ط بني ئيل من س سر من جنس 
مو فريسي. لن ة  نيين.من ج ر لغير  6 لع ة  من ج

. مو با لو لن ل في  ر  ل ة  نيسة.من ج ل  م 
سيح  7 ل جل  ته من  بح ف ق حس ن م ك لي  ل

. ي 8 خس حسب كل شيء  ني  جل بل   خس من 
ه خسر  ج ل من  بي  سيح يسو  ل ل معرفة  ف

سيح ل بح  ي  ية ل حس ن ن  ء  اشي ج  9 كل 
ي  ل ب مو بل  لن ل من  ليس لي بر  فيه 

. اي ل من ه ب ر  ل سيح  قو  10 ل اعرفه 
وته. شركة آامه متش ب مته  غ  11 قي ب ي  ل لع

. امو مة  ما  12 قي ت  صر ك ني ق ن ليس 
ي  كني  ه  ل اج ي   سع لع ني  ل

. سيح يسو ني  13 ل سي  حسب ن ن لست  اخو  ي 
نس م هو  ن  ح   فعل شي  ني  ل كت. ق 

ل م هو ق مت  لغر اجل  14 ء  سع نحو 
عو ه لة  .جع سيح يسو ل ي في  لع ر ه  15   ت ي ف

ن  ه سيع افه ف رتم شي ب فت ين من   م ل يع  ج
. ي م ه  لك  16 ل ك بحسب  نس كن ف م م ق 

لك عينه ر  ت ن نو عينه  ين بي مع  17 ل ث كونو مت
كم  ين يسير ه ك نحن عن ل و  اح اخو  ي 

. م  18 ق كرهم ل ن كنت  ا كثيرين يسير م
يب  ء ص ع هم  كي  ي ب كرهم  آ  مر 

سيح م  19 ل ن م ب ل ين  ل ا  ل م  يت ين ن ل
. ضي ا ر في  ت ين ي ل م  ي هم في خ   م

ي  20 لتي من  و  لس ف سيرتن نحن هي في 
س ل لر يسو  ّص هو  ر م ل سيغيّر  21 يحننت

و ع صو جس م  ضعن لي ل جس تو ش
سه كل شيء ع لن عته  ي ست ل     بحسب ع

م ي سر  4 لي شت  ل ء  اح خوتي   ي 
ء اح ي  لر  تو ه في  ث ي  ي ل  2 ك ب 
ر ر ف ت ي  ت ل سنتي ب  ية  ح في  فو

.  لر

تين ن 3 ع ه ص س ل ي  ي ي شري نت  سألك  عم 
قي  ب ي  ن  ي ك يل مع  ان ت معي في  ه تين ج ل

لحي ر  هم في س س ين  ل ين معي  م فرحو  4 لع
. فرحو ي  قو  لر كل حين  م  5 في  ن ح لي
لر قريب. . لن يع  ف عن ج و بشيء  6 معر ت ا ت

م  بل في كل شيء ت م  ر لتع لش ء مع  ع ل لصا  ب
م  7 ل ه. وب ظ ق ل يح و كل ع ل ي سا ه 

سيح يسو ل كم في  اخو كل م  8 ف ي  خير 
هر  يل كل م هو ع كل م هو  هو حق كل م هو ج
ة   ي نت ف كل م هو مسّر كل م صيته حسن  ك

فت ي ه  .ك م ف و  9 ر ت تس و  ت م تع
و  لسا ي له  و  فع و فّي ف  أيت و  عت س

م هر  10 مع آ ق  م  لر ج ان ني فرحت ب ثم 
ن  ن لم ت ل ل كنتم تعتنونه  كم بي  عتن ي مر 

م فرصة. ني ق  11 ل حتي ف ة  قو من ج ني  ليس 
ي ب  ت كو م ت   ع  12 ن فيه.تع ت عرف  

يع  في ج ل.في كل شيء  ست ي   عرف 
ل   ست جو   ع   ش بت   ء ق ت اشي

ص. ويني. 13 ن ل ي سيح  ل يع كل شيء في   ست
تي. 14 شتركتم في ضي تم حسن   م فع ن   غير 

ء  15 نه في ب يو  ي ل ي  و  ي تع نتم 
كني كنيسة ا نية لم تش يل ل خرجت من م ن

كم. ح نتم  ا  اخ  ء  لع   ح في حس 

مرتين  16 لّي مر  تم  س ي  ي  لوني م في تس ن ف
جتي. ر  17 لح لث ب  ية بل  لع ب  ني  ليس 

م. ب ثر لحس ت ستوفيت كل شيء  18 ل ني ق  ل
ت من متأ  ق ت.ق  ء  ست اشي تس  ر ب

ولة مرضية  بيحة م ة  ي ئحة  كم نسيم  لتي من عن
م بحسب غن في  19 عن ه. ج حتي ي كل  ل أ  في

. سيح يسو ل هر  20 ل في  ل  ل  بين   ّّ
هرين.آمين سيح  21 ل ل يس في  و ع كل ق س

ين معي. ل اخو  م  ي م ع .يس م ع 22 يسو م يس ي
ين من بيت قيصر. ل ا سي  يسين  ل يع  ة  23 ج نع

ي  هل في ل  ت  م آمين.كت يع سيح مع ج ل بن يسو 
تس. ر ب مية ع ي     من 
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بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة هللا وتیموثاوس  1
الى القدیسین في كولوسي واالخوة المؤمنین في  2 االخ

 المسیح نعمة لكم وسالم من هللا ابینا والرب یسوع المسیح

نشكر هللا وابا ربنا یسوع المسیح كل حین مصلّین  3
اذ سمعنا ایمانكم بالمسیح یسوع ومحبتكم  4 الجلكم

من اجل الرجاء الموضوع لكم في  5 سینلجمیع القدی
  السموات الذي سمعتم بھ قبال في كلمة حق االنجیل

الذي قد حضر الیكم كما في كل العالم ایضا وھو مثمر  6
 كما فیكم ایضا منذ یوم سمعتم وعرفتم نعمة هللا بالحقیقة.

كما تعلّمتم ایضا من ابفراس العبد الحبیب معنا الذي  7
الذي اخبرنا ایضا  8 سیح الجلكمھو خادم امین للم

من اجل ذلك نحن ایضا منذ یوم  9 بمحبتكم في الروح.
سمعنا لم نزل مصلّین وطالبین الجلكم ان تمتلئوا من 

لتسلكوا كما  10 معرفة مشیئتھ في كل حكمة وفھم روحي
یحق للرب في كل رضى مثمرین في كل عمل صالح 

بحسب قدرة متقوین بكل قوة  11 ونامین في معرفة هللا
شاكرین اآلب الذي  12 مجده لكل صبر وطول اناة بفرح

الذي انقذنا  13 اّھلنا لشركة میراث القدیسین في النور
الذي  14 من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبتھ

الذي ھو صورة  15 لنا فیھ الفداء بدمھ غفران الخطایا.
لق الكل فانھ فیھ خ 16 هللا غیر المنظور بكر كل خلیقة.

ال یرى  ما في السموات وما على االرض ما یرى وما
سواء كان عروشا ام سیادات ام ریاسات ام سالطین.الكل 

الذي ھو قبل كل شيء وفیھ یقوم  17 بھ ولھ قد خلق.
وھو راس الجسد الكنیسة.الذي ھو البداءة بكر  18 الكل

النھ  19 من االموات لكي یكون ھو متقدما في كل شيء.
وان یصالح بھ الكل لنفسھ  20 ان یحل كل الملء. فیھ سرّ 

عامال الصلح بدم صلیبھ بواسطتھ سواء كان ما على 
وانتم الذین كنتم قبال  21 االرض ام ما في السموات.

اجنبیین واعداء في الفكر في االعمال الشریرة قد 
في جسم بشریتھ بالموت لیحضركم  22 صالحكم اآلن

ان ثبتم على  23 امامھقدیسین وبال لوم وال شكوى 
 االیمان متأسسین وراسخین وغیر منتقلین عن رجاء

االنجیل الذي سمعتموه المكروز بھ في كل الخلیقة التي 
الذي  24 انا بولس خادما لھ تحت السماء الذي صرت

اآلن افرح في آالمي الجلكم واكمل نقائص شدائد المسیح 
صرت التي  25 في جسمي الجل جسده الذي ھو الكنیسة

انا خادما لھا حسب تدبیر هللا المعطى لي الجلكم لتتمیم 
السر المكتوم منذ الدھور ومنذ االجیال لكنھ  26 كلمة هللا

الذین اراد هللا ان یعّرفھم ما  27 اآلن قد أظھر لقدیسیھ
ھو غنى مجد ھذا السر في االمم الذي ھو المسیح فیكم 

ان الذي ننادي بھ منذرین كل انس 28 رجاء المجد
ومعلمین كل انسان بكل حكمة لكي نحضر كل انسان 

االمر الذي الجلھ اتعب  29 كامال في المسیح یسوع.
   ایضا مجاھدا بحسب عملھ الذي یعمل فّي بقوة

فاني ارید ان تعلموا اي جھاد لي الجلكم والجل الذین  2
  في الودكیة وجمیع الذین لم یروا وجھي في الجسد

ترنة في المحبة لكل غنى یقین لكي تتعزى قلوبھم مق 2
المذّخر فیھ جمیع  3 الفھم لمعرفة سّر هللا اآلب والمسیح

وانما اقول ھذا لئال یخدعكم احد  4 كنوز الحكمة والعلم.
فاني وان كنت غائبا في الجسد لكني معكم  5 بكالم ملق.

في الروح فرحا وناظرا ترتیبكم ومتانة ایمانكم في 
  مسیح یسوع الرب اسلكوا فیھفكما قبلتم ال 6 المسیح.

متأصلین ومبنیین فیھ وموطدین في االیمان كما علّمتم  7
انظروا ان ال یكون احد یسبیكم  8 متفاضلین فیھ بالشكر.

بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقلید الناس حسب اركان 
فانھ فیھ یحل كل ملء  9 العالم ولیس حسب المسیح.

فیھ الذي ھو راس وانتم مملوؤون  10 الالھوت جسدیا.
وبھ ایضا ختنتم ختانا غیر  11 كل ریاسة وسلطان.

  مصنوع بید بخلع جسم خطایا البشریة بختان المسیح.

مدفونین معھ في المعمودیة التي فیھا اقمتم ایضا معھ  12
واذ كنتم  13 بایمان عمل هللا الذي اقامھ من االموات.

محا لكم امواتا في الخطایا وغلف جسدكم احیاكم معھ مسا
اذ محا الصك الذي علینا في  14 بجمیع الخطایا.

الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعھ من الوسط مسمرا 
اذ جرد الریاسات والسالطین اشھرھم  15 ایاه بالصلیب.

فال یحكم علیكم احد في اكل او  16 جھارا ظافرا بھم فیھ
التي ھي ظل  17 شرب او من جھة عید او ھالل او سبت

ال یخسركم احد  18 العتیدة اما الجسد فللمسیح. االمور
الجعالة راغبا في التواضع وعبادة المالئكة متداخال في 

  ما لم ینظره منتفخا باطال من قبل ذھنھ الجسدي

وغیر متمسك بالراس الذي منھ كل الجسد بمفاصل  19
اذا ان كنتم  20 وربط متوازرا ومقترنا ینمو نموا من هللا

قد متم مع المسیح عن اركان العالم فلماذا كانكم عائشون 
ال تمّس وال تذق وال  21 في العالم تفرض علیكم فرائض

التي ھي جمیعھا للفناء في االستعمال حسب  22 تجس.
التي لھا حكایة حكمة بعبادة  23 وصایا وتعالیم الناس.

جھة اشباع نافلة وتواضع وقھر الجسد لیس بقیمة ما من 
   البشریة

فان كنتم قد قمتم مع المسیح فاطلبوا ما فوق حیث  3
اھتموا بما فوق ال بما  2 المسیح جالس عن یمین هللا.

النكم قد متم وحیاتكم مستترة مع المسیح  3 على االرض.
متى اظھر المسیح حیاتنا فحینئذ تظھرون انتم  4 في هللا.

م التي على فامیتوا اعضاءك 5 ایضا معھ في المجد
االرض الزنى النجاسة الھوى الشھوة الردّیة الطمع الذي 

االمور التي من اجلھا یأتي غضب  6 ھو عبادة االوثان
الذین بینھم انتم ایضا سلكتم  7 هللا على ابناء المعصیة

واما اآلن فاطرحوا عنكم  8 قبال حین كنتم تعیشون فیھا.
ف الكالم انتم ایضا الكل الغضب السخط الخبث التجدی

ال تكذبوا بعضكم على بعض اذ  9 القبیح من افواھكم.
  خلعتم االنسان العتیق مع اعمالھ
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ولبستم الجدید الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة  10
حیث لیس یوناني ویھودي ختان وغرلة  11 خالقھ

  بربري وسكیثي عبد حر بل المسیح الكل وفي الكل

محبوبین احشاء فالبسوا كمختاري هللا القدیسین ال 12
محتملین  13 رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول اناة

بعضكم بعضا ومسامحین بعضكم بعضا ان كان الحد 
 على احد شكوى.كما غفر لكم المسیح ھكذا انتم ایضا.

 وعلى جمیع ھذه البسوا المحبة التي ھي رباط الكمال 14

 ولیملك في قلوبكم سالم هللا الذي الیھ دعیتم في جسد 15

لتسكن فیكم كلمة المسیح بغنى  16 واحد.وكونوا شاكرین
ومنذرون بعضكم بعضا  وانتم بكل حكمة معلّمون

بمزامیر وتسابیح واغاني روحیة بنعمة مترنمین في 
وكل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا  17 للرب قلوبكم

ایتھا  18 الكل باسم الرب یسوع شاكرین هللا واآلب بھ
ایھا  19 ّن كما یلیق في الرب.النساء اخضعن لرجالك

ایھا  20 الرجال احبوا نساءكم وال تكونوا قساة علیھنّ 
االوالد اطیعوا والدیكم في كل شيء الن ھذا مرضي في 

  ایھا اآلباء ال تغیضوا اوالدكم لئال یفشلوا. 21 الرب

ایھا العبید اطیعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد  22
ناس بل ببساطة القلب ال بخدمة العین كمن یرضي ال

وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما  23 خائفین الرب.
عالمین انكم من الرب ستأخذون  24 للرب لیس للناس

واما  25 جزاء المیراث.النكم تخدمون الرب المسیح.
   الظالم فسینال ما ظلم بھ ولیس محاباة

ایھا السادة قدموا للعبید العدل والمساواة عالمین ان  4
واظبوا على الصالة  2 م انتم ایضا سیدا في السمواتلك

 ساھرین فیھا بالشكر

مصلّین في ذلك الجلنا نحن ایضا لیفتح الرب لنا بابا  3
  للكالم لنتكلم بسر المسیح الذي من اجلھ انا موثق ایضا

اسلكوا بحكمة من  5 كي اظھره كما یجب ان اتكلم. 4
لیكن كالمكم  6 جھة الذین ھم من خارج مفتدین الوقت.

كل حین بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كیف یجب ان 
جمیع احوالي سیعّرفكم بھا تیخیكس  7 تجاوبوا كل واحد

الذي  8 االخ الحبیب والخادم االمین والعبد معنا في الرب
  ارسلتھ الیكم لھذا عینھ لیعرف احوالكم ویعزي قلوبكم

ما مع انسیمس االخ االمین الحبیب الذي ھو منكم.ھ 9
یسلم علیكم ارسترخس  10 سیعّرفانكم بكل ما ھھنا.

المأسور معي ومرقس ابن اخت برنابا الذي اخذتم الجلھ 
ویسوع المدعو یسطس  11 وصایا.ان أتى الیكم فاقبلوه.

الذین ھم من الختان.ھؤالء ھم وحدھم العاملون معي 
یسلم علیكم  12 لملكوت هللا الذین صاروا لي تسلیة.

و منكم عبد للمسیح مجاھد كل حین ابفراس الذي ھ
الجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملین وممتلئین في كل 

فاني اشھد فیھ ان لھ غیرة كثیرة الجلكم  13 مشیئة هللا.
  والجل الذین في الودكیة والذین في ھیرابولیس.

سلموا  15 یسلم علیكم لوقا الطبیب الحبیب ودیماس. 14
وعلى نمفاس وعلى على االخوة الذین في الودكیة 

ومتى قرئت عندكم ھذه  16 الكنیسة التي في بیتھ.
الرسالة فاجعلوھا تقرأ ایضا في كنیسة الالودكیین والتي 

وقولوا الرخبس  17 من الودكیة تقرأونھا انتم ایضا.
  انظر الى الخدمة التي قبلتھا في الرب لكي تتممھا.

السالم بیدي انا بولس.اذكروا وثقي.النعمة  18
كم.آمین.كتبت الى اھل كولوسي من رومیة بید مع

   تیخیكس وأنسیمس
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بولس وسلوانس وتیموثاوس الى كنیسة التسالونیكیین  1
في هللا اآلب والرب یسوع المسیح.نعمة لكم وسالم من 

نشكر هللا كل حین من  2 هللا ابینا والرب یسوع المسیح
متذكرین بال  3 جھة جمیعكم ذاكرین ایاكم في صلواتنا

انقطاع عمل ایمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا 
عالمین ایھا االخوة  4 ح امام هللا وابینایسوع المسی

ان انجیلنا لم یصر لكم  5 المحبوبون من هللا اختیاركم.
بالكالم فقط بل بالقوة ایضا وبالروح القدس وبیقین شدید 

وانتم  6 كما تعرفون اي رجال كنا بینكم من اجلكم.
صرتم متمثلین بنا وبالرب اذ قبلتم الكلمة في ضیق كثیر 

حتى صرتم قدوة لجمیع الذین  7 لقدسبفرح الروح ا
النھ من قبلكم قد  8 یؤمنون في مكدونیة وفي اخائیة.

فقط بل في  أذیعت كلمة الرب لیس في مكدونیة واخائیة
كل مكان ایضا قد ذاع ایمانكم باO حتى لیس لنا حاجة ان 

النھم ھم یخبرون عنا اي دخول كان لنا  9 شیئا. نتكلم
هللا من االوثان لتعبدوا هللا الحي الیكم وكیف رجعتم الى 

وتنتظروا ابنھ من السماء الذي اقامھ من  10 الحقیقي
   االموات یسوع الذي ینقذنا من الغضب اآلتي.

النكم انتم ایھا االخوة تعلمون دخولنا الیكم انھ لم یكن  2
بل بعدما تألمنا قبال وبغي علینا كما تعلمون في  2 باطال

ا ان نكلمكم بانجیل هللا في جھاد فیلبي جاھرنا في الھن
الن وعظنا لیس عن ضالل وال عن دنس وال  3 كثیر.
بل كما استحسّنا من هللا ان نؤتمن على االنجیل  4 بمكر

ھكذا نتكلم ال كاننا نرضي الناس بل هللا الذي یختبر 
فاننا لم نكن قط في كالم تملق كما تعلمون وال  5 قلوبنا.

وال طلبنا مجدا من الناس ال  6 في علة طمع.هللا شاھد.
منكم وال من غیركم مع اننا قادرون ان نكون في وقار 

بل كنا مترفقین في وسطكم كما تربي  7 كرسل المسیح.
ھكذا اذ كنا حانّین الیكم كنا نرضى  8 المرضعة اوالدھا

ان نعطیكم ال انجیل هللا فقط بل انفسنا ایضا النكم صرتم 
كرون ایھا االخوة تعبنا وكدّنا.اذ فانكم تذ 9 محبوبین الینا.

كنا نكرز لكم بانجیل هللا ونحن عاملون لیال ونھارا كي ال 
انتم شھود وهللا كیف بطھارة  10 نثقل على احد منكم.

كما تعلمون  11 وببر وبال لوم كنا بینكم انتم المؤمنین.
 كیف كنا نعظ كل واحد منكم كاالب الوالده ونشجعكم

وا كما یحق O الذي دعاكم الى ونشھدكم لكي تسلك 12
من اجل ذلك نحن ایضا نشكر هللا بال  13 ملكوتھ ومجده

منا كلمة خبر من هللا قبلتموھا ال  انقطاع النكم اذ تسلمتم
هللا التي تعمل  ككلمة اناس بل كما ھي بالحقیقة ككلمة

فانكم ایھا االخوة صرتم  14 ایضا فیكم انتم المؤمنین.
الیھودیة في المسیح   التي ھي فيمتمثلین بكنائس هللا

 یسوع النكم تألمتم انتم ایضا من اھل عشیرتكم تلك اآلالم

الذین قتلوا الرب  15 عینھا كما ھم ایضا من الیھود
 aّ یسوع وانبیاءھم واضطھدونا نحن.وھم غیر مرضین

  واضداد لجمیع الناس

 

یمنعوننا عن ان نكلم االمم لكي یخلصوا حتى یتمموا  16
 ایاھم كل حین.ولكن قد ادركھم الغضب الى النھایة.خط

واما نحن ایھا االخوة فاذ قد فقدناكم زمان ساعة  17
بالوجھ ال بالقلب اجتھدنا اكثر باشتھاء كثیر ان نرى 

لذلك اردنا ان نأتي الیكم انا بولس مرة  18 وجوھكم.
الن من ھو رجاؤنا  19 ومرتین.وانما عاقنا الشیطان.

افتخارنا.ام لستم انتم ایضا امام ربنا  وفرحنا واكلیل
   النكم انتم مجدنا وفرحنا 20 یسوع المسیح في مجیئھ.

لذلك اذ لم نحتمل ایضا استحسّنا ان نترك في اثینا  3
فارسلنا تیموثاوس اخانا وخادم هللا والعامل معنا  2 وحدنا

  في انجیل المسیح حتى یثبتكم ویعظكم الجل ایمانكم

احد في ھذه الضیقات فانكم انتم  كي ال یتزعزع 3
الننا لما كنا عندكم سبقنا  4 تعلمون اننا موضوعون لھذا.

فقلنا لكم اننا عتیدون ان نتضایق كما حصل ایضا وانتم 
من اجل ھذا اذ لم احتمل ایضا ارسلت لكي  5 تعلمون.

اعرف ایمانكم لعل المجرب یكون قد جربكم فیصیر تعبنا 
جاء الینا تیموثاوس من عندكم  واما اآلن فاذ 6 باطال.

ومحبتكم وبان عندكم ذكرا لنا حسنا كل  وبشرنا بایمانكم
  ایضا ان نراكم حین وانتم مشتاقون ان ترونا كما نحن

فمن اجل ھذا تعزینا ایھا االخوة من جھتكم في ضیقتنا  7
الننا اآلن نعیش ان ثبتم انتم في  8 وضرورتنا بایمانكم.

نستطیع ان نعوض الى هللا من النھ اي شكر  9 الرب.
 جھتكم عن كل الفرح الذي نفرح بھ من اجلكم قدام الھنا.

طالبین لیال ونھارا اوفر طلب ان نرى وجوھكم  10
وهللا نفسھ ابونا وربنا یسوع  11 ونكمل نقائص ایمانكم.

والرب ینمیكم ویزیدكم  12 المسیح یھدي طریقنا الیكم.
 في المحبة بعضكم لبعض وللجمیع كما نحن ایضا لكم

لكي یثّبت قلوبكم بال لوم في القداسة امام هللا ابینا في  13
   مجيء ربنا یسوع المسیح مع جمیع قدیسیھ

فمن ثم ایھا االخوة نسألكم ونطلب الیكم في الرب  4
وترضوا یسوع انكم كما تسلمتم منا كیف یجب ان تسلكوا 

النكم تعلمون اّیة وصایا اعطیناكم  2 هللا تزدادون اكثر.
الن ھذه ھي ارادة هللا قداستكم.ان  3 بالرب یسوع.

ان یعرف كل واحد منكم ان یقتني  4 تمتنعوا عن الزنى
ال في ھوى شھوة كاالمم الذین ال  5 اناءه بقداسة وكرامة.

ھ في ان ال یتطاول احد ویطمع على اخی 6 یعرفون هللا.
ھذا االمر الن الرب منتقم لھذه كلھا كما قلنا لكم قبال 

اذا  8 الن هللا لم یدعنا للنجاسة بل في القداسة. 7 وشھدنا.
من یرذل ال یرذل انسانا بل هللا الذي اعطانا ایضا روحھ 

واما المحبة االخویة فال حاجة لكم ان اكتب  9 القدوس
 ان یحب بعضكم الیكم عنھا النكم انفسكم متعلمون من هللا

فانكم تفعلون ذلك ایضا لجمیع االخوة الذین  10 بعضا.
في مكدونیة كلھا.وانما اطلب الیكم ایھا االخوة ان تزدادوا 

وان تحرصوا على ان تكونوا ھادئین وتمارسوا  11 اكثر
  اموركم الخاصة وتشتغلوا بایدیكم انتم كما اوصیناكم
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خارج وال تكون  لكي تسلكوا بلیاقة عند الذین ھم من 12
ثم ال ارید ان تجھلوا ایھا االخوة  13 لكم حاجة الى احد

من جھة الراقدین لكي ال تحزنوا كالباقین الذین ال رجاء 
النھ ان كنا نؤمن ان یسوع مات وقام فكذلك  14 لھم.

فاننا  15 الراقدون بیسوع سیحضرھم هللا ایضا معھ.
الباقین الى  نقول لكم ھذا بكلمة الرب اننا نحن االحیاء

الن الرب نفسھ  16 مجيء الرب ال نسبق الراقدین.
بھتاف بصوت رئیس مالئكة وبوق هللا سوف ینزل من 

ثم نحن  17 السماء واالموات في المسیح سیقومون اوال.
االحیاء الباقین سنخطف جمیعا معھم في السحب لمالقاة 

  الرب في الھواء.وھكذا نكون كل حین مع الرب.

   وا بعضكم بعضا بھذا الكالم .لذلك عز 18

واما االزمنة واالوقات فال حاجة لكم ایھا االخوة ان  5
النكم انتم تعلمون بالتحقیق ان یوم  2 اكتب الیكم عنھا.

النھ حینما یقولون  3 الرب كلص في اللیل ھكذا یجيء.
سالم وامان حینئذ یفاجئھم ھالك بغتة كالمخاض للحبلى 

ایھا االخوة فلستم في ظلمة حتى  واما انتم 4 فال ینجون.
جمیعكم ابناء نور.وابناء  5 یدرككم ذلك الیوم كلص.

فال ننم اذا كالباقین بل  6 نھار.لسنا من لیل وال ظلمة.
الن الذین ینامون فباللیل ینامون والذین  7 لنسھر ونصح.

واما نحن الذین من نھار  8 یسكرون فباللیل یسكرون.
ن والمحبة وخوذة ھي رجاء فلنصح البسین درع االیما

 الخالص.

الن هللا لم یجعلنا للغضب بل القتناء الخالص بربنا  9
الذي مات الجلنا حتى اذا سھرنا او  10 یسوع المسیح

لذلك عزوا بعضكم بعضا  11 نمنا نحیا جمیعا معھ.
ثم نسألكم ایھا  12 وابنوا احدكم اآلخر كما تفعلون ایضا

بون بینكم ویدبرونكم في االخوة ان تعرفوا الذین یتع
وان تعتبروھم كثیرا جدا في المحبة  13 الرب وینذرونكم

ونطلب الیكم  14 من اجل عملھم.سالموا بعضكم بعضا.
ایھا االخوة انذروا الذین بال ترتیب.شجعوا صغار 

انظروا  15 النفوس.اسندوا الضعفاء.تأنوا على الجمیع.
ن اتبعوا ان ال یجازي احد احدا عن شر بشر بل كل حی

  افرحوا كل حین. 16 الخیر بعضكم لبعض وللجمیع.

اشكروا في كل شيء.الن ھذه  18 صلّوا بال انقطاع. 17
ال  19 ھي مشیئة هللا في المسیح یسوع من جھتكم.

امتحنوا كل  21 ال تحتقروا النبوات. 20 تطفئوا الروح.
  امتنعوا عن كل شبھ شر. 22 شيء.تمسكوا بالحسن.

م نفسھ یقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم والھ السال 23
ونفسكم وجسدكم كاملة بال لوم عند مجيء ربنا یسوع 

  امین ھو الذي یدعوكم الذي سیفعل ایضا 24 المسیح.

سلموا على االخوة  26 ایھا االخوة صلّوا الجلنا. 25
اناشدكم بالرب ان تقرأ ھذه  27 جمیعا بقبلة مقدسة.

نعمة ربنا یسوع  28 یسین.الرسالة على جمیع االخوة القد
   المسیح معكم.آمین
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بولس وسلوانس وتیموثاوس الى كنیسة التسالونیكیین  1
نعمة لكم وسالم من  2 في هللا ابینا والرب یسوع المسیح

ینبغي لنا ان نشكر هللا  3 هللا ابینا والرب یسوع المسیح
كل حین من جھتكم ایھا االخوة كما یحق الن ایمانكم ینمو 

 كثیرا ومحبة كل واحد منكم جمیعا بعضكم لبعض تزداد

حتى اننا نحن انفسنا نفتخر بكم في كل كنائس هللا من  4
اجل صبركم وایمانكم في جمیع اضطھاداتكم والضیقات 

بینة على قضاء هللا العادل انكم تؤھلون  5 التي تحتملونھا
اذ ھو عادل عند  6 لملكوت هللا الذي الجلھ تتألمون ایضا.
ذین وایاكم ال 7 هللا ان الذین یضایقونكم یجازیھم ضیقا

تتضایقون راحة معنا عند استعالن الرب یسوع من 
في نار لھیب معطیا نقمة للذین  8 السماء مع مالئكة قوتھ

ال یعرفون هللا والذین ال یطیعون انجیل ربنا یسوع 
الذین سیعاقبون بھالك ابدي من وجھ الرب  9 المسیح

متى جاء لیتمجد في قدیسیھ ویتعجب  10 ومن مجد قوتھ
المؤمنین.الن شھادتنا عندكم صدقت.في منھ في جمیع 

االمر الذي الجلھ نصّلي ایضا كل حین  11 ذلك الیوم.
من جھتكم ان یؤھلكم الھنا للدعوة ویكمل كل مسرة 

لكي یتمجد اسم ربنا  12 الصالح وعمل االیمان بقوة
یسوع المسیح فیكم وانتم فیھ بنعمة الھنا والرب یسوع 

   المسیح

خوة من جھة مجيء ربنا یسوع ثم نسالكم ایھا اال 2
ان ال تتزعزعوا سریعا عن  2 المسیح واجتماعنا الیھ

ذھنكم وال ترتاعوا ال بروح وال بكلمة وال برسالة كانھا 
ال یخدعنكم احد على  3 منا اي ان یوم المسیح قد حضر.

طریقة ما.النھ ال یاتي ان لم یات االرتداد اوال ویستعلن 
المقاوم والمرتفع على كل ما  4 انسان الخطیة ابن الھالك

یدعى الھا او معبودا حتى انھ یجلس في ھیكل هللا كالھ 
أما تذكرون اني وانا بعد عندكم  5 مظھرا نفسھ انھ الھ.
واآلن تعلمون ما یحجز حتى  6 كنت اقول لكم ھذا.

الن سّر االثم اآلن یعمل فقط الى ان  7 یستعلن في وقتھ.
وحینئذ سیستعلن  8 نیرفع من الوسط الذي یحجز اآل

 االثیم الذي الرب یبیده بنفخة فمھ ویبطلھ بظھور مجیئھ.

الذي مجیئھ بعمل الشیطان بكل قوة وبآیات وعجائب  9
وبكل خدیعة االثم في الھالكین النھم لم یقبلوا  10 كاذبة

 محبة الحق حتى یخلصوا.

والجل ھذا سیرسل الیھم هللا عمل الضالل حتى  11
لكي یدان جمیع الذین لم یصدقوا  12 یصدقوا الكذب

واما نحن فینبغي لنا ان نشكر  13 الحق بل سروا باالثم
االخوة المحبوبون من الرب ان  هللا كل حین الجلكم ایھا

وتصدیق  هللا اختاركم من البدء للخالص بتقدیس الروح
االمر الذي دعاكم الیھ بانجیلنا القتناء مجد  14 الحق.

فاثبتوا اذا ایھا االخوة وتمسكوا  15 ربنا یسوع المسیح.
 بالتعالیم التي تعلمتموھا سواء كان بالكالم ام برسالتنا.

وربنا نفسھ یسوع المسیح وهللا ابونا الذي احبنا  16
یعزي  17 واعطانا عزاء ابدیا ورجاء صالحا بالنعمة

   قلوبكم ویثبتكم في كل كالم وعمل صالح

كي تجري كلمة الرب اخیرا ایھا االخوة ّصلوا الجلنا ل 3
ولكي ننقذ من الناس االردیاء  2 وتتمجد كما عندكم ایضا.

امین ھو الرب الذي  3 االشرار.الن االیمان لیس للجمیع.
ونثق بالرب من جھتكم  4 سیثبتكم ویحفظكم من الشریر.

والرب  5 انكم تفعلون ما نوصیكم بھ وستفعلون ایضا.
ثم  6 لمسیحیھدي قلوبكم الى محبة هللا والى صبر ا

نوصیكم ایھا االخوة باسم ربنا یسوع المسیح ان تتجنبوا 
كل اخ یسلك بال ترتیب ولیس حسب التعلیم الذي اخذه 

اذ انتم تعرفون كیف یجب ان یتمثل بنا الننا لم  7 منا.
وال اكلنا خبزا مجانا من احد بل  8 نسلك بال ترتیب بینكم

ثقل على احد كنا نشتغل بتعب وكد لیال ونھارا لكي ال ن
لیس ان ال سلطان لنا بل لكي نعطیكم انفسنا قدوة  9 منكم.

فاننا ایضا حین كنا عندكم اوصیناكم  10 حتى تتمثلوا بنا.
 بھذا انھ ان كان احد ال یرید ان یشتغل فال یاكل ایضا.

الننا نسمع ان قوما یسلكون بینكم بال ترتیب ال  11
ھؤالء نوصیھم فمثل  12 یشتغلون شیئا بل ھم فضولیون.

ونعظھم بربنا یسوع المسیح ان یشتغلوا بھدوء ویأكلوا 
اما انتم ایھا االخوة فال تفشلوا في عمل  13 خبز انفسھم.

وان كان احد ال یطیع كالمنا بالرسالة فسموا  14 الخیر.
ولكن ال تحسبوه كعدو  15 ھذا وال تخالطوه لكي یخجل.

كم السالم ورب السالم نفسھ یعطی 16 بل انذروه كأخ.
السالم بیدي انا  17 دائما من كل وجھ.الرب مع جمیعكم

  بولس الذي ھو عالمة في كل رسالة.ھكذا انا اكتب.

   نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم.آمین 18
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ّصن  1 مر ه م سيح بحسب  ل سو يسو  بولس 
ئن ج سيح  ل ابن  2 بن يسو  وث  ل تي

بين  سا من ه  ة  ح ة  اي نع لصريح في 
بن سيح يسو  ث في  3 ل ليك  ت ت  ك 

ي توصي قوم   نية ل ل م ه  ن  فسس  كنت 
ي آ و تع ّ نس  4 خرا يع ف  ل خر ا يصغو 

. اي ل في  حث  بني ه  ب م  ا ح ل تس
ير  5 ض هر  ب  ة من ق ح ل ي  لوصية ف ية  م غ

ء. ي ي با  لح  لتي   قو عن  6 ص امو 
ل  ل كا ب ي  7نحرفو  ونو مع يري  ي

و هم ا ي مو  نه. لن ر ا م ي ولو    م ي

ه  8 ح يستع لح  ك  مو ص لن م   نن نع ل
موسي مو لم يوضع ل بل  9 ن لن ل ه   ع

ين ر ت ل ة  يحين  لأث ست ل نسين  ل ل  ّ ل
ي ت ام ل ي  ت ق ء  آب ي  ت ن  10 لن ل ل

لن قي  كو لس ل جعي  نثين  ل ح بين ل  ل
لصحيح يم  لتع يل  11 ك شيء آخر ي  ن حسب 

يه. ن ع نت  ت ل  ل  ر  12 م ه  ش ن 
ني  مين  جع ني  نه حس ني  ل قو بن  سيح يسو  ل

مة م  13 ل ف  ا م ل كنت ق ن 
ل في  ت ب ت اني فع ح نني  ل . تري يم  ع 

لتي في  14 ة  ح ل اي  بن ج مع  ة  ت نع ض ت
. سيح يسو و  15 ل ة كل ق مستح ة  ل قة هي  ص

ين  ل ل  ّص  لم لي لع ل  ء  سيح يسو ج ل  
. ن م  سيح فّي  16 ل ل ر يسو  ت لي ح نني ل  ل

ين  يؤمنو به عتي ا ل ن مث ا كل  ية. ن  اب حي   ل
يم  17 لح اله  ا ير  ن  ل ا ي هو  ل ك  م

.آمين هو ل هر  ل  ل  مة  ر ل ه  18 ح له 
ه حسب  ي عك  ستو وث  ابن تي ي  لوصية 

بة  ح ل ي تح في  يك ل ت ع لتي س و  لن
ه قو  19 لحسنة ف ل   لح  ير ص ض ي  لك 

ي اي  ة  ينة من ج لس م  سر ب ين  20 ن ل
ي  شي ل ت ل س ل  ن  اس يس  ين م هي من

ف ب حت ا ي    يؤ

و  2 ص ب  كل شيء  ت   ف
لن يع  ر اجل ج تش ا  و  2 بت ل اجل 

نة  ي حي م ي ن ين هم في منصب ل ل يع  ج
.ه ق و  و ل  3 ئة في كل ت م ا ه حسن 

ّصن ه ل  4 م صو  لن ي يع  ل يري  ج
. و لحق ي ح  5 معرفة  سيط  ح  له  انه يوج 

سيح ل انس يسو  لن  سه  6 بين ه  ل ب ن
صة ل ت  ق لش في  يع  ل ية اجل  لتي  7 ف

ت  ا جع سيح  ل قو في  لحق  سوا. ن ل ك 
لحق اي  ّ لامم في  .مع ّي  8 ك ي  يص ف

ب  هر ب غ ي  فعين  لرج في كل م 
.   ا ج

ة مع   9 لحش ّن ب  ت يّّن  ء ي لنس لك   ك
ء  مابس كثير  هب  آل ئر   ل ا ب تع

ع  10 نلث و ه ب ه بت ء متع يق بنس بل ك ي
لحة. . 11 ص و و في كل خ رأ بس ل ّم    لتتع

لرجل  12 ط ع  ا تتس ّم  رأ  تع ن لست آ ل ل
. و و في س ء. 13 بل ت ا ثم حو ل    ا آ ج

14 . لتع ت في  رأ أغويت فحص ل ن   آ لم يغو ل
ن ست 15 اي ل تن في  ا  ث ا ص بوا 

ل لتع سة مع  ل ة  ح    ل

ي  3 ية فيشت اس ح  بتغ  ة   ل قة هي  ص
. لح ا ص ف با لو بعل  2 ع اس و  ب  ي في

لح  ء ص غرب ي ل قا محتش م حي ع ح ص مرأ 
يم تع مع ب 3 ل ا  ا ضّر  ر  ل من  لربح غير م

ا محب ل صم  ي غير م يح بل ح بر بيته  4 ل ي
. ق ل  و ب ل ا في  ن  ك  5 حسن له 

نيسة ه. يف يعتني ب بر بيته ف   ح ا يعرف  ي

ينونة  6 ط في  ف فيس ا يتص اي ل يث  غير ح
يس. ين  7 ب ل و له ش حسنة من  ي  ت ب  ي

يسهم م ب فخ  ط في تعيير  ا يس لك  8 ن خ ل ك
نين غير  ق ا  لس مسة   لش و  ب  ي ي

يح ل لربح  معين ب ا  ثير  ل ر  ل م  9 مولعين ب ل
هر. ير  اي ب ي  10 سّر  ن هؤاء 

. نو با لو سو  ك ا ثم يتش ر  ت لك  11 لي ك
لنس و  ب  ت حي ي ل ص ق غير ث ء  

مرأ  12 مين في كل شيء. مسة كل بعل  لش ن  لي
. م حسن بيوت هم  ا برين  ين  13 ح م ل ا 

ة كثير في  ث جة حسنة  م  س تنو ان سو حسن ي تش
سيح يسو ل ل ب جي   14 اي  ليك  ه  كت ه 

ليك عن قريب ن  15 آتي  م ل ي تع ء ف ب  كنت 
ل هو كنيسة ه  ب  تتصرف في بيت ه  كيف ي

ته. ع ق لحق  و  يم هو سّر  16 لحي ع اج ع ب
ء  لر تر ر في  س ت ل ر في  و ه  لت

فع في  لم  لع من به في  امم أ ة كر به بين  ائ ل
   ل

ا 4 نه في  و صريح  لر ي ن  اخير ل منة 
ليم  تع ة  ح م بعين  اي ت يرت قو عن 

ين ئرهم 2 شي بة موسومة ض قو ك ء  ي   في 

ة ق  3 ع تنع عن  آمرين  ي ل  نعين عن  م
لحق. في  ع ؤمنين  ل ر من  لش   خ ه لتتن ب

خ مع  4 ا يرفض شيء   ة ه جي  ي ا كل خ
. 5ر لش لصا ة ه  ّر  6 انه ي ب  ف

سيح متربي  ل لح ليسو  م ص و خ اخو ب ت
ّعته. ل تت لحسن  يم  لتع اي  ا  م  7 ب

سك  ّ ن ف  ية ف ئ لع نسة  ل ف  ر ل
. و ت   ل
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فعة  8 و ن لت ن  ل يل  فعة ل ية ن س ل ضة  لري ا 
. لعتي ضر  لح لحي  ل شيء  ل موع    ل

9 . و ة كل ق مستح ة  ل قة هي  انن ل  10 ص
ل هو  لحي  ءن ع ه  ج ين  ل نعيّر انن ق  نتعب 

ؤمنين. ل ا سي  لن  يع  ّص ج  ب  11 م
ّم ؤمنين  12 ع ثتك بل كن ق ل ح بح ن  ا يست

اي  لر في  ة في  ح ل لتصرف في  ا في  ل في 
. ل ء  13 في  ر ل ف ع  ع جيء  ل  

يم لتع ع  14 لوعظ  ل لتي فيك  ة  وه ل ل  ا ت
ة. شي ل ي  ضع  و مع  لن .كن فيه  15 لك ب هتم ب

م و ت ي ي هر في كل شيء.ل سك  16 ك  احظ ن
سك  ّص ن ت ه ت لك.انك  فع يم  ع  لتع

ي عونك  ين يس    ل

خو 5 اح ك ه كأ  جر شي بل ع   ا ت

ل  2 خو ب ث ك لح ّم  ئ ك   لع

مل. 3 ة  ي لح تي هّن ب و ل مل  ا ن   4 كر  ل
م نت  ا ك و  ّ يتع ا  ح ف يوقّر  ة ل 

و  م لح  .ا ه ص ف ل م  ي ل يوفو  م  هل بيت
حي ف  5 م ه. ة  م ة  ي لح لتي هي ب ن  ل

و  لص ل  ب  هي تو ءه ع ه  ج ت  أل
. ن هي حية. 6 ليا  تت  ة ف م تنع ل   م 

.فأ  7 ّن با لو ي ي ح ا يعتني  8 ب ل  ك 
هو شر من  اي  ر  ن هل بيته ف  ا سي  صته  ب

ؤمن. ل قل من  9 غير  ره  ن ع ة  لم ي م تتب  لت
ح جل  مرأ  ع  10 ستين سنة  و ل في  مش

ت  ء غس لغرب فت  ض ا  ا بّت  ن ق  لحة  ت ص
يسين ل ل  جل  عت كل ع ت ين  ي ت ل ع  س

لح. ّن مت  11 ص ّن ان ف ث ف لح مل  ا م 
جن. سيح ير  يت ل ر ع  ينونة  12 ب ّن  ل

. ا اي  ّن  ف ّن  ن  13 ان ي يتع لك  مع 
ط بل  ا ف لسن ب يو  ل ن في  ا ي ّن ب  ي

ن ولي يت ف ي  ب. م  ي  14 ب ا ي ف
ا  يو  ل بّر  ي ا  ا ي  جن  ث يت لح  

لشتم. جل  ة ل من  ين ع ّن ق  15 يع ف بع
. لشي ء  ؤمن  مؤمنة  16 نحرفن   ك ل

ع هي  ي تس نيسة ل ل ّل ع  ا يث هّن  ع يس مل ف
مل ة  ي لح تي هّن ب و ل 17 ل بر م  ل شيو 

ين  ل ا سي  ة  ع مة م ر ها ل و  يحس حسن ف
يم. لتع ة  ل و في  ّم  18 يتع و ا ت ت ي ل ا 

جرته عل مستحق  ل . س ية  19 ثو  ل ش ا ت
. و ين  ثاثة ش ه ا ع ش ين  20 ع شيخ  ل

قي ل و عن  ي ي يع ل ل م  م  بّ و  ن ي
سيح  21 خوف. ل لر يسو  م ه  ش  ن

ا  ظ ه ب غر  ين  تح ت ل ة  ائ ل
. ب ح ل شي ب ا  22 تع ة  لع ح ب ع ي ع  ا ت

هر سك  ظ ن ح آخرين. ي    تشتر في خ

يا  23 ر ق ل خ ستع ء بل  ن في م بع شر م ا ت
ل مك  س تك  جل مع لن  24 ثيرمن  ي بعض  خ

م. ع عض فتت ل م  ء. ل ل  لك  25 ضحة تت  ك
لك ا  لتي هي خاف  ضحة  لحة  لص اع  ي 

ن  ت    ي

م  6 ت و س يحس ي تحت نير ف ين هم ع ل يع  ج
ه. ي تع سم ه  تر ع  ا ي كر ل ين كل    مستح

م س مؤم 2 ين ل خو ل م  م ان ينو ب نو ا يست
ئ هم  بل ل كو في  ين يتش ل كثر ا  موهم  لي

عظ ّم  .ع وبو مح ّم  3 ب مؤمنو  ح يع  ك 
سيح  ل بن يسو  فق ك  ا يو ي آخر  تع

و لت ل هو حسب  يم  لتع ّف  4 لصحيحة  ف تص
ح ل ب م شي بل هو متع ح هو ا ي م ث 

ء  افتر ص  ل لحس  لتي من يحصل  ا  ل
يّة لر نو  هن  5 ل ل س  ن ف ع  من

نب مثل  .ت و ت لت نو   لحق ي مي  ع
ة. 6 هؤاء. ي ي ت ع عة ف ن ل و مع  لت   م 

نن ا ن   7 ضح  لم بشيء  لع خل  انن لم ن
ر منه ب تف  8 شيء.ن ن كسو ف ف ك لن قو 

. و  9 ب ء فيس غني ونو  ين يري  ي ل م 
ر تغر  م ية  و كثير غ ش فخ  ربة  في ت

. ا ل ب  لع صل  10 لن في  ل  ة  ا مح
اي  ّو عن  بتغ قو ض ل   لشر  ل  ل

. ج كثير م ب س ن نس ه م 11 عنو  نت ي   
ة  ح ل اي  و  لت ر  ل ع  ت هر من ه  ف

عة. لو ر  لحسن  12 لص اي  ه ج  ج
عترفت  ي  عيت  لي  لتي  ية  اب لحي  مسك ب

و كثيرين. م ش لحسن  ف  م  13 اعتر صيك 
ل ش ل سيح يسو  ل ل  ل ل يحيي   ه 

لحسن ف  اعتر ي ب ن ل س  لوصية  14 بيا ظ   تح
سيح ل بن يسو  و  ل  ا لو  نس  ل  15 با 

و  ل ك  لوحي م ي  لع ل  ت ق ّينه في  سي
ب ا كن في  16   و س ل ح له ع  ل 

ل لم ن منه  ا ي   نو ا ي لن  ح من  ير 
ل ية.آمينير  اب ل  مة  ر ل   17  له 

و ا ي ر  ضر  ا يست لح هر  ل ء في   اغني
ل  لحي  لغن بل ع ه  ينية  ءهم ع غير ي ج

نحن كل شيء بغن تع. ي ت  يصنعو صاح  18 ل
ء  ي س ونو  لحة  ي ع ص ء في  غني ونو   ي

ء  ء كرم لع يعفي  لتو م  19 في  س ّخرين ان م
ية اب لحي  و ب س ي ي ل ل ست س حسن ل ي  20 س

ل  ل ا  ل يعة معرض عن  لو ظ  ح وث  تي
اسم ل  م  لع ل  م نس  هر  21 ل ل  ت

. اي ة  غو من ج ة معك.آمين 22 به قو      لنع
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ع  1 ة ه اجل  شي سيح ب ل سو يسو  بولس 
سيح ل لتي في يسو  ابن  2 لحي  وث  ل تي

سيح يسو  ل آ  سا من ه  ة  ح ة  يب.نع لح
ير  3 بن ج ب ع من  ل  ر ه  ش ني 

ن تي ليا  ن في  كر با    هر ك 

ق   4 ئ فرح مشت مت ي  موعك ل   5 كر 
ا في  ن  ل س ل فيك  ء  لري يم  لع اي  كر  ت

. ي نه فيك  ني موقن  ل ي  فني مك  تك لوئيس    ج

لتي  6 ة ه  ي موه ر  ّكر  ت ب  لس ف 
. ّ شل بل   7 فيك بوضع ي ل ن   ا ه لم يع

لن ة  ح ل و  ا بي  8 صحل بن  ل بش  فا ت
يل  ان ش اجل  ل حت  شتر في  سير بل  ن 

سة ا  9 بحسب قو ه عو م ن  ع ّصن  ل خ
يت  لتي أع ة  لنع ص  ل ت  لن بل ب ع ت  ب

لية ا منة  ا ل  سيح يسو ق ل ن  10 لن في 
ّصن ي و م آ ب ر  ل أ ب ل  سيح  ل سو 

يل ان ة  س و بو ل لحي  ن  و  ل  11 ل
ّ لامم. مع سوا  ن له ك  ت  ل  12 جع

ل انني  خ نني لست  ي ل امو  ل ه  حت ب  لس
ل  يعتي  ظ  نه ق  يح موقن  ن آمنت  لم ب ع

ليو ل 13 لك  لصحيح  ا  ل سك بصو  عته ت  س
. سيح يسو ل لتي في  ة  ح ل اي    مني في 

كن فين 14 لس ل  لر  لحة ب لص يعة  لو ظ   ح
ّ عني  15 ت سي  ين في  ل يع  م ه  ج نت تع

نس. هرموج ّس  م في ين من ة  16 ل ح لر  ليعط 
ل  لم ي حني  و انه مر كثير  نيسي يت  ل

تي س جت  17 بس فر  ني ب مية  بل ل ك في 
ني.  ه 18فوج لر في  ليع ة من  ح لر  ي 

نت تعرفه فسس  كل م ك ي في  . ليو    جي لك 

2 . سيح يسو ل لتي في  ة  لنع بني ب نت ي  ّو  م  2 فت
ونو  ء ي من س  ن عه  و كثيرين  عته مني بش س

و ّ ء  يع .ك ي حت  3  آخرين  نت في  شتر  ف
سيح. ل لح ليسو  ن ص ش ك هو  4 ل ح  ليس 

. ي يرضي من جنّ لحي ل ع  ك ب ن يرت   يت

5 . نوني ه ق ّل  لم ي ه ا ي ح ي  ي  ك 
ا في  6 ل يتعب يشتر هو  لحّر  ب   ي

. ي 7 اث .ف قو م م  لر ف في كل شيء.ف ك   ع
امو من نسل   8 ل من  سيح  ل كر يسو 

ي ي ن يو  9 بحسب  ل ش حت  ل ل  حت ل فيه 
. يّ ة ه ا ت ن ك نب.ل ر  10 ك ص ن  لك  اجل 

ي  و هم  ي يحص ين ل ت ل ع كل شيء اجل 
سيح يسو مع م  ل ل في  ا  ل .ع    ب

نه  كن ق متن معه فسنحي  11 ة  ل قة هي  ص
ي معه. كن  12 ي معه. ك  ر فسن  كن نص

. رن ي سين و  ر ف و ي  13 نن ء ف من  كن غير 
سه ر ن   مين لن ي  ين

و  14 ح لر  ا يت ش ق  امو من ّر ب  ف
امر غير  . ا ل معين.ب لس فع لشيء.ل  جت  15 لن

ة  ّصا ك ما ا ي م ّك ع ّّ م سك  يم ن  ت
مة. است جتن  16 لحق ب نسة ف ل ة  ل اقو  م 

. و كثر ف ل  مو  م يت م ترع  17 ان ت ك
يتس في يس  ين م هي ين من ل ة. ك غ عن  18 ك ل 

ل ين   ئ .لحق ق ي قو مة ق ص في    ي

م  19 تم.يع ل ت  له ه  سخ ق ث لر س ه  ن  ل
سم  ي  ّ اثم كل من يس نب  ليت ين هم له. ل لر 

سيح. هب  20 ل ير ليس آنية من  ن في بيت ك ل
مة  ر ك ل ت ي  ف  خ ط بل من خشب  ة ف ف

. و سه من 21 ه ل ح ن ّر  ء  ف  ن و  ه ي
لح ل ص ل ع سي مستع ل فع ل س ن مة م ر   ل

ر  22 ل ع  ت هر من  بية ف لش و  لش م 
لر من  عو  ين ي ل لسا مع  ة  ح ل اي 

ي. ب ن ل  23 ق جتن ع ة  ي لس ية  لغ حث  ل
. صم  24 ن تولّ خصوم ب  ي لر ا ي ع 

و ع  يم ص تع لح ل يع ص ل و مترف ب بل ي
ش م  25 ل ي مين عس  يع ل عة  لو ب ب مؤ

لحق عرفة  يس  ق  26 ه توبة ل ب و من فخ  ي فيست
ته م ا    قتنص

منة  3 اخير ستأتي  اي  نه في  م ه  ع ن  ل
ة. ين ل  ا 2 صع م مح س ين ان ونو مح لن ي

م غير  ي ل ئعين لو ّفين غير  رين م ين مست متع
نسين كرين  ي  3 ش ي ين ع ل ض ث با حنو با 

صا ين ل هة شرسين غير مح ين  4 لن تح ئنين م خ
ة ه ين ل  مح ين مح م صو  5 متص ل

ع .ف ر قّوت م من ن ل و  نه  6 ر عن هؤاء.لت ف
و نسيّ  يس يو  ل و  خ ين ي ل من هؤاء هم 

ة ت و م ق بش ي منس ا خ ّ ن في  7 مح يتع
. ب لحق  ل معرفة  ن  عن  ي ا يست   كل حين 

ي  8 لك هؤاء  ريس موس ك ي ك ق ينّيس 
اي ة  من ج م  ن ه س  ن ف لحق. مو   ي

. و  9 مرفوضو م سي كثر ا ح مو  م ا يت ن ل
ي ينك  ق  يع ك ك ح نت  10 ضح ل م 

تي  ن ني  ي قص  سيرتي  ي  ي عت تع ف ت
ر ص تي  آامي مثل م  11 مح تي  ض

ض  يّة  . لستر ونية  ي كية  ن بني في  ص
ني  ن يع  ل من  ت. .حت ين  12 لر ل يع  ج

. سيح يسو ي ل و في  لت  يري  يعيشو ب
أ  13 ل  مو  ين سيت ّ ل اشر  لن  ن  ل

ّين. م ّين  ت  14 م ت ع م تع ث نت ف م 
ت. ن تع ف م نت ع ولية تعرف  15 ي ل نك من 

ا  ك ل ّ ل  تح سة  ل تب  ل ل اي  ب
. سيح يسو ل   في 
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يم  16 تع فع ل ن ت هو موح به من ه  ل كل 
ر ل ل في  يب  لتأ ويم  ت و  17 لتوبيخ ل ي ي ل
لح ل ص ل ع ما متأه ل    نس ه ك

لعتي   4 سيح  ل لر يسو  م ه  ش   ن ن 
و  امو عن  ء  احي ين  وتهي كر  2 م

غير  سب  قت من لك في  ف ع  ع ة  ل ب
يم. تع ن  ل  ر عظ ب نت بّخ  سب. و  3 من انه سي

م  ت و لصحيح بل حسب ش يم  لتع و فيه  قت ا يحت
م مع ة مس ين مستح ّ م مع عو ل صة ي   ل

ل  4 ينحرفو  لحق  م عن  مع فيصرفو مس
. ف ر نت ف 5 ل ل م  حت صح في كل شيء.

متك م خ شر.ت ل ل  ل ع ع . ش آ  6 ل ن  ني  ف
ر. نحالي ق ح قت  ي  ب س ه  7 س ق ج

اي ت  لسعي ح ت  ك لحسن  خير ق  8 ل 
لر  ليو  لك  ه لي في  ل ي ر  ل يل  ك ضع لي 

و ين يح ل يع  ط بل ل ليس لي ف لع  ي   ل
ي لّي سريع 9 و  يء  ا  10 ب  ت

ل  هب  ضر  لح لم  لع حب  ي ق تركني  
ل  س  تي ية  ل غا يس  كريس ي  لوني تس

ية.  ل

فع  11 ر معك انه ن ح ح معي.خ مرقس  لوق 
مة. فسس. 12  لي ل ل  ته  س س ف  ي   م تي

ل تركته  13 ء  ر لر ح بس  في تر عن ك
. لرقو ا سي  ي  تب  ل ت  ن  14 مت ج س

لر حسب  .لي  ر لي شر كثير لنّح 
له. . 15 ع لن ج قو ي انه ق  نت  ظ منه  حت  ف

يع  16 ل ح معي بل  ر  ا لم يح جي  حت في 
م. ي قف م 17 تركوني.ا يحسب ع لر  ن  عي ل

امم فأن  يع  ع ج يس ر  ل ي تتم بي  ني ل قو
. اس ء  18 من فم  ل  لر من كل ع ني  سين

هر  ل  ل  ل له  . لس وته  ّصني ل ي
.آمين هو بيت  19 ل كيا  م ع فرس  س
. و م  20 نيسي . نثو ي في كو ستس ب

يتس مري س فتركته في مي في يء  21 .تر ب  ت
ية  كاف لينس  يس  بو ولس  ف يك  م ع ء.يس لشت ل  ق

. يع سيح مع  22 اخو ج ل لر يسو 
م.آمين ة مع لنع    حك.
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الجل ایمان  بولس عبد هللا ورسول یسوع المسیح 1
على  2 التقوى مختاري هللا ومعرفة الحق الذي ھو حسب

بھا هللا المنزه عن الكذب  رجاء الحیاة االبدیة التي وعد
وانما اظھر كلمتھ في اوقاتھا  3 قبل االزمنة االزلیة

بالكرازة التي اؤتمنت انا علیھا بحسب امر  الخاصة
 الى تیطس االبن الصریح حسب االیمان 4 هللا مخلصنا

 المشترك نعمة ورحمة وسالم من هللا اآلب والرب یسوع

من اجل ھذا تركتك في كریت لكي  5 المسیح مخّلصنا
ترتیب االمور الناقصة وتقیم في كل مدینة شیوخا  تكمل

لھ  ان كان احد بال لوم بعل امرأة واحدة 6 اوصیتك. كما
  متمردین. شكایة الخالعة والاوالد مؤمنون لیسوا في 

كوكیل هللا غیر  النھ یجب ان یكون االسقف بال لوم 7
وال ضّراب  معجب بنفسھ وال غضوب وال مدمن الخمر

بل مضیفا للغرباء محبا  8 وال طامع في الربح القبیح
مالزما للكلمة  9 بارا ورعا ضابطا لنفسھ للخیر متعقال

قادرا ان یعظ  التعلیم لكي یكون الصادقة التي بحسب
فانھ یوجد  10 ویوّبخ المناقضین. بالتعلیم الصحیح

بالباطل ویخدعون العقول وال  كثیرون متمردین یتكلمون
الذین یجب سد افواھھم فانھم  11 سیما الذین من الختان

 بیوتا بجملتھا معّلمین ما ال یجب من اجل الربح یقلبون

لكریتیون خاص.ا قال واحد منھم.وھو نبي لھم 12 القبیح.
ھذه الشھادة  13 دائما كذابون وحوش ردّیة بطون بطالة.

وبخھم بصرامة لكي یكونوا اصحاء  صادقة.فلھذا السبب
 ال یصغون الى خرافات یھودیة ووصایا 14 في االیمان

كل شيء طاھر للطاھرین  15 اناس مرتدین عن الحق.
وغیر المؤمنین فلیس شيء طاھرا بل قد  واما للنجسین

یعترفون بانھم  16 ایضا وضمیرھم. نھمتنجس ذھ
باالعمال ینكرونھ اذ ھم رجسون غیر  یعرفون هللا ولكنھم
   كل عمل صالح مرفوضون طائعین ومن جھة

ان یكون  2 الصحیح. واما انت فتكلم بما یلیق بالتعلیم 2
متعقلین اصحاء في االیمان  االشیاخ صاحین ذوي وقار

في سیرة تلیق كذلك العجائز  3 والمحبة والصبر.
غیر ثالبات غیر مستعبدات للخمر الكثیر  بالقداسة
 لكي ینصحن الحدثات ان یكّن محبات 4 الصالح معلمات

متعقالت عفیفات مالزمات  5 لرجالھّن ویحببن اوالدھنّ 
صالحات خاضعات لرجالھّن لكي ال یجدف على  بیوتھنّ 

 7 كذلك عظ االحداث ان یكونوا متعقلین 6 كلمة هللا.

الحسنة ومقدما  ما نفسك في كل شيء قدوة لالعمالمقد
 في التعلیم نقاوة ووقارا وإخالصا

المضاد اذ لیس  وكالما صحیحا غیر ملوم لكي یخزى 8
والعبید ان یخضعوا  9 لھ شيء رديء یقولھ عنكم.

غیر  10 في كل شيء غیر مناقضین لسادتھم ویرضوھم
صالحة لكي یزیّنوا تعلیم  مختلسین بل مقدمین كل امانة

النھ قد ظھرت نعمة هللا  11 مخّلصنا هللا في كل شيء.
  لجمیع الناس المخّلصة

والشھوات العالمیة  معلّمة ایانا ان ننكر الفجور 12
  العالم الحاضر ونعیش بالتعقل والبر والتقوى في

هللا العظیم  منتظرین الرجاء المبارك وظھور مجد 13
الذي بذل نفسھ الجلنا لكي  14 سیحومخّلصنا یسوع الم

كل اثم ویطھر لنفسھ شعبا خاّصا غیورا في  یفدینا من
 تكلم بھذه وعظ ووّبخ بكل سلطان.ال 15 اعمال حسنة.

   یستھن بك احد

والسالطین ویطیعوا  ذّكرھم ان یخضعوا للریاسات 3
وال یطعنوا في احد  2 ویكونوا مستعدین لكل عمل صالح.

مین حلماء مظھرین كل وداعة مخاص ویكونوا غیر
 الننا كنا نحن ایضا قبال اغبیاء غیر 3 لجمیع الناس.

عائشین  مستعبدین لشھوات ولذّات مختلفة طائعین ضالین
  بعضنا بعضا. في الخبث والحسد ممقوتین مبغضین

ال  5 واحسانھ ولكن حین ظھر لطف مخّلصنا هللا 4
خّلصنا بمقتضى رحمتھ  باعمال في بر عملناھا نحن بل

الذي سكبھ  6 الروح القدس بغسل المیالد الثاني وتجدید
حتى اذا تبررنا  7 مخّلصنا بغنى علینا بیسوع المسیح
صادقة  8 رجاء الحیاة االبدیة. بنعمتھ نصیر ورثة حسب

الذین  االمور لكي یھتم ھي الكلمة.وارید ان تقرر ھذه
ھي  اعماال حسنة.فان ھذه االمور آمنوا باk ان یمارسوا

واما المباحثات الغبیة  9 للناس. والنافعة الحسنة
والخصومات والمنازعات الناموسیة فاجتنبھا  واالنساب

الرجل المبتدع بعد االنذار  10 غیر نافعة وباطلة. النھا
عالما ان مثل ھذا قد  11 ومرتین اعرض عنھ مرة

حینما  12 محكوما علیھ من نفسھ انحرف وھو یخطئ
بادر ان تأتي الّي الى  س او تیخیكسارسل الیك ارتیما

جھز زیناس  13 ھناك. نیكوبولیس الني عزمت ان اشتي
 للسفر حتى ال یعوزھما شيء. الناموسي وابلّوس باجتھاد

اعماال حسنة  ولیتعّلم من لنا ایضا ان یمارسوا 14
یسلم  15 ثمر. للحاجات الضروریة حتى ال یكونوا بال

الذین یحبوننا في  علیك الذین معي جمیعا.سلم على
   االیمان.النعمة مع جمیعكم.آمین
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و  1 ي ل ف ا  وث  تي سيح  ل سير يسو  بولس 
مل معن لع و  ح ّس  2 ل خ وبة  ح ل يّة  ب ل 

لتي في بيتك نيسة  ل ل  ن معن  ت م  3 ل ة ل نع
سيح ل لر يسو  بين  ي  4 سا من ه  ل ر  ش

تي و ي في ص كر  تك  5 كل حين  ح مع ب س
ل يسيناي  ل يع  ل لر يسو     لك نحو 

لصا  6 لة في معرفة كل  نك فعّ ي و شركة  ي ت ل
. سيح يسو ل م اجل  ا لن فرح كثير  7 ل في

حت  ستر يسين ق  ل ء  حش تك ا  ب مح ية بس تع
ا ي  ة كثير   8 بك  سيح ث ل لك  ك لي ب ل

يق ج 9 آمر ب ي ن من  لحر   ب ب ة  ح ل ل 
سيح  ل سير يسو  آ  لشيخ  ير بولس  نس ه ن

ته في  10 ي ل ل  س  نسي بني  ليك اجل  ب 
فع  11 قيو آ ن نه  ل فع لك  ا غير ن ل ك ق

لي ئي. 12 لك  حش ل هو  ه  ق ته.ف   ل 

ه عن ل 13 مس ء   ش مني عوض ل كنت  ي ي
يل ان  عنك في قيو 

و  14 ي ا ي فعل شي ل أيك لم    ن ب  ل
يل  ر بل ع س اض يل  نه ع س خير ك

. عة  15 اختي ل س فتر عنك  ب اجل ه  انه 
اب ل  و لك  ي ي ل  16 ل ف ا كع في م بع بل 

ليك في من ع لحر  م ب لّي ف ا سي  وب  خ مح  
يع لر ج س  ه  17 ل ق ني شري ف ف كنت تحس

. ير ين  18 ن يه  ك بشيء  لك ع ثم  ك ق 
ّي. لك ع حسب  ن  19 ف . ت بي ن بولس كت

. ي سك  يو لي بن نك م قو لك    في.حت ا 

ن لي 20 ا لي ي  .  نعم  لر فر بك في 
. لر ئي في  ليك  21 حش ت  عتك كت ثق ب ن   

قو كثر م  ي  عل  نك ت ل  ع  22 ع مع ه 
م هب ل م سأ ت و نني بص جو  ا اني  ي من  لي 

سيح يسو 23 ل أسو معي في  ل ر  ب يك  م ع  يس
و مع 24 م لع لوق  ي  سترخس   ي.مرقس 
و  25 ي ل ف م.آمين. ح سيح مع  ل بن يسو  ة  نع

ل س  نسي مية ع ي  ت من     كت
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هللا بعد ما كلم اآلباء باالنبیاء قدیما بانواع وطرق  1
كلمنا في ھذه االیام االخیرة في ابنھ الذي جعلھ  2 كثیرة

الذي وھو  3 وارثا لكل شيء الذي بھ ایضا عمل العالمین
بھاء مجده ورسم جوھره وحامل كل االشیاء بكلمة قدرتھ 

بعدما صنع بنفسھ تطھیرا لخطایانا جلس في یمین 
صائرا اعظم من المالئكة بمقدار  4 مة في االعاليالعظ

النھ لمن من المالئكة قال  5 ما ورث اسما افضل منھم
قط انت ابني انا الیوم ولدتك.وایضا انا اكون لھ ابا وھو 

وایضا متى ادخل البكر الى العالم یقول  6 یكون لي ابنا.
وعن المالئكة یقول الصانع  7 ولتسجد لھ كل مالئكة هللا.

واما عن االبن  8 الئكتھ ریاحا وخدامھ لھیب نار.م
كرسیك یا هللا الى دھر الدھور.قضیب استقامة قضیب 

احببت البر وابغضت االثم من اجل ذلك مسحك  9 ملكك.
وانت  10 هللا الھك بزیت االبتھاج اكثر من شركائك.

في البدء اسست االرض والسموات ھي عمل  إیوۇو
  تبقى وكلھا كثوب تبلى ھي تبید ولكن انت 11 یدیك.

وكرداء تطویھا فتتغّیر ولكن انت انت وسنوك لن  12
ثم لمن من المالئكة قال قط اجلس عن یمیني  13 تفنى.

ألیس جمیعھم  14 حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك.
ارواحا خادمة مرسلة للخدمة الجل العتیدین ان یرثوا 

   الخالص

  نا لئال نفوتھ.لذلك یجب ان نتنبھ اكثر الى ما سمع 2

النھ ان كانت الكلمة التي تكلم بھا مالئكة قد صارت  2
  ثابتة وكل تعد ومعصیة نال مجازاة عادلة

فكیف ننجو نحن ان اھملنا خالصا ھذا مقداره قد ابتدأ  3
شاھدا هللا  4 الرب بالتكلم بھ ثم تثبت لنا من الذین سمعوا

ح معھم بآیات وعجائب وقوات متنوعة ومواھب الرو
فانھ لمالئكة لم یخضع العالم العتید  5 القدس حسب ارادتھ

لكن شھد واحد في موضع قائال ما ھو  6 الذي نتكلم عنھ.
  االنسان حتى تذكره او ابن االنسان حتى تفتقده.

وضعتھ قلیال عن المالئكة.بمجد وكرامة كللتھ واقمتھ  7
اخضعت كل شيء تحت قدمیھ.النھ  8 على اعمال یدیك.

ع الكل لھ لم یترك شیئا غیر خاضع لھ.على اننا اذ أخض
ولكن الذي وضع  9 اآلن لسنا نرى الكل بعد مخضعا لھ.

قلیال عن المالئكة یسوع نراه مكلال بالمجد والكرامة من 
اجل ألم الموت لكي یذوق بنعمة هللا الموت الجل كل 

النھ الق بذاك الذي من اجلھ الكل وبھ الكل  10 واحد.
ء كثیرین الى المجد ان یكمل رئیس وھو آت بابنا

الن المقدس والمقدسین جمیعھم من  11 خالصھم باآلالم.
قائال  12 واحد فلھذا السبب ال یستحي ان یدعوھم اخوة

  اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنیسة اسبحك.

وایضا انا اكون متوكال علیھ.وایضا ھا انا واالوالد  13
تشارك االوالد في اللحم فاذ قد  14 الذین اعطانیھم هللا.

والدم اشترك ھو ایضا كذلك فیھما لكي یبید بالموت ذاك 
ویعتق اولئك الذین  15 الذي لھ سلطان الموت اي ابلیس

  خوفا من الموت كانوا جمیعا كل حیاتھم تحت العبودیة.

 النھ حقا لیس یمسك المالئكة بل یمسك نسل ابراھیم 16

ھ في كل شيء لكي من ثم كان ینبغي ان یشبھ اخوت 17
یكون رحیما ورئیس كھنة امینا في ما hّ حتى یكّفر 

النھ في ما ھو قد تألم مجربا یقدر ان  18 خطایا الشعب.
   یعین المجربین

من ثم ایھا االخوة القدیسون شركاء الدعوة السماویة  3
  الحظوا رسول اعترافنا ورئیس كھنتھ المسیح یسوع

ھ كما كان موسى ایضا في حال كونھ امینا للذي اقام 2
فان ھذا قد حسب اھال لمجد اكثر من موسى  3 كل بیتھ.

الن  4 بمقدار ما لباني البیت من كرامة اكثر من البیت.
  كل بیت یبنیھ انسان ما ولكن باني الكل ھو هللا.

وموسى كان امینا في كل بیتھ كخادم شھادة للعتید ان  5
بیتھ.وبیتھ نحن ان واما المسیح فكابن على  6 یتكلم بھ.

لذلك كما  7 تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النھایة
فال تقسوا  8 یقول الروح القدس الیوم ان سمعتم صوتھ

حیث  9 قلوبكم كما في اإلسخاط یوم التجربة في القفر
 جربني آبائكم.اختبروني وابصروا اعمالي اربعین سنة.

ئما یضلون في لذلك مقت ذلك الجیل وقلت انھم دا 10
حتى اقسمت في  11 قلوبھم ولكنھم لم یعرفوا سبلي.

انظروا ایھا االخوة ان ال  12 غضبي لن یدخلوا راحتي.
یكون في احدكم قلب شریر بعدم ایمان في االرتداد عن 

بل عظوا انفسكم كل یوم ما دام الوقت  13 هللا الحي.
  یدعى الیوم لكي ال یقّسى احد منكم بغرور الخطیة.

الننا قد صرنا شركاء المسیح ان تمسكنا ببداءة الثقة  14
اذ قیل الیوم ان سمعتم صوتھ فال  15 ثابتة الى النھایة

فمن ھم الذین اذ  16 تقّسوا قلوبكم كما في اإلسخاط.
سمعوا اسخطوا.ألیس جمیع الذین خرجوا من مصر 

ومن مقت اربعین سنة.ألیس الذین  17 بواسطة موسى.
ولمن اقسم لن  18 ثھم سقطت في القفر.اخطأوا الذین جث

فنرى انھم لم  19 یدخوا راحتھ اال للذین لم یطیعوا.
   یقدروا ان یدخلوا لعدم االیمان

فلنخف انھ مع بقاء وعد بالدخول الى راحتھ یرى احد  4
الننا نحن ایضا قد بشرنا كما  2 منكم انھ قد خاب منھ.

م تكن ممتزجة اولئك لكن لم تنفع كلمة الخبر اولئك اذ ل
الننا نحن المؤمنین ندخل  3 باالیمان في الذین سمعوا.

الراحة كما قال حتى اقسمت في غضبي لن یدخلوا 
  راحتي.مع كون االعمال قد أكملت منذ تأسیس العالم.

النھ قال في موضع عن السابع ھكذا واستراح هللا في  4
وفي ھذا ایضا لن  5 الیوم السابع من جمیع اعمالھ.

فاذ بقي ان قوما یدخلونھا والذین  6 لوا راحتي.یدخ
یعّین ایضا یوما  7 بّشروا اوال لم یدخلوا لسبب العصیان

قائال في داود الیوم بعد زمان ھذا مقداره كما قیل الیوم 
النھ لو كان یشوع  8 ان سمعتم صوتھ فال تقّسوا قلوبكم.

  قد اراحھم لما تكلم بعد ذلك عن یوم آخر.

  احة لشعب هللا.اذا بقیت ر 9
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الن الذي دخل راحتھ استراح ھو ایضا من اعمالھ  10
فلنجتھد ان ندخل تلك الراحة لئال  11 كما هللا من اعمالھ.

الن كلمة  12 یسقط احد في عبرة العصیان ھذه عینھا.
هللا حیة وفعالة وامضى من كل سیف ذي حدین وخارقة 

زة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ وممی
ولیس خلیقة غیر ظاھرة قدامھ بل  13 افكار القلب ونیاتھ.

 كل شيء عریان ومكشوف لعیني ذلك الذي معھ امرنا

فاذ لنا رئیس كھنة عظیم قد اجتاز السموات یسوع  14
الن لیس لنا رئیس كھنة  15 ابن هللا فلنتمسك باالقرار.

غیر قادر ان یرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء 
فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي  16 طیةمثلنا بال خ

   ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حینھ

الن كل رئیس كھنة مأخوذ من الناس یقام الجل الناس  5
قادرا ان  2 في ما hّ لكي یقدم قرابین وذبائح عن الخطایا

  یترفق بالجھال والضالین اذ ھو ایضا محاط بالضعف.

یقدم عن الخطایا الجل ولھذا الضعف یلتزم انھ كما  3
وال یأخذ احد ھذه  4 الشعب ھكذا ایضا الجل نفسھ.

  الوظیفة بنفسھ بل المدعو من هللا كما ھرون ایضا.

كذلك المسیح ایضا لم یمجد نفسھ لیصیر رئیس كھنة  5
كما یقول  6 بل الذي قال لھ انت ابني انا الیوم ولدتك.

تبة ایضا في موضع آخر انت كاھن الى االبد على ر
الذي في ایام جسده اذ قدم بصراخ شدید  7 ملكي صادق.

ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان یخلصھ من الموت 
مع كونھ ابنا تعّلم الطاعة مما  8 وسمع لھ من اجل تقواه

واذ كّمل صار لجمیع الذین یطیعونھ سبب  9 تألم بھ
مدعّوا من هللا رئیس كھنة على رتبة  10 خالص ابدي
الذي من جھتھ الكالم كثیر عندنا وعسر  11 ملكي صادق

  التفسیر لننطق بھ اذ قد صرتم متباطئي المسامع.

النكم اذ كان ینبغي ان تكونوا معلّمین بسبب طول  12
تحتاجون ان یعلمكم احد ما ھي اركان بداءة  الزمان

 اللبن ال الى طعام قوي. اقوال هللا وصرتم محتاجین الى

ن ھو عدیم الخبرة في كالم الن كل من یتناول اللب 13
واما الطعام القوي فللبالغین الذین  14 البر النھ طفل.

بسبب التمرن قد صارت لھم الحواس مدربة على التمییز 
   بین الخیر والشر

لذلك ونحن تاركون كالم بداءة المسیح لنتقدم الى  6
الكمال غیر واضعین ایضا اساس التوبة من االعمال 

تعلیم المعمودیات ووضع االیادي  r 2المیتة واالیمان با
وھذا سنفعلھ ان اذن  3 قیامة االموات والدینونة االبدیة.

الن الذین استنیروا مرة وذاقوا الموھبة السماویة  4 هللا.
وذاقوا كلمة هللا  5 وصاروا شركاء الروح القدس

وسقطوا ال یمكن  6 الصالحة وقوات الدھر اآلتي
م یصلبون النفسھم ابن هللا ثانیة تجدیدھم ایضا للتوبة اذ ھ

  ویشھرونھ.

 

الن ارضا قد شربت المطر اآلتي علیھا مرارا كثیرة  7
وانتجت عشبا صالحا للذین فلحت من اجلھم تنال بركة 

ولكن ان اخرجت شوكا وحسكا فھي مرفوضة  8 من هللا.
ولكننا قد تیقنا  9 وقریبة من اللعنة التي نھایتھا للحریق

االحباء امورا افضل ومختصة بالخالص  من جھتكم ایھا
الن هللا لیس بظالم حتى ینسى  10 وان كنا نتكلم ھكذا.

عملكم وتعب المحبة التي اظھرتموھا نحو اسمھ اذ قد 
ولكننا نشتھي ان كل  11 خدمتم القدیسین وتخدمونھم.

واحد منكم یظھر ھذا االجتھاد عینھ لیقین الرجاء الى 
متباطئین بل متمثلین بالذین  لكي ال تكونوا 12 النھایة

فانھ لما وعد هللا  13 باالیمان واالناة یرثون المواعید
قائال  14 ابراھیم اذ لم یكن لھ اعظم یقسم بھ اقسم بنفسھ

وھكذا اذ تأنى  15 اني الباركنك بركة واكثرنك تكثیرا.
فان الناس یقسمون باالعظم ونھایة كل  16 نال الموعد.

فلذلك اذ  17 تثبیت ھي القسم.مشاجرة عندھم الجل ال
اراد هللا ان یظھر اكثر كثیرا لورثة الموعد عدم تغّیر 

حتى بامرین عدیمي التغیر ال  18 قضائھ توسط بقسم
یمكن ان هللا یكذب فیھما تكون لنا تعزیة قویة نحن الذین 

الذي ھو لنا  19 التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا
 تة تدخل الى ما داخل الحجابكمرساة للنفس مؤتمنة وثاب

حیث دخل یسوع كسابق الجلنا صائرا على رتبة  20
   ملكي صادق رئیس كھنة الى االبد

الن ملكي صادق ھذا ملك سالیم كاھن هللا العلي الذي  7
الذي  2 استقبل ابراھیم راجعا من كسرة الملوك وباركھ

قسم لھ ابراھیم عشرا من كل شيء.المترجم اوال ملك 
بال اب بال ام  3 ثم ایضا ملك سالیم اي ملك السالمالبر 

بال نسب.ال بداءة ایام لھ وال نھایة حیاة بل ھو مشبھ بابن 
ثم انظروا ما اعظم ھذا  4 هللا ھذا یبقى كاھنا الى االبد.

الذي اعطاه ابراھیم رئیس اآلباء عشرا ایضا من راس 
 واما الذین ھم من بني الوي الذین یأخذون 5 الغنائم.

ان یعشروا الشعب بمقتضى  الكھنوت فلھم وصیة
 الناموس اي اخوتھم مع انھم قد خرجوا من صلب

ولكن الذي لیس لھ نسب منھم قد عّشر ابراھیم  6 ابراھیم.
وبدون كل مشاجرة االصغر  7 وبارك الذي لھ المواعید

وھنا اناس مائتون یأخذون عشرا  8 یبارك من االكبر.
حتى اقول كلمة ان  9 انھ حّي.واما ھناك فالمشھود لھ ب

النھ  10 الوي ایضا اآلخذ االعشار قد عّشر بابراھیم.
فلو  11 كان بعد في صلب ابیھ حین استقبلھ ملكي صادق

 كان بالكھنوت الالوي كمال.اذ الشعب اخذ الناموس

علیھ.ماذا كانت الحاجة بعد الى ان یقوم كاھن آخر على 
النھ ان  12 ھرون. یقال على رتبة رتبة ملكي صادق وال

 تغّیر الكھنوت فبالضرورة یصیر تغّیر للناموس ایضا.

الن الذي یقال عنھ ھذا كان شریكا في سبط آخر لم  13
فانھ واضح ان ربنا قد طلع  14 یالزم احد منھ المذبح.

من سبط یھوذا الذي لم یتكلم عنھ موسى شیئا من جھة 
  الكھنوت.
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لى شبھ ملكي وذلك اكثر وضوحا ایضا ان كان ع 15
قد صار لیس بحسب ناموس  16 صادق یقوم كاھن آخر

النھ  17 وصیة جسدیة بل بحسب قوة حیاة ال تزول.
فانھ  18 یشھد انك كاھن الى االبد على رتبة ملكي صادق

یصیر ابطال الوصیة السابقة من اجل ضعفھا وعدم 
اذ الناموس لم یكمل شیئا.ولكن یصیر ادخال  19 نفعھا.

وعلى قدر ما انھ  20 بھ نقترب الى هللا.رجاء افضل 
الن اولئك بدون قسم قد صاروا كھنة  21 لیس بدون قسم.

ولن یندم انت  إیوۇوواما ھذا فبقسم من القائل لھ اقسم 
على قدر  22 كاھن الى االبد على رتبة ملكي صادق.
واولئك قد  23 ذلك قد صار یسوع ضامنا لعھد افضل.

 منعھم بالموت عن البقاء. صاروا كھنة كثیرین من اجل

واما ھذا فمن اجل انھ یبقى الى االبد لھ كھنوت ال  24
فمن ثم یقدر ان یخّلص ایضا الى التمام الذین  25 یزول.

 یتقدمون بھ الى هللا اذ ھو حّي في كل حین لیشفع فیھم.

النھ كان یلیق بنا رئیس كھنة مثل ھذا قدوس بال شر  26
ة وصار اعلى من وال دنس قد انفصل عن الخطا

الذي لیس لھ اضطرار كل یوم مثل رؤساء  27 السموات
اوال عن خطایا نفسھ ثم عن خطایا  الكھنة ان یقدم ذبائح

فان  28 الشعب النھ فعل ھذا مرة واحدة اذ قدم نفسھ.
الناموس یقیم اناسا بھم ضعف رؤساء كھنة واما كلمة 

   البدالقسم التي بعد الناموس فتقیم ابنا مكمال الى ا

واما راس الكالم فھو ان لنا رئیس كھنة مثل ھذا قد  8
خادما  2 جلس في یمین عرش العظمة في السموات

  لالقداس والمسكن الحقیقي الذي نصبھ الرب ال انسان.

الن كل رئیس كھنة یقام لكي یقدم قرابین وذبائح.فمن  3
فانھ لو كان  4 ثم یلزم ان یكون لھذا ایضا شيء یقدمھ.

الرض لما كان كاھنا اذ یوجد الكھنة الذین یقدمون على ا
الذین یخدمون شبھ السماویات  5 قرابین حسب الناموس

مزمع ان یصنع  وظلھا كما اوحي الى موسى وھو
المسكن.النھ قال انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال 

ولكنھ اآلن قد حصل على  6 في الجبل. الذي اظھر لك
ط ایضا لعھد اعظم قد خدمة افضل بمقدار ما ھو وسی

فانھ لو كان ذلك االول بال  7 تثّبت على مواعید افضل
النھ یقول لھم الئما ھوذا  8 عیب لما طلب موضع لثان.

حین اكّمل مع بیت اسرائیل ومع  إیوۇوایام تأتي یقول 
ال كالعھد الذي عملتھ مع آبائھم  9 بیت یھوذا عھدا جدیدا.

مصر النھم لم یوم امسكت بیدھم الخرجھم من ارض 
الن ھذا  10 .إیوۇویثبتوا في عھدي وانا اھملتھم یقول 

االیام  ھو العھد الذي اعھده مع بیت اسرائیل بعد تلك
اجعل نوامیسي في اذھانھم واكتبھا على  إیوۇویقول 

وال  11 لھم الھا وھم یكونون لي شعبا. قلوبھم وانا اكون
اعرف یعلّمون كل واحد قریبھ وكل واحد اخاه قائال 

  الن الجمیع سیعرفونني من صغیرھم الى كبیرھم. إیوۇو

 

 

الني اكون صفوحا عن آثامھم وال اذكر خطایاھم  12
فاذ قال جدیدا عتق االول.واما  13 وتعدیاتھم في ما بعد.

   ما عتّق وشاخ فھو قریب من االضمحالل

 ثم العھد االول كان لھ فرائض خدمة والقدس العالمي. 9

لمسكن االول الذي یقال لھ القدس الذي النھ نصب ا 2
ووراء الحجاب  3 كان فیھ المنارة والمائدة وخبز التقدمة.

  الثاني المسكن الذي یقال لھ قدس االقداس

فیھ مبخرة من ذھب وتابوت العھد مغّشى من كل جھة  4
بالذھب الذي فیھ قسط من ذھب فیھ المّن وعصا ھرون 

كروبا المجد مظللین  وفوقھ 5 التي افرخت ولوحا العھد.
ثم  6 الغطاء.اشیاء لیس لنا اآلن ان نتكلم عنھا بالتفصیل.

اذ صارت ھذه مھیأة ھكذا یدخل الكھنة الى المسكن 
واما الى الثاني  7 االول كل حین صانعین الخدمة.

فرئیس الكھنة فقط مرة في السنة لیس بال دم یقدمھ عن 
دس بھذا ان معلنا الروح الق 8 نفسھ وعن جھاالت الشعب

طریق االقداس لم یظھر بعد ما دام المسكن االول لھ 
الذي ھو رمز للوقت الحاضر الذي فیھ تقدم  9 اقامة

قرابین وذبائح ال یمكن من جھة الضمیر ان تكّمل الذي 
وھي قائمة باطعمة واشربة وغسالت مختلفة  10 یخدم

  وفرائض جسدیة فقط موضوعة الى وقت االصالح.

ا المسیح وھو قد جاء رئیس كھنة للخیرات وام 11
العتیدة فبالمسكن االعظم واالكمل غیر المصنوع بید اي 

ولیس بدم تیوس وعجول  12 الذي لیس من ھذه الخلیقة
بل بدم نفسھ دخل مرة واحدة الى االقداس فوجد فداء 

النھ ان كان دم ثیران وتیوس ورماد عجلة  13 ابدیا.
فكم  14 الى طھارة الجسدمرشوش على المنجسین یقدس 

 hّ بالحري یكون دم المسیح الذي بروح ازلي قدم نفسھ
بال عیب یطھر ضمائركم من اعمال میتة لتخدموا هللا 

والجل ھذا ھو وسیط عھد جدید لكي یكون  15 الحي
المدعوون اذ صار موت لفداء التعدیات التي في العھد 

حیث توجد النھ  16 االول ینالون وعد المیراث االبدي.
الن الوصیة ثابتة  17 وصیة یلزم بیان موت الموصي.

  على الموتى اذ ال قوة لھا البتة ما دام الموصي حیا.

الن موسى  19 فمن ثم االول ایضا لم یكرس بال دم 18
 بعدما كلم جمیع الشعب بكل وصیة بحسب الناموس اخذ

دم العجول والتیوس مع ماء وصوفا قرمزیا وزوفا ورّش 
قائال ھذا ھو دم العھد  20 ب نفسھ وجمیع الشعبالكتا

والمسكن ایضا وجمیع آنیة  21 الذي اوصاكم هللا بھ.
وكل شيء تقریبا یتطھر  22 الخدمة رشھا كذلك بالدم.

 حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم ال تحصل مغفرة

فكان یلزم ان امثلة االشیاء التي في السموات تطھر  23
  عینھا فبذبائح افضل من ھذه.بھذه واما السماویات 

الن المسیح لم یدخل الى اقداس مصنوعة بید اشباه  24
الحقیقیة بل الى السماء عینھا لیظھر اآلن امام وجھ هللا 

وال لیقدم نفسھ مرارا كثیرة كما یدخل رئیس  25 الجلنا.
  الكھنة الى االقداس كل سنة بدم آخر
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ة منذ تأسیس فاذ ذاك كان یجب ان یتألم مرارا كثیر 26
العالم ولكنھ اآلن قد اظھر مرة عند انقضاء الدھور لیبطل 

وكما وضع للناس ان یموتوا  27 الخطیة بذبیحة نفسھ.
ھكذا المسیح ایضا بعدما قدّم  28 مرة ثم بعد ذلك الدینونة

مرة لكي یحمل خطایا كثیرین سیظھر ثانیة بال خطیة 
   للخالص للذین ینتظرونھ

ذ لھ ظل الخیرات العتیدة ال نفس الن الناموس ا 10
ال یقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنة التي  صورة االشیاء

وإال أفما  2 یتقدمون. یقدمونھا على الدوام ان یكّمل الذین
زالت تقدم.من اجل ان الخادمین وھم مطھرون مرة ال 

لكن فیھا كل سنة ذكر  3 یكون لھم ایضا ضمیر خطایا.
 ن دم ثیران وتیوس یرفع خطایا.النھ ال یمكن ا 4 خطایا.

لذلك عند دخولھ الى العالم یقول ذبیحة وقربانا لم ترد  5
بمحرقات وذبائح للخطیة لم  6 ولكن ھیأت لي جسدا.

ثم قلت ھانذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني  7 تسّر.
اذ یقول آنفا انك ذبیحة وقربانا  8 الفعل مشیئتك یا هللا.

لم ترد وال سررت بھا.التي ومحرقات وذبائح للخطیة 
ثم قال ھانذا اجيء الفعل مشیئتك  9 تقدّم حسب الناموس.

فبھذه المشیئة  10 یا هللا.ینزع االول لكي یثبت الثاني.
  نحن مقدّسون بتقدیم جسد یسوع المسیح مرة واحدة

وكل كاھن یقوم كل یوم یخدم ویقدّم مرارا كثیرة تلك  11
  البتة ان تنزع الخطیة. الذبائح عینھا التي ال تستطیع

واما ھذا فبعدما قدّم عن الخطایا ذبیحة واحدة جلس  12
منتظرا بعد ذلك حتى توضع  13 الى االبد عن یمین هللا
النھ بقربان واحد قد اكمل الى  14 اعداؤه موطئا لقدمیھ.

ویشھد لنا الروح القدس ایضا.النھ  15 االبد المقدّسین.
العھد الذي اعھده معھم بعد ھذا ھو  16 بعدما قال سابقا
اجعل نوامیسي في قلوبھم واكتبھا  إیوۇوتلك االیام یقول 

 ولن اذكر خطایاھم وتعدیاتھم في ما بعد. 17 في اذھانھم

وانما حیث تكون مغفرة لھذه ال یكون بعد قربان عن  18
فاذ لنا ایھا االخوة ثقة بالدخول الى االقداس  19 الخطیة

سھ لنا حدیثا حّیا بالحجاب اي طریقا كرّ  20 بدم یسوع
لنتقدم بقلب  22 وكاھن عظیم على بیت هللا 21 جسده

صادق في یقین االیمان مرشوشة قلوبنا من ضمیر شریر 
لنتمسك باقرار الرجاء  23 ومغتسلة اجسادنا بماء نقي

ولنالحظ بعضنا  24 راسخا الن الذي وعد ھو امین.
غیر  25 ةبعضا للتحریض على المحبة واالعمال الحسن

تاركین اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظین بعضنا بعضا 
فانھ ان  26 وباالكثر على قدر ما ترون الیوم یقرب

اخطأنا باختیارنا بعد ما اخذنا معرفة الحق ال تبقى بعد 
بل قبول دینونة مخیف وغیرة نار  27 ذبیحة عن الخطایا

من خالف ناموس موسى  28 عتیدة ان تأكل المضادین.
فكم  29 فعلى شاھدین او ثالثة شھود یموت بدون رأفة

عقابا اشر تظنون انھ یحسب مستحقا من داس ابن هللا 
وحسب دم العھد الذي قدّس بھ دنسا وازدرى بروح 

  النعمة.

فاننا نعرف الذي قال لي االنتقام انا اجازي یقول  30
مخیف ھو الوقوع  31 .وایضا الرب یدین شعبھ.إیوۇو

ولكن تذكروا االیام السالفة التي  32 الحي في یدي هللا
  فیھا بعدما أنرتم صبرتم على مجاھدة آالم كثیرة

من جھة مشھورین بتعییرات وضیقات ومن جھة  33
النكم  34 صائرین شركاء الذین تصّرف فیھم ھكذا.

رثیتم لقیودي ایضا وقبلتم سلب اموالكم بفرح عالمین في 
  موات وباقیا.انفسكم ان لكم ماال افضل في الس

النكم  36 فال تطرحوا ثقتكم التي لھا مجازاة عظیمة. 35
تحتاجون الى الصبر حتى اذا صنعتم مشیئة هللا تنالون 

 النھ بعد قلیل جدا سیأتي اآلتي وال یبطئ. 37 الموعد.

 واما البار فباالیمان یحیا وان ارتد ال تسّر بھ نفسي. 38

ك بل من االیمان واما نحن فلسنا من االرتداد للھال 39
   القتناء النفس

واما االیمان فھو الثقة بما یرجى واالیقان بامور ال  11
باالیمان نفھم ان  3 فانھ في ھذه شھد للقدماء. 2 .ترى

العالمین أتقنت بكلمة هللا حتى لم یتكون ما یرى مما ھو 
باالیمان قدم ھابیل hّ ذبیحة افضل من  4 ظاھر.

بار اذ شھد هللا لقرابینھ.وبھ وان  قایین.فبھ شھد لھ انھ
باالیمان نقل اخنوخ لكي ال یرى  5 مات یتكلم بعد.

الموت ولم یوجد الن هللا نقلھ.اذ قبل نقلھ شھد لھ بانھ قد 
ولكن بدون ایمان ال یمكن ارضاؤه النھ  6 ارضى هللا.

یجب ان الذي یأتي الى هللا یؤمن بانھ موجود وانھ یجازي 
باالیمان نوح لما أوحي الیھ عن امور  7 الذین یطلبونھ.

لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخالص بیتھ فبھ دان العالم 
باالیمان ابراھیم  8 وصار وارثا للبر الذي حسب االیمان.

لما دعي اطاع ان یخرج الى المكان الذي كان عتیدا ان 
باالیمان  9 یأخذه میراثا فخرج وھو ال یعلم الى این یأتي.

الموعد كانھا غریبة ساكنا في خیام مع تغرب في ارض 
النھ  10 اسحق ویعقوب الوارثین معھ لھذا الموعد عینھ.

كان ینتظر المدینة التي لھا االساسات التي صانعھا 
باالیمان سارة نفسھا ایضا اخذت قدرة  11 وبارئھا هللا.

على انشاء نسل وبعد وقت السن ولدت اذ حسبت الذي 
ایضا من واحد وذلك من لذلك ولد  12 وعد صادقا.

ممات مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على 
في االیمان مات ھؤالء  13 شاطئ البحر الذي ال یعد

اجمعون وھم لم ینالوا المواعید بل من بعید نظروھا 
وصدقوھا وحیوھا واقروا بانھم غرباء ونزالء على 

فان الذین یقولون مثل ھذا یظھرون انھم  14 االرض.
فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منھ لكان  15 یطلبون وطنا.

ولكن اآلن یبتغون وطنا افضل  16 لھم فرصة للرجوع.
اي سماویا.لذلك ال یستحي بھم هللا ان یدعى الھھم النھ 

باالیمان قدم ابراھیم اسحق وھو  17 اعدّ لھم مدینة
الذي قیل لھ انھ  18 مجرب.قدم الذي قبل المواعید وحیده

  دعى لك نسل.باسحق ی
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اذ حسب ان هللا قادر على االقامة من االموات ایضا  19
باالیمان اسحق بارك  20 الذین منھم اخذه ایضا في مثال.

باالیمان یعقوب  21 یعقوب وعیسو من جھة امور عتیدة.
عند موتھ بارك كل واحد من ابني یوسف وسجد على 

باالیمان یوسف عند موتھ ذكر خروج  22 راس عصاه.
باالیمان  23 ني اسرائیل واوصى من جھة عظامھ.ب

موسى بعد ما ولد اخفاه ابواه ثالثة اشھر النھما رأیا 
باالیمان موسى  24 الصبي جمیال ولم یخشیا امر الملك.

مفضال  25 لما كبر ابى ان یدعى ابن ابنة فرعون
باالحرى ان یذل مع شعب هللا على ان یكون لھ تمتع 

عار المسیح غنى اعظم من  حاسبا 26 وقتي بالخطیة
باالیمان  27 خزائن مصر النھ كان ینظر الى المجازاة.

ترك مصر غیر خائف من غضب الملك النھ تشدد كانھ 
باالیمان صنع الفصح ورّش الدم  28 یرى من ال یرى.

باالیمان اجتازوا في  29 لئال یمسھم الذي اھلك االبكار.
ي لما شرع فیھ البحر االحمر كما في الیابسة االمر الذ

باالیمان سقطت اسوار اریحا بعد  30 المصریون غرقوا.
باالیمان راحاب الزانیة لم  31 ما طیف حولھا سبعة ایام.

وماذا  32 تھلك مع العصاة اذ قبلت الجاسوسین بسالم
اقول ایضا النھ یعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون 

  وباراق وشمشون ویفتاح وداود وصموئیل واالنبیاء

الذین باالیمان قھروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعید  33
اطفأوا قوة النار نجوا من حد السیف  34 سدوا افواه اسود

تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب ھزموا 
اخذت نساء امواتھن بقیامة.وآخرون  35 جیوش غرباء.

  عذبوا ولم یقبلوا النجاة لكي ینالوا قیامة افضل.

ا في ھزء وجلد ثم في قیود ایضا وآخرون تجربو 36
رجموا نشروا جربوا ماتوا قتال بالسیف  37 وحبس.

طافوا في جلود غنم وجلود معزى معتازین مكروبین 
وھم لم یكن العالم مستحقا لھم.تائھین في  38 مذلین.

فھؤالء كلھم  39 براري وجبال ومغایر وشقوق االرض.
اذ سبق هللا  40 مشھودا لھم باالیمان لم ینالوا الموعد

   فنظر لنا شیئا افضل لكي ال یكملوا بدوننا

لذلك نحن ایضا اذ لنا سحابة من الشھود مقدار ھذه  12
محیطة بنا لنطرح كل ثقل والخطیة المحیطة بنا بسھولة 

ناظرین  2 ولنحاضر بالصبر في الجھاد الموضوع امامنا
الى رئیس االیمان ومكملھ یسوع الذي من اجل السرور 

وع امامھ احتمل الصلیب مستھینا بالخزي فجلس الموض
فتفكروا في الذي احتمل من  3 في یمین عرش هللا.

الخطاة مقاومة لنفسھ مثل ھذه لئال تكلوا وتخوروا في 
 لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاھدین ضد الخطیة 4 نفوسكم

وقد نسیتم الوعظ الذي یخاطبكم كبنین یا ابني ال تحتقر  5
 إیوۇوالن الذي یحبھ  6  تخر اذا وبخك.وال إیوۇوتأدیب 

ان كنتم تحتملون التأدیب  7 یؤدبھ ویجلد كل ابن یقبلھ.
   یعاملكم هللا كالبنین.فاي ابن ال یؤدبھ ابوه.

 

ولكن ان كنتم بال تأدیب قد صار الجمیع شركاء فیھ  8
ثم قد كان لنا آباء اجسادنا مؤدبین  9 فانتم نغول ال بنون.

  ال نخضع باألولى جدا ألبي االرواح فنحیا.وكنا نھابھم.أف

الن اولئك أدبونا ایاما قلیلة حسب استحسانھم.واما  10
ولكن كل  11 ھذا فالجل المنفعة لكي نشترك في قداستھ.

تأدیب في الحاضر ال یرى انھ للفرح بل للحزن.واما 
لذلك  12 اخیرا فیعطي الذین یتدربون بھ ثمر بر للسالم.

واصنعوا  13 المسترخیة والركب المخلّعةقّوموا االیادي 
الرجلكم مسالك مستقیمة لكي ال یعتسف االعرج بل 

اتبعوا السالم مع الجمیع والقداسة  14 بالحري یشفى.
مالحظین لئال یخیب  15 التي بدونھا لن یرى احد الرب

احد من نعمة هللا.لئال یطلع اصل مرارة ویصنع انزعاجا 
یكون احد زانیا او مستبیحا  لئال 16 فیتنجس بھ كثیرون.

فانكم  17 كعیسو الذي الجل اكلة واحدة باع بكوریتھ.
تعلمون انھ ایضا بعد ذلك لما اراد ان یرث البركة رفض 

النكم لم  18 اذ لم یجد للتوبة مكانا مع انھ طلبھا بدموع
تأتوا الى جبل ملموس مضطرم بالنار والى ضباب 

لمات استعفى وھتاف بوق وصوت ك 19 وظالم وزوبعة
النھم لم یحتملوا  20 الذین سمعوه من ان تزداد لھم كلمة.

 ما أمر بھ وان مست الجبل بھیمة ترجم او ترمى بسھم.

وكان المنظر ھكذا مخیفا حتى قال موسى انا مرتعب  21
بل قد أتیتم الى جبل صھیون والى مدینة هللا  22 ومرتعد.

 ل مالئكةالحي اورشلیم السماویة والى ربوات ھم محف

وكنیسة ابكار مكتوبین في السموات والى هللا دیان  23
والى وسیط العھد  24 الجمیع والى ارواح ابرار مكّملین

  الجدید یسوع والى دم رّش یتكلم افضل من ھابیل

انظروا ان ال تستعفوا من المتكلم.النھ ان كان اولئك  25
ى لم ینجوا اذ استعفوا من المتكلم على االرض فباألول

الذي  26 جدا ال ننجو نحن المرتدین عن الذي من السماء
صوتھ زعزع االرض حینئذ واما اآلن فقد وعد قائال اني 

  مرة ایضا ازلزل ال االرض فقط بل السماء ایضا.

فقولھ مرة ایضا یدل على تغّیر االشیاء المتزعزعة  27
لذلك ونحن  28 كمصنوعة لكي تبقى التي ال تتزعزع.

ا ال یتزعزع لیكن عندنا شكر بھ نخدم هللا قابلون ملكوت
   الن الھنا نار آكلة. 29 خدمة مرضیة بخشوع وتقوى.

ال تنسوا اضافة الغرباء  2 لتثبت المحبة االخویة. 13
اذكروا  3 الن بھا اضاف اناس مالئكة وھم ال یدرون.

المقیدین كانكم مقیدون معھم والمذلین كانكم انتم ایضا في 
الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع لیكن  4 الجسد.

لتكن  5 غیر نجس.واما العاھرون والزناة فسیدینھم هللا.
سیرتكم خالیة من محبة المال.كونوا مكتفین بما عندكم 

حتى اننا نقول واثقین  6 النھ قال ال اھملك وال اتركك
اذكروا  7انسان  معین لي فال اخاف.ماذا یصنع بي إیوۇو

م بكلمة هللا.انظروا الى نھایة مرشدیكم الذین كلموك
یسوع المسیح ھو ھو امسا  8 فتمثلوا بایمانھم سیرتھم

  والیوم والى االبد.
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ال تساقوا بتعالیم متنوعة وغریبة النھ حسن ان یثبّت  9
  القلب بالنعمة ال باطعمة لم ینتفع بھا الذین تعاطوھا.

لنا مذبح ال سلطان للذین یخدمون المسكن ان یأكلوا  10
فان الحیوانات التي یدخل بدمھا عن الخطیة الى  11 نھ.م

 االقداس بید رئیس الكھنة تحرق اجسامھا خارج المحّلة.

لذلك یسوع ایضا لكي یقدس الشعب بدم نفسھ تألم  12
فلنخرج اذا الیھ خارج المحّلة حاملین  13 خارج الباب.

 الن لیس لنا ھنا مدینة باقیة لكننا نطلب العتیدة. 14 عاره.

فلنقدم بھ في كل حین hّ ذبیحة التسبیح اي ثمر شفاه  15
ولكن ال تنسوا فعل الخیر والتوزیع  16 معترفة باسمھ.

اطیعوا مرشدیكم  17 النھ بذبائح مثل ھذه یسّر هللا
واخضعوا النھم یسھرون الجل نفوسكم كانھم سوف 

یعطون حسابا لكي یفعلوا ذلك بفرح ال آنین الن ھذا غیر 
 نافع لكم

صلّوا الجلنا.الننا نثق ان لنا ضمیر صالح راغبین  18
ولكن اطلب اكثر ان  19 ان نتصرف حسنا في كل شيء.

والھ السالم  20 تفعلوا ھذا لكي اردّ الیكم باكثر سرعة.
الذي اقام من االموات راعي الخراف العظیم ربنا یسوع 

لیكّملكم في كل عمل صالح  21 بدم العھد االبدي
ئتھ عامال فیكم ما یرضیامامھ بیسوع لتصنعوا مشی

واطلب  22 المسیح الذي لھ المجد الى ابد اآلبدین.آمین
الیكم ایھا االخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ الني بكلمات 

اعلموا انھ قد أطلق االخ تیموثاوس  23 قلیلة كتبت الیكم.
سلموا على  24 الذي معھ سوف اراكم ان أتى سریعا.

القدیسین.یسلم علیكم الذین من جمیع مرشدیكم وجمیع 
النعمة مع جمیعكم.آمین.الى العبرانیین كتبت  25 ایطالیا.

   من ایطالیا على ید تیموثاوس
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یعقوب عبد هللا والرب یسوع المسیح یھدي السالم . 1
احسبوه كل  2 الى االثني عشرسبطا الذین في الشتات

  فرح یا اخوتي حینما تقعون في تجارب متنوعة

واما الصبر  4 عالمین ان امتحان ایمانكم ینشئ صبرا. 3
فلیكن لھ عمل تام لكي تكونوا تاّمین وكاملین غیر 

ا ان كان احد تعوزه حكمة وانم 5 ناقصین في شيء.
فلیطلب من هللا الذي یعطي الجمیع بسخاء وال یعّیر 

ولكن لیطلب بایمان غیر مرتاب البتة الن  6 فسیعطى لھ.
  المرتاب یشبھ موجا من البحر تخبطھ الریح وتدفعھ.

  فال یظن ذلك االنسان انھ ینال شیئا من عند الرب. 7

ولیفتخر  9 قھ.رجل ذو رایین ھو متقلقل في جمیع طر 8
واما الغني فباتضاعھ النھ  10 االخ المتضع بارتفاعھ.

الن الشمس اشرقت بالحّر  11 كزھر العشب یزول.
فیبّست العشب فسقط زھره وفني جمال منظره.ھكذا یذبل 

طوبى للرجل الذي یحتمل  12 الغني ایضا في طرقھ.
التجربة.النھ اذا تزكى ینال اكلیل الحیاة الذي وعد بھ 

ال یقل احد اذا جّرب اني أجّرب  13 ب للذین یحبونھالر
من قبل هللا.الن هللا غیر مجّرب بالشرور وھو ال یجّرب 

ولكن كل واحد یجّرب اذا انجذب وانخدع من  14 احدا.
ثم الشھوة اذا حبلت تلد خطیة والخطیة اذا  15 شھوتھ.

كل  17 ال تضلّوا یا اخوتي االحباء. 16 كملت تنتج موتا.
صالحة وكل موھبة تامة ھي من فوق نازلة من عطیة 

 عند ابي االنوار الذي لیس عنده تغییر وال ظل دوران.

 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقھ 18

اذا یا اخوتي االحباء لیكن كل انسان مسرعا في  19
الن  20 االستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب.

لذلك اطرحوا كل  21 بر هللا.غضب االنسان ال یصنع 
نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة 

ولكن كونوا عاملین بالكلمة ال  22 ان تخّلص نفوسكم.
النھ ان كان احد  23 سامعین فقط خادعین نفوسكم.

سامعا للكلمة ولیس عامال فذاك یشبھ رجال ناظرا وجھ 
ومضى وللوقت نسي فانھ نظر ذاتھ  24 خلقتھ في مرآة.

ولكن من اّطلع على الناموس الكامل ناموس  25 ما ھو.
الحریة وثبت وصار لیس سامعا ناسیا بل عامال بالكلمة 

ان كان احد فیكم یظن  26 فھذا یكون مغبوطا في عملھ.
 انھ دّین ولیس یلجم لسانھ بل یخدع قلبھ فدیانة ھذا باطلة.

آلب ھي ھذه افتقاد الدیانة الطاھرة النقیة عند هللا ا 27
الیتامى واالرامل في ضیقتھم وحفظ االنسان نفسھ بال 

   دنس من العالم

یا اخوتي ال یكن لكم ایمان ربنا یسوع المسیح رب  2
فانھ ان دخل الى مجمعكم رجل  2 المجد في المحاباة.

 بخواتم ذھب في لباس بھي ودخل ایضا فقیر بلباس وسخ

بھي وقلتم لھ اجلس انت فنظرتم الى الالبس اللباس ال 3
ھنا حسنا وقلتم للفقیر قف انت ھناك او اجلس ھنا تحت 

فھل ال ترتابون في انفسكم وتصیرون  4 موطئ قدميّ 
  قضاة افكار شریرة.

اسمعوا یا اخوتي االحباء أما اختار هللا فقراء ھذا العالم  5
اغنیاء في االیمان وورثة الملكوت الذي وعد بھ الذین 

اما انتم فاھنتم الفقیر.ألیس االغنیاء یتسلطون و 6 یحبونھ.
أما ھم یجدّفون على  7 علیكم وھم یجّرونكم الى المحاكم.
فان كنتم تكملون  8 االسم الحسن الذي دعي بھ علیكم.

الناموس الملوكي حسب الكتاب.تحب قریبك 
ولكن ان كنتم تحابون تفعلون  9 كنفسك.فحسنا تفعلون.

الن من حفظ  10 كمتعدّین. خطیة موّبخین من الناموس
كل الناموس وانما عثر في واحدة فقد صار مجرما في 

الن الذي قال ال تزن قال ایضا ال تقتل.فان لم  11 الكل
ھكذا  12 تزن ولكن قتلت فقد صرت متعدیا الناموس.

 تكلموا وھكذا افعلوا كعتیدین ان تحاكموا بناموس الحریة.

یعمل رحمة.والرحمة الن الحكم ھو بال رحمة لمن لم  13
ما المنفعة یا اخوتي ان قال احد ان  14 تفتخر على الحكم

لھ ایمانا ولكن لیس لھ اعمال.ھل یقدر االیمان ان 
ان كان اخ واخت عریانین ومعتازین للقوت  15 یخّلصھ.
فقال لھما احدكم امضیا بسالم استدفیا واشبعا  16 الیومي

ھكذا  ý. 17فعة ولكن لم تعطوھما حاجات الجسد فما المن
لكن  18 االیمان ایضا ان لم یكن لھ اعمال میت في ذاتھ.

یقول قائل انت لك ایمان وانا لي اعمال.أرني ایمانك 
انت تؤمن  19 بدون اعمالك وانا اریك باعمالي ایماني.

  ان هللا واحد.حسنا تفعل.والشیاطین یؤمنون ویقشعرون

اطل ان ولكن ھل ترید ان تعلم ایھا االنسان الب 20
ألم یتبرر ابراھیم ابونا  21 االیمان بدون اعمال میت.

فترى ان  22 باالعمال اذ قدم اسحق ابنھ على المذبح
وتم  23 االیمان عمل مع اعمالھ وباالعمال اكمل االیمان

الكتاب القائل فآمن ابراھیم باj فحسب لھ برا ودعي 
ن ال ترون اذا انھ باالعمال یتبرر االنسا 24 خلیل هللا.

كذلك راحاب الزانیة ایضا أما  25 باالیمان وحده.
تبررت باالعمال اذ قبلت الرسل واخرجتھم في طریق 

النھ كما ان الجسد بدون روح میت ھكذا  26 آخر.
   االیمان ایضا بدون اعمال میت .

ال تكونوا معّلمین كثیرین یا اخوتي عالمین اننا نأخذ  3
ثیرة نعثر جمیعنا.ان كان الننا في اشیاء ك 2 دینونة اعظم

احد ال یعثر في الكالم فذاك رجل كامل قادر ان یلجم كل 
ھوذا الخیل نضع اللجم في افواھھا لكي  3 الجسد ایضا.

ھوذا السفن ایضا وھي  4 تطاوعنا فندیر جسمھا كلھ.
عظیمة بھذا المقدار وتسوقھا ریاح عاصفة تدیرھا دفة 

ھكذا اللسان  5 ما شاء قصد المدیر.صغیرة جدا الى حیث
ایضا ھو عضو صغیر ویفتخر متعظما.ھوذا نار قلیلة أي 

فاللسان نار.عالم االثم.ھكذا جعل في  6 وقود تحرق.
اعضائنا اللسان الذي یدنس الجسم كلھ ویضرم دائرة 

الن كل طبع للوحوش  7 الكون ویضرم من جھنم.
ذلل للطبع والطیور والزحافات والبحریات یذلل وقد ت

واما اللسان فال یستطیع احد من الناس ان  8 البشري.
  یذj.ھو شر ال یضبط مملوء سّما ممیتا.
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بھ نبارك هللا اآلب وبھ نلعن الناس الذین قد تكّونوا  9
من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة.ال  10 على شبھ هللا.

ألعل  11 یصلح یا اخوتي ان تكون ھذه االمور ھكذا.
ھل  12 ینبع من نفس عین واحدة العذب والمر.ینبوعا 

تقدر یا اخوتي تینة ان تصنع زیتونا او كرمة تینا.وال 
من ھو حكیم  13 كذلك ینبوع یصنع ماء مالحا وعذبا

وعالم بینكم فلیر اعمالھ بالتصرف الحسن في وداعة 
ولكن ان كان لكم غیرة مرة وتحزب في  14 الحكمة.

لیست ھذه  15 على الحق. قلوبكم فال تفتخروا وتكذبوا
 الحكمة نازلة من فوق بل ھي ارضیة نفسانیة شیطانیة.

النھ حیث الغیرة والتحزب ھناك التشویش وكل امر  16
واما الحكمة التي من فوق فھي اوال طاھرة  17 رديء.

ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة واثمارا صالحة 
في السالم وثمر البر یزرع  18 عدیمة الریب والریاء.

   من الذین یفعلون السالم

من این الحروب والخصومات بینكم ألیست من ھنا  4
تشتھون ولستم  2 من لذّاتكم المحاربة في اعضائكم.

تمتلكون.تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون ان 
تنالوا.تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون النكم ال 

ردّیا تطلبون ولستم تأخذون النكم تطلبون  3 تطلبون.
ایھا الزناة والزواني أما تعلمون  4 لكي تنفقوا في لذّاتكم

ان محبة العالم عداوة rّ.فمن اراد ان یكون محبا للعالم 
.rّ ام تظنون ان الكتاب یقول  5 فقد صار عدوا

ولكنھ  6 باطال.الروح الذي حل فینا یشتاق الى الحسد.
ین واما یعطي نعمة اعظم.لذلك یقول یقاوم هللا المستكبر

فاخضعوا rّ.قاوموا  7 المتواضعون فیعطیھم نعمة.
اقتربوا الى هللا فیقترب الیكم.نقوا  8 ابلیس فیھرب منكم.

  ایدیكم ایھا الخطاة وطھروا قلوبكم یا ذوي الرأیین.

اكتئبوا ونوحوا وابكوا.لیتحول ضحككم الى نوح  9
ال  11 اتضعوا قدام الرب فیرفعكم 10 وفرحكم الى غم.

 م بعضكم بعضا ایھا االخوة.الذي یذم اخاه ویدین اخاهیذ

یذم الناموس ویدین الناموس.وان كنت تدین الناموس 
واحد ھو واضع  12 دیانا لھ. فلست عامال بالناموس بل

الناموس القادر ان یخّلص ویھلك.فمن انت یا من تدین 
ھلم اآلن ایھا القائلون نذھب الیوم او غدا الى  13 غیرك

ینة او تلك وھناك نصرف سنة واحدة ونتجر ھذه المد
 ونربح.

انتم الذین ال تعرفون امر الغد.النھ ما ھي حیاتكم.انھا  14
عوض ان تقولوا ان  15 بخار یظھر قلیال ثم یضمحل.

واما اآلن فانكم  16 شاء الرب وعشنا نفعل ھذا او ذاك.
  تفتخرون في تعظمكم.كل افتخار مثل ھذا رديء.

   یعمل حسنا وال یعمل فذلك خطیة لھ فمن یعرف ان 17

ھلم اآلن ایھا االغنیاء ابكوا مولولین على شقاوتكم  5
ذھبكم  3 غناكم قد تھرأ وثیابكم قد اكلھا العث. 2 القادمة.

وفضتكم قد صدئا وصدأھما یكون شھادة علیكم ویأكل 
ھوذا اجرة  4 لحومكم كنار.قد كنزتم في االیام االخیرة.

وا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ الفعلة الذین حصد
قد  5 الجنود. إیوۇووصیاح الحصادین قد دخل الى أذني 

ترفھتم على االرض وتنعمتم وربیتم قلوبكم كما في یوم 
فتأنوا  7 حكمتم على البار.قتلتموه.ال یقاومكم 6 الذبح.

ایھا االخوة الى مجيء الرب.ھوذا الفالح ینتظر ثمر 
تى ینال المطر المبكر االرض الثمین متأنیا علیھ ح

فتأنوا انتم وثبتوا قلوبكم الن مجيء الرب قد  8 والمتأخر.
ال یئن بعضكم على بعض ایھا االخوة لئال  9 اقترب.

خذوا یا اخوتي  10 تدانوا.ھوذا الدیان واقف قدام الباب.
مثاال الحتمال المشقات واالناة االنبیاء الذین تكلموا باسم 

لصابرین.قد سمعتم بصبر ھا نحن نطّوب ا 11 الرب.
 ایوب ورأیتم عاقبة الرب.الن الرب كثیر الرحمة ورأوف

ولكن قبل كل شيء یا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء  12
وال باالرض وال بقسم آخر.بل لتكن نعمكم نعم والكم ال 

أعلى احد بینكم مشقات  13 لئال تقعوا تحت دینونة
بینكم  أمریض احد 14 فلیصّل.أمسرور احد فلیرتل.

فلیدع شیوخ الكنیسة فیصلّوا علیھ ویدھنوه بزیت باسم 
وصالة االیمان تشفي المریض والرب یقیمھ  15 الرب

اعترفوا بعضكم  16 وان كان قد فعل خطیة تغفر لھ.
لبعض بالزالت وصلّوا بعضكم الجل بعض لكي 

كان ایلیا  17 تشفوا.طلبة البار تقتدر كثیرا في فعلھا.
م مثلنا وصّلى صالة ان ال تمطر فلم انسانا تحت اآلال

ثم صّلى  18 تمطر على االرض ثالث سنین وستة اشھر.
  ایضا فاعطت السماء مطرا واخرجت االرض ثمرھا

 ایھا االخوة ان ضل احد بینكم عن الحق فردّه احد 19

فلیعلم ان من رد خاطئا عن ضالل طریقھ یخّلص  20
   نفسا من الموت ویستر كثرة من الخطایا.
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بطرس رسول یسوع المسیح الى المتغربین من شتات  1
  بنتس وغالطیة وكبدوكیة واسیا وبیثینیة المختارین

بمقتضى علم هللا اآلب السابق في تقدیس الروح  2
 للطاعة ورّش دم یسوع المسیحلتكثر لكم النعمة والسالم

مبارك هللا ابو ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمتھ  3
یة لرجاء حّي بقیامة یسوع المسیح من الكثیرة ولدنا ثان

لمیراث ال یفنى وال یتدنس وال یضمحل  4 االموات
انتم الذین بقوة هللا  5 محفوظ في السموات الجلكم

محروسون بایمان لخالص مستعد ان یعلن في الزمان 
الذي بھ تبتھجون مع انكم اآلن ان كان یجب  6 االخیر

ون تزكیة لكي تك 7 تحزنون یسیرا بتجارب متنوعة
ایمانكم وھي اثمن من الذھب الفاني مع انھ یمتحن بالنار 
 توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعالن یسوع المسیح

ذلك وان لم تروه تحبونھذلك وان كنتم ال ترونھ اآلن  8
  لكن تؤمنون بھ فتبتھجون بفرح ال ینطق بھ ومجید

ذي الخالص ال 10 نائلین غایة ایمانكم خالص النفوس 9
 فتش وبحث عنھ انبیاءالذین تنبأوا عن النعمة التي الجلكم

باحثین اي وقت او ما الوقت الذي كان یدل علیھ  11
روح المسیح الذي فیھم اذ سبق فشھد باآلالم التي للمسیح 

الذین أعلن لھم انھم لیس  12 واالمجاد التي بعدھا
االمور التي أخبرتم  النفسھم بل لنا كانوا یخدمون بھذه

 بھا انتم اآلن بواسطة الذین بشروكم في الروح القدس

 المرسل من السماء التي تشتھي المالئكة ان تّطلع علیھا

لذلك منطقوا احقاء ذھنكم صاحین فالقوا رجاءكم  13
بالتمام على النعمة التي یؤتى بھا الیكم عند استعالن 

كاوالد الطاعة ال تشاكلوا شھواتكم  14 یسوع المسیح
بل نظیر القدوس الذي دعاكم  15 ي جھالتكمالسابقة ف

النھ مكتوب  16 كونوا انتم ایضا قدیسین في كل سیرة
وان كنتم تدعون ابا  17 كونوا قدیسین الني انا قدوس

الذي یحكم بغیر محاباة حسب عمل كل واحد فسیروا 
عالمین انكم افتدیتم ال باشیاء  18 زمان غربتكم بخوف

م الباطلة التي تقلدتموھا تفنى بفضة او ذھب من سیرتك
بل بدم كریم كما من حمل بال عیب وال  19 من اآلباء

معروفا سابقا قبل تأسیس العالم ولكن  20 دنس دم المسیح
انتم الذین بھ  21 قد أظھر في االزمنة االخیرة من اجلكم

تؤمنون باb الذي اقامھ من االموات واعطاه مجدا حتى 
طّھروا نفوسكم في  22 ان ایمانكم ورجاءكم ھما في هللا

طاعة الحق بالروح للمحبة االخویة العدیمة الریاء فاحبوا 
مولودین ثانیة ال  23 بعضكم بعضا من قلب طاھر بشدة

من زرع یفنى بل مما ال یفنى بكلمة هللا الحیة الباقیة الى 
الن كل جسد كعشب وكل مجد انسان كزھر  24 االبد

فتثبت  إیوۇوكلمة  واما 25 عشبالعشب یبس وزھره سقط
   الى االبدوھذه ھي الكلمة التي بشرتم بھا

فاطرحوا كل خبث وكل مكر والریاء والحسد وكل  2
وكاطفال مولودین اآلن اشتھوا اللبن العقلي  2 مذمة

  العدیم الغش لكي تنموا بھ

الذي اذ تأتون الیھ  4 ان كنتم قد ذقتم ان الرب صالح. 3
 ولكن مختار من هللا كریمحجرا حّیا مرفوضا من الناس 

كونوا انتم ایضا مبنیین كحجارة حیة بیتا روحیا كھنوتا  5
 مقدسا لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة عند هللا بیسوع المسیح.

لذلك یتضمن ایضا في الكتاب ھانذا اضع في صھیون  6
  حجر زاویة مختارا كریما والذي یؤمن بھ لن یخزى.

امة واما للذین ال یطیعون فلكم انتم الذین تؤمنون الكر 7
 فالحجر الذي رفضھ البناؤون ھو قد صار راس الزاویة

وحجر صدمة وصخرة عثرة.الذین یعثرون غیر  8
واما انتم فجنس  9 طائعین للكلمة االمر الذي جعلوا لھ.

مختار وكھنوت ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي 
تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نوره 

الذین قبال لم تكونوا شعبا واما اآلن فانتم  10 جیب.الع
شعب هللا.الذین كنتم غیر مرحومین واما اآلن 

ایھا االحباء اطلب الیكم كغرباء ونزالء  11 فمرحومون
  ان تمتنعوا عن الشھوات الجسدیة التي تحارب النفس

وان تكون سیرتكم بین االمم حسنة لكي یكونوا في ما  12
اعلي شر یمجدون هللا في یوم االفتقاد علیكم كف یفترون

  یالحظونھا. من اجل اعمالكم الحسنة التي

فاخضعوا لكل ترتیب بشري من اجل الرب.ان كان  13
او للوالة فكمرسلین منھ  14 للملك فكمن ھو فوق الكل

الن  15 لالنتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخیر.
تسّكتوا جھالة الناس ھكذا ھي مشیئة هللا ان تفعلوا الخیر ف

كاحرار ولیس كالذین الحریة عندھم سترة  16 االغبیاء.
اكرموا الجمیع.احبوا  17 للشر بل كعبید هللا.

ایھا الخدام كونوا  18 االخوة.خافوا هللا.اكرموا الملك
خاضعین بكل ھیبة للسادة لیس للصالحین المترفقین فقط 

د من اجل الن ھذا فضل ان كان اح 19 بل للعنفاء ایضا.
النھ اي  20 ضمیر نحو هللا یحتمل احزانا متألما بالظلم.

مجد ھو ان كنتم تلطمون مخطئین فتصبرون.بل ان كنتم 
  تتألمون عاملین الخیر فتصبرون فھذا فضل عند هللا

النكم لھذا دعیتم فان المسیح ایضا تألم الجلنا تاركا  21
خطیة وال  الذي لم یفعل 22 لنا مثاال لكي تتبعوا خطواتھ.

الذي اذ شتم لم یكن یشتم عوضا  23 وجد في فمھ مكر
  واذ تألم لم یكن یھدد بل كان یسلم لمن یقضي بعدل.

الذي حمل ھو نفسھ خطایانا في جسده على الخشبة  24
  لكي نموت عن الخطایا فنحیا للبر.الذي بجلدتھ شفیتم.

النكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم اآلن الى  25
   فوسكم واسقفھاراعي ن

كذلكّن ایتھا النساء كّن خاضعات لرجالكّن حتى وان  3
كان البعض ال یطیعون الكلمة یربحون بسیرة النساء 

وال  3 مالحظین سیرتكّن الطاھرة بخوف. 2 بدون كلمة
تكن زینتكّن الزینة الخارجیة من ضفر الشعر والتحلي 

لعدیمة بل انسان القلب الخفي في ا 4 بالذھب ولبس الثیاب
الفساد زینة الروح الودیع الھادئ الذي ھو قدام هللا كثیر 

  الثمن.
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فانھ ھكذا كانت قدیما النساء القدیسات ایضا المتوكالت  5
كما كانت  6 على هللا یزّین انفسھن خاضعات لرجالھن

سارة تطیع ابراھیم داعیة ایاه سیدھا.التي صرتّن اوالدھا 
كذلك ایھا  7 صانعات خیرا وغیر خائفات خوفا البتة

الرجال كونوا ساكنین بحسب الفطنة مع االناء النسائي 
كاالضعف معطین ایاھّن كرامة كالوارثات ایضا معكم 

وا والنھایة كون 8 نعمة الحیاة لكي ال تعاق صلواتكم.
جمیعا متحدي الرأي بحس واحد ذوي محبة اخویة 

غیر مجازین عن شر بشر او عن شتیمة  9 مشفقین لطفاء
بشتیمة بل بالعكس مباركین عالمین انكم لھذا دعیتم لكي 

الن من اراد ان یحب الحیاة ویرى ایاما  10 ترثوا بركة.
 صالحة فلیكفف لسانھ عن الشر وشفتیھ ان تتكلما بالمكر

عن الشر ویصنع الخیر لیطلب السالم ویجدّ  لیعرض 11
على االبرار واذنیھ الى  إیوۇوالن عیني  12 في اثره

فمن  13 ضد فاعلي الشر إیوۇوطلبتھم.ولكن وجھ 
ولكن وان تألمتم من  14 یؤذیكم ان كنتم متمثلین بالخیر.

 اجل البر فطوباكم.واما خوفھم فال تخافوه وال تضطربوا

لھ في قلوبكم مستعدین دائما بل قدسوا الرب اال 15
لمجاوبة كل من یسألكم عن سبب الرجاء الذي فیكم 

ولكم ضمیر صالح لكي یكون الذین  16 بوداعة وخوف
یشتمون سیرتكم الصالحة في المسیح یخزون في ما 

الن تألمكم ان شاءت  17 یفترون علیكم كفاعلي شر.
ن مشیئة هللا وانتم صانعون خیرا افضل منھ وانتم صانعو

فان المسیح ایضا تألم مرة واحدة من اجل  18 شرا.
الخطایا البار من اجل االثمة لكي یقربنا الى هللا مماتا في 

الذي فیھ ایضا ذھب  19 الجسد ولكن محیي في الروح
اذ عصت قدیما حین  20 فكرز لالرواح التي في السجن

كانت اناة هللا تنتظر مرة في ایام نوح اذ كان الفلك یبنى 
الذي  21 ي فیھ خلص قلیلون اي ثماني انفس بالماء.الذ

مثالھ یخّلصنا نحن اآلن اي المعمودیة ال ازالة وسخ 
الجسد بل سؤال ضمیر صالح عن هللا بقیامة یسوع 

الذي ھو في یمین هللا اذ قد مضى الى السماء  22 المسیح
   ومالئكة وسالطین وقوات مخضعة لھ

جسد تسلحوا انتم بھذه فاذ قد تألم المسیح الجلنا بال 4
لكي ال  2 النیة.فان من تألم في الجسد كّف عن الخطیة

یعیش ایضا الزمان الباقي في الجسد لشھوات الناس بل 
الن زمان الحیاة الذي مضى یكفینا لنكون  3 الرادة هللا.

االمم سالكین في الدعارة والشھوات  قد عملنا ارادة
االوثان  دةوادمان الخمر والبطر والمنادمات وعبا

االمر الذي فیھ یستغربون انكم لستم  4 المحرمة
  تركضون معھم الى فیض ھذه الخالعة عینھا مجدفین

الذین سوف یعطون حسابا للذي ھو على استعداد ان  5
فانھ الجل ھذا بشر الموتى  6 یدین االحیاء واالموات.

ایضا لكي یدانوا حسب الناس في الجسد ولكن لیحیوا 
  لروححسب هللا با

 

وانما نھایة كل شيء قد اقتربت.فتعقلوا واصحوا  7
ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم  8 للصلوات.

  لبعض شدیدة الن المحبة تستر كثرة من الخطایا.

لیكن كل  10 كونوا مضیفین بعضكم بعضا بال دمدمة. 9
واحد بحسب ما اخذ موھبة یخدم بھا بعضكم بعضا 

ان كان  11 هللا المتنوعة. كوكالء صالحین على نعمة
قوة  یتكلم احد فكاقوال هللا.وان كان یخدم احد فكانھ من

یمنحھا هللا لكي یتمجد هللا في كل شيء بیسوع المسیح 
ایھا  12 والسلطان الى ابد اآلبدین.آمین الذي لھ المجد

االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بینكم حادثة 
بل كما  13 كم امر غریبالجل امتحانكم كانھ اصاب

اشتركتم في آالم المسیح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن 
ان عّیرتم باسم المسیح فطوبى  14 مجده ایضا مبتھجین

لكم الن روح المجد وهللا یحل علیكم.اما من جھتھم 
فال یتألم احدكم  15 فیجدّف علیھ واما من جھتكم فیمجد.

 في امور غیره. كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل

ولكن ان كان كمسیحي فال یخجل بل یمجد هللا من  16
النھ الوقت البتداء القضاء من بیت  17 ھذا القبیل.

هللا.فان كان اوال منا فما ھي نھایة الذین ال یطیعون انجیل 
وان كان البار بالجھد یخلص فالفاجر والخاطئ  18 هللا.

مشیئة هللا  فاذا الذین یتألمون بحسب 19 این یظھران.
   فلیستودعوا انفسھم كما لخالق امین في عمل الخیر

اطلب الى الشیوخ الذین بینكم انا الشیخ رفیقھم  5
  والشاھد آلالم المسیح وشریك المجد العتید ان یعلن

ارعوا رعیة هللا التي بینكم نّظارا ال عن اضطرار بل  2
 وال كمن یسود 3 باالختیار وال بربح قبیح بل بنشاط.

ومتى ظھر  4 على االنصبة بل صائرین امثلة للرعیة
كذلك  5 رئیس الرعاة تنالون اكلیل المجد الذي ال یبلى

ایھا االحداث اخضعوا للشیوخ وكونوا جمیعا خاضعین 
لبعض وتسربلوا بالتواضع الن هللا یقاوم  بعضكم

  فیعطیھم نعمة. المستكبرین واما المتواضعون

  قویة لكي یرفعكم في حینھفتواضعوا تحت ید هللا ال 6

اصحوا  8 ملقین كل ھمكم علیھ النھ ھو یعتني بكم 7
واسھروا الن ابلیس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمسا 

فقاوموه راسخین في االیمان عالمین ان  9 من یبتلعھ ھو.
  نفس ھذه اآلالم تجرى على اخوتكم الذین في العالم

بدي في والھ كل نعمة الذي دعانا الى مجده اال 10
المسیح یسوع بعدما تألمتم یسیرا ھو یكملكم ویثبتكم 

لھ المجد والسلطان الى ابد  11 ویقویكم ویمكنكم
بید سلوانس االخ االمین كما اظن كتبت  12 اآلبدین.آمین

الیكم بكلمات قلیلة واعظا وشاھدا ان ھذه ھي نعمة هللا 
ابل تسلم علیكم التي في ب 13 الحقیقیة التي فیھا تقومون.

سلموا بعضكم على  14 المختارة معكم ومرقس ابني.
بعض بقبلة المحبة.سالم لكم جمیعكم الذین في المسیح 

   یسوع.آمین
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سمعان بطرس عبد یسوع المسیح ورسولھ الى الذین  1
نالوا معنا ایمانا ثمینا مساویا لنا ببر الھنا والمخلص 

لتكثر لكم النعمة والسالم بمعرفة هللا  2 یسوع المسیح.
كما ان قدرتھ االلھیة قد وھبت لنا كل ما  3 ویسوع ربنا

  ھو للحیاة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضیلة

اللذین بھما قد وھب لنا المواعید العظمى والثمینھ لكي  4
تصیروا بھا شركاء الطبیعة االلھیة ھاربین من الفساد 

ولھذا عینھ وانتم باذلون كل  5 الذي في العالم بالشھوة.
  اجتھاد قدموا في ایمانكم فضیلة وفي الفضیلة معرفة

وفي المعرفة تعففا وفي التعفف صبرا وفي الصبر  6
وفي التقوى مودة اخویة وفي المودة االخویة  7 تقوى
الن ھذه اذا كانت فیكم وكثرت تصّیركم ال  8 محبة.

  متكاسلین وال غیر مثمرین لمعرفة ربنا یسوع المسیح.

الن الذي لیس عنده ھذه ھو اعمى قصیر البصر قد  9
لذلك باالكثر اجتھدوا  10 نسي تطھیر خطایاه السالفة.

وا دعوتكم واختیاركم ثابتین.النكم اذا ایھا االخوة ان تجعل
النھ ھكذا یقدم لكم بسعة  11 فعلتم ذلك لن تزلّوا ابدا.

 دخول الى ملكوت ربنا ومخّلصنا یسوع المسیح االبدي

لذلك ال اھمل ان اذّكركم دائما بھذه االمور وان كنتم  12
ولكني احسبھ  13 عالمین ومثبتین في الحق الحاضر.

 14 المسكن ان انھضكم بالتذكرةحقا ما دمت في ھذا 

عالما ان خلع مسكني قریب كما اعلن لي ربنا یسوع 
فأجتھد ایضا ان تكونوا بعد خروجي  15 المسیح ایضا.

الننا لم نتبع خرافات  16 تتذكرون كل حین بھذه االمور.
مصنعة اذ عّرفناكم بقوة ربنا یسوع المسیح ومجیئھ بل قد 

خذ من هللا اآلب كرامة النھ ا 17 كنا معاینین عظمتھ.
ومجدا اذ اقبل علیھ صوت كھذا من المجد االسنى ھذا 

ونحن سمعنا  18 ھو ابني الحبیب الذي انا سررت بھ.
ھذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معھ في الجبل 

وعندنا الكلمة النبویة وھي اثبت التي  19 المقدس.
في  انتبھتم الیھا كما الى سراج منیر تفعلون حسنا ان

كوكب الصبح  موضع مظلم الى ان ینفجر النھار ویطلع
  في قلوبكم

عالمین ھذا اوال ان كل نبوة الكتاب لیست من تفسیر  20
النھ لم تأت نبوة قط بمشیئة انسان بل تكلم  21 خاص.

   اناس هللا القدیسون مسوقین من الروح القدس

ولكن كان ایضا في الشعب انبیاء كذبة كما سیكون  2
معلّمون كذبة الذین یدّسون بدع ھالك واذ ھم  ایضا فیكم

یجلبون على انفسھم ھالكا  ینكرون الرب الذي اشتراھم
وسیتبع كثیرون تھلكاتھم.الذین بسببھم یجدف  2 سریعا.

وھم في الطمع یتجرون بكم باقوال  3 على طریق الحق.
مصنعة الذین دینونتھم منذ القدیم ال تتوانى وھالكھم ال 

النھ ان كان هللا لم یشفق على مالئكة قد اخطأوا  4 ینعس.
بل في سالسل الظالم طرحھم في جھنم وسلمھم 

ولم یشفق على العالم القدیم بل انما  5 محروسین للقضاء
حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر اذ جلب طوفانا على عالم 

  الفجار.

واذ رمد مدینتي سدوم وعمورة حكم علیھما باالنقالب  6
وانقذ لوطا البار  7 للعتیدین ان یفجروا واضعا عبرة

اذ كان البار  8 مغلوبا من سیرة االردیاء في الدعارة.
بالنظر والسمع وھو ساكن بینھم یعذب یوما فیوما نفسھ 

یعلم الرب ان ینقذ االتقیاء من  9 البارة باالفعال االثیمة.
وال  10 التجربة ویحفظ االثمة الى یوم الدین معاقبین

 ن یذھبون وراء الجسد في شھوة النجاسةسیما الذی

ویستھینون بالسیادة.جسورون معجبون بانفسھم ال 
حیث مالئكة  11 االمجاد یرتعبون ان یفتروا على ذوي

وھم اعظم قوة وقدرة ال یقدمون علیھم لدى الرب حكم 
اما ھؤالء فكحیوانات غیر ناطقة طبیعیة  12 افتراء.

مولودة للصید والھالك یفترون على ما یجھلون 
آخذین اجرة االثم.الذین  13 فسیھلكون في فسادھم

یحسبون تنعم یوم.لذة ادناس وعیوب یتنعمون في 
لھم عیون مملوءة  14 غرورھم صانعین والئم معكم.

فسقا ال تكف عن الخطیة خادعون النفوس غیر الثابتة.لھم 
قد تركوا الطریق  15 نة.قلب متدرب في الطمع.اوالد اللع

المستقیم فضلّوا تابعین طریق بلعام بن بصور الذي احب 
ولكنھ حصل على توبیخ تعدیھ اذ منع  16 اجرة االثم.

ھؤالء  17 حماقة النبي حمار اعجم ناطقا بصوت انسان.
ھم آبار بال ماء غیوم یسوقھا النوء.الذین قد حفظ لھم قتام 

ینطقون بعظائم البطل  النھم اذ 18 الظالم الى االبد.
یخدعون بشھوات الجسد في الدعارة من ھرب قلیال من 

واعدین ایاھم بالحریة  19 الذین یسیرون في الضالل
وھم انفسھم عبید الفساد.الن ما انغلب منھ احد فھو لھ 

النھ اذا كانوا بعدما ھربوا من نجاسات  20 مستعبد ایضا.
یح یرتبكون والمخّلص یسوع المس العالم بمعرفة الرب

من  ایضا فیھا فینغلبون فقد صارت لھم االواخر اشر
النھ كان خیرا لھم لو لم یعرفوا طریق البر  21 االوائل.

من انھم بعدما عرفوا یرتدّون عن الوصیة المقدسة 
قد اصابھم ما في المثل الصادق كلب قد  22 المسلمة لھم.

   عاد الى قیئھ وخنزیرة مغتسلة الى مراغة الحمأة

ھذه اكتبھا اآلن الیكم رسالة ثانیة ایھا االحباء فیھما  3
لتذكروا االقوال التي قالھا  2 انھض بالتذكرة ذھنكم النقي

سابقا االنبیاء القدیسون ووصیتنا نحن الرسل وصیة 
عالمین ھذا اوال انھ سیأتي في آخر  3 الرب والمخّلص

  االیام قوم مستھزئون سالكین بحسب شھوات انفسھم

ائلین این ھو موعد مجیئھ النھ من حین رقد اآلباء وق 4
الن ھذا یخفى  5 كل شيء باق ھكذا من بدء الخلیقة.

علیھم بارادتھم ان السموات كانت منذ القدیم واالرض 
اللواتي بھّن العالم  6 بكلمة هللا قائمة من الماء وبالماء

واما السموات  7 الكائن حینئذ فاض علیھ الماء فھلك.
لكائنة اآلن فھي مخزونة بتلك الكلمة عینھا واالرض ا

  محفوظة للنار الى یوم الدین وھالك الناس الفجار
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ولكن ال یخف علیكم ھذا الشيء الواحد ایھا االحباء ان  8
 یوما واحدا عند الرب كالف سنة والف سنة كیوم واحد.

ال یتباطأ الرب عن وعده كما یحسب قوم التباطؤ لكنھ  9
ھو ال یشاء ان یھلك اناس بل ان یقبل یتأنى علینا و

ولكن سیأتي كلص في اللیل یوم  10 الجمیع الى التوبة.
الرب الذي فیھ تزول السموات بضجیج وتنحل العناصر 

  محترقة وتحترق االرض والمصنوعات التي فیھا

فبما ان ھذه كلھا تنحل اّي اناس یجب ان تكونوا انتم  11
ن وطالبین سرعة منتظری 12 في سیرة مقدسة وتقوى

مجيء یوم الرب الذي بھ تنحل السموات ملتھبة 
ولكننا بحسب وعده ننتظر  13 والعناصر محترقة تذوب.

 سموات جدیدة وارضا جدیدة یسكن فیھا البر

لذلك ایھا االحباء اذ انتم منتظرون ھذه اجتھدوا  14
واحسبوا  15 لتوجدوا عنده بال دنس وال عیب في سالم.

صا.كما كتب الیكم اخونا الحبیب بولس ایضا اناة ربنا خال
كما في الرسائل كلھا ایضا  16 بحسب الحكمة المعطاة لھ

فیھا اشیاء عسرة الفھم  متكلما فیھا عن ھذه االمور.التي
 یحّرفھا غیر العلماء وغیر الثابتین كباقي الكتب ایضا

فانتم ایھا االحباء اذ قد سبقتم فعرفتم  17 لھالك انفسھم
من ان تنقادوا بضالل االردیاء فتسقطوا من  احترسوا

ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا  18 ثباتكم.
ومخّلصنا یسوع المسیح.لھ المجد اآلن والى یوم الدھر 

   آمین
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الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأیناه بعیوننا  1
فان  2 الذي شاھدناه ولمستھ ایدینا من جھة كلمة الحیاة.

الحیاة أظھرت وقد رأینا ونشھد ونخبركم بالحیاة االبدیة 
الذي رأیناه  3 التي كانت عند اآلب وأظھرت لنا.

وسمعناه نخبركم بھ لكي یكون لكم ایضا شركة معنا.واما 
  كتنا نحن فھي مع اآلب ومع ابنھ یسوع المسیح.شر

وھذا ھو  5 ونكتب الیكم ھذا لكي یكون فرحكم كامال 4
الخبر الذي سمعناه منھ ونخبركم بھ ان هللا نور ولیس فیھ 

ان قلنا ان لنا شركة معھ وسلكنا في الظلمة  6 ظلمة البتة.
ولكن ان سلكنا في النور كما  7 نكذب ولسنا نعمل الحق

ي النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم یسوع ھو ف
ان قلنا انھ لیس لنا  8 المسیح ابنھ یطھرنا من كل خطیة.

ان اعترفنا  9 خطیة نضل انفسنا ولیس الحق فینا.
بخطایانا فھو امین وعادل حتى یغفر لنا خطایانا ویطھرنا 

ان قلنا اننا لم نخطئ نجعلھ كاذبا وكلمتھ  10 من كل اثم.
   لیست فینا.

یا اوالدي اكتب الیكم ھذا لكي ال تخطئوا.وان اخطأ  2
وھو كفارة  2 احد فلنا شفیع عند اآلب یسوع المسیح البار

  لخطایانا.لیس لخطایانا فقط بل لخطایا كل العالم ایضا

من  4 وبھذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصایاه. 3
قال قد عرفتھ وھو ال یحفظ وصایاه فھو كاذب ولیس 

واما من حفظ كلمتھ فحقا في ھذا قد تكملت  5 ق فیھ.الح
من قال انھ ثابت فیھ  6 محبة هللا.بھذا نعرف اننا فیھ.

ایھا  7 ینبغي انھ كما سلك ذاك ھكذا یسلك ھو ایضا.
االخوة لست اكتب الیكم وصیة جدیدة بل وصیة قدیمة 
كانت عندكم من البدء.الوصیة القدیمة ھي الكلمة التي 

ایضا وصیة جدیدة اكتب الیكم ما  8 البدء. سمعتموھا من
ھو حق فیھ وفیكم ان الظلمة قد مضت والنور الحقیقي 

من قال انھ في النور وھو یبغض اخاه  9 اآلن یضيء.
من یحب اخاه یثبت في  10فھو الى اآلن في الظلمة. 

واما من یبغض اخاه فھو في  11 النور ولیس فیھ عثرة.
 یعلم این یمضي الن الظلمة الظلمة وفي الظلمة یسلك وال

اكتب الیكم ایھا االوالد النھ قد غفرت  12 اعمت عینیھ
اكتب الیكم ایھا اآلباء  13 لكم الخطایا من اجل اسمھ

الیكم ایھا االحداث  النكم قد عرفتم الذي من البدء.اكتب
قد  النكم قد غلبتم الشریر.اكتب الیكم ایھا االوالد النكم

الیكم ایھا اآلباء النكم قد عرفتم كتبت  14 عرفتم اآلب.
الیكم ایھا االحداث النكم اقویاء  الذي من البدء.كتبت

ال تحبوا  15 وكلمة هللا ثابتة فیكم وقد غلبتم الشریر.
العالم وال االشیاء التي في العالم.ان احب احد العالم 

الن كل ما في العالم شھوة  16 فلیست فیھ محبة اآلب.
وتعظم المعیشة لیس من اآلب بل الجسد وشھوة العیون 

والعالم یمضي وشھوتھ واما الذي یصنع  17 من العالم.
ایھا االوالد ھي الساعة  18 مشیئة هللا فیثبت الى االبد

االخیرة.وكما سمعتم ان ضد المسیح یأتي قد صار اآلن 
 اضداد للمسیح كثیرون.من ھنا نعلم انھا الساعة االخیرة

ونوا منا النھم لو كانوا منا منا خرجوا لكنھم لم یك 19
واما  20 لبقوا معنا لكن لیظھروا انھم لیسوا جمیعھم منا.
لم  21 انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء.

اكتب الیكم النكم لستم تعلمون الحق بل النكم تعلمونھ 
من ھو الكذاب اال الذي  22 وان كل كذب لیس من الحق.

ھو ضد المسیح الذي ینكر ینكر ان یسوع ھو المسیح.ھذا 
كل من ینكر االبن لیس لھ اآلب ایضا  23 اآلب واالبن.

اما انتم فما  24 ومن یعترف باالبن فلھ اآلب ایضا
سمعتموه من البدء فلیثبت اذا فیكم.ان ثبت فیكم ما 

 سمعتموه من البدء فانتم ایضا تثبتون في االبن وفي اآلب.

  الحیاة االبدیة.وھذا ھو الوعد الذي وعدنا ھو بھ  25

واما انتم  27 كتبت الیكم ھذا عن الذین یضلونكم. 26
بكم الى  فالمسحة التي اخذتموھا منھ ثابتة فیكم وال حاجة

ان یعلّمكم احد بل كما تعلّمكم ھذه المسحة عینھا عن كل 
  ولیست كذبا.كما علّمتكم تثبتون فیھ شيء وھي حق

اذا أظھر یكون لنا واآلن ایھا االوالد اثبتوا فیھ حتى  28
ان علمتم انھ بار ھو  29 ثقة وال نخجل منھ في مجیئھ.

   فاعلموا ان كل من یصنع البر مولود منھ

انظروا ایة محبة اعطانا اآلب حتى ندعى اوالد  3
ایھا  2 هللا.من اجل ھذا ال یعرفنا العالم النھ ال یعرفھ.
االحباء اآلن نحن اوالد هللا ولم یظھر بعد ماذا 

ون.ولكن نعلم انھ اذا أظھر نكون مثلھ الننا سنراه سنك
وكل من عنده ھذا الرجاء بھ یطھر نفسھ كما  3 كما ھو.

كل من یفعل الخطیة یفعل التعدي  4 ھو طاھر.
وتعلمون ان ذاك أظھر  5 ایضا.والخطیة ھي التعدي.

كل من یثبت فیھ  6 لكي یرفع خطایانا ولیس فیھ خطیة.
ایھا  7 یبصره وال عرفھال یخطئ.كل من یخطئ لم 

االوالد ال یضلّكم احد.من یفعل البر فھو بار كما ان ذاك 
من یفعل الخطیة فھو من ابلیس الن ابلیس من  8 بار

البدء یخطئ.الجل ھذا أظھر ابن هللا لكي ینقض اعمال 
كل من ھو مولود من هللا ال یفعل خطیة الن  9 ابلیس.

نھ مولود من زرعھ یثبت فیھ وال یستطیع ان یخطئ ال
بھذا اوالد هللا ظاھرون واوالد ابلیس.كل من ال  10 هللا.

الن  11 یفعل البر فلیس من هللا وكذا من ال یحب اخاه.
ھذا ھو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان یحب بعضنا 

لیس كما كان قایین من الشریر وذبح  12 بعضا.
ھ اخاه.ولماذا ذبحھ.الن اعمالھ كانت شریرة واعمال اخی

  ال تتعجبوا یا اخوتي ان كان العالم یبغضكم. 13 بارة

نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحیاة الننا  14
كل من  15 نحب االخوة.من ال یحب اخاه یبق في الموت.

یبغض اخاه فھو قاتل نفس.وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس 
بھذا قد عرفنا المحبة ان  16 لیس لھ حیاة ابدیة ثابتة فیھ.

ذاك وضع نفسھ الجلنا فنحن ینبغي لنا ان نضع نفوسنا 
واما من كان لھ معیشة العالم ونظر  17 الجل االخوة.

اخاه محتاجا واغلق احشاءه عنھ فكیف تثبت محبة هللا 
  فیھ.
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یا اوالدي ال نحب بالكالم وال باللسان بل بالعمل  18
الحق ونسكن قلوبنا  وبھذا نعرف اننا من 19 والحق.
النھ ان المتنا قلوبنا فاc اعظم من قلوبنا  20 قدامھ.

ایھا االحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة  21 ویعلم كل شيء
ومھما سألنا ننال منھ الننا نحفظ وصایاه  22 من نحو هللا

وھذه ھي وصیتھ ان  23 ونعمل االعمال المرضیة امامھ.
یح ونحب بعضنا بعضا كما نؤمن باسم ابنھ یسوع المس

ومن یحفظ وصایاه یثبت فیھ وھو  24 اعطانا وصیة.
   فیھ.وبھذا نعرف انھ یثبت فینا من الروح الذي اعطانا

ایھا االحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا االرواح  4
ھل ھي من هللا الن انبیاء كذبة كثیرین قد خرجوا الى 

وح یعترف بیسوع بھذا تعرفون روح هللا.كل ر 2 العالم.
وكل روح ال  3 المسیح انھ قد جاء في الجسد فھو من هللا.

یعترف بیسوع المسیح انھ قد جاء في الجسد فلیس من 
هللا.وھذا ھو روح ضد المسیح الذي سمعتم انھ یأتي 

انتم من هللا ایھا االوالد وقد  4 واآلن ھو في العالم.
ھم  5 الم.غلبتموھم الن الذي فیكم اعظم من الذي في الع

من العالم.من اجل ذلك یتكلمون من العالم والعالم یسمع 
نحن من هللا فمن یعرف هللا یسمع لنا ومن لیس  6 لھم.

من هللا ال یسمع لنا.من ھذا نعرف روح الحق وروح 
ایھا االحباء لنحب بعضنا بعضا الن المحبة  7 الضالل.

  .ھي من هللا وكل من یحب فقد ولد من هللا ویعرف هللا

بھذا  9 ومن ال یحب لم یعرف هللا الن هللا محبة. 8
أظھرت محبة هللا فینا ان هللا قد ارسل ابنھ الوحید الى 

في ھذه ھي المحبة لیس اننا نحن  10 العالم لكي نحیا بھ.
  احببنا هللا بل انھ ھو احبنا وارسل ابنھ كفارة لخطایانا

بغي لنا ایضا ایھا االحباء ان كان هللا قد احبنا ھكذا ین 11
هللا لم ینظره احد قط.ان احب  12 ان یحب بعضنا بعضا.

  بعضنا بعضا فاc یثبت فینا ومحبتھ قد تكملت فینا.

بھذا نعرف اننا نثبت فیھ وھو فینا انھ قد اعطانا من  13
ونحن قد نظرنا ونشھد ان اآلب قد ارسل  14 روحھ.

بن هللا من اعترف ان یسوع ھو ا 15 االبن مخّلصا للعالم.
ونحن قد عرفنا وصدقنا  16 فاc یثبت فیھ وھو في هللا.

المحبة التي fّ فینا.هللا محبة ومن یثبت في المحبة یثبت 
بھذا تكملت المحبة فینا ان یكون لنا  17 في هللا وهللا فیھ.

ثقة في یوم الدین النھ كما ھو في ھذا العالم ھكذا نحن 
محبة الكاملة تطرح ال خوف في المحبة بل ال 18 ایضا.

الخوف الى خارج الن الخوف لھ عذاب واما من خاف 
 فلم یتكمل في المحبة.

ان قال احد اني  20 نحن نحبھ النھ ھو احبنا اوال. 19
احب هللا وابغض اخاه فھو كاذب.الن من ال یحب اخاه 

  الذي ابصره كیف یقدر ان یحب هللا الذي لم یبصره.

من یحب هللا یحب اخاه  ولنا ھذه الوصیة منھ ان 21
   ایضا

كل من یؤمن ان یسوع ھو المسیح فقد ولد من  5
بھذا  2 هللا.وكل من یحب الوالد یحب المولود منھ ایضا.

 نعرف اننا نحب اوالد هللا اذا احببنا هللا وحفظنا وصایاه.

فان ھذه ھي محبة هللا ان نحفظ وصایاه.ووصایاه  3
هللا یغلب العالم.وھذه الن كل من ولد من  4 لیست ثقیلة.

من ھو الذي یغلب  5 ھي الغلبة التي تغلب العالم ایماننا.
ھذا ھو الذي  6 العالم اال الذي یؤمن ان یسوع ھو ابن هللا

أتى بماء ودم یسوع المسیح.ال بالماء فقط بل بالماء 
فان  7 والدم.والروح ھو الذي یشھد الن الروح ھو الحق.

ثالثة اآلب والكلمة والروح  الذین یشھدون في السماء ھم
والذین یشھدون في  8 القدس وھؤالء الثالثة ھم واحد.

االرض ھم ثالثة الروح والماء والدم والثالثة ھم في 
ان كنا نقبل شھادة الناس فشھادة هللا اعظم الن  9 الواحد.

من  10 ھذه ھي شھادة هللا التي قد شھد بھا عن ابنھ.
ة في نفسھ.من ال یصدق هللا یؤمن بابن هللا فعنده الشھاد

فقد جعلھ كاذبا النھ لم یؤمن بالشھادة التي قد شھد بھا هللا 
وھذه ھي الشھادة ان هللا اعطانا حیاة ابدیة  11 عن ابنھ.

من لھ االبن فلھ الحیاة ومن  12 وھذه الحیاة ھي في ابنھ.
كتبت ھذا الیكم انتم  13 لیس لھ ابن هللا فلیست لھ الحیاة

باسم ابن هللا لكي تعلموا ان لكم حیاة ابدیة ولكي المؤمنین 
وھذه ھي الثقة التي لنا عنده انھ  14 تؤمنوا باسم ابن هللا.

وان كنا نعلم  15 ان طلبنا شیئا حسب مشیئتھ یسمع لنا.
انھ مھما طلبنا یسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناھا 

ت ان رأى احد اخاه یخطئ خطیة لیست للمو 16 منھ.
یطلب فیعطیھ حیاة للذین یخطئون لیس للموت.توجد 

كل اثم  17 خطیة للموت.لیس الجل ھذه اقول ان یطلب.
نعلم ان كل  18 ھو خطیة وتوجد خطیة لیست للموت.

من ولد من هللا ال یخطئ بل المولود من هللا یحفظ نفسھ 
نعلم اننا نحن من هللا والعالم كلھ قد  19 والشریر ال یمسھ.

ونعلم ان ابن هللا قد جاء واعطانا  20 الشریر.وضع في 
بصیرة لنعرف الحق.ونحن في الحق في ابنھ یسوع 

ایھا  21 المسیح.ھذا ھو االلھ الحق والحیاة االبدیة.
   االوالد احفظوا انفسكم من االصنام.آمین
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الشیخ الى كیریة المختارة والى اوالدھا الذین انا احبھم  1
بالحق ولست انا فقط بل ایضا جمیع الذین قد عرفوا 

من اجل الحق الذي یثبت فینا وسیكون معنا الى  2 الحق
تكون معكم نعمة ورحمة وسالم من هللا اآلب  3 االبد.

  ومن الرب یسوع المسیح ابن اآلب بالحق والمحبة

ا الني وجدت من اوالدك بعضا سالكین في فرحت جد 4
واآلن اطلب منك یا  5 الحق كما اخذنا وصیة من اآلب.

كیریة ال كاني اكتب الیك وصیة جدیدة بل التي كانت 
وھذه ھي  6 عندنا من البدء ان یحب بعضنا بعضا.

المحبة ان نسلك بحسب وصایاه.ھذه ھي الوصیة كما 
 سمعتم من البدء ان تسلكوا فیھا.

النھ قد دخل الى العالم مضلّون كثیرون ال یعترفون  7
بیسوع المسیح آتیا في الجسد.ھذا ھو المضّل والضد 

انظروا الى انفسكم لئال نضّیع ما عملناه بل  8 للمسیح.
كل من تعدى ولم یثبت في تعلیم  9 ننال اجرا تاما.

المسیح فلیس لھ هللا.ومن یثبت في تعلیم المسیح فھذا لھ 
ان كان احد یأتیكم وال یجيء  10 اآلب واالبن جمیعا.

  بھذا التعلیم فال تقبلوه في البیت وال تقولوا لھ سالم.

اذ  12 الن من یسلم علیھ یشترك في اعمالھ الشریرة 11
كان لي كثیر الكتب الیكم لم ارد ان یكون بورق وحبر 

ارجو ان آتي الیكم واتكلم فما لفم لكي یكون فرحنا  الني
   یسلم علیك اوالد اختك المختارة آمین 13 امال.ك



   - John 3یوحنا 3  

149 

 

ایھا  2 الشیخ الى غایس الحبیب الذي انا احبھ بالحق 1
الحبیب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحیحا كما 

الني فرحت جدا اذ حضر اخوة  3 ان نفسك ناجحة.
لیس لي  4 وشھدوا بالحق الذي فیك كما انك تسلك بالحق.

فرح اعظم من ھذا ان اسمع عن اوالدي انھم یسلكون 
ب انت تفعل باالمانة كل ما تصنعھ ایھا الحبی 5 بالحق

الذین شھدوا بمحبتك امام  6 الى االخوة والى الغرباء
 ّE النھم  7 الكنیسة.الذین تفعل حسنا اذا شیعتھم كما یحق

  من اجل اسمھ خرجوا وھم ال یأخذون شیئا من االمم.

فنحن ینبغي لنا ان نقبل امثال ھؤالء لكي نكون عاملین  8
الى الكنیسة ولكن دیوتریفس الذي  كتبت 9 معھم بالحق

 یحب ان یكون االول بینھم ال یقبلنا.

من اجل ذلك اذا جئت فسأذّكره باعمالھ التي یعملھا  10
علینا باقوال خبیثة.واذ ھو غیر مكتف بھذه ال یقبل  ھاذرا

 یریدون ویطردھم من الكنیسة. االخوة ویمنع ایضا الذین

ثل بالشر بل بالخیر الن من یصنع ایھا الحبیب ال تتم 11
  الخیر ھو من هللا ومن یصنع الشر فلم یبصر هللا

دیمتریوس مشھود لھ من الجمیع ومن الحق نفسھ  12
 ونحن ایضا نشھد وانتم تعلمون ان شھادتنا ھي صادقة

وكان لي كثیر الكتبھ لكنني لست ارید ان اكتب الیك  13
قریب فنتكلم  ولكنني ارجو ان اراك عن 14 بحبر وقلم

سالم لك.یسلم علیك االحباء.سلم على االحباء 15 فما لفم.
   باسمائھم
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یھوذا عبد یسوع المسیح واخو یعقوب الى المدعوین  1
 2 المقدسین في هللا اآلب والمحفوظین لیسوع المسیح.

ایھا االحباء اذ كنت  3 لتكثر لكم الرحمة والسالم والمحبة
المشترك  اصنع كل الجھد الكتب الیكم عن الخالص

اضطررت ان اكتب الیكم واعظا ان تجتھدوا الجل 
النھ دخل خلسة اناس قد  4 للقدیسین. رةاالیمان المسّلم م

یحّولون نعمة الھنا  كتبوا منذ القدیم لھذه الدینونة فجار
 الى الدعارة وینكرون السید الوحید هللا وربنا یسوع

فارید ان اذّكركم ولو علمتم ھذا مرة ان الرب  5 المسیح
بعدما خّلص الشعب من ارض مصر اھلك ایضا الذین لم 

ئكة الذین لم یحفظوا ریاستھم بل تركوا والمال 6 یؤمنوا.
مسكنھم حفظھم الى دینونة الیوم العظیم بقیود ابدیة تحت 

كما ان سدوم وعمورة والمدن التي حولھما اذ  7 الظالم.
زنت على طریق مثلھما ومضت وراء جسد آخر جعلت 

ولكن كذلك ھؤالء ایضا  8 عبرة مكابدة عقاب نار ابدیة.
د ویتھاونون بالسیادة ویفترون المحتلمون ینجسون الجس

واما میخائیل رئیس المالئكة فلما  9 على ذوي االمجاد.
خاصم ابلیس محاجا عن جسد موسى لم یجسر ان یورد 

ولكن ھؤالء  10 حكم افتراء بل قال لینتھرك الرب.
یفترون على ما ال یعلمون.واما ما یفھمونھ بالطبیعة 

ویل لھم  11 ن.كالحیوانات غیر الناطقة ففي ذلك یفسدو
النھم سلكوا طریق قایین وانصبوا الى ضاللة بلعام الجل 

ھؤالء صخور في  12 اجرة وھلكوا في مشاجرة قورح.
راعین  والئمكم المحبیة صانعین والئم معا بال خوف

انفسھم.غیوم بال ماء تحملھا الریاح اشجار خریفیة بال 
 مقتلعة. ثمر میتة مضاعفا

بدة بخزیھم.نجوم تائھة محفوظ امواج بحر ھائجة مز 13
وتنبأ عن ھؤالء ایضا  14 لھا قتام الظالم الى االبد.

اخنوخ السابع من آدم قائال ھوذا قد جاء الرب في ربوات 
لیصنع دینونة على الجمیع ویعاقب جمیع  15 قدیسیھ

اعمال فجورھم التي فجروا بھا وعلى  فجارھم على جمیع
 خطاة فجار. ھا علیھجمیع الكلمات الصعبة التي تكلم ب

ھؤالء ھم مدمدمون متشكون سالكون بحسب  16
شھواتھم وفمھم یتكلم بعظائم یحابون بالوجوه من اجل 

واما انتم ایھا االحباء فاذكروا االقوال التي  17 المنفعة.
فانھم قالوا لكم  18 قالھا سابقا رسل ربنا یسوع المسیح.

سالكین انھ في الزمان االخیر سیكون قوم مستھزئون 
ھؤالء ھم المعتزلون  19 بحسب شھوات فجورھم.

واما انتم ایھا االحباء  20 بانفسھم نفسانیون ال روح لھم
فابنوا انفسكم على ایمانكم االقدس مصلّین في الروح 

واحفظوا انفسكم في محبة هللا منتظرین رحمة  21 القدس
وارحموا البعض  22 ربنا یسوع المسیح للحیاة االبدیة.

وخّلصوا البعض بالخوف مختطفین من النار  23 ینممّیز
والقادر ان  24 مبغضین حتى الثوب المدنس من الجسد

یحفظكم غیر عاثرین ویوقفكم امام مجده بال عیب في 
االلھ الحكیم الوحید مخّلصنا لھ المجد  25 االبتھاج

   والعظمة والقدرة والسلطان اآلن والى كل الدھور.آمین
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هللا لیري عبیده  اعالن یسوع المسیح الذي اعطاه ایاه 1
مرسال بید مالكھ لعبده  ما ال بد ان یكون عن قریب وبّینھ

المسیح بكل  الذي شھد بكلمة هللا وبشھادة یسوع 2 یوحنا
النبوة  طوبى للذي یقرأ وللذین یسمعون اقوال 3 ما رآه.

ا یوحن 4 ویحفظون ما ھو مكتوب فیھا الن الوقت قریب
اسیا نعمة لكم وسالم من  الى السبع الكنائس التي في

یأتي ومن السبعة االرواح التي  الكائن والذي كان والذي
البكر من  ومن یسوع المسیح الشاھد االمین 5 امام عرشھ

غسلنا من  االموات ورئیس ملوك االرض.الذي احبنا وقد
المجد  وجعلنا ملوكا وكھنة Mّ ابیھ لھ 6 خطایانا بدمھ

ھوذا یأتي مع السحاب  7 والسلطان الى ابد اآلبدین.آمین
والذین طعنوه وینوح علیھ جمیع قبائل  وستنظره كل عین

والنھایة  انا ھو االلف والیاء البدایة 8 آمین. االرض.نعم
القادر على  الكائن والذي كان والذي یأتي هللا إیوۇویقول 

في و انا یوحنا اخوكم وشریككم في الضیقة 9 كل شيء
 المسیح وصبره كنت في الجزیرة التي ملكوت یسوع

 شھادة یسوع تدعى بطمس من اجل كلمة هللا ومن اجل

 كنت في الروح في یوم الرب وسمعت 10 المسیح.

قائال انا ھو االلف  11 ورائي صوتا عظیما كصوت بوق
اكتب في كتاب وارسل  واآلخر.والذي تراه والیاء.االول

سمیرنا  في اسیا الى افسس والىالكنائس التي  الى السبع
 برغامس والى ثیاتیرا والى ساردس والى فیالدلفیا والى

 فالتفت النظر الصوت الذي تكلم معي 12 الودكیة والى

وفي وسط  13 ولما التفت رأیت سبع منایر من ذھب
متسربال بثوب الى الرجلین  السبع المنایر شبھ ابن انسان

واما راسھ  14 ھب.بمنطقة من ذ ومتمنطقا عند ثدییھ
االبیض كالثلج وعیناه كلھیب  وشعره فابیضان كالصوف

محمیّتان في  ورجاله شبھ النحاس النقي كانھما 15 نار
ومعھ في یده الیمنى  16 أتون وصوتھ كصوت میاه كثیرة

ماض ذو حدین یخرج من فمھ  سبعة كواكب.وسیف
فلما رأیتھ  17 قوتھا. ووجھھ كالشمس وھي تضيء في

یده الیمنى علّي قائال لي  ند رجلیھ كمیت فوضعسقطت ع
والحي وكنت میتا وھا  18 واآلخر ال تخف انا ھو االول

 اآلبدین آمین ولي مفاتیح الھاویة والموت. انا حّي الى ابد

عتید ان یكون  فاكتب ما رأیت وما ھو كائن وما ھو 19
یمیني  سّر السبعة الكواكب التي رأیت على 20 بعد ھذا.
مالئكة السبع  المنایر الذھبیة.السبعة الكواكب ھي والسبع

   السبع الكنائس التي رأیتھا ھي الكنائس والمنایر السبع

الممسك  اكتب الى مالك كنیسة افسس ھذا یقولھ 2
السبع المنایر  السبعة الكواكب في یمینھ الماشي في وسط

 انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك ال 2 الذھبیة.

 مل االشرار وقد جربت القائلین انھم رسلتقدر ان تحت

وقد احتملت ولك صبر  3 ولیسوا رسال فوجدتھم كاذبین.
لكن عندي علیك انك  4 اسمي ولم تكّل. وتعبت من اجل

فاذكر من این سقطت وتب  5 االولى. تركت محبتك
االولى واال فاني آتیك عن قریب  واعمل االعمال

ولكن عندك  6 مكانھا ان لم تتب وازحزح منارتك من
  النقوالویین التي ابغضھا انا ایضا ھذا انك تبغض اعمال

 

للكنائس.من یغلب  من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح 7
التي في وسط  فسأعطیھ ان یأكل من شجرة الحیاة

یقولھ  واكتب الى مالك كنیسة سمیرنا.ھذا 8 فردوس هللا
مالك انا اعرف اع 9 االول واآلخر الذي كان میتا فعاش.

غني.وتجدیف القائلین انھم یھود  وضیقتك وفقرك.مع انك
ال تخف البتة  10 مجمع الشیطان. ولیسوا یھودا بل ھم

ان یلقي  بھ.ھوذا ابلیس مزمع مما انت عتید ان تتألم
تجربوا ویكون لكم ضیق  بعضا منكم في السجن لكي

 فسأعطیك اكلیل الحیاة. امینا الى الموت عشرة ایام.كن

للكنائس من یغلب  اذن فلیسمع ما یقولھ الروح من لھ 11
واكتب الى مالك الكنیسة  12 فال یؤذیھ الموت الثاني

برغامس.ھذا یقولھ الذي لھ السیف الماضي ذو  التي في
 انا عارف اعمالك واین تسكن حیث كرسي 13 الحدین.

 باسمي ولم تنكر ایماني حتى في الشیطان وانت متمسك

قتل  االمین الذي انتیباس شھیدياالیام التي فیھا كان 
ولكن عندي علیك  14 عندكم حیث الشیطان یسكن.

بلعام الذي كان  قوما متمسكین بتعلیم قلیل.ان عندك ھناك
ما  یلقي معثرة امام بني اسرائیل ان یأكلوا یعّلم باالق ان

ھكذا عندك انت ایضا قوم  15 لالوثان ویزنوا. ذبح
فتب واال  16 لذي ابغضھبتعالیم النقوالویین ا متمسكین

من لھ اذن  17 بسیف فمي. فاني آتیك سریعا واحاربھم
فسأعطیھ ان  للكنائس.من یغلب فلیسمع ما یقولھ الروح
واعطیھ حصاة بیضاء وعلى  یأكل من المّن المخفى

 یعرفھ احد غیر الذي یأخذ جدید مكتوب ال الحصاة اسم

ا یقولھ ثیاتیرا.ھذ واكتب الى مالك الكنیسة التي في 18
نار ورجاله مثل النحاس  ابن هللا الذي لھ عینان كلھیب

وایمانك  انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك 19 النقي.
لكن  20 وصبرك وان اعمالك االخیرة اكثر من االولى.

ایزابل التي تقول انھا  عندي علیك قلیل انك تسیّب المرأة
ذبح ان یزنوا ویأكلوا ما  نبیة حتى تعّلم وتغوي عبیدي

ولم  واعطیتھا زمانا لكي تتوب عن زناھا 21 لالوثان.
معھا في  ھا انا ألقیھا في فراش والذین یزنون 22 تتب.

  ضیقة عظیمة ان كانوا ال یتوبون عن اعمالھم.

الكنائس اني  واوالدھا اقتلھم بالموت فستعرف جمیع 23
واحد منكم  انا ھو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطي كل

ثیاتیرا  ولكنني اقول لكم وللباقین في 24 بحسب اعمالھ
یعرفوا اعماق  كل الذین لیس لھم ھذا التعلیم والذین لم

  علیكم ثقال آخر. الشیطان كما یقولون اني ال القي

ومن  26 اجيء. وانما الذي عندكم تمسكوا بھ الى ان 25
فسأعطیھ سلطانا على  یغلب ویحفظ اعمالي الى النھایة

من  بقضیب من حدید كما تكسر آنیةفیرعاھم  27 االمم
واعطیھ  28 خزف كما اخذت انا ایضا من عند ابي

 من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح 29 كوكب الصبح.

   للكنائس

واكتب الى مالك الكنیسة التي في ساردس.ھذا یقولھ  3
الذي لھ سبعة ارواح هللا والسبعة الكواكب.انا عارف 

كن ساھرا  2 انت میت.اعمالك ان لك اسما انك حّي و
وشدد ما بقي الذي ھو عتید ان یموت الني لم اجد اعمالك 

  كاملة امام هللا.
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فاذكر كیف اخذت وسمعت واحفظ وتب فاني ان لم  3
  تسھر اقدم علیك كلص وال تعلم ایة ساعة اقدم علیك.

عندك اسماء قلیلة في ساردس لم ینجسوا ثیابھم  4
من  5 ھم مستحقون.فسیمشون معي في ثیاب بیض الن

یغلب فذلك سیلبس ثیابا بیضا ولن امحو اسمھ من سفر 
من لھ  6 الحیاة وسأعترف باسمھ امام ابي وامام مالئكتھ.

واكتب الى مالك  7 اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس
الكنیسة التي في فیالدلفیا.ھذا یقولھ القدوس الحق الذي لھ 

 لق ویغلق وال احد یفتحمفتاح داود الذي یفتح وال احد یغ

انا عارف اعمالك.ھانذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا  8
وال یستطیع احد ان یغلقھ الن لك قوة یسیرة وقد حفظت 

ھانذا اجعل الذین من مجمع  9 كلمتي ولم تنكر اسمي.
الشیطان من القائلین انھم یھود ولیسوا یھودا بل یكذبوا 

جلیك ویعرفون ھانذا اصیرھم یأتون ویسجدون امام ر
النك حفظت كلمة صبري انا ایضا  10 اني انا احببتك.

سأحفظك من ساعة التجربة العتیدة ان تأتي على العالم 
ھا انا آتي  11 كلھ لتجرب الساكنین على االرض.

من  12 سریعا.تمسك بما عندك لئال یأخذ احد اكلیلك.
یغلب فسأجعلھ عمودا في ھیكل الھي وال یعود یخرج الى 

واكتب علیھ اسم الھي واسم مدینة الھي اورشلیم  جخار
 الجدیدة النازلة من السماء من عند الھي واسمي الجدید.

  من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس 13

واكتب الى مالك كنیسة الالودكیین.ھذا یقولھ اآلمین  14
انا عارف  15 الشاھد االمین الصادق بداءة خلیقة هللا.

لست باردا وال حارا.لیتك كنت باردا او اعمالك انك 
ھكذا النك فاتر ولست باردا وال حارا انا  16 حارا.

النك تقول اني انا غني وقد  17 مزمع ان اتقیأك من فمي
استغنیت وال حاجة لي الى شيء ولست تعلم انك انت 

اشیر علیك ان  18 الشقي والبئس وفقیر واعمى وعریان.
ر لكي تستغني.وثیابا بیضا تشتري مني ذھبا مصفى بالنا

لكي تلبس فال یظھر خزي عریتك.وكّحل عینیك بكحل 
اني كل من احبھ اوبخھ واؤدبة.فكن  19 كي تبصر.

ھانذا واقف على الباب واقرع.ان سمع  20 غیورا وتب.
احد صوتي وفتح الباب ادخل الیھ واتعشى معھ وھو 

من یغلب فسأعطیھ ان یجلس معي في عرشي  21 معي.
  لبت انا ایضا وجلست مع ابي في عرشھ.كما غ

   من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس 22

السماء والصوت  بعد ھذا نظرت واذا باب مفتوح في 4
قائال اصعد الى ھنا  الذي سمعتھ كبوق یتكلم معي االول

وللوقت صرت في  2 بعد ھذا. فأریك ما ال بدّ ان یصیر
اء وعلى العرش في السم الروح واذا عرش موضوع

 وكان الجالس في المنظر شبھ حجر الیشب 3 جالس.

والعقیق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبھ 
 وحول العرش اربعة وعشرون عرشا.ورأیت 4 الزمرد.

 على العروش اربعة وعشرین شیخا جالسین متسربلین

ومن  5 بثیاب بیض وعلى رؤوسھم اكالیل من ذھب.
صوات.وامام العرش وا العرش یخرج بروق ورعود

  ارواح هللا. سبعة مصابیح نار متّقدة ھي سبعة

 

 

البلور.وفي وسط العرش  وقدّام العرش بحر زجاج شبھ 6
مملوءة عیونا من قدام  وحول العرش اربعة حیوانات

الثاني  والحیوان االول شبھ اسد والحیوان 7 ومن وراء.
انسان  شبھ عجل والحیوان الثالث لھ وجھ مثل وجھ

واالربعة الحیوانات  8 لحیوان الرابع شبھ نسر طائر.وا
داخل مملوءة  ستة اجنحة حولھا ومن لكل واحد منھا
نھارا ولیال قائلة قدوس قدوس قدوس  عیونا وال تزال

القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي  االلھ إیوۇو
وشكرا  وحینما تعطي الحیوانات مجدا وكرامة 9 یأتي.

یخّر  10 لعرش الحي الى ابد اآلبدینللجالس على ا
الجالس على العرش  االربعة والعشرون شیخا قدام

ویطرحون اكالیلھم امام  ویسجدون للحي الى ابد اآلبدین
 ان تأخذ المجد إیوۇوانت مستحق ایھا  11 العرش قائلین

 والكرامة والقدرة النك انت خلقت كل االشیاء وھي

   بارادتك كائنة وخلقت

على یمین الجالس على العرش سفرا مكتوبا ورأیت  5
ورأیت مالكا  2 من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم

قویا ینادي بصوت عظیم من ھو مستحق ان یفتح السفر 
فلم یستطع احد في السماء وال على  3 ویفك ختومھ.

االرض وال تحت االرض ان یفتح السفر وال ان ینظر 
نھ لم یوجد احد مستحقا فصرت انا ابكي كثیرا ال 4 الیھ.

فقال لي واحد  5 ان یفتح السفر ویقرأه وال ان ینطر الیھ.
من الشیوخ ال تبك.ھوذا قد غلب االسد الذي من سبط 

  یھوذا اصل داود لیفتح السفر ویفك ختومھ السبعة

ورأیت فاذا في وسط العرش والحیوانات االربعة وفي  6
ة قرون وسط الشیوخ خروف قائم كانھ مذبوح لھ سبع

وسبع اعین ھي سبعة ارواح هللا المرسلة الى كل 
فأتى واخذ السفر من یمین الجالس على  7 االرض.
ولما اخذ السفر خّرت االربعة الحیوانات  8 العرش.

واالربعة والعشرون شیخا امام الخروف ولھم كل واحد 
قیثارات وجامات من ذھب مملوءة بخورا ھي صلوات 

ن ترنیمة جدیدة قائلین مستحق وھم یترنمو 9 القدیسین.
انت ان تأخذ السفر وتفتح ختومھ النك ذبحت واشتریتنا 

وجعلتنا  Mّ 10 بدمك من كل قبیلة ولسان وشعب واّمة
ونظرت  11 اللھنا ملوكا وكھنة فسنملك على االرض

وسمعت صوت مالئكة كثیرین حول العرش والحیوانات 
  لوفوالشیوخ وكان عددھم ربوات ربوات والوف ا

قائلین بصوت عظیم مستحق ھو الخروف المذبوح  12
ان یأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد 

وكل خلیقة مما في السماء وعلى االرض  13 والبركة.
وتحت االرض وما على البحر كل ما فیھا سمعتھا 

قائلة.للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة 
وكانت الحیوانات  14 لى ابد اآلبدین.والمجد والسلطان ا

االربعة تقول آمین.والشیوخ االربعة والعشرون خّروا 
   وسجدوا للحي الى ابد اآلبدین

ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة  6
وسمعت واحدا من االربعة الحیوانات قائال كصوت رعد 

  ھلم وانظر.
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عھ قوس وقد فنظرت واذا فرس ابیض والجالس علیھ م 2
ولما فتح الختم  3 أعطي اكلیال وخرج غالبا ولكي یغلب

فخرج  4 الثاني سمعت الحیوان الثاني قائال ھلم وانظر.
فرس آخر احمر وللجالس علیھ أعطي ان ینزع السالم 

 من االرض وان یقتل بعضھم بعضا وأعطي سیفا عظیما

م ولما فتح الختم الثالث سمعت الحیوان الثالث قائال ھل 5
وانظر.فنظرت واذا فرس اسود والجالس علیھ معھ 

وسمعت صوتا في وسط االربعة  6 میزان في یده.
الحیوانات قائال ثمنیة قمح بدینار وثالث ثماني شعیر 

ولما فتح الختم  7 بدینار واما الزیت والخمر فال تضرھما
  الرابع سمعت صوت الحیوان الرابع قائال ھلم وانظر.

اخضر والجالس علیھ اسمھ الموت فنظرت واذا فرس  8
والھاویة تتبعھ واعطیا سلطانا على ربع االرض ان یقتال 

ولما فتح  9 بالسیف والجوع والموت وبوحوش االرض
الختم الخامس رأیت تحت المذبح نفوس الذین قتلوا من 

  اجل كلمة هللا ومن اجل الشھادة التي كانت عندھم.

ى ایھا السید وصرخوا بصوت عظیم قائلین حتى مت 10
القدوس والحق ال تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنین على 

فأعطوا كل واحد ثیابا بیضا وقیل لھم ان  11 االرض.
یستریحوا زمانا یسیرا ایضا حتى یكمل العبید رفقاؤھم 

ونظرت لما  12 واخوتھم ایضا العتیدون ان یقتلوا مثلھم
شمس فتح الختم السادس واذا زلزلة عظیمة حدثت وال

  صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم

ونجوم السماء سقطت الى االرض كما تطرح شجرة  13
والسماء انفلقت  14 التین سقاطھا اذا ھزتھا ریح عظیمة

 كدرج ملتف وكل جبل وجزیرة تزحزحا من موضعھما.

وملوك االرض والعظماء واالغنیاء واالمراء  15
فوا انفسھم في المغایر واالقویاء وكل عبد وكل حّر اخ

وھم یقولون للجبال والصخور  16 وفي صخور الجبال
اسقطي علینا واخفینا عن وجھ الجالس على العرش وعن 

النھ قد جاء یوم غضبھ العظیم ومن  17 غضب الخروف
   یستطیع الوقوف

على اربع زوایا  وبعد ھذا رأیت اربعة مالئكة واقفین 7
ال تھب ریح  لكي ممسكین اربع ریاح االرض االرض

  على شجرة ما على االرض وال على البحر وال

معھ ختم  ورأیت مالكا آخر طالعا من مشرق الشمس 2
االربعة الذین  فنادى بصوت عظیم الى المالئكة هللا الحي

قائال ال تضروا  3 والبحر أعطوا ان یضروا االرض
االشجار حتى نختم عبید الھنا على  االرض وال البحر وال

واربعین  وسمعت عدد المختومین مئة واربعة 4 ھھم.جبا
من سبط  5 الفا مختومین من كل سبط من بني اسرائیل.

سبط رأوبین اثنا عشر  یھوذا اثنا عشر الف مختوم.من
من  6 الف مختوم. الف مختوم.من سبط جاد اثنا عشر

سبط نفتالي اثنا  سبط اشیر اثنا عشر الف مختوم.من
 عشر الف مختوم. منّسى اثناعشر الف مختوم.من سبط 

سبط الوي  من سبط شمعون اثنا عشر الف مختوم.من 7
الف  اثنا عشر الف مختوم.من سبط یساكر اثنا عشر

 من سبط زبولون اثنا عشر الف مختوم.من 8 مختوم.

 سبط یوسف اثنا عشر الف مختوم.من سبط بنیامین اثنا

  عشر الف مختوم

احد ان یعدّه  یستطع بعد ھذا نظرت واذا جمع كثیر لم 9
واأللسنة واقفون امام  االمم والقبائل والشعوب من كل

ومتسربلین بثیاب بیض وفي  العرش وامام الخروف
وھم یصرخون بصوت عظیم  10 ایدیھم سعف النخل

 اللھنا الجالس على العرش وللخروف. قائلین الخالص

العرش والشیوخ  وجمیع المالئكة كانوا واقفین حول 11
العرش على وجوھھم  انات االربعة وخّروا اماموالحیو

 ّM قائلین آمین.البركة والمجد والحكمة 12 وسجدوا 

 والشكر والكرامة والقدرة والقوة اللھنا الى ابد

واجاب واحد من الشیوخ قائال لي  13 اآلبدین.آمین
 المتسربلون بالثیاب البیض من ھم ومن این أتوا. ھؤالء

ھؤالء ھم الذین أتوا  تعلم.فقال ليفقلت لھ یا سید انت  14
ثیابھم وبّیضوا ثیابھم في  من الضیقة العظیمة وقد غسلوا

 من اجل ذلك ھم امام عرش هللا 15 دم الخروف.

 ویخدمونھ نھارا ولیال في ھیكلھ والجالس على العرش

تقع  لن یجوعوا بعد ولن یعطشوا بعد وال 16 یحل فوقھم.
الن الخروف الذي  17 علیھم الشمس وال شيء من الحرّ 

ویقتادھم الى ینابیع ماء حّیة  في وسط العرش یرعاھم
   من عیونھم ویمسح هللا كل دمعة

السماء نحو  ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في 8
امام  ورأیت السبعة المالئكة الذین یقفون 2 نصف ساعة.

وجاء مالك آخر ووقف  3 هللا وقد أعطوا سبعة ابواق
بخورا كثیرا  مبخرة من ذھب وأعطي معھعند المذبح و

القدیسین جمیعھم على مذبح  لكي یقدمھ مع صلوات
فصعد دخان البخور مع  4 امام العرش. الذھب الذي

ثم اخذ المالك  5 من ید المالك امام هللا. صلوات القدیسین
المذبح والقاھا الى االرض  المبخرة ومألھا من نار

ثم ان السبعة  6 وزلزلة فحدثت اصوات ورعود وبروق
  السبعة االبواق تھّیأوا لكي یبّوقوا. المالئكة الذین معھم

مخلوطان بدم  فبّوق المالك االول فحدث برد ونار 7
واحترق كل  وألقیا الى االرض فاحترق ثلث االشجار

عظیما  ثم بوق المالك الثاني فكأن جبال 8 عشب اخضر
  دما. متقدا بالنار ألقي الى البحر فصار ثلث البحر

لھا حیاة وأھلك  ومات ثلث الخالئق التي في البحر التي 9
 ثم بوق المالك الثالث فسقط من السماء 10 ثلث السفن

كوكب عظیم متقد كمصباح ووقع على ثلث االنھار 
واسم الكوكب یدعى االفسنتین  11 ینابیع المیاه. وعلى
 ثلث المیاه افسنتینا ومات كثیرون من الناس من فصار

ثم بّوق المالك الرابع  12 ه النھا صارت مّرةالمیا
الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى یظلم  فضرب ثلث

ثم نظرت  13 والنھار ال یضيء ثلثھ واللیل كذلك. ثلثھنّ 
 السماء قائال بصوت وسمعت مالكا طائرا في وسط

االرض من اجل بقیة  عظیم ویل ویل ویل للساكنین على
   المزمعین ان یبّوقوا الئكةالم اصوات ابواق الثالثة

سقط من  ثم بوق المالك الخامس فرأیت كوكبا قد 9
ففتح  2 السماء الى االرض وأعطي مفتاح بئر الھاویة.

كدخان أتون عظیم  بئر الھاویة فصعد دخان من البئر
  فاظلمت الشمس والجو من دخان البئر.
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سلطانا  ومن الدخان خرج جراد على االرض فأعطي 3
وقیل لھ ان ال یضر  4 ارب االرض سلطان.كما لعق

اخضر وال شجرة ما اال الناس  عشب االرض وال شیئا
وأعطي ان ال  5 هللا على جباھھم. فقط الذین لیس لھم ختم

خمسة اشھر.وعذابھ كعذاب عقرب  یقتلھم بل ان یتعذبوا
 وفي تلك االیام سیطلب الناس الموت 6 اذا لدغ انسانا.

  ن یموتوا فیھرب الموت منھم.وال یجدونھ ویرغبون ا

وعلى رؤوسھا  وشكل الجراد شبھ خیل مھّیأة للحرب 7
وكان لھا  8 الناس. كأكالیل شبھ الذھب ووجوھھا كوجوه

  اسنانھا كاسنان األسود. شعر كشعر النساء وكانت

اجنحتھا  وكان لھا دروع كدروع من حدید وصوت 9
ھا ول 10 كصوت مركبات خیل كثیرة تجري الى قتال.

اذنابھا حمات وسلطانھا  اذناب شبھ العقارب وكانت في
ولھا مالك الھاویة ملكا  11 ان تؤذي الناس خمسة اشھر.

 بالعبرانیة أبدّون ولھ بالیونانیة اسم ابولیون. علیھا اسمھ

 ایضا بعد ھذا الویل الواحد مضى ھوذا یأتي ویالن 12

واحدا من  ثم بوق المالك السادس فسمعت صوتا 13
قائال للمالك  14 عة قرون مذبح الذھب الذي امام هللارب

فك االربعة المالئكة المقیدین  السادس الذي معھ البوق
فانفك االربعة المالئكة  15 الفرات. عند النھر العظیم

للساعة والیوم والشھر والسنة لكي یقتلوا ثلث  المعدّون
 وعدد جیوش الفرسان مئتا الف الف.وانا 16 الناس.

 وھكذا رأیت الخیل في الرؤیا 17 ددھم.سمعت ع

وكبریتیة  ناریة واسمانجونیة والجالسین علیھا.لھم دروع
یخرج نار  ورؤوس الخیل كرؤوس األسود ومن افواھھا

 من ھذه الثالثة قتل ثلث الناس من 18 ودخان وكبریت.

 والكبریت الخارجة من افواھھا. فان النار والدخان

 الن اذنابھا شبھ اذنابھاسلطانھا ھو في افواھھا وفي 

واما بقیة الناس  20 الحّیات ولھا رؤوس وبھا تضر.
یتوبوا عن اعمال ایدیھم  بھذه الضربات فلم الذین لم یقتلوا

 یسجدوا للشیاطین واصنام الذھب والفضة حتى ال

والحجر والخشب التي ال تستطیع ان تبصر وال  والنحاس
ال عن سحرھم وال تابوا عن قتلھم و 21 تمشي تسمع وال

   عن زناھم وال عن سرقتھم  وال

ثم رأیت مالكا آخر قویا نازال من السماء متسربال  10
بسحابة وعلى راسھ قوس قزح ووجھھ كالشمس ورجاله 

ومعھ في یده سفر صغیر مفتوح فوضع  2 كعمودي نار
  رجلھ الیمنى على البحر والیسرى على االرض

وبعدما وصرخ بصوت عظیم كما یزمجر االسد. 3
وبعدما تكلمت  4 صرخ تكلمت الرعود السبعة باصواتھا.

الرعود السبعة باصواتھا كنت مزمعا ان اكتب فسمعت 
صوتا من السماء قائال لي اختم على ما تكلمت بھ الرعود 

والمالك الذي رأیتھ واقفا على البحر  5 السبعة وال تكتبھ.
ى واقسم بالحي ال 6 وعلى االرض رفع یده الى السماء

ابد اآلبدین الذي خلق السماء وما فیھا واالرض وما فیھا 
بل في ایام  7 والبحر وما فیھ ان ال یكون زمان بعد

صوت المالك السابع متى ازمع ان یبّوق یتم ایضا سّر 
  هللا كما بشر عبیده االنبیاء

 

 

والصوت الذي كنت قد سمعتھ من السماء كلمني ایضا  8
المفتوح في ید المالك  وقال اذھب خذ السفر الصغیر

فذھبت الى المالك  9 الواقف على البحر وعلى االرض.
قائال لھ اعطني السفر الصغیر.فقال لي خذه وكلھ 

  فسیجعل جوفك مّرا ولكنھ في فمك یكون حلوا كالعسل.

فأخذت السفر الصغیر من ید المالك واكلتھ فكان في  10
  ا.فمي حلوا كالعسل وبعد ما اكلتھ صار جوفي مرّ 

فقال لي یجب انك تتنبأ ایضا على شعوب وامم  11
   وألسنة وملوك كثیرین

قائال لي  ثم أعطیت قصبة شبھ عصا ووقف المالك 11
واما الدار  2 قم وقس ھیكل هللا والمذبح والساجدین فیھ.

فاطرحھا خارجا وال تقسھا النھا  التي ھي خارج الھیكل
سة اثنین وسیدوسون المدینة المقد قد أعطیت لالمم
 وسأعطي لشاھدي فیتنبآن الفا ومئتین 3 واربعین شھرا.

ھذان ھما الزیتونتان  4 وستین یوما البسین مسوحا.
وان كان احد  5 القائمتان امام رب االرض. والمنارتان

نار من فمھما وتأكل اعداءھما  یرید ان یؤذیھما تخرج
  یؤذیھما فھكذا ال بد ان یقتل. وان كان احد یرید ان

حتى ال تمطر  ھذان لھما السلطان ان یغلقا السماء 6
المیاه ان  ایام نبّوتھما ولھما سلطان على مطرا في

ضربة كلما  االرض بكل یحّوالھا الى دم وان یضربا
من  ومتى تمما شھادتھما فالوحش الصاعد 7 ارادا.

وتكون  8 الھاویة سیصنع معھما حربا ویغلبھما ویقتلھما.
العظیمة التي تدعى روحیا  لمدینةجثتاھما على شارع ا

وینظر اناس من  9 ایضا. سدوم ومصر حیث صلب ربنا
واأللسنة واالمم جثتیھما ثالثة ایام  الشعوب والقبائل

  یدعون جثتیھما توضعان في قبور. ونصفا وال

ویتھللون  ویشمت بھما الساكنون على االرض 10
قد  النبیین كانا ویرسلون ھدایا بعضھم لبعض الن ھذین

ثم بعد الثالثة االیام  11 عذبا الساكنین على االرض.
فیھما روح حیاة من هللا فوقفا على  والنصف دخل

 عظیم على الذین كانوا ینظرونھما. ارجلھما ووقع خوف

لھما اصعدا  وسمعوا صوتا عظیما من السماء قائال 12
ونظرھما  الى ھھنا فصعدا الى السماء في السحابة

 تلك الساعة حدثت زلزلة عظیمة وفي 13 اعداؤھما.

سبعة  بالزلزلة اسماء من الناس فسقط عشر المدینة وقتل
 السماء. اللھ آالف وصار الباقون في رعبة واعطوا مجدا

 الثالث یأتي سریعا الویل الثاني مضى وھوذا الویل 14

عظیمة في  ثم بوق المالك السابع فحدثت اصوات 15
ومسیحھ  الم لربناالسماء قائلة قد صارت ممالك الع

واالربعة والعشرون شیخا  16 فسیملك الى ابد اآلبدین.
امام هللا على عروشھم خروا على وجوھھم  الجالسون

 ّM القادر  االلھ إیوۇوقائلین نشكرك ایھا  17 وسجدوا
النك اخذت  على كل شيء الكائن والذي كان والذي یأتي

ضبك وغضبت االمم فأتى غ 18 قدرتك العظیمة وملكت.
 االجرة لعبیدك االنبیاء االموات لیدانوا ولتعطى وزمان

الذین  والقدیسین والخائفین اسمك الصغار والكبار ولیھلك
وانفتح ھیكل هللا في السماء  19 كانوا یھلكون االرض.

تابوت عھده في ھیكلھ وحدثت بروق واصوات  وظھر
   وزلزلة وبرد عظیم. ورعود
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امرأة متسربلة  في السماء وظھرت آیة عظیمة 12
وعلى راسھا اكلیل من اثني  بالشمس والقمر تحت رجلیھا

متمخضة ومتوجعة  وھي حبلى تصرخ 2 عشر كوكبا
في السماء.ھوذا تنین عظیم  وظھرت آیة اخرى 3 لتلد.

قرون وعلى رؤوسھ  احمر لھ سبعة رؤوس وعشرة
نجوم السماء فطرحھا الى  وذنبھ یجر ثلث 4 سبعة تیجان.
المرأة العتیدة ان تلد حتى یبتلع  ین وقف اماماالرض.والتن

عتیدا ان یرعى  فولدت ابنا ذكرا 5 ولدھا متى ولدت.
ولدھا الى هللا والى  جمیع االمم بعصا من حدید.واختطف

الى البریة حیث لھا موضع معد  والمرأة ھربت 6 عرشھ.
  ھناك الفا ومئتین وستین یوما من هللا لكي یعولھا

لسماء.میخائیل ومالئكتھ حاربوا ا وحدثت حرب في 7
یوجد  ولم یقووا فلم 8 التنین ومالئكتھ التنین وحارب

العظیم الحیة  فطرح التنین 9 مكانھم بعد ذلك في السماء.
یضل العالم كلھ  القدیمة المدعو ابلیس والشیطان الذي

وسمعت  10 طرح الى االرض وطرحت معھ مالئكتھ.
 عظیما قائال في السماء اآلن صار خالص الھنا صوتا

وملكھ وسلطان مسیحھ النھ قد طرح المشتكي  وقدرتھ
یشتكي علیھم امام الھنا نھارا  الذي كان على اخوتنا

الخروف وبكلمة شھادتھم ولم  وھم غلبوه بدم 11 ولیال.
افرحي ایتھا  من اجل ھذا 12 یحبوا حیاتھم حتى الموت.

االرض والبحر  لساكني یھا.ویلالسموات والساكنون ف
زمانا  عالما ان لھ الن ابلیس نزل الیكم وبھ غضب عظیم

انھ طرح الى االرض اضطھد  ولما رأى التنین 13 قلیال
جناحي  فأعطیت المرأة 14 الذكر المرأة التي ولدت االبن

حیث  النسر العظیم لكي تطیر الى البریة الى موضعھا
  من وجھ الحیة. تعال زمانا وزمانین ونصف زمان

فمھا وراء المرأة ماء كنھر لتجعلھا  فالقت الحیة من 15
المرأة وفتحت االرض  فاعانت االرض 16 تحمل بالنھر

فغضب  17 التنین من فمھ. فمھا وابتلعت النھر الذي ألقاه
المرأة وذھب لیصنع حربا مع باقي نسلھا  التنین على

   ع المسیحوصایا هللا وعندھم شھادة یسو الذین یحفظون

البحر.فرأیت وحشا طالعا من  ثم وقفت على رمل 13
وعشرة قرون وعلى قرونھ عشرة  البحر لھ سبعة رؤوس

رأیتھ  والوحش الذي 2 تجدیف. تیجان وعلى رؤوسھ اسم
واعطاه  كان شبھ نمر وقوائمھ كقوائم دب وفمھ كفم اسد

ورأیت واحدا  3 التنین قدرتھ وعرشھ وسلطانا عظیما.
كانھ مذبوح للموت وجرحھ الممیت قد شفي  رؤوسھ من

 وسجدوا للتنین 4 كل االرض وراء الوحش وتعجبت

الذي اعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قائلین من 
وأعطي فما  5 مثل الوحش.من یستطیع ان یحاربھ. ھو

 بعظائم وتجادیف وأعطي سلطانا ان یفعل اثنین یتكلم

على هللا لیجدف بالتجدیف  ففتح فمھ 6 واربعین شھرا.
  الساكنین في السماء. على اسمھ وعلى مسكنھ وعلى

حربا مع القدیسین ویغلبھم وأعطي  وأعطي ان یصنع 7
 فسیسجد لھ جمیع 8 قبیلة ولسان واّمة. سلطانا على كل

 الساكنین على االرض الذین لیست اسماؤھم مكتوبة منذ

 من لھ 9 تأسیس العالم في سفر حیاة الخروف الذي ذبح.

  فلیسمع. اذن

سبیا فالى السبي یذھب.وان كان  ان كان احد یجمع 10
فینبغي ان یقتل بالسیف.ھنا صبر  احد یقتل بالسیف
آخر طالعا من  ثم رأیت وحشا 11 القدیسین وایمانھم

  یتكلم كتنین. االرض وكان لھ قرنان شبھ خروف وكان

الوحش االول امامھ ویجعل  ویعمل بكل سلطان 12
یسجدون للوحش االول الذي  اكنین فیھااالرض والس

عظیمة حتى انھ  ویصنع آیات 13 شفي جرحھ الممیت.
  قدام الناس. یجعل نارا تنزل من السماء على االرض

على االرض باآلیات التي أعطي ان  ویضل الساكنین 14
قائال للساكنین على االرض ان  امام الوحش یصنعھا

السیف بھ جرح  الذي كان یصنعوا صورة للوحش
روحا لصورة الوحش  وأعطي ان یعطي 15 وعاش.

الذین ال  حتى تتكلم صورة الوحش ویجعل جمیع
 ویجعل الجمیع 16 یسجدون لصورة الوحش یقتلون.

والعبید  الصغار والكبار واالغنیاء والفقراء واالحرار
وان  17 جبھتھم تصنع لھم سمة على یدھم الیمنى او على

بیع اال من لھ السمة او اسم ان یشتري او ی ال یقدر احد
لھ فھم فلیحسب  ھنا الحكمة.من 18 عدد اسمھ. الوحش او

مئة وستة  عدد الوحش فانھ عدد انسان.وعدده ست
   وستون

ثم نظرت واذا خروف واقف على جبل صھیون  14
ومعھ مئة واربعة واربعون الفا لھم اسم ابیھ مكتوبا على 

میاه كثیرة  وسمعت صوتا من السماء كصوت 2 جباھھم.
وكصوت رعد عظیم.وسمعت صوتا كصوت ضاربین 

وھم یترنمون كترنیمة  3 بالقیثارة یضربون بقیثاراتھم.
جدیدة امام العرش وامام االربعة الحیوانات والشیوخ ولم 

یستطع احد ان یتعّلم الترنیمة اال المئة واالربعة 
ھؤالء ھم  4 واالربعون الفا الذین اشتروا من االرض.

لم یتنجسوا مع النساء النھم اطھار.ھؤالء ھم الذین  الذین
یتبعون الخروف حیثما ذھب.ھؤالء اشتروا من بین 

وفي افواھھم لم یوجد غش  5 الناس باكورة Mّ وللخروف
ثم رأیت مالكا آخر  6 النھم بال عیب قدام عرش هللا

طائرا في وسط السماء معھ بشارة ابدیة لیبشر الساكنین 
قائال  7 امة وقبیلة ولسان وشعب على االرض وكل

بصوت عظیم خافوا هللا واعطوه مجدا النھ قد جاءت 
ساعة دینونتھ واسجدوا لصانع السماء واالرض والبحر 

ثم تبعھ مالك آخر قائال سقطت بابل  8 وینابیع المیاه
المدینة العظیمة النھا سقت جمیع االمم من خمر غضب 

بصوت عظیم ان كان  ثم تبعھما مالك ثالث قائال 9 زناھا
احد یسجد للوحش ولصورتھ ویقبل سمتھ على جبھتھ او 

فھو ایضا سیشرب من خمر غضب هللا  10 على یده
المصبوب صرفا في كاس غضبھ ویعذب بنار وكبریت 

ویصعد دخان  11 امام المالئكة القدیسین وامام الخروف.
عذابھم الى ابد اآلبدین وال تكون راحة نھارا ولیال للذین 

 یسجدون للوحش ولصورتھ ولكل من یقبل سمة اسمھ.

ھنا صبر القدیسین ھنا الذین یحفظون وصایا هللا  12
وسمعت صوتا من السماء قائال لي  13 وایمان یسوع

اكتب طوبى لالموات الذین یموتون في الرب منذ 
اآلن.نعم یقول الروح لكي یستریحوا من اتعابھم.واعمالھم 

  تتبعھم
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سحابة بیضاء وعلى السحابة جالس  ثم نظرت واذا 14
شبھ ابن انسان لھ على راسھ اكلیل من ذھب وفي یده 

وخرج مالك آخر من الھیكل یصرخ  15 منجل حاد.
بصوت عظیم الى الجالس على السحابة ارسل منجلك 

واحصد النھ قد جاءت الساعة للحصاد اذ قد یبس حصید 
 فالقى الجالس على السحابة منجلھ على 16 االرض.

ثم خرج مالك آخر من  17 االرض فحصدت االرض
وخرج  18 الھیكل الذي في السماء معھ ایضا منجل حاد

مالك آخر من المذبح لھ سلطان على النار وصرخ 
صراخا عظیما الى الذي معھ المنجل الحاد قائال ارسل 
منجلك الحاد واقطف عناقید كرم االرض الن عنبھا قد 

الى االرض وقطف كرم فالقى المالك منجلھ  19 نضج.
  االرض فالقاه الى معصرة غضب هللا العظیمة

ودیست المعصرة خارج المدینة فخرج دم من  20
   المعصرة حتى الى لجم الخیل مسافة الف وست مئة غلوة

في السماء عظیمة وعجیبة.سبعة  ثم رأیت آیة اخرى 15
الضربات االخیرة الن بھا اكمل  مالئكة معھم السبع

زجاج مختلط بنار  ورأیت كبحر من 2 غضب هللا.
سمتھ وعدد اسمھ  وصورتھ وعلى والغالبین على الوحش

وھم  3 هللا. قیثارات واقفین على البحر الزجاجي معھم
 ترنیمة موسى عبد هللا وترنیمة الخروف قائلین یرتلون

االلھ القادر على  إیوۇووعجیبة ھي اعمالك ایھا  عظیمة
من  4 یا ملك القدیسین.ھي طرقك  شيء عادلة وحق كل
ویمجد اسمك النك وحدك قدوس الن  إیوۇویخافك ال 

سیأتون ویسجدون امامك الن احكامك قد  جمیع االمم
واذا قد انفتح ھیكل خیمة  ثم بعد ھذا نظرت 5 أظھرت

المالئكة ومعھم  وخرجت السبعة 6 الشھادة في السماء
متسربلون بكتان نقي  السبع الضربات من الھیكل وھم

  بمناطق من ذھب وبھي ومتمنطقون عند صدورھم

االربعة الحیوانات اعطى السبعة المالئكة  وواحد من 7
جامات من ذھب مملوءة من غضب هللا الحي الى  سبعة

دخانا من مجد هللا ومن  وامتأل الھیكل 8 اآلبدین. ابد
یدخل الھیكل حتى كملت سبع  قدرتھ ولم یكن احد یقدر ان

   ئكةضربات السبعة المال

عظیما من الھیكل قائال للسبعة  وسمعت صوتا 16
واسكبوا جامات غضب هللا على  المالئكة امضوا

جامھ على االرض  فمضى االول وسكب 2 االرض.
الذین بھم سمة  فحدثت دمامل خبیثة وردّیة على الناس

 ثم سكب المالك 3 الوحش والذین یسجدون لصورتھ

دم میت.وكل نفس الثاني جامھ على البحر فصار دما ك
الثالث جامھ على  ثم سكب المالك 4 ماتت في البحر. حیة

 وسمعت مالك 5 دما. االنھار وعلى ینابیع المیاه فصارت

یكون  المیاه یقول عادل انت ایھا الكائن والذي كان والذي
قدیسین وانبیاء  النھم سفكوا دم 6 النك حكمت ھكذا.

وسمعت آخر  7 مستحقون. فأعطیتھم دما لیشربوا.النھم
شيء  االلھ القادر على كل إیوۇوالمذبح قائال نعم ایھا  من

الرابع جامھ  ثم سكب المالك 8 حق وعادلة ھي احكامك
  على الشمس فأعطیت ان تحرق الناس بنار

احتراقا عظیما وجدفوا على اسم هللا  فاحترق الناس 9
على ھذه الضربات ولم یتوبوا لیعطوه  الذي لھ سلطان

الخامس جامھ على عرش  ثم سكب المالك 10 مجدا
وكانوا یعّضون على  الوحش فصارت مملكتھ مظلمة

السماء من  وجدفوا على الھ 11 ألسنتھم من الوجع
ثم  12 اعمالھم اوجاعھم ومن قروحھم ولم یتوبوا عن

السادس جامھ على النھر الكبیر الفرات  سكب المالك
شرق یعد طریق الملوك الذین من م فنشف ماؤه لكي

التنین ومن فم الوحش ومن  ورأیت من فم 13 الشمس.
 14 ارواح نجسة شبھ ضفادع. فم النبي الكذاب ثالثة

شیاطین صانعة آیات تخرج على ملوك  فانھم ارواح
المسكونة لتجمعھم لقتال ذلك الیوم العظیم یوم  وكل العالم

كلص.طوبى لمن  ھا انا آتي 15 شيء القادر على كل هللا
  فیروا عورتھ. ثیابھ لئال یمشي عریانا یسھر ویحفظ

الموضع الذي یدعى بالعبرانیة  فجمعھم الى 16
السابع جامھ على الھواء  ثم سكب المالك 17 ھرمجدون

السماء من العرش قائال قد  فخرج صوت عظیم من ھیكل
ورعود وبروق.وحدثت زلزلة  فحدثت اصوات 18 تم.

االرض صار الناس على  عظیمة لم یحدث مثلھا منذ
 وصارت المدینة 19 زلزلة بمقدارھا عظیمة ھكذا.

العظیمة  العظیمة ثالثة اقسام ومدن االمم سقطت وبابل
  ذكرت امام هللا لیعطیھا كاس خمر سخط غضبھ.

وبرد عظیم  21 وجبال لم توجد. وكل جزیرة ھربت 20
ثقل وزنة نزل من السماء على الناس فجدّف الناس  نحو
   برد الن ضربتھ عظیمة جداهللا من ضربة ال على

ثم جاء واحد من السبعة المالئكة الذین معھم السبعة  17
الجامات وتكلم معي قائال لي ھلم فأریك دینونة الزانیة 

التي زنى معھا  2 العظیمة الجالسة على المیاه الكثیرة
  ملوك االرض وسكر سكان االرض من خمر زناھا.

مرأة جالسة على فمضى بي بالروح الى بریة فرأیت ا 3
وحش قرمزي مملوء اسماء تجدیف لھ سبعة رؤوس 

والمرأة كانت متسربلة بارجوان  4 وعشرة قرون.
وقرمز ومتحلیة بذھب وحجارة كریمة ولؤلؤ ومعھا كاس 

  من ذھب في یدھا مملوءة رجاسات ونجاسات زناھا

وعلى جبھتھا اسم مكتوب.سّر.بابل العظیمة ام الزواني  5
ورأیت المرأة سكرى من دم  6 .ورجاسات االرض

القدیسین ومن دم شھداء یسوع.فتعجبت لما رأیتھا تعجبا 
ثم قال لي المالك لماذا تعجبت.انا اقول لك سّر  7 عظیما

المرأة والوحش الحامل لھا الذي لھ السبعة الرؤوس 
الوحش الذي رأیت كان ولیس اآلن  8 والعشرة القرون.

یمضي الى وھو عتید ان یصعد من الھاویة و
الھالك.وسیتعجب الساكنون على االرض الذین لیست 

اسماؤھم مكتوبة في سفر الحیاة منذ تأسیس العالم حینما 
ھنا  9 یرون الوحش انھ كان ولیس اآلن مع انھ كائن.

الذھن الذي لھ حكمة.السبعة الرؤوس ھي سبعة جبال 
وسبعة ملوك خمسة سقطوا  10 علیھا المرأة جالسة.

واآلخر لم یأت بعد ومتى أتى ینبغي ان  وواحد موجود
والوحش الذي كان ولیس اآلن فھو ثامن  11 یبقى قلیال.

  وھو من السبعة ویمضي الى الھالك.
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والعشرة القرون التي رأیت ھي عشرة ملوك لم  12
یأخذوا ملكا بعد لكنھم یأخذون سلطانا كملوك ساعة 

 ھؤالء لھم رأي واحد ویعطون 13 واحدة مع الوحش.

ھؤالء سیحاربون  14 الوحش قدرتھم وسلطانھم.
الخروف والخروف یغلبھم النھ رب االرباب وملك 
  الملوك والذین معھ مدعوون ومختارون ومؤمنون.

ثم قال لي المیاه التي رأیت حیث الزانیة جالسة ھي  15
واما العشرة القرون  16 شعوب وجموع وامم وألسنة.

غضون الزانیة التي رأیت على الوحش فھؤالء سیب
وسیجعلونھا خربة وعریانة ویأكلون لحمھا ویحرقونھا 

الن هللا وضع في قلوبھم ان یصنعوا رأیھ وان  17 بالنار.
یصنعوا رأیا واحدا ویعطوا الوحش ملكھم حتى تكمل 

والمرأة التي رأیت ھي المدینة العظیمة  18 اقوال هللا.
   التي لھا ملك على ملوك االرض

مالكا آخر نازال من السماء لھ  رأیتثم بعد ھذا  18
وصرخ  2 االرض من بھائھ. سلطان عظیم واستنارت

عظیم قائال سقطت سقطت بابل العظیمة  بشدة بصوت
لشیاطین ومحرسا لكل روح نجس  وصارت مسكنا

النھ من خمر  3 وممقوت ومحرسا لكل طائر نجس
زناھا قد شرب جمیع االمم وملوك االرض زنوا  غضب

ثم  4 االرض استغنوا من وفرة نعیمھا وتجار معھا
من السماء قائال اخرجوا منھا یا شعبي  سمعت صوتا آخر

  في خطایاھا ولئال تأخذوا من ضرباتھا لئال تشتركوا

  لحقت السماء وتذكر هللا آثامھا. الن خطایاھا 5

ایضا جازتكم وضاعفوا لھا ضعفا  جازوھا كما ھي 6
فیھا امزجوا لھا  الكاس التي مزجت نظیر اعمالھا.في

نفسھا وتنعمت بقدر ذلك  بقدر ما مجدت 7 ضعفا.
تقول في قلبھا انا جالسة ملكة  اعطوھا عذابا وحزنا النھا

یوم  من اجل ذلك في 8 حزنا. ولست ارملة ولن ارى
بالنار  واحد ستأتي ضرباتھا موت وحزن وجوع وتحترق

ا علیھ وسیبكي وینوح 9 الن الرب االلھ الذي یدینھا قوي
ینظرون  ملوك االرض الذین زنوا وتنعموا معھا حینما

الجل خوف عذابھا  واقفین من بعید 10 دخان حریقھا
بابل المدینة القویة.النھ  قائلین ویل ویل.المدینة العظیمة

 ویبكي تجار 11 دینونتك. في ساعة واحدة جاءت

 االرض وینوحون علیھا الن بضائعھم ال یشتریھا احد

والفضة والحجر الكریم  ئع من الذھببضا 12 فیما بعد
وكل عود  والحریر والقرمز واللؤلؤ والبز واالرجوان

الخشب  ثیني وكل اناء من العاج وكل اناء من اثمن
وطیبا  وقرفة وبخورا 13 والحدید والمرمر والنحاس

 وغنما وخیال ولبانا وخمرا وزیتا وسمیذا وحنطة وبھائم

 ذھب عنك جنىو 14 ومركبات واجساد ونفوس الناس.

شھوة نفسك وذھب عنك كل ما ھو مشحم وبھي ولن 
االشیاء الذین استغنوا  تجار ھذه 15 ما بعد. تجدیھ في

خوف عذابھا یبكون  منھا سیقفون من بعید من اجل
ویل.المدینة العظیمة  ویقولون ویل 16 وینوحون

والمتحلیة بذھب وحجر  المتسربلة ببز وارجوان وقرمز
واحدة خرب غنى مثل  نھ في ساعةال 17 كریم ولؤلؤ

السفن والمالحون  ھذا.وكل ربان وكل الجماعة في
  وجمیع عمال البحر وقفوا من بعید

دخان حریقھا قائلین ایة مدینة  وصرخوا اذ نظروا 18
على رؤوسھم  وألقوا ترابا 19 مثل المدینة العظیمة.

ویل.المدینة العظیمة  قائلین.ویل وصرخوا باكین ونائحین
في البحر من  لھم سفن ي فیھا استغنى جمیع الذینالت

افرحي لھا  20 خربت. نفائسھا النھا في ساعة واحدة
 السماء والرسل القدیسین واالنبیاء الن الرب قد ایتھا

قوي حجرا كرحى  ورفع مالك واحد 21 دانھا دینونتكم
بدفع سترمى بابل  عظیمة ورماه في البحر قائال ھكذا

وصوت  22 بعد. ن توجد فیماالمدینة العظیمة ول
 بالقیثارة والمغنین والمزمرین والنافخین الضاربین

لن یسمع فیك فیما بعد.وكل صانع صناعة لن  بالبوق
 بعد.وصوت رحى لن یسمع فیك فیما بعد. فیما یوجد فیك

یضيء فیك فیما بعد.وصوت عریس  ونور سراج لن 23
ظماء بعد.الن تجارك كانوا ع یسمع فیك فیما وعروس لن

 وفیھا وجد دم 24 االمم. االرض.اذ بسحرك ضلت جمیع

   انبیاء وقدیسین وجمیع من قتل على االرض

وبعد ھذا سمعت صوتا عظیما من جمع كثیر في  19
.الخالص والمجد والكرامة والقدرة إیوللوأوالسماء قائال 

الن احكامھ حق وعادلة اذ قد دان الزانیة  2 للرب الھنا
دت االرض بزناھا وانتقم لدم عبیده من العظیمة التي افس

.ودخانھا یصعد الى ابد للوإیوأووقالوا ثانیة  3 یدھا.
وخّر االربعة والعشرون شیخا واالربعة  4 اآلبدین.

 الحیوانات وسجدوا Mّ الجالس على العرش قائلین آمین.

وخرج من العرش صوت قائال سبحوا اللھنا  5 .للوإیوأو
وسمعت  6 ھ الصغار والكبار.یا جمیع عبیده الخائفی

كصوت جمع كثیر وكصوت میاه كثیرة وكصوت رعود 
االلھ القادر على  إیوۇوفانھ قد ملك  للوإیوأوشدیدة قائلة 

لنفرح ونتھلل ونعطیھ المجد الن عرس  7 كل شيء.
وأعطیت ان  8 الخروف قد جاء وامرأتھ ھیأت نفسھا.

وقال  9 دیسینتلبس بزا نقیا بھیا الن البّز ھو تبررات الق
لي اكتب طوبى للمدعوین الى عشاء عرس 

فخررت  10 الخروف.وقال ھذه ھي اقوال هللا الصادقة
امام رجلیھ السجد لھ.فقال لي انظر ال تفعل.انا عبد معك 

ومع اخوتك الذین عندھم شھادة یسوع.اسجد Mّ.فان 
ثم رأیت السماء مفتوحة  11 شھادة یسوع ھي روح النبوة

یض والجالس علیھ یدعى امینا وصادقا واذا فرس اب
وعیناه كلھیب نار وعلى  12 وبالعدل یحكم ویحارب.

راسھ تیجان كثیرة ولھ اسم مكتوب لیس احد یعرفھ اال 
وھو متسربل بثوب مغموس بدم ویدعى اسمھ  13 ھو.

واالجناد الذین في السماء كانوا یتبعونھ  14 كلمة هللا.
ومن فمھ  15 قیاعلى خیل بیض البسین بزا ابیض ون

یخرج سیف ماض لكي یضرب بھ االمم وھو سیرعاھم 
بعصا من حدید وھو یدوس معصرة خمر سخط وغضب 

ولھ على ثوبھ وعلى فخذه  16 هللا القادر على كل شيء.
ورأیت مالكا  17 اسم مكتوب ملك الملوك ورب االرباب

واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظیم قائال لجمیع 
ئرة في وسط السماء ھلم اجتمعي الى عشاء الطیور الطا
لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد  18 االلھ العظیم

ولحوم اقویاء ولحوم خیل والجالسین علیھا ولحوم الكل 
  حرا وعبدا صغیرا وكبیرا
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ورأیت الوحش وملوك االرض واجنادھم مجتمعین  19
  لیصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده.

لى الوحش والنبي الكذاب معھ الصانع قدامھ فقبض ع 20
اآلیات التي بھا اضل الذین قبلوا سمة الوحش والذین 
سجدوا لصورتھ وطرح االثنان حیّین الى بحیرة النار 

والباقون قتلوا بسیف الجالس على  21 المتقدة بالكبریت.
الفرس الخارج من فمھ وجمیع الطیور شبعت من 

   لحومھم

زال من السماء معھ مفتاح الھاویة نا ورأیت مالكا 20
الحیة  فقبض على التنین 2 على یده. وسلسلة عظیمة

  سنة القدیمة الذي ھو ابلیس والشیطان وقّیده الف

الھاویة واغلق علیھ وختم علیھ لكي ال  وطرحھ في 3
ما بعد حتى تتم االلف سنة وبعد ذلك ال بد  یضل االمم في

فجلسوا علیھا  اورأیت عروش 4 زمانا یسیرا ان یحل
من اجل شھادة  قتلوا وأعطوا حكما ورأیت نفوس الذین
وال  یسجدوا للوحش یسوع ومن اجل كلمة هللا والذین لم

جباھھم وعلى ایدیھم  لصورتھ ولم یقبلوا السمة على
االموات  واما بقیة 5 سنة. المسیح الف فعاشوا وملكوا مع

  االولى.القیامة  فلم تعش حتى تتم االلف السنة.ھذه ھي

لھ نصیب في القیامة االولى.ھؤالء  مبارك ومقدس من 6
سلطان علیھم بل سیكونون كھنة Mّ  للموت الثاني لیس

 ثم متى تمت االلف 7 الف سنة وسیملكون معھ والمسیح

االمم  ویخرج لیضل 8 السنة یحل الشیطان من سجنھ
لیجمعھم  الذین في اربع زوایا االرض جوج وما جوج

فصعدوا على  9 ین عددھم مثل رمل البحر.للحرب الذ
 االرض واحاطوا بمعسكر القدیسین وبالمدینة عرض

  المحبوبة فنزلت نار من عند هللا من السماء واكلتھم.

یضلّھم طرح في بحیرة النار  وابلیس الذي كان 10
والنبي الكذاب وسیعذبون نھارا  والكبریت حیث الوحش

عظیما ابیض  ت عرشاثم رأی 11 اآلبدین ولیال الى ابد
والسماء  والجالس علیھ الذي من وجھھ ھربت االرض

صغارا  ورأیت االموات 12 ولم یوجد لھما موضع.
وانفتح سفر آخر  اسفار وكبارا واقفین امام هللا وانفتحت

االسفار  مكتوب في ھو سفر الحیاة ودین االموات مما ھو
وسلم االموات الذین فیھ  وسلم البحر 13 بحسب اعمالھم.

الذین فیھما ودینوا كل واحد  الموت والھاویة االموات
والھاویة في بحیرة  وطرح الموت 14 بحسب اعمالھ.

مكتوبا  وكل من لم یوجد 15 النار.ھذا ھو الموت الثاني.
   في سفر الحیاة طرح في بحیرة النار

جدیدة وارضا جدیدة الن السماء  ثم رأیت سماء 21
 ا والبحر ال یوجد فیما بعد.االولى مضت االولى واالرض

المدینة المقدسة اورشلیم الجدیدة نازلة  وانا یوحنا رأیت 2
  من عند هللا مھیأة كعروس مزینة لرجلھا. من السماء

عظیما من السماء قائال ھوذا مسكن هللا  وسمعت صوتا 3
سیسكن معھم وھم یكونون لھ شعبا وهللا  الناس وھو مع

دمعة من  وسیمسح هللا كل 4 لھم. معھم الھا نفسھ یكون
حزن وال  وال یكون عیونھم والموت ال یكون فیما بعد

  مضت. صراخ وال وجع فیما بعد الن االمور االولى قد

العرش ھا انا اصنع كل شيء  وقال الجالس على 5
  ھذه االقوال صادقة وامینة. جدیدا.وقال لي اكتب فان

دایة والنھایة.انا تم.انا ھو االلف والیاء الب ثم قال لي قد 6
من یغلب  7 العطشان من ینبوع ماء الحیاة مجانا. اعطى

واما  8 شيء واكون لھ الھا وھو یكون لي ابنا. یرث كل
 وغیر المؤمنین والرجسون والقاتلون والزناة الخائفون

 والسحرة وعبدة االوثان وجمیع الكذبة فنصیبھم في

ثم  9 الثانيبنار وكبریت الذي ھو الموت  البحیرة المتقدة
 من السبعة المالئكة الذین معھم السبع جاء الّي واحد

المملوءة من السبع الضربات االخیرة وتكلم  الجامات
  فأریك العروس امرأة الخروف. قائال ھلم معي

الى جبل عظیم عال وأراني  وذھب بي بالروح 10
المقدسة نازلة من السماء من  المدینة العظیمة اورشلیم

ولمعانھا شبھ اكرم حجر كحجر  لھا مجد هللا 11 عند هللا
عظیم وعال وكان لھا  وكان لھا سور 12 یشب بلوري.

اثنا عشر مالكا واسماء  االبواب اثنا عشر بابا وعلى
  االثني عشر. اسرائیل مكتوبة ھي اسماء اسباط بني

ابواب ومن الشمال ثالثة ابواب  من الشرق ثالثة 13
  الغرب ثالثة ابواب. ابواب ومن ومن الجنوب ثالثة

كان لھ اثنا عشر اساسا وعلیھا اسماء  وسور المدینة 14
معي  والذي كان یتكلم 15 االثني عشر. رسل الخروف

 كان معھ قصبة من ذھب لكي یقیس المدینة وابوابھا

موضوعة مربعة طولھا  والمدینة كانت 16 واسوارھا.
 بالقصبة مسافة اثني عشر المدینة بقدر العرض.فقاس

  متساویة. واالرتفاع الف غلوة.الطول والعرض

واربعا واربعین ذراعا ذراع  وقاس سورھا مئة 17
من یشب  وكان بناء سورھا 18 انسان اي المالك.

 واساسات سور 19 والمدینة ذھب نقي شبھ زجاج نقي.

یشب.الثاني  المدینة مزینة بكل حجر كریم.االساس االول
  زمرد ذبابي. لرابعیاقوت ازرق.الثالث عقیق ابیض.ا

عقیقي.السادس عقیق احمر.السابع  الخامس جزع 20
سلقي.التاسع یاقوت اصفر.العاشر  زمرد زبرجد.الثامن

اسمانجوني.الثاني عشر  عشر عقیق اخضر.الحادي
بابا اثنا عشرة لؤلؤة كل واحد  واالثنا عشر 21 جمشت.

لؤلؤة واحدة وسوق المدینة ذھب  من االبواب كان من
هللا  إیوۇوھیكال الن  ولم أر فیھا 22 جاج شفاف.نقي كز

والمدینة  23 ھیكلھا. القادر على كل شيء ھو والخروف
 تحتاج الى الشمس وال الى القمر لیضیئا فیھا الن مجد ال

 وتمشي شعوب 24 هللا قد انارھا والخروف سراجھا.

 المخّلصین بنورھا وملوك االرض یجیئون بمجدھم

تغلق نھارا الن لیال ال  ابوابھا لنو 25 وكرامتھم الیھا.
 االمم وكرامتھم الیھا. ویجیئون بمجد 26 یكون ھناك.

دنس وال ما یصنع رجسا وكذبا اال  ولن یدخلھا شيء 27
   حیاة الخروف المكتوبین في سفر

صافیا من ماء حیاة المعا كبلّور  واراني نھرا 22
 في وسط سوقھا 2 والخروف. خارجا من عرش هللا

 النھر من ھنا ومن ھناك شجرة حیاة تصنع اثنتيوعلى 

عشرة ثمرة وتعطي كل شھر ثمرھا. وورق الشجرة 
في ما بعد.وعرش هللا  وال تكون لعنة ما 3 االمم. لشفاء

  یخدمونھ. والخروف یكون فیھا وعبیده
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وال  5 وجھھ واسمھ على جباھھم. وھم سینظرون 4
شمس  ھناك وال یحتاجون الى سراج او نور یكون لیل

 االلھ ینیر علیھم وھم سیملكون الى ابد اآلبدین إیوۇوالن 

الھ  إیوۇو واالقوال امینة وصادقة. ثم قال لي ھذه 6
ارسل مالكھ لیري عبیده ما ینبغي ان  االنبیاء القدیسین

سریعا.طوبى لمن یحفظ اقوال  ھا انا آتي 7 یكون سریعا.
یسمع كان ینظر و وانا یوحنا الذي 8 نبوة ھذا الكتاب

امام رجلي  ھذا.وحین سمعت ونظرت خررت السجد
 فقال لي انظر ال 9 المالك الذي كان یریني ھذا.

یحفظون  تفعل.الني عبد معك ومع اخوتك االنبیاء والذین
.Mّ على  وقال لي ال تختم 10 اقوال ھذا الكتاب.اسجد

من یظلم  11 اقوال نبوة ھذا الكتاب الن الوقت قریب.
ھو نجس فلیتنجس بعد.ومن ھو بار  بعد.ومن فلیظلم

 وھا انا آتي 12 بعد.ومن ھو مقدس فلیتقدس بعد فلیتبرر

 سریعا واجرتي معي الجازي كل واحد كما یكون عملھ.

 والیاء.البدایة والنھایة.االول واآلخر. انا االلف 13

یصنعون وصایاه لكي یكون سلطانھم  طوبى للذین 14
  بواب الى المدینة.ویدخلوا من اال على شجرة الحیاة

الكالب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة  الن خارجا 15
 انا یسوع ارسلت 16 من یحب ویصنع كذبا االوثان وكل

 مالكي الشھد لكم بھذه االمور عن الكنائس.انا اصل

 والروح والعروس 17 وذریة داود.كوكب الصبح المنیر.

 یقوالن تعال.ومن یسمع فلیقل تعال.ومن یعطش

 الني اشھد لكل 18 أت.ومن یرد فلیأخذ ماء حیاة مجانافلی

 من یسمع اقوال نبوة ھذا الكتاب ان كان احد یزید على

  الكتاب. ھذا یزید هللا علیھ الضربات المكتوبة في ھذا

یحذف من اقوال كتاب ھذه النبّوة  وان كان احد 19
سفر الحیاة ومن المدینة المقدسة  نصیبھ من یحذف هللا
بھذا  یقول الشاھد 20 الكتاب توب في ھذاومن المك

نعمة  21 نعم.انا آتي سریعا.آمین.تعال ایھا الرب یسوع
  المسیح مع جمیعكم. آمین ربنا یسوع


