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ا!تاش!الرابطة



جمعياتبينتعاونثمر،هوالمشروعهذأ

نأيحاولوهوالكتابئة.والرالهطةاطقذسالكتاب

التياأنجيليةالنصوصعلمتة،نظر،فييقذص،

خمسةإلىلصلالمخطوطاتمنعددفينجدها

فيأأندكورتإزائيةفهـوالعمليالأساسأماآأف.

كمااليونانيالنمنعلىتركزتالتيالثامنةطبحت!ا

السادسةطبحتهفى-أأندنستلهنصفيورد

والحشرلن.



الرابطةمنالمبادرةكانت".الأربعةالأناجيل"إزائيةشروع،الكتابيةوالرابطةالمقذسالكتابجمعئاتبهفامتعظيممروع

الدكتورشخصفيالمقدسالكتابلجمعياتمشروعآقذمت.الفغاليبولسالابفيهاالمن!تقشخصفيالاوسطالشرقاقليمتالكتابية

.كبيرةمالتةمشاركةفيتجاوبكلفلاقت،الألمانيةالمقدسالكتابلجمعتةالعاموايأمين،العالمىالاداريالمجلسرئيسمويررسيغفريد

لبنانفيالمقذسالكتابجمعيةأنكما.العملهذامساندةفيالكبيرالفضلجنباشيانمانريلوالدكتوروارددهيانللدكتوروكان

.المقدسالكتابوجمعثاتالكتابثةالرابطةبينالاتصالحلقاتاحدىكانتعفادلوسيانالقسالعامالأمينبشخص

الابالماذيالعملونسئق.بكاملهالنمنقراءةوأعادوالمقالاتالمقذمةكتبكماالفغالمما.بولسالابكلهالعملعلىأشرف

منالأولالقسموتصحيحكتابةتوتىكما(.لبنانفيطرابلس)قربسذهكرماكليريكيةفيالجديدالعهداستاذ،الخورياللةنعمة

المعهدخريج،فخرييوسفالابأما212.المقطعحتى165المقطعؤسا؟44المقطعحتىاالمقطعمنيمتذالذيالازائىالنصن

14دالمقطعمنالازائىالنصوتصحيحكتابةعاتقهعلىفأخذ،سذهكرماكليريكيةفيالمقدسالكتابواستاذباريسفيالكائوليكى

.الكتابنهايةحتى213المقطعومن164المقطعحتى

جمعياتبزجمةعملهمفيواستنارواالثامنةطبقهفيألاندكورتثرهكمااليونانىالتصمنالإزائثةهذهفيالعاملرنإنطلق

.والدراساتالمقذماتأجلمنأخرىمراجعإلىلجأواكما.التصحرفثةإلىيكونماأفربهىالتيالمقذسالكتاب

ثلاثةم!مؤلففريقداخلسنراتثلاثفيهاالعملاستغرقالتيهذه"الأربعةالأناجيل"إزائئةأيدينابينكانتوهكذا

.أشخاص

أربعةبلواحدآ،انجيلتآنصأنملكلانحنالآخر؟بإزاءالواحدالانجيلتةالنصوصوضعتلماذاالازائتة؟هذهلماذا؟السؤالويطرح

هوالرباعىالانجيلولكنواحد؟هروآلامهوموتهيسوعحياةعنشهادةلنايقذمالذيوالانجيلواحد،المسيحأنفيش!لا.نصوص

كنائسفيوددتيسوععنشهاداتاربعلناقذمواالأربعةهؤلاءيوحنا.انجيللرقا،انجيل،مرقسانجيل،متىانجيل:المسيحىالانجيل

مطلعفيالاربعةالأناجيلجمعتوقدانجيلها،الكنائسمنمجموعةلكلكانالتقليد.يقولكماوأفسس،وانطاكيةورومة"فلسطين"

الاربعة.بأشكالهالانجيلعنايريناوسالقديسفتحذثالثانىالقرن

يسضىما017العامحواليالسريانيةفيألفالذيالسرريتاتيانسهرالانجيليةالنصوصبينالتقريبحاولمنأؤل

تد،العربتةومنها،عديدةلغاتإلىوئقلالسريانىأالعافينفسهفرضالذيالكنابهذا.أناجيلالأربعةخلالمنأي،دياتسارون

الاصلمنلنايبقلموهكذا.الأربعةالأناجيلليفرضجميعهافأتلفهانصوصهالرها،اسقفرابولا،ولاحقفرفضهالقديمالثمرقواجهه

الابنثمرهفقدالعربىالنصأما.الأرمنيةوفيالريانثةفينقرأهاالتيافرامالقديسشروحفينجدهماإلاللدياتسارونالسرياني

.3591سنةالكاثرليكيةالمطبعةفيمرمرجى

المسيحيسوعانجيلالحصر:سبيلعلىلا،المثالسبيلعلىمنهانذكر.الغربوفيالشرقفييسرعحياةتوردكتبوتوالت

حياة.2891،جونيه،اللبنانيينالمرسلينمطبعةمرمرحى(،الابترجمةلاكرانح،الأب)تأليفومعجزاتهوتعاليمهحياتهقمتةالحاوي

بعد)مصر(وهبهمكتبة(،عثمان)فتحىالاربعةالاناحيلفيالمسيحمع.9491البرلستةالمطبعة(،فاخوريجورج)الابالمسيحيسوع

حلبقوشاقجى(،)بولسالأناجيلانسجامفيالدليلهو:و"الازائثة""يسوع"حياةبينيقفدفاعىطابعذوكتابوجاء.ا619سنة

يسوعشدناحياةنعماتيوسفالابوقذم.يسوعحياةبشكلبعضوراءبعضهاالنصوصوضع.ا679(،الكلمةمجلة)هدثة

1(.979)القدس،اليسرعيةالزجمةمننصوصهاوأخذ،الاربعةالأناجيلخلالمنالمسيح

تلخصهىبل.الأناجيلمنعديدةامورأئغفلفهيبالمراد.لتفىتكنايقذموهاأن"البرغاظ"اعتادكمايسوعحياةأنغير

وكأننانتناقلهاروايةأمامبل،الأولىالكنيسةمناليناوصلتشهادةأمامنعدلموهكذامبتورا.الأشكالمنشكلفيفيصبحالخبر

الىيشبهتضويهافجاءتالاربعةالانجيلتةالنصوصذمجتوأخيرأ،"العظام".الرجالسيركتبتكمايسوع""سيرةنكتبأننستطيع

ورفضتاتيانسفعلهماالبدايةمنذالكنيسةرفضتلهذا.ببعضبعضهاويلصقهالوحاتأربعمننتفأيأخذحينرسثاميفعلهمابعيدحذ

النصوصغنىأنأحسئوالأنهم.وحياة"روحأ"لاوحبرأ،احرفآ"1سيمبحالانجيلأناحثوالأنهم،يسرعحياةكىماالانجيلضرأح



ناحاولماهذا.تعليمأقوالهمنقرلكلوفي،تعليمأعمالهمنعملكلوفي،تعليميسوعحياةففى.واخبارتةعاقةأمورفييضيع

ويوحنا.ولوقاومرقسمتىمنكلكنيستهباسميقذمه

يسوعأنلهميبئنأنوأراداليهودفي؟لمالعامنجاؤوامسيحيينالىكلامهفوخهبها،يحيطوما"فلسطين"لكنائسمتىكتب

المومنينمعظمجاءالتيرومةلكنيسةمرقسوكتب.أعمالهوفيشخصهفيويتمضهاالمقذسةالكتبيحفقجاءالذىالجديدموسىهو

اللة.ابنالرجلهذاكانالحقيقةفي:المئةقائدشهادةفيكتابهفأنهىالوثىلمالعامنفيها

الرفي،هويسرعأنفيهيعل!تإنجيلأأيضأهودؤن،بالأبحاثقامأنوبعد.الأرجحعلىانطاكيةفيالرثيئ،لمالعافيلوقاوؤلد

تجاهورحمتهالربحنانعدىوضذدنفرسهم.أقراولوحتىوأباطرتهارومةأصادعنالالوهيةفنفى،لمالعاهذافيالحقيقىالسثدهر

اليهردفيلمالعاعرفتفكيرأتؤجتشاملةنظرةلناقذمولكنهأفس!،بكنيسةيوحناوارتبط.المجتمعفيوالمهثشينوالضعفاءالخطأة

التقليذعرفكما.مب07سنةحوافيالرومانثةاليهوديةالحربخلالوزالتالحيتالبحرمجانبأقامتالتيفمرانجماعةوخصوصآ

عبرالمسيحبصليبيربطناالذيالتقليدعلىلا،الخلاصعلىللحصولالباطنئةالمعرفةعلىيثذدالذيالغنوصىسئماولا،اليونانى

،والحياةوالحقالطريقهوالمسيححيثانجيلهفييدخلهماأنقبلفنفاهماالعالمينهذينيرحناعرف.بعدهجاؤواوالذينالربشهادة

.الحياةوخبزوالقيامةلمالعانورهو،الصالحالراعىهر

لهذاأصالتها.تخسرنجعلهاأندونندمجهافكيف.متنرغةمناخاتفيونبتت،مختلفةمناطقمنجاءتكتبأربعة،أناجيلأربعة

...المتوازيةالاناجيل،المؤتلفةالأناجيلفقالوا:عرلثةمحاولاتوكانت.الأربعةالنصوصإلىواحدةن!رةأي"سينوبسيس".حمىماولد

هذهامرمنيكنومهحا.لعضبإزاءأشياءوضعأيإزاء.أزىمنفاشتقهامرمرجيالاباستنبطهاالتيإزاثبةبكلمةفأخذنانحنأما

نفسها.فىضتفقد،المستحدثةالكلمة

كلعندالتؤفف،والثانى.انجيليكللدىالضهادةأصالةنعرفنعودفلاالنصرصدمج،الأول.خطرينمنتحميناالإزائثةإن

يأالثلالةالإزائةالأناجيلعنغريبآيرحنااعتبارعلىالشرآحدأب.الأخرىالثلاثةالأناجيلبنصرصارتباطأييرتبطلاوكأنهنص

تماأكثرقريبيوحناانجيلأنالآننكتضفبدأناولكننافيه.شلثلاماهذا.الاختلافكلعنهايختلفلأنهولوقا،مرفس،متى،

الرقت.ببعضذلكقبلأو07سنةحيراليدؤنمرشأنيبدو.الكنيسةفيدونتالتيالأناجيلأولهوالذي!رشانجيلمننتصؤر

اليهودفيالعالمبينالنائمالانفصالوبعدتقريبا59سنةذؤنفقديوحناانجيلأما85.سنةحواليولوقا.8.سنةحواليمتىدؤنوقد

اوسياندرأ.يدعلى1537سنة)سريسرا(باسلفيالبروتستانى،لمالعافي؟المسيحيلمالعافيازائيةأولولدتمتى.المسيحىلموالعا

منكولرنيافي،سنتينبعدكاثرليكئةإزائيةوجاءت.واللاتينثةاليونانثةفيالأربعةللكتبالانجيل!يةالتناسقات:اللاتينثةفيعنوانهاوكان

في1571وسنة)بلحيكا(.لوفانفي،9154سنةوفي.ا953سنةالاربعةايأناجيلمنموجز،أربعةمنواحدأ.برويخ،المانيا:أعمال

امسزدام،لندنهلبارستادت،فيإزائياتكانتالبروتستانىأالعاوفي)فرنسا(.وليون)اسبانيا(ومدريد،باريسوفي)فرنسا(دوا

اليونانتة.فيالاناجيلإزائية:لندنفيأ.رايتقذم،6918وسنة)المانيا(.غوتغن)المانيا(،تربنغن)هولندا(،

نحتلففيمنهاعدذااليونانتةاللغةعرفتكما.ئحصىألىمنأكثروهىازائياتهاالحديثةاللغاتعرفتالعثمرين،القرنوفي

سنة،الثامنةطبعتهافيغوسبلس(فورذياف)سينربسش!"الأربعةالأناجيل"إزائيةفأخذنانحنأما.والاميركثةالاوروبتةالنشردور

السادسةطبعتهفي-ألاند""نستلهاليونانىالئصعلىفتركزت)شترتغارت(،المانيافيالمقذسالكنابجمعيةبعنايةنشرت.8791

والعشرين.

ولافرنلاكرانجالأبرانوالفرنستةباليرنانثةنطمهاالتيالازائتةنقلمرمرجىمالاب.4891سنة؟عربيةازائيةأولولدتومتى

الىالاشارةنقصتهكماحواشىولامفدماتدونمنظلالعملهذاأنغير)جوتيه(.اللبنانيينالمرسلينمطبعةفيونشرها،الدومنكيان

بلاليونانن،النصنطبعلم.العربثةاللغةفيالعملهذاالىعمدنالهذا.آلافالخمسةالىعددهايصلالتيالجديدالعهدمخطوطاتمختلف

عليها.ارتكزناالىاليونانتةالارائيةفيوجدناهاالىالحواشىجميعجعلناولكننا،العربىبالئصاكتفينا

الضخمالعملهذافياعزضتناالتيالصعرباتالىنشير،النهايةفي



مختلفاللغتينبينفالزكيب.ساميةلغةالىاوروبثةهندولغةمن،العربتةاللغةالىاليونانتةاللغةمنالجملةلنقلصعرباتاولأ:

عربيمقابلايجادعنعاجزينجعلتنا،الاسمأوالفعلتسبقأدواتمعفيهاالاشتقاقوتوافراليرنانثةاللغةدثةإنثم.الاختلافكل

لاتينثة.أحرففيبتدوينهافاكنفينااليونانئةالألفاظلبعض

فيحتىالفرنستةاللغةمنأغنىبعدفهىاليرنانئةاللغةأما.والأمروالمضارعالماضىالاالعربئةفينجدلا.الأفعالتصريفثايخأ:

لاتينتة.لأحرفاليوناننالفعللنسخاكتفينا،المخطوطاتبينالواحدالفعلتصريفيختلفحينلهذا.الماضىصيغةعنالتعبير

لأمعالاسممثلأخعلوقد.اليونانيئالأصلمعيتوافقاصكى،الترجمةفيمصطنعآالمراتبعضجاء.الكلماتترتيب:ثالظ

الأصلفيالكلماتعددعلىنحافظلكىعليهأبقيناولكننا.اليونانثةفيبلالعربثة،فينجدهلاماوهذا)ال-هيكل-ه(والضميرالتعريف

.المخطوطاتبينالاختلافاتفنرافقاليونانى

المقذمة؟هذهفينجدماذا،الطويلالتقديمهذاوبعد

نحتصراتها.معالمقذسةبالأسفارلائحة-أ

الكتابية.بالمختصراتأبجدئةلائحة2-

النصوصفيالاختلافاتحقلفيمراجعهانجد.الانجيلنمنفياقحمتعلامات3-

.النصوصفيالاختلافاتحقلليوردترموز4-

.أخرىرموز5-

.أخرىونموصالآباء6-

.876صهاتجلى.اليونانئةالكودكسات7-

.996صهاتجلى.اللاتينئةالكود!ت8-

الازائثة،المسألةحولتاريخصةلمحةنجدهذا،وبعدويوحنا.ولوقاومرقسمتىمنكلالىعامةمقدثةنجدالازائثةالنصوصوبعد

صمل.بوامار،،نايرينك،فاغانىلدىمختلفةنظراتوأربع

علىحافظناكما.العربتةفيشرحناهاولكنناألاند،كورتفيوردتكماالرموزعلىحافظنا:الملاحظاتبعضاخيرآونورد

فياليونانيئالنصننجعلاوأخيرآ،.العربئةالابجدئةحسبوجعلناهاالكنيسةآباءأسماءوترجمناواضحآتفسيرهاجعلنالاتينئةغتصرات

نأللدارسيرتاركينالعربنبالنصنفاكتفينا.اقتناؤهواستحالاستعمالهفصعبوممنه،حجمهتضاعفالكتابلكانفعلنالو.الكتاب

واميركا.اوروبافيالمنشورةالازائياتمنعددفينجدهكمااليونانىالثصالىيعودوا

لأنهاالآباء،منأوالمنحرلةالأسفارمنالمأخوذةالنصوصنقذمأنأردناقدكنا،الأولى.ملاحظاتثلاثنسوقالنهايةوفي

الأناجيلإزائثةفيوحدهالكتابيئالنصنفيبقىمستقلكتابفينجعلهاأنفضلناولكننا.الأدبىالمسترىعلىالانجيليةالنصوصترازي

.هذهالأربعة

عنالابتعادأردناولكننا.الانجيلئةالنصوصمقابلةمنالنتائجبعضاستخلاصإلىواضحةالحاجةبدت:الثانيةوالملاحظة

يبقفلمالأمور.هذهإلمماتطرتتقدالكتابثة،الرابطةعنالصادرة13(،2،3،8،921،)رقمبيبليةدراساتسلسلةلأنالتكرار،

ويوحنا.ولوقاومرقسمتىأناجيلتفسئرالتيالكتبهذهإلىالعردةسوىالأربعةالأناجيلإزائئةلقارئ

لنصنموذجيأشرحأوعرضناالكتاباستعمالطريقةعرضناحيثم-تالصفحاتقراءةفييتعفقأنالقارممئىمننطلبوأخيرأ

.2-12:امت

العربىللقارممئىالكتابهذانقذمأنحاولناولكنناصغير.فريقطاثةيموقالعملاننعرفهذهالأربعةالأناجيلإزائثةنقذموإذ

المقذس.الكتابمجالفيورعائثةعلمئةمكتبةبناءفيالعمدكأحد



اطقذبالأسفارأئحةا-

التكوين

الخرو!

(رلأحبا)اييناللاو

العدد

التثنية

يث!وع

القضاة

صمرئيلسفرا

الملوكسفرا

شعياأ

إرميا

حزقيال

هوشع

يوئيل

عاموس

يابدعر

يونان

ميخا

ناحوم

حبقرق

صفنيا

حخاي

ئازكر

ملاخى

المزامير

يوبأ

الأمثال

راعوت

شيدلأناانشيد

الجامعة

إرميامراثى

أستير

دانيال

عزرا

نحميا

الأخبارسفرا

يهرديت

طوبيا

-تك

-خر

!لا

تعد

-يق

-قض

صم2أوب

مل2!او

-أش

!إر

!حز

-هو

=يوء

=عا

عو

!يون

-مى

=حج

=زك

!ملا

أي

را

نق

جا

مرا

أس

-عز

نح

أخ2وأ-

-طو

مختصراتهـامعسة

المكابتينسفرا

الحكمة

سيراخبنيشوع

باروك

متى

مرقس

لوقا

يرحنا

الرسلأعمال

الرومانتينإلىالرسالة

الكورنثثينالىالرسالة

الغلاطئينالىالرسالة

الأفسسيينالىالرسالة

الفيلبئينالىالرسالة

الكولسثينالىالرصالة

التسالونيكئينالىالرسالة

تيموثاوسالىالرسالة

تيطسالىالرسالة

فيلمونالىالرسالة

العبرانثينالىالرسالة

يعقوبرسالة

بطرسرسالتا

يرحنارسانل

دهوذارسالة

يوحنارؤيا

مك2!او

!حك

سى

!مر

!لو

-يو

-أع

كور2وا=

-غل

أف-

-فل

=كو

تس2وا-

تم2وأ-

تىب

-فلم

=عب

-يع

بط2-او

يو3و2=او

!يهر



أخ2وا

أس

أش

أع

أف

أم

أى

با

بط2او

تس2او

تك

تم2او

تى

جا

حج

حز

را

روم

زك

سى

ضا

صم2او

طو

عا

باابجدل!ةأئحة2-

والئانىالأولالأخبارسفرا-

)نبرءة(إرميا-

أستير-

أشعيا-

الرسلأعمال-

إلىبولسالقديسرسالة-

الأفسستين

الأمثالسفر-

أيوبسفر-

باروكسفر-

الأولىبطرسالقديسرسالتا!

والئانية

التثنيةسفر-

الأولىبولسالقديسرسالتا!

التسالرنيكئينإلىوالثانية

التكوينسفر-

الأولىبرلسالقديسىرسالتا-

تيموثاوسإلىوالثانية

تيطسإلىبرلسالقديسرسالة-

معةابسفر-

حبقوقنبوءة!

حجاينبوءة-

حزقيالنبوءة-

دانيالسفر-

راعوتسفر-

إلىبرلىالقديسرسالة!

الرومانئين

الرؤياسفر-

زكريانبرءة-

سيراخبنيضوع-

صفنيانبوءة-

والثانىالأولصموئيلسفرا-

طوبيا-

عاموسنبوءة-

الكتابئةباطختصرات

عب

عد

عز

عو

غل

فل

فلم

قض

كو

كور2وا

لا

لو

مر

مرا

مز

مك2او

مل2أو

ملا

مى

نح

نش

هو

يق

يع

يهو

يو

يو3و2او

العبرانثينالىالرسالة-

العددسفر!

عزراسفر-

عوبديانبوءة-

الغلاطيينإلىبولسالقديسرسالة-

الفيلبثينإلىبولسالقدي!رسالة-

فيلمرنإلممابولسالقديسرسالة=

القضاةسفر-

إلىبولسالقديسرسالة-

الكرلسثين

الأولىبولسالمدلمىرساله!

الكورنثئينإلىوالثانية

الأحبارأواللاوتينسفر!

لوقاإنجيل!

متىإنجيل!

مرقسإنجيل-

إرميامراثى!

المزاميرسفرا-

والثانىايأولالمكابئينسفر-

والثانىالآولالملركسفرا-

ملاخىنبرءة-

ميخانبرء9!

ناحرمنبوءة!

نحمياسفرت

الأناشيدنشيد!

هوشعنبوءة!

نرنبنيشوعسفر-

يعقربالقديسرسالة-

يهوديتسفر-

يهرذاالقديسرسالة-

يوحناإنجيل-

الأولىيوحناالقديسرسانلت

والثالثةوالثانية



اانجيلنصفيأقحمتعلأمات3-

(النصوصفىاأختلأفاتحقلفيمراجع!ا)تجد

محذوفةاونحتلفمكانفيموضوعةالتاليةالكممةا*لعضلدىآخربشىءالضاليةالكلمةألدلت

الشواهدبعضلدىالشواهد

تجدالعلامةهذهتتبعالتيالرقفعلاماتبدلالواهدبعضلدىآحربشيءهاالموجو،ةالكلماتأبدلتم6

فيالاحتلافاتحقلفياخرئوقفىلاماتالشراهدبعضلدىزيادة7

.النصوص7+77؟أ3مأ3مأامبم6؟7767

العلامةنفستردحينئستعمل12؟ص26ص16الآيةنفسفيمرةساكثرالعلامةلفستردحينتستعمل

الآيةنفسفيمرةمناكترالشراهدلعضلدىالتاليةالكلمةألغيت

وجودهاعلىالمختلفالكلماتهناتجد(أالضواهدبعضلدىهناالموحردةالكلماتألغيت/!

مكانهاأوالعلامةنفستردحينئستعمل1!12!1؟155

الآيةنفسلنيمرةمناكثر

النصعلمتأخرةاتزياتالمعتبرةالمقاطعهناتحد((11بترتيبالشواهدبعصلدىوردتهناالموجردةالكلماتص6

واهميتهاالواصحتدمهابسبخمظتولكنهابراسطةالتوضيحتجدواضحآالزتيبيكونلاعندماآخر؟

النصرصىالتقيدفي.النصوصفيالاحتلافاتحفلفيالارقام

النصوصفيااختلأفاتحقلفيرموزوردت4-

يبم

لم

ام

م،1

!

بردية

القراءات(كتابالارقام)قمل

المحطوطاتعلىتحتويلاك،.كوصفهااعائلة

الح2.582).وه.131ا.18اتالجرارة

علىتحتري،وغيرهفيراروصمها13عائلة

.2ر0.)74.)96.24.را:الجرارةالمخطوطات

الح788.826.828.89.9168.9017.ر346543.

التيالمخطرطاتمعالشائعةنصأيالاغلبيةنص

ي.اخرىدقراءةواضحةبصورةيردلاحينتلى

7.298فى33.565.0"028ع"!11ك!:جيللاناا

12.1424يها0)5ا5

الاخمينيةالزجمةالا!

المتفرعةالاخمينيةالترجمة2الاخ

الحثيةالزجمةحت!

الارمنيةالزجمةارم

البحيريةالزجمةبح

مصوسبحالاحأيالقبطيةالترجماتكل

حاصمكالىلىؤجدتاذاصع1بحفيو

الجيررحيةالزجمةحيو

القرطيةالترحمةفوط

اللاتييةمخطرطاتمعظماوكل:اتالاات

المرديةالكرديكساتتجد؟العتيقة

996ص!فيئخذؤلةانم(!)!كا

سومص

لير

(ت)لات

بح

صع

سلف

سر

سر

سر

سر

سر

سر

سر

سر

سر

حرهـ)

شع

شع!!

شع:

ضع

ضع

العتيهقةاللاتينيةمخطرطاتمنوقسمالشعبية

العتيقةاللاتينيةطاتنحطروكلالشعبية

الوسيطةالمصربةالزجمة

الفيوميةالرسيطةالمصريةالزجمة

العتيقةواللاتينيةالشعبيةمخطوطاتكلتقريآ

الاولىالحيريةالزجمة

الصعيديةالترحمة

القديمةالسلافونيةالكنيسةترجمة

السريانيةالزجماتكل

العتيقةالسريانيةالزحمة!كيورتنخطنص!

سينائىنص

الحرقليةالسريانية

الحرقليةالسريانيةوتصحيحهامشيةقراءة

سرصلصفينجمتينمعتراءة

السيطةالسريانية

الفلسطييةالسريانيةالترجمة

سر--ص)ولكنالفيلو!انيةالسريانيةالزحمة

والحرقلية(البسيطةتعني

ايروليحرسشعية

أد29اكليميةضصية

اد09سيكسترسشعبية

شترتعارتضعبية

وهوايتوورتووردشعمية



ك

اخرىرموز-5

52الطبعةنسلتهقراءة-

الموازيةالنصرصمنأقحمتتراءة-وز(

الكود!!فيالاولىاليد!

الكودكسمصححى-؟.ءأو23..1

نصحبح!صح

هاشيةفراءة-هم

تقليدفيأوترجمةفينحطوطاتأومخطرطة=خمخ-مخ

الآباء.أحد

متفرقتقليدأيجزئيآ-

اكيدةغيرولكنظاهرةقىاءة-،7

مختلفةقراءة-مخت

مخطوطةفياصلى()غيراضافيجزءفيقراءة-اض

هكذا-

مؤكدغيرشاهد-

موضعتغيير-6

قليل!ءه

كثير!*"

ا

11

!(

4(

ي

ىي

محذوف

اضافة

الآباءعنالكودكساتتفصل

ذاتهللمرجعتابعةمختلفةقراءاتتفصل

عينهاالآيةفيمختلفةفراءاتتفصل

فقطوالاشاراتالكلماتالىتنتمىافتراضات

غيرالمخطوطاتفيفالحروف؟الكلماتتقسيمالىاو

استنتاجهاويمكنمقروءة

ترضعالتفاصيلفيفقطالآخرعنالواحديختلفشواهد

،بينها،(يفصلمختلفةتفاصيلمع)الشراهدقرسينبين

فيوحدهاالبسيطةتختلف:تعني)سرلى(أنمثلألاحظ

السريانيةالترجماتكلأنفتعنيسر)ص(اماالتفاصيل

وحدها.البسيطةعنالتفاصيلفيتختلف

سابقآالواردةالقراءةمعإماتتفقالىالكلماتالىتثمير

النصمعإما

آخرون

التاليةالآية

أياتمنيلىما

،الاختلافاتحقل،آخرون،إضافةتشديد،قبل،:وهىاليها.الانتباهنرجر.الحواشىفينجدهاعديدةاصطلاحاتوردتملاحظة!

الناشر،عينها،القراءة،اختلافات،تبديلشرأح،نحطوطات(،)أو:نحطوطافزاحات(،)أو:اقزاح،قابل،البعضمع،أكيلا،

امتلك،،كلمةسقوط،يلى،ضبيهالملا+(،الماسررئة)كلاصا(،السبعينثة،القراءاتكتابمن،اللاتينثةمن،مماثلخطأ،

ترتيب،ئلغى،نقدثةعلامة،مشؤه،فجوة(،أخره)إلىاغمثل،،وقفعلامةأكيد،غيرمقروء،كيرأي،،نفسههو

تيودوسيون،شاهد،،سيماك)راجع(،رج،نص،حسب،يعى،البافىوضع،كثير،،تليلبعد،مرازي(،)نصنوز،مقلوب

ثلاثفقط،،بدونلكن،بل،،مكانشىء،لا،موضعهفي،هناكهنا،،حاشية،فصيرةخاتمة،مرتينأييما،،أو،ترجمات

)ص(.صفحة(،)ففصل،كما،حتى،كليأ،مرات



أخى،ونصوصااباءأ-

الر

ابي

اتن

ذار

يمااز

افر

اكا

امب

ابر

مزامص

سنالاس

اور

-ارر

اورو

ارس

اوع

مزا!غ

مزاوك

ايحك

لاس

بر!

لريس

بريم

بور

بيل

تات

ترت

يط

تيك

ديا

ديا2

ديلى

ديدي

548-531السلامىابرنحيرس

304+ابيفايخرس

373+اتاسيرس

053-003ادامانترس

054بعد+الاصضارنرليوس

154لعد+ازيكيرس

373+السريانىافرام

366+القي!رياكايرس

793،اصروسيوس

483-636ياصترالاصرور

المزعرمامبرويوس

تقريأ007+أالشائىاناستاصيرس

047+االكريىاندرياس

المزعرماوريجاس

لاتيىاوريحاص

804بعد+يرساوروز

933+القيصرىاوسابيرس

034+اوغسطيسى

هالقرنالمزعوماوغطش!

6القرنالمرعرماوكيصاليوس

3القرنوالحكمةالايمان

973+باسييوس

463+الأكيانىبروسيروس

/38586+لريسييانوس

567قل+لريماسيوس

3القرنبررفيروس

؟897+الليبالىبياترس

735+المكرنمبيدا

418بعدليلاجيرس

نقريأ+.17تانيانوس

022لعد+ترتيانوس

378قل+البصراويتيطس

093بعد+تيكونيرس

تقربأ466+القورشيتيردرريترس

القرلىهواكليلا،تي!وتاوسحرار

ايوستيوسالثالىالحوار

ديداكيه

893+الاصكندرانيديلركلرس

دير

دهص

شى

غري

لو

فيح

فيك

قرمز

كاس

رارلكر

صكلكر

كلم

رركلم

لاتكلم

مزكلم

كر

كيت

لك

لوس

مرق

نامر

سلمز

فيرمق

نوف

نرن

يل

هيل

يرس

يوك

264/265+الاصكدرالىديونييرس

704+يوحاالممالذهى

2القرنأيريارس

4/5المر&ارمىايرياوس

038لعدلاتيئايريناوس

466+الاتريبيضينرترس

493+أليصىعريغوريرس

725+فولجالحميرس

484،اللرمماسىميحيليرس

063لعد+ماترنوسفيرميكوس

403+ثيترلىالبرفيكنور

258+القرطاجىقبريانوس

المزعرمقريانوس

085لعد+كاسيودوروس

683+ثلبمىورلأاكيرل!

444+الاصكشدراليكبرلى

215قبل،الاسكدرانياكلمنضرس

تقريأ59الرومالىاكدصصوس

اللاتيىاكلمسصرس

المزعرماكليمنضوسمراعظ

تقريا453+ديرسلحرلتكود

414بعد+)راماريانا(نيكياس

713لعد،نسيوسلكنا

تفريأ137+ي!()كلارلوجفاروس

363لعد+فيكتررينرسماريرس

2القردمرفيور

043لعد+الاسكمرقس

سلبانمرامبر

3القرنمنرميةمقاطع

052بعد+الاولمىيترديوس

251هـلعدلرفايانرس

431لعد+الاحميىنونرس

تقريأ043+الانفبريليلرس

235،الرومانىهرلنوس

763+(تييهالو)يرسهيلار

024+نيموسويرا

تفريأ4016ال!هيديرصينرس

تقريا435+كاسيالرسيوحنا



الكتاباثتاستعمالطايقه

عامةنظرةأ-

أثسام:خسةإلىالكتابهذامنصفحةكلئقسم

:الأولالقحم

المكتوبالمرجعأنعلىيدكهذاعادقي؟ولوناسردلون،بلونينمكتوبةالكتابئةوالمراجعالصفحةرقمالاولالسطرعلىتجد

الصفحةأعلىفييظهروسيطلسابقامعالجتهتمتفقدالعادقي،باللونالمكتربالمرجعأقاعينها،الصفحةفيمعاتجهوالاسودباللرن

.،!عاكفيربينموضوعآالمقيرقمالاولالسطرنهايةفيتجدثم.مباضرةيليهالذيالنصتيعاتجحتى

الثاني:القسم

وعنوانه.المقطعرقميتصخدرها،المتوازيةالانجيلثيننصرصالقسمهذايتضضن

،3:التاليةالارقامويسارأيمينأالهامشعلى،العمودثةالأسطرخارجوخد؟عموديةاسطرضمنالمتوازيةالنصوصكتتت-أ

ليستطيعويسارهاالصفحةيمينعلىوضعتوقدالسطررقمالىتثيرلأنهامهقة،هىالارقامهذه.الح15!ا6،92،

المترازية.الكلماتياالتدقيقالقارئ

(.الرابعالقسبم:ادناه)راجعالرابعالقسمفيالراردةالمراجعلنفهمضرورتآالأسطرهذهرقمسيكرن،اخرىناحيةمن

المتابلالنصنالىإضاراتتتضضنالنصوصهذهأنيعئهذاالعادقي؟الحجممنأصفربحجبمالانجيلتيننصوصأحيانآتجد2-

تجدلنلذلك.المقابلالتصمعوتيقةصلةفيالصفيربالحجمالمكتوبالنص!لتجعلكافيةليستالاشاراتهذهولكن

عينها.الصفحةفيالصغيربالحجمالمكتوبللنمنالتابعةالحواشى

هـتهيوشكفهالونهاتغثرالتيالكلماتأنيعنيفهذا،مائلوحرفأسردبلرنالجملأوالكلماتبعف!احيانآكتتت3-

القديم.العهدنصرص

ع.النصوفيالاختلافاتحقل:الثالثالقسم

لتخفيضوذلكمختصرللغايةبشكلوالاشاراتالرمرزوردتلقدوإيجازآ؟دقةوالاكترالاصع!القسمهوالحقلهذالعل

النموذجى.ا-415الصفحتينشرحعلىالاطلاعبعدالحقلهذافهمفيالتعضقالممكنمن.أدنىحذالىالكتابصفحات

ال!بية.التوازياتحقل:الرابعالقسم

)ت(.16)مت(130ق)ت(ا!13:التاليالشكلحسبوذلكمختلفينمستويينعلىمكتوبةالأسطرأرقامالحقلهذافيتجد

)قابلمتىلدى16والسطر13السطرفيوردثعباراتمتى،نصفيالمعابمالمقطعمنوالثانىالأولالسطرفيتجدأنكيعنيهذا

ف(.ص

ال!بية.الاستشهاداتحقلا!م!:القسم

التيوالآيةالآيةبينوتفصل.للآيةالموازيالمرجعتجدئم.الصفحةفيالمعالجةالآيةرقميليه،الانجيلياسمالحقلهذافيتجد

.11قاطعتانتتبعها

لاأنهالممايثميرهذا.فرنسثةبأحرفمكتوبةيونانئةكلماتالنصرصفيالاختلافاتحقلفيالاحيانبعضفيتجد:ملاحظة

نجدلمأنناوبما.المخطوطاتفيبهااسئبدلتالتيالكلمةوبينالنصفيالررادةالكلمةبينوأساسىجذرفيفرنيوجد

معالفرنستةالكلماتتقابلطريقةأما.الفرنسثةبالحروفالكلمةكتابةإلىعمدنا،العربثةاللغةفيالكلمتينيقابلما

التالي:الشكلعلىفهىاليرنانثةالكنمات

ح"-كر؟يأ=5؟غ-

لل!=بم؟"-هـ؟30=للأ



أأ-ه4الصفحتينعلىأ-212:متلنصنموذج!شرحب-

41صفحة:اولأ

الأؤل:القسم

كتاليةمراحع

اثاني:القسم

الابحيلييننصرص

المترازية

ا-18يرا،208-.2لو،امرا!ا-2012ت،ا

!سو3للطفلالسجود80

201-12ت

لحمبيت!،برزلدونا1

هرودسانجاملطالبهردنجة

المرقسمجرساذا،الملك

نانل!.2اورشلبمالىحاؤواقد

7الهردملكالمرلردهوافي

ليبحصهرايافاننا

لسحدواتباالمثرق

الملكمبرردسحممفلنا3.له

معه،اورشليمرهجميماضثطرب

الكهنةرزطءكلفحصم

واضعلمالبوكته

.االمشميولداكاعمت

الهردبة؟لحميبتل.لهمفالرا

مكتولثمكذالاله

لالض:

ول،1طوذ،،رفىثم!اييؤثمت

يلنىثصصلست

11طودرذبء

!خرجمنكلان

مليز،

208-02لو

رعاةالمطفةنلكلطو!د8

حراصاتمحرصلىالحفرللطينرن

رجقهمعلىإلليل

ومجدلهموتفالر!حملاكف

محافرا،حولهماضاء!الرت

لهمافقالولعطبأحولحأ5

الامهاتحافرا،لا:الملاك

يكرنعظيم!بمرألرص

لكمؤلدا!اته،الصحلجييم

الر!ول!امبمهرمحلصاليرم

!لاسة،ال5لكماليهده3داود.مديخةن

ئقتطاطملأنحدرن

بغتةاوظهر3منرد.زمصححأول،ر

الجدسحمهورالملاكمم

رفانلبر.افةستحبرالماوئد

الارضوعلىالاعاليذدثةا!د،1

ول.المرةاباس!لطاللام

عهممضترذ

حالرعاة،الملانكةءا!الى

الآلىللصلبضبحصهمثاتكل!را

18)رض

701،-2،ير

383(ص241)رض

المبم،هرمدافالرا.ا"أحررلى

يلالىصابالمل!فالوا.سهم

الكاببنلالم!ا7الحبل

يت!رصدارداد!لساله

7اببلالىبهاداودكادالقالضبة

اثالث:الفم

الاختلافاتحقل

الصرصلى

الرابع:القسم

التوازتاتحقل

الكتابثة

الحاص:القم

الاصشمهاداتحقل

الكنابنة

لحععالملمالبودارصأر!اوم،صصصصات!م5،الهردبة.71.16و)ا!م3!!.،355قى:

عم296"ت!"افة!ا1،س(بمصص)ء(عم1241"67؟وت*ط!"صةلعصصصلات!3را330"!5ولاداح9لولا:

صصس*1"0112!ايماح001لع*حدآعطآحومآأ!حدآ6(170ء)تااتعم5-أارس!!صصلات

،وله01011424"7هـ2،المروه35"!1،2اوسا!ا،راره3هـ"*ط85"دصأ!عت!!0125ا!!الرديسحأ

سحا-!3"ار؟ه"=!ط2!2""ولصهادسصص(رر،سصص)ر5!01،.!+!دلاح!!ه013عم5+"-أ

لا!-ا!-اص.اتالمالحةادةالاللاة11ءار "مالرحمالح015ارراصضععم*!.!!.*صارلى-(ر)لويسالرااسارسر

لص!!رامره3"هـتط!!دفالواااوسارر!ت،فصصصلا!عم"67؟رات!"ط!"لص!ص"4!،31ر؟ه85

1)ت(32")رق1)ت(280،3ق13-(1)ت(16)كأ(13ق)-(ا/

1/2)ت(ر!ار-(5:31()كي5125302:ا)-اس!ا

1502ص9:91رك!2305ار1:2:ها1،-27لر:اتى.

كأ؟5031اع!،:2،ور5:911.11اعاااا:لر9.لول:

322؟9138لر،711:،1نى921

1/21)ت(ق13ا-(1الو(24/25د!ا/!اس

2:16ابرا2:6117،502.سعدأ094ابو؟

91كل2012136023102134اع؟016لأ6

2.:8-2لر؟-12ا2:تهماالاسودباللوناثنان،مراجعأربعةالصفحةأعلىفينجد:الاولالقسم

اللونفيجعلافقدا-18:اويوا:امروهماالآخرانالنصانأما؟الصفحةهذهفيس!عاتجانالنصينهذينأنيعنيهذا

أعلىلبيظهرمرفسمنالمرجعهذاسثظليوحنا؟وكذلكأ:مراهر،معالجتهتمثمرقسمننصنأخرأنيعىوهذا.العادفي

الاسود.باللون:2-6امريظهرحيث21الصفحةفيوذلك،يليهالذيالنصيأتىحتىيتغئر،ولنعادقيبلرنالصفحة



الثالث:والقسمالثانيالقسم

قيالانجيلنصفيأمحضتالتيالعلاماتسندرسسطرآ؟38علىا-415الصفحتينفي-12ا2:تنصترزعلقد

الثاك.القسمفيلهاالتابعةالمخطوطاتفيالاختلافاتوسنراقبالثانيالقسم

في،الثاكالقسمفينظرناإذاالشراهد.بعضلدىجميعكلمةألغيت:يعنيهذا:هجميع؟يلىما3الآية9السطرفيتجدا-

جميع.كلمةألغتالتيهى!مخطوطةانيعنيهذا*يلىهمانرى3،الآيةمتىلدى،النصوصفيالاختلافاتحقل

الشواهد.بعضلدىالرمزينبينالموجودةالكلماتألغيتأنهتعئوهى/!مت!:يليما4الآية12السطرفيتجد2-

قلبلالىتشيروهىء"كذلك!متالعبارةألغيتااللتانهما3والمخطوطة!المخطوطةأنالنصوصفيالاختلافاتحقلفينلاحظ

.الأخرىالمخطوطاتمن

حقلراقبناإذا.الاعلىفيا:المسيحكلمةبعدعينهالسطرفيتجدثمعاليتيننقطينمنهمكلمةبعد12السطرفيتجد3-

منهم،كلمةبعد)النقطين(الوقفعلامةتضعالمخطوطاتبعضانيعنيهذا،.؟او::أيلىمانجد،النصوصفيالاختلافات

المسيح.كلمةبعدالنصفيالموجودةالنقطةعنعوضآوذلكالمسيحكلمةبعداستفهامعلامةتضعوبالتالي

يولدأين:منهمواستعلمنجد:الثانيةالحالةوفي.المسيحيرلدأينمنهمواستعلم:يلىكماالنصيكونالاولىالحالةفيعمليآ

المسيح؟

العهدمنهوالنصأنيعنيهذامائلأ،أصبحوالحرفأسودوأصبحتغترالكلماتلونأن22حتى16الاسطرفيتلاحظ4-

القديم.

الذيالنصأنيعنيهذا5:3(.)مى5:2صما؟2ء:مى)ت(1622:يلىماتجدالصفحةأسفلفيالرابعالقسمراقبتإذا

صموئيل.2وميخابنبوءةاستشهادهومتىعند22حتى16الأسطرفيورد

لدىآخربشىءأبدلتقدهناالموجودةالكلماتأنتعىوهى.ميهرذاارض6،يلىما6الآية16السطرفيتجد5-

المخطوطةأنيعنيهذا.رينأرم؟.لىسرص.ء"!اليهودية6نقرأ6الآية،النصوصفيالاختلافاتحقلراقبناإذاالشواهد.بعض

السريانىأيسرصوالمخطوطة(العتيقةاللاتينئةمخطوطاتكلأمم!)اتالااتوالمخطوطة)ء"(الاخرىالمخطوطاتمنوقليلآ"

استبدلتذكرناهاالتيالمخطوطاتهذهكل،البسيطةالسريانيةأيوسرسكيورتنخطنصنالسريانيةالمخطوطةأىوسرصالسينائي

اليهودئة.بكلمةالنصفيالموجودةيهوذاأرضعبارة

أسماؤهموردتالبهيسةآباءأنونلاحظ.عينهالتبديلأجرىالارمنيايريناوسالقديسنصيعنيالذيرينارمأنذلكإلىأضف

)؟(.والفاصلةالنقطةبينهموجاءتالمخطوطاتأسماءبعد

التابعةالاختلافاتقراءةنتابعأنعلينالذلك"ذاتهللمرجعتابعةمختلفةقىاءاتتفصلوهي!العلامةذاتهاالحاشيةفيتجدثم

اليهود.أرضبعبارةيهوذاأرضاستبدلتاالمخطرطتينأنيعنيهذا.حبح-ي!3اليهودأرضنقرأهنا.يهوذام6أرضلعبارة

باليونان!ة،واحدةكلمةهماالعربيةباللغةالكلمتينأنيعنيهذا-تفصلهماكلمتينم6العلامتينداخلتجدحين:ملاحظة

(.اللاحقةالصفحةعلىالملاحظة)راجعالكلماتترتضبفيالارقامنعتمدحيثتأثيرهلهوهذا



51مفحةثانيأ:

ا-18يوا،208-.2لو،ا.امر،أ-2012ت15

2:أ-12(ات

شصيلوعى

9ثب!.!سر

صرآهيرودكىدعاحيمفذ

رمالىمهمرتحققالمحرس

أرسلهمننم8،الحمطهرر

ادهرا:رتاللحميتالى

رحدتمره،ومتى؟الصىصذلالدتيقرافحصرا

له.رأسحدايصاالاآتىلكىفاحبررنى،

وإداذهراالملكمنحمعرافلتا

حتىيقذمهم،،المحرقلىرأوهالذيمماألنحم،

أرملضا1.ول!ىالكان!جثفوقدرتفحاء

أتراو11حدأعطيمأمرحأدرحراالخم

مريمممالصبىلىرأواالبيتالى

لهوسحدوانخروا،ائه

لهوقذمراكرز!!تحراثنم

ث13ومرأ.ولانأذثهدايا،

هبرودس،الىبرحعرالاأدحلمفياليهمأوحىاد

مطقتهم.الىأحرىطربقفيالصرفرا

لد!ص(

208-02(الو

الامرهداولطر!ليتالى

الربلهأعلساالديالراقم

حدراووسرعيرأفحازر

والطعلويوسصمريم

رأرهاملضا7!دالمدرومصحعأ

تيلالدبلالثلام!اخبررا

الدي!و!ش18هداهالصىصلهه

لههسقيلمماتعذواحمعوا

هداحميملىمريماقااو6!الرعاة

قدبها.ولهتعكرةتحمطهكاتالكلام

وبنحرلىبمخا-ولىوههالرعاةرحم

ببلكصاورأوهحمعرهماكلعلىاللة

طب

،3آا5ح!"يع!أ+233،17)(*طلىغا9ء09!ام3ا!ر4ا،را5.ح!"لمرأ+32ر3"طر!أر8تى

لات47441حدرادر011

ص--+-تات!اماللا(57!)311ع31241يم3-للاط5!ك!لص!+،111ر)(3لا5"!4لم!،؟+*!حا17لوتا.

لحءينأ)(،11،إلات*!طك!2لص!ألحءصع،م"2")ا"12"هه!."

81ارتم

تا!ادالصسضم

تاهـصد091

11()ت7ق(صلم!118(الر21311ق()ء3د12

\د.42صر،36لد،409د

،.721،11،13.ص،6.-31!قلآ711)ت(ق.811)لر((ق)!

1107عى،22اء01؟2:22ت.12ا120،61،

انفراد.علىمتىدراسةلتابع15الصفحةالىننتقلا-

لدىآخربزتيبوردتالإشارتينبينالموجودةالكلماتانيعىهذاص؟بالتدقيقافحصرا6يلىما8الآية27السطرفيتجد

الشواهد.بعض

2330*طشا36:يلىماالاختلافاتحقلفينلاحظلذلك

افحصوا.بالتدقيق

فتصبح:العبارةتقلبالمخطوطاتهذهانيعنيهذايلا.



لوالآيةحاشيةتجدد،:93-6ألو،هصفحةمثلآ:.الأرقامبراسطةالتوضيحتجدواضحآالزتيبيكونلاعندما:ملاحظة

اليصاباتد16حمعتثا:تقولالمخطرطاتهذهأنيعنيهذا+530لثاح2ولا-5664يلىكما4ا:ا

.اليصاباتادمريمادد!سلام16سمعتلما:النصيقرلبينما.حريمادسلاماد

الشواهد.بعضلدىآخربشىءأبدلتالتاليةالكلمةانتعنيالعلامةهذه.وقف6:يلىما9الآية31السطرفيتجد2-

يوجدأنهيعنيوهذااللاتينتةبالأحرفالكلمةكتبتلقد+.ر)م2330!ثاطش!أ3ء7النصرصفيالاختلافاتحقلفينلاحظ

هذافياعتمدنالقدوعليهس!(.)ش!51الاختلافاتحقلفييقابلهاوماح3خ،)4!لمالنصفيالواردةالكلمةبينيذكرلاويكادطفيضاختلاف

والحاشية.النصبينواساسيةجذرثةفوارقتوجدلاأنهتجدحيناللاتينئةبالاحرفالعبارةكمابةالكتاب

!يم.ادكانحيث6يلىما9الآية31السطرفيتجد3-

اليونانىالاصللأنصي""ادكلمتينالىالصيكلمةجرأنالقد،مجزأةم6ضمنالموجردةالكلماتتجد،الأحيانمعظمفي

اليونانى.الاصلفيكماعددهاوعلىالكلماتترتيبعلىحافطااخرى(.وبعبارة15أ!ه4+هأوالاسمالتعريفال)أيكلمتانهو

مختلففيورودهابحسبم6ضمنالموجردةللكلماتالمختلفالترتيبتقديممنالتمكنهوذلكمنالهدفإن

.المخطوطات

فوقوقفجاء:يلىماذكرااتو!المخطوطتيراني!فيهذا.ات!الصبي6يليمانجد9للآيةالتابعةالحاشيةقرأناإذا

الصتى.

أثناء02الس!ر4الصفحةلىوذلكم6ضمنالمجزأةالكلماتترتيبعلى41الصفحةخارجمثلأنعطى:ملاحظة

2.ا:د-هلومعالجة

قرأناإذاوعليه.الخلافاتلفهمأساسيةولكنهااصطناعيةتبدوالتجزئةهذه.ءم!يكدادفي6إبطاءمنمتعجتين:يلىمالقرأ

الكلماتقبل)ء(الرابعةالكلمةكتتالمخطوطاتهذهانيعنيهذا+ام،0013021!حول*ا-463:يليمانجدالحاشية

عنمختلفةقراءةكحذهوطبعآافيكلئيابطائهمنمتعخبين:التاليالشكلعلىالمخطوطاتهذهفيالنصقراءةيمكنناآخر.ممعنى؟ا-3

المخطوطةانيعنيهذاء!14007يلىمانجدالحاشيةقراءةتابعناإذا،اخرىناحيةمن.!!يكلىادفيابطاءمنيقولالذقيالنص

إلغاء)معإبطائهمنمتعخبين:يخلىما007المخطوطةفينقرأانفيمكننا-1،3الكلماتوألغت)ء(الرابعةالكلمةعلىأبقت007

س!".565للأت*ط!المخطوطاتفيفنجدهالنصرلاالكلماتترتيباما(.الهيكلفيعبارة

لكلمةرأواكلمةاستبدلتلات)!474المخطوطاتأنالحاشيةفينلاحظرأوا.7مايلى11الآية33السطرفينقرأ4-

.وجدوا

نعالجهأواحدرمزينقصناورودها؟طريقةوشرحنا،وردتالاساسثةالرموزمعظمأنا-212:متدراسةبعدنلاحظ-فى

راقبنالو؟الربملاك7يليمانقرأحيث4السطر2:8.2-لولدى41الصفحةلىالشواهد،بعضلدىزيادةيعنيالذي7وهر

.الربملاكفادا:يلىكماالنصفيصبحاا"اذاعبارةأضاشتالمخطوطاتبعضأننلاحطأنيمكناالنصوصفيالاحتلافاتحقل

هذا.العاديالحجممنأحمغربحجممكتوبوهو41-742:يونصنليوحنا،المخصئصةالخانةضمن،41الصثحذفينجد6-

قريةمنداود،نسلمنالمسيحمجىءعنيوحنانصنيتكلم،يسوعللطملوسجودهموالمجوسالرعاةمجىءموضوعمعصلةلهالنص

تجدولنصغيربحجمكتبلذلكولوقا،متىمعمتوازيايرحنانصلتجعلكافيةليستالتفاصيلهذهلكنلحم،بيتتدعىالتيداود

الصفحة.هذهفيلهالتابعةالحواشى

(41)ص.الكتابيةالتوازياتحقل:الرابعالقسم

فيوردتعباراتنقرأمتى،نصنفي2اواالسطرفيانهيعنيحذا)ت(.16)مت(211130)ت(قالقسمهذافينقرأ

هذاان16(وسطر13)سطراليهوديةلحمبيتا-2()سطراليهوديةلحم،بيتهىالعباراتهذه؟متىلدى16و13السطرين

.المقدساليهابمننصرصالىأحيانأيحيلناالقسم
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أئرى:قائلينقلوبهمفيالسامعينجميعفأودعها66الامور،هذهجميعهبئحدث

معه.كانت15الربيدلانوه7الصبىهذايكرنماذا

قائلآم:تنثأ6والقدسالروحمنابوهزكرياوامتلأ

اسرائيل،الهالردث5مبارك68

لثمعبه،فداءوصنعافتقدلاته

خلاصقرنلناوأقام96

،فتاه7داودبيت7في

ءم،انبيافالدهرمنذقديسيند16بفمتكفمكما07

مبغضينا،جميعايديومناعدائنامنخلاض

آبائنامعرحمةليصنع72

المقذس،عهدهويذكر

ابينا،لابراهيمحلفالذيالقسم73

51أرتم

15!!+ه+ه56،!ها061دحصح"+ح+اسى006؟هو.363.298.241)3رل!تل!ط)5(ح!كأنص!*5301لأ5ول95361

وانفتحالجبعفتعحب35(:67)مر1حه565007تط+!يم4لصأ+لم53013ليا5ل!!ح2!ولكأال17سرصعحه!0641635

هـ*15ارم5وهذاالسامعينكل06.7!سرص(كا8"الفموانقح:الجميعوتعخبلانهانحلالحالوفي!ءه3لسانهربارووا!لالحالر

قب3حرصلاتت5"565دلا*لا!.ح!!هـبمنص!لى.حرسر+ي!راواه0530.0ح52!066-حبحصص.سس!ه1241.1424ط

1330+530.0130ل!5!"اد+096قررين؟-خصعصسرتضعاتللاهـ!0685!قال767.6!رصات515

365.للاسا5!كأ4!نص!+لم50.0130133013ر57"ح!ال+اء"283.565007.2981241.رلمرا*صا5سأ!كأهمه14،4نصأ

!!3راه5303.ددا5شأولانبيائهالدهرنذالذينالقديسين!اوص!!"!65ا-4أرين!ت؟ات00726561345هـء"29

شعء"3و،ل!راه55"هـصاهـءنص

132:17؟:3(22صم)18:32مزاق911:91111/5مزق921اق601:48113؟98:53؟72:18؟41:14مزاق2

صم:18)182؟601:01مزاق711ا:723مل2ق1611)عبرممط(5112:سى؟98:25مر!9221:حز؟01(2:صم)1

مي؟:ء11ارق02/21ا177:1تك؟2:24خر؟26:42لا؟:ء6014؟:5018مزاق9ا7021:مىاق22:18811(

ىى501:9مز؟26:3؟اى22:6تك؟7:02؟4:01

:13الر17:1211:63تك؟:123لا95:
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أ-18يوا:؟57-.8لواة؟امرا:؟أأ:مت

018-57:االو

ئنقذيناعداء6ايدكمامنخوفبلاائنا"7يعطيناأن

وبربقداسة75،نعبده

نا.7اياهـمالجميع6قذامه

ئدعى؟العلىنىالصى،ائها،وانت76

طرفه،لتمذالرقيامام6تتقذملاتك

الخلاصمعرفةشعبهلتعطى77

هم،7خطايا.ممغفرة

الهنا،رحمةبأحشاء78

العلاء،مناثمرقناافتقد6بهاالى

المرت،وظلالالظلمةفيالجالسينعلى7لئضيخ97

.السلامطريقفياقدامنايهديلكى

ظهورهيومالىالبراريفيوكان،بالروحويتقؤىينموفكانالص!ائا08

لاسراثيل.

لد!أ

(5ارنم

075رين؟علمهـء"؟56.29لمرا)0130(*-ا!كأنص!+50.1350.77)0وللا5")،(ح!اعدائناالأاورص!حهر03اعدائنا746

ول"424).26أرا30530+حياةا5"5،3*ط!14"هـ!نص!اور؟+لم130.7713)0ر.530.0130ليا5"!ح!كأثهءهثعاثهمء+،6

صأولنا0776اور؟،ه1770"!كأ4!نص!سر!لم530.0313)0.1350للا5"ط5!ا!وحهامام0766اور؟سر

؟بح-صعسرلات!رلم30.0130.1330رت"ط5!!ما!"جم!4نصأبح-شع-ءه+122-أءه1770.565للا"!شع-4128لمدلأ5

.صصع!01770*!ا!كأ+نمى!ربىلا؟سرصلاتت+ي!،530.0130.13501ت"!ح!ه2!عهع3؟044؟هءكا078تلص

)31(هنررا97.7قب

95:8اشق701:011131مز؟:427؟91:اشق131103ق:0411392ا!ق؟ا3:ملاق،3

7:26لو76:

؟2:52

204:لو416:11:08ت؟92:اش5:1411:97اف؟4:2ملا4:7811:ا7711:مر:ه4ملا؟
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ا-18ا:ير؟لوا:57-.8؟اا:مر؟2-17اةمت

لسوعسلألة6.

91(رقم)ق

61ارقم

متا:17-2

ل!ط(

اسحق،ولدابراهبم

يعقرب،ولدواسحق

يهوذاولدويعقوب

واخوته،

منزارخ7وفارصولدويهوذا3

تامار،

،حصرونولدوفارص

ارام،ولدوحصرون

عميناداب،ولدوارام،

نحثون،ولدوعميناداب

،سلمونولدونحشون

،راحابمنبرعس6ولدوسلمرن5

راعوت،منعربيدولدبرعس7و

يسئى،ولدوعربيد

الملك،داودولدويسئى

ياويىثا،الىمنسليمانولد7وداود

138-3:23الو

31(ص91)رتم

سنة،ثلاثيننحرابتدأ،7حينليسوعوكان623

يوسف+،ئظنصكانماعلىابن،6وهر

مختلفااترتيب

عالى!بنابراهيم(أ"3

مئاتبن42اسحقا1

لاويبنايعقرل!ا

ملكىبن

ينابنيهردا(331

يوسفبن

متتيابن52امارصا

عاموصبنانىعر،احصررن

ناحرمبنادمير(ا

حسلىبنأعميناداب!

ئحايبننححرنا321

مآتبن26اسالاا

متتيابنأبرعى(

ثهعىبنأعوبيد(

يوسفبنأيئى(

يهوذابنداردا311

.76قبمما!*اءنص!"!ءه33)"ل!(!!أ300!!سرلىلات!لمرااللا(طبوعزمرتين056وسمص!اع!2ءدة36متى:

ص.سفصرص-حشع،/!ءه007لمرا3!كأ"ع!نص!سرصلات!*عحالملك

اليودبراليعازرب!مثانلنيعقرببنيرصفالنئظنكانماعلىوهوالتدأحيرسنةثلاليننحرليسرعوكان(محتفترتيب16-6:ا6)ت233-الو:

بنيوثامب!احازبنحزفتالنمنثىبنعاموصبنيرضيابناليافيمسيواكيمسيكنيابنضألتئيللنززلاللبناليردب!الياقيمبنعازورب!صادوقبناخيمبن

يىسرص/عءه-أكلميوس؟007آتي16!داودبنلجصانسرحبعامبنابيودبناسافبنيوضافاطبنيررامب!عزيابنيوأسبنعمصيربنعزئا

للا!23-38(!"1!(6)قءه5"ل!بعقرببن17حه2961241لملمإا*ط!!4!هنص!سرص+"020103ول231*اصع

رين!ت؟ءمتاتبنعالمطبنيلفى

مختلفترتيبالر(43-57ق)ص(317

اا-ه:2احا؟-22ا4:8را:3-6متى:

:الر!8:57يو:11123-2:15؟24-28،:ا-14اخا؟ا-4:822راإ.ا-11:26،:3-532تك:23-38لوقا:
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36

93

أ:مت

2-17(أ:أمت

،رحبعامولدوسليمان

ابثا،6ولدورحبعام

،اساف6ولدابيا6و

يوشافاط،ولداساف6و

،يورامولدويوشافاط

عزيا،7ولدويورام

يوثام،ولدوعزيا

أ-احاز،ولدويوثام

حزقئا،ولداحاز7و

منسئى،7ولدوحزقثا

عاموص،7ولدمنسئى6و

شيا،يرواررعاموص7و

واخوتهيكنيا7ولدويوشيا

بابل.شيعند

يكنيابابلشىوبعد

شألتئيل،ولد

زرثالل،ولدوشألتئيل

ابيهود،ولدوزربابل

الياقيم،ولدوابيهود

عازور،ولدوالياقيم

،صادوقولدوعازور

اخيم،ولدوصادوق

اليرد،ولدواخيم

اليعازر،ولدواليود

!اءهرل!ا!()؟لاالودمرتين7/86متى:

ولدويوآس،يوآسولدواحزيااحزيا،-08

كه+!357+خ0016لات+ي!013

يواكيم،11.7بحصع-حشعات؟"

23-31(:3لرأي

2010ددا5)3(ولالمودام36ا23-لوقا:

!س!"+!كا4نص!بحسر+رال!للأ5

الر(35)ص(1121/22)ت(35الو(ق21/22

24:14مل11:2:متى

9قص23-38:لوقا:

ا-18يوا:؟د-.8ا:7لر؟أأ:مر؟2-17

138-3:23الر

حنايربن27االاثام

ريسابناامئائا

زرثابلبناامثا

شألتئيلدنأأمليا

نيريبنالياقيما13

ملكىبن28ايوناما

إديبناأيرسص

قصمبناايهردا

املمدا6بنالىكعرا

عيربنلاويا192

يوسيبن92ااتات

اليعازرلنايوريما

يميوربنايوسيإعارر،اا

متثاتبنالمداماعير،281

لاويبن.اذيا،ائصم

ثهعونبن3أليري27،أملكى

يهوذابنأضالئل(

يوسفبناررتابلا

يونانبنايوحااريا،

الياقيمبنأيرسفيهردا،2آا

مليابن31متيا(أئهعى،

امئا/بن1!ئحاىا25،أمآث

متاتابنلاحوما،احسلى

ثامنا7بنمنتيا(،أعامرص

61ارفم

قباتء"007"ام)"دا!(ح!كأا!اء4لصأسرضعا//لم)؟(+*طأسامرقي16(ص

للاكا!نص!9)!ا(،!ا!()،لاحاك!53!()8!ك!س!ول3ثهمرتين9.7سركر)ء!ا!(ولدوعمصياعحصيا،

3رل!355ا!)!داس!!!نصأوسمصسرلات+،ل!*ساامردمرتين6!،ك!67لةكة!163ءه

،ولا!اضافةالياتيملنيراكيمبنيكنيالنمحتل!)ترتيبأ)رير!ت(؟مرصاة3رلم75ولدويواكيم

لا!2!نائان16!ا!الاتس!"33.1424لا714يا!*نص!4ءالماسام!حرسرلا!/9ا(ل!!3)ر

2)
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ا-18أ:يو؟57-.8أ:لو؟أا:مر؟2-17تا:11

2-17،ا:أبت

،ولدمتانواليعازر

،يعقوبولدومئان

منها،مريمرجلل16يوسفولدويعقوب

المشحم.ئدعىالذىيسوعؤلدالى

138-3:23الر

داودمبنلاوى(،ملكيينا،،يرصف211

يس!ىبن32اعالي23،اشان

بيدعو6بن(أبوس!

بوعس6بنأبسوع(

لاسا6..
لى.4

نحثمونبن

عميناداببن633

ادمينبن

نىمعربن

حصرونبن

فارص/بن

يهوذابن

يعقوببن،3

اسحقبن

ابراهيمبن

اتارحبن

ناحوربن

سروج7بنكا5

رعوبن

فالك6بن

عابربن

شالحبن

مقينامبن366

ارفكثادبن

صامبن

61ارنم

المسيحئدعىالذىيسوعولدتالئالعذراء،مريمخط!الدي،يرسض،أاترم5الم!يحئدعىالذييسرعولدتمربم9(،)-العذراءخطيب166:متى

المسيحيدعىالذى)يسوعاللةابنالمسيحولدهيمنها4(أ412مريم)المحطرلةمريمخطيباد!صصالمسيحيسوعرلدتالئالعذراءمريمخطيبكانأسرص

قبصص.صشع1///ملاة+الم(ل!طح!كأاءلمر!4أ411المشحبدعىالذىجسرعادرلدويرسف+لكننص،كما!3ر2ديا4(أ812

+3راهبرعز16ء3.298.1241.142441ر"لمديا5!ساولكأ2لصألات+لم5،!اوبيدأ.!ارليل!صص!4!عوبيل326:لو!

صعسرص!5*4!نصأبححرسريىلات!ي!()1013ه2دلأ5لا!!2!سلمود6ااتل!33.565دياط5!!ك!نص!5*-!لات

.298()007.6.)28(ليا5مم!يورامبنارامبرعينادابب!!سرسلات+ه)1424(.؟03336ولارامبرعميادا!لنأ!36-0336-حبح

ول2نصأ41محتوصعء")124.*عرنيب!ادمينبنادمبنأءه1(،)2010هال!عرنىبنادميبرارامبنعميناداببنأ)صرص(ع"+"515)

قينانبن0366ءه12411424فاغأ+ه28.565007لمرا2010عكا!6فالح1!سروق0356!ولابحءهرلم)ع(ممرطا!ه!4

هءرري!ط!!نص!"3،7ءأ4-!صس.حر+)565(،ل!2010للأ5!

نخلفترتيب)ت(3-17والى(3"-!ه
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ا-18ا:ير؟ا-27:لو؟اا:مر؟أ-25ا:8مت12

138-3:23الو2-17،أ:أمت

71ارقم

داودالىابراهيممنالاجيالافجميع7

بابلشيالىداودومنجيلآ،عشراربعة

بابلسبيومنجيلأ،عثراربعة

جيلا.عشراربعةالمسيحالى

لصأ"م!كاءه"5!يوليارث!سرشع+م13ط25!ياردلن376لوقا:

23(ق/)حتىاهطكأ14!؟7ءنصأصر+رالم!!لا1ولقيالى6

7.مولديسوع

37

38

نرخ

لامك

متوشالح

اخنوخ

يارت7

مهللنل7

قينام6

انولق

أللة/.

هء1515ل!3لاول"*ململنل4196لاهـ3+!*714،147!4ء

9:18-25مت

ثاهكذا.فكانتمالمسيحيسوع6أ-ولادةائاا8

قبل،ليوسفنحطوبةاثهمريمكانت

الروحمنحبلىؤجذتيجتمعاأن

بارأكانإذرجلها،فيرسف99.القدس

سرآ.تخليتهااراد+يمثئهرها،انيشأوأ

2:أ-7لو

ل!كأ

منأمرصدرالأيامتلكوفي

المسكونة.كليكتتتبأنقيصراوغسطس

واليكانإذجرىصول16اكتتاب7وهذا2

ليكتتبرا،الجميعفذهب3.كيرينرس7سررية

ايضافصعد4م.مدينةخاصته6الىواحدكل

اوس؟ءهد!200للا!صا!!اءنص!اوررير؟+،ي!لاغ++!!5أأ-185متى:

!يل!!ا!لصأ+،ي!ه*لاح2+مم!أ،!+!أس!4ةوله34أ0916

هء01770565.007!!.!دصأ+ي!530.3513)0ل!ت*"طكلهـشأ2!ال+2لوقا:

سرحر!+لمرا0.5301350"طهـرحمدينته036صعلات؟"1770*!ملا!)ع(لاهولأأ

اوس؟س!"1770565للاتطاط!

)مت(041()مت9ق(3)ت11الر(9ق()تا

26-1038لر:18

3:41111027:لوا:لر

رين؟سرص.!لاتتحه2!*ا!!261

)ة33.365.298.0101ل!رلا!3أ+ألاه6)"(*+16

)5(كأنصأسرص؟!ءهوطنه!سرص؟+صأسطقته
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أ-18ا:يو؟أ-27:لو؟اأ:مر؟ا-25أ:8مت13

17-أ:2الومرأ-25(8أ:أمت

الىالناصرةمدينةمنالجليلمنيوسفالربملاكاذاالامورهذهفيمتفكرهرفيماولكن02

8لحم،بيتئدعىالتيداودمدينةالى3جهوديةد16لاداود،بنيوسفياقائلآ:حلمفيلهظهرفد

ليكتتب5،وعشيرتهداودبيتمنلكون!6الذيلان؟امرأتكمريم6تأخذأنتخف

.صحبلىوهىءبم،خطيت6مريممع7فستلد21.القدسالروحمنهوفيهابهخبل

ائامهاتمتمهناكهماوبينما66لاثه؟يسرعاسمهوتدعرابنآ،

جكرا،!إدابنهافرلدت7لتلد،وهذا22.خطاياهممنءمشب6يخفص

فيواضجعتهوقفطهرب+منقيلمايتتملكيكانكفه

ا.المنزلفي!1مرضعلهمايكناذمذود،7:القائلالبى7ب

1بنأوثالدنحب!\،ثصزهوذ231

عمآنوئط،ئسمه6لأعنو

امرهكمافيلالنرممنيوسفال5استيقظ7فلفا24هظ.1للهتفسيرهالذي

ابنا؟7ولدتاإن5حنىيعرفهالمو!25،امرأتهوأخذالربملاك

.يسوعاسمهودعا

71ارقم

نصأ+طال22.7سرصأالعا16سرص.ص+لك021اوس؟+2013!ها!حكأنصأءه11241ط!مرين2.7متى:

؟حصبح)المى50"تدعو14(:7اش6)ق023-صعص)!(سرصات50!اشعيا17!ه2071031333.271498*!ح!*

"ط!شا!نصأ28.565،1.)007(.31241ر320!كأ5اءهآ2710+ح!كأنصأ!"8703للاط!ح3قام24.7اوساور

أ-سرصشعالم/لم+3!ة870"ط!حالبكر44(ط2!اف!ا)-7(:2الرأ؟سرصالنأله561+!سرص!!025+آ

لح(صع)سرصوسمصء"4؟7171427033113!كأنص

سرصكاع3!،امرأته16)سرص(!وعشيرتهداوديتمنلكرنه،حبلىوهىالمخطربةامراتهمريممعليكتتب16)3(ع)ء(!يهوداارض5146:لوقا

)اوس(؟فبات50)007(565أ!)1770ت"ط).(!).(ح).(!).(كأنص!سرصلات!رلم530ل"5ح3ول(3!++ع)!+ع+!عأالمخطوبةامراته

اوس؟ءه007؟5"ط"!ول).(كأنص!)الى(اورالمغارةمذودأ+لمرا530للأ+المذودا*!07!نمتوصلاوحبن066

!اص

الو(ااق8:8،011117الق31116)ت(ق؟7:14اش،1/دأ1711قالو(1111)ت(الر(قا3119)ت(9)ت(ق
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2:04؟08:الو:2:911152لو:51



ا-23أ:39:أ-6؟يوإمرا:2-6؟لو3:أ-6مت21

111-التحضير

311ارفم

والسالهقاطحمدأنيوحناا.3

3:ا-6مت

11:01؟4:17

(971ص701)رقما.:111

عه:محصالذيهرهذا

أرسلاناها

اماتمملاكي

وحهك،

ئهئالذكط

فدامك.طربفك

3قآ

لمح!ص(

51
الايامتلكفيو

ا:2-6مر

)لمحككم3

فيمكترلبهوكما!2

:نىمالاشعيال16

\رسل7ها

\هامهح!،

وجهك،

ثطلض1ثذكط

؟7جربعك

كنىصارخصوت

1لمبربة:

طرث11محؤ

ثرب،

هسنفبمة1ضنى

71:،طأ-طر!

3:ا-6لو

7:27

917(ص701)رتم2727:
عنه:كتبالذكطهرهذا

أرسلها

امامملاكى

وحهك

بهئئالدي

قدامك.طريقك

4قآ

عثرةالخامسةالسنةوفيا

تيصر،طيباريرسحكممن

واليأ6بيلاطرسبونسيوسكاناذ

وهيرودس،اليهوديةعلى

23-91:ا

ب231ف

مصوسصعصسرسلات*".33.29812411424.آارا2330للاح!كأنصأبح-سرصات+ه3028565.007.0101لم55314!اط:أقى

بححر

ءا033.563.298.1241ط!كأنص!ح(-)لحسرص+م13للاولالال!ياء!ابياور؟حه7"آهه5!4-162(اقتراح+!*3؟؟طأ!2/3:مرقس

رينلات؟فلات.28.565ء"!!هلص!اوساور!لح-صع-صرصشعكل!المراعاللا!كأالا17رين؟قصصس

اا!16لح-سرصلات1،.0007*!-ا!5!كألص!ارس؟بحصحصع-سرصضعصألملم2لم+امرا!امامك1(11:0)ت+

للا)ء(8-04:4أشاصافةى(3:5الو71الىاور)رين(ا(رقم11:،)و.:اات)5(

وكبلأ!16:لوفا

0403ش81-23:02113حر،\:3سلا3-7

23:7؟13:31؟9:7؟ا:23لر:الوقا
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33

36
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22

3:أ-16امت

جاء

يكرزالمعمدانيرحنا

اليهرديةبرثةفي

برا؟قي:يقولأو(52

ملكوتاقزبفدلاته

الذممماهوهذا3.السماوات

البيئباشعياعنهقيل

القائل:

.،

كيصارفيصوت

طرت1\محؤ1:ثيربة

ثرني،

\!
سبئة11صنى

.اهسنفبمة

أ-23يوأ:39:أ-6؟لوأ:2-6؟مر3:أ-6؟مت

امرأ:16-2

ال611حناي!

البرئةفي

التوبةيكرز.ممعمرديةمو

الخطايا.لمغفرة

12ق

3قآ

3:أ-16الو

الجليل،علىربعرئيس

أخرهوفيليبس

أيطوريةعلىربعرئيس

تراخرنيتبروس،ولرسانيوسومنطقة

الابيلينة،علىربعرئيس

حنانالكهنةرئيساثامفي

اللةكلمةكانتقثيافا،7وكان"

زكريابنيوحناعلى

جميعالىفجاء3.البرئةفي

بالاردنالمحيطةمنهطفةلا511

التربة.ممعموديةيكرز

الخطايا،لمففرة

سفرفيمكتوبهوكما

البيئ:اشعيااقوال

فىصارفيصوتا

طرلئ1محؤ1:بيرنجة

ثرب،

ث6سبذ11صنى

بسنفبمة؟

1؟كلهـو

يمثثئ

311ارنم

123-91:أيو)

ل!(

شهادةهىوهذه

اءاب11!أرسلحينيوحنا،

اورشليممناليهود

ولاويينكهنة

انت؟من:جسألوه7د

ينكر،وافاعزف

لستانىأقريمو6

:7وسألوه21.المسيح

؟متكونايلياانتاذآ؟ماذا6

البى.انالست:!الف5

فقالوا022لا:فأجابانت؟

لنعطىانت؟من7له:

ماذا؟أرسلوناللذينجوابا

انا:قال23؟نفسكعنتقول

كنىصارفيصوت

طرلئ1كؤنو1لمبرقي:

1ثرب،

صص!!اوسص!03صلات+آارا2330للاط!حلص!284!كأ!2تى:

سرلرألات028007!326-5!7ععسرحمر+آايهـللا،1-26أبح-ح33.)298(؟ه!-5ا6!!ا:مرقس

لحثمءهط*نص

آ()االهاأ"6كم04+ل!013!شأول!لص!اورحمر!5"للأللالاسا!ول035صعشعكلاتس!ههحقيافا26لوقا:

لىكرص

صرص(لاتا!م،1ليا5ولع!6ء714لاوبيرلعد)6سصرصات010141"33298هـح!لصأ!ام630؟*طرحكأ7.م!ءو!91يوحنا:

تا!للاكأايضأ21.7صعءا*-أاتحه33لم9*طشا2.262.ص!ه630*ححه!3ع،ة3ة3+أأءه033للا79!رح33!،ةوله63+أ1

ت3كاا453أ!132145ءط!11245صصلات+آا،063023401ح2ول61243!1لى 1511سر

هحءع!7وات3.227كاا!*15اور،21//)ء(س!ه33للأللا()3"ح7ءرأ،(3:ء)ك!نصأ

04:3اش33-481137-لر(ق31)ت11ىى67-لر(ق)تىى128يهىالر(قهكي26

متى

مرقس

لوتا

يوحنا

04:3اش:01:713ت!4:71؟2:44دا:2

31:42اع:04:314اش:3:1113ملا:2

11:94ير؟62:3ت؟4:6اع؟81:31ير:2

:913مر؟16:14!14ا::تا3:281121يو6:102يوا::91

04:3-ه6-4:اش

04:3الق:17:13:185189،1123؟تث؟ت

27

33

36

93



،2

23

3:أ-16امت

91-23أ:؟يوأ-36:لو؟2-16:مر؟ا-36:مت

3:أ-16الوامرأ:6-2(

وول"وكل"جبل

بنخلفى،

1ثئوحأتونصلر

أ-مسئفيمة

طرفأ!1لمشظفي

سهثة،

نجبصراؤكلهـبشر

طه!.1فىلأخلاص

311ارفم

(23-1:91ايو

قآ\

كانهذاويرحنا4

الابلوبرمنلباس!ه

جلدمنومنطقة

طعائهوكانحفويه،على

بريأ.وعسلأجرادأ

اليهخرجحينئذ

الهوديةوكلاورشليم

المحيطةالمنطقةوجميع

فيواعتمدوا6،بالاردن

منهالاردننهر5

6قآ

ليهاص!خرو5

اليهرديةمنطقةجميع

اورشليم،اهلوكل

6ت

اواعتمدو

نصماردناد

نص!مصوسلات+م،1ط5رح6متى:

007!.028.365طا5635125مرذر:

قب؟لات

روا؟تلا"س!!29-5!ءلاولعأكه07:لوقا

اء33.4244)الم2330*ه+ح!!!

بنامراول13-612

06ات+امراللأ5للاطكأول!!

:الر(:38-7
الو(ي26قى)ت(دى3115)مت-لو(ق04:4،518اثى

:4متى

لوقا:6

ملا:28

2:03لو

ا:22الا13:4زك

اشعياقالكما

البيئ.

26(ص28-161:24)رتم

124ءه291!..ر3!!!لا

سرص.كر)ام(هالرب6

،2



24

3:ا-6()مت

ا-23يرا:3:79-9؟لوأ:2-6؟مر3؟7-.أ؟مت

3:ا-6(ألوأ:2-16)مر

411ارقم

ايوا:23-91(

63

96

معزفين

بخطاياهم.

41ق

(52ص32)رقمأل!:4

يكرزيسوعابتدأالزمانذلكمن

:ويقول

ال!ماوات.ملكوتاقزبلانهتربوا:

و:66مرقس

بحمححلات!!

+5(كلهـ!*هاد)-كان

!!و!4حلد6

ىي28قىى67

معزفين

يوحنامادكانو66.بخطاياهم

الإبلوبر6يلبس

جلدمن!وزنارأ

جرادأويأكلاحقويهعلى

بريأ.وعسلأ

ل!ما

52(و94ص32و03)رقما-ها4!ا:

الىيوعجاءيوحنااسلهومابعد

انهولقرل15اللةبب!ارةيكرزالجليل

لوبوااللة؟ملكرتواقزبالزمانكمل

بالانجيل.وامنوا

"2985ء3.565()رلا!نص!بححرصعسرحرات)286(+3را5للا!وليوحنا

التوبةحولالمحمدأنتحللصا.4

3:7-01مت

والصدوقيينالفريسيينمنكئيرينرأىوثا7

اولاديا:لهمفالء5فسردالىيأتون

الآتى؟الغضبمنتهربراأنأراكممن،الافاعى

ولا9بالتوبةيليقممرآإذافاصنعرا

ابآ.ابراهيملنا:/انفسكم!فيتقولراانتفتكروا

الحجارةهذهمنيقيمأنقادراللةانلكمافوللاثى

نصأاور؟مصوسصع28!هـ!م!7متى:

لىسرصيعنمدواأات!امامهيعنمدوا76لوقا:

هء033.1241ط

ي8و2333114:متىق-2

3:7-9لو

للجموعيقولوكان7

اولادياءم:تيعتمدوا6خرجواالذين

الآتى؟الغضبمنتهربواأنأراكممن،الافاعى

ولابالتوبةمتليقالارأ6اذآفاصنعرا

ابآ.ابراهيملنا7:انفسكمفيتقرلونتبتلإئوا

الححارةهذهمنيقيمأنقادراللةانلكماقوللانى

بححركرسرصلاتت+ام،23301*سا!حا!

كر
يليقممراوز(أ!08621سر-ا

ذهباور؟سرصا!/ء!"09

انه+اسرحر31ءس!ه*!

12:34

12:34

23:33

23:33

0111ا:تسا

8:33،93ير8:

4:61مروبم8:33يو:9

63

66

96



أ-23أ:39:.ا-14؟ير3:7-.ا؟مرا:2-6؟لومت25

3:7-011)مت

أصلعلىالفأس-والآن01.لابراهيمولادآ

ممراتصنعلاشحرةفكل؟ؤضعتلثمجر

النار.فيوئلقىئقطعجئدا"

26(صا-12ا:163رقم3

3:7-91الو

أصلعلىالفأسايضآوالآن9.لابراهيماولادا

ممرأ6تصنعلاشجر؟فكلؤضعت؟الشجر

النار.فيوئلقىئقطعجثدأم

115ارفم

15قبحه7ههلم2330ه*د"!أ!!نص!سر-+رلمطايضأوز(1.7

سرص.كر.لى!حتدةلارأ!اور؟لات4*ه!916

7:914؟ققمت

سر؟رين

017:91:مت

6:7-8؟عب97:91:مت

الناسوسوااتيوحناا.5

3:15-14لو

لهمن:لهمقال7"فأجاب؟+نفعلفماذا:قائلينالجموعاوسأله.

7عشارونايضآاوجاء2هكذا.فليفعلطعاملهومنله،ليسمنفليعطثربان

ئمااكثرتستوفوالا:لهمافقال3؟7نفعلماذامعفم،يا:لهفقالراليعتمدوا

فقال؟نحنمايضأنفعلماذا6:قائلينايضآجنود"اوسألهلكم.ئرضن

بأجرركم.واكتفوابأحدتشراولا6احدآتظلموالا:لهم6

-حصع؟سركركاهنحياحتىأصع-حسركر؟هنخلصحتى03(:16)اعها

نخلص!+حتىهـا"كذلك12.7ء"7.291241!..ههررلمرالاط+شأ!*نص

لىاصسرصلا!ءه23981241رات*ط.ح!نمهـء714نص!!نخلصحتىنفعلماذا

لىكرسرصء"241)()*+كأ8ء+!4،+،16ءه1.33.007.298ت5سأ!ةسا

6:92لو:11

للا!!س!هأ!!+للا5!ح2ولأع!حا0116

سرحر!4!ليا5رحول01463412

أ!هـء!4نصأسرص+آ3للأ"شا3!كأاليهم7



24-28أ:يو؟أ-3518:لو؟7-8ا:مر؟أ-12أ3:مت26

المسيحانىتبشيرالمحمدانا.6

611ارقم

3:11-12مت

للهـكمأ

.مماءاعفدكمانا11

للنربة،

يأتى/يبعد!الذيلكن

.ممستحقلستالذيمى،اقوىهر

أن

،حذاءهاحمل

ا:7-8مر

لل!كر(

قائلا:يكرزوكان7

مثىاقرىهرمنيأتي

.ممستحقلستالذي،يبعده

سيررواحلانحىالاأن

اعفدكمانا8.حذائه

3:15-18لو

ينتظرالشعبكانواذ9د

فييفكرونوالجميع

،/يوحناادعن!قلوبهم

المسيح،بعفه

داللجميعقائلااجاب6

اعضد.مماءانا:يوحنام

؟7كم

اقوىادلكنيأتى6

.ممستحقلستالديامىبم،

سيوراحلأن

حذائه؟

24-28:ايو

إر!ك!ر

منمرسلرن7وكان5

/ه!سألوف52د./الفريسيين

ذالما:لهلواقالي

المسيحلستكنتإنتعضد

البي؟ولاايلياولا

يوحنااجابهم

؟اعضد.مماء7اناقائلا:5

انتمالذيقائم7وسطكم+في

بعديالذي276تعرفرنه،لستم

اهلآ6انا(51لمستالذي+،يأتى

سيوراحلأن

+.حذائه

؟قبرصع-ح!ء114متى:

تاس!ه565+53،28!وز(115اوربم2/لم(،1424)0!75:مرقس

ا!هومىاقرىاليأتىلكنوز(6ات؟"298.1424!حللتربةوز(7!قالافكارهمعلم0166!سرص51لوقما:

قب؟س!ه860.1130للأصا،ح!ول8+!73،?نص!بحءبري!لما06302340لثا9ح3؟ول2!د17اقتراعا.!عأ+ث!ء43اعآا!2!ايوخا:

سر!لاتت+ي!للأه؟للاحكهـ2+ائا!اتء"ي!6303أئاو++فعلأاءءهي!برلم26.073سركرع4!!025اور

027اوربم+رلم630"5!*بمولبم66نص!5")كأ(7ءرأع3أعكاخاأء"لم830ط!واقف!17ء"830ط+صا!كأ3ءو؟667نص

سرص.كرا331241414.ي!3)310!ه!للاهلالا+ح2!7،6ءونص!ءه!+!-أسرص.حرلاتي!!6303)للأ(حكلهـ3اديكونهو6

)،لةر3لم630.630.1130دلأ5*+للالا+ح!كأوبر،75،6نصأبح-حسر)ص(.صلات!لم3)0(رحولكانقبليالذي03(:7)1

ءس0.73-ص.كر
مستحقاوز(61لات(!آ5ول)6س!"31130!هلأللا؟*!ع!،ءنص!دا!9ا!6303"333.565طح*66ء1بسر

"ءلموشارقدسبروحيعمدكمهذا11(:3)مت17س!"ببم7و

242-ه:13اعكطق16)يو(4الر،ق115الو(45)يو(ق

91:4؟11:16؟5:ااع؟33:ايو:ا-11618ا-922:ايو؟13:25اع:15لوقا:
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24-28ا:يو؟أ-3518:لو؟7-8أ:مر؟أ-12ا3:ت27

211-3:11أت

هو

تدسبروحيعتدكم

فيرفثهالذي12؟ونار

وسيقىيده

ويجمعبيدره

م،مخزنادالى65القمص

بنارفيحرقهالتبنائا

ئ!أ.لا

92(صا-183:317)رتم

ا:7-8()مر

هووائا،ماء7

.قدسصوحب5فيعقدكم

ل!ما

118-3:15الو

هو

فدس5بروخيعئدكبم

فيرفثهالذي1ونار؟

ينفى7يده

يجمع6وبيدره

5ء،مخزفالىالقمح7

بنارفيحرقهالتبنائا

كثيرةاوبأشياء8ئطفأ.لا

ويبص!ريعظ6كانأخر

الشعب.

611ارتم

-28(24:اايو

-عنيابيت6في61هذ28

،الاردنعبرفيكانص

يعضد.يوحنااد5كانحيث

!!ما

2330فىهحكأنص!)ديدى(؟49حه/لم4-2!مصوسصرا!1//،اء298.1424!ا41-2!ء"*!41-1261منى:

بحصعلاتل!+

+1330313هللاهولكأنصأشع!ط"ا5!1اور؟ح"ضع33.+298!هكأنص!اتآ+)0(13للاسا)!(ولب78مرتس:

اور؟شع-حات

ءهع!"كأيم4714نص!بح-سرلات+رالمللا-5للالا)5(حول!كأسبحمع6وسبنقىور(0176ترتكلبم؟!ي165لوتا:

يرينذره018بحصحءه!كأ102ءه"لمهشه)5(فعلا17بحصصع-خ

!51(!)سرصءه27198كأ()2عربةبيتأحاورص؟صعصسرص+هررلمرا8301130"لا!شأ2عتارةبيت16اتكأم!!286يوخما:

س!"؟للاح!!7!ويهرنص!شي!رااهرا630.للا5سا

1213:03:تمنى

؟3:26يو:28يوحنا



3:91-02؟ا:7-8؟لو3:11-12؟مرمت28

اطحمدانيوحناسجنا.7

144(رقم)ق

14:3-4مت

246(ص144)رقم

قدكان7هيرودسفان

و6أءا5وأوثفيوحناأمسك

هيروديااجلمنمطرحهسجنفي

اخيه؟فيليبس15امرأة

3قآ

يقولكانالهصيرحناد16لان4

لك.تكونأنيحللا

6:17-18مر

246(ص144)رقم

أرسلقدكاننفسههيرودسالان7

وأوثقهيوحناوأمسك

ه!روديااجلمنالسجنفي

أخيه،فيليبسامرأة

بها؟تزؤجقدكاناذ

17قآ

لهيرودسيقرلكانيوحناالان8

امرأةلكتكرنأنيحللاائه

اخيك.

بح-خ9"ا//ءه007!ءكأ!15مصوسصعء"0070101،مه!حينئذ37فى:

والقاهالسجنفي!ءه1007السجنفيوالقاه!سرص++9511*طحسجنفيوطرحه6

!!32أ2!263.دالات!115(السجن:0298)2!13//اء33.1424

ل!!نصأ(الات+ي!0911013

002بحصع-ححرسرصا!33.565.1424.دلأ*!شأولفيليبس+وز(91لوقا:

سرلات+

ى-ا-75
ا-هو11ي7ق

02:21بم318:16-4:لامتى

24-28ا:يو

3:91-25لو

711ارقم

الربع،رئيسهيرودسائاا9

ب02آق

هيروديابسببمنهصاتوفاذ

اخيه7امرأة

يفعلهاكانادحؤالئمرورجميعولسبب

علىايضاهذازاد،هيرودس

يوحناحبسأو(5الجميع

السجن.في

91آق

لات+ي!،2091101*طهح2!منصأ

لم3،!+*نص!مماع!ءه5السحنأفي)2714(كأ2

سا*ح2213+!إإ2821.565ءه

ل!،1ل!ه*كهـحطكأ2نص!!كات!!"!!5



92

3:13-17مت

17:ه

92-34أ:يوبم21-322:لو؟ا9-أأ:مر؟أ-لم3311:مت

يسو!عمادا.8

:9-11مرا

9:7

21-22لوم!:

9:35

711رقما

34-92:أيو

12:28-03

26(ص11-163:12ر

يسرعجاءحينئذ

الاردنالىالجليلمن

ليحتمديرحناالمط

يرحنا5،اولكن.منه

اناقانلا:منعه

منك،اعتمدأنمحتاج

فأجاب15؟المنتأتىوانت

ءم:د6وقاليسوع

يليقهكذالأنه،الآناسمح

كلنكثلأنبنا

7.لهسمححينئذ01ير

للوقت6يسوعاعتمدفلضا

وإذا؟الماءمنصعدم

،السماواتأله(5انفنحتفد

لمح!ص

تلكفيحدثمو96

منيسوعجاءالايام

الجليلناصرة7

26

.الاردنفيواعتمد

وللرقت1.يوحنامن

رأىالماءمنصاعدوهر

السماواتانثفتقد

اعتمدتاوحدث21

الثعبجبح

ايضآيسوعاعتمد

يصليكانواذ

السماءانفتحت

26(ص24-161:28-9الي

نظرالغدوفي

اليهمقبلآيسوع

اللةحملهوذا:فقال

لم.العاخطيئةيرفعالذي

فيه:6قلتالذيهرهذا

رجلبعدييأتى

لاثة،قذامىصارالذي

لموانا.31قبلىكان

ليظهرولكن،اعرفهاكن

جئتلذلكلاسرائيل

أعمد.!اء7ب

يوحناوشهد32

0250-أء""3!ةأ!ا،!0156بحمصوسسرلاتت+م2330.025013ل!ط5!حا*نصأاوس؟صع!+*!514شى:

جازواالذينكلحافمحيثالماءمنعظيمنورحرلهشغتمضدواذ!)ص(سرصيعتمدالى++23301*ط؟!ح*67ءنصأبح-صع-

!ع-ح!،!!15-صلاتءه3ر7143*!!ه!نص!سرص؟ه2أسرص+4"رمصالا)01626123301))!(!

لاتص.كر
بحمصوسحرسرصلات+ل!را2330للاط!!حا!نص!كرلاوررين؟صعسر

ص!هكلهـحأ!كل!ك!لا!1424+ا"0101ي!013*!!!لا!د!كةلا!أ-ابححرصع-ح2//دا!3*أ!+ء!40ع!ام15!ص!ه!926:مرقس

ه+655.655.007.298.1241.رر.03310.82!لا!*نبم

نصأ!،ام630ولال+031حه؟*هـضأ!+!وءم!7ونصأابيحر+ل!را630.1010للأ5لاركأولث!2عنه037يوحنا:

،1241.14241ي!،1130.02603.298للأ5؟*!داح!!م!،؟ء7و

)يو(18)كأقىى8

لوتا:21:

92:36يوحنا:

6:12؟

53:7اش

9:28؟9:18

؟8:32اعبم

ا:35

ا:15يو3:03:هاايوبم5:6؟رؤ



117-3:13امت

طهدا1115روخدا1115ورأى

حمامةمثلجممنازلأ6

عليه؟آتياو(125

السماواتمنصوثواذا17

:+تائلآ

ابيمهذاهو6

.سررتبهالذممما،الحبيب

لل!ه

92-34ا:يو؟21-322:لو؟ا9-اا:مر؟ا-3317:مت

111-1:9امر

الروح

حمامةمثل

؟ءب717نازلآ

21122-3:الو

القدسالروحونزل22

حمام!مثل7بهيئبماجسمية

علإء،6

:كانالسماءمناوصوثحماواتم:ادمنكان6وصرث11

ابىهرانت

.رتصبكالذكط،الحبيب

لت!ما

صابهوادانت6

مسررتبكالذي،حبيباد

811ارفم

134-92:أايو

الروحرأيتإنيقائلأ

منمحمامةمثلنازلآ6

عليه.فاعشقرال!سماء

لكن،أعرفهاكنلموانا

+صاءبلآعضدأرطىالذكما

ترىالذكلهما:ليقالذاك

وستقرأنازلآالروح

ئعمدالذىهرفهذا،عليه

وانا734.ندسبروح

ناوشهدترأيتقد

اللة.ابنمد16هوهذا

لش!كد

27

33

283(ص161)رقمه؟17

سحابةاذايتكقمهووفيما

ظفلتهم،نئرة

قانلأ:الحابةمنوصوت

الحبيب،ابئهرهذا

له.احمعوا؟سررتبهالذممط

283(ص71617)رتم:9

سحابةوكانت

عليهم،خت

السحابة:منصوتوصار

الحبيب،ابىهرهذا

له.احمعرا

ب!28(ص161)رفم9:35

وصار

قائلأ:السحابةمنصوت

المصطفى،ابىهوهذا

اسمعرا.له

294(ص03:203-28)رتم122

احمك.ادمخد،الابايها

الماء:منصوتفحاء

لذلك93(مجد.وايضآتجدت

تالوحمعالواقفالجمع

تالوا:واخرونرعد،حدثقد

احاب03.ملاككقمهتد

صاراحليمنلبس:وقاليرع

احلكم.منبلالصرتهذا

نصألات!كأهـ1255)صص(ضع-حاتحه5مثلال!صاءمننازلأ16+لم233013"!اهـ!حنص!!كائممرتين1615متى:

سرص.كر!4هروز(انت6اسرص.كر؟لا8ا5!"له.717صرشعكل+/1ل!2330،1للاما!ح2!

26-0114ءهلملم!!نصأسر+لم5ل!ساولكأعلىوز(17بح-لاتء"ر3)د!(!مومستقرأ33(:أ)ير017مرذلى:

قبصلات+2!!!-ا)*(والمنصأ028.565ءهسئمع2-4!4+كأ!علم

يوص؟ات!ولدتكاليرماناابى،انت7(:62)مز!الى16ءه31241رل!ط!!كأبم4نصأ+لمراليا5ول6!22لوتا:

هحسررتبهالذيالجيصابىهوهذاأبحصلمء"كرصرتبكلكننصكماأاوغهيلميت)كلم(

17اور؟ءهلممم!مو!اد33.7وله28007.298.1241.1424لم؟ا0.60،1010!مم!مه!كحمامةنازلأ!!م322631يوحنا:

صع"ع/!المختارالابنأسرص.ص.2//!كا.كأر!715المخار0346صع.!اونار1(3:1)ت

)مت-لو(ىى91ق273-ا1ىي15ق)ير(يي2731102-اق)ت-لر(ياى119)يو(ىي8ق)مأ1118)يو(كطى02قىي15

42:ااش؟2:7مز!:1218مت17:متى:

42:ااش؟2:7مز:11:مرقس

17اتبط2؟01:38اع؟ا42:اش؟2:7مزلوقا:22:

2،

لأ2

33



92-34ا:يو؟23-338:لو؟ا9-أأ:مر؟ا-3317:مت31

يسوع91.سلألة

6(رقم)ق

911ارقم

متا:ا-17

9(واحما6او)رقم

انجنداودابنالمسيحيسوعميلادكتاب

نحتلفااترتيب.ابراهيم

سفايوا61

أيعقرب!،اسحقولدابراهيم

!مثان151،يعقوبولدواسحق

اليعازر!أيهوذاولدويعقوب

اليرداأ،واخوته

اخيم!ا41منزارح7وفارصولدويهوذا

قادواصا،رتاما

اعازورا،حصرونولدوفارص

الياقيهـأا31،ارامولدوحصرون

ايهود!1،عمينادابولدوارام

نحثرن،ولدوعميناداب

،سلمونولدونحشون

،راحابمنبوعس7ولدوسلمون

راعوت،منعربيدولدبوعس7و

38-3:23لو

نحوابتدأ،7حينليسوعوكان623

،صئطنكانماعلىابن،6وهوسنة،ثلاثين

يوسف+

عالي!بن

مئاتمن،2

لاويبن

جملكىبن

ينابن

يوسفبن

متتيابن2د

عاموصبن

ناحومبن

حسىبن

نجايبر

مآتبن26

متتيابن

قبمما!*31لمنصأا"ءه33)"!ط(!ح500!!صسلات+316الإ1(طبوعزمرتين0.7مصوس!اء7ء-32متى:

بنبتانبنيعقوببنيوسفابنئطنكانماعلىوهوابتدأحينسنةثلاليننحوليسوع:كالىنحتلف(ترتيب16-6:ا6)مت233-ألوقا:

بنمن!ثىبنعاموصبنيوشيابنالياتيمبنيواكيمبنيكنيابنضألتئيلبنزربابلبنابيودبنألياقيمبنعازوربنصادوقبناخيمبناليودبناليعازار

007أتي7!داودبنسليانبنرحبعامبنابيودبناسافبنيوشافاطبنيورامبنعزيابنيوآسبنعمصيوبنعزتابنيوثامبناحازبنحزقئا

هءه"ل!يعقوبلمت71ءه298.1241لملا*ط!كأ،جمهدص!!سرص+،لم26131402010صعسرص.سء/-ءهأكلميوس؟

رينلا!؟ءمئاتبنعاليبنيلعىأ*23-38(!"1!(6)ق

نحتلفترتيبالو(54-58ق.():-18

ا:3-6:رمنى

:23-38لوقا:

27:الو

؟4:18-22

3-5:32تك

اا-ه:2اخ

؟8:57يو:1123ا-2:15؟24-28،:ا-4ااخ1،ا-4:822را؟ا-26.:11



2،

27

33

ا:92-34يو؟3:23-38لو؟ا:9-11مر؟ا-3:317مت32

138-3:23الوأ-117ا:امت

911ارفم

محتفاأترتيب

يستى،ولدليدوعر

الملك.داودولدويئى

لأوالتيمنسليمانولد+وداود

،رحبعامولدوسليمان

ابما،6ولدورحبعام

،اساف6ولدابيا6و

يرشافاط،ولداساف6و

،يورامولدويوشافاط

عزيا،7ولدويررام

،لوثامولدوعرتا

احاز،7ولدويوثام

حزتئا،ولداحاز7و

من!مى،7ولدوحزقتا

عامرص،6ولدمنتى6و

يرضيا،ولدعاموص6و

واخوته،يكنيا7ولدويوشيا

بابل.شىعند

يكنيابابلشىوبحد

شألتثيل،ولد

زرثابل،ولدوشألتثيل

رئا،

لج!ائاراز

لتئيلاضأا12

يكنهيااا

ضياابوا11

اموصعااا

امنثىا

حزتيااأ

ازحاا19

امثايوا

كعىبن

يوسفبن

يهوذابن

يرحنابن27

ريسابن

زرثابلبن

شألتئيلبن

نيريبن

ملكىبن28

إذىبن

فصمبن

المدام6بن

عيربن

يوسىبن

اليعازربن

يوريمبن

متثاتبن

لاويبن

ئهعونبن03

يهرذابن

تاءد!3ا"()عماابيودمرتين07/86قبصص.ص.ص-ع-حكاا!ءه007لم،1!!!ا!نصأسصلات+!لاطحالملك+6متى:

3(حر يوأس،ولدواحزيااحزيا،8.7قباتء"007ل!،1اه()ءلاسا!!ابم714لص!سرشع1///)!(+للالاأسامرتين16سر

لات+ي!را5*!!!ص)كا(!ا!ا"()ءياحاهـ،53ة()+!ي!كةلاء!مرتين096سرص)ع!اه(ولدوعمصياعمصيا،ولدويوأس

شع-حاتء"33ي!355)ع!اه(شأ!!نص!مصويرسرلات+رل!طاطامونمرتين61!!7ك!،لة،165ءه75ثه!له+،175..

اضافةالاقيمبنيواكيمبنيكنيابنمختلف)ترتيب!)ري!!ت(؟سرص+.ا!33لم5ا"ولدويواكيم،يواكيم1.17بحصع

(2331-:3لوأيا!،عما

لاتر.3514240للا714!ا!كأنص!4!هالماسام!سرص9/+آ!4)"ا(لم027010)3(!المودام2373-الوتا:

الو(22132ق()ت1163(ت)63ق)در(32-

24:14مل11:2:متى

31صق:23-38لوقا:

27:02ار؟

2،

لا2

33
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92-34ا:ير؟3:23-38لو،ا9-اأ:مر؟أ-3317:مت33

38(-3:23الو1-17(ا:امت

911ارقم

93

12

48

ابيهود،ولدوزرئابل13

الياقيم،ولدوابيهرد

عازور،ولدوالياقيم

،صادوقولدوعازور14

اخيم،ولدوصادوق

اليود،ولدواحيم

اليعازر،ولدواليرد15

،متانولدواليعازار

يعقو!،ولدومتان

مريم،رجلد16يوسفولدويعقوب16

المسيحمئدعىالذكمايسوعؤلداليمنها

نحتلف(اترتيب

اعرياا

اماريو18

اطفاضايرأ

(فساا1

بئااا71

حبعاماار

انسليماا

ادداو61

يتىاأ

بيداعر15

ابوع!ا

اطمونأ

انحثرن،ا

ابدااعمينا

اراماا

ناحصرو31

صارفاا

11يهوذأ

ابيعفو12

سحقاا1

يم(ابرا1

يوسفبن

يرنامبن

الياقيمبن

امليا!بن93

سا/بن

متاتابن

ناثام6بن

داودمبن32

يسىبن

أ-عربيدبن

بوعس6بن

سالا6بن

نحشرنبن

عميناداببن336

ادمينبن

عرنيمبن

حصرونبن

فارص/بن

يهرذابن

يعقوببن،3

اسحقبن

ابراهيمبن

الذىي!وعولدتاليالعذراء،مريمخطبالذي،يوسف،أات!لم5المسيحئدعىالذىيوعولدتمربم4(،)-العذراءخطب166شى:

اللةابنالمسيحولدهيمنها4(،12،أمريم)المخطوبةمريمخطيبادأسرصالمسبحيسوعولدتالىالعذراءمربمخطيبكانأسرصالمسيحئدعى

/لا!3!)3("طشأ!*اءنصأ4الةأالمسبحيدعىالذيجسوعادولدويوسف+لكنلص،كماأ3ر2ديا4(لهأ2المسيحئدعىالذى)برع

قبسرس.حرشعالم/.

!05اوبيل!سرص!هـكأعوبيل0326ات50!.*"+،نصأبحسر!أ"الياهساول2*ناثان61!!ا233-ألوتا:

،33للاساه!ولكأنص!ل!8-ألات*رالم5بوعز16ءلة33.298.1241.1424لم3للا53طول/*نصأ*لاتلم0ه6اوبيد

بن!!36-0336بح-حصعصص!.ئ!4!نص!بحصصرصلات+لم()201013ديا5ط!!كأ2صلمون16إتله565

بن!)سرص(ع"+ه298.0101()*..007)!2(للأ5!يورامبنارامبنعياداببن!سرصلاتوله33.565.)1424(*!ارامبنعصيناداب

هءرد!+(*ساك!472!كانص!ل!مختوصعءه1241+!عرنيبنادمينبنادمبنأحه1(،10ه)2ه)ولعرنيبنادمىبنارامبنعمياداب

!
ولابح

نحتلفترتيب)ت(4-18ق)ه:

93

،2

،8
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66

96

72
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92-34ا:يو؟3:23-38لو؟أ9-اأ:مر؟أ-3317:مت34

138-3:23الومتا:ا-17

تارخبن

ناحوربن

سروخ7بن35

رعوبن

فاللث6بن

عابربن

شالحبن

مقينامبن366

ارفكثمادبن

سامبن

نوخبن

لإمكبن37

متوشالحبن

اخنوخبن

أ-يارتبن

مهللثيل6بن

تينام6بن

انرلقبن38

شيتبن

ادمبن

اللة/.بن

911ارتم

داودالىابراهيممنالاحيالافحصيع7

بابلبيالىداودومنحيلأ،عشراربعة

المسيحالىبابلشىومنجيلآ،عشراربعة

حيلا.عشراربعة

سرص.حر!)563(رد!2010!اكهـ5فينانبن0366ءه.1424)124فاغأ+ه28563007.ل!201013!!ه!ولفابم61!سروق037لولا:

لا34!"!*47*"!ر47انص!امء500لياه!وليارثأصضع*رالمطه2!ياردبن0376ءه333ط!*نمىأ!7!و-714إ

23(ق/)حنىاهساكأ7ءو714نصأسر+لمراليا5!!قينان16حه1515رلمل!ول+*ميليلنيل1916

63

66

96

72

38



92-34ا:يو؟أ-413:لو؟أ-213ا:مر؟أا-ا4:ت35

التجارب020

021ارتم

4:ا-11ت

ل!(
ء(551
صيديسوعادلم

روخادمنجريةادالى6

و02مإبليسادمنلئخرب

يومآأربعينصامبعدما

،مبعينأرليلةو6

أخيرآ.جاع

:لهمئالصحربد16فتقذم3

هذهالححارةفقلاللة،ابنكنتإن

:وقال"فاجاب.ارغفةتصيران

لميس:مكتولث

،لا!ن1!حب5حدوبالخيز

كل"كثمبما!تخرجب6ب!

ثثه.اثمحأ

أ:12-13مر

ل!(

الروحوللرتت

البرية.الىاخرجه

وكان31

يومأأربعينصيةمادفي6

وكان،الشيطانمنيحرب

الوحودق،مع

4:ا-13لو

الفدسالروحمنممتلنآيسوعاماا

يقتادوكانالأردنمنفرجع

بريةمادفي6بالروح

يومأأربعين2

لمو.إبليس7ادفيئحرب

الايامتلكفي7شيئايأكل

جاع.تمتولما

إبلش:لهوفال

هذاححرلد6فقلاللة،ابنيكنتإن

فاجابه04خبزاميصيرأن

ث!ساثهمكتوسب:يسوع

لافن1بحبوحدهيلخبز

+

لاتت!رال!2330"ط!صأ!نص!4713-76ا-3!سرص.)كر.س(حه296.1424مم!!ا7-.ا-43-166ء"0007!15تى:

2330!طساا-03463سرص+رلم20ر3للاحط!نص!رين؟سرصء"لم-وز(أ298!*6132!02صعص

18لم3!حفي4.7بحمصوسسرسلمحع1الم/آ!ة33.00741."2398"المللا!مم!نص!؟صعصص.صات()!ا-44أسرص)مما(/

تيط)كلم(؟ا!ه!!!ادبكرياور)كلم(؟

تبلاتءه033.298ط!!ولكأنص!سسرص+740.13للاالبريةفيهناكأسرصا!196.565.007.1424!اناك613مرلس:

بثربولم17صرص!050شبطانوز(2.7ءه298.1241*ط!!!47147!هنص!+ألما2010"يم5ولالبرلةالىوز(16لوتا:

لاتت+313ال()20"5)5(ولاللةكلمةبكلبلوز(+04شع-حام!ارغفةتصرهذهالححارةحتىوز(036،ه"لم4ا"1160

بحصرصعسرصء")124*سا!!نص!بححرسرس.حر

26(:16)حكب8:3تثى1112ى91ق1101)ت(ى5قادر(117الر(7ق)ت(ى5

2:18ا-11:ب

9:9؟ا2:تث

8:3تث:91:8114ملا!34:28خر:4:15112

8:3تث:91:8114
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92-34ا:يو؟أ-413:لو؟أ-213:أمر؟أا-أ:4مت36

111-ا:4امت

إبليسأخذهثم5

+اوتفءوالمقدسةالمدينةالى

وقال6الهيكلجنا!على

نفسكفاطرح،اللةابنكن!إن:له

أنهمكترلثلانه؟اسفلالى7

هحطكنهثقصي

بك

لحمثونك،1طاثلطمفطى

بحجرلانصملمثي

7رثثك.

أيضآ:يسرعلهتال

1ثربمفيتجرلا6:دثمكنو

يضآأ08ثهك

جبلالىإبليسأخذه

جميعوأراهجدآعال

ومجدهالمالعاممالذ

له:أ-قالو9

أعطي،جميعهالكهذه

يما.وسجدتخررتإن

1-4:113الوأ:12-113امر

42-53()صطر4:9-12

حاءثم6

وافامهاورضليمالىبه

وقالالهيكلحنا!على

نمسكماطرحاللة،ابنكتان:له

انهمكتربالانه.؟اسفلالىهامى

ملانكمهلرصي

يحفظركلكيلك

يحملرنك،اياديهمعلى"وانهم

!حرتصدملالكي

رحلك.

انهيسرعلهوقالفاجا!

الربتجر!لا:قيل

ثم*5.الهك

أصعده

جمغوأراه

لحظيمافيحسكونةماد6ممالك

إبليس:لهوقال6الزمانمن

كفهالسلطانهذاأعطىلك

إيآلانهومجدهن،

أريد؟لمنأعطيهواناذيخغقد

أمامى،سجدتفان

021ارقم

07بح3سرص.صس!ه+شاههناور(س6.7س!"3رلم!2سا!كأنص!233013+هللاطأ3،،73+أهمتى:

س!"33لم!صا"32كأنصأ+لم2330ل!هطتكفم6

سر)يى(.حرضعصات+لم()20103لأ5!عاليحبلالىابلشور(17اب؟ات9-12بعد5-8آ56-12لوقا:

دلاالارص!/124150!العالموز(16بحصصع-ح،12410ط!.كألصأبح)-(صع-ح)ء(ءه007لمدلا()!6كأ2

6:16تثى1127اممطا:19مزى011121اق9

!09لاتمتحن6

عالجبلالى!حبحص

27:53ت:5:تى

5:91يوأ6:لوقا:

35صق:ا1-ا6:1611تث1:7ا-12ا:19مز21011:6:رؤ؟9:24دا؟ا:11نحإ
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أ:92-34يو؟4:ا-13لو!ا-13ا:2مر؟أ4:أ-أمت37

111-ا:4امت

قالحينئذا.

؟شيطانيا7،إذهب:يسوعله

!هكعثرقي:مكتوفيلانه

!حدهوإبهنسجد

نعد.

4:ا-13(الوا-2113ا:أمر

فاجاب8.الجميعلكيكون

7لهجما:فالجسوعد16

ث!!ادللرب16مكترلب:

وحدهوإياهاتسجدممى

تعبد.

021ارفم

16-28()سطر5-7:؟

ابلشاخذهثم

علىواوقفهالمفدتالمدينةالى

له:وقال6الهيكلجاح

نفسكفاطرحاللة،ابنكنتالى

انهمكتربلانه؟اسفلالى

ملائكعهيوصي

لك

لكىيحملرنك،اياديهمفعلى

رجلك.بحجرتصدملا

:يسوعلهقال

تحربلا:مكتوبايضأ

الهك.الرب

إبليس،تركه

الىبهجاءثم9

علىأفامهوأورشليم

له:5وفالالهيكلجناخ

نفسدفاطرحاللة،ابنكنتإن

أنهمكترفي.الانه؟أسفلالىهنامن

محطكئه!وصي

9لهفم15و91بحنظوكلمكيبك

ثكيلحمثونك،1باثلطمعثى

رجثك.بحجرلإنصدم

:يسوعلهوقالفأجاب

ئجربلا:قيلمإنه6

.صإلهكالرب

تجربةكلأكملوئا3

الىالشيطانفارته

حين.7

94لل!ماأ

02330*!ك!314+ح!*نصأاتالخلفالى!يوس؟بح-حصع-حسرص.ص..ا2+كااط!2!أوراثيوز(7:23)0116متى:

(فجرة)5اور؟بحمصوسصع-سرسيثع،/565.007.314029641لمرا

وز(17ء"33.298.1241)13(لهت"ط!دص!!432أس!ه26للأ!4123!+02010ول()5643126-12لوقا:

*ا!ابح!رصعسرص.لىلا!ءه1241.+29!.133.007ت*ط5!*نصأ)بحس(سرصا!+،20101للأ5ولشمطانلاورانيادهب

ش02010.28.007.0101ع*115عتط15صس.صلاتا!332981241.1424مراليات*ط5!*نصأ31!+02010ولا-54

!رمان0136اتءهكا!مكتوبوز(16بححمرصعسرص.سات

6:61تثى152اىا:19مزيي5:911،6؟!لا*ط32:43؟6:13تثىي93

3511صق:اا-امنى:

6:113تث:8لوقا:

22:43لو؟26:53ت:8:331111مر؟6:13تث:01

22:28لر:6:161113تث:1112ا-12ا:19مز:ا.ا-ا
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4:أ-11()ت

35-أهأ:يو؟ا-413:لو؟ا-213ا:مر؟اا-أ4:مت

أ-4:113ألوأ-113أ:2)مر

121ارقم

جاءتتدملائكةواذا

تخدمه.

)!!

28:21تكقىي58

ئكةلملاا

تخدمه.

94ل!أأ

العلنيةيسوعرسالةبدايةكأأ-

لوحنا()بحسب

الأولالتلأميذدعو،2.ا

ا:16-02!17:3:16-1618؟4:18-22

هح28دا!7!مو115سرص.كراس31ع؟ء"ليا!ا!وء030473يوحنا:

ي92قاى2

7:18يوحنا:35:لر

أا6:4؟اا-ا:5لو

66(ص41)رتماا-ا:ا

الجمعكاناذوحدث

كلمةويسمععليهيزدحم

عمدواتفأكادوهراللة

مرأى2حنيسارتبرة

عندوانفتبرسفيمةائنين

خرحراقدوالصيادون؟البحيرة

فدخل3.الاكوعسلراسهما

حمعالى،كانتاقىالسمينتير،احدىإلى

الرعنيبعدانسأله

منئمحلس؟قليلأ

"ولماالحمرع.يعئمالسفية

قال،الكلاممنفرغ

العمقالىالعد:لسصعان

للصيد.شباككموالقوا

38(ص21)رقم51:ا

لكم،اقرلالحقالحق:لهوتال51

مفتوحةالسصاءسترولى

بصعدوناللةوملانكة

.الانسانابنعلىوينزلرلى

يوا:35-أه

!!ما

دا15كانايضا5الغدفي

منواثنانوانفأيوحنا

يسرعالىفنظر36تلاميذه

هوذا:فقالماشيآ
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121ارتم35-اها:يو؟ا-413:لو؟ا-213ا:مر؟اا-ا4:مت93

18-4122:امت

95(ص34)رنم1418-22:

بحرعندماشياكانواذ

اخوين،ابصرالجليل

دطرسلهئقالالذىحمعان

،اخاهوالدراوس

البحر؟فيش!كةيلقيان

افقال9صياديى.كانافالهما

ورائى،تعاليالهما:

صيادك!فاحعلكما

تركافللوقت2.الناس

وتمعاه.الاك

ا-.2(ا:6امر

95(ص34)رفم1116-02:

بحرعدمجتازاكالىوفيما

ابصرالجليل

حمعالى

حمعاداخاواندراوس

البحر!لىيرميان

افقال7.صيادينكانافانهما

ورائي،تعالا:يسرعلهما

صباديتصيرالىفاجعلكما

تركاأفللوتت8.الناس

وتبعاه.الاك

3515-ا:اأيو11اا-:5الر

صسمعهف537+.اللةحمل:فالحمعانفاحا!5

م5تلميذااثناند16تعافدليلكلضد،يا

فتبعايتكلمكلمتكعلىضيئأ؟ولكنناخذولم

يسوع!التفتف538.يسوعوذلك6.الاكالقى

7يتبعاناليهماونظرحمكأاممكر!فعلرالما

؟تطلبانماذا6لهما:قالادفتتمزقصارتحدأ،كئيرأ

الذى،رائى:لهفقالاشركائهمالىفانماروا7ضباكهم.

تفسيرهميعى6يأتواادالاخرىالسفيةفي

قال93ئقيم؟أين،معلميافاترا؟يساعدوهم

انظرا.6وتعاليا:لهمااخذتاحتىالسفينتينوملأوا

كاناينونظراعتياف5بطرسحمعانلماراى8.الغرقر

ذلكعندهوافامالق!ميسوعركبيعدخر

العاشرة.6الساعةنحوالنهار؟وكانلانىسفينى،ساحرحفانلآ:

أخواندراوسحمان04اعزتهاد9.ربياخاطىء،رجل

الاثنينمنواحدآبطرسسمعانمعهالدينوجميعدهشة

يوحناسمعااللذينالذىالسصكصيدعلى

وتبعاه؟يعقوبوايضأاكذلك،اخدوه

+ولاوجدهذا41كالااللذين،زبدىاباويوحا

حمعانأخاهلسمعانفقال،حمعانضريكي

وجدنافد:لهفقالس؟تحصلاجرع:اد

تفسيرهالذيمس!ا،تصطاد.تكرلىالناسالاد

بهجاء742.المسيح

.يسوعالى

"ء830لا5*ط.حم!ء7ر116243ء"لمل!كأ37.08لم/2م!44ح!)29124!.)"(ح."!العالمحطيئةالحامل7)92(36:يوحظ

ايثعروات1241ح8كاكيء3830.284117كأ38.08كاس!"29!(؟)28!!ورء714نصأسرحرلا!+ل!063013،شأول-3ا14

شاهدا4193.6ر.29!.7630.31424فى*ل!حط!ولك!7؟7،هءنصأاتءه3ئترجم!+رلم5+*ترجمتهتعى16)ع(ءه5ما7

حط!ول*ك!ء"7ضألات+أ5مقروء(غيرلا)8ء"3331!ه"لاللا5طح8!"7"714"ءنص!اورص؟لاتت+رلم630هرحولكأ

كأ2م!ء7ونص!سرص3العلأباكرأأ+؟*لا+كأ370103"1ابيحسب!قول004-42ولالسادسة16ا!63033298.1424"؟د!لم

كاءهط!مه!73.م!!نصأابى؟حهلمس!عثهءهذاأسرلات+لم6303دلأ5للا3ول+واابى؟سرص.صلات298،1رالم56رلأ5!ول

اي2قى631192قكي121ى92قاى2

ه:15كورا؟ا-21:517لر:4:251142لو!9:25دا:7:181141لو:35يوحنا:
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35-أهأ:يو؟أ-413:لو؟ا-213ا:مر؟اأ-ا4:ت

4:18-122)مت

احرينفرأىهاكمناحتازثم21

زبدىبنيعقوباخرير،

،اخاهويوحنا

زبدىمعالسفينةلى

يصلحانابيهما

دعاهما.فشباكهما،

تركافللرقت

واباهماالسفينة

.تعاهو

ا:16-012امر

فراىقليلأاحنازاثم9

ربدىبنيعقرب

اخاهويرحنا

السفيةلطوهما

يصلحان

دعاهما.فللوفت02،النمباك

الاهمافتركا

معال!فينةفيزبدى

.وراءهدهاالاجراء

1(ا-ا:5الو

بالسفينتيرحاؤواولما11

الكلتركواالبرالى

وتعره.

ارفم

3515-ا:ا)يو

276(صا78أ)رفما-16:718

احابف

لك،طوبى:لهوقاليسوع

ودمآلحماانبريونا،حمعانيا

الىلكنلكئعلنأ

اوانا8.السماواتلىالذى

صحرة،انكايضألكاقرل

الىالصخرةهذهوعلى

الجحيموالوابكنيسى

عليها.تقوىلن

94)رقمأا4ا:6

حمعان41

84(ص

84(ص94)رقم16ا:3

عشر،االاثى)واقام

دطرس.اسمهايضأالذى.بطرسحمعاناصموجعل

نظر6

:وقاليسرعاليه

يرحنا،6بنحمعان

كيفا،ئدعىانت

./بطرستفسيرهالذي

لهفقال.فيليبسفرجدالجليلالىبخرجأنأرادالغد3"في

وجد45.وبطرساندراوسمدينةمنصيدا،بيتمنفيليبس"وكان.اتبعني:يسوع

والانبياء،النامرسفيمرسىعنهكتبالذك!وجدنا:لهوفالنتنائيلفيليبس

صاعشىغيمكنالناصرةأين:نتنائيلله!الف546.الناصرةمنالذىيرسفبن7يسوع

ول!كأ"ءنص!سرص.س9ع4ءه!*ونظرأسرصلات+ه33.298.010).1241.1424رلم00630كا"7فنظر046-42يوحظ:

لا+!ك!ك!!م،7لمىأضعس!ه01241بوأناأابى؟لح-صرشعكل9+ءل!،601ر27!!بونا16سرص+ه28.563.007ل!ليا!

سرصس!كاءء"!0465ءه3و!!7!ءونص!اور؟+راي!للأ5)5*(داولال04.7قباتس!ه

862،ىق

6:2مر؟74:اير24:461127:لر14:8:451؟12:21؟6:5ير؟01:3مت:43يوحنا:
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18-4122:)ت

اا-ا2:يو؟ا-413:لو؟أ-213ا:مر؟اا-ا4:ت

11ا-ا:5لواا-.2(ا:6امر

221ارقم

15ا35-:اايو

63

66

اليهمقبلآنتنائيليسوعد15رأى47وانظر.تعالفيليبى:ل(1115لهقال؟يكونان

اينمننتنائيل:له8"فالفيه.غشنلاحفأ،اسرائيلىهرذا:عنهفقال

رأيتك.التينةتحتوانتفيليبسدعاكأنقبل:لهوقاليسرعاجاب؟تعرفى

جابا105ثلهـ10سريم!6هلكنتا،اللةبنا7انت،بىرا:نننائيلمء6اجاب94

ترى.سوفهذهمناعظم7؟أمنتضينةم،ادتحت6رأيتكإئى5قلتلانى:لهوتاليسوع

1لملهوهحكةمفتوحةثسطءسزون7لكم،اقولالحقالحق:لهوفال51

.الانسانابنعلىوثونلوريصطى

094*313للأ5فى*ساولكأكل!!"7نص!ء"3!!0475حه3ر!ا!عه!!7؟7أ5نصأ+لملما،ا5؟*!!"ك!!4615حنما:

11241.م!ءحقأ17!ء(كادا!3ءه33.)124وللاط!7،،بمونص!ام+"الم60ره!لهوقالنتائلأ9(!26لاه+كأوقالنتنافي

رلمدلأفى"ط!ولكأ"7"ءنصأ+لم60ر53000.00رلملأدلا9ط!!7ءونمىأابي؟3+ر60ر5كأم!ءالملكتكون

ولهالانمن64(:26)مت6304110.7.)702.1424ءوأء*!ة2!ابى؟؟هكأك!كاأع+!!1607ك!!لا55!،،3ول،ممالا116

ابيبملات؟للاح"سا!!7!هبمرنصأسريى.حرام9+عرال!

2812:تكي6دا1كللاسا3:15صفاى21ق63ااى48.ق

28:21تك!3:21لو:12:131151يو؟15:32مر؟2:7مز:94حنا:

الجليلقاناعرس22.

2:أ-11يو

وذعي2؟هناكيسوعائموكانت،الجليلقانا7فيعرينكانصالثماديوم6اداوفي

لصآ5
يسوعائمقالتالخمرمفرغت6و3.العرسالىوتلاميذهيسرع.ا-

بعد.ساعىتأبلم؟امرأةياولك،ليما:يسوعلهافالأفا"هلهمبم.ليسحمر6:له

ح!سبححارةمنأجرانستةهناكوكانت6.فافعلوهلكمقالمهماعند-الاقتضاء7:للخذاماثهقالت5

املأوا:يسرعلهمقال77.ثلاثةاومطرينواحدكليسع،مرضوعة5اليهودتطهير

تاء".!هد،025يه7وال17ء"،ل!ه!يومثاك16

نص!سرسالأ+،لم630دلأكأ82بم4.073+*موحودة

ع4س!ه5+كأ06رلم4!حه1270.298*الاقتضاءعدمهما

ليستحمر16لأ!.*ثم:فرغتالعرسحمرلانالعرسحمرلديهميكنلم036

(و6)انه05سرحر33.298.1241،1رل!5001270*لامم!!!!مىء

ت()1ءه!للا*ف7.7

4:46بو:ا

3:ء2بر

؟7:3مر:6اا8:02؟7:6،03ير؟42،5:7:امر:4ا3:131مر؟91:62يو:3اا12:2؟
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421و32رقمأ13و212:يو؟أ-413:لر؟ا-213ا:مر؟اا-أ4:مت42

2:أ-11(مرلو)يومت
المثكأ؟رئي!الىوئذمواالآناستقوا:لهمقالثثم8.فوقالىفملأوهاماء.الأجران

هى،اينمنيعلميثنواحمرآالمتحؤلالماءالمتكأرئيسذاقفلضا9فقذموا.

كل:لهاوقال.العريسالمثكأرئي!دعاعلموا،الماءاستقوافدكانوا.الذينالخذاملكن

الخمرأبقيتانت؟الدون7سكرواومتىيضعجتدةصخمراد*اؤلآانسان

وأظهرالجليلقانافيالآياتمبدايةفعلها6يسوع"هذه.الآنالىالجتدة

.تلاميذهبهوآمن،مجده

الم/542"630.27.0101)0للافى*ط!+!يه!!بم7ونصأحرسرصلات+ل!را0630!2!حينئذ17ع!8و72ءو1526-41

ط!ول7!،ءو714نص!(الجليلبعدالاولىاضافة).كأ:9لم."3،فعلهاالبدايةفيالاولىأ+)124.424)()6رلمو*كأالبدايةفعلها0116

4)33.363ي!.31270!هليا5لا

6:2؟4:54!3:2؟2:23يو:11

للأ!يبر،.كى7و5-كاا216

563.)ل!ولعث!كا+ءولأع*ع6

32)رقم4:13تاق

:7ير؟4:39مت:12

صع-

كفرناحوصفيموقتةقامة

هوكفرناحوم

.كثيرةليست

2:12يو

م5خلاميذاداءاو6خوت

سرس.حرالات+ل!را0630للا(8،مم!)6!محه!ءنص

اليهرفصحكان

وأ)5)5)(!فربمأف136

2:14لو!ا-16:6تث!11:55!6:4ير:13

2:13يو

جسوعجم.ادرشلمم

شعكلامز1424.410ه)01.241)يسا)ول(



ا-22!ا2:يو؟ا-413:لو؟ا-213أ:مر؟اا-أ4:مت43

الهـلكلتطصر.52

276(و273رفم)ق

125ارتم

21:12-13مت

435(ص271أ-13)رنم21:2

و12

الهيكلالىيسوع7دخل

الذينجميعوأخرج7

ويشزونيبيعونكانوا

وقلب،الهيكللط

الصيارفةمراثد

باعةوكراسى

،الحمام

لهم:وقال13

!لقتى:مكترفي

ا-11:517مر

1127-33:

437(ص273ا-17)رقم:ه11

اورشليم.الىجاؤوا6و15

الهيكلمالىئا-دخلو

الذينئخر!ابتدأ

/يشترون!ويبيعرننراكا

ونلب،الهيكلفي

الصيارفةمراند

باعةوكراسى

لماو6،الحمام

الهيهليجتازاحدايدع

يعفماوكان7.كلتاع.

لهم:5قائلا

بلفقانمكنولثألبس

91:45-46

02:ا-8

14-2:22يو

437(ص273)رنم91:45-6

الهيكلفياووجد4الهيكلالىدخلوئا

الذينالذينيخرجابتدأ

وغنمأبقرآ7يييعونكانوا7يبيعونكانرا

وحمامأ

"!فصنعجلرسأ،والصيارف

حبالمنسرطأ+

الهيكلمنالجميعوطرد

والبقر،الغنم

هممر!د16كتو

قلب6والصيارفة:!مقائلآ46

الحماملباعةاوقال6،موائدهمب!ققسلهكىم6و:مكترفي

سرألات*لمللا!شااللة17+ه028.007.1241*ح!كألصأ+"3.565.298.0101.1424رأرا5!ل!طك!!ال+12منى:

كافلة.7298.01011424هه.ر3ري!5سا!!نص

صعسرص3280!!0175*!261الهيهلالىدحلولماأ!الهيكلفيكانوبيااورضليمالدخللما156مرتس:

سرصات"الحمامباعة،كراسىالصيارفةموائدوقلبوثزونفيهوز(أسرشع+رلم(؟)لداه*")ح(!ويشزولىفيهوز(047لوقا:

والات*للا)5(*!"حوليكرن7رات+5*-اوسرلاتلةررللا*لا!هاخهولان0466فءه11241ط!كأنص

قب()1ص!حه298لم13)0("سا!اكأنص!الي؟ااءا؟28.12411424شا2صدعى

ا*33للأ5!!ك!نص!3سرحرلات33.565.296.0101124181.ي!1620فىللالأصادهء،7مثل01.7س!"7ءرال+1،يوحنا:

ولط7!و7تفب1سرس.ص+لم3ءه(565المليا5!كأء.لصأ!كا80.1620،350.رهـد!لا!عه!!7والدراهم6!1اور،فبإصسر

"ح1620كاهللاهكوءلص!50ل!3!هدمأ+ل!للا

ى)ت/حأ73
ى7ق)كر(ي06:71112ايق؟41:12رك؟7:11ار؟65:7اش-لر()تلىى31121-)رو(118)ير(ى21-1ا)ير(8-

)ت/مر(

2:1303:13؟خرش:12-13:يو

7:11ار!56:7اش:17مرتس:

ا-2:317ير:45-46لولا:

7:11ار؟56:7اش:141113:الا؟



44

11-12:213ات

صلاةببت

بدعى،

جعلتمو7وانتم

ثصوص.ةمظر

أ-22دا2:يو؟ا-413:لو؟أ-213ا:مر؟أا-أ4:مت

-117أد:11امر

صلاةببت

لافم؟1ثجمعبذعى

م5جعلتمو-فد6نتماو

.لمصوصةمظر

45-91:146الو

صلاة+،يبت

جعلتمرهوانتم

.لمصوصةمظر

125ارقم

14-2:122ايو

رفعواإ

7هنا،منهذه

ابىبيتتجعلوالا

تذكر177.تجارةبيت

ائهتلاميذه

غرة7:مكترلب

ببنك

كلنني.

27

33

442(ص276)رنم21:23-27

الىهرحاءولما

تفذمالهيكل

الكهنةرؤساءاليه

بعثموهرالثوشبرخ

قاثلين:

تفعلسلطانباي

اعطاكومنهذا؟

7السلطارهذا

لهم:وفالبوعفاحاب

،واحدةكلمةاصألكمايضأوالا

لكماقولعهاليفلتمفان

هدا:افعلططاذلاى

442(ص276)رفم11:27-33

اورشيم.الىايضأوحاؤ:ا2

يمثىوهروفيما

تقذمالهيكل

الكه!ةرؤساءاليه

الحصيرح8ليلكتةاو

له:اوفالو

تفعلسلطادلاى

اعطىمى7هذا

هدا؟تفعلحتىلكهداالملطالت

لهم:قالفيسوع

،واحدةكلمةاسالكم

لكمفاقرلاحيوني

هذا:افعلسلطانباى

442(ص276ا-8)رف:12

الاياماحدرلى

لىالشعبيعلمكاذاد

وقفويبشرالهيكل

الكهنةرؤصاءال

الشيرحمعوالكتبة

قانلين:وكقموه

تفعلسلطانبايلناتل

اعطاكالديهرساوهذا،

اللطاز؟هدا

لهم:وقاللحاحاب

كلمة،اسالكمايضاوانا

لي:فقولوا

!فأجاب8

آية:لهوتالرااليهبرد

تفعلحتىضاهتربآيبما

يسوعاجابا9هذا؟

الهبكلأنقضوالهم:وقال

ايامثلاثةوهفيهذا

فقال2.أفيصه

واربعينسمتفياليهود:

الهيكل،هذالنئسنة

كرلت؟لحء"0296.0101سا!*نصأاور!ل!حعلتمتدأ+،ل!!ثا!شأء،38،أ!معوز(136:قى

هح296يا5دا!نص!)!(3.5650071424رلم5!)6+رلم*"شأكأحعلنموهوز(176:مرقس

34صر!يكرن7دا6:لوفا

فتذكر17.7لا!+71620ط!كأ73ءدصأسرشعكلىاتاة28.3356500701011241.لم"ا5وللاولك!!و167يوخا:

!050.01015ل!7،،ءوان17ع!ليالا!*ك!!م7ولصأ)!(؟تذكرحيئذأاتء"1515؟للاوتذكر!سرصشسعامء+ل!را0050ول

!0915لا،7!لم18.0

544(ص332)رقم57-14:58مر؟544(ص332)رقم6ب-ا26:06متق283-ا1ا96:01مزياى18ا43صقياي2

43قص:13:تى

43قص:17:مرقس

43قص:لوقا:46

6:14اع!:2:9496:91458لو:يوخا:16

2)

27
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،2

2:232-هيو؟4:ا-13لو؟ا-13ا:2مر؟ا4:ا-أمت45

21:23-27(ات

كانت؟اينمنيرحناالسردية25

؟الناسمنامالسماءمن

لىففكروا

نلنا:اد:قانلبنالفمهم

لملماذااذألا:يقرلالصماء،من

قلما:وان26به؟ترمنوا

نخاف،الناسمن

مثلالحميعلانالحمع،من

يرحنا.ادعدهيى

وقالوا:يرعبوافاحا

ايضآلهمفقال.نعلملا

باىلكماترلاناولاهر:

هذا.افعلسلطان

27-33(:11أمر

يوحناالسودية03

؟الناسمنامكانتالساءمن

فيفمكروا31.احيونى

قلنا:الى:تائلينالفسهم

لملمادااذأ(:أيقرلالسصاء،من

قلا:وان732بهترمنرا

الجمع،فخالوا،الناسمن

عندهكانيوحنالان

بى.الهبالحققة

قالوا:يسوعالفاحابوا

:يسوعلهمفقال.نعلملا

لامممالكماترلالاولا

هذا.افعلسلطالى

02:أ-18الو

يرحماسردية4

؟الناسمنامكانتالسماءمى

فبسافتآمروا

تلنا:ادقائليربينهم

المادا:يقولالسماء،من

فلا:والى76بهتؤمنرا

كلهالثعب،الناسمن

واثقونلالهميرجمرننا،

يى.يرح!ابان

فاجابرا

:يسوعالملحقال8اين.منيعلصونلاالهم

بايلكمافرلالاولا

هذا.افعلسلطان

621ارفم

14-2:122)يو

تقيمه؟ايامثلانةفي%فأنت

عنيقولفكانهوواثا

.جسدههيكل

الامرات،منقام6فلضا2

تلاميذهتذكر

فأمنواهذا،قالانه

قالهالذى6والكلامبالكتاب

.يسوع

"ء3!ه050ط!كأم!ء7ونصأ!رالى637140!ه؟ل!ول6ة1"وقف226يوحنا:

12:16،14:26ير:8:571122يو!6:91كررا:21يوخا:

اورشللصفيدسو!رسالة26.

23-2:25يو

رأوااذباسمهكثيرونآمنالعيد،في5اورشليمفيكانوثا23

يعرفكانلاثه!لهمهو6يأتمنلميسوع7لكن24؟صيعالتيالآيات

كانماعلملائه؟الانسانعنأحديشهدأنمحتاجأيكنلمولانه25/الجميع

.الانسانفي

لم!ع،80-!اور!+وال!2730للأ5؟*ول*جسرعأ-اد024!235

!صرصاء7ههط!هـولكأ4نصأ؟7?ه-؟+3"ا270ر050830"5؟*

2:8ا؟مر6؟13:اا:47؟6:ا25:ير

حولكأ2ك!!هنفسهعلى16ء"050.1241سا!م!ء7ونص

36
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32:ا-ايو؟4:ا-13لو؟ا-13أ:2مر؟ا4:أ-امت46

نيقوديموسالحوارمع270

721ارقم

3:أ-21يو

اليهجاءهذا2اليهود؟رئيسنيقردرممرس،احمه،الفريسيينمنانسانكان1

نأيقدرأحدليسلانمعلمآ؟اللةمنأتيتقدأنكنعلمرابى،:لهوقالليلآ

الحقألحق:لهوقاليسوع+اجاب3.معهاللةيكنلمان،تعملانتالىالاياتهذهيعمل

ل(511لهقال4.اللةملكوت-رىأنيقدرلا،فرقمنئرلدلااحدكانإنلك،أفول

امهبطنيدخلأنيقدرألعقة؟هرمشيخيولدانسان6يمكنكيفنيقو!مموس:

/وما?!من+يرتدلااحدكانإنلك،أقولالحقألحق:يسوع7اجاب5وئولد؟ثانية

جسدالجسدمن6إلمولودئهبم.د16ملكوتالىميدخل6انيقدرلا،روح

ترلدواانينبغي:لكقلتلأنىتتعخبلا7.يكونروحالروحمنوالمولود،يكرن

تأتىاينمنتعلملالكنكصوتها،وتسمغتشاءحيثتهثالريح8.فوقمن

له:وقالنيقودرمموساجاب9.الروح7منؤيذمنكلهكذا؟تذهباينولا

ولستاسرائيلمعلمانت:لهوقاليسوعاجابا.هذا؟يكونانيمكنكيف

ولستمرأينا،.مماونثهدنعلم.ممانتكلمإنماإننالكاثولالحقالحق11هذا؟تعلم

السماوياتلكمقلتإنفكيفتزمنون،ولستمالارضياتلكمقلتكنتإنا2شهادتنا.تقبلرن

.7الانسانابنالسماء،مننزلالذكطإلآالسماءالىصعداحداوليس3تؤمنون؟6

،الانسانابنيرفعانينبغىهكذا،البريةفيالحمةموسىرفعاوكما4

ه+5657.298.0101.1241.1424.!ول!050.630ليا3فى"طمم!!ك!كا7ونصأ+ه28.33؟ل!630هلاهولك!ال37

!زك!?"126134+ه565.007.296.1241.1424ل!را30630مم!ولك!نصأ+ه050.28.0101للا5ر*لا

؟لاتثانيةأ-مولرد33.0101.1424411رد!630لأسا!ال0.7لمعدا!3حه1128هرشيخفرومنيولدانسان

كأوالماء+)5(08اور!هيب؟حءه1410كأ4الصاوات16مولةءه"كأيرى6)3(1اتزاع!ا(4+ع*1؟اورص

بحصرص)ممأص.حرلات+ك!را050.630دلأ5).(!الساءلطء(كان)الذىهوالذى13.7حه73830!أهء(حداح،3أ-

قبءه3.0101.1241ر.اهرا80.860.رفىللا!ا!كأم!ء7رنصأصرص141050السماءمن

م!!!ط7ر054

أ2431!ء5

!ت!
؟ضع-اراو

021.كرسرصات

هرأبىااور!؟

تقي045113(ص028)رقم022-ا:02لر؟045(ص028)رتما-12:314مر!045(ص028)رتم22:16تقا-3

411قى116كط6ق؟ي8ق11ا993(ص253)رنم18:17لر؟993(ص253)رفمها:01مر؟292(ص166)رنم18:3

4يق8

؟13:ايو:01:38113اع؟9:16؟7:31؟2:11ير:7:26112يو؟23:13لر؟91:93؟7:05يو:ا

37حز81:ا.ه:15كررا311:6:هتي؟5:26اف؟36:25-27حز3:911:5يوا؟:18ايع؟:23ابطا

12:43؟8:28يو؟21:9عد:4:91114اف؟01:6روم:3:321113؟18:ا؟8:26يو:91111:
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4:2يو:22

3:22يو؟4:ا-13لو؟ا-13ا:2مر؟أ4:أ-أت

الي!وددةفيديسوعبسالة

821ارقم



3:23-36يو؟4:أ-13لو؟أ-13ا:2مر؟أ4:ا-ات48

لطسوععناطحمدأنش!اد،92.

921ارقم

23-3:136)يو

يأتونوكانوا،كثيرةمياههناككانلأنهساليم،بقربعينونفييعضدجرحناد15ايضأوكان23

يوحناتلاميذبينجدالوحدث25.السجنفيبعدألمىفدجرحناد15يكنألأنه24؟ويعتمدون

الذي،رابى:لهوقالرايرحناالىفحاؤوا26التطهير.شأنفي+حد-اليهردو

اليه.يأتونوالجميعيعثدهوهاله،شهدتقدانتالذي،الأردنعبرفيمعككان

مناعطىفديكنلمإنشىءم6أفييأخذأنإنسانيفدرلا:وقاليرحنااجاب27

مرصتلإنىبل،المسيحاناا5لستأناا6تلتأنىلي5تشهدونانفسكماشم28السماء.

ويسمعهيقفالذيالعريسصديقوأثا؟العريسفهوالعروسلهفي92.امامه

يزيد،أنينبغيذلك3كمل.قدهذافرحىاذأ.العريسصوتأجلمنفرحافيفرح

ومنأرضىهوالارضمنوالذي؟الجميعفوقهرفرقمنيأتىالذى31.انقصأناوأئى

به5وحمعهرآهما732(؟هرالجميعأفوق!السماءمنيأتىالذي.تكلمالارض

اللةأنختمفقد+ضهادتهفبلمن33يقبلها.احدليسوشهادتهيضهد،

صوحم.د16ئعطىبكيلليسلأئهاللة،بكلاميتكلماللةأرسلهالذيلأن"3.صادق

حياةلهبالابنيؤمنالذي36.يدهفيشىءكلدفعوقدالابنئحبألآب5

+.عليهاللةغضثيمكثبل،حياة-سىلابالابنيؤمنلاالذىو5؟ابدية

630860لا5"*طولئم2"7،،ءنصأءه3910!.كأ!0245ءه5فىللال!!كهءنص!+لم630.613!هللأدا!كأ7!ر!235

.لأكها،)مم!ول4ليرعالذي!لة!(،54+ح8!ءهع)3لاعا،+ح!)يسرعأاور؟بححصعصصرصلاتت0313565،1+*كهءيهود0256+لم13
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4:114لو114أمر
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سرخار6طائقالاالسامرةمنمدينةالىفأتى!د.السامرةيجتازأنلهئذلاوكان4
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صنف5؟عميقةوالبئرلكدلرلاسثد،يام:حرأة(د611لهاقالت1حيأ.ماءفأعطاك
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نجى.أتكأرى-ستيد،يا5:المرأةلهاتالت9.قلت6بالصدق6هذا؟زوجكهولي!ى

حوجمع/اد!أورشليمفيأنتقولونوأنتم؟الجبلهذافيسجدوااباؤنا

هذافيلاساعةتأتىأنه،امرأةيا،صصذف7:يسوعلهاقال21.فيهئسخذأنينبغىالذى

فنسحدنحنائا؟تعلمونلستملماتسجدونأنتم2.للآبتسجدونأورشليمفيولاالجبل

الحقيقيرنالساجدونحيث،الآنوهيساعةتأتيولكن23اليهرد.منهوالخلاصلأن،نعلملما

له/.الساجدينهزلاءمثلطالبالآبلأن!؟والحقبالروحللآبيسجدون

قالت25.يسجدواممىيجب6مالحقو6فبالروحله5يسحدونوالذينروح،اللة2"

يخبرنا،ذاكجاءفمتىيأنى؟المسيحلهيقالالذك!مسئاأن6أعلم:المرأةله

تلاميذهجاءذلكوعند27.أكفمكالذيهو،انا:يسوعلهاقال26بكل-شىء.6
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داا2-دا:4)يولرمرمت

أجرةيأخذالحاصد+136:هوذا.للحصادابيضثتتدإتهاالحقرلوانظرواعيونكم

هذافيلأثه!37معآ.حاصدد15ويفرحالزارع7لكي،الابديةللحياةلرأويجمع

لتحصدواكلأرسك7انا38/يحصد.وآخريزرعواحداإنصادق7هوالقول

ومن93.تعبهمعلىدخلتمقدوانتمتعبواآخرون؟فيهتتعبوالمما5

تئمهدكانتالىالمرأةكلامبسببالسامريين!م/ت!آمنواكثيرونالمدينةتلك

عندهم؟يمكثانصألره،السامريرناليهجاء."فلضا.فعلتالذي6كلليقالأئه

للمرأةفالواو26"،كلامهبسببأمنرااكثر7وكئيرون41.يومينهناكفمكث

هوهذاأنونعلمسمعناقدنحن7لأننام،كلمةلك6بسببنزمنلسناالآنبعدإته5

لم.العانحلص7بالحقيقة
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كلحة!)سقرط66037ء10امحا!56529801011241ررلم7830؟*لمحط!7،6ءرنصأرين؟سرصلات+م03!ولكأ

لا7هـ!551كأاءأ3!ه،مما4138.47ر.565.007.)3124ي!3!هللأه!*لألاظ+ح!لص!+،ي!هه،حولممك!!يلم+ادابم،7
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ا!ائاه16امكاا!+"شتهاديلز!اور؟!جمم7وكيتيك6اورري!؟سرص31!كاس!هل!!153سرصاتءهلا!ك!ءف42.7
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شهدنفسهيسوعلأن
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(1أب-ه4:4الو(1اب-ه4ا:أمر

94لل!أأ

وخبر...9،

المنطقة-المحيطة6جميعفيخرج

43-146(:4)يو

7جينماه،ف

تبدء7،الجليلالىجاء

الجليليينجميع

ماكل6عاينراقدكانواإذ

لأتهمالعيد،فياورشليمفيفعله

العيد.الىجاؤواايضآهم

21

27

ح!(

وأقط6ضاصرةادوترك
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4:13-17(امت

يسوعابتدأالزمانذلكامن7

يكرز

:يقولو

اقتربلأنه5؟بواتو5

.السماواتملكرت

حم!(

21(ص13)رفما-32:

الايامتلكوفي
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يفرل:)وا
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.الساوات

11ب-ه14:ا)مر

94(أ)!

7ببشارة14!يكرز

إئهميقولو6"االلة
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البريةفي
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11ب-ه4:41الو
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مضخدأمجامعهم

الجميع.من

21(ص13)رنم2!-233:

يرحاعلىاللةكلحةكانت...

الرية.فيزكريالن

المحيطةدطقة)ال(جميعالىفجاء

التربه.كلعمرديةيكرزلالاردن

الخطايا.لمعفرة

4311-4:46)يو

ادمالى76أيضأافحاء6"

حيث،الجليلفانا

طرآ.الماءصنع

لل!كما

اوسحاورصكلم)يوس(؟صصرصممامرتين175متى:

لحصصع!رص.صأعلم!كاءه33.565.29!288لم"ا5ط!كأنص!بحصسرسلات+ر)740.1330.55للا!ولالملكرت147مرذ!:

.2833.565007.296.لم0013*طظ!نص!اور؟سرصء.كأ-أبح-صعات+"3740.0101!!!01562اورإ

تا!الازمنةكئلت16بححرسرسلات+ه1241.1424

عملا!في16سرصاهـ!ت.633.1241!هل!8ط!سا!كأ7"ءونص!صسرس9/+لمرا630ليا5وليسوع467يوحنا:

ى43لطقى34

01:7نى:17:ت

؟9:35؟4:23ت:4:371115لر؟9:26مت:14لوقا:

01-7:2لر!01-8:5ت؟11-ا:2دو:46يوحنا:
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43-4:46ير؟أ-.4:63لو؟ا-415:امر؟ا-4:317مت55

الناصرلآفيتبشيريسوع33.

913(رفم)ق

331ارقم

13:53-58ت

234(ص913)رفم

اكملولما35

،الامثالهذهيسوع

جاء"هولما.هناكمنانتقل

وطنهالمط

مجمعهم،فييعفمهمكان

6:ا-16مر

234(ص913)رفم

من-هناكو6

وتبعه،وطنهالى

.تلاميذه

!وخر!

جاءم

السبتكانولما2

حجمعص،ادفيئعفم6إبتدأ

4:16-35لو

جاءالىو616

ترقي،6كانحيثناصرا،7

ء5عاد!حسبدخلمو

السبتيومفي

المجمعالى

ليقرأ.وقام

داسفر6اليهفذيخع

نشر7وثاأشعيامنجى

صرضعادوجدهالسفر

فيه:مكتربآكانالذي

6!.!ثرفي1ليوخ"

أ-!هسحتلانه

01:93؟،:44؟6:42؟7:15

ول73314!ه2.6!صصحه00298طسا!كأنصأسرص+3را1260"ول!()مفىواتىهاكسأل!-!ء"را161:مرقس

"؟33.29!)0(طه!ح!كألصأ+رالم12601330*

وله28رلمليا!الناصرثأاد(-:296124181لا2!)+ه.0.1424)565.00701كاالناصرة17.!وهكانحيثلاصيرذالىواتى166لوتا:

!!نص!لة31.33.298ر2010؟5للاطكأذفأ16اور!ءهو()3ت)5(8!*دص!ءه2010ه!الناصرا!أال(-:؟هأ)*

ط!!فنح61!شعت5،ءه33.298لم3!اته"ط!كأنص!،55اضعاالى!قبدعر+لمول01716423"*)لمه(

سرص)غقف(ثمرتين0186ءه33ت*طكأ15اوس؟لانت+رالم")8(00*نصأحه332981241ت*

مم!ي13
ى61:1اش

؟ا:91؟ا:11؟7:28ت:53:متى

7:28ت؟2ا:امر:2:مرقس

الشا-8:91ااا-13:416اعا-03:لوقا:6

ا:26

61:ا-2
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331ارقم43-4:46يو؟أ-.63:!الو؟أ-415:امربمأ-4:317مت6د

-31:53158أمت

بهتواحتى

لهذاأينمن

الحكمة

؟تالقروا

:الوتاو

7

ليسأ55

ا-6:116امر

نكثيرو6ذ!و

ئهتواحمغرام

قائلين:

هىوما،هذهلهذاأينمن

أ-لهذا،أعطيتالىالحكمة

علىهذه!واتاديإو

ليسأ3؟جماتجريءبيداد

4:16-135الو

لإلشزثمسا!لن،

1رسثني،7

لمثماسورلنيهئادكط

وثثعميبالاطن

باليصر،

كمنسحنلن1رسلو

ثحرببمافي

1لرببسنة1كرز1و

1لبفيوثة.

وسفمهالسفرطوىثم

وجميع؟وجلسالخادمالى

كانتالمجمعفيكانواالذين

اليه.شاخصةعيونهم

إثه5لهميقولفابتدأ21

المكتوبهذاتمتداليوم

مسامعكم.لب

لهيشهدونالجميعوكان

كلماتمنويتعجبرن

منالخارجةالنعمة

ويقرلون:فمه

أليس

11ء:7ايو

038(ص024)رنمها:ل!

قانلين:اليهردفتعخب

وهرالكتبيعرفهذايهف

يتعفم؟لم

258(ص6:242914،)رثم

اليىوفالوا

هء*وماهذهوز(!مصوسسرصء"298!كل407متى:

+13303ل!ح!كأنصأ4ا0001260.565.0101اصغواكثيرون!ءه.28لم3اصعواطالكثيرون!ء""28.298!حمعراالكثرون26مرلس:

ع4+130313ر*شأ2ولتحدثاليديهعلىهذهونرات16لحصع-ح029)طصا!*نص!صع-حسر+،1!01330*"ولتة16

بحءه33.298)ط(!"*نص!5ا*تجريالديهعلىالئ!ذهادوالقراتأسرصاتا!007()0!!ح8تحدثاليديهعلىهذهوالقراتحتىإ

+29!.33.007رلمتدلأط!!!نص!رين؟بح-حصسرصشعكلىلم!لم2010دلأ5ولالقلوبمنكسريواشفىا(:61)الق187لوقا:

صس5"للا!0215ديدياوساور؟قبسرصلاتس!ه

55صق:2:مرقس

55صق:ا-5511891صق:ا-.63لوقا:
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331ارقم43-4:46يو؟ا-4:635لو؟ا-415:امر؟ا-4:317ت57

!85-31:35امت

بناهذا

ئدعىأفه6أليستالنخار؟

وإخوتهمريم

وحمعانيرسف6ويعفرب

تهخواوأ65؟ذايهرو

عندنا؟جميعهنأليست

كفها؟هذهلهذاأينفمن

.امرهفيئتحئرينفكانوا

لهم:فقاليسوعوأئا

لافيإلأكرامبمابلانجط

وطن6

وفي

116-ا:6أمر

،رضخا6اداهذ

بنمطاد

بمخواو6لممر

ويهوذايوسيترسمو6يعقرب

ليستوأ؟وحمعان

عندنا؟ههناأخراته

.امرهفيئتحثرينفكانرا

يسوعلهمفقال4

ليسإته

فيإلأكرامبمابلانجي

وبينءمو!6

وفياقربائه

4:16-35(الو

يرسف؟ابنهذا

حالكلعلىلهم:فقال23

المثل:هذاليتفولون

نفسك؟إشني،الطبيبإدها

الى6جرىأتهحمعنامابقدر

فافعلأ-كفرناحومالم

وفال:24.وطنكفيايضأهناذلك

ليسإئهلكماقول7ألحق

فيمقبولأنى

7ء.و!

(7:15أيو

يوسف،ابنيوعهوهذا

بابيهعارفرننحنالذى

انىالانيقرلكيفوامه؟

ال!ماء؟مننزلت

52(ص32)رقم44:44

شهدنعسهيسوعلالى

كرامةلبىليىان

.الخاصوطنهفي

بح-خصع7صسرس؟9كا+ه3563.1241روا)55ل!ط!يرسي!00007.12418116*لأح!كألص!+لمراط!أقأ556متى:

بحسمصوس3سرص.ص.صلات7.29850."ههروم5للاح!كأ2نص!شع-ح+ه28.1424ع!314.كأيرحنا!لح-ءه7.0101+ههيرساإ

0033.007!نص!حس!هلهالحاصوطهأ+لم9511للاطوطهور(أاورص؟س!"298لم23كأالحاصوطه44(:74)يو.70اور،

اررحر؟؟14248.

ه!ء563.007.298)0(اخراد!صرحر9*ل!،13301ل!!اخرايضأ6الح-حاتحه.007كا!()3،ي!كا(،7)714والجارابن36مرذ!:

أثم/؟-أصع-خ*لم1330ل!حولويوساألاتءهكأويرسفور(16ء"1241.424)هح!نمىأءه0298ط!كأاخروالألات

نصأ56و5لهالذىوطنأ298(،)طولكأ2الخاصوطهأ"لم.كألهوطن046بحصع-حةءه33.657؟.هه"لم55ط5!نصأ

ل!!1330للا5ح!

131024خىرجكبرلاحرم16ءه007ل!!كأنص!ءه298رلمط!الىأاء2010565لاك!ول!أ+3للا5الفي623لوتا:

هء296*5!أ-له31ا2/لمح""57الحق7

72ق33

11:6ت:3:مرقس

4:64يو؟ا:2؟21:امر:551123صق:16-.3لوتا:
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43-4:46يو؟أ-.4:63لو؟أ-415:امر؟أ-4:317مت58

4:16-135الواأ6-ا:6امر-31:53158امت

7لكم،أقولبالحقو25

فيكنكثيراتأراملان

حين،إسرائيلفيإيلياايام

ثلاثمدة5السماءأغلقت

كانلمااشهر،وستةسنين

كفها،الارضفيعظيمجرع

واحدةالمماإيليايرستلوأ

صرفةالىالأمنها

رملة.17امرأ؟المما؟صمدا

فيكانواكئيرونوبرصن

أليشعزمانفيإسرائيل

منهمأحديطهرولمالبى،

السرري.نعمانإلأ

331ارنم

7:511ايو

هناكيصنعلمو58

كثيرةقواب

!م.مامماتد16لعدم

هناك6يقدرلمو5

انهغير،مقوةواحدةولايصنع

وضعفليلينمرصفىعلى

تعخب6و16.فشفاهميديه

ايمانهم.لعدم

جميعغضبأفامتلأ28

سمعواحينالمجمعفيالذين

واخرجرهفقاموا92هذا

وجاؤواالمدينةخارج

الجبلحافةالىبه

عليهمبنيةمدينتهمكانتالذي

؟يطرحوهحتى.7

وسطهمفيفجازهراما

ومضى.

ل!ما

704(ص257)رفم01:93

يمسكوا،ايضاهوانألذا(طلوا93

ايديهم.سفحرح

ا!298!ثعاأه،5أأ!ة856:متى

لم5هطح!كأنص!ل!فرةيصغولاأ!0565.0057!1324أمرص+رم1330ول431652:مرقس

صص+لم0133013ل!ط5حولنصأس!"565!*4!لاع+عكه+لا

5026"241)!!15لات+2010!!ولنص!المع2941!.71241.1424ر.هه3133!5*دا!إئه072لوقا:

!+)1424(لياشأولانالى0926اقزا!اا!*641الا5+عصرر161لة0072981241م30713*ط!ح!ولكأنص

هح33.007.298.1241ل!013*دا!

أ-!298.6

أ+صيدون7

ث!!هـء714نص

8:23؟7:32؟5:23مر:5مرذ!:

8،1809-16لم9901لم01؟.+3ا.ةا.

6119:35:ت

:15:351103عد؟7:58اء:92ا1ا-5:14ما127:2ا5079-18له،
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43-4:يو؟16-403:لو؟16-02ا:مر؟18-422:مت95

لتلأملذاعو،د.43

41(رفم)ق

لا2

ا:16-02مر18-22:مت!ا

ل!مال!يهما

عندمجتازاكاناوفيما6عندماشيا7كاناواذ8

أبصرالجليلبحرأبصرالجليل!و

سرصات5مجتازأوز(186مئى:

اا-ا:هلو

66!ص41)رفم

الجمعكاناذراحدث

كلمةوي!مععليهيزدحم

عندواقفآكانوهواللة

فراى2حنيارتبحرة

عندواقفتيرسفيتيناثنتين

خرحواتددونوالصب؟الجيرة

فدخل3.الئاكوكسلرامنهما

حمعان،كانتالئ،السفينتيناحدىالى

البرعنيبعدانسأله

نمصحلس؟نلبلأ

"ولما.الجموعيعفمالسفينة

تال،الكلاممنفرغ

العمقالىابعد:لسمعان

للصيد.شاككموالقوا

:قالحمعانفاجاب5

تعبناقدليلكلستد،يا

كلشكعلىولكن؟ضيئأنأخذولم

وذلك6.الثاكالقي

حمكاامسكرافعلوالما

دإ!تتمزقصارتحدأ،كيرأ

ضركانهمالىفاشاروا7!ئباكهم.

يأتراانالاخركماالسفينةفي

فاتوا!يساعدوهم

اخذتاحتىالسفينتينوملأوا

بطرسحمعانلماراى8.الغرقفي

يسوعركبىعدخر

لافيسفينى،مناحرجقائلا:

431رقما

ء3-اهأ:ير

38(ص21)رفم

داكانايضأالغدفي35

.تلاميذهمنواثنانواقفأيوحنا

ماشيأيرعالىفنظر

اللة.حملهرذا:فقال

51تلميذالاثنانفسمعه

.يسوعفتبعايتكلم

ونطريسوعفالتفت

قاليتجاناليهما

له!فقالا؟تطلبانماذالهما:

تفسرهيعيالذى،رابن

قال93؟تقيما-فى،معلميا

فاتياوانظرا.تعاليالهصا:

واقامايقيمكاناينونظرا

نحروكان؟النهارذلكعنده

اخواندراوس"كان.العاشرةالساعة

الائنينمنواحدابطرسحمعان



33

36

93

،2

43-446:يو؟16-403:لو؟16-02أ:مر؟18-422:مت

18-4:122امت

يقالالذىحمعان!،أخوين

واندراوسابطرسله

ئلقيان،أخاه

البحر؟فيشبكة

افقال9صئادين.كانافانهما

ورائى،تعاليالهما:

صيادي+فاجعلكما

فللوقت2.الناس

.وتبعاه7الشباكتركا

فرأئهناكمناجتاز!ثتم

يعقوب،آخرينأخرين

ويوحنازبدىبن

،أخاه

زبدىمعالسفينةفي

أبيهما

شباكهما،ئصلحان

دعاهما.

السفينةتركافللوقت

وأباهما

01وتبعاه

أ-.12أ:6امر

سمعان

ول!راند!و

ميانأ-يرنسمعا7خاا

لبحر؟افا

فقالا07ينصيادناكانهمافا

ئى،وراتعاليا:يسرعلهما

صياديتصيرانفاجعلكما

افللوقت8.الناس

وتبعاه.مشباكد16تركا

فرأىقليلأاجتازثتم

يعقوب

ويوحنازبدىبن

وهماأخاه

السفينةفي

،الشباكيصلحان

دعاهما.فللوقت02

أباهمافتركا

معالسفينةفيزبدى

م.5وراءذهبا6الأجراء

111-1:دألر

اعزتهاذ9.ر!يا،حاطئرحل

صعهالذيروحميعدهنة

الذيالسمكعيدعلى

يعقربوايضااكدلك.،احذوه

كانااللذيررلدى،الاويرحا

لسمعالىلقال،حمعانشريكى

مى،تخصلا:يسرعاد

تصطاد.تكردالاسالاد

الرالىلالسفيتيرحاؤوااولما1

وتسعره.الكلتركرا

431فمار

35151-:أأيو

يرحناسمعااللذين

وحد،هذاا؟وتمعاه

ععاناخاه

وحدلاتد:لهفقال

تفسيرهالدىمسثا،

الىله2،جاء.المسيح

يسرعاليهنطر.يسرع

يوحنا،ل!حمعانالت:وقال

تفسيرهالدممطكيفا،ئدعىانت

ارادالعدفي43.بطرس

فوحدالحيلالىيخرحان

:يسرعلها!دقافييبس.

فيليسىوكاز"4اتبعى.

مطيةمىصيدا،لتس

ميليبس5"وحد.ول!رساندراوس

وحدلا:لهوفالنانبل

الامرسفيمرسىعنهكنبالدممهما

لنيسوعوالانياء،

.الناصرةمنالذىيرسف

الاصرةأيرشائيل:لهفقال

لهقاليكرلى؟الىصالحشيءيمكن

7"راىوانظر.تعالفيليس!:ل(11

مقبلأنتنائيليسرعاد

هردا:عهدقالاليه

ررللا!021/22فيرصسرصات56541*ظهما27..)صص(لا!ءه33!كأالصبرالىور(91.7سرص!18:منى

نص!سرحر+"740.0101مماحمعالىالإ،حلح!عسسرصلا!+ه1424!52.33ع*"هأ+")13503124كهـ0ادسمعاد167:مرقس

شتركة+يرميان!124141)0)ه29!(007،الم3شمكةبلقيالىور(!؟"+28565"لم)5(!الئباكيرميالى2916!565007رلمط!*

نصأات!الكلأ007الفتيلاتأبح-حصع1+/لم130.35)7400.وولشاكهمااد0186ص!ه3ر1330ط!كأنصأ740*ول

لاتت1424*!تباهور(002لا!5")2833565298124.1424رلم5لثا!ح!!!

ي3دق14!ايكط28كيى)بر(ق35يا44قى135)ير(كهماي35قكي!28
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18-4:122امت

43-446:يو؟31-432:لو؟21-22ا؟مر؟18-422:مت

151-3د:ايرا11ا-ا:دألوأ-.612:امرأ

135ارتم

في.عنلاحقأ،ابرانيلى

اينمنشنانيل:لهقال

يرعاحا!تعرمئ؟

اب!اترابى،لتنائيل:احالهث9.رأيتكالتيةتحتوانتفيليسىدعاكانقل:لهوقال

؟آت،التينةتحترالتكاليلكقلتلالي:لهوتاليسوعاحاب05اصائيل.هوملكإت،اللة

يصعدوداللةوملانكةمقوحةالماءسزودلكم،اتولالحقالحق:لهادوفال.ترىص!هدهساعطم

الاسان.النعلىويزلون

28:12نكقدكلي

28-7:92؟4:13مت

52(ص32)رفم4:13

واتىالناصرةاوترك3

الىكمرناحرملىفسكن

زبولونتحرموالبحرعند

ونفتاليم.

1(داص92:763-282)ر7

يوعاكملفلما8

لفتالافرال،هذه

تعيمه؟منالجمرع

لهكصنيعلحهمكانلانه92

ولشسلطان

ككئت!م.

كفرناحوصمجمعفيالتحليص350

21-22:أمر

؟محوناكفر6لم!اخلواد5

للوقت/و

داالىدخل6ال!تبوتفي

يعفمم.مجمع

فئهترا22

لأته؟تعليمهمن

لهكمنيعلمهمكان

وليسسلطان

كالكنبة.

31-4:32لو

ثئملح!أ21

أ-كفرناحومالىوانحدر31

7.الجليلمدينة

يعفمهموكان

؟ال!ثبوتفي

فصهتوا32

لانه،تعليمهمن

كلامه.كانبسلطان

7:46؟20:12يو

42(ص23)رتم2:12

كفرناحرمالىانحدرهذابعد

وامههو

واللاميذهاءاوالاحرت

ايامااتامواوهاك

.كثيرةلشت

383(ص241)رتم7:46

لمالخذام:6،احاب

.السانهكذاتكتم

ع(4أ+ع!4).كأ:2-5614اور،لاتتءه565007رررلم55ل!5!ن!نص!+لمر)740.55!)خولأكرلاحوماسرص21!:مرقس

الكنسرص،*33()6لمراه740.5"!!نصأصرص(،)298هيعلممحمعهمالىأاور،حصع)سرص(ء"28565،لمطح()6كأ

صرحر(لات00007ئغفمهم

ونفتا)يم!ربرلونتخوملىالبحرعندور(7اشرمرق!لاتءه33د!!!كألص!9+لمرا2010ديا5ياحولكرلاحوم317لوقا:

11:18مر؟22:33؟13:54ت:32لوقا:



4:43-46يو؟لودا:33-37؟أ:23-28مر؟أ-4:822مت62

المجمعفيالنجس!الروحالمصابشفاء36

631ارقم

23-28:أمر

بهبىجلمجمعهمفيكانللوقت5و23

تائلا:"2نجسنفصرخروخ

؟الناصرىيسرعياولك،لنا+ما

فدوسانت،منطث6أعرفلتهلكنا؟أتيت

أخرسقاثلا:7يسوعفانتهره25.اللة

وحصادء!رف662م؟ءت6!خروا

وخرجعظيبمبصوبصاح6وضحساد

حتىكفهمفتحمرو!27ء.مت

هذا؟يكونماذا6:فائلينبعضامبعضهم6سأل

الارواححتى؟يمسلطانبجديذتعليثم

و628"فتطيعهيأمر،النجسة

كلفيفي-كل-مكانبمللرنت6خبرهخرجم

بالجليل.المحيطةالمنطقة

33-4:37لو

بهرجلكانالمجمعفيو33

بصوبفصرخنجسمشيطان6روح

؟الناصرييسوعياولل!،لناما،آه534:عظيم

قدوس،انتمنأعرفك؟مضالتهل!6أتيث

أخرسفائلأ:يسوعفانتهره35.اللة

فصرعهء.كأ7واخرج

ءت7وخرح7الوسطفيالشيطان

الجميععلى7دهشةفوقعت36يضرها.لم!

الكلصةهذهما:قائلينبعضأبعضهميخاطبونوكانرا

النحسةيأمروقو؟بسلطالطلأنه

و37؟فتخرجالارواح

موضعكلالىعنهصيتمخرج6

المحيطة.المنطقةفي

؟سرص*لمرا؟130طح!كأ202وز(24.7اور؟فبحه33لمط!كأنص!سرلاتت+لم013503د!!حولوز(235مرلس:

-.!!)ح(ح"*أ-وقال025اوساور؟بح؟598طث!لصلى16فبصص.سلاتتءه.026.565للا!!+*نصأكرلصكاور

وخرج0266+لم13ح!!كأنصألما!33.+565.007.298.1424طعهأات!+565()5*!النحمىالروحايها،الرحلمن16هـول

هم!0276اور؟!ه33296.1241.ط!كألص!+لمرا5ساوللادى16)2/ى!ل!)!(عنهومضىعظيمبصوتوصرخوهرهالروح

!سرس.-لات!،+565(،لم)3سا)ول(بلطانلانهالحديد؟التعليمهذاماهذا؟يكرنماذا16+لمرا5)دالا(!حولنص!841و2طاليهم!!!!

:+8.565!2الم33ط!كأنص!)755(هبلطانلانههذا،الجديدالنعليمهذا؟يكرنماذا!سرص(ات)*!لانهبسلطانالذىالجديدالعيمهذاما

."28.33.5657لم5.ي!-!بح3007.298.1241.142441ر55دلاط5سا!كأنص!+لم4010.133013ولفخرج0286هذا(تعليم

بححمرصع-حءه298،ي!راه3ساح!)2!(نصأبح-صص31ع/ءا!1241.1424

صاول7!ومنوز(0356!لتهلكناهناال6افبسرصاتحء33!وز(0345لا!ءه!!هأ!ه+أ،4مملة4+هول!لأ336لوتا:

3كااعطية36.7"!اءه20)0!7!وعن16!وبفوةصرخ007.296.14244117أ"اتل!!ا5!*نمى!+2010ديا5

4!حرخرجوز(0376بححمرصس!

21

نضق311)مر(ي6

2ي)ص(ق611

35:اخ2؟ي9:18؟3:13مل2؟17:18مل91:23،1؟16:01صم2؟11:12

6:96بر:24:مرلس

9:26ت؟5:51؟4:41لو:37لوثا:



43-4:46ير؟4دا-ا38،5-93دا:لو؟323-دا،923-أ:امر؟أ-4:822مت63

بطرسحمالآشفاء37.

87(رنم)ق

831و73ارفم

8:14-15مت

(137ص87)رفم

و

بطرسبيتالىيسرعجاءئا

رأى

مطروحةحماته

ومحمومة؟

فتركتهايدها،افلمس5

الحثى،

أ-ء.وخدت

فقات

92-31:امر

صجمعادمنللوقتو!62

سمعانبيتالىجاؤوامخرجوا

ويرحنا.يعقوبمعواندراوس

مضطجعةحمعانحماةوكانت

اخبروهفللوفت،محمومة

اافاهـ!6فتقذم031عنها

فتركتها؟مجد+ادماسكآ

7،الحفى

خدمتهم.و

38-4:93لو

دخل

المجمعمنتامثا38

7.حمعانبيتالى

اخذتهاقدسمعانحماةوكانت

منفسألرهشديدةخمى

فوقهااوقف!ف93اجلها.

فزكتهاالحمىانتهر

للوقتو6؟

!م.تخدهـم

قامت

بحسرص.كرلات+"33.565.29!.31424راطها!همأ-وز(15متى:

33)0طصأولكأنصاصبحات*!جاؤواالمجمعمنوحارجيناءه.565007لم142413(0)*!حاؤواحارحيزالمحمعمنوللوقت926:مرقس

ط!كأنص!لات+لم04010.133013ح!ها3171!كاللا!اقامهاللا()ووضعامسكادضدمذ0316بحصصر)لى(صشع

ذبحءه26.33.565007.2981424،أدلأطح!كأنصأسرلات()6+لم4010.0130.13303!()*ولللوتت17

تخدمهم!قاتحنىحالأ16سرص!093لح-لطرس!ات!واندراوسوز(+38لوقما:

اطساءعندأامراضمنالشفاء380

88(رفم)ق

8:16-17مت

138(ص88)رفم

المساءصاراوئا6

البهفذموا

كثيرين؟مجانين

32-34:امر

غربت7اذالمساء،صاروتا32

جميعاليهقذموا،الشمس

صجانينا؟واد70السقماء

4:04-41لو

أ-غروبعند04

سئقماءعندهمكانالذينجميع6الشصى،

اليه؟قذمرهممختلفيمابأمراضي

كأ)5صص*!1)سرص(ات!محتلفةبامراضوز(17+113راه03*طحول*نصأ28.142450!!ح+ء3!64!32:مرقس

34(آمحتلفةوالمحانين...يلغى

"ح007له5ح!نصأ+رل!20101350.للأت*"ط!ول!كل84116لا5014+4+لاأ!4لا3ها،لة63!ا.لوقا:

87(ص05)رقم4:24متيقي1



43-446:ير-.دا-أدادا:لو3-32-داا:مر-ا-4822:مت64

11-8:617امت

بكلمةالارواخأخرج

المرضى،جميعوشفى

بأشعيافيلمايتثم

موالقانل:الببئ

1مرضنا1سظهناو1خد

حمد.

الكى7

32-134:أ)مر

!دينةادكلكانت6و33

جابم.د13علإمجتمعة

مرضىكثيرين6فشفى

مختلفةمبامراضمصابين

بمأخرجكثيرةشياطين6

لأنهم،يتكلمونالثياطينيدعلمو

أ-ه.عرفر

4:04-141الو

منهم5واحل!كلوعلى

.3يئ!فاهـ7يديهضعو6

ايضأتخرج7وكانت

اتصرخا6وهىكثيرينمن5شياطين

اللة.ابن7هوانتانكوتقول

لانهم،ينكلمرنيدعهملموفانتهرهم

المسيح.أنهعرفرا

831ارقم

نص!ءه007.)565(.28رزالبال!الىكاتمحتمعةكلهاالمديةأ+لم)را(2330.رراه.4010ول6-8(ا!!)-33634251:مرقس

ط!يكولىالميح61"لملم2!منهماحرحهاشياطينفيهمالذير56همأ298طا-03463لا!؟ه033.2981424ط)!(شا!كأ2

أء"007.2981241.1424.؟لمساكأ2يكون1424(007ولمئم2)6المشحانهوز(أبحصع-سرص-شع-حا!ة.2633714.565لم5*

صع-سسرصلات+090.40101330!.كأدمى!أ(34آ)قهاخرحهاكثيرةوضياطيرمحتلفةدامراضالمصالينجميعوشفى

لا!مءآ!!لاح+ء3وز(61ء"298.1241له3ت5للا"!!نصأ+ل!2010ليا5"طولسا(!)6أء3،أهع165لاتص!"00565!ا.لوقا:

1241.1424)28(.ي!*!15اور؟12481ار.3ل!5ح!15+ه"ء3،*ع0416ءهل!ا8"!!نصأ+ل!را2010،للات5"ساحول!!

007.0101لم3هـ)2010(ح*)5(!ولنصأ+ه.424)565.29.1241!ر28.3لمليات5"لاطمم!ح!ظ(3+ةا+هثه:)+كأكأ!أ+هعهكلهـا16ء"

اورمرق؟بحسصعسرصلاتحه30071241رتلالأ"ط!سا!نمنص!لحسسرس.ص9/+لمرا2010لا55!المسبح17+ا"

112)رقمب-12:1517تق؟)ت(9ق6

35:4،11ياشاي6113(ق9)ت811(2ص

17:53:4:اشمتى

48)رنما-12.:3مر)ص/لر(قىي82119(ص48)رنما-12.:3مر!918(ص



43-446:يو؟42،44-443:لو؟35،93-38أ:مر؟423:ت65

كفرناحوصلتركلطسوع93.

041و93ارقم

35-38:أمر

مضىمأخرج6قامجدأباكرآالصبحوفي35

تب!ء7ف36.هناكيصفىوكانخلاءمرضعإلمما

وجده7و637،معهوالذينسمعان7

ه
فقال38.ثصيطلبوت6الجميعإنلهمتالواو

م،المجاورةمدن6ادالىآخرمكانالىلنذهب:لهم

خرجت.7لهذالأنى؟ايضآهناكلأكرز

42-4:43لو

ذهبخرجالنهارصارولما42

يفثئمونالجموعوكان؟خلاءموضعالمما

وامسكوهاليهفجاؤواعليه

فقال43.عنهميذهبلئلأ

الأخرىالمدنايضآابمثترأنصينبغىلي6إنهلهم

أرسيلتم.هذالأجللانى6،اللة.مملثوت

بححمرسر--.حرلات+رال!031330)00900ط!)ح(ول*لص!لححرصع-حءه28.565!اأسرلىا!ءه*6353:مرقس

ال7لا!،+ه565007.!52!!نصأات+ه.2411424)290101!33آوا00904010!للا-ا!5حولمماع،644+*هأ036

فائلير0376؟"33.29!*ط!*لص1حه()حيئذ+!ايضأا!5651424!2لمرا5!الايضأا+رراه0940100130هحول

038+"5650101ري!595!!ول16ع298لا!*نصأ!وهوجدحيرأ!ل!رارراه40)0090.0.0130كهـشأوهوجدوا17للا

.34010.1330،!ولحرحثقد!3صسسرص+"296.1424هـ2.565لم00903ثلاحئتقد17؟اللالينيةمن"المدنوالىالقريبةالقرى6

03350طح!*لصأ+ه241).007.0101ل!

"ءم13لثاط!(،)شا!*7ءودصأسرص-أ+ليا55"ول4محم3أة+احأهذاح"(007الاحلال!ده56"298!ثا)!(!436لوفا:

2981241..33()هـ!2

96(ص42)رقم5:16لو؟96(ص42)رتمب45:امرايق

الجلللفيااولىالتبشيريةالدورلا04-

4:23ت

ل!ص(

جليلمادكلفي6يطوفوكان

مجامعهمفييعفم

الملكوتبشارةويكرز

93:امر

همحجام!مادالى6يكرز

الجليلكلفي

93
جاء7و

:444لو

داصجامعادالى6يكرز

.مبةدبهر

وكان44

"3!ل!يسوعادالجيلكل!اوس؟لاتءه133298!ا*الجليلكليسرعادأرح()6+ح+كأالحليل8*()-كلفييسوعد2316.متى:

مصوسصعسرص)مما(!نمىإ

تبءه0298ط!*نصأسرلاتت+لمرا595لثا!حول+"(3007.0101المحامعفي6)وكادوز(936:مرقس

"ء298"!*7ءرنصأ)1424(*البهردالمجامعالى!بحص3صسرصلاتت+3ردلأ5!ولالجليلءه(لم3دلأ!المحامع)الىالمجامعفي446لوقا:

ص!ه(1241ي!"طحالمحامعفيالكنبححرصع

591(ص115)رقما:8لر؟242(ص142)رقم!6:6مر؟162(ص89)رنم9:35تق1-5

23-ء4:2مت:93:مرلس

9:35ت:44لوتا:



43-446:يو-أأ-أه:لو-93أ:مر-423:ت66

23(:4)ت

وكلمرصكلويشفى

الشعب.فيضعص

لل!أ

ا:913اثر

/.الشياطين!وئخرج

96(ص4-421:045)رفم

4:144الو

141ارفم

*935:مرذر

65صقا-5

23-4:25مت:93:مرقس

9:35مت:44لوقا:

الحجيبالسمكصلد4.ا

34(رفم)ق

18-4:22!1-13:13مت

802(ص122أ)رنم13:ا-3

يسرعحرجاليرمدلك

البحر!عمدوحلساليت

حموعاليهفاجتع

الىدخلانهحتى،كثيرة

4:ا-2؟ا:16-02مر

802(ص122)رنما-42:

يصأوا1

الحر؟عنديعفماشدأ

حمعاليهماحتمع

سميةالىانهحتىكثبر،

دحل

أ:أ-أهلو

الجمعكانإذومحدث61

يسمعو7عليهيزدحم

كانهوو6اللةكلمة

بحيرةعندواتفآبم

سفينتينمثنتيرا6ىأفر2ترجنيسا

؟البحبرةعندواقفنين

منهماخرجواتدوالصيادون

فدخل3.الشباكغسلرا7و

كانتالني،السفينتينإحدىالى

نأسأله،حمعان7

21:ا-11يو

895(ص036)رقم

لفسهاظهرهدالعد1

علىللتلاميذجسرعادايضأ

ظهر؟طبريةمحر

بطرسحمعانكان2هكدا.

الترأملهيقالالديوترما

واللذالىالجليلقالامىالدىونتائيل

واننالىربدىادلي

تال3.تلاميدهساحرالى

داه!الالطرس:حمعانطم

نح!ند!:لهقالرالاتقد.

ودخلواخرحوا.معكايضا

062ع!ناشموهر6ءحه)298124لم"ط!!كأ7ءونص!صسرص!ت+لم3ليا5"!شألي61؟7ءوحدث16لودا:

6لات+لمرا5!لمشأاثنتير(بلعى:)هـكأكأ73ءلصأ29850*!صفيتيرألمل!33.12411424دلأ"ط+شاولمركبتيناثتين!

50*ع!!*73ءلص!+أرا75"هحولب+03؟ه2981241للا5ط!+!ا!*73ءلص!+113لأ5"رحولنطفرا

مر(/)تيي38لىقاكي

-91ا:21؟4-042:ايو:اا-الولا:



لأ2

67

311-أ:31امت

كلهوالجحوحلس

الثاطئ.علىوفف

كنبرأأوكفمهم3

...فانلآ:بامثال

43-446:يو-أا-أه:لو-93ا:مر-423:مت

4:ا-12امر

كلهوالجصعالبحر،علىوحلس

كانوا.الارضعلىالبحرعند

كثرأبعفمهمفكان

فيلهموتالبامثال

...تعلبسه:

(1ا-ا:5الو

فليلآ؟6البزعنيبعد

!سفينةادمنثتمجلس6

الجمرع.يعفمم

فرغ،ولما

:لسمعانفال،الكلاممن

العمقالىابعد

للصيد.شباككموألقوا

:+قالحمعان7فاجاب5

ليل7كلستد،6يا

شيئا؟نأخذولمتعبناقد

دالأألقىكلمتكعلىولكن

فعلرام-لماذلكو6.صباك

جدآ،كثرأسمكآأمسكوا

ادخبا!فتتمزق-6!ارت

لىااروشافأ07بم!م

الأخرىالسفينةفي7شركائهم

هم،يساعدو6يأتواأن

وملأوافأتوا

أخذتا7حتىالسفينتين

141ارقم

11ا-ا:21ايو

الليللأتلكوليالفينة،

الصباحكان"ولماضيئا.يمسكوالم

ولكنالاطى،علىيسرعوقف

.يسوعانهيعلمرالمالتلاميذ

:برع)ال(لهمفقال5

؟الطعاممنشيءألديكم،غلصانيا

لهم:فقالهو6لا.:احابوه

السفينةحانبالىالثبكةالقرا

فتجدوا.،الايمن

يقدرونكانراوماف،القوا

السمك.كرةمنيجذبوهاان

كانالذكطالتلحيذذلكفقال7

.الربهو:لبطرسيحتهيسوع

انهبطرسحمعانحمعفلما

بثربه،ائزرالرب

نفسهوالقىعريانأ،كانلانه

التلاميذواما8البحر.في

لانهملالسفينة،فجاؤواالاخرون

الاالارضعنبعيدينيكرنرالم

يجرونوهم،ذراعمئة

خرحرافلصا7السصكشبكة

يعلم*السفينةفيرجلس!سرصلات+لم()13ليا5"جل!و(:*8)!اخولالفينةمنيعفمرحلى16!.كلقدار6بمقدار3لوتا:

ط"حولله71ءه1424هسا!)*(73ءنصأ+لم/1لياه*")!(ح!اد061.7؟ه1241.)1424(!7!ونص!صعع)5(

ءها33ليا*سا!ولكأ"7!هنصأأ+راه!حاد17"معفم16ءبحءه7هه!كأ7ءونصأعمعسرلات3+رالياه*

الئ!باك!القواوللرنت؟/!()نصتعأتهغافلاأبحص()صع-حصسرسلات+)المرادداحولفعلراوذلك.الشبكةلة(لمديا،)نلقيالفي6

أسرس.-لات*رالم"5()شا،ولعملم()الثباكضب!وتمزفت16بحسصع-ح9!8دا3ح"0007.298*ط!كأكخ!؟7!نصأ)ع(

اس!"007للأط5!ول7!ونمىأ!لم؟ا5شأ!الذين+07سرص؟"2961241.*ط!كأ؟7!نص311(/)ء!تمزقتالثاكحتى

03سريعأ!3صص.س.صشعصامعء!عندما-ا!حاونر7

66صق:اا-الوتا:
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،2

68

311-ا:31امت

95(ص35)رنما-4:822

محرعندماضياكاناواذ

احرين،الصرالحليل

بطرسلهيقالالذيحمعان

،اخاهواندراوس

فيشكةيلقياد

عياذير.كالالالهماالحر

ورائي،تعاليالهما:فقال

صادىفاحعلكما

فللوفت2.الاس

وتعاه.الاكتركا

فراىهناكمناجتازئم

لنيعقوباحرين،احري!

،اخاهويرحازبدى

معال!ميةفي

ابيهمارلدى

ش!اكهما،يصلحان

دعاهما.

السفيهتركافللرقت

واباهما

.تمعاهو

43-446:يو؟أأ-أ:هلو؟93ا:مر؟423:مت

4:ا-12امر

95(ص34)رفم16116-02

محرعدمجتاراكانوفيما

الصرالحليل

سمعان

سمعاناحاوالدراوس

لىيرميالى

صادي!.كالافانهما؟البحر

ورائي،تعاليا:يسرعلهصافقال17

صيادىتصيرانلاحعلكما

فللوفتا08لاسا

وتبعاه.الاكتركا

فراىقليلأاجتارثم91

بنيعقر!

اخاهويرحنازلدى

السفيحةلاوهما

،ال!ثباكيصلحاد

دعاهما.مللرتت

الاهماتركا

معالسفيةفيربدى

.وراءهدهاالاحراء

11أ-أ:5الو

تارأى68.الغرقفي

عندخرمبطرسسمعان

+أخر!قائلأ:يسرع+ركبيئ

خاطى،رجللأنى،سفينتيمن

دهثةاعزتهإذ9رلثدا

معه/الذين!وجميع

الذي7السمكصيدعلى

وأيضأكذلك061،أخذوه

زبدى،ابناويرحنايعقوب

شريكىكانااللذان

لسمعانفقال.حمعان

من،تخفلا:جسرعد15

تصطاد.تكرنالناسالآن

بالسفينتينجاؤوائا

الكلم7تركواالبرإلى

.وتبعوه

141ارقم

111-ا:12اير

حمرانظرواالارصالى

عليهمرصرعأوحمكأمرصوعأ.

جسوع:ادلهماقالوحزا.

امسكتمالديالسصكمنقذموا

لطرسحمعالىفصعد.الالى

الارصالىالشكةوحدب

مئةكيرأحمكأممتلثة

هذهومع؟وحمسيروئلاثأ

الشكة.تتمزقأالكثرة

17اء333010112411424راليا5لاسأولال7!حمعالىاداماأ3سرص31ع40حه33.2981241*حمعانادلماراى86لوقا:

ور(001/116دحلا؟3حه!!7ءودصأصعسرحرلا!+ي!واللا)5("داحول*س!!16!!09)سردى(ا!!اسألك

ه!!والارضعلىشىءكلتركاحمعالما؟الاسصيادياجعلكمالانىحمك،صياديتكرناولاتعاليالهصا:فقال!زلدىانجاويرحايعقر!ءوشريبكانا

هح1424ط)!(!*لصأ+آرالأ5للاح!شء7كل1ط!

ممماىاى)ت/ص(قى38

66صق:ااا-لولا:
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43-4:46يو؟أ-5216:لو؟دا4-55أ:مر؟4:23ت96

لرص11تطصر42.

84(رفم)ق

241ارفم

8:ا-4مت

013(ص84)رفم

الجبلمنهرملمانزل61

كثير:.جمرغتبعته

جاء7أبرصوإذا2

سجدله

تقدرأردتإنسئد،ياقائلآ:

و3.تطقرنيأن

لمسهاليدمذ

فاطهر،أريد،قانلأ:

برصه.طهروللوفت

:يسرعلهوقال4

بللأحد،تقوللاأنأنظر

للكاهننفسكالياذهب

وقذم

أ:04-45مر

بم!كص(

أبرصاليهفأقما

جائيأااو6اليهيطلب

تقدرأدردتإنإنهلهقائلآوم

تحتن6و17،.تطفرنىأن

لمىم56مذاليد

فاطهر؟،أريد:له5قاللي

،البرصعنه!ذهبللوقت+و

فانتهره43.طهرا!او

لى:وقال1144للوقتوأرسله

بلشيئأ،5لأحدتقوللاأنأنظر

للكاهننفسكالياذهب

تطهيركعنوقذم

5:12-16لو

وكان21

المدنإحدىفيوجودهاثناء

تابمرأى6؟برصآممملرغ6رجلوإذا

اليه/!طلبوجههعلىخازآ7،يسوع

تقدرأردتإنسئد،ياقائلا:

و13.تطقرنىأن

لمسهاليدمذ

فاطهر؟أريد،قائلأ:6

ءم.تذهببرصد16وللوفت

صاهوأو41

لاحل!يقوللاأن

للكاهننفسكاليامفيى

تطهيركعنوقذم

يسرعاد14243.7-!!3.1241و*ما!حاتى7026!ا!105630101.12411424(يامم!!+أ،ممهكاة،4!4حةالا،16:قى

ممرلت!بحصع-حممااة33.29!رالم+ح!كألصأمصوسصع-سرلات+5*طح2

565آ5ساكأ2نصأ)9(!لم1303.لمواه59505شأ!ولهوحانيأ!اتءه!4010*!3!صع-ح!-وز(!،ممم2كاا456مرذلى:

تا0298!كأنص!بحصصع-سرلات+لم،1ر)35.راه4010.0لا559للاط()6حوليرعاما0416(الاتءه298.1241

3ءه)*(كأ15ءه298ط!كأفصألات1215أ+""الم090.1330ه*حول21رر(23161//،!غضب61بحسصع-ح

تاحه565.298لملمد!ط5!كألص!صرصلات+م0090.01301330شأوللهاذقال42/43.7بح-حصع-خسرص2/لمء

-+آوه55ح!نص!ا!)33.565.007.298124رلم003)0"!)5ول!موز(0445)ع(كاحللا11سراتبسر

ماع!و!خرأ1!*نص!)؟ه(424)وراىافز!!+313دلأ5للاط!كهـحوراىأ61007مرق؟!ابرصوز(126لوقا:

ح!طهروز(61ءه24)29!.ا3رآ*07طهحهكأنص!+لم!ولمتكلحأ0136

2-32(:)13:9414لااق113ا-14ا:17لويقاي

لا؟9:9؟8:03؟7:36؟5:43؟3:12مر:4ا9:381ير؟02:02؟18:26؟15:25؟9018ت:2متى:

14:2

2-14:32؟13:94لا:44:مرقس

2-41:32؟13:94لا:114ا-91ا:17در:ا-216لوتا:



43-446:ير؟17-526:لو؟أ-212:مر؟423:ت

8:1-14أمت

موسى،بهأمرالذيالقربان

لهم.ضهادة

أ:04-45()مر

موسى،بهأمرما

وابتدأفخرجهوأثا45.لهمشهادة

الخبر،ويذيع!ثيرأ،ينادي

علانية6بقدربعدلمحتى

كى،يدخلمدينيماالى

؟اكان5خاليةمراضعفيخارجآبل

ا-5:2116ألو

موسى،بهأمركما

7.لهممالشهادة!الم!

عنه،الخبرأكئرفذاع

يسمعوالكىكثيرةجموغفاجتمع

أمراضهم.من+وئثفرا

فييحتزلفكانهوأثا

ويصلى.البراركما

341ارفم

151قناحية.كلمناليهيأتونوكانرا

لات+"المر)5595055للا!وللص!شعكلىلم/142302أء"29!.565لم3!2حطكأ62314لاتتدلا4555مرذ!:

س!()"!115سر

يدخلامدينةالىعلايخةيقدريعدلمحتىويدبعيناديواتدأفخرجهوامارز(+1)مرق(؟ات!هذانكم!()أىكالىالهادةالىحتى416لودا:

د،1للاط".ح!كأنص!صرص+لا5شا2)ول(برا!نه01.7!كفرناحومالىابضأوحاءاليهيأتولىوكانوا،حالةمراضعفيكانخارحأبل

لححرصعلاتت؟ه124ا29!.

65(ص93)رقم4:42لو؟65(ص93)رقم35:امرىق02

ا:11؟9:18،28؟6:21!3:12لر:9:261116ت؟4:41،37لر:15لوقا:

شفاءأطفلوج43

29(رقم)ق

9:ا-8مت

146(ص29)رنم

سفينة7لىا7خلفدا

جاءوزجتاوا

ينته.مد

2:ا-12مر

كفرناحرمايضآدخلثئم1

أتهفم!يعايايمبعد

17-5:26لو

وحدث

الأيامأحدلب

5:ا-7،8-91يو

مصوسصع33.565.29881لم013!اح3!*نصأ+2330للأ+حال+اشعتدلم3طه!ء"(+ح)6رحيسوعاد17متى:



71

9:ا-18امت

مونئقذذا!و2

جأمفلرليهإ

سرير.علىمطروحآ

اممانهميسوعورأى

للمفلر!:قال

43-446:يو؟17-526:لو؟أ-212:مر؟423:مت

أ-2:112امر

اجتمع7و2.بيتمفي6

يسعيعدلمحتىكثيرون

،البابحولماولا

بالكلمة.يخاطبهموكان

و

إيى

ئقذمينجاؤوا6

مفلوجآ

م.أربعةمنمحمولأ

يقدروالمو4

لسببإليه؟دحضروهأن

السقفكشفراالجمع

ثقبوهوبعدما7،كانحيث

كانحيث6الفراشدتوا

مضطجعا.المفلرج

اممانهميسوعرأىمو65

للمفلرج:قال

ا-5:7126الو

وكانوا،يعقمكانهرو6

معفمو-وفريسيرنجالسين

كلمنأتوام-قدكانواالذينالشريعة

اليهردئةوالجليلمنفرية6

فزةو؟6بمأورشليمو

6ء.شفافطدمدكانتالرب

يحملونبرجالوإذا

مفلرجآان!انآسريرعلى

يطلبونوكانوا

515!ويضعوبهيدخلواأن

يجدوالماولما9.أمامه

لسبببهيدخلواأينمن

صسطحادعلىصعدوا6،الجمع

الآجربينمن

الىححملمادمعدئوه

جسوعبم.د16نذامالوسط

نهمامماىورأ

:لقا

341رقمأ

911-7،8-ا:5يوا

صحر!ات+ل!09013013ه!حولللوقت2.7س!"رر.5298للاط5!*هـهـءنصأ+رال!راه59505حولبيتالى16:مرقس

!ه7!565!ل!،51!+ح5-13428!*595رحول6-328-03615قبصسلاتء"033.007.298للاط!كأنص

لم0913ه!خولدقزدرا046شعءه298و.3)ط(!كأ،8!نص!دحص)ع(*مملرحأفراشفىحاملينالهحاؤوارحااذا!ص)س(ا!1241 .-.--لسر

ول"4!!!هـم!16صسضع-حاتحه001424!جسوعال71فبسرص!تءه)33(.296هط!كأ88!برنص!صع-لثايأترا!+

!حصعصسرلات*090130.3ه*5!لراى29840.6-ا)5(!!منص!*أح5+هأحه33.565رلم5لمح!هأ+لموه5ح

لحصع-)ع(ءه28.33565.007298رلم5-اح!نم88!نص

67ا-3!"ا-165)سرص(؟نصكماالحوكانوايعقمهوأ)ع(!اجتحعواقدوكانرا؟الريعةومعلموالفريسيوندخليعلمهو176لوقا:

"ءتللاط!ك!نص!بحسرس.حرلانت+رال!ديا5)مم!(!سا!هم17"ب16افزاعاول؟هظ5-127!بح21241-7أي!

معالفراشئراكانحيثالطيروثقبواالسطحعلىصعدواور(0916ء"-5ط!نصأ+لم"ا"دلا!حول!ما0185صعسرص

الجميع!16)"(!المفلرج

اياالىق8ا1ى18ا!ىقا1ممطى24لىالر(قى4

23:11ع16:33،1يو؟01:94؟6:05مر؟9:22مت:2:متى

48-7:94لو:6:91102لو!5:03مر؟ا:15ت:17لوقا:

7:48إلو
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43-446:يو؟17-526:لو؟أ-212:مر؟423:مت72

(أ-5:726الوا-12(:2)مرا-8أ:9امت

لكمغفورة،إنسانياكمغفورة7بى،ياك6مغفررة7بى،ياثق،

الخطاياك.قوئموكان6الخطايا.قرئموإذا3م.ادخطايا

فابتدأ21جالسينهناكالكتبةمنالكتبةمن

الكتبةيفكرون:قلوبهمفيويفكرون:أنفسهمفيقالوا

من6:-فائلينوالفريسيونلماذا77

بتحاديف؟يتكفممالذيهذايكون!ئحاف؟6يتكفمهكذاهذا.يجذفهذا

يغفربمخطايا6يقدرمنخطايايغفرأنيقدرمن

؟وحدهاللةالأوللوفت8؟اللةالأ

يسرعف!ثعر22بروحهيسرعشعريسوع7صأىف4

بأفكارهميفكرون+هكذا5أنهمياهمنوا

لهم:وقالاجابالهم:5فقالأنفسهمفي:7تال

فيتفكرونلماذافيتفكرونبهذالماذافيبالشرتنوون7لماذا

يسر،أآيما32؟+بكمقلو،يسرأإلما9؟بكمقلو،يسرأإلما5؟بكمتلر

ئقال:أنللمفلرج:ئقالأن:ئقالأن

كم،خطاياادلك6مغفررة،خطاياكمغفررة6،خطاياكمففررة6

قم:ئقالأنأماحملو6قم6:ئقالأنأمفم:ئقالأنأم

وام!ئيى؟اصثي؟7وطثم!رافادوام!ثيى؟

سلطانآأنتعلموالكىولكن24سلطاناأنتعلموالكىولكن01سلطانآأنتعلموالكىولكن6

341ارقم

911-7،8-ا:5يرا

238(اص14وا014)رنم

هذاوبعد

فصعداليهودعيدكان

وفي2اورشليم.الىيسوع

الغنمعنداورشليم

لهائفالالئبركة

طسهلهازاتابيتبالعبريه

حمهررمضطحعأكانهذهفي3.اروقة

كسحان.عرح،عمى،،مرضىمن

ثلاثينمنذهناكانسانواحدوكالى

؟مرضبهضةممان)را

مضطجعأيسرعرأههذا

لهزماناالانانوعلم

نااتريد:لهفقالكئيرأ،

المريض:احابه7تبرأ؟

يلقيىانسانليلشيايد،

؟الماءتحردمتىالبركةلط

هط)رشا(الخطاياكلكوز(!شع-كلاس!"حه!الخطايالك16لات50)!(!كأنص!ات+13!20رر5*طحا!أ+ةحم،26متى:

سا!*نص!مصوسصعحرسرسل!565.0071424له)5(!أع504!6.داس!ه33.298م*+ح!*لص!سرلات+،ي!20ر37أ4

!صع؟سرحر+ي!233303كل5للالااشما+بح-حمصوسصعسرص.ص"س!س!هي!3هلا!لهم17لحسرصلاتت+،23303للا)ولسا

هءلات)!(!).(*نصأات+لم"ا02330*طحأمأ+هعمم!0.7بحمصوس333.29850!ح!!نص

انهأ-07لاتحه28.33565.1241.!دص!0)0(4أها+هـم!سرات090.0130313!للاما!شأول*!8ءا+هـلة4أأ-5مرض:

يو5ح!ي!!715هم17سرسات5"5!08لاتلا!!*")ءنصأسرلمس!ء*ي!13)0130(هللاشاولبتحادبفوز(516!

ص!+ي!را00900130لي!)!حولأ!أ!هـء+0967ع/5!115ا!28.565.007.298لم5*ط!!!نصأسرص+ولم

19/ءه7.1424!هه.)33(3ط)"(شا2-5أ+ه1515.راه0281612034300دا!أ!!علاهم16لا!26.365!ك!نص

كلا
الىادهب)11(أ؟بح0296طكأ،5!اذهب16ابى؟+"026.565.296.1241!!ول!م14!،"ءلصأع!كا50"لم-ور(اشع

ابى؟صعسرلات+0313ل!ح!وللصأ3ا2/لم!)33(!بيتك

.722يغفر(3:).ء)ء"-!!نص!*لم3لأ5دلاح!*خطايايعفر16*هذالماذاور(6ات!قلولهمدطور(217لوقا:

صرات*"المتط!ولنصألاتءهللالاالحطابالك!ءه124(ر.ا)3هدلا!)ح(*خطاباك0236ات()6!بالشروز(

الر(ىي4ىق24
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73

9:ا-18امت

الارضعلىالانسانلابن

قالحينثذ-الخطايايغفرأن

للمفلر!:

سربركإحملنفرم6

بيتك.الىواذهب

!ام

بيتيما.الىمضى

رأىفلضا

أ-خافواالجمرع

أعطىالذكطاللةومخدوا

هذا.مثلسلطانأالناسن

؟ا-212:مر؟423:مت

-112أ:2امر

يغفر6الانسانلابن

قال-ارضمادعلىخطايا

،أقولالكاللمفلو!:

فراشكاحملقم

بيتك.الىواذهب

!اماف2

الفراشحملوللرتت

الجميع،فذام7خرج

حتى

الجميعبهت

اللةومخدوا

إنناتائلين5

رأينا.ماقطصهذا-مثل6

+9لم2013ر3*هطحثمنصأ،!)!(ء"وز(قم6!6متى:

قبسسرصلات2981424،1

007.298.ر0090.01303سا5حكأهـء3125-5165مرتس:

!!حأ-امام012ءه!هنصأكاه*ءه12أسرحر+ه

ت،+راي!00900130حول6كاا*!10*(007.298)6لا

هت*لمط!حكأمفلرجور(16ءه1424!نكقم246لوقا:

025مرق؟3اس!!1424الفرشوز(16مرق!ءه!1424ك!

سركر!ا.!-أالاء3و*!و96يوحنا:

9:33ت:12:مرلس

43-446:ير؟17-526:لو

أ-5:7126الو

الارضعلىالانسانلابن

قال7-الخطايايغفرأن

،أتوللك:مخفع6للى

!حملىمكد16ارفعوأ-تم

بيتك.الىاذهب؟

وقفالحالففى

كان-ماعليه6حمل،أمامهم

بيتهالىمضىمضطجعآم،

26!واللة.يمخدوهو

حيرةالجميعأخذت

وامتلأواااللةومخدوا

إثناقائلينخوفأ

عجائب.اليرمرأيناقد

341أرقم

اأ9-8،-7ا:5يرا

أت،انالينمابل

فال8اخر.تدامىينزل

:يسوعله

سريركاحملقم

وابشي.

برئحالآمف96

/سريرهوحمل!الانسان

ومشى.

3رلم*!!!نصأسر-!سرلم؟230هطحنعحبرا086

26.565.0101ل!،31مم!ول32-15!فسرسلات+ه12411424

هء!!8!كانص!حه009028.331241.1424مرأىعلىأ+ي!13

*298ء"!،ء!!!طنصإسر

و7واحملور(16!م!!نص!33.007.1241.142481رل!ليا

لهع1241للا!!026صعسس()ء!السرير6
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متى()الهىدعو،!ادا.

39(رتم)ق

441ارقم

9:9-13مت

914(ص39)رفم

مجتازوفيما9

انسانارأىمهناكجسوعد16

احمه،الجبايةمكانعندجالسأ

اتبعني.:لهفقال،متى

.ءأ-تب!قام

متكىءوبينماهو

إذاو5،البيتفي

جاؤواقدكثيرونوخطأةع!ثثارون

.وتلاميذهيسرعمعواتكأوا

2:13-17مر

بمالبحرعند7ايضآخرجثثم13

اليه،أتىالجمعوكل

مجتازهو"وفيما.فعفمهم

حلفابنلاوي7رأى

الجباية،مكانعندجالسأ

اتبعى.:لهفقال

تبعه.قام

متكىغهروفيماار

و5،بيتهفي

كثيرونوخطأةعشارون

؟وتلاميذهيسرعمعيتكئون

56:اوتبعو:كثيرينكانوالانهم

27-5:32لو

خرجهذابعدو627

ملاوياسمهعشتارأضظرف

الجباية،مكانعندجالسأ

اتبعئ.معه:تكفم7ف

.ءأ-تب!شىءكلفزك92

ضيافةلاويلهوصنع2

وكانوا،بيتهفيكبيرة

آخرينمو6عئارينمنكثبرآجمعا

بم.متكئينطمم!كانواالذين6

"295!)007(100..5"010).3298!ح714ث!لاهاهك!،3غ3أع6لح-ح"ط،كأ12أاوس؟س!ه565،ل!هي!!96312:تى

قبلات

كأ2هـهـيجنصأشعس9آل!!+ه28.،03!!ول+كأألاعط!لات؟اتء"565رلم55بعفر!18(:)01463+*الى136:مرقس

)اماادف.86اخ(1مح-)ق01و.:1اصرصلاتءه28ل!5*015/1655شعت1/+"1.007.298.0101.1241.1424للاطظ!

كأ)88ء(والفريشين.يهةه(و)-"!بحصصع-حصلات+لم"ا5رأوا(ولكن)5حولهـالفريسيرنالكة2//صعءح(س!حة007ءال

هء28"!نصأ-حكابححه033ط

وز(0286لم3!كأتالور(16!حلفابنلاويراىمحتازهوو!يا!يعقمهمكالىجمعتعهالبحرعندايضأوحاءرز(276لوقا:

ع!حالسر-الى-المانده8916!م-!دح-ءه1424دلايموحطأه0926ء"29!تللاط!!لصأ+لم،1ديا5"حولكأ!ء5،6لالاهاهمما،

3سرصءهم+!ءلك!كمانصإ

04211(ص265)رقماا-.:91لرق2ا-

1الو(11ق811)ص(036(ص921)رفم2

7:34؟1-15:2لو:9-13:منى

122)رقمأا-132:تقا-3

8)مر(قالر(11

-ا:15لو؟802(ص122)رقمأا:4مر؟802(ص
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أمت

فلئانظر19

9:9-113

يسيونلفرا

:هلتلاميذالرأ-فا

والخطأةالعشارينمعماذالأجل

محمم؟حعذادبأكل6

:7قالحمع7افلئا2

طبيبالىالاصحاءبحتاجلا

فاذهبوا13.المرضىبل

رحمة1ربد:هومانعفموا

لأدعوآتلملانى؟لاثفيحة

7خطأةبلأبرارأ

2:13-117)مر

والفريسيرنمافالكتبة6

معبميأكليأنهرأوا!لما

:لتلاميذهقالواعثمارينص/وخطأة*اد

والخطأةالعئارينمعحتى7

؟بأكل؟

إنهاأ15لهم5قاليسوعفسمع

طبيبالىالاصحاءيحتاجلا

المرضى؟بل

لأدعوأبلم

خطأةبلابرارآ

5:27-132الو

فريسيرن6ادفتذقر03

!مممحتتادو

قائلين:تلاميذهعلى

خطأة/!والعثارينمعماذالآجل

وث!ربرن؟تأكلون

لهم:قالجسوعمل16فأجاب

طبيبالىالاصحاءيحتاجلا

المرضى؟بل

لأدعوأبلم32

التوبة.الىخطأة7بلابرارا

441ارقم

معلمكموينرل!يثلأسرصوتضربونتاكلونور(!1164ا!291515!ر3لم*ساشا!!لصأ+"لم20ر03!تكلموا116قى:

وز(17عصوسصعسرص02330.298.010150!!كأنصأبحصرس.صلات+؟الم"52330"طحيسوع+وز(012ا!؟756

التوبةالىوز(13.7صعصرصلاتص!"291424!.شا8!كأنصأبحمصوسسرص.صشع-ح9"/4+آرا230ر5*-ارحلهم

بحصسرس.صلاتاء3.565ولم02330.!*لا5!كأنصأبحصمصوسصح3سرص"صا!ء+/لمهساس!

65؟3.رسا!نص!4هـلم+3راح)*!(ياكل،!5)إ(ألمهع3+هأول!لحصلا!0298!ا8،ءاهأ+عأول؟،16ء"!15/16مرق!:

)خطأةبحصحصعصضعتاتء"563.298+ط+!)"ء(لصألحصعع-حصشعكلىالملم2/+لم13"طحولكأ3116)/لم!4،ء"

تثلرن17حبحسطه33.1424طضأ314!لص!5لماذا!لاتت*!كأمادالاحلوز(!صص+لمرا!انهلمادا316(ر5!ا!رالعئارين

(ح)6ك!معلمكمداة(3!)-بوثياكل!صعسصر9ع+ي!!هـهكاوثر!ياكلأءه565.0071241.1424ل!وتثربونتاكلونوز(!5

هء565هه!!هـبمنص!لاتت+رالم*!)"ح!كأ115ات28لمل!!08،ء.17اتءه*!!نص!قبشعء"رلمهسا

!الات؟"1.33.0072،81241تل!"حط!نصأقباتءه)56(كأا-4أيرصام+"لمللاهول35465231لوقا:

!.6كافرين.124132*-أ!5ء03162!+ح

1)6:6هركل!121ا036(ص921)رنما-15:2لرقياي3

185(صأاا)رقم12:7تق

6:6؟ت:13:هرمتى

32:9اع:61:مرض

11أ-15:2لر:303:لو

تما:ءا

اتم:32

91(؟:اء؟04:7مز؟!لا*ط16:7؟15:8ام؟15:22صم
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9:14-17مت

(151ص49)رفم

43-446:يو؟33-593:لو،18-222:مر؟4:23مت

الصوصحولالسوال450

49(رقم)ق

33-5:93لو:18-222مر

145ارقم

92-3:03يو

اليهأتى،احينئذ

قائلين:يوحناتلاميذ

نحنلماذا

يسيرنالفر

ا،اكئيرأ7نصوم

يوحناتلاميذاوكان8

.يصومون!ريسيون7واد

فجاؤوا

له:وقالوا

و6يوحناتلاميذلماذا

يسيينم!رادضلاميذاد

،يصرمون

فلاضلاميذبمك6وأئافلاتلاميذكوأئا

لهماوقال9؟يصومونلهماوقال5؟يصومون

يستطيعهلجسوع/:!اديستطيعهل:يسوع

العرسبنوينرحرا6أن!رس6ادبنو

نأمعهموالعريمىبر.معهمالعريسدامما

وقثعندهمداماما5!رمرا؟

يستطيعونلامعهمالعريس

يرحناتلاميذ7

له:وتالوا33

6

طلبابوغالبأيصومون

لدالذينأيضآكذلكيقذمرن

فيأكلونخاضتك6وأما،ميسيينفى

فقال043بمبونيشر

تستطيعون6هل:إليهميسرع5

العرسمجنياد

بميكرن!مم!!ري!اد!ابت6

؟يصرمونمتجعلوهمأن6

48(ص92)رتم2392-03:

العريس؟فهرالعروسلهمن

يفالديالعريسصديقواط

لرحاليمرحريسمعه

فرحىادأالعري!،لصوت

بمعىدلك3كمل.فدهدا

لاتا!عريس01.7فصسرصك!+م0233013*ع5ح2!لص!7سرص7لاتكأوز(عالمأأصع-ء"!+كأ-6!14متى:

لحصحمصوسصع3صسرصا!ءه1424*!لصومراور(16

!)03356512411424!ك!5ح!ولكأ86ءنص!*المريسيينتلاميد!لحصصع-ح3سرصشع-خا؟+مطللفريشينالذين618مرذلى:

لصأ؟"-ولور(!2//!ءه01424والفرلسيرد!5*145ألحسسرص!آ13!ح1162402لحصصع-ح-سرست

091+ي!،1*لا!حوللصأس!ه028)60(!تلاميذك!بححر5"565!1وز(16صع3صرحرس!ءه33565298ما14!+شا!*،كاكا

سرلات298)565(028،لء+(!اةأول!ع)طح!كأ(بم))،لص!!ص(سر)ءشع-33007لم*5وز(ا!لح-28.142450614*!

(9+لمآاطهـ3،لأس!++ة،لا!ع+ة(لا!لاه"ءع3+االكىف

وتلاميدور(6لحصصع332898124150ت*ط!اكأ4ءنصألح-صسرصلاتت+صآ0713"!!أول2.كألماداوز(337لوقما:

*"ط5ح!كأ4ءلص!صسرصلات+57ول0345ع5هدهيفعلرنلاتلاميدك6)ات(!يقذمرلىوطلماتغالأيصومرنالفريسيين

يصومواه6ع!معهمالعربسعندهمدامما6مرق،لحسصع-ات5+كأشوبسنطبعوز(16ق!3سرص/)296.12414ر3133ت

س!ه281241-!2*لص!!ي!13ليا5للا"طح!خأهه34أخ++أعلاع،3أ()مرق؟ات،!

14:18:12-17:لومتى

25-3:26يو؟ا:11؟7:18لر:33لوقا:
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11-9:417ات

ستأتىولكن

ئرفعحينايائم

حينئذ،العريسعنهم

7يصرمرن

يحعلاحذالبس6

جديدهقطعبمامنرقعة

قديبم؟ثرلبعلىر

يأخذخالمللان

الثربمن

إردأ.الخرفيص-س

يجعلونولا

قديمة؟زقاقفيجديدةطرأ

تنشق6آئفة5لئلا

تنصث6والخمرمصتاقال

ئتلفبم؟صناقواد

جديدة!رأمجعلرنبل6

فجميعأجديد؟تم،زقاقفي

.ءئحفظ

43-446:ير؟33-593:لو؟18-222:مر!423:مت

18-2:122امر

ستأتىولكن002/يصومراأن

يرفعحينايام

فحينثذ،العريسعنهم

.الايامتلكفييصومون

أحذليس21

جديدهقطعبمامنرتعة

قديبم؟"ثولبعلىيخيط

الملءيأخذوإلآ،

القديممنالجديد

أردأ.الخرفيصير

يحعلأحدوليس

قديمه؟زقاقفيجديدةطرآ

الخئرتثق6لنلا،

والخمرمصقاقاد

جمم؟صفاقادوئتلف6

جديدةحصأ+!بل

جديد؟./زقاقفي

5:33-913الو

ستأتىولكن5

يرفعوحين،ايام

حينئذ،العريسعنهم

.الايامتلكفييضرمون

مثلأايضأوقال

احذليسإبهلهم

جديل!ثولبمنرقعة

قديبم،ثولبعلىلييضعلق

فالجديد،أققهوالآ

لاوالقديميشقه

منالتيصقعةد16ترافقه

يجعلاحذولي!37.جديدماد

تديم!؟زقاقفيجدجدةحمرأ

الجذيدةالخمرتشقلئلا،

ئهرقفهىالزتاق

ئتلف؟والزؤاق

حديدةحضأبل

.7ئجغل+جديد؟زقاقفي

ضربإذااحذلي!5ءاوا!93

:يقوللأنه؟الجديديريد7القديم

هر.اطئب7القديم

145أرتم

القص.الاوانييزيد،اد

الرقاثأيضأئتلصور(16سرص(لمما!)ا!هالزقاقالجديدةالخ!رتثقور(16!30175سرصات!الايامتلكفيوز(017متى:

ئحغل!3-7بلور(!ءه01011424)298(ح327-1616!ا)ء(ه

بحسب)،(*الرقاقئقطعأصرص/ع4()ح+)33(أ"ا130ر740)2!ا(ولالزقاقس!"(1،28.007الحديدة)-الجديدةالحمرتثقوز(226مرض:

واه0740.3()*ط!ح!كأط()-تلفوالزتاقات(!)-تض!ور(16صعصرص.صلاتاة0565.298ط!+شأ!كأ!هـءنصأ

آ+ش"ا130ر740طه!أ!كأ82!ءوز(ئحغلأصسرصى)ع"+يجعلورلحءا!ا!!بح029!هـهـر/نص!صعص)س(لات*لم13

"!!لص!لات

+كأ!يجعلرنور(38.7حرسردىلا!8.12411424،1و33.0072ل!،51*ساح!*14!34،دصأ+للا")!(ول3-3666لوقا:

تبءه33.0071241لم*عا!كأ"ىنص!)لح-ء(سرص.صلاتت+رلم57")!(ح!زر!ظ!اور!17ل!أ!ا!ال!؟!صسات

لعر!-صرصلاتت+،املا5"ح2ول+للرقتاالاقينصأ007298.1241!ول42ء10اوسري!مرق؟ات5وز(أية!093

سر-!ءه241)للاط!!م4ءلص!سر-لات+رالملا5"صاولاطص17فء"1241آ.صأطل!!كأ"!ه

17:22لو:02:مرتس

17:22؟9:22لو:35لوقا:

27

33

36
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السبتيوصالسنابل460

111(رتم)ق

641ارنم

12:ا-8مت

185(ص111)رتم

يسوعذهبالوتتذلكافي

؟الزروعبينالسبوت7

تلاميذهفجاع

.ويأكلون7سنابل+يقطفونوابتدأوا

له:قالرا7رأوافالفريسيرن2

لامايفعلونتلاميذكهرذا7

/.السبتفي!فعلهيحل

أمالهم:فقال

حينداودفعلهمافرأتم

والذينجام

الىدخلكيف4معه،

اللةبيت

23-2:28مر

السبوتفيأئهوحدث23

،الزروعبيناجتاز6

فيوهمتلاميذهفابتدأ

السنابل.يقطفونمسائرونالطريق6

له:قالرايسيرنوالفر

لاماالسبوتفييفعلونلماذاأنظر

بحل؟

أما:لهم!ال7ف25

حينداودفعلهماقرأتم

والذينهووجاعاحتاص!

الىدخلمميف26،معه

الكهنةارئيسأبياتارايامفي!اللةبيت

6:ا-هلو

السبتمفي6اوحدث

،الزروعبينهرمر

يم5ضلاميذاديقطفونو6

يفركونها!سنابلاديأكلرنو6

فالوا:الفريسيينمنوثوثم2.مايديهمب

لاماتفعلونلماذا6

فاجاب3؟السبوتمفييحل

أماجسوعم:ادقال!مايى6

حين6داودفعلهالذيفذاقرأتم

والذينهوجاع

ه
الىدخلاحيناأ-4ا،اكانوامعه

اللةبيت

تا؟ه3رلم003ط5شأ+هم02سرص)!أ(يفركرلهاوز(وبايديهم17بحصعء"28.007*)!ادوز(17*فيوز(17متى:

كرسرص!اا//!اكرسرصءلماذا17مصوسسرص
.كر.س

أهههك!!6+أ16لم7ثمالمراه7403طول)007.296!0*8!ءنص!رأ()6ل!مشى!563مجتاز!إت5شا()*!مروز(237:مرقس

365!08ءتكلم!،)5(!قالاجابأء".28.2411424)تكلمهو!+7403ولتالهو0256ءههـ+565رلم535040"أ3ء،+دا!*298لم

صصاتء*!وز!!1311!!0265ء33.)007(.29!13*طح!لص!بحص

صع3سرس.صاتحه)3124.رآ*!ا!*هـءنصأعالسبتصباح!ابى؟سرصلات+)ر!(57"5ح!اؤلثانسبتفي16لوقا:

!سرصلات*لم13للأ5ل!3!اول)كأ(5-34127!سرس/)ع(!52-63417كاا!يقطمرنبدأواوتلاميذه16بح

لل!ه،)ط!أولفعلهيحلوز(لكننصكما!!لايحلماالسوتفيتلاميذكيفعلماذاالظروز(026?007.2981241."ط)+!ا(!نصهـ!

45312أصصشعا؟لا5"طث!ا-034653بحسصعلاتءه007"!"!هنص!بحسسر)ل!(.ص)*(4+)13(1للأ(

كاطح!ك!4!نص!!لم03"!عندما7!1++شايه714؟7لص!!هـء5ا-3!سرسا!اء!2.565.298.241)را)الم!ا،صا)!(ول

33.ل!13ه"ط2*أحميف3304!للأ"حولنصأءه33.007.298.1241ل!ه"ط"!!104!م298.1241.11424،ل!للا*ه

لا+*حول8*نص!سرس!!14،4!ه-أقبحه007.1241.1424

:23:31125تث:ا:متى

32:5211تث:32:مرلس

:32:52112تث:ا:لوقا

224:9:ا-6؟لااأصم

8:17صم2:ا-6؟2ا26:اصم

21:ا-6صم311:اه:02:0114؟23:12؟تثحر
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12:ا-18امت

التقدمةوخبز

7أكل،

ولالهأكلهبحلاالذي7

فقط؟للكهنةبامعه،للذين

43-446:يو؟أ-65:لو؟23-228؟مر؟423:مت

23-2:128)مر

التقدمةوخبز

أكل،

أكلهيحللابمماالذ

،م!هنةللى6لأا

ايضا؟معهكانواالذينوأعطى

ا-هأ:6الو

التقدمةخبز

معه،الذين7وأعطىأكلأ:اخذ

أكلهيحللاالذي

فقط؟للكهةالأ

641ارقم

2،

27

أنه+الشرراةفيفرأتماوما5

يدثسرنالهيكلفيالكهنةالسبرت

أثرللكن6ابرياء؟وهمالسبت

الهيكل.من+اعظمههناإنلكم

رحمة1ريدهر:ماعلمتمفلو7

علىحكمتملمالاثنببحة،

الابرياء.

السبترقيفان8

.الانسانابن

السبت:لهمتالثم276

الانسانلأجلجعلانما

السبت؟لأجلالانسانولا

ايضآالسبترفياذآم

.الانسانابن

لهم:فال!6د7

صممبتد16هورفي7

طنسانم.ادابناد

سصصلات+)33(لم02330حطثمالاه3ور(17حه!كألص!+29!اخد!فصرلانت+لم013*ط!ح07ء++ع!4مع4ش:

لات+هه)01.424)ي!23303ولطشا+126!+6.7س!ه1515"!شألا0.7صرص9ظ2//داة3حه؟ي!*!!07ءلصأبحصع

لرؤساءأشع-ح(ا!رلم)6دححصعصء"033لقطللكهةور(أ+لم74013301350*،5()طططهـحأه،35!!3!أ+ا266:مرقس

لكماتوللك!أسرص(،الأ*حتىللانسالىؤضيغالستالىلكماقرللك!027/286لح-ح!صع29!!كألص!ء"26.1241)هـ(الكهمة

)ات(!

رلم+5"لاولكأايضأ7حه0298ط+ح!14!74،دص!رير؟ا!565.0071241لمراللاظ!ئم-ور(!+-7"إحولواحذ46لوقا:

لك؟مطولىتمعل،ماتحلمكتادرجل،ياله:فقالالتيرميعملواحدأراىاليرمدلكني7صعسرصلات5"آ7*ط!لصأبحسر

00750آ*!هـكألص!+دلم57"ط)!(ول2*إن17مرق؟015بمد5آ5056الثحريعةومحالفملعردمات،تعلملاكتواد

لحسسرص1241*!ثملصأمرق؟لحصصعسرصلات+لم0713"سا)5(!الالسانالنايصأالبتور(16

914(ص39)رقم9:13متق؟91(:51؟04:7مر؟كرك!ط16:7؟15:8ام؟15:22صم)6:61هرلىق22

9-28:01عد:5:متى

91-41؟24

78قص:26:مرقس

24:9لا:لوقا:4

3-132ا:اا12:41-42؟لر6:مت

5:14تث،23:12!ص:127

501-18؟7:91-8.ير6:69:13!ت7:هو
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43-446:ير؟61-61:لو؟ا-36:مر؟423:مت

يابسةيد،رجلشفاء47.

112(رتم)ق

741أرقم

12:9-14ت

187(ص112)رفم

جاء+هناكمنانصرفثم9

مجمعهم؟الى

يده7رجل.اوإذا

فسألوه.يابسة

يحلهل:قائلين

لكى؟/6أن-ئئفىالسبوت!في

علبه.يشتكوا

يكون6من:لهمافقال1

واحدخروثله7زخلمنكم

3:أ-6مر

دخلاثم

حجمع.اد5الىايضا

رجلهناكوكان

يراقبونهفصاروا2.يابسة

يلىه

هل7

لكي،!سيثمص7السبرت

عليه.يشتكرا

فقال3

لهم:يدجابسةد16الذيللرجل

الوسط.في+قم

6:6-11لو

دخلآخرسببوفي66

يعفم.وصارالمجمعالمماهو

يدهرجلهناكوكان

يراقبوتهءوكان7.ميابسةكانتاليمنى

فيهلوالفريسيونالكتبة

يجدوا6لكى،يشفى7السبت

علم6هرثاا08عليه+مئشكى-ما

موفالهم،طفكاراد

يابسة:يدهالذيللرجل

!امف7؟الوسطفيؤفصقم

ووفف.

ءا3.010.1424)رلم"ا230()وههالم-ا!ادهاككادأضع-ح!كا+ادكات0.17سرس6اا!ء1515،1ءل!حيسوع97شى:

11.6033.565298424*ءه!طئمنصأ+رالم2330ه!حالثفاء61!صرصشعا298ء"*ح!كأنص!سرص.ص)ات(

"5!أء"ءع16اتحهيه3لاشأ8-!4)مما(لم!اةح3أ+أ

720.13301350"طنص!11241،ه+هصأكأفي2.7صع3+"ا720.740.1350ه*طضأ!ولنصأبح!كأ!51مرذلى:

رشأ؟23الكنلات*4132أ4)؟ه(563.298)28()-،(!342!كا036ءه0720للاكأ5ع34أعلاع16+3را!ول

صعممأ)عء5ؤيصوز(17)33714(ه+شأه!نصأ+لم1330.3513)0.2130ولاليدلهيابسة!!(يابسةلكن

ه!*"ءنصأبح-حسرصلات+3ديا5"ول075"يابسةيدهرجلكانحيثالمجمعالىالبتفيايضآدخلواذوز(66لولا:

31+لململلاطولكأ2شكايةيجدوا16،"565لاطل!!ولكأنص!+)"ا(لمه!سبر4وز(سيثفى17قبح"33.298.1241.424)33طل!

!اصك3حر
33"*!ط2*ضذه17صعا!!2.141لمه!هـكأهـء14نصأبح-ح/!؟ءهينتكوا!5ئثكىانيجدوااكرل؟بحسر

سرحر+565.0101.!2ي!03!ك!ولهواما7كام!قالافكارهمعالمأ086كرلث؟لة29.1424!.565

354(ص214)رقما-14:6؟934(ص802)رتما-16.:13لوقا-27

14:ه:11:لرمتى

ه:11لو:2مرتس:
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43-446:يو؟6-611:لو؟ا-36:مر؟423:مت81

9411-:21امت

السبوتفيهذا5سمطإن6ف

وءسيمس!6أفما،حفرةفي

افضلالانسان7افكم2؟ئقيمم

.خروفمن

السبوتفييحلاذآ

.الصلاحفعل

مذ:للرجلقالثم3

فحذها.يدك

طخرى/.!ال!صحيحةفعادت

!ريسيونماليتاخرخ61،

اسارةاخذوا

يهلكوه.لكىعليه

3:أ-16امر

لهم:فالثم4

السبوتفييحل

الر،فعلاوالخيرمفعل6

فسكتوا.تتل؟7اونفستخليص

بغضب،إليهمحولهنظرثم5

فلربهمتساوة6علىحزينآ5

مذ:للرجلقال

فمدها7.اليد

.يدهفعادت

معللرفتالفريسيونفخرج

استشارةاعطوا6الهيرودسيين

يهلكره.لكىعليه

11ا6-:6الو

اد5ل-95
هم:جسرعمالم

السبتفييحلاةهلكل6أسأد

الشر،فعلاوالخيرفعل

7إهلاك؟6اونفستخليص

جمعهمالىحولهنظرثم

مذله:تال7

فعل6فيدك.

.7يدهفعادت

حمقأ"فامتلأوا

بينهمفيماصاروا-يتكالمرن6و

جسوعم.بيفعلرنماذا

لل!ه

741ارقم

012كا5ويقيمهيمكه!"ا/لمكأيقيمهيم!كهاد16ص.سسرصات155لحصعصصص!لملمكاء"8007"لم5-أ7"ههادا116متى:

أ9!ه5*324أا!515)"لم5سا2249614.36241!اول!013مصوسسرلاتء".)1424(565،ر3رلم5+بالاحرى

ثع15م!؟5"33.29!لم!ا!"نصأء"13401424و!سرص+20ووبعدعليهاوضعلكن،324

28565.007آ0013للاطاهلاكوز(16للاكأنص!ع"!الخيرفعلهلأ+رالمراه01330.5حط!ولالخيرعمل46مرتس:

!موت!5170عمى416!ل!كا055بحصع-حسرص.1330+راه3شأه!ولكأنص!صعاسرتت8.42481)و2

!3!أ!مع6.7+ه1350.0101.وواه!!نصأ+")14246(565.007.291241!28لم"ا55للا!ط!ي5حولك!ك17صصات

بح-ح!ه28563.007.714.298د!3لا!نص!ة5ع،!داهأه"3!شم3،10.1350اللا(!+داهأههء!حه!،55298ح!!

نصأحرسرس431+،31ددا5!ماذا16بحد!ط!!كا4نمىأبح-صعات+را)المددا5ه!صتأضأذا!"ء95لوقا:

مرقا؟لاتء"298.1241"الم"للاط!هكأعبم4نص!+!!هوز(قتل16مرق؟قبلاتءه298.241)للاطه!!4!

لاتت؟"1424؟الم)ل!(!!ممذوز(17سرصاتا؟)13(لم8ه*!ه()تكفمقالبغضب6..08181ف!كتوا+وز(

أ+رل!كالاخرىصحمحةوز(!مرق(؟!5آاضافة)رهناصحرات56541)ل!(للا555مما)5(ولث!لاخرىا-3س.حر مباسر

لهلكره!لكيبينهمتكالموافيماوز(0116بح؟صعلاتءه33ط!كأ4!نصأ7بح"صحيحة

14:ا01:141131:مر:12:تتى

12:13مرض:6:ص

11:53؟01:93؟8:95؟7:03يو؟
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43-446:يو؟61-61:لر؟7-312:مر،423:مت82

البحرعندالجموعلطشفييسوع48.

113(رنم)ق

841ارقم

15-12:6؟24-4:25ت

87(ص.ه25-24)رقم:4

جميعفيخبره7!هب3!ف

اليهفأحضروا؟اسورية

بامراضبىالمصابينالسقماءجميع

اوا5مختلفةواوجاع

والمصروعينالمجانين!ا

هم.فشفا،/جينلمفلوالي

جمرعفتبعته

الجليلمنكثيرة

المدنوالعشر

واليهوديةوأورشليم

.الأردنعبرومن

918(ص113)رتمأ-516:ا؟ا

.هناكمنوانصرفعلمفيسوع

3:7-12مر

تلاميذهمعفيسوع7

البحر،نحر7انصرف

وجمع

،اتبعا6الجليلمنكثير

منو8جهوديةادمنأيضا

أدومية/ادمن!ومأورشليم

حولو+الأردنعبر7و

كثبربمجمغ6وصيداصور

اليه.أتوايصنم6كمحمعواإذ

لتلاميذهفقال

صغيرةسفينةتلازمهأن

6:17-91

4:41

(711ص77)رتم91ا-6:71

ووقفمعهمونزل

كثيروجمغسهل،موضعلني

كثيروجمهور،تلاميذهمن

الشعبمن

اليهوديةجميعمن

ورشليم16و

صماحل+واد

جاؤوامالذينا8صيدا،وصور

منويشفواليسمعوه

أمراضهم،

!اسرصمصوسصحلاتت3**!شأ2كأنصأء"298،امح8!!333.2985010شا*ذاع17!سرص4:24متى:

(!كا*صيدابعدتبعوهوضعلكن،نفسه)هوبح-)سرص(أت!ه28(331!4-1268ءه3328.1424عند!!م!الى7/86:مرقس

ع!كهـ2!2-8تبعهأ)بحص(صع)سرص(+ه1330.351241.1424)0+ك!2-8تبعوهأ)شع(3350()0،حمه!6-8تبعوا12-5

الذين7س!الذين17سرصءءهآ5للا+كأ!وز(اءه565)60(ط!نصأء"لم2-65-8تبعهأ+"007.298.0101

صع296ط!صنع!6سرصء!4-ل!أ3كثيروجمع6صع298هللاحط!كأنص!سرصبح(الات!01350313!ول

بححمرسرحرلات!33)راه013305لثا!شاولك!نصأبححر

تاالبحروعبر!)سرص(2//لثاكأ()8والعبر17!أتينالاخرىالمدن17/186لوقا:

9ق9111111)!(ق11)ت(ي16قي25717ص148)رتم54-656:مر؟257(ص148)رقم35-14:36متقا-91

)مت(

21ة11مت:8:مرقس

ا-52:تلوقا:91-17:
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-21:51116امت

،م:كثيرائججموا6تبعتهو

جميعا6همفشفا

43-446:يو؟61-61:لر؟7-312:مر؟423:مت

711-3:2امر

؟7يزحموهلاكىالجمعلسبب

حتى،كثيرينشفىقدكانلأنه.

كلليلمسهوقع

داء.فيهمن

11-6:719الو

ارواعمنوالمعذبرن

اوكل9،يبرأونكانوانجسبما

لأن،يلمسرهأنطلبراالشعب

الجميع.وتشفىمنهتخرجكانتقوة

841ارقم

و

يجعلوهلاأنهمأوصابم

ظاهرا.

-5ء511
ضجسه،ادارواخادو

خروا،نظروا6ءحينما

إثكمقائلينخراصروله

وكثيرآ12.اللةابنأنت

ظاهرآصء6لاانأوصاهم

يجعلوا.7

63(ص38)رتم4:14

كثيرينمنشياطينايصأتحرجوكانت41

انكوتعولأتصرغ!اوهى

اللة.النهرالت

الذي!وجميع6دحصع-صصرس)9(3/+لم"اء"()23360هل!ط!!انصأ.كأجمرع!لاتحه!كأكثيرة!12:15/166شى:

واوصاهأل!واوصارحرهمضضهمالذينوجمع!اتالم(!زحرهمضماهم

+هأ0)007.01+حقائلةوصرختلهخرثنطرت،516"28رلم5!مرتين0115لملم؟ه28ا،إالجموعأأ)6!(!+كثرأ9مرتس:

أ،+"0033.33.565298.1241.1424طضأ!قائلةلكننص،كما!أ+هلم3!!!ظ()قانليرفائلةوصرخوالهلم()حرتحروالظرت،

"ء296رلم!طل!25!حعلوا16ء"33.565298لم013ه*!ح!كأدص!+1330كهـط0126حه28*!كأنص

8:44لر؟922(ص138)رتم27-5:28مر؟153(ص59)رتم022-ا:9تيقاي5

ي17قالو(يي631121(ص38)رفم34:امرق02!ى11الر(يممط21يق1117

مر:6:561112؟9234،:5مر:01مرلس:

5:17لو؟14:36!9:21ت:91لولا:

ا:45

ممما7ق)ص(ي922116(ص138)رنم
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01:ا-4

87(ص.ه)رنما:أ

الىصعدالجمرعراىولما

حلىفلما،الجل

.تلاميذهاليهتقذم

43-4:46ير؟12-616:لو؟13-391:مر؟423:مت

عشراختيارأاثني940

99(رنم)ق

3:13-91مر

ب-6:67

الىصعداثثم3

6:12-16لو

9:ا-2

لح!(

الايامتلكاوفي2

خر!الى

وقضى،ليصقىالجبل

الصلاةفيكفهالليل

طه/.د5

941تمار

38(صرط21)رفم

01:أ-4

و

دعا

163(ص99إرنم

عشرثحطالاتلاميذه

سلطانآ7وأعطاهم

حتىنجسةارواع

كلويثفوائخرجوها

7.ضعفموكلمرفي

عئرالائىأص!اءائا52

:هذهفهىرسولأ

لهئقالالذيحمعانالأول

بطرس

ارادهم،الذيندعا

اليه.فذهبوا

الذبت761عثراثيئاوأقام4

يكونواكى(اسماهمرسلاأيضآ

وليرسلهمءمم!

-لهمميكونو561ليكرزوا

الثياطينإخراجعلىصبلطان

م،(عشرالاثىاوأقام6

سمعاناسموجعل

،بطرس

النهار،كاناوثا3

،تلاميذهدعا

ختاروا

والذينكأهـ،اثىمنهم

أحماهم؟7رسلا

2-ا:9ق

احمهايضآالذيسمعان"61

،مبطرس

يموع.الىبه2،جاء

انت:وقاليسرعاليهلظر

انتيرحنا،بنحمعان

.بطرستفسيرهالذىكيفا،ئدعى

هح1515،داه+!025كاا!ء"ساالثعبفي23(:بم)4اكرل!ك؟ا!ساعلى17متى:

3سرصءه!2رلميأ)هـح(!*نصأ)ث!(للأا-54-8أصع-سرلاتت+لم1330ط)!(ح2!5-68!1*+تلميذأ14مرق!ى:

ع45*الانجيليكرزواويطوفرا!بحسرلات!13403.اهر03ط!ضأ2ول6-016بحص(الات*!واعطاهمالانجيل15.6ئب

صع-565ءه!.شأهكأنمى!صع-حس!ه33حمعانالاولأشع-ح
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سوندراإ
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زبدىبنيعقرب
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فيليبس3
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زبدىبناديعقرب
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ماتر

تلماوسبر

متى
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43-4:46ير؟12-616:لو؟13-391:دو!423:ت

ا-3:3911امر
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هم.فثمفا،/جينلمفلوالي

جموعفتبعته
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ويضعونهسراجايرقدون

4:21مر

214(ص125)رتم

هل7:لهمقالثتم21

لئوضعبسراجئؤتى7

8:16

11:33

214(ص125)رقم8:16
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،المنارةعلىبل
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هءهـ!!اءه)5(هتبأوا7ءه)231398124"ط!ولبم73لصا+لاه*!ولالى6أ:6لوقا

18،ق

ا-11:213ت:لوتا:16

241(

451ارقم

"ألصس!
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5:17-121)مت

،والارضالسماءتزول

واحدةنقطةاوواحدحرفيزوللا

.+الكليكونن15حتىالنامرس+،من

هذهإحدىايضآنقضامن9

وعقمالصغرىالوصايا

اصغرئدعىهكذا،الناس

؟السماواتملكرتفي

عظيمآفهذا،وعقمعملمن5

/.السماواتملكوتفيئدعىس

إناإنكملكمافولفاني05

علىبركميزد

تدخلرالن،والفريسيينالكتبة

/.السماواتملكوت

16:16-17(الو13:131امر

والارضالسماءزوال

!اموسعد16منتسقطانمن

.صنقطةواحدة6

(774ص392قمر)12:33(774ص392قمر)31:13(774ص392رقم)42:53

ولك!تزولاد،والارضالسماء3ولكنتزولاد،والارضالسماء31ولكن،تزولوالارضالسصاء35

يزوللنكلامى.يزوللنلاكلامى.يزولل!كلامي

ء.يزوللاكلامىولكت،تزولانوالارضالسماء35(!)1724ءه+!15رين!!؟ا!565رلم5والانمياء+18مئى:

!آ!002لح-

!16اتزاعاأط30أ113صامرسىادا!مرقمحدصاتيال176لوئا:

4يق18

91:2:01:بعمنى

والخضبالقتل550

21-5:26مت

للفدماء:فيلائهحمعتمقد21

قتلومن؟لائثظ

فاقرلاناواثا22.الحكممستوجتيكون

اخيهعلىيغضبمنكلإنلكم

12:57-95لو11:25مر

ىي9ىقي18113(:5تث؟!هاي35:16عد؟24:17لا؟21:12)خر02:13خرا

091

155ارتم
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21-5:126)مت

تالومن؟الحكممستوجب+يكون

مسترجبيكونرقا،7:لأخيه

أحمق،يا:7قالومن،المجمع

جهنم.نارمستوجبيكون

155ارفم

الىقربانكقذتفإن23

لأخيكأنتذكرتوهناكالمذبح

هناكفاترك24،عليكشيئا

المذبحأمامقربانك

اصطلحااولا.واذهب

وقذمتعالوحيننذ،أخيكمع

لخصمل!مراضياكن25.فربانك

فيءمص6دمتماسريعأ،

ئسلمكلئلا،صطريقاد

!والقاضى،القاضىالىالخصم

الشرطىاالى7

لك،أقولالحق26؟السحنفيفئلقى

توفيأ!نحتى،هناكلاتخر!من

فلس!.ربعأخر

044(ص275)رقم11:25

،تصلونوقفتموقى

اوغفرفا

يعفرلكيشيء،احدعلىلكمكانان

ا!واتفيالذىابوكملكم

زلاتكم.

347(صى602)رئم21:57-95

ذالماو

نفوسكم؟يتلمنبالحقتحكمونلا

خصمكمعتذهبحينما58

الجهدأبذلالطريقفي،الحاكمالى

يجرك7لثلاء،ت5لتتخقص

والقاضى،القاضيالى

والحاكم،الحاكمالىيسفمك

لك،9!أقولسجن.7فييلفيك

دا6أيضآ+حتى،هناكمنتخرض!لا

.متوفيفلسأخير

16خيروصاور-يوس؟ضعحه!كأ75،!نصأكرلثقبراورصرك!ت؟تبصات+لم0233013*سا25*باطلأ+22متى:

لات!20ر01203-105263(9:او:0421تبر؟لحكرسرصا//5"02330133007ساخيهلا17*5!+!"ء!3

20!ر03"ط)!(يسفمكوز(17صص!ابحصصع-حصص.ص.ساتحه28.33.29!لمرا*!ا5!كأنص!مصوس.صعسر

س!"33-!لة20(.1424)ررل!ساحين0266مماءه2398را!!7،!نصأسركر.س.حرلات

نص!هـ070أنأ+رمليا*5)!(حين+095ء"007"هـ!اد17سرص.صات!يحكم16كدم؟29124!.ا!585لولا:

شع-حات!فلىربعأخرترلطوز(16س!ه1.2981241ما!!د،7و

ىى3ىقى9
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والطلأقالزنى560

651ارفم

43-9:48مر27-5:32مت

692(ص168)رتم91:9!18:8-9

ا-12ا:01أناوأئا28.لالزلن:7تيلأئهحمعتمند27

طا7ليشتهبامرأةالىينظرمنكلإنلكمفأقول

كانتفإن92فلبه.فيبهازنىفقد

فافلعها،تعثركاليمنىعينك

47،48آقيهلكأنلكخيرلأنه؟عنكوألقها

جهنم.فيكفهجسدكيلقى6ولاأعضائكأحد

فاقطعهايدك،ثأعثرت7وإن43فاقطعها،تعثركميدكادجمنى6كانت03!وإن

الحياةتدخلأنلكخير؟احديهلكأنلكخيرلأته؟عنل!وألقها

حهنم،ادالىوتمضى6يدانلكتكرنأنمنأقطع1.بميمضىجهنمالى6جسدككلولاأعضائك

1441.+متطفأ-لاالتيادضارالى

692(ص168)رفم18:8-9

فانطعها،رحلكاويدكاعثرتكفإن

وااقطعالحياةتدخلادلكحر!عكوالقها

وتلقىرجلاناويدانلكتكرنانمناعر!

عيك،اعثرتكوالى9.الابديةالار!

انلكص!عنكوالقهاماقلعها

فاقطعها؟،رجلكأعثرتكوإن45

الحياةتدخلأنلكخير

وتطرخرجلانلكتكونأنمنأعرص!

عينك،أعثرتكوإن77.47جهنملني

نألكخير؟فاقلعها

لر

16:18

أا!لما*3!الا!أ-028كرلتاوساورحررين؟سركرحر،+لات+ه33.298.0101د!203و003ساللقدماء33(:)21+27متى:

003!لح)مصوس(صص.صات7،+هه!يمصيوز(0926+رلم02330"ط!!نص!كرلتكلمترت؟ءه.كأ67!-

33.لم!!نعمىأصعصرس.صشع-/+ررلم02330*)ع(حهنملىئلفى)92(3316)0(اليصىاليدك16لح-سرصشع-50!آ

بحوس()مصسركر(الاتحه298

5-19أصس5ه2740.007.296ليا5طكأا-164+لم0013خولنص!س!ه298ليا5للادا!!3ا!4!لهمماأ!43،63مرلس:

)سرص()صع(بح)-حشع+هح!ولكأ2نص!"كأ2-9تدخل!ى)!!"تطفألاالنارحيثادحهنمفيئلقىأسرصء"28113*

2740328.565.296دلا5*ساح!!نصأباس؟سرلى.حرلات+د!03كهـ!تطغألاوالماريمرتلادودهمحيث)48(4(أ!ا+ا

ا!كاس!ه.298)28(27403دلأ5للالاشا!!نص!)سرص(9/+)007(،مه!ولتطفألاالىالنارالى)48(+045قبيسر!اء"

144كما71461قبصسرص

كطكط3ىقى،111يي14ىقى5:18113تث؟02:14اخر

5:18تث؟02:41خر:27:متى
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27-5:132)ت

اعررالحياةتدخل

عيانلكتكرنانمن

النار.حهنملطوئلقى

43-9:148امر

أعوراللةملكرتتدخل

عينانلكتكونأنمن

7،ادجهثم5فيوئلقى7

لاهـموتثودمم

لانطف!وثنار

،8

651ارقم

2،

27

امرأته،طفقمنوقيل:31

.طلاقكتابفليعطها

طفقممن6كلإنلكمناتولأناوأئا32

الزنىلعفةالأامرأته

إذاالذيو6،تزنييجعلها

جما.ني-في،خيتزومطققة

693(ص252)رقم691:9

امراتهطفقصانلكموانول

اخرىوتزؤ!زنىبسببالا

يزنى.

693(ص252)رنما-12أ:01

امرأتهالطفقمنلهم:"فقال

اخرىوتزؤخ

طفقتهيوإن12؟عليهايزني

أخرتزؤحتصوحهااد

تزنى.

18ة16
365(ص!27؟ا)رفم

ئطفقمنكل

بأخرىويتزو!امرأته

من70و،يزني

كأنى./رجلمن!.ممطفقةيتزؤ!

اور؟أمما،!!م!-!؟صع!ه!يزنىتزوجئطفقةؤتن16بحصع-7سرص.صات+".28.0101)0250(!يطفقمنكلوز(326قى:

بحمصوسصع؟لات؟!لم)؟ا(02501)0(*ط).(*نصإ

نص!بحصسرس.-لات*033ح!النار2617"ط!15للا-أسرصأ)ء(حه))124(.1424لم!تمضي476مرلس:

قبسرصاتحه!2.565.007.296لم2740ليا5*سا!!!!

عرص.سءه028!احه71241ءو15مرق؟قبسرصءه1241ط!ه7ءرنص!صرص.ص313+لياه*ول*كل718لوق:

بح-

ا-16.:7كورأيقى24:11123تثق؟يى27يق66:241121اشاى9

91:9ت؟11-01:12مر:31-32:متى

66:42اش:84:مرقس

؟21-01:11مر؟91:9مت:81:لولا

اا-أ.:7كورا

اا-ا.:7كور

1-24:4تث؟

24
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أقسامك.للرلثأوفيبل،تحنثلا:ا!دماءلد!قيلأئهسمعتمأيضأ33

ولا35اللة،كرسىلأنهابالسماء،لا؟البتةلاتحلفرالكم:فأفولأناوأفا"3

العظيم،الملكمدينةلأئها،بأورشليمولا،قدميهموطئلأئها،بالأرض

ليكن7بل037مسوداءأوتجعلبيضاءشعرةواحدة6تقدرلالأنك،برأسكتحلفولا36

الشرير.منفهرذلكعلىزادوما؟لالام،نعمنعم6كلامكم

56"(213)-13+!()!أءأه"4أ3060250330073؟12!سرحر!564-036613رين؟سرص؟!33

نعمادضعمأ7(سرص.ص.س"؟،ا!)؟ساولعمنعم16؟"7هه!بكرن37.7لا!؟ه33.29!هل!)ط(!كأنص!غرى؟ممالم!

كرلتاوركلمصكلم؟ري!ارميوس!ءه5والي

قي05:14112مز،23:22تث،03:3عد؟91:12لا؟02:7خريق945111(ص284)رقما-23:622عتق

5:12يعق48:3115مزيق2:1113مرا؟99:5مزق11:4113مز؟ا:66اشق5:12112يع

48:2مز؟7:94اع،ا35:66:اش23211:تث!022:عد؟91:12لا!512:يع؟ا-23:622مت33-37:

لماطثلالمحاملة580

92-6:03لر38-2!ا:5ت

912(ص08)رنم

عن"ثعىتيل:أئهحمعنم38

"ء
لالكمنأتولأنااثا93.بسبنسنو

على7ضربكمن92الى6ثلط!6منبل؟الشريرتقاوموا

نص!!!را5ط!2*علىور(61ح"33.007.1424للا!كأنصأ+لم013ط!أه،م3أح0936مصوسات3ر!385متى:

!ا*!+*

اوركلممرق؟حه0007.296*!!+!الىوز(أ-92لولا:

91:12تث؟42:02لا؟ى12:42يخرا

:42ام؟3:9؟2:91بط1؟21:17روم؟7ب6كور401!3-91:1212تث؟42:02لا؟12:42خر:38:تى
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يو6:92-013الومرا5:38-42)مت

أيضآ،الآخرفاعرض7خذك؟أيضآالآخرلهفحؤل،مأك!خذأيمن6

رداءكأخذومنفاترك،ثوبكوبأخذيخاصمكأنمأرادمن6و04

ايضآ.ثوبكتمنعهفلاميلأكسخر7ومن41؟7أيضآاسداءاله

أعطه،سألك7كل03،أعطه7سألكمن42.اثنين7معهإذهبواحدآ،

تطالبه.فلالكالذمم!أخذومنتردة.فلاميقترضثتأرادمن6و

كرلتالىاداور؟)"(لم4+"33298.0101.1241.ل!*!12أ؟حرسرس+".28565.0071424.ي!003طمم!936132تى:

"ء،29!ر)3*سمخرتان0416ء"3312411424كأك7!6+ةاء،ل!ه045اوس؟؟سرس.ص!نصاسرص.ص!ا"23

اارادمن16ءه29!لم3للا!كاثمالصأ+لم5-ا4أ!042604رين!ت؟سرصلاتاخرينأسرصشعكلىات!آخرينايضأ+ا

)مما(!بقزض

لم!!نصألات+،ل!؟7130-55ولمناما!ءه565.1241.1424ل!"ط!من7..3حه28.!الايمنوز(+92لوقا:

ءه007-2898

53ة02اعىق7

79قص:93-42:تى

5:3!ا-8!امت

كزل!كنحبقيل:أثهحمعتم43

لكم:فأفولأناوأئا44.عدؤكوتبغض

أعدائكمأحتوا

وصفوا6

أبناءتكونوا5"لكىيطردونكم،مالذينلأجل

ااعداءحب95.

6:27-28،32-36

121(ص08)رنم

السامعرن:آيهالكمأفرللكنى27

مبغضيكم،الىأحسنوا،أعداءكمأحتوا

صلوا،محم7لاعبباركوا

اليكم.يسيئونالذينلأجل

ئبعضيكمالىاحسنوا-)مبغضيكمالىاح!نرا،لات(5"+0123.1242لاعنيكمباركرا-؟س!"8!إعليكممحملاعبباركواوز(446شى:

مماعملم!*نصأاوسكلم؟سر)س(.صلات+رلم5"ط5وء"(5-)اليكميسيئرنالذي!لاحلصثوا*(-)و(اوسكلم؟؟ه7101

حمزصص.كر
صر؟بحصعسر

ه+1350.0101ديا55ط7ءوعيكم286لوقا:

ى17يق113!طكما15كليقي91:18112اىلا

2-2522:اام؟91:18لاتى:48-43:



43-446:يو،12-616:لر؟13-391:مر؟43-548:مت99
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ثهسهيشرقفإنه6،السماواتفيالذكماأبيكم

الأبرارعلىويمطروالصالحينالأشرارعلى

يحترنكم،الذينأحببتمإنلأثه46.والظالمين

أيضأالعثئارونألي!؟لكمأجرفأ!

إذاسفمتم47!و؟يفعلونمهو6"اد

أليس؟تصنعرنفضلفأئفقط،محمإخوت+علي

؟/يفعلونمهوال6أمم6ادأيضا

قآء4

نتمأنوافكو48

كامل.هر!سماوكط6ادأباكمأنكما7كاملين

32-6:136الو

35آق

يحترنكم،الذينأحببتموإن32

يحتون7أيضأالخطأةفإن؟يكونلكمفضلفأفي

أحسنتمإذاأألانه5و33.نهميحئوالذءت

لكم؟فضلفأممط،اليكميحسنونال-ينالى

أقرضتموإن34هذا.يفعلونالخطأة7ف

؟أيكون(5لكمفضلفأئ،منهمتسزذواأنئرجونالذين

يسزدوالكىالخطأةيقرضرنالخطأة7ف

وأحسنواأعداءكمأحئوابل1035جثل!اد

أجركمفيكون؟شيئآ7ترجونلاوأنتمواترضرا

فإئه،العلىبىوتكونواعظبمأ،

كرنوا36والاشرار.الاكرينغيرعلىمنعثم

رحيئم.هوأباكمأنأيضأ(أ5كمارحماء

951أرنم
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تا!!احه007.298ليات*يا!!7ءونص!سرلات+ل!/01350.14701!وللان71سرحرلات+ي!رار)50.1470للأت5ل!

سري!.حر؟لات،3+ه!ولنصأكلممرق؟صرص4حح"لم!ت*ط!كأ5!036سرص.سء"تللا*امرا03.7ص

كرلثباسقبر

91:2لا؟18:13تث)ت(قي118اىي6وي5ك!ىق17ااىي2يقي115اىى17يقي6

91:2لا48:اا89قص43-48:متى:
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ينظروكم؟لكىالنايرقذامكلصدت7تصعواأنمنطحترزواأف!51

صدفة،صنعتفمتي2.!سماواتاد15فيالذيأبيكمعندأجرلكمفليسوإلا،

ئمخدوال!!الازفة،وفيالمجامعفيالمراؤونيفعلكما،بالبرققذامكتصؤتفلا

صنعتفمتىأنتوأئا3.أجرهماستوفوافدإنهملكم،أقول7ألحق؟الناسمن

فأبرك؟الخفاءفيصتذثصادثتكرن6لكى4،يمينكتفعلماثهالكتعرففلاصدفة

.7يجازيك7الخفاءلبيرىالذى

!ر20دلاطاحسانور(17لح-سرسا!ا!298.1241.1424ر3لم20طكألصأحتبح3!مصوصرصلات+رم0250للا!5!1

"ءر3لم20250!081*1اور-ح؟لاتءهو!2لم0250!!2،كألص!بحسرصاكأعطاء!اور-حكلم؟وسمصسرس.ص/،+

ر/3+*271400250!ط2*لصأ34215أ)+3(،في0463241ء"13.*الحق2.7"3+*ه!ط2*نص

اهـ+230ل5للاطالغتن!بماصسرصلاتا!33.298.1424لم2002503ط!ه!!!لصأصس.-4،ا+)007(3للا!هو17

سرصفثعكل!ا/لما!ملا!33لم132!!كأنص!.سر

3:23-24كر23:411:همتا:

لصلألآا160

6:5-6مت

زوالاوفيالمجامعفى7يحثونفإئهمكالمرائين،متكرنوالاصفيتم،6ومتى -.ا!5

أخذواقد7لكم،أقولألحق؟للناسيظهروا7كي،يصفونقائمينالشوارع

الىوصكبابكواغلقنحدعكالىفادخل،صفيتفمتىأنتوأئا6/.أجرهم

.+يجازيكالخفاءفييرىالذيوأبوك؟إلخفاءفيالذيأبيك

الكن...واقفينا+قب3سرصلات298لم2!كأ2نص!لى.صسرص"مما+لم3ه*سا!)8!(تكنلاصثيت،61سرص!أ5

4)6.7لم+0056501011241.1424*ط!ه!انهم17+ة0028.565.007.0101241للاأن17ات!ومصتفين(قاثمين

تبسسرصشعكا14//!لا!هلم2!!*نصأسرس.صات+لم03دلاطالعلنفيمخت(

4:33مل2؟كا*26:028اشىق3

18:.ا-14ا:25؟لوا5:مر
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الرليةالصلأ،620

185(رنم)ق

261ارتم

6:7-15مت

باطلاالكلامتكرروالاتصقونوحينما7

أئهيظترنفإنهم،لأمم6كا

لهم.ئستجابكلامهمبكئرة

لأن؟بهمتتئثهوافلا

تحتاجونمايخعلممكمأبااد6

جما.5تسألو6أنتمأنفبلايى

هكذا:فصلرا9

؟3!سماواتاد6فيالذ!هماأبانا

اسمك؟ليتقذس

ملكوتك؟ليأت.

مثينتك،لتكن

؟ارض7علىكذلكالسماءفيممط

11:أ-4لو11:25،1261

316(ص185)رتم

موضعفيكاناوإذ

لهقالفرغ،تايصقي،ما

،ربيا:تلاميذهمنواحذ

كما،نمفيأنعلضنا

.تلاميذهأيضايوحناعقم

صلثتم7متى:لهمفقال

فقولرا:+

،+أب

اس!ك؟ليتقذس

؟مثصلكوتادليأت6

7

هء47028.2698.1424.السصاوياباكماد!اور؟مصوسصع!كأاباكمادكاالئة086مصوسسرص1424!مرانبن+7متى:

بح-حكا؟؟،+!0015ديدالسساء096؟!الفمتفتحوا61بحصسرص.صلاتت!13)الم4170ا!ه20للاط!.كأنص!سر

هح201*!*نصأ+لم03ع!اد71قبرترت؟

فومأفان؟باطلأكالاخرينالكلامتكرروالاوز(17+لاتط!!ولنص!1241،1لمرا55*محول73!35030ءلاء!حع"لا26لو!:

نص!ء!ادادا!قبصس.س.-ات!،د!لا5للا!ح!السسطواتوالذ!همااباشاور(71!صلوالكن!لهمئستجابكلامهمدكثرةانهيظنرلى

وز(+1غرى()مرق؟007.)162(وئطقرلاعليناالقدوسروحكليات!!ملكرتكلاتعلينا61اورمرق؟سرصشع1.00750!لم!7!و

لتكنأبحسرس.صضعتات+لم3ل"5ل!5شهول).(كأارض1،(00298ل!!حول"كأ)-ادعلىالماءكذلكفيكمامئكلنكى

اورصق"صصصضعءهاسا!7ءونصأبح-حصع4منتك

933(ص102)رفم92-.12:3لر؟501(ص67)رقم31-6:32مت،!ىق

12:03لو؟6:32ت18:25-98112:ملا7:منى:

7:18إ5:33؟9:18،28؟6:12!5:16!32:الرإا:35مرا:لوقا:
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6:7-15()مت

أعطناكفافناااخبزناا

؟اليوم

نا،م!نوباد6لنااواغفر2

غفرنا7ايضآنحنكما

الينا؟للمذنبين

تجربة،فيتدخلنااولا3

+الث!رير.منثحنالكن

للناليكفرتمإنفإنه514

ايضالكميغفر،زلاتهم

؟!سمإليي6ادأبوكم

لموإن

7،ولاأبوتففرواللناس

يغفرمكم6

زلأتكم.

044(ص275)رقيم121:25،1261

فاغفروا،تصلرنوقفتم7ومتى5

يغفرلكىشىء،أحدعلىلكمكانإن

السماواتفيالذيأبوكملكم

اتمأإن7261.زلأتكم

لالوتعفروا،

يعفرلاواتال!طلىالذيكم

.(رلأتكملكم

ا-11:14الو

ضا!7كفافنانا7خبز3

؟ميوملكلالذي6

ضا،مادخطايا6لناوإغفر4

نغفر7بمنحنلأنايضآ6

إليناممذنبلكل6

تجربةفيمضائدخليمولا

7

261ارقم

الزلأت!ديدالذب0126لحمصوسللعد!صعائمقبل!سر)س(صالصروريأسرصالدائم!شعالجوهريأاتاليومى116متى:

!-سرلىشعتتس!"لم2!+*نصأكلمديد؟7ف؟صرص+3ر)*+س!+عم؟!7ف7سرصء"00565*)ط(!لغفر16اور

والمجد)-المجدسرص(والقوة)-والقوةديد(؟صع!والملك)-والملكلكلان11-13(:92اح)1أيثعكلى17امير+013غرىس

ملكلكلالى!ديد؟بح-صعصر9!اا!/+3ر230ر5*طديد(؟سرلىمماا!)-امير؟صع-(مماءه2148الداهرلن)+دهرالىكا(

لىور(7صعصحهط+!0145لح-مصوسلاتءهآ20170!!كألص!ءه1253اميى؟الدهرالىالقدسوالروحوالابنالاب

ألح-صعسر!-9/الأ(+3ر02330*ط!زلاتهم+015باس؟نبلاتحهطزلاتكمالسماوىوز(!ات0007السماوات

سرس5لمايغفرأصسرصشعصاتء"01241لايغفركمأءه*يعفرلا61بحصمصوسسرسلات50+296أ"*نص

+اول"28.565.007.0101.1241.1424لمراللأ5!حوللص!)29!(طتقفراأ!قفراأ+ه033!كثال!!ي!لتقفوا027:مرقس

565.د"5للاط!*نصأقر؟لحسسرلى.صلات+)313(0!(،)حولرلاتكملكميعفرلاالسماواتلطالذيفابوكمتغفروا،لماشمات261(

بحصعسرامماح"007.298

وز(6.!ااورحر؟بح-خشعكلءه28!اليوموز(61ء"+هاها0.28!اعطور(61كر.لىسرصء"-أاورحرمرقك36لوقا:

+ء،ممة!اكل!أ+ت5ساهـ*!ع،+ص!م!16ص()سرصات!ايضأمح!كماوز(ألا!+كأابضأداتناكما61لم!اه+ص!ك!،6ل!4حأ!ات!اددنوب

نجماصلكىوز(7مرقندخلالىتسمح61بح-ات!اليناللمدسيرور(1،161رلم"35للاع314!!شا!ولكأ؟7ءنصأسر

اورترتمرق؟لحسصعسرصشعس!ه1.007ط!82*؟7ءنص!لحصصلىسرصات+3!طا5*314""حولكأ()الضرير

103(ص173)رتم18:35تىقى1192يي21يقي1126ىي26يقى21

3:317:15؟يوشقى:13:2

25:18:35:تمرقس

18:35لوقا:4:ت

3:13كر؟4:32ا!؟18:35تا-1341:15ا:يع؟

2،

27
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الصوص630

461و36ارقم

6:6!-18ما

م!وجوهـ7يغئرونفإنهم،عابسينالمرائينمثل6تكونوافلاصمتماومتى6

انتاوأقا7.اجرهماستوفواقد+،لكمأفولألحق؟صائمينللناسي!هروالكى

صائمأصضاسللى6تظهرلاالكى8،وجهكواغسلرأسكفادهنصمتفمتى

.7يجازيكمخفاءاد6فييرىالذيفأبوك؟مخفاءاد6فيالذيلأبيكبل

لم2330.025013!!كأنص!لات+هللاطانهما+ءه26!ذواتهم61ء"298هآ!!*نص!،3+2330ه*

+501آ5"!*نصأ+رلم2330.0250ه*طالئرمرتين!+"الخفاء6والخفية16)!(!312*018ت

تا+"20.1241رر5العلنفي

186:4،6:مت

السماءكنوزفي64.

202(رفم)ق

6:91-21مت

حيث،الأرضعلىكنوزألكما

السارقونينقبوحيثوالصدأس

لكماكنزوابل

سوشيفسدلاحيث،سماء

ولا6سارقونينقبلاحيث

،ك6كنزيكونحيثلأثه؟

.ث6قلب5!ايضأ

33-21:34لو

341(ص202)رفم

33(1)ق

صدقة؟وأعطيرالكممابيعوا33

تفنى،لاأكياسالكمإعملرا

،السماواتفينحفدلى.آ!و

ولاسارقيقربلاحيث

كنزكم،يكونحيثلأثه"3؟سوسئبلى

.صيكونمحم!ل!ادأيض،.هناك

سرصأاتءهلم*ويسرفولى625منى:

محكابح5باس

هء!4-51وز(436:لوثا

اوس؟قبلاتء"!*نص!بحصسر!/والم2330ل!للاطكممرتين30216*-

متبم363(ص222)رنم16:9لويقى4

004(ص254)رقم

18:22لوبم004(ص254)رقم01:21مر؟004(ص-25)رقم91:21

01:21؟:91-21:مرمتى

18:22لو:33-34لولا:

د:ا-3ا-91؟يع6:7تما



166و65أرقم43-446:يو؟12-616:لر؟13-391:مر؟22،24-623:مت401

البسلطةالحين650

391(رتم)ق

بر34-11:36لومر22-623:ت

32(آص391)رفم

متى7.عينكهوالجسدسرإج34بنف5،العينهوالجسدسراج22

جسدكمحل7ف،بسيطةعينككانتجسدكفكل،صبسيطةث!بادكانت6

كانت،شريرةومتى؟نثرآيكون7،صكانتشر-رةث!باد6وإن23؟نثرآسبكرن

!ورادلااذآأنظر635مظلما.7فجسدكالنوركانفإن.مظلمآيكيرنجسدكفكل

جسدككانفإن36.يكونظلامألحثبالذي.يكونكمفالظلامظلاما،فيكالذي

يكون،مظلميمألحجزء6فيهليسدثرآ،كفه

ملك.ئضىءلمعانه+السرابخحينماكماكفهنئرأ

33ءه*5*ا-54)22(0236"للاح!كألص!ات+لم13طه21-165بح-مصوسسرصلاتء"5*22شى:

!ه!ط4ءوسيكونوز(61!ره!هجميع16س!ه24)0.1241"ط)5(!كأ73؟4!هنصأسرص.ص.ص+لم13لياهشأولفوز(347وقا:

النوركانفانوز(0361356بحءمح!"1240!يكولىأصعلات124141آ03!هاوهـ!مصيكون71صبحلات*26296.1241.1424لم

007لا5!طحا!!!6121سرص:36آمرضعهفي؟36:1241آقبلاضافةعيهاالقراءةأات!يكولىكمفالظلامظلامآ،فيكلذي

في!ا+33.11241،رال!1240للا!!ول،7ءنصأكا4وعضواى!(5

722:إمر

ائالأئه؟سئدين

الواحديلازم3

اللةاتخدمه

هء1241طوز(حادم247تى:

سل!ينخدمة66.

224(رنم)ق

12:13لو

364؟ص224)رقم

ائالأنه؟سئدينيخدمأنخادميقدرالا3

الواحديلازماوالآخر،ويحتالواحديبغض

اللةتخدمواأنتقدرونلاالآخر.ويحنقر

.والمال



43-446:يو؟12-616:لو؟13-391:مر؟25-634:مت5"ا

القلق67

102(رنم)ق

761ارتم

6:25-!ا3مت

أقولهذاأجلمن25

م!تشربون.ممااوأ6تأكلون.مماتكملحياتهثتوالا:لكم

الحياةأليست.تلبسون.ممالأجسادكمولا

؟اللباسمنأفضلوالجسدالطعاممنأفضل

ولاتزرعلاإنهاالسماءطيورالىأنظروا26

نحازن،7الىتجمعولاتحصد

بالحريانتمألستم؟يقوتهاالسماومم!وأبوكم

اهتمإذامنكمومن27؟منهاأفضل

؟واحطةذراعأتامتهعلىيزيدأنيقدر

؟باللباستهتضرنولماذا

22-12:32لو

933(ص102)رفم

أفرل6هذاأجلمن:1515لتلاميذوفال22

،تأكلون.مما+للحياةتهتضوالا:صلكم

الحياةبنف523.تلبسون.مما7للحسدولا

.اللباسمنأفضلوالجسدالطعاممنافضل

ولا7تزرعلا6إتهام!رباناد6تأئلرا

،مخزنولامخدغلهاوليستحصد،

انتم5بالحرىكم؟طم6يقوفواللة

اهتيم5إذامنكمومن25.الطيورمنأفضل

فإن626كنتم؟7ذراعايزيدصء!اتادعلى6يقدر

؟تهتئونجواقىمطدبلماذا،تقدرونعلى-الاصغرولا

صعصحات)،33"3دلا!نمى!كلم؟صع-حصصشعا!اكاالم/8ءه3298*-!سرس.ص*02330طتثمربونوبما256قى:

س!هلا!ال26.7حيرومع؟بحمصوس

ك!!بم7ونص!ح!كا+4ي!070للأه*"ول16فبسرلات3+را070للأه*هدا!ول!نمى!حح1241!7!و225لو!:

سرص.حرلات!007!5*"ط5!ول!73!لص!كلم؟سسرصضعكلهـع+3ر070ليا4!وكموز(17لاتلة296.1241رلمط5

"همم!ول4!و0235كلم!سرص.كرحرلات+ل!للاهل!"ط!ول*34،و477اونص!سرس،لة28.33.1424ي!0703!كم+!ا

طيوروز(0246سرءحلأ+ه007.2961241.!2.33لموا)070(هط!!كأكا7ونمى!بح-صع-لات+ه.565.0101424)للأ5!

كلم؟لات+لم13)070(ديا5لم*!!73"ه!هنصأءءه0298يا!*ولامرتين!أ-اوهـ!والعربانالسحاءطرر!131صأء!الماء

واحدةوز(+احه!؟7!نص!+070313ليا5*"ط!!*هـ!3ا-54*025551س!"كا311073لملم3!؟4!حما6

!ا!لماذاوبالباقي10266أعلم!!مه!48!و7ونصأصرلا!*ل!را070دلا5للا"ط!!!

334(ص691)رنم6-12:7لو؟172(ص101)رفم923-ا:01تىقي114ىى16ىقي2

01:41لو:25-33

6-12:7لر:24

ه:93مز:01:921127ت:5:71126لط1؟4:6فل؟12:11؟
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25-6:134أمت

لا؟ينمون6كيفالحقلزنابقاشواتأ

سليمانولاإنهلكمأقولولكن92؟ميغزلونولايتعبون

كانفإن03منها.كواحد؟يلبسكانمجدهكلفي

وغدآاليومئوجدالذيالحقلعشب

بالحريفكمهكذا،اللةئلبسهئطرحالتنورفي

قائلين:تهتفرافلا31؟الايمانقليلىيا،انتمجدا

632كفها؟نلبسماذا:او؟نشربماذا:او؟نأكلماذا

يعلملأن،يطلبونها7الأممصهذهفإن

كفها.هذهالىتحتاجونأثكمالسماوياباكم

داوطه!د11ملكوت6ادأولأاطلبرالكن

لكم.تزادكفهاوهذهه،مبر

الغدلأنللغد،تهتمرافلا

شرة.اليوتميكفى؟لنفسه7.ممايهتئم

22-12:132الو

لا؟تنمو6كيفبقناالزتأثلوا27

سليمانولا+لكم،أقولولكن؟متغزلولاتتعب

كانفإن28منها.كراحدةيلبسكانمجدهكلفي

وغدأالحقلفياليوميوجدالذيالعشب

بالحريفكمهكذا،اللهئلبسه6ئطرحالتنورفي

انتمتطلبوافلا92.الايماننليلىيا،انتم

فإن03؟تقلقواولاتشربونماأ-وتأكلونما

؟يطلبرنها،لمالعاأممكفهاهذه

.هذهالمماتحتاجرنأئكميعلمفابوكمانتموأتا

ملكوتاطلبوابل

لكم.نزاد7وهذه7ء،

اباكم7لأنالصغير،القيمآيها،تخفلا32

الملكرت.يعطيكمأنشرقد

761ارقم

سرص(5)6ا*نص!+"لم2330*طتغزلولاتتعبلا؟تنمو!8714*يتعبرلىولايعزلونولايندفونلاأ)33(!...ولهأهه!3...+أ286متى:

!533033.6والمه!كأنص!+20رد!3طتطلها6باسكلم؟سرصلات411241و!؟23ههل!*0326321لم

لنفسههى!؟قبط+!له0346مصوسسرلا!!لم0233013دلاطنص!!6451!اوس؟بحصع1)!ا(ئ!14-6

تب؟،+"298دلا2!*لصأء"007!،لا،ع)+(!0565لفسهالذىأسرص+ها!12.1424!2.33.0101.أرا230ر)5(لأ!!
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.7ءههءلا.*لان!+014+!5قراورحمرهيبكلم؟مما3كاس!،ح"هـ!!اقر؟شع-ء619ا!4ماأ+118وما136قى:

قراورصهي!ترتكلم؟!ا)3(!ءه5كه!اسرلات+لملما5*طح)2!(كأ2نص!902شأ!صعص+!ولان!؟ه1515

!د)070(هسا!!!7)؟هـ(+بررلصأ+رد!دياد!!مدخلور(0426بح!حكر()سرصس!لملهنال!!فالاحابأ،د!قال236:لوقا

!29124150

7:15-25

333-د:12

ا:702-15

يأتونكمالذين،الكذبةالأنبياءمنإحترزوا+5

ذئا!بداخلمنولكثهم،الحملانبئياب
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،صالحات7ئخرج7الصاعالكنزأ

ال!ثتر-سالكنزمنالثئررووالانسان

شرور.3ئخرخإ

43-45(:6الو

منالصالحد"الانسان

،!لاحد15ينيج7القلبالصالحالكنز
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ربلمارب،لماهالقول740

21-7:23شا

يدخلربئ،يارقييالي:يقرلمنكلليس21

إرادةيفعلالذىبل،السماواتملكوت

7.!سماواتد15فيالذيأبي

فيليصيقولونكثيرون22

باحمكأليس+رلت،يارلتيا:اليومذلك

25-13:27؟6:46لر

128(ص83)رنم46:!

رلث،يارلثياتدعونى:ولماذا

أقوله؟ما6تفعلونلاوأنتم

351(ص211)رنم13:23-27

وأغلقمصب-البيتادقام6يكونمابعدمن25

دا!اتقرعون/وتقفرنخارجآ!وابتدأتمالباب

يجيبلنا،إفتح،+رلتيا:قائلين/باب

1241.ر،5للاح2السساواتملكوتالىبدخلء"(3رح2)هذاهو71)33.298.4244)203هـ!أل!نصأ!د،3*ط215متى:

)اور(يرس؟سرصووشربخااكلناباحملثالي!26(:13الر22.7تيوقبر؟سرصلات

ح!7!رالذىأ-6:46لولا:

3را070"5ل!!ولياربوز(71ات5ا!ابح-+كأا!لات(رم)6!دخل-التالربأ7!رال!دقام13:625لوثا:

"احزكر.ص.حر
بح-صعصرصلاتحه296.1241ط!!؟7!لصابح!رات

الو(ىكها8ق؟!ث!سا(15:)34ها:27؟14:14ار)!(قىى485116(ص892)رتما-12.:25تىقى،

6:8مز؟25:12ت:22-23:منى

25:01-13:2512:تلوتا
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21-7:123)مت

أخرجنا،7شياطينوباسمكتئبأنا،

؟كثيرةفوالبصنعناوباحمك

قطأننيلهمأصرخفحينئذ

عها+غي1إذطو7؟أعرفكما

.لأ13ظمحي

25-13:127الو

تبضدئون7حينئذ26.انتماينستأعرفكملا:لكمويقرل

فيليوشربناقذامكأكلنا7:تقولون

لا6:ملكمقائلا6فيتكفم27؟عقمتشرارعنا

غتى1لهئاءو؟بمانتممن-اينأكم(أعرف

ظثم.6فاعثيباجملح

175ارفم

شعف5)!424)آ03طحميعا+ءهم03تراجعرا23.7+كأكثيرة227متى:

!ريا7+"010).565.007.298لم!؟7ءدص!،+ه12411424!2رلم070"55!ل!ل!طك!!ولئ!غ!5ح،ل13266:لوقا

ل!)لح-()ص(صسص*أ"ا07070*"ط!ولبم738لكمافول:ألحصء"5911-أبحسصعسرسلاتحهكألكم0276

الذ71سصلات!آرالاهكهـ*كأدصأ)ء(!آزكمأن!!اتحه0701241"ط!؟7ء1245!61ءه2981424!ع"7ء

س!ه298ل!"ط!كأ7ءونص!ابىمرق؟ح-ص)1424(!الائمور(!+راي!0070كلهـ

6:9كطمزا"09411(ص003)رتم25:41تيقى16)ت(يي6الو(قىى8

25،41؟7ت:26-27لوقا:

الصخرعلىاطبلنيالبيت750

83(رقم)ق

24-7:27مت

أفوالييسمعمنفكل24

بها،ويعملهذه5

بنى،عاقلبرجلئثئة7

علىبيته

الانهاروجاءتالمطرفنزل2د؟الصخر

البيت،ذلكعلىوتعت7والرياحوهئت

47-6:94لو

128(صرط83)رقم

أقوالمبويسمعالميئيأتىمنكل47

يشبه؟منأريكمبها،ويعمل
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سيلحدثفلئا؟الصخر

البيص،ذلكالنهرصدم
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مؤشسآ-كانجيدآادلأن6يزعزعهأنيقدرفلمعلىمؤصتسأكانلأئهيقط،فلم
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،أساسدونالارضعلىبيتأ7بنىفنزل27؟الرملعلىصجيتاد65بنى
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114قصمتى:27-24:

114صق:47-94لوتا:

الخطابنتلجة76

28-92

اكلكمل6فلما28

الاترال،هذهيسرع

21-22:امر

61(ص35)رقم

الىدخلرا5ثثم21

وللوقتا؟كفرناحرم6

مجمعالالىدخل6

.مئعفم

4:32؟ا:7لو

132(ص85)رقماا:7

اكملانلعد

المامعفياترالهادكل

كفرلاحوم.دحل،العص

7:46يو

اور؟33.5650072981424،1لمراا!42*ح!!نص!+5لاأتتم276تى:
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28-92(:7)مت

؟13-391:مر!28-792:مت

21-122:اامر

بهتت

تعليمه؟منمادجموع6

يعلمهمكانلأئه

وليرسلطانلهكمن

.7همهككتت

لل!كما

فمهتوا

تعليمه؟من

يعفمهمكانلانه

وليسسلطانلهكمن

كالكتبة.

شع-حهلم55الجمرعكل!اوس؟899الجمع628تى:

صلات

115صق:28-92تى:

115صق:21-22مرذ!:

092

43-446:ير؟12-616:لو

لو

61(ص5؟3)رتم4:32

ف!هترا

تعيمه،من

لانه

671ارقم

يو

383(ص241)رفم7:46

لمالحدام:6،احا!

.انسانمكذايتكلم

كلامه.كانسلطان

ه؟331241*+حوالفريسونا)كا!+563.007.01011424داح55
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717رقما

العظةمناسبة77.

05(رتم)ق

87(ص.ه)رقم
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هم.فشفا،/جينإلمفلرلي

جموعفتبعته

الجليلمنكثيرة

المدنوالعشر

واليهوديةواورشليم

.الاردنعبرومن

أ3:7-13مر

84(و82ص94و48)رقم

انصرف

تلاميذهمعفيسوع7

البحر،!و6

وجمع

(،أتبع6الجليلمنكث!ر

منو8جهوديةادمنأيضا

أدومية/ادمنو35أورضليم

حرل7والأردنعبر7و

بمكثيزجمغ6وصيداصور

6:17-012لو

84(ص12-09467:16)ر

ووقفمعهمونزل

كثيروجمعسهل،موضعفي

كثيروجمهور،تلاميذهمن

الشعبمن

شليمروأ6و

صيدا،وصور

اليهوديةجميعمن

!ساحلادو+

جاؤوامالذينا8

اسرمصوسصعلاتت+لمللا!ح2كألصأ29580لم3ح8!!5ءه33.298حمكأذاع16سرص!24متى:
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ولالذين7ى!الذين71سرصءس!ه53للا،كأور(!اء"565)60(!ا!لص!5"لم2-65-8تعه!+"291515!

سرصكاع!ل!-!لمكثيرحمعر6صع29!ه*حط!*نص!سرصدح(الا!+آ"ا1350

تاالحروعبرأ)لمرص(لملم2*كأ()8والعر+ا!آتينالاحرىالمدن718/16:لوقا

!هماىايقى618112)ت(ق261الر(قى15ىي12يقاى

11:12ت:8؟ا-12:516مت:7-12:مرقس
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أمت

17-.6:لو؟13-391:مر؟28-792:مت

711-3:13امر4:24-5:12

اليه.أترايصمنع7كمحمعراإذ

لتلاميذهفقال

صغيرةسفينةتلازمهان

؟7يزحموهلالكىالجمعلسبب

27

الجبل،الىصعدالجمرعرأىاوئا5

اليه5تقذمجلسفلضا

فاهففتح2؟تلاميذه

قانلا:وعفمهم

حتىكئيرين،شفىقدكانالأنه.

كلليلمسهوقع

د15أروا!د15اواداء.فيهمن

نظروا،6ءحينما،نجسة

صرخواقائلينموخرواله

اوكثيرآ2.اللةابنانتإنك

ظاهرأص!6لاأنأوصاهم

1131يجعلو7

...الجبلالىصعدثثم

51!س!هه:متى

لا+رالمواه3)0.5ره*!!ا!ئمنصألحصصعو!2ط!صنع!68:مرقس

007.+م!قانلةلهوصرحتخرث،نظرت16ء"328ر5!مرت!21.10//ءه28"لم

335652981241رلمههحط!قانلةلكننص،!كماأ+هلم3!!ه!!كا()تانلبن

هح298آ3*طمم!!،!جعلرا16حه33.565.29!رالم55للا"ح!كأنص+أ

148)رقم6:56مر؟257(ص148)رقم14:36تىقي118)ت(6ق18

مر:6:561112؟92،34:ءمر:01:مرقس

:517لو؟14:36!9:21ت:91لوقا:

6:12ا:131145:لر

43-446:يو؟2

5211-6:71الو

منويشفراليسمعوه

امراضهم؟

771ارقم

أروا!منوالمعذبون

اوكل9،يبرأونكانوانجس!

لأن،يلمسوهأنطلبراالشعب

الجميع.وتشفىمنهتخرجكانتقوة

عينيهورفع02

:وفالتلاميذهالم!

الجموع!أء()6!كثيرأ9.7بححرسرحرت

قائلةوصرخوالهلم()خرتخروانطرت،!+ه1515

51رويا!0126ءه26*"نمالص!+"1424

الر(ي5ق2572611(ص

27
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التطويبات780

51(رتم)ق

(87أرقم

5:3-12مت

98(ص51)رنم

بالروخ،للفقراءكاطري

.السماواتملكوتلهملأن

،7للحزافماطوجمما46

.يتعرونلأنهم

للودعاء،!طوبى

ص.الارضيرثونلأنهم

البر،الىوالعطايقللجياعطوبى56

/.ي!ثبعرنلانهم

للرحماء،طوبى7

يرحمرن.لأنهم

القلب،للأنقياءطربى8

اللة.يعاينونلأئهم

،السلاملصانجىطوبى9

.يدعوناللةأبناء!ملأت

ب-6:0223لو

012(ص97)رنم6:24-26

،7الفقراءأيها02!طوباكم

اللة.ملكرتلكم6لأن

الاغنياء،ايهالكمويلولكن)"2

.اعزاءكمنلتمتدلانكم

الآن،5الجياعآيهاطوباكم21

.تشبعون7لأتكم

،الانالثاعىايهالكم،أوبل251

.(ستجوعرنلانكم

الآن،5الباكونآيها!طرباكم

/.تضحكون7لأثكم

،الانالفاحكونايها)25-ويل،

.(وتبكرنستحزنونلالكم

اعللالاء53!عأ!061بحصعصضع-حملا!ءه33298ا!الان+ااوركلم،بحمحسركرئع9!كا33!4(و5)آ6!ا/5قى:
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صرصاتء"ء8!سنمبعون16اوسمرقمرتين0215مرق؟سرص*لهم16بححراتاة33ي!لما255!بالروخور(27.:لوفى

مرق؟صع-خصرصعللاشضحكرن6!ا!مرق؟صع-
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البر،أجلمنللمضطهديناطوبى.

.السماواتملكوتلهملأن

الناسأبغضكمإذاطوباكم22لكمطربى2111

وأخرجواوشتموكم/أفرزوكمإذا!ووقالواصاضطهدوا6وكمشتمو6+إذا

؟الانسانابنأجلمنكشريراحمكمي.6أجدمنأكاذبين(5محمصعل!شر67!كل

فهوذاوتهفلرا،اليومذلكفيإفرحوا33!لآنوتهفلوا،إفرحوا212

هذهمد16مثللانا؟السماءفيعظيثمأجركمهكذافإنهم؟السماواتفيعظيئمأجركم

بالأنبياء.يفعلوناباؤهمكان7./محمقبدالذين!الانبياءطردوا

بعقالحسنأفيكماذاويل27261
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الو*ت970

24-6:26لو
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ريت!تمرق!صرسلات+1350.28.5650101ليا3!!!ول255:
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24-6:126الو

.وتبكونستحزنونلأتكم،الآنالضاحكرنأيها،7ويل

01تضحكرنلانكم،الانالباكونايهاطوباكم211

مهذهاد6مثللان؟مضاسادجميع6صقالحسنآفيكم*إذا7ويل

الكذبة.بالأنبياءيفعلرن/همأباؤاد!كان

واخرحواوشتمركمافرزوكمواذاالاسابفضكماداطوباكم221

وتهفلوا،اليرمذلكفيافرحوا23؟الانسانابناحلمنكثريراحمكم

بالانبياء.ايفعلوناباؤهمكالىهذهالمثللان؟الصاءفيعظيماحركمفهرذا

081ارفم
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صع

012قص:24-26

ااعداءحب08

5:38-48

38-5:48مت

89(و79ص95و58)رنم

ي431ق

عنقيل:أئهحمعتم38

أنااثا893!سن"سن5وامي

27-6:36لو

أعداءكم،أحئوا:السامعونإلهالكمأفوللكئي27

باركوا28،مبغضيكمالىأحسنوا

الذينلأجلصفرا،كم7لاعب

اليكم.يسيثون

سوممىات33!835:تى

"+ر)5501515للا55طكا7وعليكم286:لوفى

91:21تث!24:02لا!ى21:24ىخر114ى17ىق113ىى27اي!ق
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3-148لم:5أمت

منبل؟الشريرتقاوموالالكمفأقول

لهفحزل،مأك(خذأيمن6المما6ثلطص7

ويأخذيخاصمكأنمأرادمن6."و،أيضآالآخر

سخرك6ومن41،ايضأ7الرداءلهفاتيركثربك،

سألكمن42.اثنين-معهاذهبواحدا،ميلآ

فلاميقزضثتأرادمن6و،أعطه7

ترذه.

27-6:136الو

92

خذك7على7ضربك

رداءكأخذومنأيضآ،الآخر

ايضآ.ثوبكتمنعهفلا

كل7.

لكالذيأخذومن،أعطه

تطالبه.

فاعرض

سألك

فلا

081تمار

(011ص71)رفم1712:

لكم،الاسيفعلالىتريدولىمافكل

والانياء.الناموسهرهدالان؟بهمايصآاتمهكذاامعلوا

هزلح!كتحبقيل:أئهسمعتم43

لكم:فأقرلأناوأمات4.عدؤكوتبغض

الذين3لأجلصقواو6أعداءكمأحثوا

أبيكمأبناءتكونوالكى45،يطردونكم

علىثهسهيشرقفإنه7،السماواتفيالذي

والظالمين.الأبرارعلىويمطروالصالحينالأشرار

اجرفاقييحئونكم،الذينأحببتمإن6"لأنه

بكم7الناسيفعلأنتريدونوكما31

هكذا.5بهمإفعلوا

35و27أق

فصلفأفييحثرنكم،الذينأحببتموإن32
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38-5:148امت

؟يفعلونمهواد6أيضاالعثئارونأليس؟لكم

محمإخوت6علىسفمتمإذا47!و

أمم6ادأيضاأليس؟تصنعونفضلفأيفقط،

/؟يفعلونمادهو6

441ق

45أق

كاملين

نتمأفكونوا48

كامل.هرصماوي6ادأباكمأنكما7

27-6:136الو

الذينيحئون+أيضآالخطأةفإن؟يكونلكم

يحسنونالذينالىأحسنتمإذاالأنه(5و33.يحثونهم

الخطأة+ف؟لكمفضلفاقي،اليكم

ترجرنالذينأترضتموإن34هذا.يفعلون

الخطأة7فأيكون(؟5لكمفضلفأفي،منهمتسزدواأن

بل3د/.جثلاد!يستردوالكىالخطأةيقرضون

وأحسنواأعداءكمأحئوا

أجركمفيكون؟شيئأ7ترجونلاوانتمواقرضوا

منعمفإنه،العلىبنيوتكونواعظيمآ،

نواص36.والاضارالشاكريننغيرعلى

رحيم.هوأباكمأنايضا(15كمارحماء

081ارقم

يسفمرنالذينأسرصأألم!5*طاحباء7سرصك!آ!047مصوسلاتء"لمهذاأصعرص،"233"هكذا466متى:
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122قص:43-48:متى
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الناسعلىالحكص810

68(رتم)ق

7:ا-همت

أ24-01:25؟15:41؟12:36-37

24-4:25مر

214(ص125)رفم

6:37-42

181ارفم

13:16؟15:012يو

701(ص68)رتما-ه:ل!

؟ئدانوالالكىتدينوا،لا

تدينونبهاالتيبالدينونةلأثكم2

،تدانون

002(ص118)رقم12:36-37

بطالةكلمةكلانلكماتولولكى36

سوفالناسبهايتكلم

يرمحساباكهايعطرد

لكلامكلانه37؟الدين

وبكلامكتتبرر،

.تدان

بهتكيلونالذكلمابالكيل

لكم.4ئكا7

261(ص015)رقم15:14

؟اعصياناقادةهمعميان"ا...

اعمى،قادانفاعمى

37

6وتدينرا،لا

و

؟ئدانوالاأنخثميةم

و6أحد،علىتقضوا6ولا

إغفروا،.عليكم+يقضىلاأنخثميةبم

أعطوا،38؟لكمئغفر

جئدآكيلآ؟ئعطوا

زآومضمقثدا

فييعطرنفائضأ

أحضانكم؟وقال24

لأئهب6.لهم:أنظرواماتسمعون

بهتك!يلونالذ!طمالكيلبهتكيلونالذيبالكيل

لكم.بالمقابل-+يكال./7لكم!ويزاذلكميكال

ستمعطى؟له،منلأنه

عندهفالذيله،ليمىومن

وفال93.منهسئؤخذ

هلمثلآ:أيضآلهم

أعمى؟يقودأنأء!ىيقدر

صلتاتن؟شعكلىاتاة)5!2(لم023303بالمقابلئكالوز(27متى:
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بححمرلاتءه0007.298ساح!ئمنص
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ه؟28ح+!ئكالور(6اور؟سسر)ص(عءءه
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بفطان.
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دا-ا:7امت

حفرةلىكلاهحا

37-6:142الو

فيالإثنانأ-يسقطأما

؟حفرة

181أرتم

168(ص001)رتم25-14:24؟

أفضلستلميذليس2

منأفضلالعبدولاالمعلم

أدالتل!يذيكفي25سئده.

كسعلمهيكرن

كس!ده.والبد

الذيالقذىتنظرفلماذا3

أخيك،عينفي

عينكفيالىالخشبةوأقا

كيفأم4؟هاتفطنفلا

لأخيك:تتكفم6

القذىاخرجدعني

وها،عينكمن6

؟:عينكفيالحشبة

آ!ص!،ئىمرايا5

لحث!باد*منأؤلآ

تبصروحينئذ،صخشبةاد

منالقذىتخرجأنجثدآ

أخيك.عين

منافضلتلميذ."ليس

؟7المعفم

كاملآصارمنكلبل

معقمه.مثليكون

.541
الذيالقذىتنظرهـطماذا

أخيك،عينفي

عينكفيالىالخشبةوأقا

؟كيف42؟لهاتفطنفلاخاصئتهك

لأخيك:تقولتقدهـأن

القذىأخر!دعني،أخىيا

هي6ث،!تمادفيالذي6

خشبةث!تادفيالى

أخر!ئرائى،يا؟جممتنظرلا

منالخشبةأؤلآ

تبصروحينئذ،عينك

دافيالذي6القذىجئدآ

نأأخيكجمينم

.تخرج

(705ص903تمر)1ا31:66

لكم،اتولالحقالحق

سدهمناعظمعبدليس

مناعظمرسرلولا

مرسله.

952(ص322)رتمأ59:02

لسى012 اعظمعبد-...

ضده.س

لم+را02330للاط-00556614()+00565.007.0101دلا!7عن1مصوسلات02330.007هـكأتقرل46:شى

أشأ!4!نص!لاتت
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صرصات!ئرضع
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تحرفون!صثمارهصمن82.

73(رقم)ق

281ارقم

7:15-0212:33-35

111(ص73)رقم2ا-.5:ا7

يأتونكمالذين،الكذبةالأنبياءمنإحترزوا07

ذئالبداخلمنولكثهم،الحملانبثياب

تعرفرنهم.ممارهمامن6.خاكلفة

مناوعنبآ6الشوكمنيجتنونهل

جئد؟شجر؟كلهكذا79؟تينأالحسك

الرديئةالشجرةوأئا،صتصنعجئدة6أممارآ

أمماراجيدةشجرةتقدرلا18.رديئةأممارآفتصيع

جثدةأممارأرديئةشجرةولاتصنعأأنرديئة

جيدأممرأتصنعلاشجر؟بهل917تصنع.7أن

ممارهممنفإذآ2النار.فيوئلقىئقطع

تعرفونهم.

43-6:45لو

رديئآمممرآ6تثمرجيد؟شجر؟منمالأئه43

جيدأمممرآ6تثمررديئهشجر؟5!ايضأولا

ئعرفلرهامنشجرهكل4"هلأن

ولاتينأالثوكفييجتنون7لافإئهم
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12.ا-7:5امت

(002ص118)رنم132:33-35

ولرهاجئدةالشجرةإجحلوا

وممرهارديئةالشجرةاجعلوااوجئدأ،

.تعرفالجرةالتمرمنلأن؟رديئأ

بالضالحاتتتكفمواأنتقدرونكيف،الأفاعيأولاديا3

القلبفضلةمنفإنه؟أشراروأنتم

الكنزمنالصالحالإنسان035-الفميتكلم

،صالحات7يخر!7الصالح

ئخرجالشئريرالكنزمنالثريروالانسان

شرور.7

43-6:145الو

الكنزمنالصالحالانسان45

!لاخ،د15ئنتج7القلبالصالح

ئنتجالشرير7منالشرير
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الصخرمحلىالمبلنيالللت830

75(رنم)ق

381ارنم

21-7:27مت
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11لملأ*سا(15:)34ها:27؟
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21-7:127امت

الأنهاروجاءتالمطرفنزل2د؟الصخر

البيت،ذلكعليوقعت6والرياحوهئت

علىمؤسسآكانلأنه،يسقطفلم

هذهأتواليسمعممن6وكل26الصخر.

جاهل،برجليثثهبهاعمل6وما

فنزل27؟الرملعلىصجيتاد56بنى

اوالرياحهثت5والأنهاروجاءتالمطر

صسقطف،البيتذلكصدمت6

.7عظيمآسقرطهوكان

46-94(:6الو

سيلحدثفلئا؟الصخر

البيت،ذلكالنهرصدم

مؤسآ-كانجتدأادلأن6-فىعزعهأنيقدرفلم

يسمعالذي9،وائا0مهو

إنسانآفيشبهيعملولا

،أساسدونالأرضعلىبيتا+بنى

النهر،فصدمه

سقط6حالأ5ف

عظيمأ.البيتذلكخرابوكان

ل!كأ

381ارنم

نص!*رلمطسأ16حه3!0يعحل7ويسمعمن0266حهرر.1424هبط!ء!02صدموز(!للام"30!؟!هعاع256متى:

ممىوسا!124ءا.33ي!03حدآ+احهرل!هم"5لاهكل!اع3،لة!81ل!5خ3030+*!+ع6ار3+ك!!027ء"7.298.1241!و3)0(2*!ك!

.ر3-دلاط!!7!ر47انصأصص7+ههو"!714-أ)بحص(صس.صلاتت!لم13ديا5!ساولالصخرعلىموسسأكانلانهوز(486لوقا:

ه"ط!!!و"!؟7لصأ+ليا"شاولعهء+!3أ-اعة5وز(15ا!75!والوز(94.7نبر!بححرصعسر!ر!5"298.241)

س!"3.007.298.1241ول!،1ت

128قص:24-27:متى

128لولا:47-94:قص
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الجليلفييسوعرسالةتتمة11،7-

481ارقم

برص811.تط!ير!ا

42(رتم)ق

8:أ-!ات

ل!ص(

الجبلمنمهرلمانزل61

.كثيرةجموغتبعته

جاء6أبرصوإذا2

لهسجد

قاثلا:

تطفرنى.أن

تقدرأردتإنسئد،يا

ا:04-45مر

96(ص42)رفم

أبرصإليه.،فأقا

جاثيا(او6اليهيطلب

تفدرأردتإنلهقائلآمو

تحثن6و416.تطفرنيأن

لود:16-12

96(ص42)رفم

وكان21

المدنإحدىفيوجودهأثناء

بمئارأى6؟برصأممملوغ6رجلوإذا

إليها!طلبوجههعلىخارآ7،يسوع

تقدرأردتإنسئد،ياقائلا:

و13.تطفرنىأن

1424-أ+331241*لامم!حاتى2.7؟مما+565.01011241.1424)0(ط!هـ!64لة"!أ،مماأ4هـ،لا!ع16متى:

هطكأ2نص!)9(+رلم090.0130.1330سأ!ولهوحاثيأ!اتء"34010*!3أصع-ح!-وز(أ8!م12!046مرتس:

298!!ب!نص!بح-صعءسرلات+لم0090.40100130.133013"ط()6طهـحيسرعاما41.7(الاتءه565.2981241م

231/لم4!غضب16بححرصع-خات

13ء5!وخرأ-ا!ملانص!)س!ه(1424ورأىافتربأ!ل!13ديا5*ط!ضأولرأىو!161007مرق؟!ابرصوز(126لوقا:

ا-17:114لريقاي

9:18؟2:15:25:تمتى

ا-91ا:17لر:ا-216لوتا:

9:38يو؟02:02!18:26؟
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8:ا-4(امت

لمسهاليدمذ

فاطهر؟أريد،قائلأ:

برصه.طهروللوقت

بسوع:له،وفال

لاحدتقرللاأنأنظر

للكاهننفسكايىاذهب

وقذم

موسى،بهأمرالذيالقربان

لهم.شهادة

ا:04-145امر

لمسم56اليدمذ

فاطهر.أريد،:له5وقال

،البرصعنهذهب!للوقت7و4

فانتهره43طهر.او

:دوقال1144للرقتوأرسله

بلشينآ،5لاحدتقوللاأنأنظر

للكاهننفسكايىاذهب

تطهيركعنوقذم

مرسى،بهأمرما

وابتدأفخرجهوأقا45.لهمشهادة

الخبر،ويذيعكثيرأ،5يناديمما

علانية6يقدريعدلمحتى

،صيدخلمدينيماالى

؟اكان5خالييمامواضعفيخارجأبل

11-5:216الو

لمسهاليدمذ

فاطهر؟أريد،فائلأ:6

.مءكأذهبصصاد6وللرقت

صاهوأو49

لاحل!يقوللاأن

للكاهننفسكأيىامفيى

تطهيركعنوقذم

موسى،بهأمركحا

7.ملهمالشهادةالى!

عنه،الخبراكثرفذاع

يسمعوالكىكثيرةجموعفاجتمع

امراضهم؟من+وئشفوا

فييقزلفكانهرأتا

ويصقى.البراري

481ارقم

51آقناحيإ.كلمنإليهيأتونوكانرا

كرلت؟بحصع-تممالة33.29!3را+ح!كألصأمصوسصع-سرلات+5للاطح2يسوعال73متى:

حبحسصع-حصرسع/؟ءه3)س*15ءه298!ا!كأنص!لات!121!+لم0090.133013للاح!21وز(641:مرقس

للا!1ا!سرصاقبسرص.يىاتس!"565298ل!3للالا!!!نص!سرحرلات+ي!0090.01301330صاولله+اذتال043142

1326لاتتللا5!045سرص!5593هح!نصأاة5650072981241ر00130333"طكهـ!مه!وز(0445ع51

(ح)،!115سرحرلات+وال!0900130ه*!ولنص!ضعكللم/!1423!س!ه2833.565.298ساح*14

لكم،(ى)1كانالثهادةالىحتى0146ع5طهرور(16ءه33.29124!.ا،لمه"ط!!أ!كأنص!+لم7ولمتكلمأ136لوقا:

اليهياترنوكانرا،خاليةمراضعفيكانخارحآبل،يدخلمديةالىعلانيةيقدريعدلمحتىويذيعينادىواتدأفحرجهواماوز(+1)مرق(؟ات!هذا

بحصصعلاتتءه298.1241لمراثلاط5+!ا!كأنصأعرص+لملأ5ح2)ك!(بواسطته+015!كفرناحومالىايضأوحاء

ء6(ص93)رئم4:42لر؟65(ص93)رتم35:امرىق21102-32(:)13:9414لااق3

:4:مرتى

:44:مرتس

لوتا:16-12

9:18،28

:8؟7:36؟5:43!3:12

2-41:32؟13:94لا

01411313:94:لاص:ق

ا-:ا؟ا

0314:2؟9:9!لا

3:21؟6:12؟1611:لر9:62مت؟4:14،37لر:21115-14:32؟
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كفرناحوصفيالمئةقائد85.

85(ارنم

8:5-13ت

الم!هرئادخل56

اليهجاءمكفرناحرم

يطلبمئة-أ-قائد

غلاميسثد،5يا:ويقرل6اليه

مفلرجآ،البيتلىمطروح

جدا.متعذبا

2:ا؟7:03مر

07(ص43)رفما:2

كفرناحرمايضادخللم

انهفميغايامبعد

بيت.في

7:ا-01لو

13:28-92

128(ص46-0836:94)ر

داكلاكملان-بعد616

صسامعادفيءأفواد

دخلمصشعب،اد

كفرناحرم.

منةلقائدوكان

أ-عبد

مريضأ

المرت،علىمشرفآ

حمعفلضا3عزيزآ.عندهوكان

أرسليسوععن

شيوخ/ءاب5

حتىيسألهاليهود

.عبدهويشفىيأتى

داالى6جاؤوا،فلشا

اليهطلبرا7ميسوع

ب-4:4654يو

52(ص43-0324:146)ر

خادم-للملك6جماكانو6لي46

إبنه

كفرناحوم.فيمريف!

حمعإذهذا47

اليهودتةمنجاءفديسوعأن

انطلق6الجليلالى

نأ+وسألمءايى

وبثفىينزل

.الموتعلىمشرفآكانلأنه،ابنه

نص!صرصاتكفرناحومالهردخلهذهوبعد!)صرص(كاهذهوبعد!؟قب+230ر5"ط)"شأ(أح3اعأا+ه؟4ء4أءهـ،!؟3+وله!حه"!ةمم!56مئى:

هيلاور؟صسرص،+!065اوسكلمص؟3صسرصألفتائد16؟تبحه33.0071241.لمرا2ح5!*

!ل)!ي(+سأ!!نصأءه5وحيرأ+لم13ليا-"لاسا2كأوثا316(صرصت)1!حاءالكلماتهذهنولمنانتهىلماانهوحدث16لوتا:

هء007ل!13-ط!*سألرا16ات!-!007اليه046بح-اتس!ه007ي!3!!03)8(!علاموز(026لة)298(

"ء565.1241.رري!13سا*.اليه(!+لص+)ءجاأء7و07461!""ث!أاأ3مما1730ا؟830.33.298.1241*ط!!يإفكان!ا6:يوحنا

!ا860.33.29،1!.8300101.1241؟*سا!ح!!كيء7ونص!لات+630313للا5ول+"اات

الر(8ق)!ر(1141(يو)41(قالر

ا-2:19بر:46يوحنا:



27

33

36

185)رقم46-454:يو؟أ-701:لو؟13-391:مر!5-813:مت133

8:5-113)مت

57.-ء
أتىانا:الههـ!الي

..وأضفيه

المنة-قاند7مأجابو86

سئد،يا:وقال

نأمستحقاأنالست

سقفى،تحتتلىخل

كلمة،قلفقطلكن

./ادنحلاهـصفيثمفى

تحتإنسانأيضاأنالآنى

تحتلى،+سلطان

وأقرلجند،يدي

فيذهب،،اذهب:لهذا

فيأتي،،تعالولآخرة

هذا،إفعل:ولعبدي

سمعافلما.فيفعل

تعخبيسرع

11أ-ه:7الو

مستحقإنهقائلينباجتهاد

دلأنه؟هذالهئفعلأن

وهوأثتنايحث

المجمع.لنابنى

معهم.يسوعفذهب

بعيل!غير!نو!!

البيتعن5

أصدتاءالمئةقائد7أرسل

تتعب،لاسثد،يا:ملهيقرل6

ناصأنامستحقآ6لستلأن

7!لذلك؟سقفىتحتتدخل

أتيأنأهلآنفسىاحسبلم

كلمة،فللكن/؟البك

غلامى.يبرأ6ف

تحتانسانأيضآأنالأنى

تحتليمرتبسلطان

وأقرلخنذ،يدى

فيذهب،،اذهب:لهذا

فيأتى،،تعال:لآخرو

هذا،إفعل:ولعبدي

هذاحمعفلضا9.فيفعل

منهتعخبيسرع

451ب-64:!اايو

:يسوعلهفقال48

وعحائب،أيابتروالمإن

94تؤمنونلا

لهفقال

إنزلسئد،يا:الملك-خادمأ-

ابى.يموتأنقبل

.02330"ط!ايسرع7ابحصرصلات+لم02330.025013*طساكأ!بح-حمصوسصعص.صصرصضعر:ات007كاه57متى:

نص!ععء"ر3!+كأفاحاب!086؟()بحصصكا؟"29!!كأنصأبح-حمصوسصعصصص.سلات+والم0250

"ء!!مرتبوز(9.7حبحصمصوسصعكالم!اوسصكلمص!سرصالالفقائد16بحسرصلا!+لموا20و03ل!طساكأ

كل
شعات

\!"7ء2611صعس!ه2981241.!،كأبم7ونص!بحسرلاتت+لم،71ت")*(5طهح)!(ئم2اب17!313م56لوقا:

سرصاات8007!وز(!07لات007للأ!كأبم7ر714لصأضع!ات+لم،1يات5"ط!حول16بح-صعءلات0007"كأ

لح-حصع1241ط!بم714"7نص!بحلاتت+لمالملا5ل!"!شأ!*يئحفىور(6

714.!ا؟ك!"أ505!ا946يوحنا:

6ق92

01:2اع:5:لوقا

2:4عب؟15:91روم؟2:9114:03اع؟31:22مر؟4:2دا:84:يوحنا
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18

4:46-54يو؟ا-15ة7لو؟ا-3:391مر؟8:ه-13مت134

5-8:113امت

للذينوقال

لكم،أقولالحق:يتبعرنه

المقدار-بهذااحد-لاعند6

أجد.لمماسرائيلادفياممانآ

11أ-.:7الو

الذيالجمعالىوالتفت

لكم،أفول7:وقاليتبعه

بهذا-المقداراسرائيلالفيليلا6

.مأجد-لماممانا

85(ارفم

451ب-4:64ايو

121ق

نإلكموأقول11

المشارقمنكثيرين

والمغارب

معويتكئونسيأترن

ويعقربوإسحقإبراهيم

،السماواتملكرتفي

فئطرحرن6الملكوتبنرأئاا2

الخارجية؟الظلمةالى

البكاءيكونهناك

ثثم3.الأسنانوصرير

المنة:-فاندأ-دبسوعفال

351(ص211)رتم28-92س!ا:

البكاءيكونهناك

متى،الأسنانوصرير

وإسحقإبراهيمرأيتم6

الأنبياءوجميعويعقوب

وأنتم!،اللهملكرتفي

/خارجأ.مطروحرن

المشارقمنويأترن

والجنوبالث!مالمنمو6والمغارب

ويثكنون

اللة.ملكرتفي

13:28ق

:يسرعلهقال05

!ا")1!(4ءه298(،)م*!نص!مصوسص(صص)صلات+3ر20.0250ر03طحكألكلافأالمقداربهذااسرانيلادفيولاوز(016متى:

اوسكلمص؟صصالالفتائدأ-013رين؟اتيذهرنأص-سسرصمما0250.كأفيحرحون0126بحصعسر
ت!كر.)حرمم(

اصرائيل!الفياجداالمقداربهذاايمالأابدأ16لاتءه،لمديا55الحقوز(797:لوقما

للأه*!ولكأ09216سرص!س!ها+لم070دلأ*"لاا!ول7ءولصأ5كأشاهدنمأ411241"لمه.!5"هع5عول286أ:3لوقا

ات298ءه!سا"،منص!7070ءو2!لاتل!!

ي42لىق111155:املا؟95:91اش؟701:3مزيق11،8ى255،ىق

25:03؟24:51؟22:13؟13:42،05ت:112ا701:3مر؟11:املا؟95:91؟94:29اش:ا-12امتى:
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5-8:113ات

كما7إذهب،

لك.يكونأمنت

اءاغلاهـ5فبرأ

7.متلك!ساعةادفي6

137(صا-878:415)رقم

11أ-.:7ألو

2667:01(ص151)رقم7:03

المطورجع1الىفذهبت

ه
7المرسلونالبيت!ابت

العبد7فرجدواابنةد16ووجدت

صخ.فدوم!رالقادعلىملقاة

.الشيطانخرص!تد

451-ب4:64أيو

أمن6.حىإبنك،إذهب

قالهاالتي7بالكلمةةلرجل

وذهب.يسوعله

نازلهووفيماا

55عبيداستقبله

مغلاهـء6إنقائلين7

الساعةعن6فاستخبر52.حن

أخذفيهاالتيم!مت

أسىإثهبمفقالوا6؟يتعافى

تركتهالسابعة7الساعةفي

بحلاتتحه33دأ0250!كأ!5ق!سصسرصاتء"0250*!*لص!لح-سرصلات+لم"ا02330طحو+13متى:

شعصحاتا!000250.33.0101للاحالاعةتلك+-مذ0071424*اليرءدلكلى16؟صعسر+"لم230ر5*طحلصأمصوس

سرصا!ا!1241()33.لم)0250(ه)ولح2.*صختدالصدفوحدالساعةتللثفيبيتهالىالمئةقاثدورحعوز(17بحسصع-ح

لالأول4!هوخرحقدلعد)96+لمء365007آ5!والفراشعلىئلقاةأ(!)-!اابتال16لحءات128دلا!"4!بر355:مرقس

لح؟ه298.12411424ررهدا!!نص!سرحر(+رل!

تا5")124.،3007298*ط!!73ءنص!صسرلىشعلم!"3لا5")!(حولالمريض17!العبد()وئلعىالعميد71.7:لوقا

صرف

لم+،1للا03ك!ءة17لاتس!"50101.1241*كاه!7،6ءرنصأ؟ه29!3!هدافآس!سرا!!ي!رال!5شأولوأس0.77يوحنا:

جمه!7،6ردصألاتءه5652981241لمللأط!كأ0!.1410!هاحه7ءر5و(...ئلغى)،*؟"لأ5طشا!ول2*"7ءنصأ

فائلينولثرواألات!،م630"5؟لثاحولع!،6فائلينس!ه(له)+واعلرا!؟!ك!ثم()-،واخبرو7سر4)4(+،لم0630)فىللا(ح!

!ل33296.1241لاسامم!!حه(عه!ء)ءثافأسرحر!ي!630للأ5غلامك16لحس!ه2960101.1241لادا!73ءنص!لة33.565ل!ك!

!!؟7ءتلكالساعةعن!+ليالا05236412اور؟(الاتءه!د!صأ!ول*7.ك!ءرنصأآ3ابنهكلامكأ3صسسرصات

سرحر!لات+ري!0630!ول*وفالوا!سركر.صعحه1250+ك!!ه61لاتاة33.565.0101ي!063013!للالاك!!حول!ءنص

سرالتاسعة!ءالثالثة33.565.01011241،117.لمديا8*لأط!أ!عه!ء7ونص

6ي)رو(ق58

63

66



96

72
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51!اب-دا4:6ايولومرمت

أته7الأبففهم53.الحضى

قالفيهاالىالساعةتلكه)في(

حن،إبنك:/جسرعاد!له

وبيتههرفأمن
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المساءعندالمرضىشفاء88.

38(رتم)ق

881أرقم

8:16-17مت

المساءصاراوثا6

اليهقذموا

كثيرين؟مجانين

بكلميماالأروا!أخرج

المرضى،جميعوشفى

الكي7

32-34:أمر

63(ص38)رنم

غربت6إذالمساء،صاروتما32

جميعاليهقذموا،الشص

؟احجانيناد!و7السقماء

حدينةادكلكانت6و33

.مجابادعلىمجتمعة

مرضىكثيرين6فشفى

وممختلفةبامراضمصابين

بمأخرجكثيرةشياطين6

لأنهم،يتكلمونالثمياطينيدعوأ
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منهم5واحدكلوعلى
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اللة.ابن7هوانتإتكوتقرل

لأنهم،يتكفمونيدعهملموفانتهرهم
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18-8:122امت
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يسوعاتباع980

176(رقم)ق
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حولهجمعأ6يسوعرأىاوئا8

العبر.الىبالذهابأمر

وقالكاتثفتقدم

أتبعكمعفم،يا:له

لهفقال2.تمضىأينما

اوجرةللثعالب:يسوع

اوكاز،السماءولطيرر

لهفلي!الانسانابنوأئا
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اطساءعنداطرضىشفاء88.
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18-22(:8)مت

بأشعياقيلمايتئم
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ك!1مرو1سظمظ1خد

حط.

41-04!الر134-32أمر

981ارقم

يي13
53:4،11اكأ

يسوعائباع980

176(رنم)ق

18-8:22ت

حولهجمعآ7يسوعرأىاوئا8

العبر.الىبالذهابأمر

وقالكاتبفتقدم

أتبعكمحفم،ياله:

لهفقال02.تمضىأينما

اوجرةللثعالب:يسوع

اوكار،السماءولطيور

لهفليسالانسانابنوأثا

رأشه.يسندأين

515(تلاميذمنوأخر

ليائذنسثد،يا:لهفال

وادفنأؤلآأمضىأن

4:35مر

223(ص136)رقم

كانلمااليرمذلكفيلهموقال35

العر.الىلنجتزالمساء:

57-9:62لر

403(ص176)رقم

و657

واحدقالالطريقفيهممفيما-ساثرون

أتبعك:له

اد5لهفقال7.80تمضى7أينما

اوجر:للثعالب:يسوع

اوكاز،السماءولطيور

لهفليسالإنسانابنوأما

وقال95.رأسهئسنداين

تبعي.ا:لآخر

ئذنا(،سيد-ياأ5:لفقا

وأدفنمأؤلآأمضى6أنلي

بح!حه3كأ5جموعأأمصوسصع-حا؟1424*ا!(505*)6كثيرأجمعأ!صرلات!رلم230ر5!احكأ2كثيرةجمرعأ186متى:
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احه،(6لاحأ!ه:)"!كأ21!16فصص.ص.صلات+لم"ا1810يات5"ط!أ2!ولكأ7"4ءودمىأاور؟صصحه5!!كا0955
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أ-122!مة8امت

يسوع:5لهفال6ف22.أبى

المرقماودعاتبعني

موتاهم.يدفنون

الو
90576-162

له:فقال

الموتىدع

انتوأثا،موتاهميدفنون

اللة..مملكوتونابفاذهب6

أتبعك،أيضآ:آخروقالا

أؤلآليائذنولكن؟سثديا

فقال62بيى.فيالذينأوذعأن

أحذليس:مجسرعاد!ااد6

وينظرمحراثعلىجداديضع6

محلكو!د6لصلحبمصراءادالي

الله.

091أرنم

سرص9!اكا!33كأ333.29!)140!حكأنصأ*033+طتكقم226متى:

ط)!(!نصط!ءه125أسرحر+4؟ل!للأ5للاشأول3412أصع-ح1810007!4ءو7ر062364!أ-امفيى06لوقا:

سرأشع+ري!للأت5*طح!*ادصراءالىوبحظرمحراثعلىادجدهس!ه(5*كهـما)!!ال!كاأهعبضع16كر.سسرصلا!33124141ل!ت

ابى!؟4ءه0071241كأ2ءولمالملكوتفي6كاأهع(4ا+ها.ا!اه7ء)رلم!نص!كلم؟ات!4ءو7ولمحراثعلىجدهادويضعيظرصراءارالى

اوركلم؟لات؟"33.296لم1810تط!+كأنص!+رلم"5)5(للا!حولالملكو!الى

ى11ىق1118)ت(14الر(ق179الو(1417)ص(ق

913قصر،18-22

3:12فل6191:02:امل

23-8:27مت

8:18

913(ص988)رتم8:18

جمعأي!رعراىولما

العبر.الىبالذهابامرحوله

12:91؟43:ايو؟9:9

الحاصفةتهـدئة.9.

136(رقم)ق

4:35-41مر

223(ص136)رنم

اليومذلكفيلهموقال35

العبر.الىلنجتزالمساء:كانئما

أخذوهمجمعادصرفوا6ف

!صرفوهأا!5"565007!2.رلم5!كا14!وهـيموالحمعصرفرا366:مرقس

22-8:25لر

223(ص136)رقم
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!سفينةد15دخلوئا23

.تلاميذهتبعه

اضطرالبذاإو42

حتىالبحر،فيحدثفدعظيم

السفينة،الامواجغطت

وهو

وأيقظره7فتقذموا25نائمآ.كان

،7نجسئد،يا:فائلين

فقال26.نهلكفإننا

الايمانقليلييا،خائفينبالكم.ما:هم

الرياحوانتهرقامثثم

والبحر،

هدوءفصار

أ261ق

4:35-141امر

السفينة،فيكانكما

بم.ءم!كانتسفينةأخرى6و

53-ق

نرخفحدث

عظيئمريح

حتى،السفينةالىتضربالأمواجفكانت

هو6و38.السفينةتمتلئصارت

وساد؟علىالمزخرفيصكان

أيقظوه7فنائمآ.

معفم،يا:لهفالراو5

نهلك؟أتنايهضكأما

04آق

وقالالريحوانتهرفقام93

ابكم.،أسكت:للبحر

هدوخوصارالريحفسكنت

خائفين6لماذا:لهموقال04.عظيئم

؟اممانلكممأليمى؟تكونون

2212-د:8الر

سفينةمدخلهوو6

وقالقلاميذهمع

عبرالىلنجتزلهم:

هموفيما23فأقلعوا.،البحيرة

نوءفنزل.نامسائرون

جحيرةصادفيريح6

خطر.فيوصارواماغيمتلئونوكانوا

يقظوهوأفتقذموا2"

معفمم-يامعقم-يا6:قائلين

نهلل!.إثنا

أ25آق

الريحوانتهرفقام

؟ا!اءاد!وتمؤج

وصاهـهدوء2انتهياأ-ف

طم:قالثم.

اممانكم؟7اين

091ارقم
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قائلين:الناسفتعخب27

فانهذا7افي

والبحرالرياحأيضآ

يطيعونه؟

4:35-141امر

وقالواعظيمآخرفافخافوا41

فإنهذاهومن:لبعضبعضهم

والبحرالريحأيضآ

تطي!ءم؟6

22-8:125الو

قائلين6وتعخبوافمخافوا6

فإنههذاهومن:بملبعضبعضهم

والماء،الرياخبأمرأيضآ

؟/ءجطعوت!ف

191أرفم

تير؟ءه*انان727:ضى

298ط!2*لصألات3)0+رهللا!بطيعرنه!219//!بطبعرنأءه!2والمه+كأح26411:مرقس

007!،7ء!اصع-!ا!ا!و.3298.1241.1424يا؟لا16231ءه33298.1241ط!خافرااذهم286لوقا:

الجرأسيينمنطقةمجنونا9.ا

137(رقم)ق

28-!ا8:3مت

العبرالىمهوجاء6وتا28

جدارتين7ادمنطقةالى

إستقبله

القبورمنمجنونان

،خارجان

26-8:93لوا-5:02مر

225(ص137)رفم225(ص137)رفم

وساروا26البحرعبرالىجاء6او

الىجراسئين،7ادمنطقةالى.جراسئين7ادمنطقةالى

الجليل.مقابلهى

الارضالىخرجوثا27السفينةمنخرجوتا2

استقمله!بورادمن6ءاستقمد7-للو-5 مما.

فيه-كان7المدينةمنواحدمرجل6نجى،روحبهمإنسان

يلبسلا6بمطويلزمان6أيضأضياطين

فيبلبيتفييقيمولاتوبأمفيمسكنهكان

0565.007.4دل!طمم!ا+ه"،اءأةأ!،!ح()ضع-!+هماؤوحا826:متى

)55)5(ح!نصأهـولجزارئين!لح3()عرص+رالم*كأط2جرجسيين

ابىا؟بحسر9اء28.007.29124!.ا،ل!55لاشا714ء!أ-اتىأ:مرقس
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لانت2670هـ!7!ولصأسرل!+13503للال!"ولارئين

16ءه1241!هـكأ7ءرنصأسرص+لم135013ليات5*
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28-8:134)ت

جدا،هائحان

يقدرأحديكناحتى

الطريق.تلكمنيجتازأن

92.

اد!و

لناما:تائقينصرخاقدهما

اللة؟ابن7ياولك،

؟ضاملتعذبالرفتتبل6هناالىأجئت

5:أ-012امر

نأأحديقدرلموالقبرر،

لأئه64بسلاسلولايربطه

وسلاسلبقيردكثيرأزبطقد

وكسثرالسلاسلفقطع

أحديقدرفلم،6مالقيود

ليلآدائمأ"وكان؟يذتلهأن

وفيالقبورفيمونهارآ

نفسهويجرحيصيحالجبال

منيسوعرأىفلئا6.بالحجارة

له6وسجدركضبعيد

ليما:وقالعطبمبصوبوصرخ

اللةابنيسرعياولك،

لاأن،بالتهأستحلفك؟الجلى

له:قاللأته8تعذبى.

النجسالروخآيهاأخرج

.الانسانمن

وء4ثآ

26-93(:8الر

.القبور

ب92آو

يسوعرأىفلضا28

لهخر!صر!

ليماعظيبم:بصربقال/و

طه/اد!ابنيسوع5يا،ولك

لاأنمنك،أطلب؟العيئ

صوح6ادمرأ6نهلأ92.بىتعذ

يخرخ6أنالنجس

كئرزمانمنذلأته.الانسانمن

""ربطوفديخطفهكان

وكانمحروسآوفيودبسلاسل

دامن7وئساقالرئطيقطع

191ارقم

مصوسسرصشعت)!ا1//)2984.وولمطح5!كأنمىأبحسصعصصسضعكلىات+رلم14!02420*رحيسرعوز(927قى:
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فسأله03.البرارىالىشيطان7:وسأله

احمك؟ما:7يسوع؟احمكما

لأن،6لاجثرن7:فقاليأئنا7،اسمىلاجثون6:ملهقال6ف

مءبكثرةضياطيندخلت.كثيرون

يأمرهملاأناليهطلب7و31ئرسدم6ءلاأنكثيرآاليه.اوطلب

وكان32.الهاويةالىبالذهاباوكانا.المنطقةخار!الىوكان.

!يمةخناز-رقطيعهناككبيرالخنازيرمنتطيغالجبالعندهناكممئيرةخناز-سقطيععنهمبيدأ7

فطلبرا؟الجبلفيترعى6افطلبوا2؟ترعىطلبوافالثياطين31.ترعى

لهميأذن6أناليهالىأرسلنا:قائلين6اليهئخرجنا،كنتإن:فائليناليه

؟مبالدخرلتلكفيفيها.لندخلالخناز-س،الخناز-ر.قطعالى3ضاأرسلى6

فخرجت33.لهمفأذنفخرجت.ملهمأذن6اف3فخرجواامضرا.:لهمفقال

دخلت6والانسانمنالثاطينودخلتالنحسةالأرواحومضوا

اندفعوالخنازير،الىاندفعوالخنازير،الىكلاندفعفدوإذا؟خنازيرمد16الى

الىالجرفعلىمنالفيمالىالجرفعلىمنالقطيعالىالجرفعلىمن7القطيع

واختنق.البحيرةفاختنق،ألفيننحووكانالبحر،وماتالبحر

الرعاةرأىفلتا34رعاتهاوائا14.البحرفيالرعاةائا33.ابهفي

هربواكانمافهربراومضرافهربوا،

وفيالمدينةفيوأخبرواولطالمدينةفيأخبرواأ-ووعنشى؟كلعنوأخبرواالمدينةالى

191أرقم

.ررلم"24270ه!ل!نمىأعرس.ص9؟+لم"لمساحبالدخرللاإنذنوز(0316)سرص(ح"100565لات03+يىئى:
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مصوسبح+563.007صامم!شأ3الخناز-س+اتصص.ص

ه؟7حهه!ي5ط)!سأ.!.كأنص!+لمرا5*2!ولكأ2لاحايرن16+ه7.0101هه.65؟ءقائلأاحاب!ات!"!احاب96:مرقس

!لة(8و2للا!ى)6بحصسلات؟"طكأئرسلاياه!ات(!1241لملما740ول)6+!ئرسلهم0016ء"رلم!()6!+!كرن
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الحنازيرالىارسلهميوعالربللوقت!0070565.007(.565يرعاد)+ارطهم0136ا!298لم5ساسأ!!نص!1328ل!تكلصراو(

ابي؟بحصصرصع،28.0296لمه"ط!أ!كأنصأسرصلات+)12416(،لم740وليسوعللوقتلهمحمح!31)أ(علم)ء(!"!

ابي؟+ه.7.29812411424هه.ر3ل!0740طمما!ح!!!نصأ*ه28565.0101.رل!5*رؤؤا14.7
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بحصامء03255حبح-*565.007.00101"-55!""!اولطدوز(137.)ات(ء!شياطبنلانناكثرين؟احمي16
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2813-!ا:8ات

المدينةكلفإذا،3.المجنرنين

ج!رعاد6صلاقاة6دخرجتقد

رأوهوتا

اليهطلبرا

مينصرفلكي6

ضخرهـ/!م.اد5عن

5:أ-02(امر

ماليروافخرجوا؟الضياع

يسوعالىاوجاؤوا3جرى

جالاالمجنرنفنظروا

ولابآ

،ملاجئونادفيه-كانالذى6وعاتلآ،

افحذثهم06فخافوا

جرىكيفرأواالذين

الخنازير.وعنللمجنون

اليهميطلبرنطبتدأوا6اف7

يمضىأن

تخومهم.عن

السفينةدخلوئا

مجنونأكانالذىاليهطلب

معه.يكرنأن

له:فالبل،يدعهافلم9

اهلكوالىبيتكالىاذهب

بصاد6كمهمأخبرأ-و

ورحمك.صنعمبك

الفرفييناديوابتدأفمضى

،يسوعبهصنعكمالمدن

الجميع.فتعخب

26-8:913الو

جرىماليروافخرجوا635.الضياع

يسرعالم!وجاؤوا

الذيالانسانجالسأفرجدوا

لابسآخرجت6الشياطينمنه

د15قدميعندموعاقلآ

فأخبرهم036خافواف،يسوع

خلصكيف/رأواالذين!

.محجنرناد6

حمهورادكلاليهطلب7و6

يذهبانجراستين6اد-المحيطةممنطقةاد

عظيم؟خوفاعزاهملأنه،عنهم

رجع.6مسفينةالى6فدخل

منهالذىالرحلاليهفطلب!

/؟معهيكبرنأنالثياطينخرجت

فائلا:ءصرفأ-ليلكن

بيتكالىإرجعأ-

اللة.بكصنعبكموحذث

يناديالمدينةكلفيفمضى

.يسوعبهصنعبكم

كرلتا،3298ينصرف!دلا!ينصرفان16عهر.29!3حكأداه،16ح"33لم5!كأنص!+13"24270ل!طصالقاء346متى:

!ص

طلبرا0176شع-حدا،53سا.*نص!صصلات5-أ+لمرا07407010*شأ!!كألاحايرنالفيه!نالذي156مرذلى:

*طول16312حه55ح!!نصأ+1320.34)0سا!برأحه28.007ل!راللا!كا،5ارلي891.6ءه7.1424هه.65؟0!

002//ح!)!م(نصأ)1241(هانتةبكور(ألات+رالم740.1320.1340

نصأ!مرا"5دلا"ط!ا!ا!اح*ءأح!دالا516خافوا(فبلفحذف)وحاذولابأعاقلأحالأالمحنرنرراواالمديخةمنفوصلرا635لو!:

فطلب0376سرص.كر.)ص(الرجلأح-ألاتةء+هأ!عا!)+(5لاحايوناد6اسرص.كرءه!036957!0،7!اءه!)2(!؟7!

.3رلم"ا5!ساضا()22.!حرجئيز516ترخرا!+"7.00)01.1424.ههكا!5لمدلا35للاسا)!(أ5!(هـ663ده51بحوعالىوالجطقةالجصيئ

565.80101لم03عللا!!ول!سفيةادالىوز(16)صع(لاتتء"5،ح!؟7!نصأصر!ليال!"ولكأحدارنينأ)بح(له007.1241.

ء!ام!ثيى0936كرلت؟3سرصءهطارسلأللاعفم16"!038(اقزاح.!عأ+"ء43اععه!3+علا"عول61!ا!-أ+.1424
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شفاءاطفلوج29.

43(رنم)ق

2:ا-12مر

07(ص43)رفم

17-5:26لو

07(ص43)رفم

(29ارقم

5:ا-7،8-91يو

سفينيما7الى+فدخل1

وجاءواجتاز

مدينته.

ئقذموناذإو2

جآمفلوليها

سرير.علىمطروحآ

كفرناحومايضأدخلثثم

أئهفئمعايابمبعد

اجتمع7و02مبيتفي6

يسعيعدلمحتىكثيرون

،البابحولماولا

بالكلمة.يخاطبهموكان

مقذمينجاؤوا6و3

مفلوجآءاب

.مأربعةمنمحمولآ

يقدروالمو4

لسبباليهيحضروه6أن

حدثو71

الأيامأحدفي

وكانوا،يعلمكانهرو6

معلمو-وفريسيونجالسين

كلمنمقد-أتواكانواالذينالشريعة

اليهودبةوالجليلقريإمن6

قرةو؟6بمأورشليمو

7ء.شفاثطدمدكانتالرب

يحملونبرجالوإذا

مفلرجآإن!اناسريرعلى

يطلبونوكانوا

515!ويضعوبهيدخلواأن

يجدوالموئا91.أمامه

لسبببهيدخلوناينمن

مصوسصع!8و33.565.2لم013شاط3!كأنص!+20ر3للأح8+الاشعحكا!،لم"ه3+صأح!ا)6رحيسوعال17متى:

سرصأات!لم090130.13ه0شاولللوت2.7ء"033.298*ط!!*8،ءنص!+3را090.0130حولبيتالى16:مرقس

.007.)565(ي!013!+ح5-13428أ!وه5يهـ،ح6-328-03615قبصرصلاتحه033.007.298للأدا!ك!نص

لم0913ه!شأ!يقزبوا046يئع5"33.298)ط(!كأ،"ءنصأبحس)ع(*مفلوجأفرايقياحامليناليهجاؤوارحالاذا!(سر)*1241

قبسرصلاتءه)33(.298طه!*!"ءنصأصع-*يأتواأ+

67ا-3!5ا-165)سرس(ءنصكمااغوكانرايعفمهر!)ع(هاحتمعراقدوكانوا؟الريعةومعلموالفريسيرندخليعلمهو176لولا:

سرصءهيم"ط!!نصأبحسرسإحرلانت+،31"5)كا(!شهولهم16!لي16اانزاخأهثاع!أ5-217أبح21241-7أ11

هءت5ط!نص!+رالم/لأ"!حولك!0185ص

81يق1111ىممط24الر(قىي4

23:11اع!16:33يو؟01:94؟6:05مر؟9:22مت:2متى:

6:91لو،5:03مر؟15:1مت:17لولا:

7:48لر؟
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السقفكشفواالجمع

ثقبوهوبعدما،7كانحيث

كانحيث6الفرالقدلرا

مضطجعآ.المفلرج

اممانهميسوعرأىمو56اممانهميسوعورأى

للمفلوج:قالللمفلوج:فال

مغفورة7بى،ياك6مغفررة7بنئ،ياثق،

قرئموكان6الخطايا.ثرثموإذا03مخطايااد

جالسينهناكالكتبةمنالكتبةمن

فلوبهم:فيويفكرون:أنفسهمفيقالوا

لماذاأ-7

ئجدف؟6؟يتكفمهكذاهذا.يجذفهذا

خطايايغفرأنيقدرمن

وللوفت8؟اللهالأ

بروحهيسوعشعريسرعصأى6ف4

يفكرون7هكذا5أتهمنواياهم

لهم:15فقالأنفسهمفي:+قال

فيتفكرونبهذالماذافيبالثئرتنوون7لماذا

17-5:126الو

اد!سطحعلىصعدوا6،الجمع

الآجربينمن

الىمححملادمع5دثو

جما.جسوعاد6فذاما.لوسط

اممانهمورأى

:فال

لكمغفورة،إنسانيا

.كيالخطاا

بتدأفا12

الكمبةيفكرون

من6ةئلينتا7يسيونوالفر

بتجاديف؟يتكفممالذيهذايكون

بمبغفرخطابا6يقدرمن

؟وحدهاللةالآ

يسرعفضعر

بأفكارهم

لهم:وقالأجاب

فيتفكرونلماذا

(238ص141و41اأ)رنم9-7،8-ا:5

هذاوبعد

فصعداليردعيدكان

وفي2اورضليم.الىبسوع

الفمعنداورشيم

لهائفالالىبركة

حمسةلهازاتابيتبالعبرية

جمهورمضطحعأكانهذهر3.اروتة

كحان.،عرج،عصي،مرضىمن

للالينفذهناكانسانواحدوكان

؟مرضبهسنةممالطأو(

،لم230و0714ط)،ح(الخطاباكلكوز(إ-ضع-مما50"هالحطاباهلك16لا!ء")!(!كأنصأا!+لموا230ر5*طسأأما+هـعم؟26متى:

230و*)3سا"شأكألص!مصوسصعسرس.ص563.007.142441لم)5(!36ة4؟ع.4ءهر.3298لمللأ+سأ!كأنص!سرلات+

!ح!*نصأ؟صع!سر+،203و03714"طاتم17بحءحمصوسصعسرص.لى"ء50لملم5لا!لهم17لحسرصلاتت+3ر

بحمصوسء"33.298لم

نصأ*؟أع+هأءه565ووم03معلاهأ+لموه5ح!14!ك!3لممعة16سرسشع-حاتء"0001424يسوعال+4مرت!:

صع-)ع(ء"28.33.565.007.298لم03لاخ!كأ،هـ!هنص!صع-حسرلات+لم.0130وه5ل!5!لممارأى056!298-ا)!!ث!

51!انه076لاتءه28.33.؟36.1241!نصأ0)0(4أ!،+همأسرات+ل!13ر)595050للالا!!أول!هـ8!أكأ!هعكه16بح

ري!+59هحول4714!ءهم17عرسات5*5!08لاتط!!ول88!نص!سرلمء+،؟الم)0130(ه*ح!بتجاديفور(6

ع/5!115له28565.007.298ي!5"ط5!!نصأصحر

وز(16ات!قلوبهمفيور(21.7!الجيع16)"(هالمفلوجمعالفراشدتواكادحيثالطينوثقبراال!طحعلىصعدوارز(916لوتا:

بنفر(:لم)طء"-5!نصأ*3ر"5"ح!كأخطبابغفر16"هذالماذا

الر(ممماى4ىيق،112ى11ق18

48-794:لو:02لوتا:

18

27

33
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يسر،أ96يما؟بكمتلو،يسرأآيما5؟بكمفلو

للمفلوج:ئقالأن:ئقالأن

،خطاياكمغفورة6،خطاياكمغفورة7

احملو6تم6:ئقالأنأمقم:ئقالأنأم

امئيى؟6ومث!رادفاد؟وام!ثي

سلطانآأنتعلموالكىاولكن.سلطانآأنتعلموالكيولكن6

يغفر6الإنسانلابنالأرضعلىالانسانلابن

قال-مارضادعلىخطاياقالالخطايا-حينئذيغفرأن

،أتول"لك:للمفلوج:للمفلوج

فراشكاحملقمسريركاحملتقرم7

بيتل!.الىواذهببيتلص.الىواذهب

قام2!ففام

الفرالقحملوللوقت

الجميع،فذام7خرج.بيتهالىمضى

حتىرأىفلئا8

الجميعبهتخافرا7الجموع

اللةومخدوااعطىالذىاللةوتجدوا

إتناقائلين5هذا.مثلسلطانآالناس

رأينا.ماكىفطهذا-مثل*

17-5:126الو

يسر،أآيما23؟7قلربكم

:يقالأن

،كمخطاياادلك6مغفورة

قم:ئفالأنأم

واصثيى؟

!لطانآأنتعلموالكىولكن"2

الارضعلىالانسانلابن

قالى6-الخطايايغفرأن

أترل،لك:صخفعأةللى

ادصحملىمك6ارنجع6وفم

بيتك.الىاذهب؟

وتفالحالففى

ما-كانعليه6حمل،أمامهم

بيتهالىمضى،ممضطجعأ

و26!اللة.يمخدوهو

حيرةالجميعاخذت

وامتلأوا/اللةومخدوا

إثناقائلينخوفأ

عجائب.الومرأينافد

ير

مفطجعأي!وعرآههذا6

لهزماناالانانوعلم

الىاتريد:لهفقالكثيرأ(

المريض:احابه7؟تبرأ

يلقيىانسانليلي!سيد،يا

!الماءتحركتىالركةلى

ات،الابينمابل

قال8اخر.قداميينزل

:يسوعله

سريركاحملقم

وامث!.

برئحالآمفلآ(9

سرروهاوحملالائسان!

وشى.

*9رالم20ررهل!..اساكأنص!ءه)!(!!وز(تم،066س!هلات)!(!)4(كأنمىأات+ر)23303هللاحط44+كا!آ!أ56شى:

قبسرص.سلاتا!و.3298.1424لملا1ه!كأنص!سرص+ىرلم2330طهشأتعجبوا8.7

1162034!52سا!أء،ع35لا17لات28563!!نصأكاهر+ل!0090.013013"ط)5(كهـح4أ-نعأ+هـحم9مرلس:

.28.3296،؟0!!ول*15"هـ8!نصأع!؟حهرلم*-ور(!صعكل14لمحه07.1424.)33(.،هلم-ا)!(ح2-5!+ه00130.0101ع

صع؟صرلات+؟الم5*ح!ولنص!ام!//ة3()و!بيتكالىاذهب)11(أ؟بح0296طكأ88!اذب16ابي؟لات+ه1241

0101)2.565.ل!13!مم!ول32-15!قبسرسلات+".7.29812411424.هه.ر3راه559505سا!ح!5"ء3612-0015ابي

اد!*8!كانص!5"124.1424ر.ا5595.!2.3مرأكطعلىأ+3"اهحولاسام0126ء"5!نص!!كاءه"12!صرص*"

هء29!ل!ط!!كأ!هـ!نص!سرلات+رالم0090.03)0صاول516*5!1ح"007298*()6

تا*313تسا!ولنصألاتحهليالاالحطايالكأءه)33.1241(ه*!)ح(كأحطاياك0236ات()*هبالثروز(227لو!:

و7واحملوز(16+لم!ولنمىأ!333.007.1241.1424ر"ت5*ل!ط5سا*مفلرحوز(16حه1424!تكفم0246سر

!241،1)للأللا!ه026صعسرس()ءهالرير0256مرق،ام14245!الفراشوز(6امرق؟ءه01424ك!

سركر!ا.!-!41لا83""و96يوحنا:

9:33ت:12مرقى:
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)متى(ألهكطدعولآ39.

44(رنم)ق

391ارقم

9:9-13مت

مجتازوفيما9

إنسانآرأىمهناكجسرعاد6

اسمه،الجبايةمكانعندجالسا

اتبعى.:لهفقالمتى،

.ءتب!6!ام

مثكئهروبينما

إذاو5،البيتفي

جاؤواتدكثيرونوخطأةعثئارون

.وتلاميذهيسوعمعواثكأوا

2:13-17مر

74(ص44)رقيم

البحر؟عند7أيضاخرجاثئم3

اليه،أقماالجمعوكل

مجتازهروفيما14.فعفمهم

حلفابنلاوكلهما7رأى

الجباية،مكانعندجالسأ

اتبعى.:لهفقال

تبعه.!ام

متكئهووفيما

و5،بيتهفي

كئيرونوخطأةع!ثثارون

؟وتلاميذهيسرعمعيتكئون

.561وتبعو:كثيرينكانوالأثهم

و627

27-5:32لو

74(ص44)رنم

خر!هذابعد

لاوممطماسمهعثارأضظرف

الجباية،مكانعندجالسآ

اتبعى.معه:تكفم7ف

.ءتب!7شىءكلفزك92

ضيافةلاويلهوصنع

وكانوا،بيتهفيكبيرة

أخرينمو6عشئارينمنكثيرأجمعا

بخ.مئكئين!مم!كانواالذين6

هء.298)007(!ك!0015ح"2901515!ل!!ح714ك!لاهاهكا!3ع3أح16بح-ح"ط8!12!اوس!ءه565ري!5ك!!93612متى:

نبلات

"كأ8"ءلصأشعكلى9م!4+ه026.33!!ولكأ8أ!عط!تات؟اتء"565لم003يعقرب18(:7)14.3"كأالى136:مرقس

ف6،.1خ(1مخ)ق-ا:و.ا:اسرسلاتء"!2ي!5*5!015/16شعت1/+ه1.007.298.0)01.1241.1424*ساشأ!

و.الفريسيينكتبةه()-و،أبح-صع-خسرلات+لمرا5رأوا(ولكى)!حولوالفريسيولىالكتةصع-ح(2//عء20074ال)اثااد

!"28ءهنص!-حكابح33ءهساه")5"!(

وز(30286!!!قالوز(17!حلفابنلاوىرأىمجتازمروفيما؟يعقمهمكانحمعتبعهالبحرعمدايضأوحاءوز(276لوقا:

اولئدة-الى-حالسبن416+*-أبح-ءه1424د!ل!وخطأة0926ء"296ت*يا!!ضأ+لم13ديا5"ضأولكأ+عفى!،لأداهاهمما،

3سرصس!هلم5!ءلكنكمانصأ!ع

122)رفمأا-13:2تقا-04213(ص265)رفما-.ا:91لوق1-23

)مر(8ادر(ق1111الو(81111)ص(ق036(ص921)رتما-2

7:34؟ا-15:2لو:9-13:متى

:15لر؟802(ص122)رقمأا:4مر؟802(ص
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فلضانظر11

9:9-113)مت

يسيرنلفرا

:هلتلاميذلواتا7

والخطأةالع!ثئارينمعماذالأجل

؟مكلصعلصاديأكل6

:7فالحمع7فلشا12

طبيبالىالاصخاءيحتاجلا

فاذهبوا39.المرضىبل

رحمة1رلد:هرماتعفموا

لأدعوأبلملأنى؟ولاثببحة

7خطاةبلابرارآ

231-5:72ألوا71-2:31أمر

فريسيرن6ادفتذثر03موالفريسيونافالكتبة6

!مممحتتوادمعجمايأكلأنه6رأوائا!

قائلين:تلاميذهعلى:لتلاميذهعشثارينص/قالواوخطأة6اد

/خطأةو!العثثارينمعماذالأجلوالخطأةالعشثارينمعحتى6

؟وتشربونتأكلرن؟يأكل6

لهم:قالمجسرعاد6فأجاب31إنه(أ15لهم5قاليسوعفسمع

طبيبالىالاصخاءيحتاجلاطبيبالىالاصخاءيحتاجلا

المرضى،بل؟المرضىبل

لأدعوآبلم

بلأبرارأخطأةبلأبرارأ

لأدعرأبلم32

التوبة.الىخطأة7

391ارتم

معلمكمويثربباكل!سرصوتضربونلثلونوز(أ614ا!33.291515!لم*طح!كأنص!!لم023303!تكفمرا117متى:

+وز(امصوسصعسرصء"20.298.0101و38!!كأنص!بحصسريىلات+لمرا"52330دلاطحبسوع+ور(.565،112للا

التوبةالىوز(13.7صع!رصلا!296.142450ح4!كأنص!بحمصوسمرس.صشع-ح9"لم+4أ"ا02330دلاطح3لهم

بحسصلرلىلا!)!33.565لم02330+ع*لأ5!كأنصأبحصمصوسصع3سرص.صا!ء+لم03طح

33565ط!نص!9/،+أراح!()6باكل"!5)1(اهأع63ل+هأ!لحصلات296!كأ"!يمأهأ3!+!؟ول16ع*!16115:مرقس

)حطأةبح-حصعصشعتاتءه565.298+-ا.!)8"يه(نص!لحسصع-حسرلنعص21///!لمراءططهـحكأ*اام)2/ممأ504"

تثلرن17بح-ح33.514240سأط714!نصأ5لماذا!لاتت*!كأماذالأجلوز(أسرص7+"اولإنهلماذا3317(هها!والعشارين

(ح)6!معلمكم3!ء(*)-وثربياكلأصعءسر9ح!لمولهـهـبمويحربياكل!ءه565.007.12411424شاوتثمرلرنتاكلونوز(أ5

"ء565هه!!،ءنصألانت313+ل!سا!حولكأ115ات26لمللا!5!6ء017ات50للا!!نصأفشعس!"لم3هسا

!الاتءه1.33.007.291241!تللا"طشأ!نص!فاتس!")56(كأا-4!صصآا3+ر"هول46355231لوقا:

!+كافري!124132.6*-أ!4!31.62!.ح

036(ص921)رنما-15:2لرىقى13

185(صااا)رتم12:7متق؟

91(:51؟04:7مز؟*كرط16:17؟15:8ام!15:22صم)6:61هوى121

914قص:9-13:متى

32:9اع:61:مرقس

ا-15:2لر:03لوقا:

13116:6:هر

:115تما32:

15:اتما؟:127ت؟
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الصوصعنالسوال490

45(رقم)ق

33-5:93لر18-2:22مر1-9:417هت

76(صر،45)رفم76(ص45)رنم

يوحناتلاميذاوكان8

يصرمون.!ريسيون6واد

فجاؤوااليهأتى"احينئذ

له:وقالرا33:لهوقالرا:قاثلينيوحناتلاميذ

يوحنا6تلاميذ7و6يرحناتلاميذلماذاونحنلماذا

!ريسيينمادضلاميذادالفريسيون

طلبابوغالبأيصومون،يصومونإ،أكئيرآ7نصوم

للىالذينأيضأكذلكئقذمرن

فيأكلونخاصئتك6وأئا،فريسيينمفلابمتلاميذك6وائافلاتلاميذكوأثا

فقال034يميضربرنولهم9!وقال؟يصومرنلهموقال15؟يصومون

تستطيعرن6هل:اليهميسوع5يستطيعهل:/جسرعاد!يستطيعهل:يسوع

العر!رمجنيادالعرسبنرينوحوا6أن7!رسبنواد

يكرنبمطمم!!ريساد!اب6أنمعهموالعريمى؟معهمالعربىدامما

؟ميصرمونتجعلرهم-ان6وفتعندهمدام!اما؟يصرمرا

يستطبعرنلامعهمالعريس

491ارتم

92-3:03يو

8،(ص92)رتم

العريس؟فهوالعروسلهمن92

يقفالذىالعريىصديقواما

فرحأفيفرحويمعه

فرحىاذاالعريى،صوت.احلمن

ينبعىدلك3كئل.قدهدا

عريس"0156قبسرس.حرمما+3)م02330*ط!س!كأ2نص!؟سرص؟لاتاكأغالبأوز(أصع-ءه!.كأ-6!14شى:

بح-حمصوسصع3صسرساتء"1424*5يصومراوز(16لاتت

565.1241.1424رلم5!ك!!ح!ولكأهـ8!فص!*الفريسيينتلايذأبحصصع-ح3سرصضع-حا!+لم4للفري!يينالذين186مرتس:

!ءهولوز(!2//4ءه01424والفربيونأ5*145!.ح-صص+ي!13!ح1162402بح-صع-حصص.صلاتاء

رالم+للأط!حولنصأء"028)60(كأنلاميذكأخحسع"36و!1وز(16صع3سرصءء"ر.3،565.29!)ظ8714!كأهـ!!نص

28.)363(.29!0،لأع+(+هـ،دا،ح:)سأح!كأ!هـءنصأ)سرس(شع-حات007وولمل!!وز(!اابح-9أ،ءه28،1424*!!091

(9/اولري!ول+!لاع+ة،لاةعلاة+15لاه"مع5+أالكنقبصحرلات

وتلاميذوز(16بحصصع3350..298.1241تد!ط!كأ"بملص!لحصسرص.صلاتت+لم13ديا5!5حول/.وللماذاوز(733لوقا:

"ط5ظ!*4!لص!سرس.-لات+57ول0345ح5هدهيفعلرنلاتلاميذك16)ات(هيقدمرنوطلباتكالأيصرمونالفريشين

يموموا16ع!معهمالعربسعندهمدامما16مرق؟بحصصع-ات!+كأبنويستطعوز(16ف3صصلما!)24)33.298.م13يم*

"ء1241!2ت!2!نصأ+ي!13"5ل!"كاشاولأ،3!أهه+أحلاع(3،+!)مرق(؟ا!!ء!

18:12لرةا-17متى:4

25-3:26يو؟ا:اا؟7:18لولوتا:33:



2،

27

33

36

46-454:ير؟11-717:لو؟13-391:مر،14-917:مت2ءا

ا-9:4117امت

ستأتىولكن

ئرفعحينايائم

فحينئذ،العريسعنهم

7يصرمون

مجعلاحدليس16

جديد؟تطعةمنرقعة

قدييم!ثولب4على

يأخذغالمللان

الثربمن

71أردأ.الخرقفيصر

يجعلرنولا

قديمبما؟زقاقفيجديدةطرآ

تنشق6،اقفه5لنلأ

تنصث6والخمرمصفاقاد

بم؟ئتلفوادصقاق

جديدةطرأيجعلونبل6

فحميعآ،مجديد؟زقاقفي

ئحفظ.ء

18-2:122امر

ستأتيولكن02/يصرموا.أن

ئرفعحيناياثم

فحينثذ،العريسعنهم

.الايامتلكفييصومون

احذليس21

جديدهقطعبمامنرتعة

قدييم،على،ثرلبيخيط

الملءيأخذوالأ،

القديممنالجديذ

%ردأ.الخرفيصير

يجعلاحذوليس

قديميما؟زقاقفيجديدةطرأ

الخمرتشق6لثلأ،

والخمرمصقاقاد

بم؟صقانادوئتلف6

جديدةحمرآ7بل!

/.جديد؟زقاقفي

33-93(:53الو

ستأتىولكن

ئرفعوحين،ايائم

حينئذ،العريسعنهم

.الايامتلكفييضومون

مثلأايضآوفال

احذلشإتهلهم

جديل!ثولبمنرفعة

قدييم؟ثرلبعلىويضعيشق

فالجديد،آقفةوالأ

لاوالقديميثمفه

منالئصفعةاد6ترافقه

يجعلاحذوليس37جديدم.اد

فديميما،زتاقفيجديدةحمرأ

الجديدةالخمرتبقاقفه،لئلأ

تصقفهىالزقاق

ئتلف؟ليإلزقاق

جديدةطرآبل

.7ئجعل6جديد؟زقاقفي

شربإذااحذليسأوا935!

يقرل:لآثه؟الجديديريد7القديم

/.هرطثب7القديم

(49أرتم

انقص.اناوانىيزيد،ان

!اا)8(!الزقاقايضأئلص16سرص(لم!مما)1،!الرتاقالجديدةالخمرلقوز(0175516ص-!ات!الابامتلكلطوز(017منى:

ئجعل!7-3للوز(أح"0101.1424.)298(ح613-627

)هـ(دلاالزقاقئقطعأسرص/ء4()ح+)33(3لما130ر.740صأ()2!الزقاق(ءه28.007"مالحديدة-)الجديدةالخمرتضقوز(226:مرقس

.0740(أ"ط!سأولكأ(ط)-تلفوالزقاقات(!)-تنصبوز(16صعسرص.سلات)565.294!0ط!5!أ!*68!هنص!بح-

0.740طشأولكأ2هـ!6ئحغلوز(!سرصسى)ء*يحعلرن17بحءات!هابح298!هـأءنصأصعسر)س(لات+لم13013ر

ه.*نص!لات+رال!،130

.كأ!مجعلونوز(0386سرس.صلات33.007.29.12411424.81!3را5للاساشأ!كأهـ!714نصأ+للأ")5(!6-3663لوقا:

قبء"33.007.1241لم"ط!كأهـ!نصأ)بح-ح(صسرسلانت+رلم57")5(حولئحفظفجحيعأ+وز(ا*أكا،11،5أصسات

نص!عرس"حرلاتت*رلمدلأ5"سأ2!+للوقتاالماقينص!007.298.1241!2*هـ!ه15اوسرينمرق؟ات5وز(ية!0932

سرسء"241)"سا!كأيم5نص!سرصلات!رالملياه"ح!أ-اطيبافبء"12413ل!ساضأ8!كأ4ء

17:22لر:02:متى

17:22؟9:22لو:35لوتا:
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46-454:يو؟11-717:لر؟13-391:مر؟18-926:مت153

النازفةوالمرا"لمائيروسابنة590

138(رفم)ق

591ارتم

18-9:26مت

يكفمهمهواوفيما8

مجاءواحد6رئيسنإذابهذا،

فسحلىله

نإ6ئلآفا

تعاللكن؟ماتتالآن

عليها،يدكوضع

يسوعافقام9فتحيا.

.وتلاميذههوءأ-تب!و

21-5:43مر

922(ص138)رفم

أفيجسوعاد6اجتازوئا21

اجتمع!بربمادالىايضآ6!سفينة،ماد

عندوكان،اليهكثيرجغ

منواحذحاء7و22.البحر

،ميائيروسضمتثى6المحمع،رؤساء

عندخررأهولما

اليهمطلبو623قدميه

نإقائلآمحميرآ7

الصغيرةابنى

تأتىحتىي!،نسمةأخرعلى

لتشفىبمجدعليهاادتضع

معه.فمضى"2وتحيا.

وكانواكثيرجمغوتبعه

8:04-56لو

922(ص138)رفم

يسوعأ-رجوعاثناءوم064

فبله

جميعهمكانوالأئهم؟الجمع

جاءقدرجلوإذا41ء.6ينتظروت

رئيسهذا6ويائيروساسمه

عندفرقع،كانالمجمع

اليهطلبيسوعد(115قدمى

لأن642،بيتهيدخلأن

سنةحرالى-لهالهكانتوحيدةبنث

.متمرتأ-هىوعضرة-اثني

جم!ءانطلافادواثناء6

الجموع

لا!سا2!ا!3لاةا+طعأمما)"(1515عحاءشخصأ9()؟ءه+!اتزب!ا!ا،رلمكااقزباحدهمألات!!اتزبواحد6!18تى:

"حك!55،9!!لأولهاأح0916شعكل"الم/لمءه7ربياأءه33.298ي!را!!-أ-4/1+نص!)؟9(ا!"7ي!دخل!ء"5*

رال!+ه*سا!نمىأء"33

صرس.-شع!لم1320.13403طشأ)!(ول*نصأصع-ح*512-3أيرصاتحه28.563."7لم455ءو21612:مرقس

نمى!)صع(ءهلم3العبرحاءالىايضأ!بح-حسرصءه45-2أ/)ح(رهءاأسرسات565.007!.كأ41-126بحصع-ح

لات0298هصا!!ك!نص!سرحرلمء+7010.1340313للاخول4ءواذا-022بحسرحرضع+1340.3راه2ل!لاشا!!!!

أ-وطالبآأصعلات+3را07010.1320.1340للا!مما4أأءا،مماعكلةه0236ات!-أ0565.007"يائيروساحمهوز(16قبسرص.س

)سرص.س(ات!بيديكلتلصسهاتعال16بحص!ه28.33.65؟.298.1241طصاولكأنصأ)ات(!و

!حولأ!30!كلا؟ههياأ-اصعسسرص.كرء"7+هه33.د!"ط!اك!7ءونص!صرحرلاتت+،3لا5*!شه!2.!لماوحدث456لوقا:

313")"(!7ءونصأسرص+لياه*ساشأولكأهر0416+كأاللة16ء"26.1241!"ول؟7ءنص!)565(!م13لياه*صا

!516ماتتسنةعشرةاننئلهاوجدةبنتلهكانتلان0426*3راديا5ل!"ط!حولكأنص!?ه!.كأ73714ء!15ءه1424

ذهابهائناءوحدث16تثديد(بدون*شا+!!ول7!)و+ه28،لمهسأ714!نص!+ه241.1424).ااه؟ه.7.298مو.و3365.لمليا23!،ألا!

لات"!ءهح8

9:38ير؟02:02؟18:26؟51:25؟8:2ت:18قى:

18:8،71!13:15اع؟13:14در:22لوتا:



24

27

46-454:يو؟11-717:لو؟13-391:مر؟18-926:مت154

18-9:126.)بت

مدنازفةامراةوإذا

سنة7عشرةاثنىمنذ

وسثتوراءمنجاءتقد

فالتلأثها21؟ثوبههدب

مسستمفقط6إننفسها:في

شفيت.ثربه

21-5:143امر

بنزف7ةأمروا2د.نهحمويز

وكثيرأ26سنةعشرةاثنىمنذديم

وأنفقتكثيرينأطباءمنتألمتقد

تنتفعولمكفههامعند6ما

أردأ،حاليالىصارتبليثميئأ

،يسوععن7حمعتتا

وسثتوراءمنالجمعفيجاءت

قالتلآئها22؟ثربه

ولومسستإنأنه

فللوقت92.شفيتثيابه

دمهاينبوعجفث

منبرئتقدأثهاجسمهافيوعلمت

شاعرايسرعفللوقت03الداء.

منهخرجتالىبالقوةنفسهفي

من:قال7الجمعبينالتفت

ثيابى؟لم!

:تلاميذهلهفقال

يزحمكالجمعتنظرانت

لمسى؟من:وتقول

651-8:04الو

بنزفوامرأة43.زحمته

إثها-حتى6سنة،عشرةاثنىمنذديم

أنفقتللاطباءأ!

احدمن7تقدرلما،صعثشهاادكل

،متشفى

قدجاءت44

بهثو/!دباد!

دمها.نزفوقف

مسثتوءارو-من

الحالففى

461ق

من:ميسوعاد!الف64د

ينكرونالجميعكانوإذ؟لمسىالذي

معلم،يا:7بطرسقال

.7ويزحمونعليكيضئقرنالجمرع

واحذ،لمسىقد:يسوعفقال

591ارتم

سرص"4+كأ2أ!021261ح"طبهامرضه(:72.5)يوشى:

28()*53دلا!لديها0266لا!ءه33.298.010)لم5للاحط!ولكأنصأسرص/4+"01320.13403!+واحدة25:مرقس

ه*ط!ح2ول؟!نصأءهساه8!كأ8ما!27.7+لم13201303.يه-ا!وللص!124141ه!ه!حكألهاأحه565.007.1424

0565007دلا5تكفم0036قبسر+لمرا1323140.1340

لى-سرصالات+)1424(3را)ل!\(ت5ممدا"لاولح(،)+كأكأنصأصعسرص)!(!73ء!!ا!الثفاءعلىتقدرتكنولم436لوقا:

الئبالقرةيثاعرأبسوعاماوز(0456ات!وز(!اءهديا!0445"!!"7ءنصأ+لملماللأت5*طحكأيدعلى16بح(

صعسرص.ساء0007+!؟7ءنصأبحسرس.صلاتت+لم13"؟5"ط!!ا!كأ+(/لأ)بينهمعهوالذين17،!سألمنهخرجت

قبح"1241لمع!!جمه7ونصأبح-سرلاتت+"3الا(ت5*"!(،)+حح!لمسىالذيمنوتقرل:+وز(ا

ص77)رتم6:91لو؟7ء2(ص48)رقما.:3؟257(ص148)رقمب6ء:6مر؟257(حه148)رقم14:36متيقى02

)117

3:01مر!41:36مت؟22:12تث؟.15:38عد:02:متى

82:81!9:71اع؟8:32؟7:23؟6:5مر:32:مرقس

6:91؟5:71لر:421164ة8در:54:لوتا

035:17:لر
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46-454:ير؟11-717:لو؟13-391:مر؟18-926:مت155

18-9:126)مت

وأبصرهاالتفتيسوعهـ22065

اممانك؟ابنة6يا،ثقى:فقال

.شفاكثد

الساعة.تلكمنالمرأةفشفيت

21-5:143امر

التيليرىحولهينظروكان32

03آقهذافعلت

خائفةوهىالمرأةوأثا

لها،6حصل.مماعالمة،7ومرتعدة

وتالتلهوخرتجاءت

حق.6ادكلله

إممانك،ابنة7يالها:فال

بسلايمإذهي؟شفاكقد

دائك.منصحيحةليكونى

جاؤوايتكفمهووبينما

نإقائلينالمجمعرئيسدارمن

تتع!بعذلماذا؟ماتتابنتك

فيسوع36؟المعفم

فقال3قيلتمحلمةاد6أنصت6

651-8:04الو

تدقوةأنعلمتلأئني

المرأةرأتلما47!مى.خرجت7

مرتعدة7تختفب،لمأنها

سببلأقي!الهوخرت/جاءت

قذامأخبرته/لمسته

برئتوكيفالشعبجميع

ف48.الحالفي

إممانك،ابنة7يا+لها:فال

.بسلامإذهى؟شفاكقد

واحدجاء6يتكفمهووبينما94

نإ7مقائلآالمجمع-رئيسدارمن

تتعبلاأ؟ماتتابنتك

فيسوع05لمعلما

:ء6بجاأسمع

591ارقم

لأ*لا!4!!داولمغ33.298.0101،116رلمكالاكأدص!5والتتوف!!+لم5*طحوجههادار17سراتس!ه!+كأ225!ى.

كأنص!س!ه565.1241"لم5ع5!!،لا،!+3راه013203*ولمعها16ات5"28.565.)007()0(!سرأصعتلانها7و3ر3مرقس!:إ

مقرؤ(غير)+شاس!ه28للا5!دصأ+لم3213)00طح2714!كأمع،!!دالا34.7صع-ح28)1(لم3ل!شتتها16ء"296ط!ح!

صدأسرحر)!(!1320.1330ول)*ح!حمعللرفت!قبلاتاء)28.565.007.296124.1424.حي!0126013!ء!سمعور(36.7

تا!هدهالكلمة!!قيلتالىالكلحة16عح"+29!5!هاط!.ول

خائفةأ5كالتمرنجفة16+كأ!047ءه33298ط!!بم7ولصأابىمرق؟+"الملأت5*"!حولداهولاع*ع6+ة463لوقما:

فباصص!لاتءه241)لمللاتط!!كأ"7ءنص!صسرلى"+لم3هل!"ح!ثفيوز(48.7كأ!ااسرصومرتعدة

*"!حولله17سرص.ص)5("فانلينالمجمعرنشدارمنجاؤوا0946ءه5"ط!!بص!!لم13لات"حولكأ371ء44!!،ا

"ء!!كأجه73نص!لحسرلات+لم137هتل!"حط!ع+16فع؟"3.007.1241رلمتط!كأنص!سرلات13+75؟

هء.133298تط!!جمم73لص!سرص.ص+لم3لاا5دلا"!ح!فانلأ"أسرلى(الاتحه9122فائلأالطفلةوالد0056صع..سر

11(17ص77)رتم6:91لو؟82(ص48)رقم3:01مرادر(قى،3

411)رفمه.:7!(814ص462)رقم81:24لو؟(814ص462)رنم

22:17مل1؟:159صم2؟:17اصما؟:186

01:52مر:22:متى

7:05لر:34:مرقس

؟5:17لر:46لوتا:

7:05!17:91؟لر

01:52مر

:7لر:94811:

289:92ة15ت؟

18:42

01:25مر؟158(ص69)رتم92-.9:3متيقي"4

قض42)ص/لر(ق37111(ص233)رقم17:91؟91(صا

36
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18-9:126)ت

يسوعجاءوئا23

الرئيسبيتالى

والجمعالمزنرينونظر

:قالأ-2،يضخون

فإنتنخوا،

نائمة.لكئهاتمتلمالصبئة

عليه.فضحكوا

الجمعأخرجفلئا5

دخل6

مسكأو

21-5:143امر

فقط،تخفلا:المجمعلرئي!

73.آمن

م!ءأحدآ6يدعلمو

بطرس7الاميتبعه

أخاويوحناويعقوب

83.يعقوب

فجاء

المجمع،رنيسيبيتالى

ويبكونو6ضجيجاورأى

قالفدخل93كتيرآ،ميولولون

؟تبكون7وتضخونلماذالهم:

نائمة.لكنهاتمتلمالطفلة

عليه.فضحكوا.

فأخر!الجميعامامهر6

الطفلةأباوأخذ

ودخلمعهوالذينوأتها

وأمسك741الطفلةكانتحيث

651-8:04الو

فقط،تخفلا

جاءفلضا51.تشفىفهىئزمن،6

احدآيدخليدعلم6البيتالم!

بطرسالآم!ءم

وأبابميعقوبويوحنا6و

وأضها.الصبئة

.يلطمونو

عليهايبكونالجميعوكان52

:فقال

تبكوا،لا

نائمة.لكئهاتمتملأنهلم6

أثهاعارفينعليهفضحكوا53

هو7اثا0،5تتما

15آق

أمسك

591ارقم

!ا؟ه1424!اعولهـ!لأ0256فبلا!ء"33.298آرا5!كأنصأح"لا+ع!عاأصا!(+!5للا!ا!ألهمتالوز(246متى:

هء28.565007د!13380*!يتب!للا(،)6!ءاحدأأ+رد!ء32.1330)00!اء(331241.!ول515!لةفىأ!لالا4)أيتبعهاحدأ376:مرقس

لمادا93.7ة)563("ومولولينباكين50386ح!كأنص!+لمرا01320.1330..ا!ول-أ*فقط029816طح!!نص
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فتحنن34+.7أ

251-01:64امر

كثيرونشهره48!فا.
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شيطالى؟وبك

388(ص247)رقم28:52
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!ات!لشيطانأ.بك

والانمياء،ابرا!

يحفظمن:تقولوالا

يذوقفلنمحلمى،اد
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22:71ملا؟34:5حز؟27:17يعد924111(ص146)رقم14:14تىق8

!/ل!1424

01:2زك؟27:17عد؟15:32؟14:14ت:36:مى

عشرأاثنيارسال990

(142و94رتم)ق

15:أ-16ت

دعاوا

عشرالإثىتلاميذه

6:7؟3:13-91؟6:8-11مر

242(ص142)رقم6:7

دعا6و7

ابتدأوادإثني-عر

اثنينماثنينيرسد!م

لو9

9:ا

ودعا

:ا؟6:12-16؟9:2-5؟01:3

242(ص142)رنم

عشر+الاثني

؟صص"لم/س!"(565)1هواحدكلوارسلهمتلميذأعئرالاثىدعاور(6:76مرقس

نصأاتا!1515رحللايدهور(أبحسرحرلاتءه124.1424ا33.29!.رم2020للأت5ط+حكأرسولأ+أ9:لوقا

كرسص
مرو؟صعسر

)مر(ىي15يقاي

01:ا6:7:لرمرتس

42:ايو

ل!*"!!73!ول
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01:ا-16()مت

همعطاأو

غاروا+ناسلطا

ئخرجوهاحتىنجسبما

مرضكلويثفوا

ة7ضعصوكل

3:13-91؟01:ا-16؟مرت

3؟13-91(امر

همعطاأو

الأرواحعلىسلطانأ

النحسة.

84،ص94)رنم13-91:؟!

الجبلالىصعدثم

عرالاثىأس!ءمفا2

:هذهفهىرسولأ

لهئقالالذىحمعانألأول

بطرس

وإندراوس

،أخوه

أرادهم،الذينودعا

اليه.فذهبرا

عرء7اكمااوأقام،

أسماهم(رسلاايضاالذين61

مءم!يكونراكى

ليكرزواولرسلهم

إخراجعلىسلطان-لهمميكونو56

داأقامأو616؟الثياطين

م،1إثى-عشر

حمعاناسموجعل

،بطرس

!ا؟ءهطالعبي23(:7)4اكرلت؟ا،سا+علىامق:

لاتتسلم33)0لا)5(سأ2وله-8!16للاتليذأ3714:مرذلى

خ/ول-0616لحص(الات*5راعطاهمالانجيل5.16قب

صع-ءه565هـشأه!!ميص!صع-حء"لم3حمعانالاولأضع-ح

"ء61!9:لوقا

حممادالاولوز(0146س!ه5دعاهم0136!!612:لوقا

)-(قىى1115ىى18ىقى.

33ىق2761125(ص158)رنم

44يق211113اق116ىىا

163قص6:7:مرقس

5:امت:3:13مرقس

ا:11؟9:18،28!5:16؟2ا3:لر:612:لوتا

46-454:ير؟1-7117:لو

11-6ا6:2الو

صقوةهم6أعطا

الشياطينجميععلىوصلطانأ

9:142اير

(99رقمأ

.ضمراأءشفاو

84(ص94)رفم6:12-16

الايامتلث2!وفي

الجبلالىخرص!

وقضى،ليصلي

الصلاةفيكنهاللبل

النهار،كاناوئا03/طهد!

،تلاميذهدعا

عشر،اثزمنهمواختار

أسماهم؟6رسلاايضاالذين

اسمهايضآالذيحمعان614

،مبطرس

سوارند!و

،خاهأ

28(ص21)رفم42:اير

يرع.المطبهحاء42

تا:وتاليوعالهيظر

ئدعىانتبرحنا،بنحمعان

.بطرستفسيرهالذىكيفا،

ب:13ااعمال

بطرس....

هح1515،يه2.0800

سرحر3ء"28ري!5).شا(!!نص!)5(للاا-5-84!- صعسر

حء،للاالابحيليكررواويطوفرا!بحسرلات!ي!0133013410سا!

311()4!لطرسايضااحماهالذي

ا-16:718متيق161123ق1121ىي6ىقى1118ىممط

2،
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01:أ-16(ات
-15
زبلىىبنيعموبو

،اخوهيرحناو

فيليبس3

برتلماوس،و

توما

الع!ثئهار،متىو

حلفابنيعقوب

تذاوس،أ-و

تانوممط77اد،سمعان

يوطىمسخراد16ذايهيرو

أسلمه.الذيايضا

4:46-54يو؟11-717:لو؟ا-3:391مر؟ا-16"ا:ت

11-9أ3:3أمر

زبدكلمابناليعقربو617

أخايوحناو

وجعليعقوب

اط"امأ-اس!لهما

الذي!بوانرجس،

؟/الرعدابىهو

إندراوسو618

فيليبسو

برتلماوسو

منىو

توماو

حلفىبنيعقوبو

جم!لذاوسو6

تانوي7ادوحمعان

اسخريوط،7يهوذاملي91

أسلمه.الذيايضا

11-6أ6:2الو

يعقرب

يرحنا7

وفيليش5

ط3وتلصبر

متىو515

توما7

حلفىبنيعقوبو15

يدعىالذيوحمعان

الغيرر

يعقربأخايهوذاو165

اسخريوط،7ويهوذا

مسقما.صارالذي

:13!ااعمال

وبوح!ا

ويعقوب

،اوسرنداو

يخليش

ما،ترو

سوتلمالر

تىو

حلفىبن!يعقو

وحمعان

الفيور

.يععوبحاايهوذاو

(99أرقم

تاديادخ!تضىلابي!اور؟لاكا!لالي3.7سر-43ح"!ا!"كأنص!قبسرصلات+رالم5*ع!ح2071461+ثممتى:

قبلات29850لم3!كأنمى!سرص-!اتالعيرريهردا!ء"13لابيادختتىتادكيأصسرص+/لم5للأطح2ح(8تادي)ادايضأ

2!ولم3*طكأ162سرصيعقر!اخاويهرداوز(010507).3.29!رلمل!سا)5(صا!نص!سر-!رلم5"كأفى،،أ،دةكه!ا4.7

اورالاسحربوطىحمعالىألات!السحريرطى!1424حاسحريوط!شعكلى+"563.298

!سرصاقبصرصلاتت+لم1330134013.هلاح!كأنص!بح-!ه28!!هـاسم16)ات(للأوتهاهماشريكين617:مرقس

سرص+م0134013ولأط!طة!!!174عل!-!ات!ولابى16عء"*الحتذاوسويوحنايعقربوالدراوسحمعانهزلاءوكالى018/916

ضعكلى+113راه4اللا(ولامخريوطي!لات!سحريرط77لحصع-لاتتمح!"033565.1241)*(عا714!شأ!كأنصأ؟مع-ح

هء2981241؟356رههطح!كأنص!قبص

الذب!،اخاه+وز(اصرص.ساتا!33.)365.1241()،د!(ل!ط!!!473!نص!)اوس(!صرحرلات+م"55!مرتبر15!الوقا:

تاءه1241لم3للاط!!كأهـءنصأسرصلات+لملا55!0155صصرصربدىابى!2//!الرعدابئيعىالذىبوالرحساحماهصا

هء3.0071241،ولمط8!كأهـءنص!سرصلات+لملم!ا5*5،!!!115!الرأملهئقالالذي16(:11)در+ااو؟سص
اسسر

لاهللا8ولكأ2اسخريرطى17سرص.صاتءه298.1241رلمللا"عا!!كأهـ!؟7نصأسرصلات+لم7هول0165سرص.سات

4حه33-ا!+كأبم4نص!لات!سخريرط!مرق؟شعص+رالم

ى25ق33

7:71؟ا:2مر:91:مرذلى

27

33

36

93



63

46-454:ير؟ا-17ا7:لو؟ا-3391:مر،أ-16"أ:مت166

01:ا-16(امت

سلهيمأرعشرالإثناهؤلاء5

الىأ-قائلا:وأوصاهميسوع

مدينةوالىنمضوالاامبمطريق

إذهبوا66؟تدخلوالاللسامريين

بيتخرافالمطبالحريمف

اكرزواذاهبونانتموفيما7.الضائةاسرائيل

ملكوتافزبقدإئه7قائلبن

مرضى،إشفوا8.السماوات

طقرليا،برصا،أقيمواموتى6

أخذتم،مجانا؟مأخرجراشياطين

ولاذمبآتقتنوالا9أعطوا.مجانأ

مناطقكم،فينحاسآولافضة

ال!ريقفيمزودآولا

ولا

عصا؟6ولااحذيةولاثربين

.!طعاهـماد6مستحقالفاعللآن

قريةاومدينةالاثنينوأيالى611

مستحق؟فيهامنفافحصوا،مدخلتم

وحين12تخرجوا.حتىهناكوأثيموا

؟7عليهسفمواالبيتلدخلون

فليأتمستحقآ،البيتكانفإن

8111-:6امر

242(ص142)رنما8-ا:!

شيئآيحملوا7لاأنوأوصامم

خبزأ،لافقط،عصاغيرللطريق

المنطقة،فينحاسآولامزودا،لا

ولا،بنعالمشدودينيكونوابل

ثوبين.تلبسوا7

وقال01

بيتآ،دخلتمحيثصالهم:

.هناكمنتخرجواحتىهناكفأقيموا

9:2-5(الو

9:2-ه
242(ص1423)ر

ليكرزواوأرسلهم2

اللة.مملكوت

،محرضى(د611ويشفرا

شيئآتحملوالالهم:وقال3

عصالا،للطريق

فضةولاخبزآولامزودآولا

ولا

.ثوباناللواحدا5يكون

01:7ق

دخلنمره،بيب"وأفي

أخرجوا.هناكومنهناكفأقيموا

991ارتم

"ءه*!3612-086!-!صع-ح؟"251لالهنرلرا17(:6)074!امضوا14246.6+كأ-!!وقال56متى:

)!(،ح!كأنصأمصوسصع)سرس(،007!/30!طح33-6أهـ561424!063428!ا!341206348!سر

33.29.1424)لم5!!لصكأ!بح-سرصلما!اا//!+،لم*طحعصيي17..لح)سرص(لا!7.2980101،1هـ+هه.565.و3لم13ل!

أفس!هرمط867ا-5!سرصا!1683007-30110سرصا!اء565.298!الأحر6وسمصصع-حسرسلا!اة

شعصات41)424)(.0101!أ5*ط!2.كأاليتلدلكالسلامقائلير:+012!اليها1248مدينةاو

4+س!ع4لا5اءلأ!س!ه(33+!4+س!لا63لأكة)عءه2298!ع74لا643لاكةأ9.7+لم1330!!ولنصأ55650،آهه*طشاكأة?73+أ8:مرقس

!ا424)لاط

!ءه20201241.تسا+ح!كأ035ءه331241آ)2020(7تط!!كأنص!+لم3ه*شأالسقحاء!سرصص!!-62لوقما:

ل!+،71ه*!رحولنص

:5يع؟5:18تما؟5-9:14كررايق2661195(ص151)رقم15:24تيق11،8ا-01:12لوق؟ى17ىقى44

9:524:9؟ير:5:لرمتى

3511-22:36؟4-01:12لو

15:42ت:16ء2،ه:8اع؟

18:ءتما؟9:14كررا:01

:9-4:171114ت؟ا9-ا:01لر:7-8
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46-454:يو؟11-717:لو؟13-391:مر؟ا-16"ا:مت167

أ-01:116امت

مستحقآ،ميكنلمولكن6،عليهسلامكم

محم.اب7سلامكمفليرجع

ولايقبلكملاومن

فاخرجوا،ءكلامكميسمع

تلك7او/المدينةالبيتذلك5منخارجا

غباروانفضوا

أرجلكم.؟

احتمالأاكئرحالةستكونلكم،أئولالحق

الدينيومفيعمورة7وصادوملأرض

أناها69.المدينةلتلكثما

وسطمفي6كغنبمأرسلكم

بمحتاتال6!حكماءفكرنوا؟ذناب

.كالحمامبسطاء6و

8111-:6امر

ولاكليقبلىملامكانحااث6"و

فاخرجوالكم،يسمعرن

هناكمن

تحتالذيالزابوانفضوا

عليهم.شهادةأرجلكم

7

15-9:2الر

يقبلكم،لامنوكان5

فاخرجوا

المدينةتلكمن

ارجلكمعنيالغبار+

عليهم.ضهادةانفضوا

503(ص177)رتم01:3

ها+؟إذهبوا

وسطفيحملالقمثلارسلكم

.ذئاب

991رتمأ

شع-حءه298رلمكأالقريةاو7!!014ع"29!.1515د!!*على7طمستحقيك!غيروان!؟سرص5لايكىوإد136منى:

هء!عمورهارض!س!ه1515!اعمرراسارضأمما؟ا!1424آ5!لاط!عمرراس0156لات33.298.010141حكأ+عناف

هودعاءأ-اابياورحر؟.!الحية16!وسطالى0166

اتءه28لملم*ط14!.خ!كأنص!سرص.صلات1670+014!!ح2وليقلكملاصكلوز(أسرصء"أ1611245مرلض:

نص!بح-سرس.-4هـ/+لم13رواهولالمدينةلتلكمماالدينيرمفيوعمررهلادوماحتمالأاكثرحالةستكردلكم:اقولالحق15(:01)ت+

بححرصعصرصلاتء"+8296!00.2.565*ع!ح!!!

فب/ء4ءه298.1241.424)33د!للأت5*ع!،شأ!!73ءنص!سرلات!،،أرشأ!+و95:لوقا

صع-ا!ء"!8كأ؟7+برنصأبحصع-حسرلا!+رالما!اه7-هدلاط!حوز(الا73أ:.لوق

503(حا177)رقم01:21لر؟182(ص801)رقم11:24ت2!يق

ت:13:511115اع:14منى:

13:15اع:95:لوثا

16:91روم!3:9تك:2:6116لط2!7يهر؟01:12لو؟11:24

66

96

72
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المرتقبالتلأميذاضط!اد0010

(3982ر):

0011ارقم

01:17-25مت

24:9-14

01:17-25

؟الناسمناحذروالكن517

سيسلمرنكملأنهم

دافي6ومجالسالى

يجلدونكم؟م!ممجام!

ايضاوؤلا؟6اوأمام8

أجلىمنمئساثونملوك

طمشهادة

أسلمر7فمتى91.وللأقم

كم،

فلا

؟تتكفمون.ممااوكيفتهتئوا

تلكفيئعطونلائكم!

لا102؟بهتتكلمونماالساعة

بلالمتكفمينأنتملستم

الذىأبيكم5رو

وستشنيخ21.فيكميتكل!

الموتالىأخاهالأخ

يقوم6و،ولذهوالأدب

13:9-13

13:9ق

13:11ق

13:12ق

12:11-12؟6:04؟21:12-91لو

أ2:12اق

ب21:12ق

337(ص891)رنما-12أ:12

قذموكماومتىا

واد6!جامعادأمامأ-

فلا،والسلاطينصرؤساء

تحتخون.مماماوكيف6تهتضرا6

الروخالأن2؟تقرلون.ممااو

تلكفيئعفمكمالقدس

تقرلوه.أنيجبماالساعة

12قآ

13:16ير

:15؟14:26ب؟16:2

053(ص324)رتمب2ا6:2

فيهاساعةتاتىسبل

انهيقتلكممنكليظن

لنة.حدمةبفذم

525(ص318)رتم14:26

الروح،المعرىاما2

الا!سكلصلهالذىالقل!،

شيءكليعفمكمهرباحمي،

قلتهمابكلويذكركم

انا(.1لكم

091سرحممات)1710!ئوففونولاة171018.6!اد!حامعهمالىألاة3للاا-163مصوسصع-حسرصاتءه528!17م!ى:

،ا!ء"1515طه!اءهلم17130هـ4ا*نص!+رلم5شا4!ل!هكاهأ3+أأ4029841،لة"ة3ة3ولأأ0101142441.ر3"ي!ط!سئلمرلى6

س!ه0007!عهأ،اعث!،ل!0126ابى؟حشع-

لمرا1951"5"ط!كأ7ءرنص!كلم؟!نعننراور(!+ل!!ع+3ح،!++أ316"ء16ء"007.1241ي!را"!!ال117لوقا:

سرص31مماأاور،لىسركراتء"!يهف16اور؟س!"29.1241!.33.007

ى62ق؟7:6مىيق1191ى66ريي95قىي117الر(يي52قالر(كعى18كطى77يوممما94قى117ىى44يقى2

52-12:53لو؟:35-0136ت11:21ا:7-ا16ير25:2411:02-26اع:متى:18
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01:17-125امت

والديهمعلىالأولاد

ويقتلونهم.

الجميعمنمبغضينوتكونون

الذيولكن؟اس!أجلمن

يخلص.فهذاالمنتهىالىيضبر

طردوكمومتى

الىفاهريوا،المدينةهذهفي

لكم،أقولالحقفانى؟7+خرىاد

سرائيلطد15مدنئكضلونلا

ابنيأتىان6حتى

تلميذليس21.الانسان

ولا7المعلممنأفضل

.سيدهمنأفضلالعبد

أنالتلميذيكفي5

كمعفمهيكون

كانواإن.كسئدهوالعبد

البيتم-صفياد6لقئرا6فد

بالحرىفكمبعل-زبول،7

.ءمبب-اهلاد6

124(ص81)رتم6:04

تلميذليس

؟7المعلممنافضل

كاملآصارمنكلبل

معفمه.مثليكون

705(ص936)رنم13:16

الحق

عبذليسلكم،أقرلالحق

ولاسيدهمنأعظم5

منأعظم5/رسوذ

مرسيله.

952(ص322)رقم15:02

فلتهاالىالكلمةاذكروا02

اعظمعبدليسلكم:

قدكانواان.سيدهمن

اضطهدونى،فس!ضطهدونكم!

)منهاكرهافيكا("0417170أ)ف!نوإن17تيراوساور؟؟ه33.29!.1424"الم*!كأنص!+17170أ04طهساغرها237قى:

لاأحه!+!-!16!!15اور؟سرصاتحه565ل!1717013أ04لا!؟ه(ط)الاخرىغرهاالىفاهربراطردوكم،س!"(565ي!را5لا

."7له1710ئهواه!ء"1515ك!سا.مممماعهع8عا34ول0256سرل!1424ل!3"!7ء.24+ي!را5*ط5صانصأعم/ث!

ل!هط()!حنص!سرص.سضع)1/ىءربربلعلأحه!كأبوللعز!817!أه،3أهأهمملهأ!ا36و5،أهمما،،003!1640!دعوا!+ه1424

ئبر!تبسرحراترال!+

اوررين!ت؟لاتت؟ه29!3.007ر"المت5*لا!!كأ7ءولص!سر+دياشأ!7،.4لولا:

.ك!!ههابحس5!16يوخا:

ىى03)رو(قيي1136)ير(ىى36قىي2:121103تم2ق!ي76قى23

16811صق21:متى:

2:امل2؟11:15

لو؟3:22مر؟12:24؟9:34مت:4:11725تىا؟16:27ت:15:181123يو:22

27

33

36
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46-454:يو؟ا-17ا7:لو؟ا-3391:مر؟ا-725"ا:ت017

12ا-ه15:7امت

946(ص928)رقم42:9-941

يسلمونكمحينئذ

01:17قضيقالى

01:18ق

01:91ق

11-31:93امر

946ص928)رفم31:93-1

/؟نفوسكمالىفانظروا9!

محم3سصسلموت6

ومجامعمجالسالى

ؤلا؟وأماموئجلدلين

منتوقفونوملوك

أجلى

.:لهمشهادة

ينبغىماؤلأ6الأممجميعالىا.

.+بالانجيليكرزأن

ليسفموكم،ساقوكمافمتىا

.ممافبلمنتعتنوافلا

أعطيئممهمابل،تتكفمون

؟تكفموافبذلكالساعةتلكفي

11أ-21:29الو

946(ص928)رنم122:1-91

كفههذااوقبل2

عليكمأيديهميلقون

ويسلمرنكم،ويطردونكم

وسجرن،حجامعد15الى

أماموتساقون

لأجلوولا؟ملوفي

يؤول713؟اس!

.شهادةلكمذلك

قلوبكمفيافضئوا4

لكىقبلمنتهتضوا7لاأن

أعطيكماناالأنى5؟تحتخوا

يقدرلاوحكمةفمأ

معانديكمجميع7

.ميناقضوهااويقاومرها6أن

(001أرقم

يو

كلمى،حفظواقدكانواوان

كلشكم.فسيحفظون

المتكفمينانتملستملأن01:02ق

سرصأح"!2لم)للا(وسئسلصرنكم!صع-حسرس.صلاتلم+؟آولكأسئسلصرنكملان16سرصات26.565.007آ5*!!9:مرقس

رالمعول001261(01(آحتى50هللا)ق-أبحصع-حءه7ط!نص!ات)0565.007(هانتمسيسلمرلكمذلكبعد

)صع-ع!2//!الاممجميعفي71لاتء"!2.29!طا5!حكأنصألأ8ينحغيشعباولأ!سرساتءه0565*فينغىاولأ؟أسرص9+

هء!!ه*نص!سرلات+6302010313لا5*"!ا!كأ2+ف013ء"5!كأنص!+لم،63020101"5*طول125ر!:

لا!بحمعصرص.كر.صات615اءه298ط!نصأات-أ!ي!را630.2010ديا5دلا5!ك!كل0156!أ-مهتمين014

تب/ءءه29!رلملاط!ولنص!سرص!لم0630.2010للا"وليقاوموهاا،(!"ول)اويناقضوها

الو(يي8قالر(ىى152كطي77،ى7قىي1194ىى2قكيى4،

711-:16يو:11:مرقس

فلا:113:12ا25:24اع:12لوقا:

42
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46-454:ير؟ا-17ا7:لو؟أأ-أ33:مر؟أ-725أ:"مت171

01:17-25،أمت

01:21ق

ويقتلونكم،

مبغضينوتكونرن

لأجلمأمماد6.جميعمن

اوحينئذ.اسمى

كثبرونيعثر

بعضآبعضهمويسفمون

؟م-بعضأبعضهمئبفضونو6

كثيرونكذبةأنبياء"ويقرم

كثيرين؟ويضفون

ولكثرة2

محبةتبردالاثم

الكثيرين.

المنتهىالىيصبرالذياولكن3

ويكرز14.بخلصفهذا

هذهاادحلكوت!بثارة

المسكونةكلفي

الأمم،لجميعشهادة

المنتهى.يأتيثئم

13:9-13،أمر

القدبر.الروخبل

أخاهالأخوسئستلم

،ولدهوالأبالموتالى

علىالاولادويقوم

ويقتلونهم؟والديهم

مبغضينوتكونون

لأجلالجميعمن

اسمى.

المنتهىالممايصبرالذيولكن

يخلص.فهذا

ا-212،91:الر

منئسفمونوسوف16

االاخوة!والوالدين

والأصدقاء،والأقرباء

ويقتلون

مبغضيناوتكرنرن7،منكم

لأجلالجميعس

اس!.

منشعرةولكنا!8

/.تهلكلارؤوسكم

تقتنون7بصبركما9

أنفسكم.

9316:2+!ح"أمتى

سككرل؟)1(ا!

018ء"س!ك!!61:لوقا

أ+ي!60رل!!!

)سرااة1424ل!حا!.!3

!-كر
091مرق!سروز(ا

53-االمرتالى!!الضيقالى6)9(015بح-ص(

مرقتحقصرن!بحصصعلاتشا"33لم03!ولاقترا!6

50

0011ارتم

014

!مما

1424!

"كا

وي7قىى2:12177تم2ق؟ي23قي176يي17ق؟11:41داقى166ي91حتىقى162كطكط17قىي95

يي94

15:181131يو:9متى:

15:12بو:13:مرقس

52-12:53لو:16لوقا:

2:7

رؤ

17

:1417:ت

15:18-25ير

01:81مرو28:91

ؤر:41:451191صما؟27:34اع،01:03
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72

78



46-454:ير،1-7117:لو؟131-39:مر؟26-0:133مت172

بييحترفمنا.ا.

691(رقم)ق

1011أرفم

26-01:33مت

ليلأن؟تخافرهمفلا26

خفىولائستعلنلنمكتوثم

الظلمةفيلكمأفولهالذي27.ئعرفلن

الأذنفيوالذيالنرر،فيترلره

علىبهنادوا7تسمعرنه

منتخافوا7ولا28السطو!.

نأيقدرونلاولكنالجسد،يقتلونالذين

النفس؟يقتلوا

أنيقدرالذيمنبالحريخافرا6بل

جهثم.لبكليهماوالجسدالنفسيهلك

بفل!يىعصفورانأليس

الارضعلىيسقطلامنهماوواحد؟يباعان

7الرؤوسشعوراثامانتم6و03.أبيكمبدون

مر

4:22

8:38

12:2-9لر

9:26؟8:17

334(ص691)رفم12:2-9

طيسف72

خفىولا!ميستعلنلن6مغطى6

فلتموهالظلمةفيماكللذلك103ئعرفلن

الأذنبهوما،يسمعالنورفي

علىبهئنادىالمخادعفيكفمنم

منتخافوا7لاأحبائى،يالكمأقولولكن4السطرح.

لهمليسذلكبعدو6الجسديقتلونالذين

ممناريكمبل05ميفعلرنمااكثر

لهيقتلمابعدالذيمنخافوا5؟تخافون

لكم،اقولنعمجهتم.فيأ-يلقىأنسلطان

ئباع6عصافيرطسةأليست6خافوا.6هذامن

منسيآليسمنهاوواحد؟بفلسين

ايضأرؤوسكمشعوربل7.اللةأمام

!ه!طصا*نصأ+ه28.33.298.1424لم5*ل!!!6لما!لأهآعأخ0286طم!أ!4!3،ول"ء!3!اور؟5!محاح*+ءم!ه!()اوئنادى277متى:

تا!كم+ولكن0036ء"565.2960101*ح!كأنص!+لم714013ط!!أ!16،كا!م16+"565.007.0101رلم35

تفزعرا046!وهـءا!ئظهرل!12416+حكأ4ءومكنوموز(16شع-حامءه565"لم!-!3سرص.س.ص!لأنور(26لوقا:

وليصبقتراانيقدرونلاالفسولكىور(أ007لم364578-ا!اء12411424..298ر()3رلمدلأ()5عا5768-4007161ءو

للا"ط!ر"!أعاه"أ!أ4066ءرئحال!16كلممرق؟للا!()6"4!ميرمي17سرس4س!ه!كأ0.0)157(!يفعلونمااكثرالم

هء124ا29!.رلم57!كأ7ءونص!41(28.0101ول)تبيعرن+19513

27:34اع!946(ص928)رقم:2118لرقى1113كطممط21قاى

01:31عب:5:132811افتى:26:

12:2ت؟2734:اع!21:18لر01:31:711ع!1511:5-15:14ير:5:13114اف:3-2لوقا:



46-454:يو؟1-7117:لو؟13-391:مر؟26-0:133ت173

26-33(:151ت

افضلانتم؟+تخافوا7فلا31.معدودةجميعها

منفكل32.كثيرةعصافيرمن

إلناس،قذامبىبعزف

قذامأيضآانابهأعترف

منمرلكن633؟حماواتلا115فيالذيأبي

صءانا-ايضأ*أنكر،الناسقذامينكرنى

.م!اواتلا115فيالذىابيقذام

مر

4022

8:38

12:2-91ألر

افضل7؟تخافرالا.محصاة7جميعها

منكللكم،وأقول8.كثيرةعصافيرمن

وابن،الناسفذامبياعزف6

قذامبهيعزفالانسان

9!ا؟اللة/حلائكةاد!

ئنكرالناسقذامأنكرنى

ا/.اللة/حلانكة!ادقذام

ومن

الم10ارقم

27

214(ص125)رتم2422:

ئظهر،لاخفىليىلانه

الامكترمأصارولا

لئعقن.

028(ص016)رتم38:38

وبكلامىبييستحىمنلان

الفاسقهذاالجيلفي

يستحىالانالىابنفا!والخافى،

جاء.كلجدمتىله،

القديسير.الملانكهمعابيه

214(ص125)رتم1817:

يظهرلاخفيلشلانه

يعلمولالاالديمكترمولا

وئعلن.

028(ص016)رقم92:26

وبكلامى،لىيستحيمنلان

،الانساناسيتحىنجهفا

ومجد.كلجدهحاءمتى

القديسين.والملاثكة

لم+هللاط"كأوا!ه32.0714صعشع-ح)!)14244د!رلمهم17ءه8و2لم"يا!!وللصأ+رآهسأع،،+أخ"هم317متى:

0333298،110ه*!!*ى91نصأ!"محط*للاومنأء"يها24سا!033162)؟565298ر!!يح!نصأ

لة.291424!،ل!!دص!+ل!5"دا!حك!وا!

.01241ع!.!ول5!8010+هأح8/9.7شعكلء)؟(ا!33رله5مم!!انتمور(7أء"5!وهـءل،(،4)-هيمعدودةور(76:لوتا

بح-سرصعءه،4!هآ!اامرق؟8!!مرتين+ي!191013دلاه*هلا2!!4!و7ونصألة1424

6:26تقي،1

قيي1121ىي

(501ص67)رتم

قىي1124يي

23-12:24لر؟

يي18

:31:متى

17211قصلوثا:7:

8:38مر:1132

لو؟8:38مر:9

9:26لر؟

2؟9:26

42ق؟2:12تم2قيت51118ت3رؤقيي932115(ص102)رفم

2:12تم؟32:ه

2)

27



465-4:4يو؟11-717:لر؟11-339:مر؟37-34،93-01:36مت174

سلأمآالقيجئتماا.20

402(رقم)ق

3011و201أرقم

3-36!ا:01مت

ما؟الارضعلىسلامآلألقىجئتأنىتظتوالا"3

سيفآ.7بلسلامألالقىجئت

جئتفإتي5

1ببهضذلإسطن16لأنرق

1هظضذ1ثبنتو

حماتها،ضذلمثنةو

بيته.1!لإلحسان11ء1ء36و

12:51-53لو

345(ص02،)رقم

كلا،؟الارضعلىسلامآلأعطى7جئتأتىادأتظمون

يكونلأنه52إنقسامأ.مادبل6لكم،أتول

علىصثلاهـلة،منقسمين6واحدبيبفيحمسةالآنمن

ينقسم53،ثلاثةعلىواثناناثنين

علىوالأئم،صلأب1محىلإبن1والابنعلىالأب6

علىالحماة،م1مفى6عكلىوالتمادجنت6

.+1لحماةعىوثكنة5!اكنف

سرصصاتء"!الاس6(:7)مى0356سرصوسيفأالامكارانقسام!28وسيفأصراعأ346:قى

052مرق!ء"00007"4+،لكن6ايحكمرق؟دحصع-صسرصام4كااءه1424لالقىأسرصع!لاصنع107لوقا:

007)070(لمطهره!7رنمىأ+)1241(رلم")*(ولوالدةوابنة!ولاموبتأه!ادام6وكالنت16ءه4،ءلمر0536!"ء

بححرء"298ما5!.ل!؟7؟هـ!هلصأسرلات+ل!07013دلأ5للا!2!ها17لححراءه05+!0.،7+!ا!اه29!.)1241(

لىى5
7:6كط

ت:36-34قى:

لر:53-51لوقا:

0102113:12؟مر

7:6إمي21:16

:37-1593مت

2()16:24-ه

37
أحثمن

7:6؟مى

يسوعاتباعشروطا.30

217(رقم)ق

مر

:834-35

71:33؟25-41:27لو

9:23-24

358(ص217)رفم41:25-27

فالتفت6ء،م!يسيرونممثبرةجموغوكان25

يبغضولاالميئيأتىأحذكانإن26:لهموقال

بم؟7-!عا!عيرع17سركرات5255!لوقا:

204(ص255)رتم92-.18:3لو؟204(ص255)رقم92-01:03مر؟204(ص5ء2)رفم91:92تق!لى3

يو

12:ه



(301ارفم4:46-54يرأ-17؟7:الو؟أ-3:391إمر.أ:37-93مت175

:37-15913)مت

!ومنيستهحفني،فلامثىاكثرأئآاوأبأ

منىاكثرابنةاوابنآأحا

83/؟يستحقنيفلا

فلا،ويتبعنيصليبهيأخذ

يستحقني.

نفسهوجدمن31!

يضيعها،

أضاعمناو

أجلىمننفسه

يجدها.

لاومن

71:133؟25-41:27الو

واولادهوامرأتهوأثه70أبا

نف6ادايضأحتى6وأخواتهوإخرته

لامن277!تلحيذآص.ليايكرن6أنيفدرفلاءص،

فلا،ورائيويأتىصليبهيحمل

/تلميذا.لييكرنأنيقدر

372(ص235)رتم17:33

ادضفطلبإن6من

يهلكها،مئخفصء

ا!أهل!7جمافالذي6

294(ص203)رفم25:؟ا

نفسهيحثمن2

!ا،أهل!7

نفسهيبغضومن

العالمهذافي

ابدييما.حيا؟الىيحفظها

ص.28()رتم.2416-25ا:6

يسوعادقالحينئذ

:لتلاميده

وراثى،ياتىالىاحدأرادإلى

ص.28()رقم.3416-35في

الجعودعا

لهم:وتالتلايذهمع

ورانى،تعاناراداحذان

ص.28()رتم.9232-2416

للحمع:فقال

ورانى،بانىالىاحدأرادإن

!+!1،093ء38()آيتحقئحتىئلغى!+5.!!37مى:

!سرصلات!ع13ديا5دثا5ولكأ؟هـءو16س!هديا"ع!لى،"7دصأع957-!+آرا5للأ5!كأع!43هـخاصته267أ:4لوقا

62رآليال!،ر،457و213*ااءه)241)(!كأ73ءنصأ+لمالمل!51ل!"يا5ول436ء؟"298ر03"ط!نص!ات7!مر-

رالمش75للا!ولكأ2وز(و17ح-يرصدئع-ا!3"!آ027؟"29124!.اسا!كأنص!!بمهم"ه!231!اور؟اء

حرايىكر
هء!)!+!م؟7"4ءلصاصلت

صع!صسسرص!لفهئخقصادارادص24(:)9أسرص(الات+لمرا630لدا5*)"(ولكأنفسهئخفصى!الىطل!ور(17633:لوقا

نصأاةالا5-0630!"لاطولئهلك!17ءه8و2)رلم(ياط!كأ73ءدصأ!لم0630*"!!كاوالذي16ط!775،نص

اكيد(غير)!+ل!،1للا5"!!

3ءهو7دلا!طثمم!ى7رلص!لات+لم80013ئهلك256يوحنا:

ىي5قىي113كماى5حتىقتى18ىكط13قيي3

34-8:35مر؟24-16:25ت؟23-924:لر:37-93:متى

33؟9لر؟8:34مر؟16:24ت:27ا:!الوقا

9:42در؟8:35مر؟16:25ت:17:33لوتا

9:42لو!8:35مر:25يوخا:



176

24-25(:16ات

ويحملنفسهملينكر

صليبه

ناارادمنمالى25ويتبعى.

يهلكها؟نفسهيخلص

نفسهيهلكومن

اجليمن

يجدها.

01:مت

04-01:42ت

يقبلى،يقبلكم."من

يقبليقبلىومن

يقبلمن94.أرسلىالذى

نهىباسمنبئآ

فط،أجريأخذ

باسمبارآيقبلومن

أجريأخذبار

/بار.

:41!س!هتى

.ك!ءبضأا27.:يوحنا

81تق؟)يو(يى7قىي2

ىى2)*(قىي7

04:4:14:غلمتى

18:هلولا:16:ت

9:37مر؟

9:37ص؟

46-454:يو،11-717:لو؟13-391:مر؟04-42

34-35(:8أمر

ومجملنفطملي!كر

صليبما

ناارادمنفان35ويتبعى.

يهلكها؟نفسهيخفص

ضفسهادسيهلكوس

والانجيلاجليمن

يخفصها.

23-24(:9ألو

ويحمللفسهليابى

يرمكلصليه

ناارادمنفان،2ويتعى.

يهلكها؟دفسهيخفمى

نفسهيهلكومن

فهدااجليس

بحفصها.

4011ارتم

التلأميذلقبلمنم!فأ،4.ا.

9:41مر

492(ص167)رتم

01:16لر

902(ص917)رنم

مى،يسمعمنكميسمعمن

13:02يو

5:23؟12:44-45

705(ص13:02903)رقم

الذيلكم،أتولالحقالحق02

يقبلى،أرسلهمنيقبل

يقبلىوالذي

ارسلني.الذي7يقبل

894(صى403)رقم12:44-45

الذي:وقاليرع4،فنادى

بىيؤمنلي!بىيرس

5،والذىارسلى،بالذممطبل

29211(ص166)رقم9:148لو؟292(ص166)رتم9:37مر؟292(ص166)رقمه:

18:ه؟ت

9:48لو؟

9:48لو؟

12:48يو؟
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04-42(:01أت

الصغار6أحدسقى2"ومن

باردة7كأسأهزلاءم

تلميذ،باسمفقط5

لالكم،أفولفالحق

.همأجراديضغ6

4:46-54ير؟11-717:لر؟ا-3:391مر؟أأ:أمت

9:141امر

سقاكممن!،لأن

ماءكأس

للمسيح،أثكماصمأ-ب

لاإتهلكمأقولفالحق

ومن.أجرهيضيع

يرذد6يخماومن؟يرذلنييرذاممم

.مصأرصكالذكمابرذاط

5011ارقم

44-45،:12أير

ارسلر.الذىيرىيراني

238(ص141)رقم5:23

كماالابنالجيعيكرملكى...

ئكرملامن.الابئكرمون

الذممطالابئكرملاالابن

ارسله.

قب؟سرص.صلات!باردماء!565.010141.رر52"أ"ءلا5+لا17ح"1424الاطفالهولاءالصغارألاتت!هرلاءالاطفال426شى:

قبر؟بحسرص.كرات5الأحرئفاع6سرءه!اقبراور ص.كر15

صر8.1241.1424،1و2لم"لأع!،ح!ولكأ2لصأ!سرصلاتت+لم3للا55شأ3"كأاسمىا!(رلم555اد+7)41مرتس:

سر)ص(.ص31رلم5نعىبعداضافةعينهاالقراءةأةت!ارسىالذييسعيسصعى166لوتا:

الرحلةتتقةا.50

11:ات

ليعفمهناكمنانصرفعحرالاثنيلتلاميذهأمرهيسوعأكملاوئا

مدنهم.فيويكرز

ا:26؟ا:91؟13:53؟7:28ت:ا

)كلم(



4:46-54يو؟أ-7:823لو؟ا-3:391مر؟أ:2-6أمت178

يسوعوجوأباطحمدانسوألا.60

6011ارقم

أ:2-6امت

بأعمالالسجنفيحمعفلضايوحناائا2

المسيح7

له:وقال3تلميذيهبواسطة6أرسل

آخر؟ننتظرأمآتى6ادهوأنت

جابفأ4

وأخبراإذهبالهما:وفاليسوع

ببصرلمحنثس5؟وتنظرانتسمحان.ممايرحنا

يطهرونالبرص،ميمشونالعرجو6

بلأؤهونومونى6و،بسم!نوثصم

لا5!ندوطوبى6؟بمئثترونمساكين

لن.يعثر

18-7:23لو

)!ما

بهذاتلاميذةيوحنافأخبر6

تلاميذهمناثنينفدعامكفه.

:مفائلأصب7ادالىوأرسل916/جوحنااد!

جاءفلضا02؟غيركأ-ننتظرأمالآتيهوانت

المعمدانيرحناقالا:الرجلاناليه

الآتىهرانتقائلأ:اليكضاأرسد7

كفىالساعةظك7في21؟غيرك7ننتظرأم

شريرةوأرواعوأدواءأمراضمنكثيرين

فأجاب22البصرموهبكثيرينلعميان6و

أخبرا6إذهبا:لهماوقال

بيصرولآ،ثعمي+؟محمعتماورأيتما.ممايوحنا

يطهرونالبرصر،يمثمرنالعرح7

بالؤمون،ثمونى،بسم!لأ!صمو5

لالمنوطربى23؟ئبثئرونالمساكين

لن.يعثر

20ر2003*!!هـخ!كأنصأاور؟بح3سرصشعاا!ا/لملا*+3لمط"حاثينوز(16سرصا!20.1424ر3!يسرع؟2متى:

!سرص5"،م16453125حه!-ألا!50!0.623202.298+!نئم036مصوسصعصسرس9ء"33رلم

6.02330سرصكا12

نصألحصرضعص+لملا5د!ولكأيسرع17ع!لهقرلااذهبا:وقال0916)ع(و!!الذكطالمعمدانيرحالعندايفألالى618لوقا:

..72+رالم5!ولنص!ا؟1241.1424!2.33.296للاتلالا"ع!كأآخرور(6بح-حصعضعت2/لمة533"رلمت"ط!

رلم5!!بم7رنصأحه33.2981241مليا؟*ما5كأآحر12411424506*!كأ73714ءنص!+لم13ليات5دا!!ع"!4(3ا+ءمما

ع)ء(!بمنع!ان16صلت؟تءءه007.298.1241لم13*ط!كأبم7رنصألات+426570ا)ل!1(ت5"!ولوهذه21.7ش

"ء007.2912411424!.لمرالأ-5*ع!كألص!سرص+"!ولاله+1)!(!نكماداحمعتوماعرلكمرأتيرحنا.ممااحروا0226

2139!.241)-3"!!*73!هلصأسرصلات+"أطهول15سرصءم!!ءه1241.1424لم3لاهللايم+؟7ووز(17بحصع-

26:91؟42:18؟ي92:18ايقىى41111يق116ى6ق،

ا-4:891لو؟ا61:؟35:ه-6اش511::1127يو؟2:3حص؟ا:7-8مرمتى:3:

ا-4:891لو؟ا:61؟5-35:6؟ا-92:891اش:3:011122مر؟4:23ت:21لولا:



4:46-54ير؟7:24-35لو؟ا-3:391مر،ا:7-91ات917

لوحناعنليسوعش!اد،ا.70

(701ارفم

07-93:أ3ا:أمتا

هذانذهبوبينما

للحموعيقوليسوعابتدأ

البرتة:الىخرجتمماذايوحنا:عن

الريحقصبة؟:التنظروا

؟1لتظروا6خرجتم!ماذالكن8تحركها؟

ناعمة؟7لابسآإنمانآص

الناعمةيلبسونالذينهوذا

.حلوك7ادبيرتفيهم5

؟أنبتآص؟لتنظروا*خرحتمماذالكن9

نى.منوأفضللكم،أفرلنعم

عنه:كتبالذيهوهذا7.

مص1ر!سل6طط

وجهك،1مام

طربل!هطىكذي

هذأمك.

مر

21(ص13)رقم

ادنجى:اشعياالليمكتوبهوكما2

ملاكيارسلها

وجهك،امام

طريقك؟يهئالذى

24-735:لو

16:16

يوحنارسرلامضىفلتا"2

للجموعيقولابتدأ

البرئةالىخرجتم6ماذايوحنا:عن

الريحقصبة؟:التنظروا

؟التنظرواخرجتم:6ماذالكن25كها؟تحر

ناعمة؟ثيابالابسآإنسانأ

الفاخراللباسفيالذينهوذا

.الملوكقصورفيموجودون6والتنغم

أنبئأ؟؟اةلتنظروا:خرجتم6ماذالكن2

.7نجىمنوأفضللكم،أقولنعم

عنه:كتبالذكطهوهذا7

هص1رسلما

وجهك،1طم

طريدفىثف!ى1ثذكط

.ا!كذأهـ!

250!!ل!نصأسرا؟كام+؟الم2330هللاساحوز(ئيابأ17.ولانانألتظروا*17ا-،؟و:أة08-،171:؟و:متى:

نصأء"2298للاا!ءكأ؟!أنبيأتظرون*09!لم20233013دلا-ا!حئما2نص!!!+!م15+"565ظيم!أدة"6+هـءا1لات

ا!!22980!!كأنص!تبصسرصلات+رالم230و5"ساحفالى7..1صعسرلاتت+3را02330ع!ح2.!كأ

ح-ص.كر
بحص

،-مرتينو؟مرتبن:11ا؟1241.1424.)007(.565.)33()الم"ا-*ط5!ولكأ7!و47إنص!+57اغاع*ءء*ولولمرتين425/26:لو!

1-(ا:؟:11ء".1241.1424)298(.565را)المتدا!!كأ7ءونصأ+ليا5ل!ولاعاع*حعا،،لالا0266كلم؟ا!!!4أ36ء،+ه!14

الح-عر-حلألة11333.298.1241.1424دلأ5فان27.7)؟(5أ(28آئلغى)والمعصدانيهوخاياالنساءمواليدبيناحدلىلانه+

ات!ه

ا:3علا؟23:02خريىي1112ى18قي01

14:ه:9:تتى

ا:3ملا:27لوتا:

ا3:ملا:761101:الر!21:26؟



2،

27

33

36

4:46-54يو؟7:24-35لو؟أ-3:391مر؟ا:7-91ات"18

7-91(:11أمت

ب!تيقململكم:أقول"الحق

يوحنامنأعظمالنساءمنالمولودين

ملكرتفيالاصغرولكن؟المعمدان

منه.أعظمالسماوات

يوحناأياماومن2

السماواتملكوتالآنالىالمعمدان

يختطفونه.والغاصبونيغصب

الأنبياءجميعلأن

؟تنبأوايوحناالى/ضاموسادو!

اللماهرفهذالعبلوا،أنأردم"اوإن

فليسمع.+أذنانلهمن15.يأتىأنالمزمع

443(ص277)رتم32-ب231:31

نإلكمافولالحق:يسوعلهمفال

الىيبقردكموالزوالىالعحثارين

برحناحاءلات32.اللةملكرت

فلم،الحقطريؤفياليكم

:الروانيالعثسارولىوافا،بهترموا

رأيتمأادوالتم!بهفأمنرا

به.منراقيحيرااتندموا

اش!هوبمن

الجيل؟هذا

أولادأئثبه

ينادونالاسراقفيجالسين

7:24-35(ألو

المولودينبينأفضل!لكم،628أفول

؟/يرجدلايوكأ-من؟الشاءمن

ملكرتفيماصغرلكناد6

منه.أعظماللة

365(ص!226)رفم16:16

حتىأ-والانبياءالناموسكان16

اللةملكوتالوقتذلكمن؟7يوحنا

نفسهيغتصبواحدوكلبهيبثتر

.االيه

أ16ج16ق

والعشارونحمعواإذالعبوجميع92

معتمديناللةبرروا

المريسيرنوائا3،يوحنا.ممعمودثة

اللةمثورةفرفضواوالنامرسيرن

معتمدينغيراأنفسهملجهة!

أش!هفبمن31

وماذاالجيلهذاأناس

أولاد"ئثبهرن32؟ئثمبهون

وينادونالسوقفيجالسين

7011رقما

صرص!احه0007!دص!فصسسرصلات+لمرا20*طحكأللسمع+015-ص!أ: لحصر3متى

33007.للا!نصأا!حهرلمللا5وأفرلأسرحرضع!ل!40افرللانى!كرلت!س!ه298تط!افرلالحقوز(7287:لوقا

ا-حرب65--!-ص.ص صسرسلات+لم56)5(!المعم!الىيرحاالىاصعصرا!اء333!المعمدالىيرحا6!26(1)ق!ابسرءه

صع50!كأ!003!اصغرهلان16بحصصع-حشا"3تللاع!كأ7ءولصأسرصء"1241(،)269!007!ايوحناالىإ

س!"!هكأاس!ه)5(!تأوا17ءه298.1241رالم"ط!كأ7ءونصأ+لاهد!!ولالى166أ:6لوقا

286(ص!162.)رفم9:13مر؟286(ص162)رنم17:12تقيي،112ي01قي18

17:01-4:513؟مت:14:ملامنى

312:لو92-7:03:لوقا

2:7؟13:9رؤ؟4:23مر؟43،!:13ت:171115:الر؟21:اير؟

حربح

24

33

36
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46-454:يو؟24-735:لو؟ا-3:391مر!ا:7-91أمت181

7-91(:11أمت

قائلين:717آخرين7اد

ترقصرا،لمولكمزثرنا

تلطموا.فلم7نحنا

لايرحنا7جاءالأئه8

يثمرب،ولايأكل

ابناجاء6.شيطانفيه:فيقولون

ويئحرب،يأكلالانسان

أكرلإنسانهوذا:فيقولون

.والخطاةللع!ثارينمحثخمر،وشريب

منتبررتوالحكمة

!ا.مأعماداد6

7:24-35(ألو

:متقرلالى6بعضابعضهم

ترتصوا،لمولكمزثرنا

تبكوا.فلم+نحنا

لا6المعمدانيوحناجاءلأنه33

،مطرآيشربولا6خبزايأكل6

ابنجاء34.شيطانفيه:فتقرلون

،ويشربيأكا!الانسان

اكولإنسانهوذا:فتقولون

.والخطأةللعشارينمحثطر،وشمرئب

جميع6منتبررتوالحكمةد

.م!اابناثاد

191(ص36-.ه:1147)رفم

7011ارفم

27أ4!ولكأنصأ+لم03للاطحءه(1424رلم5)-ولهم+ااورهي!؟صعشع11//3!!+"007.0101ق5!أ!اءأ5؟(+)مماثل16متى:

091اوس؟صسرصاء،53أليكم18.7تلات2950!لم2!!كأنصأسرات+"لمه"لاشالكم17.7ص!ه296لم

يرو-ح؟بحصع-صسرسء"*+!كألصأ)!(50"أالاعمالىجميع!مصوسصع-حصص.صسرصلات+م5ث!شا2!الالناءور(6

تا+لم"وللكم717+ههم!+وللص!سرص-أحه-!ثاول2قائلةألم3ط!فانلين!سرصشع+لأ5ولوبقرلون632لوقا:

نصأ؟"ثلاكأخ+4عوخ+!!أرال"5ط!!س!اض!+6وعأغ+0336فلا!5"241)29!.رلمت5*ط5!!نصأسر

سرير؟شعء"1241تاللا(ط!)كأ(نصأكرسرصاتء"3007را!4)3(1ور(أسرحر+للأ5!54)3(1621ء"ت!

1،298للا!نص!)2(كأاعصالهاجميعأرين؟ا!28.007.241)لمليا5ط25-4ور(أ+-ول03562-41

36-.ه:7؟ا-15:2؟5:92لر:151134:الر:33لوقا:

93

،2



4:46-54يو؟7:24-35لو؟ا-3:391مر؟02-24أ:أمت182

الجليلمدنعلىالوبلأت8010

178(رنم)ق

8011ارقم

02-1124:مت

فيهاضنعتالىالمدنيوئخ7ابتدأحينئذ02

تتب.لملأئهاقؤاته،أكثر

241ق

؟صيدابيتيالكم،ويل6،كورزينيالكويل21

المصنوعةالقؤاتضنعتوصيداصورفيلولأئه

7والرمادالمسوحفيقدبمآفيكما،

أكثرحالةلهماتكونوصيداصررلكم،أثولولكنلتابتا.22

كفرناحوم،ياوانت،23لكما.مماالذينيومفياحتمالآ

ستهبطين؟6هاويهالىم؟مرتفعةسماءالىألست6

المصنوعةالقواتصئنعت6سدومفيلولأئه

لكمأقولولكن24.اليومالىايبقيتفيك،

يوماحتمالآأكثرحالةطاتكرنسدومأرضإن

.ملكئما6الذين

01:12-15لو

803(و503ص178و177)رفم

لكمأقول127

ثمااحتمالآاكثرحالةتكونمذلكجرمادفي6لسدومإنه

-صيدا؟بيت6يالكم،ويل6،كورزين،يالكاويل03المدينةلتلك

المصنوعةالقؤاتضنعت6وصيداصورفيلولأئه

جالستينوالرمادالمسوحفيقديمأفيكما،

اكثرحالةلهماتكونوصيداصورلكن14لتابتا.

كفرناحوم،يااوانت،5لكما.ئمام!ينادفي6احتمالآ

ستهبطين.6اد!اوية5الى7ممرنفعة؟حماءالى6ألسب

12قآ

أء!ع+،ول!!أء"33حل!حالشينوز(17ات!و0216صع-حسر"ا!+ه565.298.؟هاها0113*لاط!يحيسرع+25متى:

صص.ص.حر؟4"/+33؟(/ا!3326.007.0101!دا30ع؟أة)5ارتفعبلاءءه(28د!03)-الالىالى0236سرحر298.142441ي!5

نصأبحمصوسحرسرلى+،531طساكأا!!ك!ش!فى!ولثة؟أ؟164اد!سماء(ي!ح،خلا)2!فبسركرلات5للا!+!ك!لصأيرو-

بحءحصع-ات5"1424!لكممما298.1424،124.6لم!شأ!كألص!!آ03للاساهأ+ه+ع!!16صعسسرصلاتتحه*"!

**وهـءصيدانبيت17ات!و0136ء5تكرنبعدوضعواللةملكوتفي16شع-ح9!ا!298.1424ت5!كأو127لوق:

يومفيور(0146ءه33.007.298.1241.1424ي!3-5صا!!!437ءونص!+ي!1150يا*"صاول56،+ه+ح!ء1لة28.007ي!را

ارنفصبحماءءه(!أ)-ادالىالئ10156!ءه1241!جمه؟4-أسرص5"للأاليرمذلكلىأصع-حسرص31/ءء"3،1424الدبر

دا:007ت)طبحصع-حسرص.صا!ءه!+!*75"هءنص!كرلت؟صسرسلا!!لم115013لا5للا"ح2!ول3(2!3!ولهـ30!ا)!لم

ظها11500101ط!7ءونص!كرلت؟+3راللأت5*"!ح!كأبم1043ا!حهلم،!شأس!!س!ه4ءوو17صسماء(

صص.صء""!73ءنص!كرلت؟فصسرسلا!!1150113لات5للا"طحولكأ43ء414!ي3،ولولكاألأغ7

163(ص99)رفماه:01متق14:13،151101اشق9

01:15مت:24:متى

24-6:26لو:ا-711315يهو؟24-91:28تك:12لوقا:



4:46-54يو؟7:24-35لو؟ا-3:391مر؟أ:25-27امت183

للأبيسوعشكرا.90

9011ارنم

ا:25-27ات

أجابالوقتذلكفي25

،أحمدك:وقاليسوع

السماءرفي،الآبأيها

عنهذهأخفيت6لأتك،والأرض

وأعلنتهاوالفهماءالحكماء

هكذالأنالآب،آيهانعم26؟للأطفال

ضىءكل27.أمامكالمسرةصارت

5ص،أبمنايأديخعتد

إلأالابنيعرفأحذوليس

الآبيعرفاحدولاالآب،

الابنأرادومنالابنإلآ

له.ئعقنأن

21-01:22لو

031(ص181)رفم

أب(6تهفلالساعةتلكوفي21

،أحمدك:وتال7م!دسالصوحال

السماءردت،الآبايها

عنهذهأخفيتلأثك،/أرضواد

وأعلنتهاوالفهماءالحكماء

هكذالآن،الآبآبهانعم؟للأطفال

شيءثئ22.أمامكصصارتالمسرة6

،ص5أبمنالمثدفعقد

إلأالابنهرمنيعرفأحدوليس

الآبهرمنولاالآب،

الابنأرادومنالابنإلآ

له.ئعقنأن

؟7:92؟3:؟17:213؟3:35ير

15-01:14؟17:25

48(ص92)رتم3:35

وقدالابنيحبالاب35

.يدهفيشىءكلدفع

534(ص932)رقم2172:

حسد،كلعلىسلطانأاعطيتهاد...

الذينلجميعالابديةالحياةليهبهم

له.وهبتهم

705(ص313:3903)رنم

شيءكلجعلالابانيعلمكاناذ...

والىخرجاللةسوانهيديهفي

...،يمضىاللة

يوس؟بحصع-ءهكأ02755ءه3و!!كأ2،ءنصأاور؟+لم013للاطساء30*مماعهء027:قى

-ط!*نص!4ءه29!7141150"هـءبالروحأ/+رلم/إ؟دلاولالروح!شعاة424)لم5مم!ح!،37،ة،اء+!ع+هأة،هـةأ!6214لوقا:

"ء1241ت!!كأعم4ونصأصص(ا!33،1رلم5ل!طنهفل)*بعدبحصسرص9/+لم1150.2530دلأ"ح!لسرع3.1241،117ر

هح1240.1.33.298للأتط+ح!ا!اهء47ونص!+ري!5)010.2330للا!،ح!!16مرق؟4ءو!ابححرصعسرص.كرلات7147و

.33.007.298لم"ا1240ت-ا!!ثما"هـ!نص!بح-صس.صات+.2530)1150(للأ5دلا)؟(حولوفالتلاميذهاحدالىوالنفت)23(22.7

برسمرق؟سرص!شعراح1004تبسرص.كرلات12411424.41؟701!

)ير(!هاى91)ير(0ى13الر(ق1101)يو(ممطكط15قيي118)ير(ا-12قى117ي7ا-12)*(ق

:25:امتى

لوقا:21:ا

كرر

كرر

:27ا261-92ا:

:261122-92:ا

28:18ت؟5:02ير

28:18ت



74:لو؟ا-3:391مر!أ:28-.3أمت184

الر(01ق)كل(يي191يى8ق)ير(ىى1115الر(01ق)رو(ي13

اليتحالواا.ا.

:28-.3اامت

نيريإحملوا92.أريحكموأنا،الأحمالالثقيلى7والتعبينجميعياإفيتعالوا28

1حةر1خجدو،القلبومتواضعوديغلأتى،/صت!وتعفمواعليكم

خفيف.وحملىهئيننير!مالأن.3؟لمئثوسم

س!ه1515+كأ!092؟اللاييةمن8!انتم+28:متى

6:16ر12

6:61ار؟2:21بطا؟2:5فل؟13:15ير:92

0111)رقم46-454:يو2-35

يو

038(ص024)رفم92:ل!

وهومنهلانى،اعرفهانا

اريلى.

393(ص924)رقما-ها01:4

واعرفالصاعالراعيهواناا،

دااكما5،الحرافوتعرفىخراق

،الاباعرفرانايعرفئالا!

الخرا!.عننفسيوابذل

534(ص932)رفم25:ل!12

يعرفك،لمالعالمالىالبار،الابايها

عرفراوهرلاء،فعرفتكانااما

ارسلتى.اتانك



46-454:ير؟24-735:لو؟13-391:مر؟ا-128:مت185

السبتيوصالسنابل1110

46(رقم)ق

1111ارقم

23-2:28مرأ-12:8مت

78(ص46)رقم

السبوتفيأئهوحدث23يسرعذهبالوفتذلكافي

،الزروعبينإجتاز7؟الزروعبينالسئبوت7

فيوهمتلاميذهفابتدأتلاميذهفجاع

السنابل.يقطفونمسائرونالطريق6.ويأكلون7سنابل7يقطفونوابتدأوا

له:قالراوالفريسيون"2:لهقالوا+رأوافالفريسيون

لاماالسبوتفييفعلونلماذاأنظرلامايفعلونتلاميذكهوذا7

يحل؟./السبتفي!فعلهيحل

أمالهم:فالأ-ف25أمالهم:فقال3

حينداودفعلهماقرأتمحينداودفعلهمافرأتم

والذينهووجاعاحتاجوالذينجاع

الىدخلمميف26معه،الىدخلكيف4معه،

الكهنة/رئي!ىأبياتارأيامفي!اللةبيتاللةبيت

6:ا-هلو

78(ص46)رتم

السبتمفي6وحدث1

،الزروعبينهومر

بم5ادضلاميذيقطفونو6

يفركونها!سنابلاديأكلونو6

قالوا:الفريسيينمنوقوم02عيديهمبمب

لاماتفعلونلماذا6

فأجاب3؟مالسبوتفييحل

أما:مجسوعادفال!ماب6

حين7داودفعلهالذيهذاقرأتم

والذينهوجاع

الىدخلاحينا47ا،ا!ينوامعه

اللةبيت

تاحه33لم003ط"شاهم+02سرص)ء(يفركرنهاوبايديهموز(17بحصعحه!2.007*)!(ادوز(17*فيوز(+امتى:

سرص.كر،الم/!اص.كرلماداأ-اص.كر.س
سرءامصوسسر

040!+أعأهه16+(74013303.عول)0007.2986كأ!!!منصألم(3)6*شى!565مجتاز!ات"ح()6!مروز(236:مرقس

565!88ءتكفمأ!)5(!فالااجاب!ءه1241.1424!2تكفمهو!+لمولتالهر0256ء""+565لم403ممأه35ح،+دا3أا!29!لم

صساتءهللا!وز(!1311!!0265ءهر.)007(.3296رلم*طح*نصأ-بح

صع3سرس.صاتءه333.1241*ط!!5ءنصأعالسبتصباحأابي؟سرصلات+لم()3للا5ول!شأ!اولئالطسبتفي61لوثا:

صه4نصأسرصلات+والمليا5*رح!)كأ(5-34127أسرس/)ح(!52-136417؟!القطفرنلدأتلامذه16ص
-و.-وابح

)"(5*(،)طحول)*(فعلهيحلوز(لكننصكما!!يحللاماالسبوتفيتلاميذكيفعلماذاانظروز(026!ه007.29.1241!"طح()8!

)5(رحول45312أسرصشعا!"5*"لاكأ1-036453بحصصعلاتءه007"!ههمهنصأبحصسر)س(.ص9+)را(لم

ه*لا!شا!*"!نصأ+رلم5"ولعندما6!1+شأ75ءو714نصأ!ى55ا-3!سرسات+291241!28565را)الم!!

.007.ر03133"ساكأ2كيف4.7+"لمليا"حولدصأءه0133.007.298.1241"دا!!كأ4!ه10له29124.1424!.المليا

ليا!ل!شاول+ولنصأسرس!!هـ!ه47أ-!تبحه12411424

24:9لا؟21:ا-6صم23:31125:اتثمتى:ا:

8:17صم2؟21:ا-23:2611256:اصمتث:23:مرقس

21:ا-6صما5:14:311تث؟23:12؟0201:خر23:25:21تثا:لوقا:



46-454:يو؟243-د7:لو؟3:13-91مر!أ-128:مت186

12:ا-8(أت

التفدمةوخبز

6أكل،

ولالهاكلكلهيحللمالذي6

فقط؟للكهنةبلمعه،للذين

23-25،:2امر

التقدمةوخبز

أكل،

اكلهيحللاالذي

،ممحهنةللى6الأ

ايضآ؟معهكانواالذينوأعطى

6:ا-ه،ألو

التقدمةوخبز

معه،الذين+وأعطىأكلأخذ7

أكلهبحللاالذي

.7؟فقطللكهنةالا

1111ارفم

27

أئه+التوراةفيقىأتمأوما5

يدثسونالهيكلفيالكهنةالسبرت

أقوللكن6؟أبرياءوهمالسبت

الهيكل.صتأعظم7ههناإنلكم

رحمة1ربدهو:ماعلمتمنلو

علىحكمتملمالاثنبحة،

الأبرياء.

السبترفيفان8

.الانسانابن

السبت:لهمقالثثم627

الإنسانلأجلجعلانما

السبت؟لأجلالانسانولا

ايضأالسبترفيمإذأ28

.الانسانابن

لهم:قالو!رد

!سبتد16هورلث+

.مإنسانادطبناد

سرصلات!3()را،2330هحطكأ5!هوز(16ءه!كألصأ+298احد!قبسرلاتت+"الم5*طهح07ء6!ع!!مح4متى:

لات+".1424ه)0)،ي!02330لاشأأع+2+ة6.7حه1515*!شأو0.7سرس9كالملم2داة3س!ه3رل!!!037،لص!بحصع

لرؤساءأشع-خ(اتلم3)6دحصع-خءهر03فقطللكهنةور(!+لم7401330.1350*5(،)!ا!كهـح15أ53!!3!أ+أ626:مرقس

اتوللكن!سرص(،)!*حتىللان!مانؤضيغالسبتالىلكماقوللكن027/286بح-حصع-ح298!*لص!ء"281241)هـ(الكهنة

)ات(!لكم

لم03"!ول*ايضأ17حه0298داهـح!4714ءنص!رين؟565.0،71241،1لم"ا*!ا"كأ-وز(أ!ليا"رشاولواحذ46لوقا:

لكفطربى،تفعلماتعلمكنتانرحل،ياله:فقالالسبتيرميعملواحدآراىالرمدلكفي+اصعسرصلاتء"أ"دلاط!نصأبحسرص+

007لمد!!+!نص!+"لملا5"ط)5(ولكأ2إن+مرق،!01لعد5آ5056للشريعةومخالع!ملعرنفات،تعلملاكتوان؟

بحصسرس1241*!*لص!مرف؟لح-صعسرصلات+لم13لأ5"ط)5(ولالانسانابىايضأالسبتوز(16س!ه

914(ص39)رفم:913تق!91(:51؟04:7مز؟كرممرلا:15:8،167ام؟15:22مم)6:61هوقى22

9-28:01عد:5قى:

ا-9:41؟24

185صق:26:مرقس

24:9لا:4لولا:

3-32ا:اا4-42؟لر12:ا61:ت

:14هتث؟23:12خر2711:

5:ا-18؟7:91-8:ير6:69:113؟ت71:هر

2،

27



46-454:يو؟24-735:لو؟13-391:مر؟9-1214:ت187

لهالهسةيد،رجلشفاءا.12

47(رنم)ق

2111ارنم

12:9-!اامت

جاء+هناكمنانصرفثثم9

مجمعهم؟الى

يدهرجل.اوإذا

فسألوه.يابسة

يحلهلفائلين:

لكي؟/ئشفى-أن6السبوتفي!

عليه.يشتكوا

يكون6من:لهم"فقال

واحذخروثله6رجلمنكم

3:أ-6مر

08(صا47)رنم

دخلثم

!جمع.اد5الىايضآ

يدهرجلهناكوكان

يراثبونهفصاروا2.يابسة

هل+

لكىء،سيشص7السبرت

عليه.يشتكوا

فقال3

:ملهيدجابسةاد6الذيللرجل

الوسط.في7قم

6:6-11لو

08(ص47)رفم

دخلأخرسببوفي66

يعفم.وصارالمجمعالىهو

يدهرجلهناكوكان

يراقبوفهءوكان7.ميابسةكانتاليمنى

فيملوالفريسيونانكتبة

يجدوا6لكى،يثمفى6السبت

علم6هرأئا78عليه.مئئتكى-ما

موقالهم،طفكاراد

يابسة:يدهالذىللرجل

!امف6؟الوسطفيوئصتم

ووقف.

!ل.33.01011424لم"ا)2330(ههالمط!ادهناككالى!شعءح!كا+ادكات0.17سرلى3ا!ء)ة20101ل!!أيسرع+9:متى

ورهه+أ،3!0116"حللاطهكأنصأ+لم2013ر3!اه!العاء16!سرصاشعا؟ه29!للاسا!!نصأصرس.ص)ات(

5ء!ء"6اأع61ات3ءهر.ساسا-!/)مما(9اة565.29!.1424

720.130،ر*ط!ولنص!لة1241ه+"شأثم+في02صع+"الم720.740.1350ه*ط!شاولنصأبح!!*51:مرقس

لكى؟ح233الكىلات4132!4)ءه()!2(.565.29!)ع(!1342!036ءه0720*كأعكه34لا!ه3أع16+لمرا1350

صعى)ع5!زيصوز(33717()ولههشا5كأنص!+لموا1350.2130رواهولاليدلهيابسة!!يابسة

رلمدلاط!!كأ4ءنصأبح-حسرصلات+لميا5"ول075"يالسةيدهرحلكانحيثالمحمعالىالسبتفيايضأدحلواذوز(66لولا:

3صرص31+م3طل!ول2!شكايةيجدوا16ءه563ديا*طهولكألص!+)وا(لمه!هـءصيشفىوز(17تبس!ه124.1424رر.29!.ا

.565.298.ررل!"ط!ك!2ضذه17صعا!26.1241لم5!+*7"ءأ4نص!بح-خءهلاثتكواأ!ئثمكىانيجدواأكرلت؟بح

سرحر+28.565.0101ل!303!ي!هرائاأ-5/1!تالانكارهمعالمآ086سككرل؟)14240

934(ص802)رتم.ا-0316:؟354(ص2143)را-14:6لوقا-27

14:ه:11:لومتى

11:45لر:2:مرقس
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46-؟ه4:يو؟24-735:لر؟13-391:مر؟9-1214:مت188

11!ا9-:21امت

السبوتفيهذا5سقطإن6ف

وءسئمس!6أفما،حفرةفي

افضلالانسان7افكم2؟مئقيم

.خروفمن

السبوتفييحلإذأ

.الصلاحفعل

مذ:للرجلقالاثم3

فمذها.يدك

./أخرى!طد!صحيحةفعادت

فريسيون!ادلماخرج146

إست!ثمارة+خذوا

يهلكوه.لكيعليه

3:ا-16أمر

لهم:قالثم

السبرتفييحل

الشر،فعلاومالخيرفعل6

فسكتوا.؟قتل6اونفستخليص

بغضب،اليهمحرلهنظرثثم5

تلوبهمقساوة7علىحزينآ5

مذ:للرجلتال

فمذها.7اليد

.يدهفعادت

معللوقتالفريسيونفخرج

إسنشارة7أعطواالهيرودسيين

يهلكوه.لكىعليه

6111-:6الر

ه:41!13:51ق

د15ل-95
هم:يسرعلالم

السبتفييحلهل7كم6أسأد

الثر،فعلاوالخيرفعل

7؟إهلاك6اونفستخليص

جمعهمالىحولهنظرثثم

مذله:+قال

6!علفيدك.

.7يدهفعادت

حمقأافامتلأوا1

بينهمفيمايتكالمون-حماروا6و

.مجسوعبيفعلونماذا

2111ارفم

مما!ويقيصهيمسكه!"الملمكأيقيمهيمءاذ16ص.سسرصا!5!1لحصعسرص.صلملم2!ء".007رلم!-أ7!ههادا116متى:

324!010141،ل!هسا01436241و!+2سا2!!013مصوسسرلا!؟ه)1424(.3.565ورل!5بالاحرى12.7

ضعا3!!ح33.29!ءهلمح!كأنصأح"!1341424وأسرص2330+لعدعليها!ضعلكن،324أ9ءهلهاه

.28.565007،298لمرا55*طاهلاكور(16*كأنصأس!؟!الحيرفعلهلأ+"ام3)0.1350ر5طسا!ولالحيرععل46:مرقس

سرصات!موت!ءه17عصى46ء،دثا055لحمع-حسر-+1330.1350!صا!8كألص!صع-سرص.سلاتتلة1424

هح*،له؟!أ!مح6.7+ه130.0101و130.ر!!نص!+ه1424()565.007.296.12416!2ل!،551*حط!!كهـح!ك17

لح-ححه2898أ!28565007.4لم3سا!لصأ،!7!هأههعأ3!+لمواه1330.5)*(ولأهع!!اه!ء"لأ،هـ+52

نصأحرصرس931+راي!دلأ5ولمادا17بح*ط!!هـيمنصأبح-صعا!+را)المدلأ5!!شأ!ئاذ16!هـكا95لوقا:

+ا؟مرق؟لاتءه.291241!رال!للأللالا!!!"دلمنصأ+عهولقتل+ور(امرق؟تبلات51241"296للاسا!!!4ء

فبا!صرص.صلاتتء"1424"اماللأ(5كأمذور(16سرصاتا!الما(لم58*55()تكقمقالبغفب7..8،11ولفكتراوز(

نص!؟بح*صحيحة!!"لمكالاحرىصحيحةور(!مرق(؟155اضافة)وهناسرصات)ة565)3(دلا555!)!(!كالاخرى7

يهلكره!لكىبينهمفيماتكالمراور(0116؟بحصعلات5"3رلا!كأ4!

14:ا01:141131:مر:12:تمتى

6:12:13:مرمرقس

11:53!01:93؟8:95؟7:03ير؟
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البحرعندالجموعيشفييسوعا.13

48(رنم)ق

3111ارتم

12:15-21مت

افيسوع5

.هناكمنوانصرفعمم

و

،مكثيرةاجموعا6تبعته

جميعآ6فشفاهم

3:7-12مر

82(ص48)رنم

تلاميذهمعفيسوع7

البحر،نحو7انصرف

الجليلمنكثيروجمع

جهوديةادمنايفا،،أتبع6

دامنو5مأورشليممنش

7والأردنعبر7واأدومية

بمكثيرجمغ6وصيداصورحول

اليه.أتراصنع6كمسمعواإذ

تلازمهأنلتلاميذهفقال

الجمعلسببصغيرةسفينة

كان.الأنه؟+يزحموهلأكى

وقعخما،كثيرينشفىقد

داء.4فيمنكلليلمسه

حينما،نجسةد15أرواحد15اوا

نه!سهـوان!لروا،6!

6:17-91لو

82(77!طإرتم

موضعفيووتفمعهماونزل7

،تلاميذهمنكئيروجمعسهل،

الشعبمنكثيز:جمهرز

اليهوديةجميعمن

أورشليم6و

!ساحلواد+

جا:وامالذين18وصيدا،صور

أمراضهم؟منوئشفواليسمعوه

نجسةأرواعمنوالمعذبون

طلبراالشعبويهل91،يبرأونشانوا

كانتقوةلأن،يلمسرهأن

الجميع.وتشفىمنهتخرج

091ء!ق16دحصع-صسرص)9(3/+لم13ء0(2330)6لأ*ط!حنص!+للاحمرع%لاتقه!كأكثرة!615!ى:

(ء!للاصبدابعدنعرهوصعلكن،نفسه)هوبحص)سرص(ا!ح"26()،لم!8-؟62ءه1424!132عدأ*!!الى7/86:مرقس

)-!م!ا2!2-8تبعه!)لح-(صع)سرص(+ه1330.1350.1241.1424.ظ-28تسعرهأ)شع(!ه33(،)0حكأ6-8تبعرا12-5

الذي!17س!+الذي!اسرص5ء"لم5لالأ+كأ!ور(اءه0565()6ط!نص!حهآا5-82-6تعهأ+"515)29!007

بحصصه!29!ط!+صع16صرص!كا،ل!-ألمكثبروحمع16صع0298للاحط!كألص!سر-لحاالات+رالم01350!ول

1182ري!مرقي211.0//ءه28يم3عالجمر!؟،()6!كثيرأ9.7!حسصصلات!35313)30)0ر5*!حول*نصأ

نص،كما!!*"لم3م!ول!()قائلبرفائلةوصرخرالهلم()خرتحروا،نظرت!+ه007.0101+شافائلةوصرحتلهحرث،نظرت6؟"

هء!2*!كألصأ+"33.565.298.2411424)"لمههطح!تانلةلكن

تاالحروعبرأ)سرص(2/لم*)+كأ(رالعبر17!آتينالاخرىالمدن1718/6لودا:

4:41لر؟63(ص383)ر34:مرا؟138(ص88)رقما-!ا86:تقا-17

)مر/لر(ا-17حتىقكليكلي14

11ا-17حتىق631111(ص38)رتم

:7-12:متمرقس

لوقا:17-91:ت

81:مت4:24-25

4:24-25

6:65؟5:21،34مر:11:211101

5:17لو؟14:36؟9021ت:91



46-454:ير؟24-735:لو؟3:13-91مر؟15-1221:ت091

(2أ-أ12:5أمت

لاأنهمجم!أوصااو6

يتثملكي177ظاهرآ،يجعلوه

النشبأشعيافيلما

القائل:

3:7-12(أمر

ابنانتإئكمقائلينصرخراو

لاأنأوصاهماوكثيرآ2.اللة

يجعلوا.6كىظاهرآء*

6:17-91،الو

3111ارئم

27

نه،1خدريثذ+هتايذ1!81

نفسي؟سزتمءب6حثيس

محبه،ررحي1ضح

ثالحقلأمم1فبخبد

و!لهصبح،ا!ل!ظصم9

صونه.1رحثشوفى1حذو!لسمح

لابفصفاهرضوضةكضبة025

!بظلئ،هئخنةوطنبثة

ثنصرهثى7ثحقثهخرجحنى

1!مم.رجاءبكولطئسه217ر

رلم!02330ل!طحتى017.7واوصا!"واوصارحرهمشفاهمالذينوجميعأاتالم(!زجرهمشفاهمالذينوجمع15/166قى:

20ر0.60103ل!طح714كأنصأ33.1424لم!عليهأا//ءه!.كأالذى!16!أع18.57ءه33.0101.1424لم!ح!كأنصأ

اوس؟ءه!فيأء"2330ل!على21.7مصوسصعسرصل!28.1424كر7ء1+!!002+لملم

"213958*!ط!2!هـأ!م63+أ1؟ه3.565.298ررالمههللا!ح!كأنصأ+130رطول9180126صق611مرلس:

ا-42:4اش21-.113ا-17حنىقيي18

ا-42:4اش:18-21:تى

918قص:مرثس:12-7

2،

لا2



46-454:يو؟36-705:لو؟131-39:مر؟1-2:1521ت191

الخاطئةوالمرا،يسوعا.14

603(و267رنم)ق

4111أرقم

6-26:13مت

005(ص603)رنم

فييسوعكانوفيما6

سمعانبيتفيعنيابيت

الآبرص،

امرأةاليهتقذمت7

معها6

طيبصقارورة

الثمنغالي6

فسكبته

وهوءمصاسال6على

14:3-9مر

005(ص603)رقم

فيهووفيما3

سمعانبيتفيعنيابيت

،الأبرص

مئكئوهر

امرأةجاءت

معها

خالصناردين5طيبقارورة

كسرت1،7الثهمنكثير

وسكبتقارورةاد7

.هـمأصادء6على

36-7:55لو

ب!ص(

منواحدوسأله

معه،يأكلأنالفريسيين

الفريسىبيتفدخل

أ-اثكأ+و

امرأةوإذا

خاطئة،!دينةمادفيكانتالى6

فيمتكئأئهعلمتإذ

جاءتالفريسى،بيت

ووقفت38طيببقارورة

ورائهمنقدميهعند

تبل3ابتدأت6وباكية

وكانتبالدموعقدميه

12:أ-8يو

425(ص267)رقم

قبلثم

الىيسرعأتىايام6!ستةبالفصح

،-لعازركانحيثعنيا،بيت

.الأمواتبينمنيسوع6أقامهالذي

عشاء،هناكلهفصنعوا

واثا،تخدممرتاد15وكانت

بينمن15واحدافكانلعازر

مريم7ف3.معهالمئكثين

خذتأ

خالصناردين5طيبمنشنا

الثمنكثير

دهنتو

يسوعادا5قدمى

هط!ولثمامحروز(16س!"7.298ر.هه3رلم0980لا"!كأنص!ء"ر)47ءو213!+لم.2550راه3*ول26731متى:

9113007!هنمىأ+13302550.*طول4!وصأساد6سرص+لمذا2550واه93!ه*!نص!!صص01011424.41،.29!كا!35.و

+هأ328.565.298.01011424!ثاولهـ*4وله16لياسا!كأنصأ0563"مسحقت!+لمرال!ءولفكرت16!!3مرض:

لمالا(5*طح!*نمىألات!راسهعندمى!مما+رلم5!ادصاسهعلىمن61حه"5طسا!!كأنصأ+ه007.1241لمرا5*شا15

هء!2.29!

36-ه037ابيمرق؟ءه7.298.1241.ههو3ميمط!!كأ2نصأكأ5منكئأكان!+رلم"5*ولالماندةعلىحلس366لوتا:

مرق؟سرص.صات!تبل0386ءه007.241)(3)راتللاط!كأنصأ!3-5أسرصات+دلأ5!2

صعصيى!م*ط!ميمنص!بح2الاخالاخسرص.صلات+لمرا650.0217710.0250"55ولك!ع!ماتالذى17."ءحمسة16يوحنا:

014،21801()!كي!ه025حه!).!(6،!نصأسرصات+ي!دلا5-أا!14248د!0630.02503للاط!ول)2!(جسرعال16بحا

هح؟6؟133!نمى!+لم3ه650025ليا5*ط5ولظم!جه+ماربا03اور؟!ا!!م"!ملصأ+م،6002501ولأ5*5!15

15!اات!م!!155

33قلر(/)ت3

ا:14!11:37لر:36لوتا:



2،

27

33

291

6-13،:26أمت

التلاميذ7رأىفلضا8

ظوااغتا

نلين:نا

؟فتلالاااهذذالما

يمكنكانلأته9

هذا7ئباعأن

بكثير

فقراء.7الوئعطى

4111ارفم46-454:يو؟36-705:لو؟131-39:مر؟1-12521:مت

14:3-9(أمر

!رمفكان46

:مانفسهمفيمغتاظين

طيبااد!تلفكانلماذا

يمكنكانلأته5؟هذا

الطبهذايباعأن

دينارصثلاممائة*منباكثر5

وكانرا؟الفقراءالىوئعطى

!ا.يؤنبوف6

(365-ه:7ألو

رأسهابشعرتمسحها7

وتقتل

قدميه

لطيب.باهنهماتلىو

الذي6الفريسىرأىفلفا3

نفسهفيتكثمم5دعا

قائلا:

تغيتمنبتأ،7هذاكانلو

الئالمرأةهذهمن

هى،وماتلمسه

خاطثة.ائها

12:أ-8،ايو

بشعرها؟قدميهومسحت

البيثفامتلأ

الطب.رائحةمن

اسخريوطياديهوذا6!ال+ف

،م5خلاميذادأمن(واحد

ئسلمه؟أنالمزمع

ذالما5

الطيبهذائبعلم

دينارثلاممائة7ب

هذاتال6؟للفقراءوئعطى

بالفقراء،يباليكانيأنهليس

سارفاكانلانهبل

عندهالصندوقوكان

فيه.يلقىمايحملوكان

له:وفاليسوعفأجاب04

لك.أفولهشيءعنديحمعان،يا

.فقال،معقمياقل:فقال

داوز(9.7تبلاتحه007.298.ررلم09803سا5!كأوهـ!3147"4انص!صع-سر4مء+لم1330.2550ل!ول78"متى:

راه0.9603ط!ب!نصأ+ه.12411424.!302550.2.007.0101للا!!ولادوز(917ء+ه.3.00712411424ر.28،لم3!طيب

وله33.565.298لهار

00365وفالواتلاميذهفتضخرأبحصصعسر)س(لات+"لمآ()6*ح2ولفقالراانفهمفيمغتاظينلم(3"التلاميذس)+قوموكان46مرتس:

نص!!+ل!301013!!16اور؟صصمماحس!"00549.؟صص41س!ه3للا!ابحصر50+298دياطخ8!)5(!نص!)ات(

س!ه1424*+ح!مرنبين16حه565يا5*سا"ح

"ءت8!اد!+اح!بالقربفكنأكانالذى0936+لمرا5!/!نصأء"1241.ر3ليال!سا5ول+كأ3!+ع*ع!حكه386لوقا:

تب!ل!13دلا5"ط!2!ول!نصإ

يهوذاتلايذهاد"()-من!()-واحد16!هل!!*ك!ءنص!31ععم33.1241لا-أسرص+لم،51،هليا55!لذلك46يوحنا:

صعص)ص(.ص؟ه1241ك!ذصأ)!(صصلاتت+يم65013لأ5!وله(خريرطمن،لأ13اهـأ!همما5)لااسخريوطي565(3اد51)-حمعان

هء1424رلممنى0.7من(ئلغى:ء"رر*ط!كأ!ه)714؟27الاخ

لو(/)ت3ق33

42:91؟7:61در:93:لوتا

31:62؟6:17بو:4:خالو

21:11

8:3لر

6:14؟يو

24

27

33



36

93

"2

48

4111ارقم46-454:يو،36-.ه7:لو؟أا-أ33:مر؟2ا-أ5أ:2مت391

6-13،:26أمت

لهم:وفاليسرعافعلم.

؟المرأةتزعجونلماذا

عملتتدفإتها

الأنا؟حسنآعملآبى

معكمالفقراء

حين،كلفي

حين؟كلفيمعكمنلستأناوأئا

14:3-9،امر

:فقاليسوعأما6

نها؟تزعجرذالما؟هاتر!صا

عملتند

لأن7حسنأ.عملآبى

معكمالفقراء

أردتمومتىحينكلفي

خيرأ،بهم6تعملواأنتقدرون

حين.كلفيمعكمنلستأناوأثا

عندها؟ما7عملت8

36-05(:7ألو

،مدينونانلمداينكان41

دينار،حمسمئةالراحدعلى

حمسرن.الآخروعلى

لهمايكنلم742

سامحهمايوبيانما

اكئريكون!ماافي+بميعا.

سمعان7أجاب43؟!لهحتأ

الذيأظن:وقال

له:فقالبالأكثر.سامحه

ثتم44.حكمتبالصتواب

:لسمعانوتالالمراةالىالتفت

؟المرأةهذهالىأتنظر

دخلتإتي

أرحلملأحلالمن6وماءليك

12:ا-8،اير

:يسوعفقاك7

ا!إث5أتركوها،

تكفبىليوم

لأن8!؟ءحف!7تد

معكمالفقراء

حين،كلفي

حين./كلفيمعكمنلستأناثا

+5()6!حول+هى08ا!565007لم،1ليا35*5شانصأ؟")1241(298لا!2*حينكللىبهمأ+5وللهم76:مرقس

!2.55650!راي!للأه"!ط*لص!لات

!!ك!رءنصأسرص33+0970عند(.)ولفل+ح"565تع!ا!!نصأصات+لم97013دلأهد!ول*رصهاد742لوقا:

هء5ح-!لات!يكودحمماقبلموصعفي!صرس.ص+لم7013وهولحبأفبل16فبسرص.ص.لىلاتتءه2398.1241.1424ليا-*عا

ائاهرأء،لم3لا5ولادناجابأءه3298.1241.1424!ربمناحاب0436سرص.صء"3.298.1241و"يم*ط!*4أ!3!نصأ

اللاحلأءهتدا!ارجلاللاحلخاصئأءه31241،.29!لأارحلاللاحلالمث6دا.!الا!ء"تدا)!(!دص!ءه007ي!970للا

ع!نصأ)*(!رجليلاحلأشرال!)0(970يهـهرحلي

لات33.124141ليا5ل!8لامم!!!كأك!ءلصأاقزاح،!عأ+"ء3اء4صنعت17أصسرس+ملم65013ولحرست6و57يوحظ:

298فىآ!.3حر حين(كل...لانئلعى:ءه8)؟7+،سرص!08مبسر

36

93

،2
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72

46-454:ير؟36-705:لو؟13-391:مر؟1-21د12:مت491

6-13،:26أمت

الطيبهذاسكبتإذفإتها12

فعلتإنماجسديعلى

تكفيى.لأجلذلك

حيثمالكم،أقرلالحق

هذابالانجيليكرز

ايضآئخبر،لمالعاكلفي

هذهفعلته.مما

لها.تذكارآ

14:3-9،امر

وطئبتسبقتفد

بمماصادجسد6

للتكفين.

حيثمالكم،أقولاص9

بالإنجيل7يكرز

ايضآئخبر،لمالعاكلفي

هذهفعلته.مما

لها.تذكارآ

36-05،:7ألو

غسلتفقلىهىواقا؟ئعطلم

ومسحتهمابالدموعرجلى

قبلة43بشعرها.

فمنذهىوأقا؟ئقتلنيا

تقبيلعنتكفث16ذخفث6

6،بزيت.رجلى

؟صادصأهـم6تدهنلم

بالطيبدهنتفقدهىائا

بم.حمطصجداد6

غفرتثدلك،أتول:ذلكأجلمن47

،مادمحثيرةهاادخطايا6

ئغفروالذي؟كثيرأأحثتلأئها!

./قليلأيحث،قليلله

لكمغفورةلها:قالثئم

،فابتدأ9.خطاياك

أنفسهم:فييقولونمعهالمئكئرن

يغفرالذيهذامن

الىفقال5؟ايضآخطايا

فداممانك7:المرأة

أيو

4111أرقم

12:ا-8،

7قآ

نب!صس.حرلات+30101للا5ساولهذاوز(9.7)!565.2981424للا5ط!!لانص!+لم13رهاه*كهـح68:مرقس

تا،283.565ء3للاط!!ثمنص

!+لأ53!!!نصأ+ه3.565298.0101.1241.1424ر28لم9703ت5*ط!!كأ!قيت17سرس.صا!"3+طذخقمت456لوقا:

ر3ت35!ط()6!ولنمىأا!970*!-أ+ه328.565298.1241راليا5!كأ2113612//ع!ارحلاد00746.6لم

ل!97013ت5ط!لصأ)2//!كئيرةلها!لاتاء565.298.1424للأ*!يول!1361245،(0471+".007.0101.1424

!امراةيا07..)!(!!91+

69)رقم92-.9:3ت؟922(ص138)رتم8:48لر؟922(ص138)رنم5:34مر؟153(ص59)رتم9:22تقىي74

371(ص233)رقم17:91؟418(ص264)رقم18:42لو؟418(ص264)رقم01:52مر؟158(ص

12:91:04:برمنى

8:91:04:يومرلس

8:48لر؟5:34مر؟9:22مت:5:021105لر؟2:5مر؟9:2ت:48لوقا:

63

61

72



46-454:ير؟ا-83؟لو؟13-391:مر؟دا-1221:مت591

،ه36-ه:7الو

إذهى؟خقصك

.محسلامب6

1115أرقم

صلامهبا065لوقا:

:17اصماقى4911175قصيي71

491صقة05لوقا:

9:35ت

162(ص89)رنم

بطوفيرعوكان"3

والفرىكلهاالمدن

مجامعهاديعفم

لارةويكرز

مرضكلويثفيالملكرت

ضعف.وكل

المرسلأتالنساء1510

ب؟6:6،161:9مر

242(ص142ب!)رفم6:6

وصاريطر!

المحيطةالقرى

106(ص9363()رتم:161

ضهرالاسبرعاولوباكرأفقام11

المجدلية،لماربااولأ

شياطير.((سعةمهااخرجقدكادالى

8:أ-3لو

كانذلكإثراوعلى

يةوقرمدبنهفييسبر

ويبثثريكرز

عشر،الإثناومعهاللةبملكوت

شفينقدكنالنساءوبعض

شريرةأ-أرواخمن

المجدلية،تدعىالىمريم،وأمراض

شياطين،سبعةمنهاخرجالى

هيرودسوكيلخوزيإمرأةويوثا

كن،كثيراتؤأخروسوسنة

من7!ميخدت7

أموالهن.

لم!كنأ

شعكلات+"33.365.1241لملياساولكأ6"1مرق؟ات!"!ايصأ3.7اتءه5كأبحسة26لوقما:

ممحرسرص.كر.كىلات+ه.1424)0101(.28.007.298رلم55!*مم!!!

نصأمرق؟تبسر

4:32تقيكي1

:15مر؟957(ص

348)رتم55-27:56قيي65116(ص04)رقم4:44لو!(آدص04)رقم93:امر؟65(ص04)رفم

كطى6حتىقىلى111اىممط6حتىق118!57(ص348)رض23:94لر؟957(ص348)رفم044-ا

23:94لو؟-65ده:27ت!4ا-51:04مر؟4:15لر:-3الوقا:



46-454:يو؟ا--أ8:لو؟22-02،27-321:مر؟22-1203:ت691

الرشدفاقدانهبيسوعالظن1160

121(رنم)ق

(117و116أرقم

3:25-21مر

)لمح!(

خبز.أكلعلىولا6لم-يقدرواحتىجمع،ل،115ايضآفاجتمع؟بيتالىجاء7ف3

مختل.إنهقالرالانهم؟ليم!كوهخرجوام5أقرباؤادحمع6وئا

+سا*ح5!15لح*سصعكاهرص50)124!*9+!لصأ5دحل!سرس.حرلات+ل!،1330.13401هحطولك!2-أمأ+ه"ءمع02

0.241)00701.لمراه304!!أ!م!،م+16بحصصع-حء"12ال15150و!3652"ه5"ط5!ولا!منصألحص+لم13راه130.4ر

تا*!والآحرونالكتهعهول(حمع)حيىحمع0216)+هلأ28.33.565.29"53للا-ا!ا!!دصأ+ه1424

01:02ير؟31-3:35مر:6:311121مر:7:171102؟ا:2مر:91

الشيطانمعالتواطو1170

188(رفم)ق

آ

12:22-3519:32-34

161(ص79)رفمأ

خارجانهماوفيما32ألد!أ

اليهقذمواقداذاأاليهاحضر6حيننذ

إنسانأ5أاعمىمجنون

.مجنونأخرسأ،مأخرسو

أخرجفلضا33أ،فث!فاه

تكفمالشيطانأبماخرساد6انحتى

ا-723،ا-11:415لو22-327:مر

32(.ص188)رفميأي4أ:ا

يخر!كانو،61

ااكانهو!أوشيطانأ

؟أخرس

أخر!فلتا

تثقمالثيطان

482؟1:02:8؟7:02:8؟0يو

الاعمى!سرس.-00741لم"ا002330لثاطوالاعمىالاحرس16ص(ص)ص.صءه424)!واحرساعمىمحرنأاليهاحضروا226ا:2مضى

قبصصرص،ا!ا//ح"296.1424!!ولنصألات-أ+9حواخرس

صرصلاتتآ+5*طهحنصأتسرص.سءه298رأ!كال!9532:تى

لص!تبسرص.صء"33.298.241)لمع!5!كأ7"34لمر!ا!)5"تعحبرااحرحهولمااخرس،مجنوناليهاحضرهدهيقرلوفيصاوز(146لوتما:

حرسرسلات!،ل!للأ5ل!"ضأحول

14-11:22لر:22-1292:نى

01:25مت:14-23لوقا:



د46-44:يو؟أ-83:لو؟22-27ة3مر؟22-1203:مت791

ا-7،ا-415ا:األو22-27(3:أمرأمتى(

123

121:)22-03

وأبصر.تكلم7

الجموعكلفئهت

هذاألعلوقالرا:

؟داودابنهر

المريسيونأئا

سمعوافلضا

ئخر!لاهذانالوا:

الابالشياطين

بعل-زبرل7

الثياطين.رئيس

مفعلم625

أفكارهم

لهم:وقال

مملكبماكل

ذاتهاعلىمنقسميما

تخرب

19:32-134

.خرسلأا

الجموعفتعخب

قطيظهرلم:قائلين

اسرائبل.فيهذامبل

الفريسيونأئا!4

:فقالوا

الشياطينرئيمر

/.الثاطينئخرج

منالذينالكتبةوأئا22

نزلراأورشليم

نإفقالوا

وإنهمعه-هـبول.ا-لعل"

الثياطينبرئيس

الشياطين.ئحرج

فدعاهم

بأمثال

يقدركيف:لهموقىل

يخر!أنشيطان

مملكةوإن24؟شيطانآ

لاذاتها،علىانقسمت

المملكةتئبتأنتقدر

خرسلأا

منهمنوثماوأئا5

.ماجموع

:فقالوا7

بول-زبعل6

الشياطينرئيى

الشياطينئخرج

فعلم

أفكارهم

لهم:وفال

مملكةكل

منقسمةمذاتهاعلى6

تخرب

6!بعزبول!.33.2924!.411424لم13هلث!!!+كألصأسرص2330+حط2*+ايصأ22أ:2متى

حراسكرص
0601*طحادجسرع!لمف0256اور؟)تب(سرات+رالم5للا)سا(!صا21!نصاسر

صع!2.كأنصألحصرص.ص!هـ298!كأ721،،وعالمأأبحءحا/لمس!ه33298.حجسرعالوعالمآ!مصوس

هيل؟سرص!ا!"34!آ9:متى

سر-يئع-حا!+")آ01330.1340*ط!شاول!نصأصسرصشعربرببعل!!بعزبول226:مرقس

لثا")ط(!حولبم4573نص!صصسرصشعربوببعلأ!كأبعربرل!6صم؟4قائليرلقوةتكفموا017لوقا:

سرصام2!حا!)!ك"هول!()اخراجشيطانأئحرحانشيطاديستطيعكيف:وتالفاحابوز(7(118،91أيضأ)ق

135،(دلاحئقرثةالكن+رالم"!75ءلصألأ(4ءوئفرنةالكىءه33296ط

)يو(ا-437ف151115)بر(قا-4

:22-1292:متى

ت:22:مرقس

ق:14-23لولا:

691قص

01:125

691ص

ت:2411

ا-11:522لو:22-27

7111ارقم

038(ص024)رنم2702:

الجمع:اجاب

يطلصس!شيطانلك

يقتلك7الى

(593ص052رقم)01:02

منهم:كثيرولىفقال02

،يهذيوهوشطانله

له؟تستمعرنلمادا

388(ص247)رقم4848:

اليهرداحاب

شع)1/!؟زلو!بعلأ!

سرس.حر(الات+لم!013

سرحرتأت!ي!13/ياه

ول!!0176312
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46-454:يو؟ا-أ8:لر؟22-327:مر؟22-1203:مت891

آأأ

أ121:22-135

مدينهوكل

علىمنقسبموبيب

لاذاته

كانفإن26.يثبت

يخر!الشيطان

ذاتهدعلى،الشيطان

تثبتأفكيف؟قدانقسم

"27؟مملكته

كنتوإن

أأخر!بعل-زبول7بانا

فابناؤكم،الشياطين

؟يخرجون.ممن

قضاةهم6لذلك

إناولكن28لكمص.يكونون

اللةبروحاناكنت

فقد،الشياطينأخرج

ملكوتعليكمأفبل

22-27(3:أمر

نإو32؟تلك

ذاته،علىبيثانقسم

جيتاد6يقدرلا

وإن026مأن-يثبتذلك

قامالشيطان

،مانقسمو6ذاتهعلى

يثبت6أنيقدرلا

انقضاء.لهيكرنبل

أ-11:7،23الو

يسقط.بيمبعلىمنقسيموبيب

ايضآكانافإن

ال!ثيطان

ينقسم،ذاتهعلى

تثبتكيف6

تفولونلأتكم؟مملكته

اجىإخر6بولأةبعل-زب

كنتاوإن9.الثياطينانام

اخرجبعل-زبول6بانا

فابناؤكم،الثمياطين

؟ئخرجون.ممن

قضاةلكمهم6لذلك

إلىليلكن02.كصنرنيكو

انا،15اللهبأصبعكنت

فقد،الشياطينأخرج

ملكوتعلبكمأفبل

7111أرفم

حسأاليس:لهوقالوا

سامريالكخننقول

؟شيطانولك

388(ص247)رنم52؟:

اليهرد:له!الأهـأ

ناعلشاالالى

ماتقدشيطالا.لك

والالبياء،الراهيم

يحفظمن:تقرلوانت

للنمحلمئ،اد

الىالمرتيدوق

الالد.

؟)بع(مصوسصعسصصات!لم"ا02330*)ط(!حلصأسرص.صضع)1/ىءزلر!لعلأ)بح-(!كأبعزبول6!27ا:2مق

8.1424و2!!هلص!*2314أهعاص!1423أي!+23303ح1432أح"م6112453اور

-صأة+لمراراه4!الايتدلكحه(مما)أ،ول،،453"!ألا!أأأ5غأه!أمما!"أحكاءعأ*6دكل(3أ!ه298ط!ي!مراندلكالبيت6!25:مرقس

ع+ع3أ31!أأ!!)1241(رالم04،10)!(كأ2!أ،!أمع+ء*أ،002826.631حكألصأ1241يقدر(حذف)و3،314غ3أ!،ح!للأأءول!"،314

!اتءلم*!مملكتهتثتور(أ+رالم1340!أء+خ"4،،فى17حلم"29!سا!)اكأ(لصألاته714.خ+كأع+ع3أ3خطأظ4أأللاتام(-الكن

0298ءهطح!ك!نص

321!هـء14233!ءهم!161342ءاآرح0916ءه*رهبما!كاياعأعا1516آرحأة!لاور(187لوقا:

كأ!8رهـء0..007502!!4+برولصأ+!124ا33.29!.لمواللأ5*ط،حول1324!+ه363.0)02601.1424م*4

قبسرص..ات3.29418ر،لم")*!(طشأ!!7ءونص!لات+لم""ه

51ا-37)ممر(قا

791قص:22-1292:متى

15-11:22لر:22-27:مرقس

791قصا-23:لوتا:4
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93
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46-454:يو؟أ-83:لو؟22-327:مر؟22-1235:مت991

أقي،

أ22-35،:121

يستطيعكيفام92اللة.

بيتيدخلأنأحد

القويمأ

أأ،بسرق7وأمنعنه

لمأإن

أؤلأ

أا؟.القوئيربط

وحينئذا

أ.ابيتهينهب7

معىليسمن

لاومنعلى،فهر

معىيجمع

.7يفرقفهو

22-27(3:أمر

لايسنطيعلكن627

ادجيتالمما6احدم

دايدخل!رئاد

ينهب،ءصأمتت

لآأؤ

في،القوبطير

وحيننذ

ا-11:7،23الو

حينما21

القوفييحفظ

،دارهمتسفحآ

فيأموالهتكون

متىولكن22؟أمان

جاء6منه6أقوى؟

يغلبه،فإنه

الكاملسلاحهوينزع

عليهاتكلالذي

غنائمه.ويوزع

معىليسمن

لاومنعلى،فهر

معىيحمع

.7يفرقفهو

7111أرفم

.28.33.565.007لم3*ظ!كأ4!كة!!أ6و؟ا:و،:298.1424411لم*لاشأ5!نصأ!لم03ط5ح2كأبه!926متى:

اتناور؟3سرحرء"33!ني7..3ضعتا+ه1424

3مرصء"28.33.007.296"ا!طيستطبعاحدلابلأصعءخسرلات+راه130.4و5*!وليستطيعء"(5و+)احدلا276:مرقس

0033.طشأ!نصأكأ578-61أسرصلات+لم1330.134013)*(هول-613-16784حهه)2(ح!كأنصأصع-

)1124!هـ!م37و-!كأ8منهيكرن7بح-ل!)85124بزتالمالملم!5عط!!كأ73؟هـبمنصأصعسرص+رالمدلا"ح!ال+22لوقما:

لات+راي!للا"5"صا!!!7(43ء)ذلص!بحسرصءهلا33.29"هماسا22.!نى7124123.7ءرانى!ره!مرجع6

ح-كر.ل!.حر
بحصعسر

492(ص167)رقم.ه:9لر؟492(ص167)رقم9:04مرقيي56

904:مر69111:03صق22-92:مى:

242-ه:94اش:8911127صق:22-27:مرقس

9:05لر:123ا691صق:ا-423لوقا:
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46-454:ير؟أأ-8:لوبم28-303:مر؟31-1237:مت

القدسالروعضدالخطلئة1180

791(رقم)ق

8111ارفم

31-12:37شا

7:16-02

132:13-37

خطينيماكللكم،أقوللذللث

ئغفر-ينيوتجلى

،للناس

التجديفأقاو

.7ئغفرفلنالقدسالروحجملى

علىكلمةقالومن

له،ئغفر7،الانسانابن

الروحعلىتالمنوأئا

لالهمئغفرفلن6،القدس

الآتى.فيولالمالعاهذافي

28-3:03مر

جميعرإنلكمأثولالحق28

لبىتغفرالخفايا

لناسا

يجدفرنها؟أ-التييفدلتجاوا

الروحعلىجذفمنولكن92

مغفرةلهفليس،القدس

،اأبدادالى!

خطيئة6مستوجبهو6بل

معهإنقالوا:لأثهم3.أبدية

نجسا.روحآ

لل!كنأ

43-6:45؟12:01لر

336(ص0101791)رفم:12

علىكلمةفالمنوكل

له؟ئغفر،الانسانابن

روخ!دسادعلىوأمامن6

.مله-ئغفرفلاجذف

لم!*نصأبح-مصوس!سرص"ا/لم)كا!له!سرلد.صات+لملم02710للالا!حللناس17مصوسصع350!لكم731متى:

!داه؟*4!6لا!مأك!5ئغقرولا816!لا32.7بحصعضع!ا8مدا؟ه298.1424

تا)للابحصخصعص+ه3و555!كألصأ+ه1424.)1241(26.33.565.007.296.0101لم31340طك!شاول!ة28730:مرقس

اوغقبر؟صع-لاتءه33.291241!0ط!كأعأمح!173قبر؟)سرص(اتءه01.28.565.007*!!092يجذفونها(الىئلغىصع-

ذنبأأعم3481216عقابأ!بحصصسرساملم+)1424(لم740.1340صا2!دبنونة6بحكامع-+لموا0740.1340*ح!ولنبمأ

28.33.565..296ه!لاهولنص!!*،لما!ح4

(ع)؟!الآتىلىولاأالعاهذاولالهئغفرفل!القدسالروحعلىاماوز(516لوثا:
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46-454:يو؟ا-83:لو؟28-303:مر؟31-2:137مت102

31-12:137امت

ب331ق

جعلواإ33

ولرهاجثدةالشحرة

رديثةالشحرةاجعلوااوجئدأ،

ردبئأ؟وممرها

الثمرمنلأن

ئعرف.الشمحرة

ق!353

الأفاعى،أولاديا

بالصالحاتتتكفمواأنتفدرونكيف

فضلةمنفإئه؟أشراروأنتم

الإنسان7.03الفميتكفمالقلب

(111ص73)رفم2ا-.6:إلإا

تعرفونهم.لارهممنأ

الشركمنيجتنونأهل

هكذا17؟تينآالحسكمناوعنبآ17

جثدة6أممارأجيد؟شحر؟أكل

الرديئةالشجرةوأثا،صتصنع"

رديئة.أممارآفبصنعا

رديئةألار!جئدةشجرةتقدرلاأ

رديثةشجرةولاتصنع7أن%

لاشجرهاحملتصنع.69أنجئدةأممارأا

ئقطعجتدآممرآتصنعأ

ممارهممنفإذا2النار.فياوئلقى

تعرفونهم.

43-45،:6ألو

441ق

126(ص82)رفم6:43-45

مالأئه43

رديئآمممرآ6تثمرجثد؟شجر؟من

?5
رديئهشحرهايضاولا

.جئدآمممرآ6تثمر

-شجر؟كللأن54،

لافمانهيم؟ئعرفممرهامن

منولاتيناالشوكمنيجتنون7

الإنسان45عنبأ.يقطفرنالعفيق

الصالحالكنزمنالصالح

،صلاحد15ئنتج7القلب

ئنتجالشرير7فيوالشرير

فضلةمنفإنه؟الشر

فمه.يتكفمالقلب

8111أرفم

4!+تلصالحاا+21:43متى

ترت؟!تحصلان!0186!0176لات29!لم0250!كأنصأ+033*ط3(:كة+،الث!ا)+حح4ا؟آ7+!ا716:متى

سرلات*200250313للاحط!!نص!اورصترت؟+!تحملالى!6سرلاتت+أ"ا200250حطل!كأنصأاداور

بح-حمصوسصعسرصات331241،1ل!32!ح714ا!أ91.7

لح9لأءه298.1241والمت*ط!كأ7ءونص!صعسرلات+طا5!شاول15سرص.ص)ثمع(ات5وممارأجئدةرديئةممارأ643لوقا:

501للا!15حه!كأ3؟7ءأ4نصأ!ل!13ليات5للالا)5(شأول7"05!اء!()6يختارونأ-اسرصاتء"3007"045!ا

بح!زلاتس!ه)007.298124.ي!تللالا!!!7ءولصأبح-سر)شعكل(ات+،مدلاهشأولفلبه+كنز

17)ص(ق11ىى25قي1115ى24ق11

ممماي27قىى1132يى32قيي1127

ي15قىى141125قي،18112قىى1122)مت(17ق1102كطكما22ق021118

15:18ت؟ا-12ا:3يع:33-35ا:2متى

13:7لر؟3:12يع؟3:01مت:ا-.762:مئى

7:02مر:1145ا-12ا:3يع:43-45لوتا:

2،
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46-454:يو،ا-83:لو؟28-303:مر؟38-1242:مت202

31-37،:12أصا

يخرج7الصالحالكنزمنالصالح

الثمريروالانسان،صالحات7

شرور.7يخرجالشريرالكنزمن

بطال!كلمبماكلإنلكمأترلولكن6

ئعطرنسوفالناسبهايتكفم7

الدين،يرمحسابآعنها

تتبرر،بكلامكلأنه37

ئدان.وبكلامك

45-43،:6ألو

45آق

9111ارقم

لم+03"!!نص!)لح(صع-ح28.33.0101.1424،1لم5ل!طحكأاد+1ص()سرصيثع-حسملاةءه33،أطءالقلب037متى:

033ح+!ع3!03!!ا+أإ+لم،02501*)ط(تكفماذاأ5ولها!ا73+أ.36بحصع-حا؟028.33.1424ل!طالبمامصوسصع-ح

هء!!نصأحه0007

102قص:33-21:35متى

يونانآيةا.91

191(و154رفم)ق

مبى

4،أأ-16:2أ12:38-42

271(ص154)رفمأ

اليهاوجاءا5ءأجابحينئذ38

والصدوقيون!ريسيونإ-15أو!الكتبةمنقرئم

بوهليجرا:قائلين/يسيينالفر

8:مر

4ءا)رنم

11-12

271(ص

افخر!ا

وابتدأواالفريسيون

يحاورونه،

ا:16،92-32لوا

188)رنم61:ا!ا

وأخرون

بونهيجر

032(ص

سرلاتا!33296.1424لم3هلأط!ح!كألصأمصوس02503+للا538أ:2!ى

مصوسحه33.565لم15ا:6متى

قالر(3)ت
مر6

ا-16:4مت:38-2:142تى

12:54-1656:ا-4:لومتى

ا-16:4مت:ا-12ا:مرقس

2:81لر:16لوتا:

2:18

2:18

ا!حر
!ءهابحصع

6:03يو
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ابتىا

،4،أا-38-421161:2(:121

7!سألوهأ!نريدمعئم،يا

منآيةيريهمأنأ.أيةمنكنرىأن

السماء.

افأجاب2إافأجاب93

/!أ...،لهم:%وقال:لهموفال

شريراجيلأشريرجيل

يلتمس،آية61فاسق!!وأية،يطلبوفاسق

آيةوماوآية

الالهئعطىألاالآلهئعطىلا

.7يونانية2أالبى.بونانآية

تركهمأثئمأ-حالطكما.،يانه

ومضى.بطنفىلوظن

ثحعهثحوت

ولخث1بأم

ثب!،

7يكونهكذا

فيالانسانابن

ا-12،ا:8أمر

منه/طالبين!

من-عند6آية

.يجربوهلكىالسماء،

2!فتنقد

:وقالبروحه

الجيلهذالماذا

؟ميةآيسأل6

لكمجم،6أقرلالحق

الجيلهذائعطىلني

92-32،،11:16الر

منآية

منه.طلبراالسماء

32(4ص91ا)رتم32-912:92ا

الجمرعكانوفيما

يقرل:ابتدأمزدحمين

شرير؟جيل5الجيلهذا

آية،يريد6

وآبة

الالهئعطىلا

.+ييرنانآية

كانكمالأشه.3

يونان7

نينرىلأهل

ايضأ5يكرنهكذا،آية

الانسانابن

9111ارقم

6:03،اير

258(ص914)رقم

فأيهفقالراله:.

لنرى،تصنعآية

ماذا7لكونزمن

تعمل؟

صلت؟لحصصاتاء424)0101ل!ط!ايصأ+اءه5-أ0142450صار456:أ2شى

صعسصصاءرلم!*!كأ!021ءه565.1241.424)آ013".كأيسألرنكانراأكأ2714يطبرنكانرا!29!كأ314طلبرا17:أ6متى

أ5()6!وايةيلتمسور(16ات5ور(!04اوس؟لح--سرسلاتت!53للا-ا5قلمىأيرو-حاور؟بحصمصوس

صعلاتءه007ط5!كألص!بحمصوسصرضعصات+لمرا5*ساالنيور(17ء"007-أ8!وآيةيطل!

28لمهطههح!كأنصأاور؟+رلم)130"وليلتس!آبة!رلم4وآبةيطب0126"لم*بم؟4أ-ور(من51!؟4ء11مرقر:

يم*،4-!حه296ط!161)1241(.3565.007.298و

س!"29!007-ط!!!بم4و71473نص!+ل!،12401ديا5دلا!تابطلبوز(17سرس+ه028365.0101.1424!*ك!ح925لوقا:

ص!ه!كااد7..3بح-حصعلاتءه007.هـ298تط5!كأوهـء71نصأبحسرشعكلىا!!رالم071240*شاول+وز(البىا

صعحء"7وز(95+(15+صلم124013للاهت*سا!صاولكأ37،ولصإ

\ة2يونكي5!لى11ي4ق1؟11/لر()ت63)ص(ق1ا11ق،ي

202قص:38-2:142متى

20112قصا-4:ا:6منى

202صق:ا-12ا:مرقس

:2021192صق:16لوقا:

ا:0417:يولى

3:4-هبرن

3:4-هيولى
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33

36

31

،2

402

121:،38-42

ثلاثةالأرضفلب

.ليالوئلاثإيايم

نينوىرجال

الدينفيسيقومون

الجيلهذامع

ويدينونه،

تابرالأئهم

،يونان.ممناداة

هنا.يونانمنأعظموهرذا

الجنوب3،ملكة

الدينفيستقوم

مع

الجيلهذا

أتتلأثها،وتدينه

الارضأفاصيمن

حكمةلتسمع

أعظموهوذا،سليسان

ههنا.سليمانمن

8:لو؟28-303:مر؟38-2:142مت

41آق

الانساابرايضأهكذا،لالوثلاثايامثلاثةالحوتبطنفييرنانكانوكماوز(+35لوقا:

!أ!.432ءه1424بم4و7و6ء1)1241(هوهـء

يى24لىقى93ااكطى93قيي24

01-ا:01ملا:1142ء:3يرن:14:قى

-12ا:9ا!2؟01-أ:01ملا:31:لو!

9:أ-12خ؟12

46-4!4:يو؟ا-3

92-11:132ألو

.7الجيللهذا

32قآ

الجنوبملكة31

/الد+تفي!ستقوم

رجالمع

الجيلهذا

أتتلآتهاطم،6وتدب

الارضأقاصىمن

حكمةلتسمع

أعظموهوذا،سليمان

ههنا.صليمانمن

نينوىرجال!

معالدينفيسيقومون

الجيلهذا

لأتهم؟ويدينونه

.كلناداةتابرا

أعظموهرذا،يرنان

اههنا.يونانمن

أيةهأامس!2/ممأ)ءهالارضفين

9111ارقم

013بحصء"
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46-454:ير،ا-83:لر؟31-335:مر؟46-43،55-1245:ت502

النجسالروععودلآا..2

918(رتم)ق

211أو021أرفم

يو24-11:26لومر-434-هـ:12مت

323(ص918)رفم

،الانسانمنالنجسالروحخرجمتى724،الإنسانمنالنجسالروحخرج3"فمتى

راحةيطلبماءفيهاليسأماكنفييجتاز:راحةيطمبماءفيهاليسأماكنفييجتاز

منهالذيبيىالىأرجع:يقرلأثثم،5؟يجدلاوإذمنهاتيابيىاليأرجع:يقولثئم*ا.يجدولا

مكنوسآ7ويجدهفيأتى2د؟خرجتمكنرسآ+فارغا+ويجدفيأتى؟خرجت

ويأخذيذهبثتم526ومزتنأ.ويأخذيذهبثئم45ومزثنأ.

منهأشرأرواعسبعةمنهأشرأخرارواعسبعةمعه

أواخرفتصير؟هناك15وتسكنفتدخلأواخرفتصير؟هناكوتسكنفتدخل

أوائله.منأشرالانسانذلكيكرنهكذا.أوائلهمنأشرالانسانذلل!

الشرير.الجيلهذاايضآ

لمرالم14!20"*طولخ2!نصأاتا!424)+حكأ7!وشعكل3؟/لمص!!أسر)صهـ(!اليت44.7،(.1و.أ:43مى:

لات

0124033296!!2!75ء!صألىيرص.كرلا!+ي!16!د!ولولحول"!4!ه!ر15اة1241*"هـر،بر979فوز(724لوقا:

0124*!ول+كأجمه7ولصأبحسرص..131/اة96(.298)*3رلم13ل!ت3"طصا!كأ2!ارغأور(02.7تبسر-1،ء"1241

تا33!115لح-سركر02655صعسرلات+

2ة2بط43:2-45:متى

12:46-05

ممطى7قىاى

الحقيقل!يسوعاسر،1210

135(رنم)ق

3:31-35مر

3:02-21

691(ص116)رقم022-ا:03

فاجتحع؟ليتالىفحاء

لمحتىل(جع،11ايضا

خبز.اكلعلىولايفدروا

اقرباؤهالحمعولما

قالوالالهم؟ليمسكرهخرحوا

محتل.اله

15:14يو8:91-21لر



46-454:يوبما-83:لو؟31-335:بممر46-1255:مت602

12:6!ا-05،أمت

ئكفممهوفيما646

الأئمإذاالجموع

وقفواقدوإخوته

بم.يكفمو5طالبين6خارجآ

أفقال!47

أفكهوذا:لهأ-حذوا

تكخرإو

طالبينواقفونخارجآ

فأجاب0/48،يكقموكأن

مممامن:لهم!ائلللى6وقال

3:31-35،أمر

02!280-01183:03)ر

وجاءتم631

ءأفاد6

وقفوا6قدوخارجأبمءإخرتواد

اليهوأرسلوا

جالساوكان32.يدعونه

فقالوا،الجمعحوله

أقكهوذا:له

/أوأخواتك،!وإخرتك

يطلبونك.جآخار

أجابف633

هىمن:متال!م

لو

222(ص135)رفم2ا-ا8:9

أتى6و91

الأثم+اليه

يقدروالمووإخوته

لسبباليهيصلواأن

الجمع.

مفأخبرو2.6

ث5أف7:

وإخوتك

يرو6واقفونخارجأ

فأجاب021جماكطالبين

أ-!م:دوقال

1121ارقم

3.1424ري!3طه2!1163لاتس!ه33.1424!ولنص!سرس29!2ط5يكفموهو!سرحر+9يه،1هللاح23او6دا6مى:

تلاميذهمن16بحمصوسسرلى.-لات+-،)الم20*)!(ح،)1(كأنصأصعسسرصمماا//5"3ط!+كأآ!047كأ8-أا!

هء33.29!.1424ه!*نص!*-!برللقائل!+-لم،1هطخاليهللمنكقم0486)بح(ءه)298(اكأ

*!*نصأسرص+740.1340ولفجاءت!بحصع-حصسرصلات5")124.424)28.007.،03سا!أ!4!أعوله"ء3أ،6311!مرلس:

.33.291424!3(،565)00اللا(سا"ح!كأنص!سر)ص(.حر!،ي!740.1340ا؟()ولا-643يإهاشع-حاتءه565.298م5

.32!026+ح!نصأ*35!،،لمأأ+ري!0740.1340لث!كهـ!عع،ة،33أس!")29!(007ي!دا(،شأ)2س!ع؟همماش!،363قبسرصاتظ"

0633سرحرممشع-حا!+ه007.0101!كهـ5نص!سرلا!ا+ه8.12411424و!2.33.565.2دا0074013لثالاك!شأ!كأور(

بحضعءه0298ط)ح(!كأنص1)33(لثالهموقالفاجاباءه28.007لم13وقالاجالهماصع+/740)0(!ولقائلأداحالهم

لا5)*(ولأءكل!ش!اع!!خهء0026؟ه1241!*+ور("اس!"2020!!لىء(73نصأ+-،31للأت5لثاطول!70(+ه+ع!ع!ةه91لوقا:

لم+3تولفائلبنأات33.2951240!.المطهلماولأن17؟ه))124(.333.007.2981424دتط!!كأر،73نص!سرصلات+لم

نصأس!"!يطلبونكوز(أ!"المديا5ل!لاول!11632كأبم(؟157شعءه5*!77ءدصأسرصس!ه1424دياإنقائلير!31

كا7"؟7ء.21ت!73،ءلم

ىىايكماق7

:46:متى

لوقا:21:

2:ا-12

11:28

ه:9كرر1؟6:3مر؟1ا-7:0؟25-91:27؟



لا2

702

،ه46-ه:12امت

هم5منو7أتى

مذثئم94؟ص15إخوت

تلاميذهنحوههيد

أثىها:ونال

.دلأن.وإخوتى

أبىمشيئةميصنعمن6

هوالسماواتفيالذي

وأضىأخى7

وأئى.

1121ارقم46-454:يو،ا-أ8:لو؟31-335:مر؟46-1255:مت

3:31-135أمر

و7أئى

-اهـ5،3
نفرلمأص(؟إخوت

الىحرله

أثىها:وتالالجالسين

535
من(الأن.وإخوتى

اللة،مادحثميئة6بصنع

هر

وأخت+أخي

وأئى.

8:91-21،ألو

وإخوتىأئى

كلمةيسمعرنالذينهم

بها.ويعملوناللة

528(ص321)رنم15:14

نإأحبائى7انتما4

به.مرصيكمأناما7فعلتم

هح!أغأمم!!ح0056ابي؟لات)!ه+!0945،!50101*15بحمصوسيسرصاتءه5*!،486متى:

لات0071424،1رآ5ايضأ17+)"ا(لم*!كأنص!اء230281424سا!ه!+،3،أه"أعأء"007.0101

تبالات+ه565.298.1241.1424لم30013للاطح!كأنص!لح-صسرصات+ه740.؟2.33.007.0101!)!(ولغ337:مرقس

لح-حصعسرلات+رالم0740ط!حولكألصألح!كا)للا(!!0355سرلاتت+رالم740ه*طحولكأنصأ!هـ!5

تا)28.335650072984م،51ول*ط!!ولكأنصأصرلات+740حي17!مئات16

1.41565رلمط!كأ*ءلص!3سرص+6500250لأ5ولماقدرعلى!9حءه!الدي!5017+!+كأ+يألى14يوحنا:

(113ص74)رنم7:21تلىق22

11:82لو:21لوقا:

12:4لو:14يوحنا:

2،

27



46-454:يو؟4-88:لو؟ا-49:مر!ا-139:مت802

الزاس!مثلا.22

2211ارقم

13:ا-9ت

يسوعخر!اليومذلكفي17

البحر؟عندوجلسمجيتاد6

،كثيرةجموعاليهفاجتمع

سفينة+الىدخلائهحتى

وجلس،

كفهوالجمع

الثماطن.علىلينف

وكفمهم

قائلآ:بأمثالكثيرآ

جزرع.7دخر!قدالزارعهرذا

4:أ-9مر

يضأواا

البحر؟عنديعقمابتدأ

كثير،جمعاليهفاجتمع

دخلمسفينةالى6اتهحتى

البحر،علىوجلس

جحرادعند6كقهوالجمع

كانوا.ا-جاارضادعلى

يعقمهم!فكان

وتالبأمثالكثيرا

إحمعوا.3:تعليمهفيلهم

.أ-يزرعخرجفدالزارعهوذا

8:4-8

5:أ-3

لل!كمأ

كثيرجمعاجتمع6فلما4

مدينيماكلمنجاؤواالذينمنايضأ

اليه

66(ص41)رتما-3:ا

عل!يردحمالجمعكانواذحدث

وهواللةكلمةويسمع

جنيحارتبحرةعندواتفأكان

؟البحرةعندراقفتينضينتيناثنتينفراى2

وغسلرامهماخرحواتدهـالصادون

اليالسفيتيناحدىالىفدحل3.افيك

عنيبعدادسألهحمعاد،كات

السفي!ةمنثمحل!؟قليلأالز

.الجمرع

:مامثالب6تال

ليزرعالزارعخرص!5

هء332.298كأالبيتمن16لح-مصوسصعصرصلاتاة332.29!!كأنص!بحسرس.ص9"+لمم،1ه*ط!سا+وامتى:

ه*!)!(!5نهمأمحم036+26.565،د!هع!!ال1424502.7لم،51!نصأصصات5-!+*ط!االبيتعنأ

كلمة(صقرط)ح+"230565!!نص!)سرص("الملم6ء"28ررعهليزرعوز(أ+ه1424.ا"33.007.298.010112مرا

رر.5.565.298!اسا8!!نص!سرص+)13(لم740.1330ولسفينةاة(لم740)-!ادالىدخلأءه5للا!2!دخلالسفينلأالى61مرلس:

4ءه740.33.2981241.طهشأ!كأنصأسرص7+را1330هللاه!كالى16ات*الاطئفيأ!البحرعبر16؟"12411424

740دلا!كأ8نص!بحصصع-!-أ!3را01330طح!!ليزرعور(036

تا!لهمهذامثلمثلأ16ءهرلم!65لأ)ع+ولهأ+ه3أءه1424كأ38ه،وله+دا436لولا:

74(ص44)رقم2:13عرقلىي!
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د46-44:يو؟4-88:لو؟ا-49:مر؟أ-139:مث102

،9-أ:4أمر،9-أ:،أ3أمت

ميزرعهوفيماحدث6و4يزرعهووفيما

الطريق،علىبعف!سقط،الطريقعلىبعف!سقط

الطيررفجاءت7الطيورجاءتاف

عدىسقطدوآخر.واكلتهعلىسقطدوآخر.أكلته7

تربةلهتكن!حيث6محجرمكانتربةلهتكنلمحيثائحجرةالاماكن

لهي!تلمإذحالانبت6ف،كثيرةلهيكنلمإذحالآفنبت،كثيرة

الئمصىاشرتتثاولكن6؟ارضعمقالشمساشرتتتاولكن6؟ارضعمق

اصللهيكنلمواذاحترق7اصل7لهيكنلمواذاحترق7

فيسقطوآخر7ج!.علىسقطوأخر7ج!.7

الشوكفطلع،الشوكالشوكفطلع،الشوك

يعطفلم،وخنقهء.خنفأ-و

الارضفيصقطمآخرو68ممرآ.الارضعلىسقطوآخر

يصعدممرآفاعطىالجثدةممرا،فاعطىالجتدة

بثلاتينواحد6فأتىينمو7وبعض

.ممنة.واحد6وبستينواحد7و.ثلانينوأخر،ستينوآخر،منة

للستمعأذنانلهمن:قالثم79أذنانلهمن

فليسمع7.فليسمع

8:4-8،ألو

يزرعهووفيما.زرعه

فانداس،الطريقعلىبعفن7سقط

/!سماءاد5وطيرر

علىسقطوآخر6ء.6أكك

صخر،د15

لهتكنلملاثهجصنبتفلضا

وسطفيسقطوآخر7.طوبة

الشوكمعهفنبت،لشوك

7ء.خنف

الارضفيسقطوآخر

ممرأصنعنبتفلماصالحة7د

ضعفمئة

هذاوقال

فليسصر.

للستمعأذنانلهمنى:

2211أرتم

.328.565.0101.1241ر5ظالسماءور(17ءه1424دتم5!لصأ+لم2*ط5حكأو+و41(3ر2ط!)+هولاخ)غ!عول46متى:

حركركاط
16حهرآ5اصلعمق6سرص!خ،3،+د،!اع!3!"،3!2!26،"ةا!+!4!اع.6اور؟بحءحمصوسصعسرضع3ا/لم"ا!1424

لات+لمرا20*5حكأ2للسمعوز(9.7حه565رلم5!كأدص!+لم2*طح!كامة*ا+هع"ة7.7سرص!جفرا

س.حر.كر
سرص/!االمع4لا!+!نص!بسر

للااضقأ2800750ل!،31!،كةالأع*عع176ات*5ولالهأ!حيثا!ضآ0.7هـحسسرصلات!4-2أ*-46مر!س:

دلاط!ول+ه+ع+هط!*لاء17عءه.29!ر028.3للاهـاح!2.لالصألات+لم13!!اكأأ!!156)،08ء04!احزتوا6.7

أ!ط...3...+غ+غأتدبد(لدود).2!2!أء3+6.9!غ(كلمةسقرط)565صعء"!كألصأ1330313+هح7!*دا!!أ!ه!لح؟ه0296

ه!ح2)ولسرصلاتءهل!3لص!لأ151ولع..هاع017!ع!سرحر!ي!130و+ع..ع03!حأءه!71452.007،شا*أع3.أع3.أع13

3سرصات!فليفهميفهموالذي+09تثحديد(بدون

والجندةالصالح!وز(086حهبم7و،،!ة7.7!7ءو065صصسرصات50*!وز(!ا!برلم"47،،لا6و"!047لوقا:

سرصممرأداعطىالصالحةوز(أء"1424"الجتدةأسرص31عء!050()6"

11:51ت:8لوقا:

2،

27

33

36



46-454:يو؟91-80:لو؟1-4512:مر؟1-13017:مت021

باامثالالتكلصسببا.23

3211ارنم

13:01-17

25:92

التلاميذفتقذم01

له:وفالوا

؟بأمئالتكفمهملماذا

نالافأجاب1

نألكماعطىقدلأئه:لهم5

ملكوتاسرارترفرا

لآولئكوائا،السماوات

ئعط.فلم

سصعطىله،منافان2

منوائا؟وئزاد

عندهفالذي،لهليس

4:15-12مر

أب-8:1718؟4:25

ا14:.ا-ا

،وحدهكانوثا.

مع!حود6الذينسأله

بم.الأمثالعن6اثى-عثمرماد

افقالا

لكمأعطىلهم:

ملكوتسر

خارجأ7همالذيناما؟اللة

لهم،يكون7كلل15فبالأمثال

214(ص125)رتم25:؟

سئعطى؟له،منلان2

ومن

عندهفالذي،لهليس

8:9-01لو

91:26؟23-01:24؟ب8:18

أ؟:01-9

تلاميذهفسأله

هذايكونانجمسىما7

:قالاف.المتل

نألكمأعطىفد

/صلكوتاد!اسرارتعرفوا

للباقيناقا،اللة

.فبأمثال

214(ص125)رفمب18:؟1

سئعطى؟له،ممنكل6لان

ومن

لهيظثهفالذىله،ليس

3704-:21؟9:93ير

مصوسصعسرلات+لمرا5*ط"!نصأبحمماا//عه2298ح!!115متى:

ه*!المثلهذامات!بحسسرص.صشعكلى+لم1330ولالمثلعن6)اور!ت(؟سرصات565!013.2*!تلاميذهوز(016:مرقس

028.565.142418للا!"!15ءه1424ء!خار!من0116تبسرصشعتءه0296طسا!*نصأاورلات؟ات28.565ده3

)صع(ءه28.14242365!هئقال6أبح+لم133013طشا!ولنصإ

2//!"!001فبسرص.ص.لىلاتءه1.33.007.1241.1424ت*)"(ط!!كأبم،7نص!سرص9ا!لمرلم"هولفائلين97لوثما:

بم6+05073ب018اوس؟"

يي94قىى9

ا:11مرتس:

:ا9-.لولا:

25:92ت:3:71125تما؟12:؟شا؟4:5كول؟ا-5:213كرر

91:62لر؟52:92مت:21:21181حز؟5:12را؟01-6:9يقا

91:26لو؟



لا2
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3211ارفم46-454:ير؟9-801:لو؟01-412:مر؟01-1317:مت211

13:01-17(أمت

منه.س!زخذ

هذاأجلامن3

،م(كلص6!ملمثابأ

مبصرينلأنهم6

ئبصرونلا

يسمحونلاوسامعين

بم،يفهمرنلاو

فيهمتمت6افقد4

القائلة:اشيانبؤة

سمط+نسم!لن

ولاننهبى،

نبمرلنوهفمدطأ

ولالتظريلأ.

مخطمذلاهة15

ثشص،1هذهكب

كذلئق7لاذ1ن1و

!ساعها

وغونفم

غضمو\،

لمنلا!الصرو\

يعونهم

4:01-12(أمر

منه.سيزخذ

24:912

هبصرثى1ليصرولمثي

ولابنظرو\،

ساهحن1وبسمى

لاينهمو\،و

ثنلاورج!\

.7ثهملحصز6ت

273(ص155)رقمأا17!-8:ا8

عندكم.-.غليظة

ادا!لربكم؟

اعينألكم

تصرونولا

آذانولكم

؟لصمعونولا

(91-ه:8ألو

منه.سمزخذ

ب01

ئبصرينلكى

أ-يبصرونلا

وسامعين

.يفهمونلا

بو

ص!38(482)رقم9:933

نةينرلد...

اتيت،هذالمالعاالىانا

يبصرونلاالذينيبصرحتى

.يضرونالذينويس

694(ص303)رقم132:37-04

امامهمصغفدالهومع

لمعددهاهذاأيات

تولليتغ38،بهيرمنرا

:قالالذيالبىاشيا

حرنا7صذقمنرب،يا

ذراعاصعلنتولمن

لهذا93؟الرب

ايضألانيؤمنوا،انيقدروا

اشعيا:قال

اعمى

يبصروالئلا

عولهم

قلوبهم؟

بعيونهم

1//1424يمهمررولايسمعرنلاوصامعينيبصرورلامبصرينلكىوز(16)0(5كتتهمأءهط2!لة3.651424؟رلم13ءه*26131متى:

)اوس(؟سرص.سا!حهآ"ا55يرحعوالنلا0(3)!؟30+دالفهمونولاه(داه!اة)+أ؟03يمعونلاوسامعينيبصرولىلامبصرينلكى!مصوسعع

هم01.7اوس؟مصوسات!النعبلهذاوقلاده!9(:76)اش1اتء"1424!علىتحققتحيننذألمتمتحينذ0146

!رص.كر.لىشع-حاتء"33.298.1241سا!!

كاذبء"+28.+3298*!اح!كأنص!سرلا!+/لمه!ولالحطايا17ا!(لم!)أغفر،5أ،+05!ولح!127مرلس:

ه؟1007يمللادا!درون516لونا:

12:2حز)ص(يى125ا53:1)بر(ايقيي"112ىي15ق؟ممط6:9اشيي123اىممط23حتىقىى15

6:9-14:01-15:اشمتى

01-6:9الق:21:تسمر

26-28:27ع93،1-12:41يو؟
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46-454:يو؟9-801:لو؟01-412:مر؟01-1317:مت212

أ-13:5117أمت

3211ارفم

04(37-:12أيو

36

93

،2

6لهموبذ

يسمى\

بفهمو\وبلأثويهم

ولدجى\

فاشن!م.

لعيرنكمطوبىاولكن6

محم5ولآذافتنظرلاثها

اقولالخأفانى517.أ-يسمعرنلانها

كثيرينأنبياءانلكم

يرواأناشتهواوأبرارآ

يروا،7لموترونما

يسمعوا.لموتسمعرنمايسمعراوان

487(ص992)رفم25:9922

لهمنكللان

فئزاد،ئعطى

عندهفالذيلهليىوس

منه.ئرخذ

ص.31(181)رتم23-23:24ا

تلاميذهالىوالتفت

وفال:/انفراد!على

للعيونطوي

.7تنطرويهماتنظرالي

اترلل!لانى

كثيرينأنبياءإنلكم

لرواأنأرادوا/كآمله
هـ

يروا،لموترونانتمما

يسمعوا.واتسمعونما7يسمعواوأن

422(ص266)رنم912:26

لهمنكلانلكماترللاني

ئعطى،

عندهفالدىلهلي!و.كأ

يوخذ.

بقلرلهمويشعروا

جعرايرو

فاشفيهم.

يروا!انيستطبعراأ-ابححرصع-اتس!ه1241!0175ح"ري!3!لاتا*ل!+أ!+"0565!ل!لامم!تسح17اتس!"424)!165فى:

ع7وني17مرق؟ات!ور(!الح-صع-ح"د،7و0245ىع)ء!تسصعرنهماوتسع+رز(أسسرصلات142450!!23لوقا:

صع1240!ء

ىى9يق9،ى

:14-15:متى

:23-24لوقا:

211ص

8:56

178:56-1611:يو

الط؟11013عب؟

؟ع!11:13

ا:12-01

36
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46-454:يو؟ا-15أ8:لو؟أ-.432:مر؟أ-13823:مت213

الزارعتفسيرمثل124

4211ارقم

18-13:23مت

مثلاننمفاسمعرا89

.رعصا6دا

كلمةيسمعمناكلأ

يفهمولاالملكرت

ويخطفالشريرفيأتى

قلبه،فيزيىعمما6

هرهذا

الطريق.علىا.لمزروع

هو،المحجرةالاماكنعلىوالمزروع

الكلمةيسمعالذى

يقبلها،بفرعوللوقت

بلذاتهفيأصللهليمرولكن

حدثفاذاحين،الىهو

فللوفتالكلمةاجلمناضطهاداوضيق

يعثر.

الذيهو،الشركبينوالمزروع

وهثم،الكلمةيسمع

4:13-02مر

المثلتعلمونأما:لهمفالاثم3

جمغتعرفرنفكيفهذا،

يزرعالزارعا4؟الأمثال

الطريق:علىالذينهماوهؤلاء5.الكلمة

وحينماالكلمةتزرعحيث

للوتت،يسمعون

الكلمةوينزعالشيطانيأتى

.م!مب6وعةرلمزا

لاءوهز61

ائحجرة،الاماكنعلىزليغواالذينهم7

الكلمةيسمعونحينالذين

5!ا،يقبلرتبفر!للوقت

بلذواتهملنياصللهملي!اولكن7

حدثاذاذلكفبعدحين،الىهم

فللوقتالكلمةاجلمناضطهاداوضيق

بين7الذينهممآخرون6او8.يعثرون

الذيناهمهزلاء؟!زرعواالثوك

اوهموم9،الكلمةيسمعون

أ-هاأ:8لو

المثل:هواوهذاا

اللة.كلامهرالزرع

همالطريقعلىهموالذين

الذين

ثتمميسمعون6

الكلمةوينزعإبليسيأتى

فلوبهم،من

فيخلصوا.يزمنوالئلأ

صخرمد16علىاوالذين3

حمعوامتىالذيرتهم

الكلمة،يقبلرنبفرع

اصل،لهمليسهؤلاء7و

وفتوفييؤمنونحينفالى

التجربة

بيناوالذي4.يرتذون

الذينهمسقط،الشوك

همرمومن،7يسمعون

*!زيىعما!مصوسصصالمزروعةالكلمة0916ا!*!.*دصأف+مرا5ط!شأكأ32أ!ه3603،+ه18متى:

016ص!"28"لم*!لصأ3سرصءه29!0طحكأدواتهمو!اولقلربهمسأبحسسرلاتاكابم033!تلرلهمفي615:مرقس

15سر-ث!اتحه28.565.007لم013!للانصأس!ه3.298.1241ر5طحكأهمشبيهرنأسرصلات+130ر!!ضيهرنهم!6

نص!سرحر9/+!!وهمهزلاء!صع-حسرلىء".1424!2.565.007.29!ي!را5*-0186اور؟ءه28565.007ي!،51

رالم+ه*ط!هوللص!ءههحكأعلى17بحصع-لا!س!هه!)2(شأ!ط*

13/ء!ءهمالكلصة+ور(014ح!-أص!ه1241"!هم17اور؟حه241)!+كأ+!،6+ةولس!ه013!حينئذيتبعرلى612لولا:

كرس5
لحصعسر-

01:17-!:6اتم؟91:23ت:22:متى

23:الطا؟2:13تسا:11لوقا:
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27

4:46-54يوأ-18!8:6لو2-25؟مردا:ا13:18-23؟ت214

18-13:123امت

الغنىوغرور+لمالعا

الكلمةيخنقان

واتا23ممر.بلافيصير

فهو،الجتدةالارضعلىالمزروع

الذكهما

يفهم،6والكلمةيسمع

بعضفيصنعبثمريأتىفعلآمالذي6وهو

ثلا+لين.وأخر،ستينوأخر،مئة

)لمح!كما

4:13-012أمر

نحنىمادضرورد16وا6!ااد

/الاشياءسائروشهوات5

الكلمةوتخنقتدخل

الذينهموهؤلاء2لر.بلافتصير

الجتدة،الارضعلىزرعوا

الذين

ويقبلونهاالكلمةيسمعرن

واحد7ويثمرون

مثة.واحد7وستينواحد6وثلاثين

(1ا-ها:8ألو

غنى

الحياةولذات

فيختنقونيذهبون

والذي15ممرأ.ينضجونولا

هم،الجتدةالارضفي

صالح/و!جتدقلبفيالذين

فيحفظونها7الكلمةيسمعرن

ويثمرون

1125ارقم

لم+،1"طح6+هـأ+!0233صع-ا!5!كأ8لص!اور؟لحمصوسصع-حسرلات!لمرا5*-احكأ+هذا22شى:

سرصكاحينئذوأصسرصلاتايضأأات!حيد16ح"298ه!!*نص

51الغنىحب!ات565()0"أالعاكرور!لات(،)1424*الغنىغرور16اتس!"0565.0071424للا!معشة916:مرقس

!...7-...+!أ1424)5(!+!...-...-!*ه،ولع45...+س!45...+ع!سر+ي!را+ء+ع...+!...!أ-002ات.007()28565لم")5(ه

تثديد(بدون!ح2ول)مه!لاتءهطهنصأءه"ا،.ح

صع-!اللة+اا!!!51لوقا:

213قص:22:متى

فليسمعسامحتاناذنانلهمنا.25

7:2،13:12؟01:26؟5:15مت

19(ص53)رفمأه:5

سراجأيوقدونولا

المكيالتحتويضعونه

4:21-25مر

هل7:لهمقال

المكيالتحتلئرضع

ثئم21

بسرابخ+يؤقما

8:16-18

11:33

سراجآئوتداحذوليس16

باناءويغطه

بحصصع-حاترلم()*هئثعل16لاتت+لم5*!شأولكأنص!ء"28رلمانظرواأ298ط!اله!+21مرذر:

325(ص291)رقم)ي(ى18قىى2

11:33لو:15تى:

11:33لو:21مرذر:

11:33لو:16لوتا:

24

27



46-454:يو؟16-818:لو؟21-25مردا:؟18-1323:مت215

،1312:؟72:؟26ا:.؟515:امت

علىبل

البيت.فيالذينلجميعفيضىء،المنارة

4:21-25(أمر

على7ألبس؟السريرتحتاو

لئرضع؟المنارة

-118ا8:6ألو

علىبل،يضعهسريرتحتاو

الداخلرن!لينظر،يضعه6منارة7

ا.النور

1125ارقم

172(ص101)رفم16:26

ليسلان؟تخافوهمفلا2

ئستعلنلنمكتوئم

ئعرف.لنخفيولا

1(70ص68)رتم7:2

ئدانون،تدينرنبهاالىبالدينونةلائكم2

لكم.+يكالبهتكيلونالذىوبالكيل

(021ص123)رفم12:أ؟ا

سئعطىله،منفإن

له،ليسمنواثا؟وئزاد

منه.سمؤخذعندهفالذي

ليسلائه22

لايظهر،خفى7

إلأمكتوماولاصار

أذنانلأحل!كانإن23.لئعلن

فليسمع.لل!مع

.تسمعونماانظروا:لهموتال

لكم4ئكابهتكيلونالذيبالكيل

./-لكميزادو5

ليسلانه17

لائطهرخفى

الذيممالاولام6ولامكتوثم

وئعلن.

؟تسمعونكيفافانظروا8

سمعطى؟،لهمنم6كللان؟سمعطى،لهمنلان25

له،ليسومنله،ليسومن

منهسمؤخذلهيظئهفالذي.منهسمؤخذعندهفالذي

222(ص2ا-ا1358:9)ر

(51123ص291)رقم131:33

(مكيالتحتأولاخفيةدطويضعهسراحأيرقداحدلي!3

المور.الداحلونيمظرلكي،المارةعلىلل

كرلتات!؟شعك!ات1،)؟28(3د02330بالمقابلئكالوز(726:متى

ه*!"!نصأسرلات+!298.0101.1241.1424.ر01330.3طحول*ضء!22.7ءه33لم3ء!!متحت217مرقر:

سر4+0.70101330.1670113ولالسامعونايها+شع-خصع-اعطءه565للا!وز(!024تات+"28.565.007؟الم

بححرلاتءه0007.298مماح!!نص!/المؤمنرنايها!بححرحصعمح

نص!ء"1241-!!لا*وليلقيه16*رالم2020تدلاط!ولجمم7دلص!ا؟)07007(.1241.1424!ا!كأالمنارة167لوقا:

2020.للأت5!ط!*7ءونص!!ليإلآوز(!+ل!13للاسا8ول017612ءه!7ءو!اا!29!.1424ي!را2020ت5سا!!!75ء

7ءو6030!أ018ء"33.298.1241.1424

124(ص81)رقم6:38لوقى3341113(ص691)رقم12:2لوقيي7

يي2يى4221118(ص266)رنم26

:91لر؟487(ص992)رقم25:92تقيي1115

5:13اف.أ:26:متى

روم؟6:38لر7:2:متى

!25:92ت13:12:متى

12:2231لو:22:مرقس

؟01:26-27!لوقا:17:

2:ا؟14:01

91:26لو

11:15مت:

؟2-12:3لو

4:9241:

:5:18113

6:138لو

25:92ت

:25

؟لر

25:92

:26

91:26لو؟



46-454:يو؟16-818:لر؟26-492:مر؟24-1303:مت216

وحد!يطموالذىالزرممثلا.26

2711و261ارقم

لريو26-4:92مرمت

وينام!21الارضعلىالبذاريلقىمإنسانمثل6اللةملكرتهكذا:وقال26

ذاتها-من7الارض28.يعليملاوهووينمويطل!والبذار،ونهارآليلأويقوم

أدركمتىواقا2اه.السنبلفنيقمحامملآن6ثئم7سنبلاثثم6نباتآاؤلآبثمر،تأتى

حضر.تدالحصادلان،المنجلئرسلفللوقتصمر،7اد

لل!كأ

!!كأنص!؟"28565.007رلم5انسالأكأن!سرص+7010.1330حولاسساناذامئل!لح-حصع-ح!3*حينالسانئل266

طهـ!كأنصأخبحص0565007داتهامىفانهألحصصع-لا!+لم"ا01330.1670لثاداتهامنلان28.7ءه033298+1241

167.راه07010.3د!!ح2!ولا!نص!)حه(565ثتم...دلكلعدأ5!ا+!)+كأ(أ!+!أمرقي!16بح--خصعسرصءه2898.1241ط

نص!+لم"ا5طح2ول*3أ+142415(29!.0565.007+هأ)+3!اهع!*!ضحادملآن!1325!303(أ!(عآ،ا")33!3!اه!16+أ"ا

أخاتزا!اك!3منالز28.9216سا+14!

4:31يزق

24-13:03مت:26-92

الزؤانمثلا.27

131(رفم)ق

2-1335:!امت

ل!
جتدآزرعأزرع6انسانأالسماواتملكوتئثبهقائلا:آخرمثلالهمقذم

بالإضافة-زرعوعدؤهجاءنيامالناسوفيما25.حقلهفي

ظهرحينئذلرآ،وصنعالنباتطلعفلضا26.ومضىالقمحوسطفيزؤانآ

جئدأزرعآأليسسئد،يا:لهوقالراالبيترلبعبيدفجاء27.الزؤانايضآ5

هذا.فعلعدؤانسان:لهمفقال28؟زؤان+لهاينفمن؟حقلكفيزرعت

قب+ه!2.33.29!ري!5للالا!!نص!+ه565.007.01011241.1424ي!35دا!!ح5أعهأ،+24635

سصص.صاتء"ه)01.1424لم03ثلا!0265ءه301011241رلم5ل!!ا!نصأ+3رللاط!حزرع

!ا،ل!28.1424هطك!ال7

26-4:92مر:24-03

ح"ع03كاك!ع+0526

بحصمصوسصع

!!+

027



46-454:بمير16-818:لو؟03-432:مر؟31-1332:مت217

:24-03(13أمت

لئلآلا،:!ال7ف92؟ونجمعهنذهبأنأتريد:لهمقالوا56!بيدفاد

الحصاد،الى6معاكلاهماينمياندعوهما03.تجمعونهوانتمالزؤانمعالقمحتقلعوا

محشمالمما65واحزموالزؤانأؤلآإجمعراللحصادين:اقرلالحصادوتت7وفي

مخزنى.الىفاجمعوه6القمحواما،لئحرلتى

الرمر

8211ارقم

هح3371429812411424)!(كألص!+لم013للاطلهتكفمراأءه1515ح!21!16اوس؟قب"ءه1424!528

حتى0036؟ه2980101ح5كأنصأص!!033.1424أع!عاألا!130هـ!(-)أ5"0لالهمفال!+ل!را2330*ياولس!

لم+را5*!!كألص!ا؟2330.365.01011424لاصأ2.كأاد17حه.1424كا029!نص!!لمرا20ر03*حاكألحبن

"!3الاس!،ح!س!ا!ءه33!5ع!4+لا4ح17حه133أ35!اء7.1241.1424ههمطه

26-4:92مر:24-03

الخردلحبةمثل128

902(رقم)ق

31-13:32مت

أخرمثلآلهمقذم316

ملكرتيثحبهقانلآ:

السماوات

إنسانأخذها،خردلحبة

وهى32؟حقلهفيوزرعها

البذور،جميعاصغر

03-4:32مر

216(26-1264:92)ر-

:لوقا

اللةملكوتئثتثه.مماذا

مثل31؟مئضثذمثلء6بأفياو

متى،خردلحبة7

فهى،الارضفيزرعت

،رضالاعلىالتيالبذورجميعاصغر

13:18-91لر

934(ص9.8!)رقم
فقال:

اللةملكرتئثبهماذا

يشبه91؟أشتههوبماذا

انسانأخذها،خردلحئة

له،7بستان7فيوألقاها

)سرص!.كر(ا!424،1)ل!03لا+لا!فالأ-31متى:

ئصتززه؟ئضثذءشثل!*!غأ+ض!اه؟!ممه"4+ع+ةأسرلات+آواه07714010.3!شأ2!ئمتؤزه50(لم)ئةتثل635مرذلى:

56514).(0!14،\ح!ل!لص!+ي!را130و.87010*طول+ه!امماهمم!31.7اور؟لح؟ءه298!2)5(ط+ص!4.3!!!

ء)007.29.1241.1424!للأ5يا!!!،هـ!م،17س!ه007!كأ43!هال917لوقا:

71:02ت:31-32نى:

092

161

7

لص!رل!



218

31-32(:13أمت

نمت7متىولكن

وتصيرالبقولاكبرفهي

حتى،شجرة

طلودتأتى

كئىولظوىثسطء

1!ماث!.

46-454:يو؟1-8618:لو؟03-4:32مر؟1333:مت

03-32(:4أمر

وتصيرتطلع،زرعتمتىلكن32

ونصنعجقولمادجمعاكبر6

تحتتستطبعحتى،كبيرةاغصانا

ط!ورظفها،

نناؤى.1نثسماء

لل!ص(

13:18-91،الو

7،شجرة

كنىناؤت1لمسما،

غصانها.1

ترصاو

وط!ور

9211ارفم

3ءه4!!ر:632!3،*لاتى

298.1241.ر03*!اح!ئمنص!+ه(1515لم13303!)6ءملا!+"0328565.007.1424!!ةءأح+ولة،ط!"،اهـا+ه+4"ء32614:مرذلى

+ه(ول)*لاتحه

بحصصعصسرصاتءه0701241.)298(لا)!(!كأ7ءرلصألحسصصلىلات+را)الم57للاولى"4كبيرة917:لوق

401:21مزىكلي01

172قص:31-32:متى

الخمير،مثل912

021(رفم)ق

13:33!ا

ئثمبه:آخرمثلألهممقال6كا3

امرأةأخذنها،خميرةالسماواتملكرت

الجميع.اختمرحتىدفيقاكيالثلاثةفيوخثأتها

13:02-21لو

035(ص021)رقم

أشئه.مماذا:قالايضاو026

امرأةأخذتها،حميرةئشبه2؟؟اللةمادصلكوتاد

الجميع.اختمرحتىدقبقاكيالثلاثةفيختأتها6و

سرص.كر!)!ا(-ه!صع-حءه1241حقانلألهمنذم)31(أمصوسصعءصع-حشع-ح9أ(؟4128رلم5طثمنانلأكفمهم633شى:

!ح()حرلرصلات!ل!2330.2427140*!نص

"5*5ول*بم7رنص!)،.01424)29801ل!ط!!خفتها!231.1،()،هأضثههكلاذااواللةملكرتئثهمادااو)18(526لوقا:

شال!0703

81:6تك؟5:9عل:33:متى



465-4:4يو؟1-8618:لو؟33-434:مر؟36-34،43-1335:مت921

للأمثاليسوعاستحمالسببا..3

1131و013ارقم

34-13:35مت

بأمثالييسوعبهكقمكفههذا34

مثلوبدونالجموع

يكقمهم،يكنلمو7

القائل:البيئ+بقيلمايتثملكى35

بهئلأفمي،سا!نغ

5لألمعث!\ناسبسهنذبمكلقهات6لهطقو

33-4:34مر

217(03-1284:32)ر

يكقمهمكانهذهمثلكثير؟وبأمثال

مثلوبدون34؟يسمعراأنيستطيعونكانواحسبما

لتلاميذهفكانانفرادعلىواثايكفمهم،يكنلم

الكل.6يف!ر

223(ص354-ا:1364)رقم

صعصرص/ا!ه)15لم03للاح!+كأنص!لحلات!لم02330ط!كأ12وز(347متى:

)سركاعس!"لم!كااكأ5قبسرلات+20.2420رلمللاطهح!اكأنمىأيرو-خاس!ا!إ

اوس؟تبسرلى.حرلات+ري!

تاللا!هاأ-34:مرقس

6ى
78:2مر

يرو!حح؟س!ه33ي!،51هـفياشعيا03.7

02330*يا!حي!2نص!اور؟ص.كر(

16:25؟01:6يو:34:متى

16:25بر:34مرفس:

78:2مز:351

الزؤانمثلشرحا.3ا

127(رقم)ق

36-3!ا:13مت

فسثر7:قائلينتلاميذهاليهفتقذم.البيتالىوجاءالجموع7صرفحينئذ36

هوالجثدالزرغالزارغ:7وقالفأجاب37.الحقلزؤانمثللنا

؟الملكوتبنوهوالجتدوالزرع،لمالعاهووالحقل38،مانسانادابناد6

6010*يا"حك!2إضرخ7فبكرسرصلاتء"!!وللص!ءه1424ل!هرأسر)س(حر9؟/+!ي!02330ل!طصايسوع736

شعكل"،أ/5+لمرا0911023302420.0250*عحلهم37.7لا!ءها!042420.1424!+*نصأاور؟ات+لمرا2330.0250

ابىاللة!28اللةاس61بحمصوسصع-حلات؟ه1424+296!!كأنصأبحصعسر

3:01ير8:44،1ير:38



2311ارتمد46-44:يو؟16-818:لو؟33-434:مر؟44-1346:مت022

مرلويو36-13:143امت

هووالحصاد!،إبليسهوزرعهالذيوالعدو93الثمرير،بنوهووالزؤان

بالمار،يحرق7والزوانيجمعفكما04.الملالكةهموالحصحادون1،لمعا7انقضاء

ملائكته،الانسانابنئرسل41؟أالعا7انقضاءفييكرنهكذا

م!7يطرحوثو42الاثموفاعلىالمعاثرجميعملكوتهمنفيجمعون

الابرارئضىءحينئذ43.الاسنانوصريرالبكاءيكونهناك"حئار1لمحنفى

فليسمع.7أذنانلهمن.!ممابد16ملكوتفيكالثمس

1424271400250!0912330)0للا-اح-ئشغل004ءه33"آه!!اكأنص!+آل9110.2330.025*حط2*اد9317!،كأ

لحأسرس.حر4لا/+ي!را7091102330.24200250لألاشاهذا17كرلتاور؟ا!3298.0101!*لصأ!ا!أ+هأةمما!ا!!!+ي!

هء007يرمرلىأثع-حعءه0250565.1424!+*اء!ولها5+ا42.7كرلترين!ت؟مصوسصعصسرصلاتء"3298!!!ص

!يكاع!02420007!+كأنصأفسرلات+لمرا،9110230.0250للاط!حكأ2+لفسمعاءه007رلم5السماوات4316

13:28لو؟2:03د؟22:13،24:51

الكنزواللؤلؤلآمثل132

13:!ا!ا-6!امت

،فأخفاهانسانوجدهحقل،فيمخفىكنزآالسماواتملكوتبه

ئثمبهايضآ45.الحقلذلكواشزىلهكانماكل5وباعمضىا

لؤلؤةمتاوجد466،حسنةلآلئيطلبتاجرآانسانا5!سماوات

اها.،اش!لهكانماكاءدا؟مفصالث!.ة!ئ!

!15قبسرص!لاتءه2420296.1241!!كأنص!اور؟سرس.ص9!/؟رالم9110.23300250ه*طشاايضأ+ور(44

045!أرلم20.0250ر09110.3دلاحطلهماكانلعدباعالكىمصوسصعصرلاتت5!24202196!كأنصأاور؟لحءه)26(!

،ي!+91100250*حوحدالذي0466نراور؟ترجمات+يم0911023302420025013يثالا!ح!لصأءه31424!+*!5

سركرءه!ه51فصرصس!ه33.298ي!23302427140!!ساه*نص!سرحر

2ق4114ق2



3411و331ارقم45-4:64يو؟1-8:618لو؟3343-:4مر؟55-4705،12-:31مت221

الشبكةمثل133

47-13:05مت

نرعكلومنالبحرفيمطروحةشبكةالسماواتملكوتئثهايضآ47

الجياد7ادوجمعراوجلسواالشاطئعلىأصعذوهاأ-امتلأتثامكانت486؟جامعة

الملائكةيخرجا؟!ا7ادانقضاءفييكونهكذا94خارجآ.فطرحوهاالأردياءواثا،اوعية6الى

1لئار؟1لهقنفىطميطرحوث7و05الابراربينمنالاشراروئفرزون

.الاسنانوصريرالبكاءيكونهناك

كر()سرصات007!جردةالاكثر16!ا!ء6ل!كهإ+4"!،لا،!اء00101.1424!اصعدوها

005بحء"1370ل!هذاأالعاأ!الكرد94.7حه+29!007.آ5لاح8!كأنص

ح)!(ط*6!أع!!!3

!+!كاهلةهاول3أ+7

يمةلقدوايد،الجدلكنوزا4310

13:51-52مت

كاتبكلذلكأجلمن:لهم!المفهو6د7.2نعم:لهفقالوا؟كفههذافهمتهم

كنزهمنئخرج،بيترلثرجلآئشبهالسماواتمنكوتيمفي

يا17بحصعصرصلاتح"1515"!كألصأبح-ح)مصوس(ص(صصر)س9"لم)!(+لم"ا013702330للاطحيسرعلهمقال107

قالهـيسوعهوأ/50ا!قالوهر0526سرصصلاتع"1424لم13ه"!كأنص!قبعرص.صات1370.2330+للا!أطرب

"298.)33(..28)3،20(30طاد!لكرتالى!ءه007!ادحلكرتفي16سرسلات298.1424!قالأ3سرص)س!(ءه20101.1241للاشا



46-454:يوبم91-821:لو؟33-434:مر؟51-1352:مت222

الحقيقيةيسوعاسرلآ1350

121(رقم)ق

1135ارقم

46-12:05مت

602(ص121)رقم

يكفممهوفيما466

الأمإذاالجموع

وقفواقدوإخرته

يكفموبم.5طالبين6خارجآ

أففال!7،

ائكهرذا:له7حاوا

تكخوإو

طالبينواقفونخارجا

فأجاب48/.،يكفموكأن

هى:منلهم!ائلللى6وفال

3:31-35مر

602(ص121)رتم

مجاءتو631

ءافاد6

وقفرا7قدوخارجآءجمإخوتادو

اليهوأرسلرا

جالسأوكان32.يدعرنه

فقالوا،الجمعحوله

اشكهرذا:له

ا،أخواتكأو!وإخوتك

نك.لطلبوخارجا

أجابف336

هىمن:متال!م

8:91-21لو

ل!ما

أتى7او9

7الأماليه

لمدرواواوإخوته

لسبباليهيصلواأن

الجمع.

مفأخبرو026

5!اف:7

تكخو!و

يرو6نففواوجأرخا

فأجاب21.جماكطالبين

6!م:دوقال

15:14ير

33.1424آ203!ط1163لا!3.51424"ر!كأنص!سرس2298!ا!يكقموهو!سرص5،31+9*ح23و1646مى:

تلاميذهمن17بحمصوسسرلى.صلات!"ا)!لم20")5(ح2)1(ئ!نص!صعسرص.صمماالملمس!"3ط!+!آ!047.كأ-أا؟

هء33298.1424ه!كأدص!*-!2للقانل!+آراهطحاليهللستكفم0486)دح(ء!)29!(كأ

*5!نصأسرحر+740.1340!فحاءتأبحصع-حصسرصلاتء"28.007.1241.1424لمل!5لاح!ك!4أأ،أ+ه"حمء!631:مرقس

س!"ر.3298.1424)0565،ل!()*(0"ط!ح!لص!صر)ص(حرا!(740.1340،ي!+)ول-3أ56164شع-حا!ء"565298ي!5

وز(!.02832+ح!نصأ*3كهس!،6لةأأ+0740.134033*!ولص!3ع،ةأ3!؟ه)298(007ي!سا(،ح)2ع3مماغاع،1735قبسر

فاحابهم30336سرصضع-حات+"30070101!وللص!سرلات+ه33.565.29.1241.1424!074011328"ط!يح!كأ

بحشع؟"0298ط)ح(!!نص!)33(للالهموقالفاحاب!ءه11،28.007وفالاجابهم!صع/+740)0(!ولقانلأ

لأأ!!كهـ)*(65،اع!!!م!002ء"124ا!كأوز("71ح"2020!ه7ءولص!،\313+تهلثاكلهـطث!56،+ه+ع!5!915لوقا:

31+رلمتولنائلير!اتءه124ر.29!.ا3لم5ط!كأان17ءه298.)1241(.424)3،33.007!ات"!!7ءونصأسرصلات!لم

ت!"7ءنصأءه!وز(يطلمردكأ+3"ا"5للاطولكأ11632كأ73ء0ضع؟"5للا!7ءردصأسرصحه1424"انقائلبرإ

يبر،؟67،ر021

691(ص116)رقم022-ا:3مرقياى

9:هكررا؟6:3مر؟ا-.ا7:؟91:25-27؟ا-212:يومتى:46:



6311ارفم46-454:يو؟22-825:لو؟دا35-أدا:مر؟51-52أ:3مت223

اد.-21:64أت

هم5منو7ئىأ

مذثثم9؟ص15إخوت

تلاميذهنحوههيد

أثىها:ونال

لأنه..خوتىوإ

ابىمشيئةميصنعمن6

هوالسماواتفيالذ!ما

واضىاخى+

وأمى.

3:31-35،أمر

و7ائى

..345ء-
لطرلمأص،؟إخوت

الىحوله

ائىها:وقالالجالسين

مننالاأ53ه.تىخوإو

اللة،مم!ثميئة6يصنع

هو

واخت+اخي

وأثى.

8:91-21(ألو

وإخوتىائى

كلمةيسمعونالذينهم

بها.ويعملوناللة

،15:14أبو

528(ص321)رفم1:14،

نإأحئائي7انتما

به.موصيكماناما7فعلتم

هح!غأههأ!يصنع0056الى؟لاتا!!.كأ0945+!50101*5لحمصوسسرصاتءه5*!،487متى:

لاتا!007.1424لم03ايضأ17+لم)13("!كألصأا!0281424!2ط!+!أعفى!أممأ5"0)00701

قبالات+ه124.1424الأ.565.29رالم355*طح!كأنص!بح-صسرصات+ه740.2833007.0101!ه!)"(ول7!33:مرقس

بح-حصعسرلات740،31+طه!حولكأنصم!ألحس!5!!)*("035سرلاتت740313+للاهطحول*نصأ!!5!

!اا!283.565.007.298.رلم،551*!)!!ول!نصأسرلات+740حي17!شينات16

لة1.565،ي!لا!!كوءنص!سرحرمم+650.0250ليا5ولماقدرعلىأ4ع؟ه!الذى!6س!ه80+*لأن7أ!ايوحنا:

(113ص74)رتم7:21تقىي16

11:82لر:21لوقا:

12:4لر:14يوحنا:

23-8:27ت

8:18

913(ص181898)رقم:8

جمعأيسوعراىولما

العبر.الىبالذها!امرحرله

(014ص09)رنم8:23-27

الحاصفةت!دئةا.36

09(رفم)ق

4:35-41مر

2(91ص33-0134:34)ر-

اليومذلكفيلهموفال

العبر.الىلنجتزالمساء:كانئما

أخذوهجمعمادصرفوا6ف

ولصرفوه!اتس!328.565.0073ر5للا5ا!؟هـء4والحمعصرفوا636:مرقس

22-825:لو

ب22قآ

الاياماحدوفي22



46-454:يو؟22-825:لو؟35-41مر!ا:؟د31-132:مت224

23-27،:8أمت

د!سفيمة15دخلوتا23

.تلاميذهتمعه

اضطرالبوإذا2،

4:35-141أمر

السفينة،فيكانكما

جم.ءم!كانتسفينةأخرى6و

35آق

نرءفحدث37

عظيمريححتىالبحر،فيحدثقدعظيم

حتى،السفينةالىتضربالامراجفكانت،السفينةالامواجغطت

هر6و38.السيفينةتمتلئصارتوهو

وساد؟علىالمؤخرفيحمر.كان

7أيقظوه!نائصآ.وأيقظوه+فتقذموا25نائمآ.كان

معفم،يا:لهقالواو7،0نئي،ستديا:ئلينقا

نهلك؟اتنايهتكامافقال26.نهلكفاننا

104ق؟الايمانقليلىياخائفن،بالكم:مالهم:

وقالالريحوانتهرففام93الرياحوانتهرقاءثم

ابكم.،أسكت:للبحر،والبحر

هدوغوصارالريحفسكنتهدوغلصار

خائفين6لماذا:لهم."وقال.عظيم.عظيم

؟ايمانلكمألشم؟تكونرنأ26آق

22-8:125ألو

سفينةدخلمهوو6

وقالتلاميذهمع

عبرالىلهم:لنجتز

وفيماهم،فاقلعرا.23البحيرة

نوءفنزل.نامسائرون

جحيرةصادفيريح6

خطر.فيوصارواماخيمتلئونوكانوا

بقظوهوأفتقذموا42

،معفمم-يامعفم-يا6فائلين:

نهلك.اتنا

125أق

الريحوانتهرفقام

؟/حاءاد!وتمؤج

هدوخ.وصار2دانتهياأ-ف

لهم:قالثم.

ايمانكم؟7اين

(631ارقم

1،)4("142481لم5*"حنلايذه!؟+لم3طح2التلامبذ02.7+5للا!ا2+ولنصأحه8و.2ذ31333.65ح!ا!ور(235متى:

كل
026حلحصء"3298ررالمح!كأنص!سرلاتت!24270كل5*سانا7بحصعلات33714298!كأنصأمصوسسرشع

بر،(:ا

يخهالرقتلى!سرص+رلم1330ط""حولمعه!()كالواكاتر(3"كثيرة+؟+"010)؟3)0ط)قار!صفيةاقااحرى636مردلى:

لم+،51*!ول0386ضعء"298)0(ح5!كالوا(:)كألص!28.007565(الم5معهصفنكانتادأخرادأع*معهكانراكئيرور

لص!+لم-ا32ا!!4أح!ءأ3وله3ولأأات!ه28.565.007رلم5للا55و،لم(أع!ع3حا!لة)43أح!حأ+3!ا،ل!3اءه0298طح!ولنص!سر

7تكرلردخائفينهكذاأ9()ح*؟هكداتكرنردحاثفين!سصر)ص(ص+-ح!لي!يهف؟عكداتكرنردكاخائفيز0456اة5خ8+ه*

فلاتءه363007.2898ههسا!!ث!نص!50)!2(،431ءر7داأليس

!ل7.1424حهه3للاءكأ424.16ءه75،به!ر0236)ع(هدخولهأسرحراثه15151ري!5يا7!موأءظلا،501-!7ءر)ع+2261،4لوقا:

نص!+لم13503*هو02.7لحصصع+ه26لم!ه*كألا*"!ه،1154!!1)صرص(!باشدستدياأكرلت!لحلات

؟اهـ1007298للأ5*سا!8!!

0261!)ص(قا1)مر(كط02ق،1

16:8؟14:31؟6003ت:26م!ى:

)71:29؟33،94:أ؟8:54؟5:5در:121142-6:61ير؟25-6:74مر:52-22:لوثا



46-454:ير؟26-893:لو؟أ-.2ه:مر؟51-1352:مت225

23-27(:8امت

قائلين:الناسفتعخب27

فانهذا7اقي

والبحرالرياحايضآ

يطيعونه؟

4:35-41،امر

ونالواعظيمأخوفافخافرا41

فانهذاهرمن:لبعضبعضهم

والبحرالريحايضآ

؟ءمتطي!6

22-25،:8ألو

قائلين6وتعخبوافمخافرا6

فإئههذاهومن:بملبعضبعضهم

والماء،الرياحيأمرايضآ

ء/؟جطيعوت!ف

7311ارقم

تر؟ءهللاانسان727نى:

298ط!2*لمىألات+3)0ره*!بطيرنه!4أ2//!بطيون!ءه!2رادأه.كأح26411مرتس:

007!كا7ر!اصع-!ا!اء.12411424..29!ر3للا-ط16231ء"1241.و!33.2ط!خافرااذهم256لوفا:

الجراستينمنطقةمجنوناا.37

ا!(رقم)ق

28-8:34مت

142(ص19)رقم

العبرالىهومجاء6وئا28

أ-حدارتينادمنطقةالى

اصتقبله

القبررمنمجنونان

،خارجان

5:ا-02مر

البحرعبرالى!حاء6او

جراسثين.7ادمنطقةالى

السفينةمنخرجولما2

!برراامن6!استقبد6للرتت5

نجى،روحبهمانسان

فيسسكنهكان3

26-8:93لو

رواساو62

الى7حراسئين،ادمنطقةالى

الجليل.ممابلهى

الارضالىخر!ولما

استقبله

6كان-فيهالمدينةمنواحدمرجل6

يلبسلا6بمطويلزمانايضآ6شياطين

فيبلبيتفييقيمولاثوبأم

مصوسصع!صصلاتت298ححراسيينوز(16+007.1424.كا!03*ط!أ،+هولاعهـا!ءأ-()ضع-.ئمهم!اؤوا286:شى

صرص.!.ص،ء51515)5(شا!نص!+ل!حزارتين!بحص()سرص+لم،1*ط2*حرجن

أ3عرصدلاحرحصتبن!سرصاص*3رسا!حدارتيروز(6ابي؟بحسر"ا!)007.29.124!28رلم55-اح714ءن!اتى17مرل!:

قاتل17صرص.ساتللأ!025صعلاتت!!+كأنصأبحصرصا!00281.رر.؟56.007.298.1241.424)طكأ2حرحسيين

صصءه41355أء0565.007*!ا-28.565007.1424،1643ل!را55ط!سأ!!نصأ+للاول

لاتت02670!7!ونصأسر3+ر13570*"!حدارئينوز(أابي؟)بح(س!ه3..007.1241لملمت5طكأحرحنن266لو!:

16ءه1241!+!7!ونصأصرحر+راي!1350يات5*"عا5ول2!كادفطالذىأ-اء15أ!027261)صع(صرحرمم

لاثوبأ6ا!سرص6ه331241.الم(-سا!2.كأبم7ا!ر4نصأ!الذيطريلةازمنةص!سرلات+لم13503يا5"ول!وطريلةازنةمذ

هء33.241)ي!-ط25.!7ءونص!لاتت+رل!ر)55لأه*"!!)1!(برندي
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2،
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28-34،:8أمت

جلىا،هائحان

يقدرأحديكنلمحتى

الطريق.تلكمنيجتازأن

92
اذ!و

لناما:قائقينصرخاتدهما

اللة؟ابن7ياولك،

؟لتعذهـضامالوقتقبل6هناالىأجئت

2،ا-ه5:أمر

نأأحديقدرلموالقبور،

لاثه46بسلاسلولايربطه

وسلاسلبقيودكثيرآزبطقد

وكسئرالسلاسلفقطع

أحذبقدرفلم6،القيودم

ليلأدائمآوكان5؟يذللهأن

وفيالقبورفيونهارأم

نفسهويجرحيصيحالجبال

منيسوعرأىفلئا6.بالحجارة

له7وسجدركضبعيد

ليما:وقالعظيبمبصربوصرخ

اللةابنيسوعياولك،

لاأنبالتة،أستحلفك؟العلي

له:تاللأته8تعذبى.

النجسالروص!ايهاأخرخ

.الانسانمن

وه4آق

26-93(:8الو

.القبور

ب92قآ

يسوعرأىفلما28

له!خرصرخ

ليماعطبم:بصوبتال/و

طه/!ادابنيسوع5ياولك،

لاأنمنك،أطلب؟العيئ

6ضوخأ!مرادلأئه92.تعذبى

يخرج6أنالنجس

كثيرزمانمنذلانه.الانسانمن

""زبطوئديخ!هكان

وكانمحروسأوفيردبسلاسل

دامن7وئساقالرئطيقطع

7311ارفم

مصوسسرصشعتأ!االململة33.29!لمط+سأ!كأنص!بحصصعسرس.صثعكلىات+،024271401للارءبسوعوز(927متى:

بحصشع-خءه)دلا(.كأالوفتفبللتهلكنا34(:4الر16بحص

يذثد.انيقدرءاحدولا16صص.ص(لات563.007.!2لم)*!القيودوكرقطعهازبطبهاالىوسلاسلبقيودربطهركثيرألانه4/56مرلس:

3!را5"!كأنص!ح"0296.1241طصا!ول8!ه،لاكا066ع007(565اللا!ونهارآفطيلأ

.01.33.565!""عا!حول!احمم!عدهه+!ا!10926س!ه298.1424ي!يم15!ابححرحلةي!"5؟7!15!!28لوقا:

!ت!!براسطة16ء5أخرجوز(16ح5الطان16+ه124.1424ا28.007.؟هاها."لمللأت5!7!رنصأح!نالوز(!+ه298

ل!+13للأ5*"ط!حول!73!نص

:1718ملاقى91

!ا:2ير؟2!ا:امر؟16:01صم2؟12:!92:11:متى

42:امر؟ا:7عب؟16:17اع:7:مرقس

2:4ير؟24:امر:28:لو!

27
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46-454:يو؟8:26-93لو؟ا-.2ه:مر؟51-1352:مت227

،2.ا-59:أمر28-34(:8امت

وسأله:

ايك؟ما

لاتنا،7اسمىلاجثرن7:لهم6!الف

.كثيرون

-وسدم6ءلاأنكثيرااليه.اوطلب

اوكانا.المنطقةخارص!الىوكان03

كبيزالخنازيرمنقطيغالجبالعندهناك!ثيرةخنازيرتطيععنهمبعيدأ7

افطلبوا2؟ترعىطلبرافالئاطين31.ترعى

الىأرسلنا:قائلين7اليهتخرجنا،كنتإن:قاثليناليه

فيها.لندخلالخنازير،الخنازير.قطيعالىمضاأرسل6

فخرجت.لهممأذن6اف3فخرجوا.امضوا:لهمفقال

ودخلتالنجسةالارواحومضوا

اندفعوالخنازير،الىكلاندفعقدواذا؟خنازيرمد16الى

الىالجرفعلىمنالقطيعالىالجرفعلىمن7القطيع

فاختنق،الفيننحووكانالبحر،وماتالبحر

رعانهااواثا4.البحرفيالرعاةاثا33.المياهفي

بوافهرومضوا،ابوفص

وفيالمدينةفيأخبروا6ووعنضيءكلعنواخبرواالمدينةالى

26-93(:8ألو

فسأله03.البرارىالىشيطان7

احمك؟ما:7يسوع

لان،6لاجثون7:فقال

.مءبكثيرةشياطيندخلت

يأمرهملااناليهطلب6وا

وكان33.الهاويةالىبالذهاب

ممثيرةخنازيرتطيعهناك

فطلبوا؟الجبلفيترعى6

لهميأذن6اناليه

؟مبالدخولتلكفي

فخرجت33لهم.فأذن

دخلتاوالانسانمنالئياطين

اندفعوالخنازير،الى

الىالجرفعلىمنالقطيع

واختنق.البحيرة

الرعاةرأىفلما

هربراكانما

وفيالمدينةفيواخبروا

3711ارفم

32896.ر242703أ04!*نص!صسرص9"/+رآ*ط!ألالدحرللاإنذلىور(0316)صص(ءه100565لاتليى.73شى:

سرص.لىلاتءه33298.0101.لم2420+ح!!منصأسر-"/+رلم5*طح3الحنازيرقطيع0326كرلث؟قبسرصلاتء"

مصوسبح+365.007سا!ح3الحنازير17ف

اء"3157"هه5ط)5(شأ+!+كأنص!+لمرا5ل!2!ولكأ2لاحايون16+ه5565.007.0101تاثلأاحابأاتءه5احاب96:مرقس

أ41(298للا!)6بحصرسلاتءه-ا!مئرصلاياهأات(!1241لمرا740ول)6+!ئرسلفم0016ء"3ر!()6!يكرن+

(وح(!؟علاهمم!ة+ه)3!،حه)007(.0565!فائلةالياطيى!()-كل!+740ولقانلبنالثبطينا،(كا)-كل50126()6هح!لص

الخنازيرالىارسلهميسرعالربللرقت!007.0565.007!565جسوعال+)ارسلهم0136ا!296لم5طشأ!كأنص!28رلم"تكلحوا

الي؟بحكىسرصء"+28.298لم5للا!اح!كألص!صرصلات+1241()6آ7403وليسوعللوقتلهمحمح!31)أ(2/لم)ء(ء"5

ابي؟+ه.33.007.29812411424.لم0740-أ،هح!ولكأنص!+"28.565.0101رلم5"رؤؤا0146

لات+رلمليات5*"دا!حولنانلأ7..3س!هللات!ح8!!لى،7ونص!4+ل!013"ساس!3ول37044+ه+أ92لوقا:

.احرص.كر.حر
لياط.!5!هكأنصأ+رامت5*"/!شألمهولكأ2ى7ولاحايون16بحصصعسرصاتحه1241لم!كأ7!ولصابح

بحص31ح03255حبحص+؟هاها.565007للأت55!"!مماولطلبوز(؟031)ات!ء5ضياطيرلاتاكئرين؟احمى16ء"

اندفعت!33.7)ات(!بدخلراالحنازبرالى16ة565،1رلم5كا5!!73ءنص!صرلات+ملياتللا"طشاولراعبة6
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28-8:134امت

المدينةكلفإذا34.المجنونين

يسوعاد7حلاقاة7دخرجتقد

رأوهوئا

اليهطلبوا

مينصرفلكى6

تخوهـ/!م.اد5عن

26-8:913الو12.أ-:5أمر

جرىماليروافخرجوا356.الضياعماليروافخرجوا؟الضياع

يسرعالىوجاؤوايسوعالىداوجاؤواجرى

الذىالانسانجالسآفوجدواجالسأالمجنرنفنظروا

لابسآخرجت6الثاطينفهولابسآ

د15قدميعندوعاقلآمطرجترن،مادكان-فيهالذي6وعاقلأ،

فاخبرهم36.خافواف،يسوعفحذثهم16.فخافوا

خلصكيف/رأواد!الذينجرىكيفرأواالذين

.صجنونمد16.الخنازيروعنللمجنون

جمهررادكلاليهطلب6و637ماليهيطلبونطبتدأوا6اف7

يذهبأنجراستين6ادصن!ة-المحيطةماديمضيأن

عظيم؟خولتاعزاهملائه،عنهمتخرمهم.عن

رجع.6!سفينةالى6فدخلالفينةدخلوتما

منهالذيالرجلاليهفطلب!38مجنونآكانالذكمااليهطلب

/؟معهيكرنأنالثياطينخرجت.معهيكرنأن

قانلآ:ءعرف7ولكن:لهقالبل،يدعهفلم

بيتكالىإرجع937اهلكوالىبيتكالىإذهب

اللة.بكصنعبكموحذثصبد16كمهمأخبر؟و

ورحمك.صنعبكم

يناديالمدينةكلفيفمضىالعشرفيينادمم!وابتدأفمضى02

.يسوعبهصنعبكم،يسوعبهصنعكمالمدن

الجميع.فتعخب

كرلتا؟298لميمصرف!*!ينصرفالى516"ر.3299حكأ45لا16س!هورلم5!كأنص!+"لم15"2420د!طسألقاء346قى:

!ص

طلبرا0176حشعسمول،5!ا،كألص!سرصلات!-!+لمرا07407010للاح!!اكألاحابرنادفيهكادالذممما156:مرقس

*ط!513612"00ح!ثمنص!+ر)1320.45ط!لحثر!!ه28007لم،1ل!!"!ع!ارلي0916!ءه00563.007.1424

2/لم00ح!)كأ(لصأ))124(!اللةبكوز(!لات+لم13راه7401320.4

7ءونص!+لمراللا5*"ط!ا!ا!اع*ء(لاأعلم16!خافرا(قبلفإوحذفلآحاولابسأعافلأحالأالمحنونوراواالمديةمنفوصلوا356لوتا:

الجيعفطلب0376)ئم!(صسرصالرحلأ؟-ألاتةع+هأ!عاأ)8(0لاحايوناد16سرص.صءه957!036!"7!ه5أءه!)2(*

330007.1241.لمرا5!طشا()2.كأ2حرجستين516ترخواأ+ه80101.1424..565007لملا5!"ط)5(أ3!اهاهـلة16!يوعالىوالمنطقة

!+565.80101.1424رلم35"!!ولادصفينةالوز(6!)صع(لاتت!اهلاخ8!؟7ءنص!سر*ليا*"ولكأحدارتير!)صح(ا!

؟!امي0936تكرل؟3سرص5"طارصلأللاعفم17*!038اتزاح(.!عأ+لاء43اعولع"هعولدمحمدا1116!-

7:31مرض:02:مر
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النازفةوالمرالآيائيروسألعة1380

59(رفم)ق

8311ارقم

18-9:26مت

153(ص59)رفم

يكفمهمهووفيما18

جاءمواحد6رئيسإذابهذا،

فسحدله

ن17قائلآ

تعاللكن؟ماتتالآن

عليها،يدكوضع

يسوعافقام9فتحيا.

.وتلاميذههوءتب!7و

21-5:43مر

أفيدجسرع16اجتازوئا21

اجتمع!بربمادالىايضآ6!سفينة،ماد

عندوكان،اليهكئيرجمع

منواحدجاء7و22.البحر

،يائيروسممستمى6،المجمعرؤساء

عندخررآهولما

اليهطلبمو236قدميه

نالمحائلآكنرآ7

الصغيرةابنى

تأتىحتى6،نسمةآخرعلى

لتتنفىعليهابمادجدتضع

معه.فمضى24وتحيا.

وكانواكثيرجمغوتبعه

8:04-56لو

يسوعرجوع6وماثناء0،6

قبله

جميعهمكانوالائهم؟الجمع

جاءقدرجلواذا94ء.6ينتظروت

رئيسهذا7ودا!روساس!4

عندفوقع،كانالمجمع

اليهطلبيسوعل،115قدمى

لان26،،بيتهيدخلان

سنةحوالي-لهالهكانتوحيدةبنث

.متموتهى7واثنئ-عشرة

بمءانطلافداواثناء6

الجموع

!حكأ2اع3ل!ه++طع!مما)6ا(ءه1515!جاءضخصأ؟()4ءه"كأاقتربأا!ا!13طاقترباحدهمألات!كأاتتربواحد!186متى:

ح!غ،لأداهاه!اغأس!91.73شعكل"الم//50اولربباأس!ه33.296ل!13"!-7ألم4+لصأ؟()9ل!3007دخلأءه5للالا

316+للاه!طنص!3؟ه!ر

حرسرلىشع!رل!1320.1340طحكهـ)!(كألص!صع-ح*312-5!سرصا!س!"28.565.007ل!5!هـء162123:مرقس

اكأ!نصأ)صع(؟هلم3العرجاءالىايضأأبح-حسرصءم25-4!/)شا(43+لم1!سرسات565.007!هـكأ261-14بحخصع!

سرص.سلا!00298دا!!!نص!سرحر/س!!،7010134031للاح!بم،4اذا+022لحسرحرشع+1320.13403*ياسا!

!و6وطالبأ!صعلات+لمراراه4.راه07010.2*!أ!!ك!أعا!!!كهه0236ا!!-!.0565007للابائيروساحمهوز(6فب

لى()سرصات!ليديكلتلمسهاتعال16لحس!ه365.298.1241!2.33حطولكأنص!)ات(

!حولفىهعكاوههول4أ17صعص.صسرصءه333.8007"ط!ا*بم7ونصأسرصلاتت+"لمديا5*!شاول2.كألماوحدث546لولما:

113")!(!بم73نصأسرص+ل!1ه*لاشاول!هر41.7+كأاللة16س!ه28.1241ول!كأ؟7ءنصأ)565(+3رالاهلثا!ا

ا!ماتتسنةع!ثرةاثنىلهاوحيدةبنتلهكانتلان42.6+313دلا5*"ط!حولاكأنصأ!ه!!،كأ07371ء!15؟"424)

اثناءوحدث16تشديد(لدونللاح.!!3)؟7!+ه28م1403!ط!لص!،+ه33.565.007.298.80101.12411424لملاع2!!اق!!6

لاتءه!5ح8ذهابه

8:2؟:18:تمتى

13:14لر:22:مرقس

02:02؟18:26؟15:25

18:8،71؟13:15اعإ

9:38يو؟

28:8؟9:17اع؟8:23؟7:32؟ه:6مر:2311
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18-26،:9امت

مدنازفةامراةواذا02

سنة7عشرةاثنىمنذ

وسثتوراءمنجاءتقد

فالتلائها21؟ثوبههدب

مسستمفقط6إن:نفسهافي

شفيت.ثوبه

2-43،ا5:أمر

بنزف7وامرأةيزحمونه.25

وكثيرآ26سنةعث!رةاثنىمنذدم

وأنفقتكثيريناطئاءمنتأثمتقد

وأتنتفعكفههامعند6ما

اردأ،حاليالىصارتبللثبيئآ

،يسوععن7حمعتلما

وسئتوراءمنالجمعفيجاءت

قالتلاتها28؟ثربه

ولومسستإنائه

فللوفت92.شفيتثيابه

دمهاينبوعج!

منبرئتقداتهاجسمهافيوعلصت

شاعرايسوعفللوفت3الداء.

منهخرجتالىبالقوةنفسهفي

من:قال7الجمعبينالتفت

ثيابى؟لمم!

:تلاميذهلهفقال

يزحمل!الجمعتنظرانت

لمسني؟من:وتقرل

8:04-56(ألو

بنزف3،وامرأة.زحمته

حتى-ائها6سنة،عثمرةاثنئمنذدم

أنفقتللاطباءأ!

من6تقدرلم/،ادحعيشتهاكل

،متشفى

وسئتءراو-من5ءتجاقد44

بهثو/!دب!اد

نزفوقف

الحالففي

دمها.

461ق

من:جسوعماد!الف456

ينكرونالجم!عكانواذ؟لمسنيالذى

معلم،يا:7بطرسقال

.7ويزحمونعليكئضتقونالجمرع

واحد،لمسئقد:يسرعافقال6

سرصلا4ث!25!!021621حهلامرضبهاه(:5)يو+02متى:

!2()6لم5"لديها0266لاتءهو!.3.21515لملم5"ساح!ولكأنص!سرصلمة+،لمر)020.1340!واحدة027:مرقس

صا*!ح2ول"كألصأح"ه+ح!+كأ!ما27.7+رلمر)20.1340ط!ولنص!124141ه!حكألها!س!"0657.1424؟.هه

565-0007للا5تكقم0036تبسروو313"513270.1340

سرص.يى.-الات+)1424(أ"ا)ديا(-5*"ط!،ح()+كأكأنصأصعسرص)!(!7!و!!ا!الئحفاءعلىتقدرتكنولم436لوقا:

اليلالفوةشاعرألسرعاماوز(0456ا!*وز(!ءهلا"0445"!ول"7ءلصأ+،71"ت5للاطحكأبدعلى16بح(

صعسرص.!اة.007+!7!هونص!بحصصرسلاتت+أرال!1ت5*"ط!صا!كأ+(دلأ)بينهمعهوالذين17،!سألمنهخرحت

تبس!"1241لمط!كأ7ءونصأبح-سرلاتت+لم3)للا(ت5ل!"!(،)+حسأ!لمسىالذيمن:ونقولوز(17

ص77)رقم6:91لر؟82(ص48)رفما.:3؟257(ص148)رتمب6:56مر؟257(ص148)رتم14:36متيق02!

)117

22:12تث؟15:38عد:02:تى

5:17لو03:مرتس:

824:لر:45لوثا:

3:01مر!36:م!14؟
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3811ارقم46-454:ير؟دا-8556:لو؟21-543:مر؟51-13:52مت231

18-26،:9ات

2205
وابصرهاالتفت7هـيسوع

ايمانك؟ابنة6يا،ثقي:فقال

.شفاكقد

الساعة.تلكمنالمرأةفشفيت

21-43(5:أمر

التيليرىحولهينظروكان32

103ق33فعل!هذا

خائفةوهىالمرأةواما

لها،6حصل.مماعالمة،+ومرتعدة

وقالتلهوخرتجاءت

حى.6ادكلله

ايمانك،ابنة7يالها:قال

بسلاماذهي؟شفاكقد

دائك.منصحيحةوكرنى

جاؤوايتكلمهووبينما

ناقائليهطالمجمعرئيسدارمن

تتعببعدلماذا؟ماتتابنتك

فيسرع36؟المعلم

فقالمقيلتعلمةد16انصت7

8:04-56(ألو

فدترةانعلمتلانى

المرأةرأتثا!7،مني.خرجت7

مرتعدة7تختى،لمائها

سبمب!الأفيلهوخرت/جاءت

قذامأخبرته/لمسته

برئتوكيفالثعبجميع

ف48.الحالفي

ايمانك،ابنة7يا7لها:قال

.بسلامإذهي؟شفاكقد

واحدجاء6يتكفمهروبينما41

ن17قائلام-المجمعرئيسدارمن

تتعبلا7؟ماتتابنتك

فيسوع05لمعلما

:ء7بجااسمع

لا*لا!36!،،!دا؟ا33.298.0101411،آلا!كأنصأ!والتفتوفف!+لم5*طحوحههادار16سرصاتءه!+*22متى:

كأ!نصأس!ه565.1241لم003ء4+غ،لا!+لم013201330*ولمعها17ا!س!"!2.565.)007()5(!سرأصعتلانها7و3رمرق!م!:؟3

036مقروء(غيرشا)8ءه28لثا!!نص!1320313!طهح2314ولكأ37!،!!!6)أ.34صع-ح28)1(لم3*سسها16ء"29!ط!ح

اد!+!نصأسرحر)4(+1320.1330ول)6حولحمعللرقتأقبلاتا!28.565.007.ء298.1241.1424ي!،012601!حك!حمعأ-وز(

تا5هذهالكلمةأ!فيلتالىالكلصة16عس!ه02898*

حائفة!5كاتمرتحفة6+كأ!047ءهرر.298ط!كأ"7ءنص!اليمرق؟+لم"اليات5*"5صأوللاهول)!*!67ل!463لوقا:

فب6سرص!لاتءه1241لملاتط!!كأ7ءولصأصسرس3+"رهللا"حولثفىوز(48.7!اكأاسرصومرنعدة

لأ5*"!حولله+اسرص.ص)س!(!قائلبرالمجمعرني!دارمنحاؤوا0946س!ه5للاط!!نصأ!313لاات"!شاول*مع،4!دلا

هء!!*7!مرلصأبحسرلا!!ل!13للأهت*"طحول7!+فءءه33.0071241ل!تلا!!لصأسرلات+،ي!

33296ي!تلا!!7ءرنصأحرسرص+،ل!57دلا"!شأولفانلأ"!سرس(الاتس!ه9122فائلأالطفلةوالد0556صعسرحرء+

01:25مر؟158(ص69)رقم92-.9:3متقىكلي.،1171(ص77)رقم6:91لر؟82(ص48)رقما.:3مرالو(قي،3

/لر(ق42)ت37111(ص233)رفم17:91؟191(ص114)رتم.ه:7؟418(ص264)رقم18:42لو؟418(ص264)رتم

:2217مل1؟15:9صم2؟:117صما؟18:6قض

01:52مر:22:متى

7:05لو:34مرض:

؟5:17لر:لوتا:46

7:05؟17:91؟لر

01:52مر

7:لر:948111:

9:92؟15:28ت؟

18:42
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18-26،:9ات

يسوعجاءوثا23

الرئبسببتالى

والجمعالمزمرينونظر

:قال247يضخون

فان،تنخوا

نائمة.لكئهاتمتلمالصبية

عليه.فضحكوا

الجمعأخرجفلضا

أ-دخل

وأمسك

5:21-43(أمر

فقطتخف،لا:المجمعلرنيس

73أمن.

م!ءاحدأ6يدعلمو

جطرسد17الايتبعهم

أخاويوحناويعقوب

فجاء38.يعقرب

المجمع،رئيميىبيتالى

ويبكونو6ضجيحاورأى

قالفدخل93كثيرأ،ميولولون

؟تبثرن+وتضخونلماذا:لهم

نائمة.لكنهاتمتلمالطفلة

عليه.فضحكوا.

الجميعفاخرجائامهو6

الطفلةاباوأخذ

ودخلمعهوالذينواثها

وأمسك7.41الطفلةكانتحيث

8:45-56(ألو

،فقطلاتخف

جاءفلفا51.تشفىفهىتؤمن،6

احدأيدخليدعا6البيتالى

بطرسالأءمم!

واباجمايعقوبويوحنا6و

واقها.الصبية

.يلطمونو

عليهايبكونالجميعوكان52

:فقال

تبكوا،لا

نائمة.لكثهاتمتلائهما6

اتهاعارفينعليهفضحكرا53

هر7اثا045تتما

115ق

أمسك

!اح"1424هاع7!هـ!لأ.02فلاتءه298ر3؟اع!!كأنصأء"لاع!عا!2أسرا!(5++*حطلهمفالوز(246متى:

56300750!32+1330*!يتب!*(،*)6ءاحدأأ+رآ130"و01320ولاة(241).33!ي!34!ولولهاهكلا)أيتبعهاحدأ376:مرقس

.973!)565(!ومولرليرباكين50386شا!*نصأ!آرا01320.1330ط!ول-!*فقط029817طشأ!*لص

مفطجعلأ17س!ه29!.0033ط+ح!كأنص!سر-+"حهلم5يسرعاماأ+لم1320.13303للا!ف0046ات28ه!لممادا

تاءه0296!ا5!كأنص!صرلاتءه(28565.007لم013*)+ه+ع+أعكلعأ!مم!+حول

!؟صص.س+)565(3دلأد!"شا3ولواحدولابدخلبدعلم0516س!"تط!نصأ+آ،1لا5*"!ساولكأأسوز(0.7لوقما:

ولط*321ور(6ءه)0.33124()6ح4!نص!)رلم(كأءيدحليزكاحدأ!)سرص(ء"0298.1424طمعهواحدولايدخليدعلم

كرلت؟كاضع+"ولا6!052؟رها38!رينحسبأ،ل!أ+أأ+س!اء17!بحصع-سكرسرصشعكلا!33.007.298.1241.1424

رلم+"5(،للا،"،ح،)ولوالجميعخارحأاخرج40.7سسرصشع-حات33.298.1241.142441لم00713*ط!ح!*نصإ

صص.صءه007.1241لم!!!ث!73ءنص!ذب.ص9م
ر

الر(ى53)ص(قي1163)مر(ي63الر(قى53

9:2،31:3مر:37:مرلس
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04-856:لو؟21-3!اه:مر،51-52أ:3مت233

18-26،:9امت

بيدها،

الصبية.تامت

فخر!26

كفها.الارضتلكالىذلك7الخبر

2-43(ا5:أمر

لها:وقالالطفلةبيد

:تفسيرهالذي،قوممطليتا6

قرمى.اقرل،للثصب!ة،يا

للوقت5و

كانتلاثها؟ومشتالصبيةقامت

ف!هتوا.سنةعشرةاثنىابنة

فأوصاهم43.عطمآبهتأأللوفت،6

وقال،بذلكاحديعلملاأنممثيرآ

لتأكل.ئعطىأن

،لمنصأدح-صعءه1424!،ألحمصوسءه33لمهللا314ح*4عاول2636متى:

!اقومي)+ام؟*طابساأسرصشع9يلارأراه01260.3ولتوميطليتا416:مرقس

قبا!2981241!2لمطشا!ل!دص!عع؟،51!4أ"*ولء!ولاول!اقزاح(عللا34)1ول+ء3صبية

"ء33.29!0ياح!*نص!بح-ححرسرلىلات+ي!را01330طهـ*4ءو-أبح-

س!ه24).33.291424!.ا073ط!شأ!*دص!+ل!3*"ولأ!!ع3أ-لاهداهلوقا:

الر(ى07)ىقى1173)مر(ى73قالو(ى07

43-44:امر:9:041143أع؟7:41لر:41:مرذ!

9:12لر؟7:36؟3:12مر؟8:4مت:56لوقا:

71:36

46-454:يو؟

8:04-56(ألو

قائلأ:ونادىبيدها

8311ارقم

أ-قومى.،طفلةبا

!وقاتروحهافرجعت

ئعطىانفأمراالحالفي

دفئهت6لتاكلكل.

فأوصاهما؟والداها

.كانعمالاحديقولالاأن

)لمح!أ

؟"(5للا!غ+لاكهـ؟ءه26!يا)غالاةسرلات+

يأرليتامنشتقةطابيتاربىأ"قومىطبيتاربى1(

حر31443\42.0 صعمحطات!حميعا7لحء

تاس!"51424!043لحصع-ح

055*،!
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الناممر،فييسوعا.93

33(رنم)ق

9311ارنم

13:53-58مت

!(

اكملولما

الامئال،هذهيسرع

جاءوثا54.هناكمنانتقل

وطنهالى

مجمعهم،فييعفمهمكان

)221

6:أ-16مر

-هناكمن6

وتبعه،وطنهالى

.تلاميذه

وخرج

مءجا

السبتكانوثا2

،صصجمعادفييعفم6ابتدأ

4:16-"3لو

55(ص33)رتم

الىجاءو616

ترئى،7كانحيثناصرا،7

5ءعادتحسبدخلمو

السبتيوملب

المجمعالمط

ليقرأ.وقام

داسفر6اليهفافع

نشر7وتااشعيامنجى

حوضعد15وجدالسفر

فيه:مكتوبآكانالذي

7حمط.علىثرفي1ليوضا"

أ-حمطلالهههسحف

0:193؟444:؟642:؟715:يو

4ءو32.6714سرصءه00298طشا!*نص!سرص+لموا1260!ول!()مضىواتىهناكمن!ل!-أحه16113:مرقس

"ءر.3298)5(هسا"ح!!نص!+ل!را1260.1330للاول

ه+28وي!للأ!الاصرث!اد(-:29124141!كاما)2+ه565.007.0101.1424ك!الناصرة17هـ!5وكانحيثناصيرذالىواتى166لوقا:

)3!(!ولنصأا!2010331.33.298ت5للاطكأنئأ16اور؟ءه)33(ت)ه(+!كأنص!0201050ولالناصرات!ال(-:حها)*

*ط!ولفتح!16ثعف؟،؟ه73333.298ت5للاط!كأنص!حه!اشياالبى!قبسر+3ول01761423!للأ

سرصث)غقب(مرتين0186ء"33ت*ط*15اوس؟لاتت+لم13لإه)،(!*نصأح"2981241ر3ت

يي13
61:اىالق

ا:91؟11:1؟7:28مت:53:متى

7:28ت؟ا:21مر:2:مرقس

ا-13:14811:91-16اعا-.3:لوقا:6

ا:26

ا-61:2ايق
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13:53-58(أمت

بيتواحتى

7لهذااينمن

الحكمة

؟والقزات

:الوفاو

لشا5د

9311ارفم46-454:يو؟04-856:لو؟ا-66:مر؟53-1358:مت

611-أ:6أمر

كثيرون6ذ!و

ئهتواععوام

قائلين:

هىوما،هذهلهذااينمن

لهذا،7أعطيتالىالحكمة

علىهذه!ؤاتواد6

ليسأ3؟جماىتجرءبجداد

4:16-013الو

لانجشزثمسا!لن،

،17رسلني

للماسورلهنلانادي

وثثعميبال!!ق

بثهصر،

1ثمنسحنى1رسلو

بحربة،في

ثرتبسنة1كرز1و

1لبتبوثة.

وسفمهالسفرطرىثئم

وجميع؟وجلسالخادمالى

كانتالمجمعفيكانواالذين

اليه.شاخصةعيرنهم

ائه5لهميقرلفابتدأ21

المكتوبهذاتمقداليوم

مسامعكم.لب

لهيشهدونالجميعوكان

كلماتمنويتعجبرن

منالخارجةالنعمة

ويقرلرن:فمه

أليس

038(ص024)رتمدا:ل!

قانليز:اليهودفنعخص1

لموهوالكتيعرفهذاكيف

يتعقم؟

258(ص914)رتم6:42

3"وتالرا:الش

"5للاوماهذهوز(!ممىوسصصء"298!كل7ه!اتى:

لموراه*ح!كأنص!اة260101)000.565"اصغرأكثيرون!؟".!2رلمطاصفراالكثيرون!هـءه"26.29!حمعراالكثيرولى26مرلس:

4+لم133013"ح2ولتحدثاليديهعلىهذهقواتو16بحصع-خ0298-)ح!كألصأصع-حسر+"الم01330*!ولتة6!ا

بحءه،3.298)ط(!+كأنص!5اكأتحرممطاليديهعلىالىادحمذهوالقراتأسرصت007141()0!!+ضأتحدتاليديهعلىهذهالقراتوحتى!ء

و!+3.007.2ر.رلمت*ط!!كألصأرلن؟بح-حسرس.صشعص/+لم2010"5ولالقلوبمنكسرىواشفىا(:61+)اش18لوتما:

صصء"للا!0215ديدممطاوساور؟قبسرصلات؟"

58ق37

11:6مرذ!:2:ت

234صق:ا-23411891صق:16-.3لوقا:
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د46-44:ير؟04-856:لو؟ا-66:مر؟53-1358:مت236

13:53-58(أمت

ابنهذا

ئدعىافه7أليست؟الئحار

وإخوتهمريم

وحمعانيوسف6ويعقرب

وأخواته36؟ويهرذا

عندنا؟جميحهنأليست

كقها؟هذهلهذااينفمن

.أمرهفيمتحثرينفكانوا

اأ6-ا:6أمر

6ضخار،ادهذا

بنمااد

اخرجماو6يممر

ويهوذايوسيتوسمو6يحقرب

ليستأو؟وحمعان

عندنا؟ههناأخواته

.امرهفيمتحئرينفكانرا

4:16-03،ألو

يوسف؟ابنهذا

9311ارقم

يو

يوصص،النيسوعهرهذا

بايهعارفرننحنالدكط

ا!تالانيقرلكيص؟وا!

؟الساءمننزلت

لهم:فقاليسوعوائا

ليس

دافيإلأكراميمابلانجلى

وطن7

بيته.وفي

يسوعطمفقال4

فيإلآكرامبمابلانجيئ

وبينءمو!6

بيته.وفياقربائه

لبساته

حالكلعلىلهم:فقال23

المثل:هذاليتقولون

؟نفس!!إشفي،الطبيباثها

الى6جرىأنهحمعنامابقدر

فافعلكفرناحوم6ادم

وقال24.وطنكفيايضآهناذلك

ليسائهلكمافول7الحق

فيمقبولأنجي

أ-ء.و!

52(ص32)رفم44:44

شهلىنضهيرعلا&

كرامةلىلي!ا&

الحاص.وطنهفي

بحصخصع7حر!رسء9!ا+ه9133563.1241)00للاط!يرسش6)!00007.1241للالاح!!نصأ+،31يا!آتاأ-55قى:

لحصمصوس!سرص.ص.صلاتس!ه7.298عهه.33لم5ل!شأ!كأ2لصأيضع-ح+ه28.1424!!+كأ714يرحنا!بحصء"7.0101+ههيرساإ

ور.5!!نص!ءه!ألهالحاصوطهأ+لم9511للاطوطهور(أاورص!ء"29!رلم2كأالحاصوطنه44(:64)ير057اور؟

حرروا؟مما!)44ء007

لاتء"."29!365.007)0(اخرادأسرص9+لمرا1330للأولاخرايضأ16لح-حاتحه)565(.007رلمرهـ!()714والنحارابى63:مرقس

!ألم/52-أحصعص+3و)35للاشأولويرصا!لاتءهكأويرسفور(16ء"01241.1424سا!لمى!ء"+298!ا!!اخروالأ

نصأ0565لهالذىوطنأ298(،)!اولكأ2الخاصوطنه!رلم"كألهوط!046دحهـصع-ححه3.565.007ررلم55ط!!نص

ل!+1330*5ح!

131024حتىرخأ-كبرناحرماح"007للا5!نص!ءه29!ي!3سا5الى!2010.565،1لا!ولفي!!ل!للأ5ادفي623لوثا:

هء296للا!!له16اململم2حه007!الحق+

:3:تمرقس

4:46ير؟ا:2؟1:21مر:2341123قصرطلوتا:03-16:
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53-31:158أت

هناكيصغلمو58

كثيرةقواب

!م.مايماتاد6لعدم

(244ص1-14314:2)رفم

6:ا-16(أمر

هناك6يقدرلمو3

انهغير،قوةمولا-واحدةيصنع

وضعقليلينمرضىعلى

تعخب7و16.فئفاهميديه

ايمانهم.لعدم

(242ص6!-4216:13)رنم

4:16-013ألو

7لكم،اقرلوبالحق25

فيكنكثيراتاراملان

حيناسرانيل،فيايلياائام

ثلاثفذة5السماءأغلقت

كانئااشهر،وستةسنين

كفها،الارضفيعطمجوغ

واحدةالىايليائرسللمو

صرفةالىالأمنها

رملة.16امرأةالى؟صيدا

فيكانواكثيرونوئرصن

اليثعزمانفياصائيل

منهماحديطهرلموالبى،

السيرري.نعمانالا

جميعغضبافامتلأ

حمعراحينالمجمعفيالذين

وأخرجوهفقامرا92هذا

وجاؤواالمدينةخارج

الجبلحافةالىبه

عليهمبنيةمديتهمكانتالذي

؟يطرحوه.أ-حتى

وسطهمفيفجازهراما

ومضى.

9311ارنم

4(70صر،257)رفم01:93

يصسكرا،ايض!أهرانألذا،طبرا93

ايلىيهم.منفخرج

كا29!!كعأأه!أ،3ثة856:منى

!2986.6م55حط!كأنصأللافوةيصنعولاأ!ءه132،0363.007أسرص+رلم130ر!165342مرفس:

سرحر+ل!13رواه5للاط5حولدص!ءه6؟و!*ال!8ولحكةوللا

!+صيدون0266ح"241)"!15لات+2010!!ولنص!اآعاء33007.298.1241.1424لمراليا5*ساكأانه+25لوق:

كأ!يم14،4نصأ+)1424(للاسا!انالى0926(اقزاحاعل!+ع؟لا،13صور161)ء007.2981241لمراليا5!*ط!شأ!ولكألص

س!ه33.007.29.1241!ل!013*ط5

3د:9ت:8:2316؟7:32؟5:23مر:5:مرقس

ا:18؟ا،8-17:16ملا1:25ا234قصا-.3:لوى:6

ء8:9ير:03ااء15:3عد

؟927:58:اعاا1-514:مل5:172711:2-18يعإ
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دا5:1،2-8:047-56؟يو6:ا-6؟لو13:53-58؟مرمت238

أورشليصألىالثانيةالرحلة0140

411وا041ارقم

5:أيو

)لمح!

داعيد7كانهذاوبعد

)132

اورشليم.الىيسوع7فصعد7يهود7

لص!+ل!،012501؟للاح!اد7ارا+المظال7!طير18"ول3329801011424ي!للأ5لاح*اد7

زاتابيتمقحدشفاءا.4ا

!5!طللا7306!مول

2-5:47يو

لهازاتا-بيت7بالعبريةلهام-يقالالتيبركةنحنمادعند6اورشليموفي2

وكان415(7.7كسحانغرج،،عمى،مرضىمن7جمهورمصتطجعأكانهذهفي3.أروقة!سة

مضطجعآيسوعرآههذا6؟مرضىبهسنةبملال!أو،5ثلاثين6منذمهناكانسانواحد6

؟صسرص)ئدعىعيقةأشعصع4ول3+كأالمدعوةالصمبركة!!*أهحش!،...،،غ+ء+ه!!ا؟هع!ءه5لا!ولكأ2!()ئدعىلهائقال...ادلى26

.630لأح!ع!6ء7ولص!ء"33لمتدكىلكىنصكما!.ك!بمقدعؤةهيالى...ادعند!2//)كا!!تدعىعميقةلركةالا!فلالقسمفي!رين!

صيدالى(ليت.66ء،صيدابيد)ك!ءصيداليت(1:44)أ3ص.صسرص9لم+لم078013سا!حسداليت17سر-!"لم780.1250

أ-سرسلات!لم،6301.!70دلاهولكثير3.7اتر3)ط(*نصأام)،(!بلداتا!ترت؟سرصشعءه1250)7(؟*!ء

ي!را630780ليا5)؟*(!،حالما?ولتحريكيترتعرلى،ات(!ئقغدي!،)17قبسركراتءه120.331241ذفى*ط!صأ!كأك!ء73لص

تاا!)1241(آ06303ط!!الر!،؟ط)ولانملاكا+41(افسرص9ءه1250ط،شا!،ولكأ7،6ءردصأدحسصصرسلات!

كل
ضعكلى(3س!اء780رحكةكلثأء3ع)15وئخرك!//(كا4-)البركةفيشع-ح(ام1241للا!ه!ول)يقسلينزلكانلمى02،)-الاحيالىحسب(شع

كهـ،شااعزاهمرضطهـ(حيئذ+؟حه!اقي)سمرةكلءه(1515طهـلا)كاأهيرأكان2//(0!الماءبعد...)حذفالماءتحريكبعداولأنزلفس!الماء

0561تبسرصضعت4)لم253350)0؟ل!!+ح!كأ75،؟ءنص!ترت!لحصص،+سرصضعصات!313ا!076304760ع

60296ر5!ك!!51؟*!+خأعأ7،6!مو.66ء(6؟7ء.و)-6،1!أح1ا!(5"0101.1241)6ا!23أ!12أء"ليا"!ه32

ه*565007.0101.1241..ر283ل!را1250!70.للأ5)!*(ط"حول*لصأ+"1424

07(ص43)رتما-5:726لو!07(ص43)رفما-2:12مر؟146(ص29)رنما-9:8تقا-22

12:93؟ا:3نح:2



دا5:2-8:047-56؟يو6:أ-6؟لر13:53-58؟مرمت923

2-47،:5أيو

المريض:ءاجاب76؟تبرأأنأتريد:لهفقالكثيرآ،لهمزمانأالآن6ان:علم

أب،انابينمابل؟الماءتحركمتىالبركةفييلقييانسانليليسسئد،يا

ف96واسثيى.سريركاحملفم:يسرعلهقال08+آخرفذامىينزل

في!1سبتوكان.وشى/سريرهوحمل!الانسانبرئمحالآ

تحملأنلكيحللا،سبتائه:ثمفىللذياليهردفقال1001اليومذلك

سريركاحمل:ليفالهوأبرأنىالذيان:اجابهممفهو116.ك5سرير

لمش!فى6الذيائاا3/؟وامثى+احمللك:قالالذيالانسانهومن70:سألو!12وامئي.

يسوعد15وجدهذلكابعد4.الموضعفيجمعكاناذاعتزل6يسوعلان6هو،منيعلميكن

مضى017.أشرشىخصلك6يكونلثلأايضا،ئخطئف!،برنتقدانتها:لهوقالالهيكلفي

د16يطردكاناولهذا6.أبرأهالذيهويسوعأناليهوبأخبر7والانسان

الآنحتىأبىأيسوع،:5افأجابهم7.سبتفيهذاعمل7لأنه،ميسرعاديهود

لملائه،يقتلراص-انجهودادءيطلبوف6كاناكثرهذااجلمنف518،اعملوانايعمل

فاجاب91.باللهنفسهمعادلآابوهاللهانايضأقالبل،السبتفقطينقض

1141ارقم

الااما!ي!ويأخذالثعاء17سرص.ص!ول5قال7.7ء2768ءهكأ23!.كهء32أعه!132،7!ءه565لم،7!ه26613

للا5ل!5لاط!+حكأ؟7"!نص!ح+3شأ3!ول!0015ح!!ااسر!!ا+ول-!1ملا،فىل!5و969.6مريضافامى

29801011241رل!55للا9لالامم!.شا!م!ءنصألات+ل!"!رسا-!كلهـ!7ءوكهه!4كا0116صرلا!لة298.0101.1241رك!

تاءه!!!6،!نصأسرصشع!3لماديا5لاح"ولاذأ،أ"7ءادأ17سرص!س!ه3630*+ول(؟كلمة)صقرط!012ا؟

73!هه1-لات*،531!،ح؟ولك17كر.لى أ)31()!،المريض20136الاخصع-حدا+خ!كأءلص!لحلحصعسرل!1سريراصر

اذأمضى0156+"1241.1424..5650101.ر3!2.،511"!!كأ16!0415+!كأ8+ع؟لا!+س!3116لم/2لا!/73!وو416-

سرص.كر.يىاتء"لاح*قال!أا!33.0101.1241.1424ي!03مم!0أع!9ه"4+عا16ح"ولومضىأ*فمص!ا؟1241رل!ليا5لا!2!

كأ!ك!!ه،7نمىأصسرس4ع+)33(60ريا5وليقتلوهادوطلواادجسرعادجهرد0166صرص+/لم630"5"!!ك!!"7نصأ

لص!بحاحه2981241*!كأيه"7!5717.0وبم7وصع16مأ356512415)6ص.صسرلات+3.298.0101رللأط5ح

ا*12534!هيلترت؟!"ء1364125سرلىاتءه!*0185قبسر)ص(لاتت+لم63013ليا5لا!ول!

ا-212:مر؟146(ص29)رفما-98:تقا-22

81قى1113ا-22حنىق

!112ا-22حنىق07116(ص43)رفما-5:726لو؟07(ص43)رنم

:12401:ه9:6؟لو؟تا2:ا:مر

01:33؟7:ايو2:18113:تك17:

ه:2مر:2:241114مر؟9:16؟7:23يو!17:21ار؟13:91لح
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1141ارقم2-547:يو؟04-856:لو؟ا-66:مر؟53-1358:مت024

2-5،47:أيو

الأ6شيئأ6نفسهمن7يحملأن7الابنيقدرلالكم،اقولالحقالحق:لهمقال7و/!ادجسوع

يحبالآبلأن02.ميعملهكذلك6الابنفهذاذاك،عملمهمالان؟يعملالآبينظرما

انتم.تتعجبوا6دهذه،مناعظماعمالآوسيريه،يعملههرماجميعويريهالابني

لالائه22يشاء.منيحىايضآالابنكذلك،ويحسالامواتيقيمالآبانكمالانه2

يكرمونكماالابنالجميعئكرملكى23،للابنالدينونةكلاعطىثدبلاحدأ،الآبيدين

منانلكماقرلالحقالحق"2.ارصلهالذكطالآبئكرملاالابنيكرملامن.الآب

بلدينرنة،الىيأتىولاابديةحياةفلهارسلىبالذيويزمنكلامىيسمع

حين/هيوالآن!ساعةتأتياثهلكماقرلالحقالحق25.الحياةالىالمرتمنانتقلقد

لهالآبانكما7لاثه26.يحيون6صسامعرناد5واللةابنيصوتالامواتيسمع6

يدين،أن+سلطانآواعطاه27.ذاتهفيلهتكونأنصحياةاعطىابنلدايضا6كذلك،ذاتهفيحياة

القبررفيالذينجميعيسمع7/!ابساعةتأتى!فائههذا،منتتعجبوالا28.الانسان5ابنلائه

السئئاتعملراائامالذين6،الحياةقيامةالىالصالحاتفعلواالذينفيخرج92صوته

ادين،اسمعكما؟ضيئأ7نفسىمنافعلأناقدرلاانا03.الدينونةفيامةالى

كنتإت31ارسلى.الذي7مثيئةبلشيثىاطلبلالاتى،عادلةودينونتي

اعلهـ7وأخر،هولييشهدالذي32؟حقأليستف!ثهادتىلنفسىاشهد

فشهديرحنا،الىارسلتمانتم33.حقهيليشهدهاالىشهادتهان

انتم.لتخلصرالكمافولولكئى،انسان6منشهادةاقبللاوانا34؟للحق

عما"لم!الاسان17!565.298.0101ط!)كأ(7،6!هونصأرحه1241لمأع!ءاأ+لم6303لأ5"!ول6+ءهأء1حه!7ء!و91

كوع23أاتءه!!1261+راي!60رليالمكاهسا!ولكيء7رنص!!ك!7!6ل!1ء"565ي!م!!ضنأ-!ت6-شبنأو7

12401.33.565.296.للا*يا!م!!ملاهممل!3ة3+أآاترت!كا54!!.7124102!رع،!ث!+لا!الأ!50ط!عاععة+لاة002613

1240للاط!!كأك!!7ونصأ+ولم630لا5ول3!2أ!ما+ه17كأ6،8ء10؟ه!7ءولصأ+رلم0630!ولوله!اء5أ!اوله!!0101.1241

كهء7رنص!50للا54ا-3!صرلات+"الم60ردلأ5!!5-14613ابى؟"!ول8مثلسا26.7اء33.565.0101آ

تا)1240.338للأ*لأدا!ول)*(م!همه7رنص!صسرسلات+لم"ا0630!ايضأ27.7(كلمةسقرط)+كأ1240010141ط!كأ2

أ+لم63013ليا)5(!وللاه!لة3أما+ه!ا!30101ر5**داكأك!!06لةلا3ة5+أ16سرص!028،اقزاحولح*(114اور؟سرسع 15كركل.

003سرحرلات+ي!،630.12401ديا5لا!!كأ؟7ءنص!*.ك!ءرالذبرأ2//س!4!عث!3،الذبن!12405092.6!بم7ونص

034ءه61نعلمأسرص9عم!،!.!تعلحون0326ات+28.007.298.1241.1424لم306303الآب17س!هق"ءشىءلم7

هءيرحاأ!ءهالاس6

17ق1192ى13ق92819ق9231711صقا-22
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5:2-47(أيو

ساعة.بنررهتبتهجرااناردتموانتمائنير،ائرقدالسراجهوكان35

لأكملها،الآبصاعطات6اليالاعماللان؟يرحنامناعظم7شهادةفلىاناواقا36

ارسلىالذيوالآب37ارسلى.قدالآبانليتئمهداعملهااناالتيالاعمالهى6

هيثته،ابصرتمولاقطصوتهتسمعوالم.لييشهدذاك7

9"فتثوا.بهتزمنونانتملستمهو،ذاكرسل16الذىلانيخيكم،ثابتةكلمتهوليست38

؟مصدتشهداليتكرنوهى؟لكمابديةحياة!ابتظنونانتملانه6،الكتب

عرفتكمقدولكى42،اقبللسثالناسمنا"مجدآ.7حياةلكملتكونالميئتأتواأنتريدون."ولا

ولستمابي،باسمأتيتقدانا437.انفسكمفيلكمصليستاللةادصحبة*ادان

تؤمنواأنتقدرونكيف"4.تقبلونهفذلك،نفسهباسمأخرأيىإن!تقبلرنى

اثيتظثوالا04؟تطبونهلستمالواحدالاله5منالذيوالمجدبعف!،منبعضكممجداتقبلرنوانتم

رجاؤكم.عليهالذي،موسى7يحكوكمالذىيوجد؟الآبالىكم6اشكر

ذاككئتكنتمفإن43عنئ.كتبهولاته؟تصذقونيلكنتم،موسىتصذفونكنتبملر6"لأتكم

كلامى؟تصذقون6فكيف،ئصدفرنلستم

924(صا-1466:15)رفم

1141أرتم

ا+0028007!!ول6+ع!اهـ4ء1+لم5طثمنص!؟14243!أع*،+02ألة3.0101.1241رولم630ديا*!!ولم!!ولهـءأء+366

ل2//8ءه)1241(.298للاط!كأ7!ونص!!هرذاكألا!!رالم630ليا5ول"!هو37.7ءه33.1241-أ"!هذه6

نص!بعداضافةلكنلفه،هر!2!وله+ح،!؟)ات(لي...هى؟لكمابديةحياةتظنونالتمفيها0936ءه5!3!+ح!ايعا0386

صع)؟(8"!7،،ءر045،.ك!ءاما+.443ع؟!)+!م(ا-564*042صرسحءه0096ابدية+004()ص
كر

.28.565لمرا55"!أهع(!كلاع(5أ-047!الابالى+اءه630.1241ط7ء.و+أ+لاأءه41424!ث!+لا0456بح-بحا2الاخ

للأ+طول!7!؟ونصأءه!7.كو!.دحاعولع،ثهأ"أله0101.1241.1424

04ق4311،3ق04

ت؟15:24؟14:11؟ء01:2ير:0241136صق:31-37

9231،:16لو:2:174711روم؟:928يو:1145:ه

42مت:34اا31:72اع؟42:72لر:93اا11:4
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2-547:يو؟أ-96:لو؟6-613:مر؟53-1358:مت242

عشرااثلنيارسال1420

99(رفم)ق

2411ارفم

9:35؟01:1،7-11،14مت

162(ص89)رتم9335:

المدنيطوفيسوعوكان

يعفموالقرىكفها

ويكرزمجامعهافي

ويشفىالملكرتب!ثارة

.7ضعفبوكلمرفيكل

(163ص99)رفم14،1ا،11:1-7

عثمرالاثىتلاميذهودعا

نآسلطاهمواعطا

يخرجوهاحتىنجسةارواخ7

مرضكلويثفوا

ء7ضع!وكل

اثه6قائليناكرزواذاهبونانتموفيما

.السماواتملكرتاقزبتد

)ر

ب-6:613مر

3:13-15

234(أصا-9136:6

يطوفوصار

يعقم.المحيطةالقرى

ابتدأوعثمر-اثئاددعا6و7

اثنينماثنينيرسدطم

نأسلطاوأعطاهم

النجسة،الارواحعلى

9:أ-6لو

)لمحك!

عشر7الاثىودعا

)922

وسلطانآقؤةقيهم6اعطا

الشياطينجميععلى

أمراضوشفاء

ليكرزواوأرسلهم2

ويشفوااللة.كللكوت

!اا!0101.1424لم3ط+ثمكأ(تبعوه8)-وكثيرونالثعبفي!!أ"!تبعرهوكثيرون!ضع-ح5+ه!52.007!مم!،شاالثمعبلى+935:قى

!-أصع-ححه251لانهتولوا17(:7)7.4كاا!ءهطالثعبفي23(:7)14كرلت!41ط+علىأأ:.متى

؟يرص2//ءه(565الم!واحدكلوارسلهمتلميذأعثمرالاثئدعاوز(76:مرقس

ل!+دلا"!!ول7ءرلصأاتا!1515ح3تلاميذهور(أبحسرحرلاتءه1241.1424ر.3296،ي!2020دلأ-5لاسا8كأرصرلأ17لوقا:

كر.سص
61!ءهمرق؟صعسر

كلط4قي1101ا-01:12لرق؟ي35قيي116ي01ق،ى11ىي31قاىى

4:23ت:935:منى

01:94:17-11؟ت01:7-8:لرمنى

ا:01لو11:7ه:01مت:ا:7-امرقس

ا4-ا:01لر؟ه:01ت:ا-6لوتا:



18

24

27

2411أرفميره:2-47؟9:أ-6لو!6:6-13مر؟13:53-58ت243

(1،71،14-اأ:.أمت

أقيموا،مرتى6،مرضىإشفوا8

؟مأخرجواشياطينطفروا،ئرصآ

أعطوا.مخانأ،أخذتمئحانآ

ولاذهبآتقتنوالا

مناطقكم،فينحاسآولافمة

الطريقفيمزودأولا

ولا

عصا؟7ولااحذيةولاثوبين

.ءطعاهـمد16مستحقالفاعللان

قريةاومدينةالاثنينوأفيالمى116

مستحق؟فيهامنفافحصوا،مدخلتم

تخرجرا.حتىهناكوأفيمرا

ولايقبلكملااومن4

فاخرجوا،ءكلامكميسمع

تلك7المدينة/اوالبيت!ذلكمنخارجا

غباروانففوا

أرجلكم.7

ب-13(6:6امر

ى12آق

شيئآيحملوا6لاأنوأوصاهم8

خبزآ،لافقط،عصاغيرللطريق

المنطقة،فينحاسآولامزودآ،لا

ولا،بنعالمشدودينيكونوابل

ثوبين.تلبسوا7

وقال01

بيتآ،دخلتمحيئمالهم:

.هناكمنتخرجراحتىهناكفأفيموا

ولامحميقبلىملامكانصاا!6او1

فاخرجوا،لكميسمعون

هناكمن

تحتالذيالثرابوانفضوا

7.عليهمشهادةأرجلكم

9:ا-16ألو

،م،صرضىاد16

شيئآتحملوالالهم:وتال3

عصألا،للطريق

فضةولاخبزأولامزودأولا

ولا

.ثرباناللواحد،5يكون

،دخلتموهبيمب"وائ

اخرجوا.هناكومنهناكباقيموا

يقبلكم،لامنوكل

فاخرجوا

المدينةتلكمن

أرجلكمعنالغبار7

عليهم.شهادةانفضرا

)سردى(!/.30007طمم!؟شا3-6أ+561424!063428!ل!هـ34125634!صرحرءه5"ع36812-6متى:

بح-سرصلم!كا1//،+/لم*طصأعصحى0016بح)سرص(لاتاة.7.290101)565.8+هه.ررلمرا*)5(سا8!!نصأمصوسصع

سرصات007لم8ا-01165صر-3اتا!565.298!الأحر16مصوسصع-حصصلات33.298.142481لم5!!ولنصأ

33.298.حئمعن17نبضعىحءه298لم3نمالقريةاو17!!014!اليها1248مدينةاوأفبء"رلمط11-5867

لاتا!1515

4!عع4أ،!لاثلاأ5330(8!4!لا3)ع!ل!ه!ه2298!4+ءلاأ!!لاك!0963!لم1330!هولنص!ءه565،لمههدلاطءث!3ة!64+أ8مرض:

هء28"لم*-ا7.حورا!ثمنصأصرس.صلات01673140+!ح2وللايقبلكممنكلوز(!سرصءهلم1142411.16240،*ط

أبح-سرص.-"لم،+لمرا33)0ولالمدينةلتلكمماالدينيومفيوعمررهلسادوماحتمالأاكنرحالةضكونلكم:افرلالحق15(:01)ت17ف

بحصصعسرصلاتءه288.565.هـ00298*ط!ح!!نص

ءهأ2020.1241سات+شا!كأ035ءه33.1241لم)2020(ياتط!ولكأنص!!لم3هللاحال!مفصاءأسص.ص!!-62لو!:

نبلم؟8ءه33.298.1241.1424آللات5للاط!شأ5!بر"7ءنص!سرلات+"آرخول+و05+م13!5*!ح3ولنص

!هاى17حتىقيممي26ا1ا-01:12لوقيي17

9:14كورا:2421101صق:7-8متى:

242صق:ا7-امرتس:

13:15اع:242115صق:ا-6لوتا:

1351:اع5:18:1411تما؟
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2-547:يو؟7-99:لو؟1-6416:مر؟أ-4:12ت244

،71،14-ا،1ا:.ات

71ق

ب-13(6:6أمر

يتربرا،6أنأ-يكرزونوصارواافخرجوا2

،كثيرةشياطينوأخرجرا3

كثيرينمرضىبزيتودهنرا

فثفرهم.

84(ص94)رتما-ها3:3

ودعاالجبلالىصعدثم

اليه.فذهراارادهم،الذين

ايضاالذينأعراثىواتام14

معهيكونراكىاحماهم(رسلأ

سلطانله!اويكرن5ليكرزواوليرسلهم

الثاطير.احراخعلى

9:ا-6(الو

كلفييجتازون6كانراخرجوافلضا6

يبشرونميةفر

موضع.كلفيويشفرن

3411ارقم

سرء"29!هساشأه!كأنصأسرص+"الم1330*هول35+،!اء7+ه12:مرقس

*هلا!!

مجتازود!ايضأالمدندطأمرق!)ات(والقرىالمدندطيجتازون66لوقا:

يى6قى1135ىىاييق31

نصأ!3را130رحول!505!ه+!أع*+أ317حر

5:14يع1311:ا11:تا-13::2مرقس

يسوعحولالصاء1430

ا:ا-2مت!ا

ل!أ

هيرودسسمعالوقتذلكفي+

،يسوعخبرالربعرئيس

6:14-16مر

هيرودلبى،الملكافسمع4

مشهورا،صاراسمهلان

9:7-9لو

هيرودسس!حأ-ف7

7كان.مماالربعرنيس

و!سرص.كر.سبحش:71

سرص.كرفا!ء"124ا-،ل!!دا+ح!!73!ملمر!ص.حرسرلات+ل!ددا5*،حولعنه17!ارتاب6وحمعاذأ-7لولا:

276(ص158)رتم!-9:1891لر؟276(ص158)رقم!-8:2728مر؟276!ص158)رقمب-16:1314متقىاى
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3411ارفم2-547:ير!7-99:لو؟1-6416:مر؟ا-4:12مت245

14:أ-2(ات

هذا7:لغلمانهفقال2

؟7المعمدانيوحناهو

ولذلكالامواتمنقامتد

.القواتبهئعضل

6:14-16(أمر

قال6و

معضد6اديوحناان

ولذلكالامراتممنقام6

القؤات.بهبعضل

وآخرون؟ايليااثهآخرونوقال

الانبياء.كأحداونىائهقالوا

:7تال7هيرودسيروحثاولكن

هذايوحنا،6رأسفطعتانا

.ممتا

9:7-9!ألو

يقولرنكانواقومالانمارتابوجميعه6

يوحناان

جم!،الامواتمنفام6

وفوما

وأخرينظهر،ايلياان

القدماءمن7نبياان

:هيرودس+فقال9.قام

هذاهوفمن،راسهقطعثانايوحنا

؟هذامئلاحمع7عنهالذي

-واهانيطلبوكان

924لم!كمأأ

اورص؟حضعى؟الملم5،ءه5راصهقطعتاناالدي17حضعس3/طءه!هل27متى:

!ا03328.33.007*5المعمدانوز(16صع-شع-ح!لم/كا4ء"*)5(!نص!نبسرلات!لم013-احول*+ح!عاح146:مرقس

33.565.007.29)0ط!!*نصأ41!ولنهضالامواتمن!!لم926013*وتفالامراتمنأء"())124.1424هشاالامواتمنوقف16

م5ط5!!نص!+لم92603*حولهـ!3+انهابححه33.298ه!اطه!كأ4!ر714لص!+،1-لم9260"هولولءهأع0166

الامراتمنهر؟يوحنايكونهذا!بحمحلاتس!ه!32ر!مامالامراتمنهذا،!()-يرحاأ+*قاميوحناهذا16ء"298!2.33.565.007

قب.2898)33(هللاط!كأنصأ!9260)!ا(!الامراتمنقامهو؟يكرنهذايوحنا،أاتحه7.هه63؟الم(5قام

س!".)241)(.33.007.2981424)"ا(لمتسأ!ا!*س!7ونصأس!ء!وقفالامواتمن!+"5ل!ولالامواتمنأتيم24416صق67لوقا:

لمرالياتط!ال!9.7ءه)33298.124لم؟اليات5ساح!كأنص!ء،حه!-!صعص.صصرصلات+5*ولأء8.36

لماعء"14563.298!.!اط!!ثم7ءرنص!لات!ألمايات5*!صأ2ولانا+ا5+للاهشأولكأنصأءه33.007.298.1241

يىأحتىقى244118صاييق

8:28مر:ا-2:متى

21:11ت؟9:91لو:ا-416مرذ!:

23:8لر:9:91119لو:7-9لوقا:



؟7-99:لو؟17-692:مر؟3-1412:مت246

المحمدانيوحناموتا.44

17(رنم)ق

أ:3-12مت!ا

قدكان+هيرودسفان3

و6أء،5واوثفيوحناأمسك

هيرودتاأجلمنطرحهمسجنفي

أخيه،افيليبس5امرأة

17-6:92مر

أرسلقدكاننفسههيرودسالان7

واوثقهيوحناوامسك

هيرودئااجلمنالسحنفي

أخيه،فيليبسامرأة

بها؟تزؤجقدكاناذ

3قآ

يفول:كانلهمجرحناد16،لان

لك.تكونأنيحللا

يقتلهأنارادوئا5

خاف

نجى.مثلعندهمكانلاته،الشعبمن

171ق

لهيرردسيقرلكانيرحناالان8

امرأةلكتكونأنيحللاائه

هيرودئاافحنقت9.أخيك

تقتله،أنوارادتعليه

منيخافكانهيرودسلان2؟تقدرلمو

باررجلاثهعالمايوحنا،

مجفظه،وكانوقذيى،

لح-ح9لاالم/5"007!.كأ!5مصوسصع007.010150رلم5!حيئذ37قى:

كأ2والقاهالسحنيأء"007لمالسجىفيوالقاه!سرص7+9511للاطحالجنفيوطرحه

!!32!2!4.623لات!115السج!(:0296)2!"ا//ا!1424.رر

2!نصأ(الات+ل!را

!0025بحصع-حصسرص565.1424.41ر73*مماح!فيليشوز(917رقما:

سرلات

18:16؟3:02:21-4:لامتى

21:26ت:02:مرقس

2-547:يو

3:91-02لر

28(ص17)رنم

الربعرئيسهرودساقا91

ب02آلى

هيرودئابسببمنهتوئخفماذ

اخيه7امرأة

يفعلهاكانالزالشرورجميعولسبب

علىايضاهذازاد،هيرودس

يوحناحبسأو،5الجميع

السجن.في

4411ارقم

91قآ

16لات+لم20911013للا*طح2!نصإ

آ83!34نصأكاع،ء"!السجنلى!)2714(

59511للاداح312!.!2!ء"228.565

ل!+0137"طح!2!لصأع6ت!!8!
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2-547:يو؟7-99:لر؟17-692:مر؟3-1412:مت247

311-41:2امت

هيرودسصارمئامولد66

!يرودثاجماد16ابنةرقصت

،هيرودسفسرثالوسطفي

بقستيموغدثئممن7

يعطيها.طلبتمهماائه

؟7ائهامنتلفنتفدكانتاذفهى8

17-92(:6أمر

وحمعهكثيرآ،رتبك17سمعهوإذ

يومكانوإذ21بسرور.

مولده7هيرودسصنعثاموانق

5ءلعظمافعشاغ

ووجوهالالوفوقؤاد

دخلت22،الجليل

هيروديا7ءابنف

هيرودسفسرت6

ملكمادفال6.معهوالمئكئين

مى،اطبىأردتمهما:للصبئة

أكثيرأ،ملها6وأقسم23بمفأعطيلث

فأعطيلئاطبىممى6الثىءمهو6مهما

فخرجت"2.مملكتينصفمحتى6

اطلب؟ماذالاضها:وفالت

.معمدان6اديوحنارأس:7بمالت

للوقتفدخلت

4411ارفم

،0565.296.1241.14241*مم!حع+ع!5+ةأ!4ولة+ع+ه+ع!أ+ل!363)910.0)*ع!7ع3+ةأء4+!+!+ه!ة!؟هلمعولع!3أهأ45عأه+ع+ه!!663:متى

تا"9110.1424)*(!5وفالت8.7!هيرودياءأءه1515"53للاهيروديا6ء"20101ط!!!نصإ

لات1.565!415ءوفي21.7قب5)*(!ط!نصأ5-أ28ءهلملممافعل!سرلات!لم!!حفعل256:مرقس

والم+5*"ح3!رهـءأة!ا3!ده56!ثه55650طه"!كأنص!ى5؟)م!ة50لماد!*ها!+لم3هحولادكاصا0226

"المهللا!ح3نص!4!هوهيرودس"4ء()+ملكادقالأ33طه،ح!!()6كأالملك!فقال6لملم25ءه33طه+شأ!كأنصألات

تا0565.007!"4ءلص!بحصصعصحهط-أ228ألححصعصلات!3رح2714!ول!ما!0236صصات+

1مقروء(غير)ساءه+533.1241!43ءلصأ!شيثأإذأألاتت+"53طولكأهو5(جا)اوانه!16(كلمةسقوطة31؟ه33ثلاا!.ح)4

!صفاد565()وإنو16صعسرصات+5ال!ولكاس!نص!ا،!ول21أبحصرصلاتا!23981424رط*أ،؟4ء24!6

00565ط!!نصأ+لم"ا*5حول6!0،1130ء!1دثاوهـءتطل!ان!!2لها+024لات565!

7:2؟5:3اسقي26

5:3،6اس:23مرض:
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2-547:ير؟7-99:لو؟17-692:مر؟3-1412:مت248

14:3-12(أمت

ههنا،لتقا5،عطىأ

يوحنارأس/طبقعلى5

اغتغ6ف09المعمدان

الافسامملآجلصلكاد

،7ئعطىأنأمرمعهوالمتكئين

أرسلاف.

السحن.يو6حاعلىفيرأالإ،احضريرفبم

الصبتة،الىوذيخغطبتي

اتها.الىبهجاءت

تلاميذهفتقذم

7جئة7ادورفعوا

أتراثمها6ودفنر

.يسوعوأخبروا

)لمح!ر،

17-92(:6أمر

وطلبتالملكالىبسرعة

حالأتعطيىأنأريد:قائلة

يرحنارأسطبقعلى

جدأفحزن26.المعمدان

الاقساملأحلالملك

؟هاص*يرذأنئردلمأ-جالسينواد

الملكارسلفللرقت27

+يؤقماأنوأمرسيافأ

مضىف6.برأسه

السجنفيرأسهفطع

علىبرأسهوأقط28

للصبئة،وأعطاهطبق

لائها.أعطتهوالصبئة

تلاميذهحمعوئا

جثتهرفعوامو6جاؤوا

قبر.فيها7ووضعر

لما44أرقم
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بكلوأخبروهيسوع
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!سفينةادفيمضوا6و32/سفينةفي!هناكمنإنصرف

منفردين.ممرضعخلاءإلى؟منفرداخلاءمرضعإلى

منطلقينالجمرعفرآهئم33الجموعفسمع

كثيرون7عرفوا7ووتبعوه

جميعمنهناكإلىفزاكضوا.المدنمنأ-مشيأ

سبقوو6شاةالمدن

همم.

تا-خر!7و14

د!مم6

كثيرآجمعارأى

فتحنن

خرص!وئا،3

كثيرآجمجأرأى

فتحنن

كاثؤ\إذ،!ممعل!6

ثها،1عيلار/1فخر5!

11-7ب9:01ألو

إلما6منفرداوانصرف

صيدام.بيتتسمىمدينة

فالجموع11

؟تبعوهعلمواإذ

وكفمهم

11أ-ه:6ايو

عبرإلممايسرعمضى

داجليلاد6بحر

.مية!طبر

كثير،جمغءفمتب!6

الىالآيات6أبصروالأثهم

ف63.المرضىفييصنعهاكان

الجبلإلىيسوع6صعد

.تلاميذهمعجلسمهناك6و

عيد،الفصحوكان

فرفع/5قريبآ.اليهود

ونظرعينيهيسوع

جمعأصكثيرآ6أن
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14:13-121امت

هم.؟حرضاالوشفى

صارونا

تقذمالمساء

+قائلين:التلاميذإليه

والوقتخلاءألمرضع

إصرف7؟صمضىفد6

إلىيمضوالكىالجمرع،

7القرى

لهميبتاعواو

طعامأ.

أيسرع(:5لهمافقال6

يمضوا،أنلهمحاجةلا

أنتمهم6أعطو

ليأكلراص.

بتدأفا

.كثيرآ

32-6:144)مر

يعفمهم

كثيرةساعابوبعد33

إليه6تقذمانقضت6

قانلينم5ضلاميذاد

والوقتخلاءالموضعإن

إصرفهم،36؟مضىتد

إلىيمضوالكى

حواليناوالقرىالضياع

لهمويبتاعوا

37يأكلونما

لهم:5وقالفأجاب

أنتمأعطرهم

أنمضى:لهفقالراليأكلوا.

دينار.ممئىخبزآونبتاع

ليأكلرا؟!مسنع!6و

لهم:فقال

(أب-17.:9الو

عن

اللة،ملكوت

الشفاء7إلىوالمحتاجون

فابتدأ12طم.يث!ص7

فتقذم؟يميلالنهار

له:وقالراعئرالائنا

اصرف

لىإاليذهبر،جمعماد6

حراليناضياع7والقرى

ويجدوا5فيبيتوا

فيههنالأنناطعاما/،

لهم:افقال3خلاء.مرضع

نتم6أهمعطوأ

.صاكلولبأ

11-ها:6ايو

د+!يلثس:فقال

خبزأأ-نبتاعأينمن

قالليإتما6؟هؤلاءليأكل

هولأنه؟ليمتحنههذا

يفعل.أنمزمعهوماغيتم

!يلثس:دا511ءمأجاب67

يكفيهملا

دينار.ممئئخبز
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141:13-21()مت

له:فقالوا

ههناعندناليس

أرغفةحمسةإلأ

.وسمكتان

21أق

افقال:ائتونى8

وأ-امر.91إلى-هنابهام6

يتكئواأنمجموعد16

جم،!شبد16على

لأرغفةاخذأ6

والسمكتين،الخمسة

السماءنحرنظرهورفع

32-6:144أمر

؟صعندكمرغيفآ6كم

علمواثاو.وانظرا7إذهبرا

:لواقا

7،حمسة

.وحمكتان

44قآ

نأوأمرهم93

لجميغما+يتكنوا

ايأخضرالعثبعلىرفاقأبمرفاقآ6

صفوفآصفرفآفائكأوا.

/.حمسينلني6ومنةفي6!

فأخذالأرغفة41

حمكتينإثنتين15وادخمسة5اد

السماءنحونظرهورفع

11أب-7.:9الو

:فقالوا

أكثرعندنالي!

خمسةم6أرغفةمن

نأإلأإثنتينص،حمكتين16و

لهذاطعامأونبتاعنذهب

كانوا!ملأت146.كفهالشعب

رجل.آلافطسةنحو

:لتلاميذهفقال

انحوا5فرقأأتكثوهم

حمسينواحدثئ.

وأتكأوا5هكذاففعلوا5

./جميع7اد

الأرغفةفأخذ

والسميهينالخمسة

السماء7نحرنظرهورفع

11ا-ه:6)يو

أشيئآ(15منهمواحدكلليأخذ

بسيرآ.

،تلاميذهمنواحدلهقال

سمعانأخواندراوسوهر

غلام97!ا:بطرس

شعيرأرغفةحمسةمعه

ماهذا6ولكن؟وحمكتان

؟هؤلاءلمثلهوم

01قآ

بسوع:فال.71

يئكئون.الناسإجعلوا

كثير.عشتالمكانفيوكان

صجالاد5فائكأ
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14:13-21(امت

كرباو

وكسر

للتلاميذالأرغفةه7

.للجموعوالتلاميذ

وأعطى

وشبعوا،الجميعفأكل02ا06

6411ارقما-هأ6:يو؟أ-9517:لو؟32-644:مر؟2ا-أ3أ:4مت

32-6:144)مر

كرباو

وأعطىأرغفة7ادكسرو

51(25لتلاميذا

ليهم.إيقذمواا

للجميع.ألسمكتينوقستم

وشبعوا،الجميعفأكل

أب-9:5117الو

7!نوبار!

وأعطىاوكسر5

التلاميذ

للجمغ.قذموا6

جميعآ،وشبعواافاعلوا7

11-ها:6ايو

شكر6و

مزعو

7

وكذلكالمئكئينعلى

شاؤوا.مابقدرالسمكتينمن

شبعوا،افلثا2

63

66

96

منتفملمارفعراثئم

قفةعشرةإثنىاليهستر

مملؤة.

كانراوالاحملون

رجلآلافحمسةما-يقارب6

أولادم.ونساء6عداما

رفعواثثم43

تقةإثنتي-عشرةيهسترأ6

السمك.ومنمملرءةم

أمن!اكلكلراالذينوكان44

رجل.آلافخمسةنحرااالأرغفة

:لتلاميذهقال

الفاضلة،اليهسترإجمعوا

شىء.يضيعلالكى

وملأواافجمعوا3؟عنهمقضل6مازيخغثم

اليهسترمنقفةعثرةإثنتي.ففةعشرةإثنىيهستر

الشعيرأرغنةحمسةمنلمح!(

عنفضلوا7الى

01آ.قاحملين4!آق

الى6الناسرأكاافلما4

نإقالوامالآيةصنع

تا15أولادونساء!136215لحسرص.ص.سلاتءه6010"-أ؟ه337.+ههآ0670ه"عو!21متى:
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ما1)سرص(+5!ولمملوةففةعشرةإثنىاليهترمنوز(0436ص!"و!4!/180.2ولدلاط!+كأنصا+0313!!"كأ؟4ءسيفدقوا17

.44!29850ه()ط!4ءونصأء"،1)المللا!ققةعشرةإثنىفيءيه!رأألاتشاه142.لمه)33(.1241مملرءةقفةعثرةإثنىيه!ترسقفئل

بحصسرس/+!ا!ولنص!صعلات.0313.28565007"!*هـد،3وز(

لأهلاح!كأ؟7ءنصأ!"لمتل!"ط!ولليقذموا46!!اسرس1241!-ور(أمرق،سر)ص(.صات!عل!بهن167لوقا:

*المنمهمأء!!الوز(16ءه31424رل!"فضالة17.7ءه0071241.ي!

نص!حدحص2الاخ)سرص(ر!؟+لم073!كأ2والتلاميذءه(،،)!النلاميذعلى+1(سرص.)+ات!كأووزعشكر116يوحنا:

ول!7ءونصأ+لمراديا5لاول*فضلت0136بحابحصعسرص.صلاتا!630333565.0101.1241*لاصا!ول+*14"28ء73

!)4(حه195!73ءصنعهاالئالآية!)بح(سرص.صشعكلى9/+.1424()0101لمرا630هـلأ.ءاوليسرعصنعهاالئالآية0416ءه19هللا

قبصسرصشعتاتء""!كأنص

!24ص.ا-آق

924قص:13-21:متى

025قص:32-44:مرقس

025صق:ا-17الوقا:

2111:مت:14يوخا:

63

66

96
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254

162(ص89)رقم9336:

تحثىالجمرعرأىونا

مفركينكالراإد،عليهم

لاكخرابومنطرحين

لها.راعي

7411ارقم16-621:يو؟1-9017:لر؟45-652:مر؟22-4:133مت

11ا-ه:6)يو

النئيبالحقيقةهذا

.لمص!اادإلى!لاالآنى

أنهمعلمفإذيسوعوأثا

ويخطفوهيأتواأنمزمعون

ملكآ،ججعلوامد6

الجبلإلىأيضأإنصرف7

.7وحده

يوحنا:4-2614

33.563.298.1124!1

اتءه!!ها

هرب7؟اور

سرالا!(+،لم630لا5!لبحعلره!)9(.ثموبعنوا0156

بصفي!هاك46(:76)مرسركرلات،*

ممماي7لىقى167611:أ!218!11:91يه؟27:17عدقلى7511يى15)ص(قىى73

.)2ا*8*!لاول2*73!مأنمى

،-18:3ير:15يوخا:

اطي!علىيمشىيسوعا.47

22-41:33مت

522-
التلاميذ7ألزمللولتو

ويسبقوسفيةادا5إلىيدخلواأن

حتىالعبر،إلى

وبعدما23.الجموعيصرف

الجبلإلىصعدالجموعصرف

25

6:45-52مر

تلاميذهألزموللرقت45

ويسبقواالسفينةإلىيدخلواأن

ريثماصيدا،بيتإلى/!برادإلى!

وبعدما6".الجموعهويصرف7

الجبلإلىمضىودعهم

6:16-21يو

نزلالمساء،كاناوتا6

البحر.إلىبلامبذه

وكانواسفينة+إلىفدخلوا

كفرناحوم.إلىالبحرعبرإلىيذهبون

30670.6010*ط!ح*نصأفب؟سرحينحصات+ه.565.298.1424م03!!!"وز(+ا.صصصر)1/ممأ+29!+ح+!م225متى:

تا"125اوس؟مصوسبح-ء".33565007.298ي!ء!115لات+"3.007.01011241ر.28ل!

صترفتهأ+ه124ا!2.007."29!.م13!!سيصرفأ+ه3.0101.1424ر*للاول4ءرلضرف17سرص9لمللأ4ءو714!45:مرقس

+298آاهسا"!!نصأسر565

لة033.007298.1241دا!!7!هونص!+امرا630ليا5*!!ال+17يوخا:

15-6:17ير:22-23:متى

2ا-ا6:5ير:45-52:مرقس
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7411ارفم16-621:يو؟1-9017:لو؟45-652:مر؟22-4:133ت255

22-1:133،)ت

المساءصاروثا.ليصفىمنفردآ

السفينةوأقا24.وحدههناككان

عنكثيرةغلرات6صارتقد5فكانت

الأموا!وكانتمبعيدةصاد

كانتالريحلأنتنهكها،

الرابعالهزيعوفي25.مضاذة

إليهممضى7الليلمن

جحرم.اد6ماشيأعلى

م5رأوضلاميذفل1626

ماشيأبمجحرادعلى6

،يخالإنهقائليناضطربوا

صرخرا.الحوفومن

!مم(يسوعالأ6كذفللوقت27

تخافوا.لا:هرأنا،ثقواقائلأ:

6:45-152)مر

المساءصارولمأ47.ليصقى

السفينة7كانت

علىوهرالبحر،وسطفي

معذبينهمأ-يراو48.وحدهالبر

كانتالريحلأنجذفم،ادفي6

الرابعالهزيعنحو+،ضذهم

!ماإيى!اأتىاطيلادفي!

وأرادالبحرعلىماضيا

رأوه9"فلثا.يتجاوزهمأن

البحرعلىماشيآ

خيالأنظثرا6

الجميغ05؟6خوافصر،هوم

واضطربوا.رأوابمإئاهلأن

كقمهم،مللوقتهوف6

تخافوا.لاهو:أناثقرا،:لهموفال

6:16-121أيو

فدالظلامو6

بإيكن-قد-أتىلم6ومأقبل

81بم،يسوعاد!م

البحروهاج

تهط؟عظيمةريعمن

قدكانو!فلثا

ثلاهـلينأووعشرينحميىنحرجذفرا

غلوة7

نظروا

جحرمد16علىماشيآيسوع

السفينة،منمقزبا

فخافوا.

/تخافرا.!لاهر:أنالهم:فقال02

(الات*لم8406010للاطصأكأكانتالبحروسطأسرص.س؟)755(هعطيمةغلواتالزعنبعيدة16قبصص.سلاتء"!2"245مئى:

ا!هحه4ذهص0256صعسرص.س؟ءهلم3!نصأ؟ممىوس1//5ء"424)!الحروسط!(إلى)+.كاا؟ سااوسمصسر

فرأوه0626ا!00840.6010133007.1241*!5!نص!+ط"صأغا43،لاكةا65،5حصع-صرص+!06010.2!للا!سا!ا

164مصوسء"33!!ا*نمى!لحصسرص/؟*6010*طشاالتلاميذورآهأبحصءه1241.1424لم640ورأوهأصعء"0007"كأ

3329601011241417.263لم!ح!*نصأ+6010*طأ"ع+!،ا!،لاثة3،لهعه3أأ؟ه5؟لم!لا!كاءه1424-!اء007لم43!ه0-3ا

هء!كأنص!بحصعسرصالم/ء".4298.0101!ه!.كأ3أسرص9/+لمرا60)00للاطح12

ه؟298.1241.424)00*ط!!كألص!سرصأ)ء(+لمرا!ر،ءرأى0481ضع-خح"0328رهـ!الرتتهداكل477:مرذلى

هء8و2طه!!نص!سرحرلات+ي!!!وأءه007(26.)365رل!ه*4ء(ر314جداو71ات()60565."7!ويجذفون16لات

،801و033.2ط!كأنصأحه(ل!283أ!،هـد،4)*+لملم55ولخيالأظئره094/556ات0565ل!"!ااوهـء!714اقبضعءح،4دا3

تب0298.)1424(-ا!كأنصأ)ح(،وفهر!أ/لملمهو!سرلات+آرامهـ"وللرفتأ)565(هفللرتت16ات657؟.ههه!الجيع6

لسوعالإليهمأتىقديكنلمآأءهلا*!؟70"!ه756!(رألى)قد1342أ5كأ634*()-11625!*الظلامفأدركهم176يوحنا:

091،لم(يسرعكلمةبعدترضع،السفينةإلى)وإضافة:لحبحااتحهر630.3*)ما(نصأ2الاحصعسرشع!لم5ول!ه(مم!الفيةإلى)!

صكر!73002ء+!،ألالةكة5؟لة16ء"5ك!38ما4أ4أ-

41ق611116اق،

24:37لر:26:منى

059:2:ت13:135مر:48:مرتس
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22-41:133امت

بطرسادء6فأجاب28

هو،أنتكنتإن،ربياتالم:

الماء.علىثصإب6أتىأنفمرنى

منبطرسد!115فنزل.تعال:فقال26

أتىمو6الماءعلىومشىالسفينة

الريحرأىلمأولكن03.يسرعإ6

ابتدأوإذ،خافايدةضدأ

رلت،ياقائلآ:صرخيغرق

يسرعمذفللوقص31تجى.

له:وقالبهوأمسكيده

شككت؟لماذا،الايمانقليلبا

السفينةإلىهمامصعدا6وثا

السفينةفيوالذين33.الريحسكنت

بالحقيقة:قاثلينله+سجدوا

اللة.ابنأنت

215-6:54امر

السفينةإلىإليهمفصعد51

إلىأجدأ6فئهتوا،الريحفسكنت

.7أنف!همتمفياالغاية

يفهموالم!لأنهم

فلوبهمكانتمبل6،بالأرغفة

غليظة.

6:16-21()يو

السفينة،فييقبلو،أنقرضوا21

صسفينةصادوصلت6وللوفت

إليها.ذاهبينكانوااكأرضمد16إلى

طحنصأ!هئ!!0925*28.565.0101.1424-ا!!ك!516!"431!لاتاة25-4!دء1424!261-284متى:

.7007+شهفى!نمى!8*فأتى:ليأتي!بحمصوسصسصلاتت+لم0730.911013*ط75خ!ليأتي16+م،0730.91101للا

همادخلا0326)ممىوس(سرلاتت+لم0911013"(جدأ)+ط5حا!نصأبحصع730.33.!كأ!0035سرص.سح"1515

*ط5حاعرا33.7حه33.007.298.1424لم08403!!كأنصأبحمصوسصع-سرصات1241دخلاهاأ+95113*طشه

.007لم*ح!كأنصأ؟بحصع؟الملم.28.118902؟عا+ه!7مصوسصص.ص142450لم03تقذمواأ؟ممىوسسرس.صلات*اهوا

بح؟؟لم/ء"29،01515!

وزادهم)هـ:هذهولأوزادهمأ،!"!2(.565.007،لم،)دلا!أنفسهمفيللفايةأقب)سرص.س(0298)ط(!كأأنفسهمفيحدأ516:مرقس

قبسرصلات26.298الم(5ط!!نص!سرس.صات+)؟56(رلم5للاهولوتعخبرا17صصلات+3ر!نص!نص(+ذهرلأ

ت3سرص3298.1241.142441ر55!ا!*نص!سرلات!313*!!كانتلأن0526

اور؟له28.0101.1424ل!6303،!+،،+!!16)ة563.2981241..رول!راللأ"ك!ط!ول7!ونص!+0630)!(*31*212يوحنا:

8:26!603:ت21:711:31يو92:قى:

8:71مر:121152-6:51يو:-4552مرل!:

28:9،17ت:61:81133؟
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22-625:بو؟1-9017:لر؟53-656:مر؟34-1436:مت2د7

جنلتسارتفيالمرضىشفاء148-

8411ارفم

3-36!ا:14مت

إلى6اؤو!طعبروافلضا3"

حيتارت.7م!صأرضاد

فعرفه35

صكاناد6رحال

جميعإلىفأرسلواذلكم

وأحضرواالمحيطةالمنطقةتلك

جميعإليه

المرضى

6:53-56مر

إلمماجاؤواعبروافلفا53

أ-جنئسارتنحوالأرض

خرجواولما40./أرسواو!

عرفرهللرقتالسفينةمن

جميعفطافوا55

وابتدأواالمحيطةالمنطفةتلك

6أتهسمعوامحيثيحملون6

المرضى.7آسير؟علىهوجما

دخلوحيثما

إلى5أوفرىإلى

،ضياعإلى15أومدن

الأسواقفيالمرضىوضعوا6

22-6:25يو

الذينالجمعرأى6الغدوفي22

البحرعبرفيواقفينكانوا

اخرىسفينةهناكتكنلمأئه

يسرعوأن7واحدةسرى

تلاميذهمعالسفينةيدخلا

تلاميذهمضىبل

بموحدهم

منمسفن-صغيرة6جاءت7ولكن6

الذيالموضعثربإلىطبرتة

الخبزفيهأكلوا

.اصبادشكر!إذ

أنجمعادرأىفلمأ6،

مهناكهولي!يسوع

)حنتسارات+!حنئسار16سرصس!"8و00840.9110332للا!!كألصأ+لم!االأرضنحو!0101.142441رلمل!ح16-343قى:

)سرص(لما!1424(.)33.290101.1241!لم91)35د!ال!شا!كألصأبح()صع9+لمهـ3)ط(حنثارثأسصصصلات007ح!(

840*12أءه007،لم03536125مصوس

تا328565.007را5*!!وز(اقبلات+ه565لمدا5*!ه!+!حتارثأبح-سرص.+!شع-حات!جنيار536:مرقس

00298سا!*نصأ7(.ههكا!328.5)6*صر-+33ولهناك؟نهأات"يسرع6!أده1ات!حمعراحيثيحملوهم؟0556سر

لم+013ل!!وليضعونكانوا16؟ه298رر5ط!!كألصأ4()!+را)الم)5(للاولوها0565ات!جمعأحضروا17صرسلات

هء291241.1424!!ساه!نصأسر

الىحه(33!)-تلك7هى1سرحرا!لة3.0101ر5*لأط!ول،37،نصألا!!كأ28ءرأىلمآ!+ي!63013دلاأ-رآء22يوحنا:

023فلاتل!6301.365.0101.1241دلأ*لاط!ولكأ2ى7ونص!صعسر?+رلم5)0(5.كأ؟ه(لم3"ه+كأ)يرعتلاميذهدخلها

حاعواأاء.)1241(565لم3لا)مم"فجاعواأ+رلم630)"(هدلا!فحاءت7؟صرص)ات(هاخرىسضحاءت!!الصغيرةالسفنفأتت6

سر-لى.!ء!ح"195!!ا+رالم0630190*ط()!،ولنص!لاتء"لا*!)*("7ءسفن16!حه7!هرنص!33ءه190)*-"

صكر.!هناكيكنلميرعأنورأوا0426

ا-6:791لو؟82(ص48)رتم7-3:12مر؟87!ص05)رقم24-4:25متقى،ي

63(ص38)رتم04-4:41لر؟63(ص383)ر32-34:امر؟138(ص88)رتما-617

!22(ص138)رقم8:44لو؟922(ص138)رقم27-5:912مر؟153(ص59

22-6:26يو:24-36قى:

3:019:02؟ت:56:مرمرقس

117(ص77)رفم

:9تقىي1113

8:؟ت

21-02)رقم



9411ارقم26-695:يو؟1-9017:لو؟53-656:مر؟34-4:136مت258

125-6:22)يوالو53-56:)مر!34-14:136)مت

هم6خلواد7،هتلاميذلاوليهإطلبواوليهإ5طلبواو63

إلىوجاؤوا!سفن-صغيرةبمادإلى؟ثوبههدبولويلمسواأنفقط؟ثوبههدبيلمسواأن

.يسوعيطلبونكفرناحوممن25وكلالذينفجميع

فيوجدوهوثا25.شئفىأبهـءالشفاء.نالوالمسرا

له:قالواالبحرعبر261(صا-0157:23)ر-261(ا-.01515:2)ر.

هنا؟قد-صرت6متى،معقميا

9ء"298+!536مى:

8124150و28335652آرا002740للا!ا!!*دص!صرص!وليلحسرنبمدوااحه33!5!*5625:مرقس

السفينةإلىكاارلمالصعيرةالسضهماات!-صغيرةالسفنإلىأنفسهم6واترأ!ئقيلراالات؟ه3565ط،*73ءصعدوا246لوحنما:

أتيت*ا!أتيتقد02.7ا!)33(.298.0101لأدلال!ط!2*73ءلص91+م0630ولالسضإلىءه(د!6330)وهمهما"كأ

9:02ت؟51:38عد؟3:01مر:36:متى

الحيا،خبزا.94

26-6:95يو

لأئكمبل،آيابرأيتملأثكمليستطلبوننيأنتملكم،أترلالحقألحق:وقاليسوعأجابهم26

الأبدية،للحياةالباقىاطعاماد!دبلالفانىللطعامتعملوالا27.فشبعتمالخبزمنأكلنم

قدالآباللةهذالأن؟الإنسانابنسيع!م6كلالذي

يسرعاد(51أجاب92؟اللةأعمالمنعملحتىنفعل6ماذا:لهفقالوا28.ختمه

له:فقالوا03.أرسلههوبالذيتؤمنوا6أناللة،عملهرهذا:لهموقال

المنأكلواآباؤنا31؟تعملماذابك؟ونؤمنلنرى،تصنعآييماية.

:يسوعلهمففال32ثسماء.خبرأعن!طمأ-1عصاإق:مكتوبهوكما،البريةفي

أبىبلالسماء،منالخبزكمفد-أعطا7موسىلي!لكم،أقولالحقألحق

السماءمنالثازلهواللة+خبزلأن33السماء؟منالحقيقىالخبزيعطيكم

نفعلحنىلنعمل!31515،1ر5*لعملحتىلنفعل0286ل2//ع!كأبعطيكمأا!1424رلم261كلمأبيلات؟اء28*!27يوحنما:

.3014503328.007.296*!!أهلاء،3س!أ!73اور؟0630133330101+لأيا!5!ولنص!+ليا**!7!ي،كا0925).(!

الذي.733أور؟!رالم57+ول*75ءنص!كلم؟ا!*ط!!6أعطى032ء"رلم5**أعطىقد12411424+0316

ه!*للى

يي26،ممماى42ىق16:4119خر؟78:42مز25117يق21116ايق

ا:55:21192(يق:72:يوحنا

501:04؟78:42مز؟اء:

نح9؟11:8عد؟415،:16حر:8:11131مربم12:38مت:3:23103يو31،:شا



9411ارقم26-6:95يو؟ا-17":9لو؟53-6:56مر؟34-4:136مت925

26-6:915)يو

حينكلفيأعطنا،رفييا:لهفقالوا34ا.للعاالحياةوالراهب

،+يجوعلاص7ئفبل"إلفمن؟الحياةخبزهوأنا:يسرعلهمقال37دالخبز.هذا

تزمنوا.لموأص!5رأيتموتقدإتكملكمقلتولكن36أبدا.يعطش7فلابىيؤمنومن

قدلأنى38خارجآ،5أخرجهلا7صإلفئقبلومن،يقبلفإلميئالآبيعطينيماكل

وهذه!93.أرسليالذي7شيئةبلشيئتي7أعمللكىليسالسماءعند-من7نزلت

أفي(65ءأقيصبلءم،ت6أئيصلانىقد-أعطا7ماكلأن/،أرسلنيالذي7مشيئة

بهويزمنالابنيرىمنكلأنأبى،/مشيئةهىهذه!لأن04الأخير.اليرم

يتذثروناليهودفكان41الأخير.اليومأفي(15أقيمهوهأنا،الأبديةالحياةلهتكون

يسوعهرهذا7أليسوفالوا:2"السماء،مننزلالذيالخبزهرأنا:ناللأتهعليه

نزلتإتى67الآنيقرلكيف7؟/أمهو!بأبيهعارفرننحنالذي،يرسفابن

نأأحديقدرلا44.بينكمفيماتنذثروالا:لهموقاليسوع7أجاب43؟السماءمن

الأخير.اليومفي5أقيمهوأنا،أرسلنيالذي7الآبيحتذبهلمإنص7إلفيأتي

الآبمن7!حمنكل7؟1ثلهعنمئعلنلنلمجبحوبثونالأنبياء:فيمكتولثإنه45

لئةم،د16منالذيإلأالآبرأىأحداأنلبمى46.ص6إلفئقبلوتعفم

للاط!ولع+16ص.سسرصاتءه*+ط!7ءو714نص!3سرص!3ولف!يمر-لة3.1241رلم3"35لا!كألذلك073يوخا:

!سسرص4!كاءس!هول*0365+5650072980101.1241ليا3!2!ليعطق516ألدأ+ا+!كأ7ءونص!+313"5

ي!0386صص.كرع"،س!ه!+!5اء55+!!ك!بم7ولص!!ي!راد!*لا"!!ح+!0376الباقي14!73!يءنص

)5)هـه007296!الآب7ء"1515ل!+ط!!سأعمل16ديدىاور!اء333.1241ر5*+سا!ولك!ءنصأ+ألا!كأ

+ط!"ولاكأ؟7،6ءنص!سرصلات3+ر5الآب17لح-حصع-ا!2565+كأح؟(كلمة!)سقرط093سر)ص(.صاتد1424

م!بم!"517لا!+ه3028124114248ل!ل!+ط+15!!16لمى)2!شينأ16؟7ء6أعطى1سصسرص4لمعلأ)!007.29!لملياللا

؟لاهـ!3ءه3كهـ!!يء15."!ي،!004+ه.28.33.2411424)،ي!لأ!!ول3نص!+ه3563.007.298ليا35*+داح

*8!اصع-+م!كاإنأ+!7ءوأما0426لات،ة3.0101.1241ولم3لألأ!ا!ك!!ولكأك!يمنص!+51*+ح!جمه7و115كلم

هء01-حص.كر-957ءه!صع-ححرلا!+ي!،1طهولم!ك!ف6ص.كر 0241*+شا!7ءرلص!2الاخصعسر4!سر"ءاسر!

هء5!أنا16سرص.كر24//4اة3.565.2981241.ري!5*+دا!شا!؟7،6ءنص!حرسرسلات+ري!)ليا(ول)!(هذا7لححمر

ةا33.296.1241+28!ط7ءرنصأسرا+!!*75رال!3؟"!رح،،ءال!!50+ف043!!نزلت!و...ت!ذاتي

كو!ه!7رنصأحرسركر.دى+9ل!للاهول+ف045شعتعلا!503ه!هع!ء7ر15س!ه!يمص17ا،ه!هع*ع047!ا

ل!+13ليا*ط!كلهـح!ءع+316صرحرات+1424)0328007.010!سامع17اور؟صرصلاتل!3333.1241*+لاسا!صأ!

!الآ!!!04662ء"5+!*بم7ونمىأ

اق113اياق24211اقا

لر؟234(ص913)رقم

ب-6:23مر!234(ص913)رتمب-13:5456تقىاي21،31118اق24117ايق116ي02

ي(38:33)**طى31:33إر،54:13إلقي17،31122ق13121قى551102(ص33)رتم4:22

ت؟4:15يو:34يوحنا:

18:91؟17:12يو:

6:56!12:32ير؟4

ير351:ا6:ا

؟:92هير04:

454:9:اش

6:&.-48

شإ؟2:27يرا؟

371:

لر:42

54:13

:17:3812ير

7:2711ير؟4:22

4:34يو

!ر:44

51:0113

31:3؟هو
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9411ارقم26-6:95يو؟1-9:017لر؟53-656:مر؟34-4:136مت026

915-6:62ايو

.الحياةخبزهو8"أنا.أبدتةحياةفله7يؤمنمنلكم،أقولالحقألحق47.آب7ادرأىتدهذا

؟السماءمنالثازلالخبزهوهذا05؟وماتواصمادبرثةادفي6أكلواآباؤكم9"

؟السماءمننزلالذكماالحنالخبزهرأنا7.51يموتولاالانسانمنهيأكللكى

جسديد16أعطىأناطلذيف5والخبزالأبد،إلىيحيا7خثزمادهذا6منأحذأكلإن

هذا16يقدركيف:تائلينبعضآصبعضهم*اليهودفخاصم52.اص!اادحياةأجلمن+هو

لمإنلكم،أقولالحقألحق:يسوعاد5لهم3!فقال؟لنأكل51(5جسدصاديعطىلنا

يأكلمن54.فيكمحياةلكمفليس!هـص،ادءتشربوا6والإنسانابنجسدتأكلوا7

جسدمممالأن55.الأخيراليوم+أئيمهوأنا،أبديةحياةفلهصدهـ6لييشربممما7جسد

7.فيهوأنالنيثبتدمىويشربجسدييأكلمن/56حمأ.6شرلب!ودميحقا،7مأكل

هوهذا58.بىسيحيا6فهوصيأكد7فممت7،بالآبحىوأناالحىالآبص7أرسككما57

إلىسيحيا6الخبزهذايأكلمن؟وماترا+الآباءأكلكصاليسنزل،6حماءمن7الذيالخبز

7.كفرناحومفييعفموهوالمجمعفيهذاتال95الأبد.

لل!ص(

لص!سرص.سبالئة!ديد!؟بحبحاصعصصرسلا!+313يا!ح2وللي47.7سرصالآبلئة!11!كا08+كألته466يوحنما:

ما5،)،(!،المنالبرتة،فيالخبز!كرلت؟ضعكل4ممأ+ل!13دلاطول!كوءا-4653!ا209الاخذءه0298للا+سا+ح!!!!!

.،كر

سيحيا17صر-!3حء*خمرىالأءه1424!0513261!ليحرت0056ضع2//س!4(ول)3هللا+ح!نصأ()سر

أعطىأناالذى17ترت؟!ا-4!لاد-9اصكرسرصات5"28!*"!15ا!33.1241ديا5*سا!ك!نص!+ي!را+ح!كي!

33لم013!ح*؟7!052كلم؟بحا2الاحصعسرص.صلا!!33لأد!+ط"سأ!)كأ(7،6ءرنص!بحصرس.ص4+/"الم5

لصأشعاء1515لم03مم!!12453!ءه1241)+ثث!ء13245!صلتاور؟ءه565ل!ح!3-116215)!1241؟56

0412436تأحذوا16!بم،30.06سرلاتءه2981424+!!بمنص!+2//ي!،1دلأهللاما!سا!!15+لياللا+لا!

055أور؟+ه61241و28.0072.رل!00250+ظشأفي+2الآخسرصء!6ءو6".025040!1342!،!ك!ءا

.565.29.1515!ل!لا*+ط!ح!!()عه!ء7وض!(كلمةسقرطكأ:)8؟هلم3كأ2وبالحقحعأ!سرلات+00250)!(+م!!بالحق6و6

تكرنلن،الحياةكخحزالانسانإلنحسدتأخذوالمإلىلكم،أقرلالحقألحق.الآ!فيوأنافيالآبكما60.7!!ااوركلم؟قب12411424.414

أ5يحياأ+لم0250ل!كل!كا5!2أماح616-يأخذ!صصبر(7رص1241.14244117"لم!"ءأرسكقد270.7/ى)،!فيهحياةلكم

هء298.1241+ح!؟7ءنصأ+لمرا0250"5للاط!كأ"؟يمألمن0586اء33.0101.1241لم3لأ5+للاك!ح!!7ءونص

*+لاسأ!*7!ءونصأحرسرل!لات+ل!025013للأ5ءه()6ألمنكنم!حبحمح1بح2الاخصععور!كئم7+!+!يءنازل16

أوغ؟ام(2//4دا)3!!الشتلى90.7+ه.28.00712411424.د!302503ك!!م!!م3!2أمأع16بححرس!ه

ص311)رقم26-26:28تق؟ىى24ي،9قىى351126،ي6ق1125اى11،6ق،12ي9ىقي،2

52ق،17،21113ق5121131(ص3اا)رقما-.22:92لو؟512(ص3اا)رتم

14:22-24مرإ512(

:46يوحنا:

6:25يو

586:41،151:ير4:115؟3:24يوا؟15:4ير:4:9156؟3:4ير:52
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د26-69:يو؟.ا-917:لو؟ا-723:!س؟ا-.2ا:5ت261

والنجسالطاهر0510

(015أرقم

ا-.15:2مت

257(34-14814:36)رء

من+يسرعإلىجاءحينئذ

كتبةصوفريسيون6أورشليم

قائلين:

تلاميذكيتعذىلماذا2

الشيوخه؟تقاليد

ا!ماأيدبيغسلونلافإئهم

ا-7:23مر

)لمح!(

رقرثمالفريسيرنإليهواجتمع

أورشليم.منقادمينالكتبةمن

منبعضأرأواولمأ

دنسة،بأيدأن5تلاميذه

يأكلرنأ،مغسولةغيرأي

وكلالفريسيين3-لأن7الخبز

أيديهميغسلرالمإناليهود

متمستكين،يأكلونلاباعتناء6

+السرقومن"،الشيوخبتقليد

،يأكلونلايغسلوا7لمإن

للتمسثكتسقمرهاكثيرةأخرىوأشياغ

وأباريقكؤوسغسلمنبها،

أ-وا-5اأسرةأو!نحاسوآنية

والكتبة:الفرثسيونسأله

تلاميذكيسلكلالماذا

،الشيوختقاليدحسب

نجسةمأيد6ببل

6:93؟374-ا11:لو

327(ص4491)رقم131:37-أ

فريسىءسأديتكفموهوفيما6

فدخل؟م5عنديتغذىأن7

رأى6فلضاالفريسىوأتا38واتكأ.

أولأيغتسل7لمأثهم

!بحصمصوسلىسسرصلات+9511للاساح16قباة007.29!.1424را)الم5!!كأنصأ+9511*طشأفوثموز(+أمتى:

*ط!حنصأا!/ح"7.298.1424ههلم840ه!كأ!025بحصعصرصا//عءه3.565.291241424!.اولم013ه!كأنص

سرلات+رل!5

.!2.)رر(.565لم013*"رنخرا!!!لاموا17ء"ر.29!02740.3ط!كأنص!ء+)241).424)(لم013لالأ!!احملين6و52:مرقس

سرس.حرشعألم)5(للاك!كثيرأ3.7بحعع-حكاسرص+ه.424)2740.298.0101.241)0!ط!!!نصأصس.حرلات+ه007

كايطفروا16شع-حاتء"*!عدمايأترن4.7اور؟3سرصات+لم274013)130طه)!(!!لص!صعسرص5-أبح

*5ولنصأبحصع-)سرص(حه+528يا!كأ714؟هـبم!!ااور؟لاتت+لم،51"!نصأءه5لاأ،5،"42،+ةأأصعس!ه!كأ

بحسرسلاتءه0333.365.007.298+هع!!كأنصأصصرصلم!رلمللاولثم056اور؟صع-حسرص.صلاتت+لم013

قبلاتءه007)565(0333*()5!.كألصألم()3؟4ءمعحرلةوغيرنجةأيد!لاس؟)سر)ص(اترو!ا!كأ2مغسرلةأيسر16

007.1241لمرا24)0ط!!مج!4373نص!صسرسلاتت+لأ5دلا)!(حولما17سرص.ص!معهينعذىألىمافرتندعاهفلضا376لوقا:

007دلم،044"عأأ0أء75()مرق؟سركرلات)ءه(!لماذاإئهقانلأذاتهلايحكمإشدأ0386ء"

23:25ت:4:مرذ!

!7:36لر:37:لوقا
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26-695:يو؟.ا-917:لو؟ا-723:مر؟ا-.2ا:5مت262

12أ-.:15امت

وقالفأجاب3خبزآ.يأكلونحينما

تتعذونلماذاأيضآوأنتم:لهم

بسبباللةوصئة

تقليدكم؟

7لأب11كرم:قال7اللةفإن4

يشغومن7،لأم1و

هو!ا1خاكنيمت1ؤ!نجا

قالمن:فتقولونأنتموأثا

الذيهوقربان.للأمأوللأب

تلرقهلن67،منىبه+تنتفع

.007أبايكرمأن

اللةمحلمةمد16أبطلتمفقد

تقليدكم.بسبب

تنتأحسنآ،مراؤونيا7

فائلأ:أشعياعنكم

ا-7:123)مر

فقال+6(؟خبزأيأكلون

تركته

وتتصكولىاللةوصية

.الاسبنفيد

اللة،وصيةرفضتمحألهم:وفال9

نفليدكم.لنفيمرا

1بئككرم:نالموسىلأن.

يشتمومنخك،و

هوت!1ئافثيمت1ذ1نجلأ

إنسانقالإلى:فتقولرنأنتمواثا11

هدتة،أيفرلاد،:للأمأوللأ!

تذعرلهالا2مثى،بهتتفعالذىهو

،للأماوللأ!يفعلبعدفيما

اللةكلمةسطلير

منلوأمرر؟!متصرهالذيتحقليدكم

تفعلرر.كثيرةهده

تنتأحشآ6!7

كما،المرائينأنتمعنكمأشعيا

أن(أ5مكتوبهو

37141-:11الو

الرفي:لهفقال!3الغداء.قبل

7الفريسيونآيهاالآنأنتم

والقصعة،الكأسخارجتنقرن

فمملوءباطنكموأقا

أليسأغبياء،يا04وخبثآ.إختطافأ

!اخلصادأيضأاد*خارجصنعالذي

صدتة،عندكممااعطراا"بل؟صنع

نقيآ.لكمهو7كل-شىء6فهوذا

0511ارقم

ث17كرلتربن!ت؟قبصصسرصلاتس!"كا007.29لم13هـ4)0!!اكألصأسرصلم+6010للأ-اح82*قائلأ7أوصى4متى:

ولا0.7كرلحك؟بركرسرصاتحه298.1424للالاث17كرلت؟سرلات+ا"33565.010112411424ي!هـ3للالاط!2ء

1///د341+3هـ6010للأياحأتهأو+14241هـي!5أسكرصرصلا!+1424ري!06010!للالأيا!و6.7*!هوضىء

..ء-احرسكل
ول!لص!حركرلت؟شع-اا!لم/2ءه7298هه"روري!840الأمأوألحمصوس)صرص(9ح)كاأء"1241هـ565.وامهاسرشع

س!"هـ007.29!!!اكأنصأكرلت؟سرصلات+لم60)0*طالوصيةأابى!ءه515)آ8403حأهـكأ2الريعة6صعسرصء؟ءه5

.ء!ت-3س.حركر
اوساوررين؟بسرصات

كا!!رالملالا!!؟4ءإته17فصسرصءه3،296طه!كألصأباس؟سرصلاتت+لمهـ13دلاول!جمم؟4أجاب76:مرقس

هح2740298ط!*لص!لاس؟سر-لاتت!هـرالمللأهول15ءههـ،53!ا!كأنص!لاس؟سر

برلم؟4بكرن17ءه33.2981241رلم!؟3طكا7والكل0416حء،حه007!5صا؟4ء0546كا5المراؤونوز(937لوقا:

مرق؟!50ي!را3)6!(

02:9لا؟:2117حري516:127تث؟0212:حرلى26

21:1702:9؟لا5:16؟حر02:12؟تث:4:حرتى

92:31شىأ:7-":قسمر

تى:114ا62-32:52مت:14-7:311193لر:93:قالو
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12ا-.:15امت

يفرهني1مهذ!ئمص68!د

بشفنبه،

عبنط6ت1هأ!كبهو

؟1"بعلىغنى

6!باطلأبصلاونني

نعالبمبطنونوهم

.روسوصاياه!

لماأيضأوأنتم

!لاللةوصةتتعدون

7تقيدص

:قالاللةل!ن4

ث!م،1ولأب1كرم

1فا1ذ1نجلأيشتمرمن

أنتموأقا5موتافليمت

للأ!تالمن:تقرلون

هرقردار:للأماو

لن6متى،لهتتمعالذي

.أباهبكرمأدتلرته

اللة!لمةادأبطلتمفقد

تقليدكم.سس!

ا-23(:7)مر

بئرهـطي6طئمصصفى1مذ6

بشندبه،

كنبنطككبه1ظو

،1"بعلىغتى

!فيطلأبحثونني

نعثبمبعثنونوهم

ثناس.وصابهي7

-!8
وتنصتكرناللةوصيةتركتما

أوفال7.الناسضقليد6باد

اللة،وصمةرفضتهاحسنآ:لهم

لنافبمرا6

:قالموسى؟لأن..تقليدكم

1فك،و1ئاك1كرم

1خا1و1ئايشغومن

أنتماوأتااهوتاكنيمت

للأبإنسانقالإن:فتقولرن

هو،هدتةأي،قربان:للأتماو

لا612متى،بهتنتفعالذي

للأبيفعلبعدفيماءمتذغوت

اللهكلمةامبطلين3للأثم،أو

و6؟سلمتضوهالذي7بتقلبدكم

.متفعلونكتيرةهذه-مثلأمورآ

0511رقما

لاتحه1424و!33.0072لم43!ه0ط5!كأدصأسرص9/+الم(6010للاشأودفمهإلمبيتقرتالحعبهذا13(:692)أش8!ى:

كلمص؟لاتت1424!هو7ا.-صص.ص لصاسر

؟"-سرصشع!133!لأد7سرص!0189شعىاترهـ3(+و07كلمس!ء!ءدلا!يحت6س!""ول*ور(6:مرقس

تمعلولىهدهمثلكتيرةأخروأمورأوالكؤوسالأباريقعسل13(،4:)4377ءوصية7فاتءه0028.565*ط5!كأو،7(نصالاس

هـ6فس!هلم02740دلاط!كأ343(لص1(.00تركتمفلاصالةلكنضيه،ات:26563راه01314)!)لحى(سر)ل!(صضع!رلم)!(

شع+دلا8هـبم3تدعودولا0126قبر؟صسرصات28565لم5دلأ!لصأقبسرصشع+،لمطتحمطوا()!:ولكألتحفظرا

ا!صرصات!+ألغنئ013تاتحه28563007298.1241لم"ا55!كألص!5تسصحرلىلااطتدعرالاألى!"سر)

صصلات5+يا)!(!!لص!للا-!ء!12455أ41)007124ي!13!162534

5:61تث!02:12ىخرى151الإكريا(92:13أشىى!3
ك!53

9ة21:1702؟لاخر

92:13أكأ8-9::تى

21:1702:9؟لا3:*ا؟حر02:12؟تة1101:حر92:31أش:7-6:قسمر
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26-695:يو؟01-917:لر؟أ-723:مر؟أ-25أ:5مت264

ا-.15:12)مت

الجمعدعااثثم.

إسمعوا:لهموقال

ليساا:وافهموا

ينخس6الفميدخلما7

ض!فيمابل،الإنسان

ينخس6هذا6الفم.كأ

تقذمحينئذ12.الانسان

التلاميذ7

الفريسيينأنأتعلم:لهقالرا7و

؟نفرواالقولسمعوالمأ

لمغرسكل:وقالفأجاب

السماوممطأبىيغرسه

عميان6:هم6اتركرا4.ئقلع

فأعمى؟ماللعميانافادةهم

كلاهما،أعمىفادبمإن6

بطرسافأجاب5.بميسقطانحفرةفي6

المئل.أهذا(5لنافمرله:وقال

ا-23(:7امر

الجمعكل7دعااثم4

كقكممثيإحمعوا:لهموقال

خارجمنشىءاليى5وافهمرا.

يقدرأن6فيهدخلإذاالانسان

التيالأشياءلكنءم،ين!

تنخسالىهىالإنسانمنتخرج

دخلاولمأ7)16(+.الإنسان

سألهبيت،7إلىالجمععندمن

تلاميذه

حنلم.د16عن

124(ص81)رنم93:!

مثلأ:أيضآلهموقال

يقردأنأعمىيفدرهل

فيالإثنانيسقط7أما؟أعمى

؟حفرة

0511ارفم

لمإلانسادهذا...:)ئلغىصعالم/عم!ة!ءه01011241-أ؟ه5دلك18،0216آأشيهأومثل!،أع+ة+أه؟6و17!كل117:شى

لص!سرصلا!+6010للأطشا)كأ(6+هه؟ء1ع5"007298رلم5"!كأنصأسرلات+لم6010للاطح7،.12بح-ح(

ا-3!الى؟2+*321أيرص.ص؟ه!324!9+6010*ح36214!العميان14.7)المىءه33.007لم013!!

لم!حفرةفي3()يسقطانيقعان16مصوسرآ5أيضأقاند16سرس.صلات124.142441ا29!.33007لمرا20-ااكألصأ20ر7!!

!!0155ذهبابيباس؟41هـ565.1424*يقعانحفرةفيأحهلم023703طحمرة2370(ط)-الفي007()يقعانيسقطان!ديدى؟ءه

مصوسسرلا!+لم()091103*سا!حنص!لحصع007.298لم!

015بحصع-3()سرصلات298طه!كأنمى!بح-حصع-حءس!"-565!باس؟صع-حسر+/رالمه*!جميع147مرذ!:

سرلاتت+لمرا5*!!فليسعسامقانأذلانلهمن161(+02740.298)0(طكألصأ!ينخسهأ+3را*!ول16243

3298ر5ط!!كألص!+والم5*ولالمثلعن6ء"5650()!كأال17.7لحصصع-ح2740+هط!!نصألحسصع-ح

لات

باس؟ا!29.1241!007)13(ي!ه*عسا!!نص!+"-شأول!أ-يقع93لوقا:

945(ص284)رتم23:24؟!45(ص284)رقم23:16متيقي1174يى08قىي64

ا-ها01:4أع:11متى:

4:01مر:-23ا7:مرقس

2:91روم؟23:16،24ت:15:21114ير؟06:21أش:4:3113تيما؟
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26-695:ير؟ا-9.17:لو؟ا-723:هر؟ا-.2ا:5ت265

ا-.15:12)مت

حتىأيضأأنتمهل7:اففال6

تفهمون617ألا؟فاهمينغيرالآن

الفميدخلماكلأن

إلىويندفعالجرفإلىيمضى

؟الحلاء

يخرخمااوأئا8

القلبفمنالفممن

الانسانء.وذاك!لصد يمجسار،

القلب/منالآن9

شرترة،أفكارتخر!

سرئة،فسق،،زنىقئل،

زور،شهادة

تجديف.

هىهذه02

الي

كيربأيدالأكلوأثا،الإنسانتنخ!ى

.الانسانينخسفلامغسرلة

ا-7:123امر

هكذاأيضأأفأنتملهم:افقال8

تفهمونألا7؟فاهمينغير

داإلى6خار!منيدخلماكلأن

الأثه9مينفءيقدرلاإنسان

بلفلبهإلىيدخللا

إلىيخر!ثتمالجوفإلى

مطفرأ6وذلكخلاء،7اد

يخرجالذيإنقالثئم02؟كفهاالأطعمة

،الانسانمن

.الإنسانينخسذلك

الناسفلوبمنالداخلمنلأئه21

الثرئرة،الأفكارتخرج

زنى،22،قتل،سرقة،فحش6

عهارة،،مكرم،خبث،طمع

كبرياء،،تجديفحسد،

هذهجميع23؟غباوة

الداخلمنتخر!الشرور

.الانسانوتنخس

0511ارقم

للالاحكأبعدلم...0171قبيىصسرصلاتءه1424رر.2298!!كأنص!سرص9+/لم0913)10*حط+يسوع16متى:

بح-للا+كأ!011891اور؟مصوسصعسرص.ص.سلاتح"33.565رآ020!نصأبحصص9لم*لم9511

33007.0101.عك!يطفر16!مخرح91.7)صرص(كأالانسانيخسلا316سرصلمءه007.298لم5طكأبعد...لم187مرتس:

!ا(/+،ي!ول5-41327!صسات!565.007!333.28اللا!5-7ا-022121463صصاكه7أ*ولهـمما2أحاحأ5طقرأ*"

)ف(صع-س!ه02740.29!0()ط!كأنص!5تحدبفمكرطمعقتلزنىسرقةفحقأصسرصشع

ىى64قىى08

:91:كلهمتى

:1-819:مرذلى

6:32ت:22

روم!9-.ا:6كررا؟2أ-ا9:

41:41روم؟2-27ء:01كرر1

02:51؟

211ا-ا5:9غل!283-ا:اروم:02-01:151123أع؟
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26-695:يو؟.ا-917:لر؟24-735:مر؟21-28أ:5ت266

الكنحانيةألمرا،5110

5111ارفم

21-15:28مت

وانصرفهناكمنيسوعخرجثئم21

وصيدا.صورنواحىإلى

منخارجةكنعانيةامرأةوإذا22

ارحمني،:قائلة+تصرخ7البلادتلك

إبنتي:داودابن7رفييا

يجبهافلم23جدأ.مجنونة

تلاميذهفتقذم.بكلمة

اصرفها،:قائلينإليهيطلبون7

وراءنا.تصيحا(ثها

أرستللم:وقالفأجاب

منالضئالة7الخرافإلمىإلأ

فأتت25.إسرائيلبيت

لهسجدت7و

أعثى.،رسثيا:ئلةقا

24-735:مر

ومضىتاممثثممن-هناك624

7.صورضواحى7ادإلى

لاأنكان-يريد7وهوبيتآودخل

يختفى؟أنيقدر7فلمأحد،يعلم

مإمرأةسمعتللرقتلكن623

إبتد16لها

نجسم،روخ6

!ابم

+اتت

المرأةوكانت26!قدميهعلىوارتمت

سوري-فينيقى؟7أصلمن،وثنية

الثميطانئخرجأنوسألته

565!الم(539511لالاياكاإليه7س!"007.29!لم55!كأ2لص!!9511دلاحطتصيح!124150لم32،كأصرحت227متى:

91)5سألواا!آرا5للاططلمرا!0236حه0565.007للا5!نصأ+م،291101!)حكأالنيا16"وراءه!سرصلات

ه!!8!نصأبحممىوس+9511*طشا2*ساحدة02.7؟صصسرص"هده24.7ءه!ح!ولنص!ءه.1424

تااء3300712411424ي!را

ناحيةأ+ولتخم316سرصء"0298.12411424ط!كألصأسرصات*وقامأسرص+صآ013مهـ)60(هناكسوقام246:مرقس

تا0028.565*ط!لص!قصصسرسلات+لمرا!ولكأوصيداوز(7اور؟2800729850لم"ا55*ط!!كألص!565

*!امرأةيأدحمعت0256+لم13ه*ط!!لص!ءه565خه(!+!4أ!كأيستطع6!اور؟036565!أراد17اور!ص -اسر

12!صع!2آ3بم4و126دحسصعلمرص/)ءه(33298طه!*دص!شع-ت5إمرأةحمعتلحللرنت!سرص)4(+!!رالم5

7-يالى.26لا!س!"و!0072)0(ماكأدحلت6س!"!2رلم*43ءنحسروحفيها16+لا!4لص!اة565007لم55للا5كأ

28.565.298.12411424.لم55ط!!كأ43ءنصأسرص!ييقىصوريأأ!فيسيالىأ،+!007.0101رام3*ل!!ا؟(*)!نيسيانى!ييقي

ديدممما؟+ه

163(ص99)رقم01:6تقلىى12

9:38يو؟02:02؟18:26؟8:2ت01:6،251123:متمتى:24:
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5211أرقم26-695:يو؟أ-9.17:لو؟31-737:مر؟923-أأ:5مت267

يولو24-35،:7أمر21-28(:15أمت

لها:فقال27ابنتها.من:وقالفأجاب

لأن،يئ!بعونأؤلآالبنيندعي

خبزيزخذأنخسنآصهو6ليسخبزئؤخذأنحسنآمهو6ليس

.للكلابوئطرحالبنين.للكلابوئطرحالبنين

رصث،-يا6:لهوفالتفأجابت28،رفييانعم:فقالت

المائدةتحت7الكلابومالكلابإنوه

!تات7ادمنيأكلون6يسقطالذيالفتاتمنتأكل

جنين.6ادأربابها.مائدةمن

فقال92وقال/جسوعاد!أجابحيننذ28

إذهي،الكلمةهذهلأجللها::اممانكعظيم،امرأةيالها:

ابنتك.منالشيطانخرجقد.تريدينكمالكلبكن

ووجدت!ا5ببإلىفذهبت

!راشالعلىملفاةابنةد16.الساعةتلكفيابنتهافشفيت

.الشيطانخرجقدوم

"ءع"!028لحءصعلىسرصس!!ور(0275اوسترت؟3912هوأاور،كرسرصات!يجرزأا!26621344.0101:متى

مححكرص
صع(سر

س!ه241).02833298!كأورث،يالعم،!0286؟"03565.007.298.12411424ط!!كأنص!+رلمثثاول276:مرقس

"4ءالئ7سرص033565.007*45ءنص!ات"ولكنرلت،يا!سرصلات+لمطولوإن،ربيانعم،أباس؟)قب(سرس

المرالقوعلىملقاة3(!)-!اإبتاللحىات28لمللا"؟4ء0035!7ة4؟!ه16دلا!3"+ةلاءأ16+31515لمك!ولناممل6

بحء"33.298.1241.1424طه!كأنص!(سر!رلم*!4ءوخرجقدبعد:)96+/5651.0047ه!

132(ص85)رقما.:7لو؟132(ص85)رقم8:13متق)هـ(يي

7:05،17:91لر؟01:52مر؟9:22،28مت:28:متى

كثيرينومرضىاصضيشفيلسوعا.52

923-أ:15مت

وجاءهناكمنيسوعانتقلثئم92

الجليل،بحرجانبإلى

.هناكوجلسالجبلإلىوصعد

31-7:37مر

صيدامبمر6وصررتخوممنأيضآخرجثئم31

المدنوسطفيالجليلبحرقاصدآ

العشر.

بحصع-خلات033565007.298طه!!كأنصأصع-حسر9!1310313*ول43ءصيداوحاء24(:6317)ق:مرقس

8:22-26مراقا-8
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26-695:يو؟.ا-917:لو؟31-737:مر؟923-ا15:ت268

9213-أ:15أمت

معهمكثيرةجموعإليهفحاء03

نوخرآو،سمخر،شل،عمى،جعر6

،ءاتدبعندوطرحوهمكثيرون

7.فشفاهم

جمع3د16تعخبحتى31

ضل6يتكقمون،6الخرسرأواإذ

؟يبصرونوالعمىيمشونوالعرجيصخونبم

إسرانيل.إلهمخدوا6و

31-7:137امر

إليهجاؤواو2

أعقدو5بأحرس

عليه.يدهيضعأنإليهوطلبوا

ناحيةعلىالجمعبينمنفأخذه

أذنيهفي5ءأصاب!ووضع

إلىنظرهورفع"3،لسانهولمسوتفل

إنفتح.أيإفتا،له:قالوتنقد7المسماء

،أذناهانفتحت7أللوقت!هو5

مستقيمأ.وتكلثملسانهرباطو+انحل

ولكن؟لأحل!يقولوالاأنفأوصاهم

كثيرأ.أكثرينادونكانواأوصاهمماتدرعلى

شىءكلعملإنه:فائلينالغايةإلىوئهتوا37

"اد(أ6ويسمعونالصتم+جعلحسنا،

.يتكفمونم!صس

5211ارقم

ا-43أوله563.0101!يح1423ألحصع-تيرص.ص/+ه007لم"ا5!!1243أمصوسصع-ح!ه!1324!635شى:

!حلسرع16صرص2//"4حهكألص!ح"5ا-3أضعكلا/لما!!حه1424(1)*423133.298.12413أسرصشع41ا!5لم*ط

مصرس-سصرصلات+"ط!ألحمرع0316بح-صع-حاتء"5جميعا17سرس.-9/+565.01011241لم5!*م

424).3،،لم55يصخودوشل6ء5د!ويتكلحرنبسصعود!س!هـحه!بسصعولى4244117)33.007.298.01011241آرا55!شا*نص

لحاء.33.0101241.1424)مك!طكأكالوايمخدون916لم4+*عح!نصأبحسرص.صلاتءه8و72ءههلم*-!.صرء"

رلم1310!+ان034أح298للاساكأ0335لاتت01310565007"ل!5!*نص!قبسر+لمراطول32043ءمرذ!:

54،!أه+غأممة17صع-خلرلات+ي!راءاراه5"!؟هبمنص!بحعع-حاتحه13180.2740.33.29!0ط!!كأ!3555"

1310أيأعفدأ298(2740)طهكأهـء3714كاللرفت02740329817)ط(ه!*نصأ+131033!4!ر34ءجه!!أ3!الاحةأ0565.007*

01310!!نصأصر28للا-!33298.1241ه!طكأ62!ا!ك!ا37.7نبسرلاتت3+"ا!!*هولنصإ

ل!+ر

8:22-26مراقا-

5:34؟44:امر:8:231136مر:5:231133مر:32:مرقس



26-695:يو؟.ا-917:لو؟أ-.ا8:مر؟32-93أ:5مت926

والسمكللخبزتكثيرثابا.53

146(شنم)ق

5311ارقم

32-15:93مت

فدعايسبرعوأثا32

علىأشفقإئى:وقالهتلاميذه

+يمكثون7أيامثلاثةلهمالآن15لأن،الجمع

أصرفهمأنأريدولست؟يأكلونمالهيموليسمعى

./الطريقفييخؤروا!لئلا،صائمين

7:التلاميذلهفقال3

المففاربهذاخبرالبزيةفيلناأينمن7

:يسوعلهمفقال34؟عددههذاجمغئشبعحتى

صغارصتوقليلسبعةفقالوا:الحبز؟منعندكمكم

علىيتكىأنجمعمد716أوصىو35.السمك

شكرو5والسمكخبزاتالسبع7أخذ36.الأرض

7،التلاميذيعطى6ووكسر

بم.-حوعد61عطراألتلاميذوا

8:أ-15مر

كثيرآم6أيضأالجمعكانإذالأيامتلكافي

فدعا،يأكلرنمالهمولي!

علىأشفقإئى2:لهمونال+التلاميذ

يمكثونثلالة6أيابملهمالآنلأن،الجمع

بيوتهمإلىصرفتهموإن3؟يأكلرنمالهموليسمعىم

قد-جاء7منهمقومالأن؟الطريققييخؤرون،صائمين

:تلاميذهفأجابه4بعيد.من

خبزآهؤلاءلثعأنأحديستطيعأينمن

!م:سأدمو6دالبرثة؟فيهنا

سبعة.فقالرا:؟الخبزمنعندكمكم

علىيئكئأنالجمعوأمر

شكرخزاتالسبعوأخذ؟الأرض

ا،ليقذموتلاميذهوأعطىوكسر

صغارمنقليلمعهموكان7.الجمعإلىفقذموا

سرأ9/ء+لم5"ط!ح7".33!هـها!وهم17اء42)ر)24)آ15كأيرم-11ءه!115"0007*كأ32متى:

سرحر!!*لاحوآخذأأ-و7أمر.03/36لاتس!ه2981241لم5!ف17بحخصعصء"007.29801011241ري!3!!نص

كألص!+للاطالحموعإلىأا!"298.0)04.1424حالحمرع6ء"029!33لمرا5!!كألص!صصصصء")"298(007وأحدوأمر

لمرا5"ط!!كأنصأسرص1///+للا+طوشكر(سا)28شأ2وز(15حبحصمصوسصع-!صرصلاتءه)33.289124!3را5!!

لص!لات+ل!طحور(،17ظه33.007.29).1241"آ5!!لادص!أ+3للاعحأعطى6لاتا!007.298.0)33.56501.1424

33.007.298آراط!!كأنمم!أمصوسصع-حسرصلات!5ل!!حألجمعوز(16بحا//ءءه33.0071241..3299را5!!!م

لحصع-كرابرسرص1/لم/ع)!)124

ط5كأنص!5أيضأ!بح-صعصسرص!"لم5*!ول7"1لح-حصع-حصر-9!1310007.0101!!!حدأ!ثيرأا:مرقس

!02740.298ط!هم!3.7ات!هاوهمأيامنلانةقلمىأ!يمكثرلىنلاثةأيامإلى026بحسرصلاتت2829850لم1310يم

نصأللاهرفطلب!!لم0131013!ولوطلب056ا!28.33.565.007.2411424)لم5للاللا!ولكأدصأ+رلم1310حاعوا
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26-695:ير؟ا-9.17:لر؟ا-815:مر؟32-93ا:5مت027

32-15:913امت

من-اد!ضلة*ادثتم.وشبعواالجميعفأكل37

والاحملون38.مملزةسلالسبعةرفعواصيهتر

ونساء*عدامارجلآلافأربعة7كانرا

وصعدالجمرعصرفثتم93أولادص.

تخرمإلىوجاءالسفينةإلى

.تخذان6

!أ.-أ:8امر

أن-يقذمرام.هذاأيضاقال6!امبار!6و؟السمك

فضلات6رفعراثثموضوا،أكلوامو68

.سلالسبعةابيهتربم

.آلافأربعةنحو7وكانرا

دخل7وللرتت01.صرفهمثثم

ضراحىد16إلىوجاءتلاميذهمعصسفينةاد5إلى

.مثةئونمآذ

5311ارتم

ندر!ء"و!.33.21515رلم5!نحووز(38.7لاتحه7298رر.ههلم55!لص!9الم//!رلم*طحولا-4دوز(376تى:

لم!رلم"-اح5لصأبحصعسرسلاتلم()5هكأ16بحمصوسصع-صصصصلات!لم*سا!حنصأءه1241كأ

اوسأ!)صع(لاتكأ2تجذانأبحمصوس9ا!3.565ر"*حتخذلآن!سرص+"ام5!اضخذلآ0936وسمص

!!+!لص

241)00.298طح!كألصأ59شكر!+"330070101!ل!بارك!+ه!ولهذهبارك!ا!28.565لمرا31)0*6721:مرقس

!5يقذمواأنوتالأبضأهووأمر!سرص+رلموللمذمرهاوفال!)ص(سرصا!كا!5!2لماراه5دلا()لبقذمواتال!كأ8فدفذم16ءه1424

نص!أصعسرص+رلم1310ولفاكلراأءه3ركأالجمعوأكلور(086بحءه298طه!اكأنصأبح-ح!)،،(شافال:قذمواهذه

1)007(565!اليهترصألفضلاتاءه1241()0شاكأيهسترمنألففلاتا!ا"ل!16بحس!ه28563.007298لم55*ط5ح

.033سا!ولنصأبح-صع-حسرلاتت+لملما01310*!ح!ألاكلرر9.7+لم131013!ا!!نصأ3ربهنرألفملات

حبلأ/ءه1241.1424)ولهتحرم0041716و3س!3132للاط15ات()56!هر7..1دحصصع-ءه298.12411424

شا)كاأ!كألص!سرص!اأءدا!3يلإخاذا()55"تخاذاتخوم!ات؟ه565لمرا5ات(565)تجذاضخذلآنراحىأتجذا()28:للاذئمؤلاى

ضع+312740)0سا

926قصا-21

:32-93:تى

:01-ا:مرذلى

926ص
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آيةيطلبونألفزلسيونا.54

191(و911رقم)ق

5411ارقم

16:ا-4

إليهجاء5و

والصتدوتيون!ريسيوناد

7!سألوهفليجربره

آبةيريهمأن

السماءمن

فأجاب2

لهم:وفال

فلتم:المساءكانإذاأ!

؟محقرةالسماءيمانصحر،

:الصباحوفي

لأنشناء،اليوم

محفرة!سماء7اد

بعبرسة.

21:38-93

202(ص911)رتم

ء5أجابحينئذ38

و!الكتبةمنفوئم

قائلين:االفريسيين

نريدمعفم،يا

آية.منكنرىأن

فأجاب93

لهم:وقال

8:11-13مر

ص!فخراا

وابتدأواالفريسيون

!طالبين،يحاورونه

منها

آية

-عندالسماءلكىمن7

فتنفدا02برهيجر

حهبرو

:لوتا

54-6ء:12إا:6الوا

11:92

32(0ص188)رنم6:1!11

نوخرآو

طلموا

آية

يجربونه.السماءمن

502)رقم54-56:أ2

346(صى

:للجموعأيضآقالثتم

د،115رأيتمإذا

من6تطلعسحاب

تقولرنفللرقت،المغاليب

فيكونمطر،يأتىإنه15

ريح7وإذا55!هكذا

تقولون،تفمثالجيوب

حر،سيكون6إنه5

.فيكون

6:03يو

258(ص914)رقم

فقالرا3"

آيبمافاصدة:له

ونؤمنلنرى،تصنع

تعمل؟ماذا7لك

02/3ءه565.1241.1424لم013كأ"8يسألردكانواأكأ2714يطلبرلىكانواأ298كأ714طبرا16اور؟مصوسءهر.3565لم15أ:6متى

حزه16اوس؟!حسصصرسلاتت!لم5للاط!حلصأيرو-حاور؟لح-مصوسصعسسرصا!وم!*!*!

هء!!لحصعسرصلات33.298.11424،،آهللاسا!ح!كأنصأمصوس!لم0250للا12538:تى

ري!*ر،4وأ-ور(من51!43ء11مرتس:

لم0707013دلا!ولهـء3عدس16!0070*5بم4ولصأنبا!33.007.2981241آ"الياهلأط!ولكأبم7ر!545ا:2لوقا

رأيتم00.7ح3331"ملياهلاسا!ه!!!كأ"437ءنصأسرصلا!!آ070*!15ا!ءه1241سا!كأ4ءونص!سر+

؟"ا*+كأث!"4سيألي17سرسا!ءه298.1241كا!+كأ"4ء15ا!45ء

16:متى

12:متى

ا:ألو

2:18ا-4:يو

2:81ير:38-93

162:18:يو

22:اكررا؟
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651-21:45الو8:11-13مر

5411أرتم

)16:أ-14

نأتعرفون

السماء،وجهتمئزوا

علاما!أنا

تستطيعون؟(/6فلاالأزمنة

فاسق/!وشرير،جيل

يلتمسآية6

آلةوم

إلألهئعطىلا

.7يونانأية

تركهمثثم

ومضى.

211:38-913

وفاسقشريرجيل

آية،يطلب

بةوأ

إلألهئعطىلا

البى.يونانأية

الجيلهذالماذا

؟يةمآيسأل6

لكمبم،!أفولألحق

الجيلهذائعطىلن

آية.

تركهمئثم3

ومضىدخلم6أيضآ

اليبهر.إلى

نأتعرفون،مراؤونيا56

أرضود16وجهتمئزوا

أتابمصماند!سماءم،16اد

التمييزبم؟تعرفونلاكيف6هذا

324(ص191)رفم912:92ا

الجمرعكانوفيما

:يقولإبتدأمزدحمين

شرير؟جيلءهالجيلهذا

أية،يربد7

وآبة

إلألهئعطىلا

+.يونانأية

!وز(04طتمئيزواور(أا؟5007تفهمراألاتءه1201تعرفراأنتظيعرلى!اء33*()ئستطاغل!س!تمتزواأنتستطيعرن36:أ6!ى

س!ه7ههط!!نصأدحمصوسضعكلىات+آ013دلاحال!ىوز(0075017-أ+!وآدةيطلصأ)56(!وآيةيلتمس61ات!

صعلاتكأ

عم29!سا!298611.)1241(565.007!2.33لم55ط5صا!كأنصأاور؟+131013"ولآيةيلتس!!74،،وآيةيطلص126:مرقس

تا12411424ءه007.29!3565.ر.26ل!03يلا45ءر)6صعصسر)ص(+لم1310()ولصفينة)ال(إلىأيضأدحل0136!ثاوهـبم-إ

كلص
لححر()ضعتهصاح!!لصأ(لحضع

يا"هول!23161نبسرص.كرضعكلات+ه3.1241ر07028لأ3*!!ط؟7؟4ء21354أءه1424+ه46565أ:2لوقا

"تمئزونلا!سرلى.صلات+لم13ليادلاول"4ءممتزونلاكيص16ءه298!بم7رنصأعءءه!رهـءالزمانولكن!!)12!!لم07013

--+اكر
)ئب(3مرحر!ه033298.1241ط!كأ7ءونص!070يمزواانتعرفودالأكيفاسرات

ه؟007.298-سا!!!كا4ر7147رنص!+1240313للأ5للا!حدطلبور(16صرس+ه028.565.0101.1424!*مم!ح925أ:ألوقا

بح-خصعلاتءه007.+29!تط!!كأ73؟هـءنص!لحسرشعكلىات!م124013ديا5*حولالى+ور(ا

16:تى

12:متى

:األوتا

27111صقا-4

271صق38-93

4-ه:3يرن:92

3:4-ه4:يولى

24

27
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الفر!سيينخمير.551

591(رفم)ق

1155ارفم

16:5-12مت

اليبرإلى!لاميذمد16جاءولمأ5

يأخذواصخبزآ6أنتسوا

:يسوعلهمفقال6

وتحرزواأنظروا

طيرمن

والصذوتيين.الفرئسن

8:14-21مر

لمو6خبزايأخذواأناونسوا4

لطمعهممرغيفسوىيكن

فائلا:وأوصاهم13.السفينة

تحرزوام،نظرواأ6

حميرمن

هيرودس.6وطيرالفريسيين

12:الو

333(ص591)رنم

صبواتادإجتماعأثناءفي61

بعضهم-كان-يدوسحتىجمع،6اد

بعضآم،

:لتلاميذهيقولإبتدأ

لآنفسكمتحرزوا:اأؤلآ

الرياء،هوالذي6،الخميرمن

.ص!رئسييناد

نأخذلمإنناقائلينأنفسهمفيفكروافمهم67

أنفسكم،فيتفكرونلماذا:وفاليسرعفعلم8خبزأ.

خبز؟عندكم6ليىأن،الايمانقليل!يا

،تفهمونلاالآنأحتى9

عندهم6ليس7البعضبعضهمبينفكرواو716

7تفكرونلماذالهم:وقال7فعلم17.خبز

ألا؟خبزعندكمليىأن

؟كلم!لوبادعندكمغليظة؟6تفهمرنولابعدتشعرون

حي!ذ!076له296.1424!!*وز(احهع(007)6!8و2رلم5ء!كأنص!حه5-!صلات+لمللاطالتلاميذه56متى:

بحمصوسلاتء"007.2،هـ.1214رلم5!!كأنصأاوس؟صعسر/!لم*!احتأخذوا086سرصات

1310حوهـ!هوتحررواأنظرواأ10007أ؟56لم0156255صع28363.0073()"لملم5)"(14،"هـ!واحدرغيفسرىعندهم416مرلس:

"؟4ءأ-تفثم016صع-ح؟أءه28565لم013""4ءالهرردجين16صسرسشع:+*لا!!*نمىأشعكلحءه28.1424/لم

شع*لم03-ا!أول*عدنا16صعاتءه28.365.007لم"!!نم4!ونصألحسرضع+"لماراه5حطولوز(قائلين56517

للاسا()6!حول"ك!يسوعوز(17.7فب!اح"28.565.007ي!ل!!4!ونص!حه1424نأخذوز(أات!،دة"ءجعأبح-حصس.حر

قيلىيا،قلوبكمفيأ)صع-ح(ءه"لم*وه!،الأيمانتليلىيا،أنفسكمفيوز(17بحصع-حأملا،02896!كأنمى!صع-حصرلات+لمرا5

.)0143710(0)!(غليظةهىتلربكم!س(.صسر)صشع+ولغليطةقلوبكمءه(470.1424)أنتزللم16سرص-)ات(ءه028.565007)!(الابمان

!ه124)28(.رر.289!.ال!013*لألاح!!كا!وهـءنصأ)ات(تب؟،؟

ا-453ور(16-(و:ا؟أ:اءه4!وضب16ص(الات5بمضأيدوسبمضهمكانحتىالففيرة،الجمرعربراتاحثدتفلثا16:لو!

صعء1241ط!وهـءلصأابيمرقلح!سرلات*)28(م13ليا5"!شا!*4!و

ممط2.قلىى7

17-14:21مت:2614:31119؟:038؟:6ت:8:متى

ا1-ه13:0ت؟أ.9-:6أش21؟:5إر؟6:52مر:12:131117؟ا6:4مر:15مرذر:
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16:5-112)مت

تذكرونلاو

وكمالالآفالخمسيماخبزابحمسن

أخذتم؟01قفة

الاربعيماخبزابسبعولا

أخذتم؟سلاوكمالآلآف

تفهمونلااكيفا

منفمتحرزوالكم؟قلت6خبز6عنليسأثى

حينئذ021صصذوقيينويسيين!ر6داطير

د16طيرمنيتحرزواأنيقللمأئهفهموا

صذوثيينص.و!ريسيين6ادتعليممنبلخبزاتم

276(ص2.-ا15816:3)رنم

8:14-121امر

1ن"1ذوثك!لالتصرون1سكين.وكنئم2ول

حينا9،ثدغرولطلاو؟شممعولطلاو

كم7الالأف،للخمسةالخمسةالأرغفةكسثرت

له:تالوا؟رفعتمكسرأمملوءةققة

للأربعة7السبعإحين2.7.عرةإثنتي

رفعتم؟ضلوءآيهسترسلكمالالآف،

لم7:لهمفقال21.سبعة:مألهأقالواو6

بعد؟تفهموا

11د5ارقم

33ح2فتحرزوالتتحرروا:شا(2)6لكمقلتأسرص+*"!لتتحرروا!()-لكمقلت16بحصصسرصلات+ه35*!نجزة117متى:

قباسرصءهلم5طهـ3!كأنصأبح-حصسرصلاتء"1424)+29!(لم3هـ!تحرروا:2//("ة!)-لكمقلتأ)4(ا؟1241.)0101(

هء565لم03!-أسرصالم/)33(+*والصذوقيينألفريسيين!بحءحصع-صسرس9/ء+*شاالخبز0126مصوسا!ءه6470

!16اور؟فبلات)4243)(ءه2961241!طكأ2نص!سرص!2//

بح-سرلىلشعورك!+13*ط!!هـبم3لمىأ51ورجلأسرصشعتا!.0333565.12411424!حئماووز(+91:مرقس

حبزات+وز(5651241142450ط!نص!للا/ححينوأيضأأسرصات+لم013ل!!!فحير!لات)2698(ه!موحين7..2

سرصأات0313+للا!ول"4ءفقالواأء"لا621!1بحسرات+لمطه!!وللصألات0101.411424آ*3ح*4ءر314

نص!صصرسلات+"333.565()ره**مهـ!بعدلا...كيفأ49"+ه28.010)!!لاكيف0216ضعء"298()0-اح!نص

سرصممالة007.298.1241.1424ل!5دا!ح*

يى7تق21:21102حز؟5:12إراي،

34-15:38مت:01:متى

8:ا-110201:مر41-6:44مر:91:مرقس



26-695:يو؟01-917:لو؟22-826:مر؟5-1612:مت275

صلدألهيتفياعمىشفاءا.56

5611ارقم

22-8:26مر

يلمسه.أنإليهوطلبواأعمىإليهفقدمرابيت-صيدا.6إلىوجاء22

عينيه،فيوتفلالقريةخارجإلىء7أخربرومأعمىد16بيدفأخذ23

النال!أئصير:قال7وفتطفع24؟شيئأتبصر6هل:وسألهعليهيديهووضع

يتطفعوجعله،عينيهعلىأيضأيديهوضع6ثتم25.يمشونكأشحار

قائلآ:بيتهإلىفأرسله26جلئآ.6إنسانكلوأبصرصحيحآفعاد

م.تدخل!ريةادإلىلا6

لت!نهص(

هضأطه!كأبم43314نصأ313+"ولقاد417)ءه(!2(.565.007)6لم13هللاهـبم63"023اتعم5عنيابيت227:مرقس

!ءه5ح+كأ4!وتكلم24.7نبسرصس!ه00565.0101+هشأ!نص!سرس.صلاتت*لم13"لا2!ولكأ.آنجصتر16؟ه33.298

+كأحكههـ!دا!ا!174!0565.007)!(حعله(قبلو)ئلغىواضعأأ298ط!جعل0256يلاأط!ولكأ2نص!ءه565رلم*ل!!أء!!ا

+)لاالفريةوادخلبيتك28(0)-ادإلىإذهبأ4!للفريةشينأتقلولابيتكإلىإذهب0266+لمرا5)"(ه!ول2*لصأحه033ط

!)بح-(سرس.حر+)298(حولالقريةفيضيئأتقللا+نص!3(سرصالاتأ2//ءه328.565ر5القريةفي565(0)-ولاصيئأتقل28(ولا

بح-صعسرص3ءه!طما(للا:)8*كأنص

3ق"411ق113أ-9:7يويقاي

5:32؟7:33مر:1123ا-9:7يو!46-01:52مر:22-9:011126لو؟6:45مر:22:مرقس



5811و571ارقم7ا67-،6-6566:يو؟2ا-ا9:8لو؟2703-8:مر؟2.-ا61:3مت276

الصليبإلىالطريقكصأ.

!سو!عنواانقطاعالتلأملذتذفرا.57

65-6:66يو

لم!كص(

يقدرمن؟صعبةهذهصمحلحةد16إنسمعوا:إذتلاميذهمنكثيرونفقال.

أهذا:لهم7فقالهذاعلىيتذقرونتلاميذهأننفسهفييسوعفعلم61؟يسمعهاأن

الذيهرالروح6كا؟أؤلأكانحيث6إلىصاعدآالانسانابنرأيتم6فإن62يعثركم؟

.وحياةروخهرأكقمكمالذىألكلام؟شيئايفيدفلاالجسدأقائحى،

هم!منعلمالبدءمن6يسرع6لأنم.يؤمنونلا6فومصمحمتهم6ولكن"6

إتهلكمقلتلهذا:فقال6دءبم.يسذالذيهو6منو/يؤمنونلا5الذين

7.الآبمنئغطلمإنش7إديأتيأنأحديقدرلا

معه.يمثونيعودوالموالوراءإلىتلاميذهأمن(5كثيرونرجعالرتتهذا66+من

بخحا16الي؟28ل!ضاهدنمأحه،ك!لم5!3!!لحاخ0626مهءلسوع61.7*28.007.0101لم73003ءر12*063يوحنا:

كأمنذ16*مخقص17مهء8سيجحدون6أات؟"5*3214أضعا؟0250.26.010).1424+"!06416432ه!ء

،ء.هص.كر"!مى
"الم*0250لياح3كط17ساكأ6ء+!065).(!ك!ءيسلمهألىمزمعاكانالذي16شعءهكأاسرعح"!.ابم

"295!؟لمه!*م!ءف66.7بحبحافيرصع-حصسرصاة298ه*+سا!ح5!كأ!لص!حاءصعسرت !م..2لا-ح-ط.حر

س!"و.3565ي!!7ده!هنص!رل!+؟20للاهللاهطءه!51!ات

يوحنا:61:ت

3:27؟

6:44ير:165ا2:25يو:64ا6:681يو؟3:6كور63:2ا1ء:17؟3:13ير:62اا11:6

لطرسإعتاإفا.58

16:13-02مت

18:18

سركرعح1008!أ-هم18لولا:

9:18-21لو27-8:03مر

لح!

يصلى5هو7اوفيما8

انفرادعلى

)924

11:27؟94:اير:2ا-ا18ا11:1؟9:28؟6:12؟16؟5؟3:21لر:18لوتا:

67-6:71يو

22-02:23؟6:66
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16:13-012)مت

)!!

يسوعجاءولما

نواحىإلم!

فيلتسقيصرية

تلاميذهسأل

تنقائلأ:

7إتىصضاساد6تقول

فقالوا:14؟الانسانابناد5

يوحناجعض/اد!

إيلتا،وأخرون،المعمدان

أحدأوإرمياوآخرون

الآنياء.

لهبم+:قال

أنا؟إنىتقرلرنقنو%نتم

بطرسسمعانفأجاب

7:وقال

هوأنت

حنم.د16اللةابنالمسيح

27-8:013امر

ل!(

وتلاميذهيسوعخرخثتم

!رىد16إلى

فبب!؟مقيصرية

تلاميذهسألالطريقوفي

كأ:لهمقانلأ

أنا؟إنيالناستقول

6!الواف28

يوحنااأنا7قاثلينمله

إييا،وآخرون،المعسدان

منواحدوأخرون

اي!نبياء.

فسألهم:

أنا؟إنيتقرلرنقنوأنتم

بطرس6أحاب

له:وقال

هوأنت

7.الميح

9:18-21(الو

كان-م!ء6

لتلاميذ،ا

فسألهم

قائلأ:تن

أنا؟إنىملجموعادتقول6

بواجافأ

يوحنا:ونالرا

إيليا،وآخرون،المعمدان

مانبئاإنفأخرون6

.ممفاء!دمااد-في

لهم:فقال

أنا؟إنىتقرلونتنوأنتم

بطرسفأجاب

:وقال

اللة.الميح+

67-6:171أبو

6،666:67-96

كثكلونزخغالوقتهذامنآ

الرراءالىتلاميذهس

معه.ثمونبعودوالمو

عثر:للانىيسوعفقال67

نأتريدونأيضآأنتمألعئكم

حمعانء+جاب68؟تمضوا

تنإلىرفي،يا:بطرس

الأبديةالحياةكلام؟نذهب

أمئافدونحن96،عندك

هرأنتأئكوعرفنا

لنةم.اد!ذوسد16

حرسر)ص.كر(.لىحشعمعاتحه(للاح)6+له،51سا!أناوز(+11//ي!1423!.!21-4!ات007!2!314*132تى:

016شعصاتحه3.0101.1424رءيسوع+015اتللا5!155014اور؟قبشعءء"007!كأنص!ترترينلات؟

ا-!+!ألمخقمى6بحص)1/ممأ"له+

0296ط)2(شأ!لممانص!لاتحه28.)33(.565لملم140و5)د!آ!فانلينأحالوهأسرص+لم!6أحالرا028ات!قيمرية276مرقش:

"53!أ!هـكألصأسرصلا!+لم014"1430سا5ول"كأ-!بح-حصع-حشع-حءه01011241.1424"لم5*شا2ألبعضور(16!ا؟ه

ساك!اللةإبنور(17سرل!.حرشعء"سا!نص!اتء"33.29!.)124.1424لأولوأحابأ2/لم!لمي!13ل!!صا!6فأحاب092ء"

صع-حسرس5ءه،لم*الحياللةإبنأ31س!ه

!ح2*؟7!نص!بحصع-حح،"1241.1424ولالناستفولأءه2198ت"ط!كأ61325!1/؟ه)1424(.!إسنقبلوا618لوقا:

لح-اتحه(29!.)!2!إبن+002سرص.كر-أء!الألبياءأحدأوور(0916+رل!ليا5*

بح2الاخصع-حم!!اللةقذوسالمح!ترتالمسيح0966ات!فقالأصرصلات+ه00250.28.007.1424!فأحاب687يوحنا:

.حه!ك!؟7!فص!بح-خسرلات+،025031ليا5سا3سرص.كر(لاتءه0)33.56501ي!،5رح)-الحياللةإلنسركر(،)-حيحادأ

بحاصع-*ط

ا-6:416مر!244(ص143)رفما-14:2تقي.اي

38(ص2ا)رفم04-42:ابرقى02ا1)بر(45،)بر(

04ق،اى)ير(24411(ص143)رقم7-9:9لر؟244(ص143)رتم

14:14:2:متتى

6:14مر:28مرذ!:

ا:8:21-7؟يو15

9:9لوقا:91:لر

16:تا:16

9:11-13؟ص

ا:27ا؟يو

211:27:برا-ا8اا
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5811ارفم67-671:يو؟182-91:لو؟27-835:مر؟132-165:ت278

16:13-012امت

يسوعفما+جاب7

لكطوي:لهوقال

لحماإنبريرنا،7حمعانيا

لكنلكيعلنلمودمآ

!سماواتبم.ادفي6الذ!هماإبى

إثكأيضآلكأقولاوأنا

الصخرةهذهوعلى،صخرة

كنيسىأبى

تقوىلنالجحيموأبراب

مثا+ع!9عليها.

،السماواتملكرت6حفاتيحاد

الأرضعلىتربطهمابممحل6ف

،السماواتفيقد-زبط6

الأرضعلىيحلهمامكل6و

.السماواتفيقد-خل6

التلاميذ67أوصىحينئذ02

ء6إثلأحديقولوالاأن

المسبح.7هو

27-8:013امر

فأنتهرهم03

لأحديقولوالاكى

9:18-121الو

وأوصىفانتهرهم21

لأحد.ذلكيقولوالاأن

67-71(:6ايو

495ص23356-22)رفم:22

نفخهذاتالوتا2

إتلرا:لهمونال

الذيىتن23؟القدسالروخ

قدكمرتخطاياهمغفرتم

أميكت.آمسكمالذينوتنلهم،

7-71":76

م:يسوعاد!م6أجاب.

أناأنيأليس

عشر؟الاثىاخترتكم

28.3لم313طيرنابر7لحمصوسصع-حلاتء"3.1241.1424ررالم5!!كأنص!سرص9ا/لملم+*حطوأحا!176متى:

لحسرص!لم3للأط()6ح8ر2!وأعط!ك0916ءه565آ3حماوئأ!1163+ه29.0101.1241.1424!.563.007.

21مفتاح17مصوسصعص3350لمشأ2+!*نصأديدى؟الملم!أعطيلكأبحصصع-ح3()سرصءه01424فأعطيكأاوس؟

"8!إننهروز(6!002تكرلاوسقراور؟اتلم5ئخل6ئرتط6ومنكل6و6ءه5لثاط+!8*لص!+لم"ا5ح2!

.ا-حاكر 007ء!شأ!*نص!بسرلات!لم013للاط7"1اور-ح؟تبصسرسلا!+رالم5"طاكاس!كألصاور؟سر

28565.007.0101.1424أرا55ط!+!ملصألحمصوسسرصلا!!*)56(ح!كأيسرع17ء-!559هذا16صع-ح

كر.لى
اور؟صعسرات

ل!نانلأيسوعأ،ءهالم*لهموقاليسوعأشع-ح"ا!،حهيسوعء!،6ء13أسرص+ه028.1424!0761يوح!ا:

8411(ص94)رقمأاال!-6:34لر؟84(ص94)رتم3:16مر؟163(ص99)رقمأ01:2تق،2

)ير(كما14)ير(ق.

)ت(يى46قىى!3

:17:امتى

22يقأ:91

:03:قسمر

12-81:قالو

:07:حنايو

فأ؟16:اغل؟15:05كرر

18:18ت؟ا:18رؤ؟:22

ا:34؟9:9مر

11:27؟ا:94ير:

:16،!ا15ير

6:12:2:18114؟عى

8:43:12؟مر1102:ت

15-21:17؟04-42:ا

9:9؟7:36!5:43

15:511كورا؟
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9511ارقم67-671:يو؟922:لو؟31-833:مر؟21-1623:مت927

67-6:171)يو

هو.شيطانواحد6ومنكم

جهوذاد15عنقال71

لأن؟لاسخريوطىا6سمعان

يسلث6أنمزمعأكانهذا

من7واحذوهوءص،

عشر.الاك!

ل!أ

(992ص071)رفم1:81ا8

ماكللكم:أقرلألحق

مربرطايكونالأرضعلىتربطونه

علىتحفرنهماوكلس!اء،ي

حماء.فيمحلولأيكونالأرض

سخريرط!3سرصولم5+!إسخريرطمن!شعكل+لم+غأهأممة!1613ءه563لم!ه!!+كأ0715"+كأ()-كأ2وبعد:076حنا:

ااء330101.1241!؟5*ل!ط!ح!"7ءنصأ+ملأ،6ء6شعف41)33.298.0101.124لاللاطصا!ب!2؟667ءنصأا!

50ط!،ح!73ءدص!سرص+لم07501013*ح2*،6ءالذين.

ىى31)ت(قىى1146)بر(اممما4قكو(

17:12؟13:2،27ير:71حنا:

بآأمهينبىلهسو!ا.95

262(و164رتم)ق

21-16:23صا

جسوعمد16ابتدأالوقتلك

نأينبغيأئهشلاميذه

يذهبصأورشليم

كثيرأويتأثم

8:مر

بتدأاو9

يعفمهم

الإنسانابن

كثيرأيتألمأنينبغى

9:22لو31-33

قائلآ00022

الإنسانابن

كثيرآيتأثمأنينبغى

نصأري!!!؟؟ه298ا!-أبحمصوسصع-ح.!+*المسيحيسرع6!21متى:

؟"ع33.007.29.124.1424!.الم13ه"!كأنصألات*+حط16بح-حصع-

سرتتلا!0133*ط(لأ-:!)2!ح!2

:02ت192(؟ص164)رقمب-9:4345لو192(؟ص164)رقم03-9:32مر192(؟ص164)رتم22-17:23تقياي

235)رفم17:25لوق414114(ص262)رفم31-18:34لر؟414(ص262)رقم32-01:34مر!414(ص262)رفما-791

(306ص365)رقم44-24:46؟585(ص352)رتم6-24:7؟372(ص

22:

17:25؟تإلوا-17:2291-23؟02:7ت

9:43-45؟18:31-34؟17:25لر

26:2؟17:12

،8
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21-23(:16ات

الكهنةورؤساءالشيوخمن

وئفتل7وكنبة

بم.لقوميومصاكد16و

فأخذه22

ينتهرهابتدأ6وإليهبطرس

ردث،يالك،حاشى:قائلأم

التفت6ف23هذابم.لك6بكونلا

وقال

6ص،كأإذهب:لبطرس

لأثك،معثرةليمأنت6:شيطانيا

ضاسبم.للى.ممالكن6لتة.مماتهتنملا

31-8:133امر

الكهنةورؤساءالشيوخفيوئرقض

ويقتلوالكتبة

وقال32،يقومأيامثلالةوبعد

فأخذ.علانيةالكلمة

ينتهره.وابتدأهومجطرسد16

فارتد33

فانتهر7تلاميذهورأى

7ص،كأإذهب:وقالبطرس

لأئك،شيطانيا

.للناس.ممالكنلتة.مماتهتثملا

9:122الو

الكهنةورؤساءالثميرخمنوئرقض

وئفتلوالكتبة

بقوم.7يوممضالثد16و

0611رقمأ

!س!ه3565.007.1424را5فائلأيتهره()هوإثاهابتدأ0226لحات()41!يقرمأيامثلاثةبعدوز(16مصوسلم"ا5الشعب+21متى:

هطمم!!إرتذوز(0236سرصع/!كاةهذا!!لكهدا6سرص+دلاط!أ!نص!ء"!زاحرألهيقرلأ5ويقوليتهرإئاهالتدأ

لكن6ءه007رلمه()ح!كأنصأسرص+لم*ياأنتلي!565أنتإلمت!)س!ه(!إلمت+نت1ك!ا!(5إفزاحك161اة565.1424لم3

13ا!لملم2ع-أ9)1/ممأ"للانسان

اء"!!طثمنصأ+لم!شا*0214013ال+.2933!4!!انص!!!ه12أ+لم13*ه!خئم363212مرتس:

ك!ا!،3إتزاخك17

مرق؟،+ه565لم!ه!!حولينهض16)مرق(؟ات!ثلائةأيامبعدوز(226رقا:

يىاحتىق7

4:01ت:23قى:

4:01مت:33:مرقس

17:25؟31-18:34؟43-9:45لر:22لوقا:

لهتبعلني،اناراد!منا..6

2-28!ا:16مت

01:33،38-93

جسوع!د16تالحينئذ24

ا:34-8:9مر

معالجمعودعا34

تلاميذه

صع-حه565-أ.!يسرع246متى:

ت:24-26:تى

ت:34:مرقس

17:33؟41:27لو؟01:38-93

41:27لو؟01:38

23-9:27لو

17:33؟41:27؟

يو

اء-52

12:25

02-23
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24-16:128)مت

أحذأرادإن:لتلاميذه

فلينكرورائى،يأتىأن

صليبهويحملنفمته

ويتبعى.

نأأرادمنف!ن25

ئهيكقا؟نفستةيخقص

يهلثومن

أجلىمننفسته

ماذالأئه26يجذها.

ربحلوإنسانسينتمع7

كلهلمالعا

نفسته؟وخسر

الانسانئعطىماذاأو

نفسييما؟عنفداغ

34:11-8:9امر

أرادأحدمإن6لهم:وقال

ورائى،فلينكريتبع7أن

صليبهويحملنف!تة

ويتبعى.

نأأرادمنفإن35

ئهيكقا،ءمنفت6يخفص

سئهلك6ومن

6صأجلىمنءبمضفد16

نجيلمإدوا

ماذالأثه36يخفصها.

ربح6إنسانأ6ينفع7

كفهلم!ااد

نفسته؟وخسرم

الانسان+يعطىماذاأو

نفسييما؟عنفداخ

بىيستحىمنلأن

الجيلفيمحلاهـصوبه

والخاطئ،!اسقمادهذا6

23-27(:9الو

أحذأرادإن:للجميعفقال23

ليأبى7،ورائىيأتىأن

صليبه/ويحملنفسته

ويتبعى.يوم/ كلءا2

نأأرا*منفإن4

ئهيكقا؟نفستةيخفص

ئهلكومن

أجلىمننفسه

ماذالأثه2ديخفصها.فهذا

رابح6إنسان7ينتفع7

كفهلمالعا

ها؟خاسر7أونفسههالك6و

بىيستحىمنلأن26

،محلاهـصهوب

12:125اير

294(ص203)رفم12:25

من

!ا،6أهل!نفسهئحمث

يبغضومن

العالمهذافينفسه

يحفظها

أبدية.حياهإلى

388(ص247)رنم51-52:؟

أحدإلىلكم،أقولالحقألحق

الموتيرىفلنكلمةليالئمجفظ

الهود:لهفقال52الأبد.الى

كدأنعلمماألآن

إبراهيمماتفدشيطالآ.

قن:تقرلوأنتوايألبياء،

المرتيذوقفلنالكلمى،يحفظ

كرلتاور؟قبسرص4لمعءه33.007.298أرا5ط!!نصأيرس؟لات+*"حينتفع266شى:

ول!*يأتىور(!37سصلاتتلة2833.565007.298لم0214013للاط!+ح!كأنص!صرص+5ح2!تن!ل34:مرقس

ذاتهانفس0356حصعصلات!021401*5شا8وهءنصأصع-ح5ويتعيأتىأبح1)كا(ءولة33.298.1241413رأ!..ام!ح2

ول!كأبم4ا!ر4نص!9-!!!+!،كلمة)سقرطهاأ+"28007.0101رلم5للا!رحذاتهاالنفس6و+"طوليهلك17اورص؟!2!

!!ل!لما5!حوليينمع236.7//ء"133!)سرص(ات!2.007!،4ء1364+"1241.424)33.565.298ي!02140ساح8

دلاه!+شأولا!"هـء4إدسانأأل!+ه)3031333.0101.124ساشأ3+كأإدسانوز(1241.4246)2140.29!.للاط!كأدصأءهر3سينتفع

ول!نصألاتت+لم"ا5*)ط(!)ح(!4ءد714وخسركفهأالعاربحلووز(6+ه21470.565.007.2981424ول!ي!كأ2نصألة)2

كادلاوهـء38.0714!هـكأنصأ5إلسان(-)وألاتت+3واهللا*شاول4ءرسيعطي!ياكأ72أعطى.437ا"2140.298.1424

الفاسقهالشريرهذا!+كاأة*43314ء1226ترت؟صع

!صعص-3سرصات+5حاكأ!4111ا!!ءه33"أت5!ط!2!ولكأنصأ+لملا*"!ا+!7ءرليكرور(236لوقا:

إنسانأوز(16حه007!ح*بنفعوز(02.7لحصع-حس.صسرصشع333.00729841رالات5*"ط!!ول82*7!رنص

اور!صصاء،!0265ء)ة(8!خسر6وأهلك6وربح6و

33ء"لأدلاط!ثم7"،ءونص!لات+"المه!وليهلك256يوحنا:

2:21تيم2يقى1118كماي28ق)ير(يكلح1111يي42ي،ى93قلىي2:1217تيم2ق؟ي؟ط93ي،ى35قىي3

21:9لر؟01:33مت:71:33138لر؟01:93ت:35:مرلس

21:9لر؟01:33ت؟17:33126؟41:27لر!38-01:93ت:24-25لو!:

14:26لر؟01:93ت:25يوحنا:

2:28ايو؟
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0611ارنم67-671:ير؟23-927:لو؟أ:34-89:مر؟24-1628:مت282

ل!2-16:128)مت

ف!ن

يأتىسوفالانسالطابن

أبيهمجدفي

وحينئذ،ملائكتهمع

حسب1حدوطبجازي

ء.م2!مب6\فى

نإ5لكمأتولألحق

مقيامههناد16من

الموتيذوفونلاتومأ

ابنيرواحتى

فيآتيآالإنسان

ملكوته.

172(ص101)رقم13:33

قذامينكرنىوسلكن3

أداءأيضاأدكر،الناس

اداالىالذىأبىقذام

حماوات.

74ص93:301-38)رنم01

صليطيأخذلاومن

فلاويتبعى،

يستحقي.

)1

34:11-8:9امر

فإن

به،يستحىالانسانإبن

أبيه.ممجدجاءمتى

القديسين.الملائكةمع7

91

نإلكمأقولألحق:لهم

مص!ياادههنا6من

الموتيذوقونلاقومآ7

5د
يرواحتى

أتىتداللةملكرت

بقؤة.

وقال

23-9:127الو

فبهذا

،الانسانابنيستحى

الآبومجدجاء.كلجدهمتى

القديسين.والملائكة

نإلكم،أقول7ألصدق27

ههناالقياممن

الموتيذوقونلاقومأ

يرواحتى

لئةم.ادحلكوتد16

334(ص3691)ر912:9

قدامأنكرنىومن

ئكرالناس

اللة.!لانكةادفذام

358(ص712)رقم124:27

صليبهيحمللاش

فلا،ورائيويأتى

تلميذآ.لييكونأنيقدر

الأبد.إلى

506(ص23367-02)رقم221:

التليذونظردطرسالتفت.

يتبعه،يحئهيسرعكانالدي

صدرهعلىائكأالذيوهو

:وقالالعحثاءوفت

يسفمك؟الذيهومنردث،2يا

فالهدابطرسرأىفلئا

له؟ماوهذا،رفييا:يمرع

أشاءكنثإلى:يسوعلهقال

لك؟فماذاأجئ،حتىيقىأن

هذافذاع23.أنتاتب!نى

ذلكأنالاخوةبينالقول

تفلفأولكن؟يموتلاالتلميذ

،يموتلاإثهيسوعله

يبقىأثهأشاءكنثإنبل

؟لكاماذاأ،أحىءحتى

ااتا!3.33007.1424ر5مما!*نص!لات+ي!*!ح0285فبسركر.س.حرشعكلات283.1424،1+ث!االأفعال627متى:

اور؟+ه1241..33.007.290101!!013سا5ح!كأنصأوله28.565.1424!ههناقامواقدالذين!+")5(3*فيامههنا6

معي71+!!نص!لم؟4ء132أاور؟سرص)33(+؟3*ه2!ط!ح)كأ(093126:اسرصللا؟4ءو387:مرقس

هء*وهء15ات565!

.كلحده!آتيأالإنسانإسوز(16اور؟!الصدقإنأ41+"!45ءإن...الصدقور(276:لوقا

7ي،كما3قىي1193يي3تقى135)يو(يي23)يو(،ممماي14قىى24:121128منل؟62:13مزى1125يي28)بر(قيى23

ىكط

:27:متى

4:15-18

:ا:مرقس

:27لوقا:

01:33ت

ا:7رؤ؟

13:03مر

22:18لر

12:9؟،لو

5:7يع

01:23مت

01:23مت

روم!2:28يرا

:2218لر

ا-4:518اش

تسا؟16:22كورا؟01:23ت:22:121128رؤ؟2:6
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نفسهوحدمن

يفيعها،

مننفهأضاعومن

مجدها.أحلى

67-671:ير؟28-936:لو؟21-0ة9مر؟ا-179:مت

لو

372(ص235)رفم137:33

ءفادطلبإنمن

الذىيهلكها،يحلص

أهلكهاف

يحييها.

1161ارقم

ىى7قيي42

التجفي1610

17:أ-9مت

3:17

أخذأيامسثةبعد7او

يعقوب7وبطرسيسوع

أ-صعدوأخاهيوحناو

انفرادم.على6عالجبلإلىبهم

قذامهم،هينتهتغئرت7و

وجههأضاءو5

ثيابهوصارتكال!ثمس،

ضورم.اد6!بيضاء

9:2-15مر

ا:11

أخذأيامسئةوبعد2

ويعقرببطرسيسوع

صعدرحناجوداوه

انفرادعلىعالءجبلإلىبهم

فذامهم،هيئته"تغئرت7و.وحدهم

ثيابهوصاليت3

ليعجزحتى،كالثلججدابيضاءتلمع

ذلك.مثليبتضأنالأرضعلىقصثار

28-9:36لو

ل!3:22؟9:37

الكلامهذاوبعد28

أخذأيضأ(أ5أيامممانيةبنحو

يوحنا6وبطرس

صعد7كصيعقوبو

ليصقى.جبلإلى

صارتيصفى7هووفيما92

وجهه!ينةمد16

لباسه7وجااخرى6

لامعآ.مبتضا

ير

28-03

ع!15)سر-!(ع5يسوعتير026!حدأ6اور!لم!ارتقى6هـءه0033.29كأ+الاات؟")5)15(ه!حدث17شى:

بح-حسركرلات5ثلج3(:6)128)سرس(

هموفيماوز(17+ه1424.)!2(.33.565لمراللا!ا!!حكأ43ءلص!+".311241)0.007.296.010)300ل!!ول!25مرش:

هء)26.565(رم5للارهـا،ءه(5يصفي)وفيصاهوبصفولى

13ءه33.298تط!سا3يم714؟7؟4ور(16بح-سرحرلا!!ي!،1ليات5ل!"ط5ح!2!نص!سرسا!؟"11!+!715؟هـ!285لوقا:

!+صلا-حالة092.6سق77-حص.كر.سكل" سرص.ص.صح5ومتغترة61اور،5مظر61ءه17؟4!ه!سر!ه؟!وابحصعسريع

اور؟سرص-5وصار7وومتقيرةأخرىأت

بط1:2-13:39؟5:37مر!26:37ت:ا:متى

82:3ت:31:3113؟5:37مر:2:مرض

9:81!6:21!5:61؟3:12؟8:15دو:82:لوتا

17-18:

17-18:لطا128-36:2
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17:أ-91)ت

لهمظهر7وإيلئامرسىواذا3

ءص.م!*يتكفمان

رلث،يا:ليسوعيقولبطرس

أنت6فإن؟ههنانكونأنجتد

مظاذصثلاث6هناسأصنع7،مشئت

لإيلتااوطواحدةولموسىواحدةلك

.صحدةوا

211-ه:9امر

مرسى،معإيلئالهموظهر

.يسوعمعيتكقمانوكانا

معفم،يا:ليسوعيقولب!رس

ههنا،نكونأنجيد

،صمظاكثلاث6 فلنصنع،

ولايلثاواحدةولموسىواحدة لك

يكن!لملاثه6.واحدة

28-9:136الو

،ءتيخاطبا7رجلانوإذا03

ظهرااللذان31وإيلئا،موسىوهما

الذى،خروجهعنوتكفما.كلجد

أورشليم.في6يكضلهأنكان-مزمعأ7

قدفكانرامعهواللذانبطرسوأئا32

رأوااستيقظوافلتا؟بالنومتثقلرا

معه.الواتفينوالرجلينمجده

هماوفيما

نالنهرفايفا

-عظيم،يا7:ليسوعجطرل!د15

ههنا،نكونأنجتد

مظال،ثلاثملنصنعو6

ولايلئاواحدةولمرسىواحدةلك

.يقولمايعلملاوهو،واحدة

إذايتكفمهووفيما5

ظفلتهم،لترةسحابة

السحابةمنوصوت

فائلا:

وكانت7صاروام.إذمرتعبين6

6!م،عل!خيمتسحابة

السحابة:منصوثصار7و

كانصذلكيقولهووفيما34

!مخثيمت-عب7وسحابة

دخلرا6فخافراعندما

السحابة.إلىهمم

السحابةمنصوتصاروء356

نائلا:

294(ص203)رقم12:28-03

.ثإيادمخد،الآبأيها28

مجدتالسماء:منصوتفجاء

الجمعلذلك92أئخد.وأيفأ

صلات+هـرلملا!شا6صصلاتا!333ر5!!*714!هبملصأكرلت؟صسرلىشعكلى19///+لم*طحظهرا37متى:

سرلات+م13*ه"طح3ءه(هـلم)سنصغلنصنع17ح-أبحصع-خ33لمه*شئت046الم/ع/2989لم!"!نصأ

9+ه28.5651241!ح61161!عضع-ح2//ا/لم!س!ه7شا+هه!8!نصأقب

صعأل!رهءيتكفمأصص؟04يتكقمكان6.7ءه033.298.1424!أط!*؟4ءدصأسرص+لم013ل!!ول56:مرقس

شع+لم13*!وهـء714مرتعببركانراإد16!اءه007.298!2.33.565لم"5ط.ح!نص!اور؟!مئجيبكانأ+"لم!رحولسييهلم

لا!+ءه(26ولمهـ)*!ولحاء6سرص7473ء.7اتءه)1241.1424(33.565298للا55سا!ح!3نصأحرسرس

بح3سرحرءه298دلاطهشأ!!نص!سرس!اءالا!5"د!*-!صعسر)ص(.حر

لا17+"28.5650101ددا5حل!ول0335!4ءرإلى16!مزمعأ4ءرمزمعين6كانرا031بم"4تكفمانوز(3.7لوقا:

؟س!ه1241ط!*4ءرنصأ+"الميا5*"!شا!"4ءظفلتور(0346)دح(+!هناسأصعشئت،وز(16ءهممو؟4!معئم

حاء!0356س!ه1241لاح()6!ك!نصأصعسرحر!رال!ديا5ل!"!!،4!إهرلاءدحلرا7ءو161!رق

ا-618:ابط2ق؟ىممط61قىى92

ا-7:18ابط2ا-2:17:9ص؟ا:42أش:همتى:

322:لر1713:11:35؟9:94؟8:24،ء4؟:ههلو331:ا:14ير3211:اا:9-اأعلوتا:03:
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ء28

17:ا-91ات

الذي،الحبيبابىهرهذا

.صلهإحمعوا6؟سررتبه

التلاميذسمعوئا

وجرههمعليسقطوا

جاء6و7جدا.وخافوا

م!و!جسوعال

قوموا:ملفا

فموافر08تخافوالاو

أعبنهم

هو7إلأأحدآيروالمو

.وحدهيسرع

67-671:يو؟28-936:لو؟21-95:مر؟ا-179:مت

9:2-011)مر

،+الحبيبأبيهوهذا

.ملهاإحمعر6

فنظروا8

بغتةحولهم

في6ا-رولمو

حممم.م!وحدهجسرعاد

28-9:136الو

مصطفى6ادابىهوهذا

احمعوا.له

7كانبينماو36

الصرت

ؤحذ

و6.وحدهيسوع

ئخيروالموصكتراهمم

الايامتلكفيأحدأ

أبصروه.عضا5

287(صأ37-1639:43)رفم

161(ارفم

يو

فالوحمعصانفاد

قالوا:وأخرونرعذ،حدثتد

أحاب03.ملاككفمهتد

أجليمنلى:وقالبسوع

منبلالصوتهذاصار

أحلكم.

هموفيما9

الجبلمننازلون

نائلآ:بسوعأوصاهم

رأيتم.مماأحدائعيموالا

و96

الجبلأ-منهمنازلونم

أوصاهم

أبصروا،.كلاأحدآيحذثوالاأن

287(ص163)رفم9،:37

ذإيرمضالمطادوفي

الحلمنهمنزلرا

كثير.جغءإضقبد

ل!مطحوناللمسهمبسرعحاء!!رقالولمهميسرعحاء17.6//33لم!!كأنص!معىوسسرلات+رلم5*طح*5متى:

0007.!كأ()6نص!*-!!لم"اط)ه(صأ2!ال007.2988.6!كأنصأحهرلم5فالولمسهميسوعأتىقا!)سرص(*

رر.28لماراهددا5"صا!صا!كأنص!5-!صات+لم3!51261اكأصرر!لهالدىوز(!اراهاصطفيتالذى77مرذر:

وحدهيرع1310()-الإلأأصصلا!29.1241.1424!ليا!!ر(3)6!كأمعهموحدهيرعإلآ!086لا!ءه298.1241.1424وكام

اء"33.298لياهلأسا"شا!كأنص!صرصلم+م13ه*ولفنازلون096صرس!لم013*ط!أ!نصأسرا!ا4ءهاراه

هء33للا!!نص!+"الم5للاطشا!كأعدمن6

كأده7؟4ونصأ)بح-(ءهدلا!رسأصرتبهالذيالجيبوز(!كلممرق؟صص)ص(سشعورات!"لم*""حولالحيبوز(356:ر!

513"هـء15رهـ!وأصعح!فهم6ا41241ءودأدى36.7ف3صصصشعت،ه(51ألمخنارالكن:حه298.1241ت!ا!

89:15تث!ا:42أش!2:7مز؟22:2تكقىى31

بطا:17-18مئى:ا-9:2

1:17-18بطمرل!:7:2

8:43:12!16:02؟مر119:ت

7:36؟5:43؟8:03مر:119

7:36؟5:43؟
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17:ا-91)مت

الانسانابنينهض6حتى

.الأمواتمن

67-671:يو،28-936:لو!أ-13أ9:مر؟أ-17513:مت

9:2-01(امر

الإنسانابنقاممتىإلا

فحفظوا1..الأمواتمن

وهملأنفسهمالكلمة

دا6هومايتساءلون

.قياممالأمواتمن

2611فمار

92(ص13:1718)رنم

السصاواتمنصوثوادا

ابئهرهذافائلأ:

.سررتدهالذيالحبي!،

92(ص18)رقماا:ا

!سماواتادسكاد"وصرث

ابئهرأنت

.سررتبكالذي،الحبيب

!*،هلص!+هـ"المللا(2)6كأشاطبقومشى:97

14ع13*!ايأمرا!سقاممتى)9(016:مرقس

92(ص18)رقمب23:22

:كانالسماءمنوصرت...

صابادهرأت

صررت.بكالذىج!،اد

!يلت!مجيء162.

17:15-13ت

ذافلما:ئلينقا7لتلاميذالهسأو01

باتي1نإن.إبثبابنبعنىالكتبةلقول

+يا-سحظإبثياإن:ونال+انأجابا1ؤلأ؟

..كل،شيءسلدد.مو6

9:11-13مر

ذالما:ئلينفاهفسألو11

باتي1ن1بثيأبنبفيإنمحتبةماديقول6

1ولأباحيحظ5إبليأ7:لهم!ال7ف12؟1ولأ

عنمكتوبهووكيف؟،عل!شي6عدذ

؟لئردك6وكثيرالميتأأنالإنسانابن

رلم+5سابسرع11.7بحصصعلاتشاه8و33.007.2آ20للاطكأنص!لحسمصوسسر24//لم!رلم!ح!7".1!ى:

.33ل!ه*!!!نصاحرسرس4+/،ل!2دا()6صاأؤلأ7افسركرلاتءهر.33296.1424د!"ط!!كأنص!حرسرس9

؟لمأ:الحئحبركم!ات!يرذ16قبسركرلاتء"0071424

نص*أسرص.حرلات+لمرا5*!!وفالأحابوز(12.7لا!ءهط*والكتبةالفريسيرنيقولأ04!112631:مرقس

أ")28(+*لبرذ!س!ه565شأهسيرذ61لاتت298ءه565!2ي!دلال!لا51!!+إنانبسرس02798ء"لاس!!

:عول،!ء!ل!ه*ع(عم565296لم5*لأ)ط"!!نصأ+رلمس!ولئخنقر()كأ:ئردل16ر3لملا5"ط!ولكأ2نص!+"لمأ!لاة!اهه؟3!أ

ى3:23ملايى2

:01-13:متمتى

مت:11:مرقس

4:ه؟ملا

01:33؟8:319:31؟12:مر



67-671:ير؟37-943:لو؟1-9492:مر؟1-17421:مت287

ا-17:5113أمت

يعرفوهلموجاء،تدإيلتاإنلكمأقولاولكتى2

؟أرادواماكلءب5عملوابل

يتألمسرفأيضأالانسانابن6كذلك

لهمقالأتهالتلاميذقهتماحينئذ3.منهم

.صالمعمدانيوحناعن

ا-13(ا:9امر

أتى،قدأيضآإيلتاإنلكمأفولالكن3

مكتوبهركماأرادوا،ماكلبهوعملوا

(361قمار

تا!.منهم...كذلك.المعمدان..حينئذ.16بحسص)!33007.0101.1241.1424*!كأ2113/5متى:

917(ص11:14701)رفمتق6

17025لو!26:2؟02:17؟17:22؟162:ات4:1211:هملا؟11:14تتى:13-01:

17:14-21مت

أ،17:921:21

2(83ص69!1)رفم71:91

هموفيما

أوصاهمالجبلمننازلرن

...قانلأ:بسوع

أ-جاؤوااولمأ،

تقذم

إلى

الجمع

إلبه

اطمسوسالصبيلطشفييسوعا.63

14-9:92مر

22-23ة11،أ9:9

9:37-143

17:6

283(ص161)رنم9:91

أوصاهمالجبلمنهمنازلون

أبصروا..مماأحدآيحذثرالاأن

التلاميذإلىجاؤليأ6اوئما4

حولهمكثيرآجمعارأوا6

كلوللوفتدا.يحاورونهموكتبة

رأوهثاالجمع

تحتروا

عليه.وسفمواركضرا6و

ل!ص(

يإنزلواإذيوممتالي-ادفي6و37

الجبلمنهمبم

كثيرم.جمغءإستقبد6

؟9حه2714313!كأنص!بحصص()سرصلات!جاء!9؟*5*طحهمجاؤوا146متى:
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ههنا.إيأتذموه

لهم:وتالافأجاب9

غر-المومن،7الجملآلها
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؟الآبأرنا:أنتتقولكيف

هـكأ!0172361*-أمصوسءهلمه!أحيالأ61صرص.صلا!+رام*!حنص!ءه27140ط!كأيؤحذ7!01متى:
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أ-126ة:6امر

للوقترآهفلئا

،الروخءصر!7

يتمرعالأرضعلىفوقع

:أباهفسأل21ويزبد.

قد7الزمانكمءمن
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نقدرلملماذاوبالرا:انفراد

فال77ف02نخرتجه؟أننحن

محم،تفة-اممات6دلهم:
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936(ص231)رتم17:6

الردث:فقال

إممانلكمكانلو
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ضعكلى4/ء+ل!ساساكلثم7تبصسرصشعتس!"007.29!33رلم5!!كألص!صسرصلات+3*طح+يوع25متى:

تب؟صصءه031333.007.298!كألص!صسرص.صلانت+للاط!حإصانعدم16لاتءه33.007.29!لم013!!كأنص!سر
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لهمفال

يسوع:
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د16و
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يقرم.مأيامثلانة

هموأئا
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مرلويو24-17:27ت
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وعنك.عنيواعطهمفخذه؟إستارأ7تجدفاهافتحتومتىخذها،اؤلا
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؟فسكترا34؟بينكمفيماتتكالمون7!ساعةادتلكفي+ا

بعضمعبعضهمتجادلرالأئهميسوعالىالتلاميذتقذم

46-9:48لو

لمح!(

خلهمداو

فكر،

3:3،5،13:02ير
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فيهم.اعظميكونانعسىمن

(661ارقم

3:3،5،13:02،يو

ونادىفجلى35

أحذإذا:لهم!وقالعشرالاثني

آخرفيكرنأؤلأ،يكرن(نأراد

.اللكلوخادمآالكل

7ولدآ7فدعا2

ليسطهمفيوأفامه

:وفال

لمإنلكم،أتولالحق

،دالاولامثلوتصيرواترجعوا

ملكوتتدخلوافلن

فمن4.السماوات

الولد،هذامثلنفسهوضع

فيالأعظمفهو

.السماواتملكرت

ولدآفأخذ36

وسطهمفيوأقامه

لهم:وقالاحتضنهثم

فكريسوعرأى7ف47

نلبهم،

ولدآ6وأخذ

عندهوأقامه

لهم:5وقال48

46(ص27)رفم3:3،5

له:وئاليوعاجاب

احذكانانلك،اقرلالحقالحق

نايقدرلافرق،منيولدلا

...اللةملكوتيرى
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مثلواحدآولدآقيلمن

باحمى،هذا

يقبلى.

692(ص9-16818:6)رقم

33-37،:9أمر

داواحدآ7قيلمن37

باس!،أولادمهؤلاء-مثل6

،صقبك7ومن؟يقبلى

بلانايقبلئفليس

أرسلى.الذي

46-48،:9ألو

صلدصادهذا6قيلمن

باس!،

فبلى،منو!؟يقبلى

يقبل/

الأصغرلأن؟أرسلنيالذيمما

جميعأفيكم

عظيمآ.7يكون6هو

يو

705(ص13:02903)رفم

أقولالحقالحق02

أرسلهمنيقبلالذيلكم،

يقبلىوالذييقبلى،

يقبل7

أرسلى.الذي

كاها)*(نص!+،531ل!"حول4أمأ؟*ع16ءه)ديا(هحك!هزلاءاولاد16سرص.ل!مح!ه3!-!ات565د!03*ينأ-37:مرقس

س!ه2740.298.)1241(ليا

007..33لمتساح!كأ43714ء7ونصأفبراور-ح؟4!!3!1350!5ل!!ولحأ،،173!!الاتءه!!73ء482631لو!ا:

قبح"بم43ال17خ!حاور؟تبلاتءه1241

.كيءايفآ027يوحنا:

:13ير؟903(ص917)رقم01:16لر؟176(ص401)رقم04-01:42مت؟894(ص403)رقم44-12:45يرقىى،2

238(ص141)رفم5:23؟705(ص903)رقما-217

5:01:04:متمتى

:01مت:37:مرقس

01:16لو:48لوقا:

01:يوحنا:02:مت

01:16لر

01:16؟لو

01:04مت

01:16؟لو

01:42مت

12:44ير؟

الشياطينئجيرجالذىالخرب1670

3841-:9مر

:7يوحناءبجاأ386

حدآواينارأ،معلميا

باسمكشياطينيخرخ

94-9:05لو

:لوقايوحنا+فأجاب،9

حدآوارأينا،سئد-يا7

احمكفي6شياطينئخرخ

)صص(9لم+ولقانلأ7وفا!ابأات(28الم!وتال7واجابأءه)565.007(رلم*قال7وواجابأحوفالاحاب387:مرقس

سرسح"298للأ55)لا(!!نصأ

16ءه298تط+ح4ءومعلمياوز(16ا!28.2961241رلم*!714.شا!هـء373نص!+!1350ليات5طشا2ولكأال!947لوقما:

ص!ه33.007.298.1241اأ13للأهتسا!!437ءودص!!01350للا!شأولب

:18-04:لرمرقس

5:هلرلوقا:94:

ت؟11:23

824،45:؟

12:03

9:33

11:27-92

ا:23الر:111394-.ه:
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67-671:ير؟94-905:لو؟38-ا!ا9:مر؟ا-185:ت592

01:142امت

176(ص401)رفم

أحدسقىومن42

فقط5باردة7كأسأهؤلاءمالصغار6

فالحقتلميذ،بإسم

يضيع6لالكم،أقرل

.هبمأجراد

38،41-:9أمر

لي!لأئهه،حنعناف6

:قاليسوع7ف093مضايتب!

احالي!ىلأثه.تمنعوهلا

باسيقوةيصنع

؟شرآعلىيقرلأرسريعاوبستطيع

فهرأدنا،عل!ليسمنلأن.

سقاكممن1،لأن6ضا.م!

ماءكأس

فالحق،للمسيحأثكماسم7ب

يضيعلاإثهلكمأقرل

.أجره

051-9:94ألو

ليىلأنه،همنعنا7ف

لهفقال5.معنايتبع

؟7تمنعوالا:عيسود15

أ-كم،عبليسمنهلأن

اهو.كم7م!

)لمحنه!(

(761ارقم

قبسرص!لات5ماءلارد!اءر.565.0)0)33032"!لا6+لاه5142401صغارأهرلاءالاكنرالصغار!لاتت5صعارأهؤلاءالاكثر642قى:

قر؟بحكرسرصات5أء"غاه"!5أ+3ألا1650سرص.كرء""15قبراور)كلم(؟

يضسعلش!الذي!باس(؟صرص..!!اهكلة+س!+هداواه؟لةدا66د!3+علكن،نفسه)هو7س!"يتبع!اليسلالهلحمنعناهيتبعا،ليمىالدي!386مرلس:

سرصصلمملا!ص!ه002740!كألص!لا!ءه1424)24)28.565.007لمرا*5،لم(5اه؟ع)+ء+هلاومعا!()معنالا565(لثا)أ!3!اهكا،

+!ولكموز(مرتينأ-004سرصءه!2ل!راللا-!ات0565اجاب0936اه،لة(29!:+ع+هداطاساح؟اةمماعدا+ع،+،3:)ح)ت(

01!اباس!ف-حرسرصظ285652981241ي!،1ديا55للاح!!نصأءه*نا...كم!س!"ساكم...لاأبح-حرسرصلات

سرا!298.1241.1424لملال!-اكا+ح!ولكأ2لصأ3سرصلاتت+؟أ*5هرح+*اعى41(لم003!اد6)+

!ل!ا!شاولكأ2ر/4و7رنصأ!+*!0055س!"2981241تط!*77برو715دصأ+لمرا1350ل!51للا!ح!اةك!ءلا3+ح،7لة946:لوق

رالم!21350!نامرتبروز(17جمه43!ومعكمولاضدكملشلانه!بحسرص..ء"33298لاتطضد!لشلاله17+لمراراه5دلأ5

سرتلات33.565.298.241).11424،لياتللاطك!هشا!ا!نص!050كم...نا!ءههول+!لا...كمإ

12:3كررا!يي6خىقكط9ا0321(ص188)رقم11:23لو!691(ص117)رتم12:03تلىقي6

25:04ت:42:متى

492صلى:38-.4:مرقس

492صق:94-.ه49211صق:!4لوتا:



67-671:يو؟94-905:لو؟42-905:مر؟6-189:مت692

عينكاعثرتكان1680

8611ارقم

18:6-9مت

5:13

7قآ

292(صا-016618:6)ر

أعثرومن

المؤمنينهؤلاءالصغارأحد

لهفخير،بى

حول7الرحىحجرئعفقأن

فيويغرقعنقه

لمللعاويل7البحر.لحة

تأتىأن+ئذفلا؟العثراتمن

الانسان+دويلولكن،العثرات

فإن8.العثرةتأتىبهالذي

رجلك،اويدكأعثرتك

خير؟عنكوالقها!ا6فاقط!

الحياةتدخلأنلك

42-9:05مر

أعثرومن42

مؤمنين6ادهؤلاءأالصغارأحد

كثيرالهفخير،ص،ماب

رحىبحجرطوقلر

فيوطرخغنفه

البحر.

وإن4

يدك،ثأ-اعثرت

فاقطعها؟

الحياةتدخلأنلك

34-ء41:3بما-17:2لو

367(ص922)رتم17:1-2

:لتلاميذهوقال

الأ!ثراتد16أنيمكنلا

تأتيللذيويلملكمشا6،صتأتي

براسطه؟

له62أفضل

عنقهطحنمرحى6بطؤقلو

فيوطرخ

يعثرأنمنالبحر

.أحدصهؤلاء!غارد16

نصأ+33للا5كأ+هى.282.295807ل!ط!كأنصأ007)اد!ق(!أا!565.1424!ضدأ+3راه*الى66شى:

سرضعا!آول!ءه298لمط!كأدصأصع-خشعكلات+،لم5*()6!ذلك17س!ه8.01424)01.1241و33.007.2لم5لاط!

لاتا!124.424)298.0)01.+ارالم5ط!!كأنص!مدةءه28لى+غ،لىء!لحصر-+*146!8.4بحمصوسصع-ح

سرلات+لم13لأ5*طح2!ولنصأ،هالايمانالمالكبرأات3155+حكأا!16+298رلملأ3!-!للاخاصئ427:مرقس

+آ"ا5!حوللصأس!"298لأ5*ط!ث!3أل!64ده!ا3ع!43.7بحصصع

لا7!!!؟7ءلص!سرس.حرلات+60ره)8(*!!فربل16ءه29124!.الا!!7ء()ونصأ+ل!،6301د"هد!"*!ألوقا:

نصأحبحصسر+630لاولرحىححرور(أ5"*طصحجر56فحيروز(2.7فب3سرص.صاتءه33.298.1241لم13

لالا219!ء"!+!لص!وال!+كاو3كلهـ!*هئ!2ا-1463قبلاتءه8.1241و2ي!5،1لا!!!،7ء

يياقكليكلي81يى8قىكلي6

17:27؟92-5:03مت:8-9:متى

203-5:9مت:-2448مردر:

8:21كررا:2-ا:لوقا
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(455-9:2امر6-81:91أمت

يدانللثتكونأنمنأقطعيدانلكتكونأنمنصأعرجاو6أقطع

ضارادالى،جهنمادالىوتمضى6النارفيوئلقىرجلاناو

أكثرتكوإن443..741تطفأم-لاالى.الابدية

لكخير؟فاقطعها،رجلك

أعرجالحياةتدخلأن

وئطرحرجلانلكتكونأنمن

تدأعثروإن47(.77614جهئمفيأعثرتكإنمو96

فاقلعها!عيك،والقهافاقلعها،عينك

اللةملكوتتدخلأنلكخيرتدخلأنلكخير؟عنك

نأمنأعورأنمنأعورالحياة

فيئلقى6وعينانلكتكرنفيوئلقىعينانلكتكون

لاثود!ط!جد7،48جهنمد15.النارحهنم

لاتطن!1ثنارويموت

8611ارقم

19(ص52)رتم1313:

،الارضملحانتم

إذاولكن

.دجثديضلح.مبنارلانكل-واحل!964

ملوحةبلاملح7أداذالكن؟ملح7اد

9،35(ص218)رقم343-د:14

جتد

7حلحادايضآا5إذالكن؟حلحاادإذأ5

ه،!!ه،!أعأ،مما096لات!ء"ولنصأقب+ء9لم"013متى:8*!ط

!/()!كل!5ئطمألاالنارحيثادحهنمفيئلقى!سرصءه28لم"ا*5-19أسرصء"072740.007.298طا!16-434صق!:

لات+ر،ا55ولئطفألاوالاريمو!لادودهمحيث)48(4417(1بح)ءح()صع()صص(شع+5سأ!!كأ2لصأ+كأ2-9تدخل

لم9+)007(3ر55!ئطفألااليالنارالى7)48(.04فسرصمماء"6و35652.!27402ل!5رزطح!كأنص!باس!سرس.

أ)ص!(50))124(.1424لم!تمصي4447.7آكما4617(1فسسرصكاكاح")!2(.298لم2740لياهللاحط!كأنصأ)سرص(

!!15ص
صراتءه29!28.565007ي!2740دلا5*سا5!*لصأبح-حرصيرلات+ل!013حولالار2817للالا!للا-اسر

ئضفحبالملحقربالىوكله(4!غ"اةا5)أحاعئتثحس!(نابى)فينارراحدكللان!ات!ئضفحلالملحفربالىكللالى-13(:2الا0946قب

؟ا!(أخول!!435احأ:*؟!ارو.)!!ح-!حصرصحه.028565007.لم0274013-ا!لصألحصصسرسلات+ليا5سأ!للأ(3!الهـاة؟ل!)أماع

هء02740296للاط)5(ك!!)ءمرتين0056ديدي

151ل!!+كأبم(7)وءاة6)صتير(بخسءه296.1241رلم5لاك!!كأ37ونص!لحصصع-حسر!تت+لم7*"!ول534لوتا:

صع-صرام!؟ه124ا"!!سالاهكأنصأقبشعكلى+ءرالم!*"7ءو

66:42اشلى591126(ص563)ر92-03:ءتقيي21

692قص:8-9:متى

692قص:42-48مرتس:

11:15مت:34-35لوقا:

:13هاش4:6؟05:كو66:241ا!ق:1148

23
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5:13،مت6

يضلح؟فبماذافسد،

ئطرح6لأنإلألشيءبعد5يصفخلا

.الناسصشاؤيدايرمخارجا

(5ه42-:9أمر

تصلحرنه؟فبصاذاصار،

لكمليكن

بعضآ.بعضكموسالمواملحأنفسكمفي

لل!كحأ

34-35،:14الو

لا35؟ئصقحفبماذافسد،6

يصلح،لمزبلةولاأرض!+د

خارجآ.فيطرحونه

فليسمع.للسمعأذنانلهمن

9611ارقم

هء133.298ح!كأنصأ!رلم5*!وخارحأئرمى16قر؟سصسرصات*!135متى:

هء!7!هواد03.7لاتءه63456!!ل+ةكه*لوقا:

792قص34:3-دلوقا:

18:15-14مت

؟7الصغارهؤلاءأحدتحتقروالاأنظروا01

كلمالسماواتفي6ملائكتهمإنلكمأقوللأثى

فيالذيمماأبىوجهينظرونحين

،7111؟السماواب

لإنسانكانإن؟تظتونماذا

يترك6أفلامنها،واحاوضل%سوفيمئة

يطلب6يذهبو5جبالااد!على7والتسعينالتسعة

،يجدهأناتفقوإن13؟الضاك

يفرحإئهلكمأقولفالحق

لمالتيوالتسعينالتسعةمنأكثربه

الحهالالخروفمثلا.96

921(رفم)ق

15:3-7لو

036(ص921)رفم

المثلبهذافكفمهم3

له7منكمإنسانأفي"فائلآ:5

ميترك6ألامنهاواحدأأضاع6وخروفمئة

لأجليذهب6والبريةفيوالتسعينالتسعة

جدهواذوإ5؟يجده7حتىجماذ!مااد

فرحأمنكبيهعلىيضعه

كلم؟حصعصسرصالم/عدا!13ل!-أصعءخس!ه)رر(!السماءو6صع-خسر!شع-حاتء!!ديالمزمين6(:)01718متى:

+767140"هد!"ط5هلكقدمالئخفصبحص(سرصءل!1515"29!)،+ط(وليطلب)+جاءقدالاسانابنلاذ1(111(0:ا9الو17اوساور

سر9+7803للاكأهوتدع0126اور،بحسمصوسصعسرصالملمعءه8و+3332را،5+ط!كأنص!لحسصلىسرصلات

4ءه565لم03ميطل!6،كأ!مصوسصع-خءه.1424لم03!حروفأ297!"لم5ط)5(!نصإ

الات!الضاليطلبيذهب6ويدعالا16!8!عاه"ء5خ716اللاتييةمن!يملكالذى4.7سصسرصس!؟؟ه28م03!35لوقا:

-صكرص
!ا1424713للألاهولكأحيث71مب(سر

042(ص265)رقم.ا:91لر111(ق-،)

01ة!الر:12:11111اع:01متى:
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67-671:يو،94-905:لر؟42-905:مر؟15-1818:مت992

ا-18:5،14أت

7أبيكمامام5مشيئةليست"اهكذا

الصغار.هؤلاء6أحديهلكأنالسماواتفيالذى

3-7،:15إلو

يدعو7والبيتالىويأتى

معى،إفرحرا:لهمتائلآجيراند15والأصدقاء

إنهلكمأقول7.الضالخروفيوجدتلأثى

فر!هكذا

مناكثريتوبواحدبخاطئصيكون!سماءادفي6

الىيحتاجونلابارآوتسعينتسعبما

توبة.

0711ارقم

:)+!!*نصأاور؟فلرص.ص+"33.007.298.01011241.1424لم307803لا!ابى16لحص()سرصءهلم3كأ145متى:

50ء565.290101!.رري!سا!!!نص!لات+ل!13!570*واحد316حرصركر.سلاتت+ه26.565ي!5ل!لا!!

"2415)298.دلأط!كأ73ءلص!+)28(لم013*!6!07ءه735!ي،0لة1241ل!،1*!53*ط!داأأ!أ66:رق

3:9بط1،2!ىق

15:01؟91:01لر؟5:02يع:7لوقا:

ااخوىااصلأح0170

023(رقم)ق

18:15-18ت

/لح!،ايى!1أخطأوإن15

وعاتبهفاذهب،كأض

نإوحدكما.وبينهبينك

؟أخىاكربحتفقدمنكبهع

فخذ،يسمعلموإن

17:3لو

368(و367ص023و922)رقم

أخطأ7وإن.لأنفسكمإحززوا3

فوثخه،أخرك

وإفي

له.فاغفرتاب

02:23يو

بحصمصوسسرلاتت+رلم0780"ط!نصأاور؟لحصصعءهأ!كأ!!15متى:

كلمبمفسرلاتءه298.1241آ5*يا!!كأدصأدح-حشعكلىام9عءييلم63013503يا5اليكوز(73لوقا:

91:15تث؟91:17لا؟ا-.5:92يع؟ا:6غل؟ا-6:6كورا:ا-517مى:



1171أرفم67-671:يههـ؟94-.د9:لو،42-905:مر؟91-1802:مت

أ-18(18:5ات

لمكي،ماثنيناوواحدأايضآطثم!6

تلؤمئ!هبم1وشاهث!ن6\شنفممحى

فقل،منهميسمعلماوإن7،كثمةكل

الكنيسة،منيسمعلموإن؟للكنيسة

كالوثىعندكفليكن

كل:لكمأقولالحق18.العشار7و

مربرطأيكون5الأرض!علىتربطونهما

علىتحقونهماوكلسماء،6في

حماء.6فيمحلولأيكوناالأرض

495(ص356)رفم:2323

!طاداهمكفرتمالذين7من2

الذين7ومنلهم،غمرت-قد7

أسيكت.أمسك!م

16134+لم،07801*ط!كأ+ه(33.2980101!2.لم"ا5لاط!ه!كأ3داه،دا،عالكىنص!!كهءش3124-1666:متى

السماأقبء/ء"33298!2طكأ+السماوات71!+!018ء"!+!017!134!ءهط2134أ000570ئم

س!هرلمه!!نصأ*لم580**الساء!فء/س!"33ط!السماوات16!ه33ه!نص!+لم580للا

ولكأ2لص!1لح2الاخصع9+كأسئغفرأح"لا1.!لغفرت!عر!0780*2!غمرت6سسرصات!الذىمرتير236يوحنا:

!ا33714.565ي!،0501)لا(

ىى6
276(ص158)رقم16:91تيقى81111ق011101ق91:15118تث

16:91مت:0031118صق:ا-517متى:

16:91ت:23يوحنا:

ثلأثةأوأثنانأجتمعحلث171.

18:91-02ت

شىءأ!ألبالارضعلىائنانكلمتاثفق6إنايضألكمأفولالحق،أ916

اثناناجتمعيكرنئملأنهحيث062.السماواتفيالذيأبىيتلمنلهمايكرنف!نه،يطلبانه

وسطهم.فيأكرنأ-!ناكفباس!،ثلالةاو

1326بحصمصوسصعصسرصا!+لم5803.!70)0(!نصألحسرسلاتلة33298!ا!كأ-!صرص5"0للالأو916

3!5!وله؟ه+لالاه3+أ*!!ة+لاأ+ه1424)33(.0780ي+أ+لالاهفى!+ةآ+الافى3ولأ!+"28.565.0101.1241ي!!ل!مم!اتفقمأس!ه007ل!05803

كلم؟سرص+!)ا!(!5أه63!ا!هو!ا!هأع3ممة!+أ0026ءه!298نصأ50ط

14:14:13؟يوايرها:ه-7؟2:22؟يع7:7؟اا-.2:ت9



67-671:يو؟94-905:لر؟42-905:مر؟23-21،35-1822:مت103

أطخفرلآ1720

7311و721ارفم

21-18:22ت

مرهكم،ربيا:لهمقالجطرسد16تقذمحينئذ21

الىهل؟لهأغفروصمأكأادحمأد16ئخطئ

مراتسبعالىلكأفرللا:يسوعلهقال22؟مراتسبع

.مراتسبعمرةسبعينالىبل

17:4لو

368(ص023)رنم

ورجعاليومفيمراتسبعاليكأخطأ

له.فاغفر،تائباناقائلا:7مرات

نإو4

سبع7/ط!!إيى

"ح033!3612-15س!ه298.1424)!(!نص!سرص+!ا-3!لرس؟حرسرس9)ع(لا،3+3راه*سا2!ا-46213لى:

لاتتد!+ل!!طثمنص

3را0630.1350للااليومفي17!اد+كلم؟سرلا!ا!298.1241)3(لما؟ط!!ولكألصأءألم!"60.13503ر5!*4قا:

كلم!لحصركرسرصاتءه2981241.دلاط!!!نص!بححرصححرسرسلات،

4:24تك

يرحصاالذىالحبد1730

23-18:35مت

ئحاسيبأنأرادملكآ،إنسانأالسماواتت

وزنة.آلاف-عرة7بما-يونواحذابص*ءفذتم7المحاسبةفي

وكلوالاولاد+وامرأةهوئباعأن!ستدمد16أمرئرفي

على،تمقل+تانلآ:لهوسجدالعبد+فخر26بن.

لهوتركوأطلقهذلكم!بدادد!سئد16فتحئن27طم.

.ممئةلهمديونأكان،رفقائهالعبيدمنواحدأوجذالعبدذلك5

منةء!اور؟فب+ث!كئيرة6!لم013*ط25!نصأ!هـكأ!6لاتت+لمرا5*ط*نص!ءه!!،!لأث!ء!فىهمه!246

كأ!نص!يرلات+33للاط5+،الاتط"!كألصأصصرصا!007ام-أصصرسضعكلىا!!3ر5ل!سيده0256

!+*نص!بحمصوسسرلات0033.298،1تطكأ2ذلك26.7ء"53!نص!+"لمل!ما!*بملكأ-ا"5"7+ههلم5

-1!+آ*16243صصرصلا!ءه0007!!لص!ت-صرصات+رالم!50للاطكأضيد+يااصع4+،58031*

"5!0285سرص-أيرصسيده!صع-حشا"لم5!ا-33.295027.64!3رط!كألصأ5-أسرصات7هه!3

742:لو:2591:1125مت:23



67-671:يو؟94-905:لو؟42-905:مر؟23-1835:ت203

23-35(:18أمت

رفيقه+العبدفخر92.عليكليما7أوفيقائلآ:بعنقهوأخذفأمسكهدينار،

مضىبلئردفلم03وأوفيك.،علىتمفلقائلآ:اليهطلص

6كانمارفقاؤهالعبيدصأىأ-ف31.الدينئرفي+حتىسجزفيوألقاه

حينئذفدعاه32.جرىماكلخاصئتهم6السثدعلىوقضواوأتواجدأحزنوا

طلبتلأثك،لكتركئهالدبنذلككلالشريرممى،العبد6آيها:له5وقالسثده

سثدةوغضب"3؟زجصبم6ثأناكما،رفيقكالعبدترحئمانتمايضآ6ينبغىكانأفما33؟المن

ابيفهكذا7.03لهكانماكل15يرفي5"انحتىالمعذبينالىوسقمه

.7لأخيهواحل!كلفلربكممنتزكواأإنبكم،يفعلالسماوي7

3711ارقم

62ولهصتخذ!مصوسصرس.ص4/+رم*ح2قدميهعلى+092بح!سرلمس!+280101.1241.1424."3033298!حنى287

و29831.6حط!وللصأ+لم13هللا5+ان035بحصعسرص.صلات)!007.298.1424لم580ه!ا!+ح!*نصأ

007.1424.ك!07!1424.41.32.0)007.124ل!،51ط!هم16حه298لا!حدت16ء"!!هـ!2لص!+ل!را5"طصااكأ

!17يرصس!ه!115ءه298!237140345ءزجمئكم16صعءحه!انتايفأاذأ!سرع!؟2ادأ20336!هر16لح-ء"

كأ!لصأ!13)الم0"ح63140؟هأ!3!ه"ع035صيرصلاتتءه0071424لم03!!اكأنص!سرلى.ص+لمدلاطح2+كأعليه

سرص.كرلاتءه.03007.298مما!!مه!نص!سر)س(.حر"لم*ري!*حزلاتهم+اا!.565.298.0101241.1424)28.33لامم!!ح2

6:14مت8:35112:ت26:
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اورشليمالىالاخيرةالرحلة*-

711وه741ارقم

لوقا()بحسب

اورشليصالىبالذهابالقرأر174

251(رفم)ق

91:ا-2مت

693(ص251)رتم

يسوع7أكملاوثا

إنتقل،الكلامهذا

وجاءالجليلمن

عبرمناليهودثةتخومالى

وتبعته2.الأردن

فشفاهم،كثيرةجموغ

.كهنا5

01:امر

693(ص2اد)رتم

هناكمنوقام1

او،6اليهودثةتخومالم!

اليهفاجتمع،الاردن

كانوكعادتهايضآ،جموع

يعقمهم.ايضا

وجاء

عبرم

9:51لو

)!ك!

تمتوحين

وهولارتفاعهالايام

لينطلقثثتمدصجه16

اورشليم.الى

)492

صرص"ءهبر،،207.خبح-تا!لفا17:منى

فء"296لأ!،+ح!كألص!سر-+ولعروالى!سرص.لىلاتتا!1241.424)563!2رالم55*!ح22وز(61:مرقس

صأ+ء،أمخ،3ءصحهـءاد!ء")29!(3رت)ط(صحهـ!ادنثت!!م،1واه5للأ5*()6كهـه!ثثتل!()-ادصجهـء516لوقا:

"ح7هه!4ءرنصأءه

؟د13:3؟ا:11؟7:28مت:1مئى:

1241

01:مرقى:ا:ير

لو::51-56لوقا:

04؟1107

42-17:11:404!ير

السامرلونلررفضهلسوع175

9:52-56لو

أةحتىللسامريينقرية7ودخلوافذهبوازسلأ.وجههامامدوأرسل2

اورشليم.نحرمتجهآ7كانوجههلأن،يقبلوهفلم53؟لهئجذوا

لات41!2.1424،ي!للأع8!مدية527:

،خافترا!ع2؟ا؟تلاهـء،ههعملا5ء++هلا

.307!"كأ4ءو73دصأسرص!آ13راهل!51ت5*دا!حولكأ2لكي!16

4:4يو؟01:5مت:52اأ04-4:42ير،17:11لو!ا:01مر:51-56
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9:52-56،يوألومرمت

نار.هنئتىل1ننقولأنأنريد،رببافالا:ويرحنايعقوب+تليذارأىدفلضا4

.اخرىتريةالىفمضوا7.60وانتهرهمافالتفت03؟+كئفنل!مثسما"

رالم57للأ!شأابضأ!ايليافعلكما71بح-صعحءه007.1241آ!!بم4ر7رنصأبحسرلات+رلمللأت5للاسا!شا!+،:

")!هأه"أيمنتعلصانلشا:وقال055/56بح-سصعصسرصلاتء"71241.+ههيمط!ول73؟هـعمنص!مرق؟بحصسرص.صأت

ليخلمىبلالناسءه(!)نفسنفوساة(007!اليقتللئهيكياتلمالاسانابن41(!لان)+:(41لم!اانتما+)تكرنانروع41(7ئأ

حز*-لر.ص.حررر
ابي(مرلى؟"لنخلص...الانانابنئلغىالكىبحسرضعات+"007لم"ا5

9-16:امل2؟3:17مر30113:54صرق

لسوعاتباع1760

98(رنم)ق

18-8:22مت

913(ص98)رقم

بالذهابأمرحرلهجمعآ7يسوعرأىا

وقالكاتبفتقذم91مبر.

تمضى.اينماأتبعك،معقما

اوجرةللثعالب:يسوعلهال

ابنواثااوكار،السماءور

رأصه.يسندأينلهفليى،ن

ستد،يا:لهقال515،تلاميذمنخر

57-9:62لو

واحذفالالطريقفيهممسائرون-فيماو576

.7تمضى6أينماأتبعث:له

ارجرةللثعالب:جسوعد15لهفقال

إبنوأقااوكاز،السماءولطيور

وقال95.رأصهيسندأيندهفلبسالانسان

سثد،-ياأ5:لفقا.تبعنيا:خرلآ

نصأبحء"لمكأ5جمرعأ!مصوسصع-حا!1424*ا!(ء50*)6جمعأكثيرأأصرلات+رلم230ر5-احكأ2جمرعأكثيرة186!ى:

بحمصوسسرلات+لم0025011*حطلصأصعاتءه3ر!!م!0215صع-ث!

16بحسرص.!.صءه33.007.2981241.ت5لاشا!كأ73"4!نصأسرصلات!)13(لمل!1د!)!(ولسائرونهمفبماوحدث657لوقا:

!0585قبصسرصلاتحه3-عا!!كأوهـكا7ونصأبح-سرس.ص9/"()6+،لمليا5*شأولربيا17حه!؟هـ!هتذهب

نبصركر.س.حرلات+ي!161013ليات5للاطصأ2!!ل!بم،،7؟4لص!اور؟سرصءه!+!!0955

8:22لر!335:،مر:18-22:تى
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18-22،:8امت

ابى.وأدفنأؤلآأمضىانليائذن

ودعاتبعى:يسوع5لهتال7ف22

موتاهم.يدفنونالموقما

57-62(:9ألو

ابى.وأدفنأولآمالأمضىأنلي6ائذن

عدلهفقال

فاذهب6انتوأئا،موتاهميدفنونالموتى

أيضآ:آخروقال61.اللة.مملكرتوناب

أولآليائذنولكن،سئديا،أتبعك

أ!د16فقال62.بيىفيالذين"ودعأن

ومحراثعلىجداديضع6احذليسجسوعم:اد

اللة.صلكوتمد6يصلحصراءبمادالىينظر

7711ارقم

مرص9كاكا!33كأ23951!اءو33!صالصأ+"لم*هطتكفمشى:622

04(ولاعه!أول.)5طح؟هـء؟7نصأا!1424(لم،1)6!وللأاوالذهاتأل!ا!29841.ر3.!2ليااعه!(6لأ!ا+ه:)5!كأ21!956:لوقا

نصأءه125!سرحر9!،ي!ليا5*ح!3412!صر!-ح1810.007!7؟4ءو5062364امفيى7..6+ا!اه

لم+3"ت5*ط!ا!!ادصراءا!!وينظرمحراثعلىجدهاد5"(0*ط!ا،؟أهع)+ةايضع16سصسرصلا!!331241.لمتط)!(!!

"ء2.0071241*؟7ءالملكرتفي16+ةا*"ألمع(:)!اه)73!لم!لصأكلم؟ات!ا!رهء4محراثعلىادجدهويضعينظرادصراءالى!صشع

اوركلم؟لاتء"1810331298!ات!كأ8نصأ+لم037)0(*هحولالملكرتالىأابى؟9

ي7قى1112)ت(9ق11912112)ت(قى12قى7

403قص:22-18:تى

91:02ملا6:لوتا:ا

مت:2211

3:13فل

71-01:6؟37-9:38مت

21:91؟43:اير؟9:9

السبحينأرسال1770

142(و99رقمإق

15:أ-12لو

7صبمالعثنذلكوبعد96

وأرسلهمآخرينسبعيناثنين،أ5

وجههأماماثنين،أ15اثنين

نصأمرق؟سركر.حرلات+رال!ل!5ل!!حول!ايضأ17مرق؟ات4ء"440!ع*أعع61لوقا:

هسص
!!؟7ءلصأاشرحمرترتكلهرب!!!؟لححرصرلى9لم+ل!،1ليات5*طشا!!صر

أوس؟سرحر!ة؟56ي!03!!نصأ*د!ا!اهلياتل!ط!كلهـحكاه!115اداورحر

7:31؟25-2،15-ا:9در:ا:لوتا

4:35ير

ماح"1810298.1424.تلا!؟7!ر،

؟لحصصعكرمرصلاتس!ها!اه
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711-01:6؟37-9:38أمت

(162ص89)رنم9:37-38

:لتلاميذهقالحينثذ

الفعلةلكنكثير،الحصاد

ردثمنفاطلبوا38؟فليلرن

الىفعلةئرصلأنالحصاد

.حصاده

أأ-د،7،4-8أب0ا-13،وأأأ16،9-.أ:.

163(ص99)رفم

كغنمأرسلكمانااهاأ

حكماءفكونوا؟ذئابوسطمفي6

.كالحمام؟بسطاءوبمحثالتد16!

فضةولاذهباتقتنوالا

مناطقكم،فينحاسآولإ

ثوبينولاالطريقفيمزودآولا

عصا؟7ولااحذيةولا

فافحصرا،مدخلتمقريةاومدينةالاثنينواقيالى"6

تخرجرا.حتىهناكوأقيموا؟مستحقفيهامن

بم-عليهسفمواالبيتتدخلوناوحين2

سلامكمفليأتمستحفأ،البيتكانافان3

أ-12(:15ألو

حيثوموضعمدينيماكلالى

لهم:فقال2.يأتىأنمزمعأهوكان

الفعلةلكنكثير،الحصاد

رلثمنفاطلبوا؟قليلرن

المماصيرسلفعلة6اندالحص

.حصاده

هبواذإ3

حملانمثلأرسلكم+ها

ذثاب.وسصفي

4:35(اير

05(ص31)رفم

اشهراربعةبعديكردانهتقرلرلىاما35

لكه،اقرلالاها؟الحصادياتىثم

والصرواعيرلكمارفعرا

للحصاد.اليفتتندالهاالحقرل

كيسآ،تحملرالا4

مزودا،ولا

أحذية،ولا

5-س
الطريق.فياحدع!ىلسلموالاو

سلامقرلرا:أؤلآمبيتآ،6دخلتموإن5

البيت.لهذا

سلامكممجل7،السلامابنكانمهناك6فإن

ه!كألصأبح-صصلهمامماا//ءوررلمللأطحعصيياأ001!ودعاء16الياورص،+كأالحتة16!ولطالى696ا:.شى

1248مدبنةاو!فء"آراط867ا-5!سرصات007ل!18-01165مصوسصع-حسرسلات)!33.298.24"اي!5

شعكلىاتاة)1424(.0101لم5للادا!ول82اليتلذلكالسلام:قائلين12.7!اليها

صع-تسرلا!+ي!18013اللأت5*سا"حاناور(3.7ع007ا!اه5!73ءدصألا!+ي!راللات5للاداحول*26لوقا:

06126اور!آاء"ءولاأكرسرص4+!05261ءه3ر1610.28+!045صع-اتء"!!!73ءنص!لح

"ح1810"!.كأ7ءونص!+م13"ت)*("ط5ح2!!كأ2لاةهعأماء1813140175!73ءنص!25!+3راطات*"-ا!ساول*

242(ص142)رقما-ه:9لر؟242(ص142)رتماا-ب6:6مرقىى12

61:91مرو؟ا:3تك:01:61تى

35-22:36؟ه-9:2در؟11-6:8مر:21-3:لوتا



لا2

33

36

93

6:67-71يو؟أ-12ا:5لو،42-.د9:مر؟18:23-35مت703

(1أ-ه4،-78،ب01،أ-13ا:01أمت

فليرجعمستحقآ،ميكنلمولكن6،عليه

محم.ايى6سلامكم

مستحقالفاعللان

.ءطعاهـمد16

ذاهبرنانتموفيما817ق

ملكوتاقتربفدإئه7:قائليناكرزوا

أفيمبرا،موتى6،مرضىإشفوا8.السماوات

أخذتم،مخانا؟أخرجوامشياطينطهروا،برصأ

أعطوا.مخانآ

ومن

كلامكم،يسمعولايقبلكملا.

تلك7المدينةااوالبيتذلك5منخارجأفاخرجرا

7آ.أرجلكم7غباروانفضرا

افولالحق

سادوملارضاحتمالآاكثرحالةستكونلكم،

المدينة.لتلكمماالدينيومفيعمورة6و

01:ا-12،ألو

فيرجع7،لأاو،عليه

حملينالبيتذلكفيوأقيموا7.اليكم

مستحق7الفاعللأن؟عندهممما/ضاربينو

بيت.الىبيتمنتنتقلرالا.أجرته

6يةو

ممافكلواوقبلوكم،دخلتمرهامدينه

فيهاالذينالمرضىواشفوا9لكميقذم

اللة.ملكوتمنكماقتربقد:لهموقرلوا

19ق

دخلتموها7مدينيمااوإلة.

يفبلركم،لمو

احتىاوقولوا:شوارعهاالىفاخرجرا

على6!ممديتمنبناالصقالذي5الغبار

هذااعلمواولكن؟لكم5ننفضهماقداماد

افول+12.اللةملكرت7اقزبقدأثه

تكونذلكمجومادفي6لسدومإثهلكه!

المدينة.لتلكممااحتمالآاكثرحالة

7711ارقم

3سرصات!ة565298!الأجر6ب001ءه2901515!للا!!على7طمستحقغيريكىوانأ؟صرص!لايكنوان136شى:

!!56342أل!341206348أسرحرءه!للاه3612-086-!أصع-ح5231"تربوالاله:17(6)074
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801(رتم)ق

8711ارقم

02-1124:ت

182(ص801)رقم

فيهاصحنعتالىالمدنيربخ+ابتدأحينئذ02

لك،ويل21.تتبلملأئهاقؤاته،أكثر

صررفيلولأثه؟صيدابيتيا،ملكويل6،كورزينيا

تديمآفيكما،المصنوعةالقواتصئنعتوصيدا

لكم،أقيرلولكن22لتابتا.+والرمادالمسرحفي

الدينيومفياحتمالااكثرحالةلهماتكرنوصيداصرر
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قديمآفيكما،المصنوعةالقراتصئنعت6وصيدا
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سرام،لمهالنصبعداضافةعينهاالقراءة!ات5ارسلىالذىيسمعيسمعى166:ق
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أ-13:6،17؟25-11:27ات

عنهذه+خفيتلأثك،والارض

وأعلنتهاوالفهماءالحكماء

هكذالأنالآب،ائهانعم26؟للاطفال

شىءكل27.أمامكالمسرةصارت

،5صأبمنالمنذيخعقد

الأالابنيعرفاحذوليس

الآبيعرفاحدولاالآب،

الابنأرادومنالابنالأ

له.ئعقنأن

(021ص123)رقما-1:617ا3

لأئهالعيرنكمطوبىولكن6

يسمعون.7لأئها5عمولآذاتتنظر

فا715
أنبياءإنلكمأقولالحق"نى

مايرواأناشتهواوأبراراكثيرين

يسمعواوأنيروا،7لموترون

يسمعوا.ولمتسمعونما

ذال!!5لالاماح5"لاكل!)ء"4كه027أ:ألوقا

!ه!تسمع16اتءه!135161424:متى

يروا!
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+.2530)1150(ليا5*كهـ)2(حوفالتلاميذهالى

مرق؟سرصشعرراء4"15فسرص.ص
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شىء22+ذ.امامكصصارت!لاالمسرة

5حمط،ابمنالميئدمعقد

الأالابنهومنيعرفاحدوليس

الآبهومنولا،الآب

الابنأرادومنالابنالا

32.لهئعقنأن
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مايرواأنأرادوااملوكا!وكثيرين

+يسمعراوأنيروا،وأترونانتم

يسمعوا.ولمتسمعونما

أيو،

جسد،كلعلىسلطانأاعطيتهاد0002
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لهوهتهم
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والىخرحاللةمنوانهيديهي

...،يمضىاللة

038(ص024)رنم7:92

وهومنهلالى،اعرفهانا

ارسلئ.
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واعرفالصاعالراعيهواناا،

نااكما5،الحرافوتعرفىحرافي

،الاباعرفوانايعرلىالا!

الخرا!.صنفسىوالذل
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العظمىالوصية1820

282(رفم)ق

2811رقمأ

34-22:04مت

456(ص282)رفم

أتهحمعوافلضاالفريسيونائا"3

اجتمعواالصدوقيينأبكم

واحذوسأله35،واحدممكانفي6

أناموسى،6منهم

معقم،يا36؟7ليجربه
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1حد،ورفي
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معقم،5ياقائلأ:يجرئه
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34-04،:22أمت

1لمرفي1حهب

طكبك5\فى!لسهنبهك

طالسكد15كذومن

فى.أ-فك!كل.!وحأ

والأولى.العظمىالوصيةهىهذه38

1حبب:!اممثلى6ف5الثانية93

بهاتين04.نفسكهظكزطلك

النامرسيتعلقالرصيتين

والأنبياء.ء!ذ

282-210134أمر

1ثرفي1حبب
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كل.15&لح!سكومن

اطثر&15\فىكل.5ومن

ط"كتوئكومن

.7
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+)28("لملأ5*حوللص!س!"!؟هكاالمكانعدصارادأ5"007.296.1241رولم5951تط!كأ2"7!هحاءالمكانعد6!+*!32
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الذيالصالحالنصيباختارتمريم6ا.ف

ها.7ينزعلن

جةم؟

12:ا-3،أيو
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-)وإن(ح12آ)+؟حجرآئعطيهخبزاوز(17-سرس+113لا5للا()6"شأولبم()43نص!ابي؟33.298()6!يسأدالن
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+م13لأل!5")5(حول*هل4317ءخبزأ7!قب33113.1241ط!*7ءونصإسرلات!+ي*"!(،)صاولرهـء+إدا

بحسصعءه33.298طاط*7ءو263!1424!!!وز(كتم13.7صع-خ؟"298ط!437ءونصأمرق؟لحصع-لاتت

أ3سرصشعح"ط؟4ءصالحأروحأ16سرص!53*"!ولنصأء"م()3حالسصاءسالذىكمأ1)ء5(71424!هوالسماويكمإ

سص()2ءهصالحةهداياأات"صالحةهدية

يي2كما)ير(قي1112يى2ي)!و(قي6

318صقا:متى:7-ا



67-671:ير؟أ-23!اا:الو؟42-.ه9:مر؟23-1835:مت032

نفسهعلىقلولبحلأنقساص1880

117(رنم)ق

8811ارقم

22-12:03مت

691(صإرتمء22117
اليهأحفير6حينئذ

،مأخرسوأعمىمجنون

فثمفاه،

+تكفمأخريم!بمد16انحتى

كلفئهت23.وأبصر

هذاألعلوفالوا:الجمرع

أتا،2؟داودابنهو

حمحوافلضاالفريسيرن

ئخرجلاهذاقالوا:

إلأبالثمياطين

الثياطين.رئيسا+-بعل-زبول

22-3:27مر

691(ص117)رتم

ثاأو22

اورشليممنالذينالكتبة

بعل-زبول7إنفقالوانزلوا

برئيسوإثهمعه

الشياطين.ئخرجالشياطين

أ-11:423لو

ئخرخكانو،61

؟أخرس1كان(هو!أوشيطانآ

اليطانأخرجفلضا

-الأخرستكفم

فتعجب

.عملجموا

منهمقوموأقا15

فقالوا:7

رئيسبعل-زبرل6ب

الشياطينئخرجالشياطين

8:52؟8:48؟01:02؟7:02يو

038(ص024)رفم2702:

اشيطازبكالجحع:احاب

بقتلك؟انيطلبمن

واحرسالاعمىأ-صرص*3007"ا002330*!اوالاعمىالاخرس16.س(صسر)صح"1424!واخرساعمىمحرلأاليهاحضروا226:مى

33.296.1424"المه"ه+كأ!نصأسر-230+رحطكأ2ابصأ17فبصسرصمماا!ا//ءه298.1424ه!كأنصألات-!9+ح

اور؟)ف(سرصات!رالميمل!)ط(!حا!كلنص!كىصص.صضع)1/ى5زبر!لعلهـ!بعزلول!0246ا؟

قبسرصشع-حات!رالم1330.1340هللاط"ح!ولنصأصسرصضعزبرببعلأ!بعزبول226مرتس:

نص!قبسرص.!ء"333.296.1241ط!.ول*"7؟4ء!ى)ء!تعحرااخرجهولمااخرس،مجنرناليهاحضيرهذايقولوفيماوز(416لوقا:

شأ!!7؟هـءونص!سص.ص.سشعزلوبلعلأ!"هـبعزبرل6وهـءفانلينبقزةتكفصرا0156سر--صلات+"ألا5للا"ح8ع

42،13!ء)كا(!()احراجشطانأئخرجاع!دثيطانيشطعكيفوفالى:فاحابوز(+911(،18آايفأ)قتبسرصات+لمرا"5*")ط(

صرحرهول

)يو(ا-92.قىكط161119(ص79)رقم32-9:34تاق1-ا

9:34مت:321124-9:33ت:22:متى

01:25؟9:34ت:22:مرقس

ا:25ت:-23ا32114-9:34ت:1-415لوقا:
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6:67-71يو،أ-23أ:4ألو؟9:42-.همر،18:23-35ت321

22-03،:12أمت

أفكارهمفمعلم625

لهم:وفال

مملكيماكل

ذاتهاعلىمنقسمبما

تخرب

منقسبموبيصبمدينةوكل

يثبت.2لاذاتهعلى

الثيطانكانفإن

ذاتهفعلى،الشيطانئخرج

تثبتفكيف؟أنقسمتد

مملكته؟

انابكنتوإن27

الشياطين،اخرجبعل-زبول7

؟يخرجون.ممنفأبناؤكم

لكمممى.يكونونقضاةهم6لذلك

اللةبروحاناكنتإنولكن

ا-11:4،23ألو2216-27،:3امر

آيةمنهطلبواوآخرون

نه.ئجربرالسماءصت

أفكارهمافعلم7فدعاهم23

لهم:وقال:لهموقالبأمثال

نأشيطانيقدركيف

مملكيماكلخلكةوإن24؟شيطانآئخرج

منقسميمامذاتهاعلى6تقدرلاذاتها،علىانقست

قيب؟تلكالمملكةتثبتأن

يسقط.بيبعلىمنقسبموبيببيتانقسموإن25

جيتد16يقدرلا،ذاتهعلى

الثميطانايضآكانافإن8وإن26.م-يثبتأنذلك

ذاتهعلىذاتهعلىتامالشيطان

تثبتكيف7،ينقسميثبت7أنيقدرلام،انقسمو6

تقولرنلأثكم؟مملكتهانقضاء.لهيكونبا!

انامإخراجى6بعل-زبرل7ب

انابكنتاليإن9.الشياطين

الئياطين،أخربخبعل-زبول6

؟يخرجون.ممنفأبناؤكم

كى.يكونونقضاةلكمهم6لذلك

اللةدإصبعكنتإنولكن02

8811ارقم

ير

593(ص025)رفم02:!.

منهم:كثيرورفقال.

لمادا.يهذيوهرشيطانله

له؟تستمعون

388(ص247)رقم848،:

اليهرداحاب

ممنلقولحسااليس:لهوقالوا

وبكسامرىانك

7شيطان

388(ص247)رنم8:52

الالىاليهرد:لهفالأهـ(

نأ.ش!يصإبكانعلحسا

والانياء،الرايمماتفد

دايحفظس:تقرلوانت

الموتيذوقفلنكلمى،

الالد.الم!

289!!اكأبم21وعالمأأبح-تالم/ء"33."298بسرعاد:عالمأ!مصوسصسرص(الات+3را06010للاطحب!رعاد!لمف625!ى:

+أرا2330هللا)ط(!حنصأصسرصشع)المى5زلرببعلأ)لح-(!ول!لعزلرل27.7صع!هـكأ2نص!لحسر!!

لص!*2314أءهط1423!+،لم230لم!أ1432أ35ءه16243أاور؟)بح(مصوسصعسرصا!

!!298.1424"!

ص-،شلم"ا1340!اليتذلكحه(كا)أ!+!،63ا،،34أ،+عأول!ءأ،أه!+أع،عأء6دمأكهعأءه298ط!يستقراددلكاليت!256مردر:

3131!+ع،،ا!+)1241(لم0134013)!(ح2ولأ،!أمع+ع+3أءأ002826.6!أكألص!241)يقدر(حذف)و33!ولح!اأحماع!*ول،،3،،414

أاتءه**مملكتهتثتور(أ+آرا1340ولأ!ول!6لأ!أ163حه+298كاطكأ()نصألات7145+حكأ4ولع3!ول؟أ؟؟!أ"(فام-الك!

298ء"لاه*!حلص

6"لاور(41318.7(ه*حضقرثةالكى+راي!"!7!هولصألأ(بم4رضفرقةالكى؟ه3.298رط!ولكأ361712لوقا:

028.565.0101.1424ع"3214أيبم،،14234!حهكأ1561342آر!0916س!ه*هـء3أءالةه!اس!1516آر!

"ء007!!وهـ3،لص!+هو!.)33.2124ل!13ليا5*لامم!ح!1324!+ه

16:11تقىلى112ىي9.ا-92)بر(ق

202(ص911)رتم12:38مت

؟258(ص914)رقم6:03يو؟271(ص154)رقمااة8مر،271(ص154)رقم

6:03؟2:18ير،8:11مر؟12:38،16:1ت:0321116صق:14-23لولا:

لا2
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36
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6:67-71يو؟ا-23ا:4لوا؟9:42-.همر؟18:23-35ت322

22-03(:12امت

فقد،الشياطينأخربخ

ملكوتعليكمأفبل

أحذيستطيعكيفأم92.اللة

القوقيبيتيدخلأن

يسرق،7وأمتعته

22-27،:3أمر

الى6احدميستطيعلالكن627

يدخلقويمأادادجيت

ينهب،ءصمتتا

ا-23(11:4ألو

فقد،الشياطينبخخرأانا،15

ملكرتعليكتمأقبل

الله.

8811أرقم

أؤلآلمإن

؟:القرئيربط

.:ابيتهينهب6وحينئذ

معىليسمن

لاومنعلى،فهو

.+ئفرقفهومعييجمع

وحينئذ

أؤلألمإن

القوفي،يربط

متسقحآالقوفييحفظحينما21

تكون،!اره

؟أمانياأمواله

أفوى+متيولكن

يغلبه،فإنهجاء6منه6

الذيالكاملسلاحهوينزع

غنائمه.وئوزععليهاتكل

معىليسمن

لاومنعلى،فهو

.7يفرقفهرمعىيجمع

28.33.565.007.1474ولم*!5كأ64!ثة!ءأو؟1،:1!298.14244لم*ل!+ح5نصأ+3ر5ط!ح2ث!سنهب926منى:

اتناور؟3سرحرء"33كأنى7..3شعختاوله

3سرصءه31328.33.007.298سأبشطيعاحدلابلأصع-خسرلات!34)13300ق!للا!!يشطيعء"(5و)+احدلا276:مرقس

3.29!رههحط!لص!كأ78ا-65أسرصلات!آلما1330.1340اللا(هولا-43-17686ءه)2ا!اه!كأنص!صع-

رال!!للا"صاول+ار022قبسرحر++ا!41و!3.2را،3"ط!()2شأ!اك!73ءنصألات+3للأ5*ول+!وهـء052لوقا:

1241"7ءاتى!4ءورحعأة4012411!و؟7-أهـكأمنهيكون16بحء"007.298.1241ليا35ط!!*7؟4ءونصأصعسر

!حصحصسص.ص.-لات!ي!را*"!+ح!ولالم4ء)75(ونص!بحسرص؟"33.296ديا5ياح22+كأنى23.7

492(صد679)رفم.ه:9لو!492(ص167)رقم9:04مرق،،ي

03:9:04:مرمنى

52-94:42اش:72:ثسمر

9:05لر:23ا0321صق:ا-423لوقا:

33

93



النجسالروععودلآ918

012(رفم)ق

ير24-11:26لومر:43-1245مت

502(ص012)رتم

،الانسانمنالنجسالروحخرجمتى7"2،الانسانمنالنجسالروحخرج3"فمتى

راحةيطلبماءفيهاليسأماكنفيمجتاز:راحةيطلبماءفيهاليسأماكنفييجتاز

منهالذيبييئالىأرجع:يقرلأثئم(5؟يجدادوإذمنهالذيبيتياليأرجع:يقول"اثثم.ا:يحدولا

مكنوسا7ويجدهفيأتي2د؟خرجتمكنوسآ7فارغا+ويجدفيأتى؟خرجت

ويأخذيذهبثئم526.ومزثنأويأخذيذهبثئم4د.وئزتنأ

منهأشرأخرأرواحسبعةمنهأشرأخرأرواحسبعةمعه

اخرإأفتصير؟هناك15وت!كنفتدخلأواخرقصير؟هناكوتسكنفتدخل

أوائله.منأشرالانسانذلكيكونهكذا.أوائلهمنأشئرالانسانذلك

الشرير.الجيللهذاايضآ

لم+را02710ل!ط!؟حنصأا!1424،1*ح*كاو17ضعكلى"2//ح"أ!()صسر!البيت44.7،(1:و.:431ش:

لات!

29.1241،.و12403ت5ط!!كأ7ءنصر!-!صسرصلات+لمرا7""5ح!5!4!و!0ا1241،1*!و"7،7ر!ور(+24لوقا:

1240*0*رأول"نمبم73نص!بحسرص*+131/اء29!)696(33رام7ت3"طح!2!مفارغأوز(02.7فبسرصكااءه

تا33!51بح-كرسر!0625ععسرلات

2:2لط43:2-45قى:

الحقيقيةالطولهى0910

ا:27-28الو

طربى:لهوقالتجمعصادمنامرأة!وتادرفعت6بهذا5يتكقمهرويخما27

للذينطربىبل6:فقالهراثا28رضعتهما.الذينوالثديينحملكالذىللبطن

ويحفظرنه.اللةكلاميسمعرن

أء55-42137!+ري!1240ليات5*"ح54-1612437ييلم7و275

ءل!-ولللاط5!!!7ءولص!+راي!)1240(للأ55ح2!بالأحرى0286

15:41ير؟8:21لر:23:921128؟42:الر:27

ط5!7ءرلص!4)ء(ال!!124-73



6:67-71يو؟أ:92-32ألو؟9:42-.همر؟18:23-35مت324

يوناناية1910

154(و911رتم)ق

1911ارفم

38-21:42مت

(202ص911)رفم

منتوم5ءأجابحينئذ38

قائلين:/الفريسيين!والكتبة

أية.منكنرىأننريدمعفم،يا

جيل:لهموقالفأجاب93

آية،يطلبوفاسقشرير

لاوآية

يونانآيةإلآلهتعطى

ثوغالأعاناكمالأنه.4البيئ.

1يامثحئة1لمحوتبطنهنى

ثي!،ولهخث

إبن7يكونهكذا

ثلاثةالارضقلبفيالانسان

نينوى9،رجال.ليالوثلاثأيام

معالدينفيسيقومون

ويدينونه،الجيلهذا

وهوذا،يونان.ممناداةتابرالانهم

8:11-12مر

271(ص154)رقم

الفريسيونافخرجا

!طالبين،يحاورونهوابتدأوا

السماء،-عندمن7يةآ/منه

أفتنقد2.يجربوهلكى

الجيلهذالماذا:وفالبروحه

؟أيةميسأل6

لنلكمبمء،بخاقولالحق

أية.الجيلهذايعطى

11:92-32لو

الجموعكانوفيما92

الجيلهذا:يقولابتدأمزدحمين

لة،آلد7*،!حا5
-ير-؟سرير.ص

لاواية

.7يونانآيةإلألهئعطى

يونان7كانكمائهلأ.3

نينرىلأهل

ابنايضآ5يكرنهكذا،آية

.7الجيللهذاالانسان

32قآ

!0514240صار7..4ءه!!ابحصعسرصلا!اة33298.1424لم3هل!طهسأ!*نصأمصوس!02503*538متى:

صلث؟دحصصات0101.142441للاط!ايضأ17س!ه5-

أ!552ط!ح!كأنص!اور؟!رلم1310دلا!ايةيلتصأ43ءآيةبطلب30126ر"بم؟4سوز(07وهـ!ه!11مرذر:

؟4!ه*-!ء"298لا!اي!1)1241(.33.565.007.298

ا5"007.298ت!ا!!كأ7147؟4ءولص!!لم،12401ليا5للا!!ابطدوز(7سرس+"5650101.1424!52!*ك!ح925لوقا:

أس!"!اد!03.7لحءخصعلات؟ه+007298-لا!!*73؟4ءنص!بحسرشعصات+،124011"5*حول+وز(افيحط

ابصأهكدالبالوئلاثابامئلائةالحو!بطىفييرنانكانوكماوز(+اصعءء"لأ4ءوور(15+لم7124013؟ت5*ط!حول*؟7ءنص

بح-ءه5أية!31ح2/ممأ)4!الارضفيالانساناس

يى23لىقى2:1114يرثماكي119ي3ق616قى27113(ص154)رقم4،أ1-16:2ت!قي1

2:18ير؟ا-16:4ت؟11:16لو:38-42:متى

ا-16:4مت:ا-12امرتس:

4-ه:3يون؟11:16لر؟16:4ت:92لوقا:

3:ه41:يرلى117:ايرلى:1:221104كورا؟6:03،
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6:67-71ير؟أ:33ألو؟9:42-.همر؟ا:23-835مت325

38-42،:21أمت

الجنربملكة42هنا.يرنانمنأعظم

معالدينفيستقوم

وتدينه،الجيلهذا

أقاصىمنأتتلأثها

،سليمانحكمةلتسمعالارض

ههنا.سليمانمنأعظموهوذا

41آق

92-32،:11ألوا-12،ا:8أمر

الجنوبملكة31

معا/الدين!فيستقوم

7!م،وتدبالجيلهذارجال

أقاصىمنأتتلأتها

،سليمانحكمةلتسمعالارض

رجال32!ههنا.سليمانمنأعظموهوذا

معالدينفيسياقوموننينوى

ويدينونه،الجيلهذا

.ممناداةتابوالأثهم

/ههنا.يونانمنأعظموهرذا؟يونان

2911ارتم

4حه1424ر،7345"17()241)!ء45!13:لوقا

ىي14قىى23

032!آ!

324قص:38-42:متى

01:ا-.\مل3:االوقا:

2؟ا-01:01امل:42

9:ا-32112:تاخ2

9:ا-12اخ

12:6

السراجمثل291

5:15مت

19(ص53)رفم

سراجآيوفدوناولا5

المكيالتحتويضعرنه

علىبل

الذينلجميعفحضىء،المنارة

4:21مر

214(ص25"2)رقم

ثم

بسراغ+يؤقماهل7:لهمقال

المكيالتحتلئوضع

على6أليس؟السريرتحتاو

لئوضع؟المنارة

11:33

8:16

سراجأئويذأحذليس33

ا،المكيالتحت!أولاخفييما7فيويضعه

علىبل

الداخلونينظرلكى،المنارة

خط16لح-حصعصات"لم()*هئشغل17لاتت!53*!ح!كألصأ5"28رآالظرواأ296ط!انه!217:مرقس

س!ه1،33،+!*

لات+33ليا5*!حكهـ"!دصاأصعسرصح"007،1241ي!1240ت!مابر،437و!س!"128للأوهـبمك!3لا+3365،5لوقا:

يي7قييا

21:8:16:لرمرقس

8:61دو:33:لوتا



6:67-71يو؟3-36ا:داألو؟9:42-.همر؟18:23-35مت326

33،:11الو4:21(أمر،5:15أمت

3911ارفم

نور.6ادالبيت.في

214(ص125)رفم1816:

وئعطيهسراجأئرقداحدولي!

منارةعلىلل،يضعهالسريرتحتاوباناء

النورالداخلولىليظر،يضعه

ه+1424.)33.298.124لمرا01240!ح!كأ75ءنص!+"26565007.0101"35*ط!ك!ول؟4ءالاشعاع!037:لوقا

يى1قىى7

البسيطةالحين3910

65(رفم)ق

22-6:23مت

(401ص65)رقم

نبف5،العينهوالجسدسراج22

جسدكفكلص،بسيطةث!تادكانت6

ص،كانتشريرةطث!تد16وإن23؟نثرآسيكون

النوركانفإنمظلمآ.يكونجسدكفكل

.يكونكمفالظلامظلامآ،فيكالذي

11:34-36لو

متى+.عينكهوالجسدسراج34

جسدك6محلف،بسيطةعينككانت

كانت،شريرةومتي؟نمرآيكونأة

ضورادلااذآ633أنظرمظلما.+فجسدك

جسدككانفإن36.يكونظلامآ!بالذي

يكون،مظلمأفيبمجزء6فيهليسنئرأ،كفه

لك.ميضىءلمعانه+السراجحينماكماكفهنئرا

س!ه33للا+كأ1-654)22(023!*ء"كألصأا!آ+واهط261-15بح-مصوسسرصلا!ءهئم522متى:

لملا،43ءوز(سبكرن16!45ءجميع6ص!ه12401241لثالا)!(!كأ4ءو"7نص!سرص.ص.-!آ0137حول34+ور(فلوقما:

الديالوركالىفانوز(035/366بحعءه1240!يكرلىأصعلاتد،31241ر5!جم؟4سيكرلى+ابحصلات28.29812411424.41.

!ء"007لا5!حطاأ+*1261سرص:136موضعهو؟36:1241آقبلاضافةعينهاالمراءةأات5يكرنكمفالظلامظلاما،فيك

+في!اا!124033313.1241!للا!ولبم؟7نص!بم43عضوائ

7:22مر؟02:15ت:22-23:متى



6:67-71يو؟أ:37-54ألو؟9:42-.همر؟18:233-دمت327

الناموسومحلماءالفريسيينمعجدالا.49

284(رقم)ق

11!4ارقم

15:ا-9مت

23:،25-26،23،6-7،27-28

،4،92-32،34-3613

261(ص015)رقما-11:9

من+يسوعالىجاءحينئذ

كتبةصوفريسيون6اورشليم

7:ا-9مر

21:93-!38

261(ص015)رقما-9:ل!

الفريسيوناليهواجتمع

قادمونالكتبةمنوقرم

منبعضآرأواوثا2.اورشليممن

دنسإ،بايل!!أنتلاميذه

يأكلون7،مغسولةغيرأي

وكلالفريسيينلان-73الخبز

أيديهميغسلوالمإناليهود

متص!ئكين،يأكلونلاباعتناء6

7السوقومن4،الشيوخبتقليد

،يأكلونلايغسلرا7لمإن

للتمستكتسفموهاكثيرةأخرىوأشاء

وأباريقكزوسغسلمنبها،

و07-/(اسرة!أونحاسوآنية

11:37-54

02:46

فريسىسأذءيتكقمهروفيما637

فدخل،م5عنديتغذىأن7

رأى6فلفاالفريسىواثا38وائثأ.

دحصحأمصوسحرسرس.كرلات+9511للالاشا6فا!007.2981424را)الم5!!كأنصأ+9511*طحفرموز(17متى:

لحصعسرل!ا//عء"3.565.298.12411424رراي!ه!!!لص

3(.)ر.28آ13هللاللا!وتحوا!5لاموا17ءه2740.33.298طه!كألصأ))124.424)(!ةملا1013!ولاحملير6و52:مرقس

شعألم)"(**أ-كثيرآ03لحصع-حسرصلأ+"0)302740.29801.1241.1424ط!ولكأنصأحرصرصلات+"565.007

!16ضع-حات50للا!بأتونعدما4.7اور،سر-3ات+لم1310.274013طه)"(!وللصاصعسرص5-ابحصسر

نص!بحصعص)سرص(ح"+26طه!كأيم!714؟4!اور؟لاتت+لم013للأ!ولنصأح"!اهاه!لأأ7أ!ا+ةأصعءه!كأيطهروا

لاتمح!ه565007.298..33ي!5+هيا!!!لصأحرسرص/+رلم*!نتم0.7اور؟صع-ححرسرلىلاتت!51113لثا!!

لحسر

ه!0071241لم124013ط!ثثم4ءو؟7لصأصسرسلاتت+ليا5*)!(حولما+!سرص!معهيتعذىادمافريسيدعاهفلفا376لوقا:

)مرق(؟صركرلات)شا"(!لماداالهقائلأذاتهلببئ3التدأ0386

44قىي7
يي

ا:41؟7:36لر:37لوقا:
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6771-6:ير؟ه37-دا:أألو،42.5-:9مر؟23-18:35مت328

أ-9،:15أمت

قائلين:

تلاميذكيتعذىلماذا2

تقاليد

أ!م،5أيدبيغسلونلافإثهم؟الشيوخ

فأجاب3خبزا.يأكلونحينما

لماذاايضآوانتم:لهموقال

بسبباللةوصتةتتعذون

1كرم:قال7اللةفإن4؟تقليدكم

وهن،-لأم1و7لافي1

1ها1و1بأبشغ

:فتقولونانتموأئا5هونبماكنبمت

قربان:للأثماوللأبقالمن

لن67مى،به+تنتفعالذيهو

.007أبايكرمأنتلرته

اللةمحلمةمد16أبضلنمفقد

،مراؤونيا7.تقليدكمبسبب

7:ا-9،أمر

الفريسيونسأله

يسلكلالماذا:والكتبة

تقاليدحسبنلاميذك

نجسيمامأيد6ببل،الشيوخ

67؟خبزآنيأكم!إ

لهم:فقال

8قآ

9قآ

37-54(:11ألو

أؤلآيغتسل7لمأثهم

فقال93الغداء.قبل

:الربله

4911ارنم

!سرص/+6010للاطح2،!قائلأاوصى4.7سرلات+033*ط!حنص!ا!لمءه08403007.298.1424!!ثم!25قى:

لات+ه33.565.010112411424،ي!هللالادا!ح2ث7كرلصكرين!ت؟قبسسرص.كرلاتحه007.29!يه413!ه00!اك!لص

+1424،ي!306010*لا!!ه!و6.7+!هرن!ءولا0.7صلسك؟سرص.كر.ساتءه.291424!*لأث17صلت؟لر

مصوس)سرص(9ء)كاأء"0565.1241واتهاسرس.حرشعكلالملم/دا!3!د!06010للاطحأمهأو!142417د!155سرص.س.حرلات

؟5"0101لم8403ح20*الثريعة16صعسرص!؟ء"!!ولنصأتصكرل؟شعفاا!لملم2ءه33.007298ع8403الأماوأبح

اوساوررينلات؟ف3صلىسرص.صاتءه0007.298!!كأنص!كرلت!سر-لات!60103*طالرصيةأابى

لاتء"007.)565(.33م5*(!هكا8!نصأ)،1(43ءمغسرلةوكيرنجسةأيدألاس؟سر)ص(ات+طول2*مغسولةغيرايد56:مرقس

قبسرص.لىس!ه3.29!رهلا!!نص!لاس؟سرحرلاتت0313+للا!ولوهـءاجاب6.7ف

007أ،5!كاهـ5"ءهإ327634صق386لوقا:

02:9لاىي5:161122لث؟02:12حري121ى93،ي16قىي1191ي93،ممطي91قي16

4:02:12:حرمتى

ا:14غل::همرقس

7:13لولوقا:93:

5:1621:17؟خر؟تث

:9213اش1:6-7
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36

36

67-671:يو؟37-!اهأ:ألو؟42-.ه9:مر،23-1835:مت932

أ-9،:15أمت

عنكمتنثأحسنآ

قانلأ:أشعيا

بثرمنيمهذ1!ئمصفى6"

بشللبه،

7!ثنط!1مأككبهو

؟أبعلىغي

9كباطلأيعلاوننبى

لغالبمأبعثمونوهم

ثناس.وصاباهي

6قآ

7:ا-9،امر

عنكمأشعياتنبأحسنأ7

إن،أ5مكتربهركما،المرائينانتم

طي7بثرهـص!شص&1هذ6

بشننبه،

كفبن!1هأككبهو

؟بعدأغي

بيلاوننبى!كفاطلأ

نعلبمأبعثمونومم

ثناس.وصاباهي7

وتتمسكوناللةوصثةتركم87!

وقال7.9الناس7ضقليدبأد

رفضتمحسنآ/:لهم

لممممرا7،اللةوصئه

تقليدكم.

37-54،:11ألو

4911ارقم

لا!حه291424!33.007رلم0640ط!!كألص!سرص9/!الم(6010دث!شأوبفمهالمبيتقربالشعبهذا13(:92)اش86شى:

كلمحر؟لاتت1424!هر16-سكرص !باسر

(ء!كألص!لاس،سرصلاتت+آرا5*"ول5س!ه033طه!كأنص!لاس؟صرص4+!لم13دلا"!؟4ء+إته6:مرقس

ضع+لم13وللان17!صرص08/9ضعصاتو"ء+و07كلم-؟س!*40!يحث6ءه!!وز(6؟"كا274029

كثيرةاحروامورأوالكزوسالاباريقغسل13(،4:+)7ا43ءوصية16فاتء"0028.565*ط!!كأجمه؟4نصألاس!سر

"؟م02740*!طكأ345،نصأ(تركتمقبلاضافةلكىشميه:ات0131714028565،)!)لح-(سر)ص(.-ضع+لم3)ول(تمعلونهذهمثل

قر،سر-!اصات565!2لمه*!دص!قبسرصشع+رلمطتحفطوا()!ول*6!لتحفظوا1قب

ىي91،ي16قى81193تا()كه92:13اشي32

:9213اش::8-9متى

328قصمرفس:7-6:

33
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6771-6:يو؟ه37-دا:أألو؟42.5-9:مر؟23-18:35مت033

37-54(:11ألو

4911ارفم

48

945(ص284)رفم23:25-26

لانكم،المرأؤونوالمريسيونالكتبةايهالكم،ويل23

والصحفة،الكاسخارجتنقون

ايها26.ودعارةاختطافامملرءانداخلمنوهصا

الاعمى،الفريسى

حارجهيكرلىلكى،الكأسباخلاليلألق

نقيا.ايضا

945(ص284)رقم23:23

لانكم،المراؤولىوالفريسيونالكتةايهالكم،ويل23

والكثودوالثمومارالنعنعتعثثرولى

والرحمهالحىالاموس،انفلودركنم

تلك.تزكواولاهذهتعملراانينبغىكانأف(؟والايمالى

(945ص284)رفم23:6-7

والمجال!الولائمفيالاولالمتكأويحتون

فيوالتحيات7المحامعنجاالاولى

.سيدي:الناسيدعوهموانالاسواق

945(ص284)رقم23:27-28

لانكم،المراؤونوالفريسيولىالكت!ةايهالكم،ويل27

تطهرخارحمنهىمبيفئةقبورآثسهرن

امراتعظامفمملؤةداخلس،جميلة

7الفريسيوناثهاألآنانتم

والقصعة،الكأسخارجتنقون

أغبياء،يا04وخبثأ.اختطافأفمملوءباطنكموأثا

صنع؟!اخلصادايضآخارج6ادصنعالذيأليس

كل-شىء7فهرذا،صدقةعندكمماأعطوابل41

نقيآ.لكمهو7

لأثكم5،!ريسيوند15إلهالكمويلولكن42

بقلوكل6صسذابوادالنعنعئعثئرون

ومحبةالحقعنوتتجاوزون

تتركوا.ملاتلكأن-تعملواكان-ينبغىوهذه6؟اللة

،م!ريسيوند16أئهالكمويل

الأولالمجلستحئونلأثكم

فيوالتحئاتالمجامعفي

.7الأسواق

مثلتكونون6لأنكم7لكم،ويل44

يمشرنالذين،15والناس،صختفيةماد!بوراد

.يعلمونلاعليها

(!)456ءيكولىأةاءه33.29.1241!،3ل!3ممابم73الكل41.7عص!4س!"007!!حر،0.4436كا"المراؤونوز(-93لوقا:

نصكماأ41(آلعدوضعلكن)كاق!-16حها،3والتذا!الثومارأ!5"43ءالشومارور(7؟"بممرتير0425مرق،!ء"3313

043لاتء"لم3ط8!ا*7ءونصأولأ!+ععء!5،حه298+!بم43أ!+أعم!،*لم8010طا5*حول2أ،+عم!؟+3*ول+كأو-لكن:

ولالمراؤولىوالفريسيونالكتمةايهاوز(+044ام9كااس!هلم(3،)!حالرلائملاالاولالمتكأوز(7كلم؟سرص.ص.سات!*أ!حأهأ!63

)إ(214أسرص.كرا!!1614لححمرصعكرسرصلاتس!ه1241.و3اأياح!ك!4ءر؟7نص!بححرحرسرلىات+ي!3ليا5")5(

هح33.1241لياه()*داكاس!*نصأ+،31لالا"ول73!يلم10للا1245أ4!هو

يي39لىقى1155ييمما7قى44

6:8مي؟27:03لا؟23-23:24ت:7:9142مر؟1:15تى:7:13141لو:93لوقا:
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4911ارقم6:67-71يو؟ا:37-54لوا؟9:42-.همر؟18:23-35مت331

متى

للاستظهرونخارجمنايضاانتمهكذا28.محاصةوكل

وامما.رياءشحرنرلىداحلسرلككمابرأرا،

945(ص284)رتم23:4

ويضعونهاالحملوعسرةثقيلةاحمالأيحزمونفانهم4

لااصالعهمبالفهم،الناساكتا!على

يحركوها.اريريدولى

945(ص284)رنم23:92-32

تبونلالكمالمراؤود،والفرييردالكتبةايهالكم،ويل92

الصديقين،مدافنوتزينودالالبياءقبور

لماابانا،اياموكالر:وتقولرن

ماتم31الانياء.دمفيضاركناهم

الالياء.تلةابناءالكمانفكمعلىتئ!هدولى

مكيالاسلأوافاتم

11:37-54(ألو

واحد،فأجابهه

هأ!تقولحينمعفم،يا:لهليتالالناموسيينمن

الناموسيون،اثهاانتملكموويل:فقال46ايضا.نحنتشتمنا

الحمل،عسرةأحمالأالناستحمقرنلأثكم

لا5محمأصاب!بإحدى7انتمو

.اأحمال!ادتمسترن

لكم،7،ويل

الأنبياء،قبور

تبنونلأتكم

فنلوهم.آباؤكمومد16

بأعمالترضرنبمو6متكونونشهردأ6إذآ48

قتلوهم،هملأنهم،آبائكم

.+تبنونوانتم

945(ص284)رقم233:34-36

ارصلاناهالذلك

تقتلرنمهم؟وكتةوحكماءانجياءاليكم

مجامعكم.ياتحلدولىومنهموتصبرن

/:اللهحكمةقالت!ايضآلذلك94

فيقتلونورسلآ،أنبياءاليهم

منهم

أ-أرسل

رالم+1لم5للا+ح!937لمتشهدون0486ح+كأادابضأ0476صرص.ص!ا!كا4)؟(!!اع275لمر15!رهـبمانتم467رقا:

نصأءه)راالممقالرهمأ+ل!5*!اولقورهم17مرق؟)ات(!الرعىعدم16اورمرق؟سر00072981241سا!لألص!لات

الى؟31كاهح!500001241.1424ةاعأةاور(17لرس!!5وز(!094بححرصعصرص.كراتءه1241لا5!!73!

يماي68حتىقىى51176-753:اعقىى68

2:3كر؟:24اكررا:1194اه-753:اع:لوقا:48-47
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6:67-71ير؟ا:37-54لوا؟9:42-.همر؟18:233-دت332

متى

عيكمياتيلكى35؟مديةالىمدينةس!تطردون

الارضعلىسمفكركيدمكالل

م!س

الذيمالريها،بىزكريادمالىالصذيقهاليل

والمذلح.الهيكا!لينبنلتموه

الجيل.هذاعلىياتيكذهذاادلكم:اقرلالحق

37-54،:11ألو

ئطلبدلكى.،يطردون7و

إنشاءمنذ7خهرقادالانبياءجميعدئم

مد7من51،الجيلهذامن6لمالعا

الذي6زكريادم+الى7هابيل

؟جيتمواد!ذب!ادبينأهلك

الجيل.هذامنئطلبإنهلكم،أقولنعم

4911فمار

945(ص284)رقم23:13

+اخذتملأئكم،الناموسثونآيهالكمدويل2تغلقونلانكم،المراؤونوالفريصيونالكتبةايهالكم،افويل3

انتم7؟المعرفةمفتاحللا؟الاسقدامالسصاواتملكرت

منعتمرهم.والداخلوندخلتمما.يدحلرنالداخلينتدعردولاانتمتدخلرلى

وادمحتبةادابتدأ6هومخرجمن-هناك65

ويصادرونهجدأيحنقونفىيسيون

384(ص242)رقم6(:81

لكى،ليحرلوههذافالوا57116ءيراقبوتوهم5،،كثيرهأمور

يسرعواما.لنكوهبابألهميكود.بم7فمهمنشينآئصطادواأن

.،(الارضعلىباصعهييهبركاناسغاىالىمانحنى

(954ص482)رقم02:64(954!ط482)رقم38-93!:21

الذينالكتة6"احذرواالذي!الكتةص.تحرزوا.38.

ويحرنلالحب!المىبرغولىلالجبالمشىيرغبون

الاسراقلىالتحياتالاسراقفيوالتحيات

المحامعوالاولىوالمحالسالمجامعفيالاولىوالمجالس

الولانم.لاالاولىوالميهآتالرلائم.لىالاولىوالمتكات

*ط!حول!7ءو"؟ء!اع(+ه+ع+ه)0056ءه013312411424طح!كأ73ءنع!!+رلملادلا5!مم!ع54!ه*ةأ6+أ94لوقا:

لص!صع+لم3/!!ه*)شأ(!ادوز(مرتين10.7صسرصات)ء"(هحتى6ء"33.1241؟لم!714؟4ءنص!!لمليا5

!)!والهيكلالمذلحبينالر!وفيلالذيلركيالنوز(6حلحصصرصء،ات81!الصذيقوز(5017)24).333.298ط!!كأ7+برو

لهدايكفمهمهووفيما053/546شع-حاتح"آرا!رهـربرف7صسرصات5")0(!اخفيتم20.7(لحصعسر حر!حسكرص

جدأيخقرنوالنامرسيودالفريسيوناتدأالئسعبكلامام6قماء"1241.ر3طح!كأ()73!منصألح-سرلاتت+لمراطا5")5(!

)5(ح!طالين+اضع:س!هديا5كأ15ص(سرص،ات،5)هعل!شكايةيجدواحتىلياخذوهماماسبةطالبينكثيرةامورحولعليهوتثاورولى

ط!كأهـ!ه؟37دصأصر)-!(صشع+!الملاهللأ)5(ح8لينتكراعليه17فب1241عهلا!كأكا؟7نص!صسرسضع+لم3ديا*

ف!ه124هـ.ا+29

ي55قىي045139(ص028)رفم02:02لر،045(ص028)رقم12:13مر؟045(ص028)رقماه:22تقي01

:1213مر5311-54:ا:ازك؟022-ا24:اخ2؟:48تك:اهلوقا:

87

39

69
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خميرالفريسيين.591

155(رتم)ق

5!11ارقم

16:5-6متى

273(صددا)رتم

العبرالىضلاميذمد16جاء!:ثما

.يأخذواصخبزآ6أننسوا

:يسوعلهمفقال6

وتحررواأنظروا

حميرمن

والصذوتيين.الفريسيين

8:14-15مر

273(ص155)رنم

و6خبزآيأخذواأن،اونسرا

فيمعهبممرغيفسرىيكن

قائلا:اوأوصاهم5.ألسفينة

تحرروام،:انظر6أ

خميرمن

هيرودس.7وخميرالفريسيين

12:ألو

صبواتالاجتماعأثناءفي61

-بعضآمبعضهمكان-يدوسحتى7جمع،اد

:لتلاميذهيقولابتدأ

لأنفسكمتحرزوا؟ا:أؤلآ

الرياء،هر(الذى6،الخميرمن

.صيسيين!ردا

؟ا2924،1)ك!ور(!16؟هع(7فىه)6!798،لمهء!ثملح!!ءه5-أسلات+لمطل!خلاميذهال65ش:

تحررواوالظرواأ10007أ565آ5!01562صعمما7فىه.565)28(لم)13(0)*(714"هـ!هواحدريخفسرلىعدهم416مرذ!:

صع-حممااحه28565؟الم5ل!34،والميرودسيير16صصرصشع:+"ط!ولكأنصألشعكلىحءه!2.1424لم13103شأ

رر(*(-ا:و؟11ءهرهـ!شعب17صر(الات!بعضأيدوسلعصهمكانحنى،العفيرةالجمرعرلواتاحئدتفلما16لوقا:

صعع1241عا!7!رلص!ابرمرق؟بحسرلات)28(+!الملاه*هحولثمو"ر،ا-3

13ت12؟6:14مر:ءا:مرقس

بر،

54
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بىيحترفمن691.

101(رفم)ق

6911أرقم

26-01:33متى

172(ص101)رقم

ليلأن؟تخافوهمفلا26

خفنولائستعلنلنمكتوم

الظلمةفيلكماتولهالذي27.ئعرفلن

الأذنفيوالذيالنور،فيقولوه

علىبهنادوا7تسمعرنه

منأ-تخافواولا28.السطوح

نأيقدرونلاولكنالجسد،يقتلونالذين

بمالنفسيقتلرا

نأيقدرالذيمنبالحريخافوا6بل

جهنم.فيكليهماوالجسدالنفسيهلك

بفلسبىعصفورانأليس

الارضعنىيقطلامنهماوواحد؟يباعان

+الرؤوسضعورأقامانتم6و03أبي!30لدون

مر

4:22

8!38

12:2-9لو

8:17!9:26

فطي!72

خفىولا!ئستعلنملن6ئغطى7

قلتموهالظلمةفيماكللذلك03/يعرفلن

الأذنبهومائ!مع،النررفي

علىبهينادىالمخادعفيكفمتم

منتخافرا6لاأحصائى،يالكمافول"ولكن.السطوح

لهمليسذلكبعدو6الجسديقتلونالذين

ئمنأريكمبل05ميفعلونمااكثر

لهيقتلمابعدالذىمنخافوا5؟تخافرن

لكم،اقولنعم.جهنمفيأ!يلقىأنسلطان

ئباع7عصافيرحمسةأليست6خافرا.6هذامن

منسيآليىمنهاوواحد؟بفلسين

ايضأرؤوسكمشعرربا!7.اللهامام

!يشا*نصأ+ه03.28.33298.1424*لا!!ء،؟"أ،كاهمأ-028لا3ءلا3!ك!أكأس!كه!"أ!اور؟5!غك!(3عاع*لا)اوئنادى277:مى

!ا5كم7و!كن0036ءه،0)565.29801*ح!كأنص!+آرا7140ط!ع،!ولغ؟ةا16+ه5650070101رلم15ط

تمزعرا046!دهـيم!ئظهرلن124116+حكأد!+(مكتومور(6شع-حامءه565رلمكأ-!3ص2صسرص5لأتوز(27لوقا:

وليسيقتلواانيقدرونلاالنفمىولكنوز(أ007لم364578-اأاة.12411424و!.32()ررلملا()5ط768د-007161بم4و

!ل"ط35"ىأعاهمأ!ا066؟هـ!ئحافأةاكلممرق؟*!()4،6ءيرمي6اسرل!،حه!*0.0)157(!يفعلرنمااكثرلهم

هح2981241لم073!كأع!؟7نصأا؟(28.0101ول)تبيعرن!3ل)91

27:43اع؟946(ص928)رتم21:18لرقي13يماي92قتافي

د:13متى:26:اف

5:13اف:2-3لوقا:

31:ع!28:01

12:21ت!27:34اع؟21:18لو:01:31117ع!:5ا1ا-ها15:4ير:114
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26-33،:01امت

افضلانتم،7تخافوا7فلا31.معدودةجميعها

مزافكل32.كثيرةعصافيرمن

،الناساقذابىيعترف

فذامايضآانابهأعزف

منمولكمت336؟حماواتاك،15فيالذيابى

صءانا-ايضآ6أنكر،الناسقذامينكرفىب

.س!اواتل،115فيالذيابىفذام

12:2-9،ألو

افضل7؟تخافوالا.+محصاةجميعها

صتكللكم،واقول8.كثيرةعصافيرمن

وابن،الناستذامبىأ-اعزف

قذامبهيعترفالانسان

ومن1!9؟اللة/!لائكة!اد

ئنكر3!الناقذامأنكرنى

11.اللةاصلائكة!ادقذام

6911رقما

2،

27

214(ص125)رتم2422:

ئطهر،لاحفىليسلاله

الامكترمأصارولا

لمعق!.

028(ص016)رقم38:38

ولكلاميليي!متحىمنلان

الفاسقهذاالجيلي

يستحيالانسالىابنفان،والخاطئ

حاء.ممحدمتىبه،

القديمير.الملائكةمعابيه

214(ص125)رتم1817:

ئظقر،لاخفعلي!لانه

يعلمولالاالديمكتومولا

ويعلن

028(ص016)رقم92:26

وامملامي،لييستحىمنلان

الانساذةالنيشحىفبهدا

ومجد.كلجدهجاءمتى

الفدلسير.والملائكةالا!

لم+5*ط5*وابم32.0714صعخشعصا!اء1424لم3*هم17ءهلأ129للاط!!3نصأ+دأ03حع،غولخكا!3173متى:

10)،33.298لم5*!!*ه91+لملص!+لم3ط*ح*ومنإ1424ءه!سا365.291833.162،!شا!ك!"لمنصأ

!ا2981424را،!نصأ+3لثاهطهح*!اء

301241!كلهـ+!خ!هاه+ه5أع08/96ضعكلع)!(ا!03333ك!!انتمور(7؟"5!بم؟4،4ء()-هيمعدودةور(أ-7:لوقا

لح!حسرص!ء"43ء،-ا!امرق؟+!مرتين!ا!1910313ليا5*5يا2!!73؟4!هلصأ142441

6:62تقي،1

اقىي1121يي

؟501(ص67)رنم

81قىى124يي

12:24لو

يي

42ق؟2:12تم2قمميى118ء:3رؤقكلطي115ع!(92ص102)رفم

:31:متى

لوقا:7:

12:12ت

1334قص

8:38مر:32

لو؟8:38مر

بم9:26لو؟

تم2؟9:26

2:12تم؟32:ه

27
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القدسال!حضدالخطليئة7910

118(رتم)ق

7911ارفم

31-12:32مت

002(ص118)رتم

خطثةكللكم،اقوليلذلك!3

ئغفر7وتجديف

،للناس

التجديفواثا

.+ئغفرفلنالقدسالروحعلى

علىكلمةقالومن

له؟يغفر7،الانسانابن

الروحعلىتالمنوائا

لالهئغفرمفنن6،القدس

الآتى.فيولاالعالمهذافي

28-3:03مر

(002حا118)رقم

جميعكلإنلكماقرلالحق28

لبنيتغفرالخطايا

الناس

يجذفونهاالى7والتجاديف

الروخعلىجذفمنولكن92

مغفرةلهفليس،القدس

،اابداد!الى

خطيئة7مسترجبهو7بل

معهإنفألوا:لأئهم03.أبدية

نجسآ.روحأ

12:15لو

علىكلمةقالمنوكل01

له؟يغفر،الانسانابن

روخ!دسادعلىوانامن6

.يغفر-لهمفلاجذف

لم!كأنص!لح-مصوسسرص.ص؟ا/لم)كا!له!صسرصات!لم027103*ط!حللناس17مصوسصعء"3!-لكم31قىة

!لاه،+!العم،!،*ئغقرولا16+!لا32.7بحصعشعمما3!4حء8.1424و2

تا)"بحصحصعص+"3ر55!!بم!نص!+"1424)1241(565007.298.0101.ر3!2.ام1340-)!)ظكهـحء28630:مرقس

اوغقبر؟صع-لات5"40.33298.1241!كأأةاغع7قبر؟)سرص(اتءه26565.007..01*!!092يجذفرنها(الىيلغىصعء

ذنبأ!ءه!34.216عقابأ!بح-سرس.-3الم)1424(+لم740.4،10س!2ولدبنرلة16بحصع-!هم740.134013هل!ح!ولنضإ

ر.28.3565.2898هه!طكأنصأ*33هح714

(ح)ح!الآتىفيولالمالعاهدالىلالهئعفرفلنالقدسالروحعلىاماوز(516لوقا:
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القدسالروحمساعد،ا.89

001(رتم)ق

8911ارقم

01:91-02ت

168(ص001)رقم

كم،اسلمو6افمتى9

.ممااوكيفتهتقوا

؟تتكفمون

تلكلنيئعطون!لاتكم

به؟تتكلمونماالساعة

انتملستملأن02

رو!بلالمتكفمين

يتكفمالذيابيكم

فيكم.

13:11مر

946(ص928)رقم

سافوكمافمتى1

ليسفموكم،

قبلمنتعتنوافلا

.مما

لمكلمون،

تلكفيأعطيتممهمابل

،تكقموافبذلكالساعة

انتملستملأن

الروحبلالمتكفمين

.القدس

12:11-12

قذموكمومتى11

داو6حجامعادامام6

فلا،والسلاطينرؤساءص

.مماماوكيف6تهتضوا7

الا2؟تقولون.ممااوتحتخون

تلكفيئعفمكمالقدسالروح

تقولره.أنيجبماالساعة

ا
211:14-دا

946(ص928)رقماا

فيافضعرا4

قبلمنتهتضوا7لاأناقلوبكم

لكى

اعطيكمأنالأنى1د؟"تحتخوان

لاوحكمةأفمآ

معانديكمجميع7يقدرأ

وايقاوموها6انأ

.يناقضوهام%

525(ص318)رفم14:26

القمدس،الروح،المعرياما2

هو،داحمىالا!سيرسلهالذي

ويذكركمشىءكليعقمكم

الا(.1لكمقلتهمالكل

يو

14:26

نص!+م03حدة"44أ04+؟فى!اة40298!مم!"ة3ة3!أ!ا!.424)،3.0)01لالال!ط!سيسلمرلكم917متى:

ابي؟حشعصحكاا!ءه1515

نمى!كلم؟!تعتنراوز(أ+"*ولح+3علم!+،+ا16؟4ء6ء")3007124را"!ولالى117أ:2لوقا

سرص31.مماداأاور؟لىسركراتس!"5كيف6اور؟ءه330072981241لمرا

اء"298ط!نصأات-أ!لم،63020101لا5كا5ولكأكل0156!مهتمين21146:لوقا

لمفععه298لم3للأط!كألص!أسرص+آ20)06300"*"وليقاوموهااء(!"!)ا:ياقضوهالا

الو(يى5قيى101يي01يي)ر(ق5

16!7-02:11:يرمتى

اا7-:16يو:11:مرقس

س!هي!!1717140كأ

كألألا"735+،

لىيمسرصات615

!لا

5(19

لحصأ
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البخلالتحذيرمن991

يو12:13-15لو13مرمت

.الميراثيقاسمنيأنلأخىقل،معقميا:لهصجمعادمن6واحدوقال

لهم:اوقال5؟عليكممفسئمأماوقاضبأ6أقامىمن،إنسانيا:لهافقال4

دامنتكونءحياتد16فليستكثيرلأحدكانمتىفإنه،الطمعمنوتحفظواأن!روا

ءم.أمواد

؟5فاضيأ!+لا5للا"8ول4أ!!أثه!اش!أمع++،،04163ءه33اواه)5("ط!كأ75ءنصأسرلات!113لأللا"!ول136

كلمحياتههوماله0156حه1241.و!33.0072آ191013ط!كأ؟7ءنمى!5"428أ!!،ثةمما!مرق

6:6-.اتما:15

الجاهلالغلنيمثل..2

12:16-21لو

ففكر17.منطفتهاخصبتغيئإنسانقائلآ:مثلألهموضرب16

هذا،أعمل:اوتال8؟الاريفيهاجمعموضغليليسلان،افعلماذاتائلأ:نفسه6في

صبمخيراتادو!لأتادجميع6هناكواجمعأبىماعظم6ومخازنىاهدم

/،اشربي،كلى،اسزيحى؟كثيرةلسنين!موضوعةكثيرةخيراثلكنفن،يا:لنفسىاوأتول9

لمناعددتها،التيفهذهبممنكنفسك7ئطلبالليلةهذهفي،يااللة:لهفقال02.افرحى

71.لقهغنياهووليسنفسه6ديكنزالذي!هكذا21؟تكون

ثع!لا5كاطاولكلأتيوحميعمماريجميع!ص()سرصات!+كأمماريجميع16)9(ع!اعظمواصعها0186+ط!ذاته177

(!)*ول*لصأء"070.33"ط!73ءيطلون02.7ات!!091تبء"298.1241)"ا(0703ط!)2*(7!).(رنصأ.سر

(القراءاتكتاب7)من!لم07013لا55ول2*73ءنصأا!!*)ع(دفسهفيأ!+كأكالأ6كاا!5آ!021+313لا5*

دة33298ولفليسمعللسحعاذنانلهصنلادى:بهذاتكلمانبعد

33-12:34لر؟93:6مز؟27:8اى؟17:11"ر:02
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اامورأأرضيةحولالقلق1020

67(رنم)ق

1012ارقم

25-34؟6مت

(501ص67)رنم

أفولهذااجلمن

،متثمربون.ممااوأ6تأكلون.ممالحياتكمتهتموالا:لكم

الحياةأليست.تلبسرن.ممالأجسادكمولا

؟الباسمنافضلوالجسدالطعاممنافضل

ولاتزرعلاإثهاالسماءطيورالىأنظروا26

،مخازن+الىتجمعولاتحصد

بالحريانتمالستم؟يقوتهاالسماوىوأبوكم

اهتخإذامنكمومن27؟منهاافضل

؟واحدةذراعآقابتهعلىفىيدأنيقدر

؟باللباستهتتونولماذا

22-12:32لو

*أفولهذااجلمن:515،لتلاميذهوقال22

كلكلون،.مما7للحياةتهتضوالا:لكمكى

الحياةانف523.تلبسون.مما7للجسدولا

.اللباسمنافضلوالجسدالطعاممنافضل

أ-ولاتزرعأ-لاإنهامخرباند16تاتلوا24

،مخزنولامخدعلهاولشىتحصد،

انتم5بالحريكم؟6!ميقوفواللة

اهتيئ5إذامنكمومن25.الطورمنافضل

فإنكننم626؟7ذراعايزيدصء!اتاد6علىيقدر

تهتضون؟جواقىمطدبلماذا،تقدرونالاصغر-علىولا

صعصحات!333ر*!نص!كلم؟صع-حسرصضعا50801//!ا6و21*-!سرس.ص+20ر03طثربونوبما625متى:

ء"طا*اد26.7يرر-ح؟بحمصوس

!*؟7!نصأح0703*80ء!اه8**ولاقبسرلا!+لمل!8107013"ه!طول*نصأءح124ا!همم522؟7لوقما:

لا!007،1ي!5""ط!مهـ!كأج!؟7نصأكلم؟سرص.سشعكلع*!رلم070ليا4!ووز(كم17لا!298.1241،1لم3ط"

0523كلم؟سرص.!.صلات+لم"هللا"طهول*4ءو3147ونمىأسرس4لة)2.33.1424رلم070!كم7!ص.ص سر

024صرح!كا*ه28.33.007.2981241.ل!را)070(هلا*!*73!نمىأبحمخصع-لات+".565.01011424دلأ5!للا5مم!ول؟4ء

+آرا)070(دلا5*!ولكا؟437نص!ء؟"029!سا!*ولاهـمرتين16رهـ!السماءوالغربانطيرر!131حس5السماءطوروز(6

17؟ه!7!هرنص!آ+07013للاه"ط!ولكأ43!ا-51564!025ء"7!و15ا!لمرلم!؟هـ!حما16كلم؟لات

تا!لماذاوبالباقى10266أ!رلم!!5!4!و7رنصأسرلات+ل!را070ددا5*8لاول!واحدةوز(
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كانفإن3منها.كواحدةيلبسكانمجدهكلفي

وغدااليوميوجدالذيالحقلعئمب

بالحريفكمهكذا،اللةيلبس!هيطرحالتنورفي

قائلين:تهتضرافلا31؟الايمانقليلىيا،انتمجدآ

كقها632؟نلبسماذا:او؟نشربماذا:او؟نأكلماذا

يعلملان؟يطلبونها6الأممهذهصفإن

كفها.هذهالىتحتاجونأنكمالسماوياباكم

داوطه،د11ملكوت6اداؤلآاطلبوالكن

لكم.تزادكفهاوهذه،هبرم

الغدلانللغد،تهتضوافلا
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ابطأوفيما.مصابيحهن
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صارالليلنصفففي6.ونمن

اخرحن،العريىهوذا:صراخ

فقات3أء(0استقمادالى

العذارىاولثكجمع

مصابيحهن.واصلص
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فانزيتكن،مناعطيننا
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وخلعالعثاءعنقام4
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فيتعلمونلالائكمإذآ،2"إسهروا

رئكم.يأتىيوم7ا!هأ

انههذاواعلموا

افيفيالبيترفيعرفلو

،السارقيأتىهزيع

يدعولملسهر

+ينقب.بيته

ايضأانتمكونيرالذلك44

لاساعةفيلانهمستعذين،
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هوه،فمن

الحكيمالأمينالعبد
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لذلكطربى46؟حينهيخا

سئدهجاءإذاالذيالعبد

بمصيفعلهكذا6يجده

يقيمهإنهلكماقرلالحق

امواله.جميععلى

قالإنولكن4

قلبه:فيالرديءالعبدذلك5

،!سئدمادقا6سيتأخر

يضربفيبتدئ!4

رفقاءه،

معويثحربويأكل

سئديأتى05،السكارى

يومفيالعبدذلك

لاساعةوفيينتظرهلا

فيفصله15،يعرفها

نصيبهويجعل

يكونهناك؟المرائينمع

وصريرالبكاء

.الاسنان
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الخائنين.
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رأيتماذا:للجموعايضأقالثثم54

تقولرنفللوقت،المغاربمن7تطلعسحاباد،أ5

ريح7وإذا55؟هكذافيكرنمطر،يأتىإثه5

.فيكونحر،سيكرن6إنه5تقولون،تفمثالجنرب

،م!سماءادوارضد16وجهتمئزواأنتعرفون

التمييزبم؟تعرفونلاكيف6هذاأقابمدصماذ16

،مراؤونيا65

جز!17اوس؟لح--سرىلاتت+07ل!يا!شأنصأبرو-حاور؟بحصمصوسصعسرص.صا!3ر3*!*!2/3متى:

تمثرواطوز(أاء3007تفهمراألات5"1201تعرفواأنتشطيعرن!3341للا()ئستطاعل!5تمتزواانتستطيعون6

لم+را070ليا5*"ولوهـءعدمن6+0070د!"بم4دنص!قب3.007.298.124141ولم13لأ5د!ط!ول!7ءو!545لوقا:

بم،4رأشم00.7ص!ا!3،33للأهلاطكاه!ول!4ءو7رلصأسرسلا!+0703للا!115ا!ءه241)دأ!*7!ونصأسر

ماك!!2!و"ء4031752!ءه804؟60.46014ا*ص!ه+!و"ءسيأتى17صرلىامء"296.1241سا"هـ!وهء15ات

نصأ!ءءه!4ءرولك!الزمان!ط12!070313+للأه*ولكأ1632تبسرص.صشعكلىات+ه*070.28.33.1241

ه*7ءرنص!070تمثزواالىتعرفرنلاكيفأسركرات!تمثزودلاأحرسرلىلات+ل!13ليا*ول؟هءتميزونلاكيف16مح!ه298!بم،7

)ف(3سرحرء"033.2981241لا



7021و602ارقم67-671:يو؟ا-13:9!57-1295:لو؟42-905:مر؟23-1835:مت347

الخصصمعالتوأفق6020

55(رفم)ق

يو57-12:95لومر25-5:26ت

39(صهه)رقم

حينما58؟نفوسكميتلمنبالحقتحكمونلاولماذا57

الطريقفي،الحاكمالىخصمكمعتذهبدمتماسريعآ،لخصمكمراضيأكن25

يجرك6لئلاء،ت5لتتخفصالجهدابذلئسلمكلئلا،كىطريقادفيء*م!

الحاكم،الىيسلحكوالقاضي،القاضيالىاالشرطىالى+!والقاضىالقاضىالىالحصم

لالك،اقول95.سحن+فييلقيكوالحاكملالك،اقولالحق26؟السحنفيفئلقى

ئوفيم.فلساخيرد16ايضآ7حتى،هناكمنتخرجفلس.ربعأخرتوفي6أنحتى،هناكمنتخرج

!بح-حصعص!.سسرصا!ء"28.33.298را!*ط!!ل!نص!مصوسصع-حسرصلات!361202330-250متى:

وء3-أاة)2330(.1424للا!جن0266مماءه298رال!!!7،!نص!سرص.س.صلات2330+هللاط)!(وز(يلمك71سرص

نصأ0070انأ!رلملاللا!)ول(حبن90.7ءه007ى30اد17سرص.صات!مجكم16كدم؟29124!.ا5!58لوقا:

شع-حات!فلسربعأخرتوفيوز(16ءه1.298.1241لا!!؟7!

الحقليةالتبنةمثل257.

13:ا-9لو11:12-14مر21:18-91مت

قوثمالوفتذلكفيحاضرآاوكان

الجليلئينعن5ءئخبروت

دمهمبيلاطوسخلطالذين

لهم:وقال7فاجاب2.تبائحهماد5ب

خطأةكانواالجليليتنهزلاءانأتظتون

الجليليئن،كلمنابهثر

لكم،اقولكلأ،3؟كابدواهذا6لانهم

لحصعىسرات+3وا57*"وليسرع2.7"7ءمرتين15لوقا:

2931!ء"علاه!!*نصألات070)13(3+ليا*ول7!ومثل-هذا

ي19قيى5

9:ا-3لوقا:2:بر

16بححرصع-خلاتحه070.1241مما!!73ءنصأحر
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21:18-9111أمت

437(ص272)رتم

راجعاكالىادسحراولا8

علىت!شحرةالنطر9حاع.المديةالى

اليهاوحاءالطريق

الاضئأميهايخدفلم

فقط،ورقأ

ممرمكيكىلالها:لحقال

فيستالاند.الىبعد

احاللاالية

،ا-11:214أمر

437(ص3272)ر

منحرحوالماالعدولى12

تينشجرةاذظر3جاع.عيايت

عىالىوجاء،مورقةبعيدمن

يجدلماليهاجاءملمافيها.سيحدشيثأ

يك!أوفتلالهاد؟ورقأالاشينأ

احديا!للالها.وقاليسوعالاحا!4تير.

وكادالابد.الىلعدممرأمك

يسمعرد"تلاميذه

13:ا-9(ألو

كذلك6فجميعكمإ-تتوبوالمإنبل

عضرالثمانيةاولئكاو4.تهلكون

سلرامفيالبرجعليهمسقطالذين

هؤلاءانأتطثون،وقتلهم

جميعمناكثرمذنبينكالوا

اورشليم؟+7!ساكنينادالناس

لمإنبللكم،اقولكلآ،

تهلكون.هكذا7جميعكمتتوبوا7

المثل:هذاوقال

فيمغروسةتينشجرةلواحدكانت

ممرأفيهايطلبفأتى،كرمه

فقال7يجد.لمو

آتىسنينتلاثهوذا:للكرام

التينةهذهفيلرأاطلب

اتطعها،أف(5+؟جدأاو

فاجاب8لم!ارء!مد16ئبئىلماذا

ايصأاتبركهاستد،ياله:ونال

حولهاأنقبحتى،السنةعذه

صنعتفان9زبلأ،7واضع

و؟مقبلة-حسنةارالى6ممرأ

+فتقطعها.لا،صيكنإن

7021قمأر

24114)29!و،رالم0070ط!!كأ7ءولصأ+لا*ولهكدا7)د(1الي!ا!424)1241هـ+296)را(لمه!5ولغ!+،،ء+65ء(غ3لوقما:

ط!ول82!اح+6غه35(ع(خآ)ق!056اء2981241لمطه!بم7؟144/!ردص!ييزلم070ل!هكلهـ*كأي17ولالقاطيز4.7

هء33.298.1241لمط!كألصأ+رلمل!1070هللأهول73+بركدلك6)3(1!،*!اكأبم؟7لصأالى؟ا!2411424)اراالم0070

424)+!المكالى16فسرصلا!)!3298ررلم070لأ5!اولبم7ونص!صسر)ص(!ص!ح!أ*5!كأ!15!الفأساحمل7.7

17تءه124و؟.ا)070(.2لا!كأبم73لصأسرلاتت+رالم7ل!للاهول14!و/بر،-13-09467ات!احمدةسقةآ08

ةا3فليسمعللسمعاذنالىلهمن:ونادىهذاقال

22قي27ا1ي27ق1122ييمما5قكط11

3:9لو!7:91!2:01مت:221117-11:0مر،21:02ت:6-9013119ير.2لوقا:

27
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اطنحنيةالمزا،شفاء802.

9021و802ارقم

13:01-17لو

ضع!آبهاروخ6امرأةوإذا011اد-صسبرتملى6المجامعاحدؤ؟ئعفماوكان.

دجسوع16رآهاافلما2.البتةتنتصبأنتقدرلمومنحنيةوكانتسمةعئرةممانى

يديه؟ها7اووضع3،ضعفك+محلولةانت،امرأةيالها:قالومدعاها

لانمغتاظوهو،المجمعرئيسافأجاب4.اللهلمجدت7واستقامتالحالففى

هذه7قي؟العملفيهاينبغىايامستةهىإنهللجمعوقال،السبتفيأبرأيسرع

:قالو75ضباد!؟اجابافد.السبتيومفيوليسواستشفواائتوا

7يمضىوالمذودمنحمارهاوثورهالسبتيخامنكمواحل!كليحلألا،أ-مراؤونيا

ينبغىكانأما،سنةعشرةممانىالشيطانربطهاقد،ابراهيمابنةهىاوهذه6؟ويسقيهبه

جميع5أخحل/هوتال!هذااوإذ7؟السبتيرمفيانرباطحعذامنئخلأن

.ءمبراس!صتجريالتيمجيدة-اعمالاد6بجميعالجمعكلوفرح،يعاندونهكانواالذين

صعصح!012612!+ء3،ثهءأعولع+س!360،4+لاع+"؟01لححرصعألا!3!الستلى!5"ي!را070للأ4ء(و)516236

جم!4ر73نصأ+ه!4،ا!اول14.3"ر،بمص!54!*ه+ع16حهي75ءعب513.7"29!؟3كهـهكأمن7أإبم4ر4

دح-ص!درص!دشع-ا!011628.1301ل!5لسوع506يها،2،)2ألىء5وأع،ا(أمك!!ه!3-015اء6لأ2لم77013لأ!ثال!!اطهـ!

لراسدالتيالمجيدةالاعمالرأثاالذي!16ات5بم043ح!!5017"01+!+كأ+ة!!"!7لدصأسرص/اكالم*!3!جمومرائيياأ-

)ات(ع5تجري

ياحتىقي0816(ص47)رقماآ-ا:6لربم"8(صلم41)رقما-3:6مر،187(ص112)رقم9-12:14تقىى

45:16ايققكط316(د4ص214)رقمه:14لوق،

290111مت،هة7:13،14لو:15ا-5018ير؟ا-6:الم؟أ6-ا:6لر،ا9-.:02حر:14

الخردلحبةمثل9.2

128(رنم)ق

31-13:32مت

217(ص128)رقم

آخرمثلآلهمقذم317

ملكوتئشبهقائلآ:

03-432:مر

217(ص12803)رتم

:لوقا

اللةملكوتئ!ثتئة.مماذا

كر()صرصاتا!1424ي!56*لا8!قال316:متى

13:18-91لو

فقال:18

اللةملكرتئثصبةماذا

1691:6:لر
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31-32،:13رمت

واتلسماا

انسانأخذها،خردلحبة

وهى32؟حقلهفيوزرعها

البذور،جميعاصغر

نمت7متىولكن

وتصيرالبقولاكبرفهى

حتى،شجرة

طدورتأتى

فيونتاؤىثسطء

صمانها.1

03-4،32:أمر

مثل31؟ئمثذممثل6ءباياو

متى،خردلأ-حبة

فهى،الارضفيزرعت

،الارضعلىالتيالبذورجميعاصغر

وتصيرتطلع،زرعتمتىلكن32

وتصنعجقولمادجميعاكبر6

تحتتستطعحتى،كبيرةاغصانأ

طلورظفها،

لهتاؤى.1نثسماء

13:18-91،ألو

ئشبه91؟ألثت!فةوبماذا

انسانأخذها،خردلحبة

له،7بستان7فيوألقاها

7،شجرة

فىناوتثسماء

1!مانها.

ترصاو

طيورو

0121ارقم

ل!ء"143*ثا3!*لاغ:632متى

714+!!نص!لم3ئصتررهئمثذ؟ءقثل!للا+غا!ماءك!"+؟ا+!+هـ4!سرلات!13301ا!047010!شا2ولئصتززهءه(لم)ئثةئل6:مرقس

أع+626لههولةا+15ولة!"ءةا16له565).(0!ح714!كأنصأ+لمرا07010.1330*طول+همما!ه!31.7اور؟"دحءه28298)0(ط

+5(ول)6لات؟"033.298.1241لثاطح!!نصأ+ه(13303،0101!ا)6علا!3+ه0328.565.007.1424!

.سرسلات+)المراليا5*ول،4ءكيرة+ال!007298.1241.1424يا5لاك!!!4ءو،16ء"007!!!هوهاد+91لوقا:

لححمزصعسرص.كراتءه070.)298(.1241سا)!(!!بم7رلص!حر.

0401:12ىكلي01

17:02مت:31-32:متى

الحجينفيالخمير،مثل.21.

912(رفم)ق

13:33مت

218(ص912)رنم

ئشبه:أخرمثلألهممفال336

امرأةاخذتها،حميرةالسماواتملكوت

الجمع.اختمرحتىدفيقاكيالثلاثةفيوخئأتها

13:25-21لو

اش!ه.مماذا:قالايضآو062

امرأةاخذتها،حميرةيشبه21؟لئةمادصلكوتاد

الجميع.اختمرحتىدفيقاكيالثلاثةفيخثاتها7و

نصأسرص.س)!ا(-!أحصعصءه1241حفانلألهمنذم)31(!ممىوسصع-شع-ح9)1("ب!28لم03طكأتانلأكقمهم633متى:

لح()حرسرصلات!20.24271403رر*!

لأ5*!ول*7!هردصأ2980101.142441ل!ط!!حفنها!21.6،()4!أشمئهه.مماذااواللةملكوتئبهماذااو)18(026:لوق

+اري!070

81:6تك!5:9غل:33:مى



67-671:يو؟22-1303:لو؟42-905:مر؟23-ء183:مت351

المخلقوالباب،لضيئقالباب2110

211(ارقم

؟22-23؟01:7-2512:؟أ13-!ا7:مت

25:41؟8:11-12؟91:03؟02:16

(111ص37إ)رنما-7:314

منأدخلوا

صدخل/!ادوايحغأ-لأثه؟الضئقالمدخل

الىيؤدىالذيالطريقورحث

الذينهم5وكثيرونالهلاك

!ادصدخلاأضيقما147؟فيهيدخلرن

الىيؤذممهماالذ!هماالطريقوأحر!

الذينهموتليلونالحياة

يجدونه.

485(ص928)رتما-12.:02

جاءليبتعنذاهباتهنوفيحا9

الىمعهالمشعداتودخلتالعريى،

اخيرأاا.البابو(كلقالعرس

قانلات:ايضأالعذارىبقيةحاءت

افاحاب2لنا.افتحرب،ياربيا

اعرفكن.لاانىلكن،اقرلالحق:وقال

22-13:03لو01:31مر

وقرىمدنفيواجتاز22

نحو"ويسافىئغفم

سئد،ياواحذ:لهفقال23ورشليم.17

قال6ف؟يخلصونالذينهمأقليلون

منتدخلواأنإجتهدوا24:!ممد

الضثق،6جاباد

سيطلبون،لكمأقول،كثيرينلان

يدخلواان

.يقدرونلاو

يكونمابعدمن25

،007"ل!"كألان!0146،ث!15تبراورصهيبكلم؟مما"!كاء"،!+كأاقبر؟شع-خ19"،!ما!+118ماو136متى:

نبراورصهيبترتكلم!!ا)"(4ءه!544اسرلات+)13(لمهللاحط)2!(كأ2نصأ2وهو!صع-ح8!ولانأءه01515

هءلهنالأ!فالاحابأ33فال20236ء4ح"298.1241لا!ك!7!رنص!لات*رال!070للا)5(ل!!!3!)أ-+،ل!؟لاه22لوتا:

ص،كر-
هء239124!.ا)070(هسا!!*7)وهـ(!ونصأ3!و"ل!ولمطخلوز(0246دح()ص

كماي18قىي4481113(ص927)رنما-22:314تق4

7:13-14:ارمتى

9:15لر:22لوتا:

21:!م؟تث

؟17:11

03:91

18:31

14:6ير

91:11

؟01:7

01:7يو:2311-24
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67-671:يو؟22-1303:لوبم42-905:مر؟23-935لمأ:مت2&3

23-03(7:أمت

(113ص74)رقم7:22-23

نوكثبر22

ياررب،يااليو!:ذلكفيليسبقونون

تنثأنا!باسمكالشم+

أخرجنا،7شياطينوباحمك

؟كثيرةقوابصنعناوباحمك

أثنيلهمأخسرخفحينئذ23

غي1إدهبو!؟أعرفكملمقط

لإلم.1ظعثي7يا

094(ص003إرتم25:41

ادهوااليار:عنللذينايضأيقرلثم41

الالديةالنارالىملاعيرال،اياعى

للشيفاناإمذة

وملائكته.

132(عى8د)رقما8:112-9

لكم!وأفرلا

والمغاربالمشارقمنكثيريناز

سيأتون

22-03(:13الو

وأغلقمالبيت-صبادقام6قد

اوتقفرن!خارجأوابتدأتمالباب

،+ربيا:قائليناجاباد!اتقرعون

لكم:ويقولئجيبلنا،افتح

حينئذ26.انتمادتمناعرفكملا

قذامكأكلنا+:تقولونتبتدئرن7

شوارعناوفيوشربنا

لا6لكم:مقائلأ6فيتكفم27،عفمت

فيعو\؟بمانتماين-منأكم،اعرف

6ظثم.فاعثيجمعبسجنى

وصريرالبكاءيكونهناك

ابراهيمرأيتم7متى،الاشان

وجميعويعقوبواسحق

اللة،ملكوتفيالأنبياء

/خارجآ.مطروحون!وانتم

المغاربومناشارقامنويأتون92

والجنوبالشمالمنمو6

1211ارفم

03،1424طجميع57"آ03تراحعرا80236*7!يرة)اور(يوس!سرصووشربنااكلنالاحمكالي!26(:13الر+22مئى:

كاشع!31

تا*3را070د!،هد!!ولياربوز(17ات!أهأبح-!+!1لا!(رلم)6!دخلالميت-الر!!73)ممهالتدفام625لوقا:

حرحر-كر
.070124112813ليا553*!لا!ا!ول*أ-س!!اعاخ*ل!026لح-صعلمرصلا!ءه24)29!-اط5كأ75)بر(لص!لح-صر

اقرل؟أبح-591150-أبحصصعسرسلاتء"!لكم50276ربيا17+"8.0101و72ل5650لم!71ءنصم!أ+ا"24،1

تاء"0371241"ط!73ء1240!16ح"298.1424!7!ر5نص!)بح-()كر(.حرسرص!بم3را070ديا5*"هـا!ول،77+!ل!3

نصأابيمرق؟خبحص)424)(!الاثمور(أ!لارالم0070*ولالظلم17سرلات+رالمد!51*ولوللص!)ع(!ازكمأقطأ

092سرص!ءها!آ070"*"طا!ولرع7ونص!هكأشاهدتمأ)81124لم3!+!300ع3س!،لأ28.7س!"ل!219،!ع!كأ؟7،3

تا29!ء"/لم!"دا!نصأ070بم273ألات!أ!75ل!ولول!16

11يماي13قى!!اى

411،حنىيي93

اركب)ت(ق22

يى)ت(ق03

608مر:22-723:متى

94:21ايق:21-8:11مى

32-7:12مت:72-62:لالو

قيي26ا151(:34)**لاها:27؟41:14

95:91اكأ؟:7013مزقي1135يمماي26

701:3ا؟مرا:املا

6:46

كي27ا1)ت(ممبى03

11ا:ملا؟

قي193ا6:9مر

27

33

36
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67-671:يو؟31-1333:لو؟425-90:مر،23-1835:مت353

أ-12،ا8:ات

واسحقابراهيممعويتكئرن

،السماواتملكوتفيويعقوب

فحطرحون7الملكوتبنرائا

يكرنهناك؟الخارجيةالظلمةالى

.الاسنانوصريرالبكاء

(204ص255)رفم913:03

آخرينيكونوناؤلونكثيرونولكن.

اؤلين.أخرون

504(ص256)رنم26:16

اوليرالاخرونيكوناهكذا

اخرين.والاولون

22-03(:13الو

ويثكثون

اللة.ملكوتفي

28قآ

(204ص255)رنم11:31

أخرينيكرنرناؤلرنكثيرونولكن3

ه
اؤلين.آخرونل،11و

أؤلينيكونونأخرونوهوذا03

آخرين.يكرنونوأؤلون

رينلات؟اتيذهبود!صص.كر.لد!0250كأ+حرنفيخر8:216ض

صع؟+"298.0101،لم3يمح!نص!بح+ه128.565.007.1241.1424لا55"طمم!!ولئ!وز(531مرتس:

ممط42قي،114ي44قى1142ى92قيي93

2121ارفم

25:03؟24:51؟22:13؟13:42،05مت:3521112صق:ا-12ا8:مى

هيرودسمنالتحذلر2120

31-13:33لو

هيرودسلانهنا،منواذهبأخرج:لهقائلينالفريسيينبعضتفذم6!ساعةادتلك6في31

شياطيناخرجاناها:الثعلبلهذاوقولواامضرالهع!:فقال32.يقتلكانيريد

اليوماسيرأنينبغىبل33.اكملالثالث+وفيوغدااليرمتمئم7ووأشفى

اورشليم.عنخارجأنجييهلكأنئمكنلالانه،التالي-البوم7وفيوغدأ

صر)ص.كر(لا!070!للأه*ا!الصرم61ءه070هللا14!!6!(لا31

أصنعو!!نه+لاهاء،55!!!لمراليا5*"ولهـاع،أه!0326حصع-

بحا!1241!!7!موالآتى0336ضعكلا!

7:28؟2:01عب:32

لصإصع-بح

نص!صس43ء

سرحر3ءه007298ي!وا"ط!+!ول!7ءو

"ء!اليوم17كلم؟س!ه33.1241دا!ك!7ءر

93



67-6:71يو؟ا-6:أدا؟34-1335:لو؟42-905:مر؟23-1835:مت354

أورشليصعلىيبكيلطسوع213.

285(رنم)ق

4121و312ارتم

37-23:93مت

464(ص285)رفم

الأنبياءقاتلةيا،أورشليمياأورشليميا37

أ-!ا،إبالمرشلينوراجمة

كما،أولادكأجمعأنأردتمر؟كم

جناحيها،تحت!ا6فراكأصتجمعدجاجة6

خرابآ.5لكمئتركبيتكمهوذا38:.يريدوالمو

نأإلىبعدتروننيلاإئكملكم،أقوللأنى

!اسملآئي1ثثمبار:تفولوا

1ثرب.

34-13:35لو

الأنبياءقاتلةيا،أورشليمياأورشليميا34

إليها،المرستلينوراجمة

كماأولادكأجمعأنأردتمر؟كم

،/أجنحةادتحتفراخخاصتها!اددجاجة7

7.لكمئزكبيتكمهوذا35تريدوا.لمو

ايأتي6حتىصصتروت6لا7لكم،أقولافا5

بسملآ!ي1مبارث:تقولونموقت(

1ثرب.

ي!+،51طصا!*لخاصنهاالي16ءه33.007.298ل!013سا)!(!!*د،77نمىأ+1380ل!سا16سرصلاتح"5في377قى:

3!5*5ح*77714!نصأبحصصعسرص2//-ا!!0385؟(أ:اء"01380.33.298*"ا!+*77714ءلصأ007+!-

اوس؟بححرمصوسصس.حرلات+ي!،1

حرصركر.صشعكلات+ه.2833.007.298.12411424.د!3ديا55لا!خرابأه(:722)إر.03؟7ء!ا*!!*أ+ه346لوقا:

ر!3ديا5لالأ"!!ولكأ72!مرنص!صصات5"!ا+كأ4ءر15صعصصلات+ه35650101!للا"ط!!ولكأ4ءا!د"47نص

كأول!نص!!لملاط!4ءو"7وز(16اتء"1241لمه!-ا"!*3147؟هءرنصأسرلات+رلململأ*!إنكم71صرصلات

نص!!!لم(الاللأولوقتيأتىأن!ء")1241(ه)0)لم3)0(ل!*4!هرأنوز(أء"29،"ط!؟7!ه6-411)رلم(ه"للا

118:62مزى22:5117إرق5

؟9:7امل:038تى

91:41لو:34-35لوقا:

:11826مز؟21:9ت22:1193:هإر

91:83لو؟118:26مز؟22:5إر:ء113

السبتلوصباإستقساءمصابرجلشفاء214.

14:ا-6لو

وكانواخبزآليأكلالسبتفيفرثسييند(511رؤساءأحدبيتإلىجاء7اوإذ

فذامه.كانمستستيما5إنسانوإذا2.يراقبونه

"ءد!!025+وامديا5ل!ساكهـ!نصأء"296ك!5!ك!4ءر7و15لاتتا!328.298.0101ر5!دخل16لوقا:

802)رتما-13:516؟08(ص47)رفما6-ا:6لو؟08(ص47)رقما-3:6مر؟187(ص112)رتم9-12:14تقياممط

934(ص

3:2مر؟11:37؟7:63دو:ا:لوتا
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تامر

67-6:71ير؟7-1414:لو؟42-905:مر؟23-1835:مت

وكلميسوعأفأجاب

أوفأمسكهفسكترا.

حااينلهولابئر،يخا

-ها01؟،ايو

"أ!السبتيومالشفاء+يحلقاثلأ:والفري!يينموسيين

لمأوءإف7يسقطمنكممن:لهمقال7و5.وأطلقه

ذللثعنأن-يجيبراميقدرواطمف66؟السبتيرمفي

*م13*ول؟هـ!7هل3لوقا:

صركر.حرا!ء"296.1241رال!5

33.ل!،1للاطمم!!حمار17قب

وأ2،ل!ههسامم!)6!(ولال6ا

فلمأصر،د!+للاهللاوليجيبره

3:4!12:01؟مرلوقا:3:ت

23:12

أحاب7

)سرصت

التوأضععنلتعللص

1215أرقم

طه!!7!ونص!صص.ست

صرص.كر.ساتا!)24)298.ي!ط(

صعسرس.حر9لمءللا!)ول(4ءو

....!ءهل!ك!6....برذواعلى

يو

5:92

ليال!لايكفم7..1ع!يكون096)سرص(هيأتي!بحسرص.صاترهـع!71216314!ر15صع75ءو8!لوتا:

ام+اة331241*298"المهل!ط!ول*7!ونص!سرصلات،*للا5!1حه2،8.1241هل!!ط73!رنص!!

ل!+13

08)رتم32-6:35لو؟89(ص!ه)رفم46-5:47تقىي292118(ص166)رقم18:4متق؟كلطى16قى6

121(ص

2-24:يع:5:61112بطا؟:184ت:02:461111؟:1143در؟25:6-7أم8:لوتا:



67-6:71يو؟أ-524أ:!الو؟42-.د9:مر؟23-35ا:8ت356

711-14:4ألو

فتكرنأيضآهميدعوكلئلآأغنياء،جيرانأمولا6

المساكين،فادع،مصنعتضيافة6إذاابل3.مكافأةلك

لي!إذ،الطوبىلككيكون14؟العميان،العرجان،الكسحان

الأبرار.قيامةفيتكاقأثلأث7يكافثرك،حتىالم

6121تمار

238(ص141)رفم5:92

الصالحاتفعلواالدينفيحرج92

عملراأئاالدين،الحياةقيامةإلى

الدينرنة.قيامةإلىالستنات

945(ص284)رتم23:12

يرفعامحن2

يضعومنيئضعنضه

يرتفع.نفسه

377(ص237)رفم18:41

بيتهإلىنزلهذاإنلكم،أقول"ا

يرفعمنكللأن؟ذاكدونمررا

يضعومنيتضحنفسه

يرتفع.لفط

شعجكأت5الولاالجيرالىولاأسرل!03الجيرانكولا!!73!محرانألا126:

تاءه1.1424،ي!لأ"!أ-ف014ءه296!نصاحها"12!73ءخم

ضيافة!+ل!رال!51*"ط!ول012613

ى6ق

14:21تا:13:لو

أ-22:14مت

448(ص927)رفم

قائلا:بأمثالأيضآيكفمهميسوع"

إنسانأالسماواتملكوت4

لابنه.عرسآصنع6،

عببدهأرسل

الملكولهمةمثل216.

927(رقم)ق

:15-1424لو

له:قالالمئكئينمنواحدذلكسمعافلضا5

اللة.ملكوتفيخبزأ6يأكل6صندطربى

له:فقال

إنسان

كثيرين.ودعاعظيمأ،عثاغيضنغ7

العشاءياعةفيعبدهاوأرسل7

اورحر؟ل!0355اورحر؟ل!5صانع27تى:

صر+رلمللا.ولغداة16ءهوالم"!ط!كأ(كلمةسقوطكأ)78ءرنص!+طا5دلا!ولالذى156لوق:

016ابياوسكلم؟.سرلاتت298.1241،1لملاهه""للاط+!!ه"!كأكلملأ(سقرط)8*7ء

"ءا"!*،7!نص!+ي!

21:34ت:3:تى

91:9رؤ:51لوتا:

نصأكرلث؟ص.كر

ليا"سا*هولأ-صتتغ
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67-6:71يو؟15-1424:لو؟42-905:مر؟23-1835:ت357

11-4أ:22ات

،العرسإلىالمدعؤينليدعوا

،فأرسليأتوا.أنيريدوافلم

للمدعؤين:قرلواقائلأ:أبضآأخرينعبيدأ

ثيرانىء،فد-أعددت7كذانىهوذا!

تعالوائعذ؟شىءكلوادبحتفدومسضناتى

واحل!كل،ومضراتهاونواولكثهم5.العرسإلى

والباقون6!تجارتهإلىوآخر،حقلهإلى

وقتلوهم.وشتموهمعبيدهأمسكوا

بمجنودد16وأرصلغضبملكمفد167

وأحرقالفاتلينأولئكوأهلك

العرسأثا:لعبيدهقالثتم8.مدينتهم

مستحقينيكرنرافلمالمدعؤونوأقافمستعذ

الطرقمفارقإلىفاذهبرا

وجدتمرهمنوكل

العبيدأولئكافخرج..العرسإلىفادعوه

وجدوهم،الذين7كلوجمعراالطرقإلى

وصالحين؟أشرارأ

+متكئين.من!رس7الفامتلأ

دخلافلضاا

إنسانآهناكرأىالمثكئينلينظرالملك

له:افقال3،العرسلباسلابسايكنلم

:15-1424لو

هو6لأنتعالوا،7:للمدعزينليمول

يستعفون.واحل!برأىالجميعفابتدأ

أجمذ.قد

الأؤل:لهقال

وأنظره،أخرجأنمضطروأناحقلأاشزيتإئى

إئى:آخروقال91.تعفيىأنأسألك

لأمتحنها:ماضبىوأنابقرأزواج،مسةاشتريت

إمرأةآخر:وقال02صم.تعصأنث،أسأد6

أتىو521أجىء.أنأقدرلا!ذامودتزؤجت6

بذلك.سثدهوأخبرالعبدزلك

البيتردتغفبحيهنئذ

لبده:وقال

وأزفتهاالمدينةشرارعإلىعاجلأاخرج

والعرجوالكسحانالمساكينهناإلىلآأدخلو

قديا-سثد،العبد:هفقال22.والعميان

الستدفقال23.مكانأيضآوئوجد،أمرتكماصار

والسياجاتالطرفإلىأخرج7:للعبد

بيتي.يمتلئحتىبالدخولألزهـ!م6و

أولئكمنواحاليسإثهلكمأقوللأثي

.7عئائىيذوقالمدعؤينرجال6اد

6121تمار

!أذلكاسثوحمع076ح"33.007.1424لم850ط5هـح!كأنصأ23841اجمذأ+لم013803*رخ+اعددتا!صرص4تى:

6ألع!كر1بح-صعسرص.صحه007.+298لمما!كأنص!بحصمصوسصرصلات،لمهالملكفسمعأسرص9*/1380ل!)!(

"ءرلم160ا!ا4!8!كأنصأسرصات+لمراه38!ه0*حط2!منجميع.15لوساوساور؟!حصصصاتءهلم5

هء7ل5رلم5!ال-ا+م،0650.16171401*"ا!نصأححمة!!30!ء"1360.298.0101ط+!ثمالعرسمكان!16لات

كلألات*لم13دا1*)6"(ول)شىء(هوكلأ5""هكأط782!هوهم6شعاء28ك!!)!"ه"ولكأليأتوا7لوقا:17

)سرص.س("لذلك6اخذت:002حأورص؟ات!أجيءأنأقدرلالذلك02(آ)ق0916ات!نصأاكأهي)الأشياء(

أ-ناسع024كرسرص5"بم4ر+ريخئماسرص.كرص!؟ءه!بم7+و7،.23ح!كا0225!7اخفير1؟7!0215

لةااه!+ه.،+007298.هـ+!2لم3!تليلونوالمختارينكثيرونالمدعؤينلأنوز(أوادقراءات!ب+)من1)!(!!

13:7!ا01:ت

2:ه02:ثا!ا

.د:26؟02:13مت:112

14:13لر7:33:211كررا

2)

27
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67-6:71ير؟25-4:133لو؟425-90:مر؟23-1835:ت358

411-ا:22أمت

لباسعليكوليسهناإلىدخلت7كيف،صاحبيا

:للخذامقالصصلل!د16احينئذ3.فسكت؟العرس

الطلمةإلى5واطرحومويديهرجليهربطوا16

وصريرالبكاءيكونهناك؟الخارجئة

ثحرونمدعوين7لأنا4.الأسنان

.قليلونمختارينو+

7121ارتم

33.565."7.298.0101،لم0850سا5مه!نصألات+ده1380*!ح0136لوسرين؟سركرات!حئت126متى:

+راه8*حواطرحواوارفعوه1241(هـ565.ك!)6ويديهرحليهأربطواألوسرين؟ص()سرصات5وألقراواليدينالرحلينمعإرفعره6

صعءه007.29!1لأال7و14.7تب)سرس(لاتمح!"007.298)"ا(لم0850ط!*لصإ

13:28لر؟03:ء2؟24:51؟13:42،05؟8:12ت:13:متى

/)سرحر

37-01:38مت

174(ص301)رقم

يستحفى،فلاينىأكثرأئأأوأبآأححث

!طأكأإبنةأوإبنأأحتومن

ويتبعني،صليبهيأخذلاومن

يستحقى.فلا

37

فلايستحقى؟/

لسوعأتباعشروط217.

301(رفم)ق

25-14:33لو

فالتفت،!6م!يسيرونممثيرةجموعوكانت25

ولاإيأيأتىأحدكانإن26:لهموتال

وامرأتهوأثه70أبايبغض

أيضآحتى6وأخراتهوإخوتهوأولاده

تلميذآص.لييكون16أنيقدرفلاءص،نف6اد

ورائى،ويأتىصليبهيحمللاقن7

وتن28/تلميذأ.لييكونأنيقدرفلا

91ء38()آيتحقئحتىئلغىأ41!.!!37متى:

دياء"لا!7ءونصأع957-أ+رالم5للا5!كأو"يخاصته!0266جمه7و-!41!عيسرع16سرصات5!525لوق:

كأ7!نصوأ+لملماطا5ل!"دا!ولوهـء16هـءه033.29"ط!نصأات7!ر-أسرصلات+لم13"5ل!!ولكأ4!وو16

ضع.ل!!"أ!037ءه2981241دا!!نصأ!ل!5"هول321أاور؟128،،3!لالأ!4!ر7و213*ااحه)1241(

هءط!+كأ4!ر؟7نص!صسرص.سلاتت+أرا57*5ول2*+وز(ا-ص
بحاسر

تقىى2

تقى6

91:92

16:24

41(20ص255)رتم9203-:18لو؟4(20ص2هء)رقم9203-:01مر؟4(20ص255)رقم

5،14ق028711(ص016)رقم9:23لو؟028(ص016)رقم834:مر!028(ص016)رتم

9:23لو؟8:34مر؟16:24مت:27لوفا:

7،14ق5
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6:67-71يو3-35؟ا:دالودا؟9:42-.همر؟18:23-35مت935

25-33(:14الو

لكماله؟يلزمماعندههل،النفقةويحسبأؤلآيجلسلابرجآيبئأنيريد7منكيم

بهيهزأونالناظرينجميعفيبتدئأن-يكشلميقدرولا6الأساسيضعلئلا92

لمقاتلةذهبإنمللثوأفي31يكضل.أنيقدرلمويبنيإبتدأالانسانهذاإنقائلين03

الذيآلافبعثرةيلاقىأنيستطيعهلسيشاور7وأؤلآيجلسلا7حربفيآخرمللب

رسلأيرسلبعيدآذلكدامفماوإلآ32ألفأ؟بعشرينعليهيأتى

أمرالهجميعيزكلامنكمواحل!كلفكذلك33.!لحدماد6هوماويسأل

تلميذآ.لييكونأنيقدرلا

(812ارقم

7ءورادأاإذ!+"565.007.0101د!،!*ء،4لديرهر826:لوقا

هء241)ه!كأ7ءونصألاتيلارالمللأل!"سا!!ششارر7

صرحدضع،31+للأهللا"سا

5،7،اق

032

ا!للوقتلاأوهـءلي!0316ع!وببىأنيقدرلا6

2!ولهنص!ءه7!مو-أ)مم"ص!ه!إلإس!")124،!!ل6

3:7فل؟92-18:03لر:33لوقا:

اطلحمثل218.

52(رقم)لتى

5:13مت

19(ص52)رقم

؟الأرضملحأنتما3

الملحإذاولكن

ئضقح؟فبماذاقسد،

إلألثيءبعدهيصلحلا

ؤيداشخارجآم6يطرحلأن

.الناسمن

94-9:05مر

692(ص168)رنم

جثد05.مئصفحبنارلأنكل-واحل!9"6

6حلحاذإذالكن؟أ-حلحاد

تصلحرنه؟فبماذاصار،ملوحةبلا

ملحأنفسكمفيلكمليكن

بعضا.بعضكموسالموا

34-14:35لو

جثد34

6صلحالأيضأا5إذالكن؟7صلحادإذآ5

لا35ئصثقغ؟فبماذاقسد،6

يصلح،لمزبلبماولاأرضبى7د

خارجآ.فيطرحونه

فليسمع.للسثمعأذنانلهمن

هح33.298لمح!كألص!!م03للا5وخارحأئرمى16فر؟صصصرصا!*!135متى:

(7ح"أهـ)ة!5)أهماعئتقحبالملحقربانوكله(5؟لاأةاة7؟)أماعئتقحح(نار)ولاركليأنأات!يمفحبالملحفربالىكللأن13(:2الا946مرذر:

005د!ري!اة(أعول!،33.أ!اع*؟شارو:)!ملح-صعصرص5"565.007+!2لم"ا02740ط!نص!بحسسرس.صلات+للأ5ح!

ه؟و!02740.2*لا)+(!ء)!مرتين6

151*!+*)373(ا!64)مرتين(1لحص؟ه24)او!.2"لم5لأ!ا!كأ73ءنمىألحسصع-حسرلاتتيبرأ"د!"كهـ5345لوقا:

"ح!صه7وال03.7لاتحه56،"،ممهممه+6صع-سر31!ء"1241لا5ل!ط!!كأنصأتبشعكل!+لم،1"لا!!7ءر

ء:13ضا؟4:6كو05:مرض:

11:51مت:34-35لوقا:



67-6:71يو؟ا-7أ:5لو؟42-.ه9:مر،23-1835:مت036

الضالالخروفمثل921.

916(رقم)ق

9121ارقم

18:12-14مت

892(ص916)رقم

تطون؟ماذاا2

وضلخروفيمئةلانسانكانإن

والتسعين7التسعةيترك7أفلامنها،واحذ

؟الضاليطلب7يذهبو51جبالاد!على

،يجدهأنائفقوإن

منأكثريفرحإئهلكمأقولفالحق

تضل.أالتيوالتسعينالتسعة

مثحيئةليستاهكذا4

السماواتفيالذيأبيكم7أمام5

الصغار.هؤلاءأحد6تهلكأن

أ-15:7لو

يدنونوالخطأةالصثثارينجميع5اوكان

الفريسئرنحتى5فتذفر2.ليسمعوهمنه

خطأةيقبلهذاإنقائلينوالكتبة

بهذافكفمهم3.معهمويأكل

قائلآ:5ابلثل

أضاع6وخروفمئةله7منكمإنسانأفي

فيوالتسعينالتسعةيزكمألا6منهآواحدا

؟يجده7حتى!اليمادلأجلبذهب6والبرثة

منكبيهعلىيضعهوجدهوإذا

فرحآ.

تىيأو6

جيرانادوهالأصلإقاءيدعو6والبيتإلى

خروفيوجدتلأنىمعي،إفرحوا:لهمقائلأ

فرخهكذاإنهلكمأقرل7.الضال

يكرنص!سماءادفي6

وتسعينتسعةمنأكثريتربواحدبخاطتي

تربة.إلىيحتاجونلابارآ

سيطلب6+كأ!مصوسحصع!؟ه+1424رآ5!حروفأ297!رلم5ط)!(!لصأسرص9+3!70د!كأ5وتدع126متى:

لصأاور؟فسرص.ص+"1241.424)33.007.29!.0101رلم!3570ل!!ألى17بح)سرص.ص(س!"3ر!5414.0"565لم03

عء"80101و335652لاسا"!*نصألات+ي!078013*واحد316حرسسركرلاتت+"26.565ي!5للاسامم!أينا()8!:ه!!

كا!2850"لم5!035ءه0298.1241!ا!!!بم؟7نص!+لم"اليا*)ول(025صع-!.سسرصلا!ءهللا15:لوق

لىكرص
لا!كأحيث+1(ف-!صسرصالات!الضاليطل!يذهب6ويدعلام56هـ!عاههء3غ716اللاتينيةمن!يملكالدي046سر

ص!ها298.241للادا!كأ7ءولص!+)28(لم013*!ول5076"70!ي،ر5اء1241ي!رالا!أعاءط،!3أ!ا1424416.6لم،1/إ؟5

91:7،01لريقكي7421(ص44)رقم92-5:32لر!74(ص44)رقم15-2:17مر!914(ص39)رتما-13.:9تقىاى

18:11تق؟يى1حتىقىى042115(ص265)رفم

15:01؟91:01لو؟502:يع11:7.ا-18:14ت4-917:11:7؟92-503:لرا-2:لوقا:
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تامر

6771-:6يو؟أ-8،1132-.:أ5كو؟42.5-9:مر؟23-18:35مت

الضائعالدرهصمثل.22.

1221و022ارقم

أ8-ه:15لو

البيتوتكشسراجآنوقدألاواحدأم،درهمأأضاعتإن6دراهمعشرةلهاامرأةأيةأو8

إفرحن:قائلةجارات7والصديقاتتدعو7وجدتهوإذا9؟تجدهحيث7إلىباجتهابوتفتش

!لائكةاد5قذامفرخمبصير6،لكمأقولاهكذا،..أضعتهالذيالذرهموجدتلأئى،معى

.بيترواحل!بخاطئاللة

واحدأوأضاعت86لوقا:

لأ*!مم!ط7ءرنصإ

فرخيكولىأ!3ليا5

راي!+!لثاول3أ!أأس!اءمما!لا9.7ا!33.1241ي!013دا!كأ7ءونصأ-!298ءهأ*ل!1+ول6أن1ا!

لالاول001261س!"5سأ)6!(!كأيبم73نصأءه01957يا5!+ي!را"للاولال17ا؟298.1424ليا5

!اه33ءه*!ط73ءنصألاتت*5330

الضالأأبنمثل221.

أ-32ا:15لو

يصيبئالذممماالقسمأعطنيأبب،يا:لأبيهأصغرهماافقال2.ابنانلهكانإنسان:قال

الكل7الأصغرالابنجمع7بكئيرةليستايايماوبعد3.مالهلهما!سمف6.المال

مسرفي.بعيشءمحاداد6بذدوهناكبعيدبلدإلىفر

.يحتاجفابتدأالبلد،ذلكفيشديد7جوغحدثشيءكلأنفقضا

حقرلهإلىفأرسلهالبلد،ذلكاهلمنبواحل!والتحقمضى

الخنازيركانتالذيالخرنوبمن7بطنه+ي!ثئيغأنيشتهىوكان69خنازير،ى

وأناالخبز،عنهميقاض!6لأبىأجراءمن7كم:وقالنفسهإلىافرجع7أحد.يعطهفلم،له

إلىأخطأت،أببيا:لهوأقرلأبىإلىوأذهبأقوما8.هنامجوعأ6ث

أجرائك.كأحدإجعلىابنأ:لكأدعىأنبعدمسنحفآاولست9وفذاملث،!اء

مهـطك!ضءكل5016جمه7وحامع13.7بحء"298.1241ط!!كأ2نصأ7ءو-أسرلانت313+د"هدلا!+*و126لوقا:

لم"يا!!ولكأبم73نصاسرصات-ا+لم3دلأ5*فوئ0146"صثتهنالذيألمال16ء"1241!!7ءونصا+،11لا5للا

صع)سرس(لمعءه1241لم13"ط!!*7ءونصأللاودشعالجوفيملأأدحسرص.د!.صلات+"5وليملأجرف!2958016.6

3!ول73ءنص!!0733*ط!كأ+لفيفئواا!5*السكم0176س!ه313"يا!!*73ءلص!!للأ5"ول55!16

س!ه298لياسا!!م73ءنص!صع-+للاولاأسرص.كر.د!لات007124141.ي!،1"5لا16215س!")124ل!

12ىق8

ا-21:517تث:2128:1112ت:11لوقا:
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أ-132ا:15الو

أبوهرآهبعيدآيزللمكانوإذ7ء.أبإلىوجاءفقام02

لهص:ابنادفقال621.وقثلهعنقهعلىووقعوركضفتحئن

.7ابنألكأدعىانبعدمستحفأولستوفذامك،السماءالىأخطأتأبب،يا

واجعلوا،وألبسوهالأولىحقة7سريعآ5أخرجوا7:لعبيدهالأبفقال22

واذبحوه،المسفن،العجلقذموا7و23،رجليهفيوحذاءيدهفيخاتمآ

.+فؤجذضالآمكان6!اد-حثأ7فمئتآكانهذاابىلأن"2،ونفرحفنأكل

قرقيمجاءوثا6؟الحقلفيالأكبرابنهوكان25.يفرحونابتدأوا7ف

وسألهالغلمانمنواحدآفدعا26ورئصأ،طربآلاتصوتسمع،البيتمن

لأنهالمسفن،العخلأبوكفذبحجاء،أخاكإنلهفقال27.ذلكميكونأنما6

ليدخل.إليهيتوسئلأبوهفخرج،يدخلأنيردلموففضب28سالما.فبقه

قط،وصثتكأتجاوزلموطوالسنينمنذأخدمكأناهاء:5لأبوقالفأجاب93

أكلالذيهذاابنكجاءثاولكن063؟أصدفائىمعأفرح6دجديآ7أعطيتىفما

له:فقال31عجلبم.!سئن6ادلهمذبحت،زوانى7معمالك

وئسر،نفرحأنينبغىكانولكين32؟لكفهولمماماوكلمعى،أنتبيئيا

فوجد.ضالامو6!ايق،7فمئتآكانهذاأخاكلأن

1221ارقم

0211625+ه1241.1424رأ355ل!ط!!*نصأ+ه128565007.298.0101"35للا!!"7ءلحاصتهالذى026لوقا:

!سرصشع-حءه330071241!!كأأحرانككأحدإجعلى7)91(ءهلمط!7ءولص!!32415!+"لم"5دلاولكأ34

!!كأ7ءولص!صعءخسرص+لم"75لأول15؟"1241كا7وأحضروا0226تصصسرصلات+لم،571للاط!جمه؟7لص

.723ا!298لاه!"*لاطهـ!ه!+!!ولكألصأ+؟اع2!"7ءوال17بحصع-خ.سرصص.صلاتتء"2398.1241رط

2!24141)3را5ح2*1261س!ه!عاش27.!اس!ه1241"ط!*،7ءنص!!راي!للا5كهـ*محرحردأح"1424!أخرحوا

فحاءوقرقي0256س!ها"7ءإشدأ6!+الآناس!هط!ول،*7ءولصاسر+الا(ضالأوكالىا*فوجد()وئلعى:-ااء"5!

كأ!0925)!298.1241.1424"المل!1"!لأ!بم7ولصأ"هذابكرنماعساه!50طماهذا!+ه*ولكأ0264316!

!أتغذى16ءه!7ءرصغيرأجديأ!!الماعزجديأس17سسرص.صلاتت!،لم)5("!للا!!ول؟7ءلص!سرص+لملا5"ط

أ+لمراللأ5د!ولالمسثنعحل16؟هللأ"8لا)!(ولال17)سريى(س!!لهدمحتغادئاالزوانيمعشىءكلأكلالدينانجث0036لات

كأصالأ!لى!5113"دلا5!126ءه5"لا!+!7ءرنصأ+لم13ديا5*5!كأ2عادحئأ0326س!""ط!!كأ7ءرنص

صسءه29!للاولط!ولصه7رنصثر+ضالاوكانأس!"1241

اي5قى23123!طقاى115ممما8ق12

906:لر؟ا:2أف؟:56لبما3411:24:زك،41:42تك22:لوقا:

2،
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لونا:71"

5،11*5!

لخاصئتهم(للواتي

.296.!170للا

الح-!!

سركر.سلات

/!للا5*5

تقايا

:5تسا8:لوقا:

67-6:71ير؟1-512ا-16،9:لو؟42-905:مر؟23-1835:مت

الداهيةالوكيلمثل222.

3221و222ارقم

16:6-6لو

بأثهإليهبهفؤشى،وكيلغىلانسانكان7:للتلاميذاليفال

عنك؟أسمعالذيهذاما:لهوفالفدعاه2.أموالهلذر

نفسه:فيالوكيلفقال3بعد.وكيلآتكرنانتقدر6لالأئلثوكالتك،حسابأعط

نأأستحى7،أنفتأناستطيعلست؟الوكالةمتىيأخذسثديلآن،أفعلماذا

6!م.بيوتفييقبلونىالركالةمن7غزلثإذاحتى،أفعلماذاعلمتقد4.أستعطى

لسيدممط؟عليككم:للأؤلوفالسئدهمديونىمنواحل!كلفدعا5

عاجلأ/أكتبص6و!اجلسطثم!كو!د16خذ:لهفقال.زيتبث7مئةفقال6

له:قال6قمح.كرمئة:فقال؟عليككموأنتلآخر:قالثم7.حمسين

فعل.مجكمةإذالظلموكيلالس!دفصدح8.ممانينواكنبمثصكر!اد6خذ

جيلهم.فيالنورابناءمنأحكمالدهرهذاأبناءلأن6

فنيتمإذاحتىظلمم،اد!ال6بادأصدقاءلكمص*إصنعوا،لكمأقولوأنا9

الأبدية.المظالفييقبلونكم

كاللأ+

أ-كيل

د"013

+صع

كأ"7!لصألات+لياطولستقدر7

!6احه1241ل!178013هلأ!!!!

ما*ك!4،لألاه3أءه2!مكيلةتأ

لحاح"!170للألاط!!ك!؟7ءلص

هء565.1241"!طبم7ونصأسرحر+

ولاك!31096()ء!لكمأقرللذلك

القلللفيمين

25:2191:17؟لولوقا:01:ت



5221و422ارنم67-6:71ير؟أ-15دا13،أ:6لو؟42-.ه9:مر؟23-1835:مت364

يوأ-112.:16الومرمت

لكم؟6هوماصيعطىلكم6فمنللغير،هوعافيامناءتكرنرالماوإن2

!!أ!33ء"4حقأترتمرق؟اأع157ليأء"ط!أ-!لنااراي!+ل!!ول7ءونص!33.298ءههد!"!ط*612!لوقا:

قبسر313+لياهل!ول"ول!73ء

6:24مت

401(ص66)رنم

إثالأئه؟سئدينبخدمأن7أحذيقدرلا24

الواحديلازمأوالآخر،ومجثالواحديبغض

اللةتخدمواأنتقدرونلا.الآخرويحتقر

.والمال

س!"1241صاخادموز(7متى:

سل!دينخدمة224.

66(رفم)ق

16:13لو

إئالأثهسئدين؟يخدمأنخادثميقدرالا3

الواحديلازمأوالآخر،وئحثالواحدئبغض

اللةتخدمواأنتقدرونلا.الآخرويحتقر

.والمال

بيسوعلزاونالفزيسبون2250

16:14-15لو

به.فاستهزأواللمالمحئونهمكفهمهذا6يسمعونأيضأالفريسيوناوكان4

قلوبكم؟يعرفاللةولكن،الناستذابمأنفسكمتبررونالذينأنتم:لهمفقال15

دتهم.ال6تذامرجنهوالناسعندالرفيعإن

الرفي!0156نبصص.صلاتءه71241!!)+(!؟7ءذص!صص+ي!؟ا5)3(*ولوكقههذا!أ"1416لوقا:

01:92لو؟ا:24أع؟21:2أم،:167صما:ءالوقا:
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لااوءلساآ"

كلاميلكن

موسي

ىى7قياي

محبح

67-6:71يو؟16،18-1617:لو؟42-905:مر؟23-1835:مت

والأنبياءموسالق2260

د(4رفم)ث

7221و622ارقم

18

ايامومن

السماواتبلبهوت

جميعلأن

14.تنئأحنا

السماءط

منواحدةنقطة

مر

13:31

16:16-17لو

21:33

ذلكومنيوحنا+؟حتى6والأنبياءالناموساكان6

اللةملكوتالوفت

/.إليهنفسهيغتصبواحدوكل!بهئثثر

تسقطأنمنوالأرضالسماءزوالأيسراولكن7

ص.نقطةواحدة6ضاموسمال6من

477(ص392)رقم133:31

،لانترولأرضرواألماء

.يزولل!لاكلاميولكن

477(ص392)رتم323:33ا

تزولاد،والأرضألماء

.يزوللنكلامىولكن

5يزوللاكلامىولكن،تزولانوايأرضألسماءء3(:)501724+!

017س!ه+!!ءه)5(!تنبأوا17؟ه8.1241و2رالح!"سا!!ر،7ر

ى5قى8ا1ي8قي5

والطلأقالزواج227

252(رقم)ق

01:11-12مر

693(ص252)رنم

لهم:افقالا

16:18لو

ادا!مرقمحلامياد6
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91:91امت

إمرأتهطققمنإن5

تزؤجوزفمابسببإلأ6

.+يزنىماخرى

211-01:11امر

إمرأتءادطفقمن6

وتزؤج

هى6وإن12!ا؟عل!يزنيأخرى

وتزؤجت!ازو%ادطفقت6

.منىتزجماأخر

16:118الو

إمرأتهيطفقمناكل8

ويتزؤ!

+و،يزنىخرىبالم

-5
من!.ممطلقيمايتزؤص!من

نى.يزجلار

8221ارقم

59(ص56)رقم32د3:

منكلإنلكمفأقرلأناوأثا

يجعلهاالزنىلعلةألأامرأتهطقق

يتزو!،مطلقهإذاوالدى،تزنى

يزلي.

الزلىإلألعلةألحا//لم!تزنييجعلهاالزنىلعلةإلآ32(:)5!ءهل!+حتزنييجعلهالا()1-163-16اتءه14242!!وز(95متى:

يزني.كلطفقة+(!)تزؤحيتزؤجوسوز(17صلىمرصضعا+20780اللا(طرحكأنصأمصوسصع)سرص(اتءه3ر،لمول4-7

بح-صعصسرصاتحه1241ط!رح!لصأمصوس7ءديزنى.كلطققهيتزؤجمنأيضأكذلك!لحصرس.صلات+أرا0780لأ1ح8!

لاتت+3ر5()6ه!إمرأة17سرص(ءه)1*يزلىامرأتهطفقرحلوإن؟تزنىآخروتزؤجترجلهاإمرأةطتقتإلى112/16:مرقس

565.)28(لم3)0(!آخروتزؤحتروحهاتركت!سرس.صشع+!أخروتزؤجتزوجهاطفقت16فءه298ليا5مماشأ!كأنصأسر

فبءه298للا()5سا)شأ(!!لصأ)007(ات

بح-سصصءه،2!!احه0731241ء1مرق!قبعرصء"241)ط!!7ءونصأسرس.ص313+"5*ولئمكل187لوقا:

يياقيكلي7

01-713:كرر9:امى:

ا7:.ا-اكورا11::مرقس

ا؟3-532:ات18:لوقا:

3-7:2مرو؟

11-7:01ركر

ولحازرالخدنيمثل228

16:91-31لو

مترقهآ.يوبمكليتنغموهووالبرالأرجوانيلشوكان7،غىرجلكانف5ا+9

بريسكيختىأ)صع(7ءرنيأشإحمه17سرصلاتءه5+ه!15!أيصأأحرسثلأ+فقال91لوقا:
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16:91-131الو

نأويشتهى21بالقروحمضروبأبابهعندطرخ7لعازرإحمهمسكين7و02

تلحس7وتأتىالكلابكانتبل+؟الغىمائدةعنالساقط7منثبع

حضنإلىالملائكةوحملتهألمسكينفمات23.قروحه

فيوهو،عينيهرفعمجحيمادوفي6023وذيخنأيضأالفكطومات؟إبراهيم

:وقالفنادى724.حضنهفيولعازرإبراهيمفرأى،العذاب

ويئرد.مماءإصبعهطرفليئللعازروأرسلإرحمنيإبرإهيم،أببيا

أنكأذكربيئ،يا:إبراهيمفقال2د.اللهيبهذافيمعذلبيأني،لساني

هنا،6يتعرىوالآن،البلايالعازروكذلك،حياتكفيخيراتداسترفيت

الذينإنحتىأثبتصت،قدعظيمةهؤوبينكمبينناكفههذافي7و26.تتعذبوأنت

:فقال27م.يجتازونضاإقي6هناكمن7ولا،يقدرونلاإليكمههنامنالعبوريريدون

لهم،يشهدحتى،إخرةحمسةليلأن28،أبىبيتإلىئرسلهأن7،أببياإذأم،6ثأسأد

والأنبياء؟موسىعندهم:إبراهيم7فقال92هذا.العذابموضعإلىأيضآهميأتوالكيلا

الآمراتمنواحدإليهممضى6إذابل،إبراهيمأبتيالا،:فقال03.منهمليسمعرا

نإولاوالأنبياء،موسىمنيسمعونلاكانواإن:لهفاقال31.يتوبون

يصذقرن.6الأمواتمنواحذأ-فام

9221رقمأ

27(:715)مت.21مرق؟ء،اة1241طا)ع(ط5!كأ73ءدص!صعسرصلات+لمرا0630*ولالذى7و+كان25وقا:

"لماحذيعطهولم16(:+)15ابحصصع-حسرصا!ط!+كأ73ءلص!بحصصع-صسرسلات+13)الم630لا5*!ولكأ2لفتا!

لى022/236ء"31241ر"طه!ولكأنصأحهلم!مثتفةتلص!حه157منطفةتلحىأ13+"*مضثدةتلد!16كل.1(5
سعا

ط!!جه7وصأع+!630"املاه*!ولفرق0266مرق؟ءهلمهذا0256اته!ا+مسزيحمرق؟لات+!لجحيم

630ليا5!ا!73!ه27.261لات!هناإلىتحازون16"لم!!+*7ءودصأدح+لم076302720للاط،+كأ2الذين17لاتا"

كأكا7ونص!اقبسرس.صلاتيبم630113لياه*!ولله92.7؟هلا!إبراهيم7)1.3(50رآ!!وللصا؟هللا11آ+

وده!قام!مرق؟سرصات*ذهبأ7?هرنهص0316)ء5(ولتامأ؟7!لهض0036لحءحيرص"29124504!.اط!

صص.سلات!يومنرن3117!ليهم

ا-11:44يو:02وقا:

91:9؟3:8لر:03

4:1711لر؟15:21أع؟45-5:47ير:6:241192لر:13:231125يو:12:1،9122؟

عينكاعثرتكإن922

168(رفم)ق

18:6-7مت

692(ص168)رتم

71ق

ىي8قلىيا

9:42مر

692(ص168)رقم

17:أ-13لو

:لتلاميذهاوقال
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ير-113ا:71الو9:24مر-81:67مت

إلأ!ثراتد16أنيمكنلا

تأتيللذيويلملكن6ص،تأتىأعثراومن2أعثرومن6

بواسطته.مؤمنين6ادلاءهؤ7الضغارأحدالمؤمنينهؤلاءالضغارأحد

له6أفضل2كثيرألهفخيزم،حطاأبلهفخيربى،

غنفهطخنم6صحىبطرقلورحىبحجرطوقلوحول6الرحىحجرئعققأن

فيوطرخفيوطرخغنفهفيوئغرقغنقه

يعثرأنمنالبحرالبحر.لمللعاويل7البحر.ئخة

إحززوا13أحدكر.هؤلاء!ثفارد16تأتيأن+ئذفلا؟العثراتمن

اآق.لأنفسكمالإن!ان+دويلولكن،العثرات

العترة.تأتىبهالذي

أ!+لم3"ه!مهى7.7؟ه282.298لم-ا!ئمنصأ007!ق()ادب!ا!05651424عدأ*لم13هللاإلى66قى:

شعا!لا!3؟"29!لمط!*نص!صع-حنعكلىات+،لم5*()6!ذلك7ء".2411424)010)33007298ي!5لاط!

بحمصوسصع-خ

لات!لم13لأ5*طح2!ولنص!04الإبمانالمالكبنأات314+شأهكأا6!1+29!"لملأ!مم!-أ*حاضى426:مرقس

بححرصع

دا!!كأ"7!نصأسرس.صلات630+ه)8("!فريل61!؟ه2981241ط!كأ)"7ء(نصأ+رالم630"ه"!ول61لوقا:

؟احبحص-+630للاولرحىحجروز(!ء"لأ1طحنحجر516فضروز(026قب3صصرصاتءه332981241لم13

س!"298للاصا!"كأنصأ+رالم630ه*!ولكأ2ا-1463قبلاتس!ه241)296رالمطه!!!مبم97

يياقيى8

8:21كورا:ا-2لوقا:

18:15مت

18:21-22

(992ص017)رقماه:ا؟ا

فاذهب،أخوك/ث(إبأ!أخطأوإن

منك،سمعإنوحدكما.وبينهبينكوعاتبه

.أخاكربحتفقد

إليطاالمذنبينمسامحة.23

ب-17:34لو

فونخه،أخوك7أخطأ3!وإن

فاغفرتابوإن

بحصمصوسسرلاتت+"لم0780*ما!نصأاور؟لحسصع،35!كأ!!15مى:

كلم؟قبصلاتحه298.1241لم5للاما!!كأإضصحدحسضعص931!س!+رلم60.1330رللأ!إليكوز(73لوقا:
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ب-17:314الو

1231ارقم

103(ص172)رقم128:21-22

مر؟كمرلث،يا:لهوقالجطرسادتقذمحينئذ

؟مراتسعإلىهل7لهوأعمرصأ!إدحمطئحطئ

مراتسعإلىلكأفرللا:يسوعلهفال

.مراتيسعمرةسعبرإلىلل

إليكأخطأ"وإن

سبع+جكاإد!ورجعاليومفيمراتسبع

له.فاكفر،تائبأناقائلأ:+مرأت

!ال17كلم؟سرلا!ا!)،2912!)ل!(للأدا"!ك!*نصأ"أ+/ري!630.1350هدلا!دالوقا:

كلم؟لحسصسرصات5"291241!7ط!!كأنص!بحصصع-صرصلات+لم؟ا

الجبلينقلالذىالإيمان2310

163(رقم)ق

0630.1350يهـ*اليومو17

17:91-21مت

21:21

287(ص163)رقم2ا-ا7:9\1

تقذمثئم

يسوعإلىالتلاميذ

ألماذاوبالوا:انفرادعلى

7ف02نخرتجه؟أننحننقدر

كل؟امماف-ققة6دطم:قال7

إممانلكمكانلرلكم،أنولألحق

تقولونلكنتم،خردلحبةمثل

28-9:92مر

11:22-23

287(ص163)رقم9:28-92

سألهبيتآدخلوثا2

تلاميذه

لمإنه7انفراد:على

ئخرتجه؟أننحننمدر

لهم:فقال

17:5-6لو

دفقال

امماننا.زد:للرفيالرسل

الرصت:فقال6

اممانلكمكانلو

7تقولونلكنتم،خردلحبةمثل

شعكل9/!!*طحكفم16فصسرصشعفءه333.007298و5!!وللصأصسرسلا!+لم*طشألسوع2.7شى:

كر.احر
سربءه33.007.298آرا5!!نص!سرص.س.-لاتت+*ط!حاممالىعدم61لاتءه33007.298آ13كاه!كأنصاسر

قبا!33ك!!وللماداوز(286:مرقس

!و!ميشقلهاك،إلىهماسإتقل:الحللهداور(67لوقا:

يى13قىى6

11:22-23مرإ212:امت02:

2:21اتة51-7:136لر5:

3؟:2كررا

11:22-23مر

9:23مر؟
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17:91-21،أمت

من-هنامإنتقل6:الجبللهذا

فينتقل،،هناكإلى

لديكم.ممكنغيرشىغيكرنولا

7.1211

28-92(:9امر

يخرجأنيمكنلاالجنسهذا

.7بالصلاةإلآبثىء

17:5-16الو

انقلعى6:الجميرة(ألهذه5

جحرم،ادفيانغرسىو

فتطيعكم.

2321ارقم

044(ص275)رقم21:21

كادإلىلكم،أفرلألحقلهم:وقاليسرعفأحاب2

فقط،الينةأمرتفعلرنفلاثكرد،ولااكلانلكم

وانطرحإنتقل:الجبللهذاأيضأقلتمإنبل

الحر،لب

يكرد.

044(ص275)رقم121:22-23

ليهنلهم:وقاليسوعلأجا!

لكمأنرلألحق23.داللةإممانلكم

والطرحإنتقل:الحبللهذاقالمنإن

يقولهماأنيزصبلقلهويثمكولاالبحر،في

له.يكرن،يكرن

ملاالجنسهذاوأقا+)21(0071لم!كألصأحه،لمههه!اسإنتقل!+للاطحههاسإنصرف!"هامنإنصرف026متى:

"ء+298.ر03!"كأنصأاور؟بحص)مصوس(ص()سرسلات+لمراللاط!!اكأ2والصومبالصلاةإلأا!(يحرج؟كأ2)ئطرد

حركرص

لحصعسر

كلم؟،2740!"*نصأدح-(صص.س)6قبصرصلات+لم13لا5*ط5صاولكأ2وهـء714والصوم927هرقس:

لا!()1424هالجرإلىإرتحلي16صعس.صسرصلات+لم،60.13501ر"5*!ولنصأدحسرص3ءه!ا5كأ؟7ء56لوقا:

ىى6قكليممي13

بطالونعبيدإننا232

17:7-01لو

سريعآتقذم:الحقلمنعادماإذالهيقول7،يرعىأويحرثعبذلهمحمت5من7

،وأشرباحملحتىواخدمنيوتمنطقبهأتعثثىما7أعدد:لهيقولألامبل68وائكئئ

7به؟أئرمافعللأثهفضلالعبدلذلكفهل9أنت؟ليثمربتأكلذللثوبعد

بطالون،عبيذإننافقرلرا!بهم،-تمأيخرماكل6فعلتممتىأيضا،أنتمكذلك01

01علينايجبكانماعملناإنمآلأتنا

لحاس!!7؟ما12411دا)!(7ءر57لوقا:

صلات)حه(،3!أظنلا7لهأسرحر3ء+

مرق!ا!أترلما!كرسرصاتءه(كلمة

3-ه:31يو؟21:37لر:8لوقا:

لحسرات!لي17سرصكرصاتولبل086

ءهع281.1241ط!(كلمةسقرط)+كأكأنصإ

راه6305ليا5*!أظنلا+09حر

سقرط)5*ا*26-0014)قب(
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شفاءعشرلآبرص233.

4321و332ارقم

يو17:11-91تمرلو
داخلهووفيما12؟7والجليلالسامرةوسطمب6إجتازأورشليمإلى7الذهاباوفي9

هم6او3من-بعيدموقفواالذين6برصبى،رجالعشرةأء(5إستقبد7ئريةإلى

وأرواإذهبوا7:لهموقالفنظر41.إرحمناأمعفيميايسرعيا:مقائلينصوتآرفعرا

رجع،شئفى7أتهرأىئا،منهمافواحذ5طفروا.منطلقونهموفيما.للكهنةانفسكم

له؟شاكرآرجليهعندوجههعلىاوخر6عظيبم،بصرباللةيمخد

التسعة؟ينطف5طفروا؟م!شرةادألي!6:وقاليسوع7!فاجابسامرئآ.وكان

الغريب؟مذاكيرلئهمجدأمليعطيمن-يرجعيوجدأأ186

ث.اخقصثامماف!؟وامفيىقمله:قالثم

1424!ط!د،4*"7لص!+لأه*ولمابيرأتيط؟"المووسط!2615؟ه!طكأ؟7!لصأ+رالملاهللا!ول711"تا:

ول!7ءرنصأصصرصا!وهوذاأءع!كادجثأاة298.1241آ063013ل!صاكألافى12.7صسات!2()*وأريحا+

لعيدفامرامنالذيرأاتوففواألح5بعيدووففراس16سرس.صلات3!"ا630يا5*ول*نصأس!"ط)!(!73!!15+لأ

طفر!701.7!ه8"وطفرواوللرقتفاطهرواضثتلقد!)+(!شفيئمقد+014)!(!عطيمبصوتصرحوا0136+كأ-!عم

صرص.صأاللاولالضرةهرلاء!()ألىألم!سرص.صات!هرلاءالفرةأط!العشرةألم!0176صعص.سسرصلات142450ا!

صع-ح!!091ص(سرصت)1هليعطييرجعمنهمواحديوجداأ0186س!"!!5+لمراللأ5كألى

ا-8:4تقىى303112(ص174)رقماه:9لو؟693(ص251)رتما:01مر؟693(ص251)رقما-91:2تق!

ق18ي:142؟:1394لاقي9631(ص42)رتما-5:214لو؟96(ص42)رتم04-1:44مر؟013(ص84نم

9آ)رنمأ92-.9:3ت؟922(ص138)رقم8:48لر؟922(ص138)رتم5:34مر؟153(ص59)رقم9:22ت

191(ص114)رنم.ه:7؟418(ص264)رقم42-18:143لر!418(ص264)رتم01:52مر!،158(

9:15لو:11رقا:

مر؟8:4ت؟41

؟8:24،45؟5:ءلر:13ا451-13:46لا:12ا91:111؟13:22

18:24؟8:48لو؟5:34مر؟9:22مت:21191-14:32لا؟44:

اللهملكوتمجىء234.

:هلر14:ا9:33،914

24:23

6:اأع،21:7؟91:11دو02:لوثا:

17:25-21لو13:21مر

الفريسيونسألهوثا02

اللةملكوتيأتىمتى

يأتىلا:وقالأجابهم
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17:25-121الو

.ممراقبة،اللةملكرت

1235ارفم

474(ص992)رنم243:23

هرداأحذ:لكمقالإدحينئد

تصذقرا.فلا،هناكأو:هنا،المح

474(ص192)رفم131:21

هوداأحذ:لكمقالإنحينئذ

تصتقوا.فلا،هاكهوداها،المسيع

:أو6ههناهوذا:يقولونولا12

اللهملكوتهالأن7م،هناك

داخلكم.

ولتصذنوالاور(7سرصء"1241ط!ولجم!7دنص!5)1(أتىلقدأصص!رصلات+لمرا)630(ديا)*(!8هناكهرداأو216لوقا:

26-27؟:24:23،24ت

18-17؟:24:37-93،24

؟04-24:41؟01:93

25:؟24:516؟24:28

474(ص192)رنم224:23

أحد:لكمقالإنحينثذ

تا!ه0565!!91مرذر:

لات298ءهسا

!هده722لوقا:

الإنسانأبنيوص235.

1-91:13416-23؟13:مر

6-13:5؟8:35

22-1737:لو

9:24؟:218

12:25يو

092)رقم13:91-23

474(و9472؟اصوا

تلكفييكونلأته

مثلهيكنأضيقالأيام

الحليقةابتداءمنذ

لإاللةاخلقها!الى

لمولو02.يكونولنالآن

،الأيامتلكالرلتمئقصثر6

ولكن؟جسذيخلصلم

الذينالمختارينلأجل

.الأيامقصثراختارهم

أحد:لكمقالإنحينثذ

للتلاميذ:وفال22

فيهاتشتهونأيامستأتى

من7واحدأيرماترواأن

ولاالانسانابنأيام

.ترون

لكم:ويقولون23

!!نص!)ا!(ءه28.363رألأ()6هيقصترألتة!س!ه124ال!اأ-سرص*لم!ول002126

كما78!هما)مت(،ي15ق؟371(ص234)رقم17:21لو؟946(ص928)رقماا:24تقىي1111)تيو(ا:12دا)ص(قمميلى3

يي83ي،

5:53لر؟2:02مر؟9:15ت:22لوقا:
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أو:هنا،المسيحهرذا

تصذتوا.فلا،هناك

(447ص192)رنم42:627-2

هوهالكم:تالوافإن2

هرهابمتخرجوافلاالبرثة،في

؟تصذفوافلا،المخادعفي

مر

هوذا7هنا،المسيحهرذا

لأته227؟تصذقوافلا،هناك

/وكذبةمسحاءسيقوم

ئعطون7وكذبةأنبياغ

لكىوعجائبآيات

المختارين.،أمكنلويضفوا،

قد+:أنتمفانظروا

شىء.بكلوأخبرتكمسبقت

22-17137:الو

هوذاا:أوا،هناك6هوذا

ولالتذهبوالا6؟ههنام

بم.لتتبعوا

1235ارقم

24

27

يخر!البرقأنكمالأنه27

المشارقمن

،المغاربحتىيسطع7و

مجىءيكونهكذا

.الانسانابن

482(ص37692-93)رفم:23بر

نوخ،أيامكانتكمالأثه7

مجيء7يكونكذلك

.الإنسانابن

ئبرق7البرقأنكمالأثه24

السماءتحتناحييمامن

السماء/،تحتناحية+يضىء!إلى

الإنسانابنيكونهكذا

هـءا/.يواد"افي

نأأؤلآينبغىولكن

منويرفضكتيرآيتأثم

كانوكما26.الجيلهذا

كذلكنوع،أيامفي

أيامفيأيضايكون

.الانسانابن

سرصصشع-ح31ح3!!670!!لصألح-565-!صسرصلات+أرا01330لثاطكأف0300737.6!يطهر276متى:

قبسرص.ص!شعصاتءه010)333007.296علأ!لص!سرصلا!+لم0670.133013*!أيص)93(17ف

.563007ولم2350لا*طكألص!لح؟صع-حسرصا!+ه280101آ55!!5)شأ(!أوأصع-خسرص31!و721:مرقس

يصعولى!6مماأء"!!اترجمات!آرا0740102350*ط"!!نصأحكأف!0226سرصلات،+ه124.424)29!.ا

لحصأسرلات!،0401031*شاولكأهاوز(23.7تسرلا!+م2350ل!*ماح!!لأنمى!!ءه565!0332!

تء"235028للألالأيا!لص

وأههسا1)سرس(لاتد6302833*ك!!؟ه(!ألمسيح)+صاكهوذاههنا،1)سرص.!(ءهط!ههناهوذاكأ(و)+،هناك!236لوقا:

416!بم؟7لص!لم،المسيحهناكهوذاأو؟تتعوافلاههما،أسرصشع-حات+272013"5"ولل!()+ألمسيحهناكرلم()-هودا

ه!**ط!كأ73ءنص!+630"!ولالذي24.7ا!طهتتبعوالص،لك!:كماأ3سرصآتصذتوالاأصع!تتهمعرا(رآ:7ء)ر

لحسرلات+لمرا07630*"عولكألص!صعات!!73ء!ااتء"007!!ا!يرق17ا؟124ا29!.آلمالأ

قي115يي11ى)ت(قي15

927(ص915)رقم9:22لر

؟927(ص915)رقم8:31مر؟927(ص915)رقم16:21شاقىى13:21125تث

ا:17رؤ26-27:متى:

؟7:15مت:22مرلس:

:71125:ارؤ:24لوقا:

6-7:24؟5-6:8تك:24:37-93

4:48ير

6-7:24؟3-6:8تك:27-9:2226لر

27
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22-17137:الو

1235ارقم

الأيامفيكانرامثلما7لأنه38

الطوفانقبلالتي!أتلك6

،ويشربونيأكلرن

إلى،ئزؤجون7ويتزؤجون

نوعفيهدخلالذياليرم

حتىيعلموالمو36،الفلك

الطرفانجاء

الجميع،وأخذ

كذلك

ابنمجيءايضآ(51يكون

472(ص16092-1)رقم13:4.الإنسان

1ب!خررجاسةرأبنمافمنى"

ينبغى،لاحيثقائمة

،7القارىءليفهم

،نبريضر،نيأكلو72

لىإ،نجرؤأ-يتز،نجوئزؤ

نو!فيهدخلالذياليوم

الفلك

طوفانادمجاء6و

كذلك28حميع.6ادوأهلك

لوط:آيامفيكانكما7

،ويشربونيأكلونكالوا

يغرسون،ويبيعونيشزون

الذياليرمولكن93؟ويبنون

سدويم،منلوطفيهخرج

السماءمنكبريتامونارآ6أمطر

داهكذا6063جميع.ادفأهلك

داجرماد6فييكرنعينهم

يظهربم.إنانادإبن

بحأمصوسلا!+رالم06701330*طكأ-!1424لوح3316.+298ط!!لصأ+-3را0670.1330للا!كما386شى:

.و!2رلمءأ+،!!ع02؟ع،ولأ+لم0670.1330!اأول،كاععا+302!حه24"ا*عا+هكلا؟أول!كاع3!ءه!أ+!53ءا+همما16صعاتءه!!نص

سرصلات*رالمهـ670للاطكأدصأقبسسرصشع-حاتحه298ه!)37(0935كلم؟ءه33!كأنصأ1241،1

،!يقرأما417:مرقس

للا*!كأضىءكل16ع!صار116،.241424)ا630.28.29!.!ط!!كأ37،ودصأ!رام5د!"ول701!ه،أ+ء!ع*ع27لوقا:

تا09216لاتء"1241ي!3دلأ"ط!!7!ونص!+ي!60ره*ه!ومثلما0286س!ه،10298ه!73ءنصأ+رال!630

كرا
!+ل!،6301للأ5للأ"ولك!شىءأ-كلاقبسسرصلات!6303للأ"سا!*كا؟7نص!سرحر31اءولم5للامم!!ول1321ير

هـءلم29ليا)"(ل!!ه!!!2!نصأص.سصص1241هكذاألات+3را60ر5ل!ط!كأ737148ءهذاهكذا0356ءه0298ط!!نص

82أيضأالانسانابنمجيءأات!يظهرالذىالإنسانابنيرمفي61

9:72؟12:11؟11:31دا8"ىا91:241تكلىق43ا71-7:23تكقيي34

6-7:24؟5-6:8تك:37-93مثى:

21:11!11:31؟9:27دا:41:مرقس

24-91:25؟33-81:02تك:2803-621-7:4!5-6:8تك:2-627لوقا:
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472(ص18092-17)رفم:24

السطحعلىوالذي17

ينزلأ-فلا

فيما6ليأخذ

الحقلفياوالذي8،بيته

يرجعفلا

.ءخوبماد6ليأخذوراثهإلى

مر

فيالذينليهربفحينئذ

،الجبالإلىاليهودية

السطحعلىمافاالذي56

7ينزلفلا

منبمشينآليأخذ6يدخلولا

الحقلفياوالذي6،بيته

يرجعفلا

ثوبه.ليأخذصراء/اد!إلى

22-17137:الو

كانمنجوم7ادذلكفي31

وأمتعتهالسطحعلى

ينزلفلا،البيتفي

ليأخذها،

الحقلفيوالذي

يرجعلاكذلك

الوراء.إلي

لرط.امرأةأذكروا

235(أرقم

63

96

174(ص301)رقم93:أ"

نفسهوجدمن

أضاعمناو

أجلىمننفسه

يجدها.

482(ص414692-4)رقم24:0

حينئذ

الحقل،فيصيكونانإثنان6

خفادطلبإن6من33

ئهلكها،ميخقصء

ا!أهل!7فبمالذي6

ئحييها.

لكم،أقول

يكرنالليلةتلكفيإئه

واحلإ،5فراشفياثنان

15ء00،
+يتركوواحدادليؤخد

ائنتان!تكرنان35؟الآخر

294(ص203)رفم25:؟12

نفسهئحتتن

6أهل!!ا،

يبغضومن

العالمهذافينفسه

أبدية.حياةإلىيحفظها

!ل3.1424ر!2.د!5!شيئأوز(0490.33.007.296.14244116ل!ط55مما(4ةاعكاعأ)2!:كأنص!+ل!را1330د!لينزل176متى:

ه+3.363.007.29.1424!ول!وا20490ياظ5!!دص!سرحر/+ه1241!01330.2.0101!للاالثا!0186هـ!هاكمن!لات

لات+0670313*ط!كأ2نص!131"لا!3س!ه2،8!هـ*!*024:04كأ8!001:93تبصصصلات

ه*!ولاليتإلى+اسر-+لم"ا4010لاللا-اولكأنص!سسرصلات0565.007!والذي!!142441!كاالذى156:مرقس

كأ!!016+لم013!ولكأنصأللا1!؟ه2798!ط!6112!فسرصك!؟298ءهطا!طكأنص!صصرصلات+رالم

هء20و5.ا!4010()4

!ؤصأدأرادمض24(:)9!لصص(الات+لمرا630"5للا)ول(ولئمنفسهيخفصأنطلبور(0336سرص.صلاتساعة316لوقا:

!"ل!!اوليهلك!17س!ه298)رلم(لياط!*؟7ءدص!!603ر5*"5!والذي!6ط!7!ردصأصعصصسرص5نفسه

ءها،063021198!ث!7ءرلصأ+""ط!ول115ح!0345أكيد(كر)كأ+لمالم75للا5!نص!06300101،1

حها+!آ!035ءه630!5ئحفى6

هء33ليا*ط!*"7"ءنصالات+لم0013!يهلك256:يوحظ

!"انكقى472157(ص092)رقم21:21لرقىى51

028(ص016)رنم24ج9لر؟028(ص016

)رقم8:35مر؟028(ص016)رتم16:25متقىي17،26106

لوقا:

يوحنا:

16:52ت:133ا91:26تك:132ا21:21لو:31

14:62؟9:24لو؟8:35مر:25

9:24لر؟835:مر؟

63

66

96
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الآخر؟ويزكالراحدبؤخذ

داعلىتطحنانإثنتان

وئتركالواحدةتزخذ،رحى7

7.الأخرى

474(ص192)رقم224:28

الجئة،تكونحيثما7

النسور.تجتمعهناك

22-17137:الو

1361آق

معآ،تطجنان

005
،واحدهادلتؤخد

./ئزكأخرىمفاد6

وقالوافأجابوا37ا7361

فقالردت؟يا،أين:له

الجثة،تكونحيث:لهم

م.تجتمعضسررالف6هناك

1235ارقم

467(ص8؟2)رتمد:24

كثيريىلإن

هرألاقائلير:لاس!سيأترلى

ويضلرن،المسيح

ي!.كثير

(082ص061)رتم52؟ا!

لفحتةيخفصأنأرادسلإن2

دفمتةئهلكوم!؟ئهيكقا

أجلىس

يجدها.

467(ص288)رتم5-6:ب!ا

طم:يقرلإشدأيسرعفاد

كثيرولى6أحذ:يضفكملاألظروا

هر،ألاإثىقائلينبالم!سيأتود

ويضقرن

كثيرير.

028(ص016)رتم؟3:35

نفتةيخقصألىأرادسمإن

ضف!تءادسئهلكومن؟ئهيكقا

إيحلوادأحلىس

خفصها.

467(ص288)رقم12:8

مقال:8

كثيرينفإنتضقوا:لاألطروا

هر؟أناقانلبر:دال!سيأنرن

تذهراللا،قرتقدالزمانو

راءهم.و

(082ص061رتم)42:،9

نمستةيحفصألىأرادم!فإن2

تفستةئهلكوس؟ئهيكقا

فهداأجلىمن

يحفصها.

لرالقوإثالىوز(++"0670.1330.33!*ط!!!لصأ+ه29.0101.12411424).28565.007لم"ا5!طاحون147:!ى

ضعجكاتص!"،3!الآحروئزكالراحدئؤحذواحلإ:

لحصعصصصلاتءه33007298م5ط!!كأنصأمصوسسرص29//ح!لم3*يأته024:287

ط!لا37،و714نص12411ألاسر!لم)630(د!1ه*!!وال6ء"1241رالمه"!!اكأبم73لصا+630لا*طول535لوق:

037سرلاتا!007ري!ول،ي!()فالآحرالآخروئتركالراحديؤحذحقل،!()-أللىءه(!)-إثانيكولىوز(1361+س!"298ي!لم"

"ء2961241ط!كأنص!+)13(م6370ه*"!ولالسررتحتمع6

يي11قىى1183يمماي11قىكلي78

93:03أ!هما:2428:متى

72
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الظالصالقاضيمثل236.

7321و632أرقم

ير18:ا-8مرلومت
قائلأ:52ضتل،ودونحينكلبالصلاةقياهـلهموجوبفيمثلأ7لهماوقال

أرملةالمدينةاتلثفيوكان3إنسالآ.يهابولااللةيخافلاقاضبىما7مدينيمافيكان

.7زمانإلىيئاءلا"وكان.خصمىمنأنصفني:فائلةإليهتأتىوكانت

فإتى5،أهابإنسانأبمولا6اللهأخافلاكنتوإن:نفسهمفيقال6ذلكصف6بعد

الرلث:فقال6فتقمعني.دائمأتأتيلئلأأنصفها،7ئزعجنيالأرملةهذهأنلأجل

إليهالصارخينمختاريهاللةينصفأفلا7؟الظلمقاضىيقولماإسمعوا6

سريعأ.ينصفهمإتهلكمأقول8؟عليهمتمفل7ولووليلأ،نهارأ

؟الأرضعلىالايمانيجدفهلالانسانابنجاءإذاولكن

"خام!025+ه281424ي!0630ا!15فء"291241!لمي!ط!!نصأسرلات+6303طا5للا"ول!أيفأ71لوقا:

كرصص
63011691للأ5للا"كهـ!!لص!حه09130،29دا!!16صعحرصرصلاتكتر!!ما4.7ءه630للأط5ال6اسر

157حأ!3!همم!!ا6.7!أذهب0.7?09130.298ط!كألصأ+لم،601رليا*"!وللاوإنالأ516وتاللفهإلىعاد16+

!ا1241لما؟9130ا5"!اه8!وللص!+لم60.13503ر*ممفل8076كأ-8أعءه

2:01تيم2؟3:12كر!8:33روم!24:22مت؟6:01رؤ:7:1317لر:516-11:8لو:ا-8لوقا:

23:12

ا،5"9130!برلم7)8(رشختعر:لى97:لوقا

ا!صعات+كأ3ألات241)ع"29!

11:52مر!6:5ت:11لوقا:

55

سر2

والعدثئارألفريسيئ.372

18:9-14لو

14:11

أتهمبأنفسهمواثقينلقوبموقال9

حثلاد!الآخرينمجتقرون6وأبرار

ليصلتا،الهيكلإلىصعداإنسانانا.:/هذا

عمثتار.آخرماد6وفريسىواحداد5

:هكذامنفسهفي6يصقىفرقفالفرلسى1!أقا

،الناسباتىمثل6لستأننأشكركأناأللهثم،

9011ع!واحد6ح"+"!!0015

سر+م6303!"نصأ5هكدالفسهمحسصأ!

لملميا5+)ع(!2!73!بر،312!6

س!م291241!!2للا5ط"7!حر
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95،(ص284)رقم23:12

لمسهيضعومنيتضعلفسهيرفع

يرتفع.

9-18:114الو-مر

هذامئلولا،الزناة،الظالمين،الخاطفين

أعثئر7،الأسبوعفيمرتينأصوم12؟العثئار

بعيل!منفوقفالعثثاراوأئا3.أقتنيهماكل

7قرعبلالسماء،نحوعينيهيرفعأنيشاءلا

الخاطىء.أناارحمني،أللهتمقائلأ:56صدر

بيتهإلىنزلهذاإنلكم،أترل،ا

تنكللأن؟مذاكدونس6مبررا

نفسهيضعومنيتضعنفسهيرفع

يرتفع.

ل!ما

(372ارقم

292(ص166)رنم18:4

فهوالرلد،هدامثلنفسهوضعفمن4

الس!وات.ملكوتنجاالأعظم

303(ص215)رقماا:14

ومنيثضع،نفسهبرفعمنكل"لأن

يرتفع.لفسهيضع

!!كأنصأ+لم063013503*ولعلى13.7+لم6013ر"5للا!ا5!كأ2نصأ+!.كأ7ءولىالعشرأؤدتي6!12لوقا:

لذاكخلافأأصرحر+ري!6301350دلأ5*ولذاكءه(5دلا)-مناكئر0146ي!-!ءه+"!داته6ا1241،1د!دلأ+5ط!!

اهـر!شع؟"د!+)5(ط!!نص!سرص!الفرييداكسبهثرأحه157

ممطي13قي1116ى16قكيي13

5:6بطا:114ا11:42!5:33لو:12لوقا:
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أورشليمفيالمظالعيدفييسوع!ك!-

يوحنا()بحسب

8321فمأر

الجليلفييبقىيسوع238.

7:ا-9يو

لل!كحأ

اليهودية،فييترددأنيرد7لملأثة،الجليلفييترذديسوعاد15كانهذابعدو5

دء6فقال3قريبآ.المظالعيداليهودعيدوكان2.يقتلرهأنيطلبونكانوااليهودلأن

أعمالادك6أيخحآتلاميذكستتروا7،6جهوديةادإلىواذهبهنامنإنتقل!ص:إخوتاد

كنتإلى.علانيةيكونأنيريدهر6وخفاءصفيشيئآ6يعملأحاليس"لأثه؟تعملالتيم

لهم!الف56به+.يؤمنونيكونوالمإخوتهلأن15.للعانفسكفأظهرالاشياء،هذهتعمل

لمالعايقدرلا7حاضر.وفتكلففىوتتكموأثابعد،بحضرلموقتيإن:يسوع

أنتمإصعدوا8.شريرةأعمالهأنعليهأشهدلأئىأنا،يبغضنيولكتهيبغضكم،أن

يكتمل.لى7وقتيلأنالعيد،هذاإلىأصعدلن7أنا؟العيدإلى

الجليل.فيومكثهذاهر7!الف5

اء"26*63ء3612-030ده!؟سرصا!*لقدرلكن16!115سصسرصلا!ءه2980101!ح2كأ20،،ء15لوقا:

2314!16ا!05010.0250.33.1424للالأط!+!كأ2بم؟7نصأهـكأيروا!!لمرا5165للا25!"ءيروالكى16!جليل6

04!جمه)5(6675نص!حه03565أتالىالأعمالألدسرص.صاتاة1241!+*234!+رلم.5010.00250!اهلاللاطثم2

ع!-!امس!"+5+ه،لاةأس!ه*)هـ!(!+يه!بمألاء5+ا!5!اهلاطك!!*7!هونصأسرحرلات+50100250313)للأ(ه*!ك!ء6

/+5010.0180.02501،3لا5دلا+ط!6675ءلعد...لست8.7سرص.س.لى5"دلا!+*065سرص.س()ات!حيئد0.7ابح

لا!ل!0)33.56501.1424لم00180!"كأ66095ءلعدا...6ابحسرصصلا!اء1241!!كأنصأ1لح2الاخصعسر9

ل!أسرص.كرءء"-أسرحرام9/+رأ5010.02503ليا5+51!بم73الم!16سرحر/!،5010.02503ليالثا+مأ!!مك!؟7نصأ

فلاتاء565.1241ي!*0180لاطك!8!!بم66نص

3ق15هق

16:16تث؟23:34لا:2يوحنا:

2ا-ا:158ير

7:03؟2:4يو؟26:18ت:12:4616مت؟3:21،31مر1:3
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سزآأورشللصإلىيصحديسو!923.

0124و923ا!قم

7:15-13مرلويومت
الخفاء.فيأكأثه(5بلظاهرألاصعدكىهوأيضآحينئذ!يد،ادإلى*إخوتهصعدوثا01

مهامسةمجموعاد6فياوكان2ذاك؟أين:ويقولونالعيدفييطلبونهاليهودافكانا

بللا،6:يقولونآخرونأف!5،صالحإنهيقرلونبعضهم؟بمكثيرةكانتنحوهمن6

اليهود.منالخوفلسببجهارآءمتيتكفم6أحذيكنااو3.الشعبئضل

سرس29.124141ة33!230.،)0180(ليا*+ي!طك!!كأ6673ءنص!سر)ص(.كر.حرلا!!05010.0250313!ا-463-517يوحنا:

ألجص0126بحصس.-لات+لم5010.0180025013ديا5ل!+لا!6673ءنصأ1بحفير2الاخصعسرص.صات142450*!5

311ألات+11وا5010.0250ا-43أس!"160.33ا!ه664ءح3124!ا!298.010)لاك!ول146312بحبحاصع-ح33لا*بم،6

33.56529.ي!2013ذ55*+لأ!؟7ءنصأ931ع؟+5010ل!ما!*،6ء10كاهس!"1241*+لا!7ءدنص!ات()56!،ك!بم

طا!9؟هكأك!ء0133261س!ه+أ"س!لاه!73ءكلآ17سرحرلات41

02:91؟91:38يو:04131-7:43يو:12يوحنا:

ال!يكلفييحفصيسو!024.

13:54؟

11:27

لر

؟أ4:22

01:22

14-7:93يو

اليهودافتعخب5.يعفموكانالهيكلإلىيسوعصعدانتصف7قدالعيدكاناوئا4

تعليمى:وقاليسوعد!511افأجابهم6يتعفم؟لموهوالكتبيعرفهذاكيف:قائلين

التعليميعرفمشبئته،يعملأنأحذشاءإن79؟أرسلئللذيبلليليس

نفسه؟مجديطلبنفسهمنيتكلمامن8.نفسىمنأناأتكفمأملثةاد5منهوهل

موسىأليسا9.ظلئمفيهوليسصادقفهرأرسلهالذيمجديطلبمنوأئا

تقتلونى؟أنتطلبونلماذا.الناموسيعملمنكمأحاوليس؟الناموسكمقد-أعطا6

لم*5010.025013د!51للا+لا!"ءنصأ33!كأ!0165اتدلاؤستل!فيأصبحأءه0113565!66ءأواسطهإلىبلغ147يوحنا:

أ!؟ا570100250هثلامءط*بم73"6نصأءهي!"ول!أعطى0916!*د،17.066

12ق116يي92يق9

ا:17يو91:يوحنا:
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14-7:913ايو

واحدآعملآ:لهموقاليسوع7أجاب21؟يقتلكأنتطلبمن!شيهطانبك7:الجمعأجاب02

منبلموسىمنأثه-ليمىالختانموسىأعطاكم:ا!ذامد622:.+جميعأفتتعجئونعملت

السبتفيالختانيقبلإنسان7كانفإن23.الانسانتختنونالسبتالآباء-وهفي

السبت؟فيإنسانأمكفه6شفيتلأنىعلتيأفتسخطون7،مرسى+ناموسئنقضلئلأ

ألي!:أورشليمأهلمنقومفقال2دعادلأ.حكمااحكمرا7بل،الظاهرحسبتحكموال241

الرؤساءألعلشيئآ.لهيقولونولاجهارآيتكفمهووها26يقتلره؟أنبطلبونالذيهوهذا

متىممسيحفاد6وأئا؟هوأينمننعلمهذاولكن27حقآ؟المسيحهوهذاأنيقينأعرفوا

قائلا:الهيكلفييعتموهوميسوعد16ضادىف287هو.أينمنأحديعرفلاجاء7

أنتمالذيحةت،6هرأرسلنيالذيبل،آبلمنفسىومن؟أناأبنمنوتعرفرنتعرفرفحط

،يمسكوهأنفمطلبوا063.حطأرسل7وهومنهلأنى،أىهـفهأنا+!2؟تعرفونهلستم

كثيرونف7جمعادمن631بعد.جاءتقدتكنلم6ساعتهلأن،عليهيدآأحذ؟للقلمو

!ا؟عمل6الىهذهمنأكثرآياتيعمليأتىمتىالمسيحألعاثوقالوا:آمنواص

وادرفيساء-كهنةاد6فأرسلبهذام،نحوهمن6يتهامسونالجمعالفريسيونحمع327

أمضىثثمبعديسيراصزمانآ6معكمأنا:يسوعاد5فقال33.ليمسكوهخذامأبمفريسيون

تأتوا.أنأنتمتقدرونلاأناأكونوحيثأحمطإ،5تجدوتولاستطدبونى34.أرسلنيالذيإلى

)5(!لا+لأسا!ه!هال21/22.7فس!ه33.1241*+لا!كأ667ءولصأسرص.-لاتت+ل(101013يا5!وقال2.7يوحنا:

5010لم!*+ط!كأ6"كانصأءه33)0250(هي!!ال!+023امع!!5كأ8هر0116أ:-و:ا!ألتم16ا!02500101

ليا*+ي!يا!!كيكا73نص!+ي!،02501.اهلا05!كا3،!+أكا26.دابم،2617صعكالا(يمآ017!366لمال+ا+ي!17

(+)26!7ءو66126ءلدلك28.7س!هكأ()2ك!بميأتى6)31(1ع31!(آهاإضالة)2+كأكأ31!،،بم0272316ا؟007

هـ92.7حهكأ"ءصادق16لات+05010طهـ!ك!ءنصأات(71565لبما!هـكأبعديسرعال)وضع:!ا!033-!50*

!اور؟ءه0101.1424ر،66ئلقىلكى16كأهـ،6ءطلبرافهزلاء0036ءه!كأ63+،أرسلفد16سراتاة33.5631241لمل!"كأء

501031363+*هلم!!ط73ءدصألا+9)4(ا-63هأ!س!هكأم!ءا-03164563ك!ءالتة61لات+يضع

0132صرسلات!ه،ي!هثا*!يعصل16ءه3ر-!اة28565.0101ي!5010*لاك!لذلك6لكنلا!565298.0101.1241،1

163لات+للالثا+دا!7ءرنص!!سرء"ي!03وسمعأاء*/2/لم28565.2981241ل!5010*ولحمعلذلك!عء!!موءمسمع

!سرص)كاس!(س!ه!ا)6أسرحر!!213546931أا!)!(029!م!!ها-د66سركرا!5565"ي!لا!218!هث!م!ء21

"637+لمنصأ+لم5010لا6!1بم،33.07لاتا!1.33.5651241،لم5010لاهثلا+ل!ط!!ه!"7ءلص!سرص؟ه6يلغى

سرا!5010.5650101+للا!7ءرنصألاتت+لم"ا57*ط!ولك!ك،!0345ا!296"دأ5للا+ط!ئ!

24ق1121ي16قى1191ى7ق1118ي91قي116ىى37ق6116ق181112قي7

:21!3:22مر؟11:18ت؟01:02؟8:48ير:02يوحنا:

11:3أش؟8:15يو:14:424؟13:12لر؟3:5مر:23

؟21:12مر؟01:93؟7:44يو:03ا!17:25!8:55يو:

-91ا16:6؟41:91بم13:33!3د:12؟8:21يو:

؟:123لا:52-9:122

6:24ير:7:91172زك

؟8:03ير:8:021113

11

28

33
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36
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14-7:913)يو

ألعفهنحن؟5نجدهلاحنىيذهبأنمزمغصهذا6أينإلى:بينهمفيمااليهودفقال35

7:قالالذيالقولهذاما36اليرنانيين؟ويعفماليرنانيينشناتإلىيذهبأنمزمغ

+تأترا؟أنأنتم15نقدرونلاأناأكونوحيثأص(،5تجدوتولاستطلبونني

فلئقبلأحذعطقإنقائلآ:نادى6ويسرعوففالعيدمنالجظيمالأخيراليوموفي37

ماءأنهاربطنهمنتجرى،الكتابقالكما:\،بىآمنمن0038وثربحمطثمإد6

؟أن-يقبلرهممزمعين6بهأمنوا6ادكانالذي6الروحعنهذاقال97.حى

ئحذ.قديكنا7يسرعلأنبعد،روح7يكنألأن

0421ارقم

234(ص913)رقم13:54

وطنهإلىجاءوتا

لىيعلمهمكالى

مجصعهم،

ئهتواخى

لهداأينص!:قالرا:

الحكمة

والقزات،

234(عر،913)رقم6:2

فييعثمابتدأالسبتكان

كثيرونوإذالمحمع،

ئهتراحمعرا

وما،هذهلهداأينمنقائلير:

لهذا،اعطيتالىالحكمةهى

ءجدبالعلىهذهوالقؤات

؟تحري

183(ص901)رقم7\12:27

وليسأبى،منإلمآدفعقدشىءكا

يرفأحذولاالآ!،إلأالالنيعرفأحد

له.ئعلىأنالابرأرادومنالامماإلآالآ!

5(دص33)رقم4:122

يشهدولىالجميعوكالى

النعحةكلماتمنويتعحبونله

فحه.مىالحارحة

031(ص181)رفم12:22

ولبمىأبي،صإلمتذدعفدشيءكل2

هرمنولا،الآبإلأالابنهومنيرفأحذ

له.ئعلنأنالابنأرادوسالابرإلآا!ب

563.ي!+!7!هونصألات+ري!30)0ليا5*ط!!؟،بم!15ء"كيبمإلكم36.7لاتءه!ثم5010لا5ييء635يوحنا:

ألا!إلمب6ا؟ي!5!!+م!ءبناديأ-كان.22538137إضافة11(:53-8:)7هنا17شعتعررم5!؟ء115سرضعمح؟"29!

)01515ر.565.29!31،28.3/ا؟55!*+لمط5!م6،ءداه!61ءهث!،6!تكثم0936؟(:1و):-اكاع5+كأ7،لم،-!7):لمر

*+ط!ك!بمنصابح2الاخصع-حص.صسرس14+لم13الأ50ديا5"كأمؤدون16وله5010.007!!714،7ءلصا+ه1241.1424

4ح؟ه!أعطيفدفدسروحأ/)8(ولعيهمالقدسالروح!+لم501013*-ام!ء8قدسروح16*بقبلرهأن16لحاصع-حصرصءه

ص.كر.لىثمحه!7راحرمم
اورص؟ء"55!كأبعدا...6اسرشعءهدلأ5+ل!5كاكأ،بر/نصاسر

16قكليى137قايكليكي21192ق21

يوحنا:35:بع

:58:111193؟ا

12:02؟يو

12:23

:55؟44:3أكأ:4:01،41138ير؟23:36لا:11:02137أع؟

27

33

36

93
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يسوعشأنفيالجموعبينخلأف241.

1241أرقم

7:04-52يو

7تالرا:ا"آخرونالبيئ!هوبالحقيقةهذا7تالوا:هذا7الكلامسمعواثامجمعادمن064

إثهالكتابيقللم7أ42؟الجليلمنيأتىالمسيحألعلقالوا:فممنهم6،المسيحهرهذا

ه
فحدث43حسيحص؟اديأتى6فيهاداود!صانالئالقريةلحمبيتومنداودضسلادمن

أحذئلق17ولكن،يمسكرهأنيريدولىمنهمقوموكان44؟بسببهالجمعفيانشقان

لهم:هؤلاءقالأو،والفريسيينالكهنةرؤساءإلىالخذامفجاء45.الأياديعليه

:الفريسيون!م15أجابف475م.إنسانهكذايتكقم6لم:الخذام6"أجاببه؟تأتوالملماذا

آمنواالفريسيينمنأوالرؤساءمنأحدآألعل48ضللنم؟قدأيضآأنتمألعفكم

لهمقال0.7.ملعونهرالناموسيفهملاالذقيالشعبهذاولكن41به؟

ناموسناألعل51؟منهمواحدوهوسابقآ،مد(11ءإيىجاءالذي6،نيقو!مموس

ألعفك:لهوقالوادأجابوا2؟ميفعلماذايعرف6وأؤلأمنهي!ثضغلمإنسانآيدين

+تقئم.لمنجيئصجليلادمن6إئه7وانظرفش؟الجليلمنأيضاأنت

لاتءه565لمللا+ط!!كأع!،3لم75نصأصسر)ص(9كأ+لمأ5010لمإا)5(الجمعمنفكثيرون!+6،ءالذينالجمعمنكثيرون456:يوحظ

!"إن41.7+ي!را5010لأ5للا+ط*73"ءنصأءه!!إن5+اسرص.لى.صلاتس!ه)دتم(5)ثلا("+*+،6!ه17)ف(

ألا*2.47لات)!33565.1241آ5للا+ي!ط!جمه؟7"6نصأصر31*لم50103للأ!كأ8"ءآحرون16ا!1241.)0101(للا

دا+!73ءنص!+3"ا05010)!(كأ،6ء6ا!565.01011241.آرا!بم1066ص!هل!،5+)ولط)+(!،6ءنصأ+3را5010*!

31عئ!66ءتكقم0456+رالم5010"5دلا!كأعه!!نصألاتء"آ"ط!71ءيضعأ14245.،6ءئلقىيكى44.7؟ه33دلأ*

هدامثلءه(28.007هكذا-؟حه)33.124لال!)*إنسادتكفمهكداأشاهد؟()دولىالإسالىهذاتكفممئلماإلسالىهكذايتكفم!0466

بححهدلا+ط!كأ2ع!"ء"7نص!!+كأ.ك!ء!()-الالسالىهذاتكئممثلماتكفمإسالىهكذاأالح2الاخصعسرصلات+آ"ا57الأنساد

أ+!2!بم7ر6ا-4!16/!ك!ءفكفم1310056ملا!حهرم5مم!!115كر.-!سرصاتاة33.1424ي!!!0475اور؟

جاءالذى!سرص+،اما!)1241(565298)33(0113سالقأليلأإليهجاءالذي!سرلات+0250لاا!(0250لا5ل!!)6ليلأإليهجاءالدي

-ا46شعص(ات*)*"ألكتص20.7!فعلمادائعرت0516*طمه!ملصأ+كأ-أ"(إليهبعد:وضعالكنأولأليلأإليه

يرو-ح؟بححرلات*!هااضافة5311،1-71171:8:شعكلل!2981424دلأ+ي!لا!314،7).ك!(!هنصألات+م013للا!*،حه!ء3

لوبعد،لم21:25بعد،7:36225بعديى8:3او7:53اصافةأاة(8:358او8:2كا!لقديةعلامةمع،)؟3نقديةعلامة)مع

ص19لمرا.!1241،41276.+14170.2110.33.56533هه*+يمطالأح4!ول314كأ؟7"ءئلعى!"24:531333لعدلر،لم21:383

يرو-خاورترت؟لححر1لح2الاخصع

2ق61111(ص35)رفم4:32لر؟61(ص35)رقم22:امر؟115(ص76)رقم28-7:92متقى116ممما11ق2

يوحنا:

3:ابر105:

42:اا21:ا

5117:6:تث

2؟ت

52:2ا:23

2:14

14:25

7:28مت01:931:46؟7:03يو:44



((8:11-7:53أيوا؟41-81:9لو؟05-9:24مر،35-81:32مت384

لزانيةالمرا،ا2420

2421ارقم

8:1111-7:53ايوا

.الزيتونجبلإلىفمضىيسوعأثاا8/ء،بب7إلىواحدكلمضوا53117!و

يعفمهم/.فجلس،الشعبجميعإليهوجاء!الصباحفيالهيكلإلىأيضآحضر7ثثم

الوسطفيأقامرهاوتاأئيكتزنىمفيإمرأة6والفريسيونالكتبةوقذم3

ف56؟وهي-نزنيمذات-الفعلفيقد-أسيكتصرأةادهذه6،معقميا7:لهقالرا47

7؟أنتتقولماذاإذآ6.7ئرتجئمهذهمثلأنمأوصىموسىلنا7ضاموسادفي

أسفلإلىفانحنىيسوعوأفام./5ليشكو6بالبيكون-لهم7لكىليجربوه،هذا!قالوا

بلامنكم:منكانلهم6فالومإنتصبيسألوتهء،6استمرواوتاالأليض+.7علىبإصبعهيكتب6وكان

همف796.الأرضعلى+يخط7وكانأيضآانحنى7ثتم8أؤلأ.حجرايميرمى!اعب6خطيئة

الوسط.في6كانتوالمرأةوحده7وبقي7الشيوخمنمبتدئينواحدأبمفواحدأخرجوا6حمعرامئا

مكان16+ه1.28.298.0101ع5نصأاة8007ذهوا!+هلم3ذهصأ+ه!مضى216//!8:111153:-711:53حتىيوحنا:

خطيئةفيإمرأة036ءه5يعتمهمفجلس:يلغىاء"آ!3113)!007وليسوعأتىاءه،81أتى51أحاحولأ!ء!د!ه08:26ءه1298

ليجربرااء"!عليهبهيتكونمالهميكونلكيالكهنةليجربه)6(17ع)ءلاكفموا24.7//5+"+ميزنىفيإمرأةإيى51"()6!

لاتءه)!لصأاة007لاترنيوهىالفعلداتفيوحدتهذه!+ه1515+!ك!أسيكث......!+"!2.298رلم8أيخذت...6...ا+"+ك!

؟االم83نص!ءه2.وه118)!(-أ+ه328.0101لناالذى71011!7101()أمرأليصىالاموسبا7101(لكم)+فمرسى056

ه+83،28.007.0101لا+عنها71011-أ31،لم/حفأ5فالآلى16+ه+!بالحجارةترمى16لات1،(007لا،+ه298+ك!)6

،لم8لىعببهيشكونا؟"ه)5)!يئكوهحنى16؟هايجدواا*28.29!.515)م5ة"ء؟+أ16ءها"!مخت(4:11)ق!.26//؟

07*"ك!عناءدونأ264خطاياهمنهمواحدلكلمخت()178حه،محطأ+"28.007.0101لم8!لا،يحط16لم/2ء*"28007

4312أ+ا"()*يرمىحجراء(3)-ادعلبها16ث!-!+ه!إلبهم004176لم83لانظرهرح!+ه3ظإتصب61حه55

ءهال!خط!حه028يكت!16حه1.298!نصأحه.)أكت!+33أسفلإلىإنحنى086ءهالم(!نص!007،1.)298(م83ل!

خرجالهودمنلياحدكل6ورلم8!-أءه1.296حمعوافلضا096نحت(6)قا!007لاخطاياهفهمواحدلكل+21//ءه!بإعبعه7

فخرحواضمائرهمبكت!هم21/لم(؟)6ء"ا"فراحداواحداإنصرفوا411رلم8فواحداواحدا"3()مضراومضى1501واحدكلخرجاءه!

!الم3يسوع16ء"!حمياذهبراحتى!+"!8332.0101ل!الآخرينإلى+ا،+ه.0101)296(.28.007!لىنصأبحص+"ك!فواحداواحدا

ع-ألاتا!1.298واقفة16ضعتءء"1.298"نصأبحسثعكلىاتا!(*3007لى61وحدهيسوعأ
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يسوع+-

06.باسئد

لاتخطئىم

رل!ا8نظرهأ-رنع01يوخا:

ل!ه38لا2أمم!+ه161

-!بححمرشعكل431لا3!رل!

تا00741!لىيسوعالا!قال

13لانصأ33-!س!ملا،

هاآ7فر

:ةألل!ر

هىف611أحذ؟تاتك

لاو،إذهى

ا+نع،إنص

يكوزلكىليحربرههدا

بح-لاتت+ه031.28.298.0101نصأ+ه

اشتكوكالذين+"(،أولئك+)همأين61ص

!5136215()ح!المرأةتلكلهفالت116

ه+28امم!أ2/لم"ء"2-614!!مضي

!لعليهبهيتكرنما

ت؟47-91:48قلو

هنورالعا!هو

فييمشىفلاحمماايتب!من

لنفسك؟تضهدأنت:

حق6لنفسى،أشهدكنث

لاأنتمف5؟أذهبأينا

لست7أناأئا،تدينونالجسدحسب!

الذيالآب5وأنابل،وحديلستلأني

لنفسىالث!اهدهوأنا18حق.رجلينة

لستم:يسرع7أجابوك؟

الخزانةفييسرعقالهالكلامهذا.

بعد.جاءتقدتكن

47014101424للا!اولرء47و3612-0145+لم025013لا5*ط5*66!نمىأاور!+!كاأه+17!كا؟5127يوخا:

لاتل!0110.0250371007دلا+لامم!!!كيءء؟7نصأات+ي!03للالأ!5؟7!أ-و4141)0101(!!15!2-154!ابى؟لأ50
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أاور؟33.0101.1241،1رلم5ل!ل!كأال91.7كأهرمكنرب0176الاقىم!9،!7ونصأسرص.ص!هـ+كأ15ح"1241

ل!+0110.0250ليا+ط!!ك!ء7ونص

19(ص53)رفم5:14تقاي
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الي!ودمعجدال4.2!ا

5421و442رقمأ

21-92:تمرلريو!م
لاأناأمضىحيث؟خطيئتكمفيوتموترنوستطلبونني،أمضىأناأيضآ:+لهمقال21

لاأنا5أمضىحيثيقولحتىنف!حه،يقتلألعفهاليهود:فقالى22تأتوا.أنأنتمتقدرون

منأنتم؟فوقفمنأناأقا،أسفلمنأنتم:لهمتالمو623تأترا؟أنأنتمتقدرون

خطاياكم؟فيتمرتونإئكملكم!لت!524.لمالعاهذامنفلستأنااثاأص،!ااد*هذا

أنت؟منأنت:لهفمقالبرا625.خطاياكمفيتموترنهو،أناأثى7تؤمنوالمإنلأتكم

كثيرةأشاغلي6إن26:؟بهأيضاأكفمكممماالذي6البدءمن7بم:يسرعاد6لهمقال

لم.للعاأقولهفهذامنهحمعتهماوأناحق،هوأرسلىالذيلكن،نحركممنبهاوأحكمأتكئم

،الانسانابنرفعتممتى7:يسوع(ألهم5فقال28الآب+.عنلهميقولكانأتهيفهموالمو27

عفمئكمابهذاأتكقمبل،نفسيمنشينآأفعللست6هو،أناأتىتفهمونفحينئذ

يرضيه.ماأفعلحينكلفيلأنى،وحدي7يزكنيوأ:معىهوأرسلىوالذي92الآب+.

7ءد0225لحا2الاخء!ء"*+ع5!كأا!ها"ء734+6يمنص!بحصعسرلات+3را0110.0250لأ5"*برلميسوع+21يوحنا:

وولمرا0250للا5!ا5*1244126131ا29!.،لمهل!+لأسا!!كأ2كا75نصأ!02503للاوكقمأ)ام(حه"+كأ،،ءفقال0623

صص.س3كأفالواكيبموتالرا0256ع!رل!5!!بى17صص.سع4ءه!،6ء24.0ءه298.0101*+!م!+بر7رنص

الذأضعت!4(كالأن16عه!ء+تالرالكماصرص+لمالملاه*+-ا5كأعه!!نصأ0250-أءه!7.64ءر126ءه*فكقمرا

..اكل
08ضعصات5"0"!مأدته27.7عم!جمملدئ1000266(إفزاحات(6)ع"اه،34الىعفديليى،+ه+لعدما)فياضعع

7*ر3!وإنأص28()*هكأأيضأ17قبسرلات،آ+0250لاهه*ابرعه!77ونص!8س!ه565.29124!.المللا+!ط+"6!!5

092خبحصسرصلا!)298.12414د!3دلا5)*(+لالا!!7،6!!رنصأقبسرس.حر9+/د!0250!+ىايي!ه6-لا

فبسرصلا!اء)1.365124ي!3دلا5*3+لأط5!كأكا6673لص!)بححر(سر)س(حر9/!0250ألآ!

؟3:13ير:132ا3336-:7بر:22-12:يوخا

21:23؟3:41ير:82ا1

13:6مر؟13:91؟4:26؟8:28يو24:ا41:هبرا؟17:14

يحزركصأ!الحق245.

35-8:36يو

به:آمنواالذينلليهرديسوعفقال31.كثيرونبهآمنبهذايتكقمهيروبينما03

الحق،وتعرفون32تلاميذيتكرنونفبالحقيقة،كلاميفيثبتمإنإتكم

ا:5غل؟3:17كرر91132:2يو2؟15:7يو:11:45131؟01:42؟7:31ير:03يوخا:
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03-8:136ايو

قط؟لأحدبمئستعتدلم6وإبراهيمذرثةإننا:أجابره33.بحرركموالحق

الحقألحق:يسوعاد15طم5أجاب34أحرارآ؟تصيرونإئكمأنتتقولكيف+

فييبقىلاوالعبد1035خطيئةللى!عبذهوالخطيئةيعملمنكلإنلكمأفول

فبالحقيفة،الابنحرركمبنف0536/الأبدإلىييقىألابن+!الأبد،إلىالبيت

أحرارأ.ستكرنون6

،017لأحدئشعتدولالم633يوخا:

035،ص!احر
كلم.كامر!اسر

!ث!أ-تكونرنااتحه1241ل!73ءو5

!"7ءس!5ر0534لأء"

بح--ضع333124141*ول

1241تصبرون

070ليا5ل!سا!*نص!ءه!ء7و15

كلشع31)كاأ4ءه070.0250!م!ءف7

6421ارقم

0250313+

036صر

3قى116ي6ق

403:غل؟2101:تلث2:91:3511لط2؟6:16روم::3غل!3:9ت33:يوحنا:

لشيطانابناءا6420

37-8:47يو

638.مما.فيكملهموضعلاكلامىلأن،تقتلونىأنتطلبرنلكتكم؟إبراهيمذرثةأثكميم

أجابوا93بم.تعملونآبد16لدىسمعتم6حا6فوأنتم؟أتكفم7الآبلدىبت

-تعملرنكنتم6د،إبراهيمأولادأنتم7لو:يسوعاد5لهمتال7.إبراهيمهوأبونا4:

حمعهالذيبالحقكفمكمفدإنسانوأناتقتلونىأنتطنبونالآنولكثكم04،براهيم

أبيكم.أعمالتعملونأنتم741.إبراهيميعملهلمهذا.

"ء565*صأ!*ده!ء73نصأ/3333.298،1هلاط!مما33()+فأنا!لاتل!(+)07002506للأالذىأنا638يوحنا:

ثعتااءه070!ح!ك!ء73هـصأ9(ء)5ءه33.298)للا(!ي،هـذاأصشعكلات+لم025013لا5!+ى1(كلمةسقوط)1241

07070+*6،ءرأيتم16اور؟لات335650101.41..1رلم5*لأ!!شأ!كأ738"!هنصأ29/لمح!!0700250لأط2*الذي7

!يهح!تعملولىأبيكم16اور؟بحسر-3لما!03،1.33565.298للاط!يح!كأ2ر،7ونصألح-بحا2الاخصعسرلات+0250

؟ءه070د!ط!م!ءنص!سرلات+0250لا!تعملون!(هدا)+لأبيكم!)50(ى7وتتكفمولىالآبأ3!رص/؟3.565.29418رالم

اديدى؟لاتء"070ط!!كأك!!ه"7نص!ابى؟سرلى.صات+رالم0250لاه"حكنتم61!15عالأ(!م!!+ف093اور

30070.0250للا25!كأ78ءرنص!،+ه333.565.298.0101لملأ5لاط!حكأ2عملراأديد!ط؟شعلملم2)007(+!ك!ءلعملون!6

سر)ص(.ساتلة365"ء*+ف041ابي!+"281424

قا،411اق

46:8؟36:61دقأ؟23:6تث:14:حنايو
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داا37-8:7ايو-لومر

:يسوعاد5لهمفال742.اللةوهرواحدألبلناقد-ولدنام،ما6زنىمنإئنا:لهقالواأف(65

نفسى،منآب17لأنى،وأتيتخرجتملثةادمنلأن6أناتحئونني،لكنتمأباكماللةكانلو

تسمعواأنتستطيعرنلالأئكممحلاهـحمما؟7التفهمونلالماذاحمط.6أرسدذاكبل

كانذاكتعملرا.أنتريدونأبيكموشهوإتإبليسهوألب/اد!منأنتم44.كلمتي9

تكفمأ-متى.فيهحقصهوليس6لأنه،الحقفيميثبتا6والبدءمنللناستثالآ

الحق،أقولفلأثىأنا!"وائا.الكذابوأبركذابلأثه،لهممايتكفمفإنما،بالكذب

لستمفلماذا،الحقأقولكنتفإن؟خطيئةعلىيبكتنيمنكم46!صث.بيتؤمنونلستم12

تسمعرن،لستمأنتملذلل!؟اللةكلاميسمعاللةمنألذي47/بى؟5تزمنرن

/.اللةمنلستم!لأثكم

للال!"6ءماقدأتينا!82!!انرلد!6سرص++شع+را02503لأ5هحدلم7،6رنص!سسرصات070.1لثاط!كأ!541يوحشما:

+00703326.007.2981424!!!+دا02اور؟نأب(لم:070يا)+*+ي!للا5ا!ح2*73ءلص!ا!02503،28565.0101

صرص!!044ءه،!حق43.7"بمأرسلت!16اتهـءه!"ءما16ك!جمهخرجتقداللةمنلأني516"!66ء0شع

!665ء13612اء33.290101.12411424!1240.025033ديا55ل!ل!سا!ح+!كأ،6ءنص!اوركلم؟+لم2!دلم7ريثتلا16

)سرص(5957!!047)1(08"ء1!(كلمة!)سفرط046لرس؟ء؟را!3الذي16ءه0250

81ير،ه:3يوا:12:341146مت؟2:4يرا؟3:4تك؟815،:3يوا:13:3،16:281144ير:42يوخا:

:73

كائن"أناايرأهيصلكونان"قبل247.

48-8:95يو

97"أجاب؟شيطانوبكصامرفيإثكصنحننقول!لاحسنأأليمبى:لهوقالرااليهردأجاب748

أطلبلستأنا05.تهينوننيوأنتم،أبىأكرملكئى،شيطانبىليسأنا:يسوع

بم،كلمةليالي6يحفظمأحذإن6:لكمأقولالحقألحق51.ويدينيطلبمنبوجد،مجدي

شيطانأ.بكأنعلمناألآناليهود:لهفالأف(525الأبد.إلىالموتيرى6فلن

لاه!ال7!ا09س!ه81241و1240.2ط5(نقول:)،ك!بم"ء16لرحرلات+26.007.01011424ليا35مم!ف487يوحنا:

)!*ةس!لاا،3!3أع16ا!1240.33.298.1241طا"ط!شأ!كأ7ءولصأ+لم013*ءكلمى16سر!تنإن5010.6"لم

سرحرلات+ي!،12401ليالا!7ءونصأص!عرصاتء"5ل!ح!ك!ميء!0525حهك!ءثاهدأاورحر

1240

!2؟

16:28تق؟ي9،ءقى113ى4قاى

ياقى4
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إلىالموتيذوقفلن،صصمخلصد16يحفظ+قن:تقولوأنتوالأنبياء،إبراهيمماتقد

قن.ماتواوالأنبياء؟ماتالذي7،إبراهيماضاأب!ادمنأعظمألعفك53.الأبد

هوأبى؟شيئأمجدىفليس،نفسىألمجدكنتإن:يسوع7"دأجاب؟نفسكتجعل

فأعرفه.أناوأثا،تعرفونهولستم55،مضا!!6إنهأنتمتقرلونألذي،يمخدنىالذي

كلمته.وأحفظأعرفهليهن؟كاذبآملكممثلماأكون6،أعرفهلستإثىقلتوإن

لكليساليهرد:لهفقال57.وفرحفرأى،يومىصى7دتاقإبراهيمدأبوكم

:يسوع7لهمقال58؟إبراهيمأفرأيت6بعدسنةحمسون7

ليرجموه.حجارةفرفعوا95.كائنأناإبراهيميكرن5أنقبل،لكمأقرلالحقألحق

7.الهيكلمنوخرج!اختفىف5ميسوأئا

تسر

سراتطا

+كل-
لحتسع

مثلكمأكردإ

لهنا*

أمحتابح

وأدتهمنذأعمىرجلشفاء

لأ40.7!5يم+66إله؟االحص

ل!*ح2!ولبر،73نصأءهط(إلهكمال

563)م!هوللص؟7ءأ24)033!لياط

058بحأالا!2صعسرص1240+كأ73!يلم
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9:أ-141ايو

حمط7أرسدالذيأعمالنعملأنعلينا6ايجب.فيهاللةأعماللتظهرلكن

نورم،لم!اادفيدمتما605يعملأنأحذيستطيعلاحينليليأتيالنهار،ما-دام6

العينين7بالطينطلى7وطيناالئفلمنوصنعالأرضعلىوتفلهذاتال6.لمللعاأنا

واغتسلفمضىئرستل(.تفسيره)الذيسلوامبركةفيإكتسلإذهب:لهوقال7

أئهقبلآيرونهكانواوالذين7فالجيران8بصيرإ.وأتى

لواقآخرون9ويستعطي؟يحلسكانالذيهوهذاأليسقالرا:كانممستجديا6

!الوا7اف.هو.أناإثى15قال7هووأئا.يشبههبلملا،قالوا:6وآخرونهو،هذاكاان

طينأصنعيسوعلهيقالمالذىإنساناد6:ذاكأجاب11؟عيناكانفتحتكيفأف!5

واغتسلتفمضيت؟وأغتسلسلرامل17إلىأذهبأن5ليوفالعييئوطلى

بالذيالفريسيينإلىافأتوا3.أعلملا:قالذاك؟أين:لهقالوامو612.فأبصرت

وفتحالطينيسوعصنعجوم-الذممطعادفي6سبت"اوكان.أعمىقبلأكان

طينأوضع:لهمفقالأئمتر.كيفأيضأ5الفريسيونافسأله5.عينيه

الانسانهذا:الفرلسيينمنتومافقال6ابصر.فأناواغتسلتعيىعلى

خاطئإنسانيقدركيف:آخرونقالأف!5.السبتيحفظلالأئهاللة،منليس

للأعمى:أيضأافقالوا7.انشقاقببنهموكان؟الآياتهذهمثليعملأن

+كأط7،،ءونا16بحبحاصعءه1240د!ط)56(!+كأى73،6نصأبح-ح2الاخسرلات+-01137حولاكأعلى4/56بوحا:

يا+5*ما5صاولكأبم73"6نص!ءه!علىكاوضع066سرصلرريأتي،...416"ءه1240.33*طح8كأن16!ح!حاءه"

01240لا!*؟7"!م!نصألاتءه298.1241ل!5"أ)لح(سر/!كا+؟لم7للاحولا+ألاعصىري!!!؟سرلاتت3را12402160

تا)ء5(96ومتجديأأعمىكان!+.29.12411424!3026.007"شاأعمىكان16سرص.سات0،6ء،8.7ء"33565.لم.2167140

نص!3سرصشع-ح)5(ءهكأفقالرا:لا،بلأضع12405651ء"فلا،بلأسرصا+لملم3لاه!فإنه61اتء"*ه!بم9.0،6

لثعكلىات29.0101.124141!.33لم12403!لا!شا2!كأ+62،ءف17(كلمةسقرطا!:33298.1241)طسرس؟ءه*ح!!ه؟7

لم+"اللأ!!7ءر5!،6ءكفمرا0016صصا!طكأ2ك!!115سرصينعت+571*ط!.ح!ا*بم7ولص!سرس.-+ه

!رملأولإنسان:وقال!ءه0565شا23373أحه*!01126سرص+هات12401،لأ5ل!ط"ح!م،،!نص!سصرصلا!

لم3!ولالأ-لركةاح"1240ط!*ك!!نصأ+لم13ليا5*!ول7ءو215الاحصعءهررلم1240ط!كأك!ءنصأ)بح(لحاات

،لم!0250للا6،55ءفقالرا!سسرصشعتز)ء(ح"ول01262ات)ة012403.5651241للاط!!*جمه؟667دص!)صر(لات*

1410عمدمااليومفي!سر*لى.صلات+لمرا0250لا55ولعندما0146يئمعكلى1)،35651241و12401دلاط!كأ7ءرنص!سرصات

241م!؟31.7حر لات+0250للا5ساول67،ءو0165سرص.سلا!291،1!.+ك!ء0155ات50)1240(.33*سا!!!هلصامر

سرص.سشعكلىا!5655لم124013للا!هكألص!سر

ى6،يي01ق،!ىا1كط14،ي6يقممط101اى14،ىى01صاي275116(ص156)رتم22-8026مرقا-

:12:35115؟11:9يو:4يوحنا:

01:91؟7:43؟5:9ير؟12:2

ت:31:41161لو:8:23117!7:33مر:12:4616؟8:12؟4:اير
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9:أ-141)يو

اليهوديصذقافلم8نجى.إنهفقال؟عينيكفتحإئهحيثعنهتقرلأنتصماذا6

هما!سألو6اف9أبصر/0الذي!أبؤفيدعواحتىوأبصرمأعمىكان6أئهعنه

أعمى؟ؤيذإنهتقرلانالذيابنكما،أهذا:تائلين

ؤيذوأئهابنناهذاأننعلموفالا:أبواهأجابف2.7؟كىالآنئبصر6فكيف

بمنعلمفلاعينيهفتحقنأو،نعلمفلاالآنييصركيفوأما21؟أعمى

كانالأثهماهذاأبواهنال22.نفسهعنيتكفمهوم،كاملالسنإسألوا،هو6

اعزفبأئه6أحدإنأئهتعاهدوافدكانرااليهودلأناليهود؟منيخافان

منه.أطلبوا77،السنكاملإئهأبواهقاللذلك23.المجمعمنئخرجم،المسيح

نأنعلمنحندثة؟مجدأأعط:لهوقالواأعمىكانالذيالإنسانثانيةفدعوا24

واحدأشيئآأعلمإئما؟أعلملاهوأخاطى:ذاكفأجاب2د.خاطنصإنسانادهذا6

عينيك؟فتحكيفبك؟صنعماذا7:لهفقالوا26أبصر.والآنأعمىكنتأئى

أنتمالعفكمتسمعوا؟أنكىتريدون6أيضآلماذا7تسمعوا؟لم5ولكمقلتفد:أجابهم7

نحنف7بم،لذاكهوتلميذ6أنتوقالوا:5شتمومو628؟تلاميذصاله6تصيرواأنتريدون

هو.أينمننعلمفماهذاوأثا7،موسىكفماللةأننعلمنحن!72؟مرسىاد5دتلاميذ

هو،أينمنتعلمونلستمإئكم،!جباد5هذابمفي6إن:لهمموقالصجلد16أجاب03

اللةيئقىأحاكانإنولكن،يسمعلالئةمادللخطأ؟6سأننعلم731.عينئفتحوقد

سر!ات15653،+كل!ء!ا!-أكاسرصشاه!2ا-01863ء"للأدا!ك!نص!!ي!1240025013هلالا!ول7ءو617يوحنا:

002سرصاتحه1240.33.298هللاط!!كأ373،لصأسرص.صلات+لم025013لاول6"ء1!ءه66ءطلبرا0916بح

021ءه!*73؟؟ءنص!31لم/2ع!ا!33.298.1241رم1240*ط-ألاتءه5650101ي!5!الم!سرحر!0250طهـللأفلهم7

صدأ2الاخكاصع*3-5أ1240"كأبم75+كأ()-هوالسى،كاملهرأ)سر(4)1(!1241()6"لم0250ولهرإسألوه،،السنكاملهر6

كاول*نص1)شعص(ء!المسيحهوأنهإعزفاا!رلم!ه!"7؟6ء1213س!هلا0221632بحلا!ء"33لمليا5مما)!(!كأ2"ء

024ءه1240*!*ك!!ه73نص!!ع3ءلمءأةأ!3را0250"5!اولإسألرا7ول66ء+و023لات!م1240.0250لأ5*ط

سردى.حر4!/م1240.025013للأ5داول2!66ءأيضآ26.7س!ه01240.1241*دا!*ك!7،3ولصا!ي!025013ليا!ول3261

هحسا"*صه3111666ع!حه5!"ء*ا!"7ءف17سرصلات66714?ه27.0فبسرصلات!"*!!،*7ءولصأ

ط"2*شتمرافهمألات!33ولم!!م41(،1ف)+02862+00250113*!ول7ءونصأاة33.298.0101.424)1240.!2"

13ألا!050!كيء132أا!ي!+12403126102503ء"!للا+*7ءولصأسر411241!/33.565ي!ل!0250لأه

التهوإن7)31(1ك!?هف92.7"ء15ات!-اسرسءهد،66لأن712403334117للال!!ولكأ73ءلصاء"1515ط

!ا1240.1.33.1241لأللاط!*73،6ءنصأ+،لم00250ثلا!!15ع،6ءهذا16)ات(+"ء00336412)1(!للخطأةيسمعلا

ع1240ليا5!!231!16اتا!01240.1.330101ط!!كأ73،6ءنصأ969لأن!سرص.صشع+لم02503لأللاولف.731

!اطىء(28.565.1241:41)!لات+0250313*طول!6675ءنصأ50!

5:54يو:6:221182لو؟21:24؟7:31در:22:حنايو
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أ-9:41يو،9-1814:لو،42-905:مر؟23-835:مت293

9:أ-141)يو

أعمى؟مولوبعييئفتحأحدآأنئسئغأالدهرمنذ32.يسمعفلهذامشبئتهويفعل

الحطايافي:لهوقالواأجابوا34شيئآ.يفعلأنيقدرلماللة،ممنهذا6يكنلملر33

أخرجوهأئهميسوع+فسمع35خارجأ.فأخرجوهتعلفنا؟وأنتبجملتكأنتولدت

:وفالذاك636أجاب؟إنسان6ادبابنأتؤمن+:وقالفوجدهخارجآ

يتكفموالذيرأيتهقد:يسوعاد5لهقال737به؟لأؤمنيا-ستد،مهو،وقن

:/يسرعفقال93.لهوسجدسئد؟ياأؤين،:فقال!38هو.ذاك7معك

؟يبصرونالذينويعمىيبصرونلاالذينيبصرحتى،مأتيتهذالم!اادإلى6أنالدينونة

؟عميانأيضآنحنألعفنا:لهوقالواالفريسيينمنمعهكانواالذينهذا5سمع4.7

إثناتقولونالآنولكن؟خطيئةلكمكانتلماعميانأكنتملو:يسوعاد5لهمقال41

م.باقيةمحمخطيفد16ئبصر،

8421ارقم

(021ص123)رتما-ها13:3

بأمثالهذاأجلمن

أكفص،!م

مبصرينلأثهم

ئبصرونلا

يسمعونلاوصامعين

يفهمرن،ولا

021(ص4:12123)رنم

يبصروامبصري!ال!كط2

ينظروا،ولا

سامعينويسمعرا

يفهموا،ولا

يرجعراللأ

123)رفمب01

مبصري!لكى...

يضرونلا

سامعيرو

يفهمولى.لا

021(ص

694(ص303)رقم13237-04:

أمامهمصمعقدأئهومع

+ث!!بم73نصأ!أرا1240.0250لأ5*طيهـ!كأ662ءال2415003.7)()6هل!ك!ءاللةسالاسحان5()-هذا633يوحنا:

+م1240.025013لأ5طولدتة7بح-س!ءه*!!"*7ءرنصأقبسرلات!ع1240.025013ديا5طول2*66ءله17؟ه

)12460(*!جمم؟7سيدياهرؤقنقال:ألاتء"5ط)6+*(6-8ا-03664قبسرص؟"**!*6673!هنص!فصسرسلات

لا!فقال37.7حرسر)بى(!لم،1)0250(ليا!!()6لصأمح!هههـ1241كيءسيديا+ك!ء(قال)+هرس،6ء(و)+ذاك:أحابإ

+!*كا!ا("7ء!66038/93ءهوكلهـ10666ءصرا!؟ء124033لا)كأ(!)!(*ه73،6!هنص!1241ءهوفالأ0250313!

+"ع0250ولأ-وحمع004س!ه73298ءقدأتيتنص،لكن:كمااء"!!6ءا-154ديدي؟ءه)1241(+66ءا-2093563الاخ

لحليو2ألاخصع-حسرصلاتا!1515!2،*10*33"5*ط!كأ3675ءلصأ؟"3.5651241سمعإذ!!فسمعأصسرلىلات

لكن:نص،كما!3(ص)سرص41)1241(.33*ط!ا*داقولىحطاياكم16وو07113*ط!!لا!نصأ+هاها.0250!7،6ءو0415

)سريملاتلة1.565للأه!!+!بم66نصأسرحر31ز)ل!+)ء(كلهـ02503ءه،فال)1241(73!هوال

ىى04ق،4-44168-68قىي04

15:22يو15:1411:41مت؟3:91؟5:27يو28:911:93مت:38يوخا:
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63

66

393

نبرءةأ

فيهمتمت

القانلة:شعيا

ععأتسمعون

ويلاتفهمون

تبصررنمبصرينو

تنظرودي!و

ئدكتمر!تلبيلانة15

1\لشعب،هذ

ئقل1&قدلآذ1و

حما!ا،

رغيولقم

كثضو\،لنالايمصرر\

أ-15:18يو؟9-1814:لو؟42-.ه9:مر؟18:23-35مت

صعفرلهم.ف

273(ص155)رفمأاا!-8:78\

عندكمغليظة-...

محم؟!لوباد

1جصر1لكم

دتبصرويلار

1نآذولكم

رلاتسمعود؟

9421ارقم

يو

يؤمنوالمعددهاهداآيات

أشعيافرلليتتم38،به

رث،؟:قالالذيالبى

خبرنا؟صذقمن

في؟1لرحماذرإستغلنترلمن

نأيقدروالملهذا

قالأيضألأنيؤمنوا،

عيولهم.؟1كمىأشعيا:

قربهم،1كلظر

\يبصررثنلأ

بعيولفم

يسمعو\لفم1ربأذ

يفهمو\ربق!بهم

ريرجعو\

فأشفيهم.

الصالح!الرأعيهو!انا924.

بعيولفم

لهمبف!1يمثعررو

جعو\،يرو

فأشفيهم.

15:أ-18يو

منيتسفقبلالخرافحظيرةإلىالبابمنيدخللاالذيإنلكم،أقولالحقألحقا

.الخرافهومراعى6فالباب!نيدخل7الذيوأئا2.ولصنسارقفذاكآخرموضع

بأسماءالخاضةءخراف6جنادي7فصرتهتسمعوالخرافالئوابيفتحلهذا

تتبعه،والخرافأمامهايذهب،الخاضةجميعا6أخرجومتى4.ويخرجها

منه،تهرببلء،تتب!6فلاالغريبوأئا5ءص؟صوتد16تعرفلأئها

،يسرعلهمقالهالمثلهذا6الغرباء.صوتتعرفلالأثها

!ا3.33565.1241!*ط!كلهـ!كأجمه75،6نصأ+00250313يدعو036ا!()*هالراعييكرنهر7316ءيأتى27يوخما:

!1.33.565.1241،1ليا5*يا!!ا!75ء6()+66ء:6،بملصأكأ82-!حرسرسلات+لمي!0250ولخراف6.!ا9؟ك!!ح!لان6

!ا7ههه"!ولنص!3+را0250هل!*لا!ا!6ءك!4؟7يتتغ07ءهه!ك!!ه11362ع

6116:25:بر6:34مر:2بوحنا:
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9421أرقمأ-01:18يو؟9-1814:لو؟42-905:مر،23-1835:مت493

01:أ-118)يو

لكمأفولالحقألحق6أيضأ:ميسوعد16!الف57.يكلضهمبهمكانشيئأ6يفهموافلمهموأئا

ولكنولصرص،سرأقهثممص(أقل6أتواالذلنجمع58.الخرافصال!بمد16أنا115
--..ءلى

مرعى.ويجدويخرجويدخلفيخلصأحدبىدخلإن:البابهوأنا9لهيمتسمعلمالخراف

حياةلهملتكونأتيتفقدأناأثاوئهلك،ويذبحليسرقالايأتىلاأل!ارق01

عننفسهيبذل7الصالحوالراعي.الصالحالراعىهرأناا71أفضل/0لهموليكون

ئقبلآالذئبفيرى،لهالخرافوليست،براعليسوهوالأجير37!وأتا؟الخراف

يباليولاأجيرلأنه77-13ويبذدالخرافالذئب-فيخطفويهربالخراففيزك

حمطتعرف6وخرافيوأعرفالصالحالراعىهوأناا4.بالخراف

نفسى7أبذلو،الآبأعرفوأنايعرفىالآبأنكما071م،خرافاد

بهاأتى6أنينبغى؟الحظبرةهذهمنليستأخرخرافلي+اولكن6.الخرافعن

لأتيالآبئحتئالهذا7واحد.وراعواحد:،رعيةتكون6و،صوتيخسمع6فأيخمآ

أناأبذلهابل!،منيهايأخذ7أحداليس8أيضا.لآخذها،نفسىأبذل

الوصيةهذهأيضا:آخذهاأنسلطانوليأضعها،أنسلطانليذاتى/.من

أبى.منقبلتها

تاا؟)24)1565*هـ!714بم4ودهلهم16س!"0250-أحه1265ع314+!،ك!ء075"بمبهماكان!لات؟ه+م!ءما66يوحنا:

أ!اء3.00712411424رل!لا!!؟37لم15!70171ءرنصألات(1424.ر3ل!02503ك!ولحك!)6تبسر4+للأ5سا!لهمأيضأإ

لات+ه01011424)2.؟30296"كأ3147؟هصهو5116!085فيرالاحصع7!هرالراعي16لات+لم"ا00250*5ولكأ66ءنص

لرسكلمسرصه!،+ه007.1241.ر3لم3)0250(ل"*طكا5!ولكأ6،2ءدصأءه565لم2315!اوغ؟دحا2الاخصعسرص.ص

!!يه،6فالأحير0126لحالحسرصلات!+!وهـءيعطى1.17؟ه1515للا!7304ءبهيرأاكنر216//س!ه6،3.5لم!001

لصأ-سرسلات+رلم70250ولالخراف7شعتء"ا*ط!7ءونصأسرضعكلىات+(0250ول)6ءه3،33.1241للا55

عط5!ول8714*جمه43637رنصأصسرسلات+لم3لأ"وليهردصفالأجير13.7قبسرص565.124141ر01.3للاط5!كأهـء3،،7و

سرصلاتتحه*سا5!!714؟7*)ء(،4ءلص!حرسرس!*ي!را0250ل!ا5الحراهـولصروهـمن16.!افبسرصي!01331241)*(

55"ولكألتسمع16كلمص؟م!ءأحمع16صسرص)31(ة؟"!ك!ءف16.7دحا*!+كأ؟6"هبم6؟عطى41!هو+و015

لم!!؟4ءنصأصرلات+13ولهـب!ك!ءتصر!16لات+3)!(ط!!"7،6ءنص!1424.41،1؟298.0101.241)28.33.565لم3

ا!!االباقى!ه،ءدصأسرير!+م!4ءو!أخذ0896كلم؟3سرحر/ا!1.33.565.)1424(دلأ5لا!

ا:32إر:8:يوحنا

3:1615:13؟يو

ا-16ا:34حز؟04:11أكأ:11ا34:21حز؟

11:52ير؟:568أشا:1127:16ت:1115

5:8عب!:28فل؟

5:4ابط13:؟عص

18-2:13؟

7:17

2:25



2ا-أ:159يو؟9-1814:لو؟42-.ه9:مر؟18:23-35ت593

الكلأصهذابسببالليودبينخلأف025.

0521ارتم

01:91-21يو

منهم:كثيرون!الف062.الكلامهذابسبباليهودبينإنثمقانأيضأحدث971

هذاليسقالرا:+أخرون21له؟تسنمعونلماذا،تهذيوهوشيطانبه+

العحيان؟أعينيفتحأنيقدرشيطانآألعل؟شيطانبهمنكلاتم

(704ص22-25701:93)رفم

نصأسرحر+راي!هـللأكهـ)!(كوءف971يوحنا:

سر54"هـرلم)*(!كه!ه+ف021!كا4رإن

17امءه363.007ي!!2+!لذلك7..2ص.يىسرلات5"لثادا!!وهـ!7147و

4:11خر؟9:32ير21:ا11:181مت؟8:48؟702:يو02:ا9:161؟7:43يو91:يوخا:



01:91-18:921-14؟يو01:1،2-12،لو91:أ-2،3-12؟مرمت693

اليهوديةفييسوعرسالةأثكص-

1252و251أرقم

الي!وديةبلأدإلىاطجىء2510

174(رقم)ق

يو9:51لوا:15مرأ-91:2مت

303(ص174)رنم103(23-17318:35)ر-

تمتويرن51يسوعأكمل7وثا

وهولارتفاعهاثىيامل!(إنتقل،الكلامهذا
لينطلقثتتمصجهد16وجاءهناكمناوتاموجاءالجليلمن

أورشليم.إلىجمبرمأو(6اليهوديةتخومإلىجمبرمناليهرديةخومإلى

إليهفاجتمع،الاردنوتبعته2.الاردن

كانوكعادتهأيضآ،جموبخفشفاهم،كثيرةجموع

يعفمهم.أيضا.هناك

سرص3س!هبم؟0252لح-حات!قال17متى:

قبحه29!دلأط+سا!كألصاسرص+ولعروإلىاسسرصلاتت28.5651241.1424،1لم4013للا!ح22ور(16:مرقس

241)3ءح315!ا+حصحهـءادأس!ه)298(ر3ت)لا(صحهـءادثت!+3را1350للأ5للا()6!!كأثئتي!()-وحهـءاد651لوقا:

00750!43ءنص!س!ه

13:53؟11:1؟7:28مت:ا:متى

مرقس:

لوقا؟

01:04؟ا:ير

42-17:1104لر:51-56

والطلأقالزوأجفي252.

91:3-12مت

5:31-32

ليجربوهفريسيون7إليهوجاء3

01:2-12مر

نميسيرفرتقذم

16:18لو

لحمصوسصع-33565007.298.010141آ"ا55*طح!"2ءنص!اور،حصعص+-!كأال37متى:

!!وللص!+"12411424الم(للاحكأالفربشرلىوتقذمأ)صع-ح(سرصات!و!صع-)خ(س!"0565*الفريسيرلىفتقذم26مرلس:

لح+ه3328.0072980101للأ35

ا-16.:7كوراقىاي
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3-91:112امت

يخلهل:7قانلين

إمرأتهيطفقأنإنسانأ-لل

:7وقال"فأجابسبب؟لكل

8و7قآ

أتمترأما

البدءمنخقق7الذيأن

5وق!::؟6ثئىأوثنرصنعهط

لإلسان1ب!زكهذ11جلهن

لأم1ولافي1

بلنصقأةو

1نه،وبثىياهر

إ1د\\.:!1حدأجسدألاثن1

1حدفي.6جسذوبلإلئننلب!بط

يفرفهلا7اللةجمعهفالذي

أوصىفلماذا:لهقالرا7.إنسان

طلاقكتالثئعطىأنموسى

01:2-112)مر

يحلهلسألره

.ليجربوه،إمرأتهيطفقأنللرجل

لهم:وقالفأجاب

"فقالرا:؟مرسىأوصاكم.كلاذا

كتابئكتبأنمموسى6أفين

مفد16دتال.قئطلقطلاق

تساوةأجلمن:لهميسوع

الوصثة.هذهلكمكتبقلوبكم

الخليقةبدءمنولكن

طط؟أصنط6ثلىثنرأو

لإنسان1بيزكهذ11جلئن

\م،6وفى1به

يوبثدضق!

وبكى،اا1نهياهر

\ذأ11حدوجسدألإئنان1

1حدوجسذبلب!لنبطثب

يفرقهلااللهجمعهفالذي

.إنسان

2521ارقم

كأ2نصأح""1424زخلور(!ء")007(.01424-اسا!+كأ-!16مصوسسر-39ء+ه.1424)24)028.33"!له+3منى:

سا!كأصغ16لحصعاتء"007.298-ا!!!نصأمصوسصلات+لم013"حهم4/0.7لاتت+لم713!ههدلاهح

33.565.007.298.0101.1241لم230ط!حكأبينصق16(:ا؟را:.ااور؟قبعء"007لم5!لصأصرلات+رلم2للا)-ا(

تا!واحد+إلىا65!06+ه28ري!0780!!نصأ،14240

للاهولالرأجاب056ء"298.1241للا5سا5!ا!كأنصألمموصىأوصىألملم2ء104565!شح+ل!"م!2641مرذلى:

سرالات+لمرالا5!ألتةهحاااتء"لالأ5ألته066تب5"و!()،0072طح!كألص1ص(سر)ص(الات+)424)(رالم

لاكا)كلهـشاتبحرسرلىلات+033للا!لمىأسرصهـ296للا!!!!ااتس!"1241)!(!اثه076تبءء"5لاهـح!نص

أة(الاص)؟:ل!5

ممط؟ي91ق؟59(ص3156-32)رقم:5مت؟ا:24تثيق6

ي6حتىقلىلى91ا1ء9(ص56)رقم27-5:28ت

قتايآاا2:24تكىى12ا271:اتكي101ايى31

؟3ا5:أف؟2:24؟ا:27تكء:متى:

؟ا:27تك24:6:ا-14تث4:مرتس:

تث:6:1617كررا

2:24تك5:21:7-8
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91؟3-12()مت

-صسه
:+لهمتال8؟اأهىولطلق

قلوبكمقساوةأجلمنموسىإن

:،نساءكمتطلقواأنلكمأذن

هذا.يكنلمالبدءمنولكن

2-15:112امر

3-هآق

2521ارقم

تولأو9

إمرأتهحلفقمنإنهلكيم

أخرىوتزؤ!زئبسببإلا6

.7منييز

59(ص56)رنم3131-32:
امرأته،طفقمن:وقيل

فأقولأداوأما32.طلاقكابفليعطها

لعفةإلأامرأتهطفقمنكلإنلكم

إذاوالذممما،تزنىيجعلهاالزنى

يتزؤج،مطققة

يزني.

البيتفيالتلاميذسألهثيم01

فقال11.ذلكعنأيضا

إمرأتءادطفقمن6:لهم

أخرىوتزؤج

هى6نوإا2؟!اعل!يزن!

أخريموتزؤجتطازو!ادطلقت6

.منيتز

نأيوافقفلا،المرأةمعإنسان6ادأمرهكذاكانإن51(:15تلاميذله5اقال.

لهم.اعطىالذينبلالكلامااهذا5يقبلونالجميعليس:لهم"فقال.يتزؤج

365(ص227)رقم116:18

إمرأتهيطققمنكل

بأخرىويتزؤ!

7و،يزني

!-س"
رجل/من.كلطلميمايتزوخمن

يزنى.

مصوسكاس!!هـ14!5330*يسوع8.7سرل!.ص2/ممأ!)كا9لم!780.87013*ح!نص!لاتءه007لم-70ط5*!7متى:

إلأ!بحا//م!تزنييجعلهاالزنىلعقةإلأ32(:)5!؟هل!+شأتزنييجعلهالم)1-3ا-166اتءه14242!!وز(095،(أ:ا

(!!)تزؤحشزؤجومنوز(17سرص.ص.-ضعا+20780)*(طح3!منصأمصوسصع)سرص(اتء"33"آ4-7الزنىلعلة

يرص.!اتءه1241ط!رح!نصأمصوس7ءريزنى.كلطلقةيتزؤجمنأيضأكذلكأبحصسرلىلات!لملما0780*ح8!يرنى.كلطفق!
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قبسرلا!*2)0(780،3+طشا"كأنص!كلم؟بح-ء+29!ءه3!0115!رجل7

لاتت+033()*هولإمرأة17سرص(ءه)1*يزنيامرأتهطفقرحلوإن؟تزليآحروتزؤحترجلهاإمرأةطققتإن11/216:مرقس

565.)28(13)0(!آخرزوحهاوتزؤجتتركت!سرس.صشع+ولآحرزوحهاوتزؤجتطفقت16قبءه07296طصا!*نصأ.سر

قبص!ه298للأ()5سا)شأ(!كأنص!ات.)007(

بح-سرص.سءه28!!اءه1241بم1073مرق؟قبسرصس!ه1241سا!!؟7ءلص!سرس.حر+رم،1ديا5ولكأكل718لوقا:

يى26ي،6قىى1131يى31ى،ى16ي،6حتىقتي26

ا؟5:32مت:9:متى

24ت2تك7-8::مرقس

31-5:32ت:18لوقا:

7-7:9كورا:1111.ا-7:13كور

ا.ا-ا:7كورا؟5:32ت:111
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01:91-18:1521-17؟يو01:13-16؟لو91:13-15؟مرمت993

91:3-112)مت

خصيانويوجد،أمهاتهمبطونمنهكذاولدواخصيانيوجدالأنه2

.السماواتملكوتلأجلأنفسهمخصواخصيانويرجد،الناسخصاهم

فليقبل.يقبلأناشطاعمن

(352أرفم

الأطفالطيباركيسوع253.

91:13-15مت

18:3

ليهإفامرا6حينئذا3

يديهيضعلكىأولاذ

ويصفي؟عليهم

التلاميذ.فانتهرهم

:+فقاليسوعأئا"ا

دعوا

ولاأ-إلمثيأترنالأولاد

لمئللأن،تمنعوهم

.السماواتملكوتهؤلاء

292ص166)رتم18:3

نإلكم،أنولألحت:وتال

وتصيرواترحعوالم

تدخلوافلنالأولاد،مئل

.السماواتملكرت

01:13-16مر

إلبهوقذمواا3

يلصص؟*هملكىأولادأ

التلاميذ.هممانتهر6ف

ذلكيسوعرأىفلما49

دعرا:لهمقال7وإغتاظ

لا،إفييأتونالأولاد

لمثللأن،تمنعوهم

اللة.ملكرتهؤلاء

تنلكم،أقولألحقا5

اللةملكوتيقبللا

وللإ،فل

يدخله.فلن

18:15-17لو

377(91-81:4ا0237)ر

يضآ6أإليهفقذموا

ليلمسهم؟أطفالماد

رآهمفلتا

هم.6كانرا-ينتهروتالتلاميذ

هم5دعا7فيسوعأتاا6

دعراقانلآ:7

ولاإلميئيأتونالأولاد

لمثللأنتمنعرهم،

اللة.ملكوتهؤلاء

تنلكم،أقولألحق717

اللةملكوتيقبللا

وللإ،مثل

يدخله.فلن

3:3،5يو

46(ص27)رقم35،:3

له:وقاليسرعأجاب

كالىإدلك:أقرلالحقألحق

يقدرلا،فرقمنئرلدلاأحذ

اللة.ملكرتيرىأن

بحمصوسصعصسرلات8.0101.1241،1و2رلمللاط!ح*لهم14.7!26.565.007أ"اا!3004760للامم!ئذتم136:متى

طه!ع*ح17صع-خات!يه760ه!نص

سرلات+لم(13)0لالأ!!قذمواالذينانتهروا61باس؟!ه6.1241.1424و2للا55طح!كأنصأاور؟+لمرا*!ول136مرتس:

3سرص.ص!م28.565لم13ه*+وئخ014بحصع-حمما،س!ه298دلاهساح!*لصأباس؟

داعي!ءه53يدعركاد0166لححه132981241-!+ط!!كألص!!780.1330دا5*ولإتهروا16!أولادأ156لوق:

هء1241ألحقأء"11!لأته17.7!15ام)،(حه298.241)+ط!!نص!سرحرلات!)رلم(780.1350دلأ5للاولقال6و

ىي5قىي1111يى11يقى5

14:02كررا؟18:2-3تا-ءا:3تى:
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2أ-أ01:9يوأ-23!أ:88لو؟أ-22أ:57مرأ-22؟91:6مت

11ا-ه91:3امت

يديةافوضع5

.هناكمنومضىعليهم

01:13-116)مر

افاحتضنهم6

أيديادوضعبارك6

!مم.عل!

4521أرتم

ير

الحقألحق:عبسرأجا!5

ئرلدلاأحذكانإنلك،أقرل

دأبفدرلا،وروحماءس

اللة.ملكو!إلىبدخل

"ء1)1424()298.124يا55ط314ح!كألص!ضع+لم13وللاركهمعيهمالايديوضعأا!)*(!ولاركهمعليهمالايديوصع166:مرقس

9:36مر:16:مرتس

الغلنيالشاب2540

16-91122:مت

اذ!و

تقذمواحد

:صلهتال6و

لتكون6أعملصلاعأقي7،المعفمآيها

له:فقال17؟ألديةمحياةلي

صالحأ؟تدعونىلماذا6

؟م+الصا!هرواحذ

ص،تدخلأنحياةادإلى6أردتإنولكن

17-01:22مر

الطريقإلىخارجهووفيما17

لهوجثاواحذمركض6

وسأله:

أعملماذا،الصالحالمعفمايها

لهاففال8؟أبديةحياةلأرث

صالحأ؟ليتقرللماذا:يسرع

اللة.وهوواحذإلآصالحأأحذلحس

18-18:23لو

قاثلآ:رئيسىاوسأله8

أعملماذا،الصالحالمعفمأيها

لهافقال9؟أبديةحياةلأرث

صالحآ؟ليتقرللماذا:عيسو

لتة.اد5وهرواحذإلأصالحآأحذلبس

!دح-مصوسصعسرلات+لم03"حالمالحوز(17صع2950!.0070101رلم5!كأنصأمر+مللاسا)!(ح*16متى:

)0101(8و2رر!2!)كأ"لدبةحياةلأرثأعملوز(أ+3را)كمأبدبةحياةلأنال؟عمل6اور!بحصا/لمع،س!"28980101مع5!كألص

لح-صعصسرس9/*،آ)*(حاللةوهوواحدالأصالحأأحدليس7صاتلينقرللماداوز(0000717.6!ح!نصأ3(ص.صسرصءه

الآبع!لحمصوسصصلاتاللة17اور؟بحمصوس3(صصصصالات44ءه.007298()مهط)!(واحد(-)+!هكأنصأ

1424!241)28.007.ي!5ع*16

(خ)صع-3سرص)،28565.007.م3)0(*!ك!ولركضغنئواحدإذا176:مرقس

82!5!951لوتا:

312(ص182)رقم25-01:28لر؟456(ص282)رتم28-12:34مر!456(ص282)رنم344-.:22تقىاى

18:ه01:25؟لا:16:لومتى
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م؟وصاياأفي:لهقال0618الوصاياإحفظ7

لا!قت!،:يسوع!ال7ف

لاشدرقما،،لا!زلط

بثزور،لا!تئمهد

لأم،1ولأب911\كرم

كزيبك1خثو

لهقال2.نفسكمل!

كىهذه6كل:الئماب

بعد؟يعرزنىفماذا؟7حفظتها

تكونأنأردتإن:يسرعلهقال؟72

أملاككوبعإذهبكاملأ،

كنزلكفيكونفقراء،دأ511واعط

اتبعى.وتعال7!سماوات،ادفي

17-01:122)مر

الوصايا:تعرفأنت91

يلالقل!،6

ثرش!رق،،ملاثزلق

/،تسلبلا!،باثزورلا!تئمهد

7.لام1و1ئاك1كرم

له:7!الف02

كفهاهذه،معقميا

فنظر21حداثى.منذحفظتها

وأحثهيسوصاإليه

واحذ؟شىغيعوزك:لهوفال

مالككلبع،إذهب

كنزلكفيكرنفقراء،د(511واعط

7.اتبعنيوتعالالسماء،في

18-18:123الو

الوصايا:تعرفأنت02

لاثزن،6

لاش!رق،،لا!قت!

،مبثزورلا!تشهد

.+لأم-1و1ئاك1كرم

فقال:21

كفهاهذه

7.الحداثةمنذحفظتها

7يسوعحمعفلضا

شىغ،أيضآيعوزك:لهقال

مالككلبع

كنزلكفيكرنالفقراء،علىوزع7و

اتبعئ.وتعالم،!سماواتد(611في

4521أرفم

:17متى

طهح!!

5حدافص

كاس!

9:مرقس

17قب

!6(*

02لوقا:

سا!مم!5

ليا6للاه

"طول!!
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34-4:35!2:45أع؟21:33لر؟6:02

4:32؟2:54أع؟21:33لو:2:111122يع؟
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16-91:122)مت

علمةمد16الثابحمعفلثا22

اذكانلأتهحزينا؟مضى

.كثيرة7أموالي

12-2ألأ:01امر

القرليعليفاكتثم22

اذكانلأنهحزينابمومضى

.كثيرةأموالي

18-18:123الو

ذلكسمعفلضا23

كانلأثه؟حزنلهحدلث7

جدا.غنيا

أ-تلحمصوسصصسرصاتءه!29!!الكلصةهده!226شى:

كلم؟!

!ءسا!كأنصأ+أرا780لا(هللا!ولصار237لوقا:

صعبحسرلاتي!13!*هصالصأ/لا(2)عطكأ-

1255ارفم

همراد6

23-91:35مى

يسوعفقال23

ألحق:لتلاميذه

يدخلأنيعسرإنهلكمأقول

.السماواتملكوتإلمماغى

أيضأ،لكموأفول"2

جمل6أ-مرورإن

إبرةأ-ثقبمن

الخنىخطر.552

23-01:31مر

حرلهيسوعفنظر23

:لتلامبذهوفال

ذويدخولأعسرما

7.اللةملكوتإلىالأموال

كلامه.منالتلاميذفتحئر

أيضأيسوعفأجاب

أعسرماجمأ،يالهم:وقال

اللة؟ملكرتإلى7الدخرل

جمل7مرورإن!25

إبرة6اد،ا15عين6د،511من

:24-1835لو

22:28-03

أ18:24-92

أقد!يسوعد15رآهفلضا24

:قال/حزن،

ذهاب7أعسرما

اللة؟ملكرتإلىالأموال

جمل7لخرد7نلأ2ه

ةرسثا7قيخر6من

ذو!ما

لاتت+ه30565.007!!نصأبحصع-حصسسرص+ه2633.298.0101.12411424لم13ثه2)ل!(ط!شأكأدحرل!246متى:

291515!...-ح-كر !2.33أ"ا230*ط!ول2لصأ+ه0565007!ه!حعبنور(أ!ءكأكاجرق516"ا.+ه)ا!!امصوسصعصر

ه+1241.1424

2)آ0013ال+)علىألمتكلين+024ات!25(آ)ويلعىاللةملكرتإلىغىيدخلألىمىلأمرعإلرةثقبمنجملمرور237:مرقس

23(1!)ق025لحصصعظدلأ5دحول(:لعدغى+)*!كأنص!كلم؟بحصسرلات+)1241(3"ا5!كلهـحأمرالا!(565

هـدص!الي!الا(:ئلعى.+28565)3+ه31300729812411424لا55*لم!)!(حولئموها15ءه13.26أ!كا7!ها1

3"سئارة16!هولمثقبأ،كأجرقوز(16+ه50101

ذوي:لعد)*ءه1241دلأ"!!أ-دحرلاسرلاتت!،د!780ديا5للأ"ه(لمهـ)*لصأفبءه1241ل!سا!كاه!!ا!25!الوقا:

نق!ور(16ل!.01011424رلمكهأحم!مما+ها316صصسرصلات0113،1!!ولمرور29602.7!ا!دص!+(لم13!570"!

1241ءهلم،1ط!!كأدص!5الثعر)1(صثارةأاور؟+"ولوز(إدرة6أه!لأنصأ+راملأ*!عينور(أءه1241ه"ط

24
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23-35(:91)ت

يدخل6غىأنمنأيسر7

سمعفلفا25لئةم.اد!لكرتادإلى

قائلين:جذأ7ئهترا7التلاميذ

نأيستطعمن

يسوعإليهمفنظر26؟بخلص

الناسعندهذا:لهموفال

*كل-شىءاللةعندولكنئستطاع،غبر

جابفأ072صعئستطا

نحنها:لهوفالحينئذبطرس

وتبعناك:شىءكلتركناتد

لهمفقال28"لنا؟يكونفماذا

إتكملكمأفولألحق:يسرع

2313-ا:15امر

غيئيدخلأنمنأيسر

01اللةملكوتإلي

قائلينالغايةإلىفئهترا

نأيستطيعفمنم:لبعضبعضهم6

يسوعإليهمنظر27+؟يخلص

الناسعند:وقال

لأن؟اللةعندليسلكن6،ئستطاعغير

وابتدأ28لتةم.عند-ادئستطاعضىبمكل

نحنها:لهيقولبطرل!

.كقد-تبعنا7وشىءكلتركناقد

:مجسوعد/1قال6

لكم،أفولألحق

:24-18135الو

غىيدخ!طأنمنأيسر

اللة.ملكرتإلما

مقال26

نأيستطيعفمنسمعوا:6الذين

يخلص؟

عندائستطاعغير:فقال27

مستطاعالناس

هوم.لتةاد!رعند

نحنها:بطرساد5فقال

وتبعناك.لنامماقد-تركنا6

لهم:فقال

...إن5لكمأقولألحق

1255أرقم

27

تبقمونىالذينأنتم

متىالثحديد،في

،مجدهكرسىعلىالإنسانابنجلس

(517ص313)رفم2803-:222

معىئبتواالذينم!6أنتم

وأنا92تجاربى؟في

ليجعلكما7لكمأجعل

لتأكلوا03ملكوتأ،7أبى

ملكوتى،فيمائدتىعلىوتشربرا

سرص!ا//ء"33لم2السصاوا!)ملكوتءه565298طكأ6-2!16+أ"ا5للا!!نص!لة2298.0101-احكأإثه247متى:

ول2ط!!ح8!ث!لص!مصوسسرصالم/+لمللارح+،025سرسءه00007!لص!سرص+رلمحل!61-2أ3بح

هء1515ل!لا!0266سركرحشعمحات!وخافوا+ابحصعحرسرص.سلات)؟33.565.007.298ي!03

ف27.7سرصلات+أراه*هولنصأكلم؟بح-حه956-!سرسمما.ا"لينهمفيما!فب298"هح!!له626:مرقس

مستطاعاللةعدهر،ور(!اا!لملا5ا-4!عه29!ه!1601-8سرصءه3لا+!أه!كأنمى!صس.ص+لم3)0("!شأ7ول

+"(*ول)-وأ/،ناداهم!ءهكأيوعناداه0926ءه"5ح!لصأ!كلم+لم،71هول*تبعناور(0286)ات("

كلم؟ات+ه28.0101.1241.1424)!(!ه!)!(قائلأ3(بسرع)-بصوعفأجابأصرلا!+"565.007لمرا5للاشاولفانلأيموعأحا!

بح)ءه(0298!نص

.28.298.1241مللأسا!!دصأ*!134ألاتل!+3)!("هول-3ا02746ءهي!*كا!أ-كانراسامعين26أ:8لوقا

تركنافدور(أصص.كراتلما)الم5مالناكلتركافد16اة007.29.1241!ل!13ددا5"لأط*!!لص!+للاول0285ءه424)

لاته!+كأ0925بحصع-ح3سرص231/لم؟ءه298ط)6!(!كأ2نص!-سرسشع+لم1للا"ول+ثماضيءكل

957عهدأ17صرصءه0957ولعهدأ92.7!الخادمثلحدمئفيتنمردوأشم22286:لوقا

8:6زك؟42:2أى!18:14تكقيا

3:12رؤ؟02:12ت:128-22ا4:8ت:2703-42:211أى!18:41تك:26:مى

02-16:امر:28:مرقس

11-ا:5لو:2803-3711:الر!32:17إر؟42:2أى؟18:41تك:18:27لوقا

3:21؟02:4؟رؤ01:73مر:9:021103عب؟14:24مر:151192ة4؟2:18ع!؟4:13لر:2228:لوقا
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2ا-ا01:9يو24-.3؟18:لو؟3ا:23-أ5مرأ:23-.3؟9مت404

23-91:135امت

يضآأنتمأ7تجلسون7

تدينونكرسثآعشراثىعلى

عشر.الاثنيإسرائيلأسباط

24-18:135الو23-01:131امر

تجلسون7و

إثني-عشرد16سىكرا7على

إسرائيل.صتدينونسبطآ

12د5ارتم

بيوتآ6تركمنوكل92

أبآأوأخواتأوإخوةأو

أجلمنحقولأمأوأولادآأوأتأأو

بم،صإس!6

ضعف-مئة6خذيأ

أبدية.حياةويرث

بيتاتركأحدليس

أثأأوأخواتأوإخوةأو

لأجلىحقرلأأوأولادأأو+أبأأو

س.لأ5 إلا3،الإنجيلجل

ألآن5ضعفمئةويأخذ

وإخو؟بيوتآ6الزمانهذافي

وأولادآوأمهاتوأخوات

وفي،إضطهاداتمعوحقولأ

.مأبديةحياةالآتىالدهر

ب-18:9203

بيتآتركأحدليس...

وايذثنمأوإخوةأوإمرأة6أو

أجلمن7أولادآأو

إثاهو063اللة،ملكوت

6أضعافأ-كثيرةيأخذ6وم

الزثانهذافي

وفي

أبدية.حياةالآتىالدهر

)لمح!كمما

هم170+ه26رلم55*ط"!ح!كأدصأس!هلم2ستحلسونأ+")33.565.007.296.0101.124.1424ح!ه!+!إحلمرا286متى:

وأ3-19صعصس)ص(صلات!لم03*ح3ا-13.إمرأةأو16-0929لاتت+لم03*ح!نصااور؟ء"298لم2ط!كأ

ليالدي!16)سرحم!+!ءه)!(!لص501لمبيولأأوا-13.وايذننأو3-15بحمصوس298ساشا8كأ+كأ()-بيرتأأوا-13.إمرأة

بحسرلالت+لم013للا!)8(!اكألصااور؟مصوسصعحه1515!أ!كئيرةأضعافأ!16+لم13*ط!صانص0501!!إسم

؟ا"007.142+!ول15تصرصلاتح"29!565007ي!55للا!!!لص!دح-حرسرس9/+؟3للأس!ولإمرأةأو927:مرقس

ل!أ298.1241.1424ي!ك!)2!(...وألأاثأ...أاء565.007؟،أ5دثاكهـخ*ا...أتأ...6صرص49ءه!0035لاس؟مما!داة3

إضطهاد(مع...بيتأ:يلغى)+*!لا!نص!)ات(!ألديةحياةالآتيالدهرلىيرثإضطهاد،معوحقولاوأولاداواثاوإحوةوأحراتبيتاتركفالذي؟

لأ5*5لاط2!ول!نص!!5!2!،لأءمماح،لا!ا!+لتجلسراأ+ه14243!ه!إجلسوا!حه)298(+ه)1(!6،لا،3!،ل،22353:لوقا

لص!+لم"الأ5للا-ا!!كأ1-643-ص+،صسرصاتد؟!+298)33(!2*عئسرالإثى17+ه)1.565.007.0101.124لم3
بح

298،!؟7ء

و!2سا!كأنصا؟دح)صع-(ديا55إمرأةاوأخواتأوإحوةاوؤايذينور(اسرلات+!017للا"ول18:92654321لوقا

؟هأ!!!بنال16ءه2396.1241ط!كألصأ!لم3لاه*"ولوإلأ0036!الزمانهدا+في71بحصع-حءه.)1241(

سرصصء"1241صعفمنةور(أصع-ا!!أضعافيسعة16+لمرالا5*"طولكأنص

358(ص217)رتم14:26لر؟174(ص301)رقم01:37تقىي31

02:16؟:03:تمى

6:3311ت:03:مرذلى

13:03لر

02:1613:03؟لو31:مت
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23-91:135امت

يكونونأؤلونكثيرونولكن03

أؤلتن.وآخرونآخرين
لثىنونأادإناخرلوون 4113أ2332-أ5)مر

ه

6521ارقم

صع؟،+ه298.0101لم3!ل!!أ!لصأبح+"28.565007.1241.1424آلا55"طك!كهـ!!ور(531:مرقس

351(ص211)رتم13:03لر؟292(ص166)رقم35!:9مر؟504(ص256)رقم02:16متق.،ي

الكرصعقالط256.مثل

02:أ-16؟91:03مت

13:03ا01:31

ليستأجرالصبحمعخرج،بيترفيرجلآيشبهالسثماواتملكوتافإن

وأرسلهماليومفيديناليعلىالفعلةمعفاتفق2.لكرمهفعلة

بطالينالسرففيفيامآآخرينرأى7والثالثةالساعةنحرخرجثثم3.كرمهإلى

دفمضوا..لكميحقماوسأعطيكم7،الكرمإلىأيضآأنتمإذهبو!:لهمفقال4

عشرةالحادية7نحوثئم6.كذلكوفعلصساعةوتاسعةسادسة6نحرأيضاخرجأفأ5

له:تالوا7بطالين؟النهاركلههناوقفتملماذا:لهمفقال+قيامآأخرينووجدخرج

صاحبقالالمساءكانفلضا8+.الكرمإلىأيضاأنتمإذهبوالهم:قالأحد.يستأجرناألأنه

الآخرينمنمبتدئأالأجرة!م5واع!الفعلةأدع:لوكيلهالكرم

جاءمو061دينارأ.دينارآوأخذواعشرالحاديةالساعةأصحابجاءمو!6.الأؤلينإلى

بحسرلات+م850*ط!!نصأمصوسصعشعصاتاة33.565.007؟لم5حكأى4.7اتءه1424!وجد7)6(3مئى:

1423!1/!ا-1463صعسرص..لا!ءه0101"!2.33.298ط!حكألصأبحمصوسات!أرا5!ه0*!055

نصأسرس.ص9،ألم+رالمللاو.حا+دطالينكرلت؟لات72898.هه5!ه0ط5!كأدص!ات!رالمللأحالساعة6.7؟"!

كرلسكأ؟مصوسصعسرصشعكلات850كاه!،صاي7.7اور؟فصسرصلات0850.33.565.007.298كا!صأ2لأ!!

08بحلات+53298ط!*نص!"/ل!1241للا!()كما...قأخذولىيأ)بح-ح(-سسر)ص("+لم3*+حلكميحقمافتأخذولى

نصأمصوسصعصلا!33"لم5!جاءتا!بح-صع-حسرص!!!حاء096+آ،1ه*!!لصأاور8520حط!!5

مصوسح"33لملم5!ه0!صا!نصألاتس!هل!فحاءأيصأ!بحسر-9+آ2*طلادجاء0016بح+لم2850دلاحط"

بحح

13ق2

24:دا؟تث91:13لا2:28،8133:امتا:مى:
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مراأ-25:16امت

هم"وفيما.همبمأيضأدينارآواحدكل-د!611فأخذوا؟7أكثريأخذونأثهمظئراالأؤلون

نحن6بنا،ساويتهموقدواحدةساعةعملواالآخرونهؤلاء:اقائلين2البيترفيعلىتذمروايأخذون

ظلمتك؟ما،صاحبيا:قائلآصمنهملواحد6فأجاب13.والحرالنهارثقلاحتملناصالذين

هذاأعطىأنأريدئىبف7.واذهبلكالذيافخذ4دينابى؟علىمعىمائفقت6أما

6انيماتحلماأوااداه؟مثلكالأخير

عينكأم.ممالي؟صأفعلما-أريد

351(ص121)رقم20413:03(رقم255)رقم01:31صاع؟أنالأئىشريرة

أؤلينيكونونآخرونوهوذا03يكونونأؤلونكثيرونولكن31أؤلينالآخرونيكوناهكذا6

أخرين.يكرنونوأؤلون.أؤلينآخروندا11وهآخرين7.أخرينوالأؤلون

414(صا-26202:791)رتم

6521أرفم

(204ص255)رقم913:03

يكرنرلىأؤلولىكثيرودولكى.

أولير.خرودوآيرحرآ

!ح-3ا45أيمل!"الم!4523أ18504-3أ!26-5س!ه3را5!هلا*لألا+ح!نصأ2!ا+كأأفضل016متى:

213أسر9آ+ع*132عح0133612+لم*ه!حلصأ298ءهرأ52!ه6!*!ط.203312طكألص

20007ط5!!0155!ألا0146لحصع-خسرص5"3.2،8ر2طمعكإتفقت6لاتءه00850007كأنصأ!

كراص
33لم3)850(20طه!كأنصأفسرص2/9/ى+)1لم)لثا(صا13612تبسرصاصلات+"الم850للاحكألصاسر

!)!كأنصألحسمصوسسرلاتت+لم013دلا!حئنتحبرنوقليليرئدعونكثيرينلأن14(:)16.722سرسلاتح"007.0)01

بححرصعس!!1424.+5298!ه2

صع7+ه296.0101؟لم3لمصأ!دصألح+ه.2411424)28565007لمللا55*ط!!ولممماور(315:مرقس

!هما17قكي448191(ص927)رقم22:14متق؟!هما91قكط2117ق13

15:9تث،7:22مر؟6:23ت:16:051115؟22:12ت:13متى:
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أورشليصفيالتجديدعيدفييسوع257.

7521ارقم

22-01:93يو

593(91-02501:21)ر-:492-03

فييتصثئىيسوعاد5وكان23شتاء،كان7،أورشليماد5فيالتجديدعيدكانحينئذ7

أنفسنا؟تعلقمتىإلى:لهوقالوااليهودبهاحتاط6ف24.سليماناد15روالتىفيالهيكل

تؤمنوايم؟أ6ولكمقلتإنىم:يسوعاد!م6أجاب25جهرأ.لناقفل،المسيحأنتكنتإن

تؤمنوا،لمولكئكم26لي؟تئصهدهىأبىباسمأعملهاأناالىألأعمال

صوتى،يسمعون7خرافي727.خرافيمنلستملأتكم

الأبدإلمماتهلكولنكىأبديةحياة!اأع!6وأنا28فتتبعئ،أعرفهاوأنا

هو،مأعظممن-الكلنىأعطاالذي6حمما5أب92.يديمنأحد!اميخطفولا6

اليهودفتناول31واحد.7والآبأنا03+.الآبيدمنيخطفأنأحديقدرولا

منمحممأرتحسنة6أعمالآكثيرة:يسرعأجابهم32ص.5!رجمو6دحجارة6أيضآ

نرجمكلسنا7:اليهودأجابه33؟حماص*ترجمرتمنها7عملأفيبسبب+بمالآبعند

م!6أجاب34إلهآ.7نفسكتجعلإنسانوأنتفإثك،تجديفلأجلبلحسنعمللأجل

1قهة؟إئخكثث:9غا!كم5ناموسفيمكتوباأليسم:يسوعاد!أ

+ا/!م!ك!بم1043ح"33ل!*عأ!،66ء73نص!كاسرص4س!ه5650101ي!-أحرسرسلات+رر،كاهولكأ،ثهوبمف227يوحنا:

ا!33.565.23.0ء"21//2ا"*ه!!طكأجمم6673نصأسرلات33+ولوأيم45ف7ا!3رلأ*ه!طولك!ءلصأ

اأبح-خصع-خ3ا!+*بم02.26366!كانوايحتاطولى24.6؟2918،لأه*ط!714؟"ء""7نص!!الم3!ول!5

تاوللم"اديا!ول،6؟ء(+66!مأن)+لكمقلتكما26.7ء"1424!تؤمنونلستم!ءهآ03!بيتؤممرالم231516أ+!3

كأ!همبر،6نص!+لم7!ول7ءرتسمع0276بحص2الاخالاحصعشعص!ه33.1241*ه!ط!كأءح7رنصألحلحاسر

ولن6ديدى،س!ه33.0101.1241للالا!!ءءيي73نصأاور؟!133ليا5كهـ!+،6ء02863412ءه33.1241ي!03للايا

كلصأعظمءه("3هو+؟،66ء)-نيح"(66ء)أعطىأعطا-قدما6سرصاتص!ه.9291424!كأ92.08ئ!5ط!!يخطف

ي+ابحالا!(8!نص501لألالأط!كأأعظمذيءك!نسأعطانىما1د،25!()6ولالكلسأعظمهوأعطانىالذيا+آ،1أ؟ءشىء

031فيىسرصص!050،*ي7..13لحسرصء"ط!كأ66ء7و714لصألح2الاحصعصصرسلاتت!لمرا57*"ول

!لط!كأنصأبحاشعفع/3430.-أصع-سرصلم!)1241(7313!،6!هأيضألذلك!لحصعصشعكلاتءه28!لذلك6

لم3يا"بم213664!يبما!؟341247كاأ*134!س!ه!1342!0326!ي،6خحصعسر33ءه !هه،2الا.الاخمعلى

نصأبحبحاصعصسرسلا!+لا3131للاطول2*366.+يالات41ر.3565.0101.1241لملا)5(!ه!ولكأ14!45ءلصأشعص+

033!و)األالا!ول!،ءنصاس!"33.1241د!51يا!كأ4ء146!وأبى؟،6ءمنهاإدأابحل!إذآ16سرصءءه5!!+كأ714،4ء

أ!وقاليسرعهم!جمم،6لهموقاليسوع!*!43ء34.613+،36لمال+ادح-حح+0101.1424!29!.3028007!قائلين+

قر!سرصا!س!ه55+!بم4و31315+ليا5ياولكأ7ءرنص

82:6مز112ي18،ى16قى1518ق41ي14قى3

عأ:32:يوحنا

8:95يو71:12ير:03

01:38؟5:36يو:152

24:16لا:11:8133؟

2:25اير؟17:2ير:8:47128يو
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21ء8ارقم.،-15:42يو24-03؟ا:8لو3؟.أ:23-امر؟ا-0216:مت804

22-15:913)يو

صكتوب/،اد!ائنقضأنيمكنولا/،إليهمصصارتلثهد16كلمةالذينلأولئك!آلهةاطقاإن35

إن37لئة؟د15ابن7إئى:قلتلأثى،تجذفإتكلهأتقولوناالعاإلىوأرسلهالآبقذسهفالذي36

آمنو6فبى،تؤمنرا6لمفإن،أعملكنتإنولكن38بي؟تؤمنونفلا،أبىأعمالأعمللستكنت

نأماألذاطلبوا963.أبيمد16فيوأناليئالآبأنتعرفوامو6نعرفوالكى،بالأعمال

أيديهم.منفخرجيمسكوابم،أيضأهو6

(55ص33)رفم9203-:24

مبثةمدينتهمكانتالذيالجبلحافةإلىبهوحاؤواالمدينةخارجوأخرحوهفقاموا9

ومضى.وصطهمفيفجازهوأئا03يطرحره؟حتىعليه

للا!!أهداح،5س!اعأ-038أبى؟26.1424،1*!!+ك!!م34310،ال36.7اتحه156قبر؟؟4ء!او!ء3يوحنا:

ه+118.902007للأ!طك!!؟هـبم"ك!7ولص!لاتت5تزمنواأنتريدواأءهعه+68أهولع،33ء،غأ*ه12833565010112411424رلم5

)1241(0101!وليمؤاأ!رلملا!وتزمنوا16ا!331241..01للا-ا!!!ي!7ءونصأ5أ"3داعأ3حإعأ+لم3د!1ولى؟4م!أ"3دامحأعأ،65

كأ!6673ءنصأ2الاخصع-حسرصات+لم13للأهول43!6،اتباء01.33.565)*(-ا!73،6؟4!نصأسرص)ات(!-إ

وطلبواألمهـء3فطبواأ+ه!52.007م!73714ء93.16ابى!تاور؟بح(بحا)صع-خ3سرص.)ص(.صلاتءها"3312.*ط

ق!لاتا؟1241!ول8وهـء13714أ+3لم5!كيء(+ه231)12613سرحرلات+ي!رالياللاساول*3،نص!سر

لم333.565.811424للأ*ه2!!مم!ط

ي16،ي8قفي1118ى18،ى8قي41116ق1115ممط3قي،1

8:95؟7:03لو:93يوحنا:

أردنعبراإلىيمضي258.لسوع

04-01:42يو

0154ء
أؤلآ6فيهيعضدييرحناكانحيث6حكان/ادإلى!الأردنعبرإلىيضاومضى

كلولكنص،يعمل-واحدة6أيةلم6يوحناإن5وقالواكثيرلينإليهفأتى41.هناكمكث7و

م.هناكءبآمنواكثيرون6و42حفا.كانهذاعنيرحنامقاله6ما

نص!!ماكأبقي16اتءهرلم55كأ43!هيابقأ716"66!الذي16دهب؟ءه!+*اسرص.سعء"73!و،6ء040يوحنا:

1621اور؟ا!1241.؟3356.0101.ي!025013"طمم!6احه031،565*43!فيولاأ-اح5حه!ظ0415الافي5"!كلى؟7

سرص.يىلاتءه1241رهـكا4*ا-4!+(1534)2سرحرل!1515م002503ك!!3-0426215صصل!ا!!وهـء

4)1.33.565ليا)*(ط!!!667!لمونص!بح-حالا!2

11:54؟7:31يو:281142:ايو:04يوحنا:
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لحازرقيامة925.

9521ارقم

11:أ-44يو

!ام.أكأادومرتامريم+!ريةادمن6عنيا،بيتمنلعازرهومريضآ،7إنساناوكان

رجليهومسحتبطيبالرفيدهنتالئهى،مريضلعازر+أخوهاادأةالتيأ-مريم7وكانت2

سمعفلضا4.مريضتحثهالذيهوذارلث،يام:قائلتينءإيىأختانادأرسلتف63بشعرها.

للهمد16ابنليتمخد،اللهمجدلأجلبلللموتليسالمرضهذا:تالعيسو

.ولعازر.!ا5وأضتمرتايحث6يسوعوكان5.به

هذابعدثم77،يومينموضعكان-فيهمالذيفي6حينئذمكثمريف!،أنهسمعفلضا6

كانالآنمعفم،ياالتلاميذ:لهقال8أيضآ.اليهوديةإلىلنذهبضلاميذم:لد6قال

إثنتيأليست:يسوع+أجاب9؟هناكإقايضأوتذهب،يرجموكأنيطلبوناليهود

بملمالعاهذانورينظرلأنهيعثر،لاالنهار،فييمشىأحدكانإذ؟ضهارملدهىساعة6عشرة

لهم:قالذلكوبعدهذا،أقالاهـ7ء.ليسالنورلأنيعثر،الليلفييمشىأحذكانإن.اولكن

كانإن،رفيياله!:ضلاميذد16افقال2.لأوقظهأذهبلكئىقد-نام،7حبيبنالعازر

رقادعنيقولأنهظئواوهم،موتهعنيقوليسوعاوكان3.ئشفى7فهرأ-قد-نام

لأجلكمأفرحوأنا15،مات+لعازرتعلانيةحينئذميسوعد16لهمافقال".النوم

التوأملهيقالالذيتوماافقال6.إليهلنذهبولكن؟لتؤمنواهناكأكنلمإنى

صارقدأئهوجد7يسوعأتىافلضا7.معهنموتلكىأيضانحنلنذهب:رفقائهللتلاميذ

اعلى5أورشليممنقريبةعنيابيتاد5وكانت18!برص.ادفيله6مأيامالآن6أربعة

مريممو6مرتااد6إلىجاؤوافدجهود7ادمنكثيراوكان9.غلوةعشرةخمسنحو

0250دلأ5للايا5ولكأكمءأ-مرثااسسرصء)س!ه(،4ءالهذه2.7!*ال7)س(سرصومرتامربمأخو616ءهناك71يوحنا:

لرص21//ح43ء،4.6بم.71466قائلةأيضأإليهمريمفأرسلت036+6،بمكالى+ا!والا+ك!ءو3316!6714ءنصا+لمرا

تلاميذه6أ!أ"!،6ءذلكلعد7.7سرص!4ءاوالي066+ك!بم5س!،"5!أ،أأس!ا605،بم-!0250ألانسانأ2الاخصع

ه؟4ءال9.7+لم070250*!طث!جمبم75"671436لص!اء؟"بر،-أ+66ءلهم!نبسرلات28.01011،آ653!!ه!ول

داأ2//؟ا،*!ك!!ث!0123612!نام20116الاخصع-خد!3هـ"ألليل0016!الهارلهساعة35654116را0250

يسرع0146د،73سيقوم16!لام17ءه)0.33124+ح!ك!ء73لصأسرصس!"ول3!لرصلا!+لم025013لاطح2ضلاميذه

!16132بح-لىسرص33.0101،1لم3!!شا،ولكأ2عنياليتإلى+5017!حبيبنا)11(3117ء334.؟298-اص!ه8!ء

لا!ء"لياللامما!،6ء41-126؟"رإأ5+ح!بم73دصأسرصس!14/\+كهـ!13أ66ء213!+ي!70250للاساسأ2ول6

!-أسرص!ام025013لا5رحول43714ءلأجل6!أورشليميير0916سرص+*!115الباقىجمه66نص!1346!+*!0518

هح55ط"ح!؟7ءنص!28-!+م025013لأ)*(ول*66ءومرئا6لاتتا!33.0101.1241للاط+شأ!كأ"ء7ر714نصإ

37ق161ي93ق،1ااي37،!ق

يوحنا:ا:مر

12:35

01:38لو؟

13:33لو؟

41:3مر؟7:38لو؟21:3يو:2

مت:7:06116أع؟5:93مر:11
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21د9ارتمداأ-دا:11يو؟2403-:18لو؟3ا23-:01مر؟أ-0:216مت

11:أ-144)يو

فاستمرتمريمآوأقا؟لاقتهآبيسوعأنمرتاسمعتفلفا02+.الأخعنليعروهما

مات6حاد6ههناكنتلو،يا-رقي52:يسوعاد15إلىمرتاد15فقالت021+البيتفيجالسة

قال23.إثاهاللةيعطيكاللةمنتطل!7ماكلأنأعلمأيضآالآنألكئىا522صص؟أكأاد

الأخير.اليومفيالقيامةفيسيقرمأئهأعلمأنا!رتا:اد5لهقالت24.أخركسيقرم:يسوعلها

6!سيحيا،فماتوإنبىآمنمنا؟حياةواد!القيامةهرأنا:يسوعلهاقال7"

نعم:لهقالت27بهذا؟أتؤمنينالأبد.إلىيموتفلنص/ب!وآمنحئأكانمنوك!ث26

تفتتهذا6قالتوتا28.لمالعاإلىالآتىاللةابنالمسيحأنتأتكآمنتقدأنا7،رلتيا

يدعواث.وهوحضرقدألمعفم7:قائلةسرآ6أختهامريم6ودعت

ميسرعاديكن-قد-جاءفلم063.إليهجاءت6وسريعآقامت7سمعتطضاف5تلكأثا2

كانراالذيناليهودإنثثم31صرتا.اد15لاقتهحيثالمكانفي7أيضآ5كانبل،القريةإلى

تبعوها،وخرجتصقامتسريعآ6أثهايم7صرادرأوائايعرونها،البيتفيمعها

يسوع7كانحيثإلىأتتتا7!ريمف32.هناكلتبكىالقبرإلىتذمبأثهاظتوا7

أخى.ماتلماههناكنتلورلث،يا:له5قائلةرجليهعند7خرترأته+

م،يبكونيهرد!اجاؤوا-م!6والذينتبكىيسوعرأهافلضا33

للاط!ح!!كأ71473*44ءمرئا0026)لم/2ا!5للاط5!كأبم73،6؟4دص!صسرسلات+لمرا0250لياح!+!ما91يوحنا:

الاتىبم4د714؟667نص!أ213ح8!15!كأ+"0250.!2.1424ه!ع0215)س!ه(،؟بم7!ا565ءه033نص!+ي!0250،1للأ

33آ)الالاهـا+ح!!7ءولصأس!ه1515لمياكهـ!53(64:)ديا4-126!!لمي!00250رحد،!ه6؟4ا-463-16سرص!125

!41124122.0*0250.1.33.565!ط+ح!كأبم7،456ولصأ+لم37هح!2كادقدما!7لكن51!ءه0(565124164

دهـ+لم7و25.!اص!"*4ء5؟رئطذ16فسرلات+لمي!0250ليا5كايا5شأكلهـ23!بم4وك!دصألح-خس!"1.33.1241+ح!كأ78،آ،و

هح424)ليابم73لذلككاأاة130)!03565298+!!02.7)؟01011241"5ما!!+شا!66ءدص!!م،02501مم!،حولكأ

ص!4!
ل!+025013للأ5!!بم66هؤلاء60286،ءأهـم!27.7!للا4،026ءأ!173،2اوركرل؟سرابم-

لات"يصتنب6أ3341هه!!ه!ط!حول7ءو714نص!+لم025013لأ*كألم6!343مرثا61؟ه1241لالاطح!!بم73714ص!لات

اسرحر++ات03333124150ل!ط+ح!كأ75ء؟3،نصالا!+اه!لا10250!ح2ول"6؟ء0925ءه1515*!ك!برلمإن+اص سرا

كلهـجم!4حىءك!و7-3صسرصضع!اتا!33.)124لأطل!ه،ح!كأجم!75لص!سر-شع+لم،002501ح3ول،6؟4!ه!أفيت6

515يك!قدجاءيسرعالألىأ60250،بم16203..3سرص.صاتءه12417*ط+س!!كألصأسر-+رالم0250ه!لمح

مرثا0316ح"دلا!،هـبم115حهرلم45ء6؟وعد17لاتءه313331241دياد!ح!كأ"67،بمنصأسر)+00250!ا!ولجمم؟4

صص+0250ديا5ح2!،6ءقائليرأ33د،!7ظالير666؟+(1ءهر003طظ!+ح!7+لمونصأ+آرا0250الادثاح3ولثما،6+بر

ع!،ء!73نص!!3را0250طا5*!رحولكأبم4و+؟6مرتا30326صسسرصا!007.1241لم13*ط5.ح!كأنصأ2الاخصع

ولك!يمعلى17رهـ2(؟7146+وءه0)0)33لياظ25).(ح!ول+ول؟67،ءدصأ+لم0025013*طرحكأ2بم4رال335017ط+ح

!(بم)43314معهاحاؤواقدالذينيبكولىأليهرد0336؟"!2!،6ء0)33.010112414لم7*ط5+ح!كألصأ+"لم00250رح

جم!،6اليهوديكولىقدحاءمعها!ات

81قي371126ق!كلي"2اي26ق1

:42ةيوحنا

61:61ت

8:51؟6:47يو:1826:ارؤ؟5:26؟1:4يو:24:15125أع؟28:دير،12:2دا
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11:45-53يو18:24-.3؟لو3؟"ا:23-امر02:أ-16؟ت411

ا-11:144ايو

رقي،يا:لهقالرا؟وضعتموهأين:وقال34بمبنفسهواضتطربروحبادإنزعج6

طم*توبعض37.يحئهكانكيفأنظروااليهود:فقال36.يسرعبكى073وانظر.تعال

؟يموتلاأيضأهدايجعلأنالأعمىعيتيفتحالذيهذايقدرلمأ:قالص

حجر.عليهؤضعقدمغارةوكانالقبر؟إلىوجاءنفسهفيأيضآيسوعانزعج7ف38

يا-رلث،5/:الميتأخت!مرتالهقالت.الحجرإرفعرا:يسوعقال93

ترينآمنتإن5!إتهلنثأقللمأ:يسرعاد5لها."قال.أيامأربعةلهلآن،أنتنقد

أشكرك،الآبإلها:وقالفوقإلى7العينينيسوعفرفع7.الحجرا"فرفعوااللة؟مجد

الواقفالجمعهذالأجلولكن،ليتسمعحينكلفيأئكعلمت2"وأنا.ليحمعتلأئك

خارجآ.هلثملعازر،:عظيبمبصوبصرخهذاقالوتا43أرسلئني.أثكليؤمنوا،فلت

.ممنديل.ملفوفووجههبأقمطةمربوطاتورجلاهويداهالميتخرج744

يذهب.55ودعوحفرهجسوعم:ادلهم6قال

0621ارنم

سرص.+لاتتح"1515ي!03!8*و+2035الاخ؟الاخعع؟ه1)5(هعث!343714لمانزعجكمابالروحإصظرب21(:6)3313بوحنا:

،"اه..!اك!)،215الاخسرصات!ه093ل!نزعجأكان!ءه241).1424؟298شأ8منزعج0386لات!*!ء037

082+"حك!بم+1424!2.007.!296رلمرحموضوعأالميتكادحيتأص-/ا!11515ولكانحيث9641.7"115.3؟ه)!

وللرف!صرس.حرا!+ي!0025013ل!رسا!!و344.7سرص.حر!()كااة298فىمم!السصاءإلى،إسرس.حرآا2/لم33.1241.142441

ح2!ول6،"!جمهنصأ)سرص(31لا؟230037أهـشأ!7!هد31أ*سا12631للأسا+شأ!7!و"ءرلصأ-صعسرصلات!

2//ءه033ط+ح!7"714،ر؟هجمهرنمى!ربن!ت؟سرلات+رالم0250ديا*5لمحولكأ5اات+لمرا0250دلا5

41لىق93أي4قى37ىى16،02ق371132ق35351ق32

91:41يوخا:35:لو

:12يو:1142ء11:2

16:ا-همت

994(ص503)رقم

:27ت:9:71138يو

02:7؟91:04يو:44

؟ا:17ير:02:11141يو؟24:2لو؟15:46مر؟06

يسوععلىيتآمرونوالفزشميونالك!نة026.عظماء

11:45-53يو47-91:48؟أ-22:2لو14:ا-2؟11:18مر

اليهردمنفكثير4د

!ريممادإلىجاؤواالذين6

س!ه3رط+سا!6ءو79أ4نصأ5مرئامعحاؤواالذس!!مرلمإلىألآتيرأ+لمرا0250لا5دلالمحولكأ*وهـبممرشاإلىحاؤواالذس456يوحنما:
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0621أرقمدا-11:553يو؟2403-:18لو؟3ا23-:01مر؟ا-0:216مت412

بسوعأتماونا

لفكفها،الأفرالهده

أتهتعلمرلى2:لتلاميذه

الفصح،بكرنبرمبرلعد

ئستمالإسالىواس

احنعحبنذ3.لئصب

وشوحالكهمةرؤساء

الكهنةرئشدارفيالعب

تيافائدعىالذى

وتاوروا

ممكريسوعبمسكوالكي

:قالواشلكئهم5!وبقتلره

بكونللآالعيد،وبى

الضعب.فيضغص

994(ص503)رتما-2:،1

لعدوالفطرالفصحوكان

يومير.

واليهةالكهةرؤساءوكان

كلكريمسكرنهكيفيطلبرد

قالوا:ولكثهم2ويقتلرنه

يكولىلنلأالعيد،لىلب!

الشعب.فيشغص

-11:54153ايولر

فعلما6نظروابمو6

قوموأتا46؟بهآمنوا

إلىفمضوامنهم

لهموقالواالفريسيين

7"فجمع.يسوع7فعلعما7

والفريسيونالكهنةرؤساء

ماذا:وقالوامجمعآ

الانسانهذافإن،نصنع

؟آيابميعملكثيرة9946(ص503)رفم-2ا:22

سيزمن7هكذا،تركناهإن48الذىالفطيرعيداؤفرت

فيأتي،بهالجميع.الفصحلهيقال

الرومانيرن

مرضعناويأخذون

لهمفقال94وأمئنا

فيافا،6وهومنهمواحد5

تلكفيللكهنةرئيسآكانوالكتبةالكهةرؤساءوكان2

تعرفرنلاأنتم:السنةكيفاديطدبون

أئهتفكرونولا05شيئآ،،يقتلرنه

إنسانيموتأنلكم6خيرلأتهم

تهلكولاالشعبعنواحد.الثعبحافرا

يفللمو51كفها.الأتة

يل،نفسهمنهذا

فيرنجسا-للكهنة6كانإذ

نأتنتأتلكمسنةد16

نأكان-مزمعآ7يسوع

الأفة،عنيموت

رلم+0230"5للالاول5كأ"4،د،نص!س!"1410ع!6ءطكل!ع؟ه105)15!)2(ضأ!"ول+م!ءالذى!16!كا؟4ءرأوا456يرحنا:

رال!+47.61320250دا!ح!6ءميدص!+ل!13ليا5*ول!ال17ا؟ي!3!ولماكلأاتء"!حا-الذى046لات

يرمن!7.124110هه3.را"أ0250هعطك!ءليؤمن0486ءهر3"ه*-ا!ولكأ"،4*43ءنصأات"هذهثلآياتيعملألات

650"5*!لا20556الاخصعشعكلات!ا!73؟"ء4قيفا6؟"ا"2)م!!0945!ليا5ل!!!!ول2نصأح"1424"كأ

051بحشعصات01011241.142441!سا5!هـ!هم!3لصأبح!صع-كأ-!اور!ت؟2الاخصع-خصشع+لم.0250.13

ح"كا!لم/1241.1424وبم7149مزمع61سرصاس!4!مر-أ"مهء16142للارثيأ6

كط17قى25ا1ممطء2قى17
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1261ارقم!اه-11:57يو،24-03ا:8لر؟233-اا:.مر؟ا-0216:مت413

943(ص274)رقم11:18

كهةرؤصاءادلأوحمع

كيصفطلبرامحةوأد

يهلكرنه؟

تعج!إذحافوه،لأنهم

تعليمه.منالجمعكل

!ا
943(ص274)رفم!،47-48

فييوبمكليعفموكاد

الكهحهرؤصاءوكاناله!كل.

يطبررالشعبوحوهمعوالكتبة

كالوا8،وما،ئهلكرهأن

،يفعلونماإلىيهتدون

متعلقأكانكذالثعبلأن

سامغ.مهبه

-11:54153ايو

فقط+الأفةعندوليس2

ال!ةأبناءليجمعبل

واحد.إلىأ-حتفرئينالي

اليرمذلكفمن

ليقتلره.اتشاورو7

هء124033.ليا+هـ2!52يوخا:

"5،ل!ه*!!!!

01:16؟17021يوخا:52:بو

م!؟4!7و314لصأاور؟+لم650لأطولمعأتشاوروا02500536مثتير!007!66؟4!مبددينا

إفرائيصمدلطةإلىلحود261.بسوع

11:54-57يو

إلىمن-هناك5مضىبل،علانيةاليهودبينيمشىأيضآيكنلمميسوعلذلكاد"65

ضلاميذبم.اد6معهناكمكث7و،إفرائيملهائقالمدين!25إلى15،البرثةمنالقريبة7الناحية

ليطفرواالفصحقبلأورشليمإلىالقرىمنكئيرونفصعدقريبأ،اليهودفصح!هوكان

ماذا:الهيكلفيواقفونوهمبينهمفيماويقرلونيسرعيطلبونفكانوا56.أنفسهم

6!ريسيونوادالكهنةرؤساء7وكان57العيد؟إلىيأنيلاهوهلتظئرن؟

.يمسكوهلكيعليهفليدذهر،أينأحذعرفإنانهأوامر6أصدروافد

لل!كما

025014!145،وهـ!10حه565.1241لم5للأ-ا!*؟7!هنصأصسحهم!!هفيرعأسرص+لم650،02503ليا!ول36542يوحظ:

لصألات+لم650023013.ليا55ول4!وعه!أتامأ-اصص.مو!125سرص4م!!115!+عفررارااورص؟2الاحسرصلات

!)650.0250565لا53طل!!!!ممأد،لص!33بعتدأبضأهم!قبسرشعرر+"المهولتلايده16امءه1241*ط!!)7.ك!!

نص!!2الاخالاخصعسرصلاتت+رلملا5لا!ول"!أمرأ416ءو715شيوخ7لة650.!32.1424!أيضآ+057شعت

بحافيو3صرحرء"26(.565)6ي!650.0250ل!!

7:11ير:13:11156ير؟ا:22له؟ا:41مر؟ا:26ت:55يوخا:
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54-11:57يو؟31-1834:لو؟32-34أ:5مر؟أ-02791:مت414

بآأمهثالثةمز،ئنبىيسوع262.

(164و915رقم)ق

2621ارقم

02:17-91مت

لل!كنأ

مجسوعاد-صاعدانكاوفيما6

أورشليمإلى

انفرادعلىأتلاميذ!7عئمرالاثى

لهم:قال!ويقجمادوفي6

إلىصاعدوننحنها

شليم،روأ

وابن

إلىئسفمالانسان

والكتبة،الكهنةرؤساء

!وت7بادعليهفيحكمون

الأممإلم!ويسفمونه

بهيهزأوااعى

32-01:34مر

ل!

صاعدينالطريقفيوكانوا

،يسوعويتقذمهم،أورشليمإلى

يتبعرنهموفيما!،يتحمرونوكانوا

خذفأ.ايخافوننواكا

أيضآعشرالاثى

سيحدثعضالهميقرلوابتدأ

إلىصاعدوننحنها33معه

أورشليم،

إلىئسفمالإنسان

والكتبة،الكهنةرؤساء

بالموتعليهفيحكمون

الأممإلىويسلقونه

بهفيهزأون34

31-18:34لو

255)رفم
204(صا-18:2403

خذوأ

عشرالإكا

لهم:وقال

إلم!صاعدوننحنها

هوماكلوسيتئم،أورشليم

ابنمعن-اد6بالأنبياءمكتولب

لانسانا

الأميمإلىئستفملأثه32

ئشتم/و!بهوئستهرأ

سرص)م(!يصعدأنمرمعأيسوعوكان!176متى:

كرسرصءه+29!ي!013لا!ل!-!7مصوس

2-164مصوسصع-حسرصلا!+5!ه"ح

لحصعس!ه531333007.2980101!ه20لا!

كاء007.0101،1.!2،ي!!!!23:مرقس

032!لاتتء"،ام)5(!إسحرل316لوقا:

!-سرص+رلم05!ه*طهحكأنصأءه13صاعدأوفيماكانأأور؟بحصع

لص!!حصعصسرسثع-خات؟!0101.1424؟296.."1328تلاميده!أور؟لح

كأنصأشعاا!3!ة11424!مصوس2346-4أسر/"9!للا+عحا

لم!2065013"ط5حنصأ!-!)007(!المرتإلى!18.7

تاءه0071241سا!وز(

22-17:23ت؟927(ص915)رقم9:22لو؟927(ص915)رتم31-8:33مر؟927(ص915)رقما-16:23تكماى7

ص235)رقم17:25لرققي19219(ص164)رفمب-9:4345لر؟192(ص164)رقم03-9:32مر؟192(ص164)رتم

(306ص365)رقم44-24:46؟585(ص352)رقمب-372،24:67(

26:2؟22-17:12،23؟16:21مت:17-91:مى

51:91!41:65مر:9:331134؟9:21!8:31مر:33:مرقس

17:52؟-9:22،4445لو:31-34:لوقا

،26-32



54-11:57يو؟31-1834:لو؟35-45أ:5مر؟25-0228:مت415

02:17-911)مت

هويجلدو

يصلبرهو

سمقام.7الثالثاليوموفي

32-15:134امر

يجلدونهو!عليهويبصقون

بعد6و،انهيقتلرو

.يقوممأيامق+لة

31-18:134الو

ويجلدونه33عليهويبصتق

ويقتلونه،

هموائا34.يقومالثاكواليوم

وكانشيثآذلكمنيفهموافلم

لموعنهممخفىالأمرهذا

نيل.مايعلموا

لمح!ما

3621أرقم

ه؟2296لأط+حكأنص!+لمالم0850*!2!أ!يقوموز(916!ى:

صرا!ءه8و2ديا5لا!شا!!نصىطأكلم؟صرشع+ل!را5ل!ول)+(الثالثاليرموز(16)،(لململمس!ه!!34:مرقس

كرسرصاتس!هل!535دالوقا:

قلدىاببنيويوحنايحقوباص2630

02-25:28مت

11ة23

إليهتقذمتحينئذ02

ابىأم

ابنيهامعزبدى

وسجدت

2ءم.ات6حاجةوطلبت

لها:فقال

تريدين؟ماذا

نأئر:لهمتالت6

هذانابناييجلس

والآخرث5يمتعنواحا

35:4-ه15مر

9:35

إليهوتقذم3د

ابناد17ويوحنايعقوب

زبدى

معفم،بالة:فائقين

نسأدثأةماأن!نريد

لهما:فقالي36لنا.تفعل

لكما؟مأفعل(أمنىتريدانماذا6

نأأعطنا/:لهفقالا

والآخرصيمينعنخاضتك6واحد

24-22:27؟05

9:48

13:4-5،12-17يو

"الم+0850*طشا!دصأأور؟!كأ!5س!"!دقالت00721.6!!نصأ850-أ+لم2013*حكأيختل!س625متى:

سرلاتت

اور!؟+"8.01011241.1424و2ل!13للأ5!*لا!كأنصأا+ه026.565.007*!ول-أتبءهشا!أ-كاألائنان37135:مرقس

+*()طولكأ()2أصعأنمىتريدانماذاأ"4!كاأ!14أءه5651424.)1241(0313ح11624ءه1565()0"نطل!16.*

"؟2896.1241ليا5ساهـح!*لص!+لم013للا5رحول16لا!اكألصأ

8:2؟9:18؟02:15:25:تمنى

22:03لو؟91:28ت:37:مرقس

91:28ت:9:38121ير؟18:26؟
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3621ارقما:54-57يوا3-34!18:الو.أ:35-45؟مر02:25-28؟مت416

02-02:128)مت

فياث5ش!دعن

فأجاب22ملكوتل!.

تعلمادلستماقائلأ:يسوع

تشرباأنأتستطيعان.ماتطلبان

؟أنا+أشربهاسوفالتيالكأس

نستطيع.

كأسىأقا+:لهما

،7فتثربانها

له:قالا

قال723

وعن7بيخاعنالجلوس

أأهذا5أنإبمليس-ثهال

لهمأيخذللذينمإلأ6،أعطى

سمعمو0462بىأمن

العشرة

لأخوين.ا2مناإغتاظو

يسوعفدعاهم

:وقال

رؤساءأنتعلمون

يسردونهمالأمم

والعظماء

أثا

01:35-145امر

فييجلسيسارمعن6

فقاك38مجدك

تعلمانلستمالهما:يسوع

تشرباأنأتستطيعان.تطلبانما

أناأشربهاالتيالكأس

أصطبغالتيبالصبغةوتصطبغان

له:5فقالا\3أنا؟بها

يسوعفقال.نستطيع

أناأشربهاالتيالكأسإنلهما:

أصطبغالتيوالصبغةفتشربانها

أثا4،تصطبغانأنابها

وأيمينيعنالجلرس

نأليفليسيساري

لهمأجمذمللذينإلأ،6أعطى

سمعوئا041

إبتدأواالعشرة

ويوحنايعقوبمنيغتاظون

يسوعفدعاهم42

لهم:وقاله

رؤساءئحستئرنالذينأنتعلمون

وأنيسردونهمالأمم

هممء!ظما6اد

345(ص402)رقم.ه:12

أصطعها،صسعةولي

ئكتل.حتىأخصروكيص

ه؟17ص313)رتم224:42-27

مشاجرةبينهمأيضأمكانتو62

أن-يكونبميظنمنهم6تنفي

أكبر.

لهم:فقال

ملوك

يسردونهمالأمم

عليهموالمتسفطرن

705(ص9"173-5،12-13:4)رقم

وخل!الفحاءعنتام

واتزرمثحفةوأخذثيابه

مغسلفيماءصثثم5بها؟

أرحليغسلوالندأ

بالمنث!مةويمسحهاالتلاميد

..دها.متزرأكالىالئ

أرجلهمغلقدكانفلصا

سرس.ص4"س+7910"ساأنالهاأصطغالئبالصبعةتصطعاأنءه(29!3)ووز(22.7أور؟مصوسلاتع"لم211555متى:

!!كأنص!لحصرص9+"8507910لثاعحو23.7لحصمصوسصعصسرصلاتءه20850313ط!!ولنصألح

أنابهاأصطبغاليوالصبغةوز(17بحمصوسصسرصاتحهرام55!يسوع17مصوسصعيىسرص.سلاتءه113007.1424،يم2

33لم5ط!أووز(17بحمصوسصعص!رلا!آءه85013جا2!!طكألص!بحصسر9،ا7910+لمللاحتص!طمعاد

اتصسلات!ل!را20!!كأ.!هاصاء+300070101.1241*ي7أاور،صوص+- رو.لى.بحسمصصعسعا!142

تبسرص!لا،س!ه333298.1424ر20ط2*فممع424.6ءه225للآخرل!61ص(-سر)ص9ا!)565(.0850.330101*!حنص

279!ط5!نصأ.29!لا!ايساركصأ+)12416(لم14603حولكأ()6ثهالكص!ءه01.565.1424*!ا!ثهاعنوز(637:مرقس

لات+لم13"25!لصأسرصفللآحري!؟!صع-ات225للآخري!؟0456اتءه29!.565.0071424لمال046*09355

(الاتا!+ح4كأ()-حممملو!0426بح-3سرص431714حه31241)0(+*2أبىسور(17أكيد(غير)البعصبحسر

/9!ةلوبكرلى61)23(!ا!بم7و2624لوقا:

13:11ت؟9:ارؤ؟12:2أع:18:11123ير-؟26:93ت:22مى:

9:ارؤ؟12:2أع:18:11193يو:38:مرقس

3-13:16ير:25-9:341127مر؟46:!لر؟24لوالا:

لا2
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ا:54-57ايو3-34؟18:الو.ا:35-45؟مر02:02-28؟مت417

35:14-ه01امر25-25:128)مت

3"فلا.عليهميتسفطونفلا26.عليهميتسفطون

قنبل،فيكمهكذايكن7قنبل،فيكمهكذايكون6

عظيمافيكميصير6أنأرادميكونعظيماكلب6أنأراد

وتن44خادمأ،لكميكون6وتن27خادما،لكميكون6

أؤل3كلءيكرنب6أنأراداؤلممح!يكونب66أنأراد

؟عبداللجميعفليكن؟عبدالكملحيكن6ف

الانسانابنأنكما28

بللئخدميأبأ

نفسهوليبذلليخدتم

7.كثيرينعنفدية

945(ص284)رفماا:23

خادمايكوناواكبركما

لكم.

الانسانابن،لأنه

بللئخدميأبلم

نفسهوليبذلليخذتم

كثيرين.عنفدية

292(ص166)رتم9335:

الاثىولادىفجل!

أرادأحذإذالهم:وتالعر

أحرفيكرنأؤلأ،يكرنأن

للكل.وحادمأالكل

لر

أنتمأئا26.محسنينئدعرن

بلهكذا،فليس

فيكمالكبير

أصغرمد16كاليكن

والمتقذم

تنلأن236كالخادم

الذيأميثكئالذيأكبر،هو

يئكئ؟الذيبمأليس؟يخدم

أنامكلببفيصا6ولكثى

.يخدمكالذي

292(ص661)رقم94:48

قيلقن:لهموقال

لاحمي،الرلدهذا

قملى،ومىيقبلى؟

لأنأرطئ،الذييقبل

جميعأفيكمالأصغر

عظيصا.يكونهر

3621ارقم

يو

وائكأثالهأخذاوا

أكيحئم:لهمقالأيضأ،

تدعونى:ألما3بكم؟صنعتما

وحنأصثدأ!و:معقمأ،

اف!ن".كذللثلأني؟تقولون

قدوالمعفمالندوأناكت

عيكميجبفأشم،أرجلكمغسلت

لعض.أرحلبعضكميغلأبن

كماحتىفدوةأعطيهملأئى

أنتمتصعونبكمأناصنعت
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أ.داودبنا6،م-رفييا،ضاإرح!6

.32-
البيتإلىئامجاء6281يسوعادلولف

وناداهما

أعميان،7الإليهتقذما

بسرع:لهمافقال:وقال

هذا6أقدرأنىأتؤمنانألكما؟أفعلأنتريدانماذا

له:لاقا؟جم!أفعلأ:لهلاقا33
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فتحثن7734.
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قائلآ:!ما6أعتادأ!مام،بضاصد16
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فانفتحت03.لكماأفللوقت
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له:قائلينالأعمى
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رداءهفطرح

وجاءوفام
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لك؟أفعلأنتريدماذا

الأعمى:لهفقال
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له:تال
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:فقال
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أحد.يعلملاأنظرا
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!ف!.الأرضتلكفي

.تبعاهو
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شعب7ادوجميع.اللة.الطريقفي
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ئدعى5رجلوإذا2أريحا.فيواجتازدخلاثئم

رئيسآ-للعشارينكان6وهوزكا،اسمه

منيسوعيرىأنوطلب3غيئم.هوبمو6

كانلأنهالجمعمنيقدرلموهر

وصعدأماماد/الى!متقذمآريهض7ف4.القامةقصير
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17بح-صص.-!.-لات+ا!4780"ه*!ا5لص!اور؟بحصوسمصصعسرصا//ح!ه33..298لمرا،5+ط!كأ!11متى:

بححرصحرءا!01515ء29!)؟+يا(ويطلب

س!ه1241لم09130ط!كأنص!سرصلانت!لم603ر)ليا(دلأ)6!(ول+شاهده591301!ات!فيمجناز)أنه(حدث65لوقا:

51أ+غ5)لا"ولأ*غ3ألا+راي!يا20!؟أ+!كا17ءهي!630!!ال+08سركرات!65075"01لىكرص
4عءهاصرعابسر

ه"ط5ئ!لص!630،3+!"للا213إ)14246(س!ه!3261كراكلكيد(ء")+!"هكأ)1(!طلص!:*(024128)1،

س!م"ساهـ!15سرص.كر!ولفي+1515!095ءه8و3.2ر3ليا

036(ص921)رقم15:2لرق؟ياحنىقى11

؟92-5:03لو7:لوقا:

4:61مرر؟

:13؟3:8لو:6119-5:7عد!6:5لا؟ا:22حر؟3:14؟7:13لو:118ا-15:2



د-11:437يو؟1-91127:لو؟د46-0:12مر؟92-0:234مت422

الوزناتمثل266

992(رفم)لتى

6621ارفم

25:14-03مت

487(ص992)رنم

نسانإثماوكأا4

مسافر
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مدينتهأهلاوأئا4.آتيحتى

أرسلوا7فيبغضرنهفكانرا

نريدلا:فائلينرسلا

علينا.يملكهذاأن
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العبيدأولنكسئد

وحاسبهم.
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فائلآ:أخروزنات!نوقذم
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القليلعلى7أمينآص6كنتالأمينالصالح
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العبدآيهاخير،7:لهفقال17

القليلعلىأمينآكنتلأئك،الصالح

.مدنعشرعلىسلطانلكفليكن

الثانىجاء6ثئم8

يا-ستدص،،كمناد16:نائلأم

أمناء.خمسةعمل

أيضآ:لهذاافقال9

أنتو6

.مدنخمس2كنصعلى

جاءثتم

6621ارفم

ول!*لصأ+0740.1330313*طمر3316!أ!كأنصأ007ح8الأرض!+3"ارراه0.740*!)رح(ولالأرضفي187متى:

!صلسرلى+7401330313*حول1،(28."298.1424!3)فيلالزائدربحتهما!لات0007!إضا!ةربحت7..2ا؟33.007.298ط5ح

!طكا!!شاكأو"جم!نص!بحسرص+ه33)0،2831.565.1424"هولف21.7قب3ا//ا!ا2498ءه33!ط!جمه3ر714نص

نمىأصعءه!+*!10225رين!ت؟فلا!!علىأثك6.مماامصوسصعسرسلا!+ه.290101.1241!7.ههر07403

!ا55*طح!ولى33نص!صع-خلاتت+1330!!أخذ+الذىابحمصوسسرصشعا+3را0740.1330*ط!حول2!ه!

أسصلى.-+740.1330113*ح!اة(298.1424.ح28)فيبالزائدربحتهماأ/ه!إضافةربحت16صع-خصسرص3.2961241ر3وا740

رين!!؟فبلاتت!علىأتك6.كلا*!023قبلاتس!ه7.+298ر.هه3ط!!ورءنص

)1241(.اط5!كأنص!+لم6303ديا5د!"ولع64+حكاة1ح")1424(30عبيده!ام4لم!6-و3!لهألا!!د!-017لوقا:

وز(0176تسرص.صعكم()1241:دياط!!!نصأصسرسلات+3را0470630.2720للا(،)"ولواحدكلتاحركا.كلا5016

لاتت+3را07630*!ولا-1463سرص!قائلأالآحرجاء0186لات298!!نصأ+رام630لا5للا"طولكألعثا

3ءه!ط*نصألات3+ر6301820"هللا"ول3421أ!ا-3*2980914؟"سا!*نصأسر

يي31قىى1138يي38قكماى31

18:23ت:91:منى

16؟17:01:لرمرتس

24:45ت؟16:01لو:121
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د54-11:7يو؟أ-27أأ:9لو؟46-52ا:.مر؟93-0234:ت424

ا-25:4013ات

:وقالالواحدةالوزنةأخذالذي

سثد،يا

5ثأثعرفت

حيثتحصدقاسإنسان

لمحيث6وتجمعتزرعأ

ومفيتفخفت25تبذر.

هوذا.الأرضفيوزنتكوأخفيت

سئدهفأجابه26.لكالذي

،والكسلانالشريرالعبدإلها:لهوقال

أثىعرفت

وأبمأررعلمحيثأحصد

صث*عل!ينبغىفكان27أبذر؟لمحيثمن

الصيارفة،عندص!ضاتمد16تضعأن

يىبآ.معليالذيآخذكنتمجيئىفعند

الوزنةمنهفخذوا28

ناتزوعشر6ادلهللذيواعطوها

ئعطىلهمنكل5لأن92

لهليسومنفئزاد

7.منهيؤخذعنده7فالذي

أ-127أ:91الو

قائلأ:آخراد5

عندييهانالذيمناكهوذاسثد،يا

منك،أخافكنتلأنى621.منديلفيموضوعآ

ماتأخذأنتمصارمإنسانلأن

ماأوتحصدتضعا

.تزرع

فمكمن:لهفقال22

العبدالشرير.ث،إلها7أدب

صارمإنسانأنىعرفت

حاصد7وأضعاماآيخذ7

لمفلماذا23أزرعأما

الصيارفة؟مائدةعلىفضةصادخاصتتي6تضع

يىبا.معمأستوفيهى6جئتمتىفكنت

للحاضرين:قالثتم

حنا/اد!منهخذوا

فقالوا!أمناء-25العثمرةعندهللذي5اع!و7و

اقوللأنى26أمناء/-عشرةعندهستد،يا:له

+يعطى،لهمنكلإنلكم

لهليسومن

أثا727.يؤخذعندهأةفالذي

لمالذينهؤلاء7أعدائى

6621رقما

"ء007.29!033طشأ!ولنص!+-لم13013ر740*!ول0276صعلات50للا!أير7مصوسصعلاتءه5"524متى:

092!حمسة0286حصعصسرص0007ل!!+"نص!دحمصوسصع-ح+7401330313.ط!ح!كأ7ألفصةوز(16

!+298+"شأمليسمعسامعتالىأدنادلهسقانلأ:هذالادى17كرلا!ر؟مصوسسر-لاتا!0330101.1241طعدهيطى17سرلىءهدلا5!

ص!"ي!3)3(.3آإضافة!ء"

!اء5مم!663+أ.22ء"صارمرحلأنتإدحفتكيأتى0216ء"1241آ03"ط!!!لصأ+لم،60.2!اه"*!025لوقا:

لا45*ط!ولكألصأ+رالم630محلا"02356اتس!ه298!وأخصئذآخذ6شذ(لدولى*ط"!!)كأ4+4لم13لأنص

31ح،!!042!ه291241!82)0.للأط!!لصاء"5!أسزذهيا+60ري!،1*"6215حه2.332961241!اه

ه؟096لهيظ!6صرصءهلم3فيزاديعطىور(1)سرص(!يزاد0266لح-صسرص2//كاس!9650*!ور(آ!025!إحملرا7

حره.كر
60ريا5د!"!()6ولأولئك27.7أ!ا!+كألصأسرلا!+رالم630.2720لأ5ثثا"!كأ2م!ور(17مرق!سر

ءهف)24)!!طكألصأآ!13

1الر(ي43ق)ت(ي1،7)ت(ي47قالو(كط3،

ي13قى214162(ص125)رقما!8

13:12ت:92

13:12ت:26

2518

18

:8لر؟214(ص125)رتم4:25مر؟021(ص123)رقم13:12تقىلى.آ
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ا-25:4013امت

البطالوالعبد03

الخارجتةالظفمةفيإطرحوه

وصريفالبكاءيكونهناك

.الأسنان

أ-127أ:91الو

عليهمأملكأنيريدوا

هناإلىبهمفأتوا

7.فذامىواذبرهم

043(ص28.4-:92691)رقم

7621رقما

الأساد!وصريصالبكاءيكولىهاكالحارحيةالطلمةلىإطرحرهالبطالوالعدور(277لودا:

13:28لو؟22:13؟13:42،05؟8:12ت:03:متى

عنيابيتفيبالطيبئدقن267.يسوع

603(و114رقم)ق

6-26:13ت

005(ص603)رتم

14:3-9مر

005(ص603)رقم

36-7:05لو

191(ص114)رتم

12:أ-8يو

فييسوعكانوفيما6

حمعانبيتفيعنيابيت

،الأبرص

امرأةإليهتقذت7

فيهووفيما3

سمعانبيتفيعنيابيص

،الأبرص

مثكئوهو

امرأةجاءت

منواحدوسأله36

معه،يأكلأنالفريسيين

الفريسىبيتفدخل

اثكأ.7و

ةامرأذاوإ37

خاطئة،حدينهمادفيكانتالتي6

فيمثكئأتهعلمتإذ

413(ص54\-26111:57)رقم

قبلثثم

إلىيسوعأتىأيايمستة7بالفصح

،7لعازركانحيثعنيا،بيمب

.الأمواتبينمنيسوعأةأقامهالذي

عشاغ،هناكلهفصنعوا

وأثا،تخدممرتااد5وكانت

بينأمن5واحدأفكانلعازر

مريم7ف3.معهالمثكئين

36-ه037الىمرق!ء"33.007298.1241لمتط!!كأ2لص!هـكأمتكاكانأ+رلملا5دث!ولالمائدةعلىجلمى367لوقما:

هح1241(.007ل!)13تللادا!!لصأ!3-5!سرحرا!+لملأ5!2

سرصاتء"*ط!كألصأبح2الاحالاحصسرصلات+آ"ا650.140250!2170لأ5!ولد،36مات+الدي"*ءطسة17يوحنا؟

02187140()!66ء2.0س!ه!)+كأ(66+(لصأسر--ا!+3ليا5-أاء+1424رلم06500250*ط!!كأ()2بسرعل16لحاصع

133565!لصأ+لم650.02503لأ5لالا!ا5ولكأ؟،بممارتا036اور؟!)!كأ66ءلصأأ+را6500250لأه*هول115

904(ص925)رقم11:2يرق)لو(ىى33118ق/مر(3)ص3151(ص18!ا)رقم38-01:42لرق)بر(ىاى

أ:14؟11:37لو:36لوقا:



27

426

6-26:113امت

*معها

طيسبصنارورة

الثمنغالي7

فسكبته

وهرءمرأسادعلى6

مثكئ.

التلاميذ+رأىفلثا8

اغتاظرا

قانلين:

الإتلإف؟هذالماذا

يمكنكانلأنه9

هذا7ئباعان

بكثير

فقراء.7إلىوئعطى

7621ارقما-12:8يو؟1-91127:لو؟46-0:152مر؟92-0234:ت

14:3-9(امر

معها

خالصناردين5طيمبتارورة

كسرت7/،الثمنكثير

وسكبتقارورةل16

.لصمأصاد6ء

توثمفكان،6

:مأنفسهمفيمغتاظين

طيبااد!تقفكانلماذا

يمكنكانلأثه5هذا؟

الطيبهذايباعأن

ديناصثلاممائة6ءكئر5
منبى

وكانراالفقراء؟إلىوئعطى

36051-:7الو

جاءت،الفريسىبيت

ووففت38طيببقارورة

ورائهمنفدميهعند

تبلمابتدأت6وباكية

وكانتبالدمرعقدميه

رأسهابشعر!اتمس!6

وتقثل

قدميه

بالطيب.وتدهنهما

الذي6الفريسيرأىفلتا

نفسهفيتكقمم5دعاء

قائلا:

تغيغنبئآ،7هذاكانلو

الىالمرأةهذهمن

هى،وماتلمسه

خاطئة.إثها

12:أ-18)يو

أخذت

خالصناردين5طيبمنضنا

الثمنكثير

ودهضت

يسرعادا5تدمى

بشعرهاقدميهومسحت

البيتفامتلأ

الطيب.رائحةمن

اسخريوطىاديهرذا6تالف6

م5تلاميذاد)من(حذوا

يسقمه:أنألمزمع

ذالما5

الطيبهذائتعلم

ثلاممائة7ب

هذاقال6للفقراء؟وئعطى

دينار

ر3طه!ولكأور(كثير16ءه3007.298ررلمهـه9طه!!ئملصأءه137ر"جه213أ1330.23303+ل!ول26731متى:

ل!را0980!!!نص!+13302550*سا!وهـءألرأس16صرحر+ي!را.2550واه980.3*!نصأ3سرحر565.298.0101.142441

الطي!وز(+09قبلاتح"33.007298رلم5سا5!!14!وهـءنصأصع-سر9/ء+لم؟250لم)3.5للاول+،08ءه007

رام0960.1330ط!!نصأ+"0101.12411424!2.007..02550!*!5!الوز(917ء+""241.142).2833.007.ي!3!مم!

ه+65.298؟.ر3

!+ه29.0101.1424!!2.565!!5!كأ68!101لياط!كأنصأ00563فسحقت!+،ا-لم*صأولفكرت17!!3:مرقس

)للا(ه*طصأ!كأنصألات!رأسهعندسأكا+رلم5ولرأ!العلىمن16س!هلدا5ساشأ!!كألصأ+"007.1241رام5د!تهه،

تلايذهفتفخر!بحصصعسر)ص(لات+"33()6للاحا2ولفقالواألفسهمفيمفتاطين"لم(للاالتلاميذمن)+قوئموكاد046ءه28298لم

)5ره!ول16اور؟سرصمماءح"0.0549؟سرصا!ءهي!ل!!بحعرءه+29!ليالا+صأ!)5(!نص!ت()005651وقالرا

هء565/،0*طهح!نص+!"الم

متكنأكالىالذى0936+لم013!كأ2نصأ؟"331241.ددا"ع!!"*"ءولء!ة+ع*ع16مرق؟صسرصات!تبل386لوقا:

فب+رالم"*ه!2!!طكأنصأ؟ه+!ت7!الاع5بالفرب

واحد16ءهل!!!!ه،ءنص!ا!ءس!ه33.1241ط-أسرحر+،65031ليا55!أ-لذلك.!ا!15اا!!.ميء53يوحنا:

)بح(سرصلاتت+لم65013ليا5"!!(خريرطص،للأ13ةأكهمما15)لاإسحريرطيكا!(5لمال؟!)-حمعانبهوذاتلاميذهال5()-من!()-

هء1424رلممتي056ين(يلغى:ء"33*ط!ك!ء)714"27الاحصعصر)ص(سح"1241كأنمىإ

42:91؟7:61دو:93:لوتا

31:62!6:17يو:4:يوحنا

2:11اإت

8:3لو611:

6:14؟ير
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7621أرفمأ-12:8يو؟1-91127:لو؟46-0:152مر؟92-0234:مت

14:3-9(امر

!ا.تنبرأ-يؤ

12:ا-18ايو05(36-:7الو

بالفقراء،يباليكانلأثهليس

سارقاكانلأنهبل

عندهالصندوقوكان

فيه.يلقىمايحملوكان

لهم:وقاليسوع.افعلم

؟المرأةتزعحونلماذا

عملتقدفإثها

الأناحسنآ؟عملآبى

معكمالفقراء

حبن،كلفي

:فقاليسوعأتا6

تزعحونها؟لماذاأتركرها،

عملتفد

لأن7حسنأ.عملآبى

معكمالفقراء

أردتمومتىحينكلفي

خيرأ،بهم6تعملواأنتقدرون

له:وفاليسرعفأجاب04

لك.أقولهشىءعنديحمعان،يا

:فقال،معلمياقل:فقال

مديونان؟لمداينا،كان

دينار،حمسمئةالواحدعلى

حمسون.الآخروعلى

لهمايكنأ7

سامحهمايوفيانما

اكئريكون!ماآب7جميعا.

حمعان7أجاب43له؟!رحثا

الذيأظن:وقال

له:فقالبالأكثر.سامحه

ثئم"4.حكمتبالمئراب

:لسمعانوقالالمرأةإلىالتفت

؟المرأةهذهإلىأتنظر

:يسوعفقال7

ا!إف5أتركرها

تكفيىليوم

؟ءحف!6فد

معكمالفقراء

حين،كلفي

8!لأن

565لمرا357دلا!حلصأس!ه298.)1241(!ا!كأ2حينكللىبهمأ+كأ-أ+-5!لهم7.7ءه1424دلاهـح!موشير07مرض:

00417

ط!!*"ءلصأسرص+"لم0970عند(.)ولئل17شاه565ت!طه!نص!سرات+رالم07970"ولثمرءإذ742لوقا:

ءهأ35-!لات!يكونقبل!ماموصعفيأصسرص+لم097013!خأقئل16فصصصصلاتتءه29812411424لم"؟ت*

افاهوأ+رلملا5ولالفأحا!!ءه23981241.1424كأربمفأحاب0436سرص.صس!ه337.298.1241تطل!!!33ء4الص

لا!50لات)!(!لص!*9703007ءه

لات33.1241،1لا5*"ط!!!كأ،6ءلصأعأ+"ء3.!،4اعإقتراح:صنعت71أسرس.صلم+"الم650!حرست6و57يوحظ:

حين(كل...لأنئلعى:ءه8!7296ء)رسرص!آ!08قب3سرحر

مر(/)مت3ق33

15:11لث:7:مرقس

لو:18:251143مت:42لوقا:

91:04بو:7يوحنا:

01:28
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051-7:63الوا9-41:3امر11-63ت62امت

حين.كلفيمعكمنلستأناوأثاحين؟كلفيمعكمنلستأناوأثا

دخلتإني"؟عندهاما+عملت

أرجلملآجلإيأ6وماءبتك

غسلتنقدهىوأثاتعط،لم

ومسحتهمابالدموعرجلى

قبلة45بشعرها.

فمنذهىوأثائقثلىلم

تقبيلعنتكص61ذخفت7

6،بزيت.رجلي

صرأهـمد16تدهنلم

بالطيبدهنتفقدهىاثاوطيبتسبقتقدالطيبهذاسكبتإذافإثها2

حمطثج.رجدد16يصجسدد16فعلتإتماجسديعلى

للتكفين.تكفيى.لأجلذلك

غفرتلك،تد:اقولذلكأجلمن47حبثما،لكم(قولألحق9حيئما،لكمأقولألحقا3

كثبرةمادهاخطاياد716بالانجيليكرزهذابالإنجيلئكرز

يغفروالذيكثيرآ.أحئتلأنها!أيضآيخبر،لمالعاكلفيأيضأيخبرلمالعاكلفي

تليلآ.ايحثقليللههذهفعلته.مماهذهفعلته.مما

لكمغفورةلها:تالثثم48لها.تذكارآلها.تذكارآ

فابتدأ94.خطاياك

أنفسهم:فييقولرنمعهالمتكئرن

يغفرالذ!ماهذامن

إلممافقال05أيضآ؟خطايا

قدايمانك7:المرأة

إذهي؟خفصك

.!سلاممب6

12:أ-18ايو

01حينكلفيمعكمنلستأناأثا

71ق

565.29!."طه!!كألصأ+"الم3010لث!حول61ء"،281137565ه*ط!كأنصألات+)56(!حولهى78:مرقس

"ءات26565رلمل!ط5!*نص!قبصسرصلات!لم30)0ليا5حولهداور(9.7ا!1424

)"(!رجلىلأحلا+ي!13)+(970كهـهرجلىاللأحل501تسا!أرجلاللأجلخاصىاحه33.2981241للأأرحلاللأحلإلميئ6دادالوقا:

!!نصأ+".2411424)28.33.565298.0101،لم970ت5"طك!!كأقيئث!6سرس.صا!،م+لاذخقمث0456ع!نصأ

د1()6!ولنصأات970"!-أ+ه285652981241ل!13لأ5!!36112)لم/2ح4أر!لل04616+ه007ي!لأ35ح

يا!دص!1لم/2"كثبرةلهاألات565298142441للأ*كهـك!!631245،،:0471+ه3300701011424ت35!

!سلاملى6"امرأةيا7..0)ح(!!!9+م،9701ت5
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ا12:9-أيوا-27؟اا:9لو؟.ا:46-52مر02:92-34؟مت421

لحازرعلىالموامر،2680

8621ارنم

12:9-11يو

بلفقط،5يسوعلأجلليىفجاؤواهناكأئهيهودمادمنكثيرجمعدا11وعلم!6

ليقتلواالكهنةرؤساءافتشاور.بمالأمواتبينمن6أقامهالذيلعازرأيضألينظروا

.بيسوعمويؤمنونيهودمن-اديذهبونءبسب6كثيرينلأن"أيضآلعارر

منكثيرجمعفسمع!!ه)0250(*)+("بم13578-4!بح(لحاالاح)صع!)را(6503لا25!ولكأ2دلم473-91628يوحنا:

دلا-!ءه(33)ولهايأمواتبيرمنيسوع16سرص!كاح"155بح-لات50؟298.1241!2ط4!8*نصأ2الاخ)ات(!اليهرد

66!هاليهرديزمونمنسسهأ675ا-0114653

14:ايوخا:01:مر



أ-12:291يو؟28-.4أ:9؟-لوا-.أأ:امر؟أ-21:9مت043

أورشليمفييسوعرسالةأأ*.

9621فمار

اورشلهصإلىااحتفاليألدخول926.

21:أ-9مت

21:14-16

12:12-91يو28-91:04لوأأ-ه:11مر

418ص9234-:02)رء264

بواقر6لماو1

أورشليممن

فاجىبيتإلىأ-جاؤواو

جبلإلى6

الزيتون

تلميذبن.بسوع+أرصل

إذهبا6:لهماقاثلا2

أمامكما6الىالقريةإلى

-5
للولتو

مربوطةأتانآتجدان

معهاوجحثمأ

إقيهمااجلبا6وفحلأهما

418(ص46-026401:52)ر

بواتر7وئاا

أورشليممن

-فاجىبيتإلم!6

جبلعند-عنياموبيت

زيتوند17

تلاميذهمناثنينأرسل

إذهبالهما:وقال

أمامكماالتيالقريةإلى

داخلانوأنتمافللرقت

تجدانإليها

أحد6مربوطاجحئحأ

عليهيجلس6لممن-ناسمبعد

بهوأتيافحلآه

422(ص1-2662891:127)ر-

هذاقاليرلما

صاعداتقذم5

وإذ92أورشليمإلى7

فاجىبيتمنقرلت

الجبلعندأن(-عنيابيت7و

ميتونزجبل-مدعود16

تلاميذهمناثنينأرسل

إذهبافائلأ:37.

أمامكماالىالقريةإلى

تدخلانهاو-في

تجدان

عليهيجل!لممربرطآهجحشآ

سمنا-منقط6حدأ

بهوأتيافحلآه5

الكثيرجمعمد16حمعالغداوفي2

العيدإلىجاءالذممط

بآيسوعاد5أن

أورشليمإلى

عدوز(16اور؟ممىوسصعصلرسرص"///ء298،1*"سا8!محاء6وحلح-صرس.صحضعص2//ع"حه298رحقرت17:تى

أ!لم*حمحأ!ألا!مم02ءه(1241يصوعال)-ءه7هه!!لصأ+لم،1هحطل!كأال71؟"33)سأ(لأنمىأ+لم013*ط!!!

"ء283300729801014110462ولم20ط!حلأكأنصأ+لم*فذامكما16)؟.298.0101.12411424ر3"لم20ط!!كألص

هح!!احضرا16بجع)صركر(ات

لم+3ط(*،)5!ولنصأءه5ضأكأعيابيتوإلىفاجىليتإلى!لات)007(!314!؟هليا1162صسات!قرت16:مرقس

!ده3!1!ء"ري!ح!132أسرص31ا!للا!022613!1156-(سليت:+ه131241)2!)بح(صعص)ص(19/

.565،007.29!"55-اح!نص*!+"الم)*(!ولتجقن17اور!لاتحه29!لا5سا!نصأ124150!الناسمنأحدقطلا!!

اور؟ءه1241.1424

رترنال!!مدعورنجون-حلال16+630313دهـا5"ط20ول2*نص!.!!كأ8عنيان92.7ع5ق7و2856لوقا:

ام/!ع2!س!"526117!1تبء"؟ي!298.1241هط!!!نص!ي!+630للا!"ل!أ-تال003صرصا!)ع(!2.96مم!+

51ممرص
هء298ط!!نص!سرلا!+لم،601رلاه*!"!اسر

1241و3ط+)!لم"هئم!15اة!296لم3!ط+66!منصأ5عه!ءالجمعالع!6ء()-إذ!!لمل!1*!!كأ2ء2612يوحنا:

،14241؟298.010)وي!35!7ء"برلمونصأا،(

01:32مر:28لوقا:
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33

36

431

21:أ-91)ت

ضبنآأحذلكمافالوإن3

الردثإنفقولا

أ-إليهما،محتاخ

!ماسلىسير6فمللوقت6

لكىكان7فهذا

البىب7تيلمايتئم

القائل:

صه!ولطلإبنة51كؤثو

هثكك1!ذ

بثيك

محى1كبأروثبعأ

1نك

51!-؟5
1فيجحسسا

9!طن.

التلميذانفذهب6

هما6أمركماوفعلا

يسوع

أ-12:291يو؟28-.4ا:9لو؟ا-.اا:امر؟أ-219:ت

(1ا-.:11أمر

أحذ،لماذالكماقالوإن3

ألرهمت+فقرلا:هذا؟تفعلان

إليه،محتابخ

بدورهميرسل6ءفللوقت

هنا.إلى

فمضيا4

برطأمرجحشأ7جداوو

الطريقعلىنجارجآبالب7عند

قخلا.

القياممنفوئملهمافقال5

تفعلانماذا:هناك

لهمافقالا6؟الجحشتحلآن

،يسرعأوصىكما

28-04(:91الو

لماذا!أحذ:سألكماوإن93

الرلبإن+:ثولاهكذاتحلأن؟/

إليه.محنابخ

المرسلانفمضى326

فالكماووحدا

لهبا.

الجحشيحلآنهماوفيما

لهما:أصحابهفال

تحلآنلماذا

:فقالام34؟الجحى

إليه.محتاخالردث

ايو

(962ارقم

12:12-911

15أق

م2013*ط!ايرصلوز(16ءه0007.298ط!لمنص!+لم13دلاح!حالأ!ح"3.0101و5وحالأ61ء"01241ئمإليه36متى:

هء29!20-ا5،ح*نصألحسممىوسصعصصضعص4+لمواللارشأ!كفه4.7لحصعلا!0800781!ل!نصأ"4+

سرحه007لمل!ط!كأنصألحمصوسلاتت+رلم5*5ء055ء"007.298رلم320طصلطةنحت16بحسرس.سلات

"3.0075و"ح!نص!+لم2013*طث!قرضن066اور-ح؟ء"2!!115ص

5123أ714+ح231أ325!!11326ات؟"ه!نصأاور؟صرصلات+؟المللاهلثاط!شأ!كأإنوز(73مرذلى:

نصأ+ه28ههح*ال4.7ء"298.1241ع!كأنصألات!007لم7للال!سكلسلهأاورص؟سرهلا!+3رلمح2ول112

اورصر؟3565.298رللا55*سا!نص!+ي!"حول!ال7ااور!+ه)565.007.2901.1241.1424!.ه3رايا!*طمما!!ول

أجابا!ومفبا0326-34فباتءه60.28.1241ر"!ط!*نصأسرلات+رالمليا5"ولده17ات!31!وز(لوتا:

يمماكط62ق؟9:9زك+62:11أصقىى33

62:11إش:5متى:

14:61مر:4مرذلى:

22:31دو:32لوتا:

9:9؟زك

7:13لو:3411
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33

36



93

،2

9621أرقما-12:291يو؟28-45أ:9لو؟أ-15أ:أمر؟أ-219:مت432

أ-21:91امت

وأتيا

والجحمثىسابالألان

-الثياب!ماأةعب6ووضعا

عليهما.فجلس

الأكثروالجمع

-لخاصثتهمالتي6الثيابفرشوا

قطعواوآخرون.الطريقفي

الشجرمنأغصانا

الطريق.فيهايفرشو6و

ءتتقذهـ5التيوالجمرع

تتبعوالتي

خونيصر

داود؟لابنهوشغا

قائلين:

11أ-.:11)مر

7أحضراف7فتركوهما

يسوعإلىالجحش

!ما6ثيابعليهوألقيا

عليهجلس7ف

وكثيرون

ثيابهمفرشرا

أغصاناوآخرون5الطريقفي

امحقولادمنقطعوا6

تقذمواوالذين9

تبعواوالذين

يصرخونكانوا

7

هوشظ؟7

28-91:145الو

تياوالأ53

يسوعإلىبه

أ-!ماثيابوطرحا

وأركبامالجحشعلى

سائرهووفيما36يسوع

م!6بثيافرشوا

ئاترهمت637االطريقفي!

منحدرعندمنهم

أ-إبتدأواالزيتونجبل

تلاميذااد!جمهرركل

اللةويستحونيفرحون

ماجميع6لأجلعظيمبصوب

فائلين:38معجزات7منشاهدوا

12:12-911)يو

14قآ

اوخذفأ31

وخرجواالنخلسعرف

للقائه

7أ-يصرخرنوكانوا

موشغا؟

*طحاكأ+!ماهـا5ء!3ء"ر3و5ء16صرص+329580ر20!ا!!كأنصأ"3ء"-!سرص+لم"حفرق77متى:

09لح50!كأ8فرشرا007.12411424،116ل!003*كاهاهم086لم/12//ع؟س!"5!!+كأنص!سرحرلات+5الم!

لا!+3005650071241.1424*لاك!وز(

!ءأءه0296!كأ2لخاصتهما16اور؟حه298لا5ط!كأ2نصأحه031328*ح+*ساقا!سر!01330ولأتيا76:مرقس

الطريق!()-فيولرشواالشجرقطعراسوز(16سرصأللا!.565.0078!2أ*وليجلسأءه714+*حلسرا16اتءه28لم*-أ

بح-حصع-حسرلات+لم013*"!قائليروز(39.7()سرص+298لأ5ط)ح(!كأنص!)لحص(سرص.صلا!!لم"ا)5(كهـ"

تا*!-أمماس!ه007!2.565رلم5العلىفيهرشعنا6اور؟دحصع-ح،2//س!؟"29!الا(5طح!كأدصأ

036+1241)298(.007لم00630ط)"(!*نص!+/1لادلاولوللحاصثتهماالى516عليهئيابهماوطرحاالجحث!سافا635لوقا:

ابتدأ17صسرص"منهمئاقربرا0376ءه5!ا+م،6301ط!*نصأء"1241-أ)ةلا5دلا"ل!!ه!!وللحاصثهمالى!6

سرص.كرات-أ3ر5ظاهرةأحداثأ31!أحداثوأبمامءه!!كلأةسركرات630!ا+ه!2.007.298.1241.1424للا"ط5

565م13!!ولكأ66ءقانلين01015017"5ط!2!*د،7رنص!اور؟+113!5وليخادودكالرا!+!،6ءصرخرا137لوحنا:

بحا2الاخألاخصعسرحرلات!للأ5*سا!ا!2ء4نصأبحلىسرصلملم2!ا!!298.0)01

الر(قكي1194يي95قىى04

يى51
ا؟قي118:25مز

يكط)ير(71

17:45صم

35411(ص213)رتم34-13:35لو،464(ص285)رقم37-2393:تقكيي105

57:51أش؟

23:93مت؟2:14لو؟118:26مز:9:13119مل8:2متى:

23:93ت؟118:26مز:9:مرقس

2:41!13:35لر؟118:26مز:9:131138مل36:2لوقا:

94:ابو؟118:25مز:13يوحنا:
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21:ا-91)مت

لالتى1هبارثظ

ثرفي؟بسم

9621ارنمأ-12:291يو؟28-45أ:9لو؟أ-.اأ:أمر؟أ-219:مت

11أ-ه:11أمر

لاتي1هبرثظ

ثرفي،بسم

مملكةامباركة.

الآتيةداودأبينا

28-45(:91الو

6\ننىفىهطرك-

ملكماد

؟7ثرتبسم

11ا-21:29ايو

لاتي1هبارثظ

ثرببسم

إسرائيل.ملكماداوا6

63

66

96

72

ثأعالي.+1!شظكنى

لحك!

هآق

)435

435(ص271)رنما-21:416

وعربخعمىإليهاونقذم4

فشفاهم.،الهيكلفي

لأعلي.1فيووشظ7

4(35ص27111:11)رتم

صسلامالسماءفي6

الأعايا.فيومجا

35آق

جحشآيسوعووجد14

هوكماعليهفجلس

:مكتوب

صهدض؟1بنةلانخافي5

مثككهوذ1

ثماننى

1ظن.جحمئىحالسأعثى

يفهمهالم7الأمورهذه

ئاولكناؤلآ،تلاميذمادخاضته6

حينئذ5تذكروايسوع7تمخد

كانتهذهأن

هذهصنعواوأئهمعنهمكتوبة

يشهدمعهالذىالجمعوكان7له

لعازردعامتى7

القبرمن

.الأمواتبينمنوأقامه

سر!)هـ(رأواماكلعلىاللةيسثحونفرحونوهملقائهإلىكثرونوخرج13(:12يو؟91:37لو7)ق9متى:

88سرصءه)3(هومجدالسماءفيسلامأسرص007!2دلاسلام016مرلس:

16)صرصه+(اتس!ه!الملكمبارك17!نص!+رالمليا5طوللم!132أاع5"630+كأ3!بح-؟"ل!)!(1وز(38لوتا:

"ح1241ط!)2(كأنصأ+630313ليا5*")ول(

!72ءو3أ4إبنةالا*313!5كأابنةياأ-015لح50ليا*"ط!2+*نصا+33!-ا)ء565لم5!!!مك!!1326بوحنا:

سرصاءهه"*ط!كأ6،ءنص!سرس.صا!+آ025013للأ!ولف16.7اة2180.0250.565*هطهمم!ه!!ولكه!نصأ

تال!5+66ء1!331241"!!*هعك!ءال17ءهه!كأ7ءولصأ!حه23أ0250313!ليا*!طول"!2631

قبصرساتلةسامم!!"!أ-لأن017سرص.س

1185الو(53ق؟ى3:14صف)دو(ي1155)ير(ههقى53

الر(ي94)در(قىى1171يى23ق؟9:9زك

2:22يو؟9:32مر:9:91161زك:51:يوحنا

+44:2؟04:9أشيي1162ىي04قىي148:11195مز
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0721ارفما-12:291يو؟41-4!اأ:9لو؟أ-.اا:امر؟ا-219:مت434

11-21:219)يوا!ا.2-91:8الومرمت

لاقاأو(6السببالهذا8الكهمةرؤصاءرأىافلثا5

هذه6حمعوالأنهمجمعمادصعالىالعجائبوالكتبة

الآية.صنعقدكانأنهصفيالصارحينوالأولاد

منالفريسيينبعضأقا93هرشعنا:ويقرلرنالهيكل

له:فقالراالجمعوقالرا16غضراداود،لالن

كم.تلاميذد16إنتهر،معلمياهزلاء؟يقرلماأتسمع:له

:وقال"فأجابلعم.:يسرعلهمفقال

هزلاءسكتوا7إن7:لكمأقول1مؤ\همنأدقطقرأتمأما

تصرخ.6فالحجارةهثات1لرفثعويأطفال1

بعضهم-7دالفريسيونافقال9ذمبيحأ؟

تنفعونلاإئكمأنظروا:بعفيى

لمالعاهوذاشيئا،

.وراءه7ذهبقد

ل!

ار630!لشكتراه16ا!ء"096*+!دصأءهاو!لا!+63013ديا"لأ!ا!ول!+يألى004سرصاتهم963لوقا:

!!نص!"مماأ،أ+ه!3!دبديأبى؟!أرا630لأ5*"ولأ!،!هك!3!ا!مما16ا!51515لثا"ل!ط!ول!نصأ!صمتواأ+

)1241(

ار0.0250ط)2!(!ع!،ءلص!)ء(هحمحولانره!ء"*كأ7ء+ر5-3اأا!041،م!ء2-هأ+!26183145يو!ا:

لحالاخسرلاتتاة298.1241.1424،ي!للأ55لا!كفه17عء،ءه0101.1241!+!!هأ-أخرين091*ك!ء16سرحرضع+

2:11حب:934-.لوقا:

اورشليصعلىلطكيلطسوع027.

41-91:44لو

وأنتمهذايومادفي6علصتلوإئلثقائلآ42/عليهاوبكىالمدينةالىنظريقزبهووفيما41

أعداؤك/ث!بيحيطون7أيامستأتىفإئه43.عينيكعنأخفىتدالآنولكن.7لسلابمهوما

ا،"ا630د!1د!"!هداا!(ملأ!-)يوهـثلىألتويأنماأاتحه5!ا-0426564أبيحسصمستقيمة!341:لو

دحصصححه5ط!كأدص!لا!5"م3!لك!دحسر+!آ630"*"ولك17ءه)1241(298!)!*نصأعر

سرص.ص!!ء"124رر.اديا5الم+شأط*لص!!عليكيلقرن!مح!هد!يضعرلى!+آرا60رللا"صأ2!وليتسربلون7

472(ص092)رفم02-21:22لر؟472(ص092)رقم13:14مر؟472(ص092)رقما-24:516متقىي2

4:2حز؟6:6إر،92:3أش؟12:6؟22-12:14لر:33143-31:34لو:14:لوتا

+شع
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1271ارقمأ-12:291يو؟41-44ا:9لر؟11أ:أمر؟ا-21517:مت435

يوادا-44أ:91الومرمت

ويهدمونك44،جهةكلمنويحاصرونكبكويحدقون.ممزسبما

ادبمزماند16تعرفيلملأئكطثم،بحجرعلىحجرأ6يزكونولالحث/ب!وبنيلث

.افتقادك

لل!كمأ

الى16حه298.1241لا!ممنصأاتي!)5(هدبارككلفيحجرححرآعلىأسرشع+3ردلأ*"حولا-14653!!4!الوقا:

!زمان

466(ص287)رتمب-21:56لر؟466(ص287)رتم13:2مر؟466(ص287)رتم24:2تقى،ى137:91مزقى

2:12بطا:44لوقا:

عنيابيتإلىالعود،(،)تط!يرالهـيكلاورشليصفييسو!271.

25(و273رقم)ق

21:01-17مت

043(صا-92621:9)ر-

أورشليمدخلليئا

من:قائلةكفهاالمدينةإرتجت

هذا:الجموعفقالت1!هذا؟

ناصرةمنالذيميسوعنجىاد6

الجليل.

خلود21

وأخرج7الهيكلإلىيسوع7

ويشترونيبيعونكانواالذينجميغ

11:11مر

ا-11:517

043(ا-.اص:92611)ر.

والهيكلأورشليمودخل111

...شىء،كلإلىحولهنظروتا

437(ص273)رفم-17أ111:5

وثا-دخل.أورشليمإلىجاؤوا6و5

يخرجإبتدأمالهيكلإلى

يشزون/و!يبيعرنكانواالذين

45-9146:لو

12:37؟9304-:91

437(ص2734)رقبم91:45-46

دخلوئا

ئخرجإبتدأالهيكلإلى
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ا-117.:21امت

وققتالهيكلفي

الصيارفةموائد

باعةوكراسى

،الحمام

لهم:وقال13

:ببنىمكنرفي

بذعى،صلاةيبت

جعلتمره6وأنتم

وتقذم41ثصوصةهغار

الهيكلفيوعربخصعمى6إليه

رأىافلثا5.فشفاهم

العجائبوالكتبةالكهنةرؤساء

صارخيناد5والأولادصنعالى

هرشعنا:ويقولرنالهيكلفي

اوقالوا6غضبواداود،لإبن

هؤلاء؟يقرلماأتسمع:له

قرأتمأما.نعم:يسوعلهمفقال

لأطل!11!ؤ\ه\ن.هن5قط

شمببحانرهبأت؟ثرضغ

خار!وخرجتركهمثتم

وباتعنيابيتإلىالمدينة

.هناك

11:111)مر

ؤققتالهيكلفي

الصيارفةمرائد

باعةوكراسى

أحدآيذعلماو6،الحمام

اوكان7.ممتاعالهيكليجتاز

أليس:لهم5قائلأيعقم

ببنىأنمكتولث

لمجملحبذعىصلاةببت

فد-جعلتمر6وأنتم؟لأمم1

.ثصوصةمغار

5م

خرج7أمسىقدوقتمد16كانإذ...ب

مععنيابيتإلى

عضر.الإثى

45-91:146الو

طم:قائلآ46

بيثىسيكورم6و:مكتولث

،+صلاةببت

جعلتموهوأنتم

.ثصوصةمغار

043(ص926)رفم91:93-04

الجمعمنالفريشينبعضأثا93

داإنتهرمعفم،يا:لهلحقالرا

:وقال،فأجاب.تلاميذك

هولاءسكتواإنلكم:أقول

.تصرحفالححارة

294(ص37103)رنم:723ا

يعفم،الهيكللىالنهارفيوكان

الجبللىويبيتيخرحالليلولى

الزيترن.جبليدعىالذى

1271ارقم

)ق

273رفم

437ص

52رقم

43(ص

082!للاللا!ح0416كرلت؟بحء"2901515!0ط!*لصأاور؟3جعلتمفدأ+13*!حء(،3!أ!معوز(136:مئى

تا5*0165+26.565.29124.1424!.اي!13ه"مم!ح0155صع)-(خسرحر!)565(.1241.1424

لأ5ط!نص!أ*(33.565.007.1424هـلمول)6+م3*!ح*حعلترهوز(16صعصص3280ر!175:ا-517ا:أمرلس

2985"

960313*07*!!ولنص!565مأحر!اور؟س!ه29!0طشأ*مساء!17ء"1424!-أءه328!يومال116ا:امرتس

31!ا!261241.1424"حسئدعىأولا!+لا)5(دلا!+حوليكرلى7وا!++كأ-أوصرلاتدة3رلالث!يم!ه!!حولإن466لوقا:

قب()1ءص!ه2398را")5(!ط!نصأأبي؟

:8مزيي57:151127ألق؟17:45صما؟ء181:2مزق06:71123أيق؟14:21زك؟7:11إر؟56:7أسقيى15

3)كللاط(

7:11إر؟56:7أكأ:13متى:

7:11إر؟56:7ألق:17مرذ!:

1618:2:مر1521:9:ت
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التلطةيلعنيسوع272.

3721و272ارتم

21:18-91مت

راجعأ6كاناذستخر6وفي18

فنظر91جاعالمدينةإلى

الطريقعلىتينشجرة

إلبهآوجاء

إلأشيئآفيهايجدفلم

فقط،ورقآ

يكن6لا7لها:فقال

الأبد.إلىبعدممرمنك،

.الحالفيالتينةفيبست

ل!كما

أ-14أ:2امر

خرجراثاالغداوفي2

افنظر3جاع.عنيابيتمن

مبررفةبعيدمنتينشجرة

فيهاسيجدمشيئاعسىإن6وجاء

إلآشيئآيجدلمإليه!جاءفلفا

تينبم.يكنلموقتلآنهد16ورقآ،

يأكللالها:وقاليسوعافأجاب4

الأبد.إلممابعدممرآمنكأحد

.يسمعونتلاميذهوكان

13:6-9لو

347(ص702)رنم

لراحل!كانت:المثلهذاوقال6

كرمه،لىمغروسةتينشجرة

يجد.ولمممرأفيهايطلبفأتى

سنينثلاثهودا:للكرأمفقال

التينةهذهفيممرأأطلبآتى

اتطعها،أف(؟أحداو

فأحاب8؟ارضادتطللماذا

أيضأاتركهاسثد،يا:لهوقال

حوتهاأئفبحتى،السنةهذه

إلىممرأصعتف!ن9زللأ،وأضع

فتقطعها.لا،يكنوإد؟-مقبلةالسنة

نصأللاذاهبأأ7سرصات!محتازأأ+!ط+كأرحع61ءه!!ه+*نص!3+راللاشأطكأ2صبح186متى:

اور!ه*ليكى16أ+را!*هشاكأدص!!ط7!لن.91

(*)"شأ2ولتين8!اه()ممرةوقتيكنايأته16"شىءيرحدإدنليرى!01880.565.00750ضيئأيحدحأن13:مرقس

سرص5"29!"طه+ح!!نص!اور؟سر)ص(صتت

تط!يرال!لكل.327

25(رتم)ق

رالع!هحا!2*

)الم،018801

21:12-13مت

435(ص271)رقم

الهيكلإلىيسوع7دخل

ا-11:517مر

أورشليم.إلىجاؤوا6و

الهيكلمإلىلما-دخل

45-91:46لو

ب!(

الهيكلإلىدخلوتا4

2:13-17يو

(34و24ص52و42)رقم

و316

اليهود،فصحكانقريبأم

داأورشليمإلى6فصعد

الهيكلفياووجد04بميسوع

ه+026007.1241*شا!!لصأ+ه33.5652980101.1424ل!را35لأكامم!!+ل12نى:

82الهيكلإلىدخلوتاأ!الهيكلفيكانوبينماأورلئمليمإلىدخلئما156:مرقس

شعكل31ذ؟ا!01011241.1424لألا)ول(ك!ء7و3412أس!"ي!23ايرء+ك!فوقريبأأ)1515(ك!فقريأ316يوحنا:

03:13،لاا:12:14-13:خرمتى

2:14لر؟-6ا:61تث؟11:55؟6:4يو:31:يوحنا
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ا-21:2،13امت

وآخر!جميغ7

ويشترونيبيعونكانواالذين

وقق!ت،الهيكلفي

الصيارفةموائد

باعةوكراسى

،الحمام

لهم:وفال13

بيلتى:مكترلث

صلاةبلت

بذعى،

جعلتموه7وأنتم

.ثصوصةهغار

ا-11:5،17أمر

ئخرجإبتدأ

/يشترون!ويييعونكانوالذين

وققت،الهيكلفي

الصيارفةموائد

باعةوكراسي

لماو6،الحمام

يجتازأحدآيذع

.ممتاع.الهيكل

وكان71

لهم:5فائلأيحفم

ببتىأنمكتوفيأليس

صلاةببت

لأهم؟1ثجملحبذعى

قد-جعلتمو6وأنتم

.ثصوصةهغار

5م

45-91:146الو

ئخر!إبتدأ

7يبيعونكانواالذين

لهم:6،قائلأ

ببلتىمسيكون6و:مكنولث

،+صلاةببت

جعلتموهوأنتم

.ثصوصةهغار

2:13-17،أيو

وغنمآبقرآ7يبيعونكانواالذين

وحمامأ

افصنع+5جلوساوالصيارف

حبالمنسوطآ

الهيكلمنالجميعوطرد

والبقر،الغنم

هممردد16وكث

ققمت6والصيارفة

بوائدهم،

إرفعرا:الحماملباعةوتال

7هنا،منهذه

أبىبيتتجعلوالا

تذكر176.تجارةبيت

أئهتلاميذه

بيتكةكر7:مكتولث

كثنني.

أ+،لم*!حس!أممعس!4،3ور(0136كاف7.2901011424.41!هه.ر0333لا!*نص!سرلات+يه*!صأاللة217متى:
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أسرص+8أت!الحمامباعةوكراسىالصيارفةموائدوققتويشزونفيهوز(!سرشع+33(،الا5"ول)ح(ولويشزون!يهوز(047لوقا:

وألات+")5(للا!+ح!يكون7وات++كأ-أوسرلاتلة3رليا*ل!!ه!!سأولإن0466قبءه1.1241ط!كألص

قب()1ء298ءهم")0(13!طا*لص!أبى؟3ا26.1241.11424،ءرحسئدعى

ا+3ردلأ5!ولل!نص!3سرصلا!لةر.3565.298.0101.1241لم1620؟للال!طك!ء7ومثل01.7ءه؟7!هال147يوحنا:
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سر!شعكلىاتلة328.33.565.007.0101.1241را95*ول66ءو16.7ءه01620فى*!"!نص!س!هأ3!هدم!+لمل!1

نص!)ء(!تذكرحينئذ!اتء"1515؟*وتذكرأسرصشع31ء+0050313ولفتذكر17.7لات+1620لأط!*7!رنص

هء050.0101*ك!ء73أن17س!هلياسا!*ك!!ي،؟7

14ي)ت/مر(ق5-.ا)ير(1!9

96:9مزيى06:71122أش

؟14:21زك؟7:11إر؟56:7أشيي1116مر(/)تي9ق)بر(ي51114-)بر(1109)ير(ي

7:11إر؟65:7أش:71:ومرقس31:متى
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يسوععلىدطآمرونوالكتلهةالك!نةعظماء274.

4721أرقم

21

27

أ-11:891مر

و

كنبةصادورؤساء-كهنة6ادسمع

يهلكونه؟كيففطلبرا

،خافوهلأنهم

منالجمعكلتعخب7إذ

تعليمه.

47-91:48لو

21:37

فييومكليعفموكان47

والكتبةالكهنةرؤساءوكان.الهيكل

ئهلكره،أنيطلبونالثعبوجوهمع

ماإلى5يهتدونكانواوما48

،7يفعلرن

بهمتعفقآكانكفهالشعبلأن

.مسامعمنه6

442(صا-27602:8)رتم

11:45-53؟81:ا-2(يو

411(ص026)رتم45-53:!،1

جاؤواالذي!اليهردمنفكثير

فعلماونظرواصريمادإلى

سهمقرثم6"وأثا؟بهآموا

لهموقالواالفريسييرإلىفمضوا

رؤساء7"فجع.يسوعفعلعئا

وقالوا:مجمعأوالفريسيرنالكهمة

كثيرةالإنسادهذافإننصح،مادا

هكذا،تركناه8"إد7آياتيعمل

الرومانيرنفيأتي،لهالجميعسيؤمن

9"فقالوأئتا.موضعناويأخذون

كانوهرفيافا،مهمواحذلهم

أنتم:السنةتلكفيللكهنةرئيسأ

أئهتفكرونولا05شيئأ،تعرفونلا

!عواحاإنسانيموتأنلكمخير

كفها.الأفةلهلكولاالبنمد!

دإبل،نفسهمنهذايقلولم

تنتأتلكالسسةفيللكهنةرئيسأكان

عنيموتأنمزمعأكاني!وعأن

فقطالأثةعنولش52،ايأثة

المتفرقيناللةأبناءليجمعبل

اليرمذلكفمن53واحلإ.إلى

ليقتلره.رواثاو

384(ص242)رنما-2(181:

الزيترلى.جبلإلىفمضىيسرعأئا11

الصباحفيالهيكلإلىأيضأحضرثثم2

الث،حميعإليهوجاء

،،.يعلمهمفجلى

اء"1424والفريسرنكبةأسرص+0101.1241،لمعل!1864231:مرقس

منه!يسمع16صعسرلا!5"0!به7اة565.007لم5+!!85،لوقا:

ي02ىى)بو(ق1125)ير(092يي25قى02

22:53لر:47-48لوتا:

1!ء()2981424متعخبأ!70

24

27
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أ-11:8،91امر

المساء،صاراوثا9

المدينة.خارجإلم!

جواخر7

47-48(:91الو

294(ص103)رقم231:37

يعفم،الهيهللىالهارفيوكاد

الجلوويبيتيخرجالليلولا

.الزيتونجلئدعىالذى

1275ارقم

سرلا!+)1515()المرا5!صا!أ-خرخ91:مرقس

حر3س

ي02

41؟لاء3*)286(.565.007لا5)6*(!!وللصأط-)إ(!قب-ص

اللمالهسةالتبنة2750

02-11:26مر02-21:22مت

17:02؟ا-6:415؟اب21:9

437(ص272)رقما!21:9

مجتازينكانراإذالصباحوفي2.الحالفيالنينةا-فيبست9

الأصولمنيبستقدالتينةرأوا437(صا-27221:891)ر

فتذكر21فلضا.

له:وقالبطرس:فائلينتعخبواذلكالتلاميذرأى

لعنتهاالىالتينةأنظرسئدى،ياالتينةيبستكيف

يسوعفأجاب22.يبستيسوعفأجاب21؟الحالفي

لهم:وقالإنلكم،أقرلألحق:لهموتال

بالئة.اممانلكمليكن7فلا،تشكونولااممانلكمكان

لكمأفولألحق237بلفقط،التينةأمرتفعلون

إنتقل:الجبللهذاقالمنإنإنتقل:الجبللهذاأيضآقلتمإن

يشكولاالبحر،فيوانطرحالبحر،فيوانطرح

ماأنيؤمن6بلقلبهفي

لذلك24.لهميكون،يكونيقرله.يكون

تطلبونهماكللكم،أقولفيتطلبونه7أنماوكل

لو

17:6

!-!+ه007ه*طك!حإذا21226:متى

سر9+ليال!لاشاوللأن23.7سرصاتءه565.007.ر!2.؟0333!*لو+22:مرقس

)ات(هيصرأنمزمعيمولماأنليومن16دحءحصعيسرصلاتا!565.007

ىي27)بو(قا-ااايى)يو(20،24ا-ااقىى7

6:ايع؟13:12اكرر؟:176لو؟17:02ت21:متى:

ا7-ا7ت:176:1124لو؟17:02مت:02-25:مرقس

16:23؟15:7؟14:13-41

524(ص317)رتم:11413-14

فذلكباحمىسالتمومهما

بالابن.الآبليتمحد،أفعله

فأناشيئأباحمىتسألرنىإن"ا

أعمله.

ل!!13.2!!لأهك!نصأبحص.حرهـ،



2،

27

1275أرقما-12:291يو؟47-48ا:9لر؟25-26أ:امر؟25-21:22مت441

02-22،:21أمت

مزمنينالصلاة

تنالرنه.

(101ص62)رنمأا-ه6:4

للناسيىغفرتمإنفإثه5ا"

أيضالكميغفرزلأتهم،

س!اويمأ؟7ادأبوكم

لموإن

كم6أبوولا،7للناستففروا

زلأتكم.ميغفر

287(ص163)رتم17:02

ايمالكم!لققةلهم:فقال02

اكلادلكمكانلولكم،أتولألحق

لهذاتقولونلكتم،خردلحةمثل

!هناكإلىهامنإنتقل:الجمل

لديكم.ممك!عيرضىغيكولىولا؟فينتقل

02-11:126أمر

فأمنواتصقون،حينما

لكم.فيكون2،5تنالو6أن

تصفرن،وففتم7ومتى

شىخ،أحل!علىلكمكانإنفاكفروا

لكميغفرلكى

السماواتفيالذيأبوكم

(261+.زلأتكم

17:6لو

936(ص231)رفم17:6

:الرث6!قال

اممانلكمكانلر

تقرلون!ألهده(لكتم،خردلحبةمثل

البحر؟فيوانغرسيالقلعى:الجمئزة

فتطيعكم.

16:23؟15:7؟13-14:14يو

527(ص032)رنم7:الأ

فيكم،كلامىوثتيآثبتمإن

يخكرن،تريدولىماأطلرا

لكم.

532(ص327)رتم16:23

تسألرلىلااليومدلكوفي2

ماإنلكم،أفرلالحقألحقشيئأ.

يعطيبهم.إحمىلادالآبمنطلتم

ه*ط!رلأتهم01.7لاس؟قبلات؟"سازلاتكمالسصاوىوز(أات0007السماواتلىور(17صع-ءهط8!6140:شى

تا؟ه1241!لكميعفركمأءه*يغفرلكم6لحصمصوسسرصلاتءه+298لم!ولنص!بحصصعسرص.ص4/)كا!+ولم2330

كر..احمرسكل
سرءلكميعمراصرشع

لتقفرا!02.7لح-حصع-حءه298ديا5*ساشأ!!نصأقر؟لاتتءه001565.007ستالراأ+لم3ولنلتم246:مرقس

فأبوكمتعفروا،لمألتمإن2617(+ه28.565.007010112411424لم13دلأ5!شاولنصأ)29!(طتقفواأكأقفواأ+ه033ح"للا!!

صعسرصأ!اءه565.007.298"5*ط!كألص!قبر؟بحسصسرصلات+3()"ا5!(،)حولزلأتكملكميغفرلاالحماواتفيالذي

بححمر

يي7قىي391124(ص55)رفم23-5:24تقىى18

18:35؟أ!:14-15:تمتى

25:18:35:تمرقس

3:13كو؟4:32
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ا-12:291يرا-8؟25:لو27-33؟ا:مرا؟23-21:27مت442

يسوعسلطةمسالة276

02:أ-8لو33-2311:27-21:27مت

6721ارقم

18-2:22يو

43(ص25)رقم

جاء-ئا6و23

الهيكلإلى

رؤساءإليهتقذم

الكهنة

هوم

يعلثموهوالشعبوشيوخ

قائلين:

سلطانبأيمما

ومن"أعطاك؟،أ:هذاتفعل

السلطانه؟هذا

يسوعطجابف

أسألكمأيضأوأنا:لهموتال

فإنص،راحدةكلمة6

لكمأقولعنهاليقلتم

هذا:أفعلسلطالطبأكط

كانت؟أينمنيوحناد15معمودثة

؟الناسمنأمالسماءمن

ففكروا

قائلين:أنفسهمفي7

!ل!كص+4(

الأيام7أحداوفيإلىأيضأوجاؤوا27

الشعبيعقمكاناذيمشيهووفيما.أورشليم

ويبثئرالهيكلفيالهيكلفي

رؤساء-7ادوقفرؤساءإليهتقذم

والكتبةالكهنةوالكتبةالكهنة

الث!يوخمعوالثميوخ

قائلين:وكقمره2:لهوقالوا

سلطالطبأفي/لنافل!سلطانبأفي

أعطاكالذيهرمن7أوهذا،تفعلأعطى6!من؟هذاتفعل

؟السلطانهذاتفعلحتىلكهذاصسلطاناد

فأجاب3فيسوع92/؟هذا

أسألكمأيضآوأنا:لهموقالمحم7أسأد:لهمفال

أ-كلمة،،واحدةكلمة

لي:قولواف6لكمأقولف5أجيبونى

هذا:أفعلسلطالطبأممأ

يرحنا7معمودثة4يرحنااد5معمودئة

؟الضاسمنأمكانتالسماءمن؟الناسمنأمكانتالسماءمن

تأمروا6د!فكروا7ف31.أجيبونى

قائلينبينهمفيما:قائلينأنفسهمفي

اليهودافأجاب8

ئربناأبةإلة:لهوقالوا

أحابا9؟هذاتفعلحتى

أنفضوا:الموفالبسوع

أيامثلاثةونجاهذاالهيكل

اليهود:فقال02.أقيمه

سنةوأربعينصفي

أفأنت،الهيكلهذائى

وأقا21؟تفبمهأيامنلاثةلط

هيكلصيقولفكانهر

منقامفلئا22.جسده

تلاميذهتذكرالأمرات،

فأمنراهذا،قالأته

مصوسصع-حسسرص.صلات2ط0245(،:11+.424)28.565.)1241(0870للا!ه!هر*(424)!)دحلحاءبعدما236شى:

نصأ!لم!130،1!*ه!حعند16رءه:لاه"3الم2!صأكأنصأ+لم13403*ه!ط0255اةشا"هـ28.424)61بح

ثلكر؟2941!.233ط!

كأ!نصأ14233أللأ4321أ(تدأعطى:اء1241رلم!)14!ر،ء+سرصول26341ا:28!!ء"!امرقس

أسالكمأيضأأناأبح-حصعس؟سرلات+لمرا5*5*4!ر7أ4أيضأأناكلور(0926سرص.سا؟33.565.2981424!55عاح

0033ط5ح!ولكأنصأ+لم،1لا1للا0035ا!028565"155صعءخكاحهلأهط!أ!نص!حه565.1424!!

"*283.565.298.1424.رلم13للا55*ط!)"(!شا!ا.(كأنصأ+ه007.0)301.1241لا!حسبرا0316

!ح!*نص!+للاولكهنة16بح)صع(سصسرصلاتء"31241يا5ط5!*نص!سرص+؟لم5د!"ح!تلك71لوقا:

لة(26كاول)6واحدةكلم!036عرسء؟!و17سرصحهح+كأ!02فبلاتت8.1241.142441و2و3)را(لمدلأ5"5لاط

50.0"5ط5*الوز(4.7!!ه6سرص.سشعت9ءلةررلمللأ"سا!كأنصأسرصههررشعكلىلم+لم3للأ5!صأ

س!لم1241)ل!(لافكروا!0010141*!ح!يتأمروا7



2)
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ا-12:291يو؟أ-028:لر؟27-33ا:امر؟:28-2132مت443

:23-21،27أمت

السماء،منقلنا:إن

لملماذااذآا5لنا:يقول

نلناوإن26؟بهتزمنوا

نخاف،الناسمن

مثل6الجميعلأن،الجمعمن

.يوحنام2ادعندهنجيئ

فأجابوا

نعلم.لاونالرا:يسوع

ولا:هوم6أيضالهمفقال

سلئلانبأكبلكمأقرلأنا

هذا.أفعل

27-33(:11أمر

السماء،منقلنا:إن7

لملماذااذأ،ا5:ليقر

قلنا:وإن32؟بهتؤمنوا

فخافوا-؟الناسمن

كانيرحنالأنجمع:7اد

نجى.أنهمبالحقيقه6عنده6

بواجافأ

نعلم.لاص:قالوايسوعاد6

ولا:يسوعلهم!ال7ف

سلطانبأفيلكمأقرلأنا

هذا.أفعل

ل!أ

02:أ-8(ألو

السماء،منقلنا:إن

لملماذا+:يقول

قلنا:وإن6؟بهتؤمنوا

شعباد6،الناسمن

لأنهميرجموننا،مكفه

نجى.يرحنابألطواثقون

فأجابرا

.+أينمنيعلمرنلاأئهم

ولا:يسرعلهمفقال8

سلطانبأممبلكمأقولأنا

هذا.أفعل

)لمح!ك!أ

7721فمار

ير

الذىوالكلاملالكتا!

بسوع.فاله

45بحسصأسرص+رأ34)00لالأ!312-02665بحمصوسصع-ص.لدسرصاتا!28.007.29!ط!2515متى:

صع0071-!سركر.سا!س!ه!بسوعال0276لرسرص.كر010150و!3.2رل!ساشا!كأنص!ي!

نهالحصعصصص.صلئع-حاتلة)1241(.29!.28565دلأ5للاط+حول15اتءه28.565007رلم5"تفل+فإن31:مرقس

3سرصءه331424ل!ح!*لص!سرصلات+3رالا5للاط!ولضعب32.7حصعىسرصلات+لمرا5"ح2!!!

لر!"حفأألى!سرصمما)ح(حه285650071424لم013+كأ2أاور!لات+*ول0071621يعرفراأات0565*"عرفرا

)28(آرا!ي!!+أحاباء"28137.33.298هه*لمحط!ئما!وهـء4نص!+لم!*ول033صع-خءه296لم!اطشا!2!

بحصع-حاتاة)0101(33.298لا35للاطشا!كأنصأ+"(0565.0071424)6*صع-ح-سرصلات+ه1241

ط!()6!كأنص!!)1424(،3لا5*)"(حولالثع!كل066صع-حسرصلاتا!33لم5ل!!!ح!ادأوز(07:لوظ

!ألهىأري!هأأءهس!هي7.7لاتء"ر.3298.1241

ت:26:متى

لوقا:6:ت

76:الو؟

792:لر؟

28-21:32صا

بنين11مثل277.

92-703:لو

917(ص701)رقم

.صطناف76لإنسانكان؟تظثونماذا28

إعملاليومإذهبئيئ،يا:وقالالأولإلىصجاءف5

شعكلات+ه؟3298.1241.1424ررالمهخهما728متى:

حرصسلات+،31واه08*"

12:33؟ا:02مت:28مئى:

شا!كأ2نصأفب)سرصكر(ا//ء2هـكأط!5لات!ه1424*!سر
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أ-12:291يو؟ا-028:لو؟27-33أ:امر:28-32؟21ت444

:28-21،32أمت

أريد،لا6:وقالفأجاب7.92مكرمادفي6

داإلم!بمجاءف0036ممضىضدمف5أخيرآ

سثد،ياأنا،ها6:وقالفأجاب.كذلكوقالأخر7

إرادةعملالاثنينفأفي031ميمضلمو

لهمقال.مأؤلاد7:6قالوا؟الأب

والزوانىالعثتارينإنلكمأقولألحق:يسوع

جاءلأن32.اللةملكوتإلىيسبقونكم

فلم،الحقطريقفيحمرإدجكميوحنا6

فأمنواوالزوانىالعثئارونوأئا،بهتؤمنوا

أخيراتندمرالم6إذرأيتم؟وأنتمبه

به.لتؤمنوا

7:21-03لر

917(ص701)رتم

بررواوالعشارونحمعواإذالشعبوجميع92

الفريسيونوأئا03؟يوحا.كلعمودتةمعتمديراللة

انفسهملجهةاللةمح!ورةفرفضراوالنامرسمئولى

منه.معتصدي!غير

7721ارقم

3رلم0013ط!"شا8!نص!دحصمصوسصعلات+ه1360.28.0101.1241.424)2دلاح2!ي14247!الكرمإلى286متى:

هف)+أخيرأاريد،لا!6ويمضوا:(ه-)سئديا،ءه(007،لمه)ذاه!أناها!36أ092-بحصسرات+ه.565007.298

شعرر"/+الم(!راه)2(للا)ط(ح)*(نص!يرو-ح؟بحصع-ح00741،آه!ءه(007لم03)أخرالأحير!6وومضىندمءه(007"لم

صعصحاتءه1515)!(5*15)ص(سرصات!ايأؤلموضعفيأخرومضىلعدالكرمإلى+لكن،نصأيرو؟مصوسصعسر

شهط2!2*ثاني!16بحمصوسلا!ء"33007.296"ام20ط!!!لصأ(سسرص-)صسرس4"+1360*شاوجاء16

"33.2985لم03ط!!كأنصألح-مصوسصعسرشعكلىات+لم!130*حله7بحمصوس+ه3.007.29!.281424.ر21

صص18/لمس!)5(!-أ+ل!لاحكألا16اور؟ام5ءه298.0101ر3طح!*نصألات+لم0138013د!6!032دحلات

حرسسركرلات333007.298،1را01380!نصإ

12:33!ا:02ت:28:متى



أ-12:291يو؟9-91"2:لو!أ-12ا:2مر؟:33-2146مت445

القتلةالكزأمينمثل278

8721ارفم

33-6!ا:21مت

أخر.مثلآإسمعوا33

بيترفيإنسانكان

كرمآغرس

وحفربيحياجوأحاطه

وبنىمعصرةفيه

كرامينإلىوسفمهبرجا

وسافر.

الأممار،وقتترقيوتا34

عبيدهأرسل

الكرامينإلى

أمماره.ليأخذ

عبيدهالكرامرنفأخذ3

بعضآ،وقتلوابعضآ.وجلدوا

أيضأ367.بعضآورجموا

الأولينمنأكثرآخرينعبيدآ

كذلك.بهمففعلوا

أرسل

12:أ-12مر

لح!

:بالأمثاللهميقرلوابتدأ

مغرسإنسانكرمآ6

وحفربسياجوأحاطه

وبنىمعصرةحوض

كرآمينإلىوسفمهبرجآ

وسافر.

)442

ثثم2

الرقتفيالكرامبنإلىأرسل!

الكرأمينمنليأخذعبدا

.الكرمممرمن

أخذوهوأ-3

فارغآ.وأرسلوهوجلدوه

أيضأأرسلثثم

أخر:عبدأإليهم

أيضأ.ذلكأهانوا7ورأسهفشخوا+

02:9-91لو

ل!

يقرلمشعبادإلىابتدأف96

المئل:هذا

جم!كرمآغرساما،إنسان6

كرامينإلىليسقمه

طويلأ.زمناوسافر

7و01

الكرأمبنإلىأرسلالونت

يعطوه6لكىعبدأ

؟الكرمممرمن

كرأمونفاد6

فارغآ.مجلدوا5أرسلو

عاد6ثثم1

عبدآ،مأرسلآخر

وأهانوهأيضآذلكفجلدوا

4فأيفأا!لذلكأيضأاسرص+كأأيضأثتم366مئى:

33.142450للا5ح!كألصأ!لاء3حه565رلم5للاكرمأغرسماإنان!ءهلا231!صرس!لات+لم!!16132مرفس:

+04بحصع-حا!ح"33298.1424للأهلا!!!لص!صع-ححرسرسلاتش313هللاح!فأ-هم03عمل(29!:)مما

تدأرصلراصأ+033حولمهانأأرسلره16قبلاتت؟ه2633565007الم(لأ4"طثا!*لصأص!صص+رلم5ح!رجمرا

بحصع-لاتءه3.29!ردلا5ط)!(!*نصأس!"007()328565للاأهانوا

001سرشعحكا!0124173*ولنص!ح413!ات4315!شع+ل!للأسا"!!34ا!16!)ع(فقال96لوقا:

.3333"ط!ول*نصأ*3لا5ل!ول!ح4ة3ولأ6ء"331241ط!!!نصأءهالم(ه"لاحالفيأ+لم3"للا"ولفي7

011ءه1241يا!م!نص!كر(سرص،)ء!6254أ)صرس.حر(ات+ي!،1للأ5للا"سا!654ا-3وز(16ل!)124

ع5أخر6ارصل

ىا:5أشقيى3

22:3ت:1134ا-5:7أش:33-46متى:

ا-5:7أش:ا-12:مرقس

25:41مث؟ا-5:7أيق:9لوقا:
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11-21:29يو؟9-0:291لو؟1أ-2:12مر؟33-12:46مت446

33-46،:21أمت

3537ق

أرسلخيرآفأ

تائلآ:ابنهإليهم

ابني.لم!يهابون

الابنرأوافلضاالكرأمونوأئا

هذا:بينهمفيمافالوا

نقتلههلموا:الرارثهو

ميراثه،نأخذ6و

65فأخذو93

كرمالخار!أخرجوا

صاحبجاء."فمتى.صوقتلوا

يفعلماذا،الكرم

له:قالوا41؟الكرامينبأولئك

12:أ-12(أمر

آخرأرسلثثم3

أيضآقنلوهوهذا

بعضآ،فجلدوا،كثيرينآخرينثم

بقى67.بعضآوقتلوا

7ءأرسد+حبيبمابينله6

قائلآ:بمجهمإدأخيرا6

ولكن7.ابىسيهابون

الكرأمنأولئك

هذامإنقالوابينهمفيما6

نقتله،هلفوا:الوارثهر

.الميراثلنافيكون

ص5قتلو6فأخذوه8

.الكرمخارج55وأخرجو

(ذآ115ذافما9

؟الكرمصاحبيفعل

02:9-91،ألير

عادشتم126فارغاوأرسلوه

هذاجرحوافمأرسلثالثآ

.53أخرجو7وأيضآ

فقال

سأرسل؟أفعلماذا:الكرمصاحب

!م+لعذ6الحبيبابني

يهابونه.

تآمرواالكرأمونرآهفلضا14

هذا:قانلينمع-بعضهم6

نقتله،7:الرارثهو

.الميراثلنايصيرلكى

الكرمخار!افأخرجوه5

اذآفماذا.وقتلوه

؟الكرمصاحببهم5يفعل

7821ارقم

تا!2-09361765كرلتاور؟كرسرص(الاتس!"33د!20ط!!*لصأصرلى.حر19//1380دلاحنملك387متى:

2-هه716ألوسإ

!ء"+29)33لمللأهكا!كأنص!أصع-طسرسصعء4!لاكا!5)"283.007(ه*فأخيرآوز(أسرصشع+!حوللقىإذ67:مرقس

ءها29.1424!7(.+ههر.)*073ساط2!كأنصأحه328راثثاال،معهإبنأ+معهالن!ءه5!+صأ!النمعه6لحصع-ام؟

+)ليا(حولهرو16لححصحصسسرصلا!ء"29!565007ليا55دا!شا!كألص!صع-سرص5(لا!)3+لم/1*ول43714ء7ء

شع+آ*ول12631سرصمح!ه+55298ما!*لص!سرص28.565.00750"المللا-أ!حب(بعد)وصعألصأهرأسر

فالواآتيآرأوهور(أ+)!(!0736124اء33.29!.1424ري!دلأ55ماح!ك!نصأات!ا!سرصس!ه2363!7حرسرس

!اح!*لص!+)را(3هللا!ول5086"33.298الم(7)5(*طح!3نصأسرص++؟اء!2(.565.007"م،ال!5يهمفيما

نصألحصع-حسرصكا+298ءه5!!!ا09ا؟30565712411424لاهح!ولنصألاتآ+را*ط*515"298ءلم

بح-صع-حسرلى.حرلات+ل!13للأ5"هكهـح!!

نصاسرل!صلا!+رلم5ل!"ولرأوه+!ربما13.7سرص9!أ01241فارعآأرسلوا17)سرص(ع!أرسلثالثآ126لوقا:

33298لم"ط!!*لصأصسرص+لم73ه*حولليهمميصا0146ت3ص.صسرصاتء"33.2981241لملا"ط"ح!!!

دحصخا!ا!للا!0155صع-حلا!اء71للا5لا!ه!!ولنصأدحصعىسرس!+"لم5"ط!حكأهلضوا37صحه1241 سرا

28:28؟18:6؟13:46أع؟8:11مت:ا!ا:متى
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،2

9-2591:لو؟ا-12أ:2مر!:33-246امت447

:33-21،46أمت

ردئآهلاكأئهلكهمالأردياءأولئك

آخرين،كرآمينإلىالكرمويسفم

الألاريعطرنه

أوقاتها.في

قرأتمأما:يسوعلهمقال42

الكتب:فيقط

ليكضهثذكطكحجر

ثبناؤيلأ،

1وبة؟كز1سرصاركذهو

12:أ-12،أمر

الكرامينوئهلكيأتي

آخرين.إلمىالكرمويعطى

قرأتمأماا.

:المكتوبهذا

ليكضه1ثذيثحجر

1لمبناؤلمحن،

1وبة؟ثز1سرصاركذوو

هذ\كان&في!نل!هن

كنىعجبتوهو

طاأ-؟جمف

نإ5لكمأقوللذلك

وئعطىمنكمئنزعاللةملكوت

أمماره.تعمللآفة

الحجرهذاعلىسقطومن!أ،4

01.يسحقهعليههرسفطومنيزضئض

الكهنةرؤساءحمعموثا6د

أمثالهوالفريسيون

وكانرا46.عليهمتكفمأنهعرفرا

يطلبرن

يمسكوهأن

الجمع،منخافوا

نبتآ.عندهميغذ6كانإذ7

هذ\كانثرفيكتل!خن1

فيعجبتوهو

1جننا؟

افطلبوا2

يمسكوهأن

ب12آق

الجمع،منفخافوا

عرفوالأثهم

هء028.565.007298.!كأ0435مصوسصع3،1"ا+هكنم427قى:

05تبصصسرصلات!لمرا!130)0(2للاطح!كألصأأوس؟سرصات

3ر1380*حلأن0466مصوسحرسرصلات+ل!0138013للا5ح!نص

ي!س!ه!!لاهلص!سري!+)3)0

.!ولفالسامعرلى16فسرصح!-أدح-حء"28.96ماولنك166لوقا:

لحسرحرعاء33ي!013*لا!)ح(

12:12-91؟يو

9-91،:25ألو

الكرأمينهؤلاءآوئهلكيأتى16

آخرين.إلىالكرمويعطى

8721ارقم

حاشا!قالرا:مسمعوافلفا6

هومااذآ:وفالإليهمفنظر

:المكتوبهذا

ليكضهثذيثحجر

1لمبناؤيلأ،

1وبة؟ثز1سرصاركذمو

الحجرذلكعلىيسقطمناكل8

يسحقه.عليههوسقطومنيترضخض

ب91آق

-رؤساءادوكتبةد16افطلب9

فيعليهالأيادييلقواأنصكهنة

الشعب،خافواولكئهم،الساعةتلك

عرفوالأنهم

3ر!آ!044+ل!،213801*دا!ح2!لصإ

بحأصعسرصكرداء3شاه332.298طكأفلئاسع46

*!حمثل17ح"33298لم5ط!!*نص!+

ول!لص!صعلىصسرصلا!+لا"5كأ916
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12-1291:يو؟9-0291:لو؟ا-1212:مر؟ا-22:14مت448

11-2أ:21أمر:33-46(21أمت

عليهم.المثلقالأثه

/ومضوا.فتركوه!

(045ء--17ا02812:3)رفم

02:9-91(ألو

مئلادقال16عليهمأثه

.صهذا

لل!ما

9721ارقم

مرق!:12!*

لاتت5"29!ل!3ط)!(!!نصأصحر+ي!)17)0(لا5*"حول1لوتا:4-92161

الملكوليمةمثل927.

216(رقم)ق

ا-!اا:22ما

8:12

قائلآ:بأمثاليكفمهميسوعاوجعل

إنسانآالسماواتملكوتيشبه2

لابنه.عرسأصنع6ملكآ،

عبيدهأرسلو

،العرسإلىالمدعؤينليدعوا

فأرسل4يأتبرا.أنيريدوافلم

للمدعزين:فولرافائلأ:أيضاآخرينعبيدأ

ثيرانىء،أعددت-قد6!كذائىهرذا

تعالرا؟ئعذشىءكل/ودبحتقدومستناتى

واحل!كلومضرا،تهاونراولكثهم5.العرسإلى

والباقرن6؟تجارتهالىوآخر،حقلهإلمط

وقتلرهم.وشنمرهمعبيدهأمسكوا

:15-1424لو

356(ص216)رنم

له:فالالمثكئينمنواحذذلكسمعفلضا15

اللة.ملكوتفيخبزآ6يأكلمن6دطوبى

له:فقال

نسانإ

عاخعظيمآ،ودعاكثيرين.يضتغ6

العشاءساعةفيعبدهاوأرسل7

اجمذ.قدهر6لأنتعالرا،6:للمدعؤينليمول

يستعفون.واحل!برأكماالجميعفابتدأ

الأؤل:لهقال

وأنظره،أخرجأنمضطروأناحقلآاشزيتإتى

إنى:آخراوفال9.تعفيىأنأسألك

."33.7لم؟80ط!.!!كأنص!ل!2و8أجمذ!!لم013803"،!اأعددت16!صرص04اور-؟لم5هوصانع2/36متى:

؟7!نصأكرلت؟سرص.ص*لم3*+!غداخ16حهلم"ا!سا!كأ(كل!ةصقرط)هـ!73ءنص!+لا51"!!الذى156لوقا:

!+"لمديا5*طه!صغ0166ابىاوسكلم؟سرى.صلاتتل!296.1241لم755"!لأسا،!ه!،ول31(كلمةسقرط).كأ

لياللا!)6!هر)ضيء(كل!؟"ه"ط2.!كا7وهم16ضع)؟28ه!"*طمما!ولكأليأترا17.7ء"ا!"كأ7!هولص

!ا!لص!!هي)الأشاء(كلألات!رالم

21:34مت:3:تى

91:9رؤ:51:لوقا
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12-1291:يو!9-0291:لو؟أ-1212:مر؟أ-22:14مت944

ا-14،:22أمت

بمهجنوداد6وأرسا!غضبمملكادف67

وأحرقالفاتلينأولنكوأهلك

العرسأثا:لعبيدهقالثئم8.مدينتهم

مستحقين؟يكونوافلمالمدعؤونوأثافمستعذ

ال!رقمفارقإلىفاذهبوا

.وجدتمرهمنوكل

العبيدأولئكفخرج1.العرسالىفادعره

وجدوهم،الذينآكلوجمعواالطرقإلى

وصالحين؟أشرارآ

مثكئين.7من6!رسادفامتلأ

دخلافلفا1

إنسانآهناكرأىالمئكئينلينظرالملك

له:فقال12،العرسلباسلابسآيكنا

لباسعليكوليسهناإلىدخلت7كيف،صاحبيا

:للخذامتالصصلكد16احينئذ3.فسكت؟العرس

ا-14:5،24الو

لأمتحنها؟ماضبىوأنابقرأزواجحمسةإشزيت

إمرأة:آخروقال02محمطتعصانأسأدث،6

أقماو521أجىء.أنأقدرلام!ذاودتزؤجت6

بذلك.ستدهوأخبرالعبدذلك

البيترفيغضبحينئذ

:لعبدهوقال

وأزفتهاالمدينةشوارعالىعاجلآأخرج

والعرجوالكسحانالمساكينهناالىأدخل7و

قديا-سئد،5العبد:فقال22.والعميان

السثدفقال23.مكانأيضآويوجد،أمرتكماصار

والسياجاتالطردتىإلىأخرج:7للعبد

بيتي.يمتلئحنىبالدخولألزهـ!م7و

أولئكمنواحذليسإئهلكمأقرللأثى

7.عشائىيذوقالمدعؤينرجال6ال

9721ارقم

هء+007.298لمط!*نصأبحصمصوسصرسلحصلات3ريمالملكفسمع!سرص"/!!130*)!(حذلكالملكوحمع67ش:

نص!سرحراتشلم.51380!ه0للاطح2!منحمعأ001لرسأوسأور؟دححرسركراتءهي!!ألع!كر16حركرص بحاصعسر

ال17+لم0850161714013ل!!ا!نص!ح30!6لة!؟!ءه1380.298.0101ط+!كأالعرسمكان!16لا!ء"لم3ا!)4160!+!كأ

33565007298"لم0850ط!*دصألا!+13801كاىشا0136لوسرين؟سرصات!جئت50126"007لم03!

/عحه1515

022"أخضير7،16!21.0س()سرص*لذلك:أخذت0026اور-ح؟ا!!أحىءأنأتدرلالذلك2(10)ق916لوقا:

لأن(القراءاتكتاب7)من1ع)!(!ناس0246سرص.كر؟هـ?"أريخئم16صكرسرص"،س!ه!8،7ء7".23عس!55

لةااه!+ه.!+8.007.298+28لم33تليلرنوالمحتاري!كثرونالمدعزين

ي93قىكلي34

13:47مت:01:منى

!24:5تث:02لوقا:

13:42مت:26:051113؟02:13ت:1112

:1413لر:7:331121كرر1

13:28لو؟25:03؟24:51؟05،
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12-1291:يو؟02-0226:لو؟12:13-17مر؟15-2222:مت045

ا-14،:22أمت

الطلمةالى5مواطرحوويديهرجليهاربطرا6

وصريرالبكاءيكرنهناك؟الخارجثة

ئحرونمدعوين7لأنا4.الأسنان

.قليلونمختارين7و

0821ارقم

132(ص85)رقم1812:

الطلمةإلىفئطرحونالملكوتبرأثا

.الأسنانوصريرالبهاءيكونهناك؟الخارخة

138*حواطرحواوارفعره1241(هـ565كلا)*ويديهرحليهأرلطرا!لوسرين؟)سرص.ص(ات!وألقواواليديرالرجلينمعإرفعوه136:متى

صعص!ه3007.298طال7و14.7ف)!رس(لاتس!ه007.296)را(ي!0850كا!!نصأ)سرحر(/+

11)رفم13:03لو؟204(ص255)رقم01:31مر؟204(ص255)رتم91:03؟504(ص256)رتم02:16تقى

ىي34قى3511193(ص

لفبصرالجزيةتأدية028.

3:2يو-02:0226لو12:13-17مر15-22:22مت

ب12:12

الفريسيونذهباحينئذ5

لكىوتثاوروا

بكلمة.يصطادوه

إليهافأرسلرا6

معنلاميذهم

الهيرودسيين

151ق

)!ك!

/ءبإ!سلوارفأ

الفريسيينمنقرمآ

لكيوالهيرودسيين

بكلمة.يصطادوه

صع-ات!!31:مرقس

سرص.صبعدهذا!ل!إنصرفرا!7اته!دهرا256شى:

لحك!445(

سلوارأوافبوار6ف02

يزاؤونجراسيس

لكىأبرارأثهم

حتى6،بكلمةيمسكوه

)445

هء298.1241هدا!ح!كأنص!+ل!117013للاطهـلهالأجل6

ياحتىقي384116(ص242)رئم6(:81يو؟327(ص491)رتم53-11:54لر؟ي6قاىي

8:51؟3:6مر:15تى:

11:45لو؟3:6مر:13مرض:
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12-1291:يو؟02-0226:لو؟13-1217:مر؟15-2222:ت451

،أ-22:522أت

قائلين:6

صادنأثكنعلممعفم،يا

باتحآالرلتطريقوتعقم

أحداتحابىولا

تنظرلالآثك

،الناسوجرهإلمط

12:13-17(امر

:ملهفالواآتين6

صادنأئكنعلممعفم،يا

أحدأتحابىولا

تنظرلالأنك

بل،الناسوجرهإلمط

الرقي:طريقتعفمبالحق

و،71

-02:25،26الو

حكمواد6إلىيسفمره

و021واليمادسلطاناد

قائلين:سألوه

بالاستقامةأثكنعلممعفم،يا

تتكقم

وتعقم

تقبللااو

بل،الرجوه

الرفي؟طريقتعفمبالحق

(082ارقم

46(ص27)رفم3:2

للأإليهحاءهدا2

أتكنعلم،رابي:لىوقال

يأن؟معقصأاللةمىأتيتقد

بعملأنيقدرأحدليس

تعملأتالىالآياتهذه

معه.اللةيكنلمإن

27

/اذألناتل!17

ئعطىأنأيجوز::تظنماذا

لا؟أملق!يصرجزية

يسوعفعلم

:وفالخبثهم

؟مراؤونياتجربونني،لماذا

الجزية.نقدأرونياأ

لهففذمبرا

:ملهمقالو026دينارا.

والكتابة؟الصورةهذهلمن

لقيصر.:له5قالوا21

ئعطى6أنأيرز

لا؟أمجالقيصرجشية

علم7اف5/؟نعطىلاأمنعطى!

لهم:وقالرياءهم

؟7تجرتونيلماذا

لأنظره.بديناريبوني

به.فأترا

لهم:وقال

والكتابة؟الصررةهذهلمن

لقيصر.:لهفقالوا

ئحطيأنلنا7أيجوز22

لا؟أ2م3لقيصرجزية

فث!عر

لهم:وفالمكرهم7ب

7

دينارآ:7أرونى24

7

والكتابة؟الصورةلمن

لقيصر.:!الوامفهم6

002؟(:أء"1424تظ!حتىئلغىأسرصاتحه!ه017+رالم!3)50د!5شانص!س!"3!هسا!كأ!كثأ+ه!عا167قى:

*!كأنمىأبحمصوسسرص.ص.صلات8.010150ور.201332ع5يسوعاللهمقالمصو-!(صسرصات!-)وأحلهمفقال6

قبص.صصرصلاتت!"الم201360للأط5نصأسرس!كأ!0215)صع(سرص+لم1380

2//!ا!ء)!ه(هالفربيرنسأله16لحصع-حسرصء"33.298لاطهه!ا!!منصأصع-ح-مرس+م،51للا!ف146:مرقس

الرأسحزيةئعطى!+)26(لمراول16231صع-حسرص()ات00741(28.)65؟لمرا)5(*؟"(*)-قائلين.كلكرآخذينهصألوه،جاؤوالما

ااتءه28.565لم03.كأرأى0156)سرص(ات!!وز(الاتله3298.1241.1424رلياه"طحا!كأنص!كا565ه!لقيمر

سرحر++565419.ر28.3ل!؟ا5*يم؟هـ!ي،مراؤونباور(7

ر3رلمسا!!*لص!بحصد!س!ه-!+لم17)0ددا5د!5شأ6+أول!022سرص.ص!أحدلا21.6سرصع5ألحكم625لوقا:

سرألات+رد!"5للأ!شا!حه(حمراؤونبا+)تجربونىلماذاوز(17ممسرص.كر.حرا!ء"!سأ8ربائهموز(+023ءه.1241

1،ء33.1241لمالم266740للا)14حطكأوقال.كأ(5)،+فأعطرا!الصقدور(0246قبع؟ه298.12411424لم26630أ4ط!كأنص

0266710ل!ط!نص!لاتءه353للا!أجابواأسرص/+رلملياشا!فأحابوا16صسرص.صلات!"5ل!!!ولنصأفصر

فبيرسس!".33.298.1241!!

12)ت(ق1216116)-(ق

31:7مرو:12:مى

12

21
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12-1291:ير؟02-0226:لو؟13-1217:مر؟15-2222:ت452

أ-22(22:5أت

لهم:فقال

ماإذآاعطوا

وماقيصر7دلقيصر

لته.لئه

سمعوافلضا22

12:13-17(امر

لهم:5مقاليسرعادف176

ماأعطوا

ومالقيصرلقيصر

لئة.لتة

+منه.فتعخبوا

-26(52::22الو

لهم:فقال

7دماإذاأعطرا

ومافيصر7دقيصر

يقدروافلم26دثة.لتة

بكلمةم56يمسكرأن

الشعبقذام

جرابهمنوتعخبوا

وسكتوا.

0821أرقم

ومضوا.وتركره

445(ص278)رتمب112:12

ومضوا.فزكره...

729614حهه.00565مم!5ال+21تى:

)سرس(ءه3،.296"5طح!كأنص!1424وقال!565()0للافاثلأوأحاب!سر)ص(.ص!،31)!(ولقائلأيوعالوأحا!176:مرقس

شرأخ(53:11-7:8يوإضافةها17!!15بح-صع

رالمديا*)!(!حنص!5كلمتهبال!ءه1241و"2!ا!!لالكلصة0266ء"298.)124رلمطح8ال-...أهال...+ال25لوقا:

سرسى+

31:7مرو:71:ضمر

32:2لو؟31:7مرو:52:ئالو
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11-21:29يو؟274-0:25لو؟18-1227:مر؟23-2233:ت453

الأمواتقلامة281.

1821ارفم

23-22:33شا

إليهجاءاليومذلكفي23

يقولون،صذوفيون7

فسألره،فبامةلبب!

معئم،يا:ئلينقا

مات1لمن:موسىنجال

ب!زوجلاد،1ؤثهثيس

/ء1تإمربفى!1خوه

نسلأويفنم

فكان25.لاخيه

الأؤلتزؤج6ف،إخرةسبعةعندنا

يكنلموإذ،ومات

امرأتهتركنسلله

وكذلك26.لأخيه

الثانى

والثالث

السابع.حتى

18-12:27مر

ب12:34

إليهءجاو8

يقولونالذين،صذوقيون

سائلينه،قيامةليس

معفم،ايا9:تائلين

عاتإنموسىلناكتب

1ة1هرو!زك1ص!لاخ!

كنباخذوثد\3،بخثت6لمو

17ةثمر1خوه

نسلأوبتبم

لاحيه.

الأؤلفأخذ:إخرةصبعةكان.

يزكواوماتإمرأة

نسلا.

خذهافأ12

يزكملم6وماتالثانى

هكذا.ثاكب16ونسلا

يخففاجماسبعةواد

27-25:04لو

وحضر27

أضد(د16الصذوقيين،منقرم

سألوه6،قبامةليسبابلينم

معفم،يا:قائلين

هاتإنموسىلناكنب

1ة،1مر6ثه1ص!لاخ!
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وهم!الملائكةمثللأنهميموترا،أن.السماواتلاملائكة7مثليكونرنبل
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تعاليمه.منئهتراالجموع
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الوصاياكبرواولى282.

182(رقم)ق
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لاصا!!نصأ+!ول16صسرلىلاتتا!28.565.007.29)313/\0ل!ط)!(شا.!نصأف!+!ولكأ2عرف6!28:مرقس
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458(ص283)رقم22:46
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إذآا5بعيدألست:لهقالبفطنيما
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رأيكمما

هو؟منابن؟المسيحفي

:7لهمقال43داود.ابن:لهقالوا
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ثربي:رفي-،ق!،

بمبني،عن!جثس

عك1ء11ضححلى
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ثربيرفي+ق!

بمبنى،محط؟فجثس

عك1!11ضححنى
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ثربيرفي7؟ف!

يم!في،محط؟دجلس
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21//ء!5كفم16!الكال!الأ*33*!الكاب117ص!هر.3.298.1241لم5)"(ط!*نص!سرلا!+لم11703ليا

تا5تحتوز(43.7ء"!!نصأ+لم117013ليا5*"ط!كأال7

ا-01:213عبق؟ا:011مزكلطى92118-2:36أعقىكط5

؟13:اع!؟34-2:35أع؟ا:011مز:44مئى:

:13اعب؟34-2:35أع؟ا:011مز36::مرقس

ا:011مز:41-44لوقا:
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41-22:146امت

رثأ،7يدعوهداودكانفإن4د

ابنه؟يكونفكيف

اأ35-12:37)مر

رثأ،7يدعوهنفسهفداود37

ابنه؟هوأينفمن

41-44(:02الو

رثآكر56يدعوداود4،فإذا

؟ءصاب*1يكونفكيف

4821أرقم

يستطعفلم46

بكلمةيجيبهأنأحد

أحديجسرلميوم7ادذلكومن

البتة.يسألهأن

456(ص282ب)رقم34:،132

أحذيجسرولم

يسأله.ألىذلكبعد

453(ص281)رفم02:04

يتجاسرواألأد.4

ضء.ع!لألرهأد

سرصاص9!ءه3دلا!ساعة46.7بحصمصوسسر-.!ضع-حات،+".565.01011424رلم55!!بالروح)43(+45متى:

تاشاه28.565ل!55*ما5!كأنصأحمر.!سرص+3!اكا290ولادأ737:مرقس

"حم!ه!ه!ولدصأ+"،أ630ل!لالا"ط!كأ16+رالم630لاهللا!كأدصأا!ر.)1241(3)"("ط!ي!644!!لوقا:

والفرئسيينالكتبةرياء284.

لحس

أ-23:36مت

خاطبميسرعد16حينئذ1

وتلاميذهالجمرع

قانلا:

موسى6ادعلى

الكتبةجلسكرسئىص

مافكل3.والفريسيون

إفعلوا76لكمقالوا

حسبولكنواحفظوام،

45ب-12:37مر

كثيردا511الجمعوكان37!

داوفي6بسروريسمعه

تحرزوا:ملقا!تعليص

الكتبةمن

45-2547:لو

ا:11:46،52،42؟6:93؟ا

4،47-48،41-اه؟93-ا

11؟43

جميعكانوفيما45

د-اد6تاليسمعونالشعب

حذرواإ،6:م151تلاميذ

الكتبة

327(ص491)رقم11:46

13:4-د،12-17يو

7010للاتحفظراأد3.7س!هلم03*!02!لم2070101380طكألصأ50هـ*23!ءه007لم3!36112!ى:

أ7قبءه007لم!واحفظرااعأهه6ءأ1قبصسرصلاتءه29!لم20ط!!كألصأء"3007تفعلراألىأسر9آ13803

"ء20298ط!كأ2لصاهـحهإحفطواا؟سرصءه)3(.كأإلحعلرااسرصوافعلواإحمعرااسرص.صلات!،701013803للاوافعلراإحفظوا

)عرص(ء0565!أيضألهمقال565(0)-عقمفلما0386+لملاط!ولنص!ة0332.565.007د!5!ما537:مرقس

فبسرلا!+صلم6013)3(5"ر"للاطوللأنصأ"طمأا!!64512!لوقا:

ا:7-ا14لرة45-47لوقا:
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يقولونلأثهم؟تعملو!لاأعمالهم

يحزمرن"فإنهم.يفعلونولا

م!أوعسرة-الحملثقيلة6أحمالا

،الناسأكتافعلىويضعرنها

لاأصابعهمجادجمافهم6

يحركوها.أنيريدون

وكل

لكىيعملونهاأعمالهم

؟الناستنظرهم

عصائبهمفيعرضون

،7الأهدابويعطمون

الأؤلممئكأ-ل16ويحثرن6

والمجالسالرلائمفي

المجامعفيايماولى

الأسواقفيوالتحثات

يلىعوهموأن

.؟سثدي:لناسا

امتدغولا6نتمأثاوأ

محممعلص7لأن؟سثدي

جميعآوأنتم7،واحدهو

أ-منكمتدغراولا9.إخوة

لأن،الأرضعلىأبآ

داصآبلكمداد6هرواحذ

تدغواولاا..سماوفي7

014ب-12:37)مر

يرغبرنالذين

جبب7بادالمشى

الأسواقفيوالتحتات

فيالأولىوالمجالس93

الأولم!والمثكآتالمجامع

الولائم،في

45-02:147الو

أيهاأشملكموويل:فقال46

تحملرنلأنكم،الاموسيرن

الحمل،عسرةأحمالاالناس

بإحدىوألنم

لاأصابعكم

أحمالادتمسئرلى

يرغبونالذين

جببأ-بادالمشى

الأسواقفيالتحماتويحثون

فيالأولىوالمجالس

الأولىوالمئكآتالمجامع

الرلائم،في

705(ص90\3ص!ا:4-ه)رقم

وحلعالعثاءصقام

:أتزرمنثفةوأحذثيابه

لطماغصثثتم5بها؟

أرحليغسلوابتدأمغسل

الئبالمثمفةويمسحهاالتلايذ

لها.متزرأكار

(705ص903)رقم-17ا13:2

أرحلهمغسلقدكانافلما2

واثكأثيابهأخذاوا

أغيمئم:لهمقالأيضأ،

أنتما3بكم؟صنعتما

نجئدأ،ومعفمأ،تدعرنى:

كذلك.لأنى،تقولرنوحسآ

والمعفمالشدوأناكنتافإن4

فأنتمأرحلكم،غملتقد

بعضكميغسلأدعليكميجب

أعطيتكملأثى15لعفبى؟أرحل

بكمألاصنعتكماحتىقدوة

صعسرحرلات!،07010.13803*)+(5!نص!!كيرةأحمالأ!!ه30070101أبحسسرص.كراتء"298مياا!46:متى

ء"(5)-ط!مثياب0.7فسر)ص.ص؟.لىء"33.298.0101ط!!كأنصأسرصلات+لم07714010.138013*فبال16)مصوس(

07فبسرلا!ءه33.298آط2*ايأولىالمتكآت066مصوسصعلاتءهلم5!!كألص!لحسرا!+،م70)0.!130*ط

1س()سرصا!5أحداتدكرالا086قبسرلىلات2981241،1.آ001380لا!كأنص!سرص.ص.-+"لم7010*5+شدى

!0101.1241.1424."301380.28.007.298!ك!المسيح(1.)17ا!+33298!كأنصأ!3"ا07010.1380*()6ط!كأ+2شيدئر6

38.33.298)0!كأنصأ!لموا5*سا*!احه1241.1424-أكلمص؟بحصعسرص.ص.لىلاتء"5!لكم096ص++سرص

هء70103333.298لا!*لصأسرص+01330.13603لالأ5ياوا!ءه(م55*!)-الفي16حه1515

؟سرصهإ45أ3875:مرقس

كر.صسر013!أ6465:قالو

ممما401فىى102يى33)بو(قا-57

ا3:يع:18ا7-ا:14لر6-9:0211:7ت؟:68تث،13:9خر؟5:16؟ا:6ت:15:01115أع:4مى:
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أ-23:136مت11

هوكلمعف!لأن6معفمين،

اوأكبركما.المسيحواحذم

لكم.خادمآيكرن

نفسهيرفعفمن

يضعومنيتضع

يرتفع.نمسه

الكتبةإدهالكم،ويلف5

لأئكم،المراؤونوالفريسيون

السماواتملكوتئغلفون

تدخلونفلا؟الناسقذام

تدعونولاأنتم

.يدخلونالذاخلين

الكتبةإدهالكمأ"فويل7

لأثكم،المراؤولىوالفرنسيود

ولعفةالأراملبيرتتاكلرن

لذلك:صلراتكمتطيرلى

.،أعظبمدينولةتأخذون

014ب-12:37امر

بيوتاحملين6اد04

يطيلونلعفةو5+الأرامل

يأخذونهؤلاء:الصلوات

أعظم.دينونة

ل!

45-47(:02الو

(723ص491تمر)25:ادا

الامرصيرن،الهالكمويل

أخذتملأنكم

الصرفة؟ممتاح

دحلنمماأنم

منعتمرهم.والداخلون

بيرتيأكلون6الذين47

بإطالةيتذزعونو5الأرامل

يأخذونهؤلاء؟صلاة6اد

أعظم.دينونة

لح!كف(

4821أرقم

يو

الحقألحقا6أيضأ.أشمتصنعر)ط

منأعطمعبدليسلكم:أقرل

أعظمسرسرلولاسيده

هذا،علصتمإنا7.مرسله

.عملتموهإلىفطوباكم

لأئكم،المراؤونوالفريسيرنالكتبةآيهالكم،اويل3

دخيللضنع6والبرالبحرتطوفون

لجهنمابنآتصنعرنهحصلومتىواحد،

مضاعفا.منكمأكثر

!اة073140101330.28.1424كأ)6هولكميأنواحدأ5"(007لم)ا-3سرصاص31()ع44ءهرلم5ا-4!ء"!54ا-0163متى:

!ه!4*13.0!"33298ط!نصأفصسر)س(4لم+راه7010.13308كواه*كأألمعلم1241(..5650101ا!4.4010.1380*!لكم-

المراؤولى،والفريسيرلىالكةإدهالكمفريئ(7411دحصصع-تص.صسرص3/+"365.00712411424،!2.!130.130ر04010.7010!للا

.4010*12آبعدوضعلك!نفسههو!لحصسرصضعكلىاتءهرلم.أعظمديخونةتأحدونلذلك؟صلواتكمتطيلونولعفةالأراملبيرتتاكلولىلأئكم

لتصنعرا01.7بحصمصوسصعسرصشعا!الملمع3!،!ءههـ29!3.ر201ع!!!نصألح-حصسرلىلم+130.1380و7010.

تمنعرا!لكى!مح!"رد!هـ5

تا28.565"3دلا!والأيتام+اقبءه()رام"هوياكلرلى047:مرقس

س!هري!5"!!صلرا!وز(أةو"5وء"(دلا)"!احملير7دا7لوقا:

مت؟292(ص166)رقم!9:48لر؟292(ص166)رقم9:35مرق؟)بو(ا-547قىي33

3166)ر18:4مت؟517(ص313)رقم22:26لو؟415(ص263)رتم43-01:44مر؟

377(ص237)رقمب18:14لرقىى3آ3551(ص

،3د:مر!؟02:26ت:11:تى

ه:6؟2:01أع:61115:دلطا

9:48لر،01:43

13:43؟

(؟أ5صر،263)رفم02:26-27

215)رقماا:41لو؟292(ص
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أ-23:136)مت

حلفمن:القائلرنالعميانالقادةآيهالكمويل16

.يلتزمافيكلبذهبحلفمنولكنبشىء؟فليسبالهيكل

أعظم،آيما،والعميانالجفالآيها17

8!وس؟الذهبئقذس6الذيالهيكلأمألذهب

حلفمنولكنلىء!فليس،بالمذبححلف

،العميانآيها7."91يلتزم،عليهالذقيبالقربان

؟القربانيقذسالذممطالمذبحأمألقربان،أعظمآيما

حلف،فقد!المذبح!فقنفإن.

بالهيكلحلفومن21عليهماوبكل

حلفومن22فيه،6!ساكنوبادبهحلففقد

اللةبعرلقحلففقدبالسماء

عليه.وبالجالس

لأثكم،المراؤونوالفريسيونالكشةآيهالكم،ويل2

والكضرنوالثمومارالنعنعتعشثرون

رحمةماد6وألحق،الناموسأثقلوتركتم

هذهتعملواأنينبغىكانأف،5؟والايمان

يصفونالذين5،العميانالقادةآيها24تلكتزكوا+ولا

الجمل.ويبتلعون،البعوضة

لأثكم،المراؤونوالفريسيرنالكتبةإلهالكم،ويل25

والصثحفة،الكأسخارجتنقون

.دعارة7وإختطافآمملرآنداخلسوهما

الأعمى،الفريسىآيها2

يكرنلكى،+الكأسداخلأؤلآنق

نقيآ.أيضأء7خار!

لو

124(ص81)رفم6:93

يقردأنأعمىيقدرهلمئلأ:أيضألهموقال93

7حفرةفيإلاثنانيحقطأما؟أعمى

327!ص491)رتم11:42

لأتكم،الفريسيرنآيهالكموبل2"ولكن

بقلوكلوالسذابالععتعثثرون

ومحثةالحقعنوتتجاوزون

تلكتعملوا-أنينغي-وكانهذهال!ة؟

تزكرا.لا

327(صر،491)رقم9314-:11

الفرييرنإدهاالآن31:الرتلهفقال93

والقصعة،الكأسخارحتنقود

وحثآ.إختطافأفسلرءلاطنكموأثا

صع؟الداخلأيضاالخارحصنعالد!يأليىأغياء،يا.4

يكرنثيءكلفهرذا،صدقةعدكمماأعطرابل41

دقيأ.لكمهر

4821ارقم

مح!/+،3!راه.رراهللاح!والجفالأيهاور(229891.7"!كألص!فب+1380.313راه03*حطمقنس176مى:

5630072980101و)13080ر04010ع2*طظ!حسك!21.7بحءسرص.صلات2!9لم20ط5كألصأقبسر

ةا01380.33.298.1424ط!!كأنصأ+لمرا130و*ح+ما+هعاع0236قب+"28.424)لم،51!*لص!3ريسكن!+"1241

سص"4،+ه0.1380.33.565.2980101للأ!امم!ح!نصأبحمصوسصع-لات+ه28007.1241.1424لم16راه03ع5كألا

28.007!مم!إممأح0256صع-ح!ا+ه!ول0245+لم.138013راه03للا!حنصأء"298ط!كأتهملوا!16صع-ح

لات+رلمراه1330.8*حط!*+رالصتحفه026ءهل!طمعأ!فسرصلات،نحاسة!)سر-(للاوإممأدعارةأسرسلم+ه

كلم!؟مصوسلات5"*-أسرص.ص+هـ130رو)5*حط2!كأهصا17ربن!ت؟سرص231//ع!7لهلم5!نص!قبصعرص

سرصعة28.007.142441م013!+!نص

261(صا.ه)رقم15:14تق؟يماي4ءق07

؟33-37:أتد16-22:مى

7:4مر2-26:د6:118س

؟27:03لا:23-24ا26:81مز؟8:13ولا:121ا03:92خر:17ا15:141
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4821ارقم

لأثكم،المراؤونوالفريسيونالكتبةآيها،لكموبل7827

تظهرمن-خارجهى6مبئضةقبورآثمبهون7

أمواتعظامممملؤةفمن-داخل،جميلة

خارجمنأيضآأنتمهكذا28.نجاسةوكل81

مشحرنونداخلمنولكئكمأبرارآ،للناستظهرون

إلآ.ورياء

لأثكم،المراؤونوالفريسيرنالكتبةإلهالكم،ويل892ث

وترينونالأنبياءفبررتشون

أيامفيكئالر:وتقولون03،الصذيقينمدافن

شاركنامهم6لماأبائنا،87

أنفسكمعلىتشهدونفأنتم31الأنبياء.دمفي

.:الأنبياءتتلةأبناءأئكم

آبائكم.مكيالإملأوا6!:فأنتم32(9

،الحنات%لها

دينونةمنتهربونكيفالأفاعىأولاد

جهنم؟39

إليهمارسلأناهالذلك

تقتلونمنهم+،وكتبةوحكماءأنبياء

مجامعكم/فيتجلدونومنهم!وتصلبون69

مدينة؟إلىمدينةمنليتطردون

سمفكزكىدثمكلعليكميأتيلكى

مدينالأرضعلى99

،ابركيابن!زكريادمإلم!الصذيقهابيل

والمذبح.الهيكلبينقتلتموهالذي

يأتىصكفههذا6إنلكم:أقولألحق201

الجيل.هذاعلى

327(ص491)رقم11:44

لكم،ودل،4

والاس،المخفيةالقبررمثلتكرلونيأئكم

يعلحون.لاعليهايمشونالدين(أ

491)رقم111:47-48

لكم،ويل

الأنبياء،قررتبمو!

327(ص

لأتكم

إدأ48.فتلرهمأباؤكمواد

لأئهمألائكم،بأعمالوترضولىتكونونشهودآ

.تمرنوأنتمنتهلرهم،هم

327(ص491)رفمها-11:94

إليهمأرصلاللة:حكصةتالتأيفأ9"لدلك

صهمفيقتلرنورسلأ،أدبياء

،نوديطرو

إنضاءمنذافهرقالأنبياءحميعدمئطل!لكي05

مدمن51الجيلهذامنلمالعا

زكريادمإلىهالل

واليت؟المذبحبيرأهلكالدمم!

ئطلبإئهلكم،أقوللعم

الجيل.هذامن

)مصوس(!مملرداخلفمن،بيفنالقبريظهرخارجمن!33مملزونداحلمنلكثكمابرارأ،للناستظهرونخارجمنأشم16لم!تماثلرن271:متى

س!هعهـ!ستحلأون16(10:و-:0321311ءه007لم13!!نصأا!؟"25أ+1330.!راه*طحبم77!261..3

سرصصشعت9ع33.56541لم13راه556ل!!كأنص!بحسرصضعررات+130رط!حو34.7اكا؟ا!!ئيمرن!صع-

ه+28.565.0101.1241.1424"57سا!حكأدص!+ه33.007.298لم01380!*ك!6!036+!!035لرس؟،!ها

24(ص14)رنم3:7لر!24(ص14)رنم3:7تقىى1119اء-7:53أعقكلي!88

51-7153:أع92-5:91:32مر؟:233أع:27-28مى:
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1-21:219ير؟4-47د0:2لو؟3704-:21مر؟37-2393:مت

لر

327(ص491)رقم11:43

المحل!تحثرنلأتكم،الفرثسيونإلهالكم3"ويل

الأسراق.لىوالنحناتالمحامعلىالأؤل

اورشليصعلىيبكيلممو!285

213(رفم)ق

1285)رفم

37-23:93مت

الأنبياءقاتلةيا،أورشليمياأورضليميا37

!ا،7إيىائرسلينوراجمة

كما،أولادكأجمعأنأردتمرةكم

جناحيهاتحت6!افراكأصتجمعدجاجة*

خرابآ.5لكمئزكبيتكمهوذا038:يريدوالمو

نأإلىبعدترونىلاإتكملكم،أقوللأنى

باسملاتي1هبارلمظ:تقولوا

لل!ما

34-13:35لر

354(ص213)رتم

الأنبياءقاتلةيا،أورشليمياأورشليميا34

إليها،ائرسلينوراجمة

كماأولادكأجعأنأردتمرةكم

،/أجنحةادتحتفراخخاصثتهااد!دجاجة6

.7لكمئزكبيتكمهرذا35تريدوا.لمو

أيأتى6حتىحطص*تروفلا7لكم،أقولاف،5

بماسملاتي1هبارلمظ:تقولرنموتتأ

ثرفي

!*لم013طحكأ2لحاصئتهاالى16حه3.007.29!رلم،51ط)!(!!كأ77!دص!+1380للا6!أ1صرصلا!ءه!في377متى:

51و08للا!صأكأ77714ءنص!بحصصعصص2/لمطهـ!738.0(:1اء"3.298و01380*5ا!.كأ14"77ءنصأ5007!-

اوس؟لححرمصرسحرسرصلات!ي!را

حر!سسركرشع-دلمات+".33.007.29612411424.-28د!3ديا55لا!خرابأد(.22)إر703.7ءر!*!!*أ+ه36!الوقا:

لم!13لا5للا"5!!كأ2عه7ونص!سرصاتء"ط+كأوهـء15صعسرصلات+"565.0101آ!*"!ا!!ولئما01!وه،بهبر7ونص

!!ولكأنص!+لملأ!ا!وهـ!7روز(16اتءه1241لمه"عه!كأوهـء7أ47ونصأسرلات!لمل!31للا!إئكم17سرصلات

نصهأ+لم(الا*!وفتيأتيأنأءه.)1241(0101رلم)5(لم!مجمم4رأنوز(أءه298"-أ!7!هو-16ا!)رلم(ه"*

189:26مزى117ه:22إرق5

22:هإر؟9:7مل38:امى:

91:351141:لر34-35:لوقا:

:11826مز!21:9مت93:أا

:9138لو؟:11826مز؟22:هإر
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الأرملةفلس286.

6821ارتم

ن!284

41-12:44مر

(9ء4ص37-04!:21

ونظرالخزانةتجاه6جلس7و41

الخزانة.فينحاسايلقى!الجميعكيف

فجاءت42؟كثيرآيلقون/كثيرونوأغنياء

ربع.قيمتهمافلسينوألقتفقيرة5أرملة

لهم:فال7وتلاميذهفدعا

الفقيرةالأرملةهذهإنلكمأقولألحق

الخزانة؟فيألقواالذينجميعمنأكثرألقت6

ألقوا،فضلتهممنالجميعلأن44

ألقتحاجتهافمنهىأثا

معيشتها.كلعندهاماكل

21:ا-4لو

ل!(

فر%ىاوتطفع

قرابينهميلقونالأغنياء

أيضآورأى2.الخزانةفي

،+صإثنينفلسين6هناكألقتمسكينةأرملة

:فقال

صفقيرةادهذه6الأرملةإنلكمأقولبالحق

الجميع؟منأكئر6ألقت

ألقوافضلتهممنهؤلاءكل7،لأن

ألقتحاجتهافمنهيوأئا،7القرابينفي

+لها.اليالمعيشةكل6

"؟28.565!013*يسرعالواففأ9!(الخزانةبعدوضعالكنيسوعالجالسأصع-حصسرسلات!وليسوعالجلس416:مرقس

كفم43.7ات0565!0425!!احه33.1424للأ!أمام16بحصع-مما!ءه298لاطه!!نص!)اور(؟3.صسر

.33.565لا55لا!!ول*نص!+الم)13*ألقتفد16؟،007.298،1.)1424(33.565للأ55لا!!!ولكأنصألات+313*

.ءا!!*نمىأ+لملأه**ول503تيشهاربعوز(17ءهر.3298.1241!ه"ط!!نصأ630313+"هول62لوقا:

رلم+630للا5للا5ول+اللةاءه55!*نصأ+3را؟60ليا5*طولجميع4.7؟"لأ5*5!أعظم16حه33.1241ري!"

+)مناء"33.1241ل!3"!!ط*نص!630.20103+"ه"ولجمغ16)نب(سرص.صءه12413!طكأنص!سرس.صتت لا

!ا"+298رلم3630فيسمعسامقانأذنانلهمن:وصرخهذاقال(القراءاتكتاب

802:يو:41-44:مرلس
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النهاياتخطبةلملا.7

(782أرقم

الهـلهكلخراب287.

ا-24:2مت

ل!صى

هيكلادعن6ويسوعخرجثئم

تلاميذهفتقذم،ممضى

أبنيةوه-سلكى

الهيكل.

؟هذهجميعتنظرونأما:لهمفقال

لاإثهلكم،أقولألحق

حجرعلىححرههنايزك

ينقض.لا

13:ا-2مر

الهيكلمنخارجهواوفيما

:تلاميذه+أحذقال

الحجارةهذهماأنظرمعفم،يا

يسوعادو26.الأبنيةوهذه

العظيمة؟الأبنيةهذهأتنظر:ملهقال

لا

حجر6علىحجرههنا5ئترك

.7ئنقضلا

21:5-6لو

الهيكلعنيقولونقوئمكانوإذ5

وتحفحسنةبحجار؟مرينإئه

نذور6

ترونهاالي5هذه6:قال

لاأياثمستأتي

ححر7علىحجرفيهائزك

ئنقض.لا

د33.007.2،8.1424م13)ه(طه5ك!نص!ع"!مضىالهيكلمنأ+1380*خا-1463شى:

الات+را)الم)!(وللهقال+"()6أجابيرعالو026+لا"ط!ث!نص!ا!28.565.007.298لم،551!ولمن17مرذر:

سا*"!كأنص!لات+"0101.1241!!ول!15بحصع-)صص.ص(؟ه733.298ط!*نص!(يسرعال5:لأسرصعصعص

غيرأخرئقامأيامثلاثةوفي58(:1)4+ا+565.0101!ه!!ولاأة!لأ16)بح(صعسرات*ه29.1424!.33565.007..13328دلأ55

تاللا!بالأيدى)ممنوع(

33.1241د،)6بحصع-حح"3298ر-ا!كأ+ههناابح-سرص.صات،5.لياسا!065ء"*)56(ول!64لة6لأأ-ولأكة*ح5لوتا:

كر
بح-صعسسرس.صضع*630-2010للأ5"ولنص!)ات(04ههناحاثطفيأ(سرح!ه

434(ص027)رفم41-91:44لرقىاى

2:91لو؟91:44لر؟93-27:04؟26:61ت:2:تى

2:91ير؟15:92؟8ء:41مر؟43-91:44لو:2مرلس:

6:41أع؟51:92؟41:58مر؟4-91:434لو:6لوتا:

6:14؟أع
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الحالصن!الةقبلماعلأمات288.

8821ارقم

2:3-8ما!ا

23-24:26؟24:11

جبلجال!علىهروفيما3

تقذمالزينون

انفرادعلىتلاميذهإليه

لنافل:قائلين

علامةهىوماهذايكونمتى

انقضاء7ومجيئك

وقاليسرعفأجاب4؟الدهر

أحذ؟يضفكملاأنظروالهم:

باسمىسيأتونكثيرينفإن

المسيح،هرأنا:قائلين

كثيرين.ويضقون

بحرولبتسمعونويعرف6

ترتاعرا؟لاأنظروا؟حروبوأخبار

،+حدوثهامنبذلالأته

بحد.المنتهىلي!

أئهعلىأتةتقوملأته7

ونكرنمملكبماعلىومملكة

ولكن

13:3-8مر

جبلعلىجال!هووفيما3

صألهالهيهلتجاهالزيترن

وإند!اوسويوحناويعقوببطرس+

لنا،،قلانفراد:على

العلامةهىوماهذايكونمتى

؟هذاجميعيتثمعندما

يقولإبتدأيسوعفاد56

أحذ؟يضقكملاأنظروا:ملهم

باسمىسيأترنكثيرون+

مر،أناإئىتائلين

كئيرين.ويضقون

بحرولبسمعتم7فإذا7

ترتاعوا؟6فلا،حروبوأخبار

ولكنحدوثها،منبذلا7

بعد.المنتهىلي!

أئبماعلىأثةتقوملأته

تكرن7مملكيما،علىومملكة

أ2:7-أالو

2؟1717:23:ا

+فسألوه7

معفميافائلين:

العلامةهىوماهذايكونمتى

؟ميصيرهذامزمغعندما6

:فقال

تضفرا؟لاأنظروا

باحمىسيأتونكثيرينفإن

والزمان؟هوأنا7:قائلين

وراءهم.تذهبوا7فلا؟فرقيبد

صوولبحمعتمفإن

تجزعرا؟أ-فلاوقلافل،

ولكنأؤلأ،حدوثهامنبذلايأئه

فالثتم.ا!عندئذالمنتهىيكونلا

أتهعلىائة7تقوم/:لهم

"وتكرنمملكيما،علىومملكة

سرصلاتءه365هذه!عرس.ص+138013*حكفها6.7حه3363.298رلم5ساصا!كأنمى!+رلم8،10*!ال73تى:

كرلت؟فبءه،3.298ي!5ط!!!نص!/()حهيهـ5(.1241)6كلهاهذهأ

اء")1424(..0563007!لهمقائلأيرعوأحالهماحصع-صص+!بفولوابندأيوعفأجابهم056ء"؟556!كأال37:مرقس

نص!ترجمات+لم013!!إنوز(6.7بحصع-حصسءه8و3.2رلاط!!نصأس!ه26)ر)(لم*يقولوأبتدأيسوعوأحابهم

نصأبح-حصع-حصسرصلاتت+لمرا5ط!ولكأ2لأتهور(517"0تضطرلوا16!لمطعداهكلله!!ع،!داه!لة076!*ط!كأ

تبء"للاللاسا!!!نصألاتبنل!،1هولو8.7لحصع-حسرسللادى5+!

إذأ3117؟ءه1241ط!كأدصأسرصلات+لم/630.20101"5دلا5ولإئيوز(18.7!مجينكوز(6!التلاميذ77لو!:

)ءه(هلأتهوز(+!و59001تحافرا096سرص.صاتحه1241دلاط5!كأنص!صصس!ت+م0630201013ل!ول

-.كرس
بحصرصات
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24:3-8(أمت

أماكن؟فيمزلازلومجاعات6

.الأوجاعمبتدأصهذافكل86

(71-أ:21ألو3-8(:13أمر

أماكنمفيو6عظيمةزلازل؟7مجاعاتتكون7،أماكنفيزلازل

مخاوف،وتكونصأوبئةومجاعات6

عظيمةعلاماتياءومن6

بمنكون.الأوجاعمبتدأ7هذه

8821ارقم

لا2

946(ص928)رتماا:24

كثيرونكذبةأنياغ"ويقرم

كثيرين.ويضفرن

474(ص192)رقم224:23-26

هرداأحذ:لكمتالإنحيمفذ

؟تصذقرافلاهاك،:أوهنا،ا!ل!يح

ألياخركدبةمسحاخسيقوملأنه

آياتويعطونكذلة

يضلرا،حتىوعجافعظية

أيضأ.المحتارينإبكن،لو

وأضرتكم.صقتتدأناها

البرتة،فيهرهالكم:قالراف!ن26

،المخادعفيهوها؟غرحوافلا

تصذتوا.للا

474(ص192)رقم123:21-23

هرداأحذ:لكمقالإنحيتذ

؟تصذقوافلا،فاكهرداها،المميع

وأنياءكذبةممحاءجقرملأنه

آياتويعطرنكذبة

يضفرا،لكىوعجات

فانظروا23.المختارين،أمكنلر

ثىء.بكلوأخرتكمصبقتقد؟أنتم

371(ص234)رتم17:21

هاك،أو:يقولرن:هوذاههاولا

داخلكم.اللةملكرتهالأن

372(ص235)رفم17:2233

هرذالكم:ويقرلود

لا؟ههناهرداأو(أ،هناك

لتتعبوا.ولالتذهبوا

لص!لاتءه33للا-اورلارلومحاعاتأوشةأمصوسصسرص4"+)565(لم13راه08ساوزلازلرأوبئةمجاعات!!م36721متى:

س!هي!13لثا086صعصصاتءه0298!

حها8و28.2"ط!كأ2كأ(.2كلمة)سقرطنصأصص*-ألات00365.007و!صع-سرس.ص9+لم"اولوتكون86:مرقس

أا"+3!بدايات16بحصع-ءلات"-ا)5(!/كأأ!هءوإضطراباتوأوشة!صع-حسر9*لم013(،)للاول+وإضطرابات

صعلات1،ر.565.298.1424!2.3رلمللأ55ط!!!*نصأحللاهذه(الأوجاع)وئلغى-

!16)لح(صعح"3وسا!كأنصأصسرسء"232314010.298.1241!صسرصلاتت*لم63013!5*!ول261131لوتا:

أ!6302010.للا5ل!ول16142356؟نبحرصسع+ل!،60.201)0ريا5ل!دا!ول*دص!سر)ص(.كرلاتمح!"1241!

ا!لص!3(سرص.س.صاتوشتاء)+ضع/ع!231456!ا!ر.3296.1241)رلم(طئم45236

كطى9قىى124اكهاي9قي22
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المرتقبةأاضط!ادات928

001(رقم)ق

9821أرقم

2:9-!اامت!ا

24:24؟أ01:17-22

إلىيسلمرنكماحينئذأ

...،ويقتلرنكمضيق

(681أص..)رتمأ-22ا01:7

مناحذروالكن175

؟الناس

إلىس!سلمونكملأتهم

دافي6ومجالس

يجلدونكم؟ممجام!طم

أيضاوؤلا؟6اوأمام8

منمئساقونملوفي

أجلى

لهمشهادة

وللأمم.

7.سلموكم،

فلا

13:9-13

13:22

نفوسكم/إلىفانظروا!9

إلم!مكلسيسلموت6

مجالس

وئجقدونمجامع

ولا؟أماموتوقفون

منوملوفي

أجلى

.:لهمشهادة

أؤلأ6الأممجميعإلى01

.7بالانجيليكرزأنمينبغى

ساقوكمفمتى11

19قليسفموكم،

فلا

21:12-91

12:11-12

ئلقونكفههذااوقبل2

عليكمأيديهم

إلىويسفمرنكم،ويطردونكم

اد5

14:26؟15:21؟16:2يو

053(ص324)رقم16:2

المحامع؟سس!خرحونكم

كليظنفيهاساعةتأتيلل

يقذمأثهيقتلكمم!

وسجرن،مجامع

952(ص322)رقم15:21ملوقيأماموئساقرن

بكيمشفعلرنإممالكثهم21وولا؟

لألهماعى،أحلسكفههذايؤول137؟اسمىلأجل

..أرالذييعرفرنلا.شهادةلكمذلك

ا

337(ص891)رقم1-2اا:121

قدثوكماومتىاأفيافضعوا4

داومجامع6ادأمام6أ12آققلوبكم

فلا،والسلاطينصأرؤساءلاأن

سرص(ات)71)0!ترقفرنولاة171018.6!المحامعهمإلى!4ملا*ا-163مصوسصع-خسرصاتءه28!175:ا.متى

هءم1717140!!دصأ!3ر5ح4!!5أ4ة3+أأ2941!40ةولهة3ة3+أأا!33.01011424*ل!ط!سشلصرن91.7

سرصأس!ه26لماللا(وسيسلمونكم!صع-ح-سريىلات!رأولكأسيسلمودكملأن16سرصات28.565.007لم5*!!9:مرقس

9+3لىاكلهـط01001261(1آحنىحه5*)ق-:11بحصعءححه7ط!لص!ات007(565)0!ألنمسيسلصرنكمبعددللث

()صع-ح2//!ايأممحميعفي-لاتءه728298!!"!نصا+*ينبغىشعباؤلأاسرصات؟ه0565*فينبغيأولآ؟اسر

صدأسرلا!!6302010113لأ5دلا"طول2!7!.13ءه!!*دص!!لم"ا60.20)0ر57*طول21125:لوقا

"؟!!"لا

هـء136س!ه30071241را"!!إلى116ا:2لوقا

)ير(يى24قيى1115يي47قي112ياقلىى116ىى6قاي

24-25:26أع:18"أ:تى

ا7-ا:16ير:11مرثس:

:25:24113أع:212:الولا
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2:9-14(أمت!ا

.ممااوكيفتهتئوا

؟تتكقمون

ئعطونلأثكم!

/؟بهتتكفمونماالساعةتلكفي

بلالمتكفمينأنتملستملأن02

روخ

فيكم.يتبهفمالذيأبيكم

أخاهالأخوسئسئيئم

والألبالمرتإلى

يقومأ-و،ولذه

والديهمعلىالأولاد

تكونونو122.ويقتلونهم

منالجميعمنمبغضين

احمى.أجل

13:9-13(امر

تتكفمون،.مماقبلمنتعتنوا

أعطيتممهمابل

تكفموا؟فبذلكالساعةتلكفي

بلالمتكفمينأنتملستملأن

.القدسالروخ

أخاهالأخاوس!سلم2

والأبالموتإلى

ويقرمولده

والديهمعلىالأولاد

ويقتلونهم؟

أ-91(21:2الو

تجتخرا؟لكىقبلمنتهتضوا6

أنالأنيه

وحكمةفمأأعطيكم

معانديكمجميع7يقدرلا

وأيقاوموها6أن

يناقضرها3

منئمتفمرناوسوف6

والأقر/الإخرةو!الوالدين

لأصدقاء،وا

منكم،ويقتلون

أ-12،ا:12ألو

تحتخون.مماماوكيف6تهتضوا61

لأن29؟تقرلون.مماأوأ

ئعفمكمالقدسالروحأ

يجبماالساعةتلكأفي

تقرلوه.أنإ

باء

525(ص3183)ر:1426

الروخ،المعرنمطناأ2

سرسلهألذى،القدس

يعفمكممهر،باحميالآ!

مابكلويذكركمضىءكل

أنا(.لكم"1تلت

منمبغضينوتكونون...9

احمى.لأجلمأممادجميع!

كثيرونيعثروحينئذ

بعضآبعضهمويسفمون

منئبغضيناوتكرنون3

اسمى.لأجلالجميع

منئبغضيناوتكونون7

احمى.لأجلالجميع

س!ه0007!أماءك!+ةهح0216ابي؟شع-ح!اا!ءه1515لا!!01:91قى

بح-)صص()له1424د!حا!.*23أء"+!249163:متى

أبح-سسرص.صات1165ءه298!ا!نصأات-!+رالم60.2010لم"5دلا"ولكأكل0156!مهتمين21146:لولا

504ل!!016قب/عءلم29!رلملاط!*نصأصرصيلالم0630.2010*"وليقاومرها41(!ي"!)أوبناتضوهالا

كيص16اور؟س!"33.007.298.1241لمرا)951ديا5"5ط!!"7ءلصأكلم؟!تعتنواوز(أ+دلاولح+3ءإ4++أ116:ا2لوق

يرصامكلاداأاور؟ي!سركراتس!ه5

قىي،13ايى34قىي7:61131مىقى1192ى36قيي1127ي15)كر(قىى،2

كطى27ق؟ط(كر)كر11:41داقى36

11ىي31

12:52-53لر؟01:35-36ت211:ا16:7-اير.ا:02:متى

15:18يو24:9:منى

2ا-ه15:8يو:117ا52-12:53لو:2116:لولا

18:يوءا:221

27

33

36
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12-12:91ير؟12-2191:لو؟9-1313:مر؟9-2414:مت471

2:9-14،أمت!ا

؟م-بعضابعضهمويبغضون6

أنبياءويقوم

ويضئونكثروونكذبة

!ولكئرة2؟كثيرين

محئةتبردالإثم

الكثرين.

ا-21:2،91ألو13:9-13،أمر

9821ارفم

يصبرالذياولكن3

المنتهىإلم!

وئكرز14.يخلص

هذه/ملكوتاد!ببثارة

المسكونةكلفي

الأمملجميعشهادة

المنتهى.يأتىثثم

474(ص192)رقم241:24

كذبةمسحاخسيقوملأثه2

ويعطودكذبةوألياخ

وعجاثبعظيسةآيات

أمكن،لربضثرا،حنى

أيضأ.المختارين

يصبرالذىولكن

فهذاالمنتهىإلى

يخلص.

474(ص192)رتم22:؟12

كذبةمسحاءصبقرملأئه

ويعطولىكذبةوأنجياء

وعجافياتآ

أمكن،لوبصقرا،لكى

المحتارين.

منشعرةولكن!18

91/.تهلكلارؤوسكم

تقتنون7

أنفسكم.

بصبركم

الموتإلىأكأالضيقإلى061)9(متى:

91مرق؟سركروز(آ!18لوقا:

تكرل؟(1)ا!1424!041هـءه-3ا

+؟لم60رلا*"ط!ل!نصأمرقتخقصونأبح-صعلات3،ح"رلمه!ول!إقتنرا6

288)رقمب21:8لو؟467(ص288)رتم13:6مر؟467(ص288)رقمه:24تقيي93

تم2قي5،ى33411(ص691)رقم12:7لو؟172(صا.ا)رتم01:03تق4،ى11ىي52

ىى93يقى52

:13:منى

لوقا:18:

2:117

12:7

01:81مرو؟82:91

2:7رؤ:41:541191صما؟72:43عأ؟03

467(ص

2:12

3:3بط؟2

11ممط21قىكلي1147
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ا-12:291يو؟02-2124:لو؟ا-.42أ:3مر؟ا-24522:مت472

الكبىالمحنة092

0921ارقم

15-2:22مت!ا

رأيتمافمتى5

رجاسة

دانيالعنهاقالالتي1بثخر

المقذس/،المكانفيفائمة!البى

ليهربافحينئذ6،القارئليفهم

،الجبالإلى7اليهوديةفيالذين

ينزل7فلاالسطحعلىاوالذيمما7

بيته،فيما6ليأخذ

يرجعفلاالحقلفياوالذي8

.ءمثوبد16ليأخذورائهإلى

للحبالم!افويل9

13:14-25مر

رأيتمفحتى14

رجاسة

1ثي1لخر

ينبغى،لاحيثقائمة

ليهربفحينئذ7،القارئليفهم

،الجبالإلم!اليهوديةفيالذين

+ينزلفلاالسطحعلىمافاالذي615

بينه،منشينآبمليأخذ6يدخلليلا

يرجعفلاالحقلفيوالذي

ثوبه.ليأخذوراءاد/إلىا

للحبالىفويل7

25-2124:لو

17:31؟91:43-44

محاطةأورشليم7رأيتمفمتى02

ثهأإعلموا7،بجيوش

افزبفد

بها.خرا

ليهربحيننذ21

الجبالإلىاليهوديةفيالذين

خارجآ.فليفروا7وسطهافيوالذين

يدخلوها.فلاالحقولفيلذينو

ليتتمانتقامأيامهذهلأن

.مكتوبهرماكل

للحبالىوفي237

"+28.007.296.1424ي!000490!لصأ+ه335650101.1241ر"231330*لا!ه!*نحر0166سرص1515!15متى:

لاتت!ا!28.33.1424لم5!ضينأور(16اء20490.33.007.296.1424ط!!كا(:ةأ!ح!4كأ)2*لص!+لم16راه3للالينزل17.7

لات+ه33.565.007.298.1424لم2049013ط!ي!!!نصأسرص/+ه!01330.2.0101.1241!للاألثياب0186+*هماكس

نبسر

سر+3"ا4010لاللاطول*نصأسرص.سلات0565.007!والذىأء!1424!الذى!0156؟5يقرأما417:مرقس

"!*دص!*ا!ح"29!دلأط!!21!6قبسرص!اء29850"ط!!نصاصسرصلات+آ013للا!ولالبيتإلى7

س!ه2350.)4714010(!!!016+ل!،51

.521ع*1424!سعلمون!دلدياوس!آدلا"تعلمرن17ءه*"!()*!كألصأ!لم63013"طهولال.72لوقا:

تاس!هدا!!لصأسرينمع+313للأهللا"شأول!ف23.7!7!+

قييا

كطقي12

11:31؟9:27داى113يي33

،9117:26نكقي1114ىكط93

؟11:31؟9:27دا:15متى:

11:13؟9:27دا:14:مرقس

؟41-91:44لو:02-22لوقا:

12:111

121:11

23:28-31

32:3511تثقى506:131101)ص(أش311-2:4ش2ق؟12:11؟

23:92لو:91

23:92لر:117

23:92لو:1123
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ا-12:291ير؟25-224:الو؟ا-.1342:مر؟ا-24522:مت473

15-24:122)مت

تلكفيمرضعات7واد

يكونلالكىوصفوا02.الأيام

فيولاشتاءفيهربكم

حينثذيكونلأنه21:سبت6

منذمثلهيكنملم6عظيثمضيق

إلىلمالعاابتداء

.بكونلنولاجمميإلاالآن

،الأيامتلكئقصئرلمولو22

لأجلولبهنجسد.يخلصلم

تقصئرالمختارين

.الأيامتلك

13:14-02(امر

تلكفيوالمرضعات

يكون6لالكىاوصفوا8.الأيام

لبشاءم؟

الأيامتلكفييكرنلأثه

منذمثلهيكنلمضيق

إلىأدئة/خلقهاالى!الخليقةابتداء

.يكونولنالأن

،الأيامتلكالرفيميقضر6لمولر02

لأجلولكنجسذ؟يخلصلم

فصئراختارهمالذينالمختارين

.الأيام

21:02-124الو

تلكفيمرضعات6واد

؟الأيام

يكونلأنه

عظيثمضيق

الأرضعلى

ويقعون24الثمعبهذا7وسخط

وئسبونالسيف7بفم

أورشليموتكون،الأممجميعإلى

حتى،الأمممنقدوسة

/.الأممأزمنة!+تكمل

476(ص25-29221:28)رفم

434(ص027)رفم91:43-44

أعداؤكبكمجيطونأيامشأتي"فإئه

منويحاصرونكلكويحدقرن.ممزسة

فيلض،وبنيلي""ويهدمونك،جهةكل

لأنكفيك،حجرعلىحجرايزكونولا

.افتقادكادالزمانتعرفيلم

0921ارقم

0007"!يحدثلن0216+ه1330.281424-!5سبتفي!ع490بوت!لةمما40؟؟54داها0026!أ،!س!*هعهاع،لا5أ-91متى:

وله.0.00712411424*!ولا16ربن؟

شتاءفيهربكميكون!بحص(صعصال!طسبتأوتكونهذهضتاءأاتءه28.565لم03()*شتاءهذهتكرن!!يكرنشتاء186مرفس:

سرلى.حر!+ي!هك!025261ا!س!ه565ه!!091بح-سرص2350لالأ!"!نص!قبحرصرس+)ط(له4010لياول2!

لات29!ءه*!طنصأ)ات(28.565ءهلم)*لأ(3هيقصئرألثةأ124ءها*ا

9"+15كةأ0426لاتاة29812411424ر3لمرا!؟"يمط،!ح!!كأنصأيسرص+5*في17!ا!!لأكهأ!+ع+هكةأ-23لوقا:

!!ابح298.1241طوتكرنأر!نةأ!وتكون0124117

يياقىى12:31133زكقي1126)تيو(ا:12داقيى21

1212:2:ا؟يؤ:21:دمتى

11:2رؤ؟8:13دا؟63:81أيق؟11:25روم:24لوقا:
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12-12:91يو؟02-2124:لر؟21-1323:مر؟23-2428:مت474

21:02-124الو)مرص!ا:14-15125-24:122)مت

372(ص235)رنم137:31

علىكانمناليومذلكفي

فلا،البيتلىوأمتقهالسطح

الحقلفيوالذيليأحذها،قيل

الوراء.إلىيرجعلاكذلك

1211ارتم

يى12قىى93

23-24:28مت

24:4-5،11

هوذاأحذ:لكمقالإنحينئذ23

تصدفوا؟فلا،هناك:أوهنا،الم!يح

كذبةومسحاغسيموميأئه

آياتويعطونكذبةأنبياغ

+يضفوا،حتيموعجائبعطمة6

أيضا.المختارين،أمكنلو

وأخبرتكم.سبقتقدأناها5

البرئة،فيهوهالكم:قالوافإن26

الكذبةوالأنبلاءالكذبةالمسحاء1920

13:21-23

13:5-6

ب17:23-24،37

21:8،17:02-21

هوذاأحذ:لكمقالإنحينئذ21

تصذقوا!فلا،هناكهوذا7هنا،الممميح

اوكذبةمسحاء!سيقوملأئه6

آيابو+يعطونكذبةأنبياخ

يضفوا،لكىوعحائب

فانظروا3.المختارين،أمكنلو

شىء.بكلوأخبرتكمسبقتقد+؟أنتم

372(ص235)رفم17:23-24

هناك،6هرذا:لكمويقولون

لتذهبوالا6ههنام؟هوذا:(أوأ

لتتبعوابم.ولا

نص!"ئ!ضالين!كرلارر؟ء"20333طمضفين16بح-31الملمءه+للا*23وز(!بح-ء"26243128.1241.1424متى:

صر13//لمس!+ي!3*!

.3565.007ر2350لا"ط*نصأ؟بحصع-حسرصات+ه260101لم55!!!)ح(ولأو!صع-حمرس31!+و21:مرقس

بصنعرن165ك!أحه!!اترجمات+ي!4010.235013ليا5*لا"!ولنصأح!ف!0226سرصلات+"298.1241.1424

نصأبح-سرلات+ل!را004010كهـشا!هاوز(23.7فسرلات!ل!2350ليا*كاضأكلهـ!ك!نص!ءء"28.565رل!5!

تب5"2350.28للأللايا!

!)سرص(لاتا!630.2833.*!!ءه(!ك!المسيح+)هناكهوذا،ههناأ)يرص.ص(ء"ط*ههناهرذاكأ(و+)،هناك!236لوقا:

7ء!رنصأ1،المسيحهناكهوذاأو؟تتبعرافلا،ههنا!سرصشع-حات!،لم2720لا5"وللأ(المسيح)+هناك،7()-هوذاأوههنا

*5طتتبعراولكن،نصكماأ3سرص3تصذقوالا!صع!تتبرا(،3:جمه)،11647

)مت(ى21،ىممط17ق،2-13:4تثقيى113الو(يي21قاى811-.ا:2تس2قياى

:17لو:26-27:متى

7:51مت:22:مرقس

رؤ؟22-24

4:48بو،
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12-12:91يو،02-2124:لر؟21-1323:مر؟23-2428:مت475

23-24:128امت

فيهوهاتخرجوا؟فلا

كمالأته27تصذقرا؟فلا،المخادع

المشارقمنيخرجالبرقأن

،المغاربحتىيسطع6و

؟الإنسانابنمجىءيكونهكذا

اب42،73-71:32الو21-13:123)مر

كمالأئه،2

تحتناحي!منيبرق7البرقأن

السماء/،تحتناحيبما!إلى+يضىءالسماء

الانسانابنيكرنهكذا

.ايوهـءاادافيا!

1912ارقم

24

الجثة،تكرنحيثما28+

النسور.تجتمعهناك

467(ص288)رفم4-ه:241

ألظروا:لهموقاليسوعفأحا!

كثيرينفإن5أحا:يضفكملا

هرألاقانلبن:باحميسيأتون

كثيرين.ويضقرد،المح

946(ص928)رفماا:24

كثيرونكذبةأنبياءاويقرما

كثيريى.ويضفرن

372(ص23د)رقمب17:37

الجتة،تكونحيثلهم:فقال!

م.تجتمعنسورادف6،هناك

467(ص288)رقم13:5-6

أنظروالهم:يقرلابتدأهـيسوعاد5

كثيرولى6أحذ:يضفكملا

هر،أناإتىفانليرباس!سيأتون

كثيرين.ويففولى

467(ص88288)رتم:12

الطروأ:لفقا

كثيري!فإنتضفوا:لا

هر!أنا:فائلينلاحمىسيأترن

وراءهم.تدهوافلا؟ترتقدوالزمان

371(ص234)رنم022-ا:17

اللةملكرتيأتىمتىالفريسيرلىسألهوئا02

.ممراقمة،اللةملكوتيأتىلا:وفالأحابهم

يأن،هاك:أوههناهردا:يقرلرنولا

داحلكم.اللةملكوتها

بحصعصسرصلاتءه33.007.296لم5ط!!!لصأمصوسعرص24//ء+آ3*ياته00728.7لم5!يطهر276متى:

!ا!!،7ء1!اا!؟"007ول!51يرق6الأ298.1241؟اي!ليا5عللا*دا!!7ءرنص!+630"!ول+الذى2دالوقا:

شاه291241!ط!كأدصأ+)13(6303لا5*"هولالنسررتحتمع6ب037دحسرلات+رالم630لا5*"طولكأنصأصع

ياىلىالر(ق1121ىي3ى)ت(ق121ىى3قكطي17

:93أي:28:تى

7:ارؤ:24لوقا:



12-12:91يو؟25-2128:لو؟24-1327:مر؟92-2431:مت476

الإنسانألبئمجيء2!2.

2921ارفم

92-24:31مت

تلكضيقبعدوللوقت92

1لمشسى،نظثمالأيام

بصيلاوثفمر

!ثنجوم،ءهضو

السماء،أ-من-عندلئساكظ

أتوكؤ

.تتزعزع1ث1ثمسماو

ابنعلامةتظهروحينثذ

حينئذ6ول!اءم،في6الانسان

الأرضقبائلجميعبمتنوخ

لائسان11بنوئبصرون

سحاب1تبأعثى

عظيم.ومجلإبقؤ؟ثسد1ء

24-13:27مر

ذلكبعد،الأيامتلكفيوأثا24

1لممثسى،نظمالضثق

لابصيوثفمر

5\وثنجومء5،ضو

سماءادمن6سنكولط

سا!ظه3،

فى1ثنىأتوثلؤ

.تتزعزع1ثثسطو

26
وحينئذ

لإسمان1ابنئبصرون

سحاب1تبأفى

ومجد.كئيرةبقؤ؟

25-21:28لو

472(ص02-009221:24)ر

الشمسفيعلاماثأ-ستكونو5

والقمر

،ملنجووا

في6أممكرفيالأرضوعلى

تضبئ،6والأمرابخالبحرخيز؟م

خرفبمنعليهمئغثىوالناس

المسكونة،علىيأتىماوانتظار

قؤاتلأن

.تتزعزعمس!اواتد16

27
وحينئذ

لإلهسان1ابنئبصرون

سحابة1تبأكنى

م.عظيمومجل!تؤ؟ب6

ةح"و!007.2أ"ا5!0007621ط!كأنص!!حماواتلىالذي!+لمرا*حماءالفي0036ءه!كأمنوز(926متى:

تر؟وسمصءهء1213

السماءصأ3سرص؟ه(!2)رلم!واقعةستكرنالسماءمناللراتىأسرصصع+لم4010طط()واقعةساقطةستكرنالسماء)س(256:مرقس

أ02798.51424"4!!أسشقط()ول*نص!7(عهه*)5656.ستقع

ح!ولكأنصأ+)"(!ضاخة16كأحيرةوفي!ص(.صسر)ص!وخئرة6!!كأنص!+07313*"حط!يكرن256لوقا:

سرص.ص(،)31!!ومجدعطيةبقر؟0276ات)8(!السماءوالىوز(0266صرا!313.331241ديا5"لألا

ي7:13داىءاى11يي12:01زكقي4:16113شاقىى65:81111مزق34:4117؟13:01أش2-11

11-2:01يز؟23:7حز؟31:01أش؟8:21رؤ:92:متى

7:31دا؟01:32ت؟8:38مر:62:مرقس

51:اصف؟2:01ير؟13:01أش؟ا-6:213رؤ:25لوقا:

7:13دا؟16:27ت1511:03:اصف؟

14-7:31دا؟9:72لر:1127

ا:7رز؟
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92-24:131امت

ملانكتهسلفئر31

عظيم،+ببرق

منمختاريهفيجمحون

أفصاء7منالرياخالأربع

7أقصائها.د(11هالىس!اوات

24-13:127امر

الملائكة7حيئذفمرسل27

مناءابهنحتارفيجمعون

أقصاءمنرياحالأربع

السماء.أقصاءإلىالأرض

25-21:128الو

تكونهذهابتدأت7ومتى28

رؤوسكم،وارفعواانتصبوا6ف

تقزب.نجاتكملأن

3921رقما

ممىوسسرص.س)س!(ءه0072898.1424لم55*ط!نصألا!ا!0101.1241!وصو!أ)سرص++(صع+لم13303!+صر!31منى:

رؤوسكم،وارفعوافأنتصبواتكودهذهابتدأتومتىوز(031333.007.2985017!نصأ+1330*ط!*5ء"007لم03ال17دح

تا915ر!تقز!نحاتكملأن

تاء"281.565.298للأ*سأ!15بح-حات2350*ط"!نص!اور!ت؟سرلات+3را4010لا5خ!!ءور(727:مرقس

سرلات+04010.235033صا!ولك!نمى!اور!؟

لم"إكثمفرا16ءهوا!7أتت28لوقا:

03:4تث!2:01زكقيي91

ءا:52كور31:امتى:

18:7-8لر28:لوقا:

9:41زك؟27:13أش؟4:16ضا؟

التينةمثلأإنسان:ابنمجيءعلأمة392.

32-24:36مت

فمن2

منى:المثلتعفمواالتينة

رخصاغصنهاصار

نأتعلمرنأورانها،وأخرجت

أيضآ،أنتمهكذا33؟قريبالصيف

فاعلمراهذاص،6كلرأيتممتى

28-81332:مر

فمن2

متي:المثلتعقمواالتينة

رخصاصار!امغمتادئد6

نأتعلمون6أورانها،وأخرجت

أيضأ،أنتمهكذا92فريبالصيف

فاعلموا،صائرةايأشياءهذهمرأيتم6متى

92-2133:لير

إلىأنظروامثلا:طموقال92

متى03:الأشجاروكلالينة

سريعآ،6أفرخت

قدأنتعلمونأنفسكممنتنظرون

أيضأ،أنتمهكذا31؟الصيفقرقيم

اعلموا6ف،صائرة7الآشياءهذهرأيتممتى

سرحر9!+"001330.565.0101لا!لمى!لا!+".29.12411424!33.007!2.ي!13ع*مم!!**33:تى

ه+13565.298ليا5ط!ح!ولثمنصأحه1424*423أ+"1241.)0101(.!401032.007)0(!مم!-3ا2864:مرقس

.565لم13ليا5ساح!ول*نص!بحصصعأء"5هذاكلرأيتم!+4010"092621بح-حا!0028*طكاه2ئغقم6)؟(

لاتاء2981424

ئغقم16!!-أبحصام)ح(!"لم03صائرةكلها331.7(صسرص.ص9لأءه8و)*2!ترقيقدأنسريعأئغقمممرتهم،ال036لوقا:

؟ا5*)ول!+!

2،
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32-24:136امت

الأبراب.علىقريبأثه

يمضىلنءإت5لكمأقولألحق34

.يكونهذامكل6الىا5حتىالجيلهذا

تزول،6الأرضوألسماءه3ه

/.يزوللنكلامىولكن

اليومذلكأما

أحد،بهمايعلمفلاالساعةوتلك

ابنا،ادولا5السماواتملائكةولا

.وحده+الآبإلآ

لمح!أ

28-32(:13)مر

الأبراب.علىقريثأئه

يمضىلنإئهلكمأنرلألحق.

يكرنم.كقههذا6حتىالجيلهذا

،تزولانوالأرضألسماء3

.يزوللنلا5كلامىولكن

اليومذلكأئا

أحد،بهمايعلمفلاالساعةوتلك

ابن/ادولا!السماءفيمملائكةد16ولا

.الآبإلأ

92-33(:2االو

قريباللهملكوتأن

يمضىلنإئهلكمأئولألحق

.يكونكل6ان5حتىالجيلهذا

،تزولانوالأرضألسماء3

يزول.7لنكلامىولكن

048(ص34-59221:36)رقم

3921ارقم

دا!3لة11424أات41رلم5!ا!1261حه1241كأ7.298.0101.142441101رر.هه0313ط5!نص!+130ر*كأ534متى:

اا!+له1330*طل!!036ا؟133033.296.0101سا!!نص!+ي!،51للا2!نزولان6ا5!آ!035شع-حا/لم!كا

+"لم1330.1241!!*ص71برو-ح؟شعءحات28ء"لم3ه!ه2.*نصأبرو-خ؟تبسرشع

لة565.007.298.12414رلمللا55ساح!كأنصأء"23128أمما!4ء"231424!سرص+لمل401"!!263513:مرقس

!+لم1160."اهلا*سا!الذينالملانكة!!ملاك0326+لم401013"5*ط"!حولكأنص!هـهكاه0315سصص

50!ممر26.565.007.2961424،11.)124رل!5طك!8!كألص

نص!+رالملأ5"ءولليزولوا33.7ءه7910لاهذاكل!7بحصرص.ص.ساء"296"لم5هذاكله16حهو3!كأ532لوقما:

"،91307910.33.298*ط5!!!

16:82تقىى8

16:71لو؟29(

9:امر!028(ص016)رتم

365(ص226)رفم

ص54)رتم:518ت؟028(ص016)رفم:927لو؟028(ص016)رنم

5:18ت:16:281135ت:34متى:

5:18ت:131ا9:1مر:03مرق!:

16:17لو:9:271133لو:32لوقا:

16:17؟لو

16:17؟لر

.ع:3611

أع:32

ا:7-6
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مرقس()بحسبالس!رالدائص4920

4921ارقم

24:42؟أ-253:15مت

هص892992،)رقمأا-ه25:3

لالأثكمإذآ،إسهروا

.7الساعةولااليومتعرفون

مسافرإنسانوكأثما14

دعا

وسلمهمعبيده

واحدأفأعطى15أمراله،

وزنتين،وآخر،وزناتحم!

طاقته،قدرعلىواحل!كلوزنة،وأخر

م...ثتللو06نرساو

(284ص692رقم)42:24

تعلمونلالأئكمإذا،2"إسهروا

رثكم.يأتىيوم7أقيفي

487(و48

31:33-37

لالأئكم7:إسهرواأنظروا،33

الوتت.يكون5متىتعرفون

مسافرإنسانكأنما34

بيتهترك

عبيدهوأعطى

السلطن

عملهواحل!لكل

يسهر.أنالبؤابوأوصى

تعلمرنلالأئكم:إذأاثإسص3د

البيت،رلثيأتىمتى

،1-91:213؟12:36

12:28؟21:04

048(ص592)رتم6:36\23

حينكللطوتضرعرافاسهروا

هداجميعمنالنجاةعلىلتقروا

قذاموتقفوايكونأدالمزمع

.إلاساناب!

(224ص662)رتم91:213-1

النسبشريفإنسان:افقال2

لنفسهليأخذبعيدبلدإلىذهب

افدعا3.ويرجعملكا

وأعطاهملهعبيدعشرة

أمناءعثمرة

تاجرواأ-:لهموفال

أتى.حتى

341(ص302)رقم12:04

لأئه،-كونوامستعدينشم ا!فأ..،

./الانسانابنيأتىتظنونلاساعةفي

!اه!كأ2فصضىللرقت.992(رفما-25:516ت)ق0156ضع-ح+28.007رلموحالإنانابنباتيميهاالى44(:7)1324!ى:

!كااءه!8!وقف(علامةبدونالك!نعى!مصوسصعاتءه007لم5مضىفللرفت.!صصرسشعام!!+م740.1330.13603للا!ا

بححمرصع-سرص.صلات+28،5650070101.1241عط!صاعةأ-2:24دامتى

ء4*!15!ا5،ءه*!نصأتبيرلات+3را074010"حطولكأوصثوا38(:+)3314هرقس:

لم+3ديا!دصألميئتاحروا!ء"5"!شاجرواأن!بأ3630،1"!ول*!اخر136:أ9لوؤا

كرسرصلاتس!ه070.28.1241دلأهطه!كأ7!هرنصأسرس.حر+،د!للا)"(ول+إدأاي!!آ.!اأ:2لوقا

ياقي،111ممما14قاي

4:2كو؟6:81أف:33:مرقس

31043مت:91:21لوقا

12:35-.4لر3511:



11-21:29ير؟3-36دا1:2لو؟33-31:37مر؟32-4:236مت048

33-37(:31)مر

5912ارقم

صياحإثاالليلنصفإتامساءإئا5

بغتةيأتىلئلأ36صباحآ،إثاالديك

أفوللكمالذيمماف637نياما.ويجدكم

.سهرواإ،مأثولللجميع

لل!أ

341(ص38302)رقم:132

الثالثلطأوالاليلىوإلى

ووحدهمأتىهزيع

لأولئك.فطوبىهكذا،

)*(!أقولللجميعلكمأفولفما30376سرص)كا(ءه007.298.1424"55طح!*نص!سرس.صلات+لملما!ثا5ول355:مرقس

قبلاتلة1424(298.)6ليا5لا!ه!ضأ!كأنص!!اجميعألكمأترلهلراحدقلتهوماأ،565()0!لكمأقولفأنا!سرص9+13)الم

ها-51؟2:325:13ت!ا

24:43-51

484(و482ص692792،)رقم

ثرعرفلوأئههذاواعلصوا

،السارقيأتيهزيعأىفياليت

ئنقب.ليتهيدعولملسهر

مستعذين،أيضآأنتمكرنوالذلك

اب!يأتىتظ!رلىلاصاعةفيلأثه

لوقا()بحسبالسهـرالدأئص5920

34-236:الوتا33-31:37مر

لم!أ

تثقللئلألأنفسكماحززواف534

خمارفيقلربصاد6محم

فيصادفكمالحياةوهموموسكر

بغتةآليرمذلك

علىلأنميأتى:فخمثل56

ل!!170وللأ5"ط!ح!نصأ142441ري!9130*!ول116حه1241ي!را!!534لوقا:

قباتط(ح*)يأتىءه9170!*.*نصأسر)1241(+لات3"الأ

24:71أشقكطي5

5:6-7شا؟:491مر؟:1245لو34:لوقا:

"*هولس!0635:3421



32-2436:ت481

151-42:34امت

الأمينالعدهرفمن4دالإلساد.

علىالسيدأنامهألذيالحكيم

ليعطيهمخذي!

العبدلذلك6"طربى7حينهفيالطعام

يفعل:هكذايجدهسئدهجاءإذالذي

علىئقيمهإثهلكمأفولألحق

قالإنولكى48.أموالهجميع

لىءالردىالعددلك

سئد،ادئسيتأخر:تلبه

،رفقاءهالعبيديضربفيبتدئ94

هـيأتي.،السكارىمعويشربويثل

يتظرهلايوملىالعبدذلكسثد

يخفصله51يعرفها،لاساعةوفي

هناك:المرائينمعنصيطويجعل

.الأسنانوصريرالبكاءيكرن

485(ص892)رقم23:13

تعرفرنلالأثكماذأ،إسهرواا

الساعة.ولاالبوم

ار9170ليا5*"ساكهـحإذأوز(367لوقا:

11309170333298.241للأ)*(دا!كأنص

يى7قى1122ي22قىي7

11-21:29يو؟34-1:236لو؟33-31:37مر؟

مر

947(ص492)رفم13:33-37

ئكملأ:اسهرو!،انظروأ

كأمما34.الرفتيكونمتىتعرفودلا

وأعطىبيتهتركمسافرإسان

عملهواحدلكلالسلطانعيده

يسهر.أنالزابوأوصى

لالأتكمإذأ:إسهروا

إئا،اليترلثيأتيمتىتعلمولى

صياحإماالليلنصفإمامساء

لئلأ36صاحأ،إثاالديك

الذي37نياما.ويجدكمبفتةيأتى

أفرل،للجسيعأفوللكمف

إسهروا.

34-21:136الو

وجهعلىالجالسينجميع

اسهرواف636.الأرض

نقوواأدحينكلفيوتضرعوا

نأالمزمعهذاجميعمنالنجاةعلى

قذامتقفوا6ويكون

.الانسانابن

ل!ما

341(ص302)رفم12:04

فيلأئهسشعدين،كرلوافأنتم04

الاسان.ابنيأتيتطثونلاساع!

4ء!!وللص!ءه-أصلاتل!+

سرات!ستقفرا61فاس!ه

آ،ه"!حولأهلأتحسبرا6

5912ارتم

سرألاتت!
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الآلامقبلالإسكاتولوجيةالخطاباتك!*.

6921ارقم

37-!ا!ا:24مت

25:13إاا-24:78

لل!ه

كذلكنوح،آيامكانتكمالأنه6

الانسانابنمجىء7يكون

تبلالتي(أتلك6الأيامفيكانوامثلما7لأثه

يتزؤجون،ويشربونيأكلرنالطوفان

نو!فيهدخلالذياليرمإلى،يزؤجون7و

الطوفانجاءحتىيعلموالمو93،الفلك

الجميع،وأخذ

متى()بحسبالإس!تولوجيةالأمثال10

الس!رالدائصوطلبالطوفانمثل692.

مر

13:35

13:33

934-2621:0-36؟:17لو

372(ص235)رنم26-36:الإ

كذلكنوح،آيامفيكانوكما

:الانسانابنآيامفيأيضآبكون

،نجوؤيز،نبويثر،يأكلون72

نرخفيهدخلالذياليرمإلى،يتزؤجرن7

طوفانادمجاء6والفلك

فيكانكما7كذلك28.جميع6ادوأهلك

،ويبيعونيشزون،ويشربونيأكلونكانرا:لوطأيام

لوطفيهخرجالذياليومولكن21؟ويبنونيغرسون

السماءمنكبريتآمونارآ6أمطر،سدوممن

ألضأ+)93(افبسرص.-3شع-ح31ع4آول670!!لصألح-565-!سرص.-لا!1330313!لثاهط*ف637متى:

،0670.133011للا!كما38.7قبصسرصشع-حاتء"33.007.29!.31515دا!كأنص!سر-لات!،0670.133071ل!!

ه؟!أ،6له!3ع،!همما136صعاتءه!!نص!بحمصوسلا!+0670.1330313*ط!-!1424نرح3316.+29!سا!كأنصأ+

كلم؟ءه033كأنصأا!298.1241لم3،أ!مم!!!!3ءا+02أ+آ0670.1330طأول!ك!ع3ءأ!02أء"1424"أ!!ك!ء33ء،+هكا1

630ليامهـ*!ضءكل16ع!صار16)!630.28.2981241.1424للأمما!!!،7ءنصأ+يه013لثا"ولأ!ةطء*حأ-ه،+2702لوقا:

تا09216لاتء"1241لم3ديا!!ا"*7ءودصأ!لم630!*هولومثلما02958028.6لا!!؟7!نص!313+

كرا
قبسرص.سلات!ي!630طا"!ط!7ءونص!سرحر3ال!3رهللامم!!ول1321سر

11:42تكق7101-7:23تككيي115ا-5:6تساقىاي

6-7:24؟5-6:8تك:37-93:تى

25-91:24!33-81:02تك:03-421182-7:6؟-6:58تك:2-627:لوقا
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9314-2612:0-36؟:17الوامر37-44(:24ات

6921ارفم

27

13:135

دا6فييكونعينهمادهكذا063.جميع7ادفأهلكمجىءأيضآ(أ5يكونكذلك

ذلكفي31يظهربم.إنسانادابناديوم.الانسانابن

وأمتعتهالسطحعلىكانمنيرم7ادالطحعلىاوالذي4727(ص092)رقما-24:718

الحقلفيوالذممماليأخذها،ينزلفلا،البيتفيالحقلفيوالذي18،بيتهلاماليأخذينزلفلا

أذكروا32الوراء.إلىيرجعلاكذلك.صوبهاددياحذورائهإلىيرجعفلا

نفءادطلبإن6من33.لوطإمرأة

ا!7أهل!فبمالذي6،ئهلكهاميخلصن

يكونالفيلةتلكفيإتهلكم،أقول34ئحييها.إثنان6حينئذ04

+يزكوواحدادا5فئؤخذواحد،5فراشيفياثنانوئزكالواحديؤخذ،الحقلفيصيكونان

إثنتانتبهرنان!35الآخر؟إثنتان41الآخر؟

،واحدةاد5فتؤخذمعأ،تطحنان947(ص492)رقم13:35الواحدةتؤخذ،رحى7ادعلىتطحنان

./تزكأخرىفمد16إسهروا35إسهروا42+.ايأخرىوئزك

1361+يأتىمتىتعلمونلالأثكمإذآ:يأتىيوم7أفيفيتعلمونلالأثكماذأ،

إر!مساءإثا5،البيترلث.ربكم

صباحآ.إثاالديكصياحإثاالليلنصف

عرفلوأتههذاواعلموا43

يأتىهزيعأفيفيالبيترلث

341(ص302)رقيم93-.9132:4

عرتلوأنههذااعلمواوإئما

بأتىساعيماآيةفيالبيترصث

!ا!ا"لا،3س!ه298!.كأ!0046سرصلا!+آوا670ه*طكأنصأتبسسرصشع-حاتءه29!!!)37(953شى:

30670.1330للا!ا!ا!كألصأ+"26565.007.298.0101.1241.1424.لمرا5!طاحرن1.47لات!لم،06701"ط!كأ2نص

لات+1241..007.010)3.28565لا!ساعة42.7شعجكاتس!هري!!الآخروئتركالواحدئؤخذواحد:فراشوإثانوز(17+ه3ر.

حر-لىص
بحصعسر

3سرص)كل!(ءه0072961424لا55طح!كألص!صسرصلات+3)1لثا5!535:مرقس

ألات+0630313للالاولكأ8دلم73314هداهكدا6..0298503ط!!نصأ+آ63013"5*"ول!شيءإ-كل92لوقما:

صاعة2831.6أيضأالانسانابنمجىءأات!يظهرالذمم!الانسالىالنيرمفي16ءه296دلأ)"(*!ه!!!كأ2نص!سرص.ص.س1241هكذا

سرص.س.لى"نفسهيخقصأنأرادمن24(:)9!لرص(الات+لم63013"5*)"(ول!نفسهيحقمىأنطل!ور(0336صسرصلات

أ0630.010141!"ل!ساوليهلك!17ء"298)رلم(،ط!*73ءنص!*لم0630*"!ولوالذي!16ط!ر،7رنص!صع

هء630!ئخلأ!16ءه298رام630ه!*؟7ءنص!+لا*"طهول115ء!0345اكيد(غير)كأ3+رالاه"!!نص

نص!1241الأسر+3)630(للأهللا!ولوال16ح"1241رالمه"!!ا!"7ءنصأ630+لاللاطول15)،كأحه!آ035

؟ا33033007()مالآخرالآحروئزكالراحديرخذحقل،(!-)الفيءه(!-)اثنانيكرنوز(3617(1ءه296"3"ع!كأا7ءو714

سرلات

16:51؟3:3رؤ؟3:01بط2قصطماكي126ي33،يى03قيي91:17،261122تكق15

:35:مرقس

لوقا:31:

12:25يو

12:35-04لو

؟9:24لو؟8:35مر؟16:25؟01:93ت:91:12633تكج2132112:الر،13:15-16مر

24

27
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ا-12:291يو2:34-36،الو13:33-37؟مر؟24:45-اهمت484

37-24:144امت

يدعلمول!تهر،السارق

لذلك44.ينقب6بيته

يأثه،مستعدينأيضآأنتمكرنوا

يأتىتظثونلاساعةفي

.الانسانابن

485(ص892)رفم213:13

تعرفرلىلايأتكمإذأ،إسهروا

الساعة.ولااليرم

947(ص492)رتم133:33

لايأئكمإسهروا:ألظروا،

الوفت.يكرنمتىتعرفود

لر

يدععند-الاقتضاءم16،السارق

ئنقبا.بيمه

لأنهمستعذين،كرنوا7لانتم!

يأتىتظتونلاساعهفي

./الانسانابن

هء670.33296دا!*نص!!ي!،51لثا!4أ!+؟!لامهأأ-34:قى

بم+73لصألحصع-سرلرصلات+لم13)070(ديا)5(*)5(ط!)ول(اكأولم+كأ()-الافتضاء-عدق!تهرور(963لوقا:

281241ء-حص.كر صلاتءه.070"ه"ط!*بم7ونص!-سرس+33*)"(ولإذا317!أ004صق؟هـحير

79ارقم

)5(

.كر

يى22قى1133ىممط22قيى03

؟16:15؟3:3رؤ؟5:2شا:43

16:15؟3:3رؤ؟5:2تى93-.4:ا

الشريروالخادصالأمينالخادصمثل792.

2:45-51مت!ا

أقامهالذيالحكيمالأمينالعبدهود"فمن

لمعطيهمءخذب6على7السثد

41-12:46لوفا

341(ص302)رتم

المثلهذاتقولألنا،رفييا:بطرس7فقال41

الرقي:فقال42؟اللجميعأم!

ئقيمهالذي7،الحكيمالأمينالوكيلهوفمن

م!لئع!6خذيهعلىالسئد

1330ع!لأهور(كةأءه!3!9ا؟.298كا!5*بيت17اتءه33لم670.4020!أه!كأنصأسرصلات133033+ه*7"04متى:

صيرسلاتاة3301011241رأ20!و00367*ط!نصأسرصص!+

!!بححراتحه3007.1241و"سا!!75!هنصألححمرصعسرشع9/+ل!را070يا5ل!"ول!له7!األوقا:

)ءه(كا،447!أأ4أة+هأ)شاه(+!044!أأ!+لا!142441.)1241(..007)28(ليا5ل!*4أة+لاه17سركر(ح)ءهالصالح7دا02

25:21،23ت:45

7:13لر:42



8921ارقمأ-12:291يو2:34-36؟لوا13:33-37؟مر؟أ-2513:مت485

يو(64-21:14ألومرا15-42:54)مت

العبدلذلكطوبى43؟حينهفيأكلاد،أ5العبدلذلكطوبى46؟حينهفيالطعام

.هكذاصيافعل6يجدهسئدهجاءاذاالذي؟صيفعلهكذا6يجدهستدهجاءإذاالذي

جميععلىئقيمهإنهلكمأقولبالحقيقة7"ثجميععلىئقيمهإئهلكمأثولألحق47

العبدذلكقالإنولكن45ء.6أموادالرديءالعبدذلك5قالإنولكين48.أمواله

سثدي،مجىءسيتأخر6ء:قل!في،سئدمادي6سيتأخر:قلبهفي

يأكلوالجوارى،الغلمانيضربفيبتدئويأكل،رفقاءهالعبيديضرب9"فيبتدئ

سثد6"يأتى،ويسكريشربوأيضآ6سثديأتى05،السكارىمعويشرب

ساعةوفيينتظرهلايومفيالعبدذلكساع!وفيينتظرهلايوبمفيالعبدذلك

نصيبهويجعلفيفصلهيعرفهالانصيبهويجعلفيفصله51بعرفها،لا

الخائنين.معالبكاءيكونهناك،المرائينمع

.الأسنانوصرير

مصوسصعسرصس!"04020!+!0485لا!41ه)33.2915!رالم0670.4020ط!شا!كألص!9+/1330للا466تى:

بحصعحه33.007.298!كألص!41(067001011424ط!ح)*بح-حمصوسسرلاتت+را)الم1330*سيديمجىء6

وز0446ءه332961241.ري!070لياط!7؟4!رلموور(0436!ي!070"5*!كادا!!دصأي!3!!7!هر425لوقا:

"لما7+!رشئآ6ح"33.)298(ل!؟7ءحاصثمه0456ءه070!5*ح؟4ءالا!156؟050الحن

422(ص266)رفم91:17لر؟487(ص992)رنم25:21تقى

13:82لر؟2:03د؟22:13!13:42،05؟8:12ت:21:34151لر:94مى:

25:أ-13مت

السماواتملكوتئشبهاحينئذ

أخذن،عذارىعشر

لقاء6دوخرجنمصابي!7!ن

حمسىوكان02معريساد6

.حكيماتوحمسىجاهلاتمنهن

الحذارىمثل892

33-31:37مر

947(ص492)رفم

35-12:38لو

341(ص302)رقم

أحقاؤادمحملتك!35

وأنتم36؟موقدةوسئرخكمشنطقة

صثدهمينتظرونألاسمئل

حتى،العرسمنيرحعقى

د(هر)الذي816و232شأ!كأنص!+033*ط!إصتقبال56"0!)!!نصأ9240-!+لملما670*حكأ6+ةأ!!1قى:

رلم+29240*ط!كألصأمصوسسرلاتتء"لم5!والعروسالعريس!2898العروس!!ء"حالعريمى

24-7:27مت:2قى:
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ا-12:291يوبم21:34-36لوأ:33-3،37مر؟أ-2513:مت486

25:ا-13،أمت

7!نمصابي!فأخذنالجاهلاتأئا3

،واثا.7زيتأمعفنيأخذنلمو

آنييما7فيزيتأفأخذنالحكيمات

وفيما5.!ن7مصابي!مع

جميعهننعسالعريسأبطأ

صارالليلنصفففى6.ونمن

+اخرجن،العريسهرذاصرا!:

فقامت07مأء،استقباد6إلى

وأصلحنالعذارىأولئكجميع

الجاهلاتفقالت8!ن.7مصابي!

زيتكن،سأعطيننا:للحكيمات

تنطفئ.مصابيحنافإن

لعفه:قائلاتالحكيطت!فأجابت

ولكن؟لنايكفىلنأ-

الباعةإلىاذهبنبل

هناوفيما.لكن.وابتعن

العريس،جاءليبتعنذاهبات

معهالمستعذاتودخلت

.البابوأعلقالعرسإلى

العذارىبقثةجاءت"أخيرا

إفتح،يارفيرلتيا:قائلاتأيضآ

ألحق:وفالافأجاب2لنا.

أعرفكن.لاإنىلكن،أفرل

تعرفونلالأتكمإذأ،إسهروا

الساعة7ولااليرم

لايأئكمإسهروا:ألظروا،33

كأثما34.الوقتيكرنمتىتعرفرد

عيدهوأعطىبيتهتركمسافرإس!ان

وأوصىعملهواحدلكلاللطالى

إدا:إسهروا35يسهر.أنالبؤاب

اليت،رثيأتىمتىتعلمونلالأثكم

صياحأناالليللصصإقامساخإفا

بأتىلئلآ36صاحأ،إتاالديك

الذممماف37نياما.ويجدكملغتة

إسهروا.،أفولللحصبعأفرللكم

لو

له.بقحرلىللوقتوقرعحاءإد3ا

إداالذينالعبيد،لأولئكطوبى

ألحق؟ساهرينيجدهمصثدهمجاء

وئتكئفمينصنطقإئهلكمأنول

دافيوإلى38ويحدمهم.ويتقذم

أتىهزيعصاكادفيأوثالى

لهؤلاء.فطرلىهكذا،ووحدهم

8921ارقم

04)1/ممأ142450ا!4!آديتهنفي7)4(1+ري!1330.9240ل!5شأ!دصأحهي!2لهنالئألاتس!ه0007ساكأ-!37مى:

-أ+لم13+59240للاط!74+ةألا1سسرص6431الا!3ء"27149!007لم20ط!!كأنصأسرصلات+ولم9240لثاح7!ن

ملاقاتهاء"01330لقائه21لقاء0071!كأكاإممبال216//"؟ء"لم5إصتقظن6.7س!ه"9240!كألصالاتحه14242714ح

)0(2ط!كألا096حه2298ط!ولكأنصأ+لم1330.924013ه*!شالا،64+ة924031307!"ط!ولنصأشأ

الاسماناب!يأتيميهاالي44(:)13.724+ه298لم013301360.9240*!ه!!ح!نصأ+ه.328335650070101.12411424

شعمحح!28.007ي!3ح3

25:14متقى1131127(ص74)رقم22-7:23تقيي1125ىي28)ص(قىلى13

341(ص302)رقم12:04لر!482(ص692)رتم24:42تق؟)مر(ي

ي13قكيى0941128(ص003)رتم

12:04لر؟24:42ت:213-7123:ا13:25؟متا-12:لواا01:91:9:رؤمتى
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ا-12:291يو34-36؟2:لوا13:33-37؟مرأ-.3؟25:4مت487

الوزناتمثل992.

266(رفم)ق

9921ارقم

25:14-03مت

إنساننماوكأ41

مسافر

عبيدهدعا

أموإله،وسفمهم

وزناتحمسواحداافأعطى5

علىواحل!كل.وزنةوآخروزنتينوآخر

طاقته،قدر

للوفت.6فرساو

وزناتالخمسأخذالذيممضى16

خمسآ7بحص7فبهاليتاجر

ربح7الوزنتينأخذالذي+كذلك17؟أخر

13:34مر

947(ص492)رقم13:34

نسانإئماكأ3لم

بيتهتركمسافر

السثلطانعبيدهوأعطى

عملهواحل!لكل

يسهر.أنالبؤابوأوصى

11-91:27لر

422(ص266)رقم

هذايسمعونكانوا"وإذ

من-أورشليمكانترييأ6مثلآفقالعاد

يطونوكانواهوص

ملكوث!مزمغالحالفيأن

إنسان:افقال2.يظهرأناللة

بعيدبلدإلمماذهبالنسبشري!

ويرجع.ملكآلنفسهليأخذ

لهعبيل!عشرةفدعا

أمناءعشرةوأعطاهم

تاجروا7:لهموقال

مدينتهأهلاوأئا4.آتىحتى

أرسلوا7فيبغضونهفكانوا

نريدلا:قائلينرسلا

علينا.يملكهذاأن

هءورا

!مصوسصعاتءه03007مضىفللوقت.أصسريىشعدا،13!"لم740.1330.1360*ط!حولكأ2فمضى.للوقت15/166متى:

لرس.حر3لاتد،074031،33.298.01011424!!ح!+ول2!!ص!يرص9!1330.1360"كهـللاكأ8عمل17كاا!ءه!كأ8نص

!رح!2!ألضا17.7قبسريىلاتءه0740.33.298.0101ط!نص!سرص4لم!لم133013*"حولكأوزلات17صع

ربح16بح-حصعصكاهثعلا!0333سا+شا+كأنصألحسام،اءهولفألضأأبحسمصوسصعسركلشعا!+لم74013013.ر*

قبسرلىلاتء"33296.0101.1424ط،شأ!ولنص!!ربحوهر!سر-6ا*لمرا740.1330*3!أولأيضاهو

"ء)124يا!*نص!ا!()ومختس!هلا12435!ءه!2413أءه1ا-43!+33)630(ه*"ول1611423لوق:

014+33"!نص31يئتاجرواا!ه5*!تتاجرواأنيجب1)-،3630"طول!كمئتاتجر0136*كأاللةبعدا!أنلعد*ا

)5(!أ-بعرا

يى62قيي3411113(ص302)رقم42-12:44لو؟484(ص792)رقم45-24:47تقيى5

13:43ت:9:271112؟18:31؟17:11؟13:22؟9:51لر:11لوقا:
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:12-1291يو21:34-36؟لو13:33-37؟مرأ-35؟25:4مت488

3،أ-ه!ا:25أمت

الرزنةأخذالذيممااثاا8.أخريينوزنتين

فضةأخفى6وأرض7وحفرفمضى

رجعطويلزماناوبعد9.سثده

العبيدأولثذستد

وحاسبهم.

وزناتالخمسأخذالذيفجاء

قائلآ:أخروزناتخنوقذم

سفمتئوزناتحم!نسثديا

!ا.رجمت7أخروزنابخمنهوذا

العبدإلهانعضا،:ستدهلهقال17

القليلأ-علىأمينآكنت،والأمينالصالح

الكثيرعلىفسأتيمك

.سيدكفرخ21دخل

نتينلوزا7حبصاءجا،ثثمأ5

سقمتىوزنتينسئد،يا:وفال

!ما.أ-ر!أخريانوزنتانهوذا

العبدإلهانعفا،:سثدهلهفقال3

القليلعلى6أمينأص6كنتالأمينالصالح

إلىأدخلالكئير:علىفساتيمك

جاءثثم24.ستدكفرخ

أ-27،ا:91ألو

رجعاوثا5

الملكأخذبعدما

أولئك6إليه7ئدعىأنأمر

الفضةهمأعطاأ-الذين

.تاجروام6بماليعرف

لأولاءفجاا

ئلا:قا

مناكسئديا

أئناء.عشرةربح

العبدآيهاخير،6:لهافقال7

القليلعلىأمينآكنتلأتك،الصالح

.مدنعشرعلىسلطانلكفليكن

نىالثاجاء6ثثما8

،صسثد-با،كصناد16:مئلأفا

أنناء.خمسةعمل

أيضأ:لهذافقال91

أئتو6

مدن.ض.صكنعلى

جاءثتم

9921رقما

ح!ول*نص!+لملما07401330*طمر337ط!كأنص!007"حالأرضأ+لمرا0740.1330*!ح()3ولالأرضلى186تى:

أ-صرص+آرا7401330*ح!1،(296.1424ع28!3الىلالزائدرمحتهما!لات0007!إضافةرمجت27..لة33.007296لا!

ه!!ط!شا!كأ33ءلص!بحسرص+ه28.565.1424ل!133013*ه!ف21.7قباما!الملمء"33.+298!ط*33314ءلص

ول!كأنصاصعحه!+كأ!10225رين!ت؟فلات!علىأدك7.مماامصوسصعسردىلات*"7298.0101.1241.ههر740.3

رالم0740ه*حط!ول3ءونص!صع-خلاتت+130ر!*أخذالذمم!17بحمصوسسرصشعا+لم740.133013.ه*ط"شا

لصا-سرص+7401330313*حول41(28.؟298.1424)وبالزائدرمحتهما5/1!إضافةرمجت16صع-خسرص.صا!33.298.1241

رير!ت؟قبلاتت!علىأثكمما616!023تلاتءه8و07.28رر.هلا!ملاو،ء

)1241(الا!!كأنص!+63033لأ5دلا"ولس!6!!مماة4س!")1424(30عبيده!604331-و3"له!لات5دلا7-01لوقا:

017ف!سرصعكم()1241:"ط!!*نصأ!رس.صلات+آ0470630272013للا(،)"ولواح!داحرىلمما!16ءه

رالم+07630"طهـ!1-1463سرص!الاحرفانلأحاء0186لا!296!!لصأ+ر)آ60ر"5*"طولكألعناور(6

س!"ي!مما!!لص!لات+،ل!2!اه630للأه*"ول1243أ!ا-3*0914حه296سا!ك!نصأسرلاتت

ىى31قيي1138يى38قىي31

18:23ت:91

1716:01:لو

24:45؟ت16:01لو2111:
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3(ا-ه25:4امت

:وقالالواحدةالوزنةأخذالذي

سثد،يا

هثأتعرفت

حيثتحصدقاليىإنسان

لمحيث7وتجمعتزرعلم

ومضيتفخفت25تبذر.

هوذا.الأرضفيوزنتكوأخفيت

سئدهفأجابه26لك.الذ!ط

،والكسلانالشريرالعبدآيها:لهوفال

أثىعرفت

وأجمعأزرعلمحيث!حصد

عب6ينبغىفكان27،أبذرلمحيثمن

الصيارفة،عندحمماماد!ضات6تضعأن!ص

ليبأ.معليالذيآخذكنتمجيئىفعند

الوزنةمنهفخذوا28

ناتزوعشر7ادلهللذيواعطوها

ئعطىلهمنكل5لأن92

لهليسومنفئزاد

-.منهيزخذعنده7فالذي

ا-27،ا:91الو

قانلأ:آخراد5

عنديكانالذيمناكهوذاسثد،يا

منك،أخافكنتلأنى216.منديلفيموضوعآ

ماتأخذمأنتصارمإنسانلأن

لمماوتحصدتضعلم

.تزرع

فمكمن:لهفقال22

الشرير.العبدآيهاث،أدب7

صارثمإنسانأتىعرفت

حاصد7وأضعأماآيخذ6

لمفلصاذا23؟أزرعلمما

الصيارفة؟مائدةعلى!ضةصادخاصئ6تضع

ربأ.معمأستوفيهى6جئتمتىفكنت

للحاضرين:قالثئم

حنا/اد!منهخذوا

-/أئناءالعثمرةعندهللذي5اعطو7و

-/أمناءعشرهعندهسيد،يا:له!سفقالوا

ئعطى،7لهمنكلإنلكمأتوللأنى

لهليسومن

أئا7.27يؤخذعنده6فالذي

لمالذينهؤلاء7أعدائى

9921ارقم

شا"033.007.298طصا!كأنص!+لمراراه740.3ل!!ول0276صعلاتء"*!6أين1مصوسصعلاتءه5!245متى:

5092حمسة28.7خصعصصرص0007دلا!+كألصأبحمصوسصع-ح!آ740133013ط!حولكأ2ألفضةوز(16

رشا+لحليسمعسامعتانأدنانلهصقاثلأ:هذالادى17:ركرل؟مصوسسرصلاتاة301011241ر5طعندهيطن17سرلىءهد!!5

ي!س!ه)!(1033إضا!ة!29+8!؟ه

!اء5ة+أم!ا22.7ع"صارمرجلأنتإذخمتكلأئى0216ء"1241رلم5"لآ!!كأنصأ+لم6301820!يهـ*255لوقا:
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"ح096لهبطن16سرصحهرلملبرادئعطىوز(!)سرص(!ئراد026لح-صلرص2/لمع؟ءه96دلا!ور(!أ025"إحملرا6
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8:18
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أ-25،03:!اأ!ا

البطالوالعبد03

الخارجتةالطلمةفيإطرحره

وصريصالبكاءيكونهناك

.الآسنان

ا-127أ:91الو

عليهمأملكأنيريدوا

هناإلىبهمفأتوا

7.قذامىواذبحوهم

(003ارقم
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16:27

يجلسحينئذمعه،7الملائكةوجميعمجدهفيالانسانابنجاءومتى31

بعض،منبحضهمفيمئز،الثحعوبجميعأمامهيجثمع7و32؟مجدهعريقعلى

،ء6يمبعنالخراففئقيم33الجداء،منالخرافالراعىيمثزكما

أبى،مباركىياتعالوا:يمينهعنللذينالملكيقولثتم34.اليسارعنوالجداء

فأطعمتمرني،جعتلآتى35.لمالعاتأسيسمنذلكمالمعذالملكوترثوا

فكسوتمونى،عريانآ36،فأويتمونىغريبأكنت،فسقيتمونىعطشت

يجيبهحينئذ37.إلمنفأتيتممحبوسآ،فزرتمونىمريضآ

ومتي38؟فسقيناكعطشانآأو،فأطعمناكجائعأرأيناكمتى،رلثيا:قائلينالأبرار

محبرساأومريضأ7رأيناكومتى93؟فكسوناكعريانأأو،فآويناكغريبأرأيناك
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ب9:26
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31-6!اا:25أمت

إذهبوا:اليسارعنللذبتأيضآيقولثئم41.فعلتمنجيالصغار،هزلاء/صإخرتاد!

وملائكته.للشيطانممعذةاد6الأبدئةالنارإلىملاعيند(115ياعثى

فلمغريبآكنت43،منىتسقبر6فلمءعطشت+تطعمونى،فلمخعتلأنى42

حينئذ4".تزورونيفليمليمحبوسايضامر،تكسونىفلم+عريانآ7،تأوونى

مريضأأوعريانآأوغريباأوعطشاناأوجائعارأيناكمتى،رفييا:قائلينأيضأهيميحيبونه

نخدفك؟لمومحبرساأو

قائلآ:فئحيبهم

كفمالكم،أقولألحق

هزلاءبأحدتفعلوهلم

نجيالمثغار،

تفعلوا.لم

هؤلاء6"فيمضى

،أبديعذالب7إلى

أبدية.حياةإلىوالأبرار

994(صا-50326:5)رنم

028(ص016)رقم126:27

سوفالإنسانالنفإن

يأتى

أليهمجدفي

ملائكته،مع

061)رتمب38:38

الإلسادالنفإن...

جاءمتىله،يستحى

.ممجدأبيه

المديسر.الملانكةمع

028(ص016)رفم9:26!028(ص

الالسالى،ابريستحىسبهدا...2

جاءمتى

الآ!ومحد.كلحده

المديسر.والملانكه

238(ص141)رفم5:92

فعلواالذينفيخرج92

،الحياةقيامةإلىالصالحات

عملوامأثاالذين6

الدينرنة.قيامةإلىالسئئات

حد1كل-ومجازيوحينئذ

!مله.1فىحسب
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لوقا(إبحسبعامةخالقة2.

2013و103ارتم

اورشليصفيليسو!رسالة103.

8:ا-2،أيو21:37-38لومرمت

384(ص242)رقم048(21:34-59236)ر.

حصرثثم2.الزيترنحلإلىممصىيسوعاثاا11الليلوفي!،يعفمصهيكلادفي6النهارفيوكان37

جمعإليهوحاءالصباحفيالهيكلإلىأيضأجبليدعىالذيالجبلفيويبيت/يخرج

((يعقمهم.فجلسالئسعص،إليهيبكرونالشعبكلوكان38؟الزيتون

+.ليسمعوهالهيكلفي

لمح!ما

،ي!11(:8-7:53)يوإضافةها38.7!!اح")9170(.9130ك!!376لوقا:

943(ص274)رفم47-91:48لوقىى

11:91مر؟91:47لو:37لوقا:

يوحنا()بحنسبختاصيعرض3

موتهعنيتحدثيسوعايسوععنيبحثوناليونانيون2030

28؟:!3؟251:02؟16:0ت

ه:17؟38-26:93؟16:24
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؟8:34!01:45؟8:35مر

11:ا؟9:7؟41:34-36

؟17:33؟23-9:24لو

؟9:35؟22:41-43

01:18ل!؟3:22

4ءه0250*!!م!ءصيدا-بيد126يوحنا:

6:ه؟ا:44لر11:0211:21أع؟7:35يو02:يوحنا:

)رة

يو

926

12:25-36

043(ص12:12-91

منيونانثرنأناسوكان02

ليسجدواصعدواالذين

هؤلاءفنقذم21العيد؟في

منالذيفيلئسإلى

الجليلصيدابيت6
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02-36،:12ايو

سئد،يا:فائلينوسألوه

.يسرعنرىأننريد

ونالفيلئسد15فأقا

أندراوسوجاء6لاندراوس،

.ليسرعقالاومفيلتس

!ماأجاب7فيسوعوأثا

الساعةأتتتدتائلا:

.الانسانابنليممخد

لكم،أنرلالحقألحق

احنطةحئةتقعنمإن

فهى،وتمتالأرضفي

ماتت،إنولكنوحدها؟تبقى

21

27

028(ص016)رقم25:!ا

يحفصأنأرادمنف!ن2

ئهلكومن؟يهلكهانفتة

أجلىمننفسه

يجدها.

174(ص301)رفم91:93

يضيعها،نفسهوحدمن3

مننفسهأضاعومن

يجدها.أحلي

(415ص263)رتم82:28

لمالانسانابنأنكحا2

وليبذلليحدمبلل!خدميأت

كثر-ش.عىفديةنفسه

028(ص016)رنم؟3:35

يحفصأنأرادمنفإن

سيهلكومن؟ئهلكهانف!تة

أحليمن!فسهال

يخلقها.إنجيلوال

(415ص263)رفم01:45

لمالانسانابنلأن4ه

وليبذلليخدمبلليخدميأت

كثرين.عنفديةنفط

028(ص016)رفم9:23-24

أحطأرادإن:للجميعفقال2

نفمتةليأبى،ورائييأتىأن

ويتبعى.يومكلصليبهويحمل

جفصأنأرادمنفإن،2

ئهلكومن؟يهلكهاففتة

فهذاأجليمننفسه

بخلصنها.

372(ص235)رفم137:33

ادخفهطلبإنضن

فالذىئهلكها،يخقص

ئحيها.أهلكها

ئحثمن25كثير.بثمرتأتي

أهل!!ا،لأنفسه

نفسهئبغضومن

يحفظهاالعاف!هذافي

أبدية.حياةإلى

،يخدهـصأحذ*نىكانإن26

نأص16حيثو،فليتبحى

خادمى؟يكونأيضآهناكصأنا

ور0250113لي،)!وفيلئىإندراوسأيضأ(ه-)ر6احه33.2981241.ط!م!!؟7نص!!لم025013ديا5"5ول*225يوخما:

ثم!4*73نصاكأووفيفىإندراوسحاءوأيضأ11ء)5(عههءوفيفب!ف!ندراوس21//0ك!!8فيفبىوالإندراوسفالوأيضآاصص)ص()ضع(للا

لملا5!وليهلك0256ر*3ط!*7"،!ونص!ء"رأ3080!اع،ولأ!*لم0250لا!ول3!اعه،5(،+أ0236)سرص(4؟ه-ا!!ه

ولأ.0250.2لياطك!!ول*ك!ء7و714نص!ا"33.565لم،213551أ+0266132ءه33لياللادا!*"7"ءنمر!لات+

كه!!*ء"16الة1241.1424

11)يو(92-32ق)ت-حأ92-1193)ت-لو(-28ا8ق)كر(18-22اا)ير(-22ا8ق)!-لر(ا-1828ا35-15:44كرر1ي)ق(ي92

مر(-)ت92-93ق

14:62لو:15:36125كورا:14:35،41124مر،ا:17؟ا:13يو:23يوحنا:
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02-36(:12أيو

يخدمنيأحدكانإن7

.7الآبيكرمه

028(ص016)رقم126:24

لتلايده:جسوعادقالحيئذ

أحذأرادإلى

فلبسكرورائى،يأتيألى

صليطويحمللفتة

ويتعي.

536(ص033)رتم23638-93:

حزينةنفسىلهم:فقال

إمكثهرا؟1لمو!حتى1جد

معى.واسهرواههنا

تقذمثتم

حههعلىوحرقليلا

قائلأ:يصفيوكان

أمك!،إنأبى،يا

؟الكأسهذهعئيلحتعبر

كمابلألاأريدكماليسولكى

أنت.تريد

283(ص161)رفمه:لإا

سحالةإذايتكلمهووفيما

منوصرتظفلتهم،نيرة

فائلأ:السحالة

الذي،الحيبالىهوهدا

له.إحمعرا؟سررتله

016)رتم3834:

معالحمعودعا

028(ص

تلاميذه

أرادأحدإنهرلهم:وقال

فليسكرورانى،ينمعأن

صليمهويحسلنعسته

ويتبعئ.

536(ص033)رتم1344:43-36

حزيمةنفسىطم:لحقال

إمكثرا؟1لموتحتىجدأ

واسهروا.ههسا

تقذمثم

الأرضعلىوخرقليلا

أمك!إلىلكىيصقىوكالى

الساعة،عهتعرهر

كل،آل!ادآلابا:وفال

فأحر:لكمستطاعضء

لاولكن؟الكأسهذهعني

.أتماللأريدأناما

283(ص161)رفم9:7

سحالةوكالت

صوتوصار،عليهمخئت

الححابة:مى

الحبي!،الىهرهذا

له.إحمعرا

1ضئطربت،قدنفسىألآد27

نجثىالآب،أيها؟أقولوماذا

ولكن؟الساعةهذهمن536(ص33.)رفم43(41-أ22:

إلىأتيتهذالأجلرميةنحرعحهم1"والمصل

الساعة.هذهركنبهعلىوحرحجر

قائلأ:42يصفىوكاد

شنتإن،الآ!إلها

؟الكأسهذهعتىأحز

داللأد!صيئىلالكن

لهوظهر4311.!شك

،(.يقؤيهسداءسملاك

283(ص335161)رتم:9

منصوتوصار

قانلأ:السحالة

المصطفىإلىهرهذا

احمعرا.له

!اد6مخد،الآبايها28

منصوتجاءجا6.فثم

وأيضآثحدت:+السماء

الجمعلذلكأ-92أمجد.

،كيءص17سردىا!335652981241ي!راليا5*سا!!!7.موبمرنص!حرسرص/!0250!وإنأشا"عهمبمنإن266يوخا:

بحا3صرصشع-حح"33.1241رالمكرطإبنكا(:)17أ!إحمىأل0286ضع-ءهرلمالسصاواتوألذيصألات750عهه28

ة!-أآا*ف0926لحسرص.صشعتات50)124ه+قائلأا!وصار.العالمكونقلعندككانالذيالمحدلى(ه:)17

-لو()ت52-.6)بو(قلىكي153)يو(يمطي53د-.6)ت-لو(ق6:4112مز.،كلط

11:33ير:27يوخا:
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2031ارفم25-36أ:2يو21:37-38؟لو؟13:33-37مر31-46؟25:مت5!4

92(ص18)رتم13:17

السماواتصصرتوإذا

الىهوهذاقائلا:

.سررتلهالديالححي!،

مر

92(صر،18)رتماا:ا

:السماواتمنكانصرتو11

ابىهرألت

.سررتبكالدي،الجيب

لو

92(ص18)رقمب3:22

كالى:السماءمن...وصرث

ابىادهوأنت

.سررتبكالدى،الحيص

903(ص018)رتم18:18

النميطالىرأيتلهم:امقال

السماءمنالبرقمثل

سانطآ.

02-12:136أيو

أ-قالحمعو5واقف6اد

قالوا:وآخرونرعذ،حدثقد

أجاب03.ملاكصهقد-كل!7

منليى:وتالميسوع6

بلالصوتهذاصار6أجلي

دينونةألآن31.أجلكممن

ئطرح6لآنأ،لمالعاهذا5

لم؟العاهذارئيسخارجآم

عنارتفعتإن6وأنا3

إيأأجذب،الأرض

هذاقال33الجميع.6

كانميتةآيةإلىشيرآ

أجابه534!.؟:تأنمزمعآ

سمعنانحن:الجمع

المسيحأنالناموسمن

تقول6فكيفالأبد،إلممايبقى

نأينبغىإته15أنتص

هو!من؟الإنسانابنيرتفع

ا؟الإنسانابنهذا

ألنور:يسوعلهمفقال5

بعد.قليلأزمانامحممبت6

النرر،لكمما-دام6فسيروا

؟ظلام+يدرككملئلا

الظلامفييسيروالذي

يذهب.أينإلىيعلملا

82!م!ءقالرا16ام)ءه565298ل!!ك!15)!33.1241رألأ5*!كلهـ!314!و!هواقفأكانألدى926يوحنا:

سرلاتء""!+ك!ء0315ءه5قدأتىأ5كهءأتى17كأا!ء")سا(!7!مو2631071..12413ء

أ!ه146اورس؟2/لمع!ءه1241عندماأءه!لو32.7ألي؟صعسرصات5أسملإلىئرقىأءم!!ةم!!ه!

يكهـ"!م!ء16سرحرممءه298.1241دلا*!ط*667ءرنصأسرلاتت+،)ي!0250!هول0345لاتت

.0071424.؟هاها)+(30ولمعكم0356ا!هـ28!،7ءاشع+ه733028007.1424ء101ل!0250*دا!714،7ء

!ا565ي!5طكأ2ال15654117ليا*كامم!!كلهـ!نص!لات+ري!00250!!،ءطالما16لحا2ألاخ

531(ص325)رقماا:16يوقىى9041162(ص925)رقم11:42ير!)بر(قي95

كفم7ء"!ا

حارجايرتى16ص

س!3!()6،!ء

ئمىأ+ي!13ليا

صعسرص.لى+"

يوحنا:31:

71:14؟د

كرر16:11؟2

؟7:33ير:35

أف

أل!

3:14بر:32

2:11

73:52حز؟9:7أيق؟011:4مز:8:82143؟

63

96

72

78



3031أرقما:37-243يو2:37-38؟الو13:33-37؟مر31-46؟25:مت694

25-36(:12أيو

آمنواالنور،لكمأ-ما-دام36

النور.أبناءلتصيروابالنور،

ثثمبهذا،يسوع7تكفم

عنهم.واختفىمضى

نص!لات0250113+م!جهطالما636يوحنا:

8:95يو؟16:8لو:36يوحنا:

لملأيا!!م!!هنصأ+ل!013للاولكأبم،7ال+اعءهليا5للاسا!!ولكأ73ء

الي!ودعمى303.

13:مت

123)رفم

01-17

021(ص

التلاميذ!فتقذم(

لماذا:لهوقالرا

؟بأمثالتكلمهم

لأنهلهم:قالالحأجابا

تعرلواأنلكمأعطىتد

السصاوات،ملكرتاسرار

ئعط.فلملأولئكوأفا

سسعطىله،منافإن2

له،ليسمنوأتا؟وير-اد

منه.سيوخذعدهفالذممما

م!لأمثالهذاأجلمن

سصرينلأنهم"كذ،

يبصرونلا

4:01-12!مر

أب-8:1718

1233)ر4:01-12

سأله،وحدهكانوثا.

الاثيمعحولهالذين

.الأمثالعنعشر

لهم:افقال1

لكمأكطى

اللة؟ملكو!سر

حارجأهمالذينأثا

لهم،يكوناد!لفبالأمثال

مبصرحمطن1يبصرو2\ثكي

لاينطرو\،و

021(ص

093!؟7ء038س!ه،3كعءآمنرا61+ل!؟!مهذه737يوحنا:

شعكلىلمص!4!+"،ء+لئلأاا؟073333ط،!ولدص!+23!

ىى28ق؟ي6:6ألق)لو(ىى3:11101ءأشىي5

6:01أش:01:611104روم؟ا:53أش38:لوحنا

8:9-01لو

021(ص123)رنم

فسأله9

نأعسىماتلاميذه

المئل.هذايبهرن

:فقال

تعرفواأنلكمأعطيقد

اللة،الملكرتأسرار

فأمثالي،للباقينأتا

ئبصرينلكى

يبصرونلا

21:37-43

9:93

أمامهمصنعفدأئهومع37

لمعددهاهذا7آياب

ليتئم38،بهيؤمنوا6

البيئأشعياقول

ربب:افالالذيمما!

خيدنا؟صلقمن

1عثزنسنطنتوثمن

لملهذا93؟ثرفي

لأن6يؤمنرا،أنيقدروا

."1عمىإشعيا:قالأيضآم

\كثظا6وعونهم5

ثنلأينصرو\،ككوبهم

+وبعوطفم

تدأغلظأءه*!كأ"7"ءضل16!!004!ولأن6
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،2

794

يسحعونلاوسامعين

بفهمرد،ولا

نبوءةفيهمتمت"افقد

القانلة:أشعيا

سمعلأش!معون

لالتهمونو

!تمررنومنمرطط

ولاهـتطردن.

تثبغنطقديات15

لمشعب،1هذ

قدئقلىلآذ1ن1و

سما!ا

وعيولف!

غمضو\،

بعبونهم1ثنلآيئصرو

يسمعو\وباذلمفم

ينهمو\به!بظر

جعو\وير

ظسدم!.

لعيرنكبمطربىاولكن6

لأنهاولآذانكملظرلأنها

أقولالحقافاني7.يصعولى

وأبرارأكرينألاءإذلكم

أشممايرواأناشتهرا

يصعراوأنيروا!لموترون

يسصعرا.لموتسمعرنما

3031ارقمأ:37-243يو2:37-38؟الوأ:33-37؟3مر3-46؟ا25:مت

37-43،:21أيو

سامعبن1ريسمعو

ولاينهمو\،

لنلأيرجعو\

ثهم.ثتغنر

273(ص155)رقمأااب-78ء8\

عندكم...كيظة

اد!لرلكم7

1جمنلمكم118

لا!تمرونو

1ن1ذوثكم

؟خسعونلاو

وصامعبن

.يفهمرنلا

بشعرو\

يرجعو\،7وبقثوبهم

افالا.فاشفيهم

رأىأ-لأنهذاأشحيا

عنه.وتكفم56،مجد

أمنذلكمعولكن42

أيضآ،الرؤساءمنكثيرونبه

الفريسيينلسببأتهمغير

يصيروالنلآبهيعترفوالم

لأنهم43؟المجمعخارج

أكثر6الناسمجدأحئوا

اللة.مجدمن

938(ص248)رتم9:93

لدينرلة:يوعفقال93

أتيت،هذاالعالىإلىآلا

يحصرشدلاالذيىيبصرحتى

ئصرون.الذينويعمى

هء3ردلا8!!!7!وءوؤ14لصأ+د!ء!!ة"ه!ول؟أهع3+أ!أوس،142441)؟ي!(هللاط!يعردوا6!ا5يوحنا:

رله!!بح)بح\(صعصرحر51،،أالر!6احفلة1.33للأهط!ولك!67،بمرنص!*ثا!أوس؟سر

رلم+ه!!ول7."ءرنصأءه1241أعظمأس!هلياأكثربالحرئ!3،1565رلم

)ير(ىي01لىقى28

6:22لو؟9:22يو:42:721124لو؟ا:6أش:14:يوخا

حير!ري!+016!ا

،ك!كا!سا*على0643

2،
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33
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دادا-.هأ:2يو؟37-2138:لو؟33-37ا:3مر؟31-2546:ت894

تدينالتيألكلمة403.

4031ارقم

:44-1255يو

والذي5أرسلئ،بالذيبلبييزمنليسبىيؤمنألذي:وقاليسوعفنادى44

بىيؤمنمنمملحتى،لمالعاإلنوراجئتقدأناا7.6أرسلئالذييرىيرانى

لأنىأ؟أدينهلافأنا،7ميحفظأو6كلامىأحذحمعوإن47الظلأم.فييمكثلا

منفلهكلايىيقبلوأرذلىمن48.لمالعالأخدصبل،لمالعالأدينآب

أتكفمالأني94الأخير.اليرمفي5تدينههيبهاتكفمتالتيألكلمة؟يدينه

.دوأنا.أتكفموبماذاأقرلماذاوصتةفينىأعطا-قد7هوأرسلئالذممماالآبلكن،نفسىمن

أتكقم.هكذاالآبليقالفكمابه،أتكفممأنا6فما.أبديةحياةهىوصيتهأنأعلم

)لمح!

04761سرصءه!+"ء0465عر،.66أيضأ57!الوخا:

.63ك!31.730حر مرسع33415!ال!للأ!!طول!ءلصأع-اسر

ةا)3565124ر،1247031*طهـ!*66ءنص!0250+هلا!

56529814ي!را1240للأ*

0250+9ولايؤمنا*ولايحمظاا!ت51241"0024)0!؟3لم3

أعطا7لما.12419ميبم0485صسرصامء!6?ه+ء

هـلاول*!3!لص!بح-4ءه51241!2أ+0052615

لو؟176(ص401)رقم044-ا:01ت؟238(ص141)رقم5:23يرقاى

292(ص166)رقم9:48لر؟292(ص166)رفم9:37مر؟705(ص903

)رقم13:02ير؟03(9ص917)رقم01:16

01:ت3:481117:يو47:اا9:ه!8:12؟ا:4ير14:9:461ير4:د:124هيو،01:04ت:44يوحنا:



44-.123:يو؟ا-222:لو؟ا-142:مر؟ا-265:ت994

لاملآأ.ثر71

5013أرفم

جتسيماثيإلىألمجيءقبلا.

يسوععلىالك!نةتامرعظماء503.

14:ا-2مرأ-ه:26

11:18-91

أ-22:2لو

91:47!12:37

47-11:53يو

411(ص026)رقم

094(ص31-003:2546)ر-

يسوص!أتموئا

كلها،الأقوالهذه

:5لتلاميذبال

يومينبعدأئه/تعلمون

الفصح،يكون

يسقمالإنسانوابن

حيننذ3.لئصل!

الكهنة7رؤساءاجتح

في/خعباد!وشيوخ

الذىالكهنةرنيسدار

قبافا6بدعى

وتشاوروا

.ممكريسوعيمسكوالكي

:نالراولكتفم5؟/يقتلرهو!

لثلأالعيد،فيليى

الشعب.فيشتغحثيكرن

33-491213:37)رنه

الفصحوكان

يومين.بعد/والفيم!

)947

ركان

والكتبةالكهنةرؤساء

حكر/ب!1يمسكونهكيفيطلبون

قالوا:ولكتهيم2؟ويقتلونه

لثلامعيد،ادفيليمى6

الث!عب.فيشتغثبميكرن6

لح!94(

عيدأ-قرقياو

الافصح.لهيقالالذيالفطير

وكان2

والكتبةالكهنةرؤساء

كيفد15يطلبون

نه،يقتلو7

الشعب.خافوالأثهم

لل!تهت(

الكهنةرؤساءفحمع43

وقالرا:مجمعأوالمريحميولى

الالسانهذافإن،نصنعمادا

8،إلى7آياتيعملكثيرة

الجميعسيومنهكدا،تركناه

الرومانيرنفياتي،به

وأتتنا.موضعناولأخدون

سهمواحدلهمفقال

للكهةرنيأكانقيافا،وهر

تعرفودلاأنتم:النةتلكفي

أثهتفكرونولا05شيئأ،

إنسانيموتألىلكمحير

تهلكولاالضعبعنواحذ

هدايقللمو51كفها.الاتة

كالىإدبللفه،ص

،3.565.007296.14241را5956!ا"!ولكأوهـءنص!*والفرب!يون!صسرلىات+5؟20.راه3والكتبة3.7!1/2مئى:

"ح+!!04مصوسصعررشعاتء"5تبفا17هـ!!اقبصصلات

شعثيحدثأسرص+3راللاول05650071261رالعيدفيليىأات5العيدفيلنلأ026امأء5!ا1لم/24!هامرق!:

مما06577.298؟.هه!طشا!ولنصأ5ضغثيحصلألاتءههـ2.1424

أ-يهلكوا!اءه0255ط"أ-+س!فىأ!!!ألوتا:

يى21ق!يي

ا:39:53،91؟ا:11؟7:28مت:ا:تى
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44-1205:يو،أ-222:لو؟3-149:مر؟6-2613:مت

943(ص274)رقما-11:891

كهنةصؤساءادوحمعا

يهلكردهكيففطلبراوالكتبة

كللعحبإذ،خافوهلأنهم

تعليمه.منالحمع

المساء،صاراوئا9

المدية.خارجإلىخرحوا

943(ص274)رقم9،1:47

فييوبمكليعقموكالى

الكهةرؤساءوكاد.الهيكل

الشعبوجوهمعوالكتة

يهلكوه.أنيطلرن

294(ص3103)ر231:37

الهيهلوالنهارلىوكان

يخرجاليلوفييعفم،

يدعىالديالحلفيويت

الزيترن.حبل

6031ارقم

ير

تلكالشةوللكهةرئيا

مزمعاكالىيسوعأنتن!أ

الأثة،صيمرت21لط

لحقطالأثةعنولي!

اللةأداءليجعلل

واحد.إلىالممفرثين

اليرمذلكفمن

.ليقتلوهتشاوروا

6-26:13مت

فييسوعكانوفيما6

حمعانبيتفيعنيابيب

،الأبرص

امرأةإليهتقذت7

عنيابيتفيبالطيبئدقنيسوع603.

267(و114رقم)ق

14:3-9مر

فيهووفيما3

سمعانبيتفيعنيابيب

،الأبرص

مثكئوهو

امرأةجاءت

3605-:7لو

191(ص114)رتم

منوا-فىوسأله36

معه،يأكلأنالفريسيين

الفريسىبيتفدخل

اثكأ.7و

أ:امرإذاو37

خاطئة،صدينةمادفيكانتالى6

فيمثتكئأتهعلمتإذ

12:ا-8يو

425(ص267)رقم

قبلثثم

إلىيسوعأتىأبابم6صستةبالفصح

،+لعازركانحيثعنيا،بيب

.الأمواتبينمنيسوع6أقامهالذيمما

عشاغ،هناكلهفصنعوا

وأتا،تخدم!رتاد15وكانت

بينامن5واحدأفكانلعازر

7حريمف3.معهالمتكنين

36-ه037اليمرق؟ءه33.007.2981241آتسا!!كأ2لص!+كأمنكاكالى!+رلملأ5للاولالمائدةعلىجلس366لوقا:

هء007.1241()رالمت*ط!كألص!!3-5!سرصا!+للاهول2

سرساتءهللاط!كأنصأدح2الاخالاخسرص.صلات+3را650.21771400250لا5هولك!ءماتالذي7."ءطسة16يوحنا:

(5)5م!بم025ءه!)+!(كي!نص!سرصا!+"يا5-!ا!+1424ي!650.02503هل!لا!ول)2!(ادجسوع116بحصع

.1.33!نصأ!رل!650.0250ليا5"داطهـ!!كيءمارئا036اور؟دأ!*ك!ءنصأ+ي!650.025013ليا5*5ول31420101!ا

هء565

3)كأ/ص(
33ق

ا:14؟11:37لر:36لوتا:

2،

27
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44-1205:يو؟ا-222:لو؟3-149:مر؟6-2613:مت105

6-13،:26أمت

معها6

طيبصقارورة

الثمنغالمما

فسكبته

وهوءسمأصادعلى6

متكئ.

التلاميذ7رأىفلضا8

اغتاظوا

نائلين:

؟الاتلافهذالماذا

يمكنكانالأته

هذا+يباعأن

بكثير

فقراء.7إلىوئعطى

14:3-9،أمر

معها

خالصلاردين5طيبقارورة

7كسرت،/الثمنكتير

وسكبت!ارورةادأة

..مأصدا6ء

!ومفكان6،

أنفسهممفيمغتاظ!ن

!ادطيباتقفكانلماذا

يمكنكانلأنهه؟هذا

الطيبهذايباعأن

دينارصثلالائة6منبأكثر5

وكانوا؟الفقراءإلىوئعطى

د(36-.:7ألو

جاءت،الفريسىبيت

ووقفت38طيببقارورة

ورائهمنقدميهعند

تبلمابتدأت6وباكية

وكانتبالدموعقدميه

رأسهابشعر!اتمس!أ

وتقثل

قدميه

بالطيب.وتدهنهما

الذي6الفريسىرأىفلفا

نفسهفيتكفمم5دعاء

نائلا:

تغيتمنبمآ،+هذاكانلو

التيالمرأةهذهمن

هى،وماتلمسه

خاطئة.إثها

6031رقما

12:ا-8،أيو

خذتأ

خالصناردين5طيبمنشنآ

النمنكنر

ودهنت

جسرعادا5قدتى

بشعرهاقدميهومسحت

البيتفامتلأ

الطيمب.رائحةمن

اسخريوطياديهوذا6!الف47

م5ضلاميذادأمن،حاوا

يسفمه:أنألمزمع

ذالما5

الطيبهذائتغلم

دينار7ضلاممائةب

هذاقال6؟للفقراءويعطى

3،طه!ولكأور(كنير295871"9803313007طه!!كأدص!ء!34157!و213أ+تم1302550رللاول731*2متى:

551،11007هرا31.3حر290101424!563 980ه!!*نص!+13302550*طول4ءرألرأس6سر-"الم980.20للا!لصاسراء0001

!!الطي!+ور(09قبلاتحه33.007.29!"آ5ط5!كأ4ءو714دص!صع-سر9لمء+لم1330.2550للاول7!.8؟ه

33ي!0980133013ط!م!لصأ+"0255026007010112411424!*ك!كهـ!الوز(+9س!+ه.1424)24).2833.007رلم

أ،+"32856529801011424!!ول،*7+ه،1ليا.ءا!كألص!هـ5565فسحقتأ!رالم*حولفكسرت16!ه3:مرقس

الأ(5ثلاطح!*لصألا!!رأسهعدسأمما+"أ5ولادصأسهعلىمن56"لا5طح!2*لصأ+ه3007.1241را5*05،

تلاميدهفتصخر!بحسصعسر)ص(لات+3ر3()6*تحأ2ولمقالواألمسهملىمعتاطير؟لم(*التلاميذمن)+قوثموكان046ءه!32.298

ي!301013!ول16اور؟سرص!اءح"0.0549؟سرصا!س!"ي!للا!ادححرءه+29)للاسا"ح!!)+(دص!)ا!(0565!وقالرا

س!ه565ليا5*يا!حك!لصأ+

متكئأكانالذي0936!لمرا5!كأ2لصاحه31241رديا"سا!ول+*3ء+ع!ة+ع*ص!16مرق؟صسرصات!تبل386لوقما:

ف!ي!13ل!هثلاط!2!ول!نص!50ت،!ال!17ع!لالقرل!

واحد16ء"*!ممك!ءلص!31ءس!ه331241لا-أسرحر+ل!لما650للأ5!وللدلك4.7!15ات!+ك!ء35يوحنا:

سرلاتت!أرا650لا5!!"(خريو!س،لأ13اةأولبما)!5إسحرلرطى565(لمال!!-)حمعالىلهوذا!لاميدهاد5()-س)-!ي(

ص!"424)"مئئ056ين(ئلغىحه33دلاط!)714؟7،6ء2الاحصعسر)ص(ددءه1241*لص1)دح(

24:91؟7:16لر:93لولا:

13:26؟6:71ير:4يوحنا:

21:11؟ت

618:3:لو

6:14؟ير

2)
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44-1205:يو؟ا-222:لو؟14:3-9مر؟6-2613:مت205

امر6-13،:26أشا

ا!تتبويز6

36،05-:7ألو14:3-91

6031ارفم

12:ا-8،أير

بالفقراء،يباليكانيائهليس

سارفأكانلأئهبل

عندهالصندوقوكان

فيه.ئلقىمايحملوكان

33

36

93

48

لهم:وقاليسوع.افعلم

؟المرأةتزعحونلماذا

عملتقدفإثها

لأن19؟حسنأعملأبى

:فقاليسوعأثا6

تزعجونها؟لماذاأتركوها،

عملتفد

لأن7حسنأ.عملآبي

له:وقاليسوعفأجاب04

لك.أتولهشىءعنديععان،يا

:فقال،معقمياقل:فقال

؟مديونانلمداينكان41

دينارخمسمنةالواحدعلى

.!سونالآخرليعلى

لهمايكنلم+

سامحهمايوفيانما

يكون!ماآب7جميعا.

سمعان3"أجاب؟له6حئأأكئر

الذكماأظن:وقال

له:فقالبالأكثر.سامحه

ثثم".حكمتبالصتواب

:لسمعانوقالالمرأةإلىالتفت

؟المرأةهذهإلىأتنظر

بسرع:فقال7

ا!إث5هاتركوأ

تكفيىليوم

!لأن8؟حف!!6فد

1424ء"*ظ8مؤتبين!م56:مرتس

ه!*ر!نصأسرص+رلم0970(عد)!:فل17عم565حتط5!نمىأسرات+والمل!51970*ول*3ءإذ427لوتا:

"ح5!-ألات!يكونحممافئلموضعو!صسرس+والم0970ولحثأ*ئلافسرص.ص.سلاتتس!"298.1241.1424آللأت*لا

ر!أتاأ*رلمليا5ولالفأحاب!حه3298.1241.1424كأر!فأحاب0436سرص.صءه33.298.1241ليات*ط!*ر!4؟7نصإ

لاتس!"تدا)!!نمىأءه007لم970للا

لاتا!331241.للا5"ط!ها!!كأ"!نصأ(س!3."اع"حأ+3إفتراح:صنعت16أسرس.ص/+لم65013!حرست6ر75:يوحظ

)ص!أءحرمم حير(.كل...لأنيلغى:!ه72396ءرسر085لبسر

مر(/)مت3ق33

:11:متى

:7:مرقس

:42لوتا:

يوحنا:7:

15:11تث

15:11تث

18:25مت

91:04يو

01:28لر:4311
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44-.د12:يو-ا-222:لو-14:3-9مر-6-2613:مت305

(39-:41أمر(31-62:6أمت

معكمءالفقرامعكمءالفقرا

أردتمومتىحينكللنيحين،كلفي

خيرأ،بهم7تعملراأنتقدرون

حين.كلفيمعكمفلستأناوأئاحين،كلفيمعكمفلستأناوأئا

عندقا؟ما+عملت8

الطيبهذاسكبتإذافإثها2

إئمافعلتجسديعلى

تكفيى.لأجلذلل!

حيثمالكم،أقولألحق

هذابالانجيليكرز

أيضآيخبرالعالمكلفي

هذهفعلته.مما

لها.نذكارأ

وطئبتسبقتثد

يكىجسداد6

للتكفين.

حيثمالكم،أقولألحق9

بالانجيل+ئكرز

أيضآئخبر،لمالعاكلفي

هذهفعلته.مما

لها.تذكارأ

05(36-:7الو

دخلتإئى

أرجلملأجلإيأ6وماءبيتك

غسلتفقدهىوأئائعط،ا

ومسحتهمابالدموعرجلى

فبلة45بشعرها.

فمنذهىوأثاتقتلنيأ

تقبيلعنتك!61ذخفث7

بزيت46.رجلي

صأ.مصاد6تدهنلم

بالطيبدهنتفقدهىأثا

جما.صجلىصاد6

قدلك،:أقولذلكأجلمن47

محنيرةمادهاخطالااد6غمرت

والذيكثيرآ.أحتت!لأثها

/فلبلآ.يحمثنليللهئجفر

مغفورةلها:قالثثم

فابتدأ94.خطاياكلك

6031ارقم

ايو

معكمالفقراء

حين،كلفي

12:ا-8(

حين./كلفيمعكمنلستأناأئا

7قآ

شأ!ولهى565.007418.7لم"ا57ع*!!انص!حه298.)1241(ط!كأ2حينكلفيبهمأ+*-!!5!لهم76:مرقس

+وز(.075652981424،19ط!!كأنص!+3010313*صأول16ء"263.5654رالاه*ط!كأنص!لا!ه(+)*

50ات328565رللاط!!كأنصأقبصسرصلات+30103يا5شاولهذا

رجلىهلأحلا+ي!را970)8(كهـهرجلعاللأجلا5"تلا!أرحلادلأحلحاصتىاءه33.298.1241للاأرحلاللأجلإلمن6!ا4لوقا:

نص!وله26.33.565.298.0101.1241.1424لم9703ت5*ط!ه!ول!فيئث!16صيرس)!"آط8ذخقث0456ء!نص!)*(

ول!نمى!ات970*ول-!+ه24)ا28.565.29!.رالملأ5!ه!*113612لم/2ع،أرصسلال0466+ه007ي!لا5!!!!

!ا//لم!كثيرةلهاألاتا!565.298.1424للأ*!!!1361245(،:ا07!ا+ه33.00701011424-5!"لا()6

)ع(!!91!رال!970ت5دا!نص

12:91:04:يومتى

91:04مرض:8:يو

:5لر؟2:5مر؟9:2ت:48لوقا:
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44-.ء12:يو؟22:3-6لو؟01-1411:مر؟14-2616:مت405

36،05-:7ألو

فييقولونمعهالمئكئون

يغفرالذيهذابن:أنفسهم

إلىفقال5؟أيضاخطايا

قداممانك7:المرأة

إذهى؟خفصك

.مم!سلاب6

7031ارفم

!ةامرأيا+05:لوقا

ا:17صمد-قا

9:22ت:05لوقا:

صلام!في6

8:48لو؟5:34مر؟

لؤذاخيانة703.

07-671:؟1327:؟132:ير3-22:6لوأأ-أ14:5مر14-26:16مت

منواحذذهب"احينئذ

ئدعىالذيعشر،الاثني

إلى،يوطىلإسخرا7يهوذا

تائلآ:017رؤساءالكهنة

يهوذا7و01

مضىعشرالاثني

الكهنةرؤساء

يوطىسخر7!1

لىإ

لل!ك!أ

يهوذافيالشيطانفدخل

الاسخريوطى،+بدعىالذي

الاثنيجملةمنوهو

معوتكفمفمضى4؟عشر

-فؤادو6+الكهنةرؤساء

705(ص13:2903)رفم

ألقىقدالعثحاء،كانفحين2

يهوذاقلبفيالثيطان

نأالاسحريوطىحمعان

...يسفمه،

(051ص031)رنم13:27

لهم!وقال0156لات314ءه!سحريوطى16داقى:

أوساور؟صعكلميثع!3"ا*شا3ولإسخريرطىءه("3)-ال16ءهللاادهوداأ+"01011241.ظال!!ه33هوذا+51:مرقس

ا!+ح4!+كألصألات"سحريرطي!ءه565.298لاهط2*الاسخريرطأ

؟بح-خسر)ات(17،ل!ههصاكتبةسا(ال)+و4.7ءه)124لالاساك!!!كأنص!اوس؟+لم13لأ5"صأولالملق!36لوقا:

+أ"ط!ول*نص!سرص.صاتوز(-!أاوس؟213912441!.ادلاورؤساءالقزاد!سرس.صس!ه5م)ح(الهيكلخدوقزاد16اوس

-لر()تيىاا-د\)سر(ق11)ير(اا-هقايي

11:12رك؟21:32خر:15متى:
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44-.12:يو؟22:7-14لو؟12-1417:مر!26:17-02مت505

14-16(:26أمت

تعطونى؟أنتريدونماذا

إلبكم.أسفمهوأنا

فجعلوا

فضة.7ادمنثلا!لينله

ذلكومن

فرصةيطلبكانالوقت

.7ليسفمه

(1أ-ا14:5امر

إليهم.5يسفصم6ءد

نرحواحمعراوئا11

فضة.يعطوهأنووعدوه

كيفيطلبوكان

موافقة.فرصةفيءيسفص6

:3-6(22ألو

الجندم

إليهم.يسفمهكيفد15

ففرحوا

فضة.يعطوهأنوعاهدوه

/،همعدافر5

فىصةيطلبوكان

الجمع-عن6بمعزلليسفمه

.مليهمإ

مصوسصع-ات0298!إليهم16.7"لمفضةإستار!اوسص؟31!كا!!إستار156متى:

*)6!نصأ+لم5ول)6حه29!.1424رلملا5حطكأيسفمهلكيأ!فيعطيهيشق156:مرقس

للا!!نصأالاقييسلملكي11.7اوسصاور؟سرص

نص!ي!33!لات125!6303+هللا36112سرصاتلاشأ!8!55406لوقا:

اأإ

11:12زكقي9

الفصحعشاءت!يئة803.

17-26:02مت

الفطيرأيامأؤلوفي17

يسوعإلىالتلاميذتقذم

تريدأين:قائلين

لتأكللكنعدأن

الفصح؟

:افقال8

14:12-17مر

الفطير،منالأؤلاليرماوفي2

يذبرنكانواحين

:تلاميذهلهقال،الفصح

نمضىأنتريدأين

لتأكلونعد

اثنينافأرسل3؟الفصح

لهما:وفالتلاميذهمن

إذهبا

7-22:14لو

،فطيرمال6يوموجاء7

أفيه،5يذبحأنينبغىكانالذي

الفصح:

81ق

بطرسفأرسل8

قائلآ:ويوحنا

لناواعذاإذهبا

له:فقالا9لنأكلالفصح

313!630.1350*قإولولنص!س!ه29!.)124لاط!صا!!15سرص.صات"الفصح67لوقا:

12:23؟7:6يو؟26:45ت:18:متى

91:92لر؟16:ه-18ث!ا-.128:2خرلوقا:7:

8031أرقم

يو

دخلعندئذاللقمةولعد27

دالهفقال.الثميطانفيه

سرعة.فاعملهتعملهأنتما:يسرع

276(ص158)رقم077-ا76:

:يسوعادأحابهم

الإثئأخترتكمأناأليألش

هو.شطانواحدومنكم7عشر

سمعانجهوداادعنقال

مزمعاكانهذالأن؟الإسخريوطى

عثحر.الاثئمنواحدوهويسلمهأن

بح

تا28.56550ل!3ه*28155(

298124150.للأياح!!!7!ما!ر4

13:ايو

705(ص903)رقم

كالىئاالفصحعيداوذل

أتتساعتهأنيعلميسوع

الآب،إلىهذاالعالممنلينتقل

الذينخاصمتهأحبقدوكالى

العاية.إلىأحمهملمالعالا



44-1205:يو؟7-14ت22لو؟12-1417:مر!26:17-02مت605

أت

فلالطإلى

26:،17-25

171ق

المدينةإلى

لواقوو

له:

وقتيإنا:يقولالمعفم!

أصنععندك،قريب

.تلاميذيمعالفصح

التلاميذففعل24111

يسوعأمرهيمكما

ولما2.الفصحوأعذوا27

إثكأالمساءكان

.7عشرالإثىمع

لمح!

17-14:12(أمر

12قآ

المدبنةإلى

رجلفيلقاكما

ماء؟جرةحامل

فاتبعاه

فقولايدخلوحيثما"9

البيتلردث

أين:يقرلالمعفمإن

احملحيثقاعى

؟تلاميذيمعابمصح

يريكمافهو

مفروشة؟كبيرةعلئة

لنا.أعذاهباك

7التلميذانفخرج

المدينةإلمطوأتيا

لهماقالكمافوجدا

اوثا7.الفصحنأعذا

جاءالمساءكان

عشر.الإئنيمع

ص2ا-ا03114:8قم!ا

7-22:114ألو

؟7نعذأنتريدأي!

إذالهما:فقال.

المدينةدخلتما

رجلكمايلقا7

ماء:جرةحامل

البيثإلىإتبعاه

اوقولا1يدخلهالذيمإلى6

:7البيتلردث

ءس5-
اين:المعلملكيمول

احملحيثالقاعة

؟تلاميذيمعالمصح

يريكمافذاك

مفروشة؟كبيرة7علئة

أعذا.هباك

فانطلقا

لهماقالكماووجدا

اوثا4.الفصحنأعذا

إثكأ،الساعةكانت

معه.رسل7واد

لل!كما

8031ارقم

أ!ءكل
شعاتحه740تلاميذه!بحمصوسصع-خسر-لات+ه0033.298.1241.1424للاطولكأتلصيذا!7هـ.02ول8متى:

اوس؟حصعء)سرص(،1312856500701010!!!!4331437ا!4نص!سر

لحصع-ءه81424و!2.2لمللأهط!كأنصأبحءخصع-ح!رلاتت+،لم*ه!أهول+ء16:مرقس

6!هكالاستقباليأتى!س!ه630.29124!.ا!اطيتقبل0016بح-()2//!الفصحلتاكللكور(أصعء5ء"م!لك97لوقا:

60،1241ل!5!1!+قائل!011لاتءه2798.1241طشا!كأنصأا!1424!"ل!كا!ألىجثأ!لم،6301ه*!حيث

57*"حولكأ2رصلآعثرالإكط!صع-حس!ه1241لاكأعثرالاثىوز(50146كبيرةبيتأ!ليت0126يرص.كر.ص9ءه

صعءحاتءه!!هـ*7ءرنص!)ص"سرصتلاميذه!أليمرق؟بحصصرس+أرا630.1350

16:5-21:68؟تث91:متةمتى

13:17لوقا:14:يو
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أ-1302:يو؟7-2214:لو؟12-1417:مر؟17-2602:مت705

تلأميذ،أقداورلخسللصوع903.

9031ارتم

6-2312:مت

945(ص284)رتم23:6-12

والمجالسالولانملىالأولالمتكأويحثرد

الأسراقلىوالتح!ات7ا!امعفيالأولى

واثا8.شدي:الناسيدعوهموأن

هرمعفمكملأن:سيدىئدكرالاأشم

12:93

284)رقم

945(ص

؟24-22:28؟12:37

"4؟01:16

405(ص703)رتم:223

يهرذالىالثطادلحدحل

الاسخريرطى،يدعىالذي

عر.الاثيجملةسوهو

341(ص302)رتم12:37

إداالذي!العبيد،ياولئكطولى3

ساهري!؟يجدهمسثدهمحاء

وئكنهمسمطىإتهلكمأقولألحق

ويخدمهم.ويتقذم

02:64ق

(517ص313)رقم222:42-28

،شاجرةلينههمكانتوأيضا4

يكرنأنيظنمنهمقنفي

ايأممملرك:لهمفقال25أكبر.

13:أ-02يو

894(ص44-40312:05)ر-

كانلماالفصحعيدوقبل

أتتأ-ساعتهأنيعلميسرع

الآب،إلىهذاصلمعااد6منلينتقل

فيالذينخاصثتهأحتقدوكان

الغاية.إلىأحثهملمالعا

ألقىقد+العثماء،-كانحين7ف

حمعانيهوذا6قلبفيالشيطان

ءبم،يسق!أن6الإسخريرطىم

الآبأنيعلم7كانإذ

وأئهيديهفيشىءكلأ-جعل

يمضى؟اللهوإلىخرجاللةمن

ثيابهوخلعالعشاءعنقام4

بها،وائزرمنشفةوأخذ

مغسل6فيماغصمثئثم5

التلاميذأرجليغسلوابتدأ

متزرآكانالتيبالمنشفةويمسحها

:ب!رسحمعانإلممافجاء6بها.

تغسلسئد،ياأنتأ:+لهقال7

له:وقاليسوعأجاب7؟رجلي

ولكنك،أصنعأناماالآنأتعلملست

6602ء13612اء33.5652981241لم124013"هل!ط!ظولكألصأ5حضرت!ك!ءحاءتأ+تدأتت16يوحظ:

حمعالىأ9لم+51ولالإسخريوطيسمعالىلاها6ء14ول6،بمو7ام4ءه1240.1241لاللاط!8!نصأ+0113!ول2!،6ءحاء6

الكنقءه)1240.124لاطنص!)للا(!كأ66ءداها!3034+ة+أ13غأةأممةكا3!أع!إسحريرطسالديحمعالىيهودا!ابحءرأالاسخريوطى

اسحريرطي(لعدلكى،)!!هـكألصأسر(9/س!!لم013ولإصحرلرطىلعدوضع)6ءه12401241لأدلاطكأ2م!ءيسفمهلكى616(

ثاول6؟!هحعلقد117لحلاتحه1241للاط!!كأ"!هلص!ص+هسرص،1،"3فيسوع!سرصات+0712403وليسوع3.7

دللث7اتيا5!66ءنص!+313دلأ5*ولكأو666.7ءيطقرة056ح"1240.1للالا!!!نصأ+لم073

لماداأبماع!6لأن!.،،ببم)1(حاليأ7.7بحا؟!+كأ6عءلص!سسرصحمعاد21الاخصعسرص(الات+لم13لأ5دلاط!ولكأ2

الاتىع!يبم،2نمىأ*

ىي25قى25،371102ق118يي41قىى،111ىى31قكط6

7:44لر:14:01115مر؟6:71يو:16:28112؟:1223؟11:55يو:1يوحنا:
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9031ارقما-1302:يو؟7-2214:لو؟12-1417:مر؟17-2602:مت8.ء

إخرة.جميحاوأنتمواحد،

،الأرضعلىأبامنكمتدعواولا

الحماوي.آباللكمهوواحدلأن

معقمكملأتمعقمبن،تدغواولا+

بكرن"وبهركم.ألميحواحذهر

نفسهيرفعافص2لكم.حادما

يرتفع.نفسهيضعومنيتضع

91:28؟02:24-28

(517ص313)رفم

168(ص001)رفم24:

تلميذليس"2

01:41-45

)رقم

263

)415

لر

عليهموالمتسفطرنيسردونهم

في!ألتمائا26محنير.ئدعرد

كالأصفرليكنيخكمالكبربلهكذا،

منلألى27.كالحادموالمققدم

الذكطأميتكئألذىا!كبر،هر

ولكتى7يتكئالذيأليى؟يحدم

نحدم.كالذىأنابينكمفيما

فيمعىنشراالذيرفأتم

تجاربي.

124(ص81)رقم6:04

تلميذليس

13:أ-02(أيو

:بطرسلهقال8بعد.فيماستفهم

أجابأبدآ.رجلى6حماتغسللن

فليسأغسللث،لمإن:ءميسوع6

سمعان6لهقال9.نصيبمعيلك

رجدال6ليسستد،يا:مبطرس

ورأسى.يدقيأيضآبلفقطبمحأ

اغنسلفدالذىم:يسوعاد6لهفال.

أرجلادإلم!إلأ6صحاجة!لالهليس

وأنتم؟كفهطاهرهربل،غسلبم

كفكم.وليس،طاهرون

!لذلكيمفمه؟بالذىعارفأكان"لأنه

/.طاهرينكقكملستمكاانقال

أرج!!مغسلقدكانافلقا2

اثكأمو6ثيابهأخذاوبم5

أغيضئم:لهمقالأيضا،

تدعونى:أنتم13؟بكمصنعتما

؟تقولرنوحسنأسثدا،و:مجفمآ،

وأناكنتافإن4.كذلكلأنى

غسلتفدوالمحفمالستد

يغسلأنجمليكميحبفأنتم،+أرجلكم

محم7أعطتلأني51؟هبعضأرجلبعضكم

تصنعونبكمأناصنعتكماحتيقدوة

عبذليس:لكمأفولالحقألحق16أيضا.أنتم

ألالكن41؟هاها55*ك!"ء1621ءه29!ديا"لاشه!"بملص!ء"1241لمرا!لنبعدأ*5!!ليخلبعد*8يوخا:

!412أ!ا؟وهاهاك!بم6124ء"!2!للا!509621"طح5!!نصأحه1241لأ5رح1أ+(لم"اكأيصوع

عسلإلىإلأاشعتكأ1424160"+!ا!!ولم!!لصا+رالم5طهرصأ6الاقىدههىنصاللا-اءه!كاا0016ات

؟ا298رآ"*ط)!ه!(+ح!نص!عرص+أرحولالأرحلعسلأدىسرصء")1424(هكا،6فقطالأرحلغسلإلالآأ!فقطوالأرحلالرأس

جك!كل
شعا!ل!124ر.ا3للاطح2ول*"ء0125اتء"للا*ساح!ك!!هلصأشع+حرال!هولل!5!011ضعات

.33لأط+ول(ولكلمة)مفرطكأ2كه!أ،كاع"4!3!ة!صرصشع+م013!رح6لةح!ه61+36سرصلات+رالم5*ه".ح!نصأسر

ت
!416حه007.م!ء0155)صص.-!(ات5!دالأحرىكم14.7سسرص5ححه*ح8!ئم8نص!-ضعات1241،1

"+1424.ااه!ه355*ط!ح!لصأ*"33.007.296.1241!2لم"اللا!ه!ولكأ!ءأعطيت

كماي14ق1،ىي18:251ق371ى6قلىي1837:131ق125ى02قىي23

2:12لطا:13:21115ير:9:71111؟3:5ير؟12:12تث:8يوخا:
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أ-1302:يو؟7-2214:لر؟12-1417:مر؟17-2602:مت905

العبدولا-المحقممنأفضل

سئده.منأفضل

لو

؟7المعقممنأفضل

13:أ-02(ايو

/رسرذولاسئدهمن أعظم!

سله،أعظم5
.صءمرمن

9031ارقم

كاملاصارمنكلبل

معفمه.مثليكرن

176(ص401)رفم01:04

يقبلكممن04

يقبليقبلىومنيقبلى،

أرسلئ.الذي

903(ص917)رتم16:16

مي،يسمعمنكميسمعامى

وم!؟يردلىيرذلكمومى

أرسلى.الذييرذليردلحما

نإفطوباكمهذا،علمتمإن17

جميعكم؟عنأقولالست8.عملتموه

لكن؟اخزتهمالذين7أعلمأنا

كط6خبر1لانفل:الكنابلبنغ

غبه.حا.ط5؟رفح

أنقبلالآنلكمأفول

متىتؤمنرا6حتى،يكون

الحقألحق02هو.أناأئىجاءم

ازسيفةمنتقتلالذي،لكمأقول

يقبل7يقبلنيوالذي،يقبلني

أرسلى.الذكلط

سرا؟424)ري!ل!!724ءقى:

اوررين!!؟لانت2950!33.007ل!لمات5*سا!!كأبم7ودصأسر+دياحول7ءدا.لوقا:

هء2961241ر3حط!كألص!اوس؟،31+لياه*هول65ءلاه18.37.ك!+بره!بحء!ه16يوخا:

."؟هاءه*5ولكأفدرفع61اور!صع)4(س!ه8فى2!اصا!نص!ألياوس؟لحسرلا!+رالمليال!5!ول

.ميءأيضأ7..502طكأ،6ءنص!ح()6!جاءمتىتزمنوالكى!!شعكلات+3را/!اهدثا!ولا

معي16اور؟

091!!ي،

يبرلم!

326

.ىى51

5:32

متقىى41:1.1103

:15؟238(صر،141)رنم

؟292(ص166)رقم18:ه

952(ص322)رتم02

ير؟(292ص661رقم)9:84لر؟(292ص661تمر)9:73مر

9:48لر؟د:18مت؟9:37مر؟4:14غل:04أ15:02ير:24:متى

لوقا:04:

يوخا:17:

01:25

8:28؟14:92ير:41:011191مز:11:281118

،8



21-1303:يو؟7-2214:لر؟18-1421:مر؟21-2625:مت051

يهـوذأبخلانةينبىيسوع031.

312(رنم)ق

0131ارفم

18-14:21مر.21-26:25مت

80143:12-51705()ر

متكئونهموفيما18بب!كنأ

يأكلرنيأكلونهموفيما

أقرلألحق:يسرعفالأفولألحق:قال

سيسفمنيمنكمواحدآإنلكمسيسفمني.منكمواحدآإن5لكم

معي.ماحملاد6

يحزنونإبتدأوا97!6كلوابتدأجدآفحزنوا22

فواحدأ:واحدألهويقولون:له5يقرلواحدم

؟7أناهل؟رلثياهو،أناهل

13:21-35يو21-22:23لو

هذايسرعاداأ5تالثا21

وشهدبالروحإضثطرب

أئولالحقألخآ:وتال

سيسفمى.نكمواحدآإنلكم

بعضهم+التلاميذنظر+22

يقولفيمنمتحترينبعضإلى

مئكئآكان723عنه.

،تلاميذهمنواحذيسرعحضنفي

يحئه.يسوعال5كان

بطرسحمعانإليهفأومأ

كأمالذيمنستل6

إثكأ0625بملقرل6ء

1424".!"!ه-!اوس؟صص+7403*!مهمواحدأ3ص-!سرصء"لم003كا4ر714مهمواحدكل0226!"37ءد2103تى:

اوس؟بحمصوسسرصلاتت؟"007.1424لم03!771443"ء10صعءه233.298حط!كأنصأ

ألاهلوآخر:+،ادلأع!كأنصأعرلاتت+رالم5"5ولفالذبن!صع-خس!"298حو91.7قب!أحملرن186:مرقس

"ءدلا5"محط!كأنص!/ءه28.298.1424لم3ولأناهل:وآحر:لم(3-؟ءهولمعقم)ياسيدياأفا،!اور؟سر-!ات+لم5!

مرفلات

4ءهفأسرص!واد،5*!أ"ول+كأ،6ء+لذلك022اور؟!113لاه*!شاولع!3)/نص!طولكأ!.*7،لم521يوحنا:

نصأسرس.حر-لاتت+ي!را5*!لمح!!هـكوله23.7بحسرص31!ء"1241،ل!ك!بم+"احءه!اح!ء!نصأسر

سنلص!(الاتء".298ور680.طح!هرسئلله:كارفال!فصصء()علا02461!بر.10266سرصع"298.1424لياطح5!

عه!بمعيتهكفمء!لأيقولقن16سر-!.صآا!313)0(دلاالذكط(هذا:)!ولمقرؤ(كير).6،+،ع!36،نصأ!مهومنفلله:وفليتكقم،عنهالدي

"ء33.298طكأ2+م!ءنصأحه"!فائكأ!565.124141رالم5*5،!مولرلم،خرثمأ+كهـ5!صأصصحح!!كا0256

41:01مزق

41:مز2:ا-ا:8مرقس

91:26يويوخا:23:



2،

27

0131ارقم21-1335:يو؟7-2214:لو؟18-1421:مر؟21-2625:مت511

21-25(:26أمت

قائلأ:فأجاب23

يغمسالذي

ادفييدادم!ص6

يسفمني.هرصحفةص

14:18-21،أمر

لهم:فقال02

يغمسالذيعشرالاثى7أحدهر

في7معى

الصحفة.

515(ص312)رفم222:21-23

الذييدهوذاولكنا

علىمعىهييسفمى

.المائدة

13:21-135أيو

صدركلىهكذا5ذاكثئمم

منسثد،يا:لهوقاليسوع

:+معيسرد،611بجاأ62؟هو

أغمس6أناالذىذاكهو

بم.ء.وأعطلفمةاد

أخذألقمةادفغمس6

سمعانليهوذاأعطاهاو(م

بعد!و027يرطىإسخر7

فيهدخكعندئذ5/لقمةاد

دا15لهفقال.الثحيطان

فاعملهتعملهأنتما:يسوع

أأف،5هذاأئا082بسرعة

لماذاالمتكئينمنأحايفهم

ذإقرما،أ-لأن92بمبهكلمه

ظتوايهرذا،+معالصندوقكان

له:قالميسوعد،116أن

للعيدإليهنحتاجماإشز

للفقراء.شيئآيعص!!أنأو

؟ءه274033.298.1424ط!ولكأ?نصأ+لمرا3)0رللاح534-127!0007)!(ر/37ء5-23364127متى:

ثكرل

لاتا+313ياللاط!لمحولكأنصأ0565+كا!كاداخل57")1424(2؟8لا5لالأحطولكأنصأ+لم13!!+من02:مرقس

اور!قبسر

عمأ!فيسرع!29841ع،ح2*يسرعفال!0266بحبحاصعسرلات+ه565.007.298.1241د،"5*!ول!م255يوخا:

عسى16بح1بحسرصء")1241(،لم!كأوقال17+لمل!1"!أهول+كأنص!ءء"1424رلم!يرعالىء!50"م!ءيسرع

ءها1241)!ا(شأ!لصاللاوألاولاللقحةأغسىاسرصع+لم،1لا51!!كأ،33،26(+ء)ولاوداللقصةمح!ه(565آارا!!!)ك!3"!كا!ع

سر-3؟ه241)33.298طحال(يلغى)!:اكأنصأ)اور(؟سرلات+آ13"5للا!ول).لمم!ءاللقمة)ث!50!كاه(وغسىأ!+كأا-64

*15ع!!027شعتا!!60.33.0101للأ5طح!كألصأ!حريوطس!رأ()ألإسحريرطه+لمللاولم!ء13،(ةالةمما6

هط"مهـضاكأم!ءنصأءهلا*!0285الباقي"+،لصأط!!115ديدي؟لحص1بحفير2الاخصعسرصاتءه565ط!

2!6ا!565.007.29.1515!33!2ل!13للاع!ول!نصأ+دلأ55حموءال17س!ه،6ءف92.7حرسرسلاتت+ل!را

رلم+دلا5*لا!ساول!يءنصألحاثىسرصعح"565د!-!ءه!!!

1:01؟مز:21-23لوقا:

12:6يو:6:171192ير:62:يوحنا
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1311ارتم21-1303:يو؟15-2202:لو؟22-1425:مر؟26-2692:مت512

21-25(:26أمت

الإنسانابنإن24

مكتربهركماحقأماض!

الرجللذلكالويلولكنعنه،

ابنئسفمبهالذي

لذلكخيرآكان؟الانسان

لملوالرجل

يهوذافأجاب25ئولد.

هل:وقالمسفمه

معفم؟ياهو،أنا

قلت.أنت:7لهتال

14:18-21،أمر

الانسانابينلأن21

مكتوبهوكماحقاماضبى

الرجللذلكالويلولكن،عنه

داابناد!يسفمبهالذي

لذلكخيرآ7:اإنسان

لملرالرجل

ئرلد.

الانسانحقامإبنادلأن226

،صمافيمحتومهوكما6

رجل/اد5لذلكالويلولكن

يسقمه.الذي

اشأبتدفا32

بينهمفيمايتساءلون

المزمعهرمنهمترىمن

هذا.يفعلأن

13:21-135أيو

اللقمةأخذئانذاك03

ليلأ.وكانص.للوقتخرج6

052(ص31-35ا:3143)رنم

سرسشع-حات5"13كأ؟هبميسوع027مى:

شعتا!298للأ-!لصأسر-+3را1160لأ5!حولكأكانور(007،17!!21:مرقس

4*اءه)1241(+ط!()6!).(*،37،نص!د!(كرسر)صلات+ي!630135013ليا5كهـ*إدنوحفأ226لوقا:

كريرصعه!اءه29.1241!لمي!ليا+دا!!!،7!منص!+ل!

33ء!ي!3!؟*!طح!ئمبم66نصألم!لمهول063يوحنا:

مز:24:منى

يوخا:03:لو

41:01

2253:

18:7ت؟2-17:3أع؟15:3كورا؟24:25لر؟

630.135لثاهولا-3

26-26:92مت

س!هلاه+ح516لوقا:

لأخيراالحشاء1130

15-22:02لو22-14:25مر

بل!كت(

شهوة:لهموفال

هذااحملأناشتهيت

نأقبلمعيهمالفصح

إنى5لكمأقولالأني16.أتأ

14:15دو:94116-.ه:12در:15لوتا:

6:51-58يو

258(ص914)رفم

لزلسالدىالحنالخزهرألا51

هذامنأحداكلإن؟السماء

الذيفوالحبزالأبد،إلىيحياالحبز

أحلسهرجسدىادأعطيأنا
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1311ارقم21-1303:يو،15-2202:لو؟22-1425:مر؟26-2692:مت513

26-92،:26ات

192ق

اخذصيأكلونهموفيما266

كمرباو6خبزآ+عيسو

نلاميذبمادأعطى6ووكسر

كلرا،خذوا:وفال

.جسديهوهذا

22-14:125امر

25آق

أخذيأكلونهيموفيما22

وباركخبزا-

هم7أعطا7ووكسر

،7خذوا5:لىوقا

.جسدياهو5هذا

(2ا-.22:5ألو

حتىبحد7ءاحملىملن6

ملكوتفييكمل6

كأسآ7تناولثئم176.اللة

خذوا:وقالوشكر

بت6افتسمواو5هذا

لكم:أقرلئيلأا8:عمبم

منذ6أشربلنأن،أ59

حنىالكرمةعصيرمنمالآن

اللة.ملكرتيأتىأن7

وأخذ

وشكرخبزآ

وأعطاهموكبر

قائلا:

!الذيجسديهرهذا

يو

بعضهماليهودفحاصم52ا.العاحياة

لناهذايقدركيفقاثلين:بعفأ

لالهمافقا53لنثل؟حسدهاديعطى

أإنلكم،أفرلالحقألحق:يسرع

وترلراالإنسالىابنحسدلاكلوا

232-ه:11كرر21

ما!الربمنتسلتلأنى

يسوعالرقيإنأيضأ،سفشكم

أحذفيهااسلمالئالليلةفي

:وقالفكسروشكر21خبزأ

حدىهرهذاكلراخذوا

إصنعوا؟لأجلكمالمكمور

الكأسكذلك25.لذكريهذا

فائلأ:تعشثرابعدماأبصأ

كا!وشكروز(16فبا!.33.007.298.01011424آ20740ط!ح!كأ"4ءلص!+لم3كااه14،0ل!ولاد03317!266متى:

قب3صرص.س.ص+"20740.0160.33.007.298لا!ح!كأ43ءنصأ1424-!ربنبوس!سرص+"!2.565.0101.1241لمرا5!*

!ا7.298.1424.ههر2001603133ط5!اي!4ا!3743ءنصأ+740*شأولكأ88*()-والتلاميذيعطي16اور؟

لم13للابعطي16صعسرصات565،لمللا!!كألصأبحسر+!.-لات+لمللا5طسا!كأ20يسوع!اة2اليسرع227مرتس:

للا115لم/2+28.0101.1241لم163)30كلراوز(17!ا15كاكفهممنهواكلوا+اء"

.630هددا*)!(ح2ولمه71ابى؟فاة1244ا.اطه+شا!!كأ7و714نصأ!احمللا!+لم603ر/!؟"رحلال!حمل!616لوقما:

91-01716117-.2!حديدأيوكل16ابى؟قبحر!كر.يرسرصلاتءه291241!ي!طهـح!ك!نص!سرحرلم+)لمل!(1350

بدمىالجديدالعهدهدا+17آأ(+)02الدثاءبعد+91آ!سر!191،17،18آأء(ب17،18،أ)691ات5حسدى()حتىأ

اصسرصء!15ا؟هللا!ه!!ك!+الادح-سسر21ا-18(7آأ)يلغى1191،02!سرص118+ب()02

نص!ص!ءهلمسا!صأ!7ءو!115714لاتء"1241لم،1)ط(ضأ!كأ2نص!+كأبعضأبعضكملين!+630.1350هـدلا*!ولع64؟أه،دا

.298*!ط!!بم7و314نصأسرص.ص31)ع(!هلم!ل!فئلؤصيغ!سرصلات+لم3لأهح!61-لات+3ر6301350لا5للاول*

يرص(102)للغىات!!ا؟ه298لمطح714!*نص!1241دأ+،لم60.1350ره).ثي!!ألا7-3ص411241 للا155بسر

7:ء؟ا-01:617كرراقىى،111يى28قىى1101كطى02قىى7

15:63؟14:91ت؟01:16كررا:26-92تى:

ا:22-24:031125لو؟8:6؟6:41مر:22مرتس:

9:61لر؟01:16كرر01:161191:1كورا:17لوقا:

23-11:26كور
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1311ارقم21-1303:يو؟15-2225:لو؟22-1425:مر؟26-2692:مت514

26-26:912أمت

خذأو72

شكرلي5كأسآ+

ئائلا:وأعطاهم

كفكم،منهاإشربرا

هوهذالأن

الحهد++دمى

الكثيرينأجلمنيراقالذي

الخطايا.لمغفرة

7لكم،وأفول

منأشربلنالآنمن

إلىالكرمةعصيرادمهذا6

ءأشرب7حينمااليومذلك

فيصجديدآكلم!6

أبى.ملكوت

لل!

،52-أ22:5ألو22-25(:41امر

،232-د:11صر11هذاإصنعوا،عنكميبذل

العهدهىالكأسهذهكأسادو026.لذكريوأخذ23

إصنعرا؟بدمىيدالجد،ءالضابعدصلككذشكروسآكأ7

.لذكرىضربتمكفصاهذالحائلا:،وأعطاهم

كقهم.منهاب!مربوا

حياةدكمفديساد!ف،ءالكأسهذههوهذا:لهموتال

ويحربحسدىياكلمن."هفيكمبدمىالجديد25العهدهى3عهداد6دمى

أفممهوألا،أبديةحياةملهدمىم001ئرافالذيبمكثيرينعنئراق6الذي

حديلأن55.الأحيراليرم.+

ويثربحسدىياكلمن56حقأ.حربودمىحقأ،ماكلإئىلكمأفولألحق25

الحيا!بأرسلىكما57.فيهوأنادنثتدميمنمأشربلنلا6

لى.سيحيافهوياكلىفمندالآب،حعوأداإلىالكرمةعصير

كماليسنزل،حماءمنالذىالخبزهردهذا8أشربهحينمااليومذلك

إلىسيحياالحمزهذاياكلمن؟وماتراالآباءأكلفيجديدا

الأ!.اللهملكو!

)لمح!كما

وز(15اور؟ف+ه424).007.298.!2.33لم200740للاط!كأنص!+"565.0101.1241رلم3!ه!!ح!لاجمه4وال277منى:

الجديدور(17ءه2033لا!!كأ37ءلص!،ص+راي!740*شاولهوالدي28.7لاساور؟ءه33.298ل!20طشأ!

أ+740*!أطولإنيور(92.7بح-مصوسء"2033-)!كأرء7لصأرين!!؟بحصعصرلاتت+لمرا740*!ح!

3755ء6ة؟ه1بحمصوسصع-حسرصس!ه0298.)0101(.1424الأس!هساح+كأربم.7هذا33.24981816رالم20!!*همه4ونص

ارمري!؟010150رر.28ي!ي!طح*ابي؟ح"565

هرالذيأبحسصع-حسرلات!لمراولالجديدالعهد41()-هرالذيور(0246+563.0101.1241!"!!ه!ولال237:مرقس

صص+ي!ولا!كثيرينأ!لسئراقوز(أ؟صص.سح"565لمي!55دلا!61231!ا565لا5طح!ح!نملصأدر/-أ*+!العهد

)5،"للثربأتقذملن!بحمماح850و2"*طحكأ23ور(0256،ءهلم3للاالخطايالمغفرةور(17ءه7298طح!!نص!؟

صعسرلات+رالم!ولنص!565(!لم

مرق25أ31س!"دا!73ءنص!ص()سرسلات+لم630.135013لا5*ولا-43وز(*52لوقا:

ممماممط01قيت9:111128رك؟24:8خرقى25اأيى7قيي02

:9عص:28:متى

كورا:23مرتس:

6-24:8حر؟4:امر؟0202:28!ت

9:02عب؟:248خر:1124
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21-1303:يو؟21-2223:لو؟22-1425:مر؟26-2692:مت515

ي!وذأبخلانةلهنبىلسوع312.

031(رتم)ق

(213أرفم

21-26:25مت

(015ص031)رتم

يأكلرنهموفيصا21

أقولألحق:تال

سي!سفمني.منكمواحدآإن5لكم

كل6وابتدأجدآفحزنرا22

له:5يقولواحدم

رلث؟ياهو،أناهل

14:18-21مر

(015ص031)رنم

متكئونهموفيما18

يأكلون

أقرلألحق:يسوعقال

سيسفمىمنكمواحدآإنلكم

معى.ماحملاد6

يحزنونإبتدأوا+91

فواحدآ:واحدآلهويقرلرن

؟7أناهل

13:21-03يو21-22:23لو

(015ص031)رقم

هذايسوعاد5قالتا21

وشهدبالروحإضطرب

أقولالحقألحق:وقال

سيسفمني.منكمواحدآإنلكم

بعضهم+التلاميذنظر227

يقولفيمنمتحترينبعضإلى

متكنأ+كان23عنه.

،تلاميذهمنواحذيسوعحضنفي

يحئه.يسوعاد5كان

بطرسحمعانإليهفأومأ

كأمالذىمنستل6

إتكأ26".بمليقر6ء

صدرعلىهكذا5ذاكثتمم

منصثد،يا:لهوفاليسوع

1424مهصم314-!اوس،صرص+لم740*ولمنهمواحدأ3س.صسرصءه/لمه!يم4و314منهمواحدكل0226ءهر!رهـ2157متى:

اوس؟بحمصوسسرصلاتتحه7.1424ههولم5!73144"ءر15صعءه233.298ساسا!كألصإ

أناهل7،وآخر:1للأط!كأنصأصرلاتت+"المه*!!فالذبن!صع-ح؟ه298ءو91.7قب!ألاكلون618:مرقس

هءلا5*!حط!كألصأ/ءه!2.298.1424م3!أناهل:وأحر:رلم(-؟ءهولمعقم)ياصتدياأنا،أاور؟3سرصات+لم55

فبصرلات

4ءهفأسر-+رالم5*ط!!هـكأم!بملذلك22.7اور؟!لم13دلأ5دلا!سا!ع!"!نصأط!ثم."6ء!521يوحما:

نصأ-سرسلاتت+رالم5*!ح2!كأك!!+ف023بحسرص31،ح"1241رلمم!ء170عءه"شا!"!نصأسسرص

شلصأ(الات29850و680.3عح!هومنفلله:وقال!!قبسرصء()عليا02461!.م!ءهاسرصءه298.1424للاطح5!

!بمور!لىءأ7!قرلتن16صصس21*لموا)5(*الذممط(هذا:)5ولمقرؤ(ضرر).ك!!!ه!!نصأث!هرمنئل:لهوئلينكقم،عنهالذي

هء33298.ط2!.!ه!نص!حهللأ!فائكأ!565.1241،1ل!،1ه*5.!عث!ءخرثم!+5ولقخر!صرصعح!ا!0256ء

بحبح!صعسرلات+ه3653.007.298.1241دلال!ه"ولك!15

4101:قص5

4101:مز2-23:لوتا:ا

12:6لر192:ا6:71لريوحنا:26:
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2131رقما21-1303:يو؟21-2223:لو؟22-4:125مر؟26-2692:مت516

21-25،:26أت

فائلأ:فأجاب23

يغمسالذى

دافييدادم!ص6

يسفمى.هوصحفةص

:18-142،21أمر

لهم:فقال

يغمسالذىعشرالاثئ7أحدهر

في7معى

الصحفة.

21-23،:22ألو

الذييدهرذاولكن21

علىمعىهىيسفمني

.المائدة

13:21-03،أيو

:7معيسودا116بجاأ62هو؟

أغمسي!أناالذيذاكهر

ءبم.وأع!لقمهاد

أخذألقمةادفغمس6

حمعانليهوذاأعطاهاو،م

!بعدو27.يرطىإسخر7

فيهدخلعندئذ5/لقمةاد

دا15لهفقال.الثيطان

فاعملهتعملهأنتما:يسوع

أأف،5هـ1أ!ا28.بسرعة

لماذاالمثكئينمنأحديفهم

ذإتوما،أ-لأن92به؟كفمه

ظثرايهرذا،معالصندوقكان

له:قالميسوعاد،أ6أن

للعيدإليهنحتاجماإشز

للفقراء.ضينآيعطىأنأو

اللقمةأخذئمافذاك

ليلآ.وكان.للرتتصخرج6

؟حه291424!.2740.33كاط!ئم"جمهنصأ+"الم33)0*ح534-127أ0007)!(ر!ه74و5-23364127متى:

ثلكر

لاتت+"الملا*سا!شا2ول!نصأ565+شأه!!داحلبمءه)1424(2798ه*ط!ا!!نصأ+"الم!ول+من25مرلس:

اور؟تبسر

ا+لملأهح3ول+كأنص!عءه1424لم3!يسرعالء!ل!ءه"ءيسرعأ؟ه!فيسوعأا؟298ط+حكأ2يسوع!فال626:لوحظ

سرحرع+ل!13لملأ55ول!م!!م،33()+ءوناوداللقصةء"(565ي!را!!ول)ث!30،؟+عكسى16بح1بحسرسءه)1241(رل!!!وقال+

أ)اور(،صلات+ل!0713دلاه!)+"6!اللقة!()!5!"وغس!أ2.كأا-164!ه1241)ط(ح!لص!للاوأناولاللقمةأغصىإ

هطح!كأدصأ!خريرطس!ولم()ألاسخريرطه+لمللا!*ى15أ!!ا6!(15ص-3ءه33.296.1241حطال(يلعى:)!ا*نص

الباقى66ءنصأط!!15ديدى؟لحسلحافيو2ألاخصعسرصاتءه565سا!كأ15عه!027شع:1،!60.33.0101لأ

ط!ولك!نصأ+لا55شأبم36أل7؟""!ف0926صسرسلاتت!لم013يا!حولكأ،،ءنص!ءه7"!0285

035+3رلميا5*لا!ساول"برلمنمىألحاسرص.يىع؟ه565ي!-أءه!!2!28.33.565.007.298.01014116ي!،1*

س!ه33رل!للأ*طهح!!يبرلم،3نصأشل!6!ه

41:01مز:21-23لوقا:

22:53لر:12:61103ير:6:171192ير:62:يوخا
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21-1303:يو؟2-35!ا22:لو؟222-د14:مر؟26-2692:مت517

21-25،:26امت

الانسانابنإن،2

مكتربهوكماحقامافي

الرجللذلل!الويلولكن،عنه

ابنئسفمبهالذي

لذلكخيرآكان؟الانسان

لملوالرجل

يهوذافأجاب25يرلد.

هل:وقالمسفمه

معفم؟ياهو،أنا

قلت.أنت:+لهتال

14:18-21،امر

الانسانابنيلأن21

مكتوبهوكماحقامافي

الرجللذلكالويلولكنعنه،

داابناد!ئسفمبهالذي

لذلل!خيرآ7:/إنسان

لملوالرجل

ئولد.

21-23(:22ألو

الإنسانمحفآابنادلأن622

،ماضيىصمحتومهوكما6

رجل/اد!لذلكالويلولكن

يسفمه.الذي

اوأبتدفا32

بينهمفيمايتساءلون

المزمعهرمنهمترىمن

هذا.يفعلأن

سرسشع-حا!؟ه13!وهـبمبسرع072قى:

شعتا!29!ل!ط!نصأصرص+1160313لأ5!حول*كانوز(007417!!21:مرقس

164ءه)1241(+دا!()6!!)+(7ءودص!كى(كرسر)صلات+ي!،63013501ل!"5*ولإدنوحقأ622لوقا:

كرصرصع!!اءه296.1241،ل!ليا+دا!!!بم7رلصأ!ي!35)0

3131ارفم

3!مم!0630-ا

18:7ت؟2-17:3أع؟15:3كرر1؟24:25لر؟41:01!ز:24متى:

الخادصهوالتلأمل!الكبيربين3130

91:28؟24-02:28مت

(14هص362)رفم2-؟02:42

سمعمو46

العضرة

الأخوين.منإغتاظوا

يسوعفدعاهم

:ونال

01:41-45مر

9:35

(14هص632)رتم01:14-54

سمع،وئاا

إبتدأواالعشرة

ويوحنايعقوبمنيغتاظون

يسوع2،فدعاهم

لهم:وفال

22:24-03

9:48

سثاجرة،بينهمكالامأيضأو"62

-يكونبمأنيظنمنهم6تنفي

أكبر.

طم:فقال25

سرلا،53"23،33.2981424!طلك!0فسح26!ا:تى

4/ء!يكرنلر6)23(1كأاأ،7ء2624لوفا:

س.
ب

3-13:16ير:25-9:341127مر!9:46لر:24لولا:

13:4-5،12-17يو

705(ص903)رئم

وخلعالعثاءعنتام4

بها،وائزرمنثفةوأخذئياله

وابتدأمغسلفيماغصثثم

التلاميذأرجليغسل

كانالئلالمنعةويمسحها

..بها.متزرا



21-1303:يو؟2-35دا22:لو؟22-4:125مر؟26-2692:مت518

،54-01:14أمر،82-02:42أمت

رؤساءيحتئرنالذينأنتعلمونرؤساءأنتعلمون

وأنيسودونهمالأمميسودونهمالأمم

هممءعظما6داءلعظمااو

فلا43.عليهميتسقطونفلا26عليهميتسفطون

تنبل،فيكمهكذايكن6قنبل،فيكمهكذايكون7

عظيمآفيكميصير6أنأرادميكونعظيمامحمب6أنأراد

4"وتنخادمأ،لكميكون6وتن27خادمآ،لكميكرن7

أؤلميكونمحمب6أنأرادأ!لميكونمحيمفب6أن6أراد

عبدآ؟للحميعفليكنعبدا؟لكم6طيكنف

الانسانابنأنكما28

بللئخذميأبلم

نفسهوليبذللتخام

7.كثيرينعنفدية

الانسانابنلأن4ه

بللمخذميأبلم

نفسهوليبذللتخام

كثيرين.عنفدية

24-35،:22الو

ملوك

يسودونهمالأمم

عليهموالمتسفطون

أنتمأئا26.ئحسنينيدعون

بلهكذا،فليس

فيكمالكبير

أصغرمواد6كاليكن

المتقذم

تنلأن627.كالخادم

الذيأميثكئالذ!هماأكبر،هر

يثكئ؟الذيألي!بم؟يخدم

أناممحمبتفيما6ولكثى

.يخدمكالذكما

3131رقما

13:12-17،أيو

أرحلهمغسلتدكالىفلنا12

أيضأ،وائكأثيابهوأخذ

صفعتماآكيصئملهم:قال

معلما،تدعرنى:أتم13؟بكم

!تقولونوحسنأسيدأ،و:

وألاكنتافاد،.كذلكلأني

أرحلكم،غسلتقدوالمعفمالسيد

بعضكميغسلأنعليكميج!فأنتم

أعطيتكمالأئى5؟بعضأرجل

بكمأناصسعتكماحتىقدوة

ألحق16أيصأ.ألتمتصعرن

عبذليسلكم:أقرلالحق

رسوكولاسيدهمنأعظم

علتمإنا7.مرسلهمنأعظم

عحلتوه.إرفطوداكمهذا،

24

(204ص255)رقم912:28

:يسوعلهمفقال

أنتمإثكملكمأقولألحق

تبعتمرنىالذين

الذينمفأنتم286

معىثبترا

34!س!ه!136124بحمصوسصع-حلا!+لم650.791013هل!شاطكأنصأصع-ح!!2ء"س!6!وز(+أ(263منى:

آ20850.791013طحط!ع0276بحمصوسلات+ه328.298.0101ط2*ليكن296!2طيكولىعظيصابيسكمأءه1424ح12

028لحمصوسوله0101.1424!32!ع63ةأ1!أؤلفيكمبكنأءه*161243ءه*!!*نصأءه3565-!+

ايأولىالمفكأتوتتكئفلاإليها،ذجميتوليمةإلىأتيتومتىلافصأ.يكونأنالكيمسرص(ما)+وي!موألىالصعبر:!تطلرن،أنتمأماا(.8-:41لر)ق+

إكرامأ،دونكهومنوأتىايأخير،الموضعأخذتإنولكن.الحجلياخذكفحينئذتحت"،إلى"غذلك:ويقرلالرليمةصاحبفيأتىذعي،قديكونمنككرملعل

سرص()هـات!.الإكراملكيكونحيئذفوق"،الىإرتفع11:الرليمةصاحصلكيقرل

قبالا!ءه007للأ55*سا!+سأ!كأنصأدح-9+رالمرحولأول؟!0436الا!(ح7140(كأ-)حممملو!426مرلس:

ح8!ث!نصأ+لم3ح3وليصيربينكم!ءه3565*!يكرنبينكم0446اء565هشاكأليكن16اتء"1460.)007(0()!،أ!+أء6

لملم2؟"ء4136410.82.007.296.1421.4241(ليا)هـ(5)لا

!الخادممثلحدمئفيتسونوأشم0286!للكالمتكئلينكمفيماآبلملأئى16!سبالحرئ16!صعبرأءهصه."26/27627لوقما:

كطى34،ىى01قىى118يي34،ىي18قيي01

ا-13:516يو؟2:ه-6تما؟26:28مت02:28:منى

321:رؤ؟2ا02:تا:9:28متى

2:ه-6تم45:1:مرقس

4:51؟2:18عب!4:13لو:28لوقا:

ا:2:1418؟ابط؟تى

2،
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24-28!ا:02أمت

التجديد،في

ابنجلسمتى

كرسىعلىالانسان

أيضآأنتم6تجلسون6،مجده

كرستآع!ثراثنيعلى

إسرائيلأسباطتدينرن

عضر.الإثى

24-03(:22الو01:41،4-دامر

ناأو92؟بىرتجا

جعلكما7لكمأجعل

أ-ملكرتآ،يماأبى

لتأكلواوتشربراعلى

ملكوتي،فيماندتى

تجلسون6و

كراسى7على

سبطآإثني-عشراد6

إسرانيل.صتدينون

لل!كت(

3131قمار

945(صر،284)رفماا:23

واكبركم11

يكون

لكم.حادمأ

292(ص166)رقم93:35

عثمرالاثىولادىفجل!

أرادأحذإذالهم:وقال

أخرفيكرلىاولا،يكونان

للكل.وحادمأالكل

292(ص166)رنم9،:48

تيلمن:لهموتال

يقبلى؟،باحميالرلدهذا

أرسلى؟الذىيقلقبلى،ومى

جميعأيخكمالأصغريا!

عظيمآ.يكولىهر

!16+ه28"م55*سا"!شا!كأنص!ءهلم2شجلونا+ه3.365007.298.0101.142411241ر!كا+هإجلوا286ا:9متى

لاتت3+رهللاح!نص!اور؟ء"29!لم2ع5ث!هم

أ41وللتجلسواأ+ه14243!يإجلسراأء")296(+ه)1(!4!ا5؟"اغول7..9573عهدأ16صرصءه957ه!عهدأ972لوتا:

الح-ص..سرص.صات1،،+298لم()3هكأ2عرالإنئ17+ه1365.007.0101.1241رلملا5*5ل!ط3!!!منص!5عول،كا3،2عول

+298!همه؟7لص!آ+/!؟"ا*هلا!ول*ا-463

يى18،يى01قىي34

02:4؟3:12رؤ؟01:37مر:9:021103عب!41:42مر:92:لوقا
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36-31،38-13:35يو؟31-2234:لو؟26-4:131مر؟03-2635:مت052

يد،لجداالوصل!4130

131وه431أرقم

13:31-35يو

)ر03051-301331:21(

فيه؟اللةوتمخدالانسانابنتمخدألآن:يسرع7قالخرج،فلضا

،أولادييا33.يمخدهوسريعآ6ء،بسيمخدهاللةفإن/فيه،،تمخدقداللةكانإن!أ32

نأأنتمتقدرونلاأنا15أذهبحيثلأن5لليهودقلتوكما،ستطلبرنىبعد؟قليلأ7معكمأنا

كما7بعضآ،بعضكمئحئواأن،أعطكمأناجديدةوصيةم"3.ا!نأقرل6أنتملكمتأتوا،

كانإن،أنتممتلاميذخاضى6أنالجميعيعرفبهذا35بعضآ.بعضكمأيضآأنتمتحتونأحببتكم

بعضبم.بعضكمفيما6حثلكم

الاخحرسرصاتا!ا*سا!شا5!.!دههء!.0284132دا!!م!!نص!!ل!راهـال(:)للايىللا!ساولال217يوحنا:

مقرزكير)ساءه!2+كأم!بمنص!+لم13لا5للاط!ولا*ذاته7اور!بحسصعسرسلات+لم3لأ320ولكأ2نصألحصميو

لا!ء")241)(للا5+ئمك!ء15أوركلم؟لات+لم*!ح!!مهءنص!المء!26.29!.1515رام357طكأ+زمانأ033

!59
5035وأنا!اتس!ه"6ء+أنااءه1365وصيةلكن:الآنأفولأسرص"د،وصيةالآلىلكنأقرل:0341336ء"*ء

"؟*بعضبعضك!بين!ساالآحري!لب16"ءأنتمتلايذى6

:31-32يوحنا:

4:9؟اش

7:3311يو؟ا:2يوا:17:11133ير

ا!5:2أف؟ا:13عب؟ا:22بطا

34:

4:ير

91:18لا؟5ير2؟3:23ير1؟15:12،17ير

لهبطرسرلمان!لطبئيسوع315.

03-26:35مت

28:01؟28:7

بل!ما

وخرجواسئحواثثم

جبلإلى

.نيترالز

:يسوعلهمقالحينئذ

تثمكرنكفكم

26-14:31مر

لم!كص(

وخرجراسئحواثئم

جبلإلى

.نيترلزا

يسوعالموقال

تثحكونكفكمإن

03:14:1131-35:يومتى

31:7زك:72:مرلس

3113:7:زك

31-22:34لو

22:93

د(36ص033)رنم9؟:22

وخرج3

حبلإلىكالعادةومضى

،يتو&الز

اقلايذ.أيضأوتبعه

36-13:38يو

1-12:517؟16:32؟ا:18

536(ص033)رتما:81

وخرجهذابسرعقال

عبرإلىتلاميدهمع

حيث!درونأدوادى

مردخلهبشاد،كان

.وتلاميذه



2،

1315ارقم36-1338:يو؟31-2234:لو؟26-4:131مر؟03-2635:مت521

35-35(:26أمت

اللثلة،هذهفيفي

:مكتوبلأنه

عي،1ثر1ضرب

1فأ-ننبل!خرد

برنجة

قيامنيبعدولكن

الجليل.إلىأسبقكم

فأجاب33

له:5وقالبطرل!

26-31،:14أص

،7

:مكتوبلأنه

عي،1ثر1ضرب

1فخرفى6ت

بنبلاذم.

قيامىبعدولكن5

ا.الجليلإلىأسبقكم

:بطرسلهفقال92

31-34،:22ألو

517(ص24-313:2203)ر-

232:13-43

هوذا،سمعانسمعان7

يفربلكملكىطلبكمالشيطان

منطلبتلكئئ32؟كالحنطة

اممانك؟يفنىلالكىأجلك

رجدتممتىأنتو6

طث.إخوت7ثثت

له:فقال33

36-31:138أيو

533(ص328)رقم136:32

وفدساعةتأتيهردا

كلميهاتنمرفردأتت

وتزكونى؟خاص!تهإلىواحد

وحديلمتوألاوحدى،

معي.الآ!لأن

36-38:ص!ا

:بطرسسمعانلهقال

نذهب؟أينإلى،رلث!ا

حيث7:يسوعأء،7بأجط

-أنحالتأ6تقدرلاأذحب

ستتب!ف6ص،تتب!م

م:بطرسد16لهقال37.أخيرآيم

.33.007298.0101.ي!470.6703.)740(لاصا!!كأ3؟بمنصأءه4أفيدأ+ه!2.565.1424ل!55ع*!!رء،07أ-ستتبذد31متى:

صع-سرص2//كاس!ص!ه0071424ر!ي،33.07+")124

.565007ام)،1(ه*الم!ح2ولاللثلةهذهفيلأوز(أدح-حشعتء"اللئلةهذهوأدح-حصعصسرصاتءه26"د!افي277:مرقس

ا!(!ه!الرعتة)+16312دح-صع-9!//كا+"1515.لا35ط5شا8!*دص!دحءححصعى-سرصشعكلى؟ء".1424)296.124

يخر!مق.428مماأس!ه565.298ل!)*(03دا!شا!!نصألاتي!+!للأ

)امع!وغذفأنت0326قبسرص1241+ط!37لمونصأ)بح-ح(س(.صسر)سلاتت+3را"5دلا5ول*الرلتفقال317لوقما:

ه،:16س(كرص
اعيناصعسر

ه+33.007.241)رلملأكأ!أنا71س!ه5!!كل!بملصألحبحاصعءلاتءهطح8أ!-!+لم13لأللا!رحكأال6ء36يوحنا:

نص!صص+"لمديا!()6صا3فسنتعىأخبرأأءه،0296ول13621عء2!الآنتتبع-أنحالتأأنتأ+!الآلىتتبع-أن16اور؟

!ا)124.!2.33.ارام*!*!يلملصر!2الاخ"-!+لميا5طح!!03762اء33.5650101)*لاح8!كأك!ء

)ير(يي37قىى113)مت(يى47/مر(،)متىي41لىق13:7111زكىي8

28:16ت:32:متى

6-12:اأي31:لوقا:

:2118بر36:يوحنا:

9:93211:

1:14بط

17:15ير
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35-35،:26أمت

الجميعشكإن

لاأنامث،فب6

أش!ك.

:يسرع7لهقال

نإلكأقولألحق

قبلاللثلةهذهفي5

يصيحمالديك6أن

نىبم.تنكرمرات-ثلاث6

:ب!رسلهقال

معك،أموتأناضطررتولو

هكذاو7.أنكركلا

التلاميذ.جميعفال

536(ص36-2646:.33)رقم

26-31،:14أمر

الجميع،شكوإن

أشك.لافأنا

:يسرعلهفقال03

إثكلكأقولألحق

قبللئلةمادهذه6اليرم5

جمايصيحالديكمرتينأن6

.مراتثلاثبنكرنى

تشديد:بأكثرفقال

معك،أموتأننىصاضطر6ولو

هكذاو5.كأنكر7لا

أيضآ.الجميعقال

536(ص32-03314:42)رنم

31-22:134الو

أمضىأنمستعذإئى،رلثيا

السجنإلىحتىمعك

.الموتإلىلي

:فقال

بطرلم!،يالك،أقرل

أ-حتىاليومالديكيصيحلا

تنكرنى6مراتثلاث

.مفىتعر-إئك

36-38(:13أيو

نأأقدرلالماذاء-لا5
،رب-

أضعإثى؟جماالآنأتبعك6

.ثصكأصنف!اد6

أتضع:ميسوعأجاب6

ألحق؟عئىنفسك

لك،أقرلالحق

حتىالديكيصيح7لا

.مراتثلاثنىتنكرأة

524(صا-14:ا3174)رفم

(506ص367)رتم-17ا2:5!ا

يسرعفالتغذوافبعدما

حمعانيا:بطرسلسمعالى

)سارهـ37714!هالديكصاح16ات0375ء371ءأيضأ+034لموءفيكأناأقص"وله333.565.007.1241!،حفأنافيك،633متى:

670ل!سا"2!لص!565.298.1424،1!52ح!"وءستكرلىمراتنلاث!حه740.33+*132!ول316231(الديكأنفبل

7!و.هه3ا!4670ط!ق!*نص!بحصصع-ح9+3؟ا0740.7140160لثاولوأيضأألحصصع-حهـ96ف0356+لم714016013

بح-حمصوسسرلات

1120.565.007للأ5دا!ح!!نص!لات+!الليلةهذهفيأح"لم"ا*6231صع-ات565.00750رلم5!ور(035:مرقس

031لا!+11203لاط!!نص!ءه*!!4ور(3أيثعكلاءه565007"لم3245!)2(ح11634اتءه29!

50ل!!15+ه710101..31120296مم!!غولهء5أ!+ة424.416).29!007ي!را)120للألاساح!!ول2!لصأ+5*)+!(ح)هـكأ(6

بلم!)!(تعرفلابأئكتنكرنى!16ءه013298+سا!!نصأ124141!ةع3د!هأ)ءه(هةء3وله،0+لم*)5(ولألىقل346لوقا:

سرصس!"لم(دلأ)56ه+كاهاكألصأصسرسلات!دلا)!(ولتعرفىلابأتلثلنكر

حالتآ)+ح!+أص!،"داهاهممل!أممة!ءهد!!الآلىحالتآأتبعلث!لا()6سأ3حالثأأتمعك6لحابحصع-سرصشعح"33565.ءك!375يوحنا:

شعص9/"!لمح3بسرعالء565(لمطهه!3)أ،،ع+أأحا!0386ءهللا*بم،6ا-6453+لمرا"5ولكأك!ءنص!(أتبعك

هط!حصيصيح517"010)0طح4!ولكأ"!لص!لحاء!لهوفاليرعأجا!أء"33.1241رلم"للايسوعالأجا!!بحصصع

اور؟لاتس!ه1.565يا5!ك!ءلص!املا!43+ي!3للأ5كاسا!!6!3!!"14وله128.0101.1241رل!ليا

ممطي13ي)!(قى37

03:14:31-35:يومى

25-17،27-18:18بر،66-14:72مر:03مرذ!:
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،2

48

36-31:38ير؟35-2238:لو؟26-41:31مر؟03-2635:مت523

585(ص3523)ر28:7

قولاسريعأواذها

فامقدإئهللابذه

هرها،أمواتادمن

هناك،الجليلإلىيبقكم

قلتتدأناها؟تروله

لكصا.

(095ص)353ا.:2ا8

لا:يسرعلهمافقال

لىةلاقوإذهبا؟تخافا

إلىيذهباأنإخوتيال

وهناك،الجبل

ني.برو

مر

585(ص352)رنم16:7

وتلناذهبنلكن

ولبطرسلتلاميذه

إته

هاك،الجيلإلىيسبقكم

فالكما،ترونه

لكم.

6131ارقم

-117ا12:5أيو

منأكثرأتخئيوحنا،بن

رفي،بانعمله:قال؟هزلاء

فال.أحتكأتيتعلمأنت

اتال6.!حرافيادإرعله

لنحمعانيا:ثانيةأيصأله

له:قاللم؟أتحتىيرحنا،

أتىتعلمأنترفي،يانعم

داإرع:لهقالأحئك.

ثالثة:لهقال17.!نمى

أتحثى؟يرحنا،لنحمعانيا

ثالثة:لهقاللأئهلطرسفحزن

(نت،رقييا:لهوقال؟أئحتى

أتيتعرفأنتشيء،كلتعلم

ادجسوع(:ألهقال.أحتك

!نمى.ادإرع

ى11(ق7،يلى)ت11ي11\،يي)ت/ص(ق

للمحنةأاستحداد3160

35-22:38لو

؟شىغأعوزكمهل،/أحذيةولا!مزودولاكيسبلاأرسلتكمحين:لهمقالثئم"3

لهليمىومن،كذلكومزود،فليأخذهكيسلهفيالآنلكن:لهيمفمقال366لا.فقالوا:

هذاأيضآلنيتتمأنينبغى7إنهلكمأقوللأنى37سيفآ.ويشزثربهفليبع

فقالوا:38انقضاء.لهجهىمنهوما6لأن15!ثة،1حميق!هحوالمكتوب

يكفى.7لهم:فقال.سيفانهناهرذارلث،يا

ه!1241رلم+ط!"كأ73+،نص!سر-لات+ميا*ولفاللذلكأ3سرصح55+كأفقال0366ءه3!35لوثما:

ولما16سرص.صات1001424ف3الم!ا!298.241)لم+"هط!!ولكأنص!سرلات+لم3لا5فيحابعد7

6!في!038سرصح"لم*)+(طه"!كأنص!3سرصلات

53:21أشا

35:21أش:173اء.-22:94لو:01:91163مت؟01:4لر:53:لوثا

037

للأرل!!5

93



أ-14ا:يودا؟22:35-38لو؟14:26-31مر؟03-2635:مت524

يوحنا()بحسبالودأ!خطبة2.

7131أرقم

قلوبكص317."اتضطرب

14:أ-14يو

52(360-53131:38)ر-

أبيبيتفي2.بىفأمنرابالئةتؤمنونأنتم؟قلوبكمتضطربلا17

وإن3؟:لكمكىمكانأ6لأعذذاهبإتى5لكمدمقلت6وإلأ،،كثيرةمنازل

حيثحتى،إلمنوآخذكمأيضآأتى،لكمكىمكانأ6أعددتمو6مضيت

قال05مطريقاد6وتعلمرنأذهبأنا،أ5حيثوتعلمون4.أيضآأنتمتكونونأناأكون

:يسوعد،115لهقال6؟منعرفطريقالنفدر6كيف7:تذهبأيننعلملسنا،رفييا7:توماله

أيضآ.أبى7!رفتمدنىم،عرفتمر6لر7.بىإلأالآبإلىيأتىأحاليس؟والحياةوالحقالطريقهوأنا

وكفانا.الآب،أرنار!ث،يا:فيلئسلهقال5.8!هرأيتمووقدتعرفونهالآنومن
ه

رأنىالذي؟فيلئسيا،تعرفى!والزمانمهذا-بكل6معكمأنا:يسوعد15لهقال9

الآبفيأناأثىتؤمنألستا.؟الآبأرنا:أنتتقولكيف7؟7الآبرأىفقد

لنالحالأ+الآبلكن،نفسىمنبهأتكفملستبهكلأكفص7أناالذيألكلام؟لنالآبوأن

كأعه!ءنصأ9/ح+54ح02.،6!ه501"ولا!.،6ء2.261)سرص(ح34!ء!لتلاميذهوتال17

ا"30056512*!ولأعددت003،6(:أالاتء"1424ك!ء16(كلمةسقرطالملاتاء33.565.298

!لات+5للاح!م!ء16(كلمةسقرط:)1515لات+ه3و!2لم713ل!طح!!"ءنصأ/ا!29!.1424

الا!2صعضع+دياح!ولكأنصأبح-بحااتحه1.565.1424د!03للاط5كيء045ا!133.565ري!

و+اء"!التوأملهيقالألذى0.7!ء"33للا"ط+ح!كأعه!ءدص!سرلات+لم13ديايى!"حولء.

كأ)6ك!ءنص!)دحا(!كاةكا!)6هـح!الطريقنعرف!16صرص!4"ط314+ح!م!ءنص!صصرسلات

عرفتموتقد076+313!5ل!!ح3!!نصأطح8*!،6ء065بح2الاخصحسرلات+313

قدعرفتم!لكنتمأ3.565،1ا.رلا5)ط(ق8!!لعرفتم16ات5"*(8"،)!كهءنص!+شع"ا!!هط

سرالات33+!*هح3ولكأءنص!33.565.4ءها"!!.سأط51لح2الاحصع!*س!هكأبم

ءهاللاطه!2+*دص!+لمالملا5!!اكأ7"ءوالزمان-هذا!كل6س!"سا!66ء9.0،"ءنص

كأكهءأخاطب0016ألياور؟لات"حللا"!كأ،6ءنص!سر9+/رالم75طكهـ!و17بح-ح

هءلأط!73،6ءنص!+لم،51للا!!*الذكما917ءء"+هاهال!ط!)8(7ءونصأص!هلأ!خاطت

11لىق9

4ء:12يو:414،119:ا؟01:9ير:11:1616يو:1333:115يو:2يوحنا:

رل!ل!ل!!ط!ح8!ول

007."لأعذ!سرس+ه

ليا!لأطمم!!!ك!نص

تعلمرنوالطريق16بح

لم!+13ليا55ح2ول!!

للا5*ماح2ول!(،

!اح!ول!()-ص

لصأشع+33اهشا3

!آا)33(+ح!!

الا!2لات7ءر+أيضا

قد!+)را(ل!*هول
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(أ-14:أ!اأيولومرمت

نفسها.6الأعماللسب!7فصذفراوإلأ،؟فيوالآبالآبفيأنى"صذتونى6ء.أعماديعمل

يعمل،هذه5منوأعظمأيضأهويعملهاأعملهاأناالىفالأعمالبىيؤمنمنلكم،أقولالحقألحق1212

بالابن.الآبليتمخدأفعدء،7فذلكباحمى7سألتم6مهما7او3،الآبإلىماض7لأتى

/.أعملهأنا7فشيئآباسمينى5تسألرإن!14

نصأدحسر-ات*أ"اد!51!ولدى11.7حه!!كأك!ءنصألات(+لمواديا5!يعملقبلالكن33"سا71ءهو0016

دههكاإن13.7؟قبحه"7ءوسأمضى16ك!ء01255!7.كهءر6ء1بحا2الاخصعصصصلاتاء33ثلاط!!!7و

!سرصشع-5ءه3565كر!-أ.داثها!(5إقزاحأءهيفعل16نرن؟صعكلء"33الآب17ح"5!كا73314أ!ع،!ا16س!"1565

أالاخصعضعلة060.33دلا!سا!!73!مهذاأ-افات+ه1424ه)01.1241للا5لا،ولول151515(13الآيةفيأ!علهلعد)وضعنرن

1241ع!وثا،أناهذاأبح

ى9ق11

ه:ايع؟16:23؟15:7،16يو؟7:7ت:381113ة01يو:11يوحنا:

القدسلمالروعالوعد3180

15-14:26يو

5-ها:16!15:26-27

م!6ليمكثآخر،معزئأفيعطيكمالآبمنأطلباوأنا6وصاياى؟تحفظوا7،تحثرنىكنتمإندا

لأئه،يقبلهأنلمالعايستيملاالذي،الحقاروح7،أبدمالإلىمحم

أترككمالا8.فيكم6ضيكونومعكمماكث7يأئه7ء،تعرفوت7أنتموأئا7،يعرفولا70يرالا

حىأنالأنىصونى،ف5انتمواثا،لمالعا-سانىلاقليلبعدا9.إليكمآتىإئى،يتامى

فيوأنغأبيفيأناأئيمأنتمتعلمرن6البومذلكفي02.ستحيونآوأنتم

أاتكأ3-0166125أبى؟قبء"1515لياط!نصأح"و0603كأموص!لتحفطرا!اور؟+لم013لث!!ولإحفظرا017

عه!!7ء0101411)"(سا8!.م!ء4أدا+5مرتين17.7لأ060!7ءونصأسرصشع+لملما5"!()6ول66!هالأبدإلىمعكمليمفى

ا!ةءه"*"!*ك!!7رنصأسرلا!+والم5طهولف17عم*!!73."ءنص!)!1515ط0!4"ه،لاأ+رالملها5"هول

156560.لا!+!!."كاكائ!16ليا(هههل!سا5+!ول*م!ء7وشد)لدونبحات+آ213!لصأ1بح2الاحصعشعس!هيمكث6

هحهي!اأ6050كاوط!7ءو002261س!هدا!،7!دصأ+ي!،1لياه*يهـ!!كل!!3!7ع65ء6لا41كي!0915ا!

11!ط6،9اق

ا-12ا:12لر

41،ي12قىاى

؟337(ص891)رقم

001)رقما-.019:2تق؟ىي،16ى

946(ص928)رنما-ها21:4

!946(ص928)رقمأا:13مر؟168(ص

7:33ير:2:11191يوا:61116يو2؟5:3يوا؟15:01ير:15يوحنا:
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ا-41:5،26أيو

يحثىوالذييحثى؟الذيفهوويحفظهاوصايايعندهألذي21.فيكموأنا

يهوذا،6لهتال22.ذاتىلهوأظهرأحئهوأنا،أبىءيحف6

؟أللعاوليسلناذاتكئطهرأنمزمغأئكحتىحدث7ماذاأو،5،رلثيا:إسخريوطىمادغير

أبىويحثهكلامى،يحفظأحدأحثيئإن:لهوقاليسوعاجاب

كلامى؟يحفظ7لايحثىلاالذي24منزلا.نصنع6وعندهنأتى7وإليه

كلضتكمبهذا2د.أرسلنيالذيللآببلليليستتسمعونهاالتي7والكلمة

فهو،باحمىالآب7سيرسلهالذي،القدسالروح،المعريأثا26؟عندكموأنا

أنا،.أ5لكمفلتهمابكلويذكركمشىءكليعفمكم

053(ص3323)ر15:26-27

الآبعندمنالذىالحقروحالآب،سإليكمأنايأرسلهالذىالمعزيجاءمتى26

الابتداء.منمعيلأئكمأيضأ،أنتمولثهدود23؟لييثهدفهرينثق،

531(ص325)رقما5-ه:16

تلتلأئىلكن6؟تمضىأيى:يسألىمكمأحذولي!أرسلى،الذيإلىمافيفأناالآنوأثا5

أنطلق،لمإنلأئه.أنطلقأنلكمحيزإئه،الحقلكمأقرللكئى7.قلرلكمالحزنملأقدهذالكم

خطئةعلىلمالعايكتذاكحاءومتى8إليكيم.(رسله،دهبصإدولكن:المعرىيأتيكم!

ذاهبفلأثىبر،علىاوأتا.بىيؤمرنلافلأنهمخطثة،علىأئا9؟ديرنةوعلىبروعلى

أمررأليإنا2.ينبقدلمالعاهذارئيسللأن،دينونةعلىاواثاا؟ترونئولاالآ!إلى

الروحذاك،حاءمتىاوأثا3؟الآنتصلراأنتستطيعرلىلاولكنيأقوللكمأيضأكثيرة

بهيتكلمسيسعماكلبل،نمسهمنيتكلملالأئه!كفهالحقييرشدكمفهر،الحق

ليهرللآبمااكل5وئحبركم.ليممايأخذلأثه،ئصخدنياذاك4.أتيةبأموبىوئخبركم

وئخبركم.ليممايأخذإثهقلتلهذا

ر.03007ط!!!كه!ه7و15)ص(سرصتوماأ2الاخصعقانري)ال(يهوذاأ!إسحريوطمنالذيغيريهوذا0226بم73يحفظ216

ع!آتى!س!"1515سنذمبأ."ءسنجىء23.7!كان16سرص9+"الم0250لاال!*عه!ءنص!سرص.ص.ستا!1241

ه؟!أعول!،24.7اهـ1.33.565.0101"لم060*ط!*ك!ء؟7نصأ+0250للا5ولش!أه"5+ع+هأ2الاحسرصء!أصغ16سر

060ط!نص!+لم13!5هول*72ء10سرص!ه!ءلكم26.7بحافيو2الاخسر-ع4ء"5لي+الىابح2الاحصعء

(01515ر3)6

ي12،يىاقىى1611ى12،يياقي114يياحتىقي1،6121قت19ى1،9ق6

21:3رؤ؟2:24يوا:0441123-ا:01!1:13أع:22يوحنا:
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اعطلكص""سلأصي931.

0231و913ارقم

27-14:31يو

أنا.أعطيكمأالعايعطيكماليسي؟أعطيكمسلاميلكم،أتركسلامأ27

إليكم.آتىثمذاهبأنا:لكمقلتأنيسمعتيم28.ترهبولاقلوبكمتضئطربلا

مني.أعظمهو+الآبلأن،الآبإلىماض+بأنىنفرحرنلكنتمصتحئوت7كنتملو

رثيسلأنكثيرآ،معكمأيضأاتكفيملا03تؤمنونكانمتىحتى،يكونأنقبلالآنل!3

وكما،الآبأحثأنىلمالعاليفهمولكن31،لنشىغملهليس6و،يأتىأالعا

ههنا.منننطلققوموا.أفعلهكذا،آبمادنيأوصا6

وفلت92

010).565.؟3.ا07.7140250ط8!ه!!!ولكأنص!9!لملمأناأ+تلت025017أحتم!291424،1!33.فى33ط8!عا،"4!؟287

بحصعصلاتء"1.3356.0101.ذليالا.!!ولاكأنص!بح2الاخصع-خسرص.-9/ء+رلم22000250.كأى17لاتا!)24)

الآهـلى33(اعطا)قداع!أوصىأ)ع!431.612!وحدشىءولالهلى!1بح2الاح!صصلم41ولثيثامجدلم0036

لر(حرصر)ص+رل!للأه!!نصألات56541(،1)*0250.33دا!

ير؟14:42مر:12:31131يو:03ا!13:91يو:02:911192يو،3:15كو!4:7فل؟16:33يو:27لوحنا:

الحقيقيةالكرمةلصوع032.

ا-15:8يو

ينزعه،بثمريأتىلاليئغصنكل2.الكراموأبىالحقيقيةالكرمةأناا

لسببأنقياءالآنأنتم!03أكثرصممر6بليأتىينقيهميأتىممر6بماوكل

بثمر/يأتىأنيقدرلاالغصنأنكما.فئكموأنالن،"أثبتوابها؟كفمتكمالىالكلمة

الكرمةدأنا.ليئمتثبتوا7لمإنأيضآأنتم6كذلك،الكرمةفييثبت7لمإنذاتهمن

تقدرونلابدونيلأتكمكثير،بثمريأتىهذافيهوأناليئيثبتألذي.الأغصانوأنتم

6ءويجمعرتفيحصكالغصنخارجأئطرخ،لثيثبت6لاأحدكانإن6شيئآ.7تفعلواأن

ول"714،!م!ه،ولأع+416"!0413كلم؟اة1515ر73ط!)كأ(نصأدلدى؟+00250313!ول*1)كلم(؟44!ث!ر26

05ء"+هطكلهـ!كأنصأ+3(ر)6لم025013دلا"ه!ع(،+أع+16)ات(م!ءثابتلنوالذممط16حه!ا!*لصأ+لم،1د!510250

"+33.565ي!513؟20ديا5لا!!هو16ء"00250!!!+!!وبمنص!+ي!راللالاث!2،+أ؟+6.7ح"+ه-أ!لىضيءلاأ-

لات+ه28.0071424.!30298.0101.1241!ا!ولنص!ضعكلات

:91حز؟أ-5:7أش:ابوحنا:

2:6

يرا؟6:56ير:13:01114ير:11:17113روم؟15:13ت؟ا-12:9مر؟01



1321ارفم9-15:17يو؟35-2238:لو؟26-31ا:4مر؟033-د26:ت528

أ-8(:15أيولومرمت

أطلبوا6،فيكمكلامىثبت7ولنثثتمإن7.فيحزقالنارفي+ويطرحرن

تكرنون7وكثيرم6ضمربتأتراأن،أبىيتمخدبهذا8.لكم5فيكون،تريدونما

تلامبذ.لي6

تااةا.!2.565.0101"مط!نصأشع+0250لا5كأا!(55)تطلرلىستطلرد16حهط.م!ءأع+!+76بر؟6ء76ء

).00250ط!!ا!ميء4نصأ+ولملهـاول!!سفكونرن17!ءوافرممرأحه!08261ء8!ك!ء15ل!(ع45!ا!ش!ا5!3)أ!أ

س!ه+!ك!!هكما565،116

5:16ت1:8ا:هيع؟7:7ت؟:1623،:1413يويوحنا:7:

محئتي"في"اثبتوأ321.

مر

35

لر

ب21

9-15:17يو

وصاياى،حفظتمإنا..محتتيفيأثبتوا؟صأحببتأنتم6كذلك،الآبأحتنيكما9

فيوأثبتصمأبادوصايااد6حانظتأنا7كما،5صمحففيتثبتون

هىاهذه2.فرحكمويكملفيكمفرحى7جكرندبهذا"كلمتكم.محئته

نأ5هذامنأعظمحبلأحل!اليس3.أحببتكمكما6بعضأبعضكمتحثواأنوصثتي،

به.موصيكمأناما7فعلتمإنأحمائى7أنتما4.أحثائهلأجل7ءنفىأحديبذل

أحئاء،كلسمف7قدلكثي؟سئدهيعملمايعلملاالعبدلأنعبيدآ،كمصأدعو*أعودالا5

إخزتكمأنابلإخزتمونى،أنتماليس6.أبىمنحمعتهمابكلأعلمتكملأتى

الآبمحمبميع!6لكى7ممركم،ويدومبثمروتأترالتذهبرامحمموأقت6

بعضآ.بعضكميحثأن5،أوصيكمبهذا17طلبتم.6ماكلباسمى

كأ"كأ()+ى12!3-165قبلات!كأوألا16!66)بم0..331171ء"ط+!!نصأ+لم02503ه2!ول*جمم96،6

33()6الياه!!ولنصأ+/13)60250(صاكأثبت11.7/ع+رالم0250!طه!ولنصأات!،6ء3412أشع

الذي!516"+!+!لأن7أ.!ا)ء"(ك!بمذاته17اته،!+!كيء0135ك!ءمثلما12.7سرلاتح"565.1241

ول*!هءنصأ+9لم01.600650.025013ا!13565رط!كأم!ءنص!3سرص250+ل650للأهولماقدرعلىأ؟ءءه!

!)ة00296+كأسمعطمكم6و+كأ-!ارلمو16ء"0565.1424-!ك!ء016162ا!ك!ء4دعمت7ءه33.1424ليايا!

نرن؟ع5.ك!ء0175س!هللألا!عاخ،أ،316ربالالنالآبيتمخدلكىهذا،أعمل

ي3ق19ىى01ق915قى3

يوحنا:01:

؟13:18

14:15بر

14:13

5:3ابو

16:23

12:161146:07:ير141:لو01:11يو؟5:7روم:13:341113يو:112
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502(ص121)رتم.ه:12

أبىمئةيصنعمنلأن05

أخيهرالسماواتفيالذى

وأمي.وأضى

مر

502(ص121إرقم35؟3:

اللة،!ثينةاديصنعمن(الأن

أحيهر

وأثى.وأخت

لو

222(ص135)رقمب8:21

الذينهموإخرتيأتي

بها.ويعملوناللةكلمةيسصعرن

2231ارقم

قيى01

24-25

وتلأميذ،ليسوعالعالصلغض322.

2أ-ه:158يو

لمالعالكان،لمالعامنكنتملو5.91محمقبلأبغضىفدأئهفاعلموا3،يبغض!7لمالعاكانإنا8

محميبغف6لذلك،لمالعامنأخترتكمأنابل3،لتملمعاادمن6لأئكمولكن:خاضتهد16أحث

كانراإن.ستدهمنأعظمعبدليس:لكمقلتهاالىمكلمةاد6أذكروا002لمصعااد

كلمتكم.سيحفظون7ف،كلييحفظوافد7كانراوإنفسيضطهدونكم؟،اضطهدونىقد

لملو22.أرسلىالذييعرفرنلالأنهم،اسمىأجلمنممفههذاكلمب6سيفعلرن6إنمالكئهم21

ألذي23.لهمخطيففيعذرلهمفليسالآنوأثا:خطئةلهمتكنلموكفمتهبم،جئتفدأكن

تكنلم،غيريأحديعملهالم7أعمالأبينهمعملتقدأكنلملو24أيضا.أبىيبغضيبغضى

داالكلمةتتملكىلكن25.وأبيأناو5وأبغضونيرأوافقدالآنوأثا؟خطيئةلهم

ثلاصبب.1يضمونيإثفمممكتوبة!مناموسادفي6

25001-01:4.22)رفم

تلحيذلى

العبدولاالمعلممنأفصل

يكفي25.صيدهمنأفضل

168(ص
124(ص0481.،)رفم:6

تلسيذلش

المعفم؟منأففل

(705ص903)رفم1:61ا3

عبدلي!:لكمأقولالحقألحق

رسولأولاسبدهمنأعظم

ئرسييه.منأعظم

م!ءالعالم(عبي!ه-)هذامنلي!124116كو!ه+15أ-091بحاتء"!+!15!ههءكيء(5أ+ء)ع؟،5أس!؟أ+ع186

الةء(كهأ:إتزاخلم،مرتين+11صرصأنأءه!+ه،+ه!هاولهأ!الذيألكلام0026ءه!3412أم!ء4

اده!!2!كيءنصأهـ!-أسرحرلات650،ل!+للااه!لكم!565ءه261اتمى!هيفعلون!ءه033.1241

!+ل!06503ولا-025654ات!!!ه15ميكاشيءلا...0246م!ء0225حه!315مرحر

.33.؟56ءهايا)+(!!!ط14،عه!!منص

ي3قيكي96:11501!35:91مز19ىي01قى3

26113ات

أ-ليفعلرا021

اتلة01.33

14،.ك!!هأ0ا-3

3:13يرا؟7:7يولوحنا:18:

35:91مز9:25114:ايو22:

01:22ت

96:4

2:311رؤ!4:14بطا؟4:17أع؟4:12كررا:124:9102
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كمعفصهيكرنأنالتلميذ

لقثواقداكافيإن.كسثدهوالجد

فكمزلول،بعلاليترثاد

بيته.أهلادبالحرى

لر

مثليكولىكاملأصارمنكللل

معفمه.

323،4231ارقم

المحثيالروعش!ادلأ323.

318(رتم)ق

26-15:27يولومرمت

عندمنالذيالحقروح،الآبمنإليكمأناءسأرسد6الذيالمعريجاءمتى267

الابتداء.منمعىلأتكمأيضآ،أنتموت!ثهدون27لي؟يشهدفهوينبئق،الآب

لم/لمم!؟!أرسل7اأبى؟اعءهه!كأبم22نص!اتاذأ!سر!رالم650دلا5ط!ولف726

4:41يوا؟21:24!91:35يرة5:71127؟ا:2يرا!16:7؟14:16،26يو:26يوحنا:

داتاضط!ا42301

16:ا-4يو

ساعةتأتيبل؟المجامعمنسئخرحونكم2تعثروا.لا5لكىبهذاكفمنكمقد1

يعرفوالملأنهمهذاسيفحلون7!و3لثة.خدمةيقذمأته5محميقتدمنكليظنفيها

51تذكروت!مساكأجاءتإذاحتىبهذاكفمتكمقد"لكئى/.عرفونىولاالآب

معكم.كنتلأنىالبدايةمنلكمأقلوألكم.قلته

أناأقط!م

شعكلاتاءر(.565)3لم713ط!كأبكم*(اليفعلواسيفعلون16سرصآ!03!1424،2.0مه!155

33.118رلمهدا!ولكأ314"ءلصأفسرص2//+!540.)للأ!+كأ045سرصلات!+ولنصأ

بح-سرس.حرلم/+2ي!540لأهولول82!ك!بم714نصأقبسرص!حا،،ي!لاكأ!

59يفعلرلى!قب

151صحرص
بحاسرء

001)رتما-01:718تقىيا

ا-13:213مر!946(ص928

)رتم42:9ت؟946(ص928)رتم12:21لر؟946(ص928)رتم13:9مر؟(681ص

(681ص001)رقم22-01:12مت؟946(ص928)رنم-12:6117لو؟46(9ص928)رقم

ه:66أش!ا9-ا:26أع؟9:22ير:2لوحنا:
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القدسالروحعمل325.

318(رفم)ق

325،1326ارقم

16:5-15يو

قلتلأثىلكن6؟تمضىأين:يسألنيمنكمأحاولي!أرسدني،الذيإلىماضفأناالآنوأتا5

أنطلق.أنلكمخيرإئه،الحقلكمأقرللكئي7.قلوبكمالحرنملأقدهذالكم

/.إليكمأرسله،ذهبتإنولكن!؟المعريمحميأبملا6،+أنطلقأإنلأته

علىأظ9؟ديؤنةوعلىبروعلىخطيئبماعلىلمالعايبكتذاكجاءومتى

ترونى؟ولا7الآبإلىذاهبفلأئىبر،علىوأثا01بىيؤمنرنلافلأئهمخطيئإ،

صلأقول*لكمأيضاكثيرةامورآليإن29.بينفدأالعاهذارئيسفلأن،دينرنةعلىوأئا11

في6كمميرشد6فهو،الحقالروح،ذاكجاءمتىاوأئا3؟الآنتحتملواأنتستطيعونلاولكن

آتية.بأمرروئخبركمبهيتكفمسيسمع7ماكل7بل،نفسهمنيتكقملالأثه؟كقهبمحقاد

ليهوللآبماحمل1د.ويخبركمليممايأخذلأته،يمحدني"اذاك

اوئخبركم.ليممايأخذإته7قلتلهذا

ا3*"ا540ه"ولكأنصأءه33ليالا!يأتي!لن16فلاتء"540.1"هيا"!كأنصأشع-حات+لم3ول7+أنا

4!،،.
012لحصع-حلا!اء1.33دلا(")6!ا!هكألصأبح2الاحصع-تصر4+ءلمرلم540هول+ي001ء71

في540!!كقهالحقإلى!شعر؟كفهالحق6وئحركمأ4!ئرشدكمداك50136"ر5403لأط!كألص!+الم06803*5!*

لمماانص!+،لم0540.0250ا!!يألى17اتا!3.565.ر51()6لالاط!كأكقه+(:كلمة)ئلغىدصأ+"لم660لا)6اور؟ضعف

)سقر!015أبي؟شعلة540100101لا5دلا!!نصا+رلم0250ولليسمعا!كا33طكأيع!6وءهالأدلاط80

بححمر2الاحسراتحه5*لا2*لكم+الح-ح+!ك!ء(كلمة

؟7:33ير:ديوحنا:

12:31يو:181111

14:16،26ير:17

7:93يو

:3بطا؟7:52؟3:14أع:22101:دايو:9أ15:26؟

فرعإلىلوولحزن326.

16-16:22يو

تلاميذهمنقومافقال7.7تروننيقليلعضاثئمبعد،ترونىلن6قليلعضا16

ترونى؟أيضأقليلعضاثثمتبصرونني،لا6قليلعضالنا:يقولهالذيهذاهوما:لبعضبعضهم

41(340.33أرا)+لألى7)17(1صرصلاتاة680.0250.133لا5*لمط"!*714،،بمنص!صسرصح4+!رلم540وللا166

017لحص2الاحصعا!ءه0250دلاط!!كأوبم،!منصأبح-لحاسرلا!+لم،540.6801الأ(5ولصرص(ءهى)+الآبإلىمطلق

هء33لا*!لعدلش7

:18-1424ير:16-24يوحنا:



7231ارقم23-16:28يوبم35-2238:لو؟26-4:131مر؟03-2635:مت532

16-22(:16أيومرلومت

نعلملسنا؟1عنه،يقولالذي1!اقليلد15صهذاهوما6/:!الوا!ف18؟الآبإلىذاهب7ولأتى

تتساءلونهذاأغن:لهمفقال،هيسألر6أنيدونير7كانواأئهميسرعاد،17اعلم09يتكفميم6بماذا

إئكملكمأتولالحقألحق02؟ترونىأيضأفليلعثاثتمتبصرونى،لا7قليلعئاقلتلأنىبينكمفيما

.فرحإلىيتحؤلحزنكمولكن،ستحزنون7أنتم؟يفرحلموالعا،وتنوحونستبكرن

تذكرتعودلا،الطفلولدتمتىولكن؟جاءتفد!اساكأ6لأنتحزنتلدوهيألمرأة21

عندكم؟7حزنممصحقآالآنكذلك6وأنتم1022العافيإنسانؤيذفدلأئهالفرحلسببشذة6اد

منكم.فرحكمأحدينزع6ولاقلوبكمفتفرحأيضأ،سأراكمولكثى

اهـ5!!018الحلات33.118.565.00741د!02503ديا*سا!ول!ك!714،ء714نصأبح2الاخصع!أ*0540ل!"أنا177

ك!"!!ااص!ه540.33298.فىليادا!كأ102أور؟اء،750،13.33.565*ط8!!كأ"بمنصأ+0250ه2!ول612!13ص
سرا

!-أا)!)5(+!تالالذى16لحلحا2الاخصرلات+540.680.0250لا5ط20!ولكأ2لصأصعات331.565،1*+هثم8

س!لم*.*ء(!:)+وبربدونييءمزمعين16ءه.33.563!.ا!نصأ54033+ليا!)5(الفأء"*ط!،ء!-91.7ءه

تا؟ها!!8!؟ءلص!سرصشع+3ر540"ه*طولكأ2+ف025ءه0565بعدلش16)5(ههذايسألراعن2516/لم

3142أيلا5رشاول1432!.ول02226314ءء"!حزن216ألاخسسرصات!ربم7+بوم9سر ك!021114ص

نصرأضع-حات8081337*ي!)ط(هوللم2"!هعندكمسيكرن17ء"5470.1.3336.1424.ود!.صأ!ط!كأ42.!322ءمهنصأ"لم

يأخذلا!ات+!3ءه!؟ءصينزع6لات+لم71"540،1سا!8!بم22

66:14أشق

5:4شا؟4:9مي؟13:13هو؟13:8أيق:02:021121ير:02يوحنا:

لحموعلهاسصالطلب3270

23-16:28يو

الآبمنطلبتممامإن6لكه!أقولالحقألحقشيئآ.تسألونيلااليومذلكوفي23

تأخذوا،أطلبوا6باسمى؟ضيئاتطلبوالمالآنإلى"2.محمبميع!ص!!ادب6

بأمثالأكفمكملاساعةتأتى+؟بأمثالبهذاكفمتكمقد25كاملأ.فرحكمليكون

236)إن(الذىلأنحه0.331241كأالأدماالذىأ؟)ان(ظه(دلاألع2!ول14!22!عاكللأنأ+لمرانص!)يا(لا)8!(سا!كا714"

هء)ء(1540)اورحر(؟!6ا-564ءه0540سا.شأ!!714،ء06!س!ه118نمىأ!.)33(اي!3للأ5*!سا3!01،22ءصلات

بحا.بح246ءهستطلبردللاهـ*14!"ء.702بل+لم3لا200سا3!نصأ2الاخص-ات.5401.*يأ+!+صأ!كأو!

س!"م!4+3اورر!بح1بحلات

ى4ق4112اق

13:34ت؟01:6ير:15:11125؟41:41يو24:يوحنا:
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23-28،:16أيو

تطلبوناليرمذلكفي26.علانيةا!بعنكمساخبر7بل

نفسهالآبلأن27:/أجلكممن!الآبأسألأناإنىلكمأتولولست،باحمى

من-عند287!خرجث.خرجتلتةمد،116عندمنأئىوأمنتمأحببتمرنىفدلأئكم،يحثكم

الآب.إلىوأذهبلمالعاأتركوأيضأ؟لمالعاإلىأتيتوقد/الآب

026ا!0540.28.33"طمم!"+شا!ول).ثه!ءنصأ!أخبر!+ل!13ياشا2أقرل256

رالم5470*ح3نصأقب)2/ممأءهط!+ح!كأأبا*()-الأ4133هلا!20!وء

راي!+0540حطهـ2!3،ر22نصأ؟"33للأساشأ8!من!16بحا2الاخ

3714كي!714
ء؟""ح

028أبي؟+

2الاخح

!!*

8231ارقم

02627

2//سرص

2قى1114ق4

الحالص"نحلبت"انا328.

92-16:33يو

نعلمالآن03مثلآ.تقرلولستالعلانيةفي5تتكفمالآنهوذا:تلاميذه7قال92

خرجت.أدتةمنأثكنؤمنلهذاأحد؟يسألكأنتحتاجولستشىءبكللمعاأطث

فيها7تتفرفونأتت6وقدساعةتأتىهوذا32؟:تؤمنونالآن:يسوع7أجابهم31

كقمتكمفد337.معيالآبلأنوحديلستوأنا،وحديوتتركونى؟خاصئتهإلىواحدكل

لم.العاغلبتقدأناثقرا،ولكن/ضيق؟لكميكون7لمالعافي!.سلائملنلكمليكونبهذا

ول102*سرحرشع-ح9عس!"02501565دلأهلا+ح!2!.وءنص!تب3ص.حرصصلات+د!5403*لا5ح3!)+!(4*حرء92+له

09010.0250501*ح!بمك!22نص!+رالم540لأط5!كأ+ال031ءه"!كاهح+*نص!+540.0250113لا5ساط"!2

هء901033*ط+*+ح!ول2*ك!22714ءنص!"!ا!عةأتت!سرس.حر9/+ل!540.025013للأ5ا!شا3الآن6أتت032؟(:ا

شعرراتء"298فىلم13!7!سكون01ك!ء!314ام!صهف71433.7.ك!بمجميعكم7ص صرا

052(ص315)رقم14:27مر؟052(ص315)رقم26:31تيق3

3:12رؤ؟2:41كور2؟8:37روم؟51:81؟41:27ير:31:71133رك؟41:27عر؟4:23يو:32:يوحنا
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الك!نوتيةيسوعملأ،932.

9231ارتم

ا-17:26يو

أتتفدالآب،آيها:قال7السماءنحوعينيهرفع6وبهذايسوع7تكفم9

جسد،كلعلىسلطانأأعطيتهإذ2،ابنماد6ليمخدكإبنلث،تجد؟الساعة

يعرفرك6أنهىايأبديةوالحياة3.لهوهبتهمالذينلجميعالأبديةالحياة!مملي!6

عملاد6ايأرضعلىمخدتك"أنا7.ءأرسك6الذممطالمسيحويسوعوحدكالحقيقىالالهأنت

الذى6بالمجدذاتكعند،آيها-الآب6،أنتمجذنىوالآن5؟لأعملهأعطيتىألذيمأكملت

منحمطأعطت7الذينللئاسإسمكأظهرت6.مكعندكؤنلمعاادفبلمن6ليكان

أعطتص6ماكلأنقد-علموا7والآن7.كلمتكقد-حفظوا6صوليوأعطيتهملككانوا.لمالعا

و!قبلواوهم،أعطيتهمقدحطأعطب+الذيالكلاملأن8؟عندكمنهم6

،أسألأناأجلهممن9.أرسلتنيأنتأتكوآقنوا،عندكمنخرحتأتييقينآ/علموا

لكوليماكل6و09لك،يأنهمأعطيتى،الذبنأجلمنبللمالعاأجلمنأسأللست

أتيوأنا،لمالعافيباقونهم7و،لمالعافيبعدأناولست11.فيهمئحدث7وليم،لكما

نحنا.7كماواحدا!ليكونواح!ما،مأعطتفدالذين76اسمكفيإحفظهم،القدوسالآبآيها+.إليك

2.0070101.وه.540.025028"5!لأمم!،ح!و+وغهع3ولعأ-اءه.0250وهاه5!ظنصأ+ي!لما540للاللاعا5حول!ءال17

02اور؟لحا2//ع4ء"9515*ح5!كأم!ء714لص!9+"لم540"ط3)2(حةبنكوالأسرلاتءه002501!!إبنكال16+ه

ول!يعرفوا5813.7؟20.33ك!ح!كأ2نص!"عده!!ا(:)!*يأعطيهأءه9515كأ8سأعطيهأ+))(3ر540كايبعطيهم6

ول!كأك!بمنصأ+؟لم540يا5!العملكتلته(و+6)504العالمهذاإلى147!،6ءبعف0540.9010.331241،117للايمط

أبي(20)6"!العالميتكزنألىقلمنعندك!/4.مهبما-ه1667+كأكان951516لا+!الآب056ء"9010.133)*(لاطح

"ءل!قدعلمتأكأعلمت337.7لاكأحفظرا6ا!هدلاد!!!!ولكأنص!!لم5470.901013!اط14!ه6+،قدأعطيت066

نص!+"الم5!ولهو61حه9511ه)!(ولأعطيتفد16+لم0540.9010ط!!714!نصأ41)33.007124رلم"حعلمراإ

ءه!ل!!ولهـ!!ااة*5ح)!(!نص!*لمرا540.9010ليا5طكأاعطيتقد3565،18.6،.فى540.9010ديال!لاساشا!كأ4،+بر

1241!كأنص!66714ء-!لات+لم"ا7540"ه-ا!ح!هؤلاء50116تجدزحا16كأ:أعطيهمليما0016بحا2الاح9ع

!+أعطيتقدالذي56إحمكلىأحفظهمكنتا!(العالمفي)+معهمكتحير317)ء(!!االعافيوأنا،العالميبعدأنالست4/17ءه

لات)ء03400070101!و217الاخات."،ء!ا+اولم540ليا5ح!ول،6ءدمى!ءهل!طكأ6714،ءأعطيتألذينأ؟ه1424

)سرحر(

ي21قى12ا211،ى6قي01ا281،ي01قى6ا1ى26قى15ا24ق،ى

11:14ير:1يوخا:

ه:12روم!91:12

؟13:1131

3:28غل؟

أ:ا5:يو

17:21؟ير

ؤر؟2:9فل:14:161191ير؟22:32لر:2:6119فل؟8:58؟
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ا-26،:17أيو

حفظتهم،ومحمط،أعطتالذين76ثا!فيأحفظهمكنت7معهمكنتاحين2

إليكآبفإثىالآنأقاا3.الكتابليتئم،الهلاكابنإلأأحذ!مت5تهلكلمو

أعطتهمقدأنا14ذاتهم7فيكاملأفرحىلهمليكونلمالعافيبهذاوأتكفم

لستأناأنيكما!لمالعامنليسوالأنهم،أبغضهملموالعاكلمتل!

/الشرير.منتحفظهمأنبل،لمالعامنتأخذهمأنأسأل15!لست/.لمالعامن

كلمتك:7الحقفيقذسهم17/ص.لمعاادمنأنالست6أئىكماأالعامن16!ليسوا

/.لمالعاإلىأنا!م7أرسك!،لمالعاإلىأرسلتنياكما8حق.هى

الحق.فيمقذسينهممأيضآ6جكونراد،ذاتىأنا5أقذسولأجلهم9

كلمتهم،بفضلبىيؤمنون7الذينأجلمنأيضأبلفقط،هؤلاءأجلمنأسألولست02

حتىفينا،7أيضآهمليكونوافيك،وأناليئ،6آيها-الآب،أنتأنككماواحدآ،الجميعليكون21

واحدآليكونواص،قد-أعطب6الذيا!د!مقد-أعطت7وأنا22.أرسلتنيأثكاالعايؤمن6

أئكلمالعاجعلمد7واحد،إلىمكشلينليكونوا،ليئوأنتفيهمأنا23واحد7أنناكما

حبثمعىليكونواأعطيتئ،الذي6هؤلاءأنأريد،7آيها-الآب24.أحببتىكما!مأحتف6وأرسلتني

قبلأحببتنيلأتكصفد-أعطت7الذي،ي5المجدلينظرواأنا،أكون

عرفواوهؤلاء،!رفتكأناأئا،يعرفكلماالعاإنالبار،إدها-الآب027.لمالعاإنشاء

أحببتىالذيالحثفيهمليكونوسأعرفهم،اسمكوعرفتهم26،أرسلتنيأنتأثك

فيهم.أناوأكونبه

أعطيتىألذين56516-ا."ءي6فلاتءها*ط!+ح!*6،كا6ءنصابح-سر9لم)!(+سلم5403لا5شا3ولاالعافي127

6.013،بر،10أكبد(غير)ع!6ءقبءه33*لا)،سا(!)2!(لص!)سرص(+!.6!ءوأسرس.حرلات!راي!540دلا55)رح(ول

هء33!آ015سرصاتح"،لم!!.؟؟بم014ا!دلأ*لا!ولكأ2لصأ14!+حفلوبهمأ!)"ا(05403!ا5ح3+!66!لم7!م

*2ث17.7ا!للاسأ!ح!ول!نص!سرحر+3را540ديا5.ك!ء3612-15بح-حء"33ع!6ءآ!016نون؟بح-ح

1،اح،300،ةا16؟6ء714!018تبلاتء"51*لا!ح8!ول(كلمةسقوط:)+كأ66ءنصأكلم؟بحصسر"+لم75403رح

سرحر+ه30.28.9020072598.0101.1424ح2313أع!كا.ك!?1613بحمحلحا2الاخصعاتءه007*ولكأ0915

*واحدآ17كلم؟!لم54013لا5طحول*لص!91حدلاي!!!الآب!121.7بح2()الاخصعلات2!سيؤمنون0026

"5ط5لم!أولكأ062ءليؤمن16بح-بحا2الاخصعا!*!ح8!714"ءنصأاوركلم،بحسرص.صيئع+لم0754013طح3ول

حرولكأ2+نحناا!،لمهل!ك!ولكأأعطبت16ا!د!،هل!!ولأعطيت22.7كلم؟"س!ل!+كا!+كأ"،بمنصأاور!+لم54013

لم9+54013ليا5ولودألاتءهأللاول66ء7..23كلم؟عءه33)*ط!+سأ!)+!(يه،606لص!لا!+،لم540لا5

113د!55410*ط!حكأدص!ءهل!!ول!الآب24.7سرس!ه1410!)أنا(آحتنث16سرصحء"!33ط!ح!دص!.سر

30540902.ل!!!+أعطيتسرص!15سرصءهللا!!كأه،ءنص!كلم؟!رص.صلات+لم54013لأ)5(طحولألذين6!ا

!؟540"الم+*هشأ"طكأوء3149نص!ءه!ل!ولأ-!الآ!025ا!

!ما6ق128ى5قي2آ11ى4ق،12ي12قي121ي01ق121ي16ق181811قى16

41:9مزيوحنا:12:

25:34ت؟17:ه

؟14:ايو:17:111124،:0138يو:8:12321؟15:91ير:18:91114؟6:07ير؟
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ا:18يو؟93-2246:لو؟32-4:142مر؟36-2646:مت536

الدفنألصلب،لمموع،إعتقال3.

0331أرقم

جتسليانىفي033.

36-6!ا:26مت

26:03

052(صء31)رفم026:03

وخرحواسئحواثم

الزبنرن.حبلإلى

052(ص031526:06335)ر

حيننذ3

إلىصيسوعاد!مم!6جاء

جتسيمانىطايقالضيعة

32-14:42مر

14:26

52(.ص315)رنم24:26ا

وخرحواصبحواثم

.الزيتونحبلإلى

052(ص26-315:1431)ر-

و

لى!اوؤجا

جتسيمانيإحمهاضيعة

18:أيو22:93-46

14:31؟21:27

وخرص!هذايسوع7اقال

عبرإلىتلاميذهمع

منقدرواد6يدوا

،بستانكانحيث523(ص35-31622:38)ر

وخرج3

إلىكالعادةومضى

،الزيتونجبل

5"ء
هودخلهايضاوتبعه

:تلاميذماد6دفقال

أحيث،6أمضيحتىهنا7إجلسوا

لأصلىجمم.يإهناك

أخذثئم

وابتحبطرس

:لتلاميذهفقال

حتىههناإجلسرا

أصلي.

أخذثم

يعقربد،115وبطرس

لتلاميذ.ا

المكانإلىصاروتا.

لهم:قال

تدخلوا7لالكىصفوا

تجربة.في

.هتلاميذو

شعسح+670.740ط!لص!بحصصوسصع-صلات1424،1لم*هح!كأتلاميذه!!هلم03وز(لهم16ء"ه*636!قى:

50ولو!3دحيثأء"424)7.29!هه.رر.26ح*-اهـ!565.0101لمرا00740*ط!ا!د17ء".حكأ-أ3.007رههنا6صح-ح

ط!كأ"رعهدمىأسصر-طء"565صأصفىأ+"(.424)0101.241)!2!هناك)سأصفى+هلم0670للامماحول1621+670!دصأ

ءه(007ري!5!سأصلى)هناك3.29850ر.740

41لم6*مم!!ولنص!1120.1160+"5!شأ!م533مرلس:

!5-أرلمتقطواأ"لتدخلوا6اهـ004.!95396لو!:

540ل"5طضأ!2!+هـ،+هـ43ء!ه!!ات*!هـ!لاهاح!4لاهم16هـط!!لص!*ي!540.025013ليا5*ءدا5حولم!ء714ال17يوخا:

صرضع0250!"هولنصأاور؟*ل!13

7-5:8عب:32-42مرش:

عب:04-11:41146لر:04لوتا:

15:32صم2:أا:8يوخا

5:7-8
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ا:18يو؟93-2246:لو؟32-4:142مر؟36-2646:مت537

36-46،:26أمت

زبدى

يحزنبتدأوا

لهم:فقال38.ويكتئب

حزبنةخدأنفسي

امكثوا7؟ثموتحدى

معى.واسهرواههنا

تقذم6ثيم93

علىوخرقليلا

يصفىوكانوجهه

قائلا:

أمكن،إن،5صأبيا

عثىفلتعبر

ليسولكن،الكأسهذه

.7أنتتريدكمابلأناأريدكما

32-42،:14أمر

اد5
معهيوحنا،او

يرتاعوابتدأ

لهم:فقال34يكتئب7و

جدأحزبنةننسي

امكئوا؟ثموتحتى

واسهروا.ههنا

تقذم6ثيم35

علىوخرتليلا

يصقىوكانالأرض

تعبرمهوأمكنإنلكي6

وقال:36،الساعةعنه

شيءكل،/آباد!آبايا

عنىأجز6ف:لكمستطاع

مالا6ولكن؟الكأسهذه

.أنتممابلأريدأنا

93-46،:22الو

رميةنحوعنهموانفصل41

علىوخرحجر

7كان-يصفىوركبتيه

\،فائلا:

شئتإن6الآب،آيها

كأسادهذهأجزأ-

مشيفادلالكن؟صت

طثم.م!ثيثادبلص

ملاكله.431!أ منوطهر

كان،،وإذ.يقؤيهسماء

يصفىكانجهادفي

0133تمأر

18:ا،أيو

294(ص2"3)رفم12:27

ضظربت،كذننسي27\لان

؟أقرلوماذا

،الآبآيها

الساعة؟هذهمنئحني

هذالأجلولكن

الساعة.هذهإلىأتيت

وز(5قبصسرص1424،1ح29!!رء"هـ7نص!صرص+0670.747140313"ط5حولكأ5ءرقادم370936ءف738متى:

(القراءاتكتاب)منءهلم433-22:44لرإضافةهاوز(17شعرر!ء"298لم5ط."؟ء

فادم0356+!س!؟ء4+أس!وله+ع17اءلم3للا!!ولنصأا؟1515لمطيرحاتبلالئلغى!+اه12)0.كاالأ5!حكأ533مرلس:

نإأاتءه565007آ13*!2615-14قب؟سرصلا!ا!1120للال!!ه!!*نصأ-سرصلملم2+لم07116013ط!!ا!

ألاالذيلا16!1120713*ط!!نصأ4اء.11602961424.لأ5!ه!حول!4!ا!ع+عم؟"أ7ع!(!2!إقزاح0361)2(ثمفاعبرأمكن

قبات565(رلم)5!تريدأنتالذيللأريد

أ+دلا*وللتحز!اء،2398)"(طمم!)!(أءمما!ع+س!ك!ه17ات!ا-8ا-0426017؟ه298.241)+ع!7ءرصفى6أ!الوقا:

يلعىآ)3يرو-ح؟دح-صعسرص/؟"701+ا957*+"لا!!اكأ)714"6(ء7وئلغى((.1241414311/44لمه+)!(!7!ونص

"075"ال)من(17يرو-ح؟لحصصسرص.صلات!لم1710لا5ط!كأ82(نقديةعلامةمع)حرإضافةأ93(:26تبعدوضعوهما

ء1قى92اأيي56،ىي47قيى،5:7112عصقىى43:51121؟42:6،12مزى91

5:7-118عبمتى:38:

؟8:51روم:36:مرقس

ير؟01:38مر:24:لوتا

11:33بر:21:27يوحنا

18:11!3:ير

4:6؟مرغل

18:11؟5:

02:22ت؟

18:11ير؟01:38

27



36

36

42

أ:18يو؟93-2246:لو؟32-4:142مر؟36-2646:مت538

36-46،:26أمت

التلاميذ+إلىجاء."ثثم

فوجدهم

فقالنيامآ،

:لبطرس

نأقدرتمماأهكذا

؟واحدةساعةمعىتسهروا

لئلأوصفرا،إسهروا41

أتا؟تجربةحنيتدخلرا

الجسدوأمافنشيطالروح

أيضآفمضى42.فضعيف

قائلآ:5وصفىثانية

نأيمكنلمإناص5أبيا

نأإلأهذه77تعبر

مشيئتك.فلتكنأشمربها،

همموجد6أيضآجاءثيم

كانتإذلياما،

ثقلت.فدأعيهم

32-42،:14امر

ثئمجاء37

جدهمفر

فقالمآنيا

نائم؟أنت،سمعانيا:لبطرس

نأندرتأما

؟واح!ةساعةمعىت!مهر

لئلأ،وصفواإسهروا

أثا،تجربةإلم!تأترا7

الجسدوأثفنثميطالروح

أيضآفمضى93.فضعيف

الكلامذلكقائلآ!وصفى

./بعينه

هممجدوءجايضأأ6ثيم04

نتكاإذ،مانيا

ثقيلة،6أعينهم

93-46،:22ألو

صارمو6؟لجاجةبأشد

مدكقطراتغرفه

.،اايهرضعلى؟نازلات

الصلاةمنقامثئم

التلاميذإلىجاء-

فوجدهم

فقالث6،الحزنمننيامأ

؟نيامأنتملماذا5:لهم

لئلآ،وصفواقوموا

تجربة.فيتدخلرا

0133رقما

18:1(أيو

سرحر!4لملم2/+ري!670*كلهـصا+عثى1ء3س!!50ربم1017ا!!0425بحسرص.سشعكلاتءه0470.0101+،دا.متى:

بم37دص!ا(ا!حهلم03)6دحمصوسصسرصلات+5الكأسهذهآاسرص.سلاتء"29.1424!007لم5ط!!كأ37714ءنص

صأ!كأ37ءنصأسرصاة0565.12411424*!ه!ول0436231صع-حسرص29//؟حه0670333.5650101*طح!!ثم

لححمرمصوسحصعمح3سرص.لى.حر(الاتا!29!33007.ل!را0670لاس!(3أ3أ!!ا+)3سا!

ألضأووجدهمرحع0046ا!!!9093س!هلم3!.كألص!سر+لم6)210))070*ط!ح!كأ2تدخلواوز(386:مرقس

ه+028.565.007.010)!حنقلتور(قدأللاطأ-نقلتاقبسرصءه1120.298ليالا)!(!وللص!سر)س(ص!"الم)5(ل!المشأول

!5دا06كرسسرصلمءه1710و04.7سرسلاتءه2+ك!أ-دازلة1)4)،1(ي!للا،كأنصأ+5ط!فصار46دالوقا:

ى92ق151يى56،يي24ق7،ىي

؟4:34ير:11:4142لر؟6:13ت:41:متى

لر؟6:13مت:7138-5:8عب:32-42:مرقس

7-5:8عب:04-46لوقا:

6:38
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1331أرفم2-18:12يو؟47-2253:لو!43-4:152مر؟47-2656:مت953

يرلو(24-41:23أمر(64-62:63امت

.مماذايعلموافلم

يجيبونه.1ةأيضأ6:فزكهيم44

ئالثة5صلىممضي57

بعينهالكلامذلكقانلا

ثالثةجاءثئماإلىجاء5،ثئم:30أيضأ2:15

لهم:وتال:لهموقال7التلاميذ06

نآاد5نامواأناداأ5ناموا

(725ص913رقم)41:13مبتقزا:يكفى6:يحواستروامبتقزاذاهؤ6:يحراسزوا

أنىأالعاليفهمولكن00031الإنسانابنهوذا،الساعةالإنسانوابنالساعة63

أوصانىوكسا،الا!أحتأيديإلىئسقمأيديإلىئسفم

أمعل.هكذا،الآب"قوموا2.الخطأة6"قوموا.الحطأة

هها.سلطلققومراالذيهوذا:ننطلقالذيهوذا:ننطلق66

قد-افزب.6يسلمني.اقزبقديسفمى

س!ه!007ي!را5يم2337أصرحر9+"565.241)0*مم!!231!)آ/+ه1621331424(،1و-أو-او،441منى:

للا!شاول115(-03و.102اتاء565.1424ل!مم!كلهـ!37ء10بحصعلات؟"6702980101.!2.33لا!ح!!لص!صرص

!15لحسص.كىلات+ص)1424(28-أللا!7،.04بح)سرص(ءه5ط!كأ37ءنصأمصوسصعصسرصلات!آرا670

مصوسد(5أقزبتلألىأصعءحصسرءه!أقترتهردالألى1،16+رام5!!كأ7"ءلص!ا!296.1241*طح!

تم،قديكفيلم"3(:22الر16+"565.007.1241.1424آ!ا55!ل!ظ!كأنص!+!.290101)728*!)"ح!ور(415:مرقس

كأحإقترب4256لح-)!ا(ء"298لر؟إقزبت91ء!وتمقديكفى1سر)ص(اتءه565"آ5*إفزبتللا()+هؤدا

ي9557)ص(ق1)مر(95قدى117يي47،ىي24قىى56

ا:17؟ا:13ير؟12:23ير؟26:18ت:45:متى

يسوعإعتقال331.

26:47-5614:43-5222:47-53

هءط!كأنص!ا!054028.0101!وال!+ي!را0250ليا5للا!طهـضأال27يوحنا:

18:2-12يو

71:21؟81:02؟81:36

ئسفمهيهوذاوكان

+لأن،الموضعيعرف

كثيرآإجتمعيسوع

63

66



2-18:12يو؟47-2253:لو؟43-1452:مر؟47-2656:ت054

47-56،:أمت2647

وفيما

إذايتكفمهو

أحديهوذا

ومعهجاءقدعشرالاثني

كثزجمغ

عندمنوعصىبسيوفي

وشيوخالكهنةرؤساء

8،والذى.الشعب

أعطاهمأسلمه

أ!بلهألذىقاثلأ:علامة

.أمسكوههو،هو

إلىتقذم9"فللوتت

!السلام،:7وقاليسوع

فقاق05وقثله،سئدييا

43-52،:4431أمر

فيماوللوقت

يتكقمهو

أحد7يهوذا+أقتل

ومعهعرالاثي

كيرجمغ

عندمنوعصيبسيوفي

كنبةاد5والكهنةرؤساء

4،وكان.شيوخاد5!و

أعطاهمقدمسفمه

أقئلهألذىفائلآ:علامة

أمسكره،هرهر

بحرصي.بهوامضوا

إليهوتقذم/للوقتجاء5و45

7قائلأ:

وقثله.،ستدىيا

47-53،:22ألو

فيما747

،7جعإذايتكفمهر

أحديهرذاميدعى6والذي

م!يتقذهـ6عشرالائي

منفدنا

يسوع

ميسوعف7648.وفنله

1331ارفم

18:2-12(أيو

م.5تلاميذالمعهناك6

يهوذافأخذ3

الجند

الكهنةرؤساءعندمنوخذامآ

وجاءفريسيينالممن6و

.ممثاعلهناكإلى

وسلاع.ومصابيخ

يسرعذإ7،

يأتيمابكلعالموهو

لهم:وتالمخرج6عليه

:أجابوه5؟تطلبونمن

!7،!اأوس!بعممىوسصع-)صص(ءه؟سا37ءله97!ا/.0قى:

بح-؟؟سرس.ص+ه1241.1424كا!05،ولإسحريوطي563()-ال17+لم112013للأ5*طهحكأنص!!ولكاال-43مرذ!:

)007(رام1120*!.ثم115+5ع5!كأنصأ1424،1)"7(3565"ا1120لأ5دلال!!حول15(الات5سخريرطى!اور؟

4ءه565.298.1241.1424لم،1*ر!أالسلاموز(17)سرص.دد(ا!ء"565.007الم(5!ه045+ل!5ط5سا!ا*نص!142441

حر3كل"
بحسرصلاتءهلياههساه+ح!كأنصأسرس.ص+1160ولياسئديأصعسرسعحم!4

يهردائتى16سرص.!!كثيروز(17سرصلاتا!)124مديا*+"ل!ط!!ولكأ73!نص!ات+؟لم)170ه!و477لوقا:

2!هـ*ه007رلم5!هرهرأقتلهألذي:علامةأعطاهمقدهذالأن+وز(ااةلم5يسبقأءه!7!ومقذمأيأتي16ح"لم01717140الإسخريرطي

هء298+ط!كأ7!رنمى!سرص..!لمرا"5للا"5!يسرعمالوز(0486صرامح5

ط!كأف4.7ءهط!!+*نص!+لمرا340.0250ليا5*ح!اكأ-!1410!ال036.م!ءا-4!!21-265:يرت

أ+،ل!0250.)540(لا5ل!سا،ساول!قائلأخرج16صرحرشعع+540.0250للا5ح!!مهء715نصأصساتء"33.565)13(3ل!

"ء365ل!!شأ8!نص!م!ء714وفالخارجأخر!

22:12؟:0213ت:05:متى

ا:13؟6:64يو:4يوحنا:
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47-56،:26أمت

يا-صاحب،6/يوع:له

.:صختلماذا

لقواوأتقذمواحيننذ

يسوععلىالأيادكط

.وأم!كوه

43-52(:14أمر

لقوافأا6

عليهمأيدياد6

.وأمسكوه

47-53،:22ألو

أبقبلةيهوذابميا:له6قال

؟الانسانابنتسلم

331(ارقم

18:2-12(ايو

أ-ناصرممط.اديسوع

.7هوأنا:7لهمتال

/ء!مسذيهوذاوكان

فالفلضا6أيضآ.معهمواقفأ

إلىرجعرا،هرأنا-:لهم

.الأرضعلىوسقطواالوراء

تن:أيضآ!مص6!سأدف

يسوع:فقالوا؟تطلبون

:يسرعأجاب8.الناصرى

فإنهو.أناإتيلكمقلتقد

هزلاءفدعواتطلبونى،كنتم

الىالكلمةلتتم9:يذهبون

حطا-تد-أعطبالذينإنقالها

أحدآ.منهمأهلكلم

معالذينمنواحذوإذا51

واستلبدهمذبسوع

عبدوضربسيفه

الكهنةرئي!

ينمحاضرادأمن،فواحا647

إستل

عبدوضربسيفد15

الكهنةرئيس

حولهالذينرأىفلضا94

:6قالرا؟سيحدثما

بالسيف؟أبضرب

منهمواحدوضرب

عبداد6

لكهنةص-انيسراد

رلثيا

بطرسسمعانإنثثم.

فاستفهسيفمعهكان

دا6ادوضرب

عبدصرئش-الكهنة

(1.17صصصات026515-3تى:

3365.007؟ا)دلأ(هط5!كأ7ضأ(الات*!()!لة()--أ!دبعيهأءه298ء5*ل!ق.كأأيديهمء(لأعليه646)+:مرقس

ضع1،+د!3يا5شا!نص!)3(*الحاضرينمنوواحدأ)ات(!واحدأ/مدا،لة007طول!الحاضرينفأحد90476)هـمما(ء"

عم565ل!!"51صرص

ليا5للاول5ول7ءر*0..0171310:له!!:للرب316صسرص231//حه1710!يكولى094.7ليهردا:!+كأ4861لوتا:

هء298.1241،ي!+يا!*نصأ+ل!1710

س!ه5!د!!نصأبح2الاحصعصصسلات+لم340.025013دلأ5للاطساولكأيسوعكأ()-ال17لات!6!ه+،!كةيم5يوحنما:

لاتت)ة33.365لم0250ليا5"لاسا5!!كأنص!سرص!رلم540حأن+06صص!715."ء1)4(!يرع71بحاسرصات

كأ!م!ء0017156حه000250م!ءأعطت096له)33("لم540للاحط!!ا"ثه4لصأ+لم00250*5كأم!!*"073

ممماكلط08قىي1132)ير(21قي1128)يو(كطى76)ص/ص(قيي1123ي2128)ير(ق

22:38لر:9،لوقا:

6:93بر:9يوخا:

2"
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2-18:12يو؟47-2253:لو؟43-4:152مر؟47-2656:مت542

47-56،؟26أمت

جمسئقغه.فقطع

:يسوعلهفقال52

مثسيفاد6رذ

كللأن:مكانهإلى

السيفيأخذونالذين

أتظن53.أ-تهلكونبالسيف

نأأستطيعلاأنى

ليفيقذم،أبىإلىأطلب

عشرإثني+أكثر7الآن!+

؟مئكةلملاا-منجيشأ!

هكذاأتهالكتبتكملفكيف

؟يكونأنينبغى

الساعةتلكددفي

:للجموعيسوعقال

علىكأنه

بسيرفخرجتملصى

43-52،:14أمر

.ء+أذتادفقطع

يسرعفأجاب48

لهم:وفال

علىكأثه

بسيوفيخرجتملص!

47-53(:22ألو

مءأذتد16لقطع

ال!منى.

:وفاليسوعد15فأجاب51

هذا؟إلىدعوا

أذنادلمى6و

هام.

لرؤساءيسوع7فالثه52

هيكلماد6جندوقؤادالكهة

:ءعلإ-7افقبلين

علىكأثه

بسيوفيخرجتم6لص!

1331ارقم

18:2-112أيو

مءأذفاد6فقطع

العبداسموكان؟الئمنى

يسوعافقالاشفخس!؟

السيفإجعل:لبطرس

؟7الغمدفي

لكأسا

ألا+الآبأعطانىالتي

أشربها؟

(555ص336)رتم18:36

الىالمملكة:يرعأحا!

العالم!هذامنليستلي

ليسالىالمملكةكانتلو

ليالذينالخذاملكانلمالعاهذا

إلىاسقملالكىيجاهدون

الىمملكهالآنولكن؟اليهود

هنا.سليستلي

544(ص332)رتم128:02

كفتقدألاي!وع:أجاله

للا!يمرترن7ءه2981424آ،1ط!!كأنص!لحلىسرصاء7.241)لا33)00.33.565.0!ه!12أ+*كهـسا365221متى:

صلت؟!حصعصص+ه03.2833.0072980101.1424!!حولولكأ7،ءلص!؟مصوس-صرس+ه565.1241رآ301330

33.2960101.ط!كأنص!سرص/ءه4-!مصوس()سرصات+لمرا1330زر!ساولأشطيعلعد16)بح(م5+كأهاإلى30.7

ي!الجيرش6كاا0007ط!!!لص!لات+راي!1330ثثاحول+ين13301!!+!لصأ1424كثيرأ6لحصعصرسلاتص!ه

"ء0563!كأالملائكةجيرشمنأ؟ه33.007رآ5ط!ك!ح!+كأالملائكية

530"!!*لص!+3ر5*حطولور(ينتع476:مرقس

فعادتولمسهايدهمذ16!0515ء"298رأ1710+ط!كأ"7ءلص!؟"!!جممنضغهوز(أ+لملمدا5""ول053612لوقا:

-سرصاأ5الشعب516+!ول*73ءدص!سرص.س)أءءهم-!!33+"*"طيسرعل05216ات!)صحيحة(أذده

+30565.0070101*ولخرجتمقد16*"29!.026.007"كأ8إبأة

يأحذونالذينكللأن(ه26:2)ت11.7ءه"سا+ح!!ه،ءلصا+540313للا5!ح3ولءه(بم714)6أيمئضغه516يوحنا:

قبصسرصس!ه007نبر714؟6+ي5يهلكرندالسيفالشف

:13رؤقىلى46

1301:رؤ؟أ:6تكمتى؟52:

41:36؟01:38مر:11يوحنا:

2ا-ا18:9ير؟91:47لر:1155
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2-18:12يو؟47-2253:لو؟43-4:152مر؟47-2656:مت543

47-56؟:26أت

؟:لتأخذ!نىوعصى

في67كنتيومكل

أعفممأجلسهيكلاد

تمسكونى.

هذائاوأ65

تكمللكىكانفقدكفه

حينئذالأنبياء.كتب

كفهم+التلاميذتركه

وهربوا.

ب05أق

ولم

43-52،:14أمر

لتأخذونى؟وعصى

فيمعكمكنتيوبمكل

لموأعفمالهيكل

؟صتمسكرت7

تكمللكىولكن

الكتب.

هرب5وتركر056

ماموشالث0516مالجميع

إزارألابسآتبعه

و6،/غردهعلى!

فزك52:جما5أمسكو

7وهربلإزارا

نآ.عريا

46قآ

47-53،:22الو

وجمصي؟

يوبمكلمعكمكنتإذ7

لمالهيهكلفي

،الأيديعلىتمذوا

ساعتكمهذهولكن

.!ظلمةاد6سلطاناد5و

1331ارقم

211-81:2أيو

عفتاناعلاية،لمالعا

يوالمجمعياحينكل

يجتمعحيث،الهيكل

وفيدائمآ،اليهود

لىء.أتكلملمالخفاء

الجندإنثثم2

اليهودوخذاموالقائد

يسوععلىقبضوا

.وأوثقوه

534(ص932)رقم17:12

أحفظهمكنتمعهمكتاحين2

أعطيتي،الذينإحمكلى

منهمتهلكواوحفظتهم،

،الهلاكالنإلأأحذ

الكتال!.ليتم

لحصعسرص33007.2981424سا!كألصأاوس؟مصوسصسرسلاتت+3"ا01330*"ظ)ول(معكموز(-1،::551متى:

!)1424(آا-4!اوس!بحصعات*ه1241!)"(ح5ا-43أسر-لات+ه!32.565.0101ر301330للا)ول(ا-4653

صعيرصاتحه!،60.7مصوسسسرصءه29!033.007ط!!نص

شع(اء3!4ا!3،565)0*المالجميعوهربتلاميذهتركهحيئذ!ات+لم!ول54ا-00563")!(تمسكرلى7كنتم94مرذ!:

ءه!7298حط!كأنص!صرص!3را5*ولوواحدمايثابألات!مافثاب0516ءه29!.1424لأ5حط!لم!نصأ(سر)

ح.714!كأنص!)صع-ح(حه565.007)را(لم5)للا(أمسكرهفالثمبانأصر-9+ح()2ولالشئانوأمسكه16صع-حسرصطءلمدلا!ا

قب(سرس،ملا?8و2لا)طح!!لص!صسرصلات+لم13)0(ه*!ول+نهم052لحصع-حسرسلات298"5!)!

صع-ح!أدظدحة1،6ءه0!17101!ال307لوتا:

ىى32قيى108)ت/مر(يى33لىى)يو(ق76

91:47لو:94:مرتس

91:47لو:53لوتا:

18:91-21؟يو
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13-18:24يو؟54-2271:لو؟53-1465:مر؟57-2668:مت544

اطجلساماصيسوع332.

2331ارقم

57-26:68مت

؟67-26:68؟26:96-75

ب26:55؟أ-27:2

يسوعأمسكواوالذين57

بهمضوا

قيافا6إلى

حيث،الكهنةرئيس

الكتبةاجتمع

.والشيوخ

فتبعهبطرسوأشا58

بعيدمن5

14:53-65مر

41:65؟41:66-72

14:94؟ا:15

بيسوعومضوا53

إلى

فاجتمع،الكهنةرئيس

الكهنةرؤساءجميع+

والكتبة.والشيرخ

تبعهقدبطرس"هوكان

بعيدمن

54-22:71لو

91:47؟22:53

63-65:؟2

هوخذفأ4

/هخلودأو!هفوساو

الكهنة،رئيسبيتإلى

فتبع7بطرسوأثا

بعيد.من

:13-1824يو

2:91؟18:25-27

حئانإلىهساقو7و136

قيافا،7حماكانلأئهأؤلأ:

!فيللكهنةرئيسآكانالذي

قيافااوكان4؟/السنةتلك

اليهودعلىأشارالذي5هو

إنسان7يموتأنخيرأئه

وكان15.الشعبعنواحذ

وتلميذ7بطرسحمعان

وذلك!.يسوعيتبعانآخر

عندمعروفآص6كانالتلميذ

معفدخل/الكهنةرئيس

الكهنة،رئيسدارإلىي!سوع

واففآفكانبطرسوأفا

565.007.0101.1241.1424ل!013303ع"*!!!وللصأ+ه!2.33.298م5طح!0585صعشعكلاتحه5فيفا576متى:

اور؟لاتتس!ه5653.007.298رهه*ط!*نص!الهأحلأجله!؟سرص.ص+/!ا!ولمعه307:مرقس

8+سرحراتءهرد!1710(،630.)1240!ءوز(17سرسر.كر.لدلاتءه06303)ع(!!54لوقا:

،أ113آأسرحر-5911)1(2لا،-23الا،113،24آ!سرص-1618،-2،14،15،9123!ا،13آا-31624يوحنا:

كأ!ك!7نص!سرلات!لمرا540.0250ديا5لاشا3ولبهمضوا!041للاسا5كأ2"ءمضوا0136)ءه(24225،ا-423،ب24،13

*طده+شأ!*م!!ه7هأنمى!صرص540.0250+دلأح3وليهلك6،17ء14.0"!!اشعكلىات!صأقيفا17اتد!س!هكاه+*

بحبحاصعسرص.س؟"لياللافى!!ول8*م!ءم!نص!2الاخ+ل!،05401طسا2*ال301.7سرص.ص.حرلاتتلة33.565ل!013

هء*!16.ك!!لم!ا

ىيء14-لو(ق)صىاي

53:18:12-65:يومرقس

81:21بو:5-455:لود

51-11:94يو:41يوحنا:

6:41أع؟51:92؟13:2مر:1158
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13-18:24يو؟54-2271:لو؟53-1465:مر؟57-2668:مت545

54-71،:22الو14:53-65(أمر57-26:168أمت

الكهنةرنس!دارإلى

داخلإلىفدخل

196ق

وجلس

النهاية.لينظرالخذامبين

551(ص333)رنم9266:96-75

حالسأفكانبطرسأئا

إليهفجاءتالدار:فيخارحأ

حارية

يرعمعكنتوأنت:ئائلة

الحليلى.

قانلأ:الجيمقذامفألكر.

تقولن.ماأدركطلست

الكهنةرئيسدارداخلإلى

671ق

جالسآوكان

يستدفنالخذامبين

./النارعند!

اص333)رنم164:66-72

أسفلبطرسكانوبينما

حاءتالدارفي

رني!الجوارىإحدى

بطرسرأتفلنا67الكهنة

إليهنظرتيستلمئ

يسرعمعكتوأنت:وقالت

ال!اصرئ.

قاثلأ:فأنكر8

تقرلين.ماأفهمولاأدرىلست

)55

56قآ

نارأأضرمراوثا556

وجلسواالداروسطفي

بطرسال6جلسممعآ

.7!مبب6

عندجالسآجاريةفرأته56

فيهفتفرشتالنار

معه.كانوهذا:وفالت

ئلآ:قا+نكرفأد7

.ميا-امرأةء،أعرفلست6

2331أرقم

:13-18124أيو

فخرجخارجآ.البابعند

معروفادأخراد6التلميذ

وكلممالكهنةرثيسادعند

بطرسر.أدخل7والبؤابة

لابطرس*دفقالت

أنتألست:بؤابةصادجارية

هذاتلاميذمنأيضآ

لست:ذاكفال؟الانسان

والخذامالعبيداوكان8أنا.

أضرمواتدليهمواقفين

ترد،كانلأنهجمرآ،

داو6؟يصطلونوكانوا

واقفأكانطممم!بطرس

يصطلى.

171ق

صصءهل!!54مرتس:

ذو!+موا؟راه.630لا5*ولمعأهموحلراالداروسطفينارأأوتدواوئا556لولا:

ليا5*"!*وسطلي61س!؟7-أصص.ص.سات5وال16ح"1240+سا!كأ7!و

صرحرلات+ل!.6303.؟راهليا5ل!هـهول70.70!يت!فئوز(17ء"296ل!

.كر.ص
*7ءونص!ا-53!سرلات630.1240*"هولا-4613مبسرصات

الكهنةرثيىمنمعروفا!نالذى(5540*م!!-؟له1241لم3دلا)دلكالآخر166يوخما:

ولأع6!ء!ا،ع+!13ءه7.صا!)!4أنصأ1424ذلكأتبصرس.صلات*"الم540للأ5

540.0250للا5"!ول01846523ءه33طح5!ا!،،!م5نصأ*ل!،1ره4للا

94كطبم!42ق1136)ير(04قى27

53:18:12-65:يومرقس

18:21ير:5-455لولا:

6:41أع؟51:94؟13:2عر:8ءاا

نص!)حه(!خققةوحلسراالدارو!فينارأأوقدوا

1240+سا!يبم،).(،7نص!!معا+رمرراه.630

28.298.411424ل!+1240ط!2!مم!لأكا7ونصأ

ح"فب124ا+للاط!

"هـ!!ول*ك!!3"!("7كلالكهنة)عدرئيى

ال!ههـ!؟حول!مىء3612-0176ء"*

هح)565(333)*(طح!ن!"!!م!نص!+)رلم(
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13-18:24يو؟54-2271:لو؟53-1465:مر؟57-2668:ت546

امت175-267:96

إلىثتمخر!

الكبيرالاب

فقالتأخرىفرأته

معكانهذا:هناكللذير

فأدكر72.الناصركلطيرع

أعر!لستأتىبقسمأيصأ

جاءقيلوبعد73.الرجل

حقأ:بطرسإلىوتالواالقيام

فإن،منهمأيضأوأنت

فالتدأ074تجعدثظاهرالقك

أتىويحلفيلعنحيئذ

الرجلأعرفلا

وللوفت

الديك.صاخ

كلامبطرسقذكر75

يرع

الديكيصيحأنقبلإنك

؟مراتثلاثتنكرنى

خار!إلىفحرج

مرا.7بكاءلكى6

وحههفيبصقراحيد

66-41:172امر

إلىخارحأوخرج

الكهيرالاب

صاخ(.!يكأف

إبتدأترأتهوالجارية96

هداإنللحاضرب!نقولأيضأ

فأن!س07.مهبم

أيضا.

أيضأقليلولعد

حقأادجطرس:إلىالحاضروننال

حبليولأتك،منهمأنت

فاتدأ71.أنت

أنىوحلصيلعى

الرحلهذاأعر!لا

وللوقت72.عنهتقولونالذى

الديك.صاحالثانيةللمرة

قالهكماالقرلبطرسفتذكر

يسوعله

مرتبنيصيحالديكتبلإتك

تنكر؟أناثلا!لأ

بهتفكرفلضا

لكى.

عليهيبصقررفرمفابتدأ65

54-71،:22ألو

آخررآهقليلوبعد58

صر!:6و

بطرس6ف.ممنهموانت

أنا.لست،إنسانبا:يخبمصبر

واحدهساعبمانحومضىولما

قائلا:6آخرأكذ

معه،كانهذاإنمبالحق

أيضأ.جليلىلأثه

:بطرسفقال

.تقولما6أعرفلست،إنسانيا

الحالوفي

الديك.صاحيتكقمهوبينما

رفي7ادفالتفت61

ف6،بطر!!ماد6إلىونظر

6كلاماد/بطرساد!تذكر

لهقالكيفالردب

الديكيصيح7أنقبلإثك

بم.ثلالانىتنكر6!كلإليرم

خارخإلى!فخر!

/مرأ.بكاغوبكى

كانواالذينوالرجال

يستهزئرنكانرايسوعضابطين

65وغطؤ64،نهوهيجلدوبه

2331ارقم

:13-18،24أيو

(155ص333)رقم72ب8:52

وحمعان

يصطلي.وانفأكانبطرس

له:فقالرا

ألست

؟تلافيهمنأيضأأنت

أنا.لست:وقالداك2فأنكر

واحذتال

الكهنة،رثىعبيدس

تطعالذىنش!وهر

رأبتكأما:أدلهبطرس

؟البتانليمعهأنا

أيضأ،بطرسفأنكر

وللرفت

الديك.صاخ

د1241رلم71240!)!ى!كأ73ءلمى!+لم630.1350ليا5د!ولبطرسنالأسرصات!31406ءفال16سرص!دهقال658لو!:

ا14!9،ءإليه316ءده714بطرسأبححرسرص.س.حرء"1241د!0630يرع61.7ء"!!ماذا50066قالبالحق0956

ول!15؟هدلا!51،7"1240.298.1241+ط!كأبم7!6دنصأ+ألما0250راه630.5ديا5ل!!!قول!17!!او،!حيننذ6

بحاصع-حص..صص1!لم/كاا،41؟ا298(لملم)12406+سامم!!كأو"!هلص!صع-خصصرصلات+لم60.1350.0250ردلا5للا

(ص)!!)4(وحههيضرلرنوكانواوز(0646اتء"1710!0635ات170ا4شآ!062!(4)1هتعرفئلابأتكتنكرليثلالأ6

بحاء1241+صاك!!)كأ(7ءونصأصع-!صسرصاتءه3)630(.1240وحههأسرصلات+م13503لا5*

كطى42و36ق941194و36يقى1142كط27ق)ور(.،

22:34؟7:13لر:61لوقا:
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13-18:24يو؟54-2271:لو؟53-1465:مر؟57-2668:مت547

96-75،:26أمت

خرونآو،هلكموو

ئلين:تا86الطمر

من،المسيحإلها،لاتثا

بك؟ضر

(535ص433)رفم-2ا:27

ثاورالصباحكاناوثا

رؤساءجميعمحلساأخذ

الثمعبوشيوخالكهمة

يسرععلى

فأوثفوه2.يقتلرهحتى

إلىودفعوالهومضوا

الرالي.لبلاطس

الكهنةرؤساءوكان95

يطلبرنكفهليالمجمع7

يسوععلىزورشهادة

،ميقتلواهو6لكى

جاء6أئهمع7يجدوافلم.

.+كثيرونزويىصشهود

3اثنانتقذمأخيرأولكن

وقالا:

:قالهذا

أنفضأنأقدرإئى

اللةهيكل

66-72،:41امر

يلكمونهو

له:ويقرلود

امالخذحذوأ،ذثأ

يلطمرده.

(5د3ص433)رقم\:31

تثاورصباحأاوللونت

رؤساءمجلأصالعير

وكتبةوالشيرخالكهنة

كفه،والمجع

يسوعثقواوأ

إلىودفعوهلهومضوا

بيلاطس.

الكهنةرؤصاءوكان55

يطلبونكقهوالمجمع

يسوععلىشهادة

لبفنلوه

كثيرينلأنه6:يحدوافلم

زورآ،عليهشهدليا

شهاداتهم.نتفقلملي

وشهدواقومقامثئم

قائلين:زورأعليه

يقولحمعناهنحن

هذاأنفضإثي

بالآيديالمصنرعالهيكل

54-71(:22ألو

وجههيضربونوكانوا

:فائلينميسألون6

الذىهومنتنئأ،

وأشياخ65؟ضربك

يقولونكانراكتيرةأخر

مجذفين.عليه

إجتمعتالنهار،كانوتا

الشعب،ثيخة

والكتبة،الكهنةرؤساء

إلى5+اقتادوو

مجمعهم.

2313ارتم

:13-18،24ايو

43(ص25)رفم2:91

وقاليسوعأحابا9

أنقضوا:لهم

هذاالهيكل

090.33.1424ل!ط!سيقتلرنهر16قبلاتءه+298لم03ط!!كأنصأصسص9!/لم090.1330ل!خولخوافي907متى:

أيضأ؟7..6ا!3007.298را714+شأ!*نص!+ه565!!ه!يقتلره!5يقتلواأ6+ه01330.28.0101.1241"ولسيقتلونهأا!3!ا

)!(!ولكأنصأسرص+"13303ل!*سااقب)سرس(لات50+لأهط.ح!كأنص!سرص.)ص(ات+را)الم090.1330)5(لثاح2ول

شاهدا17تص)سرس(لاتح"5+لاط+ح!*نص!سرص)ص(ا!+13)الم090.1330*)!(ح2وليحدوالم517"33الم(559هط

تبسرسءه53ط!*نص!)سرص(1241،1للال!زورشاهدايضخصانأسرصلاتت+،091330.3ه!ح)ول(رور

7(صغدوا.66ءه630.1240+لا!ا!73ءنص!سرصلات+لم،13501ل"5"ول)كأ(قانلينصائلينهأسرس!قائلين664لوقا:

هء298لم!!!+3!7ءرلص!26ءهل!دصرابهأسر+لمد!6310.0250هلالأطول

6:41أعقىى11ي09ق2

63

66

72

78

87
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13-18:24يو؟54-2271:لو؟53-1465:مر؟57-2668:مت548

57-68،:26أمت

أيامقلألةوفي

أبى.6

فقام62

الكهنةرنيس

ئجيبأما:لهوتال

بهيشهدماذا

فكانيسوعوأقا63؟عليكهذان

ساكتأ.

الكهنةرئيس7ف

له:قال

953(ص331ب.)رفم6:55؟

فيكنتيريمكل...لي

لموأعلمأحلسالهكل

تممكرنى.

14:53-65،أمر

غير6أيامثلانةوفي

آخر.أبىمبأيدمضنوع

كانتبهذاولا

فقام06.تثفقشهادتهم

وسألوسط؟فيالكهنةرنيس

تجيبأما!قائلآ:يسوع

بهيشهدماذا17بشىء

نكانهواثا61؟عليكهؤلاغ

.بشىءمئحبلم6ليساكتأ

الكهنةرئيمىالأيضا6

له:وقالسأدءجا

953(ص331)رنم94:؟ا

فيمعكمكنتيوبمكل4

اوأعئمالهيكل

تمسكوني؟

الكتب.تكمللكيولك!

54-71(:22ألو

قائلين:67

953(ص331)رتم53:إ32

لىبربمكلمعكمكنتإذ

الهيكل

ولكن،الأيديعلىممدوا

صلطانوادصاعتكمهذه

ظلمة.اد

943(ص274)رنم917:47

لطيوبمكليعفموكان

الكهنةرؤداءوكان.الهيكل

العبوحوهمعوالكبة

2331ارقم

:13-18124أيو

أيامثلاثةوفي

أفبمه.

الكهنةرئيس!افسأل

تلاميذهعنيسرع

تعليمه.وعن

:يسوع7أجابه

علانية،العالمقد-كفمت7أنا

فيحينكلعفمتأنا

،!حيثالهيكلوفيالمجمع

دانمآ،6اليهوديجتمع

بشىء.أتكفملمالخفاءوفي

قيأناحمطتسأد7لماذا21

حمعواقدالذينإسأل6

يعرفونهؤلاءهوذا:كفمتهمماذا

هذانالوئا22أنا.تلتماذا

!)حولعأل63.7أور؟حه.007لمرا5!لص!لات+*!ولأشيه!ءه73.298".090.1330.رط!ا*أبئإئاه+61متى:

+!!كلمة)سقرروفلاتءه298.)0101(.331424أ"ا20ط!ئم2-نصإصات+595130.ر"

يجبلم0616لا*ا!"!4!5(أأ)نحتالذيط16"!565.007411لملا5!ال7..6ات5بأيدىئقابمغبر586:مرقس

صصضعءه007()565آ03*ثاليةمرةسأله*()-الكهمةرنصوألصأ16ءه33.298لياصاشا!*نص!اور؟+لم"ا0670دلا)!(ول

2//،!-!أور؟

لا+شاط!ولكأنص!+رم00250*فى!ر!ام!ءكثت16ء"5طفى"!*م!صهنصأ+540.0250313لياللاحولال.72يوحنا:

021اور!!؟سرص.ص33.56541ل!،51*لألاسا8!ول!نص!سرحر9+540.0250للأ!!ح3حب!كلفي16ا؟33.565ي!540للأ5

ديا*ط+ح!*ك!3،نصأ+0540فى!رسأولمناطلب16له540.0250.33.1424ديا5"ساشا!!*نصأ+5313!منتطلب6

،3.565.14241ررال!0250

82يق09

:61:تمتى

مرذلى:65-53:

:27؟24:2

18:12يو

18:33ير!27:11ت:6:141163أع؟04
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26

92

2331ارتم13-18:24يو؟54-2271:لو؟53-1465:مر؟57-2668:مت954

54-71(:22الو14:53-65،أمر57-68،:26أمت

يهلكوه.أنيطلبرلى

:13-24(18أيو

-واقفآكان6واحذيسوغلطم

قائلآ:من-ادخذامم

رئيستجاوبأهكذا

ءأجاب623؟الكهنة

ردئأ،تكفمتقدكنتإنم:يسوع

وإنالرد!ط؟علىفاشهد

تضربي؟فلماذاحسنا

الحىبالتةثأستحلف7

أنتهللناتقولأن

.7اللةابنالمسيح

قلت:أنت:يسرعلهقال

لكم:أقولوأيضآ

احطتبصرلينالآنمن

عنجالسالالسك1

1تبأوالقؤةيمين

سحا*محى

ثسطء.

641ق

الكهنةرئيسفمرق65

نتأ1

؟المباركابن/مسيحاد62

هو،أنا7:يسوعفقال

1جأتبصرونوسوف

عنجالسألاثسان1

1تلماا!والقزةيمين

سحا*فى

ثسماء.

الكهنةرئيسفمرتتى63

أنتكنتإن

لنا.فقل6،المسيح

لكم،نلتإن:لهم!المف

مفإن686!؟تصذترنلا

7.1تجيبوفلا،سألت

ا!أيكونالآنمنذ96

عنجالسآلالهسالط1

اللة.قؤةيمين

أفأنت:الجميعفقال.

لهم:فقال؟:اللةابن

إئىتقرلونأنتم

.ا:هوأنا

بحمصوسصع-حصصشع-حلملم2لة00901241.1424*ل!.صأالحي7صكرل؟اء565"آ5ط!أناشد636متى:

!!اأور؟ءه565.007لم03إئيتلتأنتوز(+062كاهـح"!!61:مرقس

2981241.+لا!!،7!منصأات!إدأقبسرحر!ئح+واي!630لداهللاولإنفو16مرق؟!!أ068!فقال667؟لوقا:

01(أ:007بحءه1241+سأ!كأ؟7ءنصأسرلات+لم6303ديا!*ولولاتطلقونىني!صع؟هلم5+نىابح-اما؟؟ه

،؟11

هء*!+كأنصأبحسرص/هل!)007(..33)540(دياطح8كأ()2الحذاممنالواقمن!9!لم025013)0(!!وشأول226231يوحا:

0124150ط+ح!نصأ)31(ءهلم3*كألهقاليسرعفالأسرص+لم5400250لافى!رحوليسرعالأجابه0236لات

ا:011مر+7:13داىي11123ى111014)رر(ق

:27مت:63:منى

24:16لا

:53-65:بومرتس

23:3لو:07لوقا:

:5ت:23يوحنا:

:18:331164يو؟11

7:31دا:18:121162

27:11ت؟

2-ه:23أع؟93

16:28

9:امر

71:13د

14:1414:6؟عدأع:13:2663

123

912
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38
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2313نمار13-18:24يو؟54-2271:لو؟53-1465:مر؟57-2668:مت055

57-68،:26أمت

ثيابهحينئذ

حاجتناماجذف:7قائلآ:

قدها؟شهو؟إلىبعدا

:7الخديفالآنسمعتم

؟ترونماذا

قالوا:مجيبين7ف1

.الموتمستوجبإنه

بصقواحيننذ

وجههفيا

،ولكمره

تائلين:768لطمواوآخرونا

المسيح،آيهالنا،تنئأ

ضربك؟من

57قآ

65-14:53،أمر

ثيابه

حاجتناما:وقال

؟شهودإلىبعد

:متجاديفاد6حمعتمقد

يكم؟رأما

عليهحكموافالجمبع

بم.الموتإفمستوجث6

يبصقونفومفابتدأ

و!عليه6

وجهه/يغطون

ويلكمرنه

له:ويقرلون

دا!اأخذ6و7،تنئأ

يلطمونه.اخدام

53قآ

54-71(:22ألو

بعد6ما:فقالوا17

؟حاجتنامإلى-شهادة

منحمعانحنلأئنا

فمه.

لحك!

كانراالذينوالرحال

يستهزثرنكالرايموعضالطين

وغطره"6،ويجلدونهله

وحههيضربرنوكالرا

فانلين:بسألرن

الذيهومنتسثأ،

وأشياغ706صربك

يقرلرنكانراكثيرةأخر

مجدفين.عليه

45آق

:13-24(18أيو

قد7حئانوكان،2

إلىمرثقأأرسله

ص.الكهنةرنيمىقيافا

ي!رارواه5.595*كهـح7ء1ء"33.007.29!20090لا!سأ2!2!لصاسرس8!فدهاا+ي!را1330دلا714+حولإله067متى:

ه؟007هـلمس!5ه+067سرصات!وجميعأأحالرا0666بحصعلات2007ط!!!نصأات+

ليا5لاح!كألص!2/لم130أ+ي!013للا!312613سر)س(.حرءه)565(ل!،51كا5ءءه(ل!!)-فمتجديف66!ا:مرقس

مما/5مح!"للألاأ)سرص(س!هل!تاألآن17لح-حسرص04!اسرس/)!(0565.007!()6وحههعلىأ-ور(065س!ه33298

أ)لح(خصعصسرصشع-ءه33565.007.298.1424.لم03)0(!رللال!؟ضربكمن،المسيح؟نها5"(رلم*)الآلىلناوز(!حصع-)سرص(

بصثراأ+ه3.007.298.0.1241.1424)01ر!3صثرا!)؟سرص0313565*س!!()6بأحذ16سرسلات+670ط!ح!ولكأنص

مماس!!!1اا!670للأ53لاياك!شأ!ول!نص!+ه2831

هء1241+ط!،7ءدص!سرصءه26ليا!()*321!سرحر+ل!،06301*"!في367112لوقا:

حتى161سرصأت33.565.00741لم070250"ل!طح8!ه6ءنص91+540!!،ح!-اسسرصلاتءه13*ف246يوحنما:

-لر()تىممما1قىى115،1)ير(111قكلي0،1

24:16لا:64:مرتس

32:لو:24يوحنا:

132

138



25-18:27يو؟54-2271:لو؟66-4:172مر؟96-2675:مت551

بطرسنكارإ.333

56-22:62لو66-41:72مر96-26:75مت

3331ارقم

25-18:27يو

18:15-18

544(ص332)رنم-18ا5!1:

بطرسحمعانوكان

.يسرعيتبعانأخروتلصيذ

معروفأكالىالتلميذوذلك

فدخلالكهنةرئشعد

رنسىدأرإلىلسرعمع

مكانبطرساوأما6،الكهنة

فخرحخارجا.البا!عندواقما

داالمعروهـعندالآحرالتلميذ

البواثةوكفمالكهنهرئيس

لبطرسافقالت7.بطرسوأدخل

أنتألست:الراتةالحارية

؟الإنسانهذاتلاميذسأيضا

اوكان8أنا.لست:داكتال

وهمواتفينوالخذامالعميد

ترذ،كالىلأتهحمرأ،أصرمراقد

جطرسواد؟يصطلرنوكانوا

يصطلي.واففآكانمعهم

كان-جالسأ6فبطرسأثا!6

إليهفجاءتالدار؟فيخارجأم

جارية

نتأو:ئلةقا

جليلى.6اديسوعمعكنت

أسفل6بطرسكانوبينما66

جاءتدارمادفي

رنيسبمجرارياد6إحدى

بطرسرأتفلما67الكهنة

يستدفئ

وأنت:وقالتإليهنظرت

.الناصرييسوعمعكنت

544(ص332)رفيم22:56-62

جالساجاريةفىأته5

النارعند

وهذا:وقالتفيهفتفرست

معه.كان

2-27د:؟12

واقفأكانبطرسوسمعان

أنتألست:لهفقالوا

؟تلاميذهمنأيضأ

\!سرحر+راه3مملاكهـشا92661متى:

سرلات+رام*ول21-6664مرلس:

لحمحصع-ا!ح4!جارية6

سرلىء"470سالاصرثمط7)71(1لاتتا!333را20090ط!!كأنصأ565.298

سرلىاس!ه332981424هساح!!نصاأوس؟سرصاتءه670565للأ!2-14حر

ىي16ى)كو(قى191يي01وقى91)ير(ىي91قىى116يى91قكطي01

41:03مر:66-72:مرقس
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33

36

93

25-18:27يو؟54-2271:لر،66-1472:مر؟96-2675:مت552

96-75،:26أمت

قذامفأنكر07

أدركمالستفائلآ:أ-جميعاد

.+تقرلينما

الكبيرالبابإلىثئممخر!716

7اخرىفرأته

:هناكالذين7دفقالت

يسوعمعكانهذا7

أيضافأنكر72.الناصري

أعرفلستصأث7بقستم

فليلوبعد73.الرجل

إلم!ليقالواالقيامجاء

أنت/و!حقا:بطرس

لغتك7فمان،منهمأيضأ

فابتدأ074تجعذمطثظاهرآ6

أئىويحلفيلعنحينئذ

،26-22:65لرأ217-41:66أمر

نكر7فأ75نكرفأ86

أعرفلست6قائلآ:أدرمممالستقائلآ:

.ميا-امرأة.تقولينماأفهمولا

الكبيرالبابإلىخارجأوخرج

.اصاح،ديكأف96

آخررأهقليلدوبعد8ءمرأفجاريةادو6

صرخ:6وللحاضرينبمتقولأيضآإبتدأت6

بطرس6ف.ممنهموأنت.منهمهذاإن

أنا.لست،إنسانيا:صرخبم./أيضأ!فأنكر.

أيضأقليلوبعد

إلم!الحاضرلينتال

أنتحقا:/بطرساد!ا

جليلىلأثكو6،منهم

بتدأفا017منتأ

أثىحلف7ويلعن

واحد؟ساعيمانحرمضىوثا95

فائلأ:6آخرأكذ

هذاإنمبالحق

جليلىلأثهمعه،كان

أيضآ.

:بطرسفقال

3133ارقم

25-27(:18أيو

ذاكفأنكر

أنا.لست:وتال

تال26

الكهنة،رئيسعبيدمنواحا

فطعالذىنسيبوهر

رأيتكأما:أدنهبطرس

؟البستانفيمعهأنا

أيضآ،بطرس6فأنكر

"+33.7298.0101.+ههرلم20090-ا5ح2!كألص!+ه5007.1241لم01330!*هـح!جميعأهمأ)565.14244!ه!هم076متى:

نصألاتص!ه!خارحأثم!3كاا+لمرا01330ل!!اولهرحرجئم0716سرصات5951)5(!أصذقولا-وز(اترجمات

1515-أ+ه(لهمبعد؟)و+ه33.007.291241.1424!.ل!01330!طشأوللهم16شعكلات!حارية17ءه.)0101(233.298سا!!!

0672مصوسصعسرصس!ه!!كأنصأبحسرى.صلاتت+"المواه3ه*طشأولو17+ه565لم3ه*!"!كأنصأ

سرصات!(القهمثبه6سرص-ءشا8وحليلىث17صع-سرصءهلم5!ور(!073؟هكأ-أمصوسات!فانلأ

اوس؟لحص(ح)صعصصسرلىلات+)1424(لمرا670"ليا5!سأولنصألحصع-حسرصءءه29!+لا*ط!كأ!!68:مرقس

لاتت0565.007ل!)!(1613اوس؟أيضآ(فأنكر:أ107هناإضافة)مطم)سرص.س(لات.00565007أيفأالجاريةفرأته0966

ا!!اها96(أحتى!)ق007"29!.1424ءهكأ!اساهنص!قب!قالتإ!سر-!67013!213أاوس؟.سر

؟بحصصع)صرص(لاتءه565.007آلاط!شأ!كألصأ!ءهللا-!بحس-سرس4+"53ول(القهمثهلغتكولأنحبلىولأثك6

"+007.2980101عدا!دصأ+ه28.33.565.1241.1424لمراليا55ل!لاك!صاولكأيحلفأ"!يفول0716اوس

164فيمرص.!.صات28.298.1424،1لم1240+لامه!2!!كأ7!ونصأسرصلات+رأراه6305"ه*"!ول7070لو!:

تا!بم314"6قال16سركر!لهقال0586فءه241)للأ+ط!!،7ءنصأ!ا-3!سرلات+60.1240ر5للاولا-3

!فالبالحق4190.6)124رلم1240+ط!ه!!ئم7!هونصأ+آ6301350/!اهللا!لطرسفالأسر

+540.1لأ*ط؟ه+ح!!نصأ2الاح!"ء565-!33.902.124141رلم()*هلاح2*م!صه714بطرسال276يوخما:

ىى34ويي26لىقي1104ىممما04ويى26قىى1134يكط04وىى34قىى26

14:03مر:66-72:مرلس

27

33

36

93



،2

،8

18:82يو؟ا23:لو؟اا:5مر؟ا-272:ت553

96-75(:26أمت

الرجلأعرفلا

وللوقت

الديك.ضاخ

فتذكر5

يسوعكلامبطرير

قبلإئك7قالالذكما

الديكيصيحأن

فخرص!؟مراتثلاثتنكرني

مرأ.ب!غوبكىخارجإلى

66-72(:41امر

الرجلهذاأعرفلا

للوفت5و72.عنهتقولرنالذممط

الديك.صاح/الثانية!للمرة

فتذكر

قاله6كماالقولبطرس

فبلإئكا5يسوعله

مرتينيصيح6الديك

فلثا؟اتنكرمأناثلاثأ

بكىبم.بهتفكر6

56-62،:22الو

.تقولما7أعرفلست،إنسانيا

الحالوفي

الديك.صاحيتكفمهوبي!ما

إلىونظررقي6ادفالتفت

ضذكرف6،مبطرساد6

كلام6ادابطرساد!

قبلإثكلهتالكيفالرفي

اليوم5الديكيصيح+أن

!بخرج62بم.ثلاثانىتنكر6

.امرابكاءوبكىخارجإلى

4133أرقم

25-27،:18أيو

للوقتو

الديك.صاخ

صع-حلات!ه33.298سا!!كأنص!بحمصوسصع-سر+"/!(رالم1330ه*ظولله077شى:

ءء"ط14،.ح*!وز(ابح-صع-سرسلاتت002503،565.00741للاط!.شأ!!يمنص!فبصص.ص+73ح2ول572مرتس:

565.007)0!3-215!6ا!!!1ابحصعءحس!"0250.33.29!ديا5طس!!ول!نص!007،1رد!د!7حيث!+55ألذى6

إبتدأيب!16؟سرس.سشع298دياسأ7!حأ4نصأقبسرص0250313+!12543!بح-صع-حهل!714.ح*3-15أمما

سرص+لمرا0250!)5(*ط!حول2*نصأح714.ول+*بكاغوبكىبهتفكرأصع-حلاتت00563

ا!!ا06ءحيننذ16ا!9،!4إليه416*ه،!بطرسأبحصسرص.ص.ص!ه63031241!يسوع0616س!"!*ماذا066لوقا:

630.1350025.دلا5ل!55!احهديا!7!اءه1240.298.1241+ط!*؟7!6!لصأ!،630.1330.025031دلا5*"ول!فرل6

لاترفيبائكتنكرنيثلاثأ16بحصع-خسرص.حرمي1لم/2!ا!296.1241ي!()124036+سآك!!!7!رنص!صع-حسركر.سلات+ل!

تا417170أ!أ1062(!)8!

26:34ت:75:تى

22:43؟7:31در:16:لوتا

دهيلأطسإلىدفتفصدصوع334.

أ-27:2ت

تشاورالصباحكاناوئا

ا:15مر

ت!اورحآصبا7اوللوفت

أ:23لو

22:66

5(44ص332)رنم262:66

إحتمعتالهار،كانوئا

"565.2985لياطه!صا!*نص!1424صار!سرص+ه؟20313للاولد!(،)عندالدط71مرلس:

9)بر(اق

18:28يو

48



18:82يو؟أة23لو؟أا:5مر؟أ3-.،ا-272:مت554

ا-2،:27أمت

رؤساءجميعمجلسآأخذ6

الشعبوشيوخالكهنة

حتىيسوععلى

يقتلره.

،ا:15أمر

رؤساءمجلسأصانعين6

7ووالشيوخالكهنة

والمجمعكتبة

كفه،

أ،:23ألو

رؤساء،الشعبمثيخة

والكتبة،الكهة

مجمعهم.إلىواقتادوه

544(ص54-332:2271)رفم

كل5قام7و9يسوعأوثقوا+فأوثقوه2

وجاؤوااجمهورهمبهمضوا7وبهومضوا

بيلاطس.إلىبه.بيلاطس+إلىودفعوه.الواليبيلاطس7إلى7بهودفعوا

لح!مال!ما

1335أرتم

28(:18ايو

جاؤواثثم28

قيافاعندمنبيسوع

صباخ؟وكان؟الولايةدارإلى

دارإلىهميدخلوالمو

يتنجسوالالكيالرلاية،

الفصح.يأكلواحنى6

(55هص-33681:9238)رفم

00250*سأ!بنطى17لات4133سا!+سا!كأنص!+"الم00250*)رشا(ول+"02مصوسشع-ح/45!صغ16متى:

أور؟قبسرص.صءه33ط!*نص!سرصلاتت3+را

اء"565هللا!*+الاشع!لم13)0250(للأ*!ولنصأاور؟اتء"565ه!صنعواأءه298حطكأ!أعذوا16:مرقس

ال17)ء565.007.296.1424لم5*!حات(5الدارإلى)+مضواتد71شع!313)0250(لا*!ولنصأاور؟اتءه70565!

،565.007.2981!ليا55دآ!ح!*نصأ+0250ر!()*ول

!!وز(هـا5أ-قائمبنألوقا:

لاتحه000250.565*ل!3"+حكهـ!!ا!ه6ء4نص!سرصشعكلات!لم13د!5410طح2حتىولكن286يوحظ:

أ9)ير(ق

11:55يو:28يوخا:

ب!وذاموت335.

3-27:01مت

رؤساءإلىالفضةمنالثلا!لينرد6ونديمبين،قدأثهءمسفص7اديهوذارأىثاحينثذ3

أبصر.أنت؟عليناماذافقالوا:بريئآ.6دماسفمتإذأخطأتقدقائلأ:4شيوخ7والكهنة

20ار14!ط!+*لصااوس؟!أرا5*شأولا*آرخع16اوس؟+رالم5*صأول*نصافبح"33ط!أسلمألذى!36متى:

كرلث؟بحمصوسحصعمحسرصلاتت5طا!زكيأأ-.!ال!02310.33لاصأ!*نصأاوس؟+ي!13للاولال+اح"

ا-.62:اأع:3-.ا21:3211خر؟26:15مت:3متى:



6313رقما92-18:38يو؟2-235:لو؟2-5أ:5مر؟أ-14أ27:ت555

مرلريو3-01،:27أمت

الفضةالكهنةرؤساءفأخذ6.نفسهوخنقمضىثثم،وانصرفمهيكلادإلى6فضة7ادفطرح5

واشزوافت!ثاوروا7.دمممنلأثهاأ-خزانة،ادفينلقيهاأنيحللاوقالوا:

الدثمحقلالحقلذلكشمىلهذا8للغرباء.مقبرةالفخارفيحقلبها

1خدؤ\و:القائلالبيئإرميا7بقيلماتمحينئذ9.اليومهذاإلى

ها7أعطوو1إسرانيل،بنيمنلهئئوهثذيثمثمقطئنثفضةمنثئحدن

1لمرحي.1هرئيكما،الفخاريحقلعن

..0101)33("لم!قرثتانأات+!قرتان6.7ءه3.007ررلم5ط!*نص!+لم1330*شا!الهيكلفي56"*ئلاثين+5متى:

!اوس؟سرحهللا2714!!4ءمم!ة46..1لحمحل!سرصلأ!هـ33-أ211إشعيا!3سرحر22أ-زكرثا09شع-ح1241811

لاتتف+رالم640.رواههلاحهـ!"!نصأ714"ولس!4+ع!اة

(ط)**9:12حر+ي11:12زكىى116ي18:اأعقى5

1802-3"6-3215:إر؟ا-11:213زك:2318:19تث11:6ا-.62:اأع:متى:3-.ا

بيلأطسأماصيسوع336.

338(رقم)ق

ا-!اأا27:مت

26:53

2-ه:23لو2-ه:15مر

13-23:14؟23:9-01

124!سرص"+-540.0250يا!!شا3ول9162245يوحنا:

لصأ+3ر05400250!!ولتال7حر++صسء!33565007

هـ*ثرأفعل0036لات+ي!54013للأ5*لافى!حول2!كوء

31151!ك!ءإدأ+ا+ح!6660315!م1*لا!2*نص

يى66قياي

لم/549-3!*2ي!أ3لا35

هح33565اه!للأ*طح!!6،!ص،

ضرفاعلأ!73350هـحالضرصعأ

ص!ا!!28565298ي!877140*+!

92-18:38يو

لم!كد!،

خارجابيلاطساد6فخرج

آية:صرخ7و!ممإيى

هذاأعلى،5تقدمرنشكاية

بواأجا3؟الانسان

شر6يكن!لو:لهوقالوا

قدإليك6كنالما،فاعلم

لهمفقال5031سفمناص

أنتم+خذوه:بيلاطساد5

حسباعليه5واحكموا

ي!ط!+ح14،3!!يلصهـأ112

ألصعء"7714!ه5!8!!

!لات+ي!لما0540!!ح3ول



92-18:38يو؟2-235:لو؟2-5ا:5مر؟ا-14ا27:مت556

2-5(:23ألو2-ه،:15أمر،أ-14ا:27أمت

!نه!(

بتدأواوا

إئنا:قائلينعلبهيشتكون

يفسدالرجلهذاوجدنا

جزية6أنويمنع57ضاأف

نلآفا7مئعطىلقيصر

ملك.مسيحهوإئه

6331ارنم

92-38(:18أيو

له7لنا.6محمسنامو

نألنايجوزلا:ليهودا

يسرعقولليتثم32؟أحدأنقتل

شبرآفالهالذي

كانميتبما6يةإلى

.يموتأنمزمعآ

27

أماميسوعوثف7اف1

فسأله:الوالي

ثلا:فا/واليلا!

؟اليهودملك"نت

:يسرع7فقال

1330."هطهـلى!،3!117متى:

مصوسسرلات+ي!255013

؟31!+60ر5*ول25لوقا:

11632مرق؟اتوالأنبياء

ل!ططهـ!طلب036مرق

مى+إدأام!ءنا317يوحنا:

26-0334سرص.س9ءح

مهء!مجيا0،36كا!مي

بح-صع-سرسس!33+ح3!!

ل!+را0540.870*.!ح2ول

س!ه*طفى"ح5!ي!م(نصأ

ممطى74قيي15

)!!

فسأله2

بيلاطس:

؟اليهودملكأنتأ

:وقالفأجابه

أ-!سأدءف3

قائلآ:بيلاطس

؟اليهودملك"نت

:قالمءعجابفهو6

داإلىأيضآ6دخلثئم33

ودعابملاطس!دار-الولالهم

له:وتالايسوع

؟اليهودملكأنتأ

:يسوع7أجابأ-،3

تقرل5ط!ذاتمأين6

لكص*تالواأخرونأمهذا

بيلاطس:أجابه35؟عئى

1350.

نص

مرق

للأ5

*!

لأه

الأ

نصإ

1013500250رركعه5*!ولله17سرص5!*اء"ر3لم5حط!*نمىأ+رلم.2550

بحصع4!س!ه33.007.298لا!!

الهيهلوينقض+1(كلمةسقرط:)1سرلات29.124141!"لمليا+"لاط!!!*7!هونصإ

والأولادالنساءوئفسد17س!"29!.)1241(+ط!كأ7ءونص!+لمرا630لا5*"(ك!)!213

14ومحتللاهوقالأبح-حصعلات"7ء1615-3!"+كأ7ءونمى!+لم63013

ك!يبر،!314لصأسرحر565.007124141ل!0870لامم!؟!!ف!لا!+ري!540.9010.0250ليال!صا

س!هال!5403.!واهه*سا8!+ح!وءك!3142نص!233.1424-4أ+ي!670ليا()*هح2ول!06ء

لا+ءاشرم5409010لاح!مدم!ءلصألاتل!فى!ومجيبأأل!رر.565.007.1241ل!870ليا

ذا!يتلآين!16مرصس!ه95151ط!نص!1،ر.540.870.3565.007.1241للا5*لا6!+شا!

لم+را540.670.9010ليا5)ولح3ول*م!ء61ء"فى!+كأ.!!وء510ه910هيالاطح5!*!ء

:22لو:02:52113لر:2:لوقا

21:23؟3:41ير:32:يوحنا

27
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92-18:38يو؟2-235:لو؟2-5أ:5مر؟أ-14ا27:مت557

2-ه،:23ألو15:2-ه،أمر(أ-14أ:27أمت

6331أرقم

92-38(:18أيو

؟يهوديأناألغفى7

رؤساء-الكهنةماد6وأقتك

فعلت؟ماذا؟إفيك6شتفمو

مملكة6اد:يسوعأجاب

لم؟العاهذامنليستليمالتي

953(ص331)رتم26:53

أستطيعلاأئيأتطن

فيقدمأبى،إلىأطلبأن

عثرإنىكثرالآنلي

الملائكة؟منحيشأ

.:تقولأنت

اوبينما2

والشيوخالكهنةرؤساءكان

عليهيثشكرن

بشىء.3اايجب

بيلاطس:لهفقال

تسمعأما

.تقولأنت

الكهنةرؤساءوكان3

كثيرآعليهيثشكرن

.7

مءيسأدأيضآ!5فبيلاطس

؟بثىءتجيبأماقائلأ:

..تقولأنت

(955ص337)رنما.9-:2؟

كثير،بك!بموسأله

بثىءيجبه.فلم

الكهنةرؤساءاووقف.

منليبمالىمملكة6ادكانتلو

الذين6الخذاملكانلمالعاهذا

!صاد،مجاهدونيما

؟اليهودإلىأشتقملالكى

ليبمالتيالمملكة6الآنولكن

لهفقال37هنا.منليست

مللث؟أفأنت:بيلاطس

:يسوعاد5أجاب

ملك.7إئىتقولأنت

ولهذاأناويدتندلهذا

لم،العاإلىأتيتقد

كل:للحقلأشهد

يسمعالحقمنهومن

ال5له7قال38صوتى.

الحق؟هوما:بيلاطس

أ:7(متى:11

سرصص+0250لم5ولكأءسأدأيفأ046صعءصرص.-شع-حهـ5له1333.5651424للأ55للاي!ليءئجباوز(73مرثس:

صع-ح،ءه؟0456*31سرصء"33.565298لململلأ*!نصأءه1424لايسأله6أات(!ءه)*ح

(7أ:3لوتا:

ثان:مرضعالطكأمملكىمراتثلاث0366س!لتفم16كاس!+*الكهنةرئشال16م!ءليىلألى!ءه565لمدلا+*ليى356يوحنا:

يرقااور؟ل!90103،133/!؟*لا2!ثم314!جهنصأ+!ا-3!!0540.0250!!ولا-43!616ق16ءه(00250لاو!

540ليال!دافى*!*ليأء315نص!لات+09010.0250ولأدا17*ه5651241..ر9010.0250.28.3ل!5!ل!سا14!دهأميءفى6037

268ك!كا15م!!لذلك38.7؟،أ.اات*33رل!

لوقا:4:لر

:36يوحنا:

91:4،6يو؟27:24مت؟23:22،41

؟8:14،47؟3:32ير:151137:-ير

13:28أع؟

4:6اير
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92-18:38يو؟2-235:لو؟2-5ا:5مر؟ا-14ا27:مت558

11-14(:27أمت

عليك؟يث!هدونكم

عنولايجبهافلم4

تعخبحتى،واحدةكلمة

جدآ.الوالي

طل!أ

2-ه(:15امر

عليك.يشهدونكمأنظر

أيضآيسوعيجبفلم5

تعخبحتىبشيء،

بيلاطس.

561(61-51:4ن!933

2-5(:23ألو

عل!يثتكونوالكتبة

لاشتداد.

بيلاطسفقال4

:والجموعالكهنةلرؤساء

هذافيعقةأجدلاإئى

بثذدوننوافكا05نسانلاا

الشعبيهئجإنهقائلين

يهودية،6ادكلفييعفم5و

15
الجليلمنمبتدئاو

.7هناإلى

6331ارقم

92-38،:18أيو

وئا

إلىخرجهذافال

لهم:وفالاليهود

!بأجد6لستأنا

عفةص.

!!ف(

56(0ص338)رفم2331-41:

الكهنةرؤساءبيلاطسافدعا3

لهم:اوتال"والثعصوالعظماء

الانانهذاإلمآقذمتمقد

أناوها،العبئضدكتن

فيأجدولمقذامكمفحصتتد

مماعلهالإنسانهذا

علإ.تشتكولى

563(ص034)رقم8-ها:91

وقالالولايةدارإلأيضأفدخل9خوفأ،إردادالقرل،هذاعبيلاطمىفلتا8

ألست؟تكقصىأمابيلاط!:لهافقال.حوابأ.بعطهلحلميوعوأتا؟أنتأينسلرع:

علىلكلى:يسوع"أجابه؟أطلقكأنلمطوسلطانأأصلبكأنسلطاناليأنتعلم

أعظم.خطيئةلهإليكأسلمىالذيلذلك؟فرقمنأعطيتقدتكنلملرالبئةسلطان

أطلقتإن:تائلينصرخراالبهردولكن؟ئطلقهأنيطلببيلاطمىكانالوقتهذاامن2

+)قأايصثع:ءهار(.241241+ط!كأنص!ضعكلات!3را630ديا5*"!ول؟7!115!أرض16اتحهكأ008لو!:

ع)ء(ئطقروالاوأنمثلنائغتدوالاأنلراصطتناونساخناأبناغناؤتتة2(

لاتء"9515ط!نصأ/66714!1423!؟"؟ه4231!4!لم313(2-:+540)540لا5*ول*ا-38643يوخا:

يى15قيى1174يىاقيي66

6:13اتم؟14:06مر؟26:62مت:14:تى
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92-18:38يو؟6-2312:لو؟2-ءأ:5مر؟ا-14أ27:ت955

ير

القرلهذابيلاطسحمعافلئا3قيصر.يقاومملكأنفسهيجعلمنكل؟لقيصرمحثأفلحتهذا

استعداد"وكانج!اثا.وبالعرانية،البلاطلهيقالمرضعفيالرلايةكرسىعلىوأحلسهيسرعأخرح

خذه،خذههرلاء:فاصرخوا5.ملككمهرذالليهرد:فقال.سادصةالاعةغروكانت،الفصح

تبصر.إلأملكلاليس:الكهةرؤساءأحال!؟ملككمآاصلب:بيلاطسلهمفالاصلإ.

7331ارقم

27:12مت

(555ص336)رفم

الكهمةرؤساءكاداولينما2

بشيء.ئحبلمعليهيئتكولىوالشيوخ

هيرودساماصلحموع337.

15:3-4مر

(555ص336)رنم

يثتكونالكهنةرؤصاءوكالى3

أيصأافبيلاطسكثيرأ.عليه

؟بشيءئجي!أماقائلأ:يسأله

عليك.يشهدونكمأنظر

6-23:12لو

هلسأل+بيلاطمىسمعفلقا6

وحين7،جليلىمرجلاد6

هيرودسسلطنةمنأثهغبتم

،هيرودس7إلىأرسله

الأيامتلكأيضآهو!نإ!

فلضاهيرودسوأئا8.أورشليمفي

منلأنهجدآ،فىخيسرعرأى

يراهأنيريدمأزمنةطويلة6

يرىأنوترجىعنه+لسماعه

وسأله9.منهتصنعآية

كثير،بكلام

001+يجبهلم-بشىء6ف

ووقف

والكتبةالكهنةرؤساء

باشتداد.عليهيشتكون

معهيرودسادماو،6فاحتقره11

بهواستهزأعسكره

رده6ولامعألباسآوألبسه

91:9

الجللشأل!007.1241+!1623بحء"1240.1241+مما!كأكا7رنص!صعسرلاتت+630113ليا5للا")!(ولالحليل+6لوتا:

سال!()اث!،1للا*(الاطريلزمنأ!630"وللأئه(تغديريد)ووضعطريل086ءه5+!؟7!أل+07)سركر(ات!الرجل

1240ه+ساك!"!كأ7ءرنص!حرسرسلات+رلم()6306للا*كهـ"كثرأ71صعءءه1240.2981241ه+طه()*!!بم7رلص

أاة1241*-أ+ل!0630"!!ول2!0116صرص!9-0012!شىءولا7و!!طم096قبكرصرصل!ل!

هء1240.1241"لاكأ8"37.أرصتل17دحص3سرصس!هلم3)24)0(ياطل!+كأسه7رنص

2-91:3يو؟ا-15:791مر:15:51111مر:27119-4:28أع؟9:9دو:8لوتا:



92-18:38يو؟ا-23316:لو؟2-5أ:5مر؟ا-14ا27:مت056

6-12،:23الو

بيلاطسفصار126.بيلاطسإلى

ذات7فيصديقينوهيرودس

فبلمنكانالأئهما؟اليوم

ام6!ما.ببعداوةفي

8331ارقم

ح!البومذاتفيصديقينفصاراعداوةفيوهيرودسبيلاط!فكان296لوتا:

+ط!!73!ي،نصأ+م،12401ليا

27-4:28أعيقى18

ه*ولبعضبعضهم16بحصع-حسرص.س31/حلم؟7ءذاك6

يسوعبراء،ئعلنبيلأطس338.

336(رقم)ق

13-23:16لوقا

23:22؟23:4

الكهنةرؤساءبيلاطسافدعا3

قذمتم6فد:لهموتال49والشعبوالعظماء

يفسدكمنالانسانهذاإلميئ

أجدلم7وفذامكمفحصتقدأناوها،الشعب

.ءعل!5تشتكرنمماعفةالإنسانهذافي

،ضامإيىءلأنأرسد6أيضآ،هيرودسولا5

+ء،صن!الموتيستحقشىءلاليها

+.سيراحهأطلقثثمسأؤذبه

(555ص336)رفم23:4

إتي:والجموعالكهنةلرؤساءبيلاطسفقال4

.الانسانهذافيعفةأحدلا

ب18:38يو

(555ص،336)رنم

لهم:وتالاليهردإلىخرخهذاتالوئا38

عفة.فيهأحدلستأنا

28.2981241.لم0630.1240ط)!(ول*15ءه12403298+!*7ءونص!+63033ليا5ل!ط!ولضىءلا16!أدقيتم146لوتا:

نصأ3سرصشع-ححه"مإليكمأرسلهلأنأصر-لاتلم+630لا*!!إليهأرستكملأن15.6!13"ل!+!7ءونصأا،

!)*واحدأعيدكللهمئطلقأنمضئطرأوكان171(وز(+016لة3ر!ل!!في17قبلم4دا3ا!..298.1241)1240(ه+سا!!كأ"7ء

ص.كر
بحسصع،ءه1240.*298.1241+ط!كهـ!7ءونصأ)بحص(سرس.صلات+6(و)8+6303132لا()5*91(بعدإضافةسر

ىي11يوى4قى119ىىاواى9ق،تى

41-91:21يو:32:141161لر:41:لوقا



934-.:18يو؟ا-23723:لو؟6-14:ا5مر؟ا-27523:ت561

لو

561(ص933)رفم23:22

؟هذاعملشروأي:ثالثة!فقال

واطلقه.أؤذبهفأنا؟للحرتفيهأحد

عقةلم

براتااميسوع933.

6-15:14مرا-27:523مت

لمح!ب!(
البدلبوكان6العيدفيمعتاداالراليوكان

أسيراالمئطلقأسيرآللجمعئطلقأن

.طلبواممن6واحدآوكان16.أرادوامنواحدآ

المسئىوكان7إحمهشهورأسيرحينئذلهم

مشاغبين6ادمعئوثقابرآبا+.برآبا،يسوع15

جريمةارتكبواالذين

الفتنة.فيالقتل

وابتدأواالجمعصعد6ف8مجتمعونهمفيما177

.لهمميفعل6كانكمايطلبون

فائلأ:بيلاطسفأجابهم9:بيلاطسلهمتال

لكمأظلقأنأتريدونلكم،اطلقأنتريدونمن

مأبرآباماداايسرع6

؟اليهردملك؟المسيحئدعىالذكطيسرع

17-23023لو

171(آق

91قآ

9331أرقم

93-18:04يو

ل!(

نأعادةولكم

في5واحدآلكممأظلق6

الفصح؟

04قآ

لكمأطلقأنأفتريدون

؟اليهودمللث

(15:7مر71)قأور-ح؟صرصس!"0007ي!5نص!اور-ح؟قبصس.حرلاتت+3ر.1350.0250يوهللاسا!!ولك!!165تى:

؟ء"1515!برأتاال!16مصوسصع-حاتل!لم3"ه5!ف0176ممىوس()سرصهـس!هوالفتنةالقتلبسببالسجنلطئلقىكانالذكط

حه(.0007برآبا)يوعأور-ح؟سرصس!"لمنص!تبسرس.صلاتت!،لمراه3.م!ه*صا!ول*برآباأاور-ح

07)5(8!ول.*نصأ+ه025"!5ح2!2*يألراه(د)+2!م!هأءه؟56.1241لمرا*!يألوالم(لثا-)دمن66مرذلى:

+"ا-573*حول2*حه(جمغ)+صرخ!)كا(04جمعصعد081لة1.365آ3")5(ل!ل!!!ح!*نص!+!الفتنةلطرفاق6

للاه!*يصأ)007(.0565برآلالهمبطلقألىعاد:أصصلات!لم13"حا714!لهميفعلدانمأ16تلات29!!كأ8نصألح-سر

تبءه298.1424للا

.وهاه"335654110ي!9515)+(5ال!(ط!!!!*ك!!314نصأاتحه0250ليااأ+3ر540)0(هول96321برحنا:

)ت(ي35ي)ت(ق12



24

27

33

934-.:18يو؟ا-23723:لو؟6-14ا:5مر؟ا-27523:ت562

ا-27:5،23أمت

أئهمعرفالأئه8

كاناوإذ9حسدآ.أسلموه

الولايةكرسىعلىحالسأ

امرأتهإليهأرسلت

إتاك:فاثلة

تأثمتلأني؟البازوذلك

منحلبمفيكثبرآاليوم

الكهنةرؤساءولكن02.أجله

علىالجموعحرضواوالثميوخ

برءثايطلبواأن

.يسوعوئهلكوا

الوالمبفأجاب21

ينتن:لهموتال

لكم؟اطلقأنتريدونالإثنبن

فقالوا:

برأبا.اد5

قال22

فماذا:بيلاطسلهم

ئدعىالذيبيسوعأفعل6

(6-15:14أمر

رؤساء!أنغرفلأنه1.

أسلمرهقدكانوااالكهنبما

حسدا.

الكهنةرؤساء"فهئج

الجمع

برأئا.بالحرئلهمئطلقلكى

أيضآبيلاط!افأجاب2

71ق

وقال

،أتريدون5فماذا:لهم

م،تدعونأطلذي6بأفعلأن

17-23(:23ألو

خرن7جصرف711،81+

قانلينيحبلتهم

لناواطلقهذا،خذ

كاناوذاك9؟برآبااد5

لأجلالسجنفيئلقى6

المدينةفيحدثتفتنيما

أيضأهم7فنادا.02وفتل

ئطلقأنيد-سوهو

.يسوع

9331ارقم

93-04،:18أيو

يضأأ6خوافصر".

قائلين:5

بلهذاليس

برأباوكانبرأبا.

لصئأ.

تاءه!نفعل0226س!ه33.هـ01298،0101سأ!كأنص!+33يوه*!ول215متى:

.9-ص!ا لاتت+00230!ولس!(س!ه424حتى)+لص!بحصع-ح5"33.28ل!،1دلأ5"سا!*!0125بحها!.مرلس:

بحسر!.ص0250+دلاصأ*نصأصعسرصلاتءه13.5653.007ه*!-ولأ!126سر

ه*!ولصرخوا18.6)8+298(630113ديا()5*91(بعدإضافةسرص.ص)!كأواحدأعيدكللهمئطلقأنمصثطرأوكان+171،لوقا:

091لة12402798.1241+لهـال!!!طكأ؟7ءنصأ63033+*هول15ءه+1240.298.1241!ط*7!ونصأ+لم63013للا

لم!0630.0250*ول-أح"!وله،ول،02.56حه1240.298+ط!كا؟7ضأ+*-أ!لم63013ليا5*!!ا*فد(لقي6

298.512410!؟لم1240للا+سا!*؟7!نصأسر

-أسرصشع+0540.0250ه!()6ول714!ءأيضأجميحأ!بحبحاصعسرساتله28.33.365."7"ا!ديا!ل!جميعأ046يوحظ:

تا.م!ء5010!واه*ط!ل!مه!نص!2الاخحه1241

)مت(ى12ي)ت(ق1135ي13:27؟ى3:13أعقيي33

ا-3:314أع:23:41121لر:91متى:

3:41أع:11مرلس:

ا-ه91:41ير؟1-3:314أع:-23ا8:لولا

2،
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ا-ها:91يو؟ا-23723:لر؟6-14ا:5مر؟ا-27523:مت563

ا-27:5،23أمت

الجمع:7قال؟المسيح

لئصلب.

:مل!اف236

عمل؟شروأفي

،6-15:14امر

افصاحرا3؟اليهودملك

أصلبه.؟أيضأ

بيلاطس:لهمافقال4

عمل؟شروأئ

نرافكا

صراخآازدادوا6ف:قائلينصراخايزدادون

اصلبه..ل!صلب !لل!(

17-23،:23الو
خرا6!رف12

.!اصلإبمأصلب6:مئليننا

ثالثة:لهمفقال

؟هذاعملشروأئ

أجدعلةملم6

أؤذبهفأنا؟للموتفيه

فكانوا23.وأطلقه

طالبينعظيمةبأصواتيلخون

اصلإء،7

.7أصواتهمفقويت

لل!ه

0431أرنم

مصوسسرسلاتءه3298ط!الرالمطلهمفالأسرص+0250.كيهل!ولالوالمطففال0236لم؟*3007.298.0101طله227متى:

صع33ءهرلم!هكأنص!بح

ه+28.0101!!حدأيزدادون416مرت!:

.124022!!ك!73!نصأبح-ات0250للا544هـملأ3+هأ+ل!را630دلأ5لاول3داهاهـ33+ه4(5هـمدا5+ه16!صاحراوز(126لولا:

)أصوات!و!بحصصرىأء+لمرا63.0250ديا5ل!!!الكهنةرؤساء)أصرات(و17!3أ!كهكا!دا!أ0236لات!ببينما6

مبلاتء"1240.1241ط!ك!7!ونصأ1424الرؤصاءورؤساءالكهنة

27:28-311

ب27:26

566(ص341)رتمب22726:
لوعوآشفم-

...ليصب

567(ص342)رنم27:28-311

رداءوألبسوه07أ-!روف28

الرجلهوذا034.

أ15:17-.2

ب15:15

566(ص341)رقمب15ةا

خقذبعدماجسوعادوأسنقما

...ليصلب

567(ص342)رببم21أ-.15:7

وألبسوه

91:ا-15يو

دابيلاطسادأخذ6افحينئذ

.جلدهوميسوع

!وأرحوانيثربينوز(!بحصممىوسصعص3صرصءه.33ي!هثيابهين17صصاتءه1424"!ا*ألسرا286مئى:

)صص(

+3"ا55!!ولنصأءه(33سا)6"!يوعالبيلاطىالأخذأء"540ليا"3"!4-162316يوحنا:

ى)يو(6ى3

تاءه

36

93



0431ارقمأ-ها:91يو؟أ-23723:لو؟6-14ا:5مر؟أ-27523:مت564

أ،28-27:31أمت

يآ،قرمز

شوفيمنإكليلأوضفروا

ءملىرأاد!على

وكانوا،يمينهفيوقصبة

إستهزأوا6وفذامهيجثرن

يا-ملك7،ألسلام:قائلينبه

اليهود،

عليهوبصقرا03

علىوضربوهالقصبةوأخذوا

استهزأواوبعدما31.رأسه

الرداءعنهنزعوا7،به

ثيابه.ألبسوهو5

،أ2ا-.15:7أمر

وضفرواارجوانآ+

عليه،ووضعرهشرفيمنإكليلآ

علإ:يسفموناوابتدأوا8

أ-يا-ملك،ألسلام

علىيضربونهاوكانرا9؟اليهود

عليهويبصقونبقصبةرأسه

علىجاثينلهيسجدونثتم

!استهزأوابعدماو0/02ركبهم

الأرجوان7عنهنزعوا/،به

ءم.ثياب6ادوألبسوه

(1أ-ه921:أيو

العسكروضفر

ووضعوهشركصمنإكليلأ6

وألبهسوهرأسهعلى

أرجرانثرب

إليه/!وجاؤوا3

ملكماد6لسلامأ:يقرلوننواوكا

نه.يلطمونواوكا؟اليهرد

لست6أئىلتعلموا،إليكمأخرجهأناها:لهموفالبمبيلاطسادخارجأ6أيضأخرجمو64

وثوبالشركإكليلحامل7وهوخارجآ،يسوعاد5فخرج5ءبم.بأجدعفة

صرخراوالخذامالكهنةرؤساءرآهفلضا6/.رجلاد15هوذا:لهمفقال!.الأرجوان

؟اصلبرهومأننم56خذو:بيلاطسلهمقال7.أصلب15أصلب:قائلين5

!+لم0640.025013*وليستهزئون16ءه021398ط!كألصأءه،3!أع)34"ع!أ+لم.0250ييه*!ولول!ا962+!ا؟؟"ع!!ى:

الأا33.2980.)د"كأهونازعين0316ا!لم000250!!نص!اوس؟+"لم640"ساول*ألملك17س!"33.296عكاط!*نص

!!كألصأ+".2833296.0101.12411424.،03!لأمم!شاولألملكوهـ(أ-5018"033565007وقرمزيأرداغوز(177:مرقس

ل!+را0250ولالخاصثربأ565.0071610را)الم5والرداء+وز(اه!002طءه!وز(!091+"02503565007دلأ5!

"ءليا5ح!نص!)هـ298(*الخاصثوبهإ

ملكيا6قبسرصلاتحه33565.007م03دلالأسا!كأك!ءنص!سرس9/+5403للأ!!!!03بم،226316يوحنا:

اسرس*ر3!ط!ول714.6،ءنص!شعكل+05470025033ل!ع!ءفخرجأسرصلات81565لم403كأخرج046كأء

24!يرحرشع!ه؟ها-38:453(6118)قل!+7)540(كهـ!5"ه"!منص!ا!2326أءه029!ري!*لاك!2631

.ورآ!نصأامحه)13(*.*ا!"يه5أجدلما!كه!(4فيه)+علةأملا،2398لا12453!ول14523أح"540ط513

هء010).كي?115540ات!ه540!065!2115الاخات.،"يبر،!ااتحه1.565ك!!هعنده16!055ات5ه565)اك!(

66714!ه21!للا"540ءهط،261135شعاء"3!ط"ءنص!سرشعكلىات3+ر3540!هول*71ءات

ا-14ا27:تق؟ىى،25ى91قى161ى3ي)!و(ق6

55511(ص336)رفم33-18:37ير؟555(ص336)رفم2-ه

:23لر؟(ههءص336)رقم2-ه:51مر؟555(ص336)رتم

يي25،ي16قى031191ق18

23:4لر!91:6؟18:38ير:23:11114؟63-22:65لر:2-3يوحنا:



2،
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0431ارقمأ-هأ:91يو؟ا-23723:لو؟6-14:أ5مر،ا-27523:مت565

،اا-ه:91أيو

وحسبنامرسلنااليهود:5ءأجاب7.عفةفيهأجدلستلأثى

هذابيلاطسسمعفلفا08صنفسهدئةابنآ6جعللأئه،يموتأنيجبالناموهـ7

وائا؟أنتأينمن:ليسوعوقالالولايةدارإلىأيضأ!فدخلخوفآ،إزداد،القول

نأسلطانآليأنتعلمألست؟تكفمىأما:بيلاطسله!ال.!هفجوابأ.يعطهفلميسوع

علىلك7ليس:يسوع+أء،مأجابا!6؟طثأطلفص-أنليسلطانآأصلإثو6

أعظم.خطيئةلهإليكحمطأسلص7الذيلذلك؟فوقمناعطيتقدتكنلملرالبثةسلطان

هذا،أطلقتإن:مقائلينصرخوا6اليهودولكن؟ءص6يطلفأنيطلببيلاطسكانالوفتهذااين2

بيلاطسسمعفلما39قيصر.يقاومملكآنفسهيجعلمنكل،لقيصرمحئآفلست

،البلاط/له-يقالموضعفي!الولايةكرسى7علىوأجلسهيسرعأخرجالقولهذا

لليهود:فقال.سادسةأالساعةنحرمكانت6و،الفصحاستعداد"اوحطنجتاثا.وبالعبرانية

بيلاطس:لهمتال.اصلبه،خذهخذهم:هزلاءفصرخ6!ا.ملككمهوذا

قيصر.إلأملكلناليس:الكهنةرؤساءأجاب؟ملككمأصلبأ

هءياهللا*ط!!!كأ314"ءلص!تبصر+9لم،5401هولد،71406صا7ااور؟لح-1لح2الاخاتء"565لمللاكأك!ء57يوحظ:

!ل33565.لم54013ل!1ألئة()ل!:ط!كأ!م!)ك!(714دصأا!0072598.0101)28(32130!+5و!ول3612اور!ت!!ح-لات

سرسحءهللا!!!م!!هنص!تبسرصلات+رالم540)7(ه*ط2195-1665سرسام9ا!28لم3ول8!01.0لات

ول*م!ءال17سرحرذا?333.565للأ*؟*سأ!!!!ل!،71406نص!5.كيءوأجاب!لات+)،ي!(540!ءك!ء!أحاب0116

لاتت+لم13ه*!لص!ا!5470.33.565.1241للاط!!ولكألكيكرن17+5480لا؟!!نص!ا!33113565فى"54هه"لاط

ل!طولفائليريصرحرن6ءهر3لثادهأسه*012ح"001424!كأدص!+لمرا540650ليا*عا5!!4!لةهأ04لا136اور!؟صر

للاهال+013اة33.007.2598لأ!!!66714ءنصأ+!يقرلون!سرص+كأ7فانلينيصجرلىأاور!!ة565.1241لمرا340.650للا

أ!،؟ء-!ءه!عرفكانت!سرص650!0540قتخؤ0146!714.،6ءاا!33لم650*"!!!طول!ك!بمنص!+لم5403

ل!!!هوليصرحرن)كالرافصرخوا0156؟هلأ5ط؟!2"ثالثة16ؤءا!33.)565.1241(لم()"ا57للا)ول!))؟!(!ول3عههءنص

تاء")33(لاط!كأ2نص!*"كأيقرلرنفكانوا!سرلات+3"ا0540!!ولءه(3007رل!قائلير+!ا!0540

81ق1103ي91،ى16قىى1125ي16حتىقي22

يوحنا:7:

15:42

:518ير؟61-14:64مر!24:16لا

15:25،33مر؟91:31،42يو

مر:23:21114لر:18:28112ير!ا:13روم:01:331111؟

2،

27



91:61يو؟24-2325:لو؟15:ا5مر؟24-2726:مت566

الصلبإلىلسوعلسفصلهللأطسا،3.

1341ارقم

2-26!ا:27مت

لمح!أ

لاأئهبيلاطسرإىفلثا

تحذثبالحر!بلشيئاينفع

وغسلماغأخذ،شذب

جمع6ادقذام6يديه

مدمنبرىغإئى؟فائلآ

أنتم.أبصروا:هذا6

الشعبجميعفأجاب5

وعلىعلينادمهوقالوا:

نا.لادأو

لهمأطلقحيننذ26

آبا،بر

لسرع+عنفموأ

7صصلب.د

91:116يو24-23:25لو15:51مر

561(17-933:2323)ر-لمح!(
بيلاطسفحكم24كانفبيلاطس

طلبتهم.تكونأنادجمعادوريد6

فأطلق25لهم(طققميعملما--سضي

وقتلمفتنهلأجل6الذيبرآبا،

الذىسحنجمإلى6طرخ

أسلمهفحينئذأ16يسوعوآسقغطلبره،يسوعادآسثقمو6

ليصلب.إليهملمث!يئتهم.لئصلب.بحدما-تجقذبم

(68لل!صألت!ه

مصوسحصعصصرص.-لات*لم؟ا*سا*الئارهذا16ءهي!ه5شعب16*لمراي!ه5د!ط!*نصأ!!أمام!246قى:

15لاط!كأإليهم26.7كرلتاور!!؟()صع-خسرصاتحه5!!نص!بح-ءه1515الثارأ"(/3!!ءهك!ه5!)6بح

تاءه55جصبره16سرصلاتلة298.0101

.565!وأشقتمسوعوز(تخقذ16سرصلا!*لم،51؟20")!(ولنص!اممماثملم!-وز(!س!ه5ح*161564523مرلس:

بعدما-حلد!يوعفسلم!)!ا(50)007(

لة01240.28.1424!5!*لصأدلاالجنفي!+لم630.025013لياساحول7!والسحنإلى16!قتللسبب256لولا:

563(ص034)رنما:91لري)ت/ص(ق،1

2:91يق؟5:28أع26:25116:مز؟21:6-9تثمتى:24:



91:61يو؟24-2325:لو؟ا-.62ا:5مر؟273-ا27:ت567

لسوعمن!زاونالجنود3420

2431أرقم

27-27:131مت

يسوعالواليعسكرفأخذ27

الولايةدارإلى

عليهوجمعوا

+65!روف28.الكتيبةكل

فرمزيآ،2رداءوألبسوه

وضفروا

دا6علىضوفيمنإكليلآ

يمينه،فيوثصبةءرأسم

تذامهيحثرنوكانوا

قائلين:بهاستهزأوا7و

المهود،يا-ملكألسلام،6

القصبةوأخذواعليهوبصقوا03

رأسه.علىبوهليضر

نزعرا6،بهأوااستهزوبعدما

ألبسرهو5الرداءعنه

...ثبابه

ا-.15:612مر

إلىالعسكربهافمضى6

الرلاية،دارهىالىالدار،داخل

وجمعوا

الكتيبة.كل

أرجرانأ7اوألبسوه

وضفروا

عليه؟ووضعوهشوقيمنإكليلآ

عليه:بسقموناوابتدأوا8

؟اليهوديا-ملك7،السلام

بقصبةرأصهعلىيضربرنهوكانوا

لهيسحدون!ثثمعليهول!صقرن

./ركبهمعلىجاثين

نزعرا!به،!استهزأواوبعدما

وألبسوهالأرجوان7عنه

ءم.ثياب6اد

91:2-3يو

563(ص04؟)رفم
العسكروضفر

ووضعوهشركصمنإكليلأ6

ثوبوألبسوهرأسهعلى

ليه/إجاؤواو35نجراار

:يقولوننواوكا

؟اليهودملكماد6ألسلام

نه.يلطمووكانوا

تاحه5وأرحوانيثربينوز(أبحصمصوسصعص3سرص؟هرر.640ئابهين17سرصات142450!!كأألبسوا287ئى:

0250.ك!و5*!يستهزئون16!ه298لم03ط!كأفصأ!ه33،(،*"هح،أ+لمه.025ي!ه"5!!،أ"ء؟6!خله092)سرص(

33)سا(كأ5ونازعبن0316لهلم000250ه!نصأاوس؟+"لم!ه"ط!*الملك16ءه3.298ر3دا!!*لصا+رالم

!!كأنص!+ه.424)3.298.0101.1241ر.28"لم35لاكا!أولألملكوز(18.7عم565.007رلم5وقرمزيأرداغوز(ا"ه77مرتس:

ل!+را5؟20!الحاصالثر!أ!563.007161)الموا5والرداءوز(17!!002،ءه!وز(!091+ه.565007ي!0230ديا5"

ه؟دلا5ح!نصأ298()0!الخاصثوبهإ

ملكيا16قبصصلات6"33.565.007رلم5د!ل!ط!!م!!نصأسرص9+/لم540ليا"!ول!03"!22631يوحنا:

م!!!

23:11لو:27-31:منى

23:11لو:2ا-.6مرذ!:

23:11!63-22:65لر:2-3يوحنا:



ا-91:617يو؟26-2332:لو؟022-اا:5مر؟31-2732:مت568

ب-27:3132

27:38

الجلجلةطرلمحق3.دا3

-21لي15:02

15:27

)رة

26-23:32لو

566(ص24-ء34123:2

3431أرقم

)رة

ب-91:16117يو

91:18

566(أص34191:16

بهومضوا...3ا

همليفيما32.للصلب

إنساناوجدواخارجبرن

حمحان،إسى7قروانيا

ليحملفسخروه

صليبه.

بهخرجراثئم02

55.دجصلبوم6

ن!ص!ازأرجلأفسخروا

حمعانوهرالحقلمنأتيآ

ألكسندرسأبو،القيروانى

وروذ!،

ليحمل

به،مضوا7وثا62

مسكواأ

قيروانيآرجلآسمعان6

الحقلمنكان-أتيأم

ليحملهالصليبعليهووضعوا

.يسوعخنص

منكثيرجمهوروتبعه27

اللراتيفي-باء6والشعب

عليه.وتنخنأيضاتفطمنكن

اد(أ!نإيى6فالتفت

أورشليم،بناتيا:وفالميسوع

؟+حمطهعلىتبكينلا

لالذلكأخذوا6!16

،+معيسو

وحامل

...مصليبالبذاته6

33الحقلمنآتيأوز(كانأشع-حات5لقانهإلى732قى:

28.007.آ!*5ا+دلا!!ض!لمئصذضى!ءه28لئصذ!لةر.31424رلم0250هه!ل!ط!أهبصلبرا!لكي062:مرقس

ا!2//ءه1424

.33له12403()ط!!7ءرنصأ+ل!630للا5*ول303+ه+أ30+أ،لا!3لاهأ!+ععلاهولع+ه"؟3!!ح162134!يمضونكانوا266:لوقا

نصأط!2.*7ءويسرعإليهن!أء"1240.1241)!حإليهنيسرعال0286سرص.ص.س31/ءءه!نساء27.7ءه8.1241و2

ولاتحزثن!17ات!15+ل!6013رللأهثيول!!

)هويسوعال.كأ()أخذوافالآخذينأ؟ه)007(2*يصوعاللذلكحذين2أسرصشع+.650)540(هوليسرعالفأخذوا166:يرحظ

أخذوا!صرلات!800540650!*(!)مضواوذهوا17اتحه298(33.)رليا)ما(فى!!نص!41؟56لم13**كأ44.!م!ء؟"(313

017بحاتء"33لياما!نصأرلمالصليبعل!ووضعراذهبرا!007،1)!(الرلايةدارإلىأخذوا!ا؟565لمل!ل!*م!!715كأ(هر)+

ءه()56536لاتءه3()رلياللاط)!(كأ!م!06!هنصأ"لمء!قبسرص9+0540.650)60(!صليهال16!.

13:12عب:32:متى

61:31مور:12:قسمر

44-91:14؟42-12:32لر:13-82:لوقا
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أ-91:617يو،26-2332:لو؟022-أا:5مر،31-2732:مت956

573(ص345)رفم27:38

لصتان،معهصئيتحيثذ38

وواحااليينعنواحد

اليسار.عن

573(ص3ث5)رنم27:الأ

لمين،معهوصلبوا2

وآصراليينعنواحد

يحاره.عن

26-32،:23الو

أنفسكناعلى5بل

لأته92،أولادكنعلى25و

يقولونأياممتأتى6هرذا5

والبطونللعواقرطوبىفيها:

واليلإئتلدلمالى

حينئذ03ئطعم.6لمالتي

للجبلا:بالؤثولطببندئرن

علينا،وثلاكام:يسقطي

مخبنا؟

عوداد5بكانواإنلأته31

فماذاهذا،يفعلونالرظب

وجاؤوا32؟باليابيىيكونأ

آخرينصإثنين6حذنبينبأيضآ

معه.لئقتلا+

3431ارقم

057(ص344)رفم91:18

وصلبرا،صلبوهاحيث

هامنمعهآخرينإئنين

الرس!.فيويسوعهنا،ومن

دلأ55ح302!3!لاع!رحأدهأ-331!أبامضأتيأء"1240.1241ح!621اكرسرصات؟هي!703ءر0925ات!35و2815لوقا:

لم+،5،1*ط!ولكأ73!هنصأ1240ح!!0315ء"1240.29!طح5!كأهمبر73نص!شع+لم6303*!ئرضع!ء"1241لم

لا40كه،لا،عول4!!4ك!ول17!كأ7ءودصأ+لم025013ل!511710.1240*ط5سأ6!032اة!5شكرن16

01:8هويى22

27



ا-91:727يو؟33-2334:لو؟22-26أ:5مر؟33-2737:مت057

الصلب3440

33-27:37مت

07موضع37إلىأتواوتا33

وهوجلحثة،لهئقال

،مسفىمموضعجمحصة6

ممزوجةأ-خمرآأعطوه،3

ذاقوئا؟ليشرب.ممرار؟

.يشربأنحردبر63

صلبوهوثا

573(ص345)رفم27:38

لصثان،معهصئيمتحيئ!ذ38

اليمينعنواحد

اليسار.عنوواحد

22-15:26مر

044-ا:15؟15:27

موضعإلىبهوجاؤوا22

الذيجلجثة،ال5

جمحمة.موضعتفسيره6

جةممزوطصآ+هوأعطر32

.ممر؟

يقبل.طمفمهو6

مو5صلبو6و24

(573ص43ه2)رفم51:72

لصثين،معهوصلبوا

اليمينعنواحدآ

يسارهعنوأخر

33

33-23:34لو

23:94؟23:38

المرضعإلىمضوا7و

جمحمة،ئدممماالذكما

هناكصلبوه

،+تبينلمذاو

يمينهعنواحدأ

.يسارهعنوالآخر

إغفر،أبتاهيا:يسوعأفقال!أ"

/.،،يفعلونماذايدرونلالأئهملهم،

4431ارقم

ب-91:1727يو

دا6لىإ/خر!...!71

بم،موضعجمحمةمسمى

بمبالعبرانيةئسئىالذ!6

أ-جلحثة،

،صلبوهحيث

معهأخرينإثنينوصلبوا

هنامن

الوسط.فيويسوعهنا،ومن

24قآ

!2+*نصأبحصعلات!ء30565.007.0101.1241.1424!ا*12أ31+لم02503(*)+لأول13612!ال7+و33متى:

33لمرا5ط!!!*نص!حبحصمصو!رسرس.ص9"لمح+0250للاولخلأ22(:96)مز0346مصوسا//حه133.298ط

"ءر.3298.0101لم0025013ط5!2+*نصأ+*ولا*لريدكان16بحصع3سرص.صلاتا،

نمىأمماس!ه298لا!ولولع+هلاص!+!+حاعول30!117،.565.291424!3.33ر0250ليا55ل!طشا2!*نصأ+لم!8!اول225:مرقس

سرص!حه7ههللأ5سا+شا!!نصأصع-حصسرسلات+لم0025013)!(شا2ولليشرب+وز(023+7؟ا0250لأ5ط!ح*

024ءه+1424.+29!.33+3،!كأنصأسرسص+لم02503لأهطح!ف!ء"لموز(وئاذاقأاللاتينيةمن5و61بحصع-خ

3سرصات298دلا)سا(!نعى!سرصلات+لم025013ه!!اولكأوز(فاصلبره6

إثنين!)،(!معأ1240.33.298.1241،133.7ديا55ط!سا!*7ءرنصأسرص!1170.0250313*ولذهبوا336لوقا:

لات+)را(03؟1170.20لياصا2!ح)ول(2+كأنصأبحسصعسرصس!"0.124012414*+!!ا*7ءووز(!034"كاصع5"1240

حمزكر.س.حر
)بح(سر

اات+ه.290101.1424!028.007.فىلم3جمجمةمكانمسئىموضعأثملمء4لا3ءهعك!ء314جمجم!سمثىموضع16.ك!كا!17يوخا:

صع-خ!66لأه!اهقه1!م*!!ول*"ءنصأس!ه33لياساوبالعبرانيهأ+0540.650313فى!بالعبرانيهألمسضى6

96:22مزقي2115ق114يكط25قي4112ق2

لو!22-15:32مرمتى:34-33:

22:91مز24::مرقس

22:91ص؟706:أع34:لوقا:

؟:33-2744مت:يوحنا:24-17

22:91مز23:33-935113:

33-23:43لو؟22-51:32مر
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33-37،:27أمت

بثسمو\

7هلندنشاول

جلسواثثم7،36كزعة

.هناكيحرسونه

جعلواو37

رأسهفوق

مكتوبة:جمفتة

ملكيسوعهوهذا

اليهود.

22-26(:15أمر

بتسمو\

هكت!ر،لئايه

يأخذماذا5محلطاكزعة

الساعةوكاشا1025واحدكل

و6أ-ثالئة

5026صلبرم

عنرانوكان

مكتوبآ:جمفيه

ملك7

اليهود.

33-34(:23الو

أ-هقشمملى

ثدؤ\6لهئابه

.6مزعاث

573(ص345)رتم23:38

مكتوفيعنوانوكان

فوقه:

صلكاد

هذا.جهوداد

4431ارقم

(أب-91:727أيو

بيلاطساوكتب9

علىووضعهعنوانآ

مكتوبأ:وكان؟الصليب

ملكالناصرتييسوع

هذافقرأ2.اليهود

منكثيرونالعنران

الذيالمكانلأناليهود،

كانيسوعفيهصئلب

كانو6؟المدينةمنقريبآ

اللاتينية،،بالعبرانيةمكتوبأ

الكهنةرؤساءفقال21.ماليونانية

تكتب:لا:لبيلاطس

بلاليهود،ملك

أنا6ملك:قالذاكإن

أجاب22.يهودص-ادإلى

كنبت.قد،كتبتما:بيلاطس

كانواثاالعسكر،إنثثم

أخذوا،يسوعصلبواقد

أربعةوجعلوهاثيابه

بيمهم،ثيابىإئتسموا:0250(قاثل)+طلىم(را)ينبقيلمايتثملكي24(:791)يو1بحا!565."03298!ولكأ36ءأ+هلة!03متى:

7تسرص5"2898عليهاأاوس!مصوسسرصضعكلاتا!1424لم00025013ألفوافرعةلباسيوعلى

-!24 .726حصعصات!وحرسوا!صعءسرص4دا3ءه33صلرامنى316صرصهـءهسادسة02.7سراتء"!مرد!:

.سسرص431لام33()!هرهذا(وز

شاه133.1424ل!اهل!!نصأ3سرص.صء+لم1170.1240.02503*ط!سا!كأ7ءوقرعةور(61س!)5(!مدقبن6إفتسمواو347لوتا:

صحرلات

ك!3لم714نصأ9133(آمكنربأبعدكان4-6اضا!-الكىأ*)1(4ا-5أسرلات+لم540650ه؟!ول65ا-6254يوحضا:

"ح33للأدا!0126(كلمةسقوط.565!)،فب2//س!341رليالادا!!ا

ى2قىى22:911125مزلىي،1

33-23:43لو؟22-15:32مر؟33-27:44ت:ا-724يوحنا:
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ا-91:727يو؟33-2334:لو؟22-26ا:5مر؟33-2737:ت572

341ق241ق35أق

957(ص348)رفم-2:5556لإ

نساءهاكوكانت

بعيد،منتنطرنكثرات

نلىوهن

منيسوعتيعن

يحدسه؟الجليلى

لتةالمحلىمارتاولينهن

بعفربأمومارتا

داأمويرسف

زبلىى.إيأم

ص348)رقم4ا15،0-4

نساغأيضأوكانت.

بعيلإ،منتنطرن

المجدلتةمارئابينهن

يعقربأمومارئا

ويوسيالمغر

أيضأ"اللواتىا،و!الرمة

حينوخدمهتبعنه

وأخر،الحليلدكان

صتيذنأللوانيكرات

أورشل!م.إلىمعه

957ص348)رفم95723:94(

معارفهجم!ع9،وكان

قدكناللراتىونساء

واقفينالجيلمنتبعنه

بعيدمن

ذلك.ينظرن

4431ارقم

(اب-91:727ايو

عسكرفيلكل،أفسابم

.اقميصادوأخذوا!فسما،

خياطة،غيرمنالقميصوكان

.فوقمنكفهمم!وجآ

لا:لبعضبعضهمفقال

نقترعبلنمه

ليتتم؟يكونلمنعليه

:1،قائلادأ!الكتاب

لهئابي1فتسمو

ببنه!

ثباسيوعثى

كزعة.1ثنؤ

العسكر.فعلههذا

عندواقفاتوكانت

أثهايسرعاد!صليب

وأخت

أئه،

كلوبازوجةمارتاأ-!ا

المجدلئة.مارتا26/لي

أئهبسوعرأىفلضا

واقفأ،يحئهالذىوالتلميذ

،امرأةياللأهـ+:فال

قالثئم27.ابنكهوذا7

وين.ائكهوذا6:للتلميذ

لا6أخذالساعةتلك

خاصثته.إلىهىصتلميذ

ل!كما

بحصع-حسرلات+لمرا540.650ليا5*كا5!ول*نصأبحا2الاخصع-حات!كأ!!024صع-سرسات+*!23يوحنا:

1.565للاللا!!طك!ء314نصأسرلاتل!+5403كهـهـ!ه7ء.33.565.26ء"ا)ط(للأك!مريم6و61عا!ه46!اا!*025

.33رلملا5*ل!سا!كأنص!+لم90540ولها6اهـ28.902.2598027فىل!فى!!نصأ+آ5403ليا5لالأ-اولئ!ها16ح"ءه

ه+288.363.1241.1424م*6133!؟هالة1241

22:91مز،28:32خر:24يوحنا:

2؟21:02

:02؟13:23يو2611:ا،0218:يو!24:18لو؟3ا3:مر؟2:3يو2511:
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ا-91:727يو؟35-2338:لو؟27-32ا:5مر!38-2743:مت573

والسخريةللشتصغرضةلطسوع345.

38-27:43مت

27:37؟27:48

أ:27-1532مر

:1526؟أ:1536

23:35-38

ب23:33

1345ارقم

91:91؟91:92؟:9118يو

معهصلبوا7و27معهضيمتحيننذ38

اليمين7عنواحدآلضين،7اليمينعنواحذ،لضان

ك!28"+.يسارهعنوآخر.7اليسارعنوواحذ

يجذفونالمجتازونوكان92يجذفونالمجتازونوكان

يهزونوهمعليهيهزونوهمعليه

تائلين:رؤوسهم:قائلين04رؤوسهم

ناقضباآهنافضيا

ثلالةفيباني6والهيكلثلانةفيوبانيهالهيكل

نفسكخلص03،مأيامكنتإن،نفسكخفص،أيام

او،5،لثةمادإن6ابن

وكذلك31.الصليبعنوانزلكذللثو7ا".الصليبعنانزل

وهمالكهنةرؤساءوهمأيضآالكهنةرؤساء

معبينهمفيمامستهزئونمعيستههزئرن

:قالواالكتبة:لواقامشيوخو6الكتبة

057(ص344)رقمب233:33

حدأاو،لبينالمدو...

بمبمهعى

.يسارهصوالآخر

.ينظرونواتفينالشعبوكان35

أيضأرؤساءمادو6

يسخرون

تائلين:

057(ص344)رتم918:18

وصلبوا،صلبرهحيث

هاسمعهآحربنإنبر

الوص!.فيويسوعهنا،ومن

سر)ص(سات50!ول"*نمىأ؟قبسر-لات!لملما00250*ط!كأ2لا!045361ءكشأاحمه7وروأتامإحمه738متى:

ابح-مر)ص(.سلاتا!33.565.007.0101لم013!!نصأبحصس!"*طولكأ-أمصوس)صع(سرصالم/+!فأيضأ41.7

لاتل!0313.33.007298طولول!()6نصأحه3-وز(أبحصصسرصلم+وفريشينوئيوحأسرصاتءه1424للا!وفريسيير6

بححمرمصوسصع-ح

:53إش،22:37الر2817!1ءشئاتا7ورواتالىإحمه+5)ولصرص(3دامأ435،+داأأقبا!ء"؟56!حداح!33ة!2773:مرقس

092بحصصعصص!حهلا!ح!ول!نص1)هـحص(صلى.صلات+م01120.025013طأممةمعواحصى:القائلالكتابفنثم12(

تا950.1120للأدا!نص!565!ا!134أل!28!!ه341أاوس؟سرحرشع+ل!13شأك!26-41

لا"طح:-و(!)كأ77،ونص!017)0+*ولوالرؤساءمعهمأأوس؟سرصشعءه1424)13(لمالرؤساءمعهمله!!به635لوقما:

!ا1240.33.29124!.ا

يي9قكيي،11يي91)ص(قي119ىي14كماقلى901:25119؟22:8مزالر(قلىكما)ص/ص(،،لى5

؟7-22:8مر:93:مى

؟13:2مر:92مرق!:

4:23لر:35لوقا:

6:14أع؟26:61ت:901:25104

22:7-2:931118:مرإير14:58
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ا-91:727يو،35-2338:لو؟27-32أ:5مر؟38-2743:مت574

،27-15:132أمر38-43(:27أمت

نفسهوأئا،آخرينخئصننفسهوأثا،آخرينخفصن42

لينزل32؟يخلصهاأنيقدرفماملك7بم:يخلصهاأنيقدرفما

إسرائيلملكالمسيحالآنعنفلينزلهر،إسرائيل

لنرى،الصليبعنالصليب

.+ولنؤمنءم.ب76ضؤمنف

لمثهم،ثد6عثىنن!فد+3"

،1ده1رإنلاتأأ-1كنيندذة

ابنأنافاللأئبما

الله.

35-23:138ألو

لئخقص،خئصن6ينخرآ

مسيحالكانهرإن،نفسه

المختار.لتةبماد

576(ص347)رقم247:48

سهمواحذركصوللرتت

وغمرهاإسفنحةوأحد

قصبةعلىوحعلهاخلا

.وسقاه

57(0ص344)رتم237:37

رأسهفرقوحعلوا

مكتوبة:علته

576(ص347)رتمأ36:اا5

بهإستهزأوا7أيضأوالجند36واحذفركض36

،يأتونوهمإصفنحةوملأ

ويقدمرنخلا6تص!ةعلىوجعلهاخلا

و736مله.هسفاو

أنتمكنتإن:قانلين

بم.نفسكخفص6اليهود،ملك

057(ص344)رقم61:26

عرانوكان2

مكتودأ:جملته

مكتولبعنوانوكان38

:ءمفوف6

1345أرقم

576(ص347)رقم9912:92

مرضرعأإناءكان

إضنجة!خلامملوغ

زوفاعلىحلاادضبتقةف

فمه.إلوتدمرهاوضعوا

057(ص344)رفم91:91

عنرانايلاطساوكب9

الصليب،علىووضعه

مكوبأ:وكان

كا!35.ررم553*ط*وز(لزس16صعءه33.298طه!*لصأبحممىوسسرلات!لم013*ول+إن71(142متى:

نمىالة0070101.ل!را5!وللها+*ع5ةألا!اءه470ءفيه16+ه3007.298مم!"!لصاس!"كهـ1241نؤمنا،+ه0101.1424

ل!+را5"!هرالآنأعلم565.0101.142441ول156!ألئةإلى6فات5"0101ل!5!إن33.298.14244143.7ط!!!

شعصحه33.29!ط!*نصألات

اوس؟صعسرسشع-حات+ه1241!*3031328.565.007ع!رحبه732:مرقس

)ء(!اللةإبنالميحأنتإن،نفسكخلصخفصن:أ!اللةإبنالمسحكانإلى...أتسرصء"؟لم)1240(73ءاللةإبنالمسيح356000لوقا:

ألات*رالم01350د!33لهيقذمرنوحلأ16بح-12401241ط!*"7!هنص!+071350313دلا!شأوليستهزئونكالرا0366

إكيلأعليهووضعراوز(16)سرص.ص(ح!سلامتانلين:437.6س!ه12401241.للا"سا.سا!ولكأ73ءنص!)ات(!خلأيقذمونوكانوا

ول"+!عبرانية!("+*)-ورومانية!("+*)-ويرنانيةبأحر!فرقه8!(ح-؟!ول)مكتربكتبقدوز(0386ص(سرص)ء!شركس

+فد:صعصسرص.كر!).حبح-صع12401241لا!كأ7!ونصأ)بحس(ص)س(.ص+لات)را(آ117013500250)للأ(هللا"!ح3

ك!(

96:22مزقيي،112كما9ق؟9؟22مزقىى02

96:22مز؟15:23مر:36لوقا:

24

لأ2
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575

ملكيسوعهرهذا

اليهرد.

أ-91:727يو؟93-2343:لو؟32ا:5مر؟2744:مت

.اليهود

35-38،:23ألو

داملكادي!

جم!.هذابهرد

6431ارتم

ير

ملكالناصرفييسوع

اليهرد.

سرلات+،1170.13503دلأ5*ول!()6ولاليهردملكهوهذاأحشأا-4وز(638رقا:

ات24)0ءه!!ط7ءونص!ا3ءه.ر

أللصنان4630

28714لم*هاليهردملكيسوعهذاهوأقبص

4!ا:27مت

اللذاناللصانكانأيضآوبذلك44

ئعئرانه.ءمم!6صئلبا-مع6

ب32:مر+15

للذانوا...

كانائعئرانه.م!ءم6ضلبا

:؟3-2343لو

المذنبينمنواحدوكان93

قائلآ:15عليهيجذفمعفقين5اد

نفسكخفص؟المسيحهوأنت7ألست!

وأنتهرهالآخرفأجاب104وإتانا.

ذإاللة،تخافأنتأوماقائلآ:

ائا41؟بعينهالحكمهذاتحت+انت

مااستحقاقنناليأثنا،فبعدلنحن

مضرأ.7شيئأيصنعفلمهذاوأثا؟فعلنا

اذكرنى،يسوعيا:قال6ثئم42

ملكرتك.فيجئتمبى

،لكمأقولألحق:لهفقال

.الفردوسفيمعىتكوناليوم

مقروء(غيرول)2988ساه!!*نصأ"313+"ولهوأع+595ءهداه،!!614طه5صلبا446متى:

ه!،0950.1120.298دا!!نص!.12411424"-!للأع+4لا،لاول!!3؟ا+950ص!ولهألا!326:مرقس

35،آ7)آ1ح!"اقبسرلات!لم1170.1240.135013"ه"صاول!؟7ءنصأاء1241!!!115بح-953!لوقا:

004صبحصع-حسرص.كراتح"1240.1241لاهـشا!ك!7!هونصبححمزةصلى.حرلات+ي!1170.135013دلا5للا"رشاولإن37(

لهفقال.ملكوتكفيجئتمتىرفيياأذكرني:يسرعإلىفال0431426!شريراأ-041!نحنوإذاابي؟فبسرص.صل!+شانحن7

لهقائلأيسوعفأحابمجئك.يرمفياذكرني:لهفانلأالرلتإلىإلتفت1بحص()صح-حسرلات+1350313.)1240(،0*"شأ3ول...:يسوع

الملكرت(في:شأ5)*بحصخصع-!2!73ءنصأ!ثقوزاجرأ:

2:7ؤر؟21:3ركو32:4،41،221134:2لو:14:لوقا
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283-ه:91يو؟44-2348:لو؟33-93أ:5مر؟45-2754:مت576

يسوعموت347.

44-23:48لو:33-1593مر45-27:54مت

7431ارقم

28-91:35يو

السادسةالساعة5"ومن

ادكلعلى6ظلحةكانت

التاسعة.الساعةإلىأرضم

التاسعةالساعةونحر46

عظيبمبصوبيسرعصاح7

6ثماملحثىلثي6تانلإ:

ممطأ؟جماشبالدنى

بهي

ثماذ\،!ثهي

يننقوئم47؟ثزكلئى

حمعواثاهناكواتفين7

السادسةالساعةكانتوتا33

علىظلمةكانت

التاسعة.الساعةإلىكفهاالأرض

38قآ

ساعةمتاسعة6واد"3

عظيبم:/بصرباديسوعصرخ

6يما6إثوكطأ-إثوكط

:تفسيرهألذي؟بمشبقتتى

!ثهـ5ص

ثماذ\/؟بهـص\فى!1

توئمفقال35؟مطي6ثزكت

ئاحمعوا:أ-حاضرينادمن

السادسةالساعةنحرقد5كانمو"64

علىظلمةفكانت

التاسعةالساعةإلىكقهاايهرض

،3انكسفتكساد56

منالهيكلحجابوانثق5

/.الرسط

نصأاتن؟قبور!كأإلرىإلوى16*2733.007ط!صرخوز(146.7ء"كأ8-أء"424)كأالأرضجميععلى456متى:

أ4(+*لم0903)*(ولشتتققىليما!مصوسشعصءهآ5شتقتىتتاأ"2//"شصحنا(ه:)ح+هزفتىتضا16+،559511*)ط(هول

033.007.298()طح!نص!!م،5951!!وقفواقد0476الم/حهر،.007.0101طكأنص!بحصلاتءه298)!(شتقتئلما

"ء!!

إيلى6ر16بحصسرصمماأهـ؟ه!هالملم2ء81)565(.298.1424رالم07950.1120ط!!كأنص!+شاولالتاسعةساعة634:مرقس

أ!تتازفتي!سرص!رلمشبفتي(:)ولشقتئليماأشعءه0950.1.565!!()زتفتىكاتتاشقتى16اوس؟اتحه0950565!

565!!اااوس؟أ*"3"ا950هه!!،ول5اوس؟شعءح)ءء"298زتقئ(.)1120:"هطحشتتفتى()+:ظنص!ضع-خ

565.)120طمما!ءمحمأعاع*)5ثعء"950للأ!كأنصأبور؟مما)أ(5!تفيرني!41(ولعهأعاء،!مما!ء)3ات!لم"ا5)!ه!(ح1621!ح-

رالم+950.1120"حطلمىأ!ولواقفين!()+هناكوز(أله033.565!كأحضرواقد0356ءه(.298

رشاهول!15صرص.كرءه)1240(.298.1241لا!+شا!!،7ءنصأسرس.حرلات!313راه1170.5ليا5*ث!كلهـ،حفكان446لوقا:

السىوأظلحت0456بحسرصس!"1240.298.1241سا+ح!؟7!نصأبح-صعصسرص.صلاتت+1170.1350313لا5"

:!)ء73!حاورص؟3سرحرس!"1240دا+شأ7أ4!7!.ونصأ3ر-أاور-حمرق؟صرلات+-1170.1350313للأ5")5(كهـ3!ا

46(1قالكن!!اغتلفةقىاءاتاضافةلكننص،كماح3؟إنك!فت

22:2مزىى24118يق117يي92قىي،

ا:22مز:46:تى

ا:22مز:34:مرقس

9:8؟01:91؟عب31-26:45خر:ء4لوقا:



28-.91:3يو؟44-2348:لو؟33-93ا:5مر؟45-2754:ت577

45-54(:27أت

يلئا.إيمماديناءإت5:لواقا

33-93(:15أمر

إيلئا.يناديأةهرذا

44-23:148ألو

7431ارقم

28-03،:91أيو
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ت!واحدركضوللرقت48

وغمرهاإسفنجةوأخذا!م

فصبةعلىوجعلهاخلا

.وسقاه

أترك:فكانوا-يقولرن7الباقرن9"وأقا

يخلصه.إيلتايأتىهللنرى

أيضأيسرعفصرخ.70

عظيبمبصوب

.الروحوءسلم

واحدفركض36

إسفنجةملأمأو،6

قصبةعلىوجعلهاخلا

!سقاهو

+اتركرا:اقانلآ

لئنزله.إيلتايأتىهللنرى

يسوعفصرخ

عظييمبصرب

.الروحوءسلم

057(صب-344:911727)ر-

ميسوعادعرف6هذابعد

تم،قدكل-شىءبمتد6أن

:قال،/الكتابيتتم6!قيكى573(ص345)رقم:23:36

إناخكان+92.عطشانأناإضهزأواأبفأوالحد36

إسفنجةف6خلا؟مملوءموضوعآ،يأتونوهمله

وضعوامعلى-زوفاخلاادمبتفةويقذمرنح!

فمه.إلىوقذموهاله.

يسوعونادى46

في،أبتاهيا:وقالعظيبمبصرب

روحي.أسنردع7يديك

هذاقالوتا

+.الروحأسلم

!يسوعد،116أخذفلضا03

تم،قد:فالالخل

رأسهونكس

.الروحوأسلم

لل!

791)بو1+-ي!5595*ماحول!لمى!؟"،ل!)!(!!قالرا94.7ول!048س!"291424!007ر03ما!ك!547قى:

سرلا!+مرا5595*!ولنص!مصوسحضعصءه31515طح!كأوماغدثمخرحوللوقتمحرلةحنبهطعنالعسكرسواحدألكن34!:

بحصع

يا!2!1.33.298.142436.6"لمللاطه!كأنصأسرسات0007-!!ل!!انهاأءه565ساان!+ولها635:مرقس

نص!!ات28.565.007،1لم"ا5لأ!*أتركور(16!!ا+لم950.1120ح!*نص!00365.007وغمروز(!ءءه)رلم("

سرضع+1120لياحط!

17اوس؟124033124141.ديا5"!!ا!ا!ول*كا"7لصا+رلمر)1170.55طصأستردع298811لم"!أ+!ولأ(4!ه466:لو!

)دلا(!الهيكلححابوانثق)45(

"+33.565.007.1241!5للالالا3!ولكأنص!بح4+"0101.424)296(26.)فىفىلم5403دلا!!يصوعالرأى!ات!28361يوحنا:

دا6.،6!اء540.33للألاو!!ولكيءنصألحا2الاخصعصسشعكلاتس!"؟56.007.1424ل!*2أ!ل!03*1621شع

خلأإسفنحةملأوافهم6ات!هلياللاسا!!نصأ*و!صصلا!*لم؟ا0540هـ؟!92.7اتاء565()6أرا55!كأيكتحل

02898قصةعلىووضعرهاوزوفا،مرارةمعحلمناصنحةملأوافهمألحسر9/+"م3540!ولزرفاعلىووضعرهاسر--(9"أمرارةمع)+

للاأ!300362!أ!3ء+ة!أ،إقزاحات(قأ)هـ؟3!بحا2الاحصع-حلاتء"1.33.565لم،للاط!كأ+*(:ال)-جمم031،6لص!ءه

الافي14،!هءنص!1دحة8*-
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28-.91:3يو؟44-2348:لو؟33-93ا:5مر؟45-2754:مت578

ه،-54(:27أمت

فدالهيكلحجابواذا51

إلم!فولتىمن6انشق

والأرص!مإثنينإلم!أسفل

تشققت،والصخورتزلزلت

تفتحتوالقبور

أجسادمنكثيروقام

رافدين،7المديسين

بعدالقبورمنوخرجوا

إلىودخلواتيامته

وظهرواالماقذسةالمدينة

لكثيربن.

المئةقائدوأئا

معهوالذين

رأوافلضايسوعيحرسون

خافواكان6وماالزلنرلة

حقآ:قائلينجدا،

هذا.كانمابنلتة6

33-93(:15أمر

الهيكلحجابوانثمق38

إلىفولتىمن7إثنينإلى

أسفل.

المئةتائدرأىوثا93

م!مقابدمن6الواقف

هكذاأن6

بمحرو-سلمأ

هذاحقآ:لقا

.كانصدتةابن6الرجل

44-48،:23ألو

45آق

قائد-منةادفرأكأ76،

آخذ-يمخدأكانمما

كانبالحقيقةقائلآ:اللة

بارآ.الرجلهذا

الذينالجموعوكل

المنظر،لهذامجتمعينكانوا

رجعوا،كانماأبصروائا

+الصدوريقرعرنوهم

.+

7431أرقم

منقسمبدإلىأ5كأ2-14241064أسفلإلىعاليمنأصع-حط2-6!مصوسسرص.ص+لمرا59هللألمحولا-565164شى:

حدث!0546ا؟33لم013!ا!!كأنص!595للاشأ!رقد0526لحصع-ح33+ح!نصأ؟اللاتينيةمن5أسفلإلىفوق

+كألثةألكانابنأ!!12613قبص+3را5595*حطول*نصأءه!2.33ه!

صرخسرص(0565*)-هكذاأن916+أ0565!هناك!؟صرص.سءهلمللاهو0936ضع-حات"فسمين738:مرقس

1)بح(صعءه29!للاط!كأنص!"صرخهكذاأن!!قال(:)ئلعىالروحوأسلمصرخهرهكذاأسرلات!آ013*شاولالروحوأسلم

شع+الاء2،6.3411424للأ553دا!كألص!ا!2130565أسرص5!لم13للاحول1632

)س!(!والجباه+08!احه1240.2981241.ليا"سا5!!بم.73نص!!ل!را35)00دلاح!736!تجد6ا5مرخالمئةوقاثد76!الوقا:

)صرص.ص(ا!أورشيمخرابإقزبفقد؟معاصيابسباليومحرتالأضياءهدهلأنلناويل:قائلين+ا

ممطكط4قىي92

9:8؟51:01:91:عبمى

0211-01:91عب:38:مرقس

28:2ت؟31-26:35خر؟

ا؟9:7أ:ا93:مر

3:17؟17:ه5411:ت
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93
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2803-:91يو؟23:94لو؟4أ4-15:0مر؟55-27:56مت957

الضفبش!ود348.

8431نمار

55-27:56مت

نساخهناكدهوكانت

بعيد،منتنظرنكثيرات

قدوهن

منيسوعتبغن

يخدمنه؟اتجليل

المجدلثةمارتا7وبينهن

يعقربأممارئا6و

وادأميوسف6و

.زبدىابىأمم

581(ص576-ا035:27)رتم

044-ا:15مر

نساغأيضآوكانت04

بعيلإ،منتنظرن

لمجدلئةارئاما7بينهن

يعقوبمأ7رتاماو

سىيو6ولصغيرا

أيضآاللواتى417،لومةولى

حين/ء!وخدتتبعه

وأخر،الجليلفيكان

صتيدناللواتىكثيرات

أورشليم.إلىمعه

لل!أ

23:94لو

7ءمعارفجميعوكان94

قدكناللراتى5نساء7و

واقفينالجليلمن5دبعنه

بعيدمن

ذلك.يطرن

581(ص05-035:2356)رتم

ب-91:2427يو

057(ص3442)رقبم
...هذا

العسكر.فعله

عندوانفاتوكانتد

/يسوعاد!صليب

وأختأثه

زوجةمارئا6!ا،أثه

المجدلثة.مارتا6/وكلوبا

أفهيسوعرأىفلفا

يحثهالذيوالتلميذ

:للأهـ7قالواقفأ،

ابنك.هوذا7،امرأة2يا

هوذا7للتلميذ:قالثم

أخذالساعةتلكومن.أتك

خاصثته.إلىهىصتلميذاد6

أممارناأاوس؟تصعصحرسر)لى(+ي!راء!ح!ول2-5ءه()يرسبنوسبرسى16صع)-ح(ء")ي!(55)لا(حمربم6و607فى:

لحمصوسصع-ح3صسرصلا!ءه5*طلا8)2*(لصأا!أموأليرسف!+كأأمومارتايرسص

010)565!2.33،مليا5ط!-اسرصإلةا+ولالأمور(16!رلملا16410)ط(!ولكأنصاآ5*ح!مريم4.7:مرقس

كأ!2نصأسرصلاتيوسص!صع+7للاحول"كأبوسىطا(ال)+!!يرسىال16!29!4!اههلالأل!!ح!كأنصأا!1424

.11201840.33.لا!كأنصأسر-+!3"ا5!واللواتي!ضعا!5*ططهـحو0416حعء"33.565"ا)الم1120.4)010)0(!

5"+هه!حافصسرصاتءه298.1424

"ح15!1س!ه0957ءه1241!7ءوال17ا!1240331241عدا!ولبم،7نص!+1350313للأه*"!ح!لاه،لاء947لوقا:

ء)33.1241لم1240لاه!كأ73ءنص!!،لم1350لم!اه*

للأاللادا!!14،ك!بملص!سرلات+رل!0540!!ول7ء.1335655026للأ)ط(!مريم6و146!م!بم!اا!لث!25يوحنا:

رلماياه*ل!!طكأنصأ5407+!!ولها90292941827.6!28ل!!!!نصأ+رلم،5410*هطولكأها17ع!ءه.565

ه+5651241.1424!28ي!،1د!*3ط!16)3.12414ر

591(ص115)رقما-8:3لوقىى17ي88:9؟38:12مزلىقلى3



31-91:37يو،2394:لو؟044-ا:أ5مر؟55-2756:مت058

بالحرلةلظحنيسوع934.

9431رقما

31-91:37يو

576(ص28-34791:03)رقم

يوملأن،سبتصادفيأجسادادصليبادعلىتبقىلاحتى،كانإستعدادإذ6ثثم31

ويرفعوا.سيقانهمئك!ترأنبيلاطىاليهوذسألعظيمأ،كانالسبتذلك7

معه؟المصلوبوالآخرالأؤلساقىوكسرواالعسكرفأتى32

لكن34مات،هرصقد6رأوالأنهم،ساقيهيكسروالم،إليهجاؤوافلضايسوعوأثا33

عاين!والذي3دوماء.دمللوفتصخرج6و،بحربةجنبهطعن6العسكرمنواحدا

ا.أنتمتزمنوا7لكىو5،الحقيقولأئهيعلموهرحق،وشهادتهشهد،

يقولوأيضأ37هنه.لايفسزسئ.:القائلالكتابليتثمكانهذالأن36

.هطحقثذيبىسينظر!نآخر:كتاب

سرشعا!239!33+!تللت17فلا!؟ه133365(وا540*طلا!!"ءنص!سرحر+4طهـ؟!ها-313*4-14يوخا:

3!"ا0250ه9!ول16سرصشعام/ءهفتح6)مماثل(034*ء"ط!ك!ءلص!لات!رالم540.0250لأه3!ولكأ*033

33565رالم7هدلال!طكا!ه!ولكأبم،6نصألحص+0540شع-ح!آ035ا!حه،5403لايالالأط!ثم714"ثهنصألات

ل!+را0540كاسا؟!وللا2لصأاور؟للأ!.كأأ"ع،غلا!(3!7فسرلاتا!1241

7:ارؤق؟12:01زك2811ا34:مز؟9:12عد؟:1246خر6711-5:8يراق5

21:23تث:31يوحنا:

كز:43:121137مز

؟9:12عد؟12:46خر:21:2436؟:1527ير6:35-5:18ير12:1634:1؟خر



38-91:42يو؟05-2356:لو؟42-47أ:5مر!576-أ27:ت581

لسوعدفن035.

57-27:61مت

957(صر،56-348:2755)رة

المساءكانوثا57

كيئرجلجاء

احمهالرأمةمن

يوسف،

أيضآهووكان

؟ليسرع

بيلاطسإلىتقذمفهذا58

.يسوعجسدوطلب

تتلمذ7

42-15:47مر

957(ص4-5:1041)ر-34842

المساء،كانوثا

أيمماالاستعدادكانإذ

يوسفجاء43،ما-قبل-السبت7

مشيرمةلرأا7من،لذىا15

يف،شر

منتظراأيضآهووكان

اللة،ملكرت

فتجاسر

بيلاطسادا5إلىودخل

.يسوعجسد7ادوطلب

أئهبيلاطس7ضعخبف44

55-23:56لو

.ل!ما

يوسفاسمهرجلوإذا

مثميرأوكان

رجلآمأو،6

هذا-15راباو5لحآصا

رأيهمعلىفد-وافق7يكنأ

وعملهم-

مدينيمارامة7من

ينتظر6هوكانلليهرد،

اللة،ملكوت

بيلاطسإلىتقذمهذا52

7يسوعجسدوطلب

0531أرقم

38-91:42يو

38
هذاوبعد

سفيو7نإ

الرأمة،منالذي،أ5

تلميذوهو

خفيةولكنيسوعاد15

اليهود،منالخوفلسبب

بيلاطسسأل

؟يسوعجسديأخذأن

هء29)33007لم5!شأكأنص!+رلم*ط!ولتلميذ"576متى:

1424)1120.21.124)0020*!ح+!كألصأ+"26.33.565.007.29!.ه)5)،لملا3ط2!ولالسبتإل!!الحستقل426:مرقس

أ+0313!صاول15لاتء"!ح!4*أم!6لأكةأ17!"را"5للا8طساول!نص!لححمرسرصءه112028حللا!!035!ا+ه

!!أحد-يتعخ!047!اسرصمما!جثة317ردلاهللالا!ئمنص

!حكأمرافقأ0516!15ء"33ط)شا(كأبم73نص!ا!3!-!سرشع+آ1170.124013ليا5*"!ول2!655لوقا:

ئنتطرأأيضأوهووز(!9ءه،آ1240!وينتظر6لاتح"01170ل!!!3!ثةأ"ا!+أ6+5ل!!ول73ءنصأ142441لم124013ليا5لا

أئهليلاطسحمعثالكى20.7قباتحه1241ط!ح!كأ7ءدلص!لاتلة33.29!.1424لمينتظروهرأسر-+1170ل"5*!

لرس!؟الحسدوأعطىاللةمخد،الروحأسلم

15!سر+ل!054013للا*لص!حهللايا؟!!ول66714ء!15+ه300540.01011424ولال738يوحنا:

الر(ي35قاى

13:92أع:57-61:متى

13:92أع:42-221147-21:23تث:42:مرقس

13:92أع:05-56لوقا:



2،

27

38-91:42يو؟55-2356:لو؟42-47:ا5مر؟576-أ27:مت582

57-61(:27أمت

نأحينئذبيلاط!فأمر

.7ئعطى

الجسديوسففأخذ95

محتالطب،15ولفه

نقي

ه
وض!ءو

42-47،:15امر

فدعاسريعاكذامات

وسألهالمئةقائد

؟ماتمن-زمالقمإذ6

المئةتائدمينعرفوثا

7جوسف.دجثة7ادؤقت

و746

ءدنزأ7نأكتا

بالكتانوكفئه

وض!ء7و

اشترى

05-56(:23ألو

وأنزلهد3

بكتانءملف6

7ءووض!

0531ارفم

38-42(:91أيو

ا.بيلاطسطدن!ف

أخذأةو7جاءف

جاءو93.م5جسداد6

أتىالذينيقوثرمموس،أيضا

أؤلأ،ادمليلآإيىء6

!صوعويرمر6!زيجبآتيآ7

منآ.ممة

وتفاةيسرعجسدفأخذا

،الأطيابمعأكفان7

عادةللبهودكما

يكفنوا.1الط

الذيالمرضعفيوكان

البستانوفي،بستانفيهصميمت

كأنص!مصوسصع237له!1424الحسدليوس!أ3سرص?"يسرعحسد!سرص.صلا!+آ3ه*!حولالجسد807متى:

ه؟33.298ي!03دا!0655شعرراتءه5!!نصأصعتا!+ل!لماللاطحول!0955لحسرصء"33.298ل!دا!

حثتهه!قبصسرسلا!،31+11270*سا!حسد50456وقالأسرصس!ه544إذألاتءهه*!هإدقد644:مرقس

أزرور(أ)يرص(*وألزلبحاء6!لوقت1يسر)س(صلا!0256550"فيوسف0466*!يرسي056516ط!كأنص!سر

ه؟11203133.565،2981424للأ5للايا!ح2!*لص!+)مم!(ح8)كهـ(أودع!17)+(!

73ء15!164ءه33.1241"آ1240حط!كأ7ءونص!!بيسرعحدلص!سر+1170وللقهءأد!3لا35*65321لوقما:

لاتء"!ح!*نص!ل!13-!ء!11701240للأ5للادا!

تاس!ه*8*هوألحسرلات!13)الم0540؟ه)ول(يسرعحسد16صع-حاتء"*لأكأ64!3،ا!ولا65،أ1ك!ء47ا!38يوحنا:

س!هلما54لأط!ولبم"6نص!سرلات!0313*!!كأالليلأيسرعإلى!.م!ءا-09363)دحا(صع+3رل!اط!2*بم66نصأ

ه!!!7!..4سر!را!(540هلاطهـ؟!،!ث!؟ء714دصأة+!!*550)7(أ!29580دياممزوخ!*!+كأحليط16هـ!حاملأ16

لات33.41565ل!547013*لأيا!ه!!كأمهءلصأام9+

:1392أعق2

13::57-61:أعمتى

31عأ:74-24:مرقس

:31أع:65-05:لوقا

؟ا:3بو:93:حنايو

92

:92

92
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38-91:42يو؟55-2356:لو؟42-47:أ5مر؟576-أ27:ت583

57-61،:27أمت

الذيالجديدفبرهفي

ثثمالصخرةفينحتهقدكان

علىكبيرأحجرآدحرج

ومضى.القبرباب

هناكوكانت61

ومريمالمجدلثةمريم6

الأخرى

القبر.تجاهجالستين

42-47،:15أمر

الذيقبر7في

ثئمصخرةفيمنحوتآكان

علىحجرآدحر!

القبر.باب

نتوكا47

تامار7ولمجدلئةامارئا6

سىيو6+لىا5

وضع.أينتنظران

لل!كما

05-56(:23ألو

لمحيثبممنحوتمدفن6في

.7بعد7ؤضعأحذيكن

الاستعدادكانيومو6د4

.يلرحموالسبت

،ءنسااد7تبعتهو55

أتينقدكن

معه،6الجلبلمن

كيفوقبر6ادونظرن

،هجسدمادوصغ

0531ارتم

38-42(:91ايو

يكن6لمجديد7قبر

قط.أحذفيهقد-ؤضيغم

،يسوعؤضتغافهناك

،/يهرداد!استعدادلسبب

ئريبآ.كانالقبرلأن

585(صأ-35202:3)رقم

585(ص352)رئما:16

السبتمضىوبعدما

ا!دلثةمريمإشترين

صعقول!اد(أأنمومرلم

حنوطاوسالرمة

يدهثه.ليأتير

وأعددنفرجعن56

بآ.أطياوحنرطآ

اسزحنالسبتولني

.اوصثةادحسب

،(

لح-مصوسس!"لمههطح!كألصألحصع+،لم!*!مارثا617متى:

!أ!!كأ2لص!+م13ط)!(10)33(03مريم6و47.7+رالم011270*ط)5(حوللصأءه!كأ!مد!بى746:مرقس

أ30غاء"033565ويرسىيعقرباسرصاتس!ه!يعقوب17ءهرلم*ائم+ا(:16-كلمةسقرط:)+كأا!112033.1424لا55*

لحصع-ح+11270؟"مماه!طكأ7لصأضعء"وليوسفأصع-طا"لإ+ح

ذحرخثموز(17ءه(1240!)6ء"31241ط!ول73ءلصأجمألأ)*)ء33.298رلم5*ح!ح!تط16!ئحتقدقبر536لوقات

قبلاليومفكار0546)صع(ء)1240(هدحرحوه)رحلأ(عثمرونبالحهدعحرالقروسذواووضعره!بحا!007ام3القبرلا!علىكيرأححرأ

للاهح2ولأتيرلعد16ا!1240113332981241طا5!سا!عم73نص!+630د!حولكأ-!ات!إنشاد00.7)ح(!الست

ه!056!قر16س!ه1240.1241طح7140!كأ7!يلمولصأ؟ص!ه630-!!صر!رال!ليا

سرصسا!!042ءه*!يما!66ء4لص!اور؟+آرا57ط9!ولؤصيئ16ح"ل!!!نارغ(؟)146يوحنما:

)مر(04قيي431يي0443)ص(ق11ياىالو(ق35
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38-91:42يو؟05-2356:لو؟42-47ا:5مر؟62-2766:ت584

القبرحراسة351.

1351أرفم

62-27:66مت

بيلاطسإلىوالفريسيونالكهنةرؤساءإجتمعالاستعداد،بعدالذممماالغد،وفي62

قمر64.أقومأيامثلاثةبعدإئى:حيوهوقالائمضلذلكأنتذكرناسئد،يا:قائلين63

ويقولوام5ليسرثو556تلاميذيأتىلئلأ،الثاكاليومإلىالقبربضبط

قال76د.الأولىمنشرأالأخيرةالضلالةفتكون،الأمواتبينمنقامإنه:للشعب

القبروضبطرافمضرا66.تعلمرنكما5اضبطو6إذهبوا؟حرأس7عندكم:بيلاطسلهم

.:الحجروختموامحراس6طدب

ه+29.1241!.3565007يارحليسرفرهليلأ!كأيسرقره16فسرلاتت+رالم5للالا5حوللصأحيرصأرم!!!564متى:

0328565ثلا!حول*ف06.7فلاتت+ه3301011424لم0013لثا!!ح8!ولنص!سرص!328ليلأليسرقرهأسر

مصوسات+!حراسة6لح-مصوسصعسصرصلات+ه3.0071241رلم03!ط!!نص!بحسرص+"1424..010)29)

585((ص،352رقم؟28:1)أنظر.او-11بحسمصوسلات8!الحراسات5،10666*!حكألضبط6بح

ا-هاا:28؟27:06ت:02:91166؟17:23؟16:12ت:63:متى



أ-0213:يو؟أ-2412:لو؟أ-168:مر؟أ-288:مت585

ألقيامة.كر711

القبرعندالنسو،3520

أ-28:8مت

28:01؟26:32

16:أ-8

14:28

أ-2412:لو

23:56

581(ص035)رفم23:56

2531ارقم

25:أ-13يو

02:18؟02:17

عند،01السبتجعدف15

الأسبوعأؤلفجر

المجدلئةمريم7جاءت

لتنظراايأخرىمارئا7و

القبر.

581(ص42-47ا:0355)ر.

السبتمضىمابعدو

المجدلئةمريم+إشترين6

يعقرباد،م61أمومريم

حنوطآ/وسالومة

ءبم.يد!ليأتين6

جذآو26

اسبوعادأؤلادباكرا

ذإفبر7ادإلىمأتين

البثمس.طلعت6

فيماتفلنوكن

لنايدحرص!من:بينهن

وأعددنفرحص00056

الستوفيوأطيابا.حنوطا

الوصية.حسصاسترحن

581(05-0035:2356)ر

الأسبوعأؤلفياثثم

مدفن7الإلىأتينالفجرأؤل

أعددنهالذيحنوط5حاملاب

.+

ل!ص(

الأسبوعأؤلوفي

المجدلثةمارئا7جاءت

والظلامباكرآالقبرإلى

باق

شأط*نص!بحصعطهـ!!*313!مارنا17.،584(و:اص351رقم27:66؟)قأ.-اة.4733.1241.1424هطأمتى:

55سامرلم16مصوسس!ه55

شا،كأأم16+313لا5ل!ح2!ولنصأط8!كأ2ال!+05651هتألىذهبنأدحص+4لا3!ايئزينذهبن17+)كا(!أ:مرقس

لالايدهئهأتئين!؟بح-حات!033،1362!!ولكأ2نص!+ه!2.565.29!.0101.1241آ513-!5"طال!+ه007لا5ع*

الأؤلباكرأوجذأألم*!أتينأسبوعام()-الأؤللاكرآ*(وحذأ-)وجذآ026شعص1،))124(!*298آ3كه!يسرعتذقنأتينأ

01565لالا،شا+كأمدفن!17اوس؟ء"29!33.565طا0)8(0ط*نصا!أيسوعأؤلباكرأوأتيراسرص+33()!حولأتيناسبرع

طالعة!16!آ7112013ط!شا3!ول2!نص

عيمها+القراءةأ)اوس(؟بح-()سر931لم+لم0763013*ح3ولألاشومعهن17صسرصات!5،115+ح3بم7وقبر16لوقما:

بحصلاتء"33سا+شأ!كأبم73لصأصعح(،)1240!الححريدحرحعساهمنبيمهن:فيمايفكرنتكنوز(

هء33.565()6.ا*لاك!*مريم16:يوحنا

يي05قييا

91:93يو:ا:مرقس
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أ-0213:يو؟أ-2412:لو؟أ-168:مر؟أ-288؟مت586

أ-8،:28أمت

حدثت؟عظيمةزلزلةوإذا2

مننزلالردبملاكلأن

حرجدءجاو5ءلسماا

الحجر-

عليه.وجلس

كالبرقءهيف7ادوكانت

أبيفنولباسه

حرفه"فمن.طلثلجأة!

أ-صارواوالحراسارتعد

.تامرع؟!

وقالالملاكفأجاب

أنتما،تخافالا:للمرأتين

تطلبانأئكماأعلمفإنى

؟المصلربيسرع

16:أ-8(أمر

دابابادعن6الحجر

رأينوتطفعن6،؟قبرم

حجرادفد-دحر!7أن

.جدامعظيمالأنهكان

القبرإلىلما-ذخلن7و5

شابأرأين

اليمينعنجالسآ

بيضاء،حفةلابسآ

فاندهشن.

فقال6

تندهشن،لالهن:

ناصريااد!يسوعتطلبنأنق

؟المصلرب

أ-24112:ألو

مفجدنلي26

عنمدحرجاالحجر

ابفبر،

يجدنلموفدخل!

.ميسوعربال6حسد

منمحتازاب7هنوفيما

رجلانإذاومذلك6

بهنوقفا

بم.براقلبايبى6في

خائفابكنوإذ5

3وجوهاد6ومنكسات

الأرضإلى

فقالا

لهن:

بينالحىتطلبن

؟الأموات

2531رقما

02:أ-13،أيو

الحجرفنظرت

عن+مرفوعآ

القبر.

آ013حساولالقبردا!صأسرص4،ا/+ه01424*!صاالابعن17)؟330101*طشا!*نص!+00313ول25متى:

33.565لم0013!*ط!لأتمطر3.7صعسرصلاتءه29!007!!*لص!لحمصوسسرص+ه3.56501011241ر)!2(

!!ك!دصأ!013ل!طحولمثل6+ه29!.028.0070101.1424صامرآه(.).2!2!ولهينته(الوكانت-:)01*ا*نصأ*"1241

هء2398هللاط!!+ولكأدصأ+"3هح"ولمثل3316ط!+ح!كأنصأ+،31هل!رساأصبحراول4.7ا!2!8لم!ه!

معهوصعدواو()رحلالىالحىاللةصياءوونهضواملائكةالسماءمنولزل.المأهولةايأرضكلعلىالهارطلمةكالتالثالثةالساعةحواليوفحأة36:مر!س

قد-7اوس؟)سرص(+2/لمس!00565ئدحرحأالحجرووحدنوحئنحدأعظيمأكالىلأن4.6كاالقرمناقترلنحينئذ.دائمنوروصار.سرية

ه+!!06!دخلن056!ل!،1للأللاشا!لص!يا!)!(أيىيخ

ترشنآأ+رآ630/\0كهـلثائرشاتاب4.7ات!-!صصسرص124150يسرعال036صعء1240!فوحدنجق26لوقا:

كرصسرصلا!!!*75ءلصأسرحمر+ي!13)1240(ل!5للا)يا(شاوللرأتهنما!16!هر،6س!ه1240.33ط!شأ!كأ73ءلصأ

،012401.133ط!)+شأ(!*؟7ءنص!!رلم7630للاح3ولألوحه056

لحابحسرصاتا!565)ي!(!البابعن17:يوحنا

يى73قىي191)مر-ير(يي13)ت(قى118)ت(ى18)ص-بر(قىى13

62-27:66ت:27:51،0614مت:2:متى
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أ-0213:يو؟أ-2412:لو؟أ-168:مر،ا-288:مت587

أ-8(:28أمت

تاملأنهههنا،هوليس6

الموضعانظراهلضا؟قالكما

.7مضطجعأكانحيث

قولاسريعأواذهبا7

قامقدإئهلنلاميذه

هوها،/أمراتاد!من

الجليل،إلىيسبقكم

قدأناها؟ترونههناك

لكما.قلت

منسريعأذهبتا7و

وفىغبخوفيالقبر

عظيبم

راكضتين

لتخبرا

.تلاميذه

(21-أ:42لوأ(8-أ:61أمر

قام.مبلههنا،هوليس66؟ههناهووليسقام،قد

وهوكفمكن7كيفأذكرنمموضعادهوذا6

دا6قائلآ7الجليلفيبعد.وضعوهحيث

ينبغىصأنإنسانادابن

أناسأيديإلىئسفمأنوقلناذهبنلكن7

وئصلبخطأة5ولبطرسلتلاميذه

.يقومالثالثاليوموفيأئه

كلامهفتذكرن8؟الجلبلإلىكليسبف7

قال6كما7ء،تروتهناك

لكم.

من!ورجعن9ينقربنمخرجنو68

القبراوالحيرةرعدة7لأنالقبر،

لأحديقلنلمو!؟أخذتاهن

7.خائفاتكنلأنهن/؟شيئأ

وجميععشرالأحدوأخبرن06(1القصيرةألخاتمة362)ر-

.صكفهبهذا6لباقينا

2531ارقم

25:أ-13(أيو

إلىوجاءت

وإلىبطرسسمعان7

كانالذيمماالآخرالتلميذ

07فبسرصءءه33.+298ه!كأنصهـ!يسوع!س!"1424حسدالر!!سر)س(اصلات+1480113"ط!حولالرل!76متى:

!ا33،لمهلاح!كألصأ!لم!4)0*!ولخرجناوز(8.7اور؟أرمسرصلات5565"!!

6صوأسمقهرداأس!"3يسبقوهرداالأمراتسقام5657.7()0*موضعههرهناك:أنظرن!2/ى)ء)+("موضعههناكأنظرن66:مرقس

رنم7)ق!"كلم"اتءه*!خر!16سرص.)س(.-3)995(*وخرج!حمصوثاأ)565(هحمعنتد086!ا"تدتلت7و

((2(!-.:16!)التالعةبالآيات....قام211وآمير((يفسد.لا....وحملت1111!اإصافة،(آمينيفسد.لا....وحملت106111(ص363و362

ه*!حولإضافة9-.2(((:16-)التابعةبالآياتقام....211أ-ححشلح-حصع-ح3سرص990.11202016."+274.957.لمللألاإضافة

يرو-حاوساوركلم؟ارم-خصع-سرص403!كأشيئأتملكلا1ا!(أنقديةعلامةمع)إصافةترترينيرس؟؟بحسر)!(.س.صلات+ري!

+كأبم71نصأ!630313دلأ5لالا5ح2ول2!1-075664مرق،كرسرصء!ما16ات!-أ5الأمواتسفام66لوقا:

33007.ي!را630ليا*داكهـ!75ءلص!+"001240.285650101.12411424!!كأ16ات!!09ا!!12400لا714+سا!

سرس.حر.298+ه

!902ال72يوحنا:

يي84؟ى08قيي36

ا-21:23يو؟28:16ت:7:متى

21:ا-23يو:7:مرقس

13:32-33؟9:22لرلوقا:6:
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2531ارقمأ-2513:يو؟أ-2412:لو؟ا-168:مر!أ-288:ت588

(أ-52:13أيو1-12(:24ألومر

لهما:وقالتيحئهيسوع

القبرمنالردثأخذوا

أيننعلمولسنا

.وضعوهمجدلئةاد6/محانت!ف01

ومريمويونامارثاص

095(ص353)رقم02018والباقياتيعقوبأئم

المحدلثةمريمافجاءت8هذاقلن7..قغهن

قدلأنالتلاميذوبثثرتفتراءى11،للرسل

الا.قالوهدا،الرثرأيتهذا6الكلاملهم

يصذقوهن.او،كالهذيان

والتلميذبطرسفخرج3بطرس!فقام12

إلم!وأتيا6الآخرإلىوركض

مفيركضان".قبرالالقبر

الآخرا!والتلميذبممعأالاثنانكان

وجاءبطرسسبق

القبر،إلىأؤلآ

ذلك7!رغم،صأكفانادموضوعة6فن!روانحنى5وخذقا،70الأكفانفنظروانحنى

يتبعهبطرسسمعانجاءوثتم56.يدخللم

ا،موضوعةالأكفانونظرالقبر،ودخل

لي!،رأسهعلىالذي،والمنديل

.وحدهموضعفيملفوفأبلالأكفانمعموصرعا

جاءالذىالآخرالتلميذدخلفحينثذ

لملأنهيم9؟فآمنورأىالقبرإلىأؤلآ

نأينبغيأنهاكتاباد!يعرفونبعديكونوا

موضعهما.7إلىأيضاالتلميذانافمضى؟.الأمواتمنيقوم/.كانممانفسهفيمتعخبآفمضى

295(حاا-دا355:243)رئم

ه+ء63028.33565007298.1424.ددا5مم!ك!2أللراتى17لات!6312،-وأسرص.كرا!301011241*!ول!01لوقا:

3را0630.970*وللهنالذى0116صع+ه+01011241.1424لم"ا301240*دا!!ول8*7ءردص!157وأدحيرص".لات

60ولأط(5!)6+مرضرعةاالاقيبم73نص!ات!!!آ012فسرص.ص.لدلاتد!241)0ءه!!ط*7ءردص!سرص+/

صع-شع:راء630!ه!ول،كأ15فسرص.ص1240*!*7ءرنص!لح-صسرسلات+لم97013

لات+/531؟!ول5س!"1140.1.33.565ياطإئما7+!!اس!هل!1140)للا(ي!ول!05/66+*!ا8*وركضا36/!ايوحنا:

لم+را050.14)0"5*!!!2*ألفسهما0016نودذهص؟شع-!09قب31)،(س!"1140.33ليا*سا!2*ءلصأسر

هءلا!+*نصإ

ىياقىى105ى78ىىق47

8:ا-3لوثا:01:لر

24:26،46لو:9يوحنا:

63

96



لأ2
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2531ارقما-0213:يو؟ا-2412:لو؟ا-168:مر؟أ-288:ت958

متامر

52(0ص315)رنم26:32

فيامئبعدولكن2

الجيل.إلىأسبقكم

52(0ص315)رنم84:28!

تيامىبعدولكن

الجليل.إلىأسبقكم

095(ص3ء3)رقم.ا802ا:

تخافا؟لايرع:لهصافقال

إحرتىادإلىتولاإذهبا

يرونى.وهناك،الجليلإلىيدهباأن

هء33.565ل!050ليا!عه!ءمريم117يوخا:

هـكأع0125قبضعر.365ء"050.1.3

لىو6

136

سراتول+!26

013؟ه-!!!

11-3أ:02أيو

خارجآ6القبرعند6واففةفكانتمارثا7أئااا

افنظرت2القبرإلىانحنت،تبكىهىوفيماتبكىم.

واحداجالمتينبيضم،ثيابفي6ملاكينإثنين5

حيث،الرجلينعندوالآخرالرأسعند

قالو513.موضوعآيسوعجسدكان

+؟تبكينلماذا،امرأةيالها:هذان

رئى،أخذواإئهملهماقالت

وضعره.أينأعلمولست

095(ص353)رنم72:17

لأئى،تلمسبحمطلا:يسوعلهااقال

تقيهنالآب،إلىبعدأصعدا

لهم:ونوليإحوتيإلىإدهي

وأليكمأبيإلىأصعدإنى

وإلهكم.وإلهي

لثاهلاسا!2*نص!سرحر9+،ي!للاه!!21أسص

وأصرصءه1424كلهـ!؟تطلبينمن7صصلات!5

ىي36قيى1184كطى36كماق1108ىكلهما47قي1178ممماى91قيي73

72

78
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14-2518:يو؟ا-2412:لو؟ا-168:مر؟9-2801:مت095

لظ!رللمجدلئةيسوع353.

9-28:01مت

28:7-8،26:32

لاتا6عيسو7اذإو17

لكما.سلائمقانلأ:

،أ9-أ:16أمر

14:28؟16:7

106(ص363)رقيما،9-اا:61

أولفيباكرافمنام1196

أؤلآبمظهر6الأسبرعهحا

كانالى،المجدلئةأ-حارئاد

ضياطين.سبعة!ات6أخرجتد

01-2411:لو

585(ص352)رفم

مجدلثةاد6/ف.ا!كانت

ومريمويرنامارئاص

والبافياتيعفوبأثم

معهن.

31د3أرقم

25:14-18يو

إلتفتهذاتالتثا1،7

يسوعفنظرتالوراءإلى

.يسوعأنهتعلملموواتفآ

بسرع:7لهاقال

من؟تبكينلماذا،امرأةيا

أئهتلكفطث؟تطلبين

ستد،يا:لهفقالتالبستانى

ليفقل،حملتهفدأنتكنتإن

.آخذهوأنا،وضعتهأين

أ-مريم.:يسوع+لهاقال

لهوقالتتلكإلتفتت7

)الذيراثوني6:بالعبرثة

لها7قال17إ+.معلميا3تفسيره

افسرلىلا!ا!3.007.298ر3ر5*!!كأنصأسر-)4(لم+)1424(14803طحولتلاميدهلئحبرامطلقاتانهماولحيما97متى:

+!140*ط!ول2!إصتقبل17+"0101.1241+528.565.007.296!شا!ولكأنصأ+ه33.1424حهـ301480313.2*ط!ال7

!ا530072961241.1424ذي!013ح!+!لصأ

والحاتمة16:8بعداضافة92-.آآأترترينيوس!لحصسر)ص(صلات+لما)الم5للا!حول16:8لعداصامة92-.آآ:مرقس

سرص،403!*ئلغى92-.آآأححبشىبح-حخصعص3سرص206).لم990.1120957.!+274لاط106(ص،362رقم)-القصيرة

ا!للاؤلينظهر16شعت!/لمءلا،3+"رلمعيسوعطلءه()-رلمفقام!ا+ح0916يرو-خاوسأوركلم؟أرم-حصع-

33.2950!1120*دا!+حلصأ!راي!للأ5ح3هـول516مرلم7

لات!16312(-.واكرسرصا"301011241!ث!!!!01:لوقا

ك!ءنصأ+لم05013لا5!!ال01.7درس.ص1565،ر33را0250لا5للا)!ا(!!ولكأ3714ءلصأسرص+و147يوحنا:

لاط!!نص!+،ي!0250للأ5طهـ!مارئا7ءه0050دا5!نصأ+راي!0250للأللاول!ال16.7ءه)283(0250*سا!كأ

شع-خ؟ه)رلم("5ا*لتلسهوتقذت71)ات(!رفييا71لاتت5!أ+ةكاا؟613اتءه0250هلا!هـكأ71ءه050.1.33.565*

هءللاساه!نصأ+ي!،050،1*!!ال17.7سر)ص(حر

)يو(ي26قكيى2

106ص،363رتمأنظرا9-ا:16يمرايم:مرقس

02:2يو؟ا-8:3:لر؟ا:16مر:01لوقا:

7:33يو؟02:27يو:21:41117ير:14يوخا:
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14-0218:يو؟ا-2412:لر؟أ-168:مر؟9-2801:مت195

9011-:28أمت

بقدميهوأمسكتافتقذمتا

له.وبسجدتا

لا:يسوعلهمافقال

قولاإذهبا؟تخافا

نأحطمإخوت6ادإلى

وهناك،الجليلإلىيذهبا

حمط.يروت7

585(ص2ء3)رقم28:7-8

فرلاسريعأوادها

منفامقدإثهللاميذه

يسبقكمهرها،الأمرات

ترونه؟هاك،الجيلإلمط

وذهتا8لكصا.نلتقدأناها

بخرفيالقرمنسريعأ

راكضتينعظيموفرع

تلاميده.لتضرا

52(0!ه315)رتم236:32

قيامىلعدولكن

الجليل.إلىأسقكم

،أ9-أ:16أمر

585(ص352)رقم16:7

وتلناذصلكن

أئهولمطرسلتلاميذه

هاك!الجلبلإلىي!سفكم

.لكم.قالكماتروله،

هدهفذهبا

مءم!كانواالذين6وأخبرت

؟/يبكرنو!ينوحونوهم

حنأنهاولئكحمعافلضاا

نظرتهوتد

،ألم-يؤمنرا.7

52(0ص315)رنم124:28

قيامىبعدولكن

الجليل.إلىأسبقكم

،أا-ا.:24الر

للرسل،هذاتلن7

لهما!فتراءى

هذا7الكلام

كالهذيان،

يصذقوهن.لمو

"ء!سترون16حمركرل!ك؟ص!ه157تلاميذيأ+*إخوة016:مى

)+("يصذقوهاوا11.7لها!51معهالذيراولئك51تلايذه615:مرقس

نص!157وأبحمرحرعيلات+ه28.،3.565.007.298.ء6301424ددا5!كأ2اللراتي1.7لوقا:

!!*7ءرلصأسر-لم+0630.970313*وللهنالدي0116صع+ه1241..01011424

صرلات+ل!05013للأ5دا!2،كيليالذى17(عدا30ألا3إقتراح132!!176132يوحنا:

للا!ولمارتا18.7رين؟عس!ه*!+*5ول-!ءه050لا!2!إذأ16رين!ت؟كاس!ءه

780!ول+!.كمءنصأا!330101للأ5*تالتأش0313لا!2!عه!ءأخبرت16ء"3565و

فبسرصضع!ءه298فىللا*!!ك!!منصأحه33رأينقد!بح-حرمرسات+م،78002501

سرص)?("ئغيضفمبأنلهاقالهذاإ

7قى1132ىي2لى)بر(ق126ى32،يى17قيى1122ي32،ىى22ىى)ص(ق17

24:23لر:18يوحنا:

3531ارتم

02:14-18،أيو

،تفشبمحمطلا6:يسوع

؟7الآبإلىبعدأصعدلم

إخوتإلىإذهىطيهنف7

أصعدإنى:لهموقولي

أبىإلى

وإلهىوأبيكم

وإلهكم.

لأثى

لمجدلئةايممر7ءتفجاا8

لتلاميذابثنرت6و

لث،لرايترأ-قد6نبأ

.ملهافالهذا6و

495(صا-35602:922)رفم

3را301240رزلا!!ول8ء،7!ي،

سرص.كر.سفلاتس!ه1240لياط

"!!ثمانص!أبىاوساور؟ق!

.ادا!*م!ءنص!+ري!0250للأ5

ليا5سا!ولرأتقد16ء".0250

بحصح2الاخصعلاتليقالهذا16

يي22،ييا
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ا-02418:يربمأ-24335:لو؟أ-8ا:6مر؟أ-15أ28:مت295

الحزاسيرشونالرؤساء3540

135هو435ارفم

يولومرأ-15أ:28مت

الكهنةرؤساءأخبروا6والمدينةإلىجاؤواالحراسمنتومإذاذاهبتانهمااوفيما1

.كثيرةفضئةالعسكروأعطواوتشاورواالئوخمعافاجتمعوا2.كانمابكل

.نيامونحنوسرقوهليلآأتواتلاميذهإنقولوا:قائلين

مطمئئين.ونجعلكمأء،5نستعطففنحن،الواليعند7ذلكسحيئاوإذا4

اليهودعندالقولهذاشاع7و.عفموهمكماوفعلرافضةال5افأخذوا5

أيوم،.15اليومهذاإلم!

لل!

سرالا!+"الم2340!740140*ع!ضأولنص!ع33ه!!*295010!1480!!ير0056514.7*قالرا116متى:

آ1487013"ا740*ول*15اور؟ء"+033298*أعين17!آرا48)07400ط!مهـ2!ا!لص!؟ه2340للا+!+بم!0155

لاتس!"5ط!!نص!لم/2س!+

62-27:66مت:11:متى

عقاوسطريقعلىللتلميذينيسوعظ!ور355.

:13-2435لو-12-13(:16أمر

585(صا-35224:12)ر106(ص363)رفم

5كانااليومذلكفي6منهممإثنانوإذا136وهمامنهملاثنينأخرىبهيئ!ظهرذلكاوبعد211

ستين7أورشليمعنبعيدةقريةإلىصمنطلقين!البرتةإلىمنطلقينيمشيان

يتكقمانناوكا41،بموسعماسمهاااد6،ةكلو

ويتحاورانيتكفمانهمااوفيما5.الحوادثهذهجميععنبعضمعبعضهما

معرفته.عنأعينهماأشيكتاولكن6،معهميمشىوكانذاتهمو6يسوعإليهماإقزب

106ص،363رتمأنظر11....(،:مرقس

656!5هوصصصللأثيروظهرأع!إثادفكان136لوقا:

أوئماوس!إسم16شع-حءها!04970لا+مم!*+منةص.كرس! سر

لح1240للاداكلهـا!*،7ءنصأرال!+630

22قى5ااي26ق13:3111؟01:41أعقلىيا

12:4؟02:41دو:61:لوقا

)كأ(7!هرلص!صرصلا!+آرا24)6300لاه7لأط)!،"(ا-4

لثاهألوذاتهأصعكرسرصعح-!!!ا!!ا5أ+!هو0156



ا-02418:يو؟ا-2:335لو!ا!ا-8ا:6مر؟ا-داا28:مت395

2:13-135الو!اتمر

وقفابمو؟6تسيرانوأنتمابهتتطارحانالذيالكلامهذاما:طمامدفقال176

وحدكمتغرثأنتهل:لهوقالكليوباسءي!16واحد6افأجاب8.عابسين

هى؟وما:لهمامتاللي916؟الأيامهذهفيفيهاحدثتالنيالأمورتعلمولمأورشليمعن

فعلو6فيمقتدرآنبثاإنسانأكانالذيناصرفي،6ادبيسوعالمختضة/:لهفالا!فهما

وحكامناالكهنةرؤساءءموأسلصحتى026،الئعبوجمغاللةأمامقرلص

إسرائيل؟يفديأنالمزمعهر6أثهكتا-نرجو7ونحن21.وصلبرهالموتلقضاء

بعضبل22.ذلكحدثمنذ7الثاكاليومهوهذا5كفههذامعولكن

جسدهيجدنلموئا23القبر،عندباكرأكنإذحئرننا،/ضا!تالنساء353رقمق353رتمق

الذينمنقومومضى24.حىإنهقالراملاثكة،منظررأينأثهنو5قائلاتأتين095ص095ص

فقال25.يروهفلمهرواثام،قالتنساءادأيضأكما6هكذافوجدواالقبرإلىممنا

؟أنبياءمادتكقم6مابجميع/اكلاناد!فيالقلربوالبطئاالغبتانأيهالهما:

موسىمنابتدأ6ثتم27؟5مجد6ادإلىويدخلبهذايتألمالمسيحأنينبغىكانأما626

الكتب.جمثت5في-بهالمختضةالأمورلهمايف!ترم7أنبياءالجميعومن

بعيد.6مكانإلىمنطلقكأتهتظاهر6وهرإليها،منطلقينكاناالتيقريةاد5إلىاقزبوا7ثتم2

فدخل.النهارالآن5مالموهو6المساءنحولأنهمعنا،امكث:قائلينفألزماه21

ابارك5وخبزاد5أخذ/حمما!م!اثكأفلشا03معهما.ليمكث

لم355ارقم

018قبح1240)ط(!+ول!7!رنص!-5أسرحرلا!+3را630ل!5ل!ءولوكانا6ا!هرفقالأ73?"617134لوقا:

ول!ألا!7بح-41لم12410لالاط!!يم!7ءونصألحصصعصات5"26.3،.1241"لم5!واحذمهصا!+دلاولالواحد6

!اعى)"!لموا630!لا5*!وللاهأةمهـك!لا17!!ولهقالفهر0916،ء"1240لأط!ول7!هونصألات+أرا60ر!5*

صع-خ2//ع0041كأنرحوأ؟7ءرحرناقد21.7ات!أسلصهذاكيص0026سرس!كأ16لات9701240لا!كألم77ونص

لات+3رديا5ل!!()6!اليومهذا7وءه155ات!كان6لحصرصع-سرحرلات+ل!را1240!لال!ط!).(!وللصأبحصر

النساءفالتكماأ!7!ر3-024165سر)ص-ص(.سعح!0235حه!ه022بح1240.1ط!كأ7!ونصأبحصصعسرص

يف!ركان16ات5يفترالأنبياءرجمغمرسىمنإبتدأ0276جم!.؟7ملكرت6516!د026مرقإليكمتكتم16!!025ح؟5

028بح-!ك!5ابح33.2،8ءهد!هط*+ماكالىا!ما2!7ءرنص!صع-حل!8!)!(ة.!()+و!لح؟ال!+دلا!ه

نص!+لم،1لا5*ط!*أبعد16بحء"365لمط!!ول*"7ءنص!+"لم"هللايتظاهركاد716!و15!7ءونداقزبوا6

بحسرسلاتء"وول!راه9ليالا!!ما7ءونصأصرص.كر.حر51+ري!5للا!ول15كرسرصكاد!ات!09236هـحهول7ءو

15!1صع155كرسرصع!!003

لوتا:91:مت

ا:11بطا

21:117:16؟لر

6:4811مر:28ا1

ير:3:221142أع؟؟31:33؟

22:91؟9:61لو:03

؟28:23أع؟44-24:45لر:27ا02:011
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6531أرقما-25923:يو؟دا36-23:دالو؟أ-8أ:6مر؟أ-15أ28:مت495

،3ه-42:31ألو،1-61:213امر

هوأتا،وعرفاهمأعينادانفتحتف6!ما31!ما،أ-ناودو

ضاا!بكانمملتهبأ6ضاقل!لمأ:لبعضبعضهمافقال32عنهما.فاختفى

الكتب؟لنايرضح+،الطريقفييكفمناكانإذ

أورشليمإلىورجعا7الساعةتلكفيفقاما33هذانوذهب13

والذينهممجتمعين7عشرالأحدووجدا

رلثصادقامبالحقيقة6إنيفولون7وهم34،معهم

الطريقفيحدث.ممايخبرانفكاناهماوأئا.35لسمعانوظهريصذقوافلم؟الباقنوأخبرا

الخبز.كسرعندعرفاه6كيفو،،.هذينولا

أعييء...!حصعص!إستزقدكانضا0326ع5!أعيسهمافالفتحتالحبزمهفأخذا0316!أعطاأكأيماودكان356لوقا:

لمراسرس.-+"ام1350لاهد!ولو17الباقىنصاسرص!!،!!!73ءاصع-سرمثفلأ....اعبائدآ....اا....مستزأ

.3334!!كأ7ءردصأ+3وا1350لا5للاطولمعأمجتمعين16صعحس!!حزينين33.7سرص.صحه33لا!!*7!ر

عء!أئه0356(بالحقيقةئلغى:دلا)8فات530لا!ط!!كأ7ءدنص!سرصشع!رم1350عثاه!لا261-14!قانلين7

يقا2611ى5ق22

ه:15كورا:34لوقا:

توما()بخيابللرسليت!إءىيسوع356.

18:18؟1611:14،

16:91

36-24:43لو

في+وقفبهذايتكفمونهموفيما36

أ-جزعواف37:+/لكمسلاثملهم:وفال5وسطهم

91-02:23يو

095(ص)ر-18-35302:14

أسبرعأؤلماد6وهواليومذلكعشيةكانتولما

التلاميذ+كانحيثئغلقةالأبوابوكانت

لنيووففيسوعاد5جاءاليهود،منخوفيلسبب

لكم.سلائم:لهموقالالوسط

جم!7رنصأات!!!ابحصحصعسرص.صات1241ط!!*7ءولصألح-سرس.ص+/13503)3"5*وليسرع736لوقا:

1350لأ5ط)!(ولنصأ*كأحافراأ1241!73!هرتاعرا03716بحصصسرصشعء"957(.1241،)6*!تخافرالاهر،أنا71الباقى

313+

ضعكلات+ل!،002501ك!2مجتمعين17س!ه780.0250.33لا!ول2*نص!+313للا5!الالأول!للاك!أ+أ8!أؤل961يوحنا:

هح7800250!15بحا2ألأحسرص.سلاتء"780*!!ول+!منصأصع/اء33لأهطمجتمعين5أبحسر

044-ا:01أع؟15:5كررا؟9-21:5،13!02:27يو:36-43لوقا:
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6531رقمأأ-25923:يو!دا36-23:دالو؟أ-8ا:6مر؟ا-15ا28:مت595

رنم

دا،36-24:3ألوتمر

روحآ.7نظرواأنهموظئواوخافوا

خاملي6ومفثطربينبالكممالهم:فقال38

أنظروا93؟محمقلإبماد6فيأفكازتخطر

؟صذاتههوأنا6إئى5حماورجذيدفي

15
وعظاملحم6الروحفإنوانظروا،صجسوت

قال!وحين04.ليترونكمالهمليس

هموبينما41/.ورجليهيديههم+ارا

ومتعخبونالفرخمنمصذقينغير

فناولوه42؟طعامههناأعندكملهم:قال

6طخذ3،ف؟7مشوفيسملبمنجزءآ

.أكلمقذاهـ!م

306(44-36524:53)راه:16اى9:

363رنم364

106ص206

992(ص18017)رفم:18

علىترلطونهماكللكم:أتولألحق8

وكلحماء،فيمربوطايكرلىالأرض

سماء.لطمحلولأيكرنالأرصعلىتحفردهما

276(ص158)رفم16:91

91-23،:02أيو

هذاقالوتا02

ففرح.لهم7والجنباليدين7أرى

الرفي.رأواإذالتلاميذ

أيضآ:1(يسوعد115لهمفقال92

كذلك،الآبأرسلىكمالكم،سلائم

وتالنفخهذاتالوئا22ارسيدث

24،ق

يي47

)رقم

،365

)306

،القدسالروحإفبلوا:لهبم

خطاياهمغفرتم؟الذينتن

الذين7ومن،لهمقد-غمبرت6

أسيكت.أمسكتم

!ا5!7ءولصألحسرشع+ي!13راه5دلأ5"كهـط!قلربال6لا!لماداأصرص!،37(ما0386!خيالأ637لوقا:

!ا33ط!*7ءولص!شعكلعء!132أسرصشع3)3+راه5"هللاول13612ءه1.33لم3ه*ط7!هر0935صع

لات!لم،1لا5*طهـط!كأنمى!)!(+*73ءلهلشوعظاملحوم!!لهلىوعظامو!!مرق36-15صسرصلات5ل!1155قب

042ا!33.296.241)لمل!ط!كأ73ءلصأ+5،1033لا5دثاولتئن6الباقي7ءونصأصسرصا!!!أ!004سر

؟لح-صعسرصعء"*ط!!!كأبم7ونص!أليكرلارر؟بحسص++سسرصلات+لملما!0)4(،لمه)+ه؟3!!عسلشهدؤين7

دحصسرص+"شع5وأعطاهمالبافيوأخذفذامهماكلأسرص(31)س!ا!م3!البافيوأعطاهم:اصالةلكىنص،!ما043كلم

.الا-!سر31كاس!+،ي!للأ5طكيء714أ-ءو9ءه7800250*!!لصأسرلات313+ليا5يالهمأ!ولو!2.7يوحنا:

ات!)565(13)الم0!ولنص!فسرصلات050ءه*لا!ط!كأ021!!!*780.0250.283ء"9كأنصألات565ءه

سرصسات!الذيمرتن23.7+لملأ5للا51!ولكأ2نص!س!ه030.ررط+!اكأألثألح-ح5ءهلملمثم8صأرسل6صلى ..اصر

،71433.1565لم05013)ط(!ولكأ2دص!دحا2الاخصع9+كأصئعفرأ50ل"+!لغمرت!سر+0780*،!غمر!16

يى22قلىي18

ا:93لوقا:

2:4،33أع:28:911122ت؟17:18يويوحنا:21:
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24-0292:يو؟36-2443:لو؟ا-8ا:6مر،ا-15أ28:مت695

الساوات،ملكرتحفاتيحادأعطيكا9

فيزبطقدالأرضعلىترلطهمامكل

ايأرضعلىتحلهماوكل،السصاوات

106(ص363)رفم14(:161الماوات.ياحلتد

أف(!مللأحدعنرأحبرأظهرإ"اأ

وقساوةاكلالهمعدمليونحتكنولى

الدينيصذقراايألهمقلوبهم

(1.نامألىبعدرأوه

)بحضورتوما(للرسلىيتا!لسوع357.

24-02:92يو

.يسوع7جاءحينمحهميكنفلم،التوأملهيقالالذيعشر،الاثىأحدتوماأثا24

أثرماد6يديهفيأبصرلمإن:لهمفقال.الرقيرأيناثد:الآخرونالتلاميذله

جنبه،فييذ!ادي6وأضعمساميربمادأثراد6فيصصإصب!اد6وأضعالمسامير

معهم.وتوماداخلآأيضأتلاميذهكان7أيامممانيةوبعد26.اؤمنلا

قالثئم27.لكمسلاثم:وفالالرسطفيووقفمغلقةوالأبرابيسرعفجاء

جبي،فيوضعهايدكوهاتيدفيوأبصرإصبعكهاتلتوما:

وإلهى.رئى:لهوقالتوما+أجاب287مؤمنآ.بلمؤمنغيرتصر6ولا

وآمنوا.7يروالمللذينطوبى؟آمنترأيتنيلأئك:يسوعاد5لهقال27

506(ص033-ا:36602)رنم

7531ارقم

فقال25

حمراابي؟س!"565ا!م!ء4آئار!)سرس(9/لامكان0256س!ه!!!3ءنص!+07050780313للاطولال27!ايوحنا:

ليا5ول12631+لم13ل!*!ا!!كأ2لص!+كأيدهأسر)ص(صلا!حه0250!70هولا!مير!مكان16ءه3رللآط!ك!6

حر!و28.7!تك!0276سرصالأسبرعآخرلىأيأؤل26.7ءهللا!ا!كأنصأ!يذي!لم23أ+لم780.02503

نى17!2،كي15ل!3*!2!()قالأ-فقال092ء"ما!ال17لاتت41ل!13لياه*طسأه8!!نص!سرس.حر0250+9

سرضع-ءه902ري!0250"!

8:ابطا240411:92:لر11:611:27يو:24يوحنا:
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الطحاصعلىعشروهصل!حدىلتا!ليسوع358.

9531و853ارقم

16:14-18،لويوأمرمت

106(ص363)رتم
وقساوةاممانهمعدمووثخمثكئونا!م5أف،5عشرللأحدظهرأخيرأ111"

إذهبرا:ملهمقالو7096.+قامأنبعدرأوهالذييصذقوالملأثهمقلوبهم

يخلص،ويعتمديزمنمن167كفها.للخليقةبالانجيلواكرزواأجمعلمالعاإلى

يخرجونباسمى:المؤمنينمتتبعهذه6اوالآيات7.يدان7يؤمنلاومن

وإنالحثاتيحملون/،الأيدي!أوفي18،جديدة5بألسنيمايتكفمون،الشياطين

،،.فيبرأونالمرضىعلىأيديهمويضعون،يضرهملامميتآشيئأشربوا

-صسرسضعحكات565.29!.031424!ولنص!صع-شع+13وه9لا*طسأ1060145ص363رقمألطر،(....11:مرقس

هـصرلدلات+995للأ5"لا!رشانص!دحصصرص28.33.565.298.1241142441لم"ا5"شأولالأمراتدبرس17ءه13*ط15

وقوالحقئدركوابأن،النحسةالأرواحنيرتحتللذينإطلاتآ،يسمحلاالذىالشيطانسلطةتحتهوهدا،والكفرالظلمرمنإنقانلير:هزلاءفاذعى+ابحص

لف؟قريمأستحدثمرعبةوأشياء،اكتملقدالشيطانسلطةسيرحذإنهكذا:المسيحفأحابهم.للمسيحقالرهماهذا.بركرلث()ياالآنآطهرالذا،؟اللة

قانلين"فارتفوا!*السماء.فيالذيفانوالغيرالروحيالزمجديرثرابلأبدأ،الحطئةإلىيرجعواولاالحقإلىيتربرالكىالحاطئيرأجلمنالمرتإلىئفمث

يروصالآلى"منذلرئراكشفلهذاالثجس:الأرواحلواسطةالحقيقيةاللةقدرةئصيكلأنيسمحلاالذيالئحيطان؟(صلطة)تحتوالكفرالإثمحرهرهرالجلهذا

"ء298طاطءحتلحقهذه!حه990.331424ح2ول017261*يخلصلائذان16ءه565فى!إن16.7للأولكن0156

018سرلاتت+رالم5لثافى!ح2وللص!(جديدةلألسةتكقصولىئلعى:)995قبءهلا5ط+ح15سرص.صلات+رالم5*،!رحنص

فسركرحر،،ا!990.1.33565.2981424دلأطهصأنصأسريىلاتت+د!3هللافى!وله!

الجليلجبلعشرعلىللأثلنييت!إءىيسوع935.

16-28:02مت

206(ص364)رقم

عشرالأحدوأئا6

الجليلإلىفانطلقواتلميذأ

،يسرعأمرهمحيثالجبلإلى

،7سجدوارأوهاوئا7

16:14-18،أمر

106(ص363)رقم

أف،حممللاحدعئمرأخيراظهر11"ا

وقساوةإممانهمعدموونحمتكنرن

رأوهالذينيصذترالملأئهمقلوبهم

إذهوا:لهموقال15.قامأنبعد

لات33!!كأنص!ا؟288007.1241ع4+ه،دا!+ي!13هـ740.!140"ول+له17متى:

ا-21:23لر؟15:5كررا:ا-617متى:

14:23يو

د(25ص3183)ر
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مرلوير16-28:012أمت

بالأنجيلواكررواأجمعاالعاإلىافتقذم8شكوا.بعضهمولكن

ويعتديؤمنامن6كفها.للحليقةكلإفيذيخغقائلأ:وكفمهميسوع6

ئدان.يزمىلاومنيحلص،.أرضاد،أ5وعلىس!اء7فيسلطان

المزمنير:تتحهدهاوالآيات7طذهبواف7ا"79

(495ص356)رقم02:21قي42:47الشاطيى،يخرجونباحمى،الأممجميعوتلمذوا

)رقماوفي8جديد؟،بألسةيتكقمونباسمهمعفدو6و

،365وإنالحتاتيحملولىالأيدي،القدسوالروحوالابنالآب

نإ:لهوفاليسرعأجاب23صق،يضرهملامميتأنمينأشردواجميعمحفظواأنوعفموهم1202

ويحثهكلامى،يحفظأحدأحئى6(30المرضىعلىأيديهمويصعرلىأناوها؟بهأوصيتكمما

نصنعوعندهنأتىوإليهأبى((.فيبرأونالأيامكلصأكونمحمم!6

منزلأ.7.الدهرانقضاءإلى1ه

"ء5ألاارسلكمكذلكالآل!أرسلىكما21(:02)لر+؟"298!!نصا+3را0740.1487140*!كأ15!حماوات186:متى

بحصامصوسصعسرلات)565.298.010112414.ر3لم00740*!نصأبحص+"لما!41480ول*-!ات!ألآن0916سرس

بحصمصوسصعلاتءه33م740لثا!!+ول!لص!لحصسرشع-خات+"لم5"ول.آمين17!كأ0026!!أهة"أ65دهمحا5أة

106ص،363رفمأنظر....،،11:مرقس

؟:1393،94مت02::118اأع؟24:47لو:02191-22:اأف؟2:9فل؟:0122لر؟:1127مت:متى:18

18:01أع؟18:02؟24:3

طبريةبحير،علىيظهـرلتلأملذ،يسوع036.

ا:أ-اهلو

66(ص41)رقم

ويسعع!يردحمالجمعكانوإداحدث

حنيسارتبحيرةعدواقمأكانوهواللةكلمة

؟البحيرةعندواتفتيرسفيتينإثحتيرفرأى2

الاك.وغسلرامنهماحرحرافدوالصيادولى

21:ا-14يو

506(ص367)رقم

ميسوعادأيضأنفسهأطقر6هذابعدا

هكذا.ظهر؟طبرثةبحرعلى+للتلاميذ

لهئقالالذيوتومابطرسسمعانكان

132أ!ءه312أ!ح5ا-613!يوحنا:

سرا!ا!007ل!!ح1،73+لم،002501داولنص

54:ا؟11:16لر:2يوحنا:

12401424أللال!حه12453!كأ45

!ا1241.1424لم3!الأمواتليرمنتاملعدما"أتبسص

صامحا
لحلحصعسرءه
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ا،ا-ا:5الو

كاتالىالسفينتينإحدىإلىفدخل3

قليلأ،البرصيبعدأنسألهحمعالى،

"وتماالجمرعيعقمالسفينةمنئئمجلس

الىالعد:لسمعانقال،الكلاممنفرغ

فأجاب5.للصيدشباككموألقواالعمق

قدليلكلصثد،ياقال:سمعان

كلشكعلىولكن؟شيئانأحذواتعنا

الثصباك.ألقي

ئاودلك6

صارتحدأ،كثيرأسمكأأمسكرافعلرا

إلىفأشاروا7.!مضبا!ادفشزق

يأتواأنالأخرىالسفينةلىشركائهم

حتىالسفيحتينوملأوافأتوا،يساعدوهم

بطرسحمعانتارأى8.الغرقوأحذتا

منأحرجفائلأ:يسرعركبىعندخر

إذ9.رثياحاطئ،رحللأئيسعيى،

علىمعهالذينوجميعدصثةإعزته

وأيصأكذلك1،أحدوهالذيالسسكصيد

كالااللدانزبدى،ابماويرحايعقوب

جسوع:ادلسمعانفقال.حمعالىشريكى

تصطاد.تكونالناسالآنمن؟تخفلا

البرإلىبالسفينتينجاوؤااوثاا

21:ا-14،أيو

واللذانالجليلقانامنالذيونتنائيلألتوأم

.تلاميذهمنأخرانواثنانزبدىماد6لي

قالوالأتصثد.ذاهبأنا:بطرشسمعانلهمقال3

ودخلواخرجوا7.معكأيضانحننذهب:له

شيثا.يمسكرالماللئلةتلكوفي،7السفينة

الشاطن،على6!يسوع+وقفالصخبح7كانوئا4

./يسرعأئهيعلموا6لمالتلاميذولكن

منشىءآتذيكم،غلمانيا:ميسوعاد،16لهمفقال5

ألقوا:لهمم!الفهو66.لا:أجابوه؟الطعام

7فتجدوا.،الأيمنالسفينةجانبإلىالشبكة

يجذبوهاأنكانوا-يقدرون7وما،فبمألقوا6

كانالذيالتلميذذلكفقال7الئمك.كثرةمن

سمعانيهعفلفا.7الرفيهو:لبطرسيحئهيسوع

عريانا،كانلأثه،بثوبهإئزرالر!بأنهبطرس

البحر،فينفسهوألقى

لملأئهم،بالسفينةفجاؤواالآخرونالتلاميذوأثا8

وهم،ذراعمئةإلأالأرضعنبعيدينيكونوا

الأرضإليخرجوافلضا9.السمكضبكةيجرون

عليهموضوعاوحمكأموضوعآ7جمرآنظروا

السمكمنفدموا:يسوعال5لهماتال.وخبزا.

بطرسحمعان!حعدف511.الآنأمسكتمالذي

سمكآممتلئةأرضمادإلى6الشبكةوجذب

الكثرةهذهومع؟وخمسينوثلاثآمئةكبيرآ

0.33.902يمط!ه!!حرجراأسص**لا!ءه")!(ولو!حرجرا036ا!ا(اه)"ه.0007حزبدىالإلى!حه!*زبدىإبئ26يوحنا:

فبيىسرصلاتتحه31333.565لأ5ه*ل!ط!+شا!كألص!سرص+شا3ولللوقت917ع+ء331د!"ح!لصأل!1241

"!*عند16!*411للأ*ع!شا!ول*نص!+،531طال+!3راطا5*!3لصأ1515،1سأشأ!ولأتى!046

نصأسرص4*-!!ك!2!056سرصلاتءهر3للأكا*ك!ءيعرفوا6سرحر+ارل!شأ!نص!لة33.902.007.2596ليا5ط

كلتلأحلولكن؟شيئأنأخذواكفهليلا*(ال)+تعبناقدفقالرا:ه(:5الو17شعكلات5"*2+*قال066+07113ط!حول

ط!ح!*نصأ+،3*()6وليقدروا17بحلحاللا!هـ!ألقواتفمأ5فألقرها16صعشع-ح"ا*"ءئلقيطث314"ء()!!

.الااهل!ل!حط*!نص!لات+"لم!ول!0115!0015اتملتهآ9.7لىسرص!+ضا07ا!1.33.565"هل!

!ا33.)124لا5*علاحط!ولكأنصأ!الأرضعلىأء"565.1424رالم!عندالأر.16ص3.415653ر سرا

21:02؟02:2؟91:26؟13:23ير:24:1417لو:24:16115لر؟02:14ير:4يوحنا:
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.وتبعوهالكلتركوا

21:أ-14،اير

تغذوا.هفمرا:يسوعاد5لهماقال2.الشبكةتتمرقلم

أنت؟من:يسألهأنالتلاميذمنأحديجسرفطم5

وأخذيسرع7جاءاثثم3.الرفيأثهيعلمونكانراإذ

السمك.وكذلكهم،أعطامو6الخبز

للتلاميذ7يسوع6ظهرثالثةمرةهذه7"ا

الأمرات.منتامبعدما

نال!ا!298فى1.33.565.007.يالاشاكأال13.7-سرسلاتت+لم13لملأ5*ط!!كأنصأ28فى!ا!!15!125:يوحظ

لأ5ط()6!كألسوعال16ءه3007ر5ل!ط*ف14.7)سرص(31/"وأعطىشكر6*!!نصأسرص2/لملم+3ر5ول

لاتد،133هللال!!!!اطكأنص!فصرشعكلىاتوأ!لأ7"!1هح!نص!للا-!3+"ا

02:91،26بو:14يوحنا:

يسوعظ!وراتلئخبرعنلهولسأ36110

3-15:8كورا

دفنوأته4الكتبحسبخطاياناأجلمنماتالمسيحأن/،قبلتأيضآ!ماالأؤل،فيإليكمسفمتفماتى3

واحدةدفعةظهرذلكوبعد6؟إثني-عر6لدثم7لكيفاظهروأنه5الكتبحسبالثالثاليومفيفاموأته

ثئم7ليعقوبظهرذلكوبعد7؟رقدواقدبعضهملكن+،الآنإلىباقأكثرهمأخ،حمسمئةمنلأكثر

أنا.ليظهرلميقط،كما،الكلوأخر8؟أجمعينللرسل

2430+لأ2!!،هـءنصألاتشاعهزلاء8!ومعأءه33.81.6141175!لاكأذلكبعد0.7أبرينلا!مرق؟!؟3كورن!وس:ا

2430.6.0639173شا!8!!+كأ،4ءنص!+!40لأ2!ولكأ2و+306سرصلاتتس!3+!عثمرالأحد16(:28)ت17اور؟

للأ+!!كأ2نصأاة24033.81.614.06311759173.1881!40.ر!5عول+ث!46ءذلكبعد076اور؟سرصلاتت50)188.
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24-0:292ي!و؟36-2443:لو؟9،2-.:أ6؟القصبرةالخاتمةأمر.؟1ا-5أ28:مت

الأناجيلخاتماتكر.3111

3631و263ارقم

مرقسأنجيلالقصير"الخالقة3620

،القصيرةالخانمة.أمر

585(16352:ا-8)رقم

لهن.أعلنماكلب!رسرفالتىإلىبإيجاز)النسوة(اوحملت11

المغربإلىالمشرقمنيحملونوجعلهملهم،نفسهيسوعظهرهذا،بعد

،،أمينيفسد.لاوالذيالمقذس،الأبدىالخلاصبلاغ

ئلغى:ا(يفسد.أمير.لا....وحملت111حتى:مرقس

محح+-ححمح3حر
حس!بحصعسر

274.957.21016!اول990.1120.8للأسالصأبحصع-سرلات+لم13ه*!ح!ولكأ

مرقسلإنجيلالطويلةالخالقة363

16:9-02(تأمر
أخرجقدكانالتيالمجدلثة،7!ارثادبمأؤلآظهر6الأسبوعأؤلفيباكرآفمقام76!211

حمعافلضاا؟ايبكون!وينوحونوهمءمكانوا-م!الذين6اوأخبرت..شياطينسبعة!ات28-9.16:

يمشيانوهمامنهملاثنينأخرىبهيئ!ظهرذلكاوبعد2أ-يؤمنوا.7نظرتهوقدحىأنهأولئك353)رفم

يصذقرافلم؟الباقينوأخبراهذاناوذهب3؟البرثةإلىمنطلقين095(عى

02:14-18

353)رتم

095(ص

لعداضافة(،،9-.16:2-)211أحيروصأوسأوركلم!أر-حصع-سرصمما403!*م!:ئلعى:(،،9-.16:2-)211:مرقس

بعداضافة،،(9.2-:16-)112أححبثىصحبحصحصعص3سرص274.9571.2016هـ+.990.1120دياط،،أمينيفسد.لا...وحملت111

ليرايأشياءصهذهفي8(:716)بعد71(قا!لم)حتىترترين7يوس؟لحصسر)ص(صلات+لم03*!ح!نص:16:8

ايأحارتلكأيصأهالك...(،(111)بعد1)ا!(لمهذهتروىأيفأكثيرةأماكنلىأيضأ:لطمقد.كلميرسإلناوسابيرسوحتىالمئثر.يكئلأنإلىالكتالات

صئا
16-شع2/لم؟ول،3+ه33حيسرعطلحه(،لم)-ففام!هـح0961خ(دحصصع2016لم)1120990"طلأنيحثىمادثألىالمحمولة

*!!معهالذي!أولئك51تلاميده0016حه3.298ر2)10.*ما!+حلصا+لم"اديا5رشاولت6حمريم17!للأؤليرظهر

)+(وليصذفوهاوا1.17

كأ3قى،كي11ىى4ق3



4631ارقم24-0292:ير؟36-2443:لو؟9-16،02:أمر؟16-2802:مت206

16:9-02،لويوتأمر
اممانهمقعدمووئخمتكئونا!م5أف،5عشرللأحدظهرأخيرآا4.هذينولا

ا-02418:ا-24335:ملهم:قالو156+.7قامأنبعدرأوهالذينيصذقوالملأثهمقلوبهموقساوة

353)رقم355)رفمويعتمديؤمنمن+16كفها.للخليقةبالانجيلوإكرزواأجمعلمالعاإلىإذهبوا2ا-.286:

(055ص95(2صباحمى:المؤمنينمتتبعهذه6والآيات17.ئدان6يومنلاومن،يخلص3935)ر

ا-360:2923-24:43يحملون/،الأيدي!أوفي18،جديدة5بألسن!يتكفمرن،الشياطينئخرجون795(ص

356)رفم356)رفم.فيبرأونالمرضىعلىأيديهمويضعون،يضرهملامميتاشيئآشربراوإنالحثات

ء915
495(ص495(ص.اللةميمينعن6وجلسالسماءإلىإرتفعكلمهمبعدمايسوع7الرهمبإنلم

24-050:292-اه24:الكلامويثئتمعهميعملوالربمكانكلفيوكرزوافخرجواهموأئا02

357)رقم365)رقمء،71.التابعةبالآيات

695(ص306(ص

الأمراتبيرمن17س!ه13*سا115سرس.حر++شعحكا!8.1424و035652!ولنص!صع-شع!،9953ليا*لاص!145:مرقس

زمزإنقادلينهولاءفادض17!حسهـحسرسلات+57995دلاط!ح3نص!بحسسرص328.33.565298.1241.142441"ا5ح8ول

هذ.بركرلآ()ياالآلىأطهرلهذا،؟اللةوقرةالحقئدركوابأنالجسة،الأرواحنيرتحتللذينإطلاقأ،يسمحلاالذيالثيطالىسلطةتحتهرهذا،والكفرالظلم

يترلرلكيالخاطئبنأجلمنالمرتإلىسئقسثلقد؟قريآستحدثمرعةوأشياغ،اكتملقدالشيطانيلطةسنينحذإنهكذا:المسيحفأحابهم.للمسيحقالرهما

سلط)تحتوالكفرالاثمجوهرهوالجيلهذا:قائلين"فارتضراالثاالسماء.فيالذيفالنوالغيرالروحىالبزمجديرثوابلأبدأ،الحطيئةإلىيرجعواولاالحقإلى

53إن16.7*ولكن0156يرو-ح"الآنمندبركاكثمفلهذا:الثجسةالأرواحبواسطةالحقيقيةاللةقدرةئمستكبأنيسمحلاالذيالثطان؟(

سرس-لات!لم013للا؟هشأ3لص!؟ه298دياط+حتلحقهذه!؟ه990.33.1424شأ2ول017261للايخلصلائذان16حه565

سرسلاتت+،لمه*3!ول!!018سرلاتت+آ013*فى!ح2ولنصأ(حديدةبألستييتكفمرنئلغى:)995قب!هلأ5ط+ح15

ول57؟!،حول-!بح-ح5*المسيحيسوع6؟ه*طح91.08تبسرص.صه.2941!.07.990.1.33.5651424طحنصأ

"9ح5أمير02.7أبى؟ات050شايمينفي16رين!ت؟قبسرشعكلىاتا!"33.565298.1241.1424.لم013ط!+حنص!يثعت

صعصشعتاتس!ه333خكهـ2نصأبحثعوو5س!يلاد!3ديا5للالا

ا:011مز؟2:11مل2قي9031111(ص018)رقما-.01:72لوقيى8

التلأملذورسالةيسو!سلطانمتى،إنجيلخالقة364.

16-28:25مت

935(رفم)ق295ا-035428:115

،يسوعأمرهمحيثالجبلإلىالجليلإلىفانطلقواتلميذأعشرالأحداوأئا6

ا-21:23ير؟15:5كورا:ا-617متى:



1365ارقم24-0292:يو؟44-2453:لو؟9-16،02:أمر؟16-2802:مت306

مرلويو16-25،:28أمت

ققكلإلميئذيخغقائلأ:وكفمهميسوعفتقذم18شكوا.بعضهمولكن،+سجدوارأوهاوئا7

02:12ي16:5142:48،الأممجميعوتلمذواذهبواطف7917.أرضد،115وعلىسماء6فيسلطان

،356)رفم365،)رقم،363)رقميحفظواأنوعفموهم02،القدسوالروحوالابنالآبباسمهمعفدو6و

495(ص306(ص06(1ص7الدهر.إنقضاءإلىالأيامكلصأكونمحمم!6أناوها،بهأوصيتكمماجميع

740.48714)00للاولكأ515حماوات18.7لات33!!كأنصأا!287.1241.+هه3+15!ء!!0740.1480313دلاولله177متى:

رلم+14!1480ول*-أات!ألآن91.7سرصحه5أداأرسلكمكذلكالآبأرسلىكما21(:02)يو-296501!!نصأ+3را

حكهـه.أمين7!كأ0026!أ،"!كاه36ء،+13بحسمصوسصعسرلاتا!007403.33.565.298.01011241*!نصأبحس

بحسمصوسصعلاتءه33لم740*ه!+ول*نصأبحسسرشع-حات!رلم

؟13:93،94مت02:ا:18أع،24:47لر02:91-122ا:أف؟2:9دل؟01:22لو؟11:27تمتى:18:

1801:أع؟1802:؟24:3

والصحودالأخير،يسو!كلمات6لوقاإنجيلخالقة365.

،16:15،91امر

106(،ص363)رنم

أجمعالعالمإلىإذهبوالهم:متالو15116

كفها.للخليقةبالانجيلواكرزوا

44-2453:لو

لمح!ما

بهكلفتكمالذيكلامىهوهذا:لهموفال44

جميعيتئمأنلابذإنه،معكمأنامبعد6و

أنبياءاد7وموسىناموسفيعنىمكتوبهوما

ليفهمواذهنهمفتح5"حينئذوالمزامير.

ممكتوبهكذا6أنلهموقال46؟الكتب

/الأمواتمن!ويقوملميتأالمسيحأن

باس!4يكرزوأن47،الثاكاليومفي

.:الأممجميعد7الخطاياحغفرةد7بالتربة

ولكى*1060156ص،363رقمأنظر،،11000:مرقس

هكذامكتر!أسرصءهينبعىهكذا0466!7ءولص!!"الم6301350هـلا*!-ولأط*الفي16!بيساكت644لوقما:

صع!!!افبرري!!ت؟دححصعصاتء"ط!"ح!*75!هنص!صع-صسرسشع+لم60.135013وهـلال!ح2714ولينبغيوهكذا

(،11!ع!16قبسرلى!كأ7ءونصأقبر؟صسرصلاتت+3را630هـ"لالاطهحولو0476الاتى"7ءنص

4-14:اأعقاىى

28:91ت؟4-8:اأع:3147-15:4كورا؟6:2هر:28:231146أع،26-24:27لو:44لوقا:



406

ى2891:

،364)رنم

206(ص

24-0292:يو؟4!ا-253:دالو؟9-.2،ا:6امر؟أ-.2862:مت

،16:15،91أمر

لعدماسأ-ساة951ء!
كلمهم.يسوعالربإلىلم

يمينمعن6وجلسالسماءإلىإرتفع

،،.اللة

44-24،53:ألو

لذلك.شهودمأنتم6و48.أورشليممنمبتدئين6

؟ص/أباد!مرعدإليكمأرسل7أنامأها،و96"

تلبسواأنإلى7المدينةفيفأقيموا

.قزةصالأعالمبمن6

عنيا،بيتنحو7حتىمأخارجآ،6وأخرجهم3.

يباركهمهووفيما51.وباركهميديهورفع

عنهمإنفرد7

./السماءإلي2أضجذ!و

له/!سجدواوهم

كلوكانوا53عظيبم5بفرعأورشليمإلىورجعرا

+.اللةيباركون6/!يكلاد!فيحيهت

1365ارنم

:0221-23

356،)رفم

495(ص

335652598.1241142414لم013ط!+حنص!ثعف!لأ5؟*رشا!-!حبحص5للاالمسيحبسوع17ءهللاطح9104:مرقس

ت!-كل
الي؟اتءه5شايمينلى16رين؟بسرشعات

أنتم50486"33د!طهـصأ!كأنص!حه565لا5ابتداغألاتء""ه!متدئأسر-+3را630*"حول73ءببتدئرا476لوقا:

094613)ء5(!7ءونصأ!فشهردأيضأأشم!سرصلات+لمرا630لا5")رح(ولضهودأتكرنونفأنتم!ط).!ا(كأشهردأتكرنون

033)د1(!2!أصرف!6سرص9لم+رلم630ليا5ح!ولنمىأ150*132!قبصسرسلاتأيضأ(أناء":ر3ط)!!7ءو

بححر؟حريرس9+/ي!،6301لا5د!ح2ولأور-لم17ا!افى373،زصأعا!"+،63011لا5د!!حول8!م؟7!نصأء")298(

"7ء62!005ءه33طح8!كأجم!7ونصأ+لم63013لأ5*!ح2ول16بحصصعسرصلاتط!.ح!*جم!7ونص!كرلارر

لصأع+*-أ+رل!60رليا5عيكهـرحإلى17سرحر+ري!630للأ5*س!يهـ3لص!لا!!ا!سسرصح4ءه1.33ساسا8!!!

الاقىا7ءرنص!سرصات!ه!052الباقىبم7رنصأصرصات!!+كأ!ا!غا!1.330516ءهلا!+ح!كأ73ء

17سرصطهـح!كأ"7ءنصأصسرسلات+رالم630لا5*ح2!ويباركرنيسئحونأات!يستحرن16+ول!8053!0

13(ر؟53:113-7:8يرإضافة)هاقبسرصاتس!"133طل!5ح5م!7ءرنص!بحءحسرس.حرلات+ي!603ردلأ5ح2!ولأمين

ا:011مز؟2:11مل2قى1116ممطىاحتىقيى01

ا-2:14اأع52-11:53ا:9-ااأع21:51-23ا02:؟:1426ير،ا-24:أع:لوقا:94



ا-3521:25-31؟02:يو؟44-2453:لو؟9-02(16:أمر؟16-2802:مت506

!وحناإنجللخالقة366.

7631و663ارقم

02:03-31بو

لمح!كما

؟كتاباد15هذافيئكتثلم515(،تلاميذفذاميسوعصنعكثيرةأخروأياب.

تكونولكىاللة،ابنمادصيحادهو6ي!وعأنلتزمنرا7كنبتفقدهذهوأئاا

باحمه.7حباةأمنتمإذالكم

!.*ا!!كا5أهح،،لاح،63!031.م!كا115صرلات*لمراليا5*ط!سأ*م!!لص!/لة002500101مما!!كا035يوخما:

شعءحاهـات001033لياسا!)+(حكأألدبة17*23145أ!13651+مرا5155للا*ط!سأول2*نصأ0250.029!0

بحصعسرس.حر

15ة3بو:21:251131ير:03يوحنا:

يوحنا8إنجيهلملحق367.

الحبلبويوحنالطرسطبرة!ة.بحير"شاطععلىلتلأملذ،ىقا!لسوع

:2603-35

16:28

مر

:1426-31

ا:9

لر

22:93

:2231-34

9:27

21:أ-25يو

036(رقم)ق

13:36-38؟16:32!ا:18

اه-52ة8

هكذا.ظهر؟طبرثةبحرعلى7للتلاميذميسرعالأيضآنفسهآطقر6هذابعد1

منالذممطونتنائيلالثوأملهيقالالذىوتومابطرسىحمعانكان2

:بطرسحمعانلهمقال3.تلاميذهمنأخرانواثنانزبدىماد6دواللدانالجليلفانا

،7السفينةودخلراخرجوا7.معكأيضآنحننذهب:لهقالرالأتصيد.ذاهبأنا

بحصأبحاصعصصحه12،01424أءهدياللأ12453أ!13245أس!"3125أسأ!5هـا-163يوحنا:

"*زبدىابئ412.6-12411424م3!الأمواتبينمنقامبعدصا5!فصرص.ل!اتله007ليا!رس!7"1+لم؟ا5؟520ساولنص

رلم*!ح!نصأ*332.1241.وه0ل!ساكأفخرجراأسرص.،لاتءهديا)!(ولوخرحوا007813.6.)"هاها(0شأزلدىالابقأ!ه

صص.ستلاتتءه؟3356؟ال!"هه""!!ح5!ي!ذصأصرص+؟ح!للوتت917ع!+ا

يي42قيي2

5:3-7لو311-501:6:لر؟:45أ؟16ة11ير2:يوحنا:



7631ارقم2أ-ه:21يو،44-2453:لر؟9-.2،ا:6أمر؟ا-.2862:ت606

2112:أ-هأيو

الشاطن،أةعلى!يسوع+وقفالصثبحكان7وثا4شيئأ.يمسكراااللئلةتلكوفي

شىءألديكم،غلمانيا:ميسوعاد،أ6لهمففال105يسوعأثهيعلموا16التلاميذولكن

الأيمن،السفينةجانبإلىالثبكةألقوا:لهم!المفهو66لا.:أجابوه؟الطعاممن

التلميذذلكفقال7.السئمككثرةمنيجذبوهاأنكانوا-يقدرون6وما،فبمألقوا76.فتجدوا

بثوبه،إتزرالرلثأئهبطرسسمعانحمعفلفا.+الرلثهو:لبطرسيحتهيسرعكانالذي

بالسفينة،فجاؤواالآخرونالتلاميذوأثا8البحر،فينفسهوألقىعريانا،كانلأنه

السمك.شبكةيجرونوهم،ذرا!مئةإلأالأرضعنبعيدينيكونواألأنهم

وخبزآ.عليهموضوعآوسمكآمرضرعا7جمرأنظرواالآرضإلىخرجرافلما9

بطرسحمعان!عدف115.الآنأمسكتمالذيالسمكمنقذموا:يسوعاد5لهمقال01

هذهومع؟و!سينوثلاثآمئةكبيرآسمكأممتلئةأرضمادإلى6الشبكةوجذب

نأالتلاميذمناحذيجسرطماف5تغذوا.هفمرا:يسوعال5لهمافال2الشبكةنتمزقلمالكثرة

أعطامو6الخبزوأخذيسوع7جاءاثم3.الرقيأئهيعلمرنكانواإذ؟أنتمن:يسأله

.الأمواتمنقامبعدما7للتلاميذبسوع7ظهرثالثةمرةهذه147.السمكوكذلكهم،

؟هؤلاءمنأكثرأتحئىيوحنا،6بنسمعانيا:بطرسلسمعانيسوعقالتغذواافبعدما5

أيضأملهقال166.ص7خرافادإرع:لهقالأحئك.أتيتعلمأنت،رلثيانعم:لهقال

له:قال.أحئكأثىتعلمأنت،رفييانعم:لهقال؟أئحثنييوحنا،7بنسمعانيا:أ-ثانية

كأعند16!*لا11،للام5ح!ول*لصأ+آ013طال+ا+رالم75*!كأنص!ا!1515طح!ولأتى7!4يوحنما:

للأ4-!!*2!056سرصلاتءه3رلاط!،،ءيعرفرا16سرص+ا،لمسأ!نصأاة33.902.007.!29!للأ5ط!ول

شينأ!نأحذولمكفهللكأ(ال+)تعبناقدفقالرا:ه(:د+الراشعصاتس!ه*2+كأقال066+رالملأ5ط!!أولنصأسر

أ+لم3د!()6وليقدروا16لحلحا*!+كأألفراتفمأ5فألفرها16صعشع-حلياكأ66ءئلقيث6714؟7،()!!كلصديأحلولكن

نصألات+لم3!!ول0115!0015اتملتهبآ9.7سسرص!ضا7.7ا!3565رد!11هل!طهح!كألص

لة33.1241لا5*!ل!حط!ولكأنصأ!ايأرضعلىأءه563.1424لم13!عدايأرض16سرص31ا!133565"5*ل!حط!كأ

مر5ولفالأا،3565.007.2598و.الياطح!ال+013حرصصلاتت+3رال!51*لا5ول*نص!285ح!!15!0125

!+رالملا5ط()*ولكألسرعل16ءه،3.007هللا-اولف14.7)سرص(31لم!وأعطىضكر16*!!نصأسرصلم/2/+

01137+)5(سا2وليونا01.7لاتا!ر13ه*ل!طشا!ولكأنص!نبسرشعكلا!+رلملا!+!ا!ح!نص!*-

565ء"1ا!أ!اشط6!12!ءهللاهحئم0163612ات!+حعض71قبلات"!ط+ح!كألص!هـ*-أسر

قبلاتللا!+ح!كأنصأصر)5(+،31ديا5ح2!يرنا16سرصص!ه+!-أ!ألرتثانيةإ

يى47،ىى35قيى23118قأكلي261قى8

يوخا:4:

15126:

24:16

12:32

24:41لو511:

2:6ت161:

13:2391:26

7:17رؤ5:2بط
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7631ارفم2ا-ه:21يو،44-2453:لر؟9-.2،ا:6أمر؟ا-.2862:مت706

2(أ-ه21:أيو

قاللأئهبطرسفحزن؟أتحئنييرحنا،7بنسمعانيا:ثالئةلهقال17.ص6!نصادإرع

لهقالأحثك.أثىتعرفأن!شىء،كلتعلمأنت،رقييا:لهتال6و؟أتحثني:ثالثةله

ذاتكئمنطقكنت،حداثةأكثركنتئالك،أتولالحقألحقا8.ص6!نصادإرع:،ميسوعد116

حيثبميحملك6ويمنطفمثوآخر6ويدك،تمذفإئكشخت،متىولكن،تشاءحيثوتمئمى

اتبعى.:لهقالهذاقالوئابها.اللةيمخدأنمزمعآكانميتيماآيةإلممامشيرآهذااقال9تشاء.لا

صدرهعلىاثكأالذيوهو،يتبعه5يحثهيسرعكانالذيالتلميذونظربطرسالتفت2.7

فال7هذابطرسرأىطضاف215؟يسقمكالذيهومن،رصتيا:وفالالحشاءوقت

لك؟فماذاأجىء،حتى7يبقىأنأشاءكنثإن:يسرعلهقال22؟لهماوهذا،رقييا:ليسوع

مفتفللم6ولكن؟يمرتلاالتلميذذلكأن+الاخوةبينالقولهذافذاع23.أنتاتب!ص6ص

أجىءحتىيبقىأنهأضاءكنثإنبل:بميموتلاإثه6يسوعله

م؟دث،ماذا16،

شهادتاد6ءأنونعلد!هذا،كتتمالذيو6بهذايشهد7الذيالتلميذهرهذا24

فلست،واحدةواحدةكيتتإن،يسوع7!اصن!كثيرةأخر!وأشياء25.حقهىص

/77.المكتوبةالكتبيسع7نفسهلمالعاأنأظن

اور؟سر)ء(+313لأ5ح2وليونا1617.7(الآيةيلغىالمسر+رلمل!5*5ولكأدص!كاحه565ح!6!حملا!16يوحنا:

!ما-أح!2!16لات33،1565لم75!!"*نصأشعكل3ا+لم3ح!6!تكفمتلات"ه+ح!!5!و714نصإ

132!0186ص+3وا"5للا!كألص!حه565ح!ولحملات6+،573ولنصأبحبحاسرصلات565،1لم*!

هـيمضود؟ح2هـ)يحملرنيذهرن16لات+"3ليا5وللص!لحا3سرصحه1.33.565*!شا2كأ2!أ(!)6يمطقرلكآحرونأ14!،ح!

كأ!+ف002لات)!29!(+لم!14!+!ا)0(37)ول(نصأ+ظمالكيصنعون!ءه1.33.565للا!ح2!جثء"(اح2)-!!(

لاتءه33!!أ!كأنص!سسرص+"الم"5*ول0215لملم2للا+كأ15سرصلاتء"33*ح!!لصأسرص+/رالملأ5

ا!ومخدوا23.7ءه1.33ل!!+3!ولكأنص!!لم3لا5ح26لات()6"هذا22.7شعص31لم"!كئم7-، صا

565-اسأ2314ك!4-أ!1263امع!يموتلا16س(صرص)ءص!ه33لثاح!!بم14!93نصأسرحرلات+3راليا5!وليفلم6

3"للاحول+كأاأسرصعي؟حه3ر033*1621اور؟*ح!و24.7لات+لملىلا5للاح8!ولاكألصأسرصع!ءه

لم+13!*هح!73!130هـئ!!أ.02*)33(+ح!نص!!ا-43أ+لم13لأهح3ولكأ146231!هلصأ+

لمى!سرصلات+،3،إا5ح2آمين7+ا"املا5*!حكلهـ2نصأح8!اكأيسعأن!يشطع16أور؟ءه33لا+ح!نمنصإ

إصافةم7:5311-8:يوهنا71سرص.صات.33ءهال!يهـ!ر+سأ!!!

كماى07ق92!كي1ي8ق1126ى9ق123يي53قىى23

:17امر؟14:ابط91:2يوحنا:
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33



36

93

،8

63

16-28:مت

(025ص13ه)رتم236:0-335

وخرحواستحراثم

جبلإلى

الزترن.

:يسرعلهمقالحينئذ

لثكونكفكم

اللثلة،هذهفيلب

مكترب:لأله

1عي،1ثر1خمرب

1تخرثننندد

9ثرجمة.

قيامئبعدولكن

الجيل.إلىأسبقكم

له:وقالبطرسفأحاب33

الجميعشذإن

لاأنافيك،

أش!ك.

:يسرعلهقال

2قى2،ى11يكط18قيى

16:9-02،؟لو024؟أمر

مر

(025ص13ه)رفم124:62-13

وخرحراسثحواثم

حبلإلى

الزيترن.

يسوعلهموفال

تشكولى،كفكمإن

مكنوب:لأته

1عي،1ثر1ضرب

!تتدد.1تفاثخر

قياصيبعدولكن28

الجليل.إلىأسبقكم

:بطرسلهفقال92

الجميع،نسكوإن

لاأنا

يث!ك.أ

:يسوعلهفقال.

135ىي18قيي4711ىى

أ-2125:يو؟244-53:

لو

536(ص033)رنم22:93

وخر!9

جبلإلىكالعادةومضى

الزتون،

التلاميذ.أيضأوتبعه

(025ص13ه)رفم2321:13-43

هوذا،سمعانحمعان

يغردلكملكىطلبكمالشيطان

طبتسلكى32:كالحسطة

اممانك؟يفنىلالكيأجلك

ثثرحعتمتىوأنت

إحوتك.

له:فقال33

أمصىأنمشعذإثىرفي،يا

السجنإلىحتىمعك

.الموتإلىلي

:فقال

ىي23قىي

7631ارقم

يو

536(ص033)رقما:81

وخرخهذايسوعقال

عبرإلىللاميذهمع

حيث!درونادوادى

هودخله،بستانكان

وتلامذه.

533(ص328)رتم136:32

وقدساعةتاتيهرذا

كليخهاتتفرفولىأتت

وتزكوني؟خاصتهإلىواحد

وحديلستوأناوحدى،

معى.الآبلأن

(025ص13ه)رفم133:36-38

دطرس:سمعانلهقال

نذهب؟أينإلىرث،يا

حيث:يسرعأجابه

نأحالئأتقدرلاأذهب

فأخيرأ.شتمعىتتبعى،

ادجطرس:لهقال

نأأتدرلالمادا،رلثيا

أضعإني؟الآنأتبعك

عنك.ضفسىاد

أتضع:يسوعأحال!

ألخا؟عنىنفسك
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16-28:مت906

03-35(:26ات

نإلكأقرلألحق

قلالليلةهذهفي

يصيحالديكأد

تمكرنى.مراتثلاث

دطرس:لهفال

أمرتأداضطررتلو

وهكدا.أنكركلا،معك

التلاميذ.يمقال

028(ص16:2288016)رقم

لكمأقرلألخآ

قيامههناأدسإن

المرتيدوقرنلاقرمأ

الانسالىإلنيرواحتى

ملكرته.لىآتيأ

يي92قىى71

02؟أمر-أ:9-02،؟لو

26-31،:14أمر

إثكلكأقولألحق

قلاللثلةهذهاليرم

لصيحالديكمرتيرألى

.مراتثلاثبكرنى

تشديد:لاكثرفقال

أمرتأدإضطررليولر

وهكذا.أنكركلا،معك

أبفأ.الحصيعفال

028(ص016)رتما9:

لكمأترلألخآ:لهموتال

القيامههنامنإن

المرتبدوفرنلافرمأ

اللهملكرتلبرواحتى

لقزة.أتىفلى

أ-2125:يو؟244-53:

31-34،:22الو

،بطرسبالك،أتول

حتىاليرمالديكيصيحلا

تكرليمراتثلاث

نعرفى.إئك

028(ص9:2727016)رتم

لكم،أقولألصدق

ههناالقياممن

المرتيذوقونلافومأ

لئة.أدصلكرتأليرواحتى

7631ارقم

36-38،:31أيو

لك،أترلالخآ

حتىالديكيصيحلا

.مراتثلاثتكرلى

388(ص472)رقم5152-ا:8

لكم:أقرلالحقألحق

كلصة،ليألئيحفظأحدإن

الألد.إلىالموتيرىفل!

الهرد:لهفقال

بكأنعلساألآن

إلراهيمماتقدشيطالأ.

س:تقولوأنتوالألياء،

يدوقفلى!لصى،ادتحفط

الألد.إلىاللوت
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هقمال!ت

لأتماجيلهـا

الأؤالمخها!فألةؤ
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متىانجيلادمقةمهأ؟ل:مقال

نحوموخهةكرازةأجلمنمتينةانطلاقنقطةيقذموهوالليتررجيا.فيالأولىالمكانةمتىللقديسكان،الكنيسةبدايةمنذ

التيالكنيسةتلبفييدخلناالخمسبخطبهالأولالانجيلهذااليومزالوما.اللهابنهوالذييسرعشخصحرلوتعليم،العملئةالحياة

،الناصرةابنيسوعفييرىأنرفضالذياليهودفيابالعاجذورهفييربطناكما.المسيحىالأولالقرنمنالاخيرالربعفيمتىعرفها

.السماواتملكوتهىجديدةميعادأرضإلمماكلهلمالعاشعوبليقودجديدكموسىاللهأرسلهالذيذاك

معوعلاقتهالنصحرلدراسةوبعد.ومضمونهالانجيلتصميمعندالتقليد،معطياتعندفنتوفف،نتعرفسوفالانجيلهذاإلى

الكنسى.الانجيلالتقليدثهاهانجيلفينكتشفالذيباللاهوتننهىولرقامرقسنصثى

التقليدمعطياتا-

الرسولمتىأ-

متحسب:13(.اأع6:دا؟لوا؟3:8مربم:3ا.)متعشرالاثنيوأحدالرسرلمتىالمماالأولالانجيلينسبالتقليدإن

:527ولو4:1امرأما.اتبعني:لهفقال،الجبايةمائدةعلىيسوعأبصره.دعرته9:9-13متويوردعثئارآ.متىكان:3،ا.

قلتيوس.ضدكتابهفيوأوريجانسموشياته،فيالاسكندرانىاكلمنضوسوأولهممتىهولاويأنالقدماءإعتبر.لاويدعوةعنفتحذثا

مرقس،يوحناواحد:لشخصاسمينعرفالفلسطينياالعاأنفيشكلا.الاسمينبينالتماثلهذافييجادلونالمعاصرينالماءأنغير

.سامياناحمانهماومتىلاويفإنهناأما.رومانىأويرنانىوآخرسامىاسمهناك.وسلوانسسيلا،بطرسسمعانبرلس،شاول

عطية:فيعنيمتىأمابرسابا.يهوذا:15:22وأعبرنابا،يوسف36::4أعفينقرأمامثالعلىللاويلقبهرمتىأننعتبرولهذا

.الرب

التقليدشهاداتب-

؟الأولالانجيلأصرلحرلالقديمةالشهاداتهىما

فيمتى"جع1(.02سنة)حوالمماتركيافي)هيرابوليس(منبجاسقف،بابياسقاله.مماالكنسىالتاريخفيأوسابيوسلنااحتفظ

اوسابيوساوردهاكمااوريجانسشهادةوجاءت".استطاعتهقدرواحدكلونشرها)يسوع(،أفوالالارامية(بالأحرى)أوالعبريةاللغة

وأكدالكنسىالقانونعلىمتىحسبالانجيلمنالاولالجزءفياوريجانس"حافظ:الكنهسىالتاريخفياوسابيوسقال.عينهالخطفي

تحتالموجودةاللةكنيسةفيحوطاجداللاالتيالاربعةالأناجيلحولالتقليدمنعرفت:فكتب".أناجيلأربعةإلايوجدلاأنه

للمؤمنينكتب:المسيحيسوعرسولصارثمعئارآالبدايةفيكانالذيمتىحسبهرالذيذاككتبماأولكتبأنهالسماء،

".العبريةاللغةفيدؤنماودؤن،اليهوديلمالعامنالآتين

يبشثرانوبولسبطرسكان"ساعةتدوينها:زمنحولإيضاحأفقذمالاناجيل.(الرسمية)اللائحةقانونبتثبيتايريناوسواهتم

بابياسمعطياتاوسابيوساستعادأنوبعد.الانجيلمنمكتوبآشكلآلغتهمفيللعبرانيينمتىقذم،الكنيسةفيهاويؤستسانرومةفي
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سقم،الآخرينالىيذهبانعليهوجبولما.العبرانيينلدىأولأمتى"كرز:متىبهافامالتيالبعيدةالرسالاتإلىأشارواوريجانس،

".عنهمابتعدالذينالىبالنسبةحضورهعنالكتابةفنابت(الأمالغةالخاصةلغتهفيانجيلهالكتابةإلى

العبرثةاللغةفيانجيلآالختانمنالآتينللمؤمنينكتبمنأولكانالعثتارمتىأن"،العظام"الرجالكتابهفيايرونيمرسوأعلن

وقدتيصرثة،مكتبةفيأيامناإلىموجودةالعبرئةالنسخة"إن:البخاثةبالتشغلزالتماحاشيةايرونيمرسوزاد.العبرفيالخطوفي

ي)1بيريهفيمسيحيرناليهحملهامعلرماتالىاستندولكنه،الكتابايرونيمرسيبصرلم،الراقعفي.ممفيليوس".الثمهيدباهتمامجمعها

أنطاكية.قربحلب(

للانجيلالرسولمطالأصلج-

هذهنفم!رأنعلينايجبولكن.الأولللانجبلالرسوليالأصلحولالثلثإلىمجاللاأننؤكدانلنايتيحالتقليدتفخصان

الكنيسة.فيوبسلطتهالتعليمى.ممضمرنهاهتمرامابقدر،الكتبمنلكتابالأدبىبالاصلالقدماءيهتغلم.الصحيحالتفسيرالضهادة

المراحلعنديترققرالمو،وحده(الكنيسةفيالرحميةاللائحة)أوالقانرنبهاحتفظالذياليونانىلمئىالرسرليةالقيمةعلىشذدوالقد

بشخصاليرنانية(فيالأولالانجيلاليناحمل)الذياليونانىمتىوارتباطالنقاد.لدىبحثموضرعهىالمراحلفهذه.لتدوينهالادبتة

الرسولية.الكرازةهذهتدوينفيهامأدورألعبلأنهالكثبر،الشىءعنهنعرفلا،رسولعهدةفيالأولالانجيلجعل،الرسولمتى

تحذثالذيالارامىالانجيلورئما،الرسولمتىبثخصيرتبطالأولالانجيلأنالمهم؟الجماعةأعضاءأحددؤنهأم،بيدهدؤنهأيكون

العبرئة.لاالارامثة،كانتالمسيحىالآولالقرنفيفلسطينلغةأنونسىالقديمالتقليدعنه

ومضمونهالكتابتصمميم2-

5-7()متالجبلعلىالعظةعليهتذلماهذا.التدوينيةبالمجمرعاتواهتامهلمئىالتعليمىبالطابعالاقرارعلىالباحثونيتفق

متى؟انجيلبنيةاستخلاصعلىتساعدناالىالمقاييسهىفما24(.)مثالاسكاتولوجيةوالخطبة

الجغرافيةالمعطيات:الاولسالمصأ-

التهيئةا-2(،)تالمطلعمتزوا:وهكذا.يسوعحياةمراحلتكرينبإعادةيأملونوهمالجغرافيةالمعطياتمنالشرآحإنطلق

فييسرع2:34(،.-ا:1)4أورشليمنحوثمالجليلحولالمس!رة:58(،أ-13)5:2الجليلفييسوع1(،1:-4أ)3:يسوعلرسالة

.(82:02-أ:12)أورشليم

أورثليمإلىيسرعفمسيرةي(،أ:ه4)رجمتىنظرفيلاهوتيأمدلولأيرتديالجليلكانفاذاشيئآ.تف!مئرلاالبنيةهذهمثل

جليلمنيسرعانطلاقةتشبهالرسلانطلاقةالجعليمما(،)28:16الجليلفييقعالمسيرةهذهفيالاخيرالحدثوإن.متماسكةتبدولا

الأؤل.الانجيلفيالنصوصترابطيبرزلاالجغرافيالمسترىأنيعىوهذا.الوثنيةايأمم

المراجع:الثانيالمقياسب-

بهخاصآترتيبأيتبعمتىأنلاحظوا.مراجعهمتىاستعملبهاالتيالطريقةمنمنطلقينمتتصميمتحديدأخرونثرأحوحاول

الىبالنسبةمتىانجيلفيالمقاطعانتقاللتبريرمحاولاتوكانت.مرقسخطىعلىيسيرفهو4،1متبعدأما.13وت4متبين

الانجيل.هذانمنتترزعالتيالأدبتةالإشاراتنكتشفأنعلينايجبوالذا،.البنيةعنالمراجعفصلمنبذفلا.مرقس
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الخطبمستوىعلىج-

العبارةبهذهتنتهى5-7()متالجبلعظةأوالأولىفالخطبة.احتفاليةبطريقةتنتهىخطبةوكلطسآ،خطبآهناكأننلاحظ

:"ولماا:اافيتنتهىا(.)متالرسالةخطبةأوالثانيةوالخطبة".تعليمهمنالجموعبهتت،خطابهمنيسوعفرغ"ولما5:28:في

هذهمنيسوعفرغ"ولما:13:53فيتنتهى13()متالامثالخطبةأوالثالثةوالخطبةعشر".الاثنيلتلاميذدوصئتهمنيسوعفرغ

"ولما:ا:91فيتنتهىوهىالمشزكة(حياتهمفيالكنيسةابناءإلى)تترخهالكنسئةالخطبة18()تالرابعةالخطبةتسضى".الامثال

فرغ"ولما:ا26:فيتنتهىوهى24-25()متوالدينرنةاالعانهايةخطةفهىالاخيرةالخطةأما".الكلامهذامنيسوعفرغ

فيالحمسةالأركانتشكلخطبخمسأمامهنا(.نحنالخطبنهايةعلىتدلالتيكقهكلمة)نلاحظكله".الكلامهذامنيسوع

متى.انجيلحسبيسوعتعليم

علىفدثتبالخطبالأخباروارتب!ت.الخمسالخطبالجديدموسىهرالذييسرعوترك،الخمسةالاسفارموسىترك

فنحن8-9.متفيالعثمروالمعجزاتالأولىالخطمةيضثمالذيالتضمينخلالمننكشفهماوهذا.والأعمالبالأقواليسوعسلطان

هذهالشدب".فيسقموكلمرضكلويثفى،الملكوتبانجيلويبئمرمجامعهمفييعئم،الجليلفييطرف"وكان:4:23فينقرأ

ويشفىالملكوتبانجيلويكرز،المجامعفييعفم،والقرىالمدنجميعفييطوفيسوع"وكان9:35:فينقرأهاوخاتمته.التضمينفاتحة

.يسوعنثاطعنواضحةفكرةتعطىومتكاملةتامةوحدةهى:23:35-49أنيعنيهذا".وسقممرضكل

مقترحتمميمد-

:16(.ا-4:)1الجديدالعهدالىالقديمالعهدمن:المطلع-

داود.ابنيسوعتقبليوسفإن:الطفولة

الأمم.جليلإلىفذهب،القدسالروحمنيسرعوامتلأ.الربطريقالمعمدانيرحناهئأ:ويسرعالمعمدانيوحنا

34(.:أ-7:9)4السماواتملكوتافتربلقد:الاولالكتثب-

الأولين.التلاميذنداء:إخباريةمقذمة

الجبل.علىعظة

(.معجزات)عشرأعمالهفيفديريسرع

5(.0::35-12)9اسرائيلبيتفيالضالةالخراف:الثانيالكتثب-

تنتظرهم.الىبالاضطهاداتوالانباءعشرالائىإرسال

.يسوعضدتتنامىالمعارضة

:27(أ-17:)13كنيستيسأبني:الثاكالكتئب-

للتلاميذ.يسوعففممثرها،للجموعلغزأبدتأمثال

الفريسيين.بعمىوتنديدالتلاميذتكوين:الخبزمقال
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الكنيسة.تأسيسعنواعلان(المسيحهو)أنتسب!إاعزاف

والتجفى.(بطرس)تشككبالآلامالانباء

ا-23:93(.:)18الملكوتجماعةمتطفبات:الرابعالكتئب-

الجماعة.أجلمنتوصيات

البتولية(.)الزواج،الحياةأوضاعنحتلفحولتعليمات

ألكبرى.والمحادلاتالهيكلإلىيسوعدخول

اليهودفي.لمالعافيالروحثينالرؤساءعلىالحكم

2(.0أ-28::)24الانسانابنتتويجالخاس!:الكتئب-

الانصان.ابنودعوةلمالعانهايةعنالاعلان

(.الأرض)تزلزلتالدينونةبعلاماتتنتهىالتيالآلام

لم.العاانقضاءحتىكنيستهفيالحاضرالانسانكابنقدرتهفييسوعظهور

ولوقابمرقسوعلاقتهمقىمراجع3-

.يسوعأقوالمستوىعلىولوقامتىوبينالأخبارمستوىعلىومرقسمتىبينتقاربأنجدولوقا،مرقسمعمتىنقابلحين

ناأيضآونلاحظ.ومرقسمتىبينمشزكةمتى(انجيلتؤلفآية6801أصل)منآية006هناك:نقولأرقامآنقذمأنأردناوإذا

ماهذا..ممثىخاصةهىآية033أنيعنيهذاولوقا.متىبينمشتركةآية024هناكإنثم.عديدةحالاتفيمرقسيرجزمتى

المئاويات.العلماء:يسضيه

المرجعيننظريةأ-

ولا.المعنىفيالتبديلبعضمعمختلفةسياقاتفيتتكررمعطياتفهناك.التكراراتنجدحين؟المراجعتعذدنكتشفكيف

وهناك.24-35:4:8:16؟ا=243:9:يسوعحياةإلىتشيرالتيالاخبارثةالاجمالاتمثلآفهناك.عينهالمعدللتكراراتيكون

سياقفيأخرىومرة"مرقسي"سياقفيمرةوردليسوعفولأتتضفنالتيتلكوهى،المراجععنالبحثعلىتساعدناتكرارات

مرفس.سياقعنيختلف

حولالثانىي(.9:43مري-:188)رجفاقلعها"اليمنىعينكعثرتك"إن:ي5:92فينقرأه.الشكوكعنقول:الاول

فيالصليبحملعن!حذثافطلث1(10:ا.مص-:9ا9)رج"الطلاقكتابإليهافليدفعامرأتهطفق"من31د:في.الطلاق

-221:وا17:02فيالجبالينقلالذيوالايمان8:34(.مر:24!ا)6"يستحقنيفلاويتبعنيصليبهيأخذلا"من:38:أ.

ا:23.مرا
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ا!ل،كحذهلنيولوقا.هومنهاستقىمرجعوهوبالمعينواستعانمرق!منانطلقمتىإنفتقولانتشارآالأكثرالفرضئةأما

أقوالإيرادفيوتوافقهمامرفمى.تجاهذينهماعلىفتذلالاخبارمسترىعلىالتشابهاتأمابالعكمى.والعكسلرقاعنمتىاستقل

المعين.تجاهذينهماإلىفيعرديسوع

إلابحدهالامحر.المتاوتات:الرآحكاهابهحاحمةمادةعليهماوزاد.والمعينمرقس:متىمنهماأخذمرجغينأمامنحناذن،

ا-2(.)متيوسفدورابرازمعيسوعطفرلة:وهى.الشفهيالتقليدطريقعنإليهوصلتتكرنقدمضفرئةمعطياتإنها.متىفي

تاقاليد.الجماعةلىالحيا-أجلمنترجيهات(.الجبلعلىالعظة)فيالمسيحى(اللهأوامرحسب)العيشالبرطبيعةحوليسرعأقوال

كلتعودأنالمستحيلمنالاتبر.حراسةعنيهوذا،عن"يهودية"أخبار:24-27(.17؟اا-3167:9؟ا:28-ا)4ببطرستتعفق

د(-:3)13وعتقا((جددأكنرهمنيخرجالديالساواتلملكوتالمتتلمذ"الكات!ذاكمتىفيكونواحد.مرجعإلى"المتاويات"هذه

قيح!مريةنواحىفيل!هـساعتراففيقمتهيجدالذيالشامخالبناءهذالنايقذمأنقبللوتا،ضأنشأنه،واستقصاءاتبأبحاثقامفقد

((.الحىاللةابنالمسيحهر"أنت:فيلبس

الأراميمتىعنالبحثب-

فيدؤن!تىألىيعلنحينحرفتتهعلىبابياس!لامنأخذأنيجبهلولكىالثمرآح.لدىمعروفةالارامى""متىعبارةإن

الليتورحية،الاحتفالاتوفي.الكتبةببعض!محصورةصارتالتيالعبريةيفهمونيكونوالماليهودإنأولانقرل؟يسوعأقرالالعبرثةاللغة

التعب؟إلممايرتجههتعليمأعلمتةلغةفيكتبقدمتىيكونأنيعقلفهل.الارامتةإلىويزجمونهالعبرفيالنصيقرأونكانوا

متداولةكانتادقيالاراميةاللغةفيكتبفقداليهردي،لمالعامنالآتينالمسيحتينلهؤلاءانجيلأحقأمتىكتبإنأنهيعنيهذا

لنحن،الاراميمشع!مسألةنطرححينولكنوغيرها.وانطاكيةوالبزاءتدمرمثلمدنحولوفلسطينولبنانسوريةفيالثعببين

متى.انجيلفيالأولالرفدإلىلنصل!والمعين)مرقسالمرجعينمنأبعدنذهبأننحاول

.يسوعوأقوالالإخبارئةاللمحةالواحدةالمقطوعةفيمثزناولوقا(،)مرقسالآخرينالازائيينمعمتىعلاقاتتدارسأردناإذا

الاحباريةالمقذمةحولالاختلافوكانلوقا(.،متى)مرقس!،المثفثأوولوتا()متىالمثتىالتقليدفيعديدةحالاتفيجاءتالاترالإن

وز(.26-ا:8يائيرس)9وابنةالنارفةوز(.-8ا:)9خطاياهومغفرةالمخفعشفاءوز(.)8:23-27(العاصفةتسكينمثلأ:.والخاتمة

وتطبيقه،الموضوععرص!فيالآحريناالاثنينالىبالنسبةحرآالانجيلىكانوز(.ا-6)9:يسوعإلىالمعمدانيوحناأرسلهالذيالوفد

.يسوعأقوالأوردحينبالتقليدتقتدأنهغير

ويختلمانصولوقا،متىيتفقحينواضحوهذا.لاهوتتةاهتماماتبسببأوالادبى،المستوىعلىاختلافاتعنضراحوتحذث

متىتكوي!نستطيعلاأننابعحنحهمواعتبر.الحاليانجيلنامنهاستقىالذيالارامىمتىهوأولمرقس.سابقمرجعهناك:فقيل.مرقس

وأ،المجادلاتأو،الامثالمثلخاصةمجمرعاتظهورشاهدتقدلوقا(،مرقس)متى،الازائىللتدوينالسابقةالمرحلةفهذه.الارامى

الخاصة.بطريقتهانجيلىكلمنهواستفادالثفهىالتقليدحملههذاكل...الآلامخبر

المعيند:لوقا.سلف:ج.مرقسسلص:ب.الحاليمتىانجيلسلفأ::الاولالانجيلأساسفيوثائقأربعتجعلفرضتةوكانت

الوثيقةهذهتفسيرأعيدوبممارساتها(.بالشريعة)تعققتمتهؤدةهـشحثةجماعةفي،فلسطينفي)أ(الوثيقةدؤنت.يسوعأئوالينبوعأو

فقذمت،الأوليينالوثيقتينعن)خ(الوثيقةواستقلت.مرقسسلفأي)ب(الوثيقةلنافكان،الوثنيلمالعامنخرجمسيحىمحيطفي

يحتفظأنهوبتنيسرعتعليمفأبرزمتهؤدمسيحىمحيطالىإنتمى.والمعين)أ(الوثيقةكاتبدمجمتوسثطة،حقبةفيجدأ.تديمةتقاليد
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(.القديمللعهداليونانية)الزجمةالسبعينيةيتبعالنصهذاأن.مما.الفريسيينعندالفتاوىبعلميأخذأندونالأساسثةالشريعة.ممتطفبات

.ممرقس،واستعانالنصهذامنالأخيرالمدؤنوانطلق..مب07سنةأورشليمدمارقبلوذلك،الاسكندريةفيالنوررأىيكونفقد

دورآشكولالعبالذيالشفهىالتقليدوتنسىالكتابىالتقليدعلىتشذدجريئةفرضئةهى.خطبخمسفيالحالممامتىانجيلفجعل

الاربعة.الاناجيلفييسوععنالأخبارانتقالفيكبيرآ

متىانجيلميزات؟-

الاطارات،التعليميةالأساليب،فلسطينتقليدفيتجذره:ميزاتهأهمئبرزأنفنحاول،اليومنقرأهكمامتىإنجيلمنننطلق

رجية.لليتوا

الفلسطينيالتقليدفيالتجذرأ-

القيمةلتحديدالمهفةالسمةفهذه.فيهولدتالذيالمناخعلىدئتحينالمنحولةالأناجيلعنالقانونيةالاناجيلإختلفت

متى.إنجيلفيخاصبشكلتبرزللأناجيلالتاريخثة

والاسلوباللفةمستوىعلىأولأ:

أبانااللة(،باسمالتففظمنيخافرناليهودكان.اللةملكوتالاالسماواتملكرت:الفلسطينيةالعباراتمنبعددمتىإحتفظ

واستعملوالانبياء...الشريعةوحل،ربط،الجحيمألواب،والدماللحم،الدينيوم،الشريعةأتم،السماويالآب،السماواتفيالذي

فينجدهاأراميةعماراتيغفلولكنه"فربان".2(.:ها).زبول""بعل(.فارغرأس)5:22:"راقا"يفسثرها.لمسامتةكلمات

وهكذاالآب(.أيها:36:ا)4آبامعفم(بم51:يا:1)0رابرنى(؟قومىصبئةيا:قوم)طليتا541:الرعد(؟ابنا:)بوانرجس3:17مر

.المجالهذافيالتقليدإليهحملهمامتىلنانقل

وهناك...،0113:28ي؟622:رجوالتهفا!:ازاةوالمصالايقاعضاك.يسوعأقوالعبرالسامىاالعافيمتىتجذرويتجفى

حول.ا-57:91،الشريعةحول.واحدةنقطةحولالعباراتتجتمعوقد7:24-27.؟اا-68ا-6،6:فينجدهاشعريةقطع

.2أ-.:ه17الثمر،

النصوصخلفيةثانيأ:

فنشعرذلك،ومع.مركرةنظرةأجلمنالاموريب!مئطأنيحاولفهو.الكرونولوجثةأوالجغرافثةبالاشاراتكثيرآمتىيهتملا

والتثاراتالطبقاتمختلفيواجهيسوعوإن.وصثاديهالجليللفلاحىالملموسةالحياةفيتتجذرفالأمثال.أخبارهمنتنبعثبالحياة

.عصرهقيالدبنتة

الميت.البحرشاطنعلى"رهبانية"جماعةفيالعائشينالاسيانئينإلىيترخه:43()5عدؤك"وأبغضفريبك"أحببفإعلان

ليسوعأقوالآونجدلقيصر(.لقيصرماأعطرا22:21:مت؟4-042:)5الغيوريندعاوةمسبقآيستنكرالمسفحة""المقاومةورففن

مرفعلكماي(ا:ا)5الموضوعتفسيرالىيحتجلم،والنجسالطاهرحولالجدالمتىأوردحينا-22(.)5:23؟23:6اطيكلتعني

عنهتتمثزولكنها،قمرانفينجدمامعتتقابلجماعتهأجلمنيسوعيوخههاالتيوالتعليمات.ذلكعلىمطلعرنترأءهلأن7:3-4،

جرابهفقذم)27:62-66(،يسوعجسدسرقةحولبالشمائعاتأخيرأمتىواهتم.الحظيرةإلىيعردأنيجبالذيبالخاطئبالاهتمام

المعرفة.كليعرفهالذيالاطارهذافي
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التعليميةالاساليبب-

أجلمنضضتالاقوالمنمجموعةهىبل،اليونانىلمالعافيالبلاكةتتبعلاهناوالخطبة.الخطبأهمثةالتصميمأبرزلقد

...".مجامعهمفييعفم"كان:يسوععملعنتتحذثالىالاجمالاتفينجدهاالوجهةهذهالتعلبم.

فعلوهناكأ(..)23:الأول"الملفان"هوويسرع:52؟28:91(.)13تلمذ:التعليمىالهدفهذاعلىتدككلماتهناك

والطاعةوالارتداد،التوبةيتطفببلوالعقلالذهنعنديتوففلاالفهموهذاا-23(.:9)13ممارآنحمللكىنفهمأنيجب"فهم".

(:12ا؟6ا.:ا5؟اها-:ه)13الملكوتلمتطفبات

وفي2-26(.4،-13أ.:؟17ي:28)5يسوعفيقذمهإيضاحآالتلاميذيطلب.والجوابوالسزال"المدرسي"،الحواروهناك

2(؟:ه)17حمعان"ياترى"ماذا:التأملإلىتلاميذهيسوعيدعوالتعليمبداية

7الأبانا،صلاةفيطلبات7(،مرقسعند)4أمثال7هناكواحد.فصلفيالمختلفةايأقوالفضتم،الأمثالمجموعةمئىوتبع

المسيحقدرةعلىتدلأعمال201-48(00:)5نقائض6.تطريبات8معناها:لهااخرىأرقاموهناك.الفريستينضد"ويلات"

يسوعنسبسلسلةوفيالقبر.عندامرأتان03(،0:2)9:27،أعميان)8:28(،مجنونان:اثنينشاهدينمتىلناويقذم8-9(.)ت

الاسماءبعضمتىألغى،الهدفهذاأجلمن:16(.)1المسيحيسفىالذييسوعالىبناتصلاسمآ،1)7*2(4منمجموعاتثلاثنجد

التعليم.خدمةفييكرنمتىعندتأليفكل.الخلاصسباعتةفي(،قبلهأجيال6)مرتالسابعالجيلبدايةفييسوعيجعلأنتوخىوفد

الليتورجيةالاطاراتج-

،جدارةمجنوتىإلىعدنافإذا.المواقفتبسيطالخبر،ايجاز،اللهجةوقار:الليتورجىالخطعلىتذلاشاراتمتىانجيلفينجد

المسيحعلىالمشهد،جوهرعلىالانتباهيركزأنالايجازهذامنتوخىوقدلوضعهما.مقتضبتصويرعلىاقتصرمتىأننرى

يذهبالمنةقائدفيجعلمثىأماي(.7:3الوالمئةبقائديسوعليوصئوااليهوديأتىلوقا،عند.أمامهالذمم!(الشخصين)أووالشخص

5(.)8:يسوعإلم!مباشرة

متىسيزيدهذا،أجلمن.الجماعةتعفماليالأقوالإلىيصلبأنمعخلفمتىا-8(.)9:المخفعشفاءفيواضحالايجازوهذا

لوقا.عندآخرإطارفينجدهاالتي1ا-2ا8:مثلآ:.التقليديةاسحمةاعلىأفرالآ

فيمرة52اقزبفعليردشفاء.أوتعليمآلننالمنهنقتربالذيالمعفمأنهعلىيسوعشخصئبرزفهوخبرأ،مئىيرردعندما

جميعإلىصداهيصلعليئتعليمهو:2(.أ؟13)5:تسمعهلكىيسوعحولحاضرةهىوالجموع(.مرقسعندمرات)5انجيله

2(.:ه)4...العشروالمدنالجليلمنكثيرةجموعتبعته:24(.)5كلهاسوريةفيخبرهشاع:التاريخفيالشعوب

الخطفيونقرأا(.:ها2؟ا2:8؟:ه)4الكنبسةزمنويستبقالتلميذ،وضععلىفيذلمئىانجيلفيمرة25"تبع"فعلو-سد

العاصفة،ففى(.اليونانيةفيإليسن:كيريا1:22)5إرحم:22(،51؟ا:ه6؟2)!/:ربيا:ليتورجىطابعذات"وأدعية"صلراتعينه

عند)مرتينمرة13يردالذي"سجد"وفعل2(.)8:ههلكنا"فقدئحنا،رب،"يا:ينامالذيمعفمهمالىباحترامالرسلتوتجه

)28:9،17(.الموتمنللقانمالتلاميذسجودحتى1(81:)2:2؟للطفلالمجوسسجودمنذليتورجيآمعنىيئخذ(،مرقس
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كتبومتىمتنىكتبمنهـإلى

هذائبررحين2(..-ا:6)28ومسكونئةشاملةورسالة-17(ا:1)اسرائيلاختياربيندراماتيكىانث!داذالاولالانجيليخزق

نحتلفأ.وجهآمتىيكتبإليهاالتيالجماعةتئخذ،ذاكأوالقطب

متىكتبمنإلىأ-

الانجيل،كاتبإلىبالنسبةأنىدالمرضرعاليهود.المعقمينمعالمجادلاتأبرزلهذا.اليهودقيلمالعاعنانفصلتجماعةإلىكتب

الفتئة.الكنيسةوبينبينهمبل،ويسرعالمعفمينهؤلاءبينفقطليسالصراعلأن

احسنيسوع"أنرأىالكتبةأحدإن:28أ2مرقال.الانجيلقلبدنيهوالئميوختقاليدومنالشريعةمنيسرعموففإن

علىالجالسينضذجدأقاسهو23توإنليجربه".الناموسعلماءمنواحد"سأله:فقال22:35متأما".فسأله،الجراب

ومراؤون.عميانهمالذين،الملكرتبابئغلقرنالذين،مرسىكرسى

فيالضاتةالخرافليجمع21(،:)1شعبهليخفصأرسليسرعأنيعلنمئىفإنكلا.اليهودفي؟لمللعامعابكتابأمامنحنهل

ظقتممارساتوهناكا-91(.)5:7يسوعفيتمتأنهاعلىيدكبلالشريعةيلغىلامتىإنثم-6(.:هأ.رج؟:24أ)5اسرائيل

أيهاإفي"تعالوا:الفريسييننيرمنالمتألمينأولئكإلىوخههالذيالنداءننسىولا2(..)24:السبتمثلبها،تعملمثىجماعة

:28(.11)"أريحكموأناالأحمالوالثقيلوالمتعبون

متىكتبوأينمتىب-

فأهلك،جيوشهوأنفذغيطآ،الملك"فتمثز:العرسوليمةمثلفيالحاشيةعليهتدكماوهذا.أورشليمدماربعدمئىانجيلدؤن

المسيحئةالحماعةكانتأورشليتمعلىالرومانثةالجيوشهجمتيوم7..سنةحدثماهذا:7(.)22"مدينتهموأحرق،القتلةأولئك

رثهيستقبلأنرفضشعبعلىالعادلاللةكحكمأورشليمدمارفجاءي(.23:24؟أ:17)0اليهردمنالاضطهادعانتقد

يمماإ.)23:35

يعردوالمالمسيحتينأنيعنيحذا:54(.13؟ا:7ا.3!9:د:24؟)4اليهردمجامعأي"مجامعهم"عنمرارأمثىنصيتحدث

قدمتىانجيليكونوهكذا.تسعينالسنواتفييمنيةمجمعبعدستحصلالتيالتامةالقطيعةإلىبعدنصللمونكننااليهرد.مجامعيؤئون

85.وسنة08سنةبيندؤن

قلعةأنطاكيةكانت.يسرعشهرةإليهوصلتكموضعسوريةالىثير4:24فإجمالة.أنطاكيةفيربمامتى؟انجيلدؤناين

العالمومنفلسطينمنقريبينظفراأنطاكيةمسيحتىأنغيررئيسيآ.دورآالتشيرمسيرةفيفلعبت،السامىلمالعاوسطالهليثيما

الانجيل.لهذاالسربعالانتشاريفسترماوهذا.الهودي
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متىانجيلفياللاهوت6-

الكنيسة.رسالة.السماواتملكوتفيالبر.اللةقصديتتمالذيعمانوئيلهويسوع:وجهاتثلاثعندهنانتوقف

اللهقصديتتمالذيمعنا()إلهناعمانوئيلهويسوعأ-

المؤمنين.جماعةوسط)عمانوئيل(اللةوحضور،يسوعلنيالمراعيدتتضةيبرزأنمتىحاوللقد

الانسانابنأخيرآوهر.الآبوابنشعبهراعىهو،ابراهيموابنداودابنهوالعهد.شعبفييسوعتجذرنكتشف،المطلعفي

كله.الكونليدينالسماءسحابعلىالآتى

فهذا(.مرقسفي)6مرة44رب""ياكلمةمتىيستعمل.الرفيهوالذييسوعكرامة:الأولى.اثنتينثابتتينعندنترقفهنا

للربالدعاءالتلاميذشفاهعلىفيجعلالأمورمتىويستبق.الزمننهايةفيسيأتىالذيبالمسيح،المرتمنبالقائميليقاللقب

2(.8:هخفص:ربيا؟:22ا5:ارحمرب)ياليتورجيةصلاةبشكل21...()8:2،6،8،

فينقرأعشرالاثنيايفادفقبل.أدبىأومادفيشقاءكلتجاهيسوعرأفةعلىمتىيشذدالمخفص.المسيححنان:الثانيةوالثابتة

معجزتىقبلايضأئذكرالحنانوهذالها".راعىلاغنممتلمنطرحين،،منهوكينكانوالأنهمعليهمتحثنالجموعرأى"ولما9:36:

هوويسوع:23(.ا5)رج"مرضاهموشفى،عليهمفتحننغميرأ،جمعأأبصر،السفينةمنخرج"لما:ا:414فينقرأ.الارغفةتكثير

4(.:53ألقرج،)8:17أوجاعناوحملعاهاتناأخذالذيلمالمتأاللةعبدمثىفي

السماواتملكوتبزب-

هدفنحوالانسانامكانياتكليرخهالذيللبرالحقيقيةالطبيعةوأعمالهبأقرالهفكشفا(،)3:دبركلليكتليسوعجاء

6:33(.0،2)5:تزادونه"والباقىوبرهاللةملكوتأولآاطلبرا...والفريسيينالكتبةبرعلىبركميزدا"إنواحد.

والخميراالعاونورالأرضملحهىلالجماعة.الكرستولوجىبالطابعمطبوعوهر،متىعندالخلقىالتعليمإلىبنايصلهذاكل

لافالاخلاقثة:24(.ا)6"ويتبعنيصليبهويحملبنفسهفليكفريتبعنيأنأراد"من.يسرعيتبعلكىمدعؤتلميذوكل.العجينفي

لاالناسعلىمستحيلهذاكاملآ...تكرنأنشئتإن...افيتعالرا:المسيحيرسلهنداءعلىبل،الانسانمجهودعلىفقطتتأس!ى

اللة.على

الأساستةالمحاوروبالتالياللة،إرادةيسوعلناكشفلقد)5:17(.والانبياءالشريعةيتئمالذيوهوبر،كليتئمالذيهويسوع

الأولالانجيلىإستعاد.مئىانجيلفيالخلقىالتعليمالمحتةوصئةئجمل،النهايةوفي:23(.)23الامانة،الرحمة،العدل:الثريعةفي

طم(أيضآأنتمفافعلوهبكم،الناسيفعلانتريدونماكل:21)7:الذهبيةالقاعدةوأوردوز(.:28-2134)مرالمشزكةالمعطيات

الشر.مقاومةعدمعلىوالتحريض،المتبادلالغفراناهميةننسىولافأطعمتونى(.جائعآكنت:31-46)25:الاخيرةالدينونةوشهد

الكنيسةرسالةج-

مرتينويستعملهاكنيسةكلمةيستعملوحدهفهو.الكسىالانجيلهومئىانجيلانالقولعلىالشراحإتفق

:18(.؟18ا:8ا)6
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الكرأمون:28-32(120)بنانالا(؟-16ا0:2)الكرمإلىالمرسلونالعضال.الكنسىبالطابعالمطبوعةالملكرتأمثالهناك

فينقرأكماالجديد،العهدشدبإلىالقدبمالعهدشبمنانتقالأمامنحن1(.-4ا)22:العرسإلىالمدعزون4(؟أ21:33-)القتلة

لرآ".تعطىأمةإلىويدفعمنكمئنزعاللةملكرت"إن:21:43

7:3-5؟ي؟)5:22المتبادلةعلاقتهمفيالجماعةأعضاءعلىلتدك"أخ"لفظةترد.تراتبتةجماعةوهىأخؤةهىالكنيسة

وتكبر:استعلاءروحكليسرعيرفضولهذاالأبناء.بروحيدعونهالذيالسماويالآبهوكلهمفأبرهم3(.21،د،1:ه18

اخرة")23:8(.جميحكموأنتمواحد"معتمكم

فبتنإنجليه،بدايةفيدعوتهمجعلعئمر.الاثىدورعلىالتث!ديدمنمتىتمنعلم،المؤمنينبينالاساسيةالمساواةهذهأنغير

مربرطآيكونرض19علىيربطونهماا(.ا:)13الملكوتأسرارمعرفةأعطيتوحدهملهم.المعقمكلمةعنالمسؤولونالشهودأنهم

أحداثثلائةإلىنشيرهنا.خاصةمكانةبطرسيحتلعشر،الاثنيوبينالسماء.فيعلولأبكونالأرضعلىيحقونهوماالسماء،في

اي(.:8)16الكنيسةبتأسيسلبطرسالوعد24-27(0:)17الدرهمينضريبة3(.أ:28-1)4المياهعلىالسير:.ممتىخاصة

2:23-)0الكنيسةفيتمازسالتيالخدمةسلطةايفئايمثلونوهم:28(.أ)9الجديداسرائيلانطلاقنقطةهمعضرالاثناهؤلاء

كانالذمم!المسيحبروحمهامهمنيمارسركيضيعفمهمالضالالخروفومئل.الجماعةفيالمسؤولينأولأيقصد18متإن27(.

اللة.برحمةالتذكيربلقمرانجماعةطريقةعلىالقساوةليس"،والحل"الربطعملثةينطمفما.الخطأةيستقبل

خاتمة

اللةمراعيدكلأتمقديسوعكانإذا:الانسانفيتتجذرروحانصةفيأيضأيتوسثعوهوالكنسى"."الانجيلمتىانجيلئعتبر

نأأظهرفقد"الانسان"ابنللقبممثزةمكانةمتىأعطىوإذ.كلهالكونوعلىالبشرعلىخيراتهأيضآيغدقفهو،لاسرائيلالتاريختة

نأإلىالأرضيواقحهفيالسماءملكرتعنمئىويحذثنا.مصيرهمعنىفيخلاهامنيتأملأنإنسان!وليستطيعحئةصورةهويسوع

محنا.إلهناأيعمانرئيل،هوالذيذاكعملأمامشفافآليجعلهالارضلمعافييشغالملكرتهذاإنأجلتامأ.تجليأيتجقى
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ماقمملىانجيلالىهق!مةثان:مقال

ملخصبشكلكانت.كتابةتدؤنالىتبلشفهىبشكلسنةاربعينخلالالأخبارهذهتجضعتثممنعزلةأخبارآالانجيلبدأ

جماعته.لبوالفاعلوالحاضرالمرتمنالقائمالمسيحضوءعلىالتقاليدهذهتكونت.ويف!تر:نهالانجيليعلنونالذينالرعاظيرافق

لموولوقا(،تىفعل)كمايسوعأتوالجمعفلممرقسأما.المخقصالمسييمهرمنلنافقالتالجماعةحاجاتإلىبالنظرتكؤنت

رومة(الىالرسالة)مثللاهوتيأمقالآيكتب

وقد.سبقتهمراجعاستعمليكرنقدتكوينها.أعيدحياةإطارفيالكرازةوقذمالانجبل،اعهالذيالادبيالفنهذاإستنبط

ولا.شحصيتهفيهايضعأندونقبلهترذدتأقوالآيجمعالذيالمقمشذاكليىولكنه.بجماعتهباشرعيرأومباشربشكلتأثريكرلى

جدأ.عصيقأولاهوتيأأصيلآكاتبأبالصوروالمنيئةالملحرسةبطريقتهكانلقد.عليهئملىمايكتب"سكرتير"مجردهر

إنجيله.إلىنتعرفأننحاولسوفونحن

الادبيةالميزاتا-

جعلمراا-أ

لناتتيحموازيةنصوصتنقصناول!ش.المشتركمرجعهمايبدو،ماعلىفمثل،الآخرينالازائيينالانجيليين)مر(مرفسإنجبلسبق

زالوا.وماالأخيرالقرننهايةمنذالمسألةهذهعنيبحثونزالواماالثمراحأنكيرمرفس.استعملهاالتيالمراجعنكتشفأن

الحالي،مرعنيختلفأساسىإنجيلعن،أولمرقسأيمرفس""بروتوعنتتحذثالتيهىابالهذافيصيغتيةن!إوأقدم

خاصبشكلمؤقفينبوعهومرة:أكثرأووثيقتينمثزوابل.بسيطةفرضتةإلىأحديصللم،الواقعفي.مرقسالقديساستعصلهوقد

ويرى.لاهرتىوثالثةشاعروأخرى،مؤرخدؤنهامحلةكتل:ثلاثأمامنحنوطورأ.الأحداثمنمجموعةمعنقابلهيسوعأقرالمن

الشكلعنتختلفانوهما،الثانيللانجيلمختلفتين"طبعتين"علىتدذمرفيدةالموجرالمقاطعلبعضولوقامتىإغفالأنالث!راحبعض

إختلفتنفسها.تفرضلمنظريةولكن"مرقس"بروتوحرلالجدالامتدادفيمشابهةمحاولاتوكانتأيدينا.بينالذيللانجيلالنهائى

الطريقتبدووهكذا.قبلهكاتبقذمهمايدثركاتبكلكانثم.المستعملةالمعاييراعتباطيةوعلىضعفها،علىفدئتالنظريات

.مسدودة

شأنه،مرقساستعمللقد.الفرنسيةالأوساطفيالاهتمامبعضلقيتوقدعرضناها،التيمنقريبةنظرتةعنعينهالشىءونقرل

المثاوية.الأقوالهذهوجردحولأؤلسؤالئطرحولكن.اليونانيةالىئرجمتالتيالرغيا(الأراميةمتىأقوال،الآخرينالازائيينشأن

بينالتقابلالنظريةهذهأصحالبوضخم.الأرامىمتىفي"وجدت"التيالخطبثابتةبطريقةمرقساغفلكيف:ثانسؤاليطرحثم

وتيقةوجودعلىلتدذتكفىلاالتقابلاتهذهإنأمر،منيكنومهما.عديدةتفاصيلفياختلافهمارغم(مرقس)ضدولوقامتى

وأبرثيقةنحيطأنالثانىالانجيلمنانطلاقنافيعلينايستجلمر،مراجععننبحصحين،الواقعفيمنها.شكلأمرقسيمئلمضزكة

وكتله.ودمجهمرقسجمعهقدصابقانجيلشبهتشكلمتراصلةبوثائق
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الذاكرةإلىتستندأساليبفهناك.النهائيالتدوينقبلؤجدتالتيالتقليدتةالتجصيعاتمنعدتهوأولأنكتشفهأننستطيعما

:فالمفردات(.ه.-32)9:الكن!ة""الخطبةتهىمامتلآهناك.الشفهىبالتقليدنربطهاأننستطيعونحن!الواحدةاللفظةبترداد

أخرىكتلوهناك.النصنتلاوةخلالآخرإلىقولمنلنتقلأنلناتتيحالممرداتهذه.ملحناهـ،شكث،،رمىصغار،،أطفال،إسم

عنالتعاليم13(،)منالاسكاتولوجيةالخطبة:الموفوعفيتشابهاساسعلىللتدوينبئالساالمستوىداتعلىتكؤنتتءصنقد

الآلامخبروهناك(.\أ-8:)6الرسوليةالتعليماتعن37(،-35)8:الحياةفقدانعزاد(،3-41)7:الحقيقثةالطهارة

يؤكدهماهذا.كتابتهأجلمنخاصة"وثيقة"مرفسيدفيكانوقد،الثانىالانجيلذروةإنه.الإنجيلسائرإلىبالنسبةجدآالموسثع

فيويسرع.أيامبستةالفصحفبل\(:ا)2يوحناجعلهالذي9(-3:ا)4عنيابيتفيبالطيبالدهنمثلالادخالاتبعضحضور

أثفهيكونفقد16(-1:12)4الفصحعشاءتهيئةخبرأما.قسمينبطرسإنكارخبريقسمالذي65(-ده:)4اليهههـدمجلس

أورشليم.الىيسوعدخرلهوا-6(:ا)1مماثلحدثمعالقرابةعليهتدكماوهذا،نفسهالانجيلي

الإنجيلىهذابابياسثهىفقد.الرسولبطرستجاهبذينهضصبشكلنفكرفنحن،مرقسالىبالنسصةتقليدعننتحذثح!ت

البداية.منذواضحةبطرسأولوتةتبدو.الثمينالارثهذاعلىتدكإشاراتعناكانيالانجيلنصنفيالشراحوبحث".بطرس"ترجمان

فييسوعكانحينكفرناحومفيالرسرلحماةشفاءحدثمرقسبراسطةإليناوصل:قد.العلنتةيسوعرسالةتدأتهدعرنحبرلأن

لائحةوردتوحين36(.:1)"ورفاقه"سمعانالنلاميذ:مجموعةوتسفى3(.ا-1:92واندرارس،سمعانبيت)فيب!رسضيافة

شهدواالذينيوحنا(،يعقرب،)بطرسالحميمينالتلاثةالاصدقاءمجموعةفيأولأوسئذكر.اللائحةرأيص!يخا3!بطركان،عشرالاثني

،2آوخصوصأ13-2)9:التجليخبهرة37(.آوخصوصآ43-3د)5:يائيرسابنةشفاءمعقمهـ-:حياةلنيعظيمةأعمالأ

يسوعسائلىلائحةرأسلنيهنانجده16(،:)1الأربعةالمدءوي!لائحةأولفيبطرسكانوكماد(.آيتكذ،الذيهووبطرس

33(.:!)4الزيترنبستاتفيالثلاثةأؤلبطرسيذكروأخيرأ،3(.:)13"لمالعا"نهايةحول

12:ااهنا(؟نكولىأنأجملمامعلم)ياه9:(؟المسيحانتبطرل!:)أجاب821:فيرفاقهباسميتكفمالذتيهوبطرس

التلاميذهوقلن"إذهبن:القيامةبشرىإليهموصلتالذينبينوحدهبطرسئذكرسوف،القيامةوبعدلعنتها(.التيالتينةمعلميا)أنظر

7(.:1)6ولبطرس"

لوا،الأولينالمسيحتينقلبفيالمكانةمنلهمماوللرسلليذكرها،مرقسكانما.بطرسمصلحةفيليستاموروئذكر

وبعد".شيطانياعنيإبتعد:لهوقالبطرسفرثختلاميذهورأىيموع"إلتفت.وتواضعهصدقهعنفيهاعترالذيبطرسمنيأخذها

مرقسويتحذث6(.)9:"ورفاقههوعليهاستولمماالذيالخرفشدةمنيقولمايعرفلابطرس"كاد:الانجيلىالنصنيقولالتجقى

:1)4الحاضرينأمامثمجاريةأمامالانكارهذاعنمطرلأفيتحذثيعردثم3(.ا-1:92)4المعفمينكرلنبأنهبطرسإصرارعن

66-.)72

)متمترجرجايمانمنتبعهوهـاالمياهعلىالسيرمثلا:لوقا.أومتىفأوردها،لبطرستقال،)مدائح"عنمرقسم!تخفىهذا،تجاه

-ا6:ا6)مت"كنيستيأبنيالصخرةهذهوعلىالصخرة"أنت:لهيسوعوكلامالمسيحأنهليسوعب!رساعلان3(0ا93-:ا4

لمستأنبعدبطرسكلاملوقاويذكر24-27(.:ا7)متوثيقةمشاركةيسوعبطرسيشاركوفيهالرأع!،جزيةوحدث91(.

يسوعحديثبعدوكلامه(.يسوعلدىبطرسدالةعلىيدكماهذا45،)8:"لمسنيمن:تقرلوأنتتزحمك"الناس:يسوعالنارفة

يهذدهالذيوهو8(،)22:الفصحليعذايوحنامعيذهبالذيهوبطرس45(؟:)12"للجميعأمالمثلهذاتقرل"ألناالسهر:عن

31-32(.)22:أجلهمنصفىالربولكن،الشيطان
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معيقففهو،بطرسمرفس)رممتدح"حينالواتع،في.بطرسكرازةإلىيعودولوقا،متىعندوجدناهومامرفس،فيوجدناهما

عرفتهامتحذدةعناصرمسيرةهوإنجيله.بعينيهرأهماكتبعيانشاهدخبرليسفإنجيله:انجيلهمجملفيعادةيفعلكما،المشزكالتقليد

فييلهمهالقدسالروحتاركآ،الفذةبعبقرثتهودؤنهامرقمىفأخذها،الكنيسةفيالأمورزويتهكذا.البداياتفيالمسيحتةالجماعة

بخبرتها.تنيرهوالكنيسةخطراته

الفكرةعندهص،نجدلا.الاولىالكرازةفيالكبرىالمراضيعمعأواستغلأواحدمحيطفيعاشاوبولسفمرقس.بولستأثيروهناك

الثانىالانجبلفينجدوهكذا.بولمىبطابعانطعتتدالوثنياالعاكنائسكانت،مرقسكتبوساعة.الراحدةالألفاظولاعينها،

06وردت.المسيحىالتعليمعلىتدكالاخبرةاللفظةهذه"إنجيل"."سر((،"كلمة"،"قوة"،"كرز"،مثلالبولسئةالتعابرمنعددآ

"انجبلمثلآ،.اليهالمضافدومآفيرافقهامتىفيأمالوقا.عندواحدةمرةنجدهالا.مرقسعندمرات8أو7،بولسعندمرة

23(.:4)مت"الملكرت

نقيضة.الشريعةأعمالجدوىعدميقابلهوما.وحدهبالايمانوالتبريرالبربرلس:فكرفيهائةمواضيعإلىيشيرلامرثسولكن

الفداءعنمرف!يتحذثوحين)سوتاريا(."خلاص"لفظةنجدلاكما.المسيحمعالسركبالاتحاد،القدسالروحعطية،والظلمةالنور

بشكلالجديدالعهدفكرمستوىفعلىومرقىبولسبينتقاربمنهناككانإذاالرترون(.الفديةصررةالىيلجأفهو45(:أ.)

.الكاتبانهذانبهيتفردمسترىعلىلاعام،

التأليفنواميسب-

العظامالرجالمعنعملأنتعؤدناكماوسيرته"يسوع"حياةيكتبلكىعناصرعن)والمؤرخ("الاصولي"القارىءيبحثقد

يتحذثكما،والزمانالمكانظروفالىالإشاراتمنيكثرفالكاتبمعقولآ.الأمروجدناالخارجمنالامورالىنظرناإذا.التاريخفي

أيضآ".الجمرع"ودعاالمساء".جاء"ولما".اليومذلك"وفي".هناكمنانطلق"ولما:هذهمثلعباراتنجد.السامعينعنمرارآ

يومالمجمعفدخلكفرناحوم،الىوجاؤوا21-93::1مئلآ،واحد.يومإطارفيتدخلسلسلاتهناكمعه".عضرالاثى"وأخذ

ماهذا".الشياطينويطردمجامعهمفييبثئر،الجليلانحاءفي"وطاف:النمنوينتهى35(."الفجر"طلوعقبل"وقام2(.أ"السبت

:6وفي.الوثنئةالأراضىفيثالثيومينتهى543:ومع".اليومذلكمساء"وفي35::4معالامثاليوموهناك.كفرناحرميرمسمن

المختلفة.والأشفيةالمياهعلىوالسيرالخبزتكثيرخبرنقرأ03-56،

قطعةبينوالوصلات.متقطعبثمكلإليهوصلتتعاليمأوأحداثآمرقسبواسطهيربطمصطنعأسلربأمامالواتعفيولكننا

ترتيبومتىلوقااستعادولمازمى.تسلسلأفيعلىتدللاالتي(الحال)وفي"اوتيس"،منهانذكر.معنىكبيرعلىتدللاوأخرى

علىاحتجرالكانواذلك،القرأءحستلو.الاولينالقرأءنظرفيأهميةبذاتيكنلممرثسبناءأنعلىفدلأالترتيبهذابلبلا،مرقس

وفعلهيسرععاشهلماشهادةأمامبل،ومعقلمفصثلتقريراماملسناأننا،نفهمأنسنحاولونحنفهمرا،ولكنهماالتعليم"زعزعة"

وعفمه.

كماالآخرقربالراحدؤضعواحداثأقوالمنمجموعةنحسبه.وتجميعتقميثىمجردالانجيلهذاحسبناإننخطىءأنناغير

موهبتهأبرزأنهإلا،الأقدمونالكتابفعلكماسير،كاتبولامؤرخآمرقسيكنلمإنكلا!ثمكلا!خفىبخيطالثياببعضتخاط

"وكانمثل:ملموسةإشاراتعندهنجدفنحنالسرد.قواعدحسبالحىطابعهاللتقاليديبى(و)1يحفظإنه.الأولالطرازمنكرالي

يسوعأمامليحعلوهمبتكرة"حيلة"واسنعملواالمخفعحملرارجالأربعة38(.:)4"مخدةعلىورأسه،القاربمؤخرفينائمأيسوع
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)4:سنة"عشرةاثنتيابنة"كاذتلانهاتمشىأخذتحتىيائيرسابنةش!فيتإنما3-4(.)2:البابأمامالمزدحمالشعبرغم

24(.)8:أشجار"كأنهميمشونوأراهمالناس"أبصرمعأ:وشئفةمدهشةبألفاظخبرتهيصؤرشفى،الذيوالأعمى42(.

لقساوةحزينغاضبوهوفيهمنظرهيسوع"فأجاكنقرأ:،اليابسةاليدشفاءفيالمخفص.عواطفإلىالنلميحاتننسىولا

ننسىلاكما2(.ا:ا).وأحئه"يسوعاليه"نظر،صباهمنذكلهابالرصاياعملإنهالرجلذلكلهقالوحين(.ه)3:"قلوبهم

شئفيتوحين34(.)3:"حولهالجالسينإلى"نظروإخوتهأثهجاءتحين.الانسانقلبأعماقالىولوجمنفيهاومايسوعنظرة

دخلأنوبعد23(.:01)"لتلاميذهوقالحولهيسوع"نظرالتجردعنتحذثأنوبعدذلك".فعلتالتيليرىحوله"نظرتالنازفة

الغد.فييعملسوفلمايستعدفكأنهأ(.أ:أ)1فيه"شيءكل"نظروالهيكلأورضليميسوع

هناك.المشاعرتحركتعارضابرازنئةأو،مشابهمضمونأو،يوخههعاممرضرعفهناك،مرقسعندالافكارتتواردوحين

ومجموعة4(..:271-611:2؟5-3::)2المتسلسلةوالجدالات03-56(:6؟35:43-4:5؟2:21-1:12)المعجزات

النقائضمنوسلسلة3(،ا7-:01)الخردومسألة-92(،ا4)6:المعمدانيوحناشخصيةحولوإضمامة-34(،ا:)5الامثال

8(.:31-9)8:للمسيحالعزاءيحملالذيوالمجدالصليبعثاربينتعارص!3(،ا22-)3:الحقيقثينيسوعتلاميذأمامالخصومتجعل

.الأولالطرازمنكاتبأمرقسمنيجعلهذاكل

تكديسهووالتعاليمالمعجزاتمنالمزيج"هذا:القرنهذابدايةفيشرأحوفال".ترتيب"بدونقذممرقسإنبابياسقال

الانجيلتأليفعلىأشرفترسمةأمامبالأحرىأننايبدوولكن".المنطقأوالتاريخمبادىءمنمبدأجمعهاعلىيضرفلاياتذ!ص

لكيمرقسدفعالذيالأساسىالهدفعنيبحتونالأخصخائيونوراح.الباقرنالثلا!لةالانجيليونسيتبعهاالرسمةوهذه..كلجملهالثانى

جمعها.الىالموادالشكلبهذايرتب

ولكن.النبوءاتيتثميسوعأنيبئنالذيالتيبولوجيئم)أوالنمطيئالتصميممثلآ،.الثانىالانجيلبنيةعنتبحثمحاولاتكانت

تدريجى.بشكلمسيحانئتهعنيسوعفيهايكشفلوحاتستفيدرامةيجد"اليونانى":والتصميممرفس؟فيالمذكورةالنبوءاتأين

فصحئة"غادة"هايقذمالذياليهودفيالاخبارفيوالتصميمالأحد.يومقراءاتحسبالمقطوعاترثبتحيثاللليتورجيوالتصميم

المسيحيثن.اجلمن

:ا.ب-6)6:المتواصلالتنفلمنوحقبةأ(6-6:ا1:4)الجليلفييسوعرسالةأولآنكتثف.الجغرافيةالرسمةوكانت

ذروةمع6(4-3::1)الجل!يللبالرسالة.الاقساممنأكبرعددآيقذممنوهناك2(..:-16ا:11)اورشليمأحداثوأخيرآ52(،

27-)8:أورشليمإلىوالصعودقيصرئةفيبطرساعتراف26(،أ-4:8)6:الجليلخارجالرسالة7130-3:6:فيالرسالةهذه

الطوبوغرافثةالاشاراتندرةولكن8(.:1-1:16)4والقيامةوالآلام37(:أ-11:13)أورشليمفيالنشاطوأخيرآ،د(،01:2

الانغلاقعاصمةوأورشليم،الرسالةعلىالانفتاحارضالجليلبينروحيأ:معنىيحملجغرافيتصميمأمامنكرنوهكذامر.فيواضحة

رتها.تقتلأنقبلنفسهاعلىوالانغلاقالمسيحعلى

منوتتكؤنالمرحلتبنتتوسثطحقبةمع،وأورشليمالجليل.محذدينموقعينتقابلانمرحلتينعلىالعلنتةيسرعحياةمرفسوزع

فقد.عريضةوخطوطرسمةبسمكلالتاريختقذموهىولوقا،مثىبهاأخذتدالرسمةهذه32-52(.:أ).آخرإلىموقعمنيقودستقر

نأيعلنالذيالتقليديوافقماوهذا.الوفتبعضفيهاليقيمأورشليمإلىالجلبلمنمراتثلاثأففهذهبيسوعإنالرابعالانجيلقال

وقد،الموتمنالقائمظهوراتعنعينهالئميءونقول.المن!ةهذهفينشاطهمنجزءآومارس41(7:)يوالجليلمنجاءيسوع

كلمةفذ!واالواتعهتاتجريرإلىالانجياتصناحتاجبحيثمترئع،غيربشكل(أورشليمفيؤلدتالكنبسةأن)معالجليلفيحدثت
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إلىيسبقكم"هو:القيامةظهورفيللنسوةيسوعقالهمامعيتجاوبماوهذا28(.:1)4"الجليلإلىأسبقكمئيامتي"بعد:يسوع

7(.:)16لكم"فالكماترونهوهناك،الجليل

الذيبخبرهللإحاطةسهلةكرسيلة،التبسيطحدودآخرإلىالآموربم!ئطقدمرقسكانوإنتاريخيأ،أساسآهذاكلفينجد

تجاهالاسكاتولوجئة"التتمةض"أو"للإنجيلالمقذسة"الأرضمرقى!نظرفييمثلالجليلإن.الجليل،أورشليم،الجليل:مثفثفييبدو

نأبعد،القريبالوقصفيالمجيءوانتظرتالجليلالىلجأتالتيأورشليمجماعةفلبفيإنجيلهألفقدفمرقس.مزمنةاللاأورشليم

المجىء.الىتلميحالواقعفيهما7(،:ا286::1)4الجليلعلىيدلآنمرجعينوالقيامةالآلامدورةفيأدخلولهذانبويآ.قولأععت

هذهإنثماليهردية(.التعابير)تفسيرالرثىلمالعامنجاءتلجماعةدؤنالثانىفالانجيل.النظرئةهذهضذفوتةالمعارضةجاءتولكن

،أ-627ي،6)2:إيجابيآدومأيكنأالجليلفييسرعتاقتلولكن.المسيحتقثلتالتيكالأرضمثاليبشكلالجليللناتقدمالنظرة

:12اورشليم؟إلىالدخرل:801-:11)يسوععلىانفتاحوضعفيواليهودثةأورشليموستبدوأ-12(..:034؟3:2-6-21،

فلا:الأولىالمسيحئةاللغةفيأساسأييجدفلاالمجىء،علىيدكبشكل16:7و28:ا4تأويلأما(.يحةالشرمعقموجواب34-37

تردا-23(21:ير34؟:24لود؟:ا5كور1،الفصحثةللظهوراتالاهدالتقليدفي)هر"بطرس"ولا"سبق"ولا"الجليل"

الذينأاليهوديعئهووز.62:ا4فيالمسيحيينعندالمجىءخبرةعلىليدذاطلاقآئستعملفلا"رأى"فعلأما.مماثلسياقفي

"رأى"فعلأنإلىهناونشيرالمجىء.عنالحديثمعرضفيلسناوز،13:41وفي.عامةخبرةعلىدكوز،13:26وفييزمنرا.

والقيامة.الفصحبعدالمسيحظهوراتفيرؤي()تراءى،المجهرلصيغةوفيأ(9:كور1)الأولىبولسخبرةفي-رد

خاصقعقملا.اجمالثةفكرةلا:الثانىالانجيلبتصميمتتعققإشاراتنجدلا(الزمن)تسلسلالكرونولرجنالاطارإلىعدناوإذا

الاجمالة.الكبرىالمراحلويرسمبالانجيليحيطإطاربشكلتبدوالئ"الاجمالات"هناك.مرقسأرادهابنيةاكتشافعلىيساعدنا

بالانجيل"وأمنرافتوبوا.اللةملكوتواقتربالزمانتم:فيفولالملكرتبشارةيعلنالجليلإلىيسوعجاءيوحنا،اعتقال"وبعد:الاولى

فدخلكفرناحوم،إلى"وجاؤوا:والثانية.كرازتهفيالاساسىالموضوعفلاحظ،الجليلفييسوعنشاطخبرمرقسبدأ1(.ا-45:)1

هوهذا21-22(.:)1الضريعة"معفميمثللا،سلطانلهمنمثليعفمهمكانلأنه،تعليمهمنفتعخبوايعفم.وأخذالسبتفيالمجمع

وأيةمرقسكتبإجمالةأية:الشراحويختلف.أ-6،7213:؟-12ب37:؟13ب-212:؟93:ارج.يسوعتعليمتأثير

يكتب؟لمإجمالة

)8:بيسوعبطرساعزافمنعطفهناك.التعليمإلىبالاحرىتعودولكنهاأدبتة،نتائجلهايكونقدإشاراتإلىشراحويعود

الطابعيظهرحيثالثانىالقسمبدايةوفي.المسيحانتةيسوعهؤيةوحيفيذروتهيجدالذيالاولالفسمختامفيهنانحن27-.3(.

شديد؟فزعفيكانوا:41:)4التلاميذضعفعلىتتغثن92(8:؟ا-34ا:)4متدزجةاستنارة،جهةمن.المسيحانثةلهذهالاليم

؟2103-5-؟،)3:الظلمةفي،الخارجفيالآخرونظلبينمابعد؟(فهمتمأما2:اا-87:؟وتعخبواكثيرأتحيروا6:94-52:

:9؟31)8:بالآلامانباءاتثلائةفيلاحقآتعليسأأنفسهمالتلاميذنال،ثانيةجهةومنا-13(.ا8:؟ا-66:؟ا-12ا4:

لعثارشهودهمالذين35-37(:أ32،0-934:؟32-33)8:السامعينفهمعدمذكرمرةكلفيتبعها33-34(:ا.؟31

:ا-11:12)اليهودقيلمالعامعالنهاثىللانقطاعمخصئصفسئم(الأخيرةالأحداثخبر)تبليسندهماهذا.الدراماتيكىالصليب

الذيالمسيحسرتعميقهوالانسانابنوسر.الأنسانابنوسرالمسي!سر:حقبتينالانجيلوحيفييمثزأنأرادمرقسأنببدو4(..

.ومجدهقيامتهقبلوموتهآلامهعلىفيضذدالانتظارهذايصخحأنسيحاوليسوعولكنملتبسآ.انتظارآوسواهمالتلاميذانتظره
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الثانيالانجيلفيالكبرىالدينيةالمواضيع2-

مسيحىمحيطمعفيهشاركدينيلفكروشهدتقليدأورث.الخاصةبطريقتهلاهوتىإنهويوحنا.بولسمثللاهرتيآمرفسليس

حهةومن.جهةمنهذا.قرائهأجلمنالجوهرتةالطروحاتبعضداخلبحصرهيهتمأندوناكتشفهالذيالتعليمفنقل.فيهترقي

بشكلالتعليميقذملمهو.الانجيلثينسائرفعلكماليسوعالعديدةالخطبيقذمفلم،عقيدةمعفممنهأكثرراويآمرقسكان،ثانية

عنهاعئرالتيالكبرىالمواضيعالدارسوناكتشفوهكذا.الكنائستأقلإلىنصتهوسفمالواقعمنوحدهيخرجالتعليمتركبلمبايثر،

التعليمى.مرقسمضمونفيالنقاطبعضنختارونحنالتاثل،هذا

اللةوملكوتالانجيلأ-

"انجيل"لفظةأنإلا،التسميةبهذهيأخذوالمجاؤواالذينأنومعا(.:1)"المسيحيسوع"انجيلعنوانآ:لكتابهمرقسأعطى

يكنوا)اوانجيليرن(،حقيقثةيونانئةكلمةهىالتيالكلمةهذهمرفسبخزعأ.الكتابةفيالأدبىالفنهذاعلىلتدكحاضرةظفت

المسيحفيالخلاصكرازةعلىالكلمةبهذهفدك،الأولىالكنيسةلغةبطابعهطبعقدبول!أنيبدو.المسيحيةالثمارةعلىطتقهامنأول

فييستعملهامرةكلاليهننسبهاأننستطيعبحيث،قلبهعلىعزيزةلفظةالكلمةهذهمنجعلمرقسأنغبروفاعلتة.حياةمنفيها.مما

منالقائميسوع.الحئةيسوعكلمةمعخبرهيماثلفهوالجديد،العهدفياللفظةواستعمالهذااستعمالهالاعتباربعينأخذنافإذا.إنجيله

،الخلاصوعملوالآياتالمعجزاتوأسندتها1(،ا-1:45)يسرعفمفياولأأعلنت.الكنيسةفيعملهيمارسزالماوالذيالموت

البئ!رفدعتكله(،لمالعافيالبشارةهذهتعلن9::ا4؟الشعوبجميعإلىالبشارةإعلان:أ.:)13كلهلمالعافيبعدفيمافانتهشرت

نفسهيخقصأنيريدمن33:)8:شىءبكللهايضخواأنوتستحقالمسيحيينعلىنفسهاتفرضزالتومالسلطانها.للخضوع

:)13عنهميتكفمالذيالقدسالروحفيسندهيجدأجلها،منيتحئلرنهالذيوالاضطهادبيتآ(.تركأحدمنما9،::01يخسرها؟

يسوعنثماطفصؤر،قديمةذكرياتإلىعادبلالجسد،حسبيسوعيصؤرفلم16(،5:كور)2بولسفعلكمامرفس،فعلا(.أ

الكنيسة.أجلمنقراءتهاأعاد.الحاضرةالمسيحتةالخبرةفيالمسيحأحداثقراءةأعاد.كنيستهفيالحاضر

يؤسثسهيسوعزالماالذيذاكاللة"."ملكوت:.ممضمونهنادوا،الانجيل(منهم)ومرقىالمسيحثهونالمرسلونأعلنحين

العاأفيالمطلقاللهوانتصار.الجميعأجلمنوالسلامالنهائىالنظامهو.أجيالمنذإسرائيلانتظارمرضوعهو.وأعمالهبكلامه

اللة"ملكرتواقزبالزمان"تم92(،8:،1،11:)1المسيحهويسوعأنوبما،الآنوبعد.المسيحبفعلويتئمالمجيءهذامعيتوازى

في03-32(.ا-6،91:)4النصؤحرليسوعأمثالفي:الآنىالخبرسيسندهمقبلآئعدآالمبدأيالاعلانهذاويتضفن13(.:)1

معجزاتمعنىأيضآهرهذا.الغلبةوتذشنتالبذارونما34(.:1)2الأولىالوصئةعنسألهالذىللكاتبيسوعأعطاهاالئالكفالة

المسيححضورعنعلامةهىالمعجزاتهذه23-27(.)3:الثياطينواركونالشيطانعلىالشر،قوىعلىينتصربهاالىيسوع

سائرشأن)ضأنهالماضىفقطيذكرأنرفض41(،:)1ورحمةقدرةمنفيها.مماالفعلاتهذهمرقسأوردوحين.اللةملكوتوبداية

تكادرمزئةوهناك.الكنيسةتذكرتهكاانطلافآعنهيعئروأنأخصئائه،وسطاليرمالفاعلالمسيحعمليتأملأنأرادبلالانجيليين(،

)ينهض("يقيم"يسوعيتجاهلها:أنايألفاظ،بدينامئةالمتحرالمسيحىالقارىءيستطيعلاالتيالأخبارهذهتلجوهىخفئة،تكون

إنه4(:4-د1:0)اليهافأعيداللة،شعبجماعةمنالنجسالأبرصطرد.المرتىقيامةإلىإشارةفعلماوفي3(.أ:1)بطرسحماة

منأخضاءه،مجدهفيالآنيخفص،وهو،فمهمنبكلمةالهائجةالأمواجيسوعهذأ.المسيحدمفداهالذ!ماالخاطىءالانسانعنصورة

.الايمانإلىويدعوهمالشرهؤة
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محض.انتظاركموضوعفقطالخلاصيعتبرلامرقسأنعلىيدلأنللحاضر،الآنئةالقراءةوهذه،الماضيالىبالنسبةاليقينهذا

حياةونهايةالمجيد،الانسانابنومجىء،الانسانابنعردةووجهة.الأولىالمسيحئةالجماعةمناخفيؤلدعملأمجرئرالاننظارفهذا

لىتأتفتالى13()فالاسكاتولوجتةالخطبةمنحصوصأنستنتجهماهذا.معنىويعطيهبرنامجأئسندهذاكل،الأرضعلىالكنيسة

برجرها.الىالنهايةعنعلامةالكاتبفيهافرأىسبقها،وما07سنةاضطرابات

تثئتزالتماالكلماتفهذه:القلاقلتطلحينولاسيماجيل،كلفيالناسفيهيقعأساسىخطأفييقعلاالانجيلىولكن

ااا-5:تسأ؟0:231أع،الرسوليالارشادفيحاضر)موضوعالسهرإلممابالنداء،الآنمنذحاضرخلاصمتطفباتفيالمؤمنين

كما15(.أ:2،6-33:رؤ؟ا6-.5:بطأ؟2513:مت؟412:كر،ا-14ا13:روم؟أ-314ا:6كور11

العلامات:)أيكله"هذايحصلأنقبليزوللاالجيل"هذاأنلقرآئهمرقسأكدلقد.الزمننهايةحولإشارةأيإعطاءمنتحذرأنها

وتلكاليومذلك"أمامجهولأ:)الثانى(المجىءزمنسيبقى.ممرجبهالذيالمسيحقرلأيضآيتبنىولكنه3(..:)13المجىء(تسبقالتي

32(.:أ)3الآب"إلاالابنولاالسماءملائكةلاأحد،يعرفهمافلاالساعة

يسوعسزب-

كذلك.الانجيلىأرادهوقدملتبسهوقرأئه،لايمانمرقىيقذمهكمايسرعفسرالجديد،العهدكرسترلوجياخطالىعدناإذا

لمالعافيالموازيةبالنظراتفابلناهاإذاالأصالةملءتملكولكنها.تنفصملالاهوتتةوحدةئث!كلانوالوضيعلمالمتأوالمسيحالمجيدفالمسيح

فيبل،ذاتهفينأخذهعنصركلفييكمنلابهيتفردوما.الكتابىالارثإلالعودةدونصيغالسرهذاأنيعنيلاهذا.اليهودفي

الألقابفينتأقلحيننلاحظهماهذامسيحانية".غير"مسيحانثةعنالشراحبعضتكفملهذا.مفارقةمنفيهامامعالاملةالنظرة

ضخصتته.لهو"حذد"يسوععنمرقستحذثبهاالىالكبرىالثلالة

الانسانابنلفبأولأ:

الكرنعلىيتسفطواأنلهمئعطىالذين((،العلىقذيسى"شعبعلىوينطبقجماعىالرمزحيث714:داإلىاللقبهذايعرد

إلىالجماعثةالصورةمنننتقلممئزآ:موضعأأخنرخأمثالفيهاتمثلالتيالمنحرلةالرؤىأسفارمستوىعلىالأمورستتبذلولكن.كله

بعضنجدالتيالمجيدةالوجهةهذه.اللةشعبأعداءليديناللةعريقعلىيجلسوهووظهرخفيآكانحماوفيلمخقصالفردئةالصررة

-أ.:2)مرالانسانابن"سلطان"عنوالأقوال.أخنرخوفيدانيالسفرفيؤجدتقد26(،:أ383،)8:مرقسإنجيلفيسماتها

ابنوجهة،المعاكسةالوجهةالكتبهذهفينكتشفأنالصعبمنيبدوهذا،مقابل.اا-734:فيالانسانابنترليةتعكى28(

متألمشعبالآنهودانيالفيالغلبةينتظرالذيالشعبأنفيضلثلا.الثانىالانجيلفييظهركماوالموتالذكإلىالذاهبالانسان

المتأثم،اللةعبدفيأشعياأناشيدمناستقىفقداخنوخأما.الملكوتتةالتولية.ممناسبةإلايظهرلاالعبارةهذهاستعمالولكنومضطقد.

يتبتاها.أنالمتأخراليهوديلمالعارفضمسيحانتةوجهةوهى،الآلامحماتيأخذلمولكنه

التعارضفينكتثمفهماهذاالمجد.إلىيقردالألمأنالعلممع،الانسانابنمسيرةل!جملايتلازمانوالألمفالمجدمرفسفيأما

وعرفوا.خطاهعلىصليبهمحاملينفيهاثاركراأنعليهمأنوفهموامعفمهم،آلامالتلاميذعرف8::31-89:فييميطرالذى

ونقول.مرقسعملمنهودرفتينفيالتقديمهذا.التجفيشهدفيمسبقةصورةعنهوجدواالذيالقيامةمجد،القريبمجدهأبضآ

وهذه.مرمنالثانيالقسمبنيةتؤثفالتي32-33(:ا.؟03-932:؟31-33)8:بالآلامالثلاهـلةالانباءاتعنعينهالثمىء

ومامرقسخارجالانسانابنصورةغيابرغمولكن..ممرقسخاصتدوينأمامأنناعلىلتذلتكفىمعآواللاهوتثةالادبئةالوظيفة
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،يسوعإلىتعردتقليدثةصورةأمامبالاحرىنحن.الصورةهذهخلقالذيهرأنهإليهننسبأنالصعبمنيبدوولوقا،متىفييوازيه

المسيح.يسوعشخصتصويرفيالمسيحانثةنظرتهإلىوأدخلهامرقسفيهاترعثعوقد

اللةابنلقبثانيأ-

يأ؟6،24:تكفيكماالسماوقيوضعهعلىالبيبلىبتجذرهيذلاللقبفهذا.الانسانابنلقبفيشبيهةمفارقةوتكمن

؟27:مز؟13:ا7أخ؟741:مص2)اللهسلطانفيالملأيشاركدهاساميةوظيفةوعلىء،ء:حك؟12:1؟6:أ

"تمرن"يعلنا(ا9-:)1المعمودتة)ظهور(تيوفانيةوفيا(.:)1البدايةمنذالمسيحعلىاللقبهذاينطبق،مرقسوفي3(.:أ.

الحبيب.اللهلابنالالهنالمصيرالسماوات(63:91)أيق

الصوتألفاظأنننسىلاولكن.القيامةمجدفيعلنيسوعجسدمنيئغال!ةفمجد2-8(.)9:التجفىعنعينهالئىءونقرل

.ممعنى"الحبيب"الابنعبارةكانتإذاأ(.:42)أشلمالمتأاللهعبدحرلالأولىأشعياثيدالىتعود،الحدثينفيدؤىالذمم!السماوي

:42أنقإلىيحيلنااللهرضىفذكر(،اسحق)ذبيحة22،212،16:تكفياللفظتةجذورهاتجدالترراة(في)كماالوحيد""الابن

علىفدتت(خادماو)فتى"بايس"لفظةالىوالهلنتةاليهودتةالمحيطاتفيانضقت)هويوس!إبنلفظةإنثم18(.:12مت)رجأ

الذياللة""ابنالبارحرل2(.أ-3)2:الحكمةسفرفي53أيقاستعماللهيشهدماهذا.الثانىأشعيارسمهاالتيالسرئةالصورة

هذاعلىأنيذكرناظلأسياقهمن31(9:لرفيالراضحالتلميحالىلعودأن)دونهنايتقثلفهرالتجفىمجذأماالاشرار.اضطهد

قلبفييصبحبلاعلانآ،فقطيشكللااللة""ابن)ووظيفة(لقبيصبححيننذ.الغلبةإلىيصلأنقبلالمرتأبوابيجتازأنالابن

93(.:ا)5الرسالةهذهنهايةفيالمئةقائدبهاعترفساعة(آا:ا)4الصليبعلىموتهسبت،الآلامحبر

يظهرلا"الله"ابنلقبأناللافتفمنجدآ.هامة،الاولانىالمسيحىواللاهرتالانجيلىحصةتبدوالنصرص،هذهكلفي

أولىفييظهرلمهوالئمرأح:بعضقالولهذاالمعفم(.فمفيإلايظهرلاالذىالانسانابنلقبمعيحدثما)عكسالمخفصفمفيابدآ

"ابنفلقب:المعاصراليهودفياالعاتأثيرالىعائدي!الرسولثةالكرازةفيوجودهث!رحلاولكننا.لاحقةتأفلاتفيبل،الانجيلطبقات

.اليهوديلمالعامنغانبمسيحانيةكتوليةاللة"

)مرالآبلل،الابنيعرفهالا:ومتىمرقسعنلىتردمقاطعفيلنفسهيسرعيعطيهالذيالابنلقبهو،اللقبهذاأصاسفيما

اللقبوهذاور(.27:اا)متالآبإلآالابنيعرفأحدمنماوز(.12:6)مرالحبيبابنهسرىللرجلبقىماوز(.13:32

لمالعافيلهوجودلانداءلهايشهدالتيواللة،يسوعبينالفريدةللعلاقاتصدىأمامنحن.المعروفةالنظرئاتمنأيفيينحصرلا

الالهيةالمهقةفكرةاللة""ابنبلقبمرقسيربطحينوهكذا93(.:1)4الآبأيها"أبأ"،:صلاتهفييسوعاستعملهنداءاليهودفي،

فلا.اللاحقالمسيحىللفكرصدىيرىأنيزدالذياللاهوتىئثبعلاالقرلهذامثل.الاخيرةلأصرلهأمبنأيبقىفهو،المؤلمةوالطاعة

نستطعلاأنناغير.اليونانىلمالعامقولاتفيهادخلتكنيسةفيطرعآستوتدالىالمسيرةلهذهمستعدينكاناعالمهولامرقسمروع

عنهعترالذيبالتجديففالاطمام.الرابعالانجيلمنقريبأالثانىالانجيلتجعلحماتهناكالئافى،للالمجلالمحذدالهدفرغمأتهننكرأن

اللةيسوعيكونأنفياللة،مجدفيالالهى،أالعافيمشاركةتعنياللة""ابنلقبأنعرفناإذاأفضلفهمآئفهم64:أ4مرفيقيافا

33(.:ا.)يو

المسيحلقبثالثآ:

"تحديد"هوهذاأنعلىدلآالكتابعنرانففي.المسيحاعتبرهمرقسلكن.يطرحسؤالالمشح؟نفسهيسرعاعتبرهل

وتستبعدزمنثةمسيحانئةتتضمنلأنهاالتسميةهذهأهمثةمنخففمرقىأنيرونالذينمعارضينالكلامهذانقول.يسوعالانسان
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نعمواوالذين12(3:؟34:)1فالشياطين:هوتنهعلىالصمتيفرضيسوعأنانتباهنايلفتالانجيلهذانقرأفحين.الصليبعثار

بعدالسرهذااكتثمفواالذينأنفسهموالتلاهجذ.عنهيعرفرنهمايكشفوالابأنئزمرون26(36:8؟7:؟5:43؟1:44)بالشفاء

لاأن"أوصاهمالتجلىوبعد.3(.)8:أحدأ"يخبروالاأن"أمرهمبطرساعلانبعدالسر.هذايفثحوالابأنثذةأمروا،طويلةتهيئة

9(.:)9رأوا".كلاأحدآيخبروا

:7فينقرأ.مدلولمنفيهوماشفائهمخبرفنشرواعخلواشئفوافالذينينفذ؟لمالواقعفيأنهمعالمحثر،الموقفهذانفهمكيف

الخبر".إذاعةمنأكترواتوصيتهممنأكتركلماكانولكنأحدآ.بخبروالاأنيسوع"أوصاهم36:

المسيحأنهواعيأيكنلمالذيالتاريخبسوعبينجسرآيضعأنالانجيليأراد:الأولى.الحاليالقرنبدايةمنذالنظرياتوبرزت

يكشفأنيسوعأرادما.الاكتشافهذاقبلالتأخيرفيالسببفسئربالصمتالاوامرمرقساستنبهطوحين:الكيسةاممانوبين

تدرسأنفأرادتدفاعىإطارفيالكنيسةتحركتفالوا:أناسوتبعها.المسبقةبالأفكارمملوءةنظرئةأ(.:)9القيامةقبلمسيحانثته

شعبه.معيسوعرسالةفئلتلأجلهالذيالسبب

الصمتفرضيسوعكانفإن.ومرقسالتاريخىيسوعبينانفصامأيبهاالقائلونرفض.الأولىضذالفعلردةهي:الثانية

مسيحانتةفكرةيتجتبولكىالرومانئة،السلطاتلدىالظنرنبسببذلدعليهتفرضالفطةأناعتبرفلأنهالسر،كشفمنومنعهم

إطارأتصلحنظرئةوهى،يسوعسرفيالكنيسةبتفكيرترتبطنظرثةأمامنكونوهكذا.أنفسهمتلاميذهعندبل،سامعيهعندزمنئة

المسيح.يسوعشخصالىللتعرفللكرستولوجيا،

وهناك(.يعرفهلمأميسرع)عرفهذاتهحذفيالمسيحانىالسرهناك.المرقسىبالتدوينالمسيحانىالسرإرتبط:الثالثةوالنظرية

مرقسنظرفيهوالسربينهما.الجمعصعوبةمعالثانىالانجيلفيموجودانكلاهصاالخ!ر(.)بسببالمسيحانىالسرعنالكشف

،الأرضعلىحياتهخلالمجيدواحد.مسيحانالانجيلىيتجاذب.لاخفائهنبذلهالذيالمجهودرغميسطعالنورلأن،لكشفهمناسبة

الزتيبفييتسخلالآخر""المسيحأنإلىشسيرأنبذلكمرفسأراد،بالصمتالناسيسوعأمرحين.ومتألمخفىانسانابنوأخر

تجمع.ولاتفصلنقيضةأمامنحن.الالهي

طفيفة.أدبئة"زيادات"بعدالانجيلىصاغهالذيالسرمرضوعفيالمنهجىالتماسكعلىفشذدوا،كيلةعنالثراحبحثلهذا

شكلبل،مسيحانتتهعلىاعزاضأيحردمالمذكيسرعموتإن:الأولىالدرجةفيدفاعيهوالعملهذاعلىأشرفالذيفالهدف

ينتزعلاهذا3(.ا)8:رسالنههكذايتئمأنالهتة()ضرورة"بجب"لأنه61-62(،:ا)4المسيحلأنهماتفيسوعلها.مكؤنآعنصرآ

هوالمجدهذاحذأفيإلىتبثنإذدورهاتلعبالسروتجاوزات.مجدهعلىدكبهاالتي(المعجزات،التجلى)المعمودية،الآياتمنشيئآ

أعطيتالتيالآلاممسيرةيحطمأنيرفضالآب،لمشيئةناشطفكئماهد،الشكلهذاعلىتصرفتإن.الآنيخنقهأنيريدمنتجاهطبيعي

المحذد.الوقتإلى"محفوظأ"ظلالذيالبهاءتحرروحدهاوالقيامة.له

يتوافق،المسيحأنهعلىيسوعرفضواللذينشرحآويرفر23(،:اكور)1الصليبلعثاردومآيقذمأنمرقسأرادهكذا

بقىفقدالسرموضوعأما2(.:21؟أ.9-:01؟ا.5-:5؟2،917:عب؟26-2427:الوأخرىرسولثةوكمابات

يبئناأنإلأمتى()خصوصآرضيافمااليهما،المشارالوجهتينبينالتوازنالانجيليانهذانقطع:التخفيفبعضمعولوقامثىعند

فاعزف:،الكهنةرئيسسأله.والصليبالآلامعندإلاحقآئعرفأنأرادهافمامرقسأما.الارضعلىحياتهخلاليسوعمسيحانية

61-62(.:1)4الاقدرة"يمينعنجالسأالانسانابنترونوسوف.قلت"أنت
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التلاميذجماعةج-

معبيسوعيحيطرن)الذينرؤسائهاحولالملنئمةالمسيحيةالجماعةالتلاميذيمثلبهموضوعمرقسعندالألقاببهذهويرتبط

تدذالتلاميذ،تمئزالى1(4)3:معه""كانأو(ا:01؟ا:6؟2:41؟1:18)"يسوع"تبعوعبارةأ(..ة4عثر،الاثى

31(.أ--7:ا.)شرطولاقيدبدونللملكوتليتكرسواشىءكليتركون:نحفصهممسيرةيعيشرنالذينالمسيحثيندعوةعلى

والشرطللتلاميذالمقذمةالمتطقباتهىتلك34(.)8:يسرعخطىعلىالصليبيحملون35-45(.:1)0يسوعألاممعيتوافقون

المسيح.شخصفيتدشثنالذىالعجيبالسروبواسطتهاالكنيسةفييمتذوهكذامعقمهم.فيهيقاحمواأنيرجونمجد

فيالذينولكن.اللةملكوتسرأعطى"لكم:لهئعطىرفيعامتيازلأفييقابلهمالهصعوبةمنفيهوماالتلميذوضعولكن

نأالانجيلىأرادوهكذا.وتفسيرهالزارعمثلبيندخلتقدجدآالقديمةالآيةهذها(.أ:1)4"بالأمثالشىءكللهميعطىالخارج

الامثالدورأنفي.يعفمهأنقبلالفكريحرك"لغز"عينهالوقتوفيالبسطاء.الىيتوخهالصررةفيتعليم:جديدةوظيفةالأمثاليعطى

الظلمةهذهمعنىفما.يكشفهالذيهووالموحيالجليانى(.العالمفي)كماكذلكوببقىلغزهرالمثلإن.الحقيقةحجبفيليس

لاولكن.أعمقعمىفيأعمىشدبئينزلحيندينونتههكذايمارساللةأنعلىمرقسدذ:قصاصعنيتحذثمنهناكالمتعضذة؟

تمييزدون21-22(:)4أعلنحتىالملكوتسرالجموعالى"يسفم"أنيسوعرفضإنفماالنور.لإخراجمناسبةهىالظلمةأننن!ن

علىأشرفالذيالهدفذاتيلاحقوكأنهبداالامثالنصنفيالأقوالهذهالانجيليأدخلوحينسيظهر".إلاخفي"لا:ألسامعينبين

والمجهولالمعروفالمسيحمفارفةتبرزحيثكرستولوجىتمليمأمامبلدفاعىكلامأمامالنصوصهذهفيلسنانحن.بالصمتالأمر

والرضيع.المجيدوالخفى،بهالموحىمعآ،

مدلولعلى،غيرهمشأنشأنهم،مغلقينظفرا.لهمأعطىالذىالامتيازمعيتحاوبوالمفالتلاميذيدهشنا:واقحآهناكولكن

خلالعليهمسيطرالذيفالخرف.معقمهمأعماليفسئروالكىوعيأأكثريبدوالمأ-7:18(.:3)4القاسىالتربيخفنالهمالأمئال

السلبئةالنتيحةعندهمالخبزلتكثيروكان.يزافقونمنمعبعرفونلاأنهموبئن4(،0:)4اممانهمقفةعلىدذ،البحيرةعلىالعاصفة

أذانلهمئيصرون،ولاعيونلهم.يفهمرنولائدركونلاهمقلربهم"."لعمىالمعجزةمغزىفاتهم21(:،8:17؟51)6:عينها

.يسمعونولا

نأالجميعباسمبطرسأعلنأنبعدنظنهفدماهذا؟المسيحهويسوعأنالجميعباسمبطرساعزافمعالامورفهمواهل

اسلوبأمامهنانحن.الآلامعنالحديثأمامواضحأالتلاميذعنداللافهمظهروقد.كذلكالأمريكنلمالوافعفي.المسيحهويسوع

)علىهتا"الفهم"سوء!ضل!لهوأثارتدريجيآالقارئوخه،فيصرئةاعتراففقبل.وتربوئةراعوثةأهدافأجلمنمرقساستعمله

ذاتها،حذفيالمسيحانئةعلىلاليطقذاتهالاسلربيبرز،الحاسمالمنعطفهذاوبعد.رئيسئةحقيقةنكتث!فيجعلناالذييوحنا(طريقة

يكونوالمالذيالاساسىالتعليمهذافرسمتالثلاثةالآلامبإنباءاتفهمهمولاالتلاميذحيرةارتبطتررافقها.الذيالألمطابععلىبل

المجد.فييدخلأنقبلالصليبعلىويموتلميتأأن،مهمتهإلىبالنظرالمسيحفعلى:يتوقعونه

والتايلخمرقس3-

علاقاتحولالسزالحالآوتبرز.انجيلهتدوينفيومعفمالايمانعنومدافعككاتبالعطممرقسدوريبرزالآنحتىقلناهما

:فائدةوبدونعقيمةلأنهاللانجبلالتاريخيةالقراءةيستبعدالاولنتجثبهما:أنيجبنقيضيننجدالمجالهذافي.يسوعبخبرالانجيلهذا

بحدالذييقينهالحياةهذهإلىنقل(الكتابأو)مرقسفالكاتب.الكنيسةاكلانعلىبل،الماضيفييسرعحياةعلىتشهدلاهى
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التقليد(من)المتحررةالليباريةالمدرسةموقفهوهذا.البداياتعنمتماسكةلوحةعندهنكتشفأنمستحيلآي!دوبحيثالفصح

.المعروفالالمانىالمؤولبولتمانخطىعلىالقديمة

يسوعحياةحرلبسيطآتقريرآ،خاصةمروفي،عامةالاناجيلفييرىالكاثرليك.منكبيرعددالماضىفيمثلهالثانىوالنقيض

أنهمفطرا،الثمفهىالنقليدمنالآتيةالاختلافاتببعفى!وقبلوا،الاحداثتسلسلمسترىعلىتنازلاتببعضقاموا.الأرضعلى

مسبقة.أفكاركلمنالمعتقةالعقولترضي"يسوع"حياةليدؤنراالكتاباتهذهإلىيستندواأنيستطيعون

بينونقف،وذاكالنقيضهذانرفضتجعلنا،اليومالشرأحمنكبيرعددبهايقرمكماللنصرصصادتةدراسةإن،الواقعفي

نأنستطيعلاونحنوآخر؟انجيلبينالاختلافنفسثركيفوإلا.عيان"شاهد"كتبهمفضلصحافيتقريرأماملسنافنحن.الاثنين

علىيقرأوهاأنحاولواالرسلأنفيشألا.وأقوالهوأعمالهيسوعحياةدومآتبقىالانطلاقفنقطةللاناجيل.تاريخىطابعكلنرفض

موجود.لاشىءمنيستنبطرهالمولكنهم،القيامةضوء

وشخصيأواعيآتفسيرآفستروإلى،يسوعحياةلأحداثأمينآالجوهرفيظلولكنهحاذتأ،راويآفيهنكتشفمرفس،يخم!ماوفي

الايمانعرفهالذيالمجيدفالمسيح.الانجيليينمنأحدعنولايوحناعنمرضيختلفلاالمجالهذاوفيونقلها.تسفمهاالىالأحداث

مبنيمؤئففيويرتئونهافيروونهاالأحداثإلىينظرونحينإليهايرجعونالتيالنقطةالانجيلتين،وسائرمرفس،إلىبالنسبةهوالأولانى

وصحيحآ.متماسكآتعليمآمنهفيستخلصالقارممئىلدىمفهرمآالانجيليصبحوحدها،الزاويةهذهومن،الزاويةهذهمنأدبيأ.بناء

اختاروافإنالتقليد.بواسطةإليهموصلت،وأعمالأفرالعبر،أحداثعبرالتعليمهذاأعلنرا)الانجيليين(وخلفاءهمرقسأنغير

التاريخ.فيتتجذرالجميععرضهاالتيالأحداثهذهأناعتقدوافلأنهم،بولسفعلكمامجرد،بتعليميأخذوالموالتعليمئةالطريقةهذه

فلسطينفيعالقحقيقىانسانبلالميتولوجيا(،لمعافيكما،صورةفي)فكرةسطرةيسوعليس:ايمانومرضوعالكرازةمنجزءإنها

يعنيلاهذاالتقليد.فيفقطنرائهاؤجدتأخباركتابةإلىالتلاميذتدفعلمالتعليمحاجاتأنيعىلاهذا.الرومانيةللسلطةالخاضعة

إستعملها4(.ا:35-)4المهذأةالعاصفةقئلنأخذ.للكلمةأوللحدثالأولانىالمحنىحؤلتقدزيادةأواصلاحباييقوموالمانهم

عنيتحذثالاالبحرصار.ا:3-6أيون:23-03؟ا70مزفينقرأممافريبةفجاءت،كنسمةكرازةخدمةفيوجعلهامرفس

فيولكن؟تاريخىتقريروكأنهالخبرهذانقرأكيفالوثيئ.لمالعاإلىالوصولمنالبشارةيمنعماهىوالعاصفةالشر.مركز(البحيرة

استنباطآ؟استنبطوهالرسلإنالقولنستطيعهلالمفابل

لاواقعهناك.الفارغالقبرواكتشاف،الأعلىالمجلسأماموالمثولالبريةفيوالتجربة،والتجلىالعمادعنعينهالشىءونقول

شهودأمامأنهفيظنالمزرخعلىنفسهاتفرضقدالتيالملموسةالتفاصيلبرفرةنؤخذلا.حركاتهنفصلأننستطيعلاولكننافيه،شك

التاريخ.فياهتمامهكليجعلأنقبلالتعليمعنيبحثالانجيلنولكندورها،المخيلةتلعبوقدتث!ويق،منفيهوماالخبرفهناك.عيان

نأشرطواقعثةتبقىفالمحاولة.وحياتهالتاريخىيسوعقسماتنرسمأننحاولحينقيمتهامنشيئآتخسرلافالأناجيلهذا،ومع

التقليدمستوى)علىالنفسيرطبقاتخلالمننكتشفأن،مسبقةأفكاردونالخبرفيعنصركلنتفخصأنبنمفل،النصوصنقرأ

إلىنتعرفأننستطيعولكننا؟(،العلنيةللحياةالسابقةالفزةعننعرف)ماذافحراتهناكتكونقد.للحدثالأولىالنراة(والتدوين

التاريختة.بالصحةتنعمخاصةوقائعإلىكمايسوعوجه

فمن:الموضوعهذايئمكلفالمجمل.المسيح!يناممانموضوعوحدهاتمتلفلا،الاسلربهذابفضلعليهانحصلالىالنتيجةأما

ويشكلباللاهوتيرتبطخطرسم،الكنيسةوتقليد(الكنيسةبهكرزت)كماالكرازةيسرعإلى(التاريخفينعرفه)كماالتاريخيسرع
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مرعلىالكنيسةاكتسبتهاالتيبالتعاليمنهزأولنصوبنا(،إلىبهانشذ)ولاالتاريختةالمعرفةنتائجنهمللن.الباحثأجلمنملخةمهضة

المؤمن.لخيرهذاكلفيكونالكنيسةوتعليمالتاريختةالمعرفةتتقابلالعصور.

خاتمة

هولنايقذمهما.والتاريخئةالعلمتةثماكلناولاوالروحئة،اللاهوتتةمشاكلنالكلجوابآتكونكبيرةتؤسعاتمرفينطلبلن

وصيةالخلاصى،المسيحعملفهمعلىتساعدناسوفالدينامتةوهذهالبذار.منخرجتوساعةالأولىنمؤهاساعاتفيالمسيحتةالحياة

الذي،الوضاعةفياللةابنمرتوهو:.انجيلهجرهرنفهملكىرئيسىهومرفسإليناحملهوما.للإنسانيقذمهالذممطالايمانالآب،اللة

لم.العافيبينناالناشطحضورهتكفلفهىنيامتهأما.ايمانطريقالبئمرأمامويفتحالآبحمتهكذايكشف
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لوقاانهلادمق!مة:ثالثمقال

الكتابفيتكتشفالىالتقليدتةالمرادعندتوقفت.الأولوتاريخهلوقا.ممراجعالعشرينالقرنبدايةفيالكتابثةالدراساتإهتصت

وعملثةلوقا،عندالأدبتةالميزاتبدراسةإهتم.ذاتهحذفيالئالثبالانجيلفاهتئمالتدويىالتاريخجاءولكن.نفسهالكتابفيتماأكثر

اعتبرتولكنها،الازائتةالمسألةعلىتركزتالتيالتكوييئالتاربخدراساتعنبعيدوننحنكم.تدوينهألهمتالىوالفكرةالانجيلبناء

قبله،كتبواالذينإلىعاد.الأولالطرازمنكاتبهرلوقاأننرىسوفدقتها!فيعليهايحافظوأالتقليدثةالموادجمعمقفشألرقا

الصحيح.ترتيبهحسبوفذمهكتبوا،فيمادفق

الثالثالانجيلىبناءا-

.والاسلوباللغةعندالئص،عندنتوقفلوبناءدراسةقبل

أ-النمن

رقمالبرديةلوقا:ئحصفيماهاثمشاهدإلىنشيرأنيجبولكن.ومرقسمتىيوردالذينفسههولوقاانجيليرردالذيالنصن

ماالىيعودتقريبأ(كلهلوفا)أي22:4-24:53و:18ا-3:818يتضثنالذيالصفيرالكودكسفهذا.ا619سنةنشرتالى75

وء175.22سنةبين

لسناأننايعنيهذا(.الاسكندريةفيدؤنوقد،الرابعالقرنإلى)يعودالفاتيكانىالمخطوطفييردمماجدآفريبهوالنمنهذا

جدآ.قديمزمنإلىتعودنسخةأمامبل"،غربى"نصأمام

لوقالغةب-

ميزاتها:بعضوإليك.الأعمالوسفرالثاكالانجلنقرأأنبعدلرقالغةنعرفنحن

متنؤعةلفةاولأ:

.الكتابأقسامبتنزعتتنزعوهىجدأ،متنزعةهىلوقالغة

لا)6:37-38(:الالهىالمجهولهناك.اللةباسمالتلفظلنتجئبالعديدةالطرقمثلأ،.أرامئةخلفئةفييسوعأقوالتبدو"

؟1ا-4ا:35:41؟13؟ا-48.:ا2؟ا.:9-أا؟ا)8:8يعطيكماللةأيئعطواأعطوا.اللهيدينكملئلاأيئدانرا،لثلأتدينوا

)أي"أحضانكمفيئعطونملآنأ"كيلأ6:38:فينقرأ.اللهعلىأيضأيدكالذمم!اللاشخصىالجمعوهناك:26(.ا19،:184

:9؟ا41،35:6؟:1248رجيسزدها(؟اللة)أيمنك"نفسكيسزدونالليلةهذهفي،جاهل"يا0:2:ا2وفياللة(.يعطيكم

الابنكلامونقرأ.اللةعندمنأيالسماء"،منأيةآخرون"طلب:ا:6أافيكما"السماء"لفظةوهناك23:92،03.31،

اللةعندأي:7(.1)5السماء"فيالفرح"يكون:يسوعبفمقرأناقدوكنا:18(.)15"وإليكاللة()الىالسماءالى"خطنت:الضال

ملائكةامامالانسانابنبهيعزفالناسأمامبىيعزف:"من:8-9ا2فيكما"الملائكة"أمامعبارةوهناك02:4(.21؟:أ5)رج

1(.15:0)رجنفسهالآباللةأمامأياللة"
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يعطيهاماوهذاأع(،فيالأولمماالفصولعننقرل)وهكتاالسبعينتةاليونانئةالترجمةاصلوبدومآتستعملالطفولةأخبارإن*

مقدسآ.احتفاليآطابعا

الثخصثة.لغتهأصالةتبدوالقسمهذافي.تعابيرهفيحرآلوقايكرنالروايةفي،

غنيةلفةثانيأ:

)أوجنسيمانى:36(،ا4مرمع22:42)قآبا:الساميةالكلماتيتجنبإنهالجديد.العهدكئابلغاتأغنىهىلوقالغة

فيامرة3نجدهابينما(الحق)الحقآمينبلفظةمرآتستإلايحتفظولا.قرمىطليتارابى،اوصنا(،)أوهوشعنا،الجلجلةالجسمانتة(،

الهلينئةبالحضارةالمتحفترذاكلرقايبدووهكذا.الشعبثةالكلماتاولاتينيأصلمنالتيالكلماتيترككما.متىفيمرة3وامرقس

.والجمالكتابتهلببالصخةالاهتمامكليهئمالذي

الأسلوب:ثالظ

وخاتمةموقعها،تحذدمقذمةلهايجعلوحدودها.مقطوعاتهوحدةعلىيدكفهو.اليونانىالفكروضوحيعكسلرقاأسلوبإن

وفيا(.)3:هيوحنا"عنأنفسهميسألرنوهم،المسيحينتظرونالناس"وكان:كاملةبآيةيوحناخطبةافتتحمثلآ،نهايتها.علىتدل

36؟،5:1217،)رججنيسارت"بحيرةشاطئعلىيسرع"وكانالمشهد:لناصؤرا5:وفي.والتجربةالعمادبينربطا:4

:أ1-56:هوفيكتيرة".أخرىبأشياءويبثئرهمالناسيعظيرحنا"وكانيوحنا.عظةخاتمةنجد3:18في8:22...(.؟أ6:2

:33...5441؟:9:3643،11،رج".تسمعهكبيرةجموعإليهفأقبلتانتشارآ،يسوعصيت"وزاد

الذيالرجل.لمالظاالقاضىإلىتذهبالتيالارملةومثلالمزعجالصديقمثل.الامثالحتىزوجأزوجآالاموريقذمأنواعتاد

الأمثالفيدراماتيكيآ،المعجزاتسردفيموجزأأ-4(،:1)المطلعفياحتفاليآاسلوبهجاءكمادرهمآ.أضاعتالتيوالمرأةخروفآأضاع

.عماوستلميذيمعيسرعلقاءفيمشعأ،الآلامماهدفيكلاموبدونشفافآ(،الصالحالسامري،الضال)الابن

الانجيلبخيةج-

علىدتتئحماتوتذمللعناصرجديدبترتيبقامفقدعينها.المواداستعملااللذينومرمتمعنقابلهحينواضحةلوبنيةتبدو

5:92-93في.افلاطونعندالوليمةفينكتشفهايونانئةمادةحسبوليمةإطارفيمتلاالمقطوعاتجمعفقد.أمامهوضغههدف

محذدة.مراحلحسبكفهانجيلهيبنيلوفاإنبلا-22:4.38ا-24؟:41(؟الفريسي)سمعان:37-54اا(؟لاوي)وليمة

(4:31-أ:1)المقدمة:أولأ

للرسالة.تمهيد،الطفولةأخبار:جزئينوتتضقنأ-4(.:1)بالمطلعالمقدمةتبدأ

(52:25-:1)الطفولةانجار+

36-38(،-25؟:ه)1جبرائيلالملاكبهماب!ئتركلاهما.المعمدانويوحنايسوعبيندقيقةموازاةتقذموهىبلوقا.خاصةهى

،الرب)تباركالنبوثةيرحناومهضةواتنالولادةكانتثم(.الربنفسىتعطم:93-1،56)التعظيمنثميدمعلقائهماذروةوكانت

وحدث"(.بسلامعبدكتطلق"الآنمع04-ا)2:يوعحياةفيمرازيةمشاهدنجدهذا،وبعد8(..:57-1)وصباه(اسرائيلإله

يسوعكلماتأولىيقذمإنهيوحنا.عنديوازيهمايجدلا(ه41-2)2:عمرهمنعشرةالثانيةفيوهوالهيكلإلىالصاعديسوع
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السماويالآبمعفريدةبعلاقاتالمرنبطالوحيد،الابن،الابنهو،الأرضعلىوالديهتجاه:ورسالتهطفولتهبينانتقالةويشكل

.)2:94(

يستعيدا.السبعينيةالزجمةفيكماالقديمالعهدإلىمرارأا-2فيعود

61)تكالولادةإعلان،الملائكةظهور:يسوعوحىليقذمادبثة19الفنونذات

القديم.العهدأقوالإلىفيعودالسريعلنوسمعان

فييسرعسرالملهمونوالاشخاصالملائكةئعلنالأخبار،هذهمرعلى

(11:)2الربوالمسيحوالمخقص(:143)والرب35(.:1)القدسالروحمن

يتجالنالذيالملءإنهالوقا:انجيلفيماأوضحهىالكرستولوجئةالتعابيرهذه

يشبهكرسترلرجيأمطلعآالطفولةأخبارتثكلوهكذا.يسوعهومنلنالتقول

اي(.:ا)يو..."اللهالكلمةوكاناللة،عندالكلمةوكانالكلمة

ويستعملان.قدسىبطابعيطبعهماماوهذا،اللغةن

وزكريامريمفمفيالشكرونشيد13(.قض؟18،

بهحبلالذي،القدوساللة،ابنهو:الطبيعةتفوقأقوال

03-32(.:)2الأممإلىوالنوراللةخلاصيحملإنه.

الانجيلبدايةفيعمدآؤضعتوقدبعد.فيماالنمنوزه

كانالدء"في:انجيلهبدايةفييوحناوضعهالذيذاك

(4:31-أ:)3للرسالةالتمهيد"

لهكانمن:أأ-4.)3:التوبةالىنداءعلىتشديدمعالمعمدانيوحنامهضة،ومرقسمتىشأنضأنهالجزء،هذايورد

:يسوعرسالةفيالعلرتةالأعمالأوليوردكما(.المسيحينتظرونالناسكان:أ-18)3:هالمسيحانثةيسوعصفةوابراز...(ثوبان

مسيحانئةترليةيسوخعمادفيرأى2(.ا2-0)3:يسوعوزمنيرحنارمنبينالمسافةعلىواضحبثمكللوقاويدك.وتجربتهعماده

نسبهقذم"،الله"ابنهويسوعأنبتنأنوبعدا-2(.61:أشرجا؟ا-8:9)4ونبرتة(الملكوهرالابنهر2:7:يسوعمر)رج

متىعند)كمايسوعتجربةومهذتداود(.ابن،ابراهيمابنفقطوليس.آدمابنةشيتابن:)3:23-28كلهابالبشرئةيربطهالذى

فيالمشهدفأنهى،بالصليبالتجربةارتباطعلىيشذدلوقاأنغير.الشيطانعلىالبدءمناننصارهعلىفدتتلرسالتهالطريقومرذلى(

:3-53(.4!22:)13المحذد"الوتت"فيالشيطانعودةوأعلن(،91-2:)4أورشليم

(05ا-4:9:)4الجليلفيالرسالةثانيأ:

عأهنا؟إلىالجليل...منبتعليمهالشعبيثير23:د:)رجالجليلفيكلهموتعهيتحذديسرعرسالةمنالأولالقسمإن

وصيدا؟صور:1:21)5ومتى(فيلبس:قيصرية8:27وصيدا؟صورنواحى3:ا24-)7:مرفىعنلوقااختلفوهكذا:37(.01

(.فيلبسفيصرئة::1613

(03-4:61)يسوعكرازة*

ومتى1-6()6:مرقسمناتخذهاالتيالمعطيةهنالوقاقذم.3(.:16-)4الناصرةمجمعفييسرعبكرازةالقسمهذايبدأ

.الروحفيوئعلنالمقدسالكتابعلىيتأش!الذىالخلاصاعلان:الانجيلولىعنمسبقةصورةيكونمثهدآليزلفد-48(:3)13

حرئةبدت،النهايةوفي.قتلهوحاولوايسوعاليهردرفصثم.الرثنيينخلاصوئعلن.والمعجزاتالآياتيؤمنرنلاسامعونويطلب

أعدانه.منيفلتالذيالساميةيسوع

(31:11-4:6)الأولالجزء*

فيماالتلاميذوسيفهر.خصومهمعوجدالاتهيسوعمعجزات:هى:6-3:6امريقذمهاالىالأحداثذاتالجزءهذايقذم

انجيله(.بدايةفيالاولينالتلاميذدعوةفقذممرقس)أمايسرعائباععلىويوحناويعقوبسمعانعزمفيهالذيالعجيبالصيدبعدبعد،
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(7:25-6:21)نيكالجزءا"

بينمناختارهمالذينعشرالاثنيبنداءيبدأ.مثىعندتوازيهنصوصآيجدولكنه،مرقسفييقابلهمايجدلاالجزءهذاإن

عندالجبلخطةتوازيالتي،2-6094:،السهلخطبة)أوالتطويباتخطبةفيلتلاميذهيسوعتعليمخاصبثمكلويتضمنالتلاميذ.

النهايةوفيا-35(.)7:8المعمدانويوحنايسوعبينالعلاقاتعنمختلفةومعطياتا-17()7:المعجزاتبعضنجدثم5-7(.مت

د(..)7:36-كتيرأفأحثتالكثيرلهاغفر:الخاطئةنالتهالذيالغفرانعننقرأ

(55:-9أ)8:الثالثالجزء"

ومتزتا(.)8:يسوعرسالةإلىعشرالائناانضثمالبدايةمنذ4-8:26(.6:همرعدا)ما04ا-9::4مريتبعالجزءهذا

بالامثال"يكفمهمالذينو"الآخرون"،الملكوتأسراريعرفراألىلهم"أعطىالذينالتلاميذ:ليسوعالسامعينبينفئتينبالامثالالخطبة

يعلنرنعشرالاثنييسرعأرسلثم)8:22-56(.للتلاميذمحفوظةفتبقى،البحيرةشاطئعندالمعجزاتمنسلسلةوتتما(..)8:

بطرسفيهفرأى.سرةحولبالسؤالواجههمالنهايةوفيا-17(.:)ا"وتوزيعهاالأرغفةتكثيرفيأشركهمعادوا،وحالما.اللةملكوت

فأعلن،يسوعوحىالآبأكملالتجفىوفي)9:22(.موتهبإعلانالمسيحائىالاعترافهذايسوعوأكمل2(..:)9"الرب"مسيح

3(.)9:دبنؤتهسر

(:51128-9:)9اورشيمالىالصعود:ثالظ

مااوهذا،يسوعبهقامالذيالسقرلهذاكبرىأهميةيعطىفهولوقا.بناءفيابتكارآالاكثرالقسمهرأورشليمإلىالصعودإن

إطارفيلوقاجعلهاوإذمرقمى.فيالمراتوبعضآخر(سياقفي)ولكنمتىفيالقسمهذامنعديدةعناصرنجد.ومرقسمتىيمعله

زمنفيللتلاميذتعاليمقدموهكذا.السري(صعوده)موته،ذهابهنحووتجهها،ومجدهالمعفمآلامنحروتجهها،أورشليمإلىصعود

الكنيسة.

غيرتبدوالنصفينجدهاالتيالمعطياتوبعض.للأمكنةدقيقتحديدأيخدلاكما،أحداثتسلسلأيالسفرهذافينجدلا

من)انصرت31-13:33صيدا(؟بيتيالكالويلكررزين،يالك)الويل1ا-د:3ا.فيالجليلفيبعدزالمافيسوع.متماسكة

وأطالوعظفقدذلكومع(.والجليلبالسامرةمراورشليم،إلىطريقهفيهو)بينمااا:17(،هيرودسيملكحيث،الجليلمنهنا،

الانبياء(.قاتلةيا!أورشليم)أورشليم،34-13:35فيأورشليمفيمواعظه

مسيرةتوخهالئاه9:فيالاحتفالئةالبدايةفبعدالتقليد.معطياتيجمعأنللوقايتيحمصطنعاطارهوالصعودهذا،الواقعفي

فيأولىمرة.المقذسةالمدينةإلىيسوعصعودمرتينلرقاذكر،لمالعاهذامن"اختطافه"سيتثمحيثأورشليمإلىيسوع

"،أورشليمإلىطريقهفيهو:"وبينماا17:1فيثانيةومرة".أورشليمإلىطريقهفيوهويعفم،والقرىالمدنفي:22:"وسار13

علىلاوآخر،جزءبينتقذمأينحدلالأنناحقيقيئ،منهأكثرشكلىهرالتقسيمهذاالصعود.هذافيأجزاءثلاثةتتحذدوهكذا

التعليم.مستوىعلىولاالاحداثمستوى

المنحنيةالمرأةشفاء2(،.ا-:01))أو:72(السبعينالتلاميذمهمةئذكر:نادرةومعجزاتفليلةأحدائآيتضمنالقسمهذاإن

التعاليم.فييكمنالفصولهذهجرهرإن1(.ا-9ا:)17العشرةوالبرص-6(،ا:1)4الاستسقاءبداءالمريضا-17(،.:)13

شعبإلىيتوخهمنهاوعددا-15(.أ:392-33؟اا:22:8-37؟17ا:94-53؟22-24؟أأ:).يسوعبسريتعفقلعضها

-ا:6ا34؟:23-د9:13؟أ:54-3ا372-52؟92-2،32،اا-:4ااا؟ا-3:5ا).الفريسيينإلى،مسؤوليهإلى،اسرائيل
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-ا:11)الصلاةإلىويدعوهم2(..:52،1-)9:مهضتهمبحذدالتلاميذ:إلىيتوخهالأكبروالقسم1(.:9-184ى؟ا:2451؟

(28:03-18،-13ا26:16:1-33؟2241-34؟:1)2أالعاهذاخيراتعنوالتخقى-12(ا:1)2الامينةوالشهادة13(

ا-27(.ا:أ8:9؟:22-35:1718-48؟ا)2المعثمعودةبانتظاروالسهر

زكاحدثعليهويزيد:13(.01)ومرفس:13(1)9متىخبرمعلوقايلتقى(بأطفالالنا-!بحضإليه)وجاءا:د18في

ملكيعلنفهو:الانجيلمنالأخيرللقسمكتهيئةاللوقاقيالتدوينفيالمثلهذايبدوأ-27(.ا:)91الذهئةالدنانيرومثلا(.ا-:ا)9

.البعيدةوعودتهسرثي،بثكلملكأيسرعوتنصيت،أورشليمتعارضهالدممماالمسيحيسوع

(42:35-91:92)اورلثليم:رابعأ

الذقيالتقليديوالموضعالمسيحترفضالتياسرائيلعاصمةعينهالوفتفيهىالتيأورضليمفيالانجيلمنالأخيرالقسمكليتم

لئ!عبه.نفسهعناللةيكشففيه

92-48(:1)9اورشليمإلىالدخول"

المدينةأنأىرشليموجهفيوأعلن.كالملكنفسهيسرعفذم:أورشليمإلىيسرعدخرلمثمهد،الأولالمشهدمعالدراماتبدأ

47(.)آيوم"كليعئم"وأخذكالمعقم.أقامحيثالهيهلعلىسلطتهعلىودك.فتهلكملكهاسزفضالمقدسة

(22-ا0)فيسوعتعليم"

إعلانعلىخاصبشكليشذدلوقاأنغير)21:23-24:35(.ومتى31(::27-13ا)1مرقسأوردهمائقاربالتعليمهذا

ومرقسمتىاحتفظوإذ26:6-8(.21؟23:6:24؟:2؟)4الأعمالسفرفيهامةمكانةوسيعطيه2:34-38(.)0الموتىقيامة

وكان...الهيكلفيالنهارفييعفميسرع)كانالهيكلفيكقهالضعبإلىترخهتأنهالوقابئن،لتلاميذهالاسكاتولرجئةباظطبة

ابنوعردةالهيكلدماراسرائيلكلأماميعلنيسوعأنيرىلوفافإن21:37-38(.،كلامهليسمعالهيكلفياليهيبكركثهالشعب

الأزمنة.نهايةفيالانسان

22-23()فالآلامخبرء

حولتدورللتلاميذوداعخطبةالأخيرالعشاءوتضمن-15(.ا)4ومرقى)26-27(متىقذمهمالوقاعندالآلامخبرقذم

الأحداثوفي24-38(.)22:المعقمغياببعدسيعرفونهالذيالجديدالرضعحوللهم،أعطيتالىالمراعيدحرلكخذام،مهثتهم

غفرالذياسطفانس)مثلشهيدلكلومثالنمرذجهوالذياستئهادهوقيمةوبراءئه،،الأحداثعلىيسوعسلطةتسطع،التاليةالمزلمة

3-43(.23:د7،.)22:67-الأصبلملكهبانيسوعآلامففىالرلث(.يديبيننفسهوسفملصالبيه

(42)فالقيامةظهورات"

خبروزاد،الانجيلئينسائرشأنشأنهالقبر،عندالنسوةخبرأورد.أورشليمفيوالفصحالقيامةأخباركلموقعفحذدلوتاتفرد

يسرعكلماتتتضةعلى،الفصححدثحولالثلاثةالأخبارهذهدتتوهكذا.رفاقهممععثرالأحدعلىوالظهور،عماوستلميذي

ترسم:4-94:ه)24الرسولئةالمهفةانطلاقنقطةعلىدئتكما44-46(.2-27،)24:دالمقذسةوالكتب)24:6-8،44(

أع(.فيالكرازةخطرط

51-52(.)24:له"فسجدواالسماء،الى"زفع.الموتمنالقائمسيادةعلىيدكالذيبالصعودالكتابيتهى،النهايةوفي
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الانجيليلوقامراجع2-

المقذمةمنواضحهذا.قبلهصيغتئدكانتتقليدثةمعطياتاستعملولكنه.وبنائهلغتهفيبالملاحظةجديرةوحدةلوأظهر

المراجع.هذهالىنعودنحنوهاا-4(.:)1كتابهمطلعفيوضعهاالى

المطلةمعطياتأ-

مرفس(:)متى،الآخرينالازائيينعندنجدهاالآياتهذهنصفمنوأكثرأية.0115منلرقايتالف

.وحدهمرقسعندآية001.وحدهمتىعندأية023معآ.ومتى

ومرقسلوقا:أولأ

مرقسعندآية033

حسبوذلكمرفس،قذمهالذيالزتيبفييستعملهالرقاأنجهةمننلاحظ،ومرقسلرقابينالمثتركةالموادتفحصناإذا

يفابل11:ها-18:24ولو.31-36:44:مريقابل8:4-9:17ولر.أا-3:!:4امريقابلا-44:6:91لوإن.واسعةأفاسيم

:8.اا-3:6ا.مر

يوضحبأنهثهفيالخاصةميولهمعوتتجاوبلغتهيزةعلىتدذلوتا:إلىتعردوهى،تدوينتةاخنلافاتنجد،ثانيةجهةومن

مرقس.إنجيلمنانطلقإنجيلهدؤنحينلوئاأنالشرأحمنكبيرعددويرى.لقرائهالأمرر

ومتىلوقا:ثانيأ

خطهفيالمرادهذهمئىجمع:متنزعةنحتلفةفرائنفيتظهربينهماالمشزكةفالمرادجدآ.تبدومتشغبةومتىلوقابينالعلافاتإن

نذكرجدأ.بعيدبشكلوطورأجدآ،قريببشكلالانجيلينفيتارةتبدوالمشزكةالموادوهذه.إنجيلهكلعلىفوزعهالرفاأما،الخمسة

؟ا.8:8--مت31-7:735-9،22-28،لو(؟المعمدانيوحنا)كرازة،3:7.112-ت-3:7-9،17لر:الأولىالفئةفي

-مت31-2432-26،ا-.2،ا:9الر25-27؟أ:21-24،ا-متا-15،21-22أ:3.لوأ؟ا-9ا:6اا:7-دا؟ا

38-42...43-45،أ:2،28-27

اللة،بصدقأقرواأنفسهمالضرائبجباةحتىيوحناحمعراالذين"فجميع3:.7:92-لوبعيد(:)شكلالثانيةالفئةفيونذكر

31-21:32:متويقابلهايده".علىتعضدوافمالهم،اللهأرادهمافرفضرا،الشريعةومعقمراالفريسيونوأمايوحنا.معموديةفقبلرا

الضرائبجباةأما.بهأمنتمفماالبرطريقسالكآيوحناجاءكم.اللةملكرتإلىيسبقونكموالزوانىالضرائبجباةلثم:أقول"الحق

2-27؟4:92-23،31:همتمعأ:93-52الوقبه".فتزمنراحينبعدولرندمتمفماذلك،رأيتموأنتم.بهأمنرافقدوالخطأة

ا:34-36..متمعا:اه-295لرقبما:26-33.أ:6؟6تمعأ:ا-212لرق34-36،13.

الأرامئة)منالترجمةفيأوالمراجعفياختلفتمثتركةبتقاليدارتبطاهمابل.الانجيليينبينأدبىاتصالمنيكنلمأنهيعئهذا

اليرنانثة(.إلى

صمت.أوكلمةفيأئلمرآتفيعنهيختلفانفهما،المرآتبعضفي.ممرقسمباشربشكليرتبطان)خاصة(ولوقامتىكانواذا

ولمسهيدهيسوع8:3:"فمذمتوفي".الحالفيالبرصعنهفزالفاطهر.أريد:لهوقال،ولمسهيدهيسرع:"فمذا5:3لرمثلأ:

فاطهر.أريد:لهوقالولمسهيدهومذيسوععليه"فاشفقفنقرأ:41-42:أمرفيأما".الحالفيبرصهفطهرفاطهر.أريد:وقال
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ومع".البرصعنه"زاللوقا:معفقالولوقامتىفيماوجمع".عليه"أشفقمرثسزادوطهر".الحالفيالبرصعنهفزال

..وز.2،5،7،22،9203،24،:9وز؟22-25،ا-71،617-8:4،2وز؟92.3-أ-27،:58لورج:"فطهر".متى

ويوحنالوقاثالثآ:

إلانجدهمالاأشخاصأمامنحنتارة.متنؤعةالنقاءاتوجاءتيوحنا.إنجيلمعإنجيلهفيفالتقىومرفسمئىعنلوقاإختلف+

ومريممرتاالشقيقتان:41220يو؟ا6:6لويهوذا(:)أويوداالرسول:13(180يو3:2؟الوحنانالكهنةرئيس:الانجبلينهذينفي

:2-3(..أ2أ-2؟:أأيو:38-93؟ا.الر

يو:23،3الويهوذافيالثميطاندخل:13(.12يو:38؟91الوكملكبسوعحئوا:مشابهةاخبارثةإشارةأمامنحنوطورآ

يو5؟22:0الواليمنىملكسأذن:92إ.21يو؟22:43الرالموتفكرةأماماضطرابهخلاليسوعإلىملاكجاء:2-27(.13

الوبيلاطسبفممراتثلاثيسرعبراءةإعلان:24-36(.أ.يو07؟22:67-الواليهودأمامالمسيحانىيسرعإعلانأ(..:18

الوالقيامةبعديسوعيلمسونالتلاميذ02:3-7(0يو؟ا24:2الرالقبرإلىب!رسمجىء:4-6(.ا38:4؟أ8ير،22؟23:4،41

1(...21:9-هيو24:92-03؟الومعهويأكلون02:27(يو24:93؟

إلىارتفاعهوقتحان:"ولما951:لوفينقرأوالمجد.الموتفيالرفعة.شتركةلاهوتثةمواضيعأمامخنالمراتبعضوفي"

وفي".الانسانابنيرفعأنيجبفكذلكالبرئة،فيالحتةموسىرفع:"وكما3:41يووفيأورشلبم".إلىيترخهأنعلىعزمالسماء،

".أجمعينالناسإلمنجذبتالأرضمنارتفعتمتى:32:"وأنا21وفيهو".أناأنىعرفتمالانسانابنرفعتم8:28:"متىير

وموهبةشىء".كلتم"لقد03::ا9يروفيشىء".كلأتمالثالثاليوم:32:"فيأ3لوفينقرأ.يسوعتتضةموضرعوهناك

2:22(...7:930؟يو4؟24:أالويسوعبقيامةالمرتبطةالروح

الأرغفةتكثير1(.أ-21:9يو؟أأا-5:الولبطرسوالرعدالعجيبالصيد:مزكةأحداثآتحملكتلآويوحنالوقاويقذم"

العشاءبعدالوداعئةالخطبةاللة"(.قدوسأنكوعرفنابكآمنا7:اأ-6:ير:اللةمسيحانت:2اأ-9:2الربطرسواعتراف

26(.:31-13:17يو2-38؟22:4الوالسري

أدبئة.انصالاتإلىجدآقليلأتعودولكنهاكلاهما.منهااستقيامشزكةتقاليدإلىتعودويولربيناللقاءاتهذهكل

وحدهلوقا:بعأرا

:3(.)1المطلعفيالانجيلىعنهيتحذثشخصيتوثيقإلىتعودقدبلرقا.خاضةآية005يقاربماالثالثالانجيلفيويبقى

الاستسقاءبداءوالمريضالمنحنيةوالمرأةنائينومعجزاتا-2()منالطفولةأخبارمثلأخبارآفتتضئنجدأ.متنؤعةهىالمرادوهؤه

-ا:1)9الع!ثئاروزكا5(360-)7:الخاطئةارتدادوهناك1(.-9ا17:2-6؟ا:41،-17أ.:13؟أأ-7ا)7:العشرةوالبرص

وبعض2(..أ-:01ا-3؟)8:الرسالةفيالمشاركينحرلمعطياتوهناك4-43إ.0)23:اليمينلصنأوالصاعواللصن1(0

36-53(.3،-دأ:23)4الفصحئةوالظهورات1(:8-31232-33؟:)13هيرودستذخلات

السامرفي41-42(0)7:الاكبرالمديون:إرشاديئعدمعأمثالهيبلوقا.الخاصئةالتعاليممنعددآالثالثالانجيلفيونجد

البرجيبنيالذيالرجل:6-910)13العقيمةالتينة2(0ا-ا:16)2الجاهلالغى-8(0:ه11)المزعجالصديق03-37(01:0)الصالح

-8(.ا:1)6الخائنالوكيل-1320أ8:01،1-1)5الضالوالابنالضائعالدرهم:28-11330)4الحربالىيذهبالذيوالملل!
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والعشارالفريسى-8(0ا:)18لمالظاوالقاضىالأرملة1(7:00-)17واجبهإلآيعمللمالذيالخادم31(0-ا1:9)6ولعازرالغى

9(1:9-41.)..

.وفكرهبلغتهطبعهاولكنه.التدوينيعملهخلالمننكتشفهسابقتقليدمنالموادهذهلرقاإستقى

لفرفياتا-ب

ثلاثآ.فجاءتوالائتلافالاختلافمنالواقعهذاتشرحأنتحاولقديمةفرضياتوكرضت

الينبوعان:ايأولىالفرضيةاولا:

علىزادوقد.متىفيهيشاركهالذيبالمعينثانيةجهةومن.كلرفس،جهةمنلوقايرتبط.الينبوعيننظرئةهىفىضتةأبسط

نأغيرالتدوييئ.التاريخاحمحاباستعملهاوقدالمعاصرالتأويلفينجاحهاأشتالنظريةهذهبساطةإن.بهخاصئةموادالمصدرينهذين

لوقا(.يذكرهاالم4-68:26:همرلأقسومةا-9:718لواغفالبسببلا.تصحيحاتبعضإلىتحتاجالسهلةالنظرثةهذه

فيهالأنالتكرار.يتجتبلكى:عديدةلأسبابأغفلهاولكنه،المرقسيةالاقسرمةهذهعرفلرقاإنالقرلعلىعاقةيتفقونفالشرأح

دؤنهاقدالأممبينالرسالة.والعنصرةالقيامةقبل،الوفتقبلالوثنتينبينالرسالةعنيتكلمأنيريدلالوقالأن،محضةيهردتةمسائل

الرسل.أعمالفي

بهذه.كلرفسدومأيرتبطلملوقاأنعلىيدكماوهذا.مرذ!ضدومتىلوقااتفاقأيضآوهناك.ي64:همرإغفالهناك

مرقس.مناستقىكمامنهفاستقىلهموازيأتقليدآمرقسبجانبعرفيكونقد.البساطة

ايأولانيلوقا:الثانيةالفرفيةثانيأ:

بلوقاالخاصالمعينبلوقا،"الخاص"الخيريكونمتواصلينبوخعنفبحثوابلوفا،الخاصةالموادكميةعديدينشرآحنظرلفت

.ممضمونها.أوبلغتهاالفصيلةهذهيتمتزواأنحاولواوقد.الفصيلةحميناهماهذا.الآخرينالازائيينعنيفصلهوالذي

فلوقا.الانكليزيةاللغةفيكتبواالذينلدىخاصةبصورةانتثمرتالتيالأولاني""لوقافرضتةالحلبهذاخاصشكلوكان

نأغير.مرقسمنهااستقىالتيالموادومنالمعينمنأخذهابعناصرأغناهاثمأولىمرةكتبهاوثيقةبديئية،وثبقةنظرهمفيهوالاولانى

التفاصيل.مستوىعلىكماالتصميممستوىعلىلوقاعلىمرقسمارسهالذيالكبيرالتأثيرحذاتفئرلاأنهاهو،الفرضثةهذهضحف

للنصوصدتيقآتحليلأالأنطلاقنقطةكانت.الأولانىلوقاحولجديدةنطرةتقذمالدومنيكانى()بوامارفرنسثةنظرةوجاءت

ومفرداتهالأولانيلوقالغةبينالتمييزيستحيلأنهالنتيجةكانتولكنويوحنا.لوتاوبين،مرقسضدولوئامتىبينالتوافقلتفسبر

الثالث.للانجيلالأخيرالمدؤنلناتركهماوبين

استعانهلنعرفلاولكن.بهخاصةمصادراستعمللوقاأنالمؤكدمنيبدوأنههىالأولانى،لوقالفرضئةالرئيستةالصعوبة

.وفكرهبلغتهمتماسكواحدبينبوع

بيوحنالوقاعلاقاتثالثآ:

.ممرجعويرحنالوقاارتباطيوحنا.علىلوقاتأثير:المختلفةالحلولفقذمرابيوحنالوقاعلاقاتيدرسواأنالثرآحوحاول

مشزكة..ممراجعالاثنينارتباط.مضزك
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الادبى.المسترىعلىتقفلاولكنهاحقيقتة،علاقاتهىويرحنا:لوقابينالعلاقاتطابعيرافقالحلمنالأخرالثكلهذا

والانجيلالئاكالانجيلبينالتلاقىإلىبالاضارةنكتفىفنحن.الآنحتىصعبآزالمافالأمركلا.ذلك؟منأكثرنحذدأننستطيعهل

الرابع.

اللاهوتيلوقافكر3-

الرشرلتةالمهضةخبريجعلبأنفيه(تفرد)الذيومروعهالتقليد،صتتسقمهاالىالمرادوتنظيمتدوينفيايهدبنلوقاعملإن

.الاعمالوسفرالثاكالانجيل:جزئينفيمؤلفهنقرأحينأصيلآفكرآنكتشفيجعلناهذاكل،يسوعمهمةلخبرامتدادآ

ممتزةوجهةأ-

إليهاينتمىالتيالقديمالعهدحقبةهناك.الخلاصتاريخفيمتتابعةحقباتتحديدلوقا:نظرةمتزتفكرةعندالثرآحترفف

.مملكوتالثارةبدأتثميوحنا،جاءأنإلىالانجياءوتعاليمالشريعة:"بقيتا6ةا6فينقرأ.المعمدانيوحناإليهاينتميكماايأنبياء،

حقبة.انتهتيوحنا،مهمة2:انتهت0)3:ومضىزالزمنفي،القديمالعهدفييرحنافيجعلمنىعنلوقايختلفهناأجل،اللة".

(.جديدةحقبةيسوعمعوبدأت

مع.الكنيسةزمنأوالكنيسةحقبةتأتىالنهايةولني.الزمنمنتصفهرالذييسوعزمنأويسوعحقبة،الثانيةالحقبةتأتىثم

بعدكنيستهفييعملزالمافيسوع.منهجىبشكلبلجوهرفي،شكلعنهاتنفصلولاالثانيةللحقبةامتدادهىالثالثةالحقبةأنالعلم

الرسالة.إلىوالانطلاقالعنصرة

المسماتيحباليونانىالفكرإنثم.المسيحمجىءتأخرعلىلوقافعلردةلتفسير؟ثلاثحقباتإلىالخلاصتاريخقتملماذا

زمن،يسوعزمن،القديمالعهدرمن:المئلئةالمسمةبهذهيقوملوقاجعلت،والرسالةالقدسوالروحالانجيلخبرةإنوأخيرآ،.الواضحة

الكنيسة.

الرئيسيةالموافيعب-

اللةابنيسوعسراولأ:

هذاعلىيدكثم.الطفرلةأخبارفيالطبيعةفائقةتعاليمفيالسرهذاعنيعثرإنه.اللةالنيسرعسرعلىكلهلوقافكريتركز

في.رسالتهبدايةمنذالقدسالروحمنامتلأقدفالمعئم.أتوالهوفييسوعأعمالفيانجيله،مذعلىتدريجىبثحكلالحىالثخص

1(،:)4دارهعقرفيإبليسليحاربالبريةإلىالروحهذاواقتاده2(..)3:"حمامةكأنهجسمصورةفيعليهالروح"حلالمعمردية،

:18(.)4"المساكينلأب!ئترمسحنيلأنه،علىالرلث"روح:الناصرةمجمعإلىووصل(4:1)4الجليلإلىرجعحينملأهكما

:32-أ3،عظيمنيئفيناظهر:)7:16معجزاتهوفي18(آرج،وطنهفينجيئئقبللا:24:)4أقوالهفينبيأيسوعبدا،إذن

؟42،51،:938د؟42-85:؟أا-د2)7:وإيلياموسىفيتذكرالرجهةهذهعلىلرقاويشذد(.أورشليمخارجنجيئيهلكلا33:

..(..22:43؟أ221:4؟11:0

الزهـفي،الملك،المسيحذاكهرليس22(.:01)9:35؟"الابن"2(،0)9:"الله"مسيحإنهنجيئ:منأكثرهويسرعولكن

نأقبلىلم"يتأ(نيجبالذي(،أتممالثالثاليومرني32::ا)3بالموت"تم((الذيذاكهولل.البياليهرديلمالعافيهتأقلالذي
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"يختطف"أن(،بالموتذهابهعن"خروجه"،عنوايلياموسىتحدث31،)9:)ركلضى"أنيجبالذي)24:26(،"مجدهفييدخل

22-37؟:26:17؟)9مجدهفيوسيعود)24:94(،الروحسيرسلهناكمن:96(.)22اللةيمينعنيجلسأنقبل51()9:

2-27(.21:ه؟ا91:2

يتحذثالبولستة،الكنائسفيالافخارستيةالعبارةفحسب.الخلاصسرفيهاثةمكانةلوقانظرفييسوعموتيحتلوهكذا

الاستشهاد.طابع:33(،)13النبوتةالشهادةطابععلىلذدأنبالأحرىيففخلولكنه\(..:)22الجديدالعهدكذبيحةالانجيلىعنه

اللة.سيرفعهالذيلمالمتأاللةعبدذكطابع

الثهشبثانيأ:

لرقايذكرلم.فقطإسرائيلإلىيتوتجهالنداءوهذا.الاحتماعإلىاللةشعبفدعاالعلنثة،حياتهخلالالكلمةيسوعأعلنلقد

أنهكماللانجيل.الشاملبالئعدعميقآايمانأيؤمنأنهفيشذلا.فيلبسوقيصريةالعشروالمدنوصيداصورنراحىإلىيسوعخروج

منالناسسيجىء::1392؟اللهخلاصبشركليرى:3:6؟الأمملهدايةنور:32:)2المستقبلفيالوثنتينإلىالكرازةعنيعلن

.يسوعزمنإلىتنتصىلاالكرازةهذهأنيعرفأنهغيرأ-91(.:172ةا:8:9301؟7:9؟25-27؟:4،أ4؟والمغرباثمردتى

)24:37(."الشعوبجميعإلىالخطايالغفرانالتربةبئارةباحمه"ئعلن:والقيامةالفصحبعدتبدأهىبل

الشعبومجمل.رفضرهخصومه.يسوعتبعواالمزمنينبعض)2:34-35(:حمعانأعلنكما،يسوعأماماسرائيلشعبإنقسم

التربةأيضأ،اسرائيلإلىالموتمنالفانمشهرذقذمالعنصرةفبعد:الجدالينيمالميسرعوموتفرارأ.يأخذفلممزذدآمتحثرآظل

1(.1:0)2القدسالروح)تجديف(رفضبل،الانسانابنرفضليستئغفرلاالتيفالخطيئة.والخلاص

للمساكينالبث!ارةاعلانمنوجعلالمحتمع.هامشعلىوالعائشينبالوضعاءخاصأاهتمامآيسوعاهتتم،الشبهذاوداخل

أدعالفقراء:تجاهالسخاءإلىالجميعودعاأ-26(.:9أ216؟:أ53:4؟أ7:22؟رج2؟60:أ؟:8)4تعليمهتمئزسمةا(:ا)6

نصفالفقراءسأعطيزكا:وقال:22(.)18الفقراءعلىممنهووزعتملكمابع1(.ا-13:4)4يكافئركأنرونيقلىلافهمالفقراء

:8(.1)9يسوععنهفرضى،أمرالي

الرعاةكانولهذا2(.أ:01)البسطاءإلى،القومصفار"الصغار"،إلىوصلفدالخلاصتعليميأنيسرعفرحذلك،وفوق

سيستقبلهمأنهالتأكيدكلمتأكدونوهم،بثقةإليهوالخطأةالع!ثتارونجاء،رسالتهمذوعلى2(..)2:8-ولادتهعندالئعبممئف!

:92-32؟)5الخاطثينبل،التوبةإلىالابرارليدعوجاءماويسوع،المرضىبل،طبيبإلىيحتاجونلافالاصخاء.استقبالأفضل

4-43(.230:؟ا.أ-:91ا-2؟:551؟7:340-

في.ومتمرقيلهنتكنأكبرىمكانةالثاكالانجيلفياحتللنقدالفلسطبفيلمالعاداخلاثحاءفييعثمناللواتىوالنساء

نتعرفا-83:فيكثيرآ.أحتتالتيالخاطئةهذهنرافق7:36.5-فيوحيدها.ماتارملةأجلمنيسرعحناننرى،1ا-7:25

:38-0142فيونعيشوالقبر.والموتالصلبحتى،منهمأبعدرحنبلالتلاميذ،شأنشأنهن،رافقنهاللواتييسوع"تلميذإت"إلى

:27-اأفياللة(كلاميسمعلمن)هنيئأبسرعوجواب(حملكالذيللبطن)هنيئأالمرأةمديحونسمع.يسوعمعومريممرتاخبرة

(.الصليبمسيرةفي)النساء3ا23:27-والقاضى(؟)الارملةأ-18:8الظهر(؟المنحنية)المرأةأ-17.:13رج28؟
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:14(.ا)أعالفتئةالكنيسةفيجديدمنوستظهرحثةوالنبيةاليصاباتمعالطفولةانجيلفيهامآدورآلعبتفقدمريمأما

يوحناأممريمستلعبهلدورتمهيدآالدورهذاوكانا-3(.)8:فلسطينفيغريبأعملهفكان،معهكرسولاتنساءيسوع"عئن"

-26(.ا28-3؟:)18أكيلازوجةوبرسكلة(،1،04-دا61:4)أعالارجوانبائعة،وليدية(21:21)أعمرقس

التلميذحياةثاثا:

كلصليبهفليحمليتبعنيأنأراد"من:للجموعيسوعتاليرم"."كلبل،النهايةفيلاالتلميذ.حياةتحديدفيلرتاواعتنى

التوبةعلىالبدايةمنذالانجيليشذدله".فأغفرإليكورجعاليومفيمراتسبعأخطأ"إذا:لتلاميذهوقال)9:23(."ويتبعنييوم

)7:36-للخاطئة:يسرعفيهايغفرشاهدفيبقؤةذلكويصؤر3(.اا-:9ا6بما-32:ا5؟:9ا:54-3ا2؟)5:32الأولئة

الىمرارآيعودفالانجيلأع(.يثبته)كماايمانفعلالتلميذلدىهىالتوبةهذه-43(.04:)23اليمينللصن1(،0ا-:1)9لزكا5(،0

ايمانهاخفصهاالتيالخاطئةمع4(.:ه)1سيتغالربعندمنجاءهامابأنآمنتالتيمريممع2(..:)1يؤمنلمالذيزكريامعالايمان

اممان"زيادة"يطلبونالذينالرسلمعا-13(،)8:2حينإلىآمنواأويؤمنرافلماللة،كلامقلربهمفيوقعالذينمع5(،0)7:

وكان)22:32(.اممانهبطرل!يفقدلئلايسووصفى:42(.)18فثئفىالأعمىآمن:8(.)18اممانهيخسرلمعامع-6(،:ها)7

2(.)24:هالكتبيفهمافلمبطيئآعماوستلميذياممان

بما-18:8بما-11:3)الصلاةفيا-91(،21:2؟ا:2-2ا)2بالربباعزافالايمانهذاعنئعثر،الكنيسةزمنفي

22:32،؟ا:2111-22؟:2801-92؟،9:18؟ا6:2!ا215:6؟)3:الأوكمثالهايسوعيبقىالئ4-46(21:36:220؟

23:24-46(.؟41-44

السامريومثل2-37:ه01فيإليهاويعرد)6:27-42(.التلاميذإلىالخطبةكللوقاعليهايركزالىالمحثةفهرالجوهرأما

؟41:ا1)بالصدفةمحثتناعننعئرأنيسرعويدعونا.للاخرةوالمغفرة:3-4ا7وفي(،قريبكأحثالهك،الرب)أحثالصالح

28-03(،18:22ا؟ا-3ا:6أ:33؟24؟ا-اأ:23ا-28؟ا)5:المالعنالتجردمتالتحفقالىا:8(9بمأ:69ا:33؟2

للفقراء.حتناعلىوتدك

47؟،2841،44،،1:41)الخلاصاعلانأمامفرخ.الثاكالانجيلفييثئعفالفرحذلكومع.تاسيةهىالمتطفباتهذه

:37(.91،:1317؟:0117)المعجزاتأمامفرح".بالروحيسرع"ابتهج21(::01)التعليمتقئلأمام(23:8:130؟6؟2:01

.فرحينبوعهواللةخلاصإنأجلد-53(.)24:2الفصحىالسرأمامفرح:6(.اأأ-32؟:ا)5الغفراننعمةأمامفرح

الأزمنةنهايةفيالانسانكابنالظافرمجيئهيسوعأعلنلقد:الكنيسةزمنيختتمالذيالاسكاتولوجىالانتظارالجؤبهذاوارتبط

وايمانه،الكنيسةفيالقدسالروحعملعنحبرتهأنغير-36(.21:ها-27؟ا:ا8:9؟22:18-17،37؟:35-48ا2)9:26؟

الصبرعدممنيخففهذاكل:43(،9:23؟91رج21؟:3:224؟؟أا:)2الآنالحاضربالخلاصويقينهالفصحئة،المسيحبسيادة

21:8-9(.ا؟ا:أ23:9؟)18الثانىالمجىءانتظارفي

خاتمة

اليهردفيأالعاعنديتوففا.وثنيكاتبدؤنهالذيالوحيدوهر،الكنيسةفيهاثةمكانةاثخذالذيالثاكالانجيلهوهذا

ليسوعأمينآكانإنيتساءلونالثمراحبعضجعلبهخاصآخطأأخذبل.مرقسأوردهاالتيالتقاليدفيينحصروا.متىفعلكما
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هوخلاصتاريخ،الايمانتحركالتيالأولى(المسيحمجىء)انتظارالاسكاترلوجيامحلأحللأنهوانتقدوه.الأصلىالانجيلىوالتقليدالمسيح

موضوع)وكأنه"مجستدأ"يسرعخبرصار(يقولون)كماومكذا.الشهادةهذهفيويتحفقالناسثهادةعليتأشىبشرقيتاريخ

ليها!السلطةوالتقالالتقليديمذهاقانونئةبنيةإلاالكنيسةعادتوما.مقدسزمنفي(مادي

نمواهل.الرسرلبولىوديانةيسوعديانةبينعارضتالتيتلكبعيدحذإلىثبهخاصميلذاتنظرةفهذهكلا.ثمكلأ

الذيوالتعليمبهاأوكلالتيللرسالةأمينأيكرنبأنهىللوكيلالأولىالصفةوأدوكيلأنه،ورسولهالمسيحيسرععبدهوبرلسأن

؟ا.9:،6:13فيمرات)6عشرالاثنيوتهاهمخاصأاهتمامأبالرسلاهتئمأنهفيشكلالوقا.عننقولوكذلك.عليهاؤتمن

ينتظرهمالذيالمقبلالجزاءإلىكما-46(،1:41)2الكنيسةرئاسةفيمسزولياتهمإلىوأشارأ(..:24:1،42.؟!فى:17؟:1194

لكلمةبلبوظائفهميهتثملاالواقعفيولكنهاي(.:ا).وتلاميذا-3()8:تلميذاتمنمعاوأيهمأيضأويذكر3(..)22:28-

)أعالمسيحمعوتامماتأنبعدالمسرحعنيختفىفبطرسأع.فيخاصب!ثكلنكتشفهماهذا.لمالعافيوانتثمارهاالحئةالانجيل

بكل"ئعلنظفتالىالكلمةبل،بولسفضيةإليهآلتمايخبرنالاأعوصاحب.اللةكلمةحاملآرومةإلىيصلوبولسيإ.ا:ا2

السجن.فيكانبولسأنمع31(،28:)أع"وحريةجرأة

إنها.رومةإلىوصلتقد04(،2:الوالمسيحيسوعشأنشأنها6:7(،)أعتنموكانتإنهالوقالناقالالئالكلمةهذه

الكلمةوكاناللة،عندالكلمةوكان،الكلمةكانالبدء"في:إنجيلهمطلعفيفيقولعنهيرحنايتكفمالذييسرعهرحىشخص

ومسيرة،أورشليمإلىالمسيحلمسيرةشاهدآفكانبيوحنا،وانتهىمرقسمعبدأالذيالانجيلىالتقليدخطفيلرقايكونوهكذااللة".

.الأرضأقاصىإلىالكنيهسة
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يوثناانجيلأدمق!مهاب!:1مقال

يوحنا.مدرسةتهيتمدرسةأمفردشخص،الشيخيوحناأوالرسرليوحنا:كاتبهحولعديدةأسئلةيطرحيرحناانجيلزالما

طويلآعضرأم،44سنةيعقوبأخيهمعماتهليوحنا؟ماتمتى.اليهودتةوغراليهودتةبالتثاراتوارتباطهكتابتهموضعوحرل

فيكانفإنفلسطير؟منقريبةمناطقفيأمأفسسفييوحنا؟انجيلكتبوأين؟المسيحىالأولالقرندهايةفيابحيلهيكتبلكى

هذهإطارفينحنأماعنها.الاجابةويحاولونالشراحيطرحهاأسئلةكلها؟الصغرىآسيةنيليقيمفلسطينعنيرحناابتعدمتى%فسس،

الخطوط.والفكرالتاريخبينيوحناانجيل.الرابعالانجيلفيالأدبتةالمسائلمواصيع.ثلاثةعندنترثففسوفيوحنا،انجيلإلىالمقذمة

الرابع.الانجيلفيالكبرىالتعليمتة

الرابعالانجيلفيالادبيةالمسائلىا-

الرابعالانجيلوحدةأ-

الظاهر.فيمتماسكةتبدولاالىالمفاجئةوالانتقالات،التأليففيالضعفيلاحظأنإلايستطيعلاالانجيللهذامتنثهقارئكل

3:22.3-ومقطوعةبعد.فيمازيدتوكأنها15(:6-8،)1المعمدانحولالآياتتبدوالمطلعلا.الامثلةبعضنعطىنحنوها

ترتيبإنثمجميعآ".الناسفوقفهو،فرقمنجاء3:"مناآفييعودالذينيقوديمسمعالحوارتقطع(المعمدانويوحنا)يسوع

برهانيتابعتعفم(وماالمقذسةالكتبيعرفكيفوقالوا:اليهود)تعخبا-724:هإن.الصراحمنعددأيرضىلا5،6،7الفصول

هنا".منننطلق"قوموا:لتلاميذهيسوعقال31،:41فيكلامى(.تصذقونفكيفموسىكتبهماتصذقونلاكنتم)وإذاد:47

".الأغصانوأنتمالكرمة"أنا:ثانيةخطمةيبدأبل،ينطلقلاا:ا5فيولكنه

هؤلاء،وتجاهواحد.كتابفيالأخيرالمدؤنجمعهاعديدةمراجعوجودعنتحذئواالراتع،هذايفسثرواأنالشرأحأرادوإذ

الممثزد.العباراتوذاتالراحدةاللغةفيهانجدأدبئةوحدةعنأخرونتحذث

-13:1:آخرونواقزح،7.،6،د4فمثلآ،.والآياتالفصرلنقلفاقزحوا.تبلبلقدالأولالزتيبإنويقولون

تقليدأيإلىتستندلاالتالمماالثمكلعلىالنصوصبناءإعادةإن3.اا-:ا31!-38+4:اا-33+3:اا-27+6:اأ+ه31

الثانية.بودمربردثةإلىولامخطوطى

خعلتفقد.واحدةدفعةيكتبامويرحنا:لرسالةالعكاسهوالرابعالانحيل:الصعرلاتلهذهمرضىضبهآخرحلوقذم

بشكلابعد!يمادؤنت،الفصولهذهوعظتأنبعدأدبيأ.يكونأنقبللاهوتيأالترتيبفجاءالآخر،قربالواحدالاقساممختلف

.تلاميذهبعف!بل،الأخيرةاللمساتوضعيوحنايكرنلاوقد.المجموعيراغ

الرياداتبعضفيمسؤوليتهمعننتحذثأننستطيعفنحنللانجيل،النهائىالتدوينالتلاميذإلمماننسبأنلرفضكناإذا

.والتصحيحات
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المخطوطاتأقدمفيموجودةغيرفهىبعد.فيماجاءتزيادةهى1(1ة)7:53-8الزانيةالمرأةمقطوعةبأنعامةالنقادو-سى

بيتبركلأ.مملاكالمتعفقةوالآيةلوقا.بالقديسسيماولاالازائيةبالاناجبلتذكرناواسلوبهابلغتهاوهى.القديمةالزجماتوأكثراليونانية

اقحمتشعبثةحاشيةأمامأننايعىهذا.الثانيةبودمربرديةفينجدهالاكماالهامةالمخطوطاتمنكبيرعددفينجدهالا)5:4(حسدا

نأيبدوولكنزبدى"."ابىنقرأحيننندهش:2فاحولالآراءوتختلفالنمن.هامشعلىربماكانتأنبعداقحامآ،الثصفي

إلىيعوديسبقهاوما2()21:هالاخيرةالآيةإنثميوحناوفي.بلرنتتلزنأنهاإلابالاناجيل،ألحقتفدكانتوإن،القطعةهذه

،يسوععملهاكثيرةأموروهناك.صادقةشهادتهأننعرفونحنويدؤنها،الأموربهذهيثهدالذيهوالتلميذ"هذاالتلاميذ.مجمرعة

استلمتالىالجماعةإن)21:24-25(.تحتريها"التيالكتبيسعأنأظن،ماعلىكله،العالماستطاعلمابالتفصيلأحدكتبهالو

كلويوضحشىءكليرردأنيستطيعلاالكتابهذاأنويبقى.وآنئةاستمرارثةمنفيها.مماالحبيبالتلميذشهادةفيهرأت،الكتاب

نفسه.المسيحيسوعإلىنعردوهكذا.كلمة

والاسلوباللغةب-

إلىيستندلاالطرحهذاإن.أرامىأصلمنترجمةأنهالشرأح،منعددلدى،السامىطابعهبسببالرابعالانجيلخسب

قدأنهعلىيدكلايوحنافإنجيل،إجماليبشكلصحيحآالقولهذاكاناذا.الأراميمتىإلىبالنسبةالوضعهركماتقليدئة،تأكيدات

الارامئة.فيدونتأقاسيمربماؤجدتإنهنقولوفد.اليونانئةإلمماترجم

ببساطةفبسيطالاسلربأما.الازائيةالأناجيلفينجدهالاالممثزةالألفاظمنعددأفيهاأنغير.واسعةليستالرابعالانجيللغة

الطرازمنفتانإنه.ببساطةإليهوصلولكنه.الادبىالاسلوبأجلمنايأدبيالأسلوبالكاتبيطلبلم،اذن.المهملةاللغةمنقريبة

بينالعميقوالتعاطف.والحياةبالحركةيعبئخبرهفيشىءفكل.بحماسالقارئإلىفنقله،يعالجهالذيالموضوعالعمقفيحرسكه.الأول

الآخر.وكلماتالواحدكلماتبينالتمييزمنالمراتبعضيمنعناعنه،يتكقمالذييسوعوشخصالكاتب

الكاتبإليهرمىالذيالهدفج-

،مجدهفأظهر،الجليلقانافيصنعها،يسوعآباتأولى:"هذهاا2:في.الكتابونهايةوالرسطالبدايةفي.نصوصثلانةنقرأ

فهىهنا،المدؤنةالآيات"أما0:2:31وفيبه".آمنوافما،الآياتهذهكللهمعملأنه"ومع:21:37وفي".تلاميذهبهفأمن

منعددأفروى،يسوعفيالايمانيثئتأنيوحناأرادلقدأجل،".الحياةباحمهنلتمآمنتمفإذا.اللةابنالمسيحهويسوعبأنلتؤمنوا

فكل.الفدائىالتخسدسروجهاتنحتلفتصويرأ!تصؤرالىتلكيسوعحياةأحداثمنواختار.يدهعلىتمتقد"الآيات"

كله.الانجيلمرضوععنالأشكالمنبشكليعثرحدث

لسنا:أعلاهأوردناهالذى0:231نفهمهنا.اممانهمفيالمسيحثينلتثبيتبلالمسيحثين،ارتدادأجلمنالانجيلهذايكتبلم

بهالتقواالذيالمسيحأنللمؤمنينيبئنأنيوحناآرادلقد(.الماضيصيغةلاالحاضر،)صيغةالايمانفيالثباتأمامبل،الايماناقتناءأمام

فيعرفرهالذيوالمسيحالتاريخفيعاشالذيالمسيحبينفجرةمنليسإذن.الأرضعلىعايقالذيذاكهوالكنيسةفيوعبدوه

.الايمان

قرنتيسلاسئماالهراطقةبعضيحارببأنالنتةيرحناإلىوغيرهماوإيرونيموسإيريناوسنسبهجومثة؟نراياللانجيلىكانهل

لحم)منبشرأصار"والكلمةالتجسئد.سرعلىالرابعالانجيللثديدنفهمهناالجسد(.واحتقارالغنوصثة،قبلما)غنوصتةوابيون
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هوالذيوالدمالحقيقيالقرتهوالذيالجسدعن(الحياة)خطبة6:53-56فيونقرأ1(.1:4)"مجدهأبصرناوتدبينناوسكنودم(

الجقيقى.الثمراب

للنرريشهدجاءيوحنا.اسمهاللةمنرسرل"ظهر:6-8:أفي.المعمدانليرحنا"التعتد"ضدفعلرذةيوحناانجيلفيونجد

ليسالمعمدانأننعرف2-023:أوفي".الكلمةفهوالحقالنورأماللنور.شاهدآبلالنور،هوكانمابالنور.الناسيؤمنحتى

"له.العريسصديقأنه.المسيحقدامرسرلأنهالمعمدانأعلن3:26،03-وفي.البريةفيصارخصوتفقطإنه.البيايلياولاالمسيح

القسميمثلالانجيلجسمأنالبعضاستنتج،الأولىالفصرلفيحاضرة"القتالية"الرجهةهذهأن.مماانقص".أنأناولييزيدأنهو

حامية.الجدالاتصارتساعةبعد،فيمادؤنتفقد،البدايةأما.الرسوليةيوحناكرازةيمتل،الأقدم

الأدبيةالبنيةد-

وأن،مئتتةأحداثمجموعةمنأكثرهوالرابعالانجيلأننظنتجعلناعينها،والمراضيععينهاالعباراتإلىذاتهاالعودةإن

كتابه.تدوينفيتبعهتصمبمأللكاتب

الليتورجثةالاعيادحرلتكؤنتالموادأنأووالافخارستيا.العمادإلىعردةمعليتورجتةرممةأمامأنناالثمرأحبعضظن

الجديد.التدبيرواحلال،القديمةالعبادةشعانرإلغاءعلىليدكاليهودئة

عنصورةهومصرعبرديةمناسرائيلتحريرإن:الخروجسفرمنمأخرذةمتواصلة)تيبرلرجيا(نمطئةآخرونشرأحوعرض

رمزإلىأخرىفئةوعادت.السعةالاسبوعأيامفرافقت،مراحلسبععلىتوزعتالانجيلهذامرادأنأخرونواعتبر.النهائىالخلاص

في7تتوزعأقسومةوكلأقاسيم7أيضأ:أو)المحبة(."أغابى"لفظةمرات7،المسيحإلىرمرز7،خطب7،معجزات7:الارقام

خلاصتم)!مراتصت)ايما(والدم)سوما(والجسد)ايريى(السلامكلماتتزدد(.والكمالالملءعددهو7)العددمقطوعات

ترتبطانلأنهمامراتأربعتتكررانالنوعى()الزمنو"كايروس"(المتسلسل)الزمن"خرونوس"ولفظتا(.السادساليومفيالانسان

ايأربعة.بأقطارهبالكون

الذيفاديهامعالميتولرجيا(لم)عاالغنوصتةبالسطرالخاصالخلاصتاريخيصؤرأنأراديرحناأنافزاض،وأيآخرونوافزض

يفديه.منإلىيحتا!

منذخبرهوخهتالىالفكرةلنايقذميوحناأنغير.الحقيقةبعضففيهاذكرناهاالىأما.أخرىتفاسيرأيضآنذكرأننستطيع

وحىمنينطلقتدزج:اثنينتدزجينفيتتمذدوبنيته.واضحدراماتيكىبطابعيتمئعالرابعفالانجيل.والظلمةالنوردرامافينحن:المطلع

اللذاناللاامماناوالايمان:السامعينعندالفعلرداتمنينطلقوتدزج.الأسمىالتجفىهىالى"ساعته"حتىد"مجده"يسرع

يمثفرنيسوعمعاصريوأنكفنا.يعنيناأنهتامآوعيأيعىالكاتبإنبل،الماضىمندراماأمامفقطلسناثم.الوحىهذايحركهما

تتركونى"؟أنتريدونأما"وأنتم،:ابةخبزوخطبةالارغفةتكثيربعدطرحسؤالئطرحوعليهم،والأمكنةالأزمنةكلفيالناس

)6:67-68(؟"عندكالأبدتةالحياةوكلامرب،يانذهبمن"إلى:يكرنالجوابفياحئذا



6.د

الرابعالانجيلتحليلهـ-

(81-أ:1)لمطلعا:لآوا

يوحناإنجيلفيالاساسئةالمواضيععلىالحافيوضعهفييدك(الانجيلفيؤضعكنسىنشيديكون)ثدجدآطويلمطلعبعد

عملأنه)مع:37-2143معالأولالقسئمئختتم.كبيرينقسمينإلىالكتتبهذائقسم..(،المجد.،الشهادةر،النر،الحياة)المسيح،

عيدقبا!،يعرفيسوع:"وكانأ:ا3فيقصيرةفاتحةمعالثانىالقسمويبدأأشعيا...(.قالماليتمبهيؤمنرالم،الآياتهذهكل

السامى.مخفيهافيوالمجدالآلامساعةهىيسوعساعةالآب".إلىلمالعاهذامنلينتق!!جاءتساعتهأن،الفصح

(1:55أ-9:2أ!الاولالقسمثانيأ:

أقاسيم.أربعالأولالقسمهذافينميز.العلنئةحياتهخلالالمتجثد،الكلمة،المسيحظهور:القسمهذاعنوان

تجلياتأولىتبدأهنا.القديمعلىيسمرجديد،تدبيرمؤشسأنهنفسهعلىيسوعدك42(.:ا-9:4)1الأولىالاتسومة،

.الايمان

الذياليهودفيلمالعايتلمنيبرزالعداءبدأهنا.الآبمعالحياةينبوعأنهعلىيسوعأكد-5:47(.:43)4الثانيةالاقسرمة"

يؤمن.أنيريدلا

منعنه"فتخثى66:آفينقرأالتلاميذ.لدىايمانأزمةبدأتهنا.الحياةخبزأنهيسوعأعلن7(.أأ-:)6الثالثةالاقسومة*

".مصاحبتهعنوانقطعواتلاميذهمنكثيرالساعةتلك

وكانت.لهاليهودعداءفتزايد.وحياتهأالعانررأنهمتزايداحتفاقيبئمكليسوعأعلند(..:1ا-2)7:الرابعةالاقسرمة*

.يسوعموتوقررالأعلىالمجلساجتمع:النهاية

(22:هأ-أ:أ)3الثانيالقسمثالثأ:

أقاسيم.ثلاثهنانجد.والممخدةالمتأتمةحياتهخلالالسامىالمسيحتجقى:القسمهذاعنوان

بهاوعملوصايايقبل"من.الايمانفيوتثبينهمللتلاميذالحميمةيسوعإيحاءاتنقرأ:26(.ا-17:)13الأولىالاقسومة،

21(.:1)4ذاتى"لهوأظهرأحثهوأنا،أبىأحثهأحبنيومن.أحثني

القبر.يخاوؤضعيسوعمات.للظلمةظاهرانتصار.والمرتالآلام42(1:0ا-9:)18الثانيةالاقسومة*

.جديدةبدايةأمامأو،ومضتوثتمغامرة

نهايةأمامنكونقد

قلبفي،مريمقلبفيويوحنا،بطرسقلبفيانتصارللنور.النهائىوالانتصارالقيامة2(20:دا-ا2:)0الثالتةالاقسومة8

إنجيله.يوحنادؤنيومالعائشةالجماعةوضعهرهذاوآمنوا".يرونىلمللذين"طوبىتوما.معالرسل

فتبقىالتقسيماتسائرأما.ا:13و:37-43ا2يخانفسهالانجيلىإليهاأشارفقد.قسمينإلىالرابعالانجيلقسمةفيجداللا

نقيضةمعترافقوفيالبشرلدىنلاحظوإنناالبشر.عندالفعلورذةالمتدزجيسوعتجفىالانجيلىيصؤرفيهواقعإلىتستندإنها.فرضتة

بينتوالهناكأوالكمر.إلىفتصلالايمانترفضفعلورذة.ايمانيةفعلردةبينالظاهر:فيمتعمداتراليأيوحنا،عندوالنورالظلمة

يسوعلينبالصراعشىءكلوقبلهنايهتمفالانجيلىثانويآ:دورأإلاالتلاميذيلعبلا7-12ففيمثلأ،.المسيحوخصومالتلاميذ
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فيهانجدللتلاميذ:كلهامكرسةا-317فتبدوهذامقابل.أورشليمفياليهودورؤساءيسوعبين(،يؤمنلا)الذيالكافرلموالعا

أمامالفصرلهذهفيولكننا.وداعتةخطبةوجردننكرلا!كلت.الازائيينعندوتبعثريوحنافيجمع.عشرالائنيإلىيترتجهخاصأوحيآ

يوحنا.حولالعائشةالكنيسةفيتأثفتمنهجتةخطبة

والفكرالتاريخبينيوحناانجيلى2-

اليوحناوقي.الفكرجذور،والتاريخالرابعالانجيل،الازائيةوالأناجيلالرابعالانجيل:مقاطعثلالةعندهنانترقف

الازائيةوالاناجيلالرابعالانجيلأ-

اليوحناويوايقليدالازائيالتقليدبينالاختلافاتاولأ:

المواد.وتنظيموالموادالاطازالاختلافاتتصيب

الإطارمسنوىعلى"

.واحدةسنةدامتالعلنتةيسوعحياةأننشعرفتجعلناواحدأ،فصحعيدإلاالإطارمستوىعلىالازائتةالاناجيلتذكرلا

مناجتازثموصيدا.صورمناطقإلىبسرعةانتقلهناكس.الجليلفيخاصبشكلومارسها،المعمدانيوحنااعتقالبعديسرعدشتها

آلامه.سيقاسىحيثأورشليموأخيرآوأريحابيرهإلىفرصلالجليلأرضجديد

الىوالسفر\(،:6:4،21؟أ:3)2مراتثلاثأقلهالفصحعيديذكرفهومرارآ.يتبذليسوعنشاطفمسرحيوحنا،عندأما

لناويبئن.كاملتينسنتيناقفهالعامةيسرعرسالةإلىاضسبةبايتضمنماوهذا1(.:122؟ا.7:؟أ5:؟أ:3)2مراتأربعأورشليم

فهوهذا،مقابل.المقدسةالمدينةفيطويلآوقتأيقيمويجعله:54(.:35-4)1المعمدانبجانبالوقتبعضيعمليسوعالرابعالانجيل

فيالسريبالعثماءيسوعإحتفلالازائثة،الاناجيلفي:هامكرونولرجياختلافإلىأيضأونشير.الجليلفيللرسالةبسيطةمكانةئعطى

:28(.18إيرنيسان41فيماتفقد،الرابعالانجيلفيأما(.القديمالتقويم)حسبنيسان14

الموادمشوىعلى"

السير،الأرغفةتكثير،الهيكلمنالباعةطرد:الازائيينعندنجدهايوحناويةمقطوعاتخمسفقطهناكالمراد،إلىتطفعناواذا

استعادولقد.معجزة92خبرالازائيةالاناجيلفينجد.أورشليمإلىالمسيحانىيسوعدخولعنيا،بيتفيبالزيتالدهن،المياهعلى

الانجيلفيعديدةالخطب.بهخاصةهييوردهاالتيالأخرىالخمسوالمعجزات.المياهعلىوالسيرالأرغفةتكئير:فقطاثنينيوحنامنها

تلأأيضأبحدلاكما.اللةلملكوتإعلانأينجدلاكماالارائية،الأناجيلفينجدهاالتيالخطبمنخطبهيستعيدلاولكنه،الرابع

الفنبهذايذكرالنااللذان-6(أ:ا)دالحقيهقتةوالكرمة-18(أ:01)الصالحالراعىعنفالمقطعان:الازائيةالأناجيلفي.مماشبيهاواحدأ

.خاصبطابعيتمتعانالأدبى

الموادتنظيممشوىعلى"

فيكماهنا،نعدا.كبيرةالتأليففيبوحدةالازائيينعنأيضآفتمتز،أصيلةأكثريتهافيبدتعناصرمنالرابعالانجيلتألف

الدراماتيكثةالأخبارمنصغيرعددأمامبل.ومصطنعمزاخبشكلخمعتيسرعوأقوالأحداثمنعددأمام،الأولىالثلاثةالأناجيل

نإمثلآ:.كتابهأقساممختلفبينلحماتيجعلبأنالكاتباهتمولقد.ببعضبعضهابلباقةوربطهامطؤلأالكاتبفيهاترشعالى
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إلىيحيلناالعيد(مدةعملماكلفشاهدوا،الفصحعيدفيأورشليمفيكانرالأنهمأهلها،بهرخب،الجليلإلىوصلالما4:ه4

منوكاننيقوثرص،)فقاله.7:و1ا-ا2:إلىيعيدناخمرآ(الماءحعلحيث،الجليلقاناإلىأيضأ)جاء:446وإن2:23.

ماولكنهمبيسرع،آمنواأنفسهماليهودرؤساءمنكثيرأأن)غير:2142واي3:إلى(يسوعإلىقبلآجاءالذىوهر،الفريسيين

..(....سيدهمنأعظمخادمكان)ما:1316إلى02:اود:922إلىتعيدنا(المجمعمنئطردوالئلاللفريسثين،مسايرةاممانهمأعلنوا

عالجتبل.مصطنعبشكلبعضهاإلىضضتأقوالمجموعةمنتتألففلمولرقاومرقسمتىخطبعنيوحناخطبإختلفت

ف)الصالحالراعىخطة6(.)فالحياةخبزخطبةد(.)فوالابنالآببيرالعملوحدةحرلخطبةمحذدآ:موضوعأمنهاكل

الخطبهذهيتلوحينيسوعإنثم.العميقمدلرلهافترضح،بالمعجزاتسيمالا،بالأحداثوثيقأارتباطآترتبطالخطبوهذها(..

والعلمىوالرتيبالمجردالطابغهرأيضأنظرنايلفتوما.الازائيينعنديحدثلاماوهذا.الحاضرينقبلمناعزاضاتأواسئلةئقاطعه

وقريبةوملموسةومصؤرةحثةطريقةوهيالازائثةالأناجيلفييسوعطريقةعنجدآبعيدوننحن.يسوعللغةالميتافيزيكا،منالقريب

.."..ليزرعالزارع"خر!.الناسمن

ايقليدينبينالعلاقاتثانيأ:

الازائثةالاناجيلخبريكضلأنأراديوحناإن(ابيفانيوس،أوسابيوس،الاسكندرانى)اكلمنضوسالقدماءالكئابمنعددفال

محل""يحلانجيلعنيتحذثونآخرونوجاء"المكثلة".النظريةهذهفيالمعاصرينال!ثراحمنعددوتبعهم.روحىبطابعوينفحه

إلىبحقينظرونالضراحمعظمفهناكتطرفهما.بسببذاكولاالرأيهذالانتبعلانحن.اليرحناوثةالجماعاتلبالازائثةالأناجيل

أخبارفيهاندخلمتقطعةأخبارمجموعةهوليسآخر.إنجيلإلىللعردةالحاجةدونذاتهفيئفهم،مستقلكتابأنهعلىالرابعالانجيل

منقريبهركمالحديثةالدراساتأظهرتولقدالازائيير.يرذللايوحناإنأخرىجهةمنونقول.مفهرمةفتصبحالازائيةالأناجيل

تصميمه.فيمرذى

وإشارته3:24،فيالمعمدانيوحنااعتقالإلىالسريعتلميحهنصثرهكذا:الازائىالتقليديعرفقارئهأنمرارآيرحنايفترض

فهذاذلكومع،الازائتبنيكفلأدهوالرئيسىيرحناهدفإننقوللانحن41-52...(.7:!6:42؟4:ه)1يسوعحولأقوالإلى

محلالحياةموضوع)جعلالتعليمتةبالنظرةيتعفقمافيهاتةبتحؤلاتقامأنهومع...ا:183ي؟:2ا6:42؟3:24،فيالراقعهو

فعنده.الازائتةالأناجيلمسيحعنجوهريأيختلفلاالرابعالانجيليقذمهالذىفالمسيحبالاسكاتولوجيا(،قليلاهتمام،الملكوتموضوع

يشذديوحناأنفيشكلا!(.يحثهكانكماليهود:فقال".يسوع"وبكى:1:35)1عميقةبضرئةعواطفيسوعلدىأيضأنستشفث

هنابخفرتتجلىالىيسوعلألرهثةالايماندونمنتفهمأنيمكنلاالازائيةالأناجيلولكن،سابقوهيفعلمماأكثرالمسيحألوهثةعلى

.وهناك

"أيامثلانةفيأبنيهوأناالهيكلهذا"أهدمرا.الازائيينعنديسرعلغةتمئزالىالقاطعةالأقاويلبعضالرابعالانجيلفيونجد

وحدها.تبقى،وتموتالأرضفيتقعلاالحنطةمنالحتةكانت"إن)5:17(.(،مثلهأعملوأناحين،كلفييعمل"أبى)2:91(.

يخدمنيأنأرادمن.الابدئةللحياةحفظهاأالعاهذافينفسهأنكرومنخسرها،نفسهأحمثمنكثيرآ.حبأأخرجتماتتوإذا

لأنك:يسوعلهفقال!إلهىربىنوما:"أجاب24-26(.:1)2أبى"أكرمهخدمنيومن.خادمىيكرنأناأكونوحيثفلينبعني،

2:28-92(.0)وأمنوا"يرونىألمنفطوبىتوما.ياأمنترأيتى
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الانجيلبينهامأرباطآيشكليوحناويأ،قولآحمنوالذي21-22(:ا.)-لو203-:هاامتفينقرأهالذيالتهليلونئميد

كناماغتىفيهافنكتشف،جديدةبعيونقراءتهاإلمماويدعونا،الاولىالثلاثةالأناجيلفييتعققيوحناإن.الازائثةوالأناجيلالرابع

يوجنا.انجيليوجدلملولنكتشفه

يعرفأأنهيبدو؟المكتوبةالأناجيلأحذعرفهلولكنولوقا.ومرقسمتىفيتدؤنكماالشفهىالتقليدعرفيوحناإن

فيشكلاوأخيرأ.مرقسانجيلمنهاخرجالتيبطرسذكرباتمجموعةأتقهأو،مرقسعرفأنهالثمراحمنعدديرىولكن.متى

موضوعكانيافياليوحناوفيبالتقليدلوقاتأثرهلأميوحنا؟تدوينفيلرفاتدخلهل.اليوحناوقيوالتقليداللوقاوقيالتقليدبينالعلاتة

مفتوحأ.السؤاليبقىكنابه؟يدؤنأنقبلطويلةكرازة

والتاريخالرابعالانجيلب-

الرابعالانجيلتاريخيةعلىتدلإلثاراتاولا:

أورشليم،فيللمسيحطويلةرسالةدونفمنمنها:بذلاتكملةالازائيينإلىيوحناحمل،يسوعلثاطإطارعندنوففناإذا

يسرعونداء:2337تمثلآ،.غامضةالازائ!ةالمقاطعمنعددأيضآوتظل.لهحللالغزآ،المدينةهذهفيتتغالتيالآلامدراماتصبح

-ا:3ا4؟أورشليمإلىوالدخرلوزا-3:أأمرمثلآ،يرحنا.يقرلكماالمرةبعدالمرةحاولبلسريعأ.فيهايمرلمهو.أورشليهمإلى

.السريالعشاءوتهينة16

لتكييفهاالمحاولاتكانتمهمامعقولةتبدووهى.الفصحخروفأكلفبليسوعموتتحذديوحنافيالآلامكرونولوجياإن

الازائيين.معطياتمع

الذييعقوبوبئرالسامريةحدثفيهنانفكر.الاركيولرجتةالتنفيباتاثبتتهماوهذا.ودقيقثابتبثكلالأمكنةيوحناوحذد

اكتشفهاوالتي،الخمسةالشريعةأسفارإلىرمزأبعضهمفيهارأىالتيا(:)5أروقةالخمسةذاتوالبركة.اليومحتىموجودآزالما

جدآ.قديمللعبادةمقاموجودعلىالتنقيباتفيهدئتمرصعفيا(:)18قدرونواديعبرفيجتسيمانىمكانوتحديد.الآثارعلماء

وطوبوغرافثةجغرافثةإشاراتوهناكأنطونيا.قلعةفيؤجدالذيالمبفطالرواقهوالذي(:113)9بالآلامالمرتبطوالليتوسزوتوس

...غرزيمسوخار،ساليم،قانا،،الاردنشرقىفيعنيابيت:الازائئةالاناجيلفينجدهاولابيرحناخاصثة

ونأخذ.للنصوصاللاهوتىالتقديمالاعنباربعينأخذناوإنحتى،الرابعالانجيلشهادةتقئلإلىتدعرناالملاحظاتهذه

كبرىأهميةيعفقولوقا،ومرقسمتىشأنشأنهيوحنا،أنننكرأننستطيعولا"رموز".مجردنحسبهاأننستطيعلامثلأ.المعجزات

مثلساطعةمعجزةأننلاحظحينندهشأننافيشكلا.المخفصأنهعلىنفسهيسوعاعتبارتكفلالى"الآيات"هذهوائع!ةعلى

المعقرلثةتفرضهارسالةوهى،أورشليمفيالمسيحرسالةحيالالإزائيينصمتتجاهأيضأندهشولكننايوحنا.إلايروهالملعازرقيامة

قيامة)ئروىالمادفيالواقعفقطليسبيوحناخاصهرمايوحنا.يرليهالمموتىقيامةمعجزاتالازائتونروى،ثانيةجهةومن.التاريختة

".والحياة"القيامةالآيةهذهفيهوالذيالمسيحيسوعشخصحولتعليممنبالآيةيحيطمابلفقط(،واحدةآيةفيلعازار

والرموزاللاهوتثانيأ:

هذاعليهيدكالذيالعظيماللاهوتىالتعمقإلىمستندأالرابعالانجيلتاريختةيعارضمنهناك.الصعوباتعلىنجيبأننؤدهنا

الخطبفيخاصبشكلاللاهوتىالتعضقهذاونلاحظ.معهالرمززالالواقعزالفإذا؟الواقعدونمنالرمزكانمتىولكن.الكثب

أما.والمعفمونالأعلىالمجلسأعضاءهم،المثففينمنجماعةالرابعالانجيلفييسوعمحاوريبأنالرضعهذاالبعضفصثروقد.الكبرى
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شيء.كليفثرلاالسامعيناختلافأنويبقى.الدفاعىالبرهانيسمىماهذا.البسيطالشعبفهمالازائيةالأناجيلفييسوعمحاورو

ثم.الخطبلسائرالذيالعمقبذاتتتحئع(الحياةخبزخطبة،والسامريينالسامريةمع)حوارالبسطاءإلىالموخهةالرابعالانجيلفخطب

كل.الرابعالانجيلفيالذيواللاهوتىالأدبىالطابعتحمليواوإن.3(.3:27-3؟ا:92-)1ي!وعمثليتكقمنفسهانمعمدانإن

.يسوعأقوالعنواسلربهبلغتهيعتريوحناإنمنها:بذلانتيجةإلىتقودناالمعطياتهذه

ماذامدلولها.عننبحثبل،للأحداثمادقيعرضأمامفقطنتوقفلا.الرابعالانجيلفيالأدبىالفن:ثانيةمسألةإلىونصل

الحقيقةادخالعلى،الزمنفيالازلانحدارعلىإلهى،هو.طالريهومالقاءعلىحقآيدلآالخبرهذاكانإذايسرعخبرعننقرل

جانبآنضعحينحقيقئةمعرفةالوقائعهذهنعرفأنيستحيلبل.نفسهيفرضالوقائععلىفالاعتبار؟لمالعاهذافيوالمتعاليةالمطلقة

ليسوالسر"سر((.بحضرةإنه.البحثنهايةإلىيومآيصللن،الايمانأنارهوإن،العقلإنأيضأ:ونزيدبها.تعرئناالتيالايمانأنوار

فيه.الذيالغنىبسببفهمهمنننتهىلاواقعبلشيئأ،منهنفهملاواقعأ

تأملتةعبقرتةونال.وعونهالقدسالروحبنوركما،الكنيسةتعيشهاحياةمنيأتيهبنورونعتم،متأخرةحقبةفييوحناكتب

وأعمالهالمس!يحأقوالأنعلىعينهالرقتفيوشذد.سابقوهيعرفهلمبثمكلالمسيحىالسرغنىفيالغرصعلىصاعدههذاكل.خارقة

بينمنقامفلما.جسدهبالهيكليعنييسوع"وكان2-22:ا2:فينقرأ.القدسالروحوبتأثيرالقيامةبعدإلاتامأفهمأتفهملم

المؤمونينالهالذيالروحبكلامه"وعنى7:93:وفي".يسوعقالهالذيوالكلامبالكتابفآمنرا،الكلاممذاتلاميذهتذكر،الأمرات

البارتلبطوظيفةئصؤركيفأيضأونتذكر.أ:126د؟أد-2:اارجبعد".تمخدمايسوعلأن،الآنحتىأعطىالروحكانما.به

.(1-ها261:2-26؟:ه1)4والعاضدالمعريالروحهوالذي

بينواضحأتمييزأمتزفما،الكنيسةفيالحىالروحوعملالماضىفييسوععملبينالثاملالتواصلمنعميقآتيقنأيوحناتيقن

المسيح.حياةعنبسيط"تقرير"منأكثرلنايقذمأنأرادفقد.الكلماتلهذهالروحأعطاهالذيوالامتداد"التاريخئة"يسوعكلمات

بهفاتمالذيالتفسيرعملننكرأنالعبثفمن.ملهممفترعينهالوقتوفيممئزشاهدإنه:الحياةلهذهالعميقالمدلوليعطيناأنأراد

بأنمزذدوغيريرويها،التيبالوقائعمهتتموغيربالماورائياتمأحوذأالكاتبتصزرناإنفادحأخطأنخطئولكن.الرابعالانجيلصاحب

المقدسة،الكتب،الروح،الآبشهادة،السبعللشهادات)بلللشهادةيجعلهاالتيالكبرىفالاهمية.المجردةاعتباراتهيسوعفمفييجعل

وتاريخئة.واقعئةالوحىإلىنظرةمنانطلاقأإلائفهملا.(.التلاميذ.

كماالتاريخىالمسيحمحلأحلبيرحنافكأني.الرمزيالطابعإلىفاستندوا،الرابعللانجيلالتاريخيالطابعالشرأحبعضوهاجم

لمعاننكرلانحن..؟.والطريقوالحياةوالنوروالخبزوالراعياللهوحملالعريسهرالذييسوعهوأينمجردأ.مسيحآالتلاميذ،لمسه

إجمالئة.نظرةقينفهمهاولكننا،الرابعالانجيلفيالرم!.ز

فصارتالتجريد،اعاإلىالأحداثوتحؤلتالخلاصتاريختمخر،الاستعارةمرآةفيالتوراةيقرأالذي،الاسكندرانىفيلونفي

السماوقي()أوالمعقوللمالعابينتعارضهناكاليرنانى،لمالعاوفي.الحفةالحقيقةوحدههوالذيالمعقرللمبعاالنفسعلاقةإلىرمزأ

يتلافيا.أنيمكنلامتوازيينعالمينأمامنحن،إذن.عنهصور-هوالذيالظواهرلمعا،الأرضلموعا

الالهىأنعميقأتيقأوتيقن،المسيحبشرتةفييختفىالذيالالهييكثفأنفيرغت:الاختلافكلفمختلفةيوحنانظرةأما

لمالعا(فيلونفعل)كماينقللافهر.وأعمالهالمسيحلبشرثةالمتعاليالمدلولعنيعترأنفحاول،يسرعشخصفيالتقياوالبثرقي

نتيجةأنها،الخلاصتاريخفيتتجذرر*زتتهأنيعىوهذا.بالذاتاللةحقيقةالملموسأالعاإلىينقلبلالتجريد،أعاإلىالملموس

يوحنا.فيكمايسرعمعجزاتبأخبارترتبطالتيالأسرارثةالرمزثةإلىبعدفيماسنعودالتجسئد.لسرمنطقئة
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اليوحناويالفكرجذورج-

طرحوا،الازائةالأناجيلبلاهرتلاهوتهقابلواأنبعدوذلكفيها،شكلاالىاليوحئاوياللاهوتأعسالةالثراحرأىحين

اليهودفي.أوالعبرفيلمالعاوفيالهلنستي،التلفيقلمعافيسوابقفاكتشفوا.الرابعالانجيلفيالفكرمصادرحولسزالأ

الهلنستيايلمقوعالمالرابعالانجيلأ-

نظراتعلىالمسيحثةتكييفمحاولةنتيحةأوالهلنشثةوالتلفيقثةالمسيحتةبينتسويةهواليرحثاويالفكرأنمرارآالثمرأحإعتبر

فيالانسانئشركوطقوس.يقرمثمإلهيموتفيهااليئالسرانيةالديانات:التاليةفهىالتلفيقيةأشكالأهمأما.وتطفعاتهاليرنانىلمالعا

علىالمؤستسةالغنوصثة.بالتأليه"المؤمنين"تعدالتي"وحي"(منتركوماهرمسالمصريالالهالى)نسبةالهرماسية.وقيامتهالالهمرت

زالتماثنائىتعليموهىالمندعيةأوالمنداثيةاليرنانية(.في)غنرسيسأهـباطنثةنظرئةمعرفةبفضلالخلاصتكفلالىالماورائثةالثنائثة

الصائبة.لدىاليومحاضرةآثاره

الحقيقة""إنجيلبينضبههناكمتلأ،مصر(.)فيحمادينجعفياكثفتاليئالغنوصتةالمخطرطاتإلىالأنظاروتوجقت

بهتأئرمناخآفخلاقت،الغنوصمةقبلغنوصئةؤجدتهل:الرأحتاءلهنا.الثانىعنأخذالأولأنيبدوولكن.الرابعوالانجيل

ممكن.الأمر؟الرابعالانجيلكائب

وحاولعصرد،فيالدينث"التثاراتنحتلفمنفتشرب،اليونانىلمالعاإلىيصلأنأرادالرابعالانجيل!اتبأنالمعقرلمنيبدو

وهكذا.لصرصهإلمماالجليانتةالمعطياتونقل...والحياةالنورمواضيعفيوإلتأقلالوغوس(.""الكلمةفهناك.المسيحبروحينفحهاأن

.تفكيرهمعقرالةمنفيهماوفيهيرحناانجيليقرأحيناليونانيةالقارئيضيعلا

اليهوديأوالعبريوالعالمالرابعالانجيلب-

بإطارهأولأالانجيلهذاربطيجبأنهيفهصونالسراحبدأولكن.اليونانىاوالعاالرابعالانجيلب!تفيهاشذلاعلاقاتهناك

.قمرانأعاولاسثماالمعاصر،اليهودفيلموالعاالقديمالعهدهوالذيالطبيعى

(الانسانابن،اللهابن،الراعى،الكرمة،الآياتالمجد،النور،،الحياة،)الكلمةالرابعالانجيلفيالأساسيةوالتصرزاتفالمواضيع

فيخفىبث!كلحاضرأالقديمالعهدفبدا.العهدينبينالرباطعجيبآفهمأيوحنافهملقد.التوراتىالوحيمنانطلاقآتف!ئرأنيجب

مواضيعكلفيالقديمالعهدتأثيرفيشكلاولكنمثى،انجيلفيأوالحكمةسفرفيكماواضحإيرادمنهناكليس.كتابهكل

:93-5فينقرأ.القديمالعهديكضلالجديدالعهدوأنوكايتها،المفذسةالكتبقلبهريسوعبأنيقنعناأنيريدفالانجيل.الانجيل

د:8:6وفيعني".فأخبركتبلأنهتصذقرنى،لكنتمموسىتصذقونكتملو...ليتشهدفهى...المقدسةالكتب"تفحصون:46

ولا92(.24،28،:91؟ا:2172؟:هاد؟ا:8ا3؟4ا:37-12)رج"وابتهجفرآه،يرمىيرىأنابراهيمأبركمتشزق"كم

مشيئةعنتعبيرهىالتيالكتبهذهخطفيحياتىأناوأتممتالكتبتمتشىء".كل"تم:هىيسوعبهاتفؤهكلمةآخرأننن!ن

اللة.

والتطهيراتمرسىوشريعةالاعيادأهفةليرحنا:أوليسوعالمعاصراليهردفيأالعاإلىعودةالرابعالانجيلفيأيضآونكتشف

الزمنأجلمنالمنمعجزةتجديدانتظار.الكتبيجهلالذيللشعبالشريعةعلماءاحتقار.للسامرئيناليهوداحتقار.الطقسثة

)8:27(.ظهررهفبليختفىمسيحإنتظار3(.ا03-)6:المسيحانى
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5،7،8،9(.)فيهردمحقمينبينلمجادلاتانعكاسهىكاملةفصرلفهاك:الرابانتةالعباراتمنعددآيوحنافيونجد

تمثزالىالسماتبعضإنثم.شكينةممرا،:المسيحيالاولالقرنمنأرامئةبعباراتيرتبطقدوالمجدالالهيوالسكنالكلمةومفهوم

ومزاميرأخنوخسيماولاالمنحولةالأسفارفينقرأهلمامدىهى...(دانكشف،،لمالعاخطايا)نزعالقدسوالروحالمسيحرسالة

عشر.الاثىالآباءووصتاتسليمان

القمرانثةوالعباراتالمواضيعبعضوإليلث.النورأبناءوحربوالمدائحالجماعةقاعدةس!مارلاقمرانلمعامعاتصالاتوهناك

"صنع"،الظلمةفي"سلك"،الظلمةابناءرئيس،الحقروح،والظلمةالنرربينوالحربالتعارض،الرابعالانجيلفييقابلهاماتجدالتي

اليوحئاويالفكرارتباطأنننسىولا،مغالاةكلمننحتفظأنيجب،التقارباتهذهفي...الحقيقةشهوداللة،أعمال،الحياةنور،الحق

الشيعةأععنماءفقطهمالنورأبناءثمرانفييوحنا.وانجيلقمرانبينالاخئلافاتأيضآننسىلاكما.قمرانفيئمابكثيرأهئمبالتوراة

ممارسةليسالنررأبناءيشكلفما،الرابعالانجيلفيأماالأعداء.بغضهوالوعظوموضوعخاصآ.تفسيرأالشريعةبتفسيراخذواالذين

هذاالىجاءلقد.انسانكلينيرالذيالمتجسئدوالكلمةلمالعانورهوالذىبالمشحالايمانبلالريعة،إلىخاصئةنظرةتوافقأعمال

كله.لمالعاخطاياعنحياتهوأعطىالعالم

الرابعالانجيلىفيالتعليميةالخطوط3-

،الثالوث:العقائدفياللاهوتفيمقالتصميمنتبعبأنتقومالنظراتهذهوأبسط.الرابعالانجيلإلىشاملةنظراتهناك

ثهيلةونبنياليرحثاويالفكرفياساسىهرمماننطلقأنيجبلهذاايأفضل.ليمىالاسلوبهذاولكن...الكنيسةالفداء،التجسئد،

وقاممات؟الحتمنبدافعلمالعاإلىالآبأرصلهالذيالمتج!تداللةابنهويسوع:فهوالرابعالانجيلفيالأصاسىالموضوعأما.تعلبمئة

يسرعشخص.اللةحثوسرالآبعطية:سبعةمواضيعونطرحالمعطياتهذهمنننطلقسرف.الالهثةالحياةغنىالبشريمنحلكى

حياة.والايمانبالحباللةنداءعلىالانسانجواب.والأسرارالكنيسةذاتها.فياللةخيرات.وعملهالقدسالروحشخص.وعمله

.الأرضعلىالمسيحى

الالهيالحبوسزالآبعطيةأ-

لمالعاهذاإلىوأرسلهابنه"كرئ!"فالآب.للثرئةالممنوحالخلاصفيالمطلقةالآبمبادرةعلى،بولسشأنشأنهيوحنا،شذد

فيابنهفأعطاهعطمآحبآلمالعااللةأحثلقد:أرسلهالآبأنالرابعالانجيلفيمرارآيسرعويذكرنا8:16(.د؟6:7رج:36؟01)

نأحاولواالذينالشرأحبعضنتبعلا،اذنكله(.أالعا)أدركوشامل(الخاطئلمالعا)أدركمطلقمجانىحثالفداء:وفيالتجستدسر

:13(.51؟أ:)13و"أصدقائه"يسوع"أخضاء"عنيتحذثحينيوحناوخاصانثةبولسثهولتةبينيعارضرا

واحدةمرةكفمناكما.لهأبيهحتعن:23-24-26(ا7؟ا.:9-ا5؟ا:7ا.2؟50:)3؟35؟مرارأيسوعتحذث

لأن،صعبةهىالنصوصهذه.لأبيهمحثتهعنضمى،فيصكلعديدةومراتالآب(،احثأنيلمالعايعرف31::1)4واضحبشكل

التيالحثعلافةعلىعينهالوتتفييدكفهوذلك،ومعالمتج!ئد.اللةكالنالتاريخىوضعهمنينطلقةالتواضعلغةيتوسثليسوع

يخفصلكىبملكماكللهاوإعطائهللبشرئةاللةحثعنتعابير،العمقفيهىالنصوصهذه.الثالرثقلبفيبالابنالآبتوخد

الذيالخلاصمخططهىالىالارادةهذهحث،تعفقالابنبهاتعفقالتياللةإرادةعنتعابيرهى،ثانيةجهةومن.جهةمنهذاالبشر.

هـبطهكما.والمجانىالأدفيطابعهمنشيئآيخسرهأندونللبشريةاللةحثسرفيكبيرآتعئقآيوحنايتعضقوهكذا.الصليبالىيصل

البولستة.الرسائلفيدقيقةمقابلةيقابلهمالهوليسيوحنا،بانجيلخاصالأصالةكلأصيلرفدأمامهنانحن.الثالوثثةبالعلاقات
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وعملهيسوعشخصب-

هرلنايقذمالذيالالهىفالغنى:وعملهيسوعشخصفيالماشرانطلافهنقطةيجدالآب،مبادرةلرةهرالذيالبثريةتأليهإن

بعمله.إليناوينقلهالغنىهذالنايكثفوهوالمتج!تد.اللةابنيسوعشخصذاتفيحاضر

ي!وعيثخص:أولآ

يسقىلاولكنه.(...:7:261126؟؟41:)1المسيح:الازائيةالأناجيلفيكما،الرابعالانجيلفيعديدةمرارآيسوعسمى

للمسيحانتةاليهودأعطاهالذيالرطيئالتفسيرمنيحذرفهوداود.ابننفسهيسمىلاكصا2-26(:ه4في)إلااللقببهذانفسه

يرفعالذياللةحملالمعمداد:فسضاه(،-18اأ:01)أالمتأاللةعبدإلىمرارآالازائية(الالاجيلفي)كماعادهذا،مقابل.الملوكتة

.دانيالفيالمتعاليةبالمسيحانثةيرتطالذيالانسانابنلقب،الازائيةالأناجيلفيكمايسوعإتخذوأخيرأ،:92-36(.)1االعاخطيئة

،يسوععلىيطتقالذياللهاب!ولقص.الازائيينعندمنهأكثريوحناعدلافتبثصكلببرزان،الحصريبالمعنىواللاهرتفالتعالي

الصالح،الراعىهرأنا،الحياةخبزهو)أناصفةترافقهاالىهو""أناعبارةفينجدهالمعنىوهذامتساميآ.معنىعديدةمراتيحمل

لئكلنذكروأخيرآ،-6-8(.ه:18رج؟13:91!84،2،2858:هو"،"أني)عرفتماطلاتآفئستهعملترافقهالاأو.(..الكرمة

معناهاولكن،اليونانيحتهاكلمةيستعملأنيرحناأراد.الانجيلمطلعفييسوععلىيطثقالذي)الكلمة("لوغوس"لقبخاص

الثالرثى.اللاهرتمناحلى،الماورائثاتمناخفيحقأهنانحن.والتوراتىالمسيحىالتقليدمنانطلافآواضح

يسوععملثانيأ:

فيه.الولوجعلىويساعدهماللة،غنىلبثريكثف:عملانيسوععمل

الالهيةالحياةكف"

الرابع،الانجيلفي.الملكوتبشرىيسوعأعلنالازائيةالأناجيلدنييرحنا.عندهامةمكانةتحتل(الكشف)أوالوحيفكرةإن

هذاالوحى،هذالغةمنجزءهىهر""أناوعبارة.الالهيكيانهوسر:18()1أحد-وهلمالذياللةصريكشفلكييتكقمالابنهر

يشهدهذاكل،يسوعمعجزات،المعمدانيوحنا،المقدسةالكتب،الآب:الكلمةموضوعمنقريبالشهادةوموضوع.الكشف

الآبمنسمعهعماالسماوفي،العالمفيوحمعرأىعثايئمهدوهرالسماءمنجاءشاهدهونفسهويسوع3-93(.ا)5:ليسرع

-18(.ا318:3-33؟،ا-13ا)3:وحدهيعرفهالذي

:23-12؟4.:4-211،11:؟ا:4)1الرحىهذاأضكالمنأساسىشكلهرفعمله،أبيهمجدأومجدهيسرعيظهروحين

العلنثةيسوعرسالةخلاليتحفقالظهوروهذا.(...50،2،2224.،8:16:41،17:1،4؟15؟ا:31413-32؟:2813؟

.(..2.32،ه:3:01؟29؟36،7:31؟0،2:د)إرغا،والأعمال.(.2:7.31؟26:0؟3:؟:218)سامايا،الآياتبراسطة

عينهالرقتفيوتعلنلرسالتهالالهىالأصلعلىتدكإنها.قدرتهعنشهادةفقطتعدلمفهى،كأياتيسوعمعجزاتئفهموحين

الكنيسة.فيبعدفيماستهمتذالىالخلاصتةالقدرة

فقطوليس،يسوعنثماطكلفتضغ()الآياتالعلاماتعنتختلفهى.والابنالآببينالعملوحدةئبرزيسوعأعمالإن

وهوكلها،يوجزهاالذيالأحمىالمفرد(فيرغون)1العملإلىالنهايةفيتتجةيسوع(الجمعفي)إركاأعمالفمختلفالعجائى:لاطه

الكنيسة.تأصيسهيالتيالمباشرةنتيجتهمعالفداءعمل
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المعنى،بحصريسوعتمجيديكونأنمنيمنعلاهذا.المؤمنولىإلايدركهفلاخفيآيبقىوالأعمالبالآياتيسوعتمجيدإن

ساعة،يسوعساعةتأتىحينالتمجيدهذاويتحقق15(.،ا:13،32:17بم:28ا)2الازائية(الأناجيلفيإكماللمستقبلمحفوظأ

منابنهالآبمخد،إليهسفمالذيالخلاصيئالعملمتضمآالآبيمخديسوعكانوإذ،الوقتذلكفي.أبيهإلىلمالعاهذامنعبوره

:د(.ا)7"لمالعاإنئماء"منذللابنكانالذيالمجدهذابشرثتهفأعطىجهته

الإلهيةابةإلىدخول"

:22-42(.)4يخفصهموهكذاإليها،الدخولسبيليعطيهمبلالإلهئة،الحياةغنىللبشريكشفبأنيسوعيكتفىولا

على)فتفؤئاعميقأاتتناعآيوخاإقتنع.بشرثتهممنيحررهمالذينخصومهإلىبالنظرإلائفهملايسوعبواسطةيتئمالذيفالخلاص

،:1812بم2اا-3:9أ؟.-:ه)1الظلمةفيغارقوأنه،والشيطانالخطيئةعبودتةفييعيش،يسرععنبعيدآ،لمالعابأنالازائيين(

وهوأالعاخلقفالئة:متإفيزيقيةولامطلقةليست،الظلمةالنور،أ،العا،اللة:اليوحناويةالثسنائيةأنغير35(.31،:13؟34-47

خلاصىعملذاتهحذفيأنهعلىالتجمئدإلىونظر،الآلاميسبقليسوعتقديسبعملفقبل،بولسعنيوحناإختلف.يخفصهأنيريد

المسيحأنفيرى،الأولانىالمسيحيئالتعليملجوهرأمينآيبقىفيوحنا،المشكلةهذهأمرمنيكنومهما:3(.2151؟8:،ا-1:18)

:92،)1ونهائيةنكراءهزيمةلموالعاالشيطانوتسومالخطاياغفرانتمنحنابدلثةذبيحةهريسوعفموت.وقيامتهتهومربآلامهيخفصنا

عطيةللمؤمنينيؤثنمافهذاالسماء،إلىوارتفاعهيسوعقيامةأما:91(.ا337؟،3116:11؟:ا2؟اا-11،58:ا.بم651:

وربناأباناالمسيحيسوعربناوابواللةصارفيهجديدتدبيرإفاصةعلىويدك22-23(،:02)7:37-93؟القدسالروحأي،حئةأنهار

2:17(.)0أخانانفسهيسوعوصار

وعملهالقدسالروحشخصج-

هووعملهآخر(.نصيرآخر،مدافع،آخر)بارقليطيسوعبثمخصوثيقآارتباطآالقدسالروحشخصيرتبط،الرابعالانجيلفي

المخفص.المسيحلعملتاتمامتدادفي

الروخشخصاولآ:

إلهثةقؤةهووالازائثين(التوراةفي)كماالقدسفالروح،الروحتةاللةطبيعةعنتعثر"روح"لفظةحيثجانبآ:424جعلناإذا

ف)الوداعخطةفيأما2:22(.24،7:930؟8،،3:ه:32-33؟)1واقنرمشخصهيالقوةهذهانيقالأندون،الحياةتخلق

معنخلطهأككليآيستحيلوباكالمما.الابنوعنالآبعنممثزشخصأنهعلىويظهرالبارقليط،اسمينالالقدسفالروحأ-16(4

يوحنا،فيالقدسالروحإلىالمنسوبةالوظائفإن.المعري،المحاميالمؤثد،النصير،المساعد،،المعين:تعنيبارقليطفلفظةالممخد.المسيح

يسوعإلى،الروحإلىيوحنانظرةتعود،إذن.القدسبالروحيسوعوعدتد:4-8،اأعفحسب.الأعمالسفرفينجدهاالىتوافق

دلك،ومع(.فيكمالمتكفمهوأبيكمروحلكن،المتكلمينأنتمالستم2.ا-:!01متا-أ:ا2مرفيالكلاملهذاتهيئةونجد.نفسه

؟:2494لو)رجالروحهذايمنحالكىالآبمعالابنيتشاركجدأ.واسعةمكانةالفدسللروحيع!ىيوحنا:إنجيلتمثزانحمتانفهناك

2:33(.أع

الروخعملثانيآ:

اثنتين:وجهتيرإلىنعيدهاأنناغير.متعذدةوجهاتالروحعمليرتدي



965

بالطعاميتتموتحؤل-8(.)3:هالطبيعةتفوقولادةالجديدةالمؤمنينولادةالمحيىالروحبعمليرتبطمنير.عمل،محيىعمل

22-23(.:02)الحطاياوغفران)7:37-93(.يسرعتمجيدمعئعطىحيةمياهوأنهار:63(.)6(المسيحةلى)نتحؤلالافخارستي

المسيحمحليحلالروحلأن،كرستولرجىإبخاه.اتجاهاتتلاتةلنيفيبدو،السريالعشاءبعدخطبفيالمنيرالروحعملوئصؤر

التلاميذمعللمسيحيثمهدالروحلأنكنسىإتجاه2-25(.د،ا-16:17)4يسوعلهمقالهمابكلويذكرهمالتلاميذلدى

المسيحرفضأنبعدعليهوالحكمأالعاسرفيكشفلمالعاعلىالمسيحانتصاريمذروحلأن،اسكاتولوجىإتجاه:26-27(.ا)5

1(.:7-دا)6

الالهيةالخيراتد-

إياهايمنحهموالتيللبشر،المتجسثداللةابنيكشفهاحاءالتيالخيراتفهذهذاتها.حذفيالالهمةالخيراتعندالآنونتوئف

والنور.الحياة:رئيسئينخيريد!إلمماتعود،روحهبراسطة

لحياةا:لأوأ

غير.لوصاياهوبالطاعةبالئةوثيقآارتباطآالحياةترتبط،الثاتالبيبلىالتقليدفحسب.أولىمكانةالرابعالانجيلفي"الحياة"تحتل

بالعااخاصئةهىالحياةهذه.الابدئةالحياةالالهثة،الحياةدومايعيفهوالحياةعنيتكفمفصينبيوحنا.خاصةسماتعذةهناكأن

والفسادبالمرتينتهىالذيالأرضاعاإلىالالهثةالحياةانحدارالرغوس(الكلمةتجثدفيفيرىيوحناأما.اللةإلىإلاتنتمىولاالعلوفي

اللة.يعارضلأنه

يثحاءلمنالحياةيعطىفالالن)د:26(.ذاتهفيالحياةلهتكولىأنالمتجسمدالابنأعطىكذلكذاتهفيالحياةلهالآبأنوكما

فيالوضعهر)كماأصلهافيإلهثةفقطليستويمنحها،المسيحبهايعدالتيالحياةوهذه.الحياةخبزإنه.الحئةالمياهيعطى2(.ا)5:

للابن.الآبيمنحهاالتيالحياةجوهرمنوهى.اللةابنمعالمؤمناتحادممرةبطببعتهاإنها.المخلوقاتكلحياةهىبلالترراة(،

3(.د:92:21؟36:5،)4يوحناعندكذلكوهي.المعنىبحصراسكاتولوجيئخ!رهىالابدئةالحياةالازائية،الأناجيلفي

الموتمنالآنمنذانتقلقدبيسوعيؤمنمن:للعملداخلىمبدأأنهاعلى،الآنمنذيعطىخيرأنهاعلىعديدةمقاطعفيتقذمولكنها

يخسر،لاأنهأيضآمتأكدوهوالأخير.اليومفييقومأنهمتأكدفهرطبيعيآ،موتآوماتلهحصلفإن3:36(.رجبم)5:24الحياةإلى

الحياةبينتمثزالحياةوخطبة:23-25(.أ)1والحياةالقيامةهوالذيبالمسيحباتحادهنالهاالىالطيعةالفائقةالحياة،المرتساعةفيحنى

نجده،بتلاميذهالآنمنذيسرعيربطالذيهذاالالهيةالحياةوتيار4-54(.0الأخير.)6:اليرمفيوالقيامة،الآنلناتقذمالىالابدثة

الاغصان".وأنتمالكرمة"أناأ-8(.:1)5الكرمةاستعارةفيساطعبشكل

النور:ثانيآ

9:د؟بم)8:12ا"العا"نورالرابعالانجيلفيمراتتلاثالمسيحيسمى.عقلهباستنارةالانسانفيالطبيعةالفائقةالحياةتبدأ

الأقوالمنننطلقأنيجب،إذن4(.:44-د21ة4-5:)9اللةأرسلهالذيالمسيحلأنهلمالعانورأنهالقرائنهذهعنفينتج:46(.12

هوالمسيحأنوبما:16(.6:94-42،7بما9:)ألقالمسيحاننالخلاصعلىالنوريدك،الاقوالهذهوفي.التأكيداتهذهلنفسئرالنبرتة

:46-321؟ا-ا)8:8اللةأقواليقولنررهوالتيفيسرع:قريبتينلفظتينوالكلمةالنوريصبح،الرابعالانجيلفيولاسئماالمعفم،
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لاولكنالجديد.العهدأسمارمنمكالىأيفيمنهاسرابعالانجيلفيبروزأأ!صيبدو"نور"للفظةالعقلىالمضمونأنلنايبدو

.821:لني"الحياة"نررعبارةعليهتدكماهذا.والحياةالسعادةمثلالأخرىالمضامينئستبعد

يكرنأما؟القديمالعهدنور،الناقصالنورعننمتزهلكىالكلامهذاقيلها!:أ(.1)((الحقيقى"النررالكلمةيسمىالمطلعفي

اليرنانتةاللغةهذهمتلمعقولآ.الأمريبدوقد؟والمادةالحنعاممنلأنهالكاما!،غيرالنورالثمص،نورإلىتلميحعينهالوقتفيهناك

النورتواجدنتخئللا،الطبيعةاعامستوىعلى(.:ه)1الظلمةفييضىءالنورإديوحناوقال.3(.)7:26-الحكمةسفرهتأهاتد

"فالظلام2:8:يواقالتوموقتآ.عابرأيكنوان،واقعهوالتراحدهذاةالانجيلمستوىهوالذيالادبىالمستوىوعلى.الظلمةمع

يضىء".الحقوالنور،مضى

يكرنفلا،لتقثلهيستعذواأنعليهموج!،المسيحهرالذيالنورمن،المسيحيحملهالذيالنورمنيستفيدواأنالثرأرادوإذا

يعردوالخلاص2(.ا-أ)3:9ستئةأعمالهملأنالنورعلىالظلامفضلواالناسأنهوالرافعأنغير.الظلمةمعإرادفيترافقأيفيهم

الأعمىشفاءإليهيرمزماهذا.روحىعمىمنالشفاءإلىالور،إلىالظلمةمنعبررإلى،البولستةالرسائلفيكماالرالع،الانجيلفي

اي(.:)9مولدهمنذ

خيرانوالحقيقةالنور:37(6:180؟8:3245،46،41،؟ا14:1،7)الاتايا،الحقيقةالبشرإلىيحملالنورالمسيحإن

.(:117)"والحق"النعمة:أخرىعبارةنتذكروهنا.مزابطان

والأسرارالكنيسةهـ-

الموضعهىالكن!يسةهذهإليما.حملهاالئالعطاياوأعطمالخلاصىيسوعئاطفيممرةأفضلفاعتبرتالأسرارالكنيسةنالت

وقيامته.ومرتهبآلامهالمسيحإليهأدخلهمالذيالالهىالغنىالبئرإلىينضقلفيهالذي

الكنيسةاولأ:

ولكنيو.في"كنيسة"لفظةنجدلاأننافيشكلاكلا..محضةوفردتةصوفئةديانةهوالرابعالانجيلفيماأناعتبرمنهناك

يجتذبفاقطالوتتذلكفيوإنه:2(.)17تمجيدهبعدإلالمللعاالحياةبإعطاءقدرتهالممارسةملءيمارسلايسرعإنلنايقولالانجيل

احتلفت)وإنلرقاضأدشأنهيوحنا،يمتز1(.:12)4أعمالهمن"أعظم"أعمالآحيهنئذتلاميذهفيعمل:32()12البشرجميعإليه

المستقبل،إلىدومآيتطلعيوفييسوعفنظر.الكنيسةزمننحريتوخهالمسيحزمنأنويبثن،الكنيسةوزمنالمسيحزمنبين(،الاساليب

كتمديد13-17()فالوداعخطبنعترأنونستطيع.الأرضعلىدضتهالذيالعمل،القدسالروحبفضليتئم،فيهالذيالزمنإلى

الكنيسة.لزمن

)أئرزت(،حدةعلىؤضعتممئزةمجمرعةهناك:الكنيسةتأسيساساسالازائيةالأناجيلفييشكلماالرابعالانجيلفيونجد

خاصةسلطاتالتلاميذهؤلاءوأعطى7102:4.2؟6:67،07،فيرسل(الاعشر""الاثى:يسضون.خاصةتعليماتونالت

يدكالكاتبوكأن،كنسىاتجاهالفصحبعدالمسيحلظهوراتوكانا-91(.)21:هلبطرسالاولوئةأعطيتكما21-23(0:2)

تدلأني(1:1،)الصالحوالراعى-8(ا:1)5الكرمةواستعارتامنظورآ.يعودفلايسوعيختفىساعةعملهاتبدأالكنيسةأنعلى

:23(.91فيالمخيطالغير)القميصوحدتهاعلىيرحنانصيشذدالئالكنيسةعلىشذبدون
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لأسرارا:نيأثا

فهناك.المقدسالكتابلشراحواضحأصار،الرابعنجيلالافيوالاسرارفيالليتورجنفالطابعالأسرار.عنالكنيسةتنفصللا

يولدا"إن.المعموديةإلىيضير2(ا-ا)3:نيقوثركلسمعفالحوارالاسرار:إلىشذبلاتشيربها،قامفعلاتأويسوعبهاتفؤهخطب

"أناالافخارستيا.علىتدك71()6:26-الحياةخبزحولوالخطبة(.)آهاللة"ملكوتيدخلأنيقدرفلا،والروحالماءمنالانسان

أكلمن.حقيقىشرابهوودمى،حقيقىطعامهو"جسدي41(.)آالسماء"مننزلالذيالخبز"أنا3(.)آه"الحياةخبزهو

غمرتم"من:والتوبةالمعموديةسريعنيحذثناالذيا-029:23مشهدوهناك-56(.)آدهفيه"وأناديئيثبتدمىوشربجسدي

له".غفرتخطاياه

المحزلوالماءالجليلقاناعرسإنثم.الكنيسةفيالنفوسنالممخدالمسيحيقذسلهاالتيالاصرارإلىرموزهىيسوعومعجزات

منفيهومامولدهمنذالاعمىوشماء.المسيحودمجسدوالخمرالخبزيصبححيثالافخارستياالىبنايعردالارغفةوتكثيرخمر،إلى

إلىيشيرانإنهما31-37(.:)91الصليبعلىيسرعجنبمنجريااللذانوالدمالماءحدثوهناك.المعمودئةعلىيدكاستنارة

.المقدسالقربانجؤفيالكرمةاستعارةوفيالعماد،جؤفينكونالسامرتةفيالمسيححواروفيوالافخارستيا.المعمودئة

اللةنداءعلىالانسانجوابو-

والحمث.الايمان:مقطعينعندهنانتوقف

الحثيعيشأنيحاول.مماثل.مموقفالحثهذاعلىيردأنفيحاول،خلاصهأجلمنيعملالذيالعظيماللهحثالانسانيختبر

.نيمالاوا

الايمانكأ

الجديد.العهدفيمرة003الفعليرد.نفسهبولصحتىيوحنا،استعملهكما)بستاوين("آمن"فعليستعملكاتبمنليس

بنظاممجردأتعلقآليسيوحناعندالحقيقىفالايماطتقثحه(.،يسوعإلى)جاءالمشابهةالعباراتعداهذا،الرابعالانجيلفيمرة01و.

)القسمبالثةالاتحادبدايةفيصبح،يسوعبشخصيؤمنالذيذاككائنيربطفهوبارز:شخصىطابعيرحناعندللايمان.عقائدقي

)6:96؟"عرف"وفعل"آصت"فعلالمراتبعضيجمعفيوحنا.العقلأعمالمنعملآيبقىولكنه(.الحياةخمزخطبةمنالأول

.الايمانمعرفةعلىكثيرآويشذد23(21،:17،8

غيرمعرفةهوالذيالايمانولكن.الآبمععلاقته،ألوهتته،المسيحاوثةكرامته،يسوعشخصهوالرئيسىالايمانموضوع

والكتبوالمعجزاتوالتلاميذالآبمعيشهدفهرالشاهد.عينهالرقتفيهوالايمانموضوعويسوع.الشهادةإلىيستند،مباشى!ة

أيضأيفزضكما:37(.18؟8:47؟215:44؟2-0)3:خلاقئةالاالاستعداداتمنعددأيفترضحرأفعلأالايمانويبقى.المقدسة

الآب".اجتذبهإذاإلاإلمنيجىءأحدمن"مالنا:اللةكاجتذاب6:44فييصزرالذياللةعمل

"الحث

للمسيحالشرحثعنعديدةومراتيخكم(اللةمحبةليست:)5:42دئهالبشرحثعنواحدةمرةالرابعالانجيليتحذث

حينعنهنبر!تفنحن.وحس!عاطفيأشعورآليسالحثوهذا21:ها-17(.:27؟ا286؟1،21،23،24،:د14)8:42؟

أعمالمختلفأنفكماولافتآ.قويأتوحيدأنلاحظأنناغير(.وصايايحفظأحثنيمن:21،2342،،1:51)4الوصايانمارس
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وصتةفيالعديدةالوصاياتدخلكدلكالمدائي،العملهوالمفرد(في)إرغونواحدعملفيتتفخص(الجمعصيغةفي)إرغايسرع

:12(.اد:34؟)13الأخوتةالمحتةوصئةهىوحيدةواحدة

:94؟ا2؟ا:018)لمالعاأجلمنحياتهيهببأنللابنالآبأعطاهالذيالحميمالأمرالوصيةهذهتقابل،ثانيةجهةومن

"أحثرا:مضمردهالاخوفيللحثيعطىالذيالسامىالعملهوالصليبإلىوصلالذياللةحبأن؟الكلامهذايعىماذا3(.ا:41

-ا:4)13المسيحتينلدىالاخوتةالمحبةينمرعإنهلنا.مثالمنأكثرحوالفداءحثأننفهموهكذا".أحببتكمأناكمابعضأبعضكم

بعضهمالمسيحتينتربطالتيالمحتةفرحدة.الارتفاعدرجاتأسمىإلىاليوكأويالتعليمويرتفع\(.ا:4يواق3؟34-د،15

26(.21-23،:)17الثالوثقلبفيوالابنالآبتفئمالتيالوحدةفيوينبوعهانموذجهاتجد،ببعض

الالهيةالمسيحيحياةز-

لافتبتأوينالرابعالانجيليتمثز.المسيحمجىءحتىوامتدادهاالارضعلىتفئحهاعند،الالهئةالمسيحىحياةعندأخيرأنتوقف

التأوينهذاويستمر.لنمؤمنينالابدتةالحياةالآنمنذويمنحالئرية()داخلدينونةيصنعالفدائىفالتج!تد:الاسكاتولوجتةللوقائع

فيلما)رغمالمعنىبحصراسكاتولرجتةوجهةعلىيحافظيوحناأنكيروالأسرار.الروحعملبفضلالكنيسةفيالابدئةوالحياةللدينرنة

بجانبالحاضرةالنظرةتكرنوقد2(.5411:4؟،6:9344،:27-92؟)5الأخير""لليوممحفوظتينودينونةقيامةمعذلك(عكس

يختفىفيهالذي،والالهالانسانالمتأنمى،اللةابنشخصبفضلالاثنينوحدةوتتأقن:27-92(.25-25؟4:)5المقابلةالنظر!

8:23(.)3:3؟السماءاوعاالأرضأعابينالتعارض

يشيرفأكثرها3:2(.يوارج:24؟3:17؟ا)4الآخرةفيالابدتةالحياةإلىحصرآتعودالتياليوحناوتةالنصوصهىنادرة

:22:17،3؟16؟اا:داا-27؟:9ا4ففى:الأرضعلىتدشينهاوفيالنهائىتفتحهافيالالهئةالمسيحئينحياةإلىعينهالوقتفي

شاركة،الآبيحتهبهالذيالحب،مجده،فرحه،سلامهيعطيهمأنيريد.يرونهويجعلهملتلاميذهنفسهيظهرأنيسوعيريد24،،13

المسيحئة.الحياةفيالسماوتةوالحقبةالارضتةالحقبةبينتمييزدونمنهذاوكل.لأبيهمعرفتهلب

خاتمة

فيسريعأحفلناههذاوبعد.وبنيتهكتابتهمنوالهدفالانجيلوحدةحولالادبثةبالمسائلبدأنا.الرابعالانجيلعندتوقفناهكذا

ربطناوتنشقها،والموادالاطارمستوىعلىولوقا،ومرقسمتىأي،الازائئةوالاناجيلالرابعالانجيلبينقابلناأنولعد.كبيرينقسمين

الكبرىالتعليحةالخطوطفيمخاولتناوانتهت.والعبرانىاليهودياالعافيكمااليونانأعافيأصولهإلىوعدنابالتاريخالرابعالانجيل

ولاسئماالأسراربواسطةوالمؤمنينالكنيسةبناءأجلمنالقدسوالروحالابندورالىالآب،دورمنيرحنا:إنجيلفيبرزتكما

الرابعالانجيلسمىهذاأجلمن.الأرضعلىانساناليهايصللمالمسيحىالفكرمنذروةاكتشفناوهكذاوالافخارستيا.المعصردئة

لأنهالروحانىالانجيلوسمىيرحنا.إلىيرمزالذيالنسرمثلمعهنحققأنإلىودعاناالروحلمعافيعاليآرفعنالأنهالروحانىالانجيل

.القدسوالروحوالابنالآب،الاقدسالثالرثقلبفيالمسيحتة،الحياةقممفييجعلناالذيالقدسالروحمستوىإلىيحملنا
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أئيه،أالياالمسالهثولايخيهتالمحهخاممملى:مقال

عرضوا،والتدوينوالزتيبالمضمونمستوىعلى،الأولىالأناجيلبينوالاختلافاتالتشابهاتيفسثرواأنالشرأحأرادحين

فيفنجدهاالرئيستةالمحطةأما"الأمامى".المركزفي"القؤاد"بعضفيهايحلتاريختةلمحةالن!رياتهذهعنشقذملهذا.مختلفةنظرثات

التبعثةومنهاالقديمةالنظرثاتأنيعنيلاهذا.الينبوعيننظرتةمعجديدةطريقفيالبحثفرخه1832،سنة.شلايرماخرفكتبهمقال

يعنيهل.متبادلتداخلعبرتثبتتهى،بالحريبل.التاريخهذابعدزالتقد،الشفهىوالتقليد،الأساسيالأولانىوالانجيل،المتبادلة

مختلفنقذمأنوسنحاولتجاذبعملثةأماماليومفنحن.بالنفىهوالجوا!أنيبدونفسها؟فرضتالينبوعيننظريةأنالكلامهذا

الكتابى.البحثفيالمحاولاتأقدمإلىعائدينالنظرئات

القديمةالنظريات1-

المظدلةالتبعيةنظامأ-

اثنين.بشكليننحتفظأنناغير.ممكنةأشكالستةهناك

لو،مر،مت:للاوا

الزتيببحسببالآخرالواحدترتبطفالأناجيلالانجيلتين".بين"التوافقكتابهفيأوغسطنسالقديسإلىالنظرثةهذهتعود

مروتبعالمللث.المسيحشخصفأبرزالأرامثة()أو:العبرئةفيدؤنالذيمتالبدايةفينضع.القانونتةاللائحةفيموضعهايحذدهالذممط

الذيالكاهنيسوعشخصرسمفقد.يوجزهمنلهيكنفلمومر،متاستعملالذيلوقاأماء.الشيبعضوأوجزه،قربعنمت

المعبد.إلىوحدهيدخل

القرنمنتصفحتىالنظرتةبهذهالعلماءأخذقد.الكتابمنكاتبكلشخصثةإلىفتعودالثلائة،الازائيينبينالاختلافاتأما

الذياليونانيئومتىمر،استعملهالذيالعبرفيمتىبين9(641)"غروتيوس"مثزمثلا،.التصحيحاتبعضإليهاوحملواعشر،الثامن

المواضع.بعضفيمنهأكثريتوسئعلأنه،متى"ملخص"فقصايكونأنئمكنلامرقسأن)9168(سيمرنريشاروأعتبرمر.إلىعاد

مرلو،،مت:الثاني

بالفقاهةمروارتباط،العبرانىمتىوجودئعقللاأنهفأعلمتلدأ917(.0-ا)978غريشباخالثانيةالنظريةهذهعندافع

وكضلهمتلوواستعمل.شخصمةتذكراتوحس!اليونانيةفيأولأمتكتب،نظرهففى.الرسولبطرسفذمهاكماالرومانية

وزادولو،تأوجزفقدولو،متعشدلقرأهاالتيالتعابيرمنعددأعندهنجدالذيمرأما.الشفهىالتقليدمناستقاهاأخري.ممعلومات

.الشهيرة)الالمانية(توبنغنمدرسةفيالنجاحبعضالنظرثةهذهسضجد1(.:212)أعأورشليمفيأئهبيتفيحمعهاالتيالأمورلعض

دا..كهـ7ل!لأولول3،سأص!3"لأها+ش!ع3لأوله"أأ9لاح،3،عأ3،)549.
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الاساسيالاولانيالانجيلنظامب-

فيأوالآرامئةفيوجداولانيآانجيلآ.ممفردهيتبعالثلاثةالأناجيلمنفكل.الازائيينبينمتباداسةتبعئةلاأنالنظرئةهذهتعتبر

نئة.ناليوا

ارامياولانيانجيلاولأ:

وأالناصريينإنجيلالأرامتةفيظهر،المسيحموتبعداإ.)784مرتهبعدئشرتالتيالنظرئةهذه1778سنةلاسنغأطلق

نجدهاالىالعناصرجميعيتضقنكاملآمزئفأفصارعديدةأمورعليهزيدتوفد،المنفصلةالأخبارمنمجمرعةوهوعشر،الاثىالرسل

النسخةلووفذم"نافصة".نسخةمريدفيوكانمت،بدأ.الخاضةامكانتاتهحسبكللو،مر،،متانطلقهنامن.الازائيينعند

.واختلافاتتشابهاتمنالترجماتهذهفيمامعواحدلينبوعثلاثترجماتهىالثلائةالازائيةالأناجيل،الواقعفي.الافضل

يونانياولانيانجيلثانيأ:

نأغير.أرامىأولانىإنجيلبوجودقالوكضلها.لاسنغنظرتةفصخح018(4الجديد،العهدإلى)مدخلإيشهورنجاء

والأزمنة،الأوسا!حسبصياغتهاأعيدتوقد،الأرامىالانجيللهذايونانثةترجمةؤجدتبل.مباشرنجشكلمنهتنعلاالثلاثةالأناجيل

من!لمنهـاأفا!إيثهورن(زادهاثماربعة)كمانتالزجمة!ذهمتؤعةأشكالأمامنكونوهكذا.صخحتكما،ونقصعليهاوزيد

الأولى.الثلاثةالأناجيلبينوالاختلافاتالتشابهاتنفهمهكذا.الأناجيلمدؤنى

الثصفهيايقيدنظمج-

ماالتيالأولانئةالثفهئةالفقاهةالأصلفيغيسلارجعل.1818سنةغيسلارعنهاودافع)7917(هردرالنظريةهذهقذم

القديمأالعامنأخرىأخبارآوذكرعينها.للأقوالالمتواصلوالتكرارالأرامتةاللغةفقربسببوذلكمقولبآ،شكلآارتدتأنعتضت

متوئدالجليلثينالرسلوتعليم.بولسكرازةبدونتبقلمالرسولئةالكرازةأنغير"الورق".علىتدؤنأنقبلشفهثةبطريقةحفظت

الآخر.عنالواحداستقلااللذينومر

المصديلننظرية2-

.ثلاثحقباتإلىالنظرئةهذهتاريخنقسمأننستطيع

(186.أ-)832المصدريننظريةبداية:الأولىالحقبةأ-

خرشلايرما:لأوأ

لاتحالانجيلىأنأكدلوقا.مصادرحوليكفلهاابدراسةالتأويلىعمله1817سنةبدأوو)عظأ.ولاهوتيآفيلسوفآكان

الازائيين.فكؤنتخمعتصغيرةكتاباتعذةإلى،يسوعأحداثعنخبرآيؤلفواأنحاولواعديدينكئابعنيتحذثحيثمطلعه

"وحداتعذةوجودعنتحذئتالىالتكويىالتاريخمدرسةالعئمرينالقرنفيستستعيدهاولكن.البدايةفينجاحآالنظرثةهذهتلقلم

الأناجيل.تدوينقبلأدبثة"

ونحنجدأ.واسعصدىلهكانفقد"،الأولينالانجيقينعنبابياس"شهادةحرل1832سنةئثمرالذيشلايرماخرمقالأما

يلى:كمانلخصته
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الازائئة.للمسألةالحلأساسهيا-16(:ه)1393القيصريلاوسابيوسالثنسيالتاريخفيومتمرعنبابياسحاشيةإن+

دؤنمرقسأنتقرهى،ثانيةجهةومنالوغيا(.وخطبهالربأترالوسئمىالعبرتةاللهجةفيألف"كنابآ"مئىإلىجهةمنتنسبهي

الظرفتة.بطرسأخبارحسبالآمرربعض"ترتيب"بدون

الوقائعمنيتضفنوهو،اليونانتةفيدؤنفدهذالأن،الاولانجيلنايكرنأنيمكنلابابياس،إليهأشارالذىمتىمؤلفإن8

وهذه.وأقوالهيسوعخطبمنعددآالاصلثةلغتهفيالرسولمئىفيهجمغأوذمتىؤجد،إذن.والأقرالالخطبمنيتضئنمماأكثر

منعديدةفصولفيإليناوصلتقدصياغتها،أعيدتالتيالزجماتهذهوإحدى.مرةمنأكثرئرجتقدبابياس،يقولكما،المجموعة

2(.23-هأ؟8ا-52؟:13أ؟.5-7؟)فالحالميئت

مرفسؤجد،إذنمرئبأ.متتابعآخبرآيقذمالذيالقانونىمريكونأنيستطيعلابابياس،عنهيتحذثالذيمرقسومزلف،

الحالميئ.مرتدوينأساسهىالمجموعةهذه.معفمهكرازةمنانطلافأ،الرسولبطرسترجمات،مرقسجمعهانحتلفةتذكراتضئمأول

كتاباتوهوالاولومرقس.الرئيسيةيسوعخطبمجموعةوهوالأولمثى:اليومضاعاكتابانهناكالازائيين،أصلفي،إذن

.ممئىالثلاثةالازائثةالأناجيلترتبطوهكذا.ذاكأوالظرفهذافيبطرسقذمهاتعاليمحسبمرفسدؤنهاكمابسوعحياةعنبسيطة

بالأخبار.يتعققمافيالأولوبمرقس.وأقرالهيسوعبخطبيتعلقمافيالأول

النظرئةهذهعلىالفعلرذاتثايأ:

التحؤلات.ببعضفيهاتقومأنفحاولتصغيرةفئةوقبلتها.آخرونوعارضهاشلايرماخر.لنظرثةالناسبعضتحض

المتحفسون"

إلى(0185)"الثلاثة"الأناجيلفيإيوالدوعاد.الاولومتىالأوللمرقسالدقيقالمضمونبالتفصيليتخثلأنرويسحاول

.اليومنعرفهكمامرذلىانجيل،الثانيالقانونىانجيلناوثدالأولمرقسأنكيفليفسثرفيلئسالانجيليخبر

رضونالمط+

رفضهاالآخروالبعض،الجديدةالنظرئةهذهعنكلمةيقللمبعضهم.والبروتستانتالكاثوليكمستوىعلالمحافظينفئاتهم

قصير.جداليبعدقاطعأرفضأ

الثالثةالمة،

فقالت:.النظرثةهذهفيالثلومتجدأنالفئةهذهحاولت

بزتيبكتبقدالحاقي()مرالقانونيئالانجيللأن،أولمرقسؤجدأنهفييثكلا.المصدريننظرتةأساسهوبابياسنص-

منقريبجوهرهفيوهو،متىالرسولأئفهانجيلاتشكلفهيالأقوالأماولر.ت،الآخرينالانجيليينيفزضوهومحذد،اتجاهوبدون

سياقفيالانجيلعلىتدذ"لرغون"لفظةإنثم.فيهواسعآمدىتحتلوالأقوالالخطبفلأن"لوغيا"بابياسئهاهفإن.الفانونىمت

بابياس.لسانعلىوردتالىالحاشية

إلىيسوعتوتجهفيهاالىالخمسمتىخطبأفلهاللوغياتضضنث.يسوعخطبأهئممجموعة،الاولمئى،الاولالمصدر-

الصلاةمثلأجملهاوتركالأقوالهذهمنقسمآأخذالذىمرقستصؤرنفسثرفكيفهكذا،الأمركانإن.الجموعإلىأوتلاميذه

مختلف.سياقفيمرقسألغاهاالىالأقوالمجموعةجعلااللذينولوقامتىسلوكنفستركيف،ثانيةجهةومن.جهةمنهذا.الربية
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متبهااحتفظالتيتلثفيبابياسعنهايتحذثالتيالخطبمصدر1836(الجديد،العهدإلى)مدخلكرادنرحصرحينئذ

عنالحديثكانوهكذاولوقا..ممئىخاصنالآخروبعضهالر.مر،مت،بينمشزكبعضها:متىخطبفيعنصرينفايسىومئزولو.

مصدرين.

ضذالقوئةالمعارضةجاءتهنا.بطرسكرازةمنانطلاقأمرقسدؤنهادكرياتيتضضنوهر،الاولمرقس،الثانىالمصدر-

ولومتيرتبطوهكذا..ممرقسيرتبطانومتبديئثةعناصرإلىمستندين،القانونىمروأولوتةأصالةعنالعلماءدافع.شلايرماخرنظرئة

.ممرقس.يرتبطانكمابالأقرال

(091.-أ086)المصدريننظريةذروة:الثانيةالحقبةب-

.الأول.كلرقسيتعفقمافيعديدةتصحيحاتمعالمصدريننظريةتوسئعتالحر،الفكرمنالحقبةهذهفي

الأولمرقسمعالمصدريننظريةعنالمدا!عونأولأ:

"الأناجيلكتابهفيهرلتزمان1862(.هولندا،،الايدنمتىبحسبالانجيلحولالنقدتةالدراسةفيرافيلأسطاء:ثلاثةهنانجد

؟ما.الأوقمرت!منالتلاثةالإزائيةالأناجيلإنطلقتالانجيلى((.التاريخحول"بحثفيؤئساكر1863(.المانيا،اليبزيغ،الازائية"

الأولمتىأمالر.مر،مت،فيكله(وخطب)أخبارالأولمرقىنجدفنحنولو.متفيفنجدها(الاول)متىوأفرالهيسرعخطب

ارتباطأيترتبطفلمالجليلتةرسالتهنهايةفييسوعلهاتلقظأقوالمجموعةوهوولو،متبينالمئزكةالعناصرمعظممصدرفهر

مراجعأوالشفهيالتقليدإلىتعودفهى،الاولمئىإلىولا،الأولمرقسإلىتعودلاالتيولوتعناصرأما.الأولمرقسبخطب

خاصة.

،الأولمتىأتوالكؤلىوهكذا.قولوكلخبركلوطابعأصلفحذدالأولىالثلاثةللأناجيلمفصثلبتحليلهرلتزمانوقام

حسناتها.لهاولكن،خطرةمغامرةهى.الأولمرقسعناصروأهم

الأؤلهرقسبدونالمصدرينلنظرثةأولشكلثايخآ:

عنديوازيهومامتى"انجيل)1872(.الازائيين"لدىيوازيهومامرقس"انجيل.المصدريننظرثةعنحياتهطوالوايسدافع

علىأترمرإنثم.الثلاثةالازائتينعلىأثررسولمثمح!سدروهناك.مرأعطتالتيالشفهتةبطرسكرازةهناكالبدء،في)1876(.لوتا"

مختلفة.مصادرإلىلرعادذلك،إلىبالإضافةولو.مت

الأرامى"المزئف"هوالرسولميئفالمصدرومرق!."الرسولميئ))المصدرالازائىالتقليدبدايةفينجد،أولومرقم!أولمتىفبدل

منعددأفيهنجدمؤلفبل.والخطبالأقوالمنمجموعةمجرديعدأجديد.شكلفييبدوولكنهمتى،إلىبابياسنسبهالذي

مصدرهوهذاالجزء.باسمالكلتهىوهكذا"لوغيا"،بابياسثهاه،مسيطرةالتعليصثةالعناصرأن.مماولكن.الإخبارئةالمقطوعات

الأخبار!تعددأأيضآتضضنبلمر،علىولومتفيهايتوافقأقسامأفقطيتضضنيكنلم.الأولالمعين:الأولىالثلاثةالأناجيل

مكتوبة.بوثيقةيرتبطأنهبوضوحمرقسفيهايدلوالتيالثلاثةالازائيينبينالمثمزكة

فيالاصيلةالأمورنجد.الثانوتةوالعناصرالاصيلةالأمورمنمزيجآيقذمفهو،القانونىمرقسانجيليزئفهالذيالثانىالمرجعأما

"المرجعونقاوةأصالةمرقس"شزه"فيهاالتيالأماكنفيالثانوتةالعناصرونجد.بطرسكرازةتوردوهى"المزلف"منقسمأكبر

.نصوصمنأمامهوحدماصخحأوفألغىالرسرلمن"
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لرعنمتاستقل.الشفه!ةبطرسبكرازةوكضله،يونان!ةترجمةفيالرسرلمب(("المصدرالثانىالانجيلصاحباستعملإذن،

بيوحنا.يرتبطفلسطينيآمصدرألرقاوعرفالرسولميئ".و"المصدرمرفاستغلآ

عندوردتعديدةعناصرئغملحينمرقسنفهمكيفولكنمر.علىولرمتتوافقوفسثرت،الأولمرقسألغتالنظرةهذه

ين؟الآخرالازائيين

ايأولمرقسبدونالمصدرينبظرئةآخرانشكلانثالثأ:

الأؤل.مرقسإلىعالرجردونوذلكمر،بدونولومتتوافقعنالبحثيتوقفلمولكن"،الرسولي"المصدرنظرتةفئملت

لرأنفيهايبت!أنحاول؟(القانونىمتىالتالثالانجيلىاستعمل)هلولومتبينالعلاقاتحرلدراسةسيمونسنثر0188شة

الحافيمرأيبابياس،عنهمايتحذثالدذينالمصدرينفقطفأستعملمتأما.والأقوالمرإلىبالاضافة،القانونىمتواستعملعرف

.الرسوللمتىالارامثةوالأتوال

العناصرإخبارتة(عناصر)وفيهاالأقرالمنأومتمنأخذلرأن.مما.الأولمرقسفألغى،الملاحظةهذهإلىهولتزمانإستند

.الأولمرقسإلىذلكبعدالحاجةفمامر،منوالغائبةولومتبينالمشزكة

المحافظةمعمر،ضدولومتتوافقيفسثرآخرحلإلىعشرالتاسعالقرننهايةفياتجاةبرزولكن،القانونىلمتىلوتبعئةسقطت

التي"الأقوال"وليدهووت.لهمصدرلاولومتمصدرهومر:يليكمانقذمهمعقذنظامفبرز.الأول.ممرقسالتعلقدونمرعلى

منعددفأكبر.ثانوفيومصدرمرمعمتى""أقوالصارتالتي"الأقرال"وليدهوولو.ثانرفيومصدرمرمعمئى""أقوالصارت

أيضآحوابآنجدوقد.مرقسنصنعلىولوقامتىلدىفعلرداتإلىيعود،أخرىجهةمنومرقسجهةمنولومتبينالاختلافات

النصوصى.النقدحسبالاختلافاتفي

موضوعللن!رثةالثلاثةالأسسوستكون.يكفىلاهذاولكن".الأول"مرقىعن،المصدريننظرتةعنالمدافعونتخفىوهكذا

جدئة.هجمات

(1أ-009549)المصدريننظريةتجاذب:الثالثةالحقبةج-

التيالحشاصرحولبابياس،نصتفسيرحوليتحقظوربدأوامنهمعددآأنغير.السابقةالمراقفعلىالمدافعينبعضحافظ

لالأنهم،المصدريننظرئةعلىيحافظونالعلماءأنبداوهكذا.الازائتةالأناجيلتكرينفيمرقسدورحول،الأقرالمصدرتشكل

مكانها.يضعونمايعرفون

بابياستفسرأولآ:

حولالحاشيةأنفأعلنواعلماءوتبعهالجزء.باسمالكلعلىتدك(الرتأقرال)ترتيببابياسحاضيةأناعتبرقدهولتزمانكان

نأفيشك"لاالجديد:العهدإلىالمدخلفيجوليضرقال.الأؤلالانجيلفينقرأهاالتيالخطبمجموعةعلىتنطبقأنيمكنلامتى

فيولهاوزنوفالمتى".الرسوكالعبرتةفيدؤنهلانجيليونانثةترجمةأنهعلىفدك،الحاقيتانجيل،الأولانجيلناإلىأشاربابياس

قدانجيلنا.غيرآخربثمىءفكر،متىرتبهاأفرالعنتكلمحينبابياس،أننعتقدأنمنيمنعناشىء"لا:الأولالانجيلإلىالمدخل

الشيخرأيهذايكونأنولكنجدأ.معقولفهذا،الحاليمتىعنيتكقمأدأوسابيوس،أوردهالذيالمقطعفيأرادبابياسيكون

شلايرماخر.تباعلدىواضحأالتصفببداوهكذافيه".مضكوكفالأمر)بابياس(،
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اللوغياهصدرتكؤنالتيالعناصرثانيأ:

الموجردةالخمسالكبرىالخطبيبرزواأنوبدل.الأولمثىتدوينعنتخفواقدالمصدريننظرئةمناصروكان،الثانيةالحقبةمنذ

مصدرأافزضأو،الواحدةللوثيقةعديدةنسخاتعنيتحذثمنوجاءولو.متبينالمشزكةبالعناصراهتفوا،القانونىمتفي

إلىالنظراتهذهتستندمابقدر.ذاكأوالمصدرهذاإلىتشمىعناصرمتزأو،مختلفةمصادرافزضأو،مختلفةعناصرفيهتجضعتواحدآ

نأنستطيعلافنحنالضريعة(،ضدموقفأيأحذأناستطاعما.القولهذايقولأنيسوعاستطاع)ماتاريخئةأوفلسمثةفرضئات

أهضها.نقذمونحنأكيدةأدبثةفرضثاتهناكأنغيرإليها.نستند

واحد،ترتيبفيالانجيلينهذينفييردبعضها.عينهالمصدرإلىحتمأترجعلاوهىولو،تبينمزكةعناصرهناك

38-،ا-512:"اأا-:4"اأ-32:متوهىالالمانثة(.في)كواليالمعين:الأولىالعناصرسمتت.نحتلفترتي!فيالآخروبعضها

لر.فيالنصوصهذهيرازيوما38-45؟ا:32-2،37بم02-24ا-91،:ااأ؟ا:د-د.ا؟-83:ها-27؟15-48:7،6؟

مئى((."إنجيلفيولهاوزنقالهماهذا.خطيرةنتائجالراقعيخاتتضضنولكنهاظاهرها،فيبسيطةملاحظة

علىوهىولو،تفيأدرجتقدمرتسثةلاعاصربوجوداعزفالازائتة(.المسألةمراحل)بعضعينهالخطفيبرتونوسار

951:لوومن.الانجيلينفيمتقابلةمواضيعفيمر،منوالغائبةولوتبيناثمزكةالعناصرهذهؤجدت9،51:لوحتى.نرعين

إلىانتمتلأنهاالراحد،المكانفيموجردةالعناصرهذهتعدلم،أورشليمإلىالرصرلحتىالجليلمنالانطلاقمنذأي:91،28حتى

الاورشليمتة.المرحلةأوالجليلئةالمرحلة

الىالشراحيعودأنالمفروضستيبدوأما.نفسهالمصدرمن،يختلفانفيهاالتيالعناصرأخدايكونانلاقدولرمتأنيعنيهذا

مرقس؟قبلما

الازائئةالأناجيلتكوينفيمرقسدور:ثالظ

ولومتمصدرهوالذيالحاقيمرت!انجيلوأحفرا.الأولمرقسعن،المصدريننظريةعنالمدافعونتخفى،السابقةالحقبةفي

ضذدالذي(الأقدم)الاخيلوايسعمللعدستمالأ،كافبغيرالحلبداولكنلو(.مر،مت،)أيالشهودالمثقتةالمقطوعاتيالوحيد

المتماسلثطابعهعندوتوقمواولو،تإلىبالنسبةمرأولوثةعلىحافظرا.الثانىالانجيلفيموجودةعديدةلعناصرالثانوقيالطابععلى

ولو.تعرفهامكتوبةمصادرعنبحثمنبذلا،إذن.والأصيل

نأيعيهذا.فيهشلثلاتدوييئعملآثارتحملولو،متأخمارشأنشأنهامر،أخبارأنالازائئة()الاناجيللوازيلاحظ

مصدرهىالمجمرعةهذه.الخطبمجمرعةعنالبدايةفيوتتمئزالانجيلتةالكرازةتتضضلايسرعلرسالة"ملخصأ"عرفالانجيلى

مرقسفإن،والأتوال.ممرقسولوتارتبطفإن.مختلفةيونانئةنسخاتفيولومتاستغلهاثممرإليهاعاد،أرامىأصلمنخاص،

.الأقوالومنالأولانىالخبرمناستقىنفسه

و"المصدرمروليدولو".الاقوالو"المصدرمروليدمتويكرنالأقرال".و"المصدرالخبر""المصدروليدمريكونوهكذا

".الأقوال
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القديمةالنظرياتإلىعودة3-

نهجلنيوهناكهنامنعناحمحراستقراض!معالظهرر،إلىالقديمةالنظرئاتعادت،المصدريننظرئةلاقتهالذيالنجاحرغم

واضح.تلفيقى

الشفهيالتقليلىأ-

(8831،الازاية)الأناجيلواتزلاولأ:

وكان.الشتاتفيالمرسلينأجلمنالانجيلىللخبراليولانثةاللغةفيشفهيآعرضآأورشليمفييقذمالرسولمتىواتزلتخئل

الأناجيلبينوالاختلافاتالتشابهاتئفهمهكذا.حاجاتهموحسبأمامهموضعوههدفحسبيشاؤونمايكتبونالسامعون

-ا3:فيغريبأترتيبأالنهتيجةفكانت،الذاكرةإلىمتوعادالأخبار.بتفاصيلخاصنبثمكلفاهتم،الأددتئالتدوينمرقذم.الازائتة

.أخرىتانرثةمصادرولولمتكانألهغير،الفجواتهذهكانتلذلك،الذاكرةإلىفقطفاستدلوأمامر.ساستفادثم.:13ا4

نطريةولو(.مت:مشزكمصدرمر،)أولوئةالمصدريننظرتةتأتيرتأتيري!:عليهاورادالشفهىالتقليدنظرثةواتزلطزروهكذا

لمرفس.متتبعتة

الجديد(العهدإلى)مدخلغوديهثانيآ:

يخمنمادنيضىبتأث!هـ3الأخبار.يخصنمافيبطرسبتأثير:شكلينوفيأوا،الاراميةفيكتابةايأولانىالثمفهىالتقليدتثثت

متى.مؤلفبواسطةالنقلهذاتموقد.الإزائتةالأناجيلفياليومبحدهكماو"تحخر"اليرنانثةاللغةإلماالأرامىالتقليدوانتقل.الخطب

التلاتة.الأناجيلإلاالنقلهذامنيبقا!لكن.ابحيلهمطلعفيلرتاعنهايتحذثمحاولاتهناككانت

لوحةرومةلأهليقذمأنيتوخلمأنهغير.بطرسكرازةإلىالعائدةالشخصيةالتذكراتبعضوزادالرسرلمنالتقليدمرإستعاد

وحكمته.الاهثةيسوعقدرةعنصررةبل.يسوعخبرعنكاملة

مختلف.بشكلونظف،عينهالاورشليمىالتقليدمصدرمنفاستقى،الشرقسهلينيينليهوداليونانيمتىصاحبوكتب

كانالسببلهذا.اليونانثةاللغةإلىبنقلهافاكتفى،الأرامىمتىأئفهاالتيالخطبمجموعةأدرجلهذا.المخفصتعاليمبإيرادجاءوهكذا

.الأولالابحيلفيواحدأالأسلوب

مرحعهالتقليدهذايكنلملهذا\(.:أالوالكنائسفيتنتقلالأخباركانتيرم58،سنةإلاالشفهىبالتقليديتصثلفلملوأما

فلسطين.فيعليهاحصلالتيالإيضاحاتبعضوزاد،تصيرةوثائقعذةمنفاستقى.والكافيالرحيد

وبرر(.والأقوالالخطبمجموعةمر،)أولوتةالمصدريننظرتةالمماوعاد،الأصلفيبدتكماالشفهىالتقليدن!رتةغوديهترك

المكترب.التقليدبراسطةلوتصرف

الاساسيالاولانيالانجيلب-

(-7918أ398،ليبزيغللاناجيل،موازيةقانويةلا)نصوصرالقاولأ:

الذي"الانجيل"هذاتكوينيعيدأنوحاول.متىالرسولأثفهالذيالعبرقيالانجيلالارائثة،الأناجيلأساسفيرالقجعل

بعنوانلالياسعنهتكقمالذيهوالكتابهذاواحد(.بكلخاصهوما،فيهيشاركون)ماالأولىالثلاثةالأناجيلموادجميعتصفن

.يسرعحبرأي"يشوع"دبريللعبريترجمةهوالذي)الأقوال(،لوغيا""تا
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بعضوزادالحطبمنالأكبرالقسمألغىأنبعدفترجمهالعبرقيالنصنإلىمروعاد.الكتابهذامنترجماتعذةوجدت

مرنصناستعملفقدلوأما.العبرفيللانجيلأخرىترجمةالخطبأجلمنواستعملمر،منمتواستفاد.للوقائعإيرادهعلىاللمسات

علىالانجيلثةالنصرصبينالاختلافاتكلنفهموهكذا.ت"شفعه"الذيالتاريخيبإطارهاللخطباحتفظحينونجح.متوترجمة

واحد.أصلينصنترجمةفيفروقاتأنها

فنوتالمط:ثانيأ

بعدويرئبرها.الموادليختارواتائةبحريةالمزجمونتمتعوئد،أولأرامىلإنجيلنحتلفةترجماتثلاثهىالأولىالثلاهلةالاناجيل

الترجمةهذهومن.لفسهمتىبواسطةورتحا،اليونانئةإلىسريعآمتىللرصولالاراميالنصنئرجم:يلىكمانظريتهفنوتاليصخحذلك

بطرلركرازةمستلهمآالأخباروأبرز،الخطبمرخقف.الطفيفةالتصليحاتببعضمتفام.الثلاثةالازائئةالأناجيلتفرعتاليونانتة

الشفهى.التفليدنظرئةمنفنوتاليتحرروهكذا.معلوماتمنإليهوصلت.مماوكئلهماومر،متلرواسنعملمت(.يعرفلم)هو

المظدلةالتبعئةنظريةج-

مثىتأثيروإلى،يدؤنأنفبلالثفهيالمليدإلىالعودةيجبلهذا،.الازائئةالمسألةلحلتكفىلالو،مر،،متلينالعلاقاتإن

لمرقس.السابقالارامى

الجديد(العهدالى)مدخلزاهنأولأ:

بينالعلاقاتلشرحطريقةأفضلأما.ايأرامتةاللغةفيمتىالرسولدؤنهأولانىانجيلووجودالمصذرين،نظرثةلقؤةزاهنرفض

إلىكاتبهفيهلجأشخصيعملبلحرفتة،ترجمةلا.الأرامىلمتىترجمةهراليونانىفمتى.غروتيوستالهماإلىالعودةفهىومر،ت

مئى،بطرستلميذ،مرقساستعمل.المعنىيخصنمافيالأولانىمتىمنجدآقريبفهر،المبنىيخمنمافي.ممرفسارتبطفإن.مرنص

يرتبطفلالوأما.الوثنئاالعامنالاتينقرأءهتوافقلاالتيالأخبارالمراتبعضوفي،والأقوالالخطبألغىبلوأوجزمجرئة،الأرامي

متبينالمشزكةالأقسامأما.مكتربةأخرىومراجعالخاضةمعلوماتهإلىعادولكنه،مرقسمنأخذ.اليرنانى.ممئىولاالأرامى.ممتى

اليئالمكتربةالمراجعوفيمباشرةغيرفبطريقةلوأماالتقليهد،هذامنمباشرةتإستقى.الشفهىالتقليدإلىفتعودمر،منوالغائبةولر

انجيله.مطلعفييذكرها

لاكرانجالابثانيأ:

كيفعينها.الصعرباتأمامظلولكنه.المصدرينولنظرتةالاراميمتىلرجودرافضأموقفأزاهن،شأنشأنهلاكرانج،اتخذ

سياقفيثانشكلوفيمرفس،سياقفيأؤلشكلفيتوجدالىتلكخصوصأمر،منوالغائبةولو،متبينالمشزكةالعناصرنفثر

الأبيتفخصحينمعقدآيصبحالحلولكن.الارامىمئىإلىانتمت"بسيطآ":الجوابويطو)التكرارات(؟مرق!سياقعننحتلف

الازائية.الاناجيلمنكلألاكرانج

استعملي!سنأنالصعبمنويبدومنها.الأباناحتىولو،متبينالم!ثزكةالعناصريوردلالأنه،الأرامىمتىمريعرفلم،

فيأدبثةتبعثةعلىيدذلاالتانىفالانجيل.الخطهذافيكلهمرتفسيرتوخهوهكذابعدها.جاءاليونانىمتىلأن،مكتوبةمصادر

رومة.فيأوأورشليمفيبطرسكرازةهىأرامثةفقاهةيستعيدفهووايأخبار.الأقوال
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عباراتمرمنيأخذأنمنيمنعهاهذا.وجوهرهببنيتهالمزجمفيهاحتفظأرامىلأصلحرةترجمةهوالقانونىتإن"

.مشتركأولانىمصدرعننبحثأنيجبلهذا،.الآلامأخبارفيسيماولا،مرمعمتيتوافقكثيرةمقاطعوفيوأخبارأ.وتفاصيل

هاكلو،أجلومن.مرصتأيضأأخذالذياليرناننتأساسفيهوالأرامىمثىولر.اليوناننمتىأساسفيهومر:النظرتةفتصبح

اللوقاوتات.سمىماأوبلرقاخاصةمراجعاليرلالى،تمر،

الأقسامفيلاولو،متبينالعلاقاتنحذدأنعلينايبقىولكى،بهوخاصثةشفهتةأخرىوبمراجع.ممرقسفيرتبطلوهـأما

مختلفة.تاثيراتإلىلاكرانجالابلجأ،الوضعهذافي.مختلفشكلفيعندهالراردةأومرمنالغائبةالمقاطعفيبل،وحسبالمرقسثة

ترتيبهافيهىكماالخطبتتضضنيونانثةمقتطفاتبل،القانونىمتعينيهنصبيجعللملوأنافزض،اللامرقسيةالأتسامففى

مكانها.تبقىالصعربةولكنلو...نمنمناستفادمتيكولىقدالمرقسثةالأتساموفي.الحالميئ

لخاتمةا

الازائية.الأناجيلتكوينفيمحطاتسبعهناكأنيبدو

يعفمراأنأوحساهمبليكتبوا.أنتلاميذهمنيطلبلمويسوعيكتبلم.يكتبأنقبلالانجيلكرز.الئحفهىالتقليدا-

الاتجيلى.التدوينالثفهتةالفقاهةسبقت،إذن2(..-ا27:28:9؟01مت2؟:9الوويبثتروا

يسوعأنبعضهمافترض.الأولىالشفهتةالكرازةمنالعناصربعضذؤنت،كاملانجيلتدوينقبل.مكتربةانجيلتةمحاولات2-

كرازةتدوينلىشرعواالمزمنينبعضيكونقدولكنلها.أساسولاواهيةفرضتة.والخطبالأحداثبعضكتابةتلاميذهمنطلب

مبكر...وقتفيبطرس

:بابياسقالثم.الكنسىالتاريخفياوسابيوسوأوردهبابياستالهماهذا.اليونانتةإلىوترجمتهمتىللرسولارامىانجيل3-

".الرب"أقوالاستطاعكماواحدكلوترجم

الارامى.متىغيرثالتمصدرمناستقياقدالاثنانكاناذاإلاتفسئرلاولرمتبيرفالتشابهات.ثالطإزائىمصدروجرد4-

بولس.القديستعليم،رومةوفيأورشليمفيبطرسكرازة:باثنينمرتأثر.مرقس5-

البداية.فيدؤنكماالأرامىلمثىممثلأفضلإنهالجديد.العهدفينقرأهالذيذاكأي،اليوناننمتى6-

حواليكرارةليقذمومتمرمنبكلارتبطوقد.أصيللثكلالالثالانجيلىعندالأولىالرسولثةالكرازةتبدولوقا.انجيل7-

85.شة

ثهيماحولأخرىنظرئاتنقذموسوف.المسألةعرضناولكتا.لهحدودلاالعلمفميدانكلا.؟نهائىجرابإلىوصلناهل

".الازانية"المسألة
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ماقممل+أ؟لوية:سا،يملمقال

فالتئابهاتبينها.مافيشزكةأمورآتتضمنأنهاكمايو،عنبعيدةتبدو،الازائثةالأناجيلالمسضاة،الأولىالثلائةالأناجيلإن

مت،أيالجديدالعهدكتابفينجدهالذيهرالترتيبأنفيلأوغسطينسمنذ.بالآخرالانجيلعلاقةحولسؤالآتطرحوالفروقات

محليحلمرجعلعرالتاسعالقرنفيجدالوكانولو.تعلىمرأولوثةعنالشراحتحذثعشر،الثامنالقرننهايةفيلر.مر،

الكنيسة.فييدؤنإنجيلكأؤلت

فييوازيهامالهاليسالتيالمقطرعاتبعضوبقيتلو.فيالمئةفي65ت،فيوردتالمئةفي08منهاأية،661مريتضضن

ولومتفينجدهاالىاللامرقسئةوالمواد.المثفثالتقليد:تسضىالثلاثةالأناجيلفينجدهاالتياللامرفسئةالمرادإن.الآخرينالانجيلين

المثفث.التقليدفي.ممريرتبطانولومتتجعل(الوثيقتين:أو.المرجعين)أو:المصدريننظرتةإن.المثنىالتقليدتسضىآية(022)حوالي

أية6801يتضضنمتإنالالمانئة(.في)كوالي"المعين،ئدعىأئوالمجموعةإلىاليونانثة،فيدؤنمصدرإلىيعودالمثتىالتقليدوتجعل

الخلأق.الانجيليئعملإلىتعودفدالخاضةالموادمنكبيرةكمئةأمامأننايعنيهذا.آية9411ولرمر،فيمماأكثر

الازائيةالأناجيلىترتيبا-

مر.أولوتةتعلننتيجةإلىنصلومت،لوترتيبمعمرترتيبنقابلحين

المثفثالتقليدفيالأحداثترتيبأ-

ولو.متعندنجدهترتيبفيالمرقسثةالموادتبدو

.13:-4ا3:لر؟اا:ا-34:مت؟-13ا:امرالمقذمات:*

.05أ-9::44لو:35؟ا-4:218متا-9:3؟:4امر:الجيلفيالردمالةء

:511.28-9:9لو2؟0أ-9مت؟01مر:أورلئليمإلىالصود*

2:38.أ:92-ا9لو21-25؟متا؟أ-3أمرأوردثليم:فيالرسالة*

.22-23لو26-27؟مت؟1-415مر:الآلام"

.42لو؟82مت؟61مر:لقيامةا"

مرقسضدولومتترافقوغيابمر.معمتيتوافقمر،منلوينطلقوحينمر.لويسندمر،ترتيبمنمتينطلقحين

الانجيليين.منانجيلىكلباتجاهترتبطالاختلافاتأنويبقى.الوسطىالمحطةهومريكونبأنأومربأولوئةيفسئر

..ع*")س!*.3مم!ح3أ("هوللأس!كم)60*عأول"+ص!لأ"حلىس!+35ص!)4ءأ)؟أ!ح+هول،+ول+س!س!.4."!هولول!لى.27+)3"!ك!!.ول

لايمي!ح!3،"ح"لاول،له،05991
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مففيالمرقسيالترتيبب-

هر.هوفالترتيبت،منتبفىمافيأما:58.ا4:23-3متفيالمقطرعاتفيالزتيبيتبذل

فيالكرازة،التجارب،يسوععماد،المعمدانيوحنا:المقطرعاتترتيبفيتبديللا2(..ا-:أ)مر:22ا-34:مت+

الأولين.التلاميذنداء،الجليل

الآباء،تقليدمثلآ:.المقطوعاتداخلالتبديلاتبعضبل،المقطرعاتفيتبديللاا-6:8(.64:)مر02:-28ا:41مت+

ا!كل.تطهير،الطلاقحولسوال

متفينجدهمرقسئةمقطوعاتمنئقلفماأيضأ.متعنداستباقحركةنجد21-6:13(.:ا)مر:23:58-413مت،

-ا:98)ت21-5:34-34(؟ا8:8)مت02::35-45مرمايوازينشى،مرفسىترتيبفيتتضضنالمقطوعاتفهذه.أ.8-

-16(.ا:01)مر1ا-9+3:6أأ6:7-26(؟

الأولى.للمرةيسوعتعليمالثانىالانجيلذكرحينالمرقسىالزتيبفيجعلتقد5-7()متالجبلعلىيسوعخطةإن

لوفيالمرقسيالزتيبج-

وتنفطع.الانجيلمذعلىالمرقسىالترتيبيتبعفلوقالو.فيمماثلتبديلمعيتوافقا،:اا:23-4متفيمنقولآنصأنجدلا

مرقسئة.لا.مموادالمرقسئةالمجمرعة

سمعاندعوةنجد21-93(:ا)مر3-44ا:4وبعد.3(.:26-)4الناصرةحادثةنجدا-15(:أ)مرأ4-ه3:لربعد

)مره.8:4-9:وبعد2-8:3(..)6:صغيرةقاطعةنجد4-3:91(.ا:)مرا-5:26:91وبعد2(.ا-.أ:6مررجأ؟أ-ا)5:

الذهبئةالدنانيرمثلمعزكاخبرنجدا-52(:3ا.)مر:ها-1843وبعد:14(.-18اه)9:الكبرىالقاطعةنجد4(.3-9:ا3:

ا:8.أ-6أ:4مرمع22:ا-24:12لرثما-37.ا:ا-3امرمع2أ:92-ا9لويتقابلهذاوبعدا:ا-28(.)9

يومقبل2..ا-:6أ)مرالأولينالتلاميذونداء.يسرعرسالةبدايةفيلرقاجعلهاقدا-16(6:)مرالناصرةإلىالزيارةإن

كفرناحوم.يوموبعد1اأ-5:لوفييوازيهمايجدكفرناحوم(

عنهاستغنىأوآخر،موضعإلىنقلهلوقايكرنفقد.المحنىبحصرلهإغفالأيعنيلا،المتتالياتمنمنناليةفيحدثغيابإن

(.سمعانبيتفيالخاطئةالمرأةحدثسبقهقدكانبالطيب)الدهنمكانهخبرآجعلأو(الأرغفة)تكئيرللتكرارتحاشيآ

الزتيبهذامننستخلصماذاد-

يفرضشىءلالأنمعأ،ولرتمععلاقتهفيمر"نثمرح"أننحتاجلاولو.متإلىبالنسبةمرأولوتةعلىالبرهاننستخلص

جذآ.معقولأمرومتلربيناستقلالفإمكانتةوثيقأ.ربطأببعضبعضهاالثلاثةالأناجيلنربطأنعلينا

2-المعين

.درسموضوعتبقىولومتفياللامرقسثةالموادمنعددآلأنولو،متمنهاستقىالذيالمعينمفهومنطرح
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المعينوجودأ-

بينمتبادلةت!عتةفيفقطئفهم،المرأتبعضشابهةألفاظوفيالمثتى(،)التقليدولومتفيشابهةلامرفسئةمقاطعوجودإن

التيالنظرةيعارضالمثتىالتقليدفيالمتوازيالزتيبلأنالمفردصيفةفيمصدرعننتحذث.مترك.ممصدرالاثنينارتباطأوولو،ت

مرقس.غيرآخرمصدرعلىيذلمافهذامر(،فيالموادهذه)نجدالمثقثالتقليدفيالمثتىالتقليدموادبعضتترذدأنمصادر.بحذةتفرل

أصيلآتقليدأنجد:الأول))المعين".حمىالذيالمصدرلهذااستعمالهمافيولرتمنكلاستفلالتةعلىيدلأنسببيننقذمونحن

فإذا.مرقسلدىالمقطوعاتترتيبعناختلافهمافيولومتيتوافقلاالمثقث،التقليدفي:الثانى.المراتبعضفيلوعندكماتعند

داتفيالمثئىالنقليدمقاطعئدرجااولومتأننجدا-13(،7:2-8،أ)مريسرعوتجاربالمعمدانيوحناكرازةجانبآوضعنا

المرقسى.السياق

ردالمصرتكرا-ب

الذينإلىبالنسبةيعنيهذا.المثتىالتقليدفيومرةمر(مع)شاركةالمثفثالتقليدفيمرةلو،أومتفيمرتينتردمقاطعهناك

لريفابل:422مر:38.أألريقابلا5:هومت،8:16لويقابل4:21مرمثلآ،أخر.مصدرآهناكأنمر،بأولوثةيقولون

8:35مركتابةإعادةيكونقد:33،أ7لومثلا،.بالمعينالأقوالهذهبعضترتبطلاقد:2...أ2لويقابل:26ا.ومت،8:17

03:أ9فيلماتكرارآيكونقد02:16تفيالمأثوروالقول31،33(.2،:ه17الوالمعينخطةفي)8:35(مرفسيإقحامهوالذمم!

(.المثل)قبل

مرقسأصالة3-

.حلولدونمنالأسنلةبعضهناكتبفىمر،بأولوثةقبلناإن

الممادرنقدأ-

الاتجاهننسىلاأنيج!.الازائتةالمسألةمستوىعلىحقيقةكلرفضإلىدعوةلا،تعميمكلضذتنبيهأساندرسعندنجد

الكئاب.منكاتببكلالخاصن

التدوينثة،والموادالحراشى،الىفالتعرث.صعبالمبادئهذهتطبيقأنوجدولكن،الأدبيالنقدفيالمعروفةبالمبادئتيسونوفبل

الخطر.منالكثيرفيهاهتمامآيبقىهذاكل،المقحمةوالنصوص

استعمالفينكتشفهكمالمرقسالقديمالطابعفهوالرابعالبرهانأما.مربأولوثةقبولهعلىتدكبراهينحمسةسزيتاروقذم

الأرامتة.الكلماتعلىالمحافظةوفي،الألفاظواستعمالالاسلربفي،الجملبعض

مرليالثظئتةب-

المرقسثةالعبارةمنلجزءمتفيتوافييكرنالشص!(،وغروبالمساءعند:32:أ)مثلأ،مرفيالعباراتمنعبارةتتكررحين

ودمجومتلرإلىعادمرقسأناعتبرمنهناك(.الشمسغروب41،:4الوالثانىللجزءلوفيوترافيالمساء(،:ا8:6)مت

المرقستةفالعبارة.مزادفتينعبارتينيستعملبأنمرعادةفييفسترالرافعهذاولكن.الأولولوئاايأولمتإلىآخرونوعادعبارتيهما،
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بالإطاريرتبطفهو،العبارةمنآخرلجزءمرواستعمال،العبارةمنلجزءمتاستعمالأما.سابقتينلعبارتيندمجآوليستأصيلةهى

الانجيليين.منكللدىعامواتجاهالتدوينئ

أخرىهـحلول

ينللمصدر""ممخحةنظرئة-أ

يومآنكنشفلموإن،الازائثةالمسألةفيآثارهترك)-أرامثة(،عبرتةلفةفيالرلثالوغيا(أقرالجمعمئىبأنبابياسكلامإن

متىشكلفيمتىبأولوئةقالمنمنهم"المصدرين".نظريةعلىمعارضاتقامتعشر،التاصعالقرنمنتصفففى.المجموعةهذه

قديمانجيلنظرثةالواقعفيهيفاكانىونظرة.اليومنجدهكماالأناجيلترتيبعنفتحذثأوغسطينسنظرةإلىعادمنومنهم.الأول

المصدرين.نظرتةمعذمجتوقدولو(ومرتبينمشترككمصدراليونانتة،فيالأرامنمتىترجةأواليونانى)متى

المتوسئط".ومرقس"المعينمشروعفيالمصدريننظرئةفيهانجد.فاغانىفرضثةفيتوستعفهىاليها()سنعردبوامارنظرثةأما

فيأولىأناجيلثلاثةثم.الأولالمستوىفيوالمعينالأناجيلفبلأولانيةأناجيلفهناك.الازائيةللأناجيلالسابقةبالمصادربرامارويهتئم

المتوسثط.المستوى

المدخلوفي265-285(،ص،3991الكتابثة،)الرابطةالازائيةالأناجيلكتابفيوقذمناهاسبقفقددوفورليوننظريةأما

5(.0-4874ص،5991،البولسية)المكتبةالرابعالجزء،المقدسالكتابإلى

بمتىلوقاارتباطب-

صعوباتهشاكأنغير.والثانىالأولبالانجيلينالئاكالانجيليرتبطوهكذا.مثىأولوئةعندفاعهمعرضفيبوتلرأعلنهماهذا

التقليدداخلالمتاوئة"الزيادات"بصعوبةيستعيدلوفاإنفتزماير.عندنجدهالأساسىوالسبب.متاستعملالذيلرعننتحذثحين

يكضلها.لمو،الجبلعلىمتىعظةلوقا"قطع"لماذاكافيآتفسيرأنفسئرأنالصصبمنيبدولهذا.المثفث

السياقفيالمئنىالتقليدموادأبدألوقائدرجلم23:6-7؟مت:43؟أا2:46"0لو:38-93-أ2مرجانبآوضعنافاذا

لوارتبطإن،النهايةوفي.الاصيلوضعهافيأخرى.مموادولو.ممواد،تارةمتاحتفظ،المتنىالتقليدففى.متىسياقهوالذيالمرقسى

مرقس؟فييوازيهاماتجدلاأحداثفيالمتساويةالموادعادفيبشكلألغىفلماذا،.ممت

الانجيلينفيةفرج-

فرضثةأمامنكونوهكذا.ذاكإلىومرةهذاإلىمرةعادوأنهولو،متضئممربأنتقول)9178(فرضثةغريشباخفذم

لاالآباءأقرالوأبرزوا.الارتباطحذاودرسوا،.ممئىلوقاارتحاطعلىفأكذواالمعفم،عنغريشباختلاميذواختلف.انجيلينعنتتحذث

الأناجيل.تراتبيةحولالاسكندرانىاكلمنضوسسئما

ئيينلازاوايوحناد-

نايرينك.عندنجدهامعاكسةنظرةوهناك.الازائئةللاناجيلالأخيربالشكلرئيسيبشكليرتبطلايوحناإنالعلماءبعضفال

تأليفحولالشىءبعضلنايقرلأنيرحنايتطيعوهكذا.الأخيرةالمرحلةفيبالازائيينيرحناارتباطبسندشىءلاأنهفيشكلا

السابقةوالحقبةالازائثةللمصادرالسابقةالحقبةبينممكناتصالمنليسأنهكما.الإزائيةالمسألةقلبلعمرممماوهذا،الإزائيةالأناجيل
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فكانفلسطينفي05سنةأتفبوامار()حسبلانجيلأوالمعينكشاهديوحنااستعمالتبقىالكبرىوالمثكلة.اليوحناوتةللمصادر

الإزائية.الأناجيلمصدرأيضآ

المنحولةالاناجيلهـ-

وقتفيدؤنفدالمعروفشكلهابأنمقنعيقينمنليسبعد.فيماأوالثانىالقرنفيدؤنتقدالمنحولةالأناجيلمنعددهناك

الجدالفيدورآلعبتقد(الكنيسةآباءفيايراداتعبر)عرفناهاالمتهودينالمسيحيينفأناجيل.القانونتةالأناجيلإلىبالنسبةكمامبكر

الأرامى.مثىحول

.درسموضعالازائيةالمسألةوتبقى
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الا؟د،المسياةمن!الأناجيلتفيساب!:مقال

.لوفانجامعةمننايرينكنظريةئانيةدراسةوفي..فاغانىلعندوجدناهاكماالازائئةالمسألةتاريخأولىدراسةفيقذمنا

الأناجيل.ليشرحالأناجيلقبلماإلىيعودالذيبوامارنظرثةنقذمنحنوها

مشزكةأقساما-

المضدرين،نظرئةتقولكماولو،متتدوينعلىكبيرتأثيرلمرقسكان،الحقيقةوفي.الأربعةالأناجيلبينمشتركةأقسامهناك

تعقيدأ.أكثريبدوواقعوجهاتمنوجهةأمامهناولكننا.المقطوعاتمستوىعلىوإئأ،الأدبىالمسترىعلىإما

المرقسيلتقليداأ-

الأخير.والتدوينالمتوسثط،مرقس:متعاقبتينمرحلتينتكوينهفينمثزأنيجب،لهذا.هامةن!رإعادةالأخيرةالمرحلةفيمرعرف

المتوسئطمرقسأولآ:

الرتائقسميناها.متماسكةوحدةئكزن"أناجيل"الأصلفيكانت.أساسثةوثائقثلاثمرارأودمجالمترسئطمرقساستعمللقد

تفسيرإعادةهىبالوثيقةيهودفي(.أصلمنالتي:)أيالمتهؤدةالمسيحئةعنوتصدر.فلسطييئأصلإلىتعودأفالوثيقة.ج،بأ،

أصلإلىيعودوقدجدآ.وقديمآمستقلآ،تقليدأجالوثيقةوتمثل(.الوثنيةالأمممنالآتية:)أيالاممئةالكنائسأجلمنأللوثيقةواسعة

فلسطيئ.

الوثيقةبتكونقدج.الوثيقةثانيةوبدرجةأ،الوثيقةأولىبدرجةكضلتهاالتيبالرثيقةهوالمتوسثطلمرقسالرئيسىالمصدر

.بالوثيقةعنيختلفشيئأعنتالعبارةهذهأنلرلاالأولمما""مرقستسفىأنبالامكانوكان،مرقسلانجيلالأولانىللثمكلمرافقة

.التباسبدون"مرقس"نسفيهأننستطيعلابحيثعميقآتبدلآفيهبذلتالمتوسئط،مرقسإلىوجأالوثيقتانحملتهاالتيالموادإنثم

النمنفيالأخبرةالتحؤلاتقبلصيغكمامرفسانجيلمعيبدألاالمرقسىالتقليدأنعلىتدكالمترسئط""مرقسلفظةإن

خطفيموقعهيتحذدهذاكل،النهائىمرفسوتدوينالمتوسئط،ومرفسبفالوثقة.بالرثيقةفيهىالرئيسئةجذورهولكن.النهائى

واحد.تقليدكب

الأدبيوالشكلالبنيةثانيأ:

يكضلهمنجاء:هامةنظرلاعادةخضعالأخيرالتدوينفحين.وشكلهالحالمنالانجيلبنيةتقرييئبشكلالمتوسثطمرقسعرف

المدؤنقاموأخيرآ،.ومفرداتهبولسلاهوتإلىبالنظرالمقاطعبعضصياغةوأعادالمتوشط.لوقاأوالمتوسثطمتىمنجاءتبعناصر

اللوقاوفي.باللونهذاكلتلؤنولقد.ومفرداتهأسلوبهإلىبالنظراللازمةباللمساتالأخير

.3،ألاه"3ص!4ص!كه4لاأ!س!3د!+74!أ)!3،!.!*س!آه+!07ك!.!310اولولم!،110157،عأ!2791،34.
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مرقسبل،المصدريننظرثةتقولكماالانجيلى(،النصنفي)كماالحالميئمرقسلي!ولو،متتدوينعلىأثرماأنإلىهنانشير

سثط.المتو

المتاوقيالتقليدب-

الأخبر.والتدوينالمتوسثط،مثى:مختلفينتدوينيثنمستوييننمثزإذنمرتى.انجيلفيكمامتىانجيلفيالنظروأعيد

المتوشطمتىأولآ:

مأخوذةموادفيهافأدرج"الكاتب"كمقها.المتوسثطلمثىالرئيسىالمصدرمتهؤدة(مسيحئة،فلسطينإلى)تعردأالوثيقةكانت

ولاالوثى(لم)العابالوثيقةيعرفلمالمتوسئطمتىأنيبدومر(.منوالفائبةولومتبينالمشزكةالأقساميحمل)مصدرالمعينمن

التقليد.لهذاامتدادآفكانمتهؤد،مسيحىمحيطمنأ،الرثيقةشأنشأنهالمترشط،متىخرج.المرقسىبالتقليديتأئرلموأنهج،الوثيقة

الأضرالتدوينثايأ:

الزتيبمسترىعلىالمتوستطمرفسنصنالىالكاتبعادالأخير.التدوبنحينكاملبشكلالمترسثطمئىكتابةأعيدت

بأسلوبهالنصنطبع،النهايةوفيأصولها.نجهلمصادرمنأخذهاالىالجديدةالمتتالياتمنعددأالأخيرالمئاويالمدؤنوزاد.والمفردات

لوتا.منقريبآفجاءومفرداته

اللوقاوفيالتقليدج-

عديدين.كئابخطىعلىتدوينئانمستويانهناك

الأوللوقاأولآ:

تنؤععنوالحديثا-4:ا)رجالآنحتىعنهاتحذثناالتيالوثائقجميعمباشرغيرأومباشربشكلواستعملالأوللرقاعرف

إلىتعردموادمباشرغيربثمكلعرففيه.المتوسئطمئىالرئيسىالمصدزكان،والقيامةالآلامأخبارجانبأوضعنافإذالو(.فيالمصادر

الرثيقةالرئبسىمصدرهكان،والقيامةالآلامأخباريخمنمافيوأخيرآ،.والمعينبالوثيقةمباشربشكلواستعملعرفكماأ.الوثيقة

واحدبكاتبالقولإلىيدفعناماوهذاأع،منجدآقريبةومفرداتهلوقاواسلوب.إنجيلهسائرفيمتقطعبشكلأيضآاستعملهاالتيج

أع(.الو،السفرينلهذين

النهائيالتدوينثانيأ:

المرقسىالاقحاموهذا.الأدبئةوالفنونالبنيةاللوتاوفيالمدؤنمنهأخذالذيالمتوسثطمرقسإلىبالنظرالأوللوقافيالنظرأعيد

لغةمناللرقاوفيالمدؤنلغةنمثزأنعلينايستحيل.أخرىجهةمنومرلووبينجهة،منومتلربينالتوافقاتيفسئر،الأوللوقافي

نإالقرلنستي!لالجرشا،الحأضةالأجزاءأماالمضوسئط.مرقسضوءعلىالأولنضهصياكةأعادنفسهلوقاأنيعىهذا.الأؤللوقا

النهائن.الندوينمستوىعلىأوالأوللوقامستوىعلىزيدتكانت
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يوحناانجيلد-

لوقاالرئيسىمصدرهيكونحينئذ.الازائيونيرويهاالتيالمثاهدذات-رويحينخاصةمصادريستعمللايوحناأنيبدو

فيهاتوشعالتيمصادرهإلىبالنسبةحرآوظلج،والوثيقةبالرثيقةأيضآاستعملأنهغير.والقيامةالآلامأخبارفيخصرصآ،الاول

تدوينه.منالأخيرةالمرحلةفيوذلك،النهائىمتىبتدوينأيضأيووتأثر.العميقمعناهاإبرازتتوخىلاهوتيةتوستعات

ولوبمتالخاصةالأقسام2-

بعضمنبذلاولكنمر.منالغائبةولومتبينالمشزكةالاجزاءالمعينإلىبوامارنسب،المصدريننظرئةخطىعلى

الاجزاءبعضتعودلا:الثانىوالإيضاح.نحتلفةمصادريضئمبل،محذدةوحدةيشكلالمعينإنالقولنستطعلا:الاول.الايضاحات

والإيضاح.وحدهمتىأووحدهبلوقاخاصخةأجزاءالمعينإلىتعودفدهذا،ومقابل.المتوستطمئىإلىبل،المعينإلىولو.ممتالخاصة

المترشط.مثىبواسطةعرفهاكما،المعينبواسطةولوقا.ممتىالخاصةالأجزاءالأوللرقاعرف:الثالث

انجيليبكلالخاصنةالأقسام3-

إليها.التعرتنستطيعلاخاضةمصادرعبرإليهموصلتليسوعأقوالأأوأخبارآامنلكواثدمر،أقلوبدرجةولو،تإن

الاربعة.الاناجيلبينالممكنةالعلاقاتجميععنسريعةرسمةنقذمأنونستطيع

.جأ،ب،والوثائقالمعينالأساسفيهناك"

النهائيالتدوينلناكان،المتوسطمرقسعبربالوثيقةمنوبتأثيرالمتوسثط،مثىإلىبناوصلأ،والرثيقةالمعينمنانطلاق"

.اليومنعرفهكمالمئى

تدوينلناكان،الاولولوقاالمتوسثطومرقسالمترسثطمثىمنوبتأثير.المتوسثطمرتسلناكانج،بأ،الوثائقمنانطلاقأ،

النهائى.مر

.الأولولوقاالمتوستطمرقسمنانطلاقأالنهائىلرقالناوكانج.والوثيقةبوالوثيقةالمعينالاوللوقاعرف،

النهائى.متتدوينثمبووليدفكانالنهائىالتدوينأما.الأولبلرقاتأثركماج،والوثيقةببالرثيقةيرحناوتأثر،

القانونيةاللائحةفيليسواالانجيليللنصىهـشهود

المخطوطنالتقليدأ-

العتيقة،اللاتينئة)البازكط،الغربىالتقليدشهودبعضويضع.ومرمتيجهله"الأماكن"اختيارعنمثلآأا:7-41لويتضمن

القانونثةالأناجيلفاحتفظتنحتلفينشكلينفيوردواحدمثلأمامنكونوهكذا02:28.متبعدمشابهآمثلأالقيقة(السريانئة

مئى.انجيلفيالخطاطينأحدأدرجهفقدالثانىالقرنفيؤجدالذيالثانىالثكلأماواحد.بشكل
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مراتأربعوردالمثلهذامنجزءفهناك31-46(.:25)تالأخيرةالدينونةمثلعنالحديثإلىبالنسبةمماثلوضعوهناك

عنومختلفمحذدنمنأمامأنناعلىيدك،الاربعةالا-ساداتهذهفيالمفرداتتشابهإنجدأ.مختلفةمفرداتمعاكلمنضوس،عظاتفي

القانونى.متى

مختلفةبأشكالسرتالموادوهذهالانجيلى،النقليدموادفيبعملتةقاتمصادرها()أوالقانرنثةايأناجيلأنعلىالمثلانهذايدك

الثانى.القرنحتىالخاصثةالكنائسفيواسئعملت

البرديورقعلىنصوصب-

مرفينفرأتمافريبهرالخبروهذا.أبرصشفاءخبرتتضمنوهى.الثانىالقرنمنالأولالقسمإلى"أغارترن"برديةتعود

فينقرأمايشبهليسرعقولآذاتهاالبرديةوتتضئنأ.الوثيفةفيالأساسكانجدأقدبملخبرصدىالخبرهذايكونفدوز.4-044:أ

ولر.تفيكما"الرقي"لا"المعفم"يسقىيسوعولكن2(.ا7:مت)رج6:46لو

يكونتد.والمريسيونالكتبةفيغضب،الخطأةمعيأكل:يسوعا-217:همرفينفرألمامماثلآخبرأ1224بلهنسةبرديةوتفذم

.أالوثيقةاستعملتهأساسأالأولانىالخبرهذا

اللاقانونئةالأناجيلج-

الابيونيينانجيلاولأ:

فييردوز(2-6:ا)مرالمسرحعلىالمعمدانيرحنافدخرل.إبيفانيوسعندوردتمقتطفاتإلا"الانجيل"هذامننعرفلا

التعليماتبعضمعالأوللوقاخبرتقابلوالثانية.مئىمنمأخوذملحقعليهازيداليبالرثيقةخبرتقابلواحدة.مختلفتيننسختين

.ا:هلومنالآتية

ماعلىأصيلبشكلفتبدولو،منالمأخرذةالموادأما.لومر،ت،منمأخوذةمرادأ(ا:9-أ)مريسوععمادخبرويدمج

.الأوللرقاإلىبل،الحافيلرقاإلىالموادهذهتحودلاوهيلاريرس.السيبيلئةوالأقوالويوستينوسقرنتسيشهد

واكلمنضوسالثانيةاكلمنضرسورسالة99،توماانجيليثبتهأصيلبشكل،الحقيقثةيسوعبقرابةالمتعفقالخبرويبدو

فيه.أقحمتقدمتاوتةأمورمعالأولبلوفاهناالابيونتينانجيليرتبط.الاسكندرانى

.الأولبلوقاالابيرنثينانجيلارتباطعلىالثلانةالامثلةهذهتدل

توماانجيلثانيآ:

توماانجيليرتبطهلالثمرآح:تساءلعنوصئة،شيعةإلىتعودكتاباتوسطالوغيا(الأقواللمجمرعةقبطئةنسخةاكتثافمنذ

فديمة؟موادإلىيعودهلأو،الازائيةبالأناجيل

يرتبط99()توماالحقيقتةيسوعبقرابةالمتعفقوالخبر46(.)توما7:28لر؟اا:أأمتيقابلالمعمدانيوحناعنالقولإن

الأناجيلفينجده65()توماالقتلةالكرأمينومثل3(..:24-13)متالمتوسئطمثىإلىيعرد57()توماالزؤانومثل.الأؤلبلوقا

لقيصر.الجزيةحولالجدال501تومافينجدكما.الازائية
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العبرانئينانجيلثالثأ:

بالتة،خاصنهوالذي"الصلاح"موضوعبينقديمآتمييزآوز(أ-916:22)متالغىالشابحدثفيالعبرانئينإنجيلإحتفظ

لموز(:23-9126)متمباشرةالنصنهذايلىالذيالغنىخطرعنوالقول.اللةملكوتإلىللدخرلالجوهرئالشرطومرضوع

:26-1327لرفي.مماشبيهآفولأالعبرانيينانجيليعطىوأخيرآ.الملكوتإلىالدخرلاستحالةحولالثلانةالازائثينفينجدهينأئر.كلا

:5(.)4الثانيةاكلمنضو!ررسالةمنقريبوهر

الجديدالعهدفيموجودةايراداتد-

يعا؟:7اكور2فيالنصنلهذامماثلآنصآونجدبق!تم.يتلفظوالاأنتلاميذهمنيسوعفيهيطلبقرلآ5:37متفيتجد+

نهايةفيأيضآابيفانيوسبل،الاسكندرانىاكلمنضوس،يوستينوسعندالاكليميةالعظاتفيالقرلهذانقرأالجديد،العهدوبعد.5:12

الرابع.القرن

وعند،الاقليميةالعظاتفيكما:4.32أففينقرأهولكننا.المعينإلىيعردفولآ6:35-36لر4-48؟5:همتيقذم8

.وابيفانيوسيوستينوس

واوريجانس.الاسكندرالىوإكلمنضرسيرستينوسعنديردكماأ.2:2بطأفيالنورعن5:16متفرليرد+

االذيمرقيونأيضأونذكر.ابيفانيوس،الاسكندرانىاكلصنفوسالاكليمة،العظات،يوستينوسالقديمةالنصوصفيذكرنا

تصخفلمالثانىالقرنفيدهـنتالى،رومةاسففلاكلمنضوسالثانيةالرسالةأيضأنذكركما.قانرنىكنصنالثالثبالانجيلإلايعزف

اكلمنضوس.إلىنسبتها
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ائية،أاواالمسألة:ثامنمقال

هذهنفهمكيفبينها؟والتنافرالتوافقنفسثرأننستطيعكيفلو.مر،،تبينالأدبثةبالعلاقةتعنىمسألةهىالازائيةالمسألة

للنظر؟واللافتةالمتشعثةالعلاقة

لةلمسأاا-

بظهورفيرتبط.مماثلةطريقةفيتقذميسوعنشاطفمسيرة.أخرإلىإنجيلمنقريبينيبدوانالازائثةالموادوترتيبمضمونإن+

ويصؤر.المتتالياتذاتفيالمعقمنشاطعلىيدلأن،موتهوزمنيسوعفصحوحتى.العلنتةحياتهفيوظهررهيسوعتجارلبالمعمدان

:قيامته.بصلبهيرتبطهذاوكلخاثل.بشكلوالرومانتةاليهردتةالسلطاتإلىوتسليمهأورشليمإلىيسوعصعرد

سيرةيقذمواأهذافعلواوإذ.يسوعنشاطتصويرفيالثلاثةبينتلاقىهناكأنغيرمر،فيتماأكثرموادولومتفينجد

تشمديدمع،وأقوالهيسوعأعمالعن"محكية"لغةفيخبرأقذمرابل.يسرعشخصيرسمواأنيحاولوالمو.متراصلةصورةفييسوع

.الناسفيتأثيرهاعلى

علىرابطبدونبعضقرببعضهاؤضعتالتيوالأقوالالأحداثمنمجمرعةعلىالازائتةالأناجيلفييسرعصورةتقرم

مثلأ،معآ.ؤضعتقدمشابهمضمونذاتأمررأهناكأنكما،تتقابلأجزاءهناك،عينهالوفتوفي.المكانمستوىأوالزمانمستوى

وز(.:23-23:6)مرالسبتعنوأخباروز(.أ-2:22)مروالصرم،الخطأةمعوالمشاركةالخطايا،مغفرةحولالثلاثةالجدالات

خطببل،طويلةجدالاتنجدفلا.يوفيعضاتفزقوهىأيضآ،متشابهةالازائيينلدىيسوعوأقوالوز(.أ-4:34)مروالامثال

.الأمثالمنكبيرعددمعبسيطةوأقوالثصيرة

وفيوز(،:1127)مريسوعسلطةحولالمقطرعةففى.والمفرداتالاسلربمسترىعلىالتفاصيلإلىحتىالعلاقةوتمتد+

متفيكلمةكلمةتردجملأنجد28-32(،،ا-417-8،:هأ3)مرالاسكاتولوجتةالخطبةويخاوز(:4ا)مرالأبرصشفاءخبر

ولو.ومر

مثلأ،فقط.ابحيلينفيتردنصوصفيواضحعينهوالأمروز.ا-3:15أ.وز؟أ9:وز؟8:34-36مر:أخرىامثلةوهناك

مثلأ:ولو.متخاصبشكلفيهايتشاركالنصرصهذهمثل4:31-35.لرأ:21-25-مر2؟أ-.أ:6-مرأ-4:822مت

فينقرأهاأجزاءوفيي.7:22لوي!ا:4امت13:34-35؟لر23:37-93=متا؟3:77-9،لرا=3:7،12-.مت

لوعنهماويختلف.41-01:45مر2-28-02:4متمتلأ،عنهما.الثالثويختلفواسعأ،ترافقأإنجيلانيتوافق،الثلاثةالأناجيل

.23:6-13متعنهماويختلف.02:46-47لر-38:4-.أ2مرثم22:24-27.

نرىحينششعثةالأمورتصبحولكنبمعض.بعضهاترتبطالثلاثةالأناجيلهذهأننستنتج،التوافقاتهذهأساسوعلى+

أمورفيتئفقانلاولرمتعندالطفرلةفأخبار.الشكلمستوىعلىكماالمضمونمستوىعلىبعضعنبعضهاتختلفالأناجيل

فيأقامتلووفيلحم.بيتفييسوععانلةأفامتمتفي.مريموجهةمنلروفي.يوسفوجهةمنالطفرلةخبرجاءمتفي.عديدة

.*.ح.لاك!577ط،ا+ول40لاأءأ+ه15"!س!ي!*س!+ع*314!ول،4طه+4هول،3791،".08-83.
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لوفيعضايختلفاي:امتفيالنسبإنثماي(.2:)متالمجوسزيارةولاأي(2:3)متمصرإلىالهربلريذكرلا.الناصرة

مر.فينجدهلاهذاوكلي.3:23

يأمرعندنجدولا.الجليلوفيأورشليمفيتوجعلها.أورشليمفيظهوراتلرعرفمرخدآ:تقليدآتمثللاالقيامةوأخبار

فصلا.15مروفيفصلآ.21لروفيفصلآ.25متفينجدالعلنئة،يسرعبحياةالمتعلقةالموادإلىعدناواذا.القيامةعنخبر

علىالويلات،الرسالة،الجبل)عظةمتعندنقرأهاالتيالكبرىالخطبمرعندنجدلافنحن.النشاطهذاداخلعديدةوالفروقات

...الامثالمنعددآنجدلاكما23(.،501-7؟فأي.والفريسيينالكتبة

الازائيةالمسألةتاريخ2-

فاغانى.يقولهلماكاملآفصلآكرسناأنبعد،المجالهذافيالتوسثعنطيللن

الفروقاتلاحظواومعارضوهاالأولىفالكنيسةعشر.الثامنالقرنمنالثانىالقسمفيالمسألةواقعإلىالث!رأحتعرف8

بينالأدبثةالعلاقاتحولأفكارآقذممنأولأوغسطينسوكان.التفاصيلمسترىعلىظقراولكنهم،الأناجيلداخلوالتعارض

لر.وأخيرآمرثمصت5أولآالجديد:العهدفيورودهاحسبدؤنتالأناجيلوأن.متلحصمرأناعتبر.المختلفةالأناجيل

الأشاجيل!نالا!الاتأنغير.وآخرواحدبينأدبيأارتباطلاوأن،أصليةالازائيةالأناجيلأنتعتبرأولىنظرثاتوكانت+

مت،:وآخرولىلو.مر،،تالزتيبفجعلأوغسطينستبعمنمنهمبينها.وتبعئةبزابطنقبلأنعلينايفرضبحيث،وثيقةهىالثلالة

عنها.وتحذتناسبقالتيالمصدريننظرئةجاءتوهنالو.مر،ثمتمر،فقالت،الأولىالدرحةفيمرجعلتثالثةوفئةمر.لو،

الإيمانجماعةتأثيرأولأنجد.شفهثةبطريقةالانجيلثةالموادنقلتاريخإلىتطقعهناكالأدبى،النقدحولالأبحاثإلىبالاضافة*

ولعب.القديمالعهدعلىطئقوهاالنيالملاحظاتالاناجيلإلىالشراحنقلثم..ممفردهإنجيلىكلولاهوتوتحزله،الانجيلتكوينعلى

تدوينفيالكنيسةدورعلىالثمراحبعضشذد.الأناجيلفيهؤلدتالذيالحياتيالمحيطعنيبحثمنوجاء.دورهالشفهى(("التقليد

الرابانثين.تقليدفيكمانفسهيسوعإلىتعودوالأقوالالأخبارأنأعلنواأخرينولكن.الالهثةالنصوص

مقتى3-حك

قدالازائثةالأناحيلأننتأكدأننستطيعلا،الأولأمرر.ثلائةإلىنعودحيننجدهاالازائئة،المسألةحلإلىالطريقإن+

فيالعملىالاستعمالأجلمنالأناجيلانتشاروخلالئابتآ.بعذالنصنيكنلمالأولينالقرنينفي.الاصلثةبالأفواللنااحتفظت

مرتيوننصمثلأ،.الأناجيلنصوصفيتغييركانذلك،بعد.كلمةكلمةالنصنبنقلكبيراهتمامبكنلموالتبشير،والتعليمالليتورجيا

لاكانإن:نقولوهكذا:27.اا؟:16امتمثلأ،.الثانىالقرلىخلالعقائدثةتصحيحاتودخلتومر.متمعيترافقلوجعل

هىأوأصلثةالاختلافاتأوالتوافقاتكانتإننحذدأننستطيعلاأننايعنيفهذا،لفظةبكليتعفقمافيبدقةالازائئيننصنبناءيمكن

النصن.تصحيحنتيجة

أوسابيوسفيوردكماالنصنهذامعالعلماءيتعاملكيفنعرفحينولكنومر.متأصلعنتقليدأتدمبابياسعندنجد*

ومر.متأصلأوالازائثةالأناجيلبينالعلاقاتليوضحمؤفلغيرإنهالقولنستطيع(،الكلماتمعنىفيسثماالاالفيصرفي
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اللغةفيبدأالذيالث!فهىالتفليدفتئار.أرامثةخلمتةالأناجيلأساسفينجداليونانتة؟الأناجيلسبقأرامىامجيلعنوماذا8

وثائقترجمةهيالأناجيلإنالقرلنستطيعلاولكنناالاناجيل،كتابةبعدحتىطويلةمذةاستمرقداليونانثة،اللغةإلىوانتقلالأرامثة

أرامتة.

فيلانجدهاولا.ممرخاضةمقاطعثلاثةإلأنجدولا.ومرلووبينومر،متبينتوافقاتعلىالثلاثةالأناجيلبينالمقابلةتدك،

)8:22-26(.صيدابيتأعمىشفاء3-37(،ا)7:ايأخرسالأصثمشفاء)4:26-92(،حدها،الحبةنمزوهي:لو،فيولات

41:51،الثالث.النارمعوالملح:994،الثانى.عقلهفقدأنهيسوعأقاربيعتبرحيث302:،الأول.فصيرةنصوصثلاثةنجدكما

نأعلىيدكهذامر.تكؤنآيات906منتقريبأآية03أمامأننايعنيهذالو.فيولامتفينجدهالافهذهعريانا.الشابوهرب

عددمستوىعلىنجده،المقطوعاتمستوىعلىاكتسفناهومالو.أومتفيولو،متفيتقريبآكلهاموجردةالمرقسئةالمواد

الثلاثة،بينالمشزكةالموادوفي07(.4)0ولر)7678(متفينجدها9818هناكمر،تؤلفالتيكلمةأ"065فعلى.الكلمات

عندهمامرمنقليلشىءغيابيبدوولو،لمتالمشزكالمرجعهومرأنالفرضثةأساسوعلىمر.معواسعأتطابقآولومتيتطابق

ئفهم.لاماهذا9:94؟مرغابلماذاولكن.بيسوعيليقلايسرعأقاربوموقفسحرقيشبهعملبراسطةفالسمفاءانمعقولآ.أمرأ

معهذا.وحدهينموالذيالحثغيابهرنفصترهأننستطيعلاماولكن.أهمئةبدونفيبدو51،:أ4مرفيعريانأالثابهربأما

.الزؤانمثلي24ة13فيجعلمتأنالعلم

علىمتبتأثيرولو،متعلىمربتأثبرنقولأنولكن.المشتركةالعناصرتفرضهأمرواحدأمصدرآاستعملاولومتيكونأن

كثير.بحثإلىبعديحتاجأمرمت،علىلوبضأثيرلو،

ولكنهما.مرمعتوافقامايتوافقانفهمامر،ولرمتيشاركفيهاالتيالمرادفداخل.حاسمةتبدوالأخبارمتتالياتبينوالمقابلة،

طريقه.واحدكليأخذمر،يتركانحين

أشفيةعنفيتحذث9:18فيطريقهمتويأخذا-5:7.93لوا=ا-97:متا-22!2:مرهناكوز.2-3مرمثلآ،

هذهنجد3(..:2-11)النكروفعلوالويلات،والمعمدانيسرععنمقطوعاتثم،:42أ.9:35-فيالرسالةخطبةويقذم.عديدة

يبتعدلوولكن.ااا-6:ولو1ا-4:ا2متمعجديدمن2:23-3:6مرويتفق.أخرىأماكنفيوضعتولكنهالو،فيالعناصر

مرعدا)ماه.ا-:ه12ومت3:7-35مربينايخزكةالمتتاليةعنيختلفهوا-7.8:3:ومراد2-94(0)6:السهلعظةمعهنا

ومر.تفينجدهاالتيالمقطوعاتإلىلويعرد8:4وفيمر(.منغائبهو:33-45أ2ومت1ا-01:4متا!ا-3:39

التيالنصوصفيالدفيقفالترافق.الثلاثةالاناجيلفيوالمضمونالمفرداتنقابلحينواضحةفهيولوتعلىمرأولرثةأما*

بدللفظةفاستعملامر،لغة"يحثنا"أنحاولاقدولومتأنالمراتبعضنجدولكننا.الأدبنالمستوىعلىعلاتةعلىيدكذكرناها

يتحذثمنفمنهمالآراء.تتباينهنالمرقس؟سابقأمصدرآأممرولرتاستعملهل:السؤاليطرحولكن.عبارةبدلوعبارةاخرى

ولو.متفيمرمنمقاطعغيابإلىقرلهموئسندونأيضأ.مربلولوتاستعملهأولمرقسعن

بينالمشتركةالموادعلىيدكهو(.الالمانيةفي)كوالي))المعين"سمىولو،متبينمشتركمصدرفرضتةآخرونوطرح+

منالشراحعنهيدافعلاأمرلرقا،تبعقدمتيكونأن.تمنلوولالو،منيأخذأمتأنيبدووحيث،والثالثالأولالانجيلير

يكونتدالذيالمعينإلىنعودوهكذاالتبعثة؟هذهنتصؤرأنيمكنكيفولكن.عنهيدافعمنفهناكمتتبعقدلويكونأنأمابعد.

.القصيرةأقسامهبعضفيإلاخطيآ،لاشفهئآ
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اه4-24:ه4؟:43-دا2ا:4-6؟7:7،11-اا؟3:7-.متمثلآ،ولر.متبينحرفئةمقابلةالمراتبعضفينجد

05أننجدالكتابينمجملوفيوز.03ا-:26:254-33؟01مرفيأضعفالمثمابهةوتكونواحد.نموذجأمامأنناعلىيدكهذاوز.

شفهى.تقليدأمامأنناعلىيدكماهذاولو.متبينمشزكةالكلماتمنبالمئة

)5-الجبلعظةمثلليسوعأقوالفيهااقسامآمتفذم.مخنلفةطريقةفيجعلاهاولكنهمامرمنمأخرذةمرادولوتأدرج

فيمرلوويتجاوزالمرقسئة؟الموادكلكلتيبقىماذاجانبأ،المرادهذهجعلناإذا18(.)فالكنسئةالعظة1(،0)فالرسالةخطبة7(،

أورشليم.إلىيسوعصعودتسقىالتي(51:41-18:)9الكبرىوالقاطعة2-8:3(،0:)6الصغرىالقاطعة

مختلفينموضعينفيواحدنصنوجودأيالتكراروهناك.محتلفينموضعينفيانجيليثنعنديردالذيذاكأيالمثثىالتقليدهناك

يتبعنيأنأراد"من:26(.ا9لو25:92؟مترجأ؟8:8لو2؟:ه4مرا؟:132)تلهئعطىلهالذكطمثلأ،واحد.انجيلمن

يقذمهامجازاة:33(.27:17؟أ4لو:38-93؟ا.مترج9:23-24؟لو8:34-35؟مر:24-25؟ا6)مت(،نفسهينكر

ت)يسوعبسببالتلاميذواضطهاد:8-9(.أ2لو:32؟ا.مترج9:23-24؟لو8:38؟مر:27؟ا6)تمجينهفييسوع

ولكنلو.في3:23-03مرنجدلااإ.ا-2ا:ا2لر2-22؟ا-.ا:9.مترجا؟ا-21:27لوا؟13:9-3مرا؟24:9-3

بدكهذاكل3.ومر11لوالىفعاد3،ا2-:ها2تأما.الثحيطانمعبالتعاملاتهموهالذييسوعلدفاعأخرىنسخةيقذملر

شفهى.أومكتوبمصدرمنأكثرأمامأنناعلى

يبقىإنما(.فلسطينيكون)قدفيهكتبالذيوالموضع07(سنة)حواليمحمابتهوزمنالمعينمضمرنحولمناقشةوكانت

المعين.الىيعودلاكما،الاولمرقسأومرإلىيعودلافهو.جواببدونلركنبماوثلثتكتبماحمس

خاتمة

بينالعلاتاتيدرسواأنيحاولونالذينعلىأخرىأسئلةوهناك.الازائيةالمسألةمستوىعلىتطرحزالتماالأسئلةأجل،

يبقىفهرالكتابىالنمنأما.العلمئةالفرضتاتمستوىعلىأنناننسىلاولكن.ثانيةجهةمنالأولىالثلاثةوالأناجيلجهةمنيوحنا

الانجيلتدرسأنتحاولالتيالنظرئاتهذهمننتشككلاأنيجبلهذا،.والاخلاقالايمانمستوىعلىملهمنايبقىاللة،كلمةلنا

تذوبلافالأناجيل.المزمنينحياةفيتأوينهاأجلمناللةكلمةجذورإلىالرصرلهذاكلفيالعلماءفهم.الأدبتةالناحيةمنوتحفله

.الحياةإلىنجايصلاللةلكلامفهمإلىمؤمنلكلنداءتبقىبلالعلميقرلهماأمام
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الاعداءحب

الناسعلىالحكم

18

91

متى

27-32

8-9

33-37

38-42

43-48

6

6

6

6

6

6

7

7

7

4-

6-

15-

أ-18

أ-21

2-23

2

2-34

11-

:7

:7

:7

:12

:7

12

13-14

15-02

33-35

21-23

24-27

28-92

الس!لعظةأأكأ-

4::24-52

5:3-12

7

38-48

ا-ه

36-37

15

مرقس

43-48

11-12

25،1261

4:24-25

21-22:ا

لوقا(،)بحسب

أ3:7-13

4:24-25

لوقا

18

92-03

27-28

32-36

ا-4

33-34

34-36

13

22-32

37-42

9-13

31

23-24

43-45

46

25-27

47-94

أ17-02

ب-0223

24-26

23-!02

27-36

37-42

16

14

15

13

15

يوحنا

3ء-8:11

24

13-14

46

16

79

17

18

001

001

101

301

301

401

401

501

701

901

901

113

114

117

911

012

121

124



407

رتم

82

83

84

85

86

87

88

98

39

79

89

99

101

201

301

تعرفونهمممارهممن

الصخرعلىالمبنيالبيت

الابرصتطهير

كفرناحرمفيالمثةقاند

نائينارملةابن

بطرسحماةشفاء

المساءعندالمرضىشفاء

يسوعاتباع

العاصفةتهدئة

الجراسيينمنطقةمجنونا

المفلوجضفاء

)متى(لاويدعوة

الصومعنالسؤال

النازفةوالمرأةيائيروسابنة

الاعميان

الممسوسالاخرس

كثيرالحصاد

عثمرالاثىارسال

المرتقبالنلاميذاضطهاد

بىيعترفمن

سلامآالقىجئتما

يسرعاتباعشروط

متى

7:15-02

12:33-35

7:21-27

رسا،)71-تتمة

8:ا-4

8:5-13

17

22

27

8

9

9

9

9

9

02

9

12

34

17

26

31

34

34

9:35-38

01:ا-16

01:17-25

24

01

01

26-33

34-36

37-93

24--25

لسوع

أ:

:7

:4

2

2

2

في

04

03

32

35

13

18

21

46

22

الجللل

31-

34-

41-

02

12

17-

22-

43-

52-

6-ب

34

7

13-91

8-11

9-13

38

34-35

45-

94-

16-

92-

17-

93-

41-

62-

93-

26-

32-

93-

56-

43-

14-15

2

12-16

2-ه

3

11-12

12-91

2-9

51-53

25-27

33

13

6!اب-!ا

ا-7،8-

92-03

48

52

35

42

2ب

16

25

صفحة

126

128

013

132

136

137

138

913

142

146

914

153

158

161

162

163

168

172

174

174



507

رقم

401

501

601

801

901

011

111

112

113

114

115

116

117

118

911

012

121

122

123

124

التلاميذيقبلمنمكافأة

الرحلةتمة

يسوعوجوابالمعمدانسزال

يوحناعنيسوعشهادة

الجليلمدنعلىالويلات

للآبيسرعشكر

المنتعالوا

السبتيومالسنابل

يابسةيدهرجلشفاء

البحرعندالجموعيشفىيسوع

الخاطئةوالمرأةيسرع

المرسلاتالنساء

الرضدفاقدانهبيسوعالظن

الثميطانمعالتواطؤ

القدسالروحضدالخطيئة

يونانآية

النجسالروحعودة

الحقيقيةيسوعأسرة

الزارعمثل

بالامتالالتكلمسبب

الزارعمثلتفسير

01

11

11

11

11

11

12

12

12

26

12

7

12

16

12

12

13

13

13

متى

45-42

أ

2-6

7-91

ب-3132

02-24

25-27

28-03

أ-8

9-!اا

15-21

6-13

22-03

32-34

31-37

16-02

38-42

أ،4أ-2

43-45

46-05

أ-9

01-17

18-23

3

3

3

3

23-28

ا-6

7-12

3-9

ب-9121

22-27

28-03

11-12

31-35

أ-9

01-12

د2

أ17!-18

13-02

ا-23

2-35

أ-15

2-22

11-

3-05

3-

ا-15

ا-23

4-45

2-32

2-26

أ-21

8-

أب

2-24

أ-15

يوحنا

444-د

23

35

92

14-15

25

:ا-8

48

52

14

93

-3704

صفحة

6،12

177

178

917

182

183

184

185

187

918

191

591

691

691

202

502

502

802

021

213



607

رقم

126

127

128

912

013

131

132

133

134

135

136

137

138

913

014

141

142

143

144

145

146

147

148

914

152

153

فليسمعسامعتاناذنانلهمن

وحدهينموالذيالزرعمثل

الزؤانمثل

الخردلحبةمثل

الخميرةمثل

للامثاليسوعاستعمالسبب

الرزناتمثلشر!

واللؤلؤةالكنزمثل

الشبكةمثل

والقديمةالجديدةالكنوز

الحقيقيةيسوعاسرة

العاصفةتهدئة

الجرجسيينمنطقةمجنونا

النازفةوالمرأةيائيروسابنة

الناصرةفييسوع

اورشليمالىالثانيةالرحلة

زاتابيتمقعدشفاء

عشرالاثنيارسال

يسوعحولاراء

المعمدانيوحنامرت

الرسلعردة

والسمكالخبزتكثير

المياهعلىيمشىيسوع

جنيسارتفيالمرضىشفاء

الحياةخبز

والخبزالطاهر

الكنعانثةالمرأة

كثيرينومرضىأصثميشفىيسوع

والسمكللخبزثالطتكثير

متى

15

26

2

12

35-

32-

35-

43-

27-

34-

26-

58-

9:35

7-11،14-،01

أ-2

3-12

أااب-23

2ا-أ3

22-33

34-36

أ:ا-02

21-28

92-31

32-93

قس

21-25

26-92

03-32

33-34

3-35

35-41

ا-25

21-43

أأ-6

ب-613

14-16

17-92

35-31

32-44

45-52

53-56

أ-23

24-03

31-37

ا-01

11

13

13

لرقا

16-18

33

18-91

02-21

أ-21

22-25

26-93

04-56

16-03

أ-6

7-9

91-02

115

.أب-17

-3741

93

15

93

2-47

ا-15

16-21

22-25

26-95

صفحة

214

21

21

21

21

21

21

22

22

22

2

22

225

922

234

238

238

244

246

924

924

257

258

261

266

267

926



707

رقم

156

157

158

915

016

161

162

163

164

165

166

167

168

916

017

171

172

173

174

175

176

177

178

آيةيطلبونالفريسيون

الفريسيينطير

صيدابيتفيأعمىشفاء

يسوععنوالانقطاعالتلاميذتذئر

بطرساعتراف

بآلامهينبئيسرع

يتبعنيأنأرادمن

مجىء!يليا

الممسرسالصىبشفيبسرع

بألامهثانيةئنبئيسوع

الهيكلجزيةدفع

الملكوتفيالعطم

الشياطينئخرجالذىالغريب

عينكاعثرتكإن

الضالالخروفمثل

الأخويالاصلاخ

شلاشةاواثناناجتمعحيث

المغفرة

يرحملاالذيالعبد

اورشليمالبالذهابالقرار

السامريونيرفضهيي!وع

يسرعاتباع

السبعينارسال

الجليلمدنعلىالويلات

16

12

16

متى

أ-4

38-93

مرتس

11-13

5-812:14-21

8:22-26

الصليبالىالطريق*أ-

16

16

16

13-02

21-23

24-28

27-35

31-33

أ34-9:

17

33،38-93

15-2ا-9

3:17

17:01-13

17:14-21

أ17:9

17:22-23

17:24-27

18:أ-ه

01:42

18:6-9

5:13

18:01-14

18:15-18

18:91-2

18:21-22

18:23-35

االأخير،الرحلة-

2-أ:91

9

9

9

11-13

14-92

35-32

33-37

38-41

42-05

لؤ)بحسبأورشليص

ا:01

قا(

18-22

37-38

7-16

02-24

لوقا

16

54-56

92

18-21

22

23-27

9،27:14؟

33

28-36

37

أ37-43

6

ب-4345

46-48

94-05

ا-2

343-د

3-7

3

51

52-56

57-62

أ-12

13-15

يوحنا

03:

12

65-66

66،67-71

22-23

2&

51-52

2-23"

12:28-03

3،5؟02:13

02:23

35

صفحة

271

273

275

276

276

927

028

283

286

287

192

292

292

492

692

892

992

003

103

103

303

303

403

503

803



807

رقم

917

18"

181

182

183

184

185

186

187

188

918

091

191

291

391

491

91د

691

791

891

991

منيسمعمنكمس!حمن

السبعينعودة

التلاميذوتطويبللآبيسوعشكر

العظمىالوصية

الصالحالسامريمثل

ومرتامريم

الربيةالصلاة

الليلنصففيالمزعجالصديق

الصلاةعلىالتحريض

نفسهعلىزبولبعلانقسام

النجسالروحعودة

الحقيقيةالطوبى

يرنانآية

السراجمثل

البسيطةالعين

الناموسوعلماءالفريسيينمعجدال

الفريسيينحمير

بىيعترفمن

القدسالروحضدالخطيئة

الفدسالروحمساعدة

البخلمنالتحذير

متى

2-27د

16-17

34-04

9-13

7-11

22-03

43-45

38-42

22-23

ا-9

25-26

23،6-7

27-28

4،92-32

34-36،13

5-6

26-33

31-32

91-02

مرفس

28-34

22-27

11-12

21

ا-9

-93له38

14-15

38

28-03

15

01

15

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

21

12

28

37

23

26

28

32

36

12

حنا

02

35

ا-3

24

13-14

52

)6

صفحة

903

903

031

312

314

31د

316

318

318

032

323

323

324

325

326

327

333

334

336

337

338



907

رتم

002

102

202

302

402

502

602

702

802

902

021

211

212

213

214

21د

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

227

228

922

023

الجاهلالغنيمئل

الأرضيةالأمررحرلالفلق

السماءفيالكنوز

والأمينالساهرالعبد

سلامأالقىجئتما

الأزمنةتمييز

الخصممعالتوافق

العقيمةالتينةمثل

المنحنيةالمرأةشفاء

الخردلحبةمثل

العجينفيالخمبرةمثل

المغلقوالبابالضتقالباب

هيرودسمنالتحذير

اورشليمعلىيبكىيسوع

ربالاستسقاءمصابرجلشفاء

التواضععنالتعليم

الملكوليمةمثل

يسوعاثباعشرو!

الملحمثل

الضاكالخروفمثل

الضائعالدرهممثل

الضالالابنمثل

الداهيةالوكيلمثل

القليلفيالأمين

رتينخدمة

بيسوعيهزأونالفريسيرن

والأنبياءالنامرس

والطلاقالزواج

ولعازرالغيئمتل

عينكاعثرتكإن

إليناالمذنبينمسامخة

السبتيوم

2-34

ا-21

4-اء

3-36

3-

2-26

3-32

13-14

22-23

11-12

03

:37-93

12

37-38

13

12-14

:24

12-13

18

د3

932؟5:

6-7

21-22

مرقس

:33-37

:38

12-14

:03-32

:94-05

11-12

42

قا

16-21

22-32

33-34

35-48

94-53

54-56

57-95

أ-9

01-17

18-91

02-21

22-03

33-

35-

14

24-

33-

35-

7

01

32-

9

12-

15-

17-

33

18

91-31

أا-3

أأ-3

يوحنا

4-ه

92

صفحة

338

933

341

341

34د

346

347

347

934

341

3.د

351

353

3د4

354

355

35

35

35

36

36

36

36

36

36

36

36

365

366

367

368



71

رقم

231

232

233

234

235

236

237

238

923

241

242

243

244

245

246

247

248

924

025

251

252

الجبلينقلالذيالايمان

بطالونعبيدإننا

برصعرةشفاء

اللةملكوتمجىء

الانسانابنيوم

لمالظاالقاضىمثل

والعشارالفردسى

الجليلفييبقىيسرع

سرآأورشلحمإلىلصعديسوع

الهيكلفييعفميسوع

يسوعشأنفيالجمرعبينخلاف

الزانيةالمرأة

لمالعانررهرأنا

اليهودمعجدال

يحرركمالحق

الشيطانأبناء

كائنأناإبراهبميكرنأنفبل

ولادتهمنذأعمىرجلشفاء

الصالحالراعىهوأنا

الكلامهذابسبباليهودبينخلاف

اليهردثةبلادلم!االمجىء

والطلاقالزوا!في

متى

91-21

23

26-27

37-93

17-18

93

الحظاليعيدفيبم

54

27

ا:15-13

يسورسالةأ*-

3-12:ا

5:31-32

مرقس

28-92

1391-23

13:14-16

13:5-6

8:35

)بحدمباورشللصفي

أ17!-18

الليودتةفيوع

51:

51:2-12

17

17

17

17

17

:21

:17

:18

:18

الووحنا(

01-

أ-91

2-21

2-37

8-

14-

25

أ-9

01-13

14-93

45-52

53-8:11

12-25

21-92

35-36

37-47

48-95

أ-41

-3704

ا-18

ا-18

صفحة

936

037

371

371

372

377

377

ا

371

038

038

383

384

385

386

386

387

388

938

393

393

693

693



711

رفم

253

255

256

257

258

925

026

261

262

263

264

265

266

267

268

926

027

271

272

273

274

275

276

277

الأطفاليباركيسوع

الغيئالشاب

الغنىخطر

الكرمعضالمثل

اورشليمفيالتجديدعيدفييسرع

الأردنعبرإلىيمضىيسرع

لعازرتيامة

يسرععلىيتآمرونوالفريسيرنالكهنةعظماء

إفرائيممدينةإلىيعوديسوع

بألامهثالثةمرةينبئيسوع

زبدىابتىويرحنايعقوبأئم

أريحاأعمياأوبارتيماوس

العثثارزكا

الوزناتمثل

عنيابيتفيبالطيبيدهنيسوع

لعازرعلىالمزامرة

أورشليمإلمماالاحتفالمنالدخرل

أورشليمعلىيبكىيسوع

عنيابيتإلىالعودة،أورشليمفييسوع

التينةيلعنيسوع

الهيكلتطهير

يسوعلىيتآمرونوالكتبةالكهنةعظماء

اليابسةالتينة

يسرعسلطةمسألة

الابنينمثل

متى

13-15

16-22

23-35

أ-16

ا-ه

17-91

02-28

:92-34

:27-31

،181:11

14-03:

6-13:

يسؤرسالةأأ*-

11أ-2:9

2:15-17

18-91

12-13

25-22

14-15

23-27

28-32

01

مرفس

13-16

17-22

23-31

31

ا-2

18

32-34

35-45

46-52

13:34

14:3-9

اورشليصفيصع

أأ-.:11

11

11

11

15-17

11

11

11

12-14

15-17

18-91

11:02-26

11:27-33

18

18

18

22

13

22

18

22

18

91

91

7

91

91

91

91

91

25

تا

15-17

18-23

24-35

28-03

03

2-03

ا-2

47-48

31-34

24-27

35-43

أ-15

11-27

36-05

28-45

41-44

45-46

37

45-46

47-48

37

أ-8

92-03

3،5

22-93

04-42

45-42

45-53

54-57

4-ه

12-17

ا-8

9-11

12-91

13-17

45-53

13-14

7

23

18-22

صفحة

993

004

204

504

704

804

804

411

413

414

415

418

042

422

425

942

043

434

435

437

437

943

044

442

443



712

رقم

278

927

028

281

282

283

284

285

286

287

288

928

092

192

292

392

القتلةالكرآمينمثل

الملكوليمةمثل

لقيصرالجزيةتأدية

الأمواتقيامة

الوصاياوأولىأكبر

داودابنالمسيح

والفريسيينالكتبةرياء

أورشليمعلىيبكىيسوع

الأرملةفلس

الهيكلخراب

لمالعانهاياتقبلماعلامات

المرتقبةالاضطهادات

الكبرىالمحنة

الكذبةوالانبياءالكذبةالمسحاء

الانسانابنمجىء

التينةمثل:الانسانابنمجىءعلامة

منى

33-46

ا-14

15-22

23-33

34-04

41-46

ا-36

37-93

لأ!ر-خطبة

ا-132

3-138

23-2613

9-1314

أ17-22

15-22

23-28

92-31

32-36

مرض

ا-2

13-17

18-27

!34

28-34

أ35-37

ب34

!ا.ب-37

ياتلن!اا4

2-ا:أ

8-3:ا

9-13

14-02

21-23:ا

ا:د-6

24-27

28-32

02

14

02

02

01

02

25

13

21

21

21

21

12

21

17

17

21

21

لوفا

9-91

02-26

27-04

25-28

41-44

45-47

47-51

34-35

ا-4

5-6

7-11

12-91

11-12

02-24

23-24

ب37

25-28

92-33

يرحنا

4-5،12-17

16

15

1426

صفحة

448

433

456

4د8

464

465

466

467

946

472

474



713

رقم

492

692

792

892

992

003

103

203

303

403

503

603

703

803

مرقسبحسبالدائمالسهر

لوقابحسبالدائمالسهر

الدائمالسهروطلبالطوفانمثل

الشريروالخادمالأمينالخادممثل

العذارىمثل

الوزناتمثل

الأخيرةالدينونة

أورشليمفييسوعرسالة

يسرععنيبحثوناليونانيون

اليهودعمى

تدينالتيالكلمة

يسوععلىالكهنةعظماءتأمر

عنيابيتفيبالطيبئدهنيسوع

يهوذاخيانة

الفصحعثماءتهيئة

:25

متى

13-15

مرقس

33-37

33-37ت4313-اه24:

:2531

آأصاقبلااسكاتولوجثةالخطابات-حمص

متىبحسبأأسكاتولوجئةالأمثالا-

24:37-4413:53

ا-240718

25:1313:33

45-أه:24

33-13:37أ-25:13

13:43ا-25:435

25:31-46

16:278:!38

لوقابحسبعافةخالقةأ-

يوحنابحسبختاصيعرض3-

16:258:53

01:93

02:2801:54

16:248:43

26:38-9314:34-36

17:59:7

3:171:11

13

26:

26

26

01-17

أس

المجيأقبلا.

6-13

14-16

26:17-25

01-12

أ17!-18

-الآاص

جتمرويمانيإلى

2-أ:41

18-91

14

14

3-9

أ"أ-أ

14:12-17

قا

36

12-13

04،38

34-36

26-36

93-04

41-46

35-38

11-27

37-38

33

41-1431

35

ب22

أ-2

37

36-05

3-6

7-14

12

12

12

11

12

يوحنا

92

ا-2

:25-36

37-43

44-55

47-53

:ا-8

27

07-71

صفحة

947

048

482

484

485

487

094

294

294

694

894

994

505



714

رتم

903

031

311

312

313

314

315

316

317

318

931

032

321

322

323

324

325

326

327

328

932

تلاميذهأقداميغسليسوع

يهوذابخيانةئنبئيسوع

الأخيرالعشاء

يهوذابخيانةينبئيسوع

الخادمهوالتلاميذبينالكبير

الجديدةالوصثة

لهبطرسبانكارلنبئلسوع

للمحنةالاستعداد

قلوبكمتضطربلا

القدسبالروحالوعد

أعطيكمسلامى

الحقبقثةالكرمةيسوع

محئتيفيأثبترا

وتلاميذهليسوعلمالعابغض

المعريالروحشهادة

الاضطهادات

القدسالروحعمل

فرحإلىيؤولحزن

يسوعباسمالطلب

العالمغلبتأنا

الكهنوتئةيسوعصلاة

23

26

26

26

02

91

23

26:

2

2-25

2-92

2-25

2-28

2

3-35

14

14

14

14

مرفس

18-21

22-25

18-21

35

26-31

يوحنابحسبالودأعخطبة2.

3:35

24-25

22

22

6

22

22

22

22

22

22:

لوقا

37

21-23

15-25

21-23

24-03

48

31-34

35-38

13

13

13

13

14

14

14

16

16

16

16

16

17

حنا

21-03

51-58

21-03

5،12:17-

31-35

36-38

أ-14

25-26

27-31

أ-8

9-17

18-25

26-27

أ-4

5-15

16-22

23-28

92-33

أ-26

512

515

517

052

052

د23

524

525

527

527

528

952

053

053

531

531

532

533

534



715

رفم

033

331

332

333

334

335

336

337

338

933

034

341

342

343

344

345

346

جتسيمانيفي

يسوعإعتقال

المجلسأماميسوع

بطرسإنكار

بيلاطسإلىيسفميسوع

يهوذامرت

بيلاطساماميسوع

هيرودسأماميسوع

يسوعبراءةيعلنبيلاطس

بر؟لاأميسوع

الرجلهوذا

الصلبإلىيسوعيسفمبيلاطس

يسوعمنيهزأونالجنرد

الجلجلةطريق

والسخريةللشتمعرضةيسوع

الفصان

لصلبا،للاعتقاأ3

متى

62:63-64

62:74-65

2657-68

67-75

ا-2

26:96-75

أ-27:2

27

27

27:

27

27

27

27

27

27

27

27

27

3-01

11-14

12

15-23

أ28-31

ب26

24-26

أ27-31

3132-ب

33-37

38-43

37

44

،الد

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

فس

32-42

43-52

53-65

66-72

2-ه

3-4

14-

أأ-02

اب

أأ-25

ب-221

2-26

أ2-32

136

ب32

لرقا

93-46

47-53

54-71

47

63--65

56-62

2-ه

6-12

13-16

17-23

24-25

26-32

33-34

35-38

93-43

حنا

أ

27

2-12

13-24

25-27

28

92-38

8-15

!38

93-45

أ-15

16

2-3

أ17

ب-1727

18

92

صفحة

536

953

544

551

ده3

4&ه

555

955

د06

561

563

566

567

568

057

.73

575



716

رقم

347

348

934

035

351

352

353

354

3د5

356

357

3د8

935

036

،3611

362

363

364

365

366

367

يسرعموت

الصلبشهود

بالحربةئطعنيسرع

يسوعدفن

القبرحراسة

القبرعندالنسوة

للمجدلثةيظهريسرع

الحرسيرشرنالرؤساء

عضاوسطريقعلىللتلميدينيسوعظهور

تومابغيابللتلاميذيزاءىيسوع

تومابحضورللرسليتراءىيسوع

الطعامعلىوهمعشرللأحديتراءىيسرع

الجليلجلعلىعثرللالىيزاءىيسرع

طبربحيرةعلىلتلاميذهيظهريسوع

يسوعظهرراتعنيخبربولس

مرقسلانجيلالقصيرةالخاتمة

مرقسلانجيلالطويلةالخاتمة

التلاميدورلالةيسوعسلطان:متىإمحيلحاتمة

والصعردايأحيرةيسوعكلماتلرقا:إمحبلحانمة

يوحناإنجيلخاتمة

يوحناإنجيلملحق

مرقسمتى

45-5451:33-93

454-أ:55-5615

42-57615:47-أ

62-66

القيامة-أ)س

أ-16:8أ-8

ا9-ا:9116-.

7-861

3214:82

أ-هأأ

ا-16:213

18

9116:41

16-02

،161:14-18

)161:14-18

كورأ

الأناجبلخالقات-أأأس

16-25

03-35

28

(القصيرةالخاتمةأ

16:-9.2

16:15-91

14:26-31

23

23

23

24:

32:

لوقا

44-48

94

05-56

أ-12

24

24

15:3-8

01-11

13-35

36-43

ا-11

24:44-53

93ة22

31-34

حنا

0283

25-27

31-37

38-42

أ-13

14-18

91-23

24-92

23

35-31

36-38

صفحة

576

957

058

581

&84

58&

د09

512

د29

د49

د69

795

د79

895

006

106

106

206

306

06&

06&



717

متى

3

3

3

3

أ

ا-17

2-17

18-25

أ-12

13-21

22-23

ا-6

7-01

11-12

13-17

12

13-17

18-22

23

24-5:2

24-25

3-12

13

رتم

91

6

7

8

13

14

16

18

203

02

35

32

35

34

45

77

48

78

52

168

218

31

9

12

14

17

18

21

24

26

92

283

35

94

52

95

38

65

87

117

72

98

911

19

692

935

واناجيلامقاط!ا

رقممنى

35-16أ5:4

17-25

18

21-26

25-26

27-32

31-32

33-37

38-42

38-48

43-48

ا-4

5-6

7-15

9-13

14-دا

16-18

91-21

22-23

24

25-34

1-ه

6

7-11

91

22

02

8

6

6

6

18

27

6

6

02

6

91

6

22

6

02

6

8

12

6

7

18

المقو

19

325

29

36د

39

347

59

79

79

89

316

301

301

341

326

364

933

157

124

214

915

901

318

أيها

14-

02-

02-

23-

27-

23-

27-

13

12-

15-

17-

22-

27-

34-

13

رتم

71

72

73

82

118

74

83

75

76

84

85

87

37

88

38

98

176

59

136

19

137

29

43

39

صفحة

3اد

126

002

113

128

3أد

013

96

132

3اد

137

63

138

63

913

403

014

223

142

22د

146

07

914

74



718

متى

9

9

9

9

9

01

15

01

01

01

14-17

18-26

27-31

32-34

35-38

36

37-38

ا-16

ا-4

7-11

7-16

14

17-25

أ17-22

91-02

24

26-33

34-36

37-93

37-38

رقم

49

45

59

138

69

264

79

117

89

142

177

99

142

94

142

177

142

928

891

903

101

691

125

201

402

301

217

صفحة

76

153

922

158

418

161

691

162

242

03د

163

242

84

134

503

168

946

337

705

172

334

214

174

345

17!ا

358

01

11

11

11

11

11

11

12

12

13

12

12

12

93

04-42

04

أ

2-6

7-91

12-13

02-24

25-27

28-35

ا-8

9-14

15-21

15-16

22-03

31-37

31-32

33-35

36-37

38-42

38-93

رقم

235

401

917

903

167

601

701

226

158

178

915

181

46

112

47

113

48

117

188

79

118

791

73

82

911

191

صفحة

372

176

903

705

177

178

917

365

182

803

183

031

038

184

185

78

187

08

918

82

691

032

161

025

336

126

202

324

271

متى

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

!هأ

43-45

46-55

أ-9

أا-3

01-17

12

16-17

18-23

24-03

31-32

33

34-35

3-36!ا

44-46

47-05

51-52

53-58

ب57

أ-2

3-12

3-4

ب-12113

2أ-أ3

22-33

رقم

012

918

121

135

122

123

303

68

125

181

124

127

128

902

912

021

135

131

132

133

134

913

33

32

143

144

17

146

147

صفحة

502

323

255

222

802

215

214

938

031

213

216

217

934

218

035

921

921

022

221

221

234

038

4!ا2

246

28

924

254



971

متى

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

34-36

ا-25

أ-9

21-28

92-31

32-93

أ-4

2-3

5-12

5-6

13-25

17-18

21-23

24-28

أ-9

91

15-13

14-21

91-21

22-23

24-27

رقم

148

155

491

151

152

153

154

911

502

911

155

591

158

356

915

016

203

235

367

161

203

163

162

163

231

164

165

صفحة

257

261

327

266

267

926

271

202

346

273

333

276

38

927

028

372

283

287

286

287

936

192

292

متى

18

18

18

18

18

18

18

91

91

91

91

91

02

02

02

أ-ه

6-9

6-7

15-14

12-14

15-18

2"-91

21-22

23-35

أ-2

3-12

13-15

16-22

23-03

28

03

أ-16

17-91

25-28

24-28

رقم

166

237

168

922

916

265

921

175

023

171

172

173

251

174

252

227

253

254

255

313

211

256

262

263

313

صفحة

292

377

692

367

892

036

992

368

355

103

368

103

693

303

693

365

993

452

517

351

455

351

414

415

517

متى

25

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

92-32

أ-9

15-17

12-13

18-91

25-22

23-27

28-32

ب-3132

33-46

أ-14

15-22

23-33

34-45

41-46

أ-36

6-7

12

رفم

264

69

926

271

273

272

275

276

277

278

927

216

028

281

282

182

283

282

284

903

263

صفحة

418

158

043

435

43

437

437

347

287

443

448

356

453

456

312

458

45

35



072

23

24

24

24

24

24

24

24

!ا2

34-36

37-93

3-8

9-14

11

15-22

17-18

23-28

26-27

28

92-31

32-36

37-44

37-93

رفم

237

285

213

287

288

235

928

235

288

092

235

192

ء23

288

235

235

292

392

692

235

235

492

377

327

327

327

327

464

3د4

466

467

372

946

268

372

472

372

474

371

372

372

372

476

477

482

372

372

947

24

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

42-51

45-51

أ-13

01-12

13

13-15

14-03

31-46

أ-ه

6-13

14-16

17-02

21-25

26-92

35-35

36-46

38-93

47-56

رتم

302

792

892

492

992

266

035

355

603

267

703

358

315

312

311

315

367

033

353

033

331

336

332

صفحة

341

484

485

351

947

487

422

094

994

191

425

405

555

051

22د

512

052

506

536

585

095

536

953

متى

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

57-68

96-75

أ-2

3-15

11-14

15-23

24-26

أ27-31

أ28-31

ب-3132

33-37

37

38-43

38

44

45-54

55-56

57-61

62-66

ا-8

7-8

9-01

أ-هاأ

رقم

332

332

333

332

334

332

335

336

337

933

341

342

034

343

4!ا3

345

343

346

347

348

035

351

352

353

353

354

صفحة

544

551

553

554

555

561

566

567

د63

568

057

573

573

575

576

573

957

581

584

585

052

095

595

052

585

295



721

28:

مرقس

أ:

متى

16-02

ا

2-6

7-8

9-11

12-13

114

ب-ها14

ا-.62

21-22

23-28

92-31

32-34

35-38

93

04-45

أ-12

رتم

364

935

13

16

18

02

03

32

!ا3

35

76

36

37

87

38

88

93

84

43

صفحة

795

795

21

917

26

92

283

35

94

52

95

38

66

61

62

63

137

63

138

65

65

96

013

75

146

فس

:2

:2

:2

:3

:3

13-17

18-22

23-28

ا-6

7-12

7-113

13-911

ب-9121

22-27

28-03

31-35
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000566النهايات-خطبة7أكر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000482الآلامفبلالاسكاتولوجئة-الخطاباتكر7

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000482متى()بحسبالاسكاترلوجيةالامثالأ-

294لرتا(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)مجسبعائةخاتمة2-

294حنا(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ور)بحسبختامىعرض3-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000994الآلامكهـ-71

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000994جتسيمانيإلىالمجىءتبلأ-

524يوحنا(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)بحسبالوداعخطبة2-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000536الدفن،الصلب،الاعتقال3-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000585القيامة)71*-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000106الانجيلخاتمات7111*-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116الازانيةوالمسألةالاناجيلفيمقالات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000613متىانجيلإلىمقدمة:أولمقال

.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000623مرقسانجيلإلىمقدمة:ثانمقال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000635لوفاابحيلإلىمقدمة:ثالثمقال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000647يوحناانجيلإلىمقدمة:رابعمقال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000663الازائتةالمسألةحرلتاريختةلمحة:خاسىمقال
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000672مرقسأولولة:سادسمقال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000677الأولىالمسيرةمنذالاناجيلتدوين:سابعمقال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000681الازائيةالمسألة:ثامنمقال

...............................................................................................................................................8..............687اليونانئةالكودكسات

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000996اللانينيةالكودكسات

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000107ايوازيةالانجيليةابموصلهرس

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000717ايوازيةالاناجيلمقاطعلهرس

731...000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000العامالفهرس
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