
إ
ن�ج
يل� ال�م�س
يح
 ح�س�ب� ال�ب�ش
ير
 ي�وح�ن�ا

�و�ل� ا�ل�ص�ح�اح� ال
 ف
ي ال�ب�د�ء
 ك�ان� ال�ك�ل
م�ة� و�ال�ك�ل
م�ة� ك�ان� ع
ن�د� الل�ه
 و�ك�ان�1

 ك�ل5 ش�ي�ء3 ب
ه
3ه�ذ�ا ك�ان� ف
ي ال�ب�د�ء
 ع
ن�د� الل�ه
. 2ال�ك�ل
م�ة� الل�ه�. 
 ف
يه
 ك�ان�ت
 ال�ح�ي�اة�4ك�ان� و�ب
غ�ي�ر
ه
 ل�م� ي�ك�ن� ش�ي�ء7 م
م�ا ك�ان�. 

 
 و�ٱلن5ور� ي�ض
يء� ف
ي الظ5ل�م�ة
5و�ال�ح�ي�اة� ك�ان�ت� ن�ور� الن�اس
و�الظ5ل�م�ة� ل�م� ت�د�ر
ك�ه�. 

 ه�ذ�ا ج�اء�7ك�ان� إ
ن�س�ان7 م�ر�س�ل7 م
ن� الل�ه
 اس�م�ه� ي�وح�ن�ا. 6
 .
 ل�م� ي�ك�ن�8ل
لش�ه�اد�ة
 ل
ي�ش�ه�د� ل
لن5ور
 ل
ك�ي� ي�ؤ�م
ن� ال�ك�ل5 ب
و�اس
ط�ت
ه

 .
 ك�ان� الن5ور� ال�ح�ق
يق
ي5 ال�ذ
ي ي�ن
ير�9ه�و� الن5ور� ب�ل� ل
ي�ش�ه�د� ل
لن5ور
 .
 ك�ان� ف
ي ال�ع�ال�م
 و�ك�وXن�10ك�ل� إ
ن�س�ان3 آت
يا إ
ل�ى ال�ع�ال�م

 إ
ل�ى خ�اص�ت
ه
 ج�اء� و�خ�اص�ت�ه�11ال�ع�ال�م� ب
ه
 و�ل�م� ي�ع�ر
ف�ه� ال�ع�ال�م�. 
 و�أ�م�ا ك�ل5 ال�ذ
ين� ق�ب
ل�وه� ف�أ�ع�ط�اه�م� س�ل�ط�انا أ�ن�12ل�م� ت�ق�ب�ل�ه�. 

 .
�د� الل�ه
 أ�ي
 ال�م�ؤ�م
ن�ون� ب
اس�م
ه  ا�ل�ذ
ين� و�ل
د�وا13ي�ص
ير�وا أ�و�ل
� م
ن� م�ش
يئ�ة
 ر�ج�ل3 ب�ل� � م
ن� م�ش
يئ�ة
 ج�س�د3 و�ل  ل�ي�س� م
ن� د�م3 و�ل

 .
م
ن� الل�ه
 و�ٱل�ك�ل
م�ة� ص�ار� ج�س�دا و�ح�ل� ب�ي�ن�ن�ا و�ر�أ�ي�ن�ا م�ج�د�ه� م�ج�دا14

 ي�وح�ن�ا ش�ه
د� ل�ه�15ك�م�ا ل
و�ح
يد3 م
ن� الب
 م�م�ل�وءا ن
ع�م�ةd و�ح�قcا. 



 و�ن�اد�ى: «ه�ذ�ا ه�و� ال�ذ
ي ق�ل�ت� ع�ن�ه�: إ
ن� ال�ذ
ي ي�أ�ت
ي ب�ع�د
ي
�ن�ه� ك�ان� ق�ب�ل
ي».   و�م
ن� م
ل�ئ
ه
 ن�ح�ن� ج�م
يعا16ص�ار� ق�د�ام
ي ل

 ل�ن� الن�ام�وس� ب
م�وس�ى أ�ع�ط
ي�17أ�خ�ذ�ن�ا و�ن
ع�م�ةd ف�و�ق� ن
ع�م�ة3. 
 ا�لل�ه� ل�م� ي�ر�ه�18أ�م�ا النXع�م�ة� و�ال�ح�ق5 ف�ب
ي�س�وع� ال�م�س
يح
 ص�ار�ا. 

أ�ح�د7 ق�ط5. ا�ل
ب�ن� ال�و�ح
يد� ال�ذ
ي ه�و� ف
ي ح
ض�ن
 الب
 ه�و� خ�ب�ر�. 
 و�ه�ذ
ه
 ه
ي� ش�ه�اد�ة� ي�وح�ن�ا ح
ين� أ�ر�س�ل� ال�ي�ه�ود� م
ن�19

�و
يXين� ل
ي�س�أ�ل�وه�: «م�ن� أ�ن�ت�؟»   ف�اع�ت�ر�ف�20أ�ور�ش�ل
يم� ك�ه�ن�ةd و�ل
 ف�س�أ�ل�وه�: «إ
ذا21و�ل�م� ي�ن�ك
ر� و�أ�ق�ر� أ�نXي ل�س�ت� أ�ن�ا ال�م�س
يح�. 

 م�اذ�ا؟ إ
يل
ي�ا أ�ن�ت�؟» ف�ق�ال�: «ل�س�ت� أ�ن�ا». «أ�لن�ب
ي5 أ�ن�ت�؟»
 .«�  ف�ق�ال�وا ل�ه�: «م�ن� أ�ن�ت� ل
ن�ع�ط
ي� ج�و�ابا ل
ل�ذ
ين�22ف�أ�ج�اب�: «ل

 ق�ال�: «أ�ن�ا ص�و�ت�23أ�ر�س�ل�ون�ا؟ م�اذ�ا ت�ق�ول� ع�ن� ن�ف�س
ك�؟» 
 ص�ار
خ3 ف
ي ال�ب�رXي�ة
: ق�وXم�وا ط�ر
يق� الر�بX ك�م�ا ق�ال� إ
ش�ع�ي�اء�

 ف�س�أ�ل�وه�:25و�ك�ان� ال�م�ر�س�ل�ون� م
ن� ال�ف�رXيس
يXين� 24الن�ب
ي5». 
� � إ
يل
ي�ا و�ل  «ف�م�ا ب�ال�ك� ت�ع�مXد� إ
ن� ك�ن�ت� ل�س�ت� ال�م�س
يح� و�ل

 أ�ج�اب�ه�م� ي�وح�ن�ا: «أ�ن�ا أ�ع�مXد� ب
م�اء3 و�ل�ك
ن� ف
ي26الن�ب
ي�؟» 
 ه�و� ال�ذ
ي ي�أ�ت
ي27و�س�ط
ك�م� ق�ائ
م7 ال�ذ
ي ل�س�ت�م� ت�ع�ر
ف�ون�ه�. 

 ب�ع�د
ي ال�ذ
ي ص�ار� ق�د�ام
ي ال�ذ
ي ل�س�ت� ب
م�س�ت�ح
قx أ�ن� أ�ح�ل�
 .«
�ر�د�ن28Xس�ي�ور� ح
ذ�ائ
ه  ه�ذ�ا ك�ان� ف
ي ب�ي�ت
 ع�ب�ر�ة� ف
ي ع�ب�ر
 ال

ح�ي�ث� ك�ان� ي�وح�ن�ا ي�ع�مXد�. 



d إ
ل�ي�ه
 ف�ق�ال�:29  و�ف
ي ال�غ�د
 ن�ظ�ر� ي�وح�ن�ا ي�س�وع� م�ق�ب
ل
 .
 ه�ذ�ا ه�و�30«ه�و�ذ�ا ح�م�ل� الل�ه
 ال�ذ
ي ي�ر�ف�ع� خ�ط
ي�ة� ال�ع�ال�م

�ن�ه� ك�ان�  ال�ذ
ي ق�ل�ت� ع�ن�ه� ي�أ�ت
ي ب�ع�د
ي ر�ج�ل7 ص�ار� ق�د�ام
ي ل

س�ر�ائ
يل� ل
ذ�ل
ك�31ق�ب�ل
ي.  
 و�أ�ن�ا ل�م� أ�ك�ن� أ�ع�ر
ف�ه�. ل�ك
ن� ل
ي�ظ�ه�ر� ل

 .«
 و�ش�ه
د� ي�وح�ن�ا: «إ
نXي ق�د� ر�أ�ي�ت� الر5وح�32ج
ئ�ت� أ�ع�مXد� ب
ال�م�اء
 .
d م
ث�ل� ح�م�ام�ة3 م
ن� الس�م�اء
 ف�اس�ت�ق�ر� ع�ل�ي�ه  و�أ�ن�ا ل�م�33ن�از
ل

�ع�مXد� ب
ال�م�اء
 ذ�اك� ق�ال� ل
ي: 
 أ�ك�ن� أ�ع�ر
ف�ه� ل�ك
ن� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي ل
d و�م�س�ت�ق
رcا ع�ل�ي�ه
 ف�ه�ذ�ا ه�و� ال�ذ
ي ي�ع�مXد�  ال�ذ
ي ت�ر�ى الر5وح� ن�از
ل

 .
 و�أ�ن�ا ق�د� ر�أ�ي�ت� و�ش�ه
د�ت� أ�ن� ه�ذ�ا ه�و� اب�ن�34ب
الر5وح
 ال�ق�د�س
 .«
الل�ه

 و�ف
ي ال�غ�د
 أ�ي�ضا ك�ان� ي�وح�ن�ا و�اق
فا ه���و� و�اث�ن���ان
 م
��ن�35
 
�م
يذ
ه  ف�ن�ظ�ر� إ
ل�ى ي�س��وع� م�اش
�يا ف�ق��ال�: «ه��و�ذ�ا ح�م��ل�36تل
 .«
 ف�ال�ت�ف�ت�38ف�س�م
ع�ه� التXل�م
يذ�ان
 ي�ت�ك�ل�م� ف�ت�ب
ع�ا ي�س�وع�. 37الل�ه

 ي�س���وع� و�ن�ظ�ر�ه�م���ا ي�ت�ب�ع���ان
 ف�ق���ال� ل�ه�م���ا: «م���اذ�ا ت�ط�ل�ب���ان
؟»
�: «ر�ب��Xي (ٱل����ذ
ي ت�ف�س
��ير�ه�: ي���ا م�ع�ل��Xم�) أ�ي���ن� ت�م�ك���ث�؟»  ف�ق�ال

 ف�ق�ال� ل�ه�م���ا: «ت�ع�ال�ي���ا و�ان�ظ���ر�ا». ف�أ�ت�ي���ا و�ن�ظ���ر�ا أ�ي���ن� ك���ان�39

 ي�م�ك���ث� و�م�ك�ث���ا ع
ن���د�ه� ذ�ل
��ك� ال�ي���و�م�. و�ك���ان� ن�ح���و� الس���اع�ة

 .
 ك�ان� أ�ن�د�ر�او�س� أ�خ�و س
��م�ع�ان� ب�ط���ر�س� و�اح
��دا40ال�ع�اش
ر�ة
41dم
ن� ال
ث�ن�ي�ن
 الل�ذ�ي�ن
 س�م
ع�ا ي�وح�ن�ا و�ت�ب
ع���اه�.   ه���ذ�ا و�ج���د� أ�و�ل

 أ�خ�اه� س
م�ع�ان� ف�ق�ال� ل�ه�: «ق�د� و�ج�د�ن�ا م�س
ي�ا» (ٱل�ذ
ي ت�ف�س
ير�ه�:



 ف�ج�اء� ب
ه
 إ
ل�ى ي�س�وع�. ف�ن�ظ�ر� إ
ل�ي�ه
 ي�س�وع� و�ق���ال�:42ال�م�س
يح�). 
 «أ�ن�ت� س
م�ع�ان� ب�ن� ي�ون�ا. أ�ن�ت� ت�د�ع�ى ص�ف�ا» (ال���ذ
ي ت�ف�س
��ير�ه�:

ب�ط�ر�س�). 
 ف
ي ال�غ�د
 أ�ر�اد� ي�س�وع� أ�ن� ي�خ�ر�ج� إ
ل���ى ال�ج�ل
ي��ل
 ف�و�ج���د�43

 و�ك���ان� ف
يل�ب��5س� م
��ن� ب�ي���ت
44ف
يل�ب5س� ف�ق�ال� ل�ه�: «ٱت�ب�ع�ن
���ي». 
 ف
يل�ب��5س� و�ج���د�45ص���ي�د�ا م
��ن� م�د
ين���ة
 أ�ن���د�ر�او�س� و�ب�ط���ر�س�. 

 ن�ث�ن�ائ
يل� و�ق���ال� ل���ه�: «و�ج���د�ن�ا ال���ذ
ي ك�ت���ب� ع�ن���ه� م�وس���ى ف
��ي
.«
�ن�ب
ي�اء�: ي�س�وع� اب�ن� ي�وس�ف� ال�ذ
ي م
ن� الن�اص
ر�ة  الن�ام�وس
 و�ال

 ف�ق�ال� ل�ه� ن�ث�ن�ائ
يل�: «أ�م
ن� الن�اص
ر�ة
 ي�م�ك
ن� أ�ن� ي�ك�ون� ش���ي�ء467
ص�ال
ح7؟» ق�ال� ل�ه� ف
يل�ب5س�: «ت�ع�ال� و�ان�ظ�ر�». 

d إ
ل�ي�ه
 ف�ق�ال� ع�ن�ه�: «ه�و�ذ�ا47  و�ر�أ�ى ي�س�وع� ن�ث�ن�ائ
يل� م�ق�ب
ل
 .«
� غ
ش� ف
يه  ق�ال� ل�ه� ن�ث�ن�ائ
يل�: «م
ن� أ�ي�ن�48إ
س�ر�ائ
يل
ي� ح�قcا ل

 ت�ع�ر
ف�ن
ي؟» أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ق�ب�ل� أ�ن� د�ع�اك� ف
يل�ب5س� و�أ�ن�ت�
 ف�ق�ال� ن�ث�ن�ائ
يل�: «ي�ا م�ع�لXم� أ�ن�ت� اب�ن�49ت�ح�ت� التXين�ة
 ر�أ�ي�ت�ك�». 

 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ه�ل� آم�ن�ت�50الل�ه
! أ�ن�ت� م�ل
ك� إ
س�ر�ائ
يل�!» 
�نXي ق�ل�ت� ل�ك� إ
نXي ر�أ�ي�ت�ك� ت�ح�ت� التXين�ة
؟ س�و�ف� ت�ر�ى أ�ع�ظ�م�  ل

 و�ق�ال� ل�ه�: «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: م
ن� الن�51م
ن� ه�ذ�ا!» 
�ئ
ك�ة� الل�ه
 ي�ص�ع�د�ون� و�ي�ن�ز
ل�ون�  ت�ر�و�ن� الس�م�اء� م�ف�ت�وح�ةd و�مل

.«
ع�ل�ى اب�ن
 ال
ن�س�ان



ا�ل�ص�ح�اح� الث�ان
ي
1
 و�ف
��ي ال�ي���و�م
 الث���ال
ث
 ك���ان� ع���ر�س7 ف
��ي ق�ان���ا ال�ج�ل
ي��ل

�م
يذ�ه� إ
ل�ى2و�ك�ان�ت� أ�م5 ي�س�وع� ه�ن�اك�.   و�د�ع
ي� أ�ي�ضا ي�س�وع� و�تل
 .
 و�ل�م�ا ف�ر�غ�ت
 ال�خ�م�ر� ق�ال�ت� أ�م5 ي�س���وع� ل���ه�: «ل�ي���س�3ال�ع�ر�س

 ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «م�ا ل
�ي و�ل��ك
 ي���ا ام��ر�أ�ة�! ل��م�4ل�ه�م� خ�م�ر7». 
 ق�ال�ت� أ�م5ه� ل
ل�خ�د�ام
: «م�ه�م���ا ق���ال� ل�ك���م�5ت�أ�ت
 س�اع�ت
ي ب�ع�د�». 

 و�ك���ان�ت� س
��ت�ة� أ�ج���ر�ان3 م
��ن� ح
ج���ار�ة3 م�و�ض���وع�ة6dف�اف�ع�ل�وه�». 
.dث�ة�  ه�ن�اك� ح�س�ب� ت�ط�ه
ير
 ال�ي�ه�ود
 ي�س�ع� ك�ل5 و�اح
د3 م
ط�ر�ي�ن
 أ�و� ثل

�وه���ا إ
ل���ى7 �وا ال�ج���ر�ان� م���اءd». ف�م�ل�  ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ٱم�ل�
 ث�م� ق�ال� ل�ه�م�: «ٱس����ت�ق�وا الن� و�ق���دXم�وا إ
ل���ى ر�ئ
ي��س
8ف�و�ق�. 

 ف�ل�م�ا ذ�اق� ر�ئ
يس� ال�م�ت�ك�إ
 ال�م�اء� ال�م�ت�ح���وXل�9ال�م�ت�ك�إ
». ف�ق�د�م�وا. 
 خ�م�را و�ل�م� ي�ك�ن� ي�ع�ل�م� م
ن� أ�ي�ن� ه
��ي� - ل�ك
��ن� ال�خ���د�ام� ال���ذ
ين�
 ك�ان�وا ق�د
 اس�ت�ق�و�ا ال�م�اء� ع�ل
م�وا - د�ع�ا ر�ئ
يس� ال�م�ت�ك�إ
 ال�ع�ر
ي��س�

10d  و�ق�ال� ل�ه�: «ك���ل5 إ
ن�س���ان3 إ
ن�م���ا ي�ض���ع� ال�خ�م���ر� ال�ج�ي��Xد�ة� أ�و�ل
 و�م�ت�ى س�ك
ر�وا ف�ح
ين�ئ
ذ3 الد5ون�. أ�م���ا أ�ن���ت� ف�ق���د� أ�ب�ق�ي���ت� ال�خ�م���ر�

 ه�ذ
ه
 ب
د�اي�ة� الي�ات
 ف�ع�ل�ه�ا ي�س���وع� ف
��ي11ال�ج�يXد�ة� إ
ل�ى الن�». 
�م
يذ�ه�.  ق�ان�ا ال�ج�ل
يل
 و�أ�ظ�ه�ر� م�ج�د�ه� ف�آم�ن� ب
ه
 تل

 و�ب�ع�د� ه�ذ�ا ان�ح�د�ر� إ
ل�ى ك�ف�ر
ن�اح�وم� ه�و� و�أ�م5ه� و�إ
خ���و�ت�ه�12
 dير�ة
�م
يذ�ه� و�أ�ق�ام�وا ه�ن�اك� أ�ي�اما ل�ي�س�ت� ك�ث  و�ك���ان� ف
ص���ح�13و�تل

 و�و�ج���د� ف
��ي14ال�ي�ه�ود
 ق�ر
يبا ف�ص���ع
د� ي�س���وع� إ
ل���ى أ�ور�ش���ل
يم� 



 ال�ه�ي�ك�ل
 ال�ذ
ين� ك�ان�وا ي�ب
يع�ون� ب�ق�را و�غ�ن�ما و�ح�م�اما و�الص���ي�ار
ف�
 ف�ص�ن�ع� س���و�طا م
��ن� ح
ب���ال3 و�ط���ر�د� ال�ج�م
ي��ع� م
��ن�15ج�ل�وسا. 

 ال�ه�ي�ك���ل
 ا�ل�غ�ن���م� و�ال�ب�ق���ر� و�ك���ب� د�ر�اه
��م� الص���ي�ار
ف
 و�ق�ل���ب�
 و�ق���ال� ل
ب�اع���ة
 ال�ح�م���ام
: «ٱر�ف�ع����وا ه���ذ
ه
 م
��ن�16م�و�ائ
د�ه�م�. 

� ت�ج�ع�ل�وا ب�ي�ت� أ�ب
ي ب�ي�ت� ت
ج���ار�ة3».  �م
ي��ذ�ه�17ه�ه�ن�ا. ل  ف�ت���ذ�ك�ر� تل
أ�ن�ه� م�ك�ت�وب7: «غ�ي�ر�ة� ب�ي�ت
ك� أ�ك�ل�ت�ن
ي». 

 ف�س�أ�ل�ه� ال�ي�ه�ود�: «أ�ي�ة� آي�ة3 ت�ر
ين�ا ح�ت���ى ت�ف�ع���ل� ه���ذ�ا؟»18
�ث���ة
 أ�ي���ام193  أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ٱن�ق�ض���وا ه���ذ�ا ال�ه�ي�ك���ل� و�ف
��ي ثل

 ف�ق�ال� ال�ي�ه�ود�: «ف
��ي س
��تx و�أ�ر�ب�ع
ي��ن� س���ن�ةd ب�ن
��ي�20أ�ق
يم�ه�». 
�ث���ة
 أ�ي���ام3 ت�ق
يم���ه�؟»   و�أ�م���ا ه���و�21ه�ذ�ا ال�ه�ي�ك�ل� أ�ف�أ�ن�ت� ف
ي ثل

 .
�م���و�ات
22ف�ك�ان� ي�ق�ول� ع�ن� ه�ي�ك�ل
 ج�س�د
ه  ف�ل�م�ا ق�ام� م
��ن� ال
�م
 ال���ذ
ي �م
يذ�ه� أ�ن�ه� ق�ال� ه���ذ�ا ف���آم�ن�وا ب
ال�ك
ت���اب
 و�ال�كل  ت�ذ�ك�ر� تل

ق�ال�ه� ي�س�وع�. 
 و�ل�م�ا ك���ان� ف
��ي أ�ور�ش���ل
يم� ف
��ي ع
ي��د
 ال�ف
ص���ح
 آم���ن�23

 ل�ك
ن� ي�س�وع� ل�م�24ك�ث
ير�ون� ب
اس�م
ه
 إ
ذ� ر�أ�و�ا الي�ات
 ال�ت
ي ص�ن�ع�. 
�ن�ه� ك�ان� ي�ع�ر
ف� ال�ج�م
يع�.  �ن���ه� ل���م�25ي�أ�ت�م
ن�ه�م� ع�ل�ى ن�ف�س
ه
 ل  و�ل

�ن�ه� ع�ل
م� م���ا ك���ان�  ي�ك�ن� م�ح�ت�اجا أ�ن� ي�ش�ه�د� أ�ح�د7 ع�ن
 ال
ن�س�ان
 ل
.
ف
ي ال
ن�س�ان



ا�ل�ص�ح�اح� الث�ال
ث�
 ك���ان� إ
ن�س���ان7 م
��ن� ال�ف�رXيس
��يXين� اس���م�ه� ن
يق�ود
يم���وس�1

 .
d و�ق���ال� ل���ه�: «ي���ا2ر�ئ
يس7 ل
ل�ي�ه�ود  ه�ذ�ا ج���اء� إ
ل���ى ي�س���وع� ل�ي�ل
 م�ع�لXم� ن�ع�ل�م� أ�ن�ك� ق�د� أ�ت�ي���ت� م
��ن� الل���ه
 م�ع�لXم��ا ل�ن� ل�ي���س� أ�ح���د7

 ي�ق�د
ر� أ�ن� ي�ع�م�ل� ه�ذ
ه
 الي�ات
 ال�ت
ي أ�ن���ت� ت�ع�م���ل� إ
ن� ل���م� ي�ك���ن

 ف�ق�ال� ي�س�وع�: «ٱل�ح����ق� ال�ح���ق� أ�ق���ول� ل���ك�: إ
ن�3الل�ه� م�ع�ه�». 
.«
� ي�ق�د
ر� أ�ن� ي���ر�ى م�ل�ك���وت� الل���ه � ي�ول�د� م
ن� ف�و�ق� ل  ك�ان� أ�ح�د7 ل

 ق�ال� ل�ه� ن
يق�ود
يم�وس�: «ك�ي�ف� ي�م�ك
ن� ال
ن�س�ان� أ�ن� ي�ول�د� و�ه�و�4
 ش���ي�خ7؟ أ�ل�ع�ل���ه� ي�ق���د
ر� أ�ن� ي���د�خ�ل� ب�ط���ن� أ�م��Xه
 ث�ان
ي���ةd و�ي�ول���د�؟»

5�  أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ٱل�ح�ق� ال�ح���ق� أ�ق���ول� ل���ك�: إ
ن� ك���ان� أ�ح���د7 ل
.
� ي�ق���د
ر� أ�ن� ي���د�خ�ل� م�ل�ك���وت� الل���ه  ي�ول�د� م
��ن� ال�م���اء
 و�ال��ر5وح
 ل

 ا�ل�م�و�ل�ود� م
ن� ال�ج�س�د
 ج�س�د7 ه�و� و�ال�م�و�ل���ود� م
��ن� ال��ر5وح
 ه���و�6
� ت�ت�ع�ج�ب� أ�نXي ق�ل�ت� ل�ك�: ي�ن�ب�غ
ي أ�ن� ت�ول�د�وا م
ن� ف�و�ق�.7ر�وح7.   ل

� ت�ع�ل���م� م
��ن�8  ا�لرXيح� ت�ه�ب5 ح�ي�ث� ت�ش�اء� و�ت�س�م�ع� ص�و�ت�ه�ا ل�ك
ن�ك� ل
� إ
ل���ى أ�ي���ن� ت���ذ�ه�ب�. ه�ك���ذ�ا ك���ل5 م���ن� و�ل
��د� م
��ن�  أ�ي�ن� ت�أ�ت
ي و�ل

 .«
الر5وح
 ف�س�أ�ل�ه� ن
يق�ود
يم�وس�: «ك�ي�ف� ي�م�ك
ن� أ�ن� ي�ك�ون� ه�ذ�ا؟»9

 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «أ�ن�ت� م�ع�لXم� إ
س�ر�ائ
يل� و�ل�س�ت� ت�ع�ل�م� ه�ذ�ا!10
 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�: إ
ن�ن�ا إ
ن�م�ا ن�ت�ك�ل�م� ب
م�ا ن�ع�ل�م� و�ن�ش�ه�د�11

 إ
ن� ك�ن�ت� ق�ل�ت� ل�ك�م�12ب
م�ا ر�أ�ي�ن�ا و�ل�س�ت�م� ت�ق�ب�ل�ون� ش�ه�اد�ت�ن�ا. 



�ر�ض
ي�ات
 و�ل�س�ت�م� ت�ؤ�م
ن�ون� ف�ك�ي�ف� ت�ؤ�م
ن�ون� إ
ن� ق�ل�ت� ل�ك�م�  ال
� ال�ذ
ي13الس�م�او
ي�ات
؟   و�ل�ي�س� أ�ح�د7 ص�ع
د� إ
ل�ى الس�م�اء
 إ
ل

 .
ن�ز�ل� م
ن� الس�م�اء
 اب�ن� ال
ن�س�ان
 ال�ذ
ي ه�و� ف
ي الس�م�اء
 «و�ك�م�ا ر�ف�ع� م�وس�ى ال�ح�ي�ة� ف
ي ال�ب�رXي�ة
 ه�ك�ذ�ا ي�ن�ب�غ
ي14

 
� ي�ه�ل
ك� ك�ل5 م�ن� ي�ؤ�م
ن� ب
ه
 ب�ل�15أ�ن� ي�ر�ف�ع� اب�ن� ال
ن�س�ان  ل
ك�ي� ل
�ب�د
ي�ة�.  �ن�ه� ه�ك�ذ�ا أ�ح�ب� الل�ه� ال�ع�ال�م�16ت�ك�ون� ل�ه� ال�ح�ي�اة� ال  ل

� ي�ه�ل
ك� ك�ل5 م�ن� ي�ؤ�م
ن� ب
ه
 ب�ل�  ح�ت�ى ب�ذ�ل� اب�ن�ه� ال�و�ح
يد� ل
ك�ي� ل
�ب�د
ي�ة�.  �ن�ه� ل�م� ي�ر�س
ل
 الل�ه� اب�ن�ه� إ
ل�ى17ت�ك�ون� ل�ه� ال�ح�ي�اة� ال  ل

 ا�ل�ذ
ي ي�ؤ�م
ن�18ال�ع�ال�م
 ل
ي�د
ين� ال�ع�ال�م� ب�ل� ل
ي�خ�ل�ص� ب
ه
 ال�ع�ال�م�. 

�ن�ه� ل�م� ي�ؤ�م
ن� ب
اس�م
 اب�ن � ي�ؤ�م
ن� ق�د� د
ين� ل � ي�د�ان� و�ال�ذ
ي ل  ب
ه
 ل

 .
 و�ه�ذ
ه
 ه
ي� الد�ي�ن�ون�ة�: إ
ن� الن5ور� ق�د� ج�اء� إ
ل�ى19الل�ه
 ال�و�ح
يد
 ال�ع�ال�م
 و�أ�ح�ب� الن�اس� الظ5ل�م�ة� أ�ك�ث�ر� م
ن� الن5ور
 ل�ن� أ�ع�م�ال�ه�م�

 .dير�ةXر
 ل�ن� ك�ل� م�ن� ي�ع�م�ل� الس�يXآت
 ي�ب�غ
ض� الن5ور�20ك�ان�ت� ش
� ي�أ�ت
ي إ
ل�ى الن5ور
 ل
ئ�ل� ت�و�ب�خ� أ�ع�م�ال�ه�.   و�أ�م�ا م�ن� ي�ف�ع�ل�21و�ل


 ال�ح�ق� ف�ي�ق�ب
ل� إ
ل�ى الن5ور
 ل
ك�ي� ت�ظ�ه�ر� أ�ع�م�ال�ه� أ�ن�ه�ا ب
الل�ه
م�ع�م�ول�ة7». 

22
�م
يذ�ه� إ
ل�ى أ�ر�ض
 ال�ي�ه�ود
ي�ة  و�ب�ع�د� ه�ذ�ا ج�اء� ي�س�وع� و�تل
 و�ك�ان� ي�وح�ن�ا أ�ي�ضا23و�م�ك�ث� م�ع�ه�م� ه�ن�اك� و�ك�ان� ي�ع�مXد�. 

�ن�ه� ك�ان� ه�ن�اك� م
ي�اه7  ي�ع�مXد� ف
ي ع�ي�ن
 ن�ون3 ب
ق�ر�ب
 س�ال
يم� ل



�ن�ه� ل�م� ي�ك�ن� ي�وح�ن�ا ق�د�24ك�ث
ير�ة7 و�ك�ان�وا ي�أ�ت�ون� و�ي�ع�ت�م
د�ون� -   ل
 .
�ل�ق
ي� ب�ع�د� ف
ي السXج�ن أ

25
�م
يذ
 ي�وح�ن�ا م�ع� ي�ه�ود3 م
ن� ج
ه�ة  و�ح�د�ث�ت� م�ب�اح�ث�ة7 م
ن� تل
 .
 ف�ج�اء�وا إ
ل�ى ي�وح�ن�ا و�ق�ال�وا ل�ه�: «ي�ا م�ع�لXم� ه�و�ذ�ا26الت�ط�ه
ير

�ر�د�نX ال�ذ
ي أ�ن�ت� ق�د� ش�ه
د�ت� ل�ه�  ال�ذ
ي ك�ان� م�ع�ك� ف
ي ع�ب�ر
 ال
 «
� ي�ق�د
ر�27ه�و� ي�ع�مXد� و�ال�ج�م
يع� ي�أ�ت�ون� إ
ل�ي�ه  ف�ق�ال� ي�وح�ن�ا: «ل

.
 إ
ن�س�ان7 أ�ن� ي�أ�خ�ذ� ش�ي�ئا إ
ن� ل�م� ي�ك�ن� ق�د� أ�ع�ط
ي� م
ن� الس�م�اء
 أ�ن�ت�م� أ�ن�ف�س�ك�م� ت�ش�ه�د�ون� ل
ي أ�نXي ق�ل�ت�: ل�س�ت� أ�ن�ا ال�م�س
يح�28

 م�ن� ل�ه� ال�ع�ر�وس� ف�ه�و� ال�ع�ر
يس�29ب�ل� إ
نXي م�ر�س�ل7 أ�م�ام�ه�. 
 و�أ�م�ا ص�د
يق� ال�ع�ر
يس
 ال�ذ
ي ي�ق
ف� و�ي�س�م�ع�ه� ف�ي�ف�ر�ح� ف�ر�حا م
ن�

 ي�ن�ب�غ
ي30أ�ج�ل
 ص�و�ت
 ال�ع�ر
يس
. إ
ذا ف�ر�ح
ي ه�ذ�ا ق�د� ك�م�ل�. 
 ا�ل�ذ
ي ي�أ�ت
ي م
ن� ف�و�ق� ه�و�31أ�ن� ذ�ل
ك� ي�ز
يد� و�أ�نXي أ�ن�ا أ�ن�ق�ص�. 


 ف�و�ق� ال�ج�م
يع
 و�ال�ذ
ي م
ن� ال�ر�ض
 ه�و� أ�ر�ض
ي� و�م
ن� ال�ر�ض
 
 و�م�ا32ي�ت�ك�ل�م�. ا�ل�ذ
ي ي�أ�ت
ي م
ن� الس�م�اء
 ه�و� ف�و�ق� ال�ج�م
يع
 و�م�ن�33ر�آه� و�س�م
ع�ه� ب
ه
 ي�ش�ه�د� و�ش�ه�اد�ت�ه� ل�ي�س� أ�ح�د7 ي�ق�ب�ل�ه�ا. 

 ل�ن� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ه�34ق�ب
ل� ش�ه�اد�ت�ه� ف�ق�د� خ�ت�م� أ�ن� الل�ه� ص�اد
ق7 
�ن�ه� ل�ي�س� ب
ك�ي�ل3 ي�ع�ط
ي الل�ه� الر5وح�. �م
 الل�ه
. ل  الل�ه� ي�ت�ك�ل�م� ب
كل

35 .
 ا�ل�ذ
ي36ا�لب� ي�ح
ب5 ال
ب�ن� و�ق�د� د�ف�ع� ك�ل� ش�ي�ء3 ف
ي ي�د
ه
� ي�ؤ�م
ن� ب
ال
ب�ن
 ل�ن� ي�ر�ى  ي�ؤ�م
ن� ب
ال
ب�ن
 ل�ه� ح�ي�اة7 أ�ب�د
ي�ة7 و�ال�ذ
ي ل

.«
ح�ي�اةd ب�ل� ي�م�ك�ث� ع�ل�ي�ه
 غ�ض�ب� الل�ه



ا�ل�ص�ح�اح� الر�اب
ع�
 ف�ل�م�ا ع�ل
م� الر�ب5 أ�ن� ال�ف�رXيس
يXين� س�م
ع�وا أ�ن� ي�س�وع� ي�ص�يXر�1

�م
يذ� أ�ك�ث�ر� م
ن� ي�وح�ن�ا -   م�ع� أ�ن� ي�س�وع� ن�ف�س�ه� ل�م�2و�ي�ع�مXد� تل
�م
يذ�ه� -   ت�ر�ك� ال�ي�ه�ود
ي�ة� و�م�ض�ى أ�ي�ضا إ
ل�ى3ي�ك�ن� ي�ع�مXد� ب�ل� تل

 .
� ب�د� ل�ه� أ�ن� ي�ج�ت�از� الس�ام
ر�ة�. 4ال�ج�ل
يل  ف�أ�ت�ى إ
ل�ى5و�ك�ان� ل
 م�د
ين�ة3 م
ن� الس�ام
ر�ة
 ي�ق�ال� ل�ه�ا س�وخ�ار� ب
ق�ر�ب
 الض�ي�ع�ة
 ال�ت
ي

 .
 و�ك�ان�ت� ه�ن�اك� ب
ئ�ر� ي�ع�ق�وب�. ف�إ
ذ�6و�ه�ب�ه�ا ي�ع�ق�وب� ل
ي�وس�ف� اب�ن
ه

 ك�ان� ي�س�وع� ق�د� ت�ع
ب� م
ن� الس�ف�ر
 ج�ل�س� ه�ك�ذ�ا ع�ل�ى ال�ب
ئ�ر

 .
 ف�ج�اء�ت
 ام�ر�أ�ة7 م
ن� الس�ام
ر�ة
7و�ك�ان� ن�ح�و� الس�اع�ة
 الس�اد
س�ة
 ل�ن�8ل
ت�س�ت�ق
ي� م�اءd ف�ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «أ�ع�ط
ين
ي ل�ش�ر�ب�» - 
�م
يذ�ه� ك�ان�وا ق�د� م�ض�و�ا إ
ل�ى ال�م�د
ين�ة
 ل
ي�ب�ت�اع�وا ط�ع�اما.  تل

 ف�ق�ال�ت� ل�ه� ال�م�ر�أ�ة� الس�ام
ر
ي�ة�: «ك�ي�ف� ت�ط�ل�ب� م
نXي ل
ت�ش�ر�ب�9
� ي�ع�ام
ل�ون�  و�أ�ن�ت� ي�ه�ود
ي� و�أ�ن�ا ام�ر�أ�ة7 س�ام
ر
ي�ة7؟» ل�ن� ال�ي�ه�ود� ل

 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ل�و� ك�ن�ت
 ت�ع�ل�م
ين� ع�ط
ي�ة� الل�ه
10الس�ام
ر
يXين�. 
 و�م�ن� ه�و� ال�ذ
ي ي�ق�ول� ل�ك
 أ�ع�ط
ين
ي ل�ش�ر�ب� ل�ط�ل�ب�ت
 أ�ن�ت
 م
ن�ه�

� د�ل�و� ل�ك�11ف�أ�ع�ط�اك
 م�اءd ح�يcا».   ق�ال�ت� ل�ه� ال�م�ر�أ�ة�: «ي�ا س�يXد� ل
 أ�ل�ع�ل�ك� أ�ع�ظ�م�12و�ال�ب
ئ�ر� ع�م
يق�ة7. ف�م
ن� أ�ي�ن� ل�ك� ال�م�اء� ال�ح�ي5؟ 

 م
ن� أ�ب
ين�ا ي�ع�ق�وب� ال�ذ
ي أ�ع�ط�ان�ا ال�ب
ئ�ر� و�ش�ر
ب� م
ن�ه�ا ه�و� و�ب�ن�وه�
 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ك�ل5 م�ن� ي�ش�ر�ب� م
ن� ه�ذ�ا13و�م�و�اش
يه
؟» 

 و�ل�ك
ن� م�ن� ي�ش�ر�ب� م
ن� ال�م�اء
 ال�ذ
ي14ال�م�اء
 ي�ع�ط�ش� أ�ي�ضا. 




�ب�د
 ب�ل
 ال�م�اء� ال�ذ
ي أ�ع�ط
يه  أ�ع�ط
يه
 أ�ن�ا ف�ل�ن� ي�ع�ط�ش� إ
ل�ى ال
 ق�ال�ت� ل�ه�15ي�ص
ير� ف
يه
 ي�ن�ب�وع� م�اء3 ي�ن�ب�ع� إ
ل�ى ح�ي�اة3 أ�ب�د
ي�ة3». 

� � أ�ع�ط�ش� و�ل  ال�م�ر�أ�ة�: «ي�ا س�يXد� أ�ع�ط
ن
ي ه�ذ�ا ال�م�اء� ل
ك�ي� ل
 ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «ٱذ�ه�ب
ي16آت
ي� إ
ل�ى ه�ن�ا ل�س�ت�ق
ي�». 

 أ�ج�اب�ت
 ال�م�ر�أ�ة�:17و�اد�ع
ي ز�و�ج�ك
 و�ت�ع�ال�ي� إ
ل�ى ه�ه�ن�ا» 
 «ل�ي�س� ل
ي ز�و�ج7». ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «ح�س�نا ق�ل�ت
 ل�ي�س� ل
ي

�ن�ه� ك�ان� ل�ك
 خ�م�س�ة� أ�ز�و�اج3 و�ال�ذ
ي ل�ك
 الن� ل�ي�س�18ز�و�ج7   ل
 .«
 ق�ال�ت� ل�ه� ال�م�ر�أ�ة�: «ي�ا19ه�و� ز�و�ج�ك
. ه�ذ�ا ق�ل�ت
 ب
الصXد�ق

 آب�اؤ�ن�ا س�ج�د�وا ف
ي ه�ذ�ا ال�ج�ب�ل
 و�أ�ن�ت�م�20س�يXد� أ�ر�ى أ�ن�ك� ن�ب
ي�! 
 ت�ق�ول�ون� إ
ن� ف
ي أ�ور�ش�ل
يم� ال�م�و�ض
ع� ال�ذ
ي ي�ن�ب�غ
ي أ�ن� ي�س�ج�د�

 .«
 ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «ي�ا ام�ر�أ�ة� ص�دXق
ين
ي أ�ن�ه� ت�أ�ت
ي21ف
يه
.
� ف
ي أ�ور�ش�ل
يم� ت�س�ج�د�ون� ل
لب � ف
ي ه�ذ�ا ال�ج�ب�ل
 و�ل  س�اع�ة7 ل

 أ�ن�ت�م� ت�س�ج�د�ون� ل
م�ا ل�س�ت�م� ت�ع�ل�م�ون� أ�م�ا ن�ح�ن� ف�ن�س�ج�د� ل
م�ا22
 .
 و�ل�ك
ن� ت�أ�ت
ي س�اع�ة237ن�ع�ل�م� - ل�ن� ال�خل�ص� ه�و� م
ن� ال�ي�ه�ود


 و�ه
ي� الن� ح
ين� الس�اج
د�ون� ال�ح�ق
يق
ي5ون� ي�س�ج�د�ون� ل
لب
�ء
 الس�اج
د
ين� ل�ه�.  ب
الر5وح
 و�ال�ح�قX ل�ن� الب� ط�ال
ب7 م
ث�ل� ه�ؤ�ل

 ا�لل�ه� ر�وح7. و�ال�ذ
ين� ي�س�ج�د�ون� ل�ه� ف�ب
الر5وح
 و�ال�ح�قX ي�ن�ب�غ
ي24
 ق�ال�ت� ل�ه� ال�م�ر�أ�ة�: «أ�ن�ا أ�ع�ل�م� أ�ن� م�س
ي�ا ال�ذ
ي25أ�ن� ي�س�ج�د�وا». 

Xك�ل
 ي�ق�ال� ل�ه� ال�م�س
يح� ي�أ�ت
ي. ف�م�ت�ى ج�اء� ذ�اك� ي�خ�ب
ر�ن�ا ب
 ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «أ�ن�ا ال�ذ
ي أ�ك�لXم�ك
 ه�و�».26ش�ي�ء3». 



�م
يذ�ه� و�ك�ان�وا ي�ت�ع�ج�ب�ون� أ�ن�ه� ي�ت�ك�ل�م� م�ع�27  و�ع
ن�د� ذ�ل
ك� ج�اء� تل
 ام�ر�أ�ة3. و�ل�ك
ن� ل�م� ي�ق�ل� أ�ح�د7: م�اذ�ا ت�ط�ل�ب� أ�و� ل
م�اذ�ا ت�ت�ك�ل�م�

 ف�ت�ر�ك�ت
 ال�م�ر�أ�ة� ج�ر�ت�ه�ا و�م�ض�ت� إ
ل�ى ال�م�د
ين�ة
 و�ق�ال�ت�28م�ع�ه�ا. 
 :
 «ه�ل�م5وا ان�ظ�ر�وا إ
ن�س�انا ق�ال� ل
ي ك�ل� م�ا ف�ع�ل�ت�.29ل
لن�اس

 ف�خ�ر�ج�وا م
ن� ال�م�د
ين�ة
 و�أ�ت�و�ا30أ�ل�ع�ل� ه�ذ�ا ه�و� ال�م�س
يح�؟». 
 .
إ
ل�ي�ه
�م
يذ�ه�: «ي�ا م�ع�لXم� ك�ل�»31  و�ف
ي أ�ث�ن�اء
 ذ�ل
ك� س�أ�ل�ه� تل

ك�ل� ل�س�ت�م� ت�ع�ر
ف�ون�ه� أ�ن�ت�م�».32 
 ف�ق�ال� ل�ه�م�: «أ�ن�ا ل
ي ط�ع�ام7 ل
�م
يذ� ب�ع�ض�ه�م� ل
ب�ع�ض3: «أ�ل�ع�ل� أ�ح�دا أ�ت�اه� ب
ش�ي�ء333  ف�ق�ال� التcل

 ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ط�ع�ام
ي أ�ن� أ�ع�م�ل� م�ش
يئ�ة�34ل
ي�أ�ك�ل�؟» 
�ت�مXم� ع�م�ل�ه�.   أ�م�ا ت�ق�ول�ون� إ
ن�ه� ي�ك�ون� أ�ر�ب�ع�ة�35ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي و�أ

 أ�ش�ه�ر3 ث�م� ي�أ�ت
ي ال�ح�ص�اد�؟ ه�ا أ�ن�ا أ�ق�ول� ل�ك�م�: ار�ف�ع�وا أ�ع�ي�ن�ك�م�
 .
 و�ٱل�ح�اص
د�36و�ان�ظ�ر�وا ال�ح�ق�ول� إ
ن�ه�ا ق�د
 اب�ي�ض�ت� ل
ل�ح�ص�اد

�ب�د
ي�ة
 ل
ك�ي� ي�ف�ر�ح� الز�ار
ع�  ي�أ�خ�ذ� أ�ج�ر�ةd و�ي�ج�م�ع� ث�م�را ل
ل�ح�ي�اة
 ال
�ن�ه� ف
ي ه�ذ�ا ي�ص�د�ق� ال�ق�و�ل�: إ
ن� و�اح
دا37و�ال�ح�اص
د� م�عا.   ل

 أ�ن�ا أ�ر�س�ل�ت�ك�م� ل
ت�ح�ص�د�وا م�ا ل�م� ت�ت�ع�ب�وا38ي�ز�ر�ع� و�آخ�ر� ي�ح�ص�د�. 
ف
يه
. آخ�ر�ون� ت�ع
ب�وا و�أ�ن�ت�م� ق�د� د�خ�ل�ت�م� ع�ل�ى ت�ع�ب
ه
م�». 

 ف�آم�ن� ب
ه
 م
ن� ت
ل�ك� ال�م�د
ين�ة
 ك�ث
ير�ون� م
ن� الس�ام
ر
يXين�39
�م
 ال�م�ر�أ�ة
 ال�ت
ي ك�ان�ت� ت�ش�ه�د� أ�ن�ه�: «ق�ال� ل
ي ك�ل� م�ا  ب
س�ب�ب
 كل

 ف�ل�م�ا ج�اء� إ
ل�ي�ه
 الس�ام
ر
ي5ون� س�أ�ل�وه� أ�ن� ي�م�ك�ث�40ف�ع�ل�ت�». 



 .
 ف�آم�ن� ب
ه
 أ�ك�ث�ر� ج
دcا ب
س�ب�ب
41ع
ن�د�ه�م� ف�م�ك�ث� ه�ن�اك� ي�و�م�ي�ن
 .
�م
ك
42كل�م
ه  و�ق�ال�وا ل
ل�م�ر�أ�ة
: «إ
ن�ن�ا ل�س�ن�ا ب�ع�د� ب
س�ب�ب
 كل


�ن�ن�ا ن�ح�ن� ق�د� س�م
ع�ن�ا و�ن�ع�ل�م� أ�ن� ه�ذ�ا ه�و� ب
ال�ح�ق
يق�ة  ن�ؤ�م
ن� ل
 .«
ال�م�س
يح� م�خ�لXص� ال�ع�ال�م

43
 و�ب�ع�د� ال�ي�و�م�ي�ن
 خ�ر�ج� م
ن� ه�ن�اك� و�م�ض�ى إ
ل�ى ال�ج�ل
يل
 ل�ن� ي�س�وع� ن�ف�س�ه� ش�ه
د� أ�ن�: «ل�ي�س� ل
ن�ب
يx ك�ر�ام�ة7 ف
ي44

 .«
 ف�ل�م�ا ج�اء� إ
ل�ى ال�ج�ل
يل
 ق�ب
ل�ه� ال�ج�ل
يل
ي5ون� إ
ذ� ك�ان�وا45و�ط�ن
ه
�ن�ه�م� ه�م�  ق�د� ع�اي�ن�وا ك�ل� م�ا ف�ع�ل� ف
ي أ�ور�ش�ل
يم� ف
ي ال�ع
يد
 ل

 .
 ف�ج�اء� ي�س�وع� أ�ي�ضا إ
ل�ى ق�ان�ا46أ�ي�ضا ج�اء�وا إ
ل�ى ال�ع
يد
 ال�ج�ل
يل
 ح�ي�ث� ص�ن�ع� ال�م�اء� خ�م�را. و�ك�ان� خ�اد
م7 ل
ل�م�ل
ك
 اب�ن�ه�

 ه�ذ�ا إ
ذ� س�م
ع� أ�ن� ي�س�وع� ق�د� ج�اء�47م�ر
يض7 ف
ي ك�ف�ر
ن�اح�وم�. 
 م
ن� ال�ي�ه�ود
ي�ة
 إ
ل�ى ال�ج�ل
يل
 ان�ط�ل�ق� إ
ل�ي�ه
 و�س�أ�ل�ه� أ�ن� ي�ن�ز
ل�

 .
�ن�ه� ك�ان� م�ش�ر
فا ع�ل�ى ال�م�و�ت  ف�ق�ال� ل�ه�48و�ي�ش�ف
ي� اب�ن�ه� ل
� ت�ؤ�م
ن�ون� إ
ن� ل�م� ت�ر�و�ا آي�ات3 و�ع�ج�ائ
ب�!»   ق�ال� ل�ه�49ي�س�وع�: «ل

 ق�ال�50خ�اد
م� ال�م�ل
ك
: «ي�ا س�يXد� ان�ز
ل� ق�ب�ل� أ�ن� ي�م�وت� اب�ن
ي». 
 ل�ه� ي�س�وع�: «ٱذ�ه�ب�. ا
ب�ن�ك� ح�ي�». ف�آم�ن� الر�ج�ل� ب
ال�ك�ل
م�ة
 ال�ت
ي

 و�ف
يم�ا ه�و� ن�از
ل7 اس�ت�ق�ب�ل�ه� ع�ب
يد�ه�51ق�ال�ه�ا ل�ه� ي�س�وع� و�ذ�ه�ب�. 
 ف�اس�ت�خ�ب�ر�ه�م� ع�ن
52و�أ�خ�ب�ر�وه� ق�ائ
ل
ين�: «إ
ن� اب�ن�ك� ح�ي�». 

 الس�اع�ة
 ال�ت
ي ف
يه�ا أ�خ�ذ� ي�ت�ع�اف�ى ف�ق�ال�وا ل�ه�: «أ�م�س3 ف
ي
 ف�ف�ه
م� ال�ب� أ�ن�ه� ف
ي53الس�اع�ة
 الس�اب
ع�ة
 ت�ر�ك�ت�ه� ال�ح�م�ى». 



 ت
ل�ك� الس�اع�ة
 ال�ت
ي ق�ال� ل�ه� ف
يه�ا ي�س�وع� إ
ن� اب�ن�ك� ح�ي�. ف�آم�ن�
 ه�ذ
ه
 أ�ي�ضا آي�ة7 ث�ان
ي�ة7 ص�ن�ع�ه�ا ي�س�وع� ل�م�ا54ه�و� و�ب�ي�ت�ه� ك�ل5ه�. 

.
ج�اء� م
ن� ال�ي�ه�ود
ي�ة
 إ
ل�ى ال�ج�ل
يل



ا�ل�ص�ح�اح� ال�خ�ام
س�
 و�ب�ع�د� ه�ذ�ا ك�ان� ع
يد7 ل
ل�ي�ه�ود
 ف�ص�ع
د� ي�س�وع� إ
ل�ى أ�ور�ش�ل
يم�.1

2
 و�ف
ي أ�ور�ش�ل
يم� ع
ن�د� ب�اب
 الض�أ�ن
 ب
ر�ك�ة7 ي�ق�ال� ل�ه�ا ب
ال�ع
ب�ر�ان
ي�ة
 ف
ي ه�ذ
ه
 ك�ان�3«ب�ي�ت� ح
س�د�ا» ل�ه�ا خ�م�س�ة� أ�ر�و
ق�ة3. 

 م�ض�ط�ج
عا ج�م�ه�ور7 ك�ث
ير7 م
ن� م�ر�ض�ى و�ع�م�ي3 و�ع�ر�ج3 و�ع�س�م3
 .
�كا ك�ان� ي�ن�ز
ل� أ�ح�ي�انا ف
ي4ي�ت�و�ق�ع�ون� ت�ح�ر
يك� ال�م�اء  ل�ن� مل

d ب�ع�د� ت�ح�ر
يك
 ال�م�اء
 ك�ان�  ال�ب
ر�ك�ة
 و�ي�ح�رXك� ال�م�اء�. ف�م�ن� ن�ز�ل� أ�و�ل
 و�ك�ان� ه�ن�اك� إ
ن�س�ان7 ب
ه
 م�ر�ض57ي�ب�ر�أ� م
ن� أ�يX م�ر�ض3 اع�ت�ر�اه�. 

 .dين� س�ن�ة
�ث  ه�ذ�ا ر�آه� ي�س�وع� م�ض�ط�ج
عا و�ع�ل
م�6م�ن�ذ� ث�م�ان3 و�ثل
 أ�ج�اب�ه�7أ�ن� ل�ه� ز�م�انا ك�ث
يرا ف�ق�ال� ل�ه�: «أ�ت�ر
يد� أ�ن� ت�ب�ر�أ�؟» 

 ال�م�ر
يض�: «ي�ا س�يXد� ل�ي�س� ل
ي إ
ن�س�ان7 ي�ل�ق
ين
ي ف
ي ال�ب
ر�ك�ة
 م�ت�ى
 ق�ال� ل�ه�8ت�ح�ر�ك� ال�م�اء�. ب�ل� ب�ي�ن�م�ا أ�ن�ا آت3 ي�ن�ز
ل� ق�د�ام
ي آخ�ر�». 

 .«
d ب�ر
ئ�9ي�س�وع�: «ق�م
. اح�م
ل� س�ر
ير�ك� و�ام�ش  ف�ح�ال

 ال
ن�س�ان� و�ح�م�ل� س�ر
ير�ه� و�م�ش�ى. و�ك�ان� ف
ي ذ�ل
ك� ال�ي�و�م

س�ب�ت7. 
� ي�ح
ل5 ل�ك� أ�ن�10  ف�ق�ال� ال�ي�ه�ود� ل
ل�ذ
ي ش�ف
ي�: «إ
ن�ه� س�ب�ت7! ل

 أ�ج�اب�ه�م�: «إ
ن� ال�ذ
ي أ�ب�ر�أ�ن
ي ه�و� ق�ال�11ت�ح�م
ل� س�ر
ير�ك�». 
 .«
 ف�س�أ�ل�وه�: «م�ن� ه�و�12ل
ي اح�م
ل� س�ر
ير�ك� و�ام�ش

 أ�م�ا13ال
ن�س�ان� ال�ذ
ي ق�ال� ل�ك� اح�م
ل� س�ر
ير�ك� و�ام�ش
؟». 
 ال�ذ
ي ش�ف
ي� ف�ل�م� ي�ك�ن� ي�ع�ل�م� م�ن� ه�و� ل�ن� ي�س�وع� اع�ت�ز�ل� إ
ذ�



 ب�ع�د� ذ�ل
ك� و�ج�د�ه� ي�س�وع� ف
ي14ك�ان� ف
ي ال�م�و�ض
ع
 ج�م�ع7. 
� ت�خ�ط
ئ� أ�ي�ضا ل
ئ�ل�  ال�ه�ي�ك�ل
 و�ق�ال� ل�ه�: «ه�ا أ�ن�ت� ق�د� ب�ر
ئ�ت� فل

 ف�م�ض�ى ال
ن�س�ان� و�أ�خ�ب�ر� ال�ي�ه�ود� أ�ن�15ي�ك�ون� ل�ك� أ�ش�ر5». 
ي�س�وع� ه�و� ال�ذ
ي أ�ب�ر�أ�ه�. 

 و�ل
ه�ذ�ا ك�ان� ال�ي�ه�ود� ي�ط�ر�د�ون� ي�س�وع� و�ي�ط�ل�ب�ون� أ�ن� ي�ق�ت�ل�وه�16
�ن�ه� ع�م
ل� ه�ذ�ا ف
ي س�ب�ت3.   ف�أ�ج�اب�ه�م� ي�س�وع�: «أ�ب
ي ي�ع�م�ل�17ل

 ف�م
ن� أ�ج�ل
 ه�ذ�ا ك�ان� ال�ي�ه�ود�18ح�ت�ى الن� و�أ�ن�ا أ�ع�م�ل�». 
�ن�ه� ل�م� ي�ن�ق�ض
 الس�ب�ت� ف�ق�ط� ب�ل�  ي�ط�ل�ب�ون� أ�ك�ث�ر� أ�ن� ي�ق�ت�ل�وه� ل

 .
d ن�ف�س�ه� ب
الل�ه ق�ال� أ�ي�ضا إ
ن� الل�ه� أ�ب�وه� م�ع�اد
ل
� ي�ق�د
ر�19  ف�ق�ال� ي�س�وع� ل�ه�م�: «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: ل

� م�ا ي�ن�ظ�ر� الب� ي�ع�م�ل�.  ال
ب�ن� أ�ن� ي�ع�م�ل� م
ن� ن�ف�س
ه
 ش�ي�ئا إ
ل
 ل�ن� الب�20ل�ن� م�ه�م�ا ع�م
ل� ذ�اك� ف�ه�ذ�ا ي�ع�م�ل�ه� ال
ب�ن� ك�ذ�ل
ك�. 

d  ي�ح
ب5 ال
ب�ن� و�ي�ر
يه
 ج�م
يع� م�ا ه�و� ي�ع�م�ل�ه� و�س�ي�ر
يه
 أ�ع�م�ال
�ن�ه� ك�م�ا أ�ن� الب� ي�ق
يم�21أ�ع�ظ�م� م
ن� ه�ذ
ه
 ل
ت�ت�ع�ج�ب�وا أ�ن�ت�م�.   ل

�م�و�ات� و�ي�ح�ي
ي ك�ذ�ل
ك� ال
ب�ن� أ�ي�ضا ي�ح�ي
ي م�ن� ي�ش�اء�.   ل�ن�22ال

� ي�د
ين� أ�ح�دا ب�ل� ق�د� أ�ع�ط�ى ك�ل� الد�ي�ن�ون�ة
 ل
ل
ب�ن  الب� ل

23�  ل
ك�ي� ي�ك�ر
م� ال�ج�م
يع� ال
ب�ن� ك�م�ا ي�ك�ر
م�ون� الب�. م�ن� ل
� ي�ك�ر
م� الب� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ه�.  ي�ك�ر
م� ال
ب�ن� ل

�م
ي24  «ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ
ن� م�ن� ي�س�م�ع� كل
� ي�أ�ت
ي إ
ل�ى د�ي�ن�ون�ة3  و�ي�ؤ�م
ن� ب
ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي ف�ل�ه� ح�ي�اة7 أ�ب�د
ي�ة7 و�ل



 .
 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول�25ب�ل� ق�د
 ان�ت�ق�ل� م
ن� ال�م�و�ت
 إ
ل�ى ال�ح�ي�اة
�م�و�ات�  ل�ك�م�: إ
ن�ه� ت�أ�ت
ي س�اع�ة7 و�ه
ي� الن� ح
ين� ي�س�م�ع� ال

�ن�ه� ك�م�ا أ�ن� الب� ل�ه�26ص�و�ت� اب�ن
 الل�ه
 و�الس�ام
ع�ون� ي�ح�ي�و�ن�.   ل
 ح�ي�اة7 ف
ي ذ�ات
ه
 ك�ذ�ل
ك� أ�ع�ط�ى ال
ب�ن� أ�ي�ضا أ�ن� ت�ك�ون� ل�ه� ح�ي�اة7

 
�ن�ه� اب�ن�27ف
ي ذ�ات
ه  و�أ�ع�ط�اه� س�ل�ط�انا أ�ن� ي�د
ين� أ�ي�ضا ل
 .
� ت�ت�ع�ج�ب�وا م
ن� ه�ذ�ا ف�إ
ن�ه� ت�أ�ت
ي س�اع�ة7 ف
يه�ا28ال
ن�س�ان  ل

 ف�ي�خ�ر�ج� ال�ذ
ين�29ي�س�م�ع� ج�م
يع� ال�ذ
ين� ف
ي ال�ق�ب�ور
 ص�و�ت�ه� 

 ف�ع�ل�وا الص�ال
ح�ات
 إ
ل�ى ق
ي�ام�ة
 ال�ح�ي�اة
 و�ال�ذ
ين� ع�م
ل�وا الس�يXئ�ات

 .
� أ�ق�د
ر� أ�ن� أ�ف�ع�ل� م
ن� ن�ف�س
ي30إ
ل�ى ق
ي�ام�ة
 الد�ي�ن�ون�ة  أ�ن�ا ل
� أ�ط�ل�ب� �نXي ل  ش�ي�ئا. ك�م�ا أ�س�م�ع� أ�د
ين� و�د�ي�ن�ون�ت
ي ع�اد
ل�ة7 ل

م�ش
يئ�ت
ي ب�ل� م�ش
يئ�ة� الب
 ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي. 
 «إ
ن� ك�ن�ت� أ�ش�ه�د� ل
ن�ف�س
ي ف�ش�ه�اد�ت
ي ل�ي�س�ت� ح�قcا.31

 ٱل�ذ
ي ي�ش�ه�د� ل
ي ه�و� آخ�ر� و�أ�ن�ا أ�ع�ل�م� أ�ن� ش�ه�اد�ت�ه� ال�ت
ي32
 أ�ن�ت�م� أ�ر�س�ل�ت�م� إ
ل�ى ي�وح�ن�ا ف�ش�ه
د�33ي�ش�ه�د�ه�ا ل
ي ه
ي� ح�ق�. 

 .Xل�ح�ق
� أ�ق�ب�ل� ش�ه�اد�ةd م
ن� إ
ن�س�ان3 و�ل�ك
نXي أ�ق�ول� ه�ذ�ا34ل  و�أ�ن�ا ل
 ك�ان� ه�و� السXر�اج� ال�م�وق�د� ال�م�ن
ير� و�أ�ن�ت�م�35ل
ت�خ�ل�ص�وا أ�ن�ت�م�. 

 .dس�اع�ة 
 و�أ�م�ا أ�ن�ا ف�ل
ي ش�ه�اد�ة367أ�ر�د�ت�م� أ�ن� ت�ب�ت�ه
ج�وا ب
ن�ور
ه
�ك�مXل�ه�ا 
 أ�ع�ظ�م� م
ن� ي�وح�ن�ا ل�ن� ال�ع�م�ال� ال�ت
ي أ�ع�ط�ان
ي الب� ل

 ه�ذ
ه
 ال�ع�م�ال� ب
ع�ي�ن
ه�ا ال�ت
ي أ�ن�ا أ�ع�م�ل�ه�ا ه
ي� ت�ش�ه�د� ل
ي أ�ن�
 و�ٱلب� ن�ف�س�ه� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي ي�ش�ه�د� ل
ي.37الب� ق�د� أ�ر�س�ل�ن
ي. 



� أ�ب�ص�ر�ت�م� ه�ي�ئ�ت�ه�   و�ل�ي�س�ت� ل�ك�م�38ل�م� ت�س�م�ع�وا ص�و�ت�ه� ق�ط5 و�ل
 ك�ل
م�ت�ه� ث�اب
ت�ةd ف
يك�م� ل�ن� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ه� ه�و� ل�س�ت�م� أ�ن�ت�م� ت�ؤ�م
ن�ون�

 .
�ن�ك�م� ت�ظ�ن5ون� أ�ن� ل�ك�م� ف
يه�ا ح�ي�اة39dب
ه  ف�تXش�وا ال�ك�ت�ب� ل
� ت�ر
يد�ون� أ�ن� ت�أ�ت�وا إ
ل�ي�40أ�ب�د
ي�ةd. و�ه
ي� ال�ت
ي ت�ش�ه�د� ل
ي.   ول

ل
ت�ك�ون� ل�ك�م� ح�ي�اة7. 
 و�ل�ك
نXي ق�د� ع�ر�ف�ت�ك�م�42«م�ج�دا م
ن� الن�اس
 ل�س�ت� أ�ق�ب�ل� 41

 أ�ن�ا ق�د� أ�ت�ي�ت�43أ�ن� ل�ي�س�ت� ل�ك�م� م�ح�ب�ة� الل�ه
 ف
ي أ�ن�ف�س
ك�م�. 

 ب
اس�م
 أ�ب
ي و�ل�س�ت�م� ت�ق�ب�ل�ون�ن
ي. إ
ن� أ�ت�ى آخ�ر� ب
اس�م
 ن�ف�س
ه

 ك�ي�ف� ت�ق�د
ر�ون� أ�ن� ت�ؤ�م
ن�وا و�أ�ن�ت�م� ت�ق�ب�ل�ون�44ف�ذ�ل
ك� ت�ق�ب�ل�ون�ه�. 

 م�ج�دا ب�ع�ض�ك�م� م
ن� ب�ع�ض3؟ و�ال�م�ج�د� ال�ذ
ي م
ن� ال
ل�ه
 ال�و�اح
د

ل�س�ت�م� ت�ط�ل�ب�ون�ه�؟ 
� ت�ظ�ن5وا أ�نXي أ�ش�ك�وك�م� إ
ل�ى الب
. ي�وج�د� ال�ذ
ي45  «ل

�ن�ك�م� ل�و�46ي�ش�ك�وك�م� و�ه�و� م�وس�ى ال�ذ
ي ع�ل�ي�ه
 ر�ج�اؤ�ك�م�.   ل
�ن�ه� ه�و� ك�ت�ب�  ك�ن�ت�م� ت�ص�دXق�ون� م�وس�ى ل�ك�ن�ت�م� ت�ص�دXق�ون�ن
ي ل

 ف�إ
ن� ك�ن�ت�م� ل�س�ت�م� ت�ص�دXق�ون� ك�ت�ب� ذ�اك� ف�ك�ي�ف�47ع�نXي. 
�م
ي؟». ت�ص�دXق�ون� كل

ا�ل�ص�ح�اح� الس�اد
س�
إشباع الخمسة اللف ر�ج�ل

 ب�ع�د� ه�ذ�ا م�ض�ى ي�س�وع� إ
ل�ى ع�ب�ر
 ب�ح�ر
 ال�ج�ل
يل
 و�ه�و� ب�ح�ر�1 
�ن�ه�م� أ�ب�ص�ر�وا آي�ات
ه
 ال�ت
ي ك�ان�2ط�ب�ر
ي�ة�.   و�ت�ب
ع�ه� ج�م�ع7 ك�ث
ير7 ل



 ف�ص�ع
د� ي�س�وع� إ
ل�ى ج�ب�ل3 و�ج�ل�س�3ي�ص�ن�ع�ه�ا ف
ي ال�م�ر�ض�ى. 
 .
�م
يذ
ه  ف�ر�ف�ع�5و�ك�ان� ال�ف
ص�ح� ع
يد� ال�ي�ه�ود
 ق�ر
يبا. 4ه�ن�اك� م�ع� تل

 ي�س�وع� ع�ي�ن�ي�ه
 و�ن�ظ�ر� أ�ن� ج�م�عا ك�ث
يرا م�ق�ب
ل7 إ
ل�ي�ه
 ف�ق�ال�
�ء
؟»   و�إ
ن�م�ا ق�ال�6ل
ف
يل�ب5س�: «م
ن� أ�ي�ن� ن�ب�ت�اع� خ�ب�زا ل
ي�أ�ك�ل� ه�ؤ�ل

�ن�ه� ه�و� ع�ل
م� م�ا ه�و� م�ز�م
ع7 أ�ن� ي�ف�ع�ل�.   أ�ج�اب�ه�7ه�ذ�ا ل
ي�م�ت�ح
ن�ه� ل
� ي�ك�ف
يه
م� خ�ب�ز7 ب
م
ئ�ت�ي� د
ين�ار3 ل
ي�أ�خ�ذ� ك�ل5 و�اح
د3 م
ن�ه�م�  ف
يل�ب5س�: «ل

�م
يذ
ه
 و�ه�و� أ�ن�د�ر�او�س�8ش�ي�ئا ي�س
يرا».   ق�ال� ل�ه� و�اح
د7 م
ن� تل
�م7 م�ع�ه� خ�م�س�ة� أ�ر�غ
ف�ة
9أ�خ�و س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س�:   «ه�ن�ا غ�ل

�ء
؟»   ف�ق�ال�10ش�ع
ير3 و�س�م�ك�ت�ان
 و�ل�ك
ن� م�ا ه�ذ�ا ل
م
ث�ل
 ه�ؤ�ل
 ي�س�وع�: «ٱج�ع�ل�وا الن�اس� ي�ت�ك
ئ�ون�». و�ك�ان� ف
ي ال�م�ك�ان
 ع�ش�ب7

�ف3.   و�أ�خ�ذ�11ك�ث
ير7 ف�ات�ك�أ� الرXج�ال� و�ع�د�د�ه�م� ن�ح�و� خ�م�س�ة
 آل
�م
يذ� أ�ع�ط�و�ا �م
يذ
 و�التcل �ر�غ
ف�ة� و�ش�ك�ر� و�و�ز�ع� ع�ل�ى التcل  ي�س�وع� ال

 ف�ل�م�ا12ال�م�ت�ك
ئ
ين�. و�ك�ذ�ل
ك� م
ن� الس�م�ك�ت�ي�ن
 ب
ق�د�ر
 م�ا ش�اء�وا. 
� �م
يذ
ه
: «ٱج�م�ع�وا ال�ك
س�ر� ال�ف�اض
ل�ة� ل
ك�ي� ل  ش�ب
ع�وا ق�ال� ل
تل

�وا اث�ن�ت�ي� ع�ش�ر�ة� ق�ف�ةd م
ن�13ي�ض
يع� ش�ي�ء7».   ف�ج�م�ع�وا و�م�ل�
 ال�ك
س�ر
 م
ن� خ�م�س�ة
 أ�ر�غ
ف�ة
 الش�ع
ير
 ال�ت
ي ف�ض�ل�ت� ع�ن
 الك
ل
ين�.

 ف�ل�م�ا ر�أ�ى الن�اس� الي�ة� ال�ت
ي ص�ن�ع�ه�ا ي�س�وع� ق�ال�وا: «إ
ن�14
 «!
 و�أ�م�ا ي�س�وع�15ه�ذ�ا ه�و� ب
ال�ح�ق
يق�ة
 الن�ب
ي5 الت
ي إ
ل�ى ال�ع�ال�م

 ف�إ
ذ� ع�ل
م� أ�ن�ه�م� م�ز�م
ع�ون� أ�ن� ي�أ�ت�وا و�ي�خ�ت�ط
ف�وه� ل
ي�ج�ع�ل�وه� م�ل
كا
ان�ص�ر�ف� أ�ي�ضا إ
ل�ى ال�ج�ب�ل
 و�ح�د�ه�. 



16 
�م
يذ�ه� إ
ل�ى ال�ب�ح�ر  ف�د�خ�ل�وا17و�ل�م�ا ك�ان� ال�م�س�اء� ن�ز�ل� تل
 الس�ف
ين�ة� و�ك�ان�وا ي�ذ�ه�ب�ون� إ
ل�ى ع�ب�ر
 ال�ب�ح�ر
 إ
ل�ى ك�ف�ر
ن�اح�وم�.
�م� ق�د� أ�ق�ب�ل� و�ل�م� ي�ك�ن� ي�س�وع� ق�د� أ�ت�ى إ
ل�ي�ه
م�.  و�ك�ان� الظcل

 ف�ل�م�ا ك�ان�وا ق�د�19و�ه�اج� ال�ب�ح�ر� م
ن� ر
يح3 ع�ظ
يم�ة3 ت�ه�ب5. 18
�ث
ين� غ�ل�و�ةd ن�ظ�ر�وا ي�س�وع�  ج�ذ�ف�وا ن�ح�و� خ�م�س3 و�ع
ش�ر
ين� أ�و� ثل

 ف�ق�ال�20م�اش
يا ع�ل�ى ال�ب�ح�ر
 م�ق�ت�ر
با م
ن� الس�ف
ين�ة
 ف�خ�اف�وا. 
� ت�خ�اف�وا».   ف�ر�ض�وا أ�ن� ي�ق�ب�ل�وه� ف
ي21ل�ه�م�: «أ�ن�ا ه�و� ل

 الس�ف
ين�ة
. و�ل
ل�و�ق�ت
 ص�ار�ت
 الس�ف
ين�ة� إ
ل�ى ال�ر�ض
 ال�ت
ي ك�ان�وا
ذ�اه
ب
ين� إ
ل�ي�ه�ا. 

 و�ف
ي ال�غ�د
 ل�م�ا ر�أ�ى ال�ج�م�ع� ال�ذ
ين� ك�ان�وا و�اق
ف
ين� ف
ي22
 ع�ب�ر
 ال�ب�ح�ر
 أ�ن�ه� ل�م� ت�ك�ن� ه�ن�اك� س�ف
ين�ة7 أ�خ�ر�ى س
و�ى و�اح
د�ة3


�م
يذ�ه� و�أ�ن� ي�س�وع� ل�م� ي�د�خ�ل  و�ه
ي� ت
ل�ك� ال�ت
ي د�خ�ل�ه�ا تل
�م
يذ�ه� و�ح�د�ه�م� -  �م
يذ
ه
 ب�ل� م�ض�ى تل  غ�ي�ر�23الس�ف
ين�ة� م�ع� تل

 أ�ن�ه� ج�اء�ت� س�ف�ن7 م
ن� ط�ب�ر
ي�ة� إ
ل�ى ق�ر�ب
 ال�م�و�ض
ع
 ال�ذ
ي أ�ك�ل�وا
 ف�ل�م�ا ر�أ�ى ال�ج�م�ع� أ�ن� ي�س�وع�24ف
يه
 ال�خ�ب�ز� إ
ذ� ش�ك�ر� الر�ب5 - 

�م
يذ�ه� د�خ�ل�وا ه�م� أ�ي�ضا الس5ف�ن� � تل  ل�ي�س� ه�و� ه�ن�اك� و�ل
و�ج�اء�وا إ
ل�ى ك�ف�ر
ن�اح�وم� ي�ط�ل�ب�ون� ي�س�وع�. 

 و�ل�م�ا و�ج�د�وه� ف
ي ع�ب�ر
 ال�ب�ح�ر
 ق�ال�وا ل�ه�: «ي�ا م�ع�لXم�25
 أ�ج�اب�ه�م� ي�س�وع�: «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول�26م�ت�ى ص
ر�ت� ه�ن�ا؟» 

�ن�ك�م� �ن�ك�م� ر�أ�ي�ت�م� آي�ات3 ب�ل� ل  ل�ك�م�: أ�ن�ت�م� ت�ط�ل�ب�ون�ن
ي ل�ي�س� ل



� ل
لط�ع�ام
 ال�ب�ائ
د
 ب�ل�27أ�ك�ل�ت�م� م
ن� ال�خ�ب�ز
 ف�ش�ب
ع�ت�م�.   ا
ع�م�ل�وا ل

�ب�د
ي�ة
 ال�ذ
ي ي�ع�ط
يك�م� اب�ن� ال
ن�س�ان  ل
لط�ع�ام
 ال�ب�اق
ي ل
ل�ح�ي�اة
 ال

 ف�ق�ال�وا ل�ه�: «م�اذ�ا ن�ف�ع�ل�28ل�ن� ه�ذ�ا الل�ه� الب� ق�د� خ�ت�م�ه�». 
 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ه�ذ�ا ه�و�29ح�ت�ى ن�ع�م�ل� أ�ع�م�ال� الل�ه
؟» 

 ف�ق�ال�وا ل�ه�:30ع�م�ل� الل�ه
: أ�ن� ت�ؤ�م
ن�وا ب
ال�ذ
ي ه�و� أ�ر�س�ل�ه�». 
 آب�اؤ�ن�ا31«ف�أ�ي�ة� آي�ة3 ت�ص�ن�ع� ل
ن�ر�ى و�ن�ؤ�م
ن� ب
ك�؟ م�اذ�ا ت�ع�م�ل�؟ 

 أ�ك�ل�وا ال�م�ن� ف
ي ال�ب�رXي�ة
 ك�م�ا ه�و� م�ك�ت�وب7: أ�ن�ه� أ�ع�ط�اه�م� خ�ب�زا
م
ن� الس�م�اء
 ل
ي�أ�ك�ل�وا». 

 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: ل�ي�س�32
 م�وس�ى أ�ع�ط�اك�م� ال�خ�ب�ز� م
ن� الس�م�اء
 ب�ل� أ�ب
ي ي�ع�ط
يك�م� ال�خ�ب�ز�

 
 ل�ن� خ�ب�ز� الل�ه
 ه�و� الن�از
ل� م
ن�33ال�ح�ق
يق
ي� م
ن� الس�م�اء
 .«
 ف�ق�ال�وا ل�ه�: «ي�ا س�يXد�34الس�م�اء
 ال�و�اه
ب� ح�ي�اةd ل
ل�ع�ال�م

 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «أ�ن�ا35أ�ع�ط
ن�ا ف
ي ك�لX ح
ين3 ه�ذ�ا ال�خ�ب�ز�». 
� ي�ج�وع� و�م�ن� ي�ؤ�م
ن� ب
ي  ه�و� خ�ب�ز� ال�ح�ي�اة
. م�ن� ي�ق�ب
ل� إ
ل�ي� فل

� ي�ع�ط�ش� أ�ب�دا.   و�ل�ك
نXي ق�ل�ت� ل�ك�م� إ
ن�ك�م� ق�د� ر�أ�ي�ت�م�ون
ي36فل
 ك�ل5 م�ا ي�ع�ط
ين
ي الب� ف�إ
ل�ي� ي�ق�ب
ل� و�م�ن�37و�ل�س�ت�م� ت�ؤ�م
ن�ون�. 

� أ�خ�ر
ج�ه� خ�ار
جا.  �نXي ق�د� ن�ز�ل�ت� م
ن� الس�م�اء
38ي�ق�ب
ل� إ
ل�ي� ل  ل
 و�ه�ذ
ه
39ل�ي�س� ل�ع�م�ل� م�ش
يئ�ت
ي ب�ل� م�ش
يئ�ة� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي. 

�ت�ل
ف� م
ن�ه� � أ  م�ش
يئ�ة� الب
 ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي: أ�ن� ك�ل� م�ا أ�ع�ط�ان
ي ل
 .
 ل�ن� ه�ذ
ه
 ه
ي� م�ش
يئ�ة�40ش�ي�ئا ب�ل� أ�ق
يم�ه� ف
ي ال�ي�و�م
 ال�خ
ير



 ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي: أ�ن� ك�ل� م�ن� ي�ر�ى ال
ب�ن� و�ي�ؤ�م
ن� ب
ه
 ت�ك�ون� ل�ه�
 .«
ح�ي�اة7 أ�ب�د
ي�ة7 و�أ�ن�ا أ�ق
يم�ه� ف
ي ال�ي�و�م
 ال�خ
ير

�ن�ه� ق�ال�: «أ�ن�ا ه�و� ال�خ�ب�ز�41  ف�ك�ان� ال�ي�ه�ود� ي�ت�ذ�م�ر�ون� ع�ل�ي�ه
 ل
 .«
 و�ق�ال�وا: «أ�ل�ي�س� ه�ذ�ا ه�و� ي�س�وع�42ال�ذ
ي ن�ز�ل� م
ن� الس�م�اء

 ب�ن� ي�وس�ف� ال�ذ
ي ن�ح�ن� ع�ار
ف�ون� ب
أ�ب
يه
 و�أ�مXه
. ف�ك�ي�ف� ي�ق�ول�
�43ه�ذ�ا: إ
نXي ن�ز�ل�ت� م
ن� الس�م�اء
؟»   ف�أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ل

� ي�ق�د
ر� أ�ح�د7 أ�ن� ي�ق�ب
ل� إ
ل�ي� إ
ن� ل�م�44ت�ت�ذ�م�ر�وا ف
يم�ا ب�ي�ن�ك�م�.   ل
.
 ي�ج�ت�ذ
ب�ه� الب� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي و�أ�ن�ا أ�ق
يم�ه� ف
ي ال�ي�و�م
 ال�خ
ير

�ن�ب
ي�اء
: و�ي�ك�ون� ال�ج�م
يع� م�ت�ع�لXم
ين� م
ن�45  إ
ن�ه� م�ك�ت�وب7 ف
ي ال
 ل�ي�س�46الل�ه
. ف�ك�ل5 م�ن� س�م
ع� م
ن� الب
 و�ت�ع�ل�م� ي�ق�ب
ل� إ
ل�ي�. 

� ال�ذ
ي م
ن� الل�ه
. ه�ذ�ا ق�د� ر�أ�ى الب�.  أ�ن� أ�ح�دا ر�أ�ى الب� إ
ل
 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: م�ن� ي�ؤ�م
ن� ب
ي ف�ل�ه� ح�ي�اة7 أ�ب�د
ي�ة47.7
48 .
 آب�اؤ�ك�م� أ�ك�ل�وا ال�م�ن� ف
ي ال�ب�رXي�ة
49أ�ن�ا ه�و� خ�ب�ز� ال�ح�ي�اة

 ه�ذ�ا ه�و� ال�خ�ب�ز� الن�از
ل� م
ن� الس�م�اء
 ل
ك�ي� ي�أ�ك�ل�50و�م�ات�وا. 
� ي�م�وت�.   أ�ن�ا ه�و� ال�خ�ب�ز� ال�ح�ي5 ال�ذ
ي ن�ز�ل�51م
ن�ه� ال
ن�س�ان� و�ل

.
�ب�د  م
ن� الس�م�اء
. إ
ن� أ�ك�ل� أ�ح�د7 م
ن� ه�ذ�ا ال�خ�ب�ز
 ي�ح�ي�ا إ
ل�ى ال

 و�ال�خ�ب�ز� ال�ذ
ي أ�ن�ا أ�ع�ط
ي ه�و� ج�س�د
ي ال�ذ
ي أ�ب�ذ
ل�ه� م
ن� أ�ج�ل

 .«
ح�ي�اة
 ال�ع�ال�م
 ف�خ�اص�م� ال�ي�ه�ود� ب�ع�ض�ه�م� ب�ع�ضا ق�ائ
ل
ين�: «ك�ي�ف� ي�ق�د
ر�52

 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�:53ه�ذ�ا أ�ن� ي�ع�ط
ي�ن�ا ج�س�د�ه� ل
ن�أ�ك�ل�؟» 




 «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ
ن� ل�م� ت�أ�ك�ل�وا ج�س�د� اب�ن
 ال
ن�س�ان
 م�ن� ي�أ�ك�ل� ج�س�د
ي54و�ت�ش�ر�ب�وا د�م�ه� ف�ل�ي�س� ل�ك�م� ح�ي�اة7 ف
يك�م�. 


 و�ي�ش�ر�ب� د�م
ي ف�ل�ه� ح�ي�اة7 أ�ب�د
ي�ة7 و�أ�ن�ا أ�ق
يم�ه� ف
ي ال�ي�و�م
 ال�خ
ير
 م�ن�56ل�ن� ج�س�د
ي م�أ�ك�ل7 ح�ق� و�د�م
ي م�ش�ر�ب7 ح�ق�. 55

 .
 ك�م�ا57ي�أ�ك�ل� ج�س�د
ي و�ي�ش�ر�ب� د�م
ي ي�ث�ب�ت� ف
ي� و�أ�ن�ا ف
يه
 أ�ر�س�ل�ن
ي الب� ال�ح�ي5 و�أ�ن�ا ح�ي� ب
الب
 ف�م�ن� ي�أ�ك�ل�ن
ي ف�ه�و� ي�ح�ي�ا

 ه�ذ�ا ه�و� ال�خ�ب�ز� ال�ذ
ي ن�ز�ل� م
ن� الس�م�اء
. ل�ي�س� ك�م�ا58ب
ي. 
 أ�ك�ل� آب�اؤ�ك�م� ال�م�ن� و�م�ات�وا. م�ن� ي�أ�ك�ل� ه�ذ�ا ال�خ�ب�ز� ف�إ
ن�ه� ي�ح�ي�ا

 .«
�ب�د  ق�ال� ه�ذ�ا ف
ي ال�م�ج�م�ع
 و�ه�و� ي�ع�لXم� ف
ي59إ
ل�ى ال
ك�ف�ر
ن�اح�وم�. 

�م
يذ
ه
 إ
ذ� س�م
ع�وا: «إ
ن� ه�ذ�ا60  ف�ق�ال� ك�ث
ير�ون� م
ن� تل
�م� ص�ع�ب7! م�ن� ي�ق�د
ر� أ�ن� ي�س�م�ع�ه�؟»   ف�ع�ل
م� ي�س�وع�61ال�كل

�م
يذ�ه� ي�ت�ذ�م�ر�ون� ع�ل�ى ه�ذ�ا ف�ق�ال� ل�ه�م�:  ف
ي ن�ف�س
ه
 أ�ن� تل
 ف�إ
ن� ر�أ�ي�ت�م� اب�ن� ال
ن�س�ان
 ص�اع
دا إ
ل�ى62«أ�ه�ذ�ا ي�ع�ث
ر�ك�م�؟ 
 !d  ا�لر5وح� ه�و� ال�ذ
ي ي�ح�ي
ي. أ�م�ا ال�ج�س�د� فل�63ح�ي�ث� ك�ان� أ�و�ل

�م� ال�ذ
ي أ�ك�لXم�ك�م� ب
ه
 ه�و� ر�وح7 و�ح�ي�اة7  ي�ف
يد� ش�ي�ئا. ا�ل�كل
64
� ي�ؤ�م
ن�ون�». ل�ن� ي�س�وع� م
ن� ال�ب�د�ء  و�ل�ك
ن� م
ن�ك�م� ق�و�م7 ل

� ي�ؤ�م
ن�ون� و�م�ن� ه�و� ال�ذ
ي ي�س�لXم�ه�.  ع�ل
م� م�ن� ه�م� ال�ذ
ين� ل
� ي�ق�د
ر� أ�ح�د7 أ�ن� ي�أ�ت
ي� إ
ل�ي� إ
ن�65  ف�ق�ال�: «ل
ه�ذ�ا ق�ل�ت� ل�ك�م� إ
ن�ه� ل

ل�م� ي�ع�ط� م
ن� أ�ب
ي». 



�م
يذ
ه
 إ
ل�ى66  م
ن� ه�ذ�ا ال�و�ق�ت
 ر�ج�ع� ك�ث
ير�ون� م
ن� تل
 ف�ق�ال� ي�س�وع� ل
ل
ث�ن�ي�67ال�و�ر�اء
 و�ل�م� ي�ع�ود�وا ي�م�ش�ون� م�ع�ه�. 

 ف�أ�ج�اب�ه�68ع�ش�ر�: «أ�ل�ع�ل�ك�م� أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا ت�ر
يد�ون� أ�ن� ت�م�ض�وا؟» 

�م� ال�ح�ي�اة  س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س�: «ي�ا ر�ب5 إ
ل�ى م�ن� ن�ذ�ه�ب�؟ كل

�ب�د
ي�ة
 ع
ن�د�ك�   و�ن�ح�ن� ق�د� آم�ن�ا و�ع�ر�ف�ن�ا أ�ن�ك� أ�ن�ت� ال�م�س
يح�69ال
 .«Xال�ح�ي 
 أ�ج�اب�ه�م� ي�س�وع�: «أ�ل�ي�س� أ�نXي أ�ن�ا70اب�ن� الل�ه

 ق�ال�71اخ�ت�ر�ت�ك�م� ال
ث�ن�ي� ع�ش�ر�؟ و�و�اح
د7 م
ن�ك�م� ش�ي�ط�ان7!» 
 ع�ن� ي�ه�وذ�ا س
م�ع�ان� ال
س�خ�ر�ي�وط
يX ل�ن� ه�ذ�ا ك�ان� م�ز�م
عا أ�ن�

ي�س�لXم�ه� و�ه�و� و�اح
د7 م
ن� ال
ث�ن�ي� ع�ش�ر�.



)1: 8ا�ل�ص�ح�اح� الس�اب
ع� (إ
ل�ى ص 
�ن�ه� ل�م� ي�ر
د�1  و�ك�ان� ي�س�وع� ي�ت�ر�د�د� ب�ع�د� ه�ذ�ا ف
ي ال�ج�ل
يل
 ل

أ�ن� ي�ت�ر�د�د� ف
ي ال�ي�ه�ود
ي�ة
 ل�ن� ال�ي�ه�ود� ك�ان�وا ي�ط�ل�ب�ون� أ�ن� ي�ق�ت�ل�وه�. 
 ف�ق�ال� ل�ه�3و�ك�ان� ع
يد� ال�ي�ه�ود
 ع
يد� ال�م�ظ�الX ق�ر
يبا 2

 إ
خ�و�ت�ه�: «ٱن�ت�ق
ل� م
ن� ه�ن�ا و�اذ�ه�ب� إ
ل�ى ال�ي�ه�ود
ي�ة
 ل
ك�ي� ي�ر�ى
�م
يذ�ك� أ�ي�ضا أ�ع�م�ال�ك� ال�ت
ي ت�ع�م�ل�  �ن�ه� ل�ي�س� أ�ح�د7 ي�ع�م�ل�4تل  ل

�ن
ي�ةd. إ
ن� ك�ن�ت�  ش�ي�ئا ف
ي ال�خ�ف�اء
 و�ه�و� ي�ر
يد� أ�ن� ي�ك�ون� عل
 .«
 ل�ن� إ
خ�و�ت�ه�5ت�ع�م�ل� ه�ذ
ه
 ال�ش�ي�اء� ف�أ�ظ�ه
ر� ن�ف�س�ك� ل
ل�ع�ال�م

 .
 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «إ
ن� و�ق�ت
ي6أ�ي�ضا ل�م� ي�ك�ون�وا ي�ؤ�م
ن�ون� ب
ه
� ي�ق�د
ر�7ل�م� ي�ح�ض�ر� ب�ع�د� و�أ�م�ا و�ق�ت�ك�م� ف�ف
ي ك�لX ح
ين3 ح�اض
ر7.   ل

�نXي أ�ش�ه�د� ع�ل�ي�ه
 أ�ن�  ال�ع�ال�م� أ�ن� ي�ب�غ
ض�ك�م� و�ل�ك
ن�ه� ي�ب�غ
ض�ن
ي أ�ن�ا ل
 ا
ص�ع�د�وا أ�ن�ت�م� إ
ل�ى ه�ذ�ا ال�ع
يد
. أ�ن�ا ل�س�ت�8أ�ع�م�ال�ه� ش
رXير�ة7. 

 أ�ص�ع�د� ب�ع�د� إ
ل�ى ه�ذ�ا ال�ع
يد
 ل�ن� و�ق�ت
ي ل�م� ي�ك�م�ل� ب�ع�د�».
9 .
ق�ال� ل�ه�م� ه�ذ�ا و�م�ك�ث� ف
ي ال�ج�ل
يل

 و�ل�م�ا ك�ان� إ
خ�و�ت�ه� ق�د� ص�ع
د�وا ح
ين�ئ
ذ3 ص�ع
د� ه�و� أ�ي�ضا10
 .
� ظ�اه
را ب�ل� ك�أ�ن�ه� ف
ي ال�خ�ف�اء  ف�ك�ان� ال�ي�ه�ود�11إ
ل�ى ال�ع
يد
 ل

 و�ك�ان� ف
ي12ي�ط�ل�ب�ون�ه� ف
ي ال�ع
يد
 و�ي�ق�ول�ون�: «أ�ي�ن� ذ�اك�؟» 
 ال�ج�م�وع
 م�ن�اج�اة7 ك�ث
ير�ة7 م
ن� ن�ح�و
ه
. ب�ع�ض�ه�م� ي�ق�ول�ون�: «إ
ن�ه�

� ب�ل� ي�ض
ل5 الش�ع�ب�».  ص�ال
ح7». و�آخ�ر�ون� ي�ق�ول�ون�: «ل



 و�ل�ك
ن� ل�م� ي�ك�ن� أ�ح�د7 ي�ت�ك�ل�م� ع�ن�ه� ج
ه�ارا ل
س�ب�ب
 ال�خ�و�ف
 م
ن�13
 .
ال�ي�ه�ود

 و�ل�م�ا ك�ان� ال�ع
يد� ق�د
 ان�ت�ص�ف� ص�ع
د� ي�س�وع� إ
ل�ى14
 ف�ت�ع�ج�ب� ال�ي�ه�ود� ق�ائ
ل
ين�: «ك�ي�ف� ه�ذ�ا15ال�ه�ي�ك�ل
 و�ك�ان� ي�ع�لXم�. 

 أ�ج�اب�ه�م� ي�س�وع�:16ي�ع�ر
ف� ال�ك�ت�ب� و�ه�و� ل�م� ي�ت�ع�ل�م�؟» 
 إ
ن� ش�اء� أ�ح�د7 أ�ن�17«ت�ع�ل
يم
ي ل�ي�س� ل
ي ب�ل� ل
ل�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي. 

 ي�ع�م�ل� م�ش
يئ�ت�ه� ي�ع�ر
ف� الت�ع�ل
يم� ه�ل� ه�و� م
ن� الل�ه
 أ�م� أ�ت�ك�ل�م� أ�ن�ا
 م�ن� ي�ت�ك�ل�م� م
ن� ن�ف�س
ه
 ي�ط�ل�ب� م�ج�د� ن�ف�س
ه
18م
ن� ن�ف�س
ي. 


 و�أ�م�ا م�ن� ي�ط�ل�ب� م�ج�د� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ه� ف�ه�و� ص�اد
ق7 و�ل�ي�س� ف
يه
 أ�ل�ي�س� م�وس�ى ق�د� أ�ع�ط�اك�م� الن�ام�وس�؟ و�ل�ي�س� أ�ح�د197ظ�ل�م7. 

م
ن�ك�م� ي�ع�م�ل� الن�ام�وس�! ل
م�اذ�ا ت�ط�ل�ب�ون� أ�ن� ت�ق�ت�ل�ون
ي؟» 
 أ�ج�اب� ال�ج�م�ع�: «ب
ك� ش�ي�ط�ان7. م�ن� ي�ط�ل�ب� أ�ن�20

d و�اح
دا ع�م
ل�ت�21ي�ق�ت�ل�ك�؟»   ف�ق�ال� ي�س�وع� ل�ه�م�: «ع�م�ل
 ل
ه�ذ�ا أ�ع�ط�اك�م� م�وس�ى ال�خ
ت�ان� ل�ي�س�22ف�ت�ت�ع�ج�ب�ون� ج�م
يعا. 

 أ�ن�ه� م
ن� م�وس�ى ب�ل� م
ن� الب�اء
. ف�ف
ي الس�ب�ت
 ت�خ�ت
ن�ون�
 ف�إ
ن� ك�ان� ال
ن�س�ان� ي�ق�ب�ل� ال�خ
ت�ان� ف
ي الس�ب�ت
23ال
ن�س�ان�. 

�نXي ش�ف�ي�ت�  ل
ئ�ل� ي�ن�ق�ض� ن�ام�وس� م�وس�ى أ�ف�ت�س�خ�ط�ون� ع�ل�ي� ل
� ت�ح�ك�م�وا ح�س�ب� الظ�اه
ر
 ب�ل
24إ
ن�س�انا ك�ل�ه� ف
ي الس�ب�ت
؟   ل
 .«d اح�ك�م�وا ح�ك�ما ع�اد
ل



 ف�ق�ال� ق�و�م7 م
ن� أ�ه�ل
 أ�ور�ش�ل
يم�: «أ�ل�ي�س� ه�ذ�ا ه�و�25
�26ال�ذ
ي ي�ط�ل�ب�ون� أ�ن� ي�ق�ت�ل�وه�؟   و�ه�ا ه�و� ي�ت�ك�ل�م� ج
ه�ارا و�ل

 ي�ق�ول�ون� ل�ه� ش�ي�ئا! أ�ل�ع�ل� الر5ؤ�س�اء� ع�ر�ف�وا ي�ق
ينا أ�ن� ه�ذ�ا ه�و�
 و�ل�ك
ن� ه�ذ�ا ن�ع�ل�م� م
ن� أ�ي�ن� ه�و� و�أ�م�ا27ال�م�س
يح� ح�قcا؟ 

� ي�ع�ر
ف� أ�ح�د7 م
ن� أ�ي�ن� ه�و�».  ال�م�س
يح� ف�م�ت�ى ج�اء� ل
 ف�ن�اد�ى ي�س�وع� و�ه�و� ي�ع�لXم� ف
ي ال�ه�ي�ك�ل
: «ت�ع�ر
ف�ون�ن
ي28

 و�ت�ع�ر
ف�ون� م
ن� أ�ي�ن� أ�ن�ا و�م
ن� ن�ف�س
ي ل�م� آت
 ب�ل
 ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي
�نXي م
ن�ه�29ه�و� ح�ق� ال�ذ
ي أ�ن�ت�م� ل�س�ت�م� ت�ع�ر
ف�ون�ه�.   أ�ن�ا أ�ع�ر
ف�ه� ل

 ف�ط�ل�ب�وا أ�ن� ي�م�س
ك�وه� و�ل�م� ي�ل�ق
 أ�ح�د7 ي�دا30و�ه�و� أ�ر�س�ل�ن
ي». 
 ف�آم�ن� ب
ه
31ع�ل�ي�ه
 ل�ن� س�اع�ت�ه� ل�م� ت�ك�ن� ق�د� ج�اء�ت� ب�ع�د�. 

 ك�ث
ير�ون� م
ن� ال�ج�م�ع
 و�ق�ال�وا: «أ�ل�ع�ل� ال�م�س
يح� م�ت�ى ج�اء� ي�ع�م�ل�
آي�ات3 أ�ك�ث�ر� م
ن� ه�ذ
ه
 ال�ت
ي ع�م
ل�ه�ا ه�ذ�ا؟». 

32
 س�م
ع� ال�ف�رXيس
ي5ون� ال�ج�م�ع� ي�ت�ن�اج�و�ن� ب
ه�ذ�ا م
ن� ن�ح�و
ه
 ف�أ�ر�س�ل� ال�ف�رXيس
ي5ون� و�ر�ؤ�س�اء� ال�ك�ه�ن�ة
 خ�د�اما ل
ي�م�س
ك�وه�.

 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «أ�ن�ا م�ع�ك�م� ز�م�انا ي�س
يرا ب�ع�د� ث�م�33
� ت�ج
د�ون�ن
ي34أ�م�ض
ي إ
ل�ى ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي.   س�ت�ط�ل�ب�ون�ن
ي و�ل

� ت�ق�د
ر�ون� أ�ن�ت�م� أ�ن� ت�أ�ت�وا».   ف�ق�ال� ال�ي�ه�ود�35و�ح�ي�ث� أ�ك�ون� أ�ن�ا ل
� ن�ج
د�ه�  ف
يم�ا ب�ي�ن�ه�م�: «إ
ل�ى أ�ي�ن� ه�ذ�ا م�ز�م
ع7 أ�ن� ي�ذ�ه�ب� ح�ت�ى ل
 ن�ح�ن�؟ أ�ل�ع�ل�ه� م�ز�م
ع7 أ�ن� ي�ذ�ه�ب� إ
ل�ى ش�ت�ات
 ال�ي�ون�ان
يXين� و�ي�ع�لXم�



�36ال�ي�ون�ان
يXين�؟   م�ا ه�ذ�ا ال�ق�و�ل� ال�ذ
ي ق�ال�: س�ت�ط�ل�ب�ون�ن
ي و�ل
� ت�ق�د
ر�ون� أ�ن�ت�م� أ�ن� ت�أ�ت�وا؟».  ت�ج
د�ون�ن
ي و�ح�ي�ث� أ�ك�ون� أ�ن�ا ل

 و�ف
ي ال�ي�و�م
 ال�خ
ير
 ال�ع�ظ
يم
 م
ن� ال�ع
يد
 و�ق�ف� ي�س�وع�37
 م�ن� آم�ن�38و�ن�اد�ى: «إ
ن� ع�ط
ش� أ�ح�د7 ف�ل�ي�ق�ب
ل� إ
ل�ي� و�ي�ش�ر�ب�. 

.«xأ�ن�ه�ار� م�اء3 ح�ي 
 ب
ي ك�م�ا ق�ال� ال�ك
ت�اب� ت�ج�ر
ي م
ن� ب�ط�ن
ه
 ق�ال� ه�ذ�ا ع�ن
 الر5وح
 ال�ذ
ي ك�ان� ال�م�ؤ�م
ن�ون� ب
ه
 م�ز�م
ع
ين� أ�ن�39

 ي�ق�ب�ل�وه� ل�ن� الر5وح� ال�ق�د�س� ل�م� ي�ك�ن� ق�د� أ�ع�ط
ي� ب�ع�د� ل�ن�
 ف�ك�ث
ير�ون� م
ن� ال�ج�م�ع
 ل�م�ا40ي�س�وع� ل�م� ي�ك�ن� ق�د� م�جXد� ب�ع�د�. 

�م� ق�ال�وا: «ه�ذ�ا ب
ال�ح�ق
يق�ة
 ه�و� الن�ب
ي5».  س�م
ع�وا ه�ذ�ا ال�كل
 آخ�ر�ون� ق�ال�وا: «ه�ذ�ا ه�و� ال�م�س
يح�». و�آخ�ر�ون� ق�ال�وا:41

 أ�ل�م� ي�ق�ل
 ال�ك
ت�اب� إ
ن�ه�42«أ�ل�ع�ل� ال�م�س
يح� م
ن� ال�ج�ل
يل
 ي�أ�ت
ي؟ 
 م
ن� ن�س�ل
 د�او�د� و�م
ن� ب�ي�ت
 ل�ح�م3 ال�ق�ر�ي�ة
 ال�ت
ي ك�ان� د�او�د� ف
يه�ا

 ف�ح�د�ث� ان�ش
ق�اق7 ف
ي ال�ج�م�ع
 ل
س�ب�ب
ه
.43ي�أ�ت
ي ال�م�س
يح�؟» 
44
 و�ك�ان� ق�و�م7 م
ن�ه�م� ي�ر
يد�ون� أ�ن� ي�م�س
ك�وه� و�ل�ك
ن� ل�م� ي�ل�ق

�ي�اد
ي�.  أ�ح�د7 ع�ل�ي�ه
 ال
 ف�ج�اء� ال�خ�د�ام� إ
ل�ى ر�ؤ�س�اء
 ال�ك�ه�ن�ة
 و�ال�ف�رXيس
يXين�.45

�ء
 ل�ه�م�: «ل
م�اذ�ا ل�م� ت�أ�ت�وا ب
ه
؟»   أ�ج�اب� ال�خ�د�ام�:46ف�ق�ال� ه�ؤ�ل
.«
 «ل�م� ي�ت�ك�ل�م� ق�ط5 إ
ن�س�ان7 ه�ك�ذ�ا م
ث�ل� ه�ذ�ا ال
ن�س�ان

 ف�أ�ج�اب�ه�م� ال�ف�رXيس
ي5ون�: «أ�ل�ع�ل�ك�م� أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا ق�د� ض�ل�ل�ت�م�؟47
 أ�ل�ع�ل� أ�ح�دا م
ن� الر5ؤ�س�اء
 أ�و� م
ن� ال�ف�رXيس
يXين� آم�ن� ب
ه
؟48



� ي�ف�ه�م� الن�ام�وس� ه�و�49  و�ل�ك
ن� ه�ذ�ا الش�ع�ب� ال�ذ
ي ل
 ق�ال� ل�ه�م� ن
يق�ود
يم�وس� ال�ذ
ي ج�اء� إ
ل�ي�ه
 ل�ي�ل50dم�ل�ع�ون7». 

 «أ�ل�ع�ل� ن�ام�وس�ن�ا ي�د
ين� إ
ن�س�انا ل�م�51و�ه�و� و�اح
د7 م
ن�ه�م�: 
d و�ي�ع�ر
ف� م�اذ�ا ف�ع�ل�؟»   أ�ج�اب�وا: «أ�ل�ع�ل�ك�52ي�س�م�ع� م
ن�ه� أ�و�ل

 أ�ن�ت� أ�ي�ضا م
ن� ال�ج�ل
يل
؟ ف�تXش� و�ان�ظ�ر�! إ
ن�ه� ل�م� ي�ق�م� ن�ب
ي� م
ن�
 .«
ف�م�ض�ى ك�ل5 و�اح
د3 إ
ل�ى ب�ي�ت
ه
. 53ال�ج�ل
يل

) أ�م�ا ي�س�وع� ف�م�ض�ى إ
ل�ى ج�ب�ل
 الز�ي�ت�ون
.1: 8(ص 



)2ا�ل�ص�ح�اح� الث�ام
ن� (م
ن� ع 
 ث�م� ح�ض�ر� أ�ي�ضا إ
ل�ى ال�ه�ي�ك�ل
 ف
ي الص5ب�ح
 و�ج�اء� إ
ل�ي�ه
 ج�م
يع�2

 و�ق�د�م� إ
ل�ي�ه
 ال�ك�ت�ب�ة� و�ال�ف�رXيس
ي5ون�3الش�ع�ب
 ف�ج�ل�س� ي�ع�لXم�ه�م�. 
 
 ق�ال�وا4ام�ر�أ�ةd أ�م�س
ك�ت� ف
ي ز
نا. و�ل�م�ا أ�ق�ام�وه�ا ف
ي ال�و�س�ط


 ل�ه�: «ي�ا م�ع�لXم� ه�ذ
ه
 ال�م�ر�أ�ة� أ�م�س
ك�ت� و�ه
ي� ت�ز�ن
ي ف
ي ذ�ات
 
 و�م�وس�ى ف
ي الن�ام�وس
 أ�و�ص�ان�ا أ�ن� م
ث�ل� ه�ذ
ه
5ال�ف
ع�ل

 ق�ال�وا ه�ذ�ا ل
ي�ج�رXب�وه� ل
ك�ي�6ت�ر�ج�م�. ف�م�اذ�ا ت�ق�ول� أ�ن�ت�؟» 
 ي�ك�ون� ل�ه�م� م�ا ي�ش�ت�ك�ون� ب
ه
 ع�ل�ي�ه
. و�أ�م�ا ي�س�وع� ف�ان�ح�ن�ى إ
ل�ى

 .
 و�ل�م�ا اس�ت�م�ر5وا7أ�س�ف�ل� و�ك�ان� ي�ك�ت�ب� ب
إ
ص�ب
ع
ه
 ع�ل�ى ال�ر�ض
� خ�ط
ي�ة3  ي�س�أ�ل�ون�ه� ان�ت�ص�ب� و�ق�ال� ل�ه�م�: «م�ن� ك�ان� م
ن�ك�م� ب
ل

d ب
ح�ج�ر3!»   ث�م� ان�ح�ن�ى أ�ي�ضا إ
ل�ى أ�س�ف�ل� و�ك�ان�8ف�ل�ي�ر�م
ه�ا أ�و�ل
 .
 و�أ�م�ا ه�م� ف�ل�م�ا س�م
ع�وا و�ك�ان�ت�9ي�ك�ت�ب� ع�ل�ى ال�ر�ض

 ض�م�ائ
ر�ه�م� ت�ب�كXت�ه�م� خ�ر�ج�وا و�اح
دا ف�و�اح
دا م�ب�ت�د
ئ
ين� م
ن�
 الش5ي�وخ
 إ
ل�ى الخ
ر
ين�. و�ب�ق
ي� ي�س�وع� و�ح�د�ه� و�ال�م�ر�أ�ة� و�اق
ف�ة7

 .
 ف�ل�م�ا ان�ت�ص�ب� ي�س�وع� و�ل�م� ي�ن�ظ�ر� أ�ح�دا س
و�ى10ف
ي ال�و�س�ط
 ال�م�ر�أ�ة
 ق�ال� ل�ه�ا: «ي�ا ام�ر�أ�ة� أ�ي�ن� ه�م� أ�ول�ئ
ك� ال�م�ش�ت�ك�ون�

� أ�ح�د� ي�ا س�يXد�».11ع�ل�ي�ك
؟ أ�م�ا د�ان�ك
 أ�ح�د7؟»   ف�ق�ال�ت�: «ل
� ت�خ�ط
ئ
ي � أ�ن�ا أ�د
ين�ك
. اذ�ه�ب
ي و�ل  ف�ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «ول

أ�ي�ضا». 



d: «أ�ن�ا ه�و� ن�ور� ال�ع�ال�م
. م�ن�12  ث�م� ك�ل�م�ه�م� ي�س�وع� أ�ي�ضا ق�ائ
ل
.«
� ي�م�ش
ي ف
ي الظ5ل�م�ة
 ب�ل� ي�ك�ون� ل�ه� ن�ور� ال�ح�ي�اة  ي�ت�ب�ع�ن
ي فل

 ف�ق�ال� ل�ه� ال�ف�رXيس
ي5ون�: «أ�ن�ت� ت�ش�ه�د� ل
ن�ف�س
ك�. ش�ه�اد�ت�ك�13
 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «و�إ
ن� ك�ن�ت� أ�ش�ه�د� ل
ن�ف�س
ي14ل�ي�س�ت� ح�قcا». 

�نXي أ�ع�ل�م� م
ن� أ�ي�ن� أ�ت�ي�ت� و�إ
ل�ى أ�ي�ن� أ�ذ�ه�ب�.  ف�ش�ه�اد�ت
ي ح�ق� ل
� إ
ل�ى أ�ي�ن� أ�ذ�ه�ب�. � ت�ع�ل�م�ون� م
ن� أ�ي�ن� آت
ي و�ل  و�أ�م�ا أ�ن�ت�م� فل

 أ�ن�ت�م� ح�س�ب� ال�ج�س�د
 ت�د
ين�ون� أ�م�ا أ�ن�ا ف�ل�س�ت� أ�د
ين� أ�ح�دا.15
�نXي ل�س�ت� و�ح�د
ي ب�ل�16  و�إ
ن� ك�ن�ت� أ�ن�ا أ�د
ين� ف�د�ي�ن�ون�ت
ي ح�ق� ل

 و�أ�ي�ضا ف
ي ن�ام�وس
ك�م� م�ك�ت�وب17:7أ�ن�ا و�الب� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي. 
 أ�ن�ا ه�و� الش�اه
د� ل
ن�ف�س
ي و�ي�ش�ه�د�18أ�ن� ش�ه�اد�ة� ر�ج�ل�ي�ن
 ح�ق�. 

 ف�ق�ال�وا ل�ه�: «أ�ي�ن� ه�و� أ�ب�وك�؟»19ل
ي الب� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي». 
� أ�ب
ي. ل�و� ع�ر�ف�ت�م�ون
ي  أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ل�س�ت�م� ت�ع�ر
ف�ون�ن
ي أ�ن�ا و�ل

ل�ع�ر�ف�ت�م� أ�ب
ي أ�ي�ضا». 
�م� ق�ال�ه� ي�س�وع� ف
ي ال�خ
ز�ان�ة
 و�ه�و� ي�ع�لXم� ف
ي20  ه�ذ�ا ال�كل

 ال�ه�ي�ك�ل
. و�ل�م� ي�م�س
ك�ه� أ�ح�د7 ل�ن� س�اع�ت�ه� ل�م� ت�ك�ن� ق�د� ج�اء�ت�
ب�ع�د�. 
 ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع� أ�ي�ضا: «أ�ن�ا أ�م�ض
ي و�س�ت�ط�ل�ب�ون�ن
ي21

� ت�ق�د
ر�ون� أ�ن�ت�م� أ�ن�  و�ت�م�وت�ون� ف
ي خ�ط
ي�ت
ك�م�. ح�ي�ث� أ�م�ض
ي أ�ن�ا ل
 ف�ق�ال� ال�ي�ه�ود�: «أ�ل�ع�ل�ه� ي�ق�ت�ل� ن�ف�س�ه� ح�ت�ى ي�ق�ول�:22ت�أ�ت�وا» 

� ت�ق�د
ر�ون� أ�ن�ت�م� أ�ن� ت�أ�ت�وا؟»   ف�ق�ال� ل�ه�م�:23ح�ي�ث� أ�م�ض
ي أ�ن�ا ل




 « أ�ن�ت�م� م
ن� أ�س�ف�ل� أ�م�ا أ�ن�ا ف�م
ن� ف�و�ق�. أ�ن�ت�م� م
ن� ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
 .
 ف�ق�ل�ت� ل�ك�م� إ
ن�ك�م� ت�م�وت�ون�24أ�م�ا أ�ن�ا ف�ل�س�ت� م
ن� ه�ذ�ا ال�ع�ال�م

�ن�ك�م� إ
ن� ل�م� ت�ؤ�م
ن�وا أ�نXي أ�ن�ا ه�و� ت�م�وت�ون� ف
ي  ف
ي خ�ط�اي�اك�م� ل
 ف�ق�ال�وا ل�ه�: «م�ن� أ�ن�ت�؟» ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�:25خ�ط�اي�اك�م�». 

 .
 إ
ن� ل
ي أ�ش�ي�اء� ك�ث
ير�ة26d«أ�ن�ا م
ن� ال�ب�د�ء
 م�ا أ�ك�لXم�ك�م� أ�ي�ضا ب
ه
 أ�ت�ك�ل�م� و�أ�ح�ك�م� ب
ه�ا م
ن� ن�ح�و
ك�م� ل�ك
ن� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي ه�و� ح�ق�.

 .«
 و�ل�م� ي�ف�ه�م�وا أ�ن�ه�27و�أ�ن�ا م�ا س�م
ع�ت�ه� م
ن�ه� ف�ه�ذ�ا أ�ق�ول�ه� ل
ل�ع�ال�م
 .
 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «م�ت�ى28ك�ان� ي�ق�ول� ل�ه�م� ع�ن
 الب

 ر�ف�ع�ت�م� اب�ن� ال
ن�س�ان
 ف�ح
ين�ئ
ذ3 ت�ف�ه�م�ون� أ�نXي أ�ن�ا ه�و� و�ل�س�ت�
 أ�ف�ع�ل� ش�ي�ئا م
ن� ن�ف�س
ي ب�ل� أ�ت�ك�ل�م� ب
ه�ذ�ا ك�م�ا ع�ل�م�ن
ي أ�ب
ي.

�نXي29  و�ٱل�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي ه�و� م�ع
ي و�ل�م� ي�ت�ر�ك�ن
ي الب� و�ح�د
ي ل
 .«
ف
ي ك�لX ح
ين3 أ�ف�ع�ل� م�ا ي�ر�ض
يه

 ف�ق�ال�31و�ب�ي�ن�م�ا ه�و� ي�ت�ك�ل�م� ب
ه�ذ�ا آم�ن� ب
ه
 ك�ث
ير�ون�. 30
�م
ي  ي�س�وع� ل
ل�ي�ه�ود
 ال�ذ
ين� آم�ن�وا ب
ه
: «إ
ن�ك�م� إ
ن� ث�ب�ت5م� ف
ي كل

�م
يذ
ي   و�ت�ع�ر
ف�ون� ال�ح�ق� و�ال�ح�ق325ف�ب
ال�ح�ق
يق�ة
 ت�ك�ون�ون� تل
 أ�ج�اب�وه�: «إ
ن�ن�ا ذ�رXي�ة� إ
ب�ر�اه
يم� و�ل�م� ن�س�ت�ع�ب�د�33ي�ح�رXر�ك�م�». 

 ل�ح�د3 ق�ط5. ك�ي�ف� ت�ق�ول� أ�ن�ت�: إ
ن�ك�م� ت�ص
ير�ون� أ�ح�ر�ارا؟»
 أ�ج�اب�ه�م� ي�س�وع�: «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ
ن� ك�ل� م�ن�34

 .
� ي�ب�ق�ى ف
ي35ي�ع�م�ل� ال�خ�ط
ي�ة� ه�و� ع�ب�د7 ل
ل�خ�ط
ي�ة  و�ٱل�ع�ب�د� ل
 .
�ب�د �ب�د
 أ�م�ا ال
ب�ن� ف�ي�ب�ق�ى إ
ل�ى ال  ف�إ
ن� ح�ر�ر�ك�م�36ال�ب�ي�ت
 إ
ل�ى ال



 أ�ن�ا ع�ال
م7 أ�ن�ك�م� ذ�رXي�ة�37ال
ب�ن� ف�ب
ال�ح�ق
يق�ة
 ت�ك�ون�ون� أ�ح�ر�ارا. 
� م�و�ض
ع� �م
ي ل  إ
ب�ر�اه
يم�. ل�ك
ن�ك�م� ت�ط�ل�ب�ون� أ�ن� ت�ق�ت�ل�ون
ي ل�ن� كل

 أ�ن�ا أ�ت�ك�ل�م� ب
م�ا ر�أ�ي�ت� ع
ن�د� أ�ب
ي و�أ�ن�ت�م� ت�ع�م�ل�ون� م�ا38ل�ه� ف
يك�م�. 
 أ�ج�اب�وا: «أ�ب�ون�ا ه�و� إ
ب�ر�اه
يم�». ق�ال�39ر�أ�ي�ت�م� ع
ن�د� أ�ب
يك�م�». 

�د� إ
ب�ر�اه
يم� ل�ك�ن�ت�م� ت�ع�م�ل�ون� أ�ع�م�ال�  ل�ه�م� ي�س�وع�: «ل�و� ك�ن�ت�م� أ�و�ل
 و�ل�ك
ن�ك�م� الن� ت�ط�ل�ب�ون� أ�ن� ت�ق�ت�ل�ون
ي و�أ�ن�ا إ
ن�س�ان407إ
ب�ر�اه
يم�! 

 ق�د� ك�ل�م�ك�م� ب
ال�ح�قX ال�ذ
ي س�م
ع�ه� م
ن� الل�ه
. ه�ذ�ا ل�م� ي�ع�م�ل�ه�
 أ�ن�ت�م� ت�ع�م�ل�ون� أ�ع�م�ال� أ�ب
يك�م�». ف�ق�ال�وا ل�ه�: «إ
ن�ن�ا41إ
ب�ر�اه
يم�. 

ل�م� ن�ول�د� م
ن� ز
نا. ل�ن�ا أ�ب7 و�اح
د7 و�ه�و� الل�ه�». 
 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ل�و� ك�ان� الل�ه� أ�ب�اك�م� ل�ك�ن�ت�م� ت�ح
ب5ون�ن
ي42

�نXي ل�م� آت
 م
ن� ن�ف�س
ي �نXي خ�ر�ج�ت� م
ن� ق
ب�ل
 الل�ه
 و�أ�ت�ي�ت�. ل  ل
�43ب�ل� ذ�اك� أ�ر�س�ل�ن
ي.  �ن�ك�م� ل �م
ي؟ ل � ت�ف�ه�م�ون� كل  ل
م�اذ�ا ل

 أ�ن�ت�م� م
ن� أ�ب3 ه�و� إ
ب�ل
يس�44ت�ق�د
ر�ون� أ�ن� ت�س�م�ع�وا ق�و�ل
ي. 

d ل
لن�اس  و�ش�ه�و�ات
 أ�ب
يك�م� ت�ر
يد�ون� أ�ن� ت�ع�م�ل�وا. ذ�اك� ك�ان� ق�ت�ال

�ن�ه� ل�ي�س� ف
يه
 ح�ق�. م�ت�ى  م
ن� ال�ب�د�ء
 و�ل�م� ي�ث�ب�ت� ف
ي ال�ح�قX ل
.
�ن�ه� ك�ذ�اب7 و�أ�ب�و ال�ك�ذ�اب  ت�ك�ل�م� ب
ال�ك�ذ
ب
 ف�إ
ن�م�ا ي�ت�ك�ل�م� م
م�ا ل�ه� ل

 م�ن�46و�أ�م�ا أ�ن�ا ف�ل�نXي أ�ق�ول� ال�ح�ق� ل�س�ت�م� ت�ؤ�م
ن�ون� ب
ي. 45
 م
ن�ك�م� ي�ب�كXت�ن
ي ع�ل�ى خ�ط
ي�ة3؟ ف�إ
ن� ك�ن�ت� أ�ق�ول� ال�ح�ق� ف�ل
م�اذ�ا

�م� الل�ه
.47ل�س�ت�م� ت�ؤ�م
ن�ون� ب
ي؟   ا�ل�ذ
ي م
ن� الل�ه
 ي�س�م�ع� كل
 .«
�ن�ك�م� ل�س�ت�م� م
ن� الل�ه ل
ذ�ل
ك� أ�ن�ت�م� ل�س�ت�م� ت�س�م�ع�ون� ل



 ف�ق�ال� ال�ي�ه�ود�: «أ�ل�س�ن�ا ن�ق�ول� ح�س�نا إ
ن�ك� س�ام
ر
ي� و�ب
ك�48
 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «أ�ن�ا ل�ي�س� ب
ي ش�ي�ط�ان7 ل�ك
نXي49ش�ي�ط�ان7؟» 

 أ�ن�ا ل�س�ت� أ�ط�ل�ب� م�ج�د
ي. ي�وج�د�50أ�ك�ر
م� أ�ب
ي و�أ�ن�ت�م� ت�ه
ين�ون�ن
ي. 
 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ
ن� ك�ان� أ�ح�د517م�ن� ي�ط�ل�ب� و�ي�د
ين�. 

 .«
�ب�د �م
ي ف�ل�ن� ي�ر�ى ال�م�و�ت� إ
ل�ى ال  ف�ق�ال� ل�ه�52ي�ح�ف�ظ� كل
 ال�ي�ه�ود�: «ٱلن� ع�ل
م�ن�ا أ�ن� ب
ك� ش�ي�ط�انا. ق�د� م�ات� إ
ب�ر�اه
يم�

�م
ي ف�ل�ن� �ن�ب
ي�اء� و�أ�ن�ت� ت�ق�ول�: «إ
ن� ك�ان� أ�ح�د7 ي�ح�ف�ظ� كل  و�ال
 .«
�ب�د  أ�ل�ع�ل�ك� أ�ع�ظ�م� م
ن� أ�ب
ين�ا53ي�ذ�وق� ال�م�و�ت� إ
ل�ى ال

�ن�ب
ي�اء� م�ات�وا. م�ن� ت�ج�ع�ل� ن�ف�س�ك�؟»  إ
ب�ر�اه
يم� ال�ذ
ي م�ات�. و�ال
 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «إ
ن� ك�ن�ت� أ�م�جXد� ن�ف�س
ي ف�ل�ي�س� م�ج�د
ي54

 ش�ي�ئا. أ�ب
ي ه�و� ال�ذ
ي ي�م�جXد�ن
ي ال�ذ
ي ت�ق�ول�ون� أ�ن�ت�م� إ
ن�ه� إ
ل�ه�ك�م�
 و�ل�س�ت�م� ت�ع�ر
ف�ون�ه�. و�أ�م�ا أ�ن�ا ف�أ�ع�ر
ف�ه�. و�إ
ن� ق�ل�ت� إ
نXي ل�س�ت�55

 أ�ع�ر
ف�ه� أ�ك�ون� م
ث�ل�ك�م� ك�اذ
با ل�ك
نXي أ�ع�ر
ف�ه� و�أ�ح�ف�ظ� ق�و�ل�ه�.
 أ�ب�وك�م� إ
ب�ر�اه
يم� ت�ه�ل�ل� ب
أ�ن� ي�ر�ى ي�و�م
ي ف�ر�أ�ى و�ف�ر
ح�».56
 ف�ق�ال� ل�ه� ال�ي�ه�ود�: «ل�ي�س� ل�ك� خ�م�س�ون� س�ن�ةd ب�ع�د� أ�ف�ر�أ�ي�ت�57

 ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�:58إ
ب�ر�اه
يم�؟» 
 ف�ر�ف�ع�وا ح
ج�ار�ة59dق�ب�ل� أ�ن� ي�ك�ون� إ
ب�ر�اه
يم� أ�ن�ا ك�ائ
ن7». 

 ل
ي�ر�ج�م�وه�. أ�م�ا ي�س�وع� ف�اخ�ت�ف�ى و�خ�ر�ج� م
ن� ال�ه�ي�ك�ل
 م�ج�ت�ازا
ف
ي و�س�ط
ه
م� و�م�ض�ى ه�ك�ذ�ا.



ا�ل�ص�ح�اح� الت�اس
ع�
1
�د�ت
ه  و�ف
يم�ا ه�و� م�ج�ت�از7 ر�أ�ى إ
ن�س�انا أ�ع�م�ى م�ن�ذ� و
ل

�م
يذ�ه�: «ي�ا م�ع�لXم� م�ن� أ�خ�ط�أ�: ه�ذ�ا أ�م� أ�ب�و�اه� ح�ت�ى2  ف�س�أ�ل�ه� تل
� أ�ب�و�اه� ل�ك
ن�3و�ل
د� أ�ع�م�ى؟»  � ه�ذ�ا أ�خ�ط�أ� و�ل  أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ل

 .
 ي�ن�ب�غ
ي أ�ن� أ�ع�م�ل� أ�ع�م�ال� ال�ذ
ي4ل
ت�ظ�ه�ر� أ�ع�م�ال� الل�ه
 ف
يه
� ي�س�ت�ط
يع� أ�ح�د7 أ�ن�  أ�ر�س�ل�ن
ي م�ا د�ام� ن�ه�ار7. ي�أ�ت
ي ل�ي�ل7 ح
ين� ل

م�ا د�م�ت� ف
ي ال�ع�ال�م
 ف�أ�ن�ا ن�ور� ال�ع�ال�م
». 5ي�ع�م�ل�. 
 ق�ال� ه�ذ�ا و�ت�ف�ل� ع�ل�ى ال�ر�ض
 و�ص�ن�ع� م
ن� الت5ف�ل
 ط
ينا6

 و�ق�ال� ل�ه�: «ٱذ�ه�ب
 اغ�ت�س
ل�7و�ط�ل�ى ب
الطXين
 ع�ي�ن�ي
 ال�ع�م�ى. 
 ف
ي ب
ر�ك�ة
 س
ل�و�ام�». ال�ذ
ي ت�ف�س
ير�ه� م�ر�س�ل7. ف�م�ض�ى و�اغ�ت�س�ل�

و�أ�ت�ى ب�ص
يرا. 
d أ�ن�ه� ك�ان� أ�ع�م�ى8  ف�ال�ج
ير�ان� و�ال�ذ
ين� ك�ان�وا ي�ر�و�ن�ه� ق�ب�ل

 ق�ال�وا: «أ�ل�ي�س� ه�ذ�ا ه�و� ال�ذ
ي ك�ان� ي�ج�ل
س� و�ي�س�ت�ع�ط
ي؟»
 آخ�ر�ون� ق�ال�وا: «ه�ذ�ا ه�و�». و�آخ�ر�ون�: «إ
ن�ه� ي�ش�ب
ه�ه�». و�أ�م�ا9

 ف�ق�ال�وا ل�ه�: «ك�ي�ف� ان�ف�ت�ح�ت�10ه�و� ف�ق�ال�: «إ
نXي أ�ن�ا ه�و�». 
 أ�ج�اب�: «إ
ن�س�ان7 ي�ق�ال� ل�ه� ي�س�وع� ص�ن�ع� ط
ينا11ع�ي�ن�اك�؟» 

 و�ط�ل�ى ع�ي�ن�ي� و�ق�ال� ل
ي: اذ�ه�ب� إ
ل�ى ب
ر�ك�ة
 س
ل�و�ام� و�اغ�ت�س
ل�.
 ف�ق�ال�وا ل�ه�: «أ�ي�ن� ذ�اك�؟»12ف�م�ض�ي�ت� و�اغ�ت�س�ل�ت� ف�أ�ب�ص�ر�ت�». 

� أ�ع�ل�م�».  ق�ال�: «ل



d أ�ع�م�ى.13  ف�أ�ت�و�ا إ
ل�ى ال�ف�رXيس
يXين� ب
ال�ذ
ي ك�ان� ق�ب�ل
14.
 و�ك�ان� س�ب�ت7 ح
ين� ص�ن�ع� ي�س�وع� الطXين� و�ف�ت�ح� ع�ي�ن�ي�ه
 ف�س�أ�ل�ه� ال�ف�رXيس
ي5ون� أ�ي�ضا ك�ي�ف� أ�ب�ص�ر� ف�ق�ال� ل�ه�م�: «و�ض�ع�15

 ف�ق�ال� ق�و�م7 م
ن�16ط
ينا ع�ل�ى ع�ي�ن�ي� و�اغ�ت�س�ل�ت� ف�أ�ن�ا أ�ب�ص
ر�». 
� ي�ح�ف�ظ� �ن�ه� ل  ال�ف�رXيس
يXين�: «ه�ذ�ا ال
ن�س�ان� ل�ي�س� م
ن� الل�ه
 ل
 الس�ب�ت�». آخ�ر�ون� ق�ال�وا: «ك�ي�ف� ي�ق�د
ر� إ
ن�س�ان7 خ�اط
ئ7 أ�ن�

 ق�ال�وا17ي�ع�م�ل� م
ث�ل� ه�ذ
ه
 الي�ات
؟» و�ك�ان� ب�ي�ن�ه�م� ان�ش
ق�اق7. 
 أ�ي�ضا ل
ل�ع�م�ى: «م�اذ�ا ت�ق�ول� أ�ن�ت� ع�ن�ه� م
ن� ح�ي�ث� إ
ن�ه� ف�ت�ح�

 ف�ل�م� ي�ص�دXق
 ال�ي�ه�ود� ع�ن�ه� أ�ن�ه�18ع�ي�ن�ي�ك�؟» ف�ق�ال�: «إ
ن�ه� ن�ب
ي�». 
 ك�ان� أ�ع�م�ى ف�أ�ب�ص�ر� ح�ت�ى د�ع�و�ا أ�ب�و�ي
 ال�ذ
ي أ�ب�ص�ر�.

�ن
 إ
ن�ه� و�ل
د� أ�ع�م�ى؟19  ف�س�أ�ل�وه�م�ا: «أ�ه�ذ�ا اب�ن�ك�م�ا ال�ذ
ي ت�ق�ول
 أ�ج�اب�ه�م� أ�ب�و�اه�: «ن�ع�ل�م� أ�ن� ه�ذ�ا اب�ن�ن�ا20ف�ك�ي�ف� ي�ب�ص
ر� الن�؟» 

� ن�ع�ل�م�. أ�و� م�ن�21و�أ�ن�ه� و�ل
د� أ�ع�م�ى   و�أ�م�ا ك�ي�ف� ي�ب�ص
ر� الن� فل
� ن�ع�ل�م�. ه�و� ك�ام
ل� السXنX. اس�أ�ل�وه� ف�ه�و� ي�ت�ك�ل�م�  ف�ت�ح� ع�ي�ن�ي�ه
 فل

 .«
�ن�ه�م�ا ك�ان�ا ي�خ�اف�ان
 م
ن�22ع�ن� ن�ف�س
ه  ق�ال� أ�ب�و�اه� ه�ذ�ا ل
 ال�ي�ه�ود
 ل�ن� ال�ي�ه�ود� ك�ان�وا ق�د� ت�ع�اه�د�وا أ�ن�ه� إ
ن
 اع�ت�ر�ف� أ�ح�د7 ب
أ�ن�ه�

 .
 ل
ذ�ل
ك� ق�ال� أ�ب�و�اه�: «إ
ن�ه� ك�ام
ل�23ال�م�س
يح� ي�خ�ر�ج� م
ن� ال�م�ج�م�ع
السXنX اس�أ�ل�وه�». 

 ف�د�ع�و�ا ث�ان
ي�ةd ال
ن�س�ان� ال�ذ
ي ك�ان� أ�ع�م�ى و�ق�ال�وا ل�ه�:24
 «أ�ع�ط
 م�ج�دا ل
ل�ه
. ن�ح�ن� ن�ع�ل�م� أ�ن� ه�ذ�ا ال
ن�س�ان� خ�اط
ئ7».



 ف�أ�ج�اب�: «أ�خ�اط
ئ7 ه�و�؟ ل�س�ت� أ�ع�ل�م�. إ
ن�م�ا أ�ع�ل�م� ش�ي�ئا25
 ف�ق�ال�وا ل�ه� أ�ي�ضا:26و�اح
دا: أ�نXي ك�ن�ت� أ�ع�م�ى و�الن� أ�ب�ص
ر�». 

 أ�ج�اب�ه�م�: «ق�د� ق�ل�ت�27«م�اذ�ا ص�ن�ع� ب
ك�؟ ك�ي�ف� ف�ت�ح� ع�ي�ن�ي�ك�؟» 
 ل�ك�م� و�ل�م� ت�س�م�ع�وا. ل
م�اذ�ا ت�ر
يد�ون� أ�ن� ت�س�م�ع�وا أ�ي�ضا؟

�م
يذ�؟»   ف�ش�ت�م�وه�28أ�ل�ع�ل�ك�م� أ�ن�ت�م� ت�ر
يد�ون� أ�ن� ت�ص
ير�وا ل�ه� تل
�م
يذ� م�وس�ى.  و�ق�ال�وا: «أ�ن�ت� ت
ل�م
يذ� ذ�اك� و�أ�م�ا ن�ح�ن� ف�إ
ن�ن�ا تل

 ن�ح�ن� ن�ع�ل�م� أ�ن� م�وس�ى ك�ل�م�ه� الل�ه� و�أ�م�ا ه�ذ�ا ف�م�ا ن�ع�ل�م� م
ن�29
 أ�ج�اب� الر�ج�ل�: «إ
ن� ف
ي ه�ذ�ا ع�ج�با! إ
ن�ك�م�30أ�ي�ن� ه�و�». 

 و�ن�ع�ل�م� أ�ن�31ل�س�ت�م� ت�ع�ل�م�ون� م
ن� أ�ي�ن� ه�و� و�ق�د� ف�ت�ح� ع�ي�ن�ي�. 
� ي�س�م�ع� ل
ل�خ�ط�اة
. و�ل�ك
ن� إ
ن� ك�ان� أ�ح�د7 ي�ت�ق
ي الل�ه�  الل�ه� ل

 م�ن�ذ� الد�ه�ر
 ل�م� ي�س�م�ع� أ�ن�32و�ي�ف�ع�ل� م�ش
يئ�ت�ه� ف�ل
ه�ذ�ا ي�س�م�ع�. 
 ل�و� ل�م� ي�ك�ن� ه�ذ�ا م
ن� الل�ه
33أ�ح�دا ف�ت�ح� ع�ي�ن�ي� م�و�ل�ود3 أ�ع�م�ى. 

 ق�ال�وا ل�ه�: «ف
ي ال�خ�ط�اي�ا و�ل
د�ت�34ل�م� ي�ق�د
ر� أ�ن� ي�ف�ع�ل� ش�ي�ئا». 
أ�ن�ت� ب
ج�م�ل�ت
ك� و�أ�ن�ت� ت�ع�لXم�ن�ا!» ف�أ�خ�ر�ج�وه� خ�ار
جا. 

 ف�س�م
ع� ي�س�وع� أ�ن�ه�م� أ�خ�ر�ج�وه� خ�ار
جا ف�و�ج�د�ه� و�ق�ال�35
�وم
ن�36ل�ه�: «أ�ت�ؤ�م
ن� ب
اب�ن
 الل�ه
؟»  
 أ�ج�اب�: «م�ن� ه�و� ي�ا س�يXد� ل

 ف�ق�ال� ل�ه� ي�س�وع�: «ق�د� ر�أ�ي�ت�ه� و�ال�ذ
ي ي�ت�ك�ل�م� م�ع�ك� ه�و�37ب
ه
؟» 
ف�ق�ال�: «أ�وم
ن� ي�ا س�يXد�». و�س�ج�د� ل�ه�. 38ه�و�». 

39
 ف�ق�ال� ي�س�وع�: « ل
د�ي�ن�ون�ة3 أ�ت�ي�ت� أ�ن�ا إ
ل�ى ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
� ي�ب�ص
ر�ون� و�ي�ع�م�ى ال�ذ
ين� ي�ب�ص
ر�ون�».  ح�ت�ى ي�ب�ص
ر� ال�ذ
ين� ل



 ف�س�م
ع� ه�ذ�ا ال�ذ
ين� ك�ان�وا م�ع�ه� م
ن� ال�ف�رXيس
يXين� و�ق�ال�وا ل�ه�:40
 ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ل�و� ك�ن�ت�م�41«أ�ل�ع�ل�ن�ا ن�ح�ن� أ�ي�ضا ع�م�ي�ان7؟» 

 ع�م�ي�انا ل�م�ا ك�ان�ت� ل�ك�م� خ�ط
ي�ة7. و�ل�ك
ن
 الن� ت�ق�ول�ون� إ
ن�ن�ا ن�ب�ص
ر�
ف�خ�ط
ي�ت�ك�م� ب�اق
ي�ة7».



ا�ل�ص�ح�اح� ال�ع�اش
ر�
� ي�د�خ�ل� م
ن�1  «ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ
ن� ال�ذ
ي ل

 ال�ب�اب
 إ
ل�ى ح�ظ
ير�ة
 ال�خ
ر�اف
 ب�ل� ي�ط�ل�ع� م
ن� م�و�ض
ع3 آخ�ر� ف�ذ�اك�
 و�أ�م�ا ال�ذ
ي ي�د�خ�ل� م
ن� ال�ب�اب
 ف�ه�و� ر�اع
ي2س�ار
ق7 و�ل
ص�. 

 .
 ل
ه�ذ�ا ي�ف�ت�ح� ال�ب�و�اب� و�ال�خ
ر�اف� ت�س�م�ع� ص�و�ت�ه� ف�ي�د�ع�و3ال�خ
ر�اف
 و�م�ت�ى أ�خ�ر�ج� خ
ر�اف�ه�4خ
ر�اف�ه� ال�خ�اص�ة� ب
أ�س�م�اء3 و�ي�خ�ر
ج�ه�ا. 

�ن�ه�ا ت�ع�ر
ف� ص�و�ت�ه�.  ال�خ�اص�ة� ي�ذ�ه�ب� أ�م�ام�ه�ا و�ال�خ
ر�اف� ت�ت�ب�ع�ه� ل
� ت�ع�ر
ف� ص�و�ت�5 �ن�ه�ا ل � ت�ت�ب�ع�ه� ب�ل� ت�ه�ر�ب� م
ن�ه� ل  و�أ�م�ا ال�غ�ر
يب� فل

 .«
 ه�ذ�ا ال�م�ث�ل� ق�ال�ه� ل�ه�م� ي�س�وع� و�أ�م�ا ه�م� ف�ل�م�6ال�غ�ر�ب�اء
 .
ي�ف�ه�م�وا م�ا ه�و� ال�ذ
ي ك�ان� ي�ك�لXم�ه�م� ب
ه

 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع� أ�ي�ضا: «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�:7
 .
 ج�م
يع� ال�ذ
ين� أ�ت�و�ا ق�ب�ل
ي ه�م� س�ر�اق87إ
نXي أ�ن�ا ب�اب� ال�خ
ر�اف

 أ�ن�ا ه�و� ال�ب�اب�.9و�ل�ص�وص7 و�ل�ك
ن� ال�خ
ر�اف� ل�م� ت�س�م�ع� ل�ه�م�. 
 إ
ن� د�خ�ل� ب
ي أ�ح�د7 ف�ي�خ�ل�ص� و�ي�د�خ�ل� و�ي�خ�ر�ج� و�ي�ج
د� م�ر�عdى.

� ل
ي�س�ر
ق� و�ي�ذ�ب�ح� و�ي�ه�ل
ك� و�أ�م�ا أ�ن�ا ف�ق�د�10 � ي�أ�ت
ي إ
ل  ا�لس�ار
ق� ل
 أ�ن�ا ه�و�11أ�ت�ي�ت� ل
ت�ك�ون� ل�ه�م� ح�ي�اة7 و�ل
ي�ك�ون� ل�ه�م� أ�ف�ض�ل�. 

.
 الر�اع
ي الص�ال
ح� و�الر�اع
ي الص�ال
ح� ي�ب�ذ
ل� ن�ف�س�ه� ع�ن
 ال�خ
ر�اف
 و�أ�م�ا ال�ذ
ي ه�و� أ�ج
ير7 و�ل�ي�س� ر�اع
يا ال�ذ
ي ل�ي�س�ت
 ال�خ
ر�اف� ل�ه�12

d و�ي�ت�ر�ك� ال�خ
ر�اف� و�ي�ه�ر�ب� ف�ي�خ�ط�ف� الذXئ�ب�  ف�ي�ر�ى الذXئ�ب� م�ق�ب
ل
� ي�ب�ال
ي13ال�خ
ر�اف� و�ي�ب�دXد�ه�ا.  �ن�ه� أ�ج
ير7 و�ل  و�ٱل�ج
ير� ي�ه�ر�ب� ل



 .
 أ�م�ا أ�ن�ا ف�إ
نXي الر�اع
ي الص�ال
ح� و�أ�ع�ر
ف� خ�اص�ت
ي14ب
ال�خ
ر�اف
 ك�م�ا أ�ن� الب� ي�ع�ر
ف�ن
ي و�أ�ن�ا أ�ع�ر
ف�15و�خ�اص�ت
ي ت�ع�ر
ف�ن
ي 

 .
 و�ل
ي خ
ر�اف7 أ�خ�ر�16الب�. و�أ�ن�ا أ�ض�ع� ن�ف�س
ي ع�ن
 ال�خ
ر�اف
 ل�ي�س�ت� م
ن� ه�ذ
ه
 ال�ح�ظ
ير�ة
 ي�ن�ب�غ
ي أ�ن� آت
ي� ب
ت
ل�ك� أ�ي�ضا ف�ت�س�م�ع�

 ل
ه�ذ�ا ي�ح
ب5ن
ي17ص�و�ت
ي و�ت�ك�ون� ر�ع
ي�ة7 و�اح
د�ة7 و�ر�اع3 و�اح
د7. 
خ�ذ�ه�ا أ�ي�ضا.  
�نXي أ�ض�ع� ن�ف�س
ي ل  ل�ي�س� أ�ح�د7 ي�أ�خ�ذ�ه�ا18الب� ل

 م
نXي ب�ل� أ�ض�ع�ه�ا أ�ن�ا م
ن� ذ�ات
ي. ل
ي س�ل�ط�ان7 أ�ن� أ�ض�ع�ه�ا و�ل
ي
س�ل�ط�ان7 أ�ن� آخ�ذ�ه�ا أ�ي�ضا. ه�ذ
ه
 ال�و�ص
ي�ة� ق�ب
ل�ت�ه�ا م
ن� أ�ب
ي». 

 ف�ح�د�ث� أ�ي�ضا ان�ش
ق�اق7 ب�ي�ن� ال�ي�ه�ود
 ب
س�ب�ب
 ه�ذ�ا19
 .
�م  ف�ق�ال� ك�ث
ير�ون� م
ن�ه�م�: «ب
ه
 ش�ي�ط�ان7 و�ه�و� ي�ه�ذ
ي.20ال�كل

�م�21ل
م�اذ�ا ت�س�ت�م
ع�ون� ل�ه�؟»   آخ�ر�ون� ق�ال�وا: «ل�ي�س� ه�ذ�ا كل
 م�ن� ب
ه
 ش�ي�ط�ان7. أ�ل�ع�ل� ش�ي�ط�انا ي�ق�د
ر� أ�ن� ي�ف�ت�ح� أ�ع�ي�ن�

ال�ع�م�ي�ان
؟». 
 و�ك�ان� ع
يد� الت�ج�د
يد
 ف
ي أ�ور�ش�ل
يم� و�ك�ان� ش
ت�اء22.7

 و�ك�ان� ي�س�وع� ي�ت�م�ش�ى ف
ي ال�ه�ي�ك�ل
 ف
ي ر
و�اق
 س�ل�ي�م�ان�23
 ف�اح�ت�اط� ب
ه
 ال�ي�ه�ود� و�ق�ال�وا ل�ه�: «إ
ل�ى م�ت�ى ت�ع�لXق� أ�ن�ف�س�ن�ا؟24

 أ�ج�اب�ه�م� ي�س�وع�:25إ
ن� ك�ن�ت� أ�ن�ت� ال�م�س
يح� ف�ق�ل� ل�ن�ا ج�ه�را». 
 «إ
نXي ق�ل�ت� ل�ك�م� و�ل�س�ت�م� ت�ؤ�م
ن�ون�. ا�ل�ع�م�ال� ال�ت
ي أ�ن�ا أ�ع�م�ل�ه�ا

�ن�ك�م�26ب
اس�م
 أ�ب
ي ه
ي� ت�ش�ه�د� ل
ي.   و�ل�ك
ن�ك�م� ل�س�ت�م� ت�ؤ�م
ن�ون� ل
 خ
ر�اف
ي ت�س�م�ع� ص�و�ت
ي27ل�س�ت�م� م
ن� خ
ر�اف
ي ك�م�ا ق�ل�ت� ل�ك�م�. 



 و�أ�ن�ا أ�ع�ط
يه�ا ح�ي�اةd أ�ب�د
ي�ةd و�ل�ن� ت�ه�ل
ك�28و�أ�ن�ا أ�ع�ر
ف�ه�ا ف�ت�ت�ب�ع�ن
ي. 
� ي�خ�ط�ف�ه�ا أ�ح�د7 م
ن� ي�د
ي.  �ب�د
 و�ل  أ�ب
ي ال�ذ
ي أ�ع�ط�ان
ي29إ
ل�ى ال


� ي�ق�د
ر� أ�ح�د7 أ�ن� ي�خ�ط�ف� م
ن� ي�د  إ
ي�اه�ا ه�و� أ�ع�ظ�م� م
ن� ال�ك�لX و�ل
أ�ن�ا و�الب� و�اح
د7». 30أ�ب
ي. 

 ف�ق�ال�32ف�ت�ن�او�ل� ال�ي�ه�ود� أ�ي�ضا ح
ج�ار�ةd ل
ي�ر�ج�م�وه�. 31

d ك�ث
ير�ةd ح�س�ن�ةd أ�ر�ي�ت�ك�م� م
ن� ع
ن�د
 أ�ب
ي - ب
س�ب�ب  ي�س�وع�: «أ�ع�م�ال

 أ�ج�اب�ه� ال�ي�ه�ود�: «ل�س�ن�ا33أ�يX ع�م�ل3 م
ن�ه�ا ت�ر�ج�م�ون�ن
ي؟» 
 ن�ر�ج�م�ك� ل�ج�ل
 ع�م�ل3 ح�س�ن3 ب�ل� ل�ج�ل
 ت�ج�د
يف3 ف�إ
ن�ك� و�أ�ن�ت�

 أ�ج�اب�ه�م� ي�س�وع�: «أ�ل�ي�س�34إ
ن�س�ان7 ت�ج�ع�ل� ن�ف�س�ك� إ
ل�ها» 
 إ
ن� ق�ال� آل
ه�ة357م�ك�ت�وبا ف
ي ن�ام�وس
ك�م�: أ�ن�ا ق�ل�ت� إ
ن�ك�م� آل
ه�ة7؟ 

� ي�م�ك
ن� أ�ن� ي�ن�ق�ض� �ول�ئ
ك� ال�ذ
ين� ص�ار�ت� إ
ل�ي�ه
م� ك�ل
م�ة� الل�ه
 و�ل 
 ل
 ف�ال�ذ
ي ق�د�س�ه� الب� و�أ�ر�س�ل�ه� إ
ل�ى ال�ع�ال�م
36ال�م�ك�ت�وب� 

�نXي ق�ل�ت� إ
نXي اب�ن� الل�ه
؟   إ
ن�37أ�ت�ق�ول�ون� ل�ه�: إ
ن�ك� ت�ج�دXف� ل
� ت�ؤ�م
ن�وا ب
ي.   و�ل�ك
ن� إ
ن�38ك�ن�ت� ل�س�ت� أ�ع�م�ل� أ�ع�م�ال� أ�ب
ي فل

 ك�ن�ت� أ�ع�م�ل� ف�إ
ن� ل�م� ت�ؤ�م
ن�وا ب
ي ف�آم
ن�وا ب
ال�ع�م�ال
 ل
ك�ي�
 .«
ت�ع�ر
ف�وا و�ت�ؤ�م
ن�وا أ�ن� الب� ف
ي� و�أ�ن�ا ف
يه

 ف�ط�ل�ب�وا أ�ي�ضا أ�ن� ي�م�س
ك�وه� ف�خ�ر�ج� م
ن� أ�ي�د
يه
م�39
�ر�د�نX إ
ل�ى ال�م�ك�ان
 ال�ذ
ي ك�ان�40  و�م�ض�ى أ�ي�ضا إ
ل�ى ع�ب�ر
 ال

d و�م�ك�ث� ه�ن�اك�.   ف�أ�ت�ى إ
ل�ي�ه
 ك�ث
ير�ون�41ي�وح�ن�ا ي�ع�مXد� ف
يه
 أ�و�ل



 و�ق�ال�وا: «إ
ن� ي�وح�ن�ا ل�م� ي�ف�ع�ل� آي�ةd و�اح
د�ةd و�ل�ك
ن� ك�ل5 م�ا ق�ال�ه�
ف�آم�ن� ك�ث
ير�ون� ب
ه
 ه�ن�اك�.42ي�وح�ن�ا ع�ن� ه�ذ�ا ك�ان� ح�قcا». 



ا�ل�ص�ح�اح� ال�ح�اد
ي ع�ش�ر�
 و�ك�ان� إ
ن�س�ان7 م�ر
يضا و�ه�و� ل
ع�از�ر� م
ن� ب�ي�ت
 ع�ن�ي�ا م
ن�1

 و�ك�ان�ت� م�ر�ي�م� ال�ت
ي ك�ان� ل
ع�از�ر�2ق�ر�ي�ة
 م�ر�ي�م� و�م�ر�ث�ا أ�خ�ت
ه�ا. 
 أ�خ�وه�ا م�ر
يضا ه
ي� ال�ت
ي د�ه�ن�ت
 الر�ب� ب
ط
يب3 و�م�س�ح�ت�

�خ�ت�ان
 إ
ل�ي�ه
 ق�ائ
ل�ت�ي�ن
: «ي�ا س�يXد�3ر
ج�ل�ي�ه
 ب
ش�ع�ر
ه�ا.   ف�أ�ر�س�ل�ت
 ال
ه�و�ذ�ا ال�ذ
ي ت�ح
ب5ه� م�ر
يض7». 

4
 ف�ل�م�ا س�م
ع� ي�س�وع� ق�ال�: «ه�ذ�ا ال�م�ر�ض� ل�ي�س� ل
ل�م�و�ت
 .«
 و�ك�ان� ي�س�وع�5ب�ل� ل�ج�ل
 م�ج�د
 الل�ه
 ل
ي�ت�م�ج�د� اب�ن� الل�ه
 ب
ه

 ف�ل�م�ا س�م
ع� أ�ن�ه� م�ر
يض7 م�ك�ث�6ي�ح
ب5 م�ر�ث�ا و�أ�خ�ت�ه�ا و�ل
ع�از�ر�. 
 .
 ث�م� ب�ع�د� ذ�ل
ك�7ح
ين�ئ
ذ3 ف
ي ال�م�و�ض
ع
 ال�ذ
ي ك�ان� ف
يه
 ي�و�م�ي�ن

�م
يذ
ه
: «ل
ن�ذ�ه�ب� إ
ل�ى ال�ي�ه�ود
ي�ة
 أ�ي�ضا».   ق�ال� ل�ه�8ق�ال� ل
تل
�م
يذ�: «ي�ا م�ع�لXم� الن� ك�ان� ال�ي�ه�ود� ي�ط�ل�ب�ون� أ�ن� ي�ر�ج�م�وك�  التcل

 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «أ�ل�ي�س�ت� س�اع�ات�9و�ت�ذ�ه�ب� أ�ي�ضا إ
ل�ى ه�ن�اك�». 
� ي�ع�ث�ر�  الن�ه�ار
 اث�ن�ت�ي� ع�ش�ر�ة�؟ إ
ن� ك�ان� أ�ح�د7 ي�م�ش
ي ف
ي الن�ه�ار
 ل

 
�ن�ه� ي�ن�ظ�ر� ن�ور� ه�ذ�ا ال�ع�ال�م  و�ل�ك
ن� إ
ن� ك�ان� أ�ح�د7 ي�م�ش
ي10ل
 .«
 ق�ال� ه�ذ�ا و�ب�ع�د�11ف
ي الل�ي�ل
 ي�ع�ث�ر� ل�ن� الن5ور� ل�ي�س� ف
يه

 ذ�ل
ك� ق�ال� ل�ه�م�: «ل
ع�از�ر� ح�ب
يب�ن�ا ق�د� ن�ام�. ل�ك
نXي أ�ذ�ه�ب�
�وق
ظ�ه�».  
�م
يذ�ه�: «ي�ا س�يXد� إ
ن� ك�ان� ق�د� ن�ام� ف�ه�و�12ل  ف�ق�ال� تل
 و�ك�ان� ي�س�وع� ي�ق�ول� ع�ن� م�و�ت
ه
 و�ه�م� ظ�ن5وا أ�ن�ه�13ي�ش�ف�ى». 

 .
�ن
ي�ةd:14ي�ق�ول� ع�ن� ر�ق�اد
 الن�و�م  ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع� ح
ين�ئ
ذ3 عل



 و�أ�ن�ا أ�ف�ر�ح� ل�ج�ل
ك�م� إ
نXي ل�م� أ�ك�ن� ه�ن�اك�15«ل
ع�از�ر� م�ات�. 
 .«
 ف�ق�ال� ت�وم�ا ال�ذ
ي ي�ق�ال� ل�ه�16ل
ت�ؤ�م
ن�وا. و�ل�ك
ن� ل
ن�ذ�ه�ب� إ
ل�ي�ه

�م
يذ
 ر�ف�ق�ائ
ه
: «ل
ن�ذ�ه�ب� ن�ح�ن� أ�ي�ضا ل
ك�ي� ن�م�وت�  الت�و�أ�م� ل
لتcل
م�ع�ه�». 

 ف�ل�م�ا أ�ت�ى ي�س�وع� و�ج�د� أ�ن�ه� ق�د� ص�ار� ل�ه� أ�ر�ب�ع�ة� أ�ي�ام173
 .
 و�ك�ان�ت� ب�ي�ت� ع�ن�ي�ا ق�ر
يب�ةd م
ن� أ�ور�ش�ل
يم� ن�ح�و�18ف
ي ال�ق�ب�ر

 .dق�د�19خ�م�س� ع�ش�ر�ة� غ�ل�و�ة 
 و�ك�ان� ك�ث
ير�ون� م
ن� ال�ي�ه�ود
 ف�ل�م�ا20ج�اء�وا إ
ل�ى م�ر�ث�ا و�م�ر�ي�م� ل
ي�ع�ز5وه�م�ا ع�ن� أ�خ
يه
م�ا. 

�ق�ت�ه� و�أ�م�ا م�ر�ي�م� ف�اس�ت�م�ر�ت�  س�م
ع�ت� م�ر�ث�ا أ�ن� ي�س�وع� آت3 ل
 .
 ف�ق�ال�ت� م�ر�ث�ا ل
ي�س�وع�: «ي�ا س�يXد� ل�و� ك�ن�ت�21ج�ال
س�ةd ف
ي ال�ب�ي�ت

 ل�ك
نXي الن� أ�ي�ضا أ�ع�ل�م� أ�ن� ك�ل� م�ا22ه�ه�ن�ا ل�م� ي�م�ت� أ�خ
ي. 
 ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�:23ت�ط�ل�ب� م
ن� الل�ه
 ي�ع�ط
يك� الل�ه� إ
ي�اه�». 

 .«
 ق�ال�ت� ل�ه� م�ر�ث�ا: «أ�ن�ا أ�ع�ل�م� أ�ن�ه� س�ي�ق�وم�24«س�ي�ق�وم� أ�خ�وك
 .«
 ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «أ�ن�ا ه�و�25ف
ي ال�ق
ي�ام�ة
 ف
ي ال�ي�و�م
 ال�خ
ير

 و�ك�ل265ال�ق
ي�ام�ة� و�ال�ح�ي�اة�. م�ن� آم�ن� ب
ي و�ل�و� م�ات� ف�س�ي�ح�ي�ا 
�ب�د
. أ�ت�ؤ�م
ن
ين�  م�ن� ك�ان� ح�يcا و�آم�ن� ب
ي ف�ل�ن� ي�م�وت� إ
ل�ى ال

 ق�ال�ت� ل�ه�: «ن�ع�م� ي�ا س�يXد�. أ�ن�ا ق�د� آم�ن�ت� أ�ن�ك� أ�ن�ت�27ب
ه�ذ�ا؟» 
 .«
ال�م�س
يح� اب�ن� الل�ه
 الت
ي إ
ل�ى ال�ع�ال�م

 و�ل�م�ا ق�ال�ت� ه�ذ�ا م�ض�ت� و�د�ع�ت� م�ر�ي�م� أ�خ�ت�ه�ا س
رcا28
 .«
 أ�م�ا ت
ل�ك� ف�ل�م�ا29ق�ائ
ل�ةd: «ٱل�م�ع�لXم� ق�د� ح�ض�ر� و�ه�و� ي�د�ع�وك



 .
 و�ل�م� ي�ك�ن� ي�س�وع� ق�د�30س�م
ع�ت� ق�ام�ت� س�ر
يعا و�ج�اء�ت� إ
ل�ي�ه
�ق�ت�ه� ف
يه
 م�ر�ث�ا.  ج�اء� إ
ل�ى ال�ق�ر�ي�ة
 ب�ل� ك�ان� ف
ي ال�م�ك�ان
 ال�ذ
ي ل

 ث�م� إ
ن� ال�ي�ه�ود� ال�ذ
ين� ك�ان�وا م�ع�ه�ا ف
ي ال�ب�ي�ت
 ي�ع�ز5ون�ه�ا ل�م�ا31
d و�خ�ر�ج�ت� ت�ب
ع�وه�ا ق�ائ
ل
ين�: «إ
ن�ه�ا  ر�أ�و�ا م�ر�ي�م� ق�ام�ت� ع�اج
ل

 ف�م�ر�ي�م� ل�م�ا أ�ت�ت� إ
ل�ى32ت�ذ�ه�ب� إ
ل�ى ال�ق�ب�ر
 ل
ت�ب�ك
ي� ه�ن�اك�». 
 ح�ي�ث� ك�ان� ي�س�وع� و�ر�أ�ت�ه� خ�ر�ت� ع
ن�د� ر
ج�ل�ي�ه
 ق�ائ
ل�ةd ل�ه�: «ي�ا س�يXد�

 ف�ل�م�ا ر�آه�ا ي�س�وع� ت�ب�ك
ي33ل�و� ك�ن�ت� ه�ه�ن�ا ل�م� ي�م�ت� أ�خ
ي». 
 و�ال�ي�ه�ود� ال�ذ
ين� ج�اء�وا م�ع�ه�ا ي�ب�ك�ون� ان�ز�ع�ج� ب
الر5وح
 و�اض�ط�ر�ب�

 و�ق�ال�: «أ�ي�ن� و�ض�ع�ت�م�وه�؟» ق�ال�وا ل�ه�: «ي�ا س�يXد� ت�ع�ال�34
 ف�ق�ال� ال�ي�ه�ود�: «ٱن�ظ�ر�وا ك�ي�ف�36ب�ك�ى ي�س�وع�. 35و�ان�ظ�ر�». 

 و�ق�ال� ب�ع�ض7 م
ن�ه�م�: «أ�ل�م� ي�ق�د
ر� ه�ذ�ا ال�ذ
ي37ك�ان� ي�ح
ب5ه�». 
� ي�م�وت�؟».  ف�ت�ح� ع�ي�ن�ي
 ال�ع�م�ى أ�ن� ي�ج�ع�ل� ه�ذ�ا أ�ي�ضا ل

 ف�ان�ز�ع�ج� ي�س�وع� أ�ي�ضا ف
ي ن�ف�س
ه
 و�ج�اء� إ
ل�ى ال�ق�ب�ر
 و�ك�ان�38
 ق�ال� ي�س�وع�: «ٱر�ف�ع�وا39م�غ�ار�ةd و�ق�د� و�ض
ع� ع�ل�ي�ه
 ح�ج�ر7. 

 ال�ح�ج�ر�». ق�ال�ت� ل�ه� م�ر�ث�ا أ�خ�ت� ال�م�ي�ت
: «ي�ا س�يXد� ق�د� أ�ن�ت�ن� ل�ن�
 ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «أ�ل�م� أ�ق�ل� ل�ك
: إ
ن� آم�ن�ت
40ل�ه� أ�ر�ب�ع�ة� أ�ي�ام3». 

 ف�ر�ف�ع�وا ال�ح�ج�ر� ح�ي�ث� ك�ان� ال�م�ي�ت�41ت�ر�ي�ن� م�ج�د� الل�ه
؟». 
 م�و�ض�وعا و�ر�ف�ع� ي�س�وع� ع�ي�ن�ي�ه
 إ
ل�ى ف�و�ق� و�ق�ال�: «أ�ي5ه�ا الب�

�ن�ك� س�م
ع�ت� ل
ي   و�أ�ن�ا ع�ل
م�ت� أ�ن�ك� ف
ي ك�لX ح
ين423أ�ش�ك�ر�ك� ل
 ت�س�م�ع� ل
ي. و�ل�ك
ن� ل�ج�ل
 ه�ذ�ا ال�ج�م�ع
 ال�و�اق
ف
 ق�ل�ت� ل
ي�ؤ�م
ن�وا



 و�ل�م�ا ق�ال� ه�ذ�ا ص�ر�خ� ب
ص�و�ت3 ع�ظ
يم43:3أ�ن�ك� أ�ر�س�ل�ت�ن
ي». 
�ه�44«ل
ع�از�ر� ه�ل�م� خ�ار
جا»   ف�خ�ر�ج� ال�م�ي�ت� و�ي�د�اه� و�ر
ج�ل

 م�ر�ب�وط�ات7 ب
أ�ق�م
ط�ة3 و�و�ج�ه�ه� م�ل�ف�وف7 ب
م
ن�د
يل3. ف�ق�ال� ل�ه�م�
ي�س�وع�: «ح�ل5وه� و�د�ع�وه� ي�ذ�ه�ب�». 

 ف�ك�ث
ير�ون� م
ن� ال�ي�ه�ود
 ال�ذ
ين� ج�اء�وا إ
ل�ى م�ر�ي�م�45
 .
 و�أ�م�ا ق�و�م7 م
ن�ه�م�46و�ن�ظ�ر�وا م�ا ف�ع�ل� ي�س�وع� آم�ن�وا ب
ه

 ف�م�ض�و�ا إ
ل�ى ال�ف�رXيس
يXين� و�ق�ال�وا ل�ه�م� ع�م�ا ف�ع�ل� ي�س�وع�.
 ف�ج�م�ع� ر�ؤ�س�اء� ال�ك�ه�ن�ة
 و�ال�ف�رXيس
ي5ون� م�ج�م�عا و�ق�ال�وا:47

 .dير�ة
 إ
ن�48«م�اذ�ا ن�ص�ن�ع�؟ ف�إ
ن� ه�ذ�ا ال
ن�س�ان� ي�ع�م�ل� آي�ات3 ك�ث
 ت�ر�ك�ن�اه� ه�ك�ذ�ا ي�ؤ�م
ن� ال�ج�م
يع� ب
ه
 ف�ي�أ�ت
ي الر5وم�ان
ي5ون� و�ي�أ�خ�ذ�ون�

 ف�ق�ال� ل�ه�م� و�اح
د7 م
ن�ه�م� و�ه�و� ق�ي�اف�ا ك�ان�49م�و�ض
ع�ن�ا و�أ�م�ت�ن�ا». 
 ر�ئ
يسا ل
ل�ك�ه�ن�ة
 ف
ي ت
ل�ك� الس�ن�ة
: «أ�ن�ت�م� ل�س�ت�م� ت�ع�ر
ف�ون� ش�ي�ئا

50
� ت�ف�كXر�ون� أ�ن�ه� خ�ي�ر7 ل�ن�ا أ�ن� ي�م�وت� إ
ن�س�ان7 و�اح
د7 ع�ن  ول
�م�ة� ك�ل5ه�ا».  � ت�ه�ل
ك� ال  و�ل�م� ي�ق�ل� ه�ذ�ا م
ن� ن�ف�س
ه
51الش�ع�ب
 و�ل

 ب�ل� إ
ذ� ك�ان� ر�ئ
يسا ل
ل�ك�ه�ن�ة
 ف
ي ت
ل�ك� الس�ن�ة
 ت�ن�ب�أ� أ�ن� ي�س�وع�
 
�م�ة �م�ة
 ف�ق�ط� ب�ل�52م�ز�م
ع7 أ�ن� ي�م�وت� ع�ن
 ال  و�ل�ي�س� ع�ن
 ال

ل
ي�ج�م�ع� أ�ب�ن�اء� الل�ه
 ال�م�ت�ف�رXق
ين� إ
ل�ى و�اح
د3. 
 ف�ل�م� ي�ك�ن�54ف�م
ن� ذ�ل
ك� ال�ي�و�م
 ت�ش�او�ر�وا ل
ي�ق�ت�ل�وه�. 53

�ن
ي�ةd ب�ل� م�ض�ى م
ن� ه�ن�اك�  ي�س�وع� أ�ي�ضا ي�م�ش
ي ب�ي�ن� ال�ي�ه�ود
 عل



 إ
ل�ى ال�ك�ور�ة
 ال�ق�ر
يب�ة
 م
ن� ال�ب�رXي�ة
 إ
ل�ى م�د
ين�ة3 ي�ق�ال� ل�ه�ا أ�ف�ر�اي
م�
 .
�م
يذ
ه و�م�ك�ث� ه�ن�اك� م�ع� تل

55
 و�ك�ان� ف
ص�ح� ال�ي�ه�ود
 ق�ر
يبا. ف�ص�ع
د� ك�ث
ير�ون� م
ن� ال�ك�و�ر
 ف�ك�ان�وا56إ
ل�ى أ�ور�ش�ل
يم� ق�ب�ل� ال�ف
ص�ح
 ل
ي�ط�هXر�وا أ�ن�ف�س�ه�م�. 

 ي�ط�ل�ب�ون� ي�س�وع� و�ي�ق�ول�ون� ف
يم�ا ب�ي�ن�ه�م� و�ه�م� و�اق
ف�ون� ف
ي
� ي�أ�ت
ي إ
ل�ى ال�ع
يد
؟»  ال�ه�ي�ك�ل
: «م�اذ�ا ت�ظ�ن5ون�؟ ه�ل� ه�و� ل

 و�ك�ان� أ�ي�ضا ر�ؤ�س�اء� ال�ك�ه�ن�ة
 و�ال�ف�رXيس
ي5ون� ق�د� أ�ص�د�ر�وا أ�م�را57
أ�ن�ه� إ
ن� ع�ر�ف� أ�ح�د7 أ�ي�ن� ه�و� ف�ل�ي�د�ل� ع�ل�ي�ه
 ل
ك�ي� ي�م�س
ك�وه�.



ا�ل�ص�ح�اح� الث�ان
ي ع�ش�ر�
 ث�م� ق�ب�ل� ال�ف
ص�ح
 ب
س
ت�ة
 أ�ي�ام3 أ�ت�ى ي�س�وع� إ
ل�ى ب�ي�ت
 ع�ن�ي�ا1

 .
�م�و�ات  ف�ص�ن�ع�وا2ح�ي�ث� ك�ان� ل
ع�از�ر� ال�م�ي�ت� ال�ذ
ي أ�ق�ام�ه� م
ن� ال
 ل�ه� ه�ن�اك� ع�ش�اءd. و�ك�ان�ت� م�ر�ث�ا ت�خ�د
م� و�أ�م�ا ل
ع�از�ر� ف�ك�ان� أ�ح�د�

 ف�أ�خ�ذ�ت� م�ر�ي�م� م�نا م
ن� ط
يب
 ن�ار
د
ين33ال�م�ت�ك
ئ
ين� م�ع�ه�. 

 خ�ال
ص3 ك�ث
ير
 الث�م�ن
 و�د�ه�ن�ت� ق�د�م�ي� ي�س�وع� و�م�س�ح�ت� ق�د�م�ي�ه

 .
� ال�ب�ي�ت� م
ن� ر�ائ
ح�ة
 الطXيب  ف�ق�ال� و�اح
د7 م
ن�4ب
ش�ع�ر
ه�ا ف�ام�ت�ل�
�م
يذ
ه
 و�ه�و� ي�ه�وذ�ا س
م�ع�ان� ال
س�خ�ر�ي�وط
ي5 ال�م�ز�م
ع� أ�ن�  تل

�ث�م
ئ�ة
 د
ين�ار3 و�ي�ع�ط�5ي�س�لXم�ه�:   «ل
م�اذ�ا ل�م� ي�ب�ع� ه�ذ�ا الطXيب� ب
ثل
�ن�ه� ك�ان� ي�ب�ال
ي ب
ال�ف�ق�ر�اء
 ب�ل�6ل
ل�ف�ق�ر�اء
؟»   ق�ال� ه�ذ�ا ل�ي�س� ل

�ن�ه� ك�ان� س�ار
قا و�ك�ان� الص5ن�د�وق� ع
ن�د�ه� و�ك�ان� ي�ح�م
ل� م�ا  ل
 .
 ف�ق�ال� ي�س�وع�: «ٱت�ر�ك�وه�ا. إ
ن�ه�ا ل
ي�و�م
 ت�ك�ف
ين
ي ق�د�7ي�ل�ق�ى ف
يه

 ل�ن� ال�ف�ق�ر�اء� م�ع�ك�م� ف
ي ك�لX ح
ين3 و�أ�م�ا أ�ن�ا ف�ل�س�ت�8ح�ف
ظ�ت�ه� 
م�ع�ك�م� ف
ي ك�لX ح
ين3». 

 ف�ع�ل
م� ج�م�ع7 ك�ث
ير7 م
ن� ال�ي�ه�ود
 أ�ن�ه� ه�ن�اك� ف�ج�اء�وا ل�ي�س�9
 ل�ج�ل
 ي�س�وع� ف�ق�ط� ب�ل� ل
ي�ن�ظ�ر�وا أ�ي�ضا ل
ع�از�ر� ال�ذ
ي أ�ق�ام�ه� م
ن�

 .
�م�و�ات  ف�ت�ش�او�ر� ر�ؤ�س�اء� ال�ك�ه�ن�ة
 ل
ي�ق�ت�ل�وا ل
ع�از�ر� أ�ي�ضا10ال
 ل�ن� ك�ث
ير
ين� م
ن� ال�ي�ه�ود
 ك�ان�وا ب
س�ب�ب
ه
 ي�ذ�ه�ب�ون� و�ي�ؤ�م
ن�ون�11

ب
ي�س�وع�. 



12
 و�ف
ي ال�غ�د
 س�م
ع� ال�ج�م�ع� ال�ك�ث
ير� ال�ذ
ي ج�اء� إ
ل�ى ال�ع
يد
 ف�أ�خ�ذ�وا س�ع�وف� الن�خ�ل
13أ�ن� ي�س�وع� آت3 إ
ل�ى أ�ور�ش�ل
يم� 

 و�خ�ر�ج�وا ل
ل
ق�ائ
ه
 و�ك�ان�وا ي�ص�ر�خ�ون�: «أ�وص�ن�ا! م�ب�ار�ك7 الت
ي
 و�و�ج�د� ي�س�وع� ج�ح�شا14ب
اس�م
 الر�بX م�ل
ك� إ
س�ر�ائ
يل�!» 

� ت�خ�اف
ي ي�ا اب�ن�ة�15ف�ج�ل�س� ع�ل�ي�ه
 ك�م�ا ه�و� م�ك�ت�وب7:   «ل
 ص�ِ
ه�ي�و�ن�. ه�و�ذ�ا م�ل
ك�ك
 ي�أ�ت
ي ج�ال
سا ع�ل�ى ج�ح�ش
 أ�ت�ان3».

d و�ل�ك
ن� ل�م�ا ت�م�ج�د�16 �م
يذ�ه� أ�و�ل �م�ور� ل�م� ي�ف�ه�م�ه�ا تل  و�ه�ذ
ه
 ال
 ي�س�وع� ح
ين�ئ
ذ3 ت�ذ�ك�ر�وا أ�ن� ه�ذ
ه
 ك�ان�ت� م�ك�ت�وب�ةd ع�ن�ه� و�أ�ن�ه�م�

 و�ك�ان� ال�ج�م�ع� ال�ذ
ي م�ع�ه� ي�ش�ه�د� أ�ن�ه� د�ع�ا17ص�ن�ع�وا ه�ذ
ه
 ل�ه�. 
 .
�م�و�ات �ق�اه�18ل
ع�از�ر� م
ن� ال�ق�ب�ر
 و�أ�ق�ام�ه� م
ن� ال  ل
ه�ذ�ا أ�ي�ضا ل

�ن�ه�م� س�م
ع�وا أ�ن�ه� ك�ان� ق�د� ص�ن�ع� ه�ذ
ه
 الي�ة�.   ف�ق�ال�19ال�ج�م�ع� ل
� ت�ن�ف�ع�ون�  ال�ف�رXيس
ي5ون� ب�ع�ض�ه�م� ل
ب�ع�ض3: «ٱن�ظ�ر�وا! إ
ن�ك�م� ل

ش�ي�ئا! ه�و�ذ�ا ال�ع�ال�م� ق�د� ذ�ه�ب� و�ر�اء�ه�!». 
 و�ك�ان� أ�ن�اس7 ي�ون�ان
ي5ون� م
ن� ال�ذ
ين� ص�ع
د�وا ل
ي�س�ج�د�وا20

 .
�ء
 إ
ل�ى ف
يل�ب5س� ال�ذ
ي م
ن� ب�ي�ت
21ف
ي ال�ع
يد  ف�ت�ق�د�م� ه�ؤ�ل
 ص�ي�د�ا ال�ج�ل
يل
 و�س�أ�ل�وه�: «ي�ا س�يXد� ن�ر
يد� أ�ن� ن�ر�ى ي�س�وع�»

�ن�د�ر�او�س� ث�م� ق�ال� أ�ن�د�ر�او�س�22  ف�أ�ت�ى ف
يل�ب5س� و�ق�ال� ل
 و�أ�م�ا ي�س�وع� ف�أ�ج�اب�ه�م�ا: «ق�د� أ�ت�ت
23و�ف
يل�ب5س� ل
ي�س�وع�. 

 .
 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�:24الس�اع�ة� ل
ي�ت�م�ج�د� اب�ن� ال
ن�س�ان
 إ
ن� ل�م� ت�ق�ع� ح�ب�ة� ال�ح
ن�ط�ة
 ف
ي ال�ر�ض
 و�ت�م�ت� ف�ه
ي� ت�ب�ق�ى



 م�ن� ي�ح
ب255و�ح�د�ه�ا. و�ل�ك
ن� إ
ن� م�ات�ت� ت�أ�ت
ي ب
ث�م�ر3 ك�ث
ير3. 
 ن�ف�س�ه� ي�ه�ل
ك�ه�ا و�م�ن� ي�ب�غ
ض� ن�ف�س�ه� ف
ي ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
 ي�ح�ف�ظ�ه�ا

 إ
ن� ك�ان� أ�ح�د7 ي�خ�د
م�ن
ي ف�ل�ي�ت�ب�ع�ن
ي و�ح�ي�ث�26إ
ل�ى ح�ي�اة3 أ�ب�د
ي�ة3. 
 أ�ك�ون� أ�ن�ا ه�ن�اك� أ�ي�ضا ي�ك�ون� خ�اد
م
ي. و�إ
ن� ك�ان� أ�ح�د7 ي�خ�د
م�ن
ي

 ا�لن� ن�ف�س
ي ق�د
 اض�ط�ر�ب�ت�. و�م�اذ�ا أ�ق�ول�؟27ي�ك�ر
م�ه� الب�. 
 أ�ي5ه�ا الب� ن�جXن
ي م
ن� ه�ذ
ه
 الس�اع�ة
. و�ل�ك
ن� ل�ج�ل
 ه�ذ�ا أ�ت�ي�ت�

 .
 أ�ي5ه�ا الب� م�جXد
 اس�م�ك�». ف�ج�اء� ص�و�ت287إ
ل�ى ه�ذ
ه
 الس�اع�ة
 ف�ال�ج�م�ع� ال�ذ
ي ك�ان�29م
ن� الس�م�اء
: «م�ج�د�ت� و�أ�م�جXد� أ�ي�ضا». 

 و�اق
فا و�س�م
ع� ق�ال�: «ق�د� ح�د�ث� ر�ع�د7». و�آخ�ر�ون� ق�ال�وا: «ق�د�
 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ل�ي�س� م
ن� أ�ج�ل
ي ص�ار� ه�ذ�ا30ك�ل�م�ه� مل�ك7». 

 ا�لن� د�ي�ن�ون�ة� ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
. ا�لن�31الص�و�ت� ب�ل� م
ن� أ�ج�ل
ك�م�. 
 و�أ�ن�ا إ
ن
 ار�ت�ف�ع�ت� ع�ن
32ي�ط�ر�ح� ر�ئ
يس� ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
 خ�ار
جا. 

 ق�ال� ه�ذ�ا م�ش
يرا إ
ل�ى أ�ي�ة
33ال�ر�ض
 أ�ج�ذ
ب� إ
ل�ي� ال�ج�م
يع�». 
 ف�أ�ج�اب�ه� ال�ج�م�ع�: «ن�ح�ن�34م
يت�ة3 ك�ان� م�ز�م
عا أ�ن� ي�م�وت�. 

�ب�د
 ف�ك�ي�ف�  س�م
ع�ن�ا م
ن� الن�ام�وس
 أ�ن� ال�م�س
يح� ي�ب�ق�ى إ
ل�ى ال
 ت�ق�ول� أ�ن�ت� إ
ن�ه� ي�ن�ب�غ
ي أ�ن� ي�ر�ت�ف
ع� اب�ن� ال
ن�س�ان
؟ م�ن� ه�و� ه�ذ�ا

 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ٱلن5ور� م�ع�ك�م� ز�م�انا35اب�ن� ال
ن�س�ان
؟» 
�م�. d ب�ع�د� ف�س
ير�وا م�ا د�ام� ل�ك�م� الن5ور� ل
ئ�ل� ي�د�ر
ك�ك�م� الظcل  ق�ل
يل

� ي�ع�ل�م� إ
ل�ى أ�ي�ن� ي�ذ�ه�ب�.  �م
 ل  م�ا36و�ال�ذ
ي ي�س
ير� ف
ي الظcل



 د�ام� ل�ك�م� الن5ور� آم
ن�وا ب
الن5ور
 ل
ت�ص
ير�وا أ�ب�ن�اء� الن5ور
». ت�ك�ل�م�
ي�س�وع� ب
ه�ذ�ا ث�م� م�ض�ى و�اخ�ت�ف�ى ع�ن�ه�م�. 

 و�م�ع� أ�ن�ه� ك�ان� ق�د� ص�ن�ع� أ�م�ام�ه�م� آي�ات3 ه�ذ�ا ع�د�د�ه�ا ل�م�37
 
 ل
ي�ت
م� ق�و�ل� إ
ش�ع�ي�اء� الن�ب
يX: «ي�ا ر�ب5 م�ن� ص�د�ق�38ي�ؤ�م
ن�وا ب
ه

 ل
ه�ذ�ا ل�م� ي�ق�د
ر�وا أ�ن�39خ�ب�ر�ن�ا و�ل
م�ن
 اس�ت�ع�ل
ن�ت� ذ
ر�اع� الر�بX؟» 
 «ق�د� أ�ع�م�ى ع�ي�ون�ه�م�40ي�ؤ�م
ن�وا. ل�ن� إ
ش�ع�ي�اء� ق�ال� أ�ي�ضا: 

 و�أ�غ�ل�ظ� ق�ل�وب�ه�م� ل
ئ�ل� ي�ب�ص
ر�وا ب
ع�ي�ون
ه
م� و�ي�ش�ع�ر�وا ب
ق�ل�وب
ه
م�
 ق�ال� إ
ش�ع�ي�اء� ه�ذ�ا ح
ين� ر�أ�ى م�ج�د�ه�41و�ي�ر�ج
ع�وا ف�أ�ش�ف
ي�ه�م�». 

 و�ل�ك
ن� م�ع� ذ�ل
ك� آم�ن� ب
ه
 ك�ث
ير�ون� م
ن� الر5ؤ�س�اء
42و�ت�ك�ل�م� ع�ن�ه�. 
 أ�ي�ضا غ�ي�ر� أ�ن�ه�م� ل
س�ب�ب
 ال�ف�رXيس
يXين� ل�م� ي�ع�ت�ر
ف�وا ب
ه
 ل
ئ�ل� ي�ص
ير�وا

 
�ن�ه�م� أ�ح�ب5وا م�ج�د� الن�اس
 أ�ك�ث�ر� م
ن� م�ج�د
43خ�ار
ج� ال�م�ج�م�ع  ل
 .
الل�ه

 ف�ن�اد�ى ي�س�وع�: «ٱل�ذ
ي ي�ؤ�م
ن� ب
ي ل�ي�س� ي�ؤ�م
ن� ب
ي ب�ل�44
 أ�ن�ا46و�ٱل�ذ
ي ي�ر�ان
ي ي�ر�ى ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي. 45ب
ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي. 

� ي�م�ك�ث�  ق�د� ج
ئ�ت� ن�ورا إ
ل�ى ال�ع�ال�م
 ح�ت�ى ك�ل5 م�ن� ي�ؤ�م
ن� ب
ي ل
 .
�47ف
ي الظ5ل�م�ة �م
ي و�ل�م� ي�ؤ�م
ن� ف�أ�ن�ا ل  و�إ
ن� س�م
ع� أ�ح�د7 كل

�خ�لXص� ال�ع�ال�م�.  
�د
ين� ال�ع�ال�م� ب�ل� ل �نXي ل�م� آت
 ل  م�ن�48أ�د
ين�ه� ل
�م� ال�ذ
ي �م
ي ف�ل�ه� م�ن� ي�د
ين�ه�. ا�ل�كل  ر�ذ�ل�ن
ي و�ل�م� ي�ق�ب�ل� كل

 
�نXي ل�م� أ�ت�ك�ل�م�49ت�ك�ل�م�ت� ب
ه
 ه�و� ي�د
ين�ه� ف
ي ال�ي�و�م
 ال�خ
ير  ل
:dي�ة
 م
ن� ن�ف�س
ي ل�ك
ن� الب� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي ه�و� أ�ع�ط�ان
ي و�ص



 و�أ�ن�ا أ�ع�ل�م� أ�ن� و�ص
ي�ت�ه� ه
ي� ح�ي�اة507م�اذ�ا أ�ق�ول� و�ب
م�اذ�ا أ�ت�ك�ل�م�. 
أ�ب�د
ي�ة7. ف�م�ا أ�ت�ك�ل�م� أ�ن�ا ب
ه
 ف�ك�م�ا ق�ال� ل
ي الب� ه�ك�ذ�ا أ�ت�ك�ل�م�».



ا�ل�ص�ح�اح� الث�ال
ث� ع�ش�ر�
 أ�م�ا ي�س�وع� ق�ب�ل� ع
يد
 ال�ف
ص�ح
 و�ه�و� ع�ال
م7 أ�ن� س�اع�ت�ه� ق�د�1

 ج�اء�ت� ل
ي�ن�ت�ق
ل� م
ن� ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
 إ
ل�ى الب
 إ
ذ� ك�ان� ق�د� أ�ح�ب�
 ف�ح
ين� ك�ان�2خ�اص�ت�ه� ال�ذ
ين� ف
ي ال�ع�ال�م
 أ�ح�ب�ه�م� إ
ل�ى ال�م�ن�ت�ه�ى. 

 ال�ع�ش�اء� و�ق�د� أ�ل�ق�ى الش�ي�ط�ان� ف
ي ق�ل�ب
 ي�ه�وذ�ا س
م�ع�ان�
 ي�س�وع� و�ه�و� ع�ال
م7 أ�ن� الب� ق�د�3ال
س�خ�ر�ي�وط
يX أ�ن� ي�س�لXم�ه� 


 د�ف�ع� ك�ل� ش�ي�ء3 إ
ل�ى ي�د�ي�ه
 و�أ�ن�ه� م
ن� ع
ن�د
 الل�ه
 خ�ر�ج� و�إ
ل�ى الل�ه
 ق�ام� ع�ن
 ال�ع�ش�اء
 و�خ�ل�ع� ث
ي�اب�ه� و�أ�خ�ذ� م
ن�ش�ف�ةd و�ات�ز�ر�4ي�م�ض
ي 

�م
يذ
5ب
ه�ا   ث�م� ص�ب� م�اءd ف
ي م
غ�س�ل3 و�اب�ت�د�أ� ي�غ�س
ل� أ�ر�ج�ل� التcل
 ف�ج�اء� إ
ل�ى6و�ي�م�س�ح�ه�ا ب
ال�م
ن�ش�ف�ة
 ال�ت
ي ك�ان� م�ت�ز
را ب
ه�ا. 

 س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س�. ف�ق�ال� ل�ه� ذ�اك�: «ي�ا س�يXد� أ�ن�ت� ت�غ�س
ل�
 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ل�س�ت� ت�ع�ل�م� أ�ن�ت� الن� م�ا أ�ن�ا أ�ص�ن�ع�7ر
ج�ل�ي�!» 

 ق�ال� ل�ه� ب�ط�ر�س�: «ل�ن� ت�غ�س
ل�8و�ل�ك
ن�ك� س�ت�ف�ه�م� ف
يم�ا ب�ع�د�». 
� أ�غ�س
ل�ك� ف�ل�ي�س� ل�ك�  ر
ج�ل�ي� أ�ب�دا!» أ�ج�اب�ه� ي�س�وع�: «إ
ن� ك�ن�ت� ل

 ق�ال� ل�ه� س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س�: «ي�ا س�يXد� ل�ي�س�9م�ع
ي ن�ص
يب7». 
 ق�ال� ل�ه� ي�س�وع�:10ر
ج�ل�ي� ف�ق�ط� ب�ل� أ�ي�ضا ي�د�ي� و�ر�أ�س
ي». 

� إ
ل�ى غ�س�ل
 ر
ج�ل�ي�ه
 ب�ل�  «ٱل�ذ
ي ق�د
 اغ�ت�س�ل� ل�ي�س� ل�ه� ح�اج�ة7 إ
ل
 ه�و� ط�اه
ر7 ك�ل5ه�. و�أ�ن�ت�م� ط�اه
ر�ون� و�ل�ك
ن� ل�ي�س� ك�ل5ك�م�».

�ن�ه� ع�ر�ف� م�س�لXم�ه� ل
ذ�ل
ك� ق�ال�: «ل�س�ت�م� ك�ل5ك�م� ط�اه
ر
ين�».11  ل



 ف�ل�م�ا ك�ان� ق�د� غ�س�ل� أ�ر�ج�ل�ه�م� و�أ�خ�ذ� ث
ي�اب�ه� و�ات�ك�أ� أ�ي�ضا12
 أ�ن�ت�م� ت�د�ع�ون�ن
ي13ق�ال� ل�ه�م�: «أ�ت�ف�ه�م�ون� م�ا ق�د� ص�ن�ع�ت� ب
ك�م�؟ 

�نXي أ�ن�ا ك�ذ�ل
ك�.   ف�إ
ن� ك�ن�ت�14م�ع�لXما و�س�يXدا و�ح�س�نا ت�ق�ول�ون� ل
 و�أ�ن�ا الس�يXد� و�ال�م�ع�لXم� ق�د� غ�س�ل�ت� أ�ر�ج�ل�ك�م� ف�أ�ن�ت�م� ي�ج
ب� ع�ل�ي�ك�م�

15dأ�ن� ي�غ�س
ل� ب�ع�ض�ك�م� أ�ر�ج�ل� ب�ع�ض3  �نXي أ�ع�ط�ي�ت�ك�م� م
ث�ال  ل
 ا�ل�ح�ق�16ح�ت�ى ك�م�ا ص�ن�ع�ت� أ�ن�ا ب
ك�م� ت�ص�ن�ع�ون� أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا. 

�  ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ
ن�ه� ل�ي�س� ع�ب�د7 أ�ع�ظ�م� م
ن� س�يXد
ه
 و�ل
 .
 إ
ن� ع�ل
م�ت�م� ه�ذ�ا ف�ط�وب�اك�م� إ
ن�17ر�س�ول7 أ�ع�ظ�م� م
ن� م�ر�س
ل
ه

ع�م
ل�ت�م�وه�. 
 ل�س�ت� أ�ق�ول� ع�ن� ج�م
يع
ك�م�. أ�ن�ا أ�ع�ل�م� ال�ذ
ين�18

 اخ�ت�ر�ت�ه�م�. ل�ك
ن� ل
ي�ت
م� ال�ك
ت�اب�: ا�ل�ذ
ي ي�أ�ك�ل� م�ع
ي ال�خ�ب�ز� ر�ف�ع�
 أ�ق�ول� ل�ك�م� الن� ق�ب�ل� أ�ن� ي�ك�ون� ح�ت�ى م�ت�ى19ع�ل�ي� ع�ق
ب�ه�. 

 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: ال�ذ
ي20ك�ان� ت�ؤ�م
ن�ون� أ�نXي أ�ن�ا ه�و�. 
 ي�ق�ب�ل� م�ن� أ�ر�س
ل�ه� ي�ق�ب�ل�ن
ي و�ال�ذ
ي ي�ق�ب�ل�ن
ي ي�ق�ب�ل� ال�ذ
ي

أ�ر�س�ل�ن
ي». 
 ل�م�ا ق�ال� ي�س�وع� ه�ذ�ا اض�ط�ر�ب� ب
الر5وح
 و�ش�ه
د� و�ق�ال�:21

 «ٱل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ
ن� و�اح
دا م
ن�ك�م� س�ي�س�لXم�ن
ي».
�م
يذ� ي�ن�ظ�ر�ون� ب�ع�ض�ه�م� إ
ل�ى ب�ع�ض3 و�ه�م�22  ف�ك�ان� التcل

 و�ك�ان� م�ت�ك
ئا ف
ي ح
ض�ن
23م�ح�ت�ار�ون� ف
ي م�ن� ق�ال� ع�ن�ه�. 
�م
يذ
ه
 ك�ان� ي�س�وع� ي�ح
ب5ه�.   ف�أ�و�م�أ� إ
ل�ي�ه
24ي�س�وع� و�اح
د7 م
ن� تل



 س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س� أ�ن� ي�س�أ�ل� م�ن� ع�س�ى أ�ن� ي�ك�ون� ال�ذ
ي ق�ال�
 ف�ات�ك�أ� ذ�اك� ع�ل�ى ص�د�ر
 ي�س�وع� و�ق�ال� ل�ه�: «ي�ا س�يXد�25ع�ن�ه�. 

 أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ه�و� ذ�اك� ال�ذ
ي أ�غ�م
س� أ�ن�ا26م�ن� ه�و�؟» 
 الل5ق�م�ة� و�أ�ع�ط
يه
». ف�غ�م�س� الل5ق�م�ة� و�أ�ع�ط�اه�ا ل
ي�ه�وذ�ا س
م�ع�ان�

 .Xي
 ف�ب�ع�د� الل5ق�م�ة
 د�خ�ل�ه� الش�ي�ط�ان�. ف�ق�ال� ل�ه�27ال
س�خ�ر�ي�وط
 و�أ�م�ا ه�ذ�ا28ي�س�وع�: «م�ا أ�ن�ت� ت�ع�م�ل�ه� ف�اع�م�ل�ه� ب
أ�ك�ث�ر
 س�ر�ع�ة3». 

 ل�ن� ق�و�ما إ
ذ�29ف�ل�م� ي�ف�ه�م� أ�ح�د7 م
ن� ال�م�ت�ك
ئ
ين� ل
م�اذ�ا ك�ل�م�ه� ب
ه 
 ك�ان� الص5ن�د�وق� م�ع� ي�ه�وذ�ا ظ�ن5وا أ�ن� ي�س�وع� ق�ال� ل�ه�: اش�ت�ر
 م�ا

 .
ن�ح�ت�اج� إ
ل�ي�ه
 ل
ل�ع
يد
 أ�و� أ�ن� ي�ع�ط
ي� ش�ي�ئا ل
ل�ف�ق�ر�اء
30.d  ف�ذ�اك� ل�م�ا أ�خ�ذ� الل5ق�م�ة� خ�ر�ج� ل
ل�و�ق�ت
. و�ك�ان� ل�ي�ل

 ف�ل�م�ا خ�ر�ج� ق�ال� ي�س�وع�: «ٱلن� ت�م�ج�د� اب�ن� ال
ن�س�ان
 و�ت�م�ج�د�31
 .
 إ
ن� ك�ان� الل�ه� ق�د� ت�م�ج�د� ف
يه
 ف�إ
ن� الل�ه� س�ي�م�جXد�ه�32الل�ه� ف
يه

�د
ي أ�ن�ا م�ع�ك�م� ز�م�انا33ف
ي ذ�ات
ه
 و�ي�م�جXد�ه� س�ر
يعا.   ي�ا أ�و�ل
� d ب�ع�د�. س�ت�ط�ل�ب�ون�ن
ي و�ك�م�ا ق�ل�ت� ل
ل�ي�ه�ود
: ح�ي�ث� أ�ذ�ه�ب� أ�ن�ا ل  ق�ل
يل

 و�ص
ي�ة34dت�ق�د
ر�ون� أ�ن�ت�م� أ�ن� ت�أ�ت�وا أ�ق�ول� ل�ك�م� أ�ن�ت�م� الن�. 
 ج�د
يد�ةd أ�ن�ا أ�ع�ط
يك�م�: أ�ن� ت�ح
ب5وا ب�ع�ض�ك�م� ب�ع�ضا. ك�م�ا أ�ح�ب�ب�ت�ك�م�

 ب
ه�ذ�ا ي�ع�ر
ف� ال�ج�م
يع�35أ�ن�ا ت�ح
ب5ون� أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا ب�ع�ض�ك�م� ب�ع�ضا. 
�م
يذ
ي: إ
ن� ك�ان� ل�ك�م� ح�ب� ب�ع�ضا ل
ب�ع�ض3».  أ�ن�ك�م� تل

 ق�ال� ل�ه� س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س�: «ي�ا س�يXد� إ
ل�ى أ�ي�ن�36
� ت�ق�د
ر� الن� أ�ن�  ت�ذ�ه�ب�؟» أ�ج�اب�ه� ي�س�وع�: «ح�ي�ث� أ�ذ�ه�ب� ل



 ق�ال� ل�ه� ب�ط�ر�س�: «ي�ا37ت�ت�ب�ع�ن
ي و�ل�ك
ن�ك� س�ت�ت�ب�ع�ن
ي أ�خ
يرا». 
� أ�ق�د
ر� أ�ن� أ�ت�ب�ع�ك� الن�؟ إ
نXي أ�ض�ع� ن�ف�س
ي  س�يXد� ل
م�اذ�ا ل

 أ�ج�اب�ه� ي�س�وع�: «أ�ت�ض�ع� ن�ف�س�ك� ع�نXي؟ ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق�38ع�ن�ك�». 
� ي�ص
يح� الدXيك� ح�ت�ى ت�ن�ك
ر�ن
ي ثل�ث� م�ر�ات3». أ�ق�ول� ل�ك�: ل



ا�ل�ص�ح�اح� الر�اب
ع� ع�ش�ر�
� ت�ض�ط�ر
ب� ق�ل�وب�ك�م�. أ�ن�ت�م� ت�ؤ�م
ن�ون� ب
الل�ه
 ف�آم
ن�وا ب
ي.1  «ل

� ف�إ
نXي ك�ن�ت� ق�د� ق�ل�ت� ل�ك�م�.2  ف
ي ب�ي�ت
 أ�ب
ي م�ن�از
ل� ك�ث
ير�ة7 و�إ
ل
�ع
د� ل�ك�م� م�ك�انا  
 و�إ
ن� م�ض�ي�ت� و�أ�ع�د�د�ت� ل�ك�م�3أ�ن�ا أ�م�ض
ي ل

 م�ك�انا آت
ي أ�ي�ضا و�آخ�ذ�ك�م� إ
ل�ي� ح�ت�ى ح�ي�ث� أ�ك�ون� أ�ن�ا ت�ك�ون�ون�
و�ت�ع�ل�م�ون� ح�ي�ث� أ�ن�ا أ�ذ�ه�ب� و�ت�ع�ل�م�ون� الط�ر
يق�». 4أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا 

 ق�ال� ل�ه� ت�وم�ا: «ي�ا س�يXد� ل�س�ن�ا ن�ع�ل�م� أ�ي�ن� ت�ذ�ه�ب� ف�ك�ي�ف�5
 ق�ال� ل�ه� ي�س�وع�: «أ�ن�ا ه�و�6ن�ق�د
ر� أ�ن� ن�ع�ر
ف� الط�ر
يق�؟» 

� ب
ي.  الط�ر
يق� و�ال�ح�ق5 و�ال�ح�ي�اة�. ل�ي�س� أ�ح�د7 ي�أ�ت
ي إ
ل�ى الب
 إ
ل
 ل�و� ك�ن�ت�م� ق�د� ع�ر�ف�ت�م�ون
ي ل�ع�ر�ف�ت�م� أ�ب
ي أ�ي�ضا. و�م
ن� الن�7

 ق�ال� ل�ه� ف
يل�ب5س�: «ي�ا س�يXد� أ�ر
ن�ا8ت�ع�ر
ف�ون�ه� و�ق�د� ر�أ�ي�ت�م�وه�». 
 ق�ال� ل�ه� ي�س�وع�: «أ�ن�ا م�ع�ك�م� ز�م�انا ه�ذ
ه
9الب� و�ك�ف�ان�ا». 

 م�د�ت�ه� و�ل�م� ت�ع�ر
ف�ن
ي ي�ا ف
يل�ب5س�! ا�ل�ذ
ي ر�آن
ي ف�ق�د� ر�أ�ى الب�
 أ�ل�س�ت� ت�ؤ�م
ن� أ�نXي أ�ن�ا ف
ي10ف�ك�ي�ف� ت�ق�ول� أ�ن�ت� أ�ر
ن�ا الب�؟ 


�م� ال�ذ
ي أ�ك�لXم�ك�م� ب
ه
 ل�س�ت� أ�ت�ك�ل�م� ب
ه  الب
 و�الب� ف
ي�؟ ال�كل
 م
ن� ن�ف�س
ي ل�ك
ن� الب� ال�ح�ال� ف
ي� ه�و� ي�ع�م�ل� ال�ع�م�ال�.

� ف�ص�دXق�ون
ي11  ص�دXق�ون
ي أ�نXي ف
ي الب
 و�الب� ف
ي� و�إ
ل
 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: م�ن�12ل
س�ب�ب
 ال�ع�م�ال
 ن�ف�س
ه�ا. 

 ي�ؤ�م
ن� ب
ي ف�ال�ع�م�ال� ال�ت
ي أ�ن�ا أ�ع�م�ل�ه�ا ي�ع�م�ل�ه�ا ه�و� أ�ي�ضا
�نXي م�اض3 إ
ل�ى أ�ب
ي.   و�م�ه�م�ا س�أ�ل�ت�م�13و�ي�ع�م�ل� أ�ع�ظ�م� م
ن�ه�ا ل



 .
 إ
ن� س�أ�ل�ت�م�14ب
اس�م
ي ف�ذ�ل
ك� أ�ف�ع�ل�ه� ل
ي�ت�م�ج�د� الب� ب
ال
ب�ن
ش�ي�ئا ب
اس�م
ي ف�إ
نXي أ�ف�ع�ل�ه�. 

 و�أ�ن�ا16«إ
ن� ك�ن�ت�م� ت�ح
ب5ون�ن
ي ف�اح�ف�ظ�وا و�ص�اي�اي� 15
 أ�ط�ل�ب� م
ن� الب
 ف�ي�ع�ط
يك�م� م�ع�زXيا آخ�ر� ل
ي�م�ك�ث� م�ع�ك�م� إ
ل�ى

 
�ب�د �17ال �ن�ه� ل � ي�س�ت�ط
يع� ال�ع�ال�م� أ�ن� ي�ق�ب�ل�ه� ل  ر�وح� ال�ح�قX ال�ذ
ي ل
�ن�ه� م�اك
ث7 م�ع�ك�م� � ي�ع�ر
ف�ه� و�أ�م�ا أ�ن�ت�م� ف�ت�ع�ر
ف�ون�ه� ل  ي�ر�اه� و�ل

� أ�ت�ر�ك�ك�م� ي�ت�ام�ى. إ
نXي آت
ي إ
ل�ي�ك�م�. 18و�ي�ك�ون� ف
يك�م�.   ب�ع�د�19ل
� ي�ر�ان
ي ال�ع�ال�م� أ�ي�ضا و�أ�م�ا أ�ن�ت�م� ف�ت�ر�و�ن�ن
ي. إ
نXي أ�ن�ا ح�ي�  ق�ل
يل3 ل

 ف
ي ذ�ل
ك� ال�ي�و�م
 ت�ع�ل�م�ون� أ�نXي أ�ن�ا ف
ي20ف�أ�ن�ت�م� س�ت�ح�ي�و�ن�. 
 ا�ل�ذ
ي ع
ن�د�ه� و�ص�اي�اي�21أ�ب
ي و�أ�ن�ت�م� ف
ي� و�أ�ن�ا ف
يك�م�. 

 و�ي�ح�ف�ظ�ه�ا ف�ه�و� ال�ذ
ي ي�ح
ب5ن
ي و�ال�ذ
ي ي�ح
ب5ن
ي ي�ح
ب5ه� أ�ب
ي و�أ�ن�ا
أ�ح
ب5ه� و�أ�ظ�ه
ر� ل�ه� ذ�ات
ي». 

 ق�ال� ل�ه� ي�ه�وذ�ا ل�ي�س� ال
س�خ�ر�ي�وط
ي�: «ي�ا س�يXد� م�اذ�ا22
 ح�د�ث� ح�ت�ى إ
ن�ك� م�ز�م
ع7 أ�ن� ت�ظ�ه
ر� ذ�ات�ك� ل�ن�ا و�ل�ي�س� ل
ل�ع�ال�م
؟»

�م
ي و�ي�ح
ب5ه� أ�ب
ي23  أ�ج�اب� ي�س�وع�: «إ
ن� أ�ح�ب�ن
ي أ�ح�د7 ي�ح�ف�ظ� كل
 .d � ي�ح�ف�ظ�24و�إ
ل�ي�ه
 ن�أ�ت
ي و�ع
ن�د�ه� ن�ص�ن�ع� م�ن�ز
ل � ي�ح
ب5ن
ي ل  ا�ل�ذ
ي ل

�م� ال�ذ
ي ت�س�م�ع�ون�ه� ل�ي�س� ل
ي ب�ل� ل
لب
 ال�ذ
ي �م
ي. و�ال�كل  كل
 و�أ�م�ا ال�م�ع�زXي26ب
ه�ذ�ا ك�ل�م�ت�ك�م� و�أ�ن�ا ع
ن�د�ك�م�. 25أ�ر�س�ل�ن
ي. 

 الر5وح� ال�ق�د�س� ال�ذ
ي س�ي�ر�س
ل�ه� الب� ب
اس�م
ي ف�ه�و� ي�ع�لXم�ك�م�
ك�ل� ش�ي�ء3 و�ي�ذ�كXر�ك�م� ب
ك�لX م�ا ق�ل�ت�ه� ل�ك�م�. 



�م
ي أ�ع�ط
يك�م�. ل�ي�س� ك�م�ا27 �ما أ�ت�ر�ك� ل�ك�م�. سل  «سل
� ت�ر�ه�ب�. � ت�ض�ط�ر
ب� ق�ل�وب�ك�م� و�ل  ي�ع�ط
ي ال�ع�ال�م� أ�ع�ط
يك�م� أ�ن�ا. ل

 س�م
ع�ت�م� أ�نXي ق�ل�ت� ل�ك�م� أ�ن�ا أ�ذ�ه�ب� ث�م� آت
ي إ
ل�ي�ك�م�. ل�و� ك�ن�ت�م�28
�نXي ق�ل�ت� أ�م�ض
ي إ
ل�ى الب
 ل�ن�  ت�ح
ب5ون�ن
ي ل�ك�ن�ت�م� ت�ف�ر�ح�ون� ل

 و�ق�ل�ت� ل�ك�م� الن� ق�ب�ل� أ�ن� ي�ك�ون� ح�ت�ى29أ�ب
ي أ�ع�ظ�م� م
نXي. 
� أ�ت�ك�ل�م� أ�ي�ضا م�ع�ك�م� ك�ث
يرا ل�ن� ر�ئ
يس�30م�ت�ى ك�ان� ت�ؤ�م
ن�ون�.   ل

 و�ل�ك
ن� ل
ي�ف�ه�م�31ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
 ي�أ�ت
ي و�ل�ي�س� ل�ه� ف
ي� ش�ي�ء7. 
 ال�ع�ال�م� أ�نXي أ�ح
ب5 الب� و�ك�م�ا أ�و�ص�ان
ي الب� ه�ك�ذ�ا أ�ف�ع�ل�.

ق�وم�وا ن�ن�ط�ل
ق� م
ن� ه�ه�ن�ا».



ا�ل�ص�ح�اح� ال�خ�ام
س� ع�ش�ر�
 ك�ل5 غ�ص�ن3 ف
ي�2«أ�ن�ا ال�ك�ر�م�ة� ال�ح�ق
يق
ي�ة� و�أ�ب
ي ال�ك�ر�ام�. 1

� ي�أ�ت
ي ب
ث�م�ر3 ي�ن�ز
ع�ه� و�ك�ل5 م�ا ي�أ�ت
ي ب
ث�م�ر3 ي�ن�قXيه
 ل
ي�أ�ت
ي� ب
ث�م�ر3  ل
�م
 ال�ذ
ي ك�ل�م�ت�ك�م� ب
ه
.3أ�ك�ث�ر�.   أ�ن�ت�م� الن� أ�ن�ق
ي�اء� ل
س�ب�ب
 ال�كل

� ي�ق�د
ر� أ�ن� ي�أ�ت
ي�4  ا�ث�ب�ت�وا ف
ي� و�أ�ن�ا ف
يك�م�. ك�م�ا أ�ن� ال�غ�ص�ن� ل
 ب
ث�م�ر3 م
ن� ذ�ات
ه
 إ
ن� ل�م� ي�ث�ب�ت� ف
ي ال�ك�ر�م�ة
 ك�ذ�ل
ك� أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا إ
ن�

 أ�ن�ا ال�ك�ر�م�ة� و�أ�ن�ت�م� ال�غ�ص�ان�. ال�ذ
ي ي�ث�ب�ت� ف
ي�5ل�م� ت�ث�ب�ت�وا ف
ي�. 
� ت�ق�د
ر�ون� أ�ن� �ن�ك�م� ب
د�ون
ي ل  و�أ�ن�ا ف
يه
 ه�ذ�ا ي�أ�ت
ي ب
ث�م�ر3 ك�ث
ير3 ل

� ي�ث�ب�ت� ف
ي� ي�ط�ر�ح� خ�ار
جا6ت�ف�ع�ل�وا ش�ي�ئا.   إ
ن� ك�ان� أ�ح�د7 ل
 ك�ال�غ�ص�ن
 ف�ي�ج
ف5 و�ي�ج�م�ع�ون�ه� و�ي�ط�ر�ح�ون�ه� ف
ي الن�ار
 ف�ي�ح�ت�ر
ق�.

�م
ي ف
يك�م� ت�ط�ل�ب�ون� م�ا ت�ر
يد�ون�7  إ
ن� ث�ب�ت5م� ف
ي� و�ث�ب�ت� كل
 ب
ه�ذ�ا ي�ت�م�ج�د� أ�ب
ي أ�ن� ت�أ�ت�وا ب
ث�م�ر3 ك�ث
ير3 ف�ت�ك�ون�ون�8ف�ي�ك�ون� ل�ك�م�. 

�م
يذ
ي.   ك�م�ا أ�ح�ب�ن
ي الب� ك�ذ�ل
ك� أ�ح�ب�ب�ت�ك�م� أ�ن�ا. ا�ث�ب�ت�وا ف
ي9تل
 إ
ن� ح�ف
ظ�ت�م� و�ص�اي�اي� ت�ث�ب�ت�ون� ف
ي م�ح�ب�ت
ي ك�م�ا10م�ح�ب�ت
ي. 

.
 أ�نXي أ�ن�ا ق�د� ح�ف
ظ�ت� و�ص�اي�ا أ�ب
ي و�أ�ث�ب�ت� ف
ي م�ح�ب�ت
ه
ك�ل�م�ت�ك�م� ب
ه�ذ�ا ل
ك�ي� ي�ث�ب�ت� ف�ر�ح
ي ف
يك�م� و�ي�ك�م�ل� ف�ر�ح�ك�م�. 11

 «ه�ذ
ه
 ه
ي� و�ص
ي�ت
ي أ�ن� ت�ح
ب5وا ب�ع�ض�ك�م� ب�ع�ضا ك�م�ا12
 ل�ي�س� ل�ح�د3 ح�ب� أ�ع�ظ�م� م
ن� ه�ذ�ا أ�ن� ي�ض�ع� أ�ح�د137أ�ح�ب�ب�ت�ك�م�. 

 .
 أ�ن�ت�م� أ�ح
ب�ائ
ي إ
ن� ف�ع�ل�ت�م� م�ا أ�وص
يك�م�14ن�ف�س�ه� ل�ج�ل
 أ�ح
ب�ائ
ه
 .
� ي�ع�ل�م� م�ا ي�ع�م�ل�15ب
ه � أ�ع�ود� أ�س�مXيك�م� ع�ب
يدا ل�ن� ال�ع�ب�د� ل  ل



�نXي أ�ع�ل�م�ت�ك�م� ب
ك�لX م�ا  س�يXد�ه� ل�ك
نXي ق�د� س�م�ي�ت�ك�م� أ�ح
ب�اء� ل
 ل�ي�س� أ�ن�ت�م� اخ�ت�ر�ت�م�ون
ي ب�ل� أ�ن�ا اخ�ت�ر�ت�ك�م�16س�م
ع�ت�ه� م
ن� أ�ب
ي. 

 و�أ�ق�م�ت�ك�م� ل
ت�ذ�ه�ب�وا و�ت�أ�ت�وا ب
ث�م�ر3 و�ي�د�وم� ث�م�ر�ك�م� ل
ك�ي� ي�ع�ط
ي�ك�م�
 ب
ه�ذ�ا أ�وص
يك�م� ح�ت�ى ت�ح
ب5وا17الب� ك�ل� م�ا ط�ل�ب�ت�م� ب
اس�م
ي. 

ب�ع�ض�ك�م� ب�ع�ضا. 
 «إ
ن� ك�ان� ال�ع�ال�م� ي�ب�غ
ض�ك�م� ف�اع�ل�م�وا أ�ن�ه� ق�د� أ�ب�غ�ض�ن
ي18
 ل�و� ك�ن�ت�م� م
ن� ال�ع�ال�م
 ل�ك�ان� ال�ع�ال�م� ي�ح
ب5 خ�اص�ت�ه�.19ق�ب�ل�ك�م�. 


�ن�ك�م� ل�س�ت�م� م
ن� ال�ع�ال�م
 ب�ل� أ�ن�ا اخ�ت�ر�ت�ك�م� م
ن� ال�ع�ال�م  و�ل�ك
ن� ل
�م� ال�ذ
ي ق�ل�ت�ه� ل�ك�م�:20ل
ذ�ل
ك� ي�ب�غ
ض�ك�م� ال�ع�ال�م�.   ا�ذ�ك�ر�وا ال�كل

 ل�ي�س� ع�ب�د7 أ�ع�ظ�م� م
ن� س�يXد
ه
. إ
ن� ك�ان�وا ق�د
 اض�ط�ه�د�ون
ي
�م
ي  ف�س�ي�ض�ط�ه
د�ون�ك�م� و�إ
ن� ك�ان�وا ق�د� ح�ف
ظ�وا كل

�م�ك�م�.   ل�ك
ن�ه�م� إ
ن�م�ا ي�ف�ع�ل�ون� ب
ك�م� ه�ذ�ا ك�ل�ه�21ف�س�ي�ح�ف�ظ�ون� كل
� ي�ع�ر
ف�ون� ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي.  �ن�ه�م� ل  ل�و� ل�م�22م
ن� أ�ج�ل
 اس�م
ي ل

 أ�ك�ن� ق�د� ج
ئ�ت� و�ك�ل�م�ت�ه�م� ل�م� ت�ك�ن� ل�ه�م� خ�ط
ي�ة7 و�أ�م�ا الن� ف�ل�ي�س�
 ا�ل�ذ
ي ي�ب�غ
ض�ن
ي ي�ب�غ
ض� أ�ب
ي23ل�ه�م� ع�ذ�ر7 ف
ي خ�ط
ي�ت
ه
م�. 

d ل�م� ي�ع�م�ل�ه�ا أ�ح�د247أ�ي�ضا.   ل�و� ل�م� أ�ك�ن� ق�د� ع�م
ل�ت� ب�ي�ن�ه�م� أ�ع�م�ال
 غ�ي�ر
ي ل�م� ت�ك�ن� ل�ه�م� خ�ط
ي�ة7 و�أ�م�ا الن� ف�ق�د� ر�أ�و�ا و�أ�ب�غ�ض�ون
ي

 ل�ك
ن� ل
ك�ي� ت�ت
م� ال�ك�ل
م�ة� ال�م�ك�ت�وب�ة� ف
ي ن�ام�وس
ه
م�:25أ�ن�ا و�أ�ب
ي. 
� س�ب�ب3.  إ
ن�ه�م� أ�ب�غ�ض�ون
ي ب
ل



 «و�م�ت�ى ج�اء� ال�م�ع�زXي ال�ذ
ي س�أ�ر�س
ل�ه� أ�ن�ا إ
ل�ي�ك�م� م
ن�26
 الب
 ر�وح� ال�ح�قX ال�ذ
ي م
ن� ع
ن�د
 الب
 ي�ن�ب�ث
ق� ف�ه�و� ي�ش�ه�د� ل
ي.

27.«
�ن�ك�م� م�ع
ي م
ن� ال
ب�ت
د�اء و�ت�ش�ه�د�ون� أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا ل



ا�ل�ص�ح�اح� الس�اد
س� ع�ش�ر�
� ت�ع�ث�ر�وا. 1  س�ي�خ�ر
ج�ون�ك�م�2«ق�د� ك�ل�م�ت�ك�م� ب
ه�ذ�ا ل
ك�ي� ل

 م
ن� ال�م�ج�ام
ع
 ب�ل� ت�أ�ت
ي س�اع�ة7 ف
يه�ا ي�ظ�ن5 ك�ل5 م�ن� ي�ق�ت�ل�ك�م� أ�ن�ه�
 .
�ن�ه�م� ل�م� ي�ع�ر
ف�وا3ي�ق�دXم� خ
د�م�ةd ل
ل�ه  و�س�ي�ف�ع�ل�ون� ه�ذ�ا ب
ك�م� ل

� ع�ر�ف�ون
ي.   ل�ك
نXي ق�د� ك�ل�م�ت�ك�م� ب
ه�ذ�ا ح�ت�ى إ
ذ�ا ج�اء�ت
4الب� و�ل
 الس�اع�ة� ت�ذ�ك�ر�ون� أ�نXي أ�ن�ا ق�ل�ت�ه� ل�ك�م�. و�ل�م� أ�ق�ل� ل�ك�م� م
ن�

�نXي ك�ن�ت� م�ع�ك�م�.  ال�ب
د�اي�ة
 ل
 و�أ�م�ا الن� ف�أ�ن�ا م�اض3 إ
ل�ى ال�ذ
ي أ�ر�س�ل�ن
ي و�ل�ي���س� أ�ح���د57

�نXي ق�ل�ت� ل�ك�م� ه���ذ�ا ق���د�6م
ن�ك�م� ي�س�أ�ل�ن
ي أ�ي�ن� ت�م�ض
ي.   ل�ك
ن� ل
� ال�ح�ز�ن� ق�ل�وب�ك�م�.   ل�ك
نXي أ�ق�ول� ل�ك�م� ال�ح�ق� إ
ن�ه� خ�ي�ر7 ل�ك���م�7م�ل�

� ي�أ�ت
يك�م� ال�م�ع���زXي و�ل�ك
��ن� إ
ن� �ن�ه� إ
ن� ل�م� أ�ن�ط�ل
ق� ل  أ�ن� أ�ن�ط�ل
ق� ل
 و�م�ت�ى ج�اء� ذ�اك� ي�ب�ك��Xت� ال�ع���ال�م� ع�ل���ى8ذ�ه�ب�ت� أ�ر�س
ل�ه� إ
ل�ي�ك�م�. 

�9خ�ط
ي�ة3 و�ع�ل�ى ب
رx و�ع�ل�ى د�ي�ن�ون�ة3.  �ن�ه���م� ل  أ�م�ا ع�ل�ى خ�ط
ي���ة3 ف�ل
�10ي�ؤ�م
ن�ون� ب
ي.  �ن��Xي ذ�اه
��ب7 إ
ل��ى أ�ب
�ي و�ل  و�أ�م�ا ع�ل�ى ب
��رx ف�ل

 و�أ�م�ا ع�ل�ى د�ي�ن�ون�ة3 ف�ل�ن� ر�ئ
يس� ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
11ت�ر�و�ن�ن
ي أ�ي�ضا. 
ق�د� د
ين�. 
12� �ق���ول� ل�ك���م� و�ل�ك
��ن� ل  «إ
ن� ل
ي أ�م�ورا ك�ث
ي��ر�ةd أ�ي�ض��ا ل

 و�أ�م�ا م�ت���ى ج���اء� ذ�اك� ر�وح�13ت�س�ت�ط
يع�ون� أ�ن� ت�ح�ت�م
ل�وا الن�. 
� ي�ت�ك�ل���م� م
��ن� �ن���ه� ل  ال�ح�قX ف�ه�و� ي�ر�ش
د�ك�م� إ
ل�ى ج�م
ي��ع
 ال�ح���قX ل
 ن�ف�س
ه
 ب�ل� ك�ل5 م���ا ي�س���م�ع� ي�ت�ك�ل���م� ب
��ه
 و�ي�خ�ب
ر�ك���م� ب
��أ�م�ور3 آت
ي���ة3.



�ن�ه� ي�أ�خ�ذ� م
م�ا ل
��ي و�ي�خ�ب
ر�ك���م�. 14  ك���ل5 م���ا15ذ�اك� ي�م�جXد�ن
ي ل
 ب�ع�د�16ل
لب
 ه�و� ل
ي. ل
ه�ذ�ا ق�ل�ت� إ
ن�ه� ي�أ�خ�ذ� م
م�ا ل
ي و�ي�خ�ب
ر�ك�م�. 

�ن��Xي ذ�اه
��ب7 � ت�ب�ص
ر�ون�ن
ي ث�م� ب�ع�د� ق�ل
يل3 أ�ي�ضا ت�ر�و�ن�ن
ي ل  ق�ل
يل3 ل
 .«
إ
ل�ى الب

�م
يذ
ه
 ب�ع�ض�ه�م� ل
ب�ع���ض3: «م���ا ه���و�17  ف�ق�ال� ق�و�م7 م
ن� تل
� ت�ب�ص
ر�ون�ن
ي ث���م� ب�ع���د� ق�ل
ي��ل3  ه�ذ�ا ال�ذ
ي ي�ق�ول�ه� ل�ن�ا: ب�ع�د� ق�ل
يل3 ل

�نXي ذ�اه
ب7 إ
ل�ى الب
؟».   ف�ت�س�اء�ل�وا: «م�ا18أ�ي�ضا ت�ر�و�ن�ن
ي و�ل
 ه�و� ه�ذ�ا ال�ق�ل
يل� ال�ذ
ي ي�ق�ول� ع�ن�ه�؟ ل�س�ن�ا ن�ع�ل�م� ب
م�اذ�ا ي�ت�ك�ل���م�».

 ف�ع�ل
م� ي�س�وع� أ�ن�ه�م� ك�ان�وا ي�ر
يد�ون� أ�ن� ي�س�أ�ل�وه� ف�ق���ال� ل�ه���م�:19
� �نXي ق�ل���ت�: ب�ع���د� ق�ل
ي��ل3 ل  «أ�ع�ن� ه�ذ�ا ت�ت�س�اء�ل�ون� ف
يم�ا ب�ي�ن�ك�م� ل

 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول�20ت�ب�ص
ر�ون�ن
ي ث�م� ب�ع�د� ق�ل
يل3 أ�ي�ضا ت�ر�و�ن�ن
ي 
 ل�ك���م�: إ
ن�ك���م� س���ت�ب�ك�ون� و�ت�ن�وح���ون� و�ال�ع���ال�م� ي�ف���ر�ح�. أ�ن�ت���م�

 ا�ل�م�ر�أ�ة� و�ه
ي�21س�ت�ح�ز�ن�ون� و�ل�ك
ن� ح�ز�ن�ك�م� ي�ت�ح�و�ل� إ
ل�ى ف�ر�ح3. 
 ت�ل
د� ت�ح�ز�ن� ل�ن� س�اع�ت�ه�ا ق�د� ج�اء�ت� و�ل�ك
ن� م�ت�ى و�ل�د�ت
 الطXف���ل�
�ن�ه� ق�د� و�ل
��د� إ
ن�س���ان7 ف
�ي � ت�ع�ود� ت�ذ�ك�ر� الشXد�ة� ل
س�ب�ب
 ال�ف�ر�ح
 ل  ل

 .
 ف�أ�ن�ت�م� ك�ذ�ل
ك� ع
ن�د�ك�م� الن� ح�ز�ن7. و�ل�ك
نXي س���أ�ر�اك�م�22ال�ع�ال�م
� ي�ن�ز
ع� أ�ح�د7 ف�ر�ح�ك�م� م
ن�ك�م�.   و�ف
��ي23أ�ي�ضا ف�ت�ف�ر�ح� ق�ل�وب�ك�م� و�ل

� ت�س�أ�ل�ون�ن
ي ش�ي�ئا. ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق���ول� ل�ك���م�: إ
ن�  ذ�ل
ك� ال�ي�و�م
 ل
 إ
ل���ى الن� ل���م�24ك�ل� م�ا ط�ل�ب�ت�م� م
ن� الب
 ب
اس�م
ي ي�ع�ط
يك�م�. 

 .d ت�ط�ل�ب�وا ش�ي�ئا ب
اس�م
ي. ا�ط�ل�ب�وا ت�أ�خ�ذ�وا ل
ي�ك�ون� ف�ر�ح�ك�م� ك�ام
ل



 «ق�د� ك�ل�م�ت�ك�م� ب
ه�ذ�ا ب
أ�م�ث�ال3 و�ل�ك
ن� ت�أ�ت
ي س�اع�ة7 ح
ين� ل�25
 .dي���ة
�ن  ف
��ي26أ�ك�لXم�ك�م� أ�ي�ضا ب
أ�م�ث�ال3 ب�ل� أ�خ�ب
ر�ك�م� ع�ن
 الب
 عل

 ذ�ل
ك� ال�ي�و�م
 ت�ط�ل�ب��ون� ب
اس���م
ي. و�ل�س��ت� أ�ق���ول� ل�ك���م� إ
ن��Xي أ�ن���ا
�ن�ك�م� ق�د�27أ�س�أ�ل� الب� م
ن� أ�ج�ل
ك�م�   ل�ن� الب� ن�ف�س�ه� ي�ح
ب5ك�م� ل

 خ�ر�ج���ت�28أ�ح�ب�ب�ت�م�ون
ي و�آم�ن�ت�م� أ�نXي م
ن� ع
ن���د
 الل���ه
 خ�ر�ج���ت�. 
 م
ن� ع
ن�د
 الب
 و�ق�د� أ�ت�ي�ت� إ
ل���ى ال�ع���ال�م
 و�أ�ي�ض��ا أ�ت���ر�ك� ال�ع���ال�م�

 .«
و�أ�ذ�ه�ب� إ
ل�ى الب
�ن
ي���ةd و�ل�س���ت�29 �م
يذ�ه�: «ه�و�ذ�ا الن� ت�ت�ك�ل�م� عل  ق�ال� ل�ه� تل

d و�اح
��دا!   ا�لن� ن�ع�ل���م� أ�ن���ك� ع���ال
م7 ب
ك���لX ش���ي�ء303ت�ق���ول� م�ث�ل

 و�ل�س�ت� ت�ح�ت�اج� أ�ن� ي�س���أ�ل�ك� أ�ح���د7. ل
ه���ذ�ا ن���ؤ�م
ن� أ�ن���ك� م
��ن� الل���ه

 ه���و�ذ�ا32أ�ج���اب�ه�م� ي�س���وع�: «أ�لن� ت�ؤ�م
ن���ون�؟ 31خ�ر�ج���ت�». 
 ت�أ�ت
ي س�اع�ة7 و�ق�د� أ�ت��ت
 الن� ت�ت�ف�ر�ق��ون� ف
يه��ا ك��ل5 و�اح
�د3 إ
ل��ى
 خ�اص���ت
ه
 و�ت�ت�ر�ك���ون�ن
ي و�ح���د
ي. و�أ�ن���ا ل�س���ت� و�ح���د
ي ل�ن� الب�

�م7. ف
��ي33م�ع
ي.   ق�د� ك�ل�م�ت�ك�م� ب
ه���ذ�ا ل
ي�ك���ون� ل�ك���م� ف
��ي� س��ل
 ال�ع���ال�م
 س���ي�ك�ون� ل�ك���م� ض
��يق7 و�ل�ك
��ن� ث
ق���وا: أ�ن���ا ق���د� غ�ل�ب���ت�

ال�ع�ال�م�».



ا�ل�ص�ح�اح� الس�اب
ع� ع�ش�ر�
 ت�ك�ل�م� ي�س�وع� ب
ه�ذ�ا و�ر�ف���ع� ع�ي�ن�ي���ه
 ن�ح���و� الس���م�اء
 و�ق���ال�:1

 «أ�ي5ه�ا الب� ق�د� أ�ت�ت
 الس�اع�ة�. م�جXد
 اب�ن�ك� ل
ي�م�جXد�ك� اب�ن���ك� أ�ي�ض��ا
2dي���ة
 إ
ذ� أ�ع�ط�ي�ت�ه� س�ل�ط�انا ع�ل�ى ك���لX ج�س���د3 ل
ي�ع�ط
��ي� ح�ي���اةd أ�ب�د

�ب�د
ي�ة�: أ�ن� ي�ع�ر
ف�وك�3ل
ك�لX م�ن� أ�ع�ط�ي�ت�ه�.   و�ه�ذ
ه
 ه
ي� ال�ح�ي�اة� ال
 أ�ن�ت� ال
ل�ه� ال�ح�ق
يق
ي� و�ح�د�ك� و�ي�س�وع� ال�م�س
يح� ال���ذ
ي أ�ر�س���ل�ت�ه�.

 أ�ن�ا م�ج�د�ت�ك� ع�ل�ى ال�ر�ض
. ال�ع�م�ل� ال���ذ
ي أ�ع�ط�ي�ت�ن
��ي ل�ع�م���ل�4
 و�ٱلن� م�جXد�ن
ي أ�ن�ت� أ�ي5ه�ا الب� ع
ن�د� ذ�ات
ك� ب
ال�م�ج�د
5ق�د� أ�ك�م�ل�ت�ه�. 

 .
ال�ذ
ي ك�ان� ل
ي ع
ن�د�ك� ق�ب�ل� ك�و�ن
 ال�ع�ال�م
 «أ�ن�ا أ�ظ�ه�ر�ت� اس�م�ك� ل
لن�اس
 ال�ذ
ين� أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي م
ن�6

�م�ك�.  ال�ع�ال�م
. ك�ان�وا ل�ك� و�أ�ع�ط�ي�ت�ه�م� ل
ي و�ق�د� ح�ف
ظ�وا كل
 ل�ن�8و�ٱلن� ع�ل
م�وا أ�ن� ك�ل� م�ا أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي ه�و� م
ن� ع
ن�د
ك� 7

�م� ال�ذ
ي أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي ق�د� أ�ع�ط�ي�ت�ه�م� و�ه�م� ق�ب
ل�وا و�ع�ل
م�وا  ال�كل
 ي�ق
ينا أ�نXي خ�ر�ج�ت� م
ن� ع
ن�د
ك� و�آم�ن�وا أ�ن�ك� أ�ن�ت� أ�ر�س�ل�ت�ن
ي.

 م
ن� أ�ج�ل
ه
م� أ�ن�ا أ�س�أ�ل�. ل�س�ت� أ�س�أ�ل� م
ن� أ�ج�ل
 ال�ع�ال�م
 ب�ل� م
ن�9
�ن�ه�م� ل�ك�.   و�ك�ل5 م�ا ه�و� ل
ي ف�ه�و� ل�ك�10أ�ج�ل
 ال�ذ
ين� أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي ل

 و�ل�س�ت� أ�ن�ا ب�ع�د�11و�م�ا ه�و� ل�ك� ف�ه�و� ل
ي و�أ�ن�ا م�م�ج�د7 ف
يه
م�. 
�ء
 ف�ه�م� ف
ي ال�ع�ال�م
 و�أ�ن�ا آت
ي إ
ل�ي�ك�. أ�ي5ه�ا  ف
ي ال�ع�ال�م
 و�أ�م�ا ه�ؤ�ل

 الب� ال�ق�د5وس� اح�ف�ظ�ه�م� ف
ي اس�م
ك�. ال�ذ
ين� أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي
 ح
ين� ك�ن�ت� م�ع�ه�م� ف
ي ال�ع�ال�م
12ل
ي�ك�ون�وا و�اح
دا ك�م�ا ن�ح�ن�. 



 ك�ن�ت� أ�ح�ف�ظ�ه�م� ف
ي اس�م
ك�. ال�ذ
ين� أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي ح�ف
ظ�ت�ه�م� و�ل�م�
�ك
 ل
ي�ت
م� ال�ك
ت�اب�.  � اب�ن� ال�هل  أ�م�ا الن�13ي�ه�ل
ك� م
ن�ه�م� أ�ح�د7 إ
ل

 ف�إ
نXي آت
ي إ
ل�ي�ك�. و�أ�ت�ك�ل�م� ب
ه�ذ�ا ف
ي ال�ع�ال�م
 ل
ي�ك�ون� ل�ه�م� ف�ر�ح
ي
d ف
يه
م�.  �م�ك� و�ال�ع�ال�م� أ�ب�غ�ض�ه�م�14ك�ام
ل  أ�ن�ا ق�د� أ�ع�ط�ي�ت�ه�م� كل


�ن�ه�م� ل�ي�س�وا م
ن� ال�ع�ال�م
 ك�م�ا أ�نXي أ�ن�ا ل�س�ت� م
ن� ال�ع�ال�م  ل
 ل�س�ت� أ�س�أ�ل� أ�ن� ت�أ�خ�ذ�ه�م� م
ن� ال�ع�ال�م
 ب�ل� أ�ن� ت�ح�ف�ظ�ه�م�15

 .
 ل�ي�س�وا م
ن� ال�ع�ال�م
 ك�م�ا أ�نXي أ�ن�ا ل�س�ت� م
ن�16م
ن� الشXرXير
 .
�م�ك� ه�و� ح�ق�. 17ال�ع�ال�م  ك�م�ا18ق�دXس�ه�م� ف
ي ح�قXك�. كل

 
 و�ل�ج�ل
ه
م�19أ�ر�س�ل�ت�ن
ي إ
ل�ى ال�ع�ال�م
 أ�ر�س�ل�ت�ه�م� أ�ن�ا إ
ل�ى ال�ع�ال�م
 .Xي ال�ح�ق
أ�ق�دXس� أ�ن�ا ذ�ات
ي ل
ي�ك�ون�وا ه�م� أ�ي�ضا م�ق�د�س
ين� ف

�ء
 ف�ق�ط� ب�ل� أ�ي�ضا م
ن�20  «و�ل�س�ت� أ�س�أ�ل� م
ن� أ�ج�ل
 ه�ؤ�ل
�م
ه
م�   ل
ي�ك�ون� ال�ج�م
يع� و�اح
دا21أ�ج�ل
 ال�ذ
ين� ي�ؤ�م
ن�ون� ب
ي ب
كل

 ك�م�ا أ�ن�ك� أ�ن�ت� أ�ي5ه�ا الب� ف
ي� و�أ�ن�ا ف
يك� ل
ي�ك�ون�وا ه�م� أ�ي�ضا
 و�أ�ن�ا ق�د�22و�اح
دا ف
ين�ا ل
ي�ؤ�م
ن� ال�ع�ال�م� أ�ن�ك� أ�ر�س�ل�ت�ن
ي. 

 أ�ع�ط�ي�ت�ه�م� ال�م�ج�د� ال�ذ
ي أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي ل
ي�ك�ون�وا و�اح
دا ك�م�ا أ�ن�ن�ا ن�ح�ن�
 أ�ن�ا ف
يه
م� و�أ�ن�ت� ف
ي� ل
ي�ك�ون�وا م�ك�م�ل
ين� إ
ل�ى و�اح
د233و�اح
د7. 

 أ�ي5ه�ا24و�ل
ي�ع�ل�م� ال�ع�ال�م� أ�ن�ك� أ�ر�س�ل�ت�ن
ي و�أ�ح�ب�ب�ت�ه�م� ك�م�ا أ�ح�ب�ب�ت�ن
ي. 
�ء
 ال�ذ
ين� أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي ي�ك�ون�ون� م�ع
ي ح�ي�ث�  الب� أ�ر
يد� أ�ن� ه�ؤ�ل

�ن�ك� أ�ح�ب�ب�ت�ن
ي ق�ب�ل�  أ�ك�ون� أ�ن�ا ل
ي�ن�ظ�ر�وا م�ج�د
ي ال�ذ
ي أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي ل
 .
 أ�ي5ه�ا الب� ال�ب�ار5 إ
ن� ال�ع�ال�م� ل�م� ي�ع�ر
ف�ك� أ�م�ا25إ
ن�ش�اء
 ال�ع�ال�م



�ء
 ع�ر�ف�وا أ�ن�ك� أ�ن�ت� أ�ر�س�ل�ت�ن
ي.   و�ع�ر�ف�ت�ه�م�26أ�ن�ا ف�ع�ر�ف�ت�ك� و�ه�ؤ�ل

 اس�م�ك� و�س�أ�ع�رXف�ه�م� ل
ي�ك�ون� ف
يه
م� ال�ح�ب5 ال�ذ
ي أ�ح�ب�ب�ت�ن
ي ب
ه

و�أ�ك�ون� أ�ن�ا ف
يه
م�».



ا�ل�ص�ح�اح� الث�ام
ن� ع�ش�ر�
�م
يذ
ه
 إ
ل�ى ع�ب�ر
 و�اد
ي1  ق�ال� ي�س�وع� ه�ذ�ا و�خ�ر�ج� م�ع� تل

�م
يذ�ه�.   و�ك�ان� ي�ه�وذ�ا2ق�د�ر�ون� ح�ي�ث� ك�ان� ب�س�ت�ان7 د�خ�ل�ه� ه�و� و�تل
 م�س�لXم�ه� ي�ع�ر
ف� ال�م�و�ض
ع� ل�ن� ي�س�وع� اج�ت�م�ع� ه�ن�اك� ك�ث
يرا م�ع�

 .
�م
يذ
ه  ف�أ�خ�ذ� ي�ه�وذ�ا ال�ج�ن�د� و�خ�د�اما م
ن� ع
ن�د
 ر�ؤ�س�اء
3تل
 ال�ك�ه�ن�ة
 و�ال�ف�رXيس
يXين� و�ج�اء� إ
ل�ى ه�ن�اك� ب
م�ش�اع
ل� و�م�ص�اب
يح�

�ح3.   ف�خ�ر�ج� ي�س�وع� و�ه�و� ع�ال
م7 ب
ك�لX م�ا ي�أ�ت
ي ع�ل�ي�ه
 و�ق�ال�4و�س
ل
 أ�ج�اب�وه�: «ي�س�وع� الن�اص
ر
ي�». ق�ال�5ل�ه�م�: «م�ن� ت�ط�ل�ب�ون�؟» 

 ل�ه�م�: «أ�ن�ا ه�و�». و�ك�ان� ي�ه�وذ�ا م�س�لXم�ه� أ�ي�ضا و�اق
فا م�ع�ه�م�.
6
 ف�ل�م�ا ق�ال� ل�ه�م�: «إ
نXي أ�ن�ا ه�و�» ر�ج�ع�وا إ
ل�ى ال�و�ر�اء

 .
 ف�س�أ�ل�ه�م� أ�ي�ضا: «م�ن� ت�ط�ل�ب�ون�؟»7و�س�ق�ط�وا ع�ل�ى ال�ر�ض
 أ�ج�اب�: «ق�د� ق�ل�ت� ل�ك�م� إ
نXي أ�ن�ا8ف�ق�ال�وا: «ي�س�وع� الن�اص
ر
ي�». 

�ء
 ي�ذ�ه�ب�ون�».   ل
ي�ت
م�9ه�و�. ف�إ
ن� ك�ن�ت�م� ت�ط�ل�ب�ون�ن
ي ف�د�ع�وا ه�ؤ�ل
 ال�ق�و�ل� ال�ذ
ي ق�ال�ه�: «إ
ن� ال�ذ
ين� أ�ع�ط�ي�ت�ن
ي ل�م� أ�ه�ل
ك� م
ن�ه�م�

أ�ح�دا». 
 ث�م� إ
ن� س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س� ك�ان� م�ع�ه� س�ي�ف7 ف�اس�ت�ل�ه�10

 و�ض�ر�ب� ع�ب�د� ر�ئ
يس
 ال�ك�ه�ن�ة
 ف�ق�ط�ع� أ�ذ�ن�ه� ال�ي�م�ن�ى. و�ك�ان� اس�م�
 ف�ق�ال� ي�س�وع� ل
ب�ط�ر�س�: «ٱج�ع�ل� س�ي�ف�ك�11ال�ع�ب�د
 م�ل�خ�س�. 

� أ�ش�ر�ب�ه�ا؟».  ف
ي ال�غ
م�د
. ال�ك�أ�س� ال�ت
ي أ�ع�ط�ان
ي الب� أل



 ث�م� إ
ن� ال�ج�ن�د� و�ال�ق�ائ
د� و�خ�د�ام� ال�ي�ه�ود
 ق�ب�ض�وا ع�ل�ى12
�ن�ه� ك�ان� ح�م�ا13ي�س�وع� و�أ�و�ث�ق�وه�  d ل  و�م�ض�و�ا ب
ه
 إ
ل�ى ح�ن�ان� أ�و�ل

 .
 و�ك�ان�14ق�ي�اف�ا ال�ذ
ي ك�ان� ر�ئ
يسا ل
ل�ك�ه�ن�ة
 ف
ي ت
ل�ك� الس�ن�ة
 ق�ي�اف�ا ه�و� ال�ذ
ي أ�ش�ار� ع�ل�ى ال�ي�ه�ود
 أ�ن�ه� خ�ي�ر7 أ�ن� ي�م�وت� إ
ن�س�ان7

 .
و�اح
د7 ع�ن
 الش�ع�ب
15
 و�ك�ان� س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س� و�التXل�م
يذ� الخ�ر� ي�ت�ب�ع�ان

 ي�س�وع� و�ك�ان� ذ�ل
ك� التXل�م
يذ� م�ع�ر�وفا ع
ن�د� ر�ئ
يس
 ال�ك�ه�ن�ة
 ف�د�خ�ل�
 .
 و�أ�م�ا ب�ط�ر�س� ف�ك�ان�16م�ع� ي�س�وع� إ
ل�ى د�ار
 ر�ئ
يس
 ال�ك�ه�ن�ة

 و�اق
فا ع
ن�د� ال�ب�اب
 خ�ار
جا. ف�خ�ر�ج� التXل�م
يذ� الخ�ر� ال�ذ
ي ك�ان�
 م�ع�ر�وفا ع
ن�د� ر�ئ
يس
 ال�ك�ه�ن�ة
 و�ك�ل�م� ال�ب�و�اب�ة� ف�أ�د�خ�ل� ب�ط�ر�س�.

 ف�ق�ال�ت
 ال�ج�ار
ي�ة� ال�ب�و�اب�ة� ل
ب�ط�ر�س�: «أ�ل�س�ت� أ�ن�ت� أ�ي�ضا م
ن�17
�م
يذ
 ه�ذ�ا ال
ن�س�ان
؟» ق�ال� ذ�اك�: «ل�س�ت� أ�ن�ا».   و�ك�ان�18تل

�ن�ه� ك�ان�  ال�ع�ب
يد� و�ال�خ�د�ام� و�اق
ف
ين� و�ه�م� ق�د� أ�ض�ر�م�وا ج�م�را ل
ب�ر�د7 و�ك�ان�وا ي�ص�ط�ل�ون� و�ك�ان� ب�ط�ر�س� و�اق
فا م�ع�ه�م� ي�ص�ط�ل
ي. 

�م
يذ
ه
 و�ع�ن�19  ف�س�أ�ل� ر�ئ
يس� ال�ك�ه�ن�ة
 ي�س�وع� ع�ن� تل
 .
�ن
ي�ةd. أ�ن�ا20ت�ع�ل
يم
ه  أ�ج�اب�ه� ي�س�وع�: «أ�ن�ا ك�ل�م�ت� ال�ع�ال�م� عل

 ع�ل�م�ت� ك�ل� ح
ين3 ف
ي ال�م�ج�م�ع
 و�ف
ي ال�ه�ي�ك�ل
 ح�ي�ث� ي�ج�ت�م
ع�
 ل
م�اذ�ا21ال�ي�ه�ود� د�ائ
ما. و�ف
ي ال�خ�ف�اء
 ل�م� أ�ت�ك�ل�م� ب
ش�ي�ء3. 

 ت�س�أ�ل�ن
ي أ�ن�ا؟ ا
س�أ�ل
 ال�ذ
ين� ق�د� س�م
ع�وا م�اذ�ا ك�ل�م�ت�ه�م�. ه�و�ذ�ا
�ء
 ي�ع�ر
ف�ون� م�اذ�ا ق�ل�ت� أ�ن�ا».   و�ل�م�ا ق�ال� ه�ذ�ا ل�ط�م�22ه�ؤ�ل



d: «أ�ه�ك�ذ�ا ت�ج�او
ب�  ي�س�وع� و�اح
د7 م
ن� ال�خ�د�ام
 ك�ان� و�اق
فا ق�ائ
ل
 أ�ج�اب�ه� ي�س�وع�: «إ
ن� ك�ن�ت� ق�د� ت�ك�ل�م�ت� ر�د
يcا23ر�ئ
يس� ال�ك�ه�ن�ة
؟» 

 و�ك�ان�24ف�اش�ه�د� ع�ل�ى الر�د
يX و�إ
ن� ح�س�نا ف�ل
م�اذ�ا ت�ض�ر
ب�ن
ي؟» 
 .
ح�ن�ان� ق�د� أ�ر�س�ل�ه� م�وث�قا إ
ل�ى ق�ي�اف�ا ر�ئ
يس
 ال�ك�ه�ن�ة

 و�س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س� ك�ان� و�اق
فا ي�ص�ط�ل
ي. ف�ق�ال�وا ل�ه�:25
�م
يذ
ه
؟» ف�أ�ن�ك�ر� ذ�اك� و�ق�ال�: «ل�س�ت�  «أ�ل�س�ت� أ�ن�ت� أ�ي�ضا م
ن� تل

 ق�ال� و�اح
د7 م
ن� ع�ب
يد
 ر�ئ
يس
 ال�ك�ه�ن�ة
 و�ه�و� ن�س
يب�26أ�ن�ا». 
 ال�ذ
ي ق�ط�ع� ب�ط�ر�س� أ�ذ�ن�ه�: «أ�م�ا ر�أ�ي�ت�ك� أ�ن�ا م�ع�ه� ف
ي

ف�أ�ن�ك�ر� ب�ط�ر�س� أ�ي�ضا. و�ل
ل�و�ق�ت
 ص�اح� الدXيك�. 27ال�ب�س�ت�ان
؟» 
28
�ي�ة  ث�م� ج�اء�وا ب
ي�س�وع� م
ن� ع
ن�د
 ق�ي�اف�ا إ
ل�ى د�ار
 ال�و
ل

� �ي�ة
 ل
ك�ي� ل  و�ك�ان� ص�ب�ح7. و�ل�م� ي�د�خ�ل�وا ه�م� إ
ل�ى د�ار
 ال�و
ل
 ف�خ�ر�ج� ب
يل�ط�س� إ
ل�ي�ه
م� و�ق�ال�:29ي�ت�ن�ج�س�وا ف�ي�أ�ك�ل�ون� ال�ف
ص�ح�. 

 أ�ج�اب�وا: «ل�و�30«أ�ي�ة� ش
ك�اي�ة3 ت�ق�دXم�ون� ع�ل�ى ه�ذ�ا ال
ن�س�ان
؟» 
 ف�ق�ال� ل�ه�م�31ل�م� ي�ك�ن� ف�اع
ل� ش�رx ل�م�ا ك�ن�ا ق�د� س�ل�م�ن�اه� إ
ل�ي�ك�!» 

 ب
يل�ط�س�: «خ�ذ�وه� أ�ن�ت�م� و�اح�ك�م�وا ع�ل�ي�ه
 ح�س�ب� ن�ام�وس
ك�م�».
� ي�ج�وز� ل�ن�ا أ�ن� ن�ق�ت�ل� أ�ح�دا».   ل
ي�ت
م� ق�و�ل�32ف�ق�ال� ل�ه� ال�ي�ه�ود�: «ل

 ي�س�وع� ال�ذ
ي ق�ال�ه� م�ش
يرا إ
ل�ى أ�ي�ة
 م
يت�ة3 ك�ان� م�ز�م
عا أ�ن�
ي�م�وت�. 

�ي�ة
 و�د�ع�ا33  ث�م� د�خ�ل� ب
يل�ط�س� أ�ي�ضا إ
ل�ى د�ار
 ال�و
ل
 أ�ج�اب�ه� ي�س�وع�:34ي�س�وع� و�ق�ال� ل�ه�: «أ�أ�ن�ت� م�ل
ك� ال�ي�ه�ود
؟» 



 «أ�م
ن� ذ�ات
ك� ت�ق�ول� ه�ذ�ا أ�م� آخ�ر�ون� ق�ال�وا ل�ك� ع�نXي؟»
 أ�ج�اب�ه� ب
يل�ط�س�: «أ�ل�ع�لXي أ�ن�ا ي�ه�ود
ي�؟ أ�م�ت�ك� و�ر�ؤ�س�اء�35

 أ�ج�اب� ي�س�وع�:36ال�ك�ه�ن�ة
 أ�س�ل�م�وك� إ
ل�ي�. م�اذ�ا ف�ع�ل�ت�؟» 
 «م�م�ل�ك�ت
ي ل�ي�س�ت� م
ن� ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
. ل�و� ك�ان�ت� م�م�ل�ك�ت
ي م
ن�
� أ�س�ل�م� إ
ل�ى  ه�ذ�ا ال�ع�ال�م
 ل�ك�ان� خ�د�ام
ي ي�ج�اه
د�ون� ل
ك�ي� ل

 ف�ق�ال� ل�ه�37ال�ي�ه�ود
. و�ل�ك
ن
 الن� ل�ي�س�ت� م�م�ل�ك�ت
ي م
ن� ه�ن�ا». 
 ب
يل�ط�س�: «أ�ف�أ�ن�ت� إ
ذا م�ل
ك7؟» أ�ج�اب� ي�س�وع�: «أ�ن�ت� ت�ق�ول�


 إ
نXي م�ل
ك7. ل
ه�ذ�ا ق�د� و�ل
د�ت� أ�ن�ا و�ل
ه�ذ�ا ق�د� أ�ت�ي�ت� إ
ل�ى ال�ع�ال�م
 ل�ش�ه�د� ل
ل�ح�قX. ك�ل5 م�ن� ه�و� م
ن� ال�ح�قX ي�س�م�ع� ص�و�ت
ي».

 ق�ال� ل�ه� ب
يل�ط�س�: «م�ا ه�و� ال�ح�ق5؟». و�ل�م�ا ق�ال� ه�ذ�ا38
dل�ة
 خ�ر�ج� أ�ي�ضا إ
ل�ى ال�ي�ه�ود
 و�ق�ال� ل�ه�م�: «أ�ن�ا ل�س�ت� أ�ج
د� ف
يه
 ع

 .dد�ة
 و�ل�ك�م� ع�اد�ة7 أ�ن� أ�ط�ل
ق� ل�ك�م� و�اح
دا ف
ي ال�ف
ص�ح
.39و�اح
 ف�ص�ر�خ�وا أ�ي�ضا40أ�ف�ت�ر
يد�ون� أ�ن� أ�ط�ل
ق� ل�ك�م� م�ل
ك� ال�ي�ه�ود
؟». 

ج�م
يع�ه�م�: «ل�ي�س� ه�ذ�ا ب�ل� ب�ار�اب�اس�». و�ك�ان� ب�ار�اب�اس� ل
صcا.



ا�ل�ص�ح�اح� الت�اس
ع� ع�ش�ر�
 و�ض�ف�ر�2ف�ح
ين�ئ
ذ3 أ�خ�ذ� ب
يل�ط�س� ي�س�وع� و�ج�ل�د�ه�. 1

d م
ن� ش�و�ك3 و�و�ض�ع�وه� ع�ل�ى ر�أ�س
ه
 و�أ�ل�ب�س�وه�  ال�ع�س�ك�ر� إ
ك�ل
يل
�م� ي�ا م�ل
ك� ال�ي�ه�ود
».3ث�و�ب� أ�ر�ج�وان3   و�ك�ان�وا ي�ق�ول�ون�: «ٱلسcل

 ف�خ�ر�ج� ب
يل�ط�س� أ�ي�ضا خ�ار
جا و�ق�ال� ل�ه�م�:4و�ك�ان�وا ي�ل�ط
م�ون�ه�. 
dل�ة
 «ه�ا أ�ن�ا أ�خ�ر
ج�ه� إ
ل�ي�ك�م� ل
ت�ع�ل�م�وا أ�نXي ل�س�ت� أ�ج
د� ف
يه
 ع

 .«dد�ة
 ف�خ�ر�ج� ي�س�وع� خ�ار
جا و�ه�و� ح�ام
ل7 إ
ك�ل
يل� الش�و�ك
5و�اح
�ر�ج�وان
. ف�ق�ال� ل�ه�م� ب
يل�ط�س�: «ه�و�ذ�ا ال
ن�س�ان�».  و�ث�و�ب� ال

 ف�ل�م�ا ر�آه� ر�ؤ�س�اء� ال�ك�ه�ن�ة
 و�ال�خ�د�ام� ص�ر�خ�وا: «ٱص�ل
ب�ه�!6
�نXي  اص�ل
ب�ه�!» ق�ال� ل�ه�م� ب
يل�ط�س�: «خ�ذ�وه� أ�ن�ت�م� و�اص�ل
ب�وه� ل

 .«dل�ة
 أ�ج�اب�ه� ال�ي�ه�ود�: «ل�ن�ا ن�ام�وس7 و�ح�س�ب�7ل�س�ت� أ�ج
د� ف
يه
 ع
 .«
�ن�ه� ج�ع�ل� ن�ف�س�ه� اب�ن� الل�ه  ف�ل�م�ا8ن�ام�وس
ن�ا ي�ج
ب� أ�ن� ي�م�وت� ل

 ف�د�خ�ل� أ�ي�ضا إ
ل�ى9س�م
ع� ب
يل�ط�س� ه�ذ�ا ال�ق�و�ل� از�د�اد� خ�و�فا. 
�ي�ة
 و�ق�ال� ل
ي�س�وع�: «م
ن� أ�ي�ن� أ�ن�ت�؟» و�أ�م�ا ي�س�وع� ف�ل�م�  د�ار
 ال�و
ل

 ف�ق�ال� ل�ه� ب
يل�ط�س�: «أ�م�ا ت�ك�لXم�ن
ي؟ أ�ل�س�ت�10ي�ع�ط
ه
 ج�و�ابا. 
 ت�ع�ل�م� أ�ن� ل
ي س�ل�ط�انا أ�ن� أ�ص�ل
ب�ك� و�س�ل�ط�انا أ�ن� أ�ط�ل
ق�ك�؟»

 أ�ج�اب� ي�س�وع�: « ل�م� ي�ك�ن� ل�ك� ع�ل�ي� س�ل�ط�ان7 ال�ب�ت�ة� ل�و� ل�م�11
 ت�ك�ن� ق�د� أ�ع�ط
يت� م
ن� ف�و�ق�. ل
ذ�ل
ك� ال�ذ
ي أ�س�ل�م�ن
ي إ
ل�ي�ك� ل�ه�

 م
ن� ه�ذ�ا ال�و�ق�ت
 ك�ان� ب
يل�ط�س� ي�ط�ل�ب� أ�ن�12خ�ط
ي�ة7 أ�ع�ظ�م�». 
 ي�ط�ل
ق�ه� و�ل�ك
ن� ال�ي�ه�ود� ك�ان�وا ي�ص�ر�خ�ون�: «إ
ن� أ�ط�ل�ق�ت� ه�ذ�ا



 ف�ل�س�ت� م�ح
بcا ل
ق�ي�ص�ر�. ك�ل5 م�ن� ي�ج�ع�ل� ن�ف�س�ه� م�ل
كا ي�ق�او
م�
ق�ي�ص�ر�». 
 ف�ل�م�ا س�م
ع� ب
يل�ط�س� ه�ذ�ا ال�ق�و�ل� أ�خ�ر�ج� ي�س�وع�13

�ي�ة
 ف
ي م�و�ض
ع3 ي�ق�ال� ل�ه� «ٱل�بل�ط�»  و�ج�ل�س� ع�ل�ى ك�ر�س
يX ال�و
ل
 و�ك�ان� اس�ت
ع�د�اد� ال�ف
ص�ح
 و�ن�ح�و�14و�ب
ال�ع
ب�ر�ان
ي�ة
 «ج�ب�اث�ا». 

 الس�اع�ة
 الس�اد
س�ة
. ف�ق�ال� ل
ل�ي�ه�ود
: «ه�و�ذ�ا م�ل
ك�ك�م�».
 ف�ص�ر�خ�وا: «خ�ذ�ه�! خ�ذ�ه� اص�ل
ب�ه�!» ق�ال� ل�ه�م� ب
يل�ط�س�:15

 «أ�أ�ص�ل
ب� م�ل
ك�ك�م�؟» أ�ج�اب� ر�ؤ�س�اء� ال�ك�ه�ن�ة
: «ل�ي�س� ل�ن�ا م�ل
ك7
� ق�ي�ص�ر�».  ف�ح
ين�ئ
ذ3 أ�س�ل�م�ه� إ
ل�ي�ه
م� ل
ي�ص�ل�ب�.16إ
ل

 .
 ف�خ�ر�ج� و�ه�و� ح�ام
ل177ف�أ�خ�ذ�وا ي�س�وع� و�م�ض�و�ا ب
ه
«
 ص�ل
يب�ه� إ
ل�ى ال�م�و�ض
ع
 ال�ذ
ي ي�ق�ال� ل�ه� «م�و�ض
ع� ال�ج�م�ج�م�ة

 ح�ي�ث� ص�ل�ب�وه� و�ص�ل�ب�وا18و�ي�ق�ال� ل�ه� ب
ال�ع
ب�ر�ان
ي�ة
 «ج�ل�ج�ث�ة�» 
 .
اث�ن�ي�ن
 آخ�ر�ي�ن
 م�ع�ه� م
ن� ه�ن�ا و�م
ن� ه�ن�ا و�ي�س�وع� ف
ي ال�و�س�ط

19.
 و�ك�ت�ب� ب
يل�ط�س� ع�ن�و�انا و�و�ض�ع�ه� ع�ل�ى الص�ل
يب
 .«
 ف�ق�ر�أ� ه�ذ�ا20و�ك�ان� م�ك�ت�وبا: «ي�س�وع� الن�اص
ر
ي5 م�ل
ك� ال�ي�ه�ود


 ال�ع�ن�و�ان� ك�ث
ير�ون� م
ن� ال�ي�ه�ود
 ل�ن� ال�م�ك�ان� ال�ذ
ي ص�ل
ب� ف
يه

 ي�س�وع� ك�ان� ق�ر
يبا م
ن� ال�م�د
ين�ة
. و�ك�ان� م�ك�ت�وبا ب
ال�ع
ب�ر�ان
ي�ة

 .
ت
ين
ي�ة  ف�ق�ال� ر�ؤ�س�اء� ك�ه�ن�ة
 ال�ي�ه�ود
21و�ال�ي�ون�ان
ي�ة
 و�الل�
� ت�ك�ت�ب�: م�ل
ك� ال�ي�ه�ود
 ب�ل�: إ
ن� ذ�اك� ق�ال� أ�ن�ا م�ل
ك�  ل
ب
يل�ط�س�: «ل

 .«
 ث�م�23أ�ج�اب� ب
يل�ط�س�: «م�ا ك�ت�ب�ت� ق�د� ك�ت�ب�ت�». 22ال�ي�ه�ود



 إ
ن� ال�ع�س�ك�ر� ل�م�ا ك�ان�وا ق�د� ص�ل�ب�وا ي�س�وع� أ�خ�ذ�وا ث
ي�اب�ه�
 و�ج�ع�ل�وه�ا أ�ر�ب�ع�ة� أ�ق�س�ام3 ل
ك�لX ع�س�ك�ر
يx ق
س�ما. و�أ�خ�ذ�وا

 ال�ق�م
يص� أ�ي�ضا. و�ك�ان� ال�ق�م
يص� ب
غ�ي�ر
 خ
ي�اط�ة3 م�ن�س�وجا ك�ل5ه�
� ن�ش�ق5ه� ب�ل� ن�ق�ت�ر
ع�24م
ن� ف�و�ق�.   ف�ق�ال� ب�ع�ض�ه�م� ل
ب�ع�ض3: «ل

 ع�ل�ي�ه
 ل
م�ن� ي�ك�ون�». ل
ي�ت
م� ال�ك
ت�اب� ال�ق�ائ
ل�: «ٱق�ت�س�م�وا ث
ي�اب
ي
ب�ي�ن�ه�م� و�ع�ل�ى ل
ب�اس
ي أ�ل�ق�و�ا ق�ر�ع�ةd». ه�ذ�ا ف�ع�ل�ه� ال�ع�س�ك�ر�. 

25
 و�ك�ان�ت� و�اق
ف�ات3 ع
ن�د� ص�ل
يب
 ي�س�وع� أ�م5ه� و�أ�خ�ت� أ�مXه
 ف�ل�م�ا ر�أ�ى ي�س�وع�26م�ر�ي�م� ز�و�ج�ة� ك
ل�وب�ا و�م�ر�ي�م� ال�م�ج�د�ل
ي�ة�. 

�مXه
: «ي�ا ام�ر�أ�ة� 
 أ�م�ه� و�التXل�م
يذ� ال�ذ
ي ك�ان� ي�ح
ب5ه� و�اق
فا ق�ال� ل
 .«
 ث�م� ق�ال� ل
لتXل�م
يذ
: «ه�و�ذ�ا أ�م5ك�». و�م
ن� ت
ل�ك�27ه�و�ذ�ا اب�ن�ك

 .
الس�اع�ة
 أ�خ�ذ�ه�ا التXل�م
يذ� إ
ل�ى خ�اص�ت
ه
 ب�ع�د� ه�ذ�ا ر�أ�ى ي�س�وع� أ�ن� ك�ل� ش�ي�ء3 ق�د� ك�م�ل� ف�ل
ك�ي�28

 و�ك�ان� إ
ن�اء7 م�و�ض�وعا29ي�ت
م� ال�ك
ت�اب� ق�ال�: «أ�ن�ا ع�ط�ش�ان�». 
�وا إ
س�ف
ن�ج�ةd م
ن� ال�خ�لX و�و�ض�ع�وه�ا ع�ل�ى ز�وف�ا ¢ ف�م�ل�  م�م�ل�وcا خ�ل

 .
 ف�ل�م�ا أ�خ�ذ� ي�س�وع� ال�خ�ل� ق�ال�: «ق�د�30و�ق�د�م�وه�ا إ
ل�ى ف�م
ه
أ�ك�م
ل�». و�ن�ك�س� ر�أ�س�ه� و�أ�س�ل�م� الر5وح�. 

� ت�ب�ق�ى ال�ج�س�اد� ع�ل�ى31  ث�م� إ
ذ� ك�ان� اس�ت
ع�د�اد7 ف�ل
ك�ي� ل
 الص�ل
يب
 ف
ي الس�ب�ت
 ل�ن� ي�و�م� ذ�ل
ك� الس�ب�ت
 ك�ان� ع�ظ
يما س�أ�ل�

 ف�أ�ت�ى32ال�ي�ه�ود� ب
يل�ط�س� أ�ن� ت�ك�س�ر� س
يق�ان�ه�م� و�ي�ر�ف�ع�وا. 
�و�ل
 و�الخ�ر
 ال�م�ص�ل�وب�ي�ن
 م�ع�ه�.  ال�ع�س�ك�ر� و�ك�س�ر�وا س�اق�ي
 ال



�ن�ه�م�33  و�أ�م�ا ي�س�وع� ف�ل�م�ا ج�اء�وا إ
ل�ي�ه
 ل�م� ي�ك�س
ر�وا س�اق�ي�ه
 ل
 ل�ك
ن� و�اح
دا م
ن� ال�ع�س�ك�ر
 ط�ع�ن� ج�ن�ب�ه�34ر�أ�و�ه� ق�د� م�ات�. 

 و�ٱل�ذ
ي ع�اي�ن� ش�ه
د�35ب
ح�ر�ب�ة3 و�ل
ل�و�ق�ت
 خ�ر�ج� د�م7 و�م�اء7. 
 و�ش�ه�اد�ت�ه� ح�ق� و�ه�و� ي�ع�ل�م� أ�ن�ه� ي�ق�ول� ال�ح�ق� ل
ت�ؤ�م
ن�وا أ�ن�ت�م�.

� ي�ك�س�ر�36  ل�ن� ه�ذ�ا ك�ان� ل
ي�ت
م� ال�ك
ت�اب� ال�ق�ائ
ل�: «ع�ظ�م7 ل
 و�أ�ي�ضا ي�ق�ول� ك
ت�اب7 آخ�ر�: «س�ي�ن�ظ�ر�ون� إ
ل�ى ال�ذ
ي37م
ن�ه�». 

ط�ع�ن�وه�». 
 ث�م� إ
ن� ي�وس�ف� ال�ذ
ي م
ن� الر�ام�ة
 و�ه�و� ت
ل�م
يذ� ي�س�وع�38

 و�ل�ك
ن� خ�ف�ي�ةd ل
س�ب�ب
 ال�خ�و�ف
 م
ن� ال�ي�ه�ود
 س�أ�ل� ب
يل�ط�س� أ�ن�
 ي�أ�خ�ذ� ج�س�د� ي�س�وع� ف�أ�ذ
ن� ب
يل�ط�س�. ف�ج�اء� و�أ�خ�ذ� ج�س�د�

d إ
ل�ى39ي�س�وع�.   و�ج�اء� أ�ي�ضا ن
يق�ود
يم�وس� ال�ذ
ي أ�ت�ى أ�و�ل
d و�ه�و� ح�ام
ل7 م�ز
يج� م�رx و�ع�ود3 ن�ح�و� م
ئ�ة
 م�نا.  ي�س�وع� ل�ي�ل

 ف�أ�خ�ذ�ا ج�س�د� ي�س�وع� و�ل�ف�اه� ب
أ�ك�ف�ان3 م�ع� ال�ط�ي�اب
 ك�م�ا40
 و�ك�ان� ف
ي ال�م�و�ض
ع
 ال�ذ
ي ص�ل
ب�41ل
ل�ي�ه�ود
 ع�اد�ة7 أ�ن� ي�ك�فXن�وا. 

 ف
يه
 ب�س�ت�ان7 و�ف
ي ال�ب�س�ت�ان
 ق�ب�ر7 ج�د
يد7 ل�م� ي�وض�ع� ف
يه
 أ�ح�د7
 ف�ه�ن�اك� و�ض�ع�ا ي�س�وع� ل
س�ب�ب
 اس�ت
ع�د�اد
 ال�ي�ه�ود
 ل�ن�42ق�ط5. 

ال�ق�ب�ر� ك�ان� ق�ر
يبا.



ا�ل�ص�ح�اح� ال�ع
ش�ر�ون�
13
�س�ب�وع
 ج�اء�ت� م�ر�ي�م� ال�م�ج�د�ل
ي�ة� إ
ل�ى ال�ق�ب�ر  و�ف
ي أ�و�ل
 ال

.
�م� ب�اق3. ف�ن�ظ�ر�ت
 ال�ح�ج�ر� م�ر�ف�وعا ع�ن
 ال�ق�ب�ر  ب�اك
را و�الظcل
2
 ف�ر�ك�ض�ت� و�ج�اء�ت� إ
ل�ى س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س� و�إ
ل�ى التXل�م
يذ

 الخ�ر
 ال�ذ
ي ك�ان� ي�س�وع� ي�ح
ب5ه� و�ق�ال�ت� ل�ه�م�ا: «أ�خ�ذ�وا الس�يXد�
 ف�خ�ر�ج� ب�ط�ر�س�3م
ن� ال�ق�ب�ر
 و�ل�س�ن�ا ن�ع�ل�م� أ�ي�ن� و�ض�ع�وه�». 

 .
 و�ك�ان� ال
ث�ن�ان
 ي�ر�ك�ض�ان
4و�التXل�م
يذ� الخ�ر� و�أ�ت�ي�ا إ
ل�ى ال�ق�ب�ر

d إ
ل�ى ال�ق�ب�ر  م�عا. ف�س�ب�ق� التXل�م
يذ� الخ�ر� ب�ط�ر�س� و�ج�اء� أ�و�ل

�ك�ف�ان� م�و�ض�وع�ةd و�ل�ك
ن�ه� ل�م� ي�د�خ�ل�. 5  ث�م�6و�ٱن�ح�ن�ى ف�ن�ظ�ر� ال
�ك�ف�ان�  ج�اء� س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س� ي�ت�ب�ع�ه� و�د�خ�ل� ال�ق�ب�ر� و�ن�ظ�ر� ال

 dل�ي�س� م�و�ض�وعا7م�و�ض�وع�ة 
 و�ٱل�م
ن�د
يل� ال�ذ
ي ك�ان� ع�ل�ى ر�أ�س
ه
�ك�ف�ان
 ب�ل� م�ل�ف�وفا ف
ي م�و�ض
ع3 و�ح�د�ه�.   ف�ح
ين�ئ
ذ3 د�خ�ل�8م�ع� ال

d إ
ل�ى ال�ق�ب�ر
 و�ر�أ�ى ف�آم�ن�  أ�ي�ضا التXل�م
يذ� الخ�ر� ال�ذ
ي ج�اء� أ�و�ل
�ن�ه�م� ل�م� ي�ك�ون�وا ب�ع�د� ي�ع�ر
ف�ون� ال�ك
ت�اب�: أ�ن�ه� ي�ن�ب�غ
ي أ�ن� ي�ق�وم�9  ل

 .
�م�و�ات ف�م�ض�ى التXل�م
يذ�ان
 أ�ي�ضا إ
ل�ى م�و�ض
ع
ه
م�ا. 10م
ن� ال
 أ�م�ا م�ر�ي�م� ف�ك�ان�ت� و�اق
ف�ةd ع
ن�د� ال�ق�ب�ر
 خ�ار
جا ت�ب�ك
ي.11

 
�ك�ي�ن
12و�ف
يم�ا ه
ي� ت�ب�ك
ي ان�ح�ن�ت� إ
ل�ى ال�ق�ب�ر  ف�ن�ظ�ر�ت� مل
 ب
ث
ي�اب3 ب
يض3 ج�ال
س�ي�ن
 و�اح
دا ع
ن�د� الر�أ�س
 و�الخ�ر� ع
ن�د�

� ل�ه�ا: «ي�ا13الرXج�ل�ي�ن
 ح�ي�ث� ك�ان� ج�س�د� ي�س�وع� م�و�ض�وعا.   ف�ق�ال
 ام�ر�أ�ة� ل
م�اذ�ا ت�ب�ك
ين�؟» ق�ال�ت� ل�ه�م�ا: «إ
ن�ه�م� أ�خ�ذ�وا س�يXد
ي



 و�ل�م�ا ق�ال�ت� ه�ذ�ا ال�ت�ف�ت�ت� إ
ل�ى14و�ل�س�ت� أ�ع�ل�م� أ�ي�ن� و�ض�ع�وه�». 
 ق�ال�15ال�و�ر�اء
 ف�ن�ظ�ر�ت� ي�س�وع� و�اق
فا و�ل�م� ت�ع�ل�م� أ�ن�ه� ي�س�وع�. 

 ل�ه�ا ي�س�وع�: «ي�ا ام�ر�أ�ة� ل
م�اذ�ا ت�ب�ك
ين�؟ م�ن� ت�ط�ل�ب
ين�؟» ف�ظ�ن�ت�
 ت
ل�ك� أ�ن�ه� ال�ب�س�ت�ان
ي5 ف�ق�ال�ت� ل�ه�: «ي�ا س�يXد� إ
ن� ك�ن�ت� أ�ن�ت� ق�د�

 ق�ال� ل�ه�ا16ح�م�ل�ت�ه� ف�ق�ل� ل
ي أ�ي�ن� و�ض�ع�ت�ه� و�أ�ن�ا آخ�ذ�ه�». 
 ي�س�وع�: «ي�ا م�ر�ي�م�!» ف�ال�ت�ف�ت�ت� ت
ل�ك� و�ق�ال�ت� ل�ه�: «ر�ب5ون
ي» ال�ذ
ي

�نXي ل�م�17ت�ف�س
ير�ه� ي�ا م�ع�لXم�.  � ت�ل�م
س
ين
ي ل  ق�ال� ل�ه�ا ي�س�وع�: «ل
 أ�ص�ع�د� ب�ع�د� إ
ل�ى أ�ب
ي. و�ل�ك
ن
 اذ�ه�ب
ي إ
ل�ى إ
خ�و�ت
ي و�ق�ول
ي

 ل�ه�م�: إ
نXي أ�ص�ع�د� إ
ل�ى أ�ب
ي و�أ�ب
يك�م� و�إ
ل�ه
ي و�إ
ل�ه
ك�م�».
�م
يذ� أ�ن�ه�ا ر�أ�ت
 الر�ب�18  ف�ج�اء�ت� م�ر�ي�م� ال�م�ج�د�ل
ي�ة� و�أ�خ�ب�ر�ت
 التcل

و�أ�ن�ه� ق�ال� ل�ه�ا ه�ذ�ا. 
19
�س�ب�وع  و�ل�م�ا ك�ان�ت� ع�ش
ي�ة� ذ�ل
ك� ال�ي�و�م
 و�ه�و� أ�و�ل� ال


�م
يذ� م�ج�ت�م
ع
ين� ل
س�ب�ب �ب�و�اب� م�غ�ل�ق�ةd ح�ي�ث� ك�ان� التcل  و�ك�ان�ت
 ال
 ال�خ�و�ف
 م
ن� ال�ي�ه�ود
 ج�اء� ي�س�وع� و�و�ق�ف� ف
ي ال�و�س�ط
 و�ق�ال�

�م7 ل�ك�م�».   و�ل�م�ا ق�ال� ه�ذ�ا أ�ر�اه�م� ي�د�ي�ه
 و�ج�ن�ب�ه�20ل�ه�م�: «سل
�م
يذ� إ
ذ� ر�أ�و�ا الر�ب�.   ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع� أ�ي�ضا:21ف�ف�ر
ح� التcل

�م7 ل�ك�م�. ك�م�ا أ�ر�س�ل�ن
ي الب� أ�ر�س
ل�ك�م� أ�ن�ا».   و�ل�م�ا ق�ال�22«سل
 م�ن� غ�ف�ر�ت�م�23ه�ذ�ا ن�ف�خ� و�ق�ال� ل�ه�م�: «ٱق�ب�ل�وا الر5وح� ال�ق�د�س�. 

خ�ط�اي�اه� ت�غ�ف�ر� ل�ه� و�م�ن� أ�م�س�ك�ت�م� خ�ط�اي�اه� أ�م�س
ك�ت�». 



 أ�م�ا ت�وم�ا أ�ح�د� ال
ث�ن�ي� ع�ش�ر� ال�ذ
ي ي�ق�ال� ل�ه� الت�و�أ�م� ف�ل�م�24
�م
يذ�25ي�ك�ن� م�ع�ه�م� ح
ين� ج�اء� ي�س�وع�.   ف�ق�ال� ل�ه� التcل

 الخ�ر�ون�: «ق�د� ر�أ�ي�ن�ا الر�ب�». ف�ق�ال� ل�ه�م�: «إ
ن� ل�م� أ�ب�ص
ر� ف
ي
 ي�د�ي�ه
 أ�ث�ر� ال�م�س�ام
ير
 و�أ�ض�ع� إ
ص�ب
ع
ي ف
ي أ�ث�ر
 ال�م�س�ام
ير
 و�أ�ض�ع�

� أ�وم
ن�».  ي�د
ي ف
ي ج�ن�ب
ه
 ل
d و�ت�وم�ا26 �م
يذ�ه� أ�ي�ضا د�اخ
ل  و�ب�ع�د� ث�م�ان
ي�ة
 أ�ي�ام3 ك�ان� تل


�ب�و�اب� م�غ�ل�ق�ة7 و�و�ق�ف� ف
ي ال�و�س�ط  م�ع�ه�م�. ف�ج�اء� ي�س�وع� و�ال
�م7 ل�ك�م�».   ث�م� ق�ال� ل
ت�وم�ا: «ه�ات
 إ
ص�ب
ع�ك�27و�ق�ال�: «سل

�  إ
ل�ى ه�ن�ا و�أ�ب�ص
ر� ي�د�ي� و�ه�ات
 ي�د�ك� و�ض�ع�ه�ا ف
ي ج�ن�ب
ي و�ل
 أ�ج�اب� ت�وم�ا: «ر�بXي28ت�ك�ن� غ�ي�ر� م�ؤ�م
ن3 ب�ل� م�ؤ�م
نا». 

�ن�ك� ر�أ�ي�ت�ن
ي ي�ا ت�وم�ا آم�ن�ت�!29و�إ
ل�ه
ي».   ق�ال� ل�ه� ي�س�وع�: «ل
ط�وب�ى ل
ل�ذ
ين� آم�ن�وا و�ل�م� ي�ر�و�ا». 

�م
يذ
ه
 ل�م�30  و�آي�ات3 أ�خ�ر� ك�ث
ير�ةd ص�ن�ع� ي�س�وع� ق�د�ام� تل
 .
 و�أ�م�ا ه�ذ
ه
 ف�ق�د� ك�ت
ب�ت� ل
ت�ؤ�م
ن�وا أ�ن�31ت�ك�ت�ب� ف
ي ه�ذ�ا ال�ك
ت�اب

 ي�س�وع� ه�و� ال�م�س
يح� اب�ن� الل�ه
 و�ل
ك�ي� ت�ك�ون� ل�ك�م� إ
ذ�ا آم�ن�ت�م�
.
ح�ي�اة7 ب
اس�م
ه



ا�ل�ص�ح�اح� ال�ح�اد
ي و�ال�ع
ش�ر�ون�
1
�م
يذ
 ع�ل�ى ب�ح�ر  ب�ع�د� ه�ذ�ا أ�ظ�ه�ر� أ�ي�ضا ي�س�وع� ن�ف�س�ه� ل
لتcل

 ك�ان� س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س� و�ت�وم�ا ال�ذ
ي2ط�ب�ر
ي�ة�. ظ�ه�ر� ه�ك�ذ�ا: 
 ي�ق�ال� ل�ه� الت�و�أ�م� و�ن�ث�ن�ائ
يل� ال�ذ
ي م
ن� ق�ان�ا ال�ج�ل
يل
 و�اب�ن�ا ز�ب�د
ي

�م
يذ
ه
 م�ع� ب�ع�ض
ه
م�.   ق�ال� ل�ه�م� س
م�ع�ان�3و�اث�ن�ان
 آخ�ر�ان
 م
ن� تل
�ت�ص�ي�د�». ق�ال�وا ل�ه�: «ن�ذ�ه�ب� ن�ح�ن� أ�ي�ضا  ب�ط�ر�س�: «أ�ن�ا أ�ذ�ه�ب� ل


 م�ع�ك�». ف�خ�ر�ج�وا و�د�خ�ل�وا الس�ف
ين�ة� ل
ل�و�ق�ت
. و�ف
ي ت
ل�ك� الل�ي�ل�ة
 و�ل�م�ا ك�ان� الص5ب�ح� و�ق�ف� ي�س�وع� ع�ل�ى4ل�م� ي�م�س
ك�وا ش�ي�ئا. 

�م
يذ� ل�م� ي�ك�ون�وا ي�ع�ل�م�ون� أ�ن�ه� ي�س�وع�.  الش�اط
ئ
. و�ل�ك
ن� التcل
 ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ي�ا غ
ل�م�ان� أ�ل�ع�ل� ع
ن�د�ك�م� إ
د�اما؟».5

 «!�  ف�ق�ال� ل�ه�م�: «أ�ل�ق�وا الش�ب�ك�ة� إ
ل�ى ج�ان
ب
6أ�ج�اب�وه�: «ل
�ي�م�ن
 ف�ت�ج
د�وا». ف�أ�ل�ق�و�ا و�ل�م� ي�ع�ود�وا ي�ق�د
ر�ون� أ�ن�  الس�ف
ين�ة
 ال

 .
 ف�ق�ال� ذ�ل
ك� التXل�م
يذ� ال�ذ
ي ك�ان�7ي�ج�ذ
ب�وه�ا م
ن� ك�ث�ر�ة
 الس�م�ك
 ي�س�وع� ي�ح
ب5ه� ل
ب�ط�ر�س�: «ه�و� الر�ب5». ف�ل�م�ا س�م
ع� س
م�ع�ان�

�ن�ه� ك�ان� ع�ر�ي�انا و�أ�ل�ق�ى ن�ف�س�ه�  ب�ط�ر�س� أ�ن�ه� الر�ب5 ات�ز�ر� ب
ث�و�ب
ه
 ل
 .
�ن�ه�م�8ف
ي ال�ب�ح�ر �م
يذ� الخ�ر�ون� ف�ج�اء�وا ب
الس�ف
ين�ة
 ل  و�أ�م�ا التcل

� ن�ح�و� م
ئ�ت�ي� ذ
ر�اع3 و�ه�م�  ل�م� ي�ك�ون�وا ب�ع
يد
ين� ع�ن
 ال�ر�ض
 إ
ل
 .
 ف�ل�م�ا خ�ر�ج�وا إ
ل�ى ال�ر�ض
 ن�ظ�ر�وا9ي�ج�ر5ون� ش�ب�ك�ة� الس�م�ك

 ق�ال� ل�ه�م�10ج�م�را م�و�ض�وعا و�س�م�كا م�و�ض�وعا ع�ل�ي�ه
 و�خ�ب�زا. 
 ي�س�وع�: «ق�دXم�وا م
ن� الس�م�ك
 ال�ذ
ي أ�م�س�ك�ت�م� الن�».



11
 ف�ص�ع
د� س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س� و�ج�ذ�ب� الش�ب�ك�ة� إ
ل�ى ال�ر�ض

�ثا و�خ�م�س
ين�. و�م�ع� ه�ذ
ه
 ال�ك�ث�ر�ة  م�م�ت�ل
ئ�ةd س�م�كا ك�ب
يرا م
ئ�ةd و�ثل

 ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ه�ل�م5وا ت�غ�د�و�ا».12ل�م� ت�ت�خ�ر�ق
 الش�ب�ك�ة�. 
�م
يذ
 أ�ن� ي�س�أ�ل�ه�: م�ن� أ�ن�ت�؟ إ
ذ� ك�ان�وا  و�ل�م� ي�ج�س�ر� أ�ح�د7 م
ن� التcل

 ث�م� ج�اء� ي�س�وع� و�أ�خ�ذ� ال�خ�ب�ز�13ي�ع�ل�م�ون� أ�ن�ه� الر�ب5. 
 ه�ذ
ه
 م�ر�ة7 ث�ال
ث�ة7 ظ�ه�ر� ي�س�وع�14و�أ�ع�ط�اه�م� و�ك�ذ�ل
ك� الس�م�ك�. 

 .
�م�و�ات �م
يذ
ه
 ب�ع�د�م�ا ق�ام� م
ن� ال ل
تل
 ف�ب�ع�د� م�ا ت�غ�د�و�ا ق�ال� ي�س�وع� ل
س
م�ع�ان� ب�ط�ر�س�: «ي�ا15

�ء
؟» ق�ال� ل�ه�: «ن�ع�م�  س
م�ع�ان� ب�ن� ي�ون�ا أ�ت�ح
ب5ن
ي أ�ك�ث�ر� م
ن� ه�ؤ�ل
 ي�ا ر�ب5 أ�ن�ت� ت�ع�ل�م� أ�نXي أ�ح
ب5ك�». ق�ال� ل�ه�: «ٱر�ع� خ
ر�اف
ي».

 ق�ال� ل�ه� أ�ي�ضا ث�ان
ي�ةd: «ي�ا س
م�ع�ان� ب�ن� ي�ون�ا أ�ت�ح
ب5ن
ي؟» ق�ال�16
 ل�ه�: «ن�ع�م� ي�ا ر�ب5 أ�ن�ت� ت�ع�ل�م� أ�نXي أ�ح
ب5ك�». ق�ال� ل�ه�: «ٱر�ع�

 ق�ال� ل�ه� ث�ال
ث�ةd: «ي�ا س
م�ع�ان� ب�ن� ي�ون�ا أ�ت�ح
ب5ن
ي؟»17غ�ن�م
ي». 
�ن�ه� ق�ال� ل�ه� ث�ال
ث�ةd: أ�ت�ح
ب5ن
ي؟ ف�ق�ال� ل�ه�: «ي�ا  ف�ح�ز
ن� ب�ط�ر�س� ل

 ر�ب5 أ�ن�ت� ت�ع�ل�م� ك�ل� ش�ي�ء3. أ�ن�ت� ت�ع�ر
ف� أ�نXي أ�ح
ب5ك�». ق�ال� ل�ه�
 ا�ل�ح�ق� ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�: ل�م�ا ك�ن�ت�18ي�س�وع�: «ٱر�ع� غ�ن�م
ي. 

 أ�ك�ث�ر� ح�د�اث�ةd ك�ن�ت� ت�م�ن�ط
ق� ذ�ات�ك� و�ت�م�ش
ي ح�ي�ث� ت�ش�اء�. و�ل�ك
ن�
 م�ت�ى ش
خ�ت� ف�إ
ن�ك� ت�م�د5 ي�د�ي�ك� و�آخ�ر� ي�م�ن�ط
ق�ك� و�ي�ح�م
ل�ك� ح�ي�ث�

� ت�ش�اء�».   ق�ال� ه�ذ�ا م�ش
يرا إ
ل�ى أ�ي�ة
 م
يت�ة3 ك�ان� م�ز�م
عا أ�ن�19ل
 ي�م�جXد� الل�ه� ب
ه�ا. و�ل�م�ا ق�ال� ه�ذ�ا ق�ال� ل�ه�: «ٱت�ب�ع�ن
ي».



 ف�ال�ت�ف�ت� ب�ط�ر�س� و�ن�ظ�ر� التXل�م
يذ� ال�ذ
ي ك�ان� ي�س�وع� ي�ح
ب5ه�20

 ي�ت�ب�ع�ه� و�ه�و� أ�ي�ضا ال�ذ
ي ات�ك�أ� ع�ل�ى ص�د�ر
ه
 و�ق�ت� ال�ع�ش�اء

 ف�ل�م�ا ر�أ�ى21و�ق�ال�: « ي�ا س�يXد� م�ن� ه�و� ال�ذ
ي ي�س�لXم�ك�؟» 
 ق�ال�22ب�ط�ر�س� ه�ذ�ا ق�ال� ل
ي�س�وع�: «ي�ا ر�ب5 و�ه�ذ�ا م�ا ل�ه�؟» 

 ل�ه� ي�س�وع�: «إ
ن� ك�ن�ت� أ�ش�اء� أ�ن�ه� ي�ب�ق�ى ح�ت�ى أ�ج
يء� ف�م�اذ�ا
 ف�ذ�اع� ه�ذ�ا ال�ق�و�ل� ب�ي�ن� ال
خ�و�ة
: إ
ن�23ل�ك�؟ ات�ب�ع�ن
ي أ�ن�ت�». 

� ي�م�وت� � ي�م�وت�. و�ل�ك
ن� ل�م� ي�ق�ل� ل�ه� ي�س�وع� إ
ن�ه� ل  ذ�ل
ك� التXل�م
يذ� ل
ب�ل�: «إ
ن� ك�ن�ت� أ�ش�اء� أ�ن�ه� ي�ب�ق�ى ح�ت�ى أ�ج
يء� ف�م�اذ�ا ل�ك�؟». 

 ه�ذ�ا ه�و� التXل�م
يذ� ال�ذ
ي ي�ش�ه�د� ب
ه�ذ�ا و�ك�ت�ب� ه�ذ�ا. و�ن�ع�ل�م�24
 و�أ�ش�ي�اء� أ�خ�ر� ك�ث
ير�ة7 ص�ن�ع�ه�ا ي�س�وع� إ
ن�25أ�ن� ش�ه�اد�ت�ه� ح�ق�. 

 ك�ت
ب�ت� و�اح
د�ةd و�اح
د�ةd ف�ل�س�ت� أ�ظ�ن5 أ�ن� ال�ع�ال�م� ن�ف�س�ه� ي�س�ع�
ال�ك�ت�ب� ال�م�ك�ت�وب�ة�. آم
ين�.

OK
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