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 آالم المسيح من وجهة نظر طبية

 / مجلة أريزونا الطبية(  1965د.ك. ترومان ديفيز )نقل ا عن عدد مارس  –الكاتب 

To download the medical report in English, please Click here. 

راسة أود أن أناقش بعض الجوانب في هذه الد

من  األحداث  نتتبع  سوف   ، لآلالم  الجسدية 

ثم   جلده  ثم  ومن  يسوع  محاكمة  ثم  جثسيماني 

إلى الساعة األخيرة   مسيره في طريق اآلالم وصوالً 

 من مماته على الصليب . 

كأسلوب   الصليب  بدراسة  القيام  بعد 

من  أول  أن  لي  تبين  فقد  واإلعدام  للتعذيب 

واإلسكندر   اإليرانيين  هم  األسلوب  هذا  استخدم 

ذوا باستخدام  الكبير وضباطه جلبوا هذا األسلوب إلى بالد البحر المتوسط والى مصر ثم الرومان وأخ

هذا األسلوب وكأي شيء آخر قاموا بتعديله لزيادة فاعليته وهناك العديد من المؤرخين والكتاب  

 والرومان الذين قاموا بذكر أسلوب الصلب كآلة للتعذيب واإلعدام . 

بدأت اآلالم الجسدية للمسيح في جثسيماني حين تصبب عرق كقطرات دم ٍ، الرسول لوقا الذي  

 الوحيد الذي ذكر هذه الحادثة بإنجيل. نراه يقول: ان طبيبا هو 

 َوإِْذ كَاَن فِي ِجَهاٍد كَاَن ُيَصلِّي بِأََشدِّ َلَجاَجٍة، َوَصاَر َعَرُقُه كََقَطَراِت َدٍم نَازَِلٍة َعَلى األَْرِض.  

 (  44:  22) لوقا 

ن مبدأ أن ذلك  العديد من العلماء والكتاب اجتهدوا محاولين تجاهل هذه الواقعة ، انطلقاً م

الشيء ال يمكن حدوثه أبدا ويمكن اختصار الكثير من الجهد بمجرد استشارة المراجع الطبية هناك 

تجد أنه مع أن ذلك الشيء نادر حدوثه جداً إال أن العرق المتصبب دما أمر معروف طبياً إذ أنه  

على سطح البشرة تحت ضغوط نفسية قاهرة يحدث أن الشعيرات الدموية الصغيرة جدا الواقعة 
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تنفجر وبالتالي يختلط الدم بالعرق هذا التد في حد ذاته كفيل بأن يحدث ضعفا شديدا من هبوط  

 حاد .

بعد القبض عليه فى منتصف الليل ، وأمام المجمع ورئيس الكهنة قيافا ، تعرض يسوع ألول  

ب يستجوبه.  قيافا  كان  عندما  ألنه ظل صامتا  لطم على خده  وجه  إصابة جسدية حيث  في  صقوا 

 ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا من ضربك. 

وفى الصباح الباكر أخذوا يسوع وقد أصابه اإلعياء بسبب عدم النوم طوال الليل إلى قلعة أنتونيا 

حيث كان مقر والي اليهودية بيالطس البنطي وهناك وبناء على صرخات ونداءات الشعب لبيالطس  

 الحكم على يسوع بالجلد والصلب . و باراباسأمر بإطالق سراح 

تمهيدا لعملية الجلد كان ثياب المسجون تنزع من عليه ثم تقيد 

اتبعوا   قد  الرومان  أن  كبير  شك  وهناك  رأسه  فوق  عامود  إلى  يداه 

اليهود   قانونا  ناموس  لليهود  ان  حيث   ، هذه  الجلد  عملية  أثناء  تماما 

يطمئن  ولكي  جلدة  أربعين  من  كثر  أ  المرء  يجلد  ال  بأن  يحكم  قديما 

يجلد  أن  يصرون  كانوا  وتنفيذها  الوصية  اتباع  إلى  تماما  الفريسيون 

بالعدد  أي خطأ  حدث  إذا  )حتى  فقط  جلدة  وثالثون  تسعة  الشخص 

الوصية(   يتعدون  ال  األمام حامالً  فبالتالي  إلى  الروماني  الجندي  ويتقدم 

السوط في يده السوط المستخدم بالجلد يتكون من خشبة قصيرة الطول مثبتاً عليها عدة شرائح  

متفرقة من الجلد وعلى طرف كل منها ثبتت قطعتين مدن الرصاص المدبب وينهال هذا الكرباج  

كتاف المسيح وظهره ورجليه في بدء األمر كانت الثقيل بمنتهى قوة االندفاع المرة تلو األخرى على أ 

األطراف المدببة تقطع في الجلد فقط وبعد ذلك عندما توالت الضربات ، بدأت تتوغل فى الغشاء  

من   حاد  نزيف  إلى  األمر  تطور  ذلك  بعد  ولكن  الدموية  الشعيرات  مقطعة  الجلد  تحت  اللحمي 

 الشرايين الرئيسية المؤدية للعضالت . 

مر نفيد أن الظهر أصبح على شكل شرائح لحمية ممزقة غارقة بالدماء يقوم رئيس  في نهاية األ

 الجند المسؤول عن السجين بتقدير أن قد أوشك على الموت وبهذا يوقف الضرب . 

وبعد ذلك فك وثق يسوع وقد اوشك أن يفقد وعيه فسقط على األرض الحجرية غارقاً فى  

بالسخرية بهذا اليهودي القروي الذي يدعى أنه ملك وإذا    دماءه يجد الجنود والرومان متعة شديدة
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تكمل   ولكي  الحكم،  عصا  باعتبارها  يده  في  ليمسكها  قصبة  ويعطونه  حوله  رداءه  يضعون  بهم 

 متعتهم كان البد أن يجدوا تاجا، فأتوا باألشواك على هيئة تاج ووضعوها فوق هامته. 

 

مرة أخرى نجد نزيفاً حاداً ألن جلدة الرأس هي إحدى المناطق 

في الجسد ذات كثافة غزيرة للدم . بعد أن استهزئوا به لطموه على  

خده عدة مرات أخذ الجاد العصا من يده وضربوه على رأس وبذلك  

ه . وأخيرا تعبدوا من هذه غرزت األشواك إلى أعماق جديدة فى رأس 

المتجلط  بالدم  التصق  وقد  الرداء  عنه  ونزعوا  المشينة  الرياضة 

والسائل الناتج عن الجروح وعندما نزع تماما كما ينزع الضمادة عن 

تماما ما لو أن ان يجلد ثانية وعادت الجروح إلى   –الجرح بدون اهتمام أدى ذلك إلى آالم مبرحة  

 النزف مرة ثانية. 

م الخشبي  رغم  الصليب  ان حمل  إال  اآلالم  عبر طريق  في مسيره  منتصبا  يبقى  بأن  حاوالته 

كثر مما كان   أ كان  الدم  كبيرة من  نتيجة فقده مية  يعانى منه  ان  الذي  الحاد  الهبوط  الثقيل مع 

الثقيل عبارة عن أسطح   اللوح الخشبي  نراه يتعثر ويسقط و كان هذا  إننا  يستطيع أن يتحمل. 

 كيلو غرام.   50الزيتون وقد بلغ ثقله  خشنة من خشب 

وإذا بحافة لوح الخشب الخشنة تنغرز في جلده المهلهل وبعضالت ظهره الضعيفة الممزقة .  

ان يحاول جاهداً الوقوف على قدميه، إال أن عضلت تخون ويختار قائد الجند أحد المارة وهو أسمر 

يحمل الصليب حتى يصل إلى المكان  البشرة من مواطن شمال أفريقيا يدعى سمعان القيرواني ل

 المحدد للصلب خارج المدينة. 

ويتبع يسوع وهو مازال ينزف ويتصبب عرقا في حالة إعياء شديدة، أخيرا تنتهي المسيرة من  

رداء حول الخصر يسمح بد لليهود   ءباستثنا، مرة أخرى تنزع ثيابه من عليه  بيت الوالي حتى الجلجثة

 وهنا تبدأ مرحلة الصلب . 

عطى المسيح خمراً ممزوجاً بخل كنوع من أنواع المسكنات ، لكنه يرفض أن يشربه ، يضع  ي

يأتي   بالخشب.  كتفاه  تلتصق  إلى ظهره حتى  األرض ويدفع يسوع سريعا  الصليب على  سمعان 

الجادي ويضع يده مكان المعصم ثم يدق مسمار ثقيل مدبب فى المعصم ثم يدخله في الخشبة .  
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ل إلى اليد األخرى ويكرر نفس الشيء ويراعى أال يجذب الذراعين بشدة حتى وبحركة سريعة ينتق

يسمح لهما ببعض حرية الحركة . توضع القدم اليسرى تجاه القدم اليمنى وتجذب القدمان من  

الركبتان في حالة ثنى بعض الشيء وهكذا   أطرافهما ويدق مسمارا طويل خالل كلتيهما وتترك 

 عليه باإلعدام.  كانت عملية الصلب للمحكوم

عندما يرفع الصليب يبدأ ثقل الجسم كله يرتكز على المسمارين الذين في المعصمين ويؤدى 

هذا إلى ألم صارخ وناري يبدأ مع األصابع ويسرى في الذراعين إلى أن يتفجر في المخ. وبعدما يحاول 

مله كله على المسمار الذي  أن يرفع نفسه إلى األعلى لكي يتفادى هذا األلم الشديد ، فاذا به يضع ح

 المخيف فى القدمين .  األآلمفي القدمين مرة أخرى نجد نفس نوع 

التقلصات   من  متكررة  بموجات  وإذا  تخوران  ذراعاه  تبدأ  آخر.  شيئا  يحدث  اللحظة  هذه  فى 

الرهيبة عبر العضالت وبأوجاع عميقة وحادة. مع وجود هذه التقلصات يجد يسوع نفس غير قادر  

دفع جسده إلى األعلى . وأثناء تواجده معلقا من ذراعيه تصاب عضلت الصدر بالشلل  على أنه ي

، يقاوم يسوع بشدة لكي يرفع نفسه   وتتوقف عضلت القفص الصدري تماما عن أداء وظائفها 

كسيد الكربون في الرئتين وفى الجهاز  ، أخيرا يتكون ثاني أ حتى لمجرد أن ينال نفساً وآخر قصيراً 

 لمرجح أنه من خالل هذه اللحظات تفوه بالسبعة كلمات األخيرة المذكورة: الدموي من ا

: »يَاأَبََتاُه، اْغِفْر وهو ينظر إلى الجندي الروماني وهم يلقون القرعة على رداء المسيح    األولى 

 َلُهْم، ألَنَُّهْم الَ يَْعَلُموَن َماَذا يَْفَعُلوَن«

قائل  والثانية: التائب  اللص  إلى  نظر  فِي :  عندما  َمِعي  تَُكوُن  اْلَيْوَم  إِنََّك  َلَك:  أَُقوُل  »اْلَحقَّ 

 اْلِفْرَدْوِس«.

»يَا اْمَرأَُة، ُهَوَذا  عادما نظر إلى الشاب المكتئب والمرتعد يوحنا "التلميذ المحبب"    والثالثة:

َك«.   27ابُْنِك«.  ْلِميِذ: »ُهَوَذا أُمُّ  ثُمَّ َقاَل لِلتِّ

 إِيِلي، لَِما َشَبْقَتِني؟« أَْي: إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكَتِني؟ »إِيِلي،  :الرابعة الصرخة 

الساعات طويلة استمر مع هذا الصراع الرهيب مع األآلم ، مع الموجات المتتابعة من تقلصات  

على   انزلق جسده  كلما  مبرحة  آالم  مع  االختناق  من  لحظات  تتخللها  التي  والمفاصل  العضالت 
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مؤديا إلى مزيد من إراقة الدماء وبهذا كله بدأت مرحلة جديدة من الصراع   خشبة الصليب الخشنة

. 

وإذا بألم يخترق صدره نتيجة لتهتك غشاء القلب وتبدأ عضلة القلب فى االختناق تحت ضغط 

    الماء المتدفق داخلها .

اآلن قارب األمر على االنتهاء فقد وصل تدفق الماء خارج الجسم إلى الحد الجذري والخطير  

م ذرة  على  للحصول  المجهدتين  الرئتين  من  يائسة  وبمحاولة  يصارع  القلب  كان  وبدأ  الهواء  ن 

 المسيح يصارع مع الموت . 

يرفع أحد الجنود إسفنجة ممزوجة بخل   »أَنَا َعْطَشاُن«.  الخامسة   هنا يصرخ المسيح صرخته

 إلى شفتي يسوع انه غالباً ال يأخذ منه شيئا . 

لقد أصبح جسد يسوع اآلن متهتكا وبدأت نسمات الموت تتخلل أحشاءه وعند إدراك لهذه  

بك تفوه  واألخيرة لمات  الحقيقة  ُروِحي«.  السابعة  أَْسَتْوِدُع  يََدْيَك  فِي  أَبََتاُه،   »يَا 

كانت   . السبت  يتدنس  ال  الصلبان حتى  عليها من فوق  المحكوم  أجساد  تنزل  أن  اليهود  طالب 

الطريقة المألوفة لوضع حد لعملية الصلب هي كسر األرجل وها على الصليب هذا كان يمنع المتهم 

من أن يرتكز عليهما ويدفع نفسه إلى األعلى . وبالتالي عملية التنفس تكون شبه مستحيلة ويصاب  

. ميتا  وجدوه  يسوع  إلى  جاءوا  لما  ولكن  اللصان  أرجل  كسر  وفعال   . اختناق  بعملية   المصلوب 

أغلب الظن إن أحد الجنود رغبة منه في التأكد أن يسوع قد مات طعنه بحربة فى جنبه اخترقت  

 القفص الصدري ثم الحجاب الحاجز وغشاء القلب .

بٍَة، َولِْلَوْقِت َخَرَج َدٌم    لِكنَّ َواِحًدا  :يقول الكتاب  34:    19يوحنا    في  ِمَن اْلَعْسكَرِ َطَعَن َجْنَبُه بَِحْر

 َوَماءٌ.

وبالتالي فعندنا دليل طبي قاطع أن يسوع المسيح قد مات ليس بالطريقة المعتادة في الصلب 

ولكن نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية مع اختناق عضلة القلب نتيجة لوجود   ،االختناقوهي  

 ها. سائل داخل

 نهاية التقرير الطبي.
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 النص الكتابي ألحداث الصليب 

 21&   20&  19&   18إنجيل يوحنا   

 18يوحنا 

ُه.  َقاَل يَُسوُع هَذا َوَخَرَج َمَع تَالَِميِذِه إِلَى َعْبرِ َواِدي َقْدُروَن، َحْيُث كَاَن بُْسَتاٌن َدَخلَُه ُهَو َوتاَلَِميذُ   1

َفأََخَذ يَُهوَذا اْلُجْنَد    3يَْعرُِف اْلَمْوِضَع، ألَنَّ يَُسوَع اْجَتَمَع ُهَناَك كَِثيًرا َمَع تاَلَِميِذِه.    َوكَاَن يَُهوَذا ُمَسلُِّمهُ   2

اًما ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء اْلكََهَنِة َواْلَفرِّيِسيِّيَن، َوَجاَء إِلَى ُهَناَك بَِمَشاِعَل َوَمَصابِيَح َوِسالٍَح.   َفَخَرَج    4َوُخدَّ

أََجابُوُه: »يَُسوَع النَّاِصرِيَّ«. َقاَل    5 َوُهَو َعالٌِم بِكُلِّ َما يَأْتِي َعلَْيِه، َوَقاَل لَُهْم: »َمْن تَْطُلُبوَن؟«  يَُسوعُ 

ِّي أَنَا ُهَو«، رَجَ   6لَُهْم: »أَنَا ُهَو«. َوكَاَن يَُهوَذا ُمَسلُِّمُه أَْيًضا َواِقًفا َمَعُهْم.   ا َقاَل لَُهْم: »إِن ُعوا إِلَى اْلَوَراِء َفلَمَّ

أََجاَب يَُسوع:    8َفَسأَلَُهْم أَْيًضا: »َمْن تَْطُلُبوَن؟« َفَقاُلوا: »يَُسوَع النَّاِصرِيَّ«.    7َوَسَقُطوا َعلَى األَْرِض.  

ِّي أَنَا ُهَو. َفإِْن كُْنُتْم تَْطُلُبونَِني َفَدُعوا هُؤالَِء يَْذَهُبوَن«.   ِتمَّ اْلَقْوُل الَِّذي َقالَُه: »إِنَّ لِيَ   9»َقْد ُقْلُت لَكُْم: إِن

ُثمَّ إِنَّ ِسْمَعاَن بُْطُرَس كَاَن َمَعُه َسْيٌف، َفاْسَتلَُّه َوَضَرَب    10الَِّذيَن أَْعَطْيَتِني لَْم أُْهلِْك ِمْنُهْم أََحًدا«.  

َفَقاَل يَُسوُع لُِبْطُرَس: »اْجَعْل    11َمْلُخَس.  َعْبَد َرئِيِس اْلكََهَنِة، َفَقَطَع أُْذنَُه اْلُيْمَنى. َوكَاَن اْسُم اْلَعْبِد  

بَُها؟«.   أَْشَر أاَلَ  اآلُب  أَْعَطانِي  الَِّتي  اْلكَأُْس  اْلِغْمِد!  فِي  اْلَيُهوِد   12َسْيَفَك  اَم  َوُخدَّ َواْلَقائَِد  اْلُجْنَد  إِنَّ  ُثمَّ 

 َقَبُضوا َعلَى يَُسوَع َوأَْوثَُقوُه،

َنِة.  َوَمَضْوا بِِه إِلَى َحنَّ   13 َوكَاَن    14اَن أَوَّالً، ألَنَُّه كَاَن َحَما َقَياَفا الَِّذي كَاَن َرئِيًسا لِْلكََهَنِة فِي تِْلَك السَّ

ْعِب.   الشَّ َعِن  َواِحٌد  إِنَْساٌن  يَُموَت  أَْن  َخْيرٌ  أَنَُّه  اْلَيُهوِد  َعلَى  أََشاَر  الَِّذي  ُهَو  ِسْمَعاُن    15َقَياَفا  َوكَاَن 

ْلِميُذ َمْعُروًفا ِعْنَد َرئِيِس اْلكََهَنِة، َفَدَخَل َمَع يَُس بُْطُرُس َوا ْلِميُذ اآلَخُر يَْتَبَعاِن يَُسوَع، َوكَاَن ذلَِك التِّ وَع لتِّ

ْلِميُذ اآلَخُر    16إِلَى َدارِ َرئِيِس اْلكََهَنِة.   ا بُْطُرُس َفكَاَن َواِقًفا ِعْنَد اْلَباِب َخارًِجا. َفَخَرَج التِّ الَِّذي كَاَن  َوأَمَّ

ابََة َفأَْدَخَل بُْطُرَس.   ابَُة لُِبْطُرَس: »أَلَْسَت    17َمْعُروًفا ِعْنَد َرئِيِس اْلكََهَنِة، َوكَلََّم اْلَبوَّ َفَقالَِت اْلَجارِيَُة اْلَبوَّ

اُم َواِقِفيَن، َوُهْم  َوكَاَن اْلعَ  18أَنَْت أَْيًضا ِمْن تَالَِميِذ هَذا اإلِنَْساِن؟« َقاَل َذاَك: »لَْسُت أَنَا!«.   ِبيُد َواْلُخدَّ

َفَسأََل َرئِيُس    19َقْد أَْضَرُموا َجْمًرا ألَنَُّه كَاَن بَْردٌ، َوكَانُوا يَْصَطُلوَن، َوكَاَن بُْطُرُس َواِقًفا َمَعُهْم يَْصَطلِي.  

أَنَا َعلَّْمُت كُلَّ  أََجابَُه يَُسوُع: »  20اْلكََهَنِة يَُسوَع َعْن تَالَِميِذِه َوَعْن تَْعلِيِمِه.   أَنَا كَلَّْمُت اْلَعالََم َعالَنَِيًة. 

لَِماَذا تَْسأَُلنِي    21ِحيٍن فِي اْلَمْجَمِع َوفِي اْلَهْيكَِل َحْيُث يَْجَتِمُع اْلَيُهوُد َدائًِما. َوفِي اْلَخَفاِء لَْم أَتَكَلَّْم بَِشْيٍء.  

ا َقاَل هَذا لََطَم   22كَلَّْمُتُهْم. ُهَوَذا هُؤالَِء يَْعرُِفوَن َماَذا ُقْلُت أَنَا«.  أَنَا؟ اِْسأَِل الَِّذيَن َقْد َسِمُعوا َماَذا  َولَمَّ

اِم كَاَن َواِقًفا، َقائاِلً: »أَهكََذا ُتَجاِوُب َرئِيَس اْلكََهَنِة؟«   أََجابَُه يَُسوُع: »إِْن كُْنُت    23يَُسوَع َواِحٌد ِمَن اْلُخدَّ

https://ma33a.com/blog/the-cross-medical-report/


 report/-medical-cross-https://ma33a.com/blog/the     مدرسة معاكم  للتلمذة والرعاية الروحية.      

َوكَاَن َحنَّاُن َقْد أَْرَسلَُه ُموثًَقا    24ا َفاْشَهْد َعلَى الرَِّديِّ، َوإِْن َحَسًنا َفلَِماَذا تَْضرِبُِني؟«  َقْد تَكَلَّْمُت َرِدي  

َوِسْمَعاُن بُْطُرُس كَاَن َواِقًفا يَْصَطلِي. َفَقاُلوا لَُه: »أَلَْسَت أَنَْت أَْيًضا ِمْن    25إِلَى َقَياَفا َرئِيِس اْلكََهَنِة.  

َقاَل َواِحٌد ِمْن َعِبيِد َرئِيِس اْلكََهَنِة، َوُهَو نَِسيُب الَِّذي    26ِه؟« َفأَنْكََر َذاَك َوَقاَل: »لَْسُت أَنَا!«.  تَالَِميذِ 

ي 27َقَطَع بُْطُرُس أُْذنَُه: »أََما َرأَْيُتَك أَنَا َمَعُه فِي اْلُبْسَتاِن؟«   ُك. َفأَنْكََر بُْطُرُس أَْيًضا. َولِْلَوْقِت َصاَح الدِّ

اْلِوالَيَِة، َوكَاَن ُصْبٌح. َولَْم يَْدُخُلوا ُهْم إِلَى َدارِ الْ   28 ِوالَيَِة  ُثمَّ َجاُءوا بَِيُسوَع ِمْن ِعْنِد َقَياَفا إِلَى َدارِ 

ُموَن َعلَى هَذا  َفَخَرَج بِيالَُطُس إِلَْيِهْم َوَقاَل: »أَيََّة ِشكَايٍَة تُ   29لِكَْي الَ يََتَنجَُّسوا، َفَيأْكُُلوَن اْلِفْصَح.   َقدِّ

إِلَْيَك!«    30اإلِنَْساِن؟«   َسلَّْمَناُه  َقْد  كُنَّا  لََما  َشّر  َفاِعَل  يَكُْن  لَْم  »لَْو  لَُه:  َوَقاُلوا  لَُهْم    31أََجابُوا  َفَقاَل 

الَ يَُجوُز لََنا أَْن نَْقُتَل أََحًدا«.  بِيالَُطُس: »ُخُذوُه أَنُْتْم َواْحكُُموا َعلَْيِه َحَسَب نَاُموِسكُْم«. َفَقاَل لَُه اْلَيُهوُد: »

ُثمَّ َدَخَل بِيالَُطُس أَْيًضا    33لَِيِتمَّ َقْوُل يَُسوَع الَِّذي َقالَُه ُمِشيًرا إِلَى أَيَِّة ِميَتٍة كَاَن ُمْزِمًعا أَْن يَُموَت.    32

أََجابَُه يَُسوُع: »أَِمْن َذاتَِك تَُقوُل هَذا، أَْم   34ُهوِد؟«  إِلَى َدارِ اْلِوالَيَِة َوَدَعا يَُسوَع، َوَقاَل لَُه: »أنَْت َملُِك اْليَ 

ُتَك َوُرَؤَساُء اْلكََهَنِة أَْسلَُموَك إِلَيَّ.    35آَخُروَن َقاُلوا لََك َعنِّي؟«  أََجابَُه بِيالَُطُس: »أَلََعلِّي أَنَا يَُهوِديٌّ؟ أُمَّ

ي لَْيَسْت ِمْن هَذا اْلَعالَِم. لَْو كَانَْت َمْملَكَِتي ِمْن هَذا اْلَعالَِم،  أََجاَب يَُسوُع: »َمْملَكَتِ   36َماَذا َفَعْلَت؟«  

اِمي ُيَجاِهُدوَن لِكَْي الَ أَُسلََّم إِلَى اْلَيُهوِد. َولِكِن اآلَن لَْيَسْت َمْملَكَِتي ِمْن ُهَنا«.   َفَقاَل لَُه    37لَكَاَن ُخدَّ

ِّي َملٌِك. لِهَذا َقْد ُولِْدُت أَنَا، َولِهَذا َقْد أَتَْيُت بِيالَُطُس: »أََفأَنَْت إًِذا َملٌِك؟« أَجَ  اَب يَُسوُع: »أَنَْت تَُقوُل: إِن

. كُلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحقِّ يَْسَمُع َصْوتِي«.   ؟«.    38إِلَى اْلَعالَِم ألَْشَهَد لِْلَحقِّ َقاَل لَُه بِيالَُطُس: »َما ُهَو اْلَحقُّ

َخرَ  َقاَل هَذا  ا  َواِحَدًة.  َولَمَّ ِعلًَّة  أَِجُد ِفيِه  لَْسُت  لَُهْم: »أَنَا  َوَقاَل  اْلَيُهوِد  أَْيًضا إِلَى  أَْن    39َج  َعاَدةٌ  َولَكُْم 

اْلَيُهوِد؟«.   َملَِك  لَكُْم  أُْطلَِق  أَْن  أََفُترِيُدوَن  اْلِفْصِح.  َواِحًدا فِي  لَكُْم  َجِميُعُهْم    40أُْطلَِق  أَْيًضا  َفَصرَُخوا 

ا.َقائِلِينَ   : »لَْيَس هَذا بَْل بَاَرابَاَس!«. َوكَاَن بَاَرابَاُس لِص 

 19يوحنا 

ْكلِيالً ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعلَى َرأِْسِه،    2َفِحيَنِئٍذ أََخَذ بِيالَُطُس يَُسوَع َوَجلََدُه.    1 ِ َوَضَفَر اْلَعْسكَُر إ

الَُم يَا َملَِك اْلَيُهوِد!«. َوكَانُوا يَْلِطُمونَُه.  َوكَانُوا يَُقوُلوَن:    3َوأَْلَبُسوُه ثَْوَب أُْرُجَواٍن،   َفَخَرَج بِيالَُطُس    4»السَّ

ِّي لَْسُت أَِجُد ِفيِه ِعلًَّة َواِحَدًة«. َفَخَرَج يَُسوُع   5 أَْيًضا َخارًِجا َوَقاَل لَُهْم: »َها أَنَا أُْخرُِجُه إِلَْيكُْم لَِتْعلَُموا أَن

كْ  ِ ْوِك َوثَْوَب األُْرُجواِن. َفَقاَل لَُهْم بِيالَُطُس: »ُهَوَذا اإلِنَْساُن!«.  َخارًِجا َوُهَو َحاِمٌل إ ا َرآُه    6لِيَل الشَّ َفلَمَّ

اُم َصرَُخوا َقائِلِيَن: »اْصلِْبُه! اْصلِْبُه!«. َقاَل لَُهْم بِيالَُطُس: »ُخُذوُه أَنُْتْم   َواْصلُِبوُه،  ُرَؤَساُء اْلكََهَنِة َواْلُخدَّ

ِّي لَ  أََجابَُه اْلَيُهوُد: »لََنا نَاُموٌس، َوَحَسَب نَاُموِسَنا يَِجُب أَْن يَُموَت، ألَنَُّه َجَعَل   7ْسُت أَِجُد ِفيِه ِعلًَّة«. ألَن

ا َسِمَع بِيالَُطُس هَذا اْلَقْوَل اْزَداَد َخْوًفا.    8نَْفَسُه اْبَن هللاِ«.   َوَقاَل    َفَدَخَل أَْيًضا إِلَى َدارِ اْلِوالَيَةِ   9َفلَمَّ

ا يَُسوُع َفلَْم ُيْعِطِه َجَوابًا.   َفَقاَل لَُه بِيالَُطُس: »أََما ُتكَلُِّمِني؟ أَلَْسَت    10لَِيُسوَع: »ِمْن أَْيَن أَنَْت؟«. َوأَمَّ
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َك َعلَيَّ ُسْلَطاٌن  أََجاَب يَُسوُع: » لَْم يَكُْن لَ   11تَْعلَُم أَنَّ لِي ُسْلَطانًا أَْن أَْصلَِبَك َوُسْلَطانًا أَْن أُْطلَِقَك؟«  

أَْعَظُم«.   َخِطيَّةٌ  لَُه  إِلَْيَك  أَْسلََمِني  الَِّذي  لِذلَِك  َفْوُق.  ِمْن  أُْعِطيَت  َقْد  تَكُْن  لَْم  لَْو  َة،  ِمْن هَذا   12اْلَبتَّ

َن: »إِْن أَْطلَْقَت هَذا َفلَْسَت  اْلَوْقِت كَاَن بِيالَُطُس يَْطُلُب أَْن ُيْطلَِقُه، َولِكنَّ اْلَيُهوَد كَانُوا يَْصُرُخوَن َقائِلِي

ا َسِمَع بِيالَُطُس هَذا اْلَقْوَل أَْخَرَج    13ُمِحب ا لَِقْيَصَر. كُلُّ َمْن يَْجَعُل نَْفَسُه َملِكًا ُيَقاِوُم َقْيَصَر!«.   َفلَمَّ

وَ  »اْلَبالَُط«  لَُه  ُيَقاُل  َمْوِضٍع  فِي  اْلِوالَيَِة  كُْرِسيِّ  َعلَى  َوَجلََس  »َجبَّاثَا«.  يَُسوَع،  ِة  َوكَاَن    14بِاْلِعْبَرانِيَّ

اِدَسِة. َفَقاَل لِْلَيُهوِد: »ُهَوَذا َملِكُكُْم!«.  اَعِة السَّ َفَصرَُخوا: »ُخْذُه! ُخْذُه!   15اْسِتْعَداُد اْلِفْصِح، َونَْحُو السَّ

َّ َقْيَصَر!«. اْصلِْبُه!« َقاَل لَُهْم بِيالَُطُس: »أَأَْصلُِب َملِكَكُْم؟« أََجاَب ُرَؤَسا  ُء اْلكََهَنِة: »لَْيَس لََنا َملٌِك إاِل

َفَخَرَج َوُهَو َحاِمٌل َصلِيَبُه إِلَى    17َفِحيَنِئٍذ أَْسلََمُه إِلَْيِهْم لُِيْصلََب. َفأََخُذوا يَُسوَع َوَمَضْوا بِِه.    16

ِة »ُجْلُجَثُة«،  اْلَمْوِضِع الَِّذي ُيَقاُل لَُه »َمْوِضُع اْلُجْمُجَمِة« َوُيَقاُل لَُه   َحْيُث َصلَُبوُه، َوَصلَُبوا    18بِاْلِعْبَرانِيَّ

 اْثَنْيِن آَخَرْيِن َمَعُه ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا، َويَُسوُع فِي اْلَوْسِط.

لِيِب. َوكَاَن َمْكُتوبًا:    19 .  اْلَيُهوِد«»يَُسوُع النَّاِصرِيُّ َملُِك  َوكََتَب بِيالَُطُس ُعْنَوانًا َوَوَضَعُه َعلَى الصَّ

َمِديَنِة.  َفَقَرأَ هَذا اْلُعْنَواَن كَِثيُروَن ِمَن اْلَيُهوِد، ألَنَّ اْلَمكَاَن الَِّذي ُصلَِب ِفيِه يَُسوُع كَاَن َقرِيًبا ِمَن الْ   20

ِة.   ِة َوالّالَتِيِنيَّ ِة َواْلُيونَانِيَّ ِة اْلَيُهوِد لِِبيالَُطَس: »الَ تَْكُتْب: َملُِك  َفَقاَل ُرَؤَساُء كََهنَ   21َوكَاَن َمْكُتوبًا بِاْلِعْبَرانِيَّ

اْلَيُهوِد!«.   َملُِك  أَنَا  َقاَل:  َذاَك  إِنَّ  بَْل:  كََتْبُت«.    22اْلَيُهوِد،  َقْد  بِيالَُطُس: »َما كََتْبُت  إِنَّ   23أََجاَب  ُثمَّ 

ا كَانُوا َقْد َصلَُبوا يَُسوَع، أََخُذوا ثَِيابَُه َوجَ  بََعَة أَْقَساٍم، لِكُلِّ َعْسكَرِيٍّ ِقْسًما. َوأََخُذوا  اْلَعْسكََر لَمَّ َعُلوَها أَْر

َفَقاَل بَْعُضُهْم لَِبْعٍض: »الَ    24اْلَقِميَص أَْيًضا. َوكَاَن اْلَقِميُص بَِغْيرِ ِخَياَطٍة، َمْنُسوًجا كُلُُّه ِمْن َفْوُق.  

ُه، بَْل نَْقَترُِع َعلَْيِه لَِمْن يَكُوُن«. لِيَ  ِتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقائُِل: »اْقَتَسُموا ثَِيابِي بَْيَنُهْم، َوَعلَى لَِباِسي أَْلَقْوا  نَُشقُّ

ِه َمْريَُم َزْوَجُة ِكُلوبَا،    25ُقْرَعًة«. هَذا َفَعلَُه اْلَعْسكَُر.   ُه، َوأُْخُت أُمِّ َوكَانَْت َواِقَفاٍت ِعْنَد َصلِيِب يَُسوَع، أُمُّ

ِه:    26.  َوَمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ  ُه َواِقًفا، َقاَل ألُمِّ ْلِميَذ الَِّذي كَاَن ُيِحبُّ ُه، َوالتِّ ا َرأَى يَُسوُع أُمَّ »يَا اْمَرأَُة، ُهَوَذا َفلَمَّ

َك«.  27ابُْنِك«.   ْلِميِذ: »ُهَوَذا أُمُّ ِتِه.    ثُمَّ َقاَل لِلتِّ ْلِميُذ إِلَى َخاصَّ اَعِة أََخَذَها التِّ ْعَد بَ   28َوِمْن تِْلَك السَّ

َوكَاَن إِنَاءٌ َمْوُضوًعا    29.  »أَنَا َعْطَشاُن«هَذا َرأَى يَُسوُع أَنَّ كُلَّ َشْيٍء َقْد كََمَل، َفلِكَْي يَِتمَّ اْلِكَتاُب َقاَل:  

ُموَها إِلَى َفِمِه.   ، َوَوَضُعوَها َعلَى ُزوَفا َوَقدَّ ا َخالً، َفَمألُوا إِْسِفْنَجًة ِمَن اْلَخلِّ ا أََخَذ يَُسوُع فَ   30َمْمُلو  لَمَّ

ْكِمَل«.اْلَخلَّ َقاَل:   َونَكََّس َرأَْسُه َوأَْسَلَم الرُّوَح. »َقْد أُ

ْبتِ   31 ْبِت، ألَنَّ يَْوَم ذلَِك السَّ لِيِب فِي السَّ   ُثمَّ إِْذ كَاَن اْسِتْعَدادٌ، َفلِكَْي الَ تَْبَقى األَْجَساُد َعلَى الصَّ

َفأَتَى اْلَعْسكَُر َوكََسُروا َساقَِي األَوَِّل    32 بِيالَُطَس أَْن ُتْكَسَر ِسيَقانُُهْم َوُيْرَفُعوا.  كَاَن َعِظيًما، َسأََل اْلَيُهودُ 

ا َجاُءوا إِلَْيِه لَْم يَْكِسُروا َساَقْيِه، ألَنَُّهْم َرأَْوُه َقْد َماَت.    33َواآلَخرِ اْلَمْصُلوِب َمَعُه.   ا يَُسوُع َفلَمَّ   34َوأَمَّ

بٍَة، َولِْلَوْقِت َخَرَج َدٌم َوَماءٌ.لِكنَّ َواحِ  َوالَِّذي َعايََن َشِهَد، َوَشَهاَدُتُه    35  ًدا ِمَن اْلَعْسكَرِ َطَعَن َجْنَبُه بَِحْر
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ٌم الَ ُيْكَسُر  ألَنَّ هَذا كَاَن لَِيِتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقائُِل: »َعْظ   36َحٌق، َوُهَو يَْعلَُم أَنَُّه يَُقوُل اْلَحقَّ لُِتْؤِمُنوا أَنُْتْم.  

 َوأَْيًضا يَُقوُل ِكَتاٌب آَخُر: »َسَيْنُظُروَن إِلَى الَِّذي َطَعُنوُه«.  37ِمْنُه«. 

ُثمَّ إِنَّ ُيوُسَف الَِّذي ِمَن الرَّاَمِة، َوُهَو تِْلِميُذ يَُسوَع، َولِكْن ُخْفَيًة لَِسَبِب اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُهوِد،    38

يَأْ  أَْن  بِيالَُطَس  يَُسوَع.  َسأََل  َجَسَد  َوأََخَذ  َفَجاَء  بِيالَُطُس.  َفأَِذَن  يَُسوَع،  َجَسَد  أَْيًضا    39ُخَذ  َوَجاَء 

َفأََخَذا َجَسَد    40نِيُقوِديُموُس، الَِّذي أَتَى أَوَّالً إِلَى يَُسوَع لَْيالً، َوُهَو َحاِمٌل َمزِيَج ُمّر َوُعوٍد نَْحَو ِمَئِة َمًنا.  

 َ اُه بِأ ُنوا.  يَُسوَع، َولَفَّ َوكَاَن فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي ُصلَِب ِفيِه    41ْكَفاٍن َمَع األَْطَياِب، كََما لِْلَيُهوِد َعاَدةٌ أَْن ُيكَفِّ

  . أََحٌد َقطُّ ِفيِه  يُوَضْع  لَْم  َجِديٌد  َقْبرٌ  اْلُبْسَتاِن  َوفِي  لَِسَبِب اْسِتْعَداِد   42بُْسَتاٌن،  َفُهَناَك َوَضَعا يَُسوَع 

 ِد، ألَنَّ اْلَقْبَر كَاَن َقرِيًبا.اْلَيُهو 

 20يوحنا 

الَُم بَاق. َفَنَظَرِت اْلَحَجرَ   1 ُة إِلَى اْلَقْبرِ بَاِكًرا، َوالظَّ ِل األُْسُبوِع َجاَءْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّ َمْرُفوًعا    َوفِي أَوَّ

ُه، َوَقالَْت    َفَركََضْت َوَجاَءْت إِلَى ِسْمَعاَن بُْطُرَس َوإِلَى  2َعِن اْلَقْبرِ.   ْلِميِذ اآلَخرِ الَِّذي كَاَن يَُسوُع ُيِحبُّ التِّ

َد ِمَن اْلَقْبرِ، َولَْسَنا نَْعلَُم أَْيَن َوَضُعوُه!«.   يِّ ْلِميُذ اآلَخُر َوأَتََيا إِلَى    3لَُهَما: »أََخُذوا السَّ َفَخَرَج بُْطُرُس َوالتِّ

ْلِميُذ اآلَخُر بُْطُرَس َوَجاَء أَوَّالً إِلَى اْلَقْبرِ،  َوكَاَن االْثَناِن يَْركَُضاِن َمعً   4اْلَقْبرِ.   َوانَْحَنى َفَنَظَر    5ا. َفَسَبَق التِّ

يَْدُخْل.   لَْم  ُه  َولِكنَّ َمْوُضوَعًة،  األَْكَفاَن    6األَْكَفاَن  َونََظَر  اْلَقْبَر  َوَدَخَل  يَْتَبُعُه،  بُْطُرُس  ِسْمَعاُن  َجاَء  ُثمَّ 

ْنِديَل الَِّذي كَاَن َعلَى َرأِْسِه لَْيَس َمْوُضوًعا َمَع األَْكَفاِن، بَْل َمْلُفوًفا فِي َمْوِضٍع َوْحَدُه. َواْلمِ   7َمْوُضوَعًة،  

ْلِميُذ اآلَخُر الَِّذي َجاَء أَوَّالً إِلَى اْلَقْبرِ، َوَرأَى َفآَمَن،    8 ْعرُِفوَن  ألَنَُّهْم لَْم يَكُونُوا بَْعُد يَ   9َفِحيَنِئٍذ َدَخَل أَْيًضا التِّ

ْلِميَذاِن أَْيًضا إِلَى َمْوِضِعِهَما. 10اْلِكَتاَب: أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن يَُقوَم ِمَن األَْمَواِت.    َفَمَضى التِّ

ا َمْريَُم َفكَانَْت َواِقَفًة ِعْنَد اْلَقْبرِ َخارًِجا تَْبِكي. َوِفيَما ِهَي تَْبِكي انَْحَنْت إِلَى اْلَقْبرِ،    11 َنَظَرْت  فَ   12أَمَّ

َمْوُضوًعا.    َمالَكَْيِن بِِثَياٍب بِيٍض َجالَِسْيِن َواِحًدا ِعْنَد الرَّأِْس َواآلَخَر ِعْنَد الرِّْجلَْيِن، َحْيُث كَاَن َجَسُد يَُسوعَ 

ُت أَْعلَُم أَْيَن َوَضُعوُه!«.  َفَقاالَ لََها: »يَا اْمَرأَُة، لَِماَذا تَْبِكيَن؟« َقالَْت لَُهَما: »إِنَُّهْم أََخُذوا َسيِِّدي، َولَْس   13

ا َقالَْت هَذا اْلَتَفَتْت إِلَى اْلَوَراِء، َفَنَظَرْت يَُسوَع َواِقًفا، َولَْم تَْعلَْم أَنَُّه يَُسوُع.    14 َقاَل لََها يَُسوُع:   15َولَمَّ

ُد، إِْن كُْنَت أَنَْت  »يَا اْمَرأَُة، لَِماَذا تَْبِكيَن؟ َمْن تَْطُلِبيَن؟« َفَظنَّْت تِْلَك أَنَُّه الْ  ُبْسَتانِيُّ، َفَقالَْت لَُه: »يَا َسيِّ

َقاَل لََها يَُسوُع: »يَا َمْريَُم« َفاْلَتَفَتْت تِْلَك َوَقالَْت لَُه:    16َقْد َحَمْلَتُه َفُقْل لِي أَْيَن َوَضْعَتُه، َوأَنَا آُخُذُه«.  

بُّونِي!« الَِّذي تَْفِسيُرُه: يَا ُمَعلُِّم.  ِّي لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِلَى أَبِي. َولِكِن قَ  17»َر اَل لََها يَُسوُع: »الَ تَْلِمِسيِني ألَن

ِّ اْذَهِبي إِلَى إِْخَوتِي َوُقولِي   َفَجاَءْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَُّة    18أَْصَعُد إِلَى أَبِي َوأَبِيكُْم َوإِلِهي َوإِلِهكُْم«.    يلَُهْم: إِن

، َوأَنَُّه َقاَل لََها هَذا.َوأَْخَبَرِت التَّالَِميذَ    أَنََّها َرأَِت الرَّبَّ
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ُة ذلَِك اْلَيْوِم، َوُهَو أَوَُّل األُْسُبوِع، َوكَانَِت األَْبَواُب ُمَغلََّقًة َحْيُث كَاَن التَّالَ   19 ا كَانَْت َعِشيَّ ِميُذ َولَمَّ

اْلَيُهوِد، َجاَء يَُسوُع   اْلَخْوِف ِمَن  لَِسَبِب  لَكُْم!«  ُمْجَتِمِعيَن  لَُهْم: »َسالٌَم  َوَقاَل  اْلَوْسِط،   20َوَوَقَف فِي 

  . ا َقاَل هَذا أََراُهْم يََدْيِه َوَجْنَبُه، َفَفرَِح التَّالَِميُذ إِْذ َرأَْوا الرَّبَّ َفَقاَل لَُهْم يَُسوُع أَْيًضا: »َسالٌَم لَكُْم!    21َولَمَّ

أَنَا«.   أُْرِسُلكُْم  اآلُب  أَْرَسلَِني  اْلُقُدَس.    22كََما  الرُّوَح  »اْقَبُلوا  لَُهُم:  َوَقاَل  نََفَخ  َقاَل هَذا  ا  َمْن    23َولَمَّ

ا ُتوَما، أََحُد االْثَنْي َعَشَر، الَِّذي ُيَقاُل    24َغَفْرُتْم َخَطايَاُه ُتْغَفُر لَُه، َوَمْن أَْمَسْكُتْم َخَطايَاُه أُْمِسكَْت«.   أَمَّ

ْوأَُم، َفلَْم يَكُْن   !«. َفَقاَل    25َمَعُهْم ِحيَن َجاَء يَُسوُع.  لَُه التَّ َفَقاَل لَُه التَّالَِميُذ اآلَخُروَن: »َقْد َرأَْيَنا الرَّبَّ

اْلَمَساِميرِ، َوأََضْع يَِدي فِ  أَثَرِ  أَثََر اْلَمَساِميرِ، َوأََضْع إِْصِبِعي فِي  ي َجْنِبِه، الَ  لَُهْم: »إِْن لَْم أُْبِصْر فِي يََدْيِه 

 «. أُوِمنْ 

، َوَوَقَف  َوبَْعَد ثََمانَِيِة أَيَّاٍم كَاَن تاَلَِميُذُه أَْيًضا َداِخالً َوُتوَما َمَعُهْم. َفَجاَء يَُسوُع َواألَْبَواُب ُمَغلََّقةٌ   26

، َوَهاِت يََدَك  ُثمَّ َقاَل لُِتوَما: »َهاِت إِْصِبَعَك إِلَى ُهَنا َوأَْبِصْر يََديَّ   27فِي اْلَوْسِط َوَقاَل: »َسالٌَم لَكُْم!«.  

ِّي َوإِلِهي!«.   28َوَضْعَها فِي َجْنِبي، َوالَ تَكُْن َغْيَر ُمْؤِمٍن بَْل ُمْؤِمًنا«.   َقاَل لَُه   29أََجاَب ُتوَما َوَقاَل لَُه: »َرب

اٍت أَُخَر كَِثيرًَة َصَنَع يَُسوُع َوآيَ   30يَُسوُع: »ألَنََّك َرأَْيَتِني يَا تُوَما آَمْنَت! ُطوبَى لِلَِّذيَن آَمُنوا َولَْم يََرْوا«.  

اَم تَالَِميِذِه لَْم ُتْكَتْب فِي هَذا اْلِكَتاِب.   ا هِذِه َفَقْد كُِتَبْت لُِتْؤِمُنوا أَنَّ يَُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن   31ُقدَّ َوأَمَّ

 هللاِ، َولِكَْي تَكُوَن لَكُْم إَِذا آَمْنُتْم َحَياةٌ بِاْسِمِه.

 21يوحنا 

كَاَن ِسْمَعاُن بُْطُرُس،   2َد هَذا أَْظَهَر أَْيًضا يَُسوُع نَْفَسُه لِلتَّالَِميِذ َعلَى بَْحرِ َطَبرِيََّة. َظَهَر هكََذا:  بَعْ   1

ْبِدي، َواْثَناِن آَخَرا ْوأَُم، َونََثَنائِيُل الَِّذي ِمْن َقانَا اْلَجلِيِل، َواْبَنا َز ْن تَالَِميِذِه َمَع  ِن مِ َوُتوَما الَِّذي ُيَقاُل لَُه التَّ

َمَعَك«.    3بَْعِضِهْم.   أَْيًضا  نَْحُن  »نَْذَهُب  لَُه:  َقاُلوا  ألَتََصيََّد«.  أَْذَهُب  »أَنَا  بُْطُرُس:  ِسْمَعاُن  لَُهْم  َقاَل 

ِفيَنَة لِْلَوْقِت. َوفِي تِْلَك اللَّْيلَِة لَْم ُيْمِسكُوا َشْيًئا.  ا  4َفَخرَُجوا َوَدَخُلوا السَّ ْبُح، َوَقَف يَُسوُع َولَمَّ كَاَن الصُّ

يَُسوُع.   أَنَُّه  يَْعلَُموَن  يَكُونُوا  لَْم  التَّالَِميَذ  َولِكنَّ  اِطِئ.  الشَّ أَلََعلَّ    5َعلَى  ِغْلَماُن  يَُسوُع: »يَا  لَُهْم  َفَقاَل 

َبكََة إِلَى    6ِعْنَدكُْم إَِداًما؟«. أََجابُوُه: »الَ!«   ِفيَنِة األَْيَمِن َفَتِجُدوا«. َفأَْلَقْوا،  َفَقاَل لَُهْم: »أَْلُقوا الشَّ َجانِِب السَّ

َمِك.   السَّ كَْثرَِة  ِمْن  يَْجِذبُوَها  أَْن  يَْقِدُروَن  يَُعوُدوا  ُيِحبُُّه    7َولَْم  يَُسوُع  كَاَن  الَِّذي  ْلِميُذ  التِّ ذلَِك  َفَقاَل 

ا َسِمَع ِسْمَعاُن بُْطُرُس   !«. َفلَمَّ ، اتََّزَر بَِثْوبِِه، ألَنَُّه كَاَن ُعْريَانًا، َوأَْلَقى نَْفَسُه  لُِبْطُرَس: »ُهَو الرَّبُّ أَنَُّه الرَّبُّ

َّ نَْحَو    8فِي اْلَبْحرِ.   ِفيَنِة، ألَنَُّهْم لَْم يَكُونُوا بَِعيِديَن َعِن األَْرِض إاِل ا التَّالَِميُذ اآلَخُروَن َفَجاُءوا بِالسَّ ِمَئَتْي َوأَمَّ

َمِك.  ِذَراٍع، َوُهْم يَجُ  ا َخرَُجوا إِلَى األَْرِض نََظُروا َجْمًرا َمْوُضوًعا َوَسَمكًا َمْوُضوًعا    9رُّوَن َشَبكََة السَّ َفلَمَّ

َوُخْبًزا.   اآلَن«.    10َعلَْيِه  أَْمَسْكُتُم  الَِّذي  َمِك  السَّ ِمَن  ُموا  »َقدِّ يَُسوُع:  لَُهْم  ِسْمَعاُن   11َقاَل  َفَصِعَد 

َبكََة إِلَى األَْرِض، ُمْمَتلَِئًة َسَمكًا كَِبيًرا، ِمَئًة َوثاَلَثًا َوَخْمِسيَن. َوَمْع هِذِه اْلكَْثرَِة لَْم  بُْطُرُس َوَجَذَب الشَّ 
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َبكَُة.   يَْسأَلَُه: َمْن    12تََتَخرَِّق الشَّ ْوا!«. َولَْم يَْجُسْر أََحٌد ِمَن التَّالَِميِذ أَْن  وا تََغدَّ َقاَل لَُهْم يَُسوُع: »َهُلمُّ

 َ .  أ َمَك.    13نَْت؟ إِْذ كَانُوا يَْعلَُموَن أَنَُّه الرَّبُّ هِذِه   14ُثمَّ َجاَء يَُسوُع َوأََخَذ اْلُخْبَز َوأَْعَطاُهْم َوكَذلَِك السَّ

 َمرَّةٌ ثَالَِثةٌ َظَهَر يَُسوُع لَِتالَِميِذِه بَْعَدَما َقاَم ِمَن األَْمَواِت.

ْوا َقاَل يَُسوعُ   15 ْكَثَر ِمْن هُؤالَِء؟«   لِِسْمَعاَن بُْطُرَس: »يَاَفَبْعَد َما تََغدَّ َ ِسْمَعاُن ْبَن ُيونَا، أَُتِحبُِّني أ

ِّي أُِحبَُّك«. َقاَل لَُه: »اْرَع ِخَرافِي«.  َقاَل لَُه أَْيًضا ثَانَِيًة: »يَا ِسْمَعاُن   16َقاَل لَُه: »نََعْم يَاَربُّ أَنَْت تَْعلَُم أَن

أَُتِحبُِّني ُيونَا،  لَُه: »اْرَع َغَنِمي«.  ْبَن  َقاَل  أُِحبَُّك«.  ِّي  أَن تَْعلَُم  أَنَْت   ، يَاَربُّ لَُه: »نََعْم  َقاَل  لَُه    17؟«  َقاَل 

، أَنْ ثَالَِثًة: »يَا ِسْمَعاُن ْبَن ُيونَا، أَُتِحبُِّني؟« َفَحزَِن بُْطُرُس ألَنَُّه َقاَل لَُه ثَالَِثًة: أَُتِحبُِّني؟ َفَقاَل   َت  لَُه: »يَاَربُّ

ِّي أُِحبَُّك«. َقاَل لَُه يَُسوُع: »اْرَع َغَنِمي.   ا    18تَْعلَُم كُلَّ َشْيٍء. أَنَْت تَْعرُِف أَن اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَُقوُل لََك: لَمَّ

ْكَثَر َحَداثًَة كُْنَت ُتَمْنِطُق َذاتََك َوتَْمِشي َحْيُث تََشاُء. َولِكْن َمَتى ِشْخَت َفإِنََّك تَُمدُّ  َ  يََدْيَك َوآَخُر كُْنَت أ

َقاَل هَذا ُمِشيًرا إِلَى أَيَِّة ِميَتٍة كَاَن ُمْزِمًعا أَْن ُيَمجَِّد هللاَ بَِها.    19ُيَمْنِطُقَك، َويَْحِمُلَك َحْيُث الَ تََشاُء«.  

ا َقاَل هَذا َقاَل لَُه: »اْتَبْعِني«.   َولَمَّ

ْلِميَذ الَِّذي  20 ُه يَْتَبُعُه، َوُهَو أَْيًضا الَِّذي اتَّكَأَ َعلَى َصْدرِهِ  َفاْلَتَفَت بُْطُرُس َونََظَر التِّ كَاَن يَُسوُع ُيِحبُّ

ُد، َمْن ُهَو الَِّذي ُيَسلُِّمَك؟«   ،    21َوْقَت اْلَعَشاِء، َوَقاَل: »يَا َسيِّ ا َرأَى بُْطُرُس هَذا، َقاَل لَِيُسوَع: »يَاَربُّ َفلَمَّ

  23: »إِْن كُْنُت أََشاُء أَنَُّه يَْبَقى َحتَّى أَِجيَء، َفَماَذا لََك؟ اْتَبْعِني أَنَْت!«.  َقاَل لَُه يَُسوعُ   22َوهَذا َما لَُه؟«  

ْلِميَذ الَ يَُموُت. َولِكْن لَْم يَُقْل لَُه يَُسوُع إِنَُّه الَ  يَُموُت، بَْل: »إِْن  َفَذاَع هَذا اْلَقْوُل بَْيَن اإلِْخَوِة: إِنَّ ذلَِك التِّ

ْلِميُذ الَِّذي يَْشَهُد بِهَذا َوكََتَب هَذا. َونَْعلَُم    24أَنَُّه يَْبَقى َحتَّى أَِجيَء، َفَماَذا لََك؟«.  كُْنُت أََشاُء   هَذا ُهَو التِّ

  .  اْلَعالََم  َوأَْشَياُء أَُخُر كَِثيرَةٌ َصَنَعَها يَُسوُع، إِْن كُِتَبْت َواِحَدًة َواِحَدًة، َفلَْسُت أَُظنُّ أَنَّ   25أَنَّ َشَهاَدتَُه َحقٌّ

 نَْفَسُه يََسُع اْلكُُتَب اْلَمْكُتوبََة. آِميَن.
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