
  انجيل متی
  ١متی 

  عيسی مسيحمۀنا شجره 

  :  عيسی مسيح، پسر داوود، پسر ابراهيممۀنا شجره١

  ابراهيم پدر اسحاق، اسحاق پدر يعقوب و ٢

  . يعقوب پدر يهودا و برادرانش بود

  يهودا پدر فاِرص و زاَرح بود ٣

  . و مادرشان تامار نام داشت

  فاِرص پدر ِحْصرون و ِحْصرون پدر رام، 

  پدر َعميناداب، َعميناداب پدر َنْحشون و رام ۴

  . َنْحشون پدر َسلمون بود

  . مادر بوَعز راحاب نام داشت. َسلمون پدر بوَعز بود۵

  . بوَعز پدر عوبيد بود و مادر عوبيد روت نام داشت

  . عوبيد پدر ِيسای بود

  ِيسای پدر داوود پادشاه، ۶

  . و داوود پدر سليمان بود

  . ن اوريا بودمادر سليمان پيشتر ز

  . سليمان پدر ِرُحبعام، و ِرُحبعام پدر َابّيا، و َابّيا پدر آسا بود٧

  آسا پدر ِيهوشافاط، ٨

  . ِيهوشافاط پدر يورام، و يورام پدر ُعزيا بود

  . ُعزيا پدر يوتام، يوتام پدر آحاز، و آحاز پدر ِحِزقيا بود٩



  .  يوشيا بودِحِزقيا پدر َمَنسی، َمَنسی پدر آمون، و آمون پدر١٠

  . يوشيا پدر ِيُکنيا و برادرانش بود١١

  . در اين زمان يهوديان به باِبل تبعيد شدند

  : پس از تبعيد يهوديان به باِبل١٢

  . ئيل پدر ِزروباِبل بود ئيل و ِشَئْلتی ِيُکنيا پدر ِشَئْلتی

  ِزروباِبل پدر َابيهود، َابيهود پدر ايلياقيم، ١٣

  . دو ايلياقيم پدر عازور بو

  عازور پدر صادوق، صادوق پدر ياکيم، ١۴

  . و ياکيم پدر ِاليهود بود

  ِاليهود پدر ايلعاَزر، ايلعاَزر پدر َمتان، ١۵

  . و َمتان پدر يعقوب بود

  يعقوب پدر يوسف همسر مريم بود، ١۶

  . که عيسی ملّقب به مسيح از او به دنيا آمد

ارده نسل و از داوود تا زمان بدين قرار، از ابراهيم تا داوود بر روی هم چه١٧
  . تبعيد يهوديان به باِبل، چهارده نسل، و از زمان تبعيد تا مسيح چهارده نسل بودند

  عيسی مسيح  ميالد

اّما . مريم، مادر عيسی، نامزد يوسف بود: تولد عيسی مسيح اينچنين روی داد١٨
از آنجا ١٩. ستن استالقدس آب پيش از آنکه به هم بپيوندند، معلوم شد که مريم از روح

خواست مريم رسوا شود، چنين انديشيد که  که شوهرش يوسف مردی پارسا بود و نمی
 خداوند در تۀفرشاّما همان زمان که اين تصميم را گرفت، ٢٠. هياهو از او جدا شود بی

ای يوسف، پسر داوود، از گرفتن زن خود مريم «: خواب بر او ظاهر شد و گفت
او پسری به دنيا ٢١. القدس است  بطن وی جای گرفته، از روحمترس، زيرا آنچه در

خواهد آورد که تو بايد او را عيسی بنامی، زيرا او قوم خود را از گناهانشان نجات 
همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود، به حقيقت   اين٢٢» .خواهد بخشيد

  : پيوندد که

  ا خواهد آورد ای آبستن شده، پسری به دني باکره«٢٣



  » و او را ِعمانوئيل خواهند ناميد،

 تۀفرشچون يوسف از خواب بيدار شد، آنچه ٢۴. است» خدا با ما«که به معنی 
اّما با او همبستر نشد ٢۵. خداوند به او فرمان داده بود، انجام داد و زن خود را گرفت
  . تا او پسر خود را به دنيا آورد؛ و يوسف او را عيسی ناميد

  ٢ی مت
  ديدار ُمغان 

ِلِحِم يهوديه به دنيا آمد،  چون عيسی در دوران سلطنت هيروديِس پادشاه، در بيت١
کجاست آن مولود که پادشاه «: و پرسيدند٢چند ُمغ از مشرق زمين به اورشليم آمدند 

چون اين ٣» .ايم  او آمدهۀايم و برای سجد  او را در مشرق ديدهۀيهود است؟ زيرا ستار
. وش هيروديِس پادشاه رسيد، او و تمامی اورشليم با وی مضطرب شدندخبر به گ

مسيح «:  سران کاهنان و علمای ديِن قوم را فراخواند و از آنها پرسيدمۀههيروديس ۴
باره چنين   ِلِحِم يهوديه، زيرا نبی در اين در بيت«: پاسخ دادند۵» کجا بايد زاده شود؟

  : نوشته است

  سرزمين يهودايی، ِلِحم که در  ای بيت«”۶

  روی کمترين نيستی،  هيچ تو در ميان فرمانروايان يهودا به

  زيرا از تو فرمانروايی ظهور خواهد کرد 

  “» .که قوم من، اسرائيل، را شبانی خواهد نمود

پس هيروديس ُمغان را در نهان نزد خود فراخواند و زماِن دقيِق ظهور ستاره را ٧
برويد و «: ِلِحم روانه کرد و بديشان گفت را به بيتسپس آنان ٨. از ايشان جويا شد

چون او را يافتيد، مرا نيز آگاه سازيد تا آمده، .  آن کودک بدّقت تحقيق کنيدۀدربار
ای که در  ُمغان پس از شنيدن سخنان پادشاه، روانه شدند و ستاره٩» .اش کنم سجده

از مکانی که کودک بود، رفت تا سرانجام بر فر مشرق ديده بودند، پيشاپيش آنها می
آمدند و کودک   چون به خانه در١١. ايشان با ديدن ستاره بسيار شاد شدند١٠. بازايستاد

سپس . را با مادرش مريم ديدند، روی بر زمين نهاده، آن کودک را سجده نمودند
. هايی از طال و کندر و ُمر به وی پيشکش کردند های خود را گشودند و هديه صندوقچه

ن در خواب هشدار يافتند که نزد هيروديس بازنگردند، از راهی ديگر رهسپار و چو١٢
  . ديار خود شدند

  فرار به مصر 

:  خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شد و گفتتۀفرشپس از رفتن ُمغان، ١٣
گير و به مصر بگريز و در آنجا بمان تا به تو خبر   برخيز، کودک و مادرش را بر«



پس يوسف شبانگاه ١۴» .ر جستجوی کودک است تا او را بکشددهم، زيرا هيروديس د
و تا زمان مرگ ١۵گرفت و رهسپار مصر شد،   برخاست، کودک و مادرش را بر

گونه، آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود تحقق يافت که   بدين. هيروديس در آنجا ماند
  » .پسر خود را از مصر فراخواندم«

آشفت و دستور داد تا   اند، سخت بر غان فريبش دادهچون هيروديس دريافت که ُم١۶
 پسران دو ساله و کمتر را، مطابق با زمانی که از ُمغان مۀهِلِحم و اطراف آن  در بيت

آنگاه آنچه به زبان ِاِرميای نبی گفته شده بود، به حقيقت ١٧. تحقيق کرده بود، بکشند
  : پيوست که

  رسد،  صدايی از رامه به گوش می«١٨

  .  شيون و زاری و ماتمی عظيمصدای

  گريد  راحيل برای فرزندانش می

  يابد،  و تسلی نمی

  » .زيرا که ديگر نيستند

  بازگشت به ناصره 

و ٢٠ خداوند در مصر به خواب يوسف آمد تۀفرشپس از مرگ هيروديس، ١٩
گير و به سرزمين اسرائيل بازگرد، زيرا آنان   برخيز، کودک و مادرش را بر«: گفت
پس يوسف برخاست، کودک و مادرش را ٢١» .اند صد جان کودک را داشتند، مردهکه ق
جای پدرش   اّما چون شنيد آرِخالئوس به٢٢. گرفت و به سرزمين اسرائيل بازگشت  بر

راند، ترسيد به آنجا برود، و چون در خواب هشدار يافت،  هيروديس در يهوديه حکم می
ترتيب،   بدين. هری به نام ناصره سکونت گزيدو در ش٢٣سوی نواحی جليل نهاد   به رو

  . خوانده خواهد شد» ناصری«کالم انبيا به حقيقت پيوست که گفته بودند 

  ٣متی 
   راه مسيح ۀکنند يحيی، هموار

کرد  او در بيابان يهوديه موعظه می. در آن روزها يحيای تعميددهنده ظهور کرد١
يحيی همان است ٣» ! نزديک شده استتوبه کنيد زيرا پادشاهی آسمان « :گفت می٢و 

  : گويد اش می که ِاَشْعيای نبی درباره

  : آورد می  ندای آن که در بيابان فرياد بر«

  ! راه را برای خداوند آماده کنيد”



  “» !مسير او را هموار سازيد

بست، و  يحيی جامه از پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمين بر کمر می۴
مردم از اورشليم و سراسر يهوديه و از تمامی ۵. رايی بودخوراکش ملخ و عسل صح

و به گناهان خود اعتراف کرده، در رود ۶رفتند  نواحی اطراف رود اردن نزد او می
  . يافتند اردن از دست او تعميد می

اّما يحيی چون بسياری از َفريسيان و َصّدوقيان را ديد که به آنجا که او تعميد ٧
چه کسی به شما هشدار داد که از ! زادگان ای افعی«: آنان گفتآمدند، به  داد می می

و با خود ٩ توبه بياوريد تۀپس ثمری شايس٨غضبی که در پيش است، بگريزيد؟ 
گويم خدا قادر است از اين سنگها  زيرا به شما می“ .پدر ما ابراهيم است”مگوييد، 

.  درختان نهاده شده استشۀاکنون تيشه بر ري هم١٠. فرزندان برای ابراهيم پديد آورد
  .  خوب ندهد، بريده و در آتش افکنده خواهد شدۀهر درختی که ميو

آيد تواناتر  دهم؛ اّما آن که پس از من می من شما را برای توبه، با آب تعميد می«١١
القدس و  او شما را با روح.  پيش آوردن کفشهايش نيستمتۀاز من است که من حتی شايس

بيل خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاک  او کج١٢. ادآتش تعميد خواهد د
خواهد کرد و گندم خويش را در انبار ذخيره خواهد نمود، اّما کاه را با آتشی 

  » .ناپذير خواهد سوزانيد خاموشی

  تعميد عيسی 

ولی ١۴. آنگاه عيسی از جليل به رود اردن آمد تا از دست يحيی تعميد گيرد١٣
منم که بايد از تو تعميد بگيرم، «: و را از اين کار بازدارد و به او گفتيحيی کوشيد تا ا

بگذار اکنون چنين شود، زيرا «: عيسی در پاسخ گفت١۵» آيی؟ و حال تو نزد من می
چون ١۶. پس يحيی رضايت داد» .کمال تحقق بخشيم  شايسته است که ما پارسايی را به

دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را   همان.آمد  درنگ از آب بر عيسی تعميد يافت، بی
سپس ندايی از آسمان ١٧. ديد که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت

  » .اين است پسر محبوبم که از او خشنودم«رسيد که   در

  ۴متی 
   آزمايش تۀعيسی در بو

ل او چه٢. اش کند آنگاه روح، عيسی را به بيابان هدايت کرد تا ابليس وسوسه١
گر نزدش آمد  آنگاه وسوسه٣. روز را در روزه سپری کرد و پس از آن گرسنه شد شبانه

: عيسی در پاسخ گفت۴» !اگر پسر خدايی، به اين سنگها بگو نان شوند«: و گفت
  : نوشته شده است که«

  انسان تنها به نان زنده نيست، « ”



  “» .بلکه به هر کالمی زنده است که از دهان خدا صادر شود

اگر «: و گفت۶سپس ابليس او را به شهر مقّدس برد و بر فراز معبد قرار داد ۵
  : زير افکن، زيرا نوشته شده است  پسر خدايی، خود را به

   تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد ۀدربار« ”

  و آنها تو را بر دستهايشان خواهند گرفت، 

  “» .مبادا پايت به سنگی برخوَرد

  اين نيز نوشته شده که، «: دادعيسی به او پاسخ ٧

  “» .خداوند خدای خود را ميازما« ”

 حکومتهای جهان را با مۀهبار ابليس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و  ديگر٨
اگر در برابرم به خاک افتی و «: و گفت٩تمام شکوه و جاللشان به او نشان داد 

دور شو ای «: ی به او گفتعيس١٠» .همه را به تو خواهم بخشيد  پرستشم کنی، اين
  : زيرا نوشته شده است! شيطان

  خداوند، خدای خود را بپرست « ”

  “» .و تنها او را خدمت کن

  . آنگاه ابليس او را رها کرد و فرشتگان آمده، خدمتش کردند١١

  آغاز خدمت عيسی در جليل 

 سپس ناصره١٣. چون عيسی شنيد که يحيی گرفتار شده است، به جليل بازگشت١٢
 چۀَکَفرناحوم در کنار دريا. را ترک کرده، به َکَفرناحوم رفت و در آنجا اقامت گزيد

حقيقت   سان کالم ِاَشْعيای نبی به  بدين١۴. جليل و در نواحی ِزبولون و َنْفتالی واقع بود
  : پيوست که گفته بود

  ديار ِزبولون و َنْفتالی، «١۵

  در کنار دريا، فراسوی اردن، 

   جليل اجنبيان؛

  بردند،  سر می  مردمی که در تاريکی به١۶

  نوری عظيم ديدند، 



  زيستند،   مرگ میيۀو بر آنان که در ديار سا

  » .روشنايی درخشيد

توبه کنيد، زيرا پادشاهی «:  اين پيام آغاز کرد کهظۀاز آن زمان عيسی به موع١٧
  » !آسمان نزديک شده است

  نخستين شاگردان عيسی 

رفت، دو برادر را ديد به نامهای   جليل راه میچۀدرياچون عيسی در کنار ١٨
. افکندند، زيرا ماهيگير بودند َشمعون، ملّقب به ِپطُرس، و آندرياس، که تور به دريا می

آنان ٢٠» .از پی من آييد که شما را صياد مردمان خواهم ساخت«: به ايشان گفت١٩
چون به راه خود ادامه داد، ٢١ .درنگ تورهای خود را وانهادند و در پی او شتافتند بی

دو برادر ديگر يعنی يعقوب پسر ِزِبدی و برادرش يوحنا را ديد که با پدرشان ِزِبدی در 
درنگ  ايشان بی٢٢آنان را نيز فراخواند؛ . کردند قايق بودند و تورهای خود را آماده می

  . قايق و پدر خود را ترک گفتند و از پی او روانه شدند

  شفای بيماران 

داد  های ايشان تعليم می گشت و در کنيسه سان، عيسی در سرتاسر جليل می  بدين٢٣
. بخشيد کرد و هر درد و بيماری مردم را شفا می  پادشاهی آسمان را موعظه میۀو مژد
 بيماران را که به انواع امراض مۀهاش در سرتاسر سوريه پيچيد و مردم  پس آوازه٢۴

آوردند و  وزدگان و مصروعان و مفلوجان را نزدش میو دردها دچار بودند، و نيز دي
پس جماعتهايی بزرگ از جليل و ِدکاپوليس، اورشليم و ٢۵. بخشيد آنان را شفا می

  . يهوديه و فراسوی اردن در پی او روانه شدند

  ۵متی 
  موعظه بر فراز کوه 

 نزد آنگاه شاگردانش. آمد و بنشست  چون عيسی آن جماعتها را ديد، به کوهی بر١
  : و او به تعليم دادنشان آغاز کرد و گفت٢او آمدند 

  حال فقيراِن در روح،   به  خوشا«٣

  . زيرا پادشاهی آسمان از آن ايشان است

  حال ماتميان،   به  خوشا۴

  . زيرا آنان تسلی خواهند يافت



  خويان،   حال نرم  به  خوشا۵

  . ميراث خواهند برد  زيرا آنان زمين را به

  حال گرسنگان و تشنگان عدالت،   به  خوشا۶

  . زيرا آنان سير خواهند شد

  حال رحيمان،   به  خوشا٧

  . زيرا بر آنان رحم خواهد شد

  حال پاکدالن،   به  خوشا٨

  . زيرا آنان خدا را خواهند ديد

  جويان،  حال صلح  به  خوشا٩

  . زيرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد

  بينند،  در راه پارسايی آزار میحال آنان که   به  خوشا١٠

  . زيرا پادشاهی آسمان از آِن ايشان است

خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار   حال شما، آنگاه که مردم به  به  خوشا«١١
خوش باشيد و شادی کنيد زيرا ١٢. دروغ عليه شما بگويند  رسانند و هر سخن بدی به

گونه پيامبرانی را که پيش از شما بودند،   نکه همي چرا. پاداشتان در آسمان عظيم است
  . آزار رسانيدند

  نور و نمک 

توان  اّما اگر نمک خاصيتش را از دست بدهد، چگونه می. شما نمک جهانيد«١٣
آيد جز آنکه بيرون ريخته شود و پايماِل  آن را باز نمکين ساخت؟ ديگر به کاری نمی

  . مردم گردد

.  بر فراز کوهی بنا شده، نتوان پنهان کردشهری را که. شما نور جهانيد«١۴
ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان  افروزد تا آن را زير کاسه کس چراغ را نمی هيچ١۵
پس بگذاريد نور شما بر مردم ١۶. اند، بتابد  آنان که در خانهمۀهگذارد تا نورش بر  می

  . است، بستايندبتابد تا کارهای نيکتان را ببينند و پدر شما را که در آسمان 

  تحقق عهد عتيق 



ام تا  های پيامبران را نسخ کنم؛ نيامده ام تا تورات و نوشته گمان مبريد که آمده«١٧
گويم، تا آسمان  زيرا آمين، به شما می١٨. ام تا تحققشان بخشم آنها را نسخ کنم، بلکه آمده

واهد رفت، تا اينکه ای از تورات هرگز از ميان نخ و زمين از ميان نرود، نقطه يا همزه
که يکی از کوچکتريِن اين احکام را بشکند و به ديگران  پس هر١٩. همه به انجام رسد

که اين  اّما هر. شمار خواهد آمد  نيز چنين بياموزد، در پادشاهِی آسمان، کوچکترين به
 احکام را اجرا کند و آنها را به ديگران بياموزد، او در پادشاهِی آسمان بزرگ خوانده

گويم، تا پارسايی شما برتر از پارسايی َفريسيان و  زيرا به شما می٢٠. خواهد شد
  . علمای دين نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهيد يافت

  خشم 

که قتل کند، سزاوار  قتل مکن، و هر”ايد که به پيشينيان گفته شده،  شنيده«٢١
که بر برادر خود خشم گيرد،  هرگويم،  اّما من به شما می٢٢“ .محاکمه خواهد بود

گويد، سزاوار محاکمه در حضور “ راقا”که به برادر خود  سزاوار محاکمه است؛ و هر
پس اگر ٢٣. که به برادر خود احمق گويد، سزاوار آتش جهنم ُبَود شوراست؛ و هر
ت ا هديه٢۴ياد آوردی که برادرت از تو شکايتی دارد،   ات بر مذبح، به هنگام تقديم هديه

ات را  را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بيا و هديه
برد، تا هنوز با وی در راه هستی،  با شاکِی خود که تو را به محکمه می٢۵. تقديم نما

صلح کن، مبادا تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را تحويل نگهبان دهد و به زندان 
نخواهی  در  ويم که تا شاهی آخر را نپردازی، از زندان بهگ آمين، به تو می٢۶. بيفتی
  . آمد

  شهوت 

که با شهوت  گويم، هر اّما من به شما می٢٨“ .زنا مکن”ايد که گفته شده،  شنيده«٢٧
پس اگر چشم راستت تو را ٢٩. دم در دل خود با او زنا کرده است به زنی بنگرد، همان

ن، زيرا تو را بهتر آن است که عضوی از آر و دور افک در  لغزاند، آن را به می
و اگر دست راستت ٣٠. اعضايت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود

افکن، زيرا تو را بهتر آن است که عضوی از  لغزاند، آن را قطع کن و دور تو را می
  . اعضايت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود

  طالق 

ای  که زن خود را طالق دهد، بايد به او طالقنامه هر”مچنين گفته شده که ه«٣١
علت خيانت در زناشويی   که زن خود را جز به گويم، هر اّما من به شما می٣٢“ .بدهد

که زن طالق داده شده را به زنی  گردد؛ و هر طالق دهد، باعث زناکار شدن او می
  . کند بگيرد، زنا می

  سوگند 



سوگند خود را مشکن، بلکه به ”ايد که به پيشينيان گفته شده،  يدهو باز شن«٣٣
گويم، هرگز سوگند مخوريد، نه  اّما من به شما می٣۴“ .سوگندهای خود به خدا وفا کن

و نه به زمين، چون کرسی زير پای ٣۵به آسمان، زيرا که تخت پادشاهی خداست، 
و به سر خود نيز ٣۶. گ استاوست، و نه به اورشليم، زيرا که شهر آن پادشاه بزر
شما همان “ بله”پس ٣٧. توانی کرد سوگند مخور، زيرا حتی مويی را سفيد يا سياه نمی

  . ، زيرا افزون بر اين، شيطانی است“نه”شما “ نه”باشد و “ بله”

  انتقام 

“ .چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان”ايد که گفته شده،  نيز شنيده«٣٨
 راست نۀاگر کسی به گو. گويم، در برابر شخص شرور نايستيد میاّما من به شما ٣٩

گاه کسی بخواهد تو را به   و هر۴٠.  ديگر را نيز به سوی او بگرداننۀتو سيلی زند، گو
اگر کسی ۴١. محکمه کشيده، قبايت را از تو بگيرد، عبايت را نيز به او واگذار

اگر کسی از تو چيزی ۴٢. مجبورت کند يک ميل با او بروی، دو ميل همراهش برو
  . بخواهد، به او بده و از کسی که از تو قرض خواهد، روی مگردان

  دوست داشتن دشمنان 

“ .ات را دوست بدار و با دشمنت دشمنی کن همسايه”ايد که گفته شده،  شنيده«۴٣
گويم دشمنان خود را دوست بداريد و برای آنان که به شما آزار  اّما من به شما می۴۴
زيرا . تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشيد۴۵سانند، دعای خير کنيد، ر می

تاباند و باران خود را بر پارسايان و بدکاران  او آفتاب خود را بر بدان و نيکان می
دارند، چه پاداشی  اگر تنها آنان را دوست بداريد که شما را دوست می۴۶. باراند می

و اگر تنها برادران خود را ۴٧کنند؟  گيران چنين نمیخواهيد داشت؟ آيا حتی خراج
پس ۴٨کنند؟  پرستان چنين نمی سالم گوييد، چه برتری بر ديگران داريد؟ مگر حتی بت

  . شما کامل باشيد چنانکه پدر آسمانی شما کامل است

  ۶متی 
  صدقه دادن 

 به اين قصد جا مياوريد، آگاه باشيد که پارسايی خود را در برابر ديدگان مردم به«١
  . که شما را ببينند، وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است، پاداشی نخواهيد داشت

ها و  مزن، چنان که رياکاران در کنيسه دهی، جار پس هنگامی که صدقه می«٢
گويم که اينان پاداش خود را  آمين، به شما می. کنند تا مردم آنها را بستايند ها می کوچه

دهی، چنان کن که دست چپت از آنچه دست  پس تو چون صدقه می٣ .اند بتمامی يافته
بيِن تو، به تو   تو در نهان باشد؛ آنگاه پدِر نهانۀتا صدق۴کند، آگاه نشود،  راستت می

  . پاداش خواهد داد



  دعا 

دارند در  کنی، همچون رياکاران مباش که دوست می هنگامی که دعا می«۵
گويم  آمين، به شما می. ، دعا کنند تا مردم آنها را ببينندها ايستاده ها و َسِر کوچه کنيسه

کنی به اتاق خود  اّما تو، هنگامی که دعا می۶. اند تمامی يافته که اينان پاداش خود را به
بيِن تو، به تو  آنگاه پدِر نهان. برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن

  . پاداش خواهد داد

پرستان  گونه که بت  گام دعا، عباراتی توخالی تکرار مکنيد، آنهمچنين، هن«٧
پس مانند ٨. شود گفتن، دعايشان مستجاب می سبب زياده  پندارند به کنند، زيرا می می

ايشان مباشيد، زيرا پدر شما پيش از آنکه از او درخواست کنيد، نيازهای شما را 
  . داند می

  : گونه دعا کنيد  پس شما اين«٩

  در ما که در آسمانی، ای پ«

  . نام تو مقّدس باد

  . پادشاهی تو بيايد١٠

  شود،   تو، چنانکه در آسمان انجام میۀاراد

  . بر زمين نيز به انجام رسد

  .  ما را امروز به ما عطا فرمانۀنان روزا١١

  و قرضهای ما را ببخش، ١٢

  . بخشيم چنانکه ما نيز قرضداران خود را می

  مياور، و ما را در آزمايش ١٣

  . بلکه از آن شرور رهاييمان ده

  .] آمين. زيرا پادشاهی و قدرت و جالل، تا ابد از آِن توست[

. زيرا اگر خطاهای مردم را ببخشيد، پدر آسمانِی شما نيز شما را خواهد بخشيد١۴
  . اّما اگر خطاهای مردم را نبخشيد، پدر شما نيز خطاهای شما را نخواهد بخشيد١۵

  روزه 



گيريد، مانند رياکاران ُترشرو مباشيد، زيرا آنان حالت  امی که روزه میهنگ«١۶
گويم که  آمين، به شما می. دار بنمايند کنند تا نزد مردم، روزه  خود را دگرگون میۀچهر

گيری، به سر خود روغن بزن  اّما تو چون روزه می١٧. اند تمامی يافته پاداش خود را به
 تو بر مردم عيان نباشد، بلکه بر پدر تو که در ۀتا روز١٨و صورت خود را بشوی 

  . بيِن تو، به تو پاداش خواهد داد نهان است، و پدِر نهان

  گنج در آسمان 

رساند و دزدان َنْقب  بر زمين گنج ميندوزيد، جايی که بيد و زنگ، زيان می«١٩
بيد و زنگ بلکه گنج خود را در آسمان بيندوزيد، آنجا که ٢٠. کنند زنند و سرقت می می

جا گنج توست،  زيرا هر٢١. کنند زنند و سرقت نمی رساند و دزدان َنْقب نمی زيان نمی
  . دل تو نيز آنجا خواهد بود

اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد . چشم، چراغ بدن است«٢٢
پس اگر . خواهد گرفت  اّما اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فرا٢٣. بود
  ! ری که در توست ظلمت باشد، چه ظلمت عظيمی خواهد بودنو

کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زيرا يا از يکی نفرت خواهد داشت و  هيچ«٢۴
 يکی خواهد بود و ديگری را خوار ۀبه ديگری مهر خواهد ورزيد، و يا سرسپرد

  .  پولۀ خدا باشيد، هم بندۀتوانيد هم بند نمی. خواهد شمرد

  ون نگرانی زندگی بد

گويم، نگران زندگی خود نباشيد که چه بخوريد يا چه بنوشيد، و  پس به شما می«٢۵
آيا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر . نه نگران بدن خود که چه بپوشيد

ِدرَوند و نه در انبار ذخيره  کارند و نه می پرندگان آسمان را بنگريد که نه می٢۶نيست؟ 
آيا شما بس باارزشتر از آنها نيستيد؟ . دهد انی شما به آنها روزی میکنند و پدر آسم می
  کيست از شما که بتواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود بيفزايد؟ ٢٧

و چرا برای پوشاک نگرانيد؟ سوسنهای صحرا را بنگريد که چگونه نمو «٢٨
سليمان نيز با گويم که حتی  به شما می٢٩. ريسند کشند و نه می کنند؛ نه زحمت می می
پس اگر خدا علف صحرا را ٣٠.  شکوه و جاللش همچون يکی از آنها آراسته نشدمۀه

پوشاَند، آيا شما را، ای  چنين می  شود، اين که امروز هست و فردا در تنور افکنده می
  مراتب بهتر نخواهد پوشانيد؟   ايمانان، به سست

زيرا ٣٢. نوشيم و يا چه بپوشيمپس نگران نباشيد و نگوييد چه بخوريم يا چه ب«٣١
داند که  گونه چيزهايند، اّما پدر آسمانی شما می   اينمۀهاقوام دور از خدا در پی 

 او باشيد، آنگاه ۀبلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراد٣٣. همه نياز داريد  بدين
ا نگرانی پس نگران فردا مباشيد، زيرا فرد٣۴.  اينها نيز به شما عطا خواهد شدمۀه

  ! مشکالت امروز برای امروز کافی است. خود را خواهد داشت



  ٧متی 
  نادرستی محکوم کردن ديگران 

گونه که بر ديگران داوری   زيرا به همان٢. داوری نکنيد تا بر شما داوری نشود«١
کنيد، برای شما  کنيد، بر شما نيز داوری خواهد شد و با همان پيمانه که وزن می می

بينی، اّما از چوبی که در چشم  چرا َپِر کاهی را در چشم برادرت می٣. د شدوزن خواه
بگذار َپِر کاه را از چشمت ”توانی به برادرت بگويی،  چگونه می۴خود داری غافلی؟ 

ای رياکار، نخست چوب را از ۵حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟ “ در آورم،  به
  . د تا َپِر کاه را از چشم برادرت بيرون کنیآر، آنگاه بهتر خواهی دي در  چشم خود به

آنچه مقّدس است، به سگان مدهيد و مرواريدهای خود را پيش خوکان ميندازيد، «۶
  . مبادا آنها را پايمال کنند و برگردند و شما را ِبَدرند

  بخواهيد، بجوييد، بکوبيد 

کوبيد، که در به بخواهيد، که به شما داده خواهد شد؛ بجوييد، که خواهيد يافت؛ ب«٧
که بجويد، يابد و  دست آَوَرد و هر  که بخواهد، به زيرا هر٨. رويتان گشوده خواهد شد

يک از شما اگر پسرش از او نان   کدام٩. که بکوبد، در به رويش گشوده شود هر
حال ١١بخشد؟  يا اگر ماهی بخواهد، ماری به او می١٠دهد؟  بخواهد، سنگی به او می

دانيد که بايد به فرزندان خود هدايای نيکو بدهيد، چقدر  تان، می  بدسيرتیمۀهاگر شما با 
بيشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند، هدايای نيکو خواهد 

اين است . خواهيد با شما رفتار کنند گونه رفتار کنيد که می  پس با مردم همان١٢. بخشيد
   .های انبيا  تورات و نوشتهصۀخال

  راه حيات 

از دِر تنگ داخل شويد، زيرا فراخ است آن در و عريض است آن راهی که «١٣
اّما تنگ است آن ١۴. شوند، بسيارند شود و آنان که بدان داخل می به هالکت منتهی می

  . شود و يابندگان آن اندکند در و سخت است آن راهی که به حيات منتهی می

  اش  درخت و ميوه

آيند،  آنان در لباس گوسفندان نزد شما می. حذر باشيد  دروغين براز پيامبران «١۵
آيا انگور را از . هايشان خواهيد شناخت آنها را از ميوه١۶. اند اّما در باطن گرگان دّرنده

 ۀسان هر درخت نيکو ميو  به همين١٧چينند؟   خار و انجير را از علف هرز میتۀبو
 بد بدهد، و درخت ۀتواند ميو درخت نيکو نمی١٨.  بدۀدهد، اّما درخت بد ميو نيکو می

 خوب ندهد، بريده و در آتش ۀهر درختی که ميو١٩.  نيکو آَوَردۀتواند ميو بد نيز نمی
  . بنابراين، آنان را از ثمراتشان خواهيد شناخت٢٠. شود افکنده می



 خطاب کند، به پادشاهی آسمان راه يابد، بلکه“ سرورم، سرورم”که مرا  نه هر«٢١
در آن روز بسياری مرا ٢٢. جا آَوَرد  پدر مرا که در آسمان است، بهۀتنها آن که اراد
سرور ما، سرور ما، آيا به نام تو نبّوت نکرديم؟ آيا به نام تو ديوها را ”: خواهند گفت

اّما به آنها آشکارا خواهم ٢٣“ بيرون نرانديم؟ آيا به نام تو معجزات بسيار انجام نداديم؟
  “ !از من دور شويد، ای بدکاران. ام ز شما را نشناختههرگ”گفت، 

  معمار دانا و معمار نادان 

که اين سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانايی است  پس هر«٢۴
چون باران باريد و سيلها روان شد و بادها وزيد ٢۵.  خود را بر سنگ بنا کردنۀخاکه 

که اين  اّما هر٢۶. نشد زيرا بنيادش بر سنگ بودو بر آن خانه زور آوْرد، خراب 
 خود را بر شن نۀخاسخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که 

چون باران باريد و سيلها روان شد و بادها وزيد و بر آن خانه زور آوْرد، ٢٧. بنا کرد
  » !اش عظيم بود ويران شد، و ويرانی

پايان رسانيد، مردم از تعليم او در شگفت شده   ن را بهچون عيسی اين سخنا٢٨
  . داد، نه مانند علمای دين ايشان زيرا با اقتدار تعليم می٢٩بودند، 

  ٨متی 
  شفای مرد جذامی 

در اين هنگام ٢. چون عيسی از کوه پايين آمد، جمعيتی انبوه در پی او روانه شدند١
سرورم، اگر بخواهی «:  و گفتمردی جذامی نزد او آمد و در برابرش زانو زد

: عيسی دست خود را دراز کرده، او را لمس نمود و گفت٣» .توانی پاکم سازی می
آگاه باش «: سپس عيسی به او فرمود۴. دم، جذام او پاک شد در» !خواهم؛ پاک شو می«

ای را که  باره به کسی چيزی نگويی، بلکه برو خود را به کاهن بنما و هديه  که در اين
  » .سی امر کرده، تقديم کن تا برای آنها گواهی باشدمو

  ايمان نظامی رومی 

به او ۶چون عيسی وارد َکَفرناحوم شد، يک نظامی رومی نزدش آمد و با التماس ۵
عيسی ٧» .کشد سرور من، خدمتکارم مفلوج در خانه خوابيده و سخت درد می«: گفت
سرورم، شايسته نيستم «: سخ دادنظامی پا٨» .دهم آيم و او را شفا می من می«: گفت

زيرا من خود ٩. فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد يافت. زير سقف من آيی
“ برو،”گويم،  به يکی می. سربازانی نيز زير فرمان خود دارم. مردی هستم زير فرمان

اين را ”گويم،  به خدمتکار خود می. آيد می“ بيا،”گويم،  رود و به ديگری می می
عيسی چون سخنان او را شنيد، به شگفت آمد و به ١٠» .آورد جای می به“ آر، جای به

گويم که چنين ايمانی حتی در  آمين، به شما می«: آمدند، گفت اش می کسانی که از پی
گويم که بسياری از شرق و غرب خواهند آمد و در  و به شما می١١. ام اسرائيل هم نديده



اّما ١٢ق و يعقوب بر سر يک سفره خواهند نشست، پادشاهی آسمان با ابراهيم و اسحا
فرزندان اين پادشاهی به تاريکی بيرون افکنده خواهند شد، جايی که گريه و دندان بر 

مطابق ايمانت به تو داده ! برو«: سپس به آن نظامی گفت١٣» .هم ساييدن خواهد بود
  . دم خدمتکار او شفا يافت در همان» .شود

   بسياری ديگر شفای مادرزن ِپطُرس و

 ِپطُرس رفت، مادرزن او را ديد که تب کرده و در بستر نۀخاچون عيسی به ١۴
پس او برخاست و شروع به . عيسی دست او را لمس کرد و تبش قطع شد١۵. است

  . پذيرايی از عيسی کرد

هنگام غروب، بسياری از ديوزدگان را نزدش آوردند و او با کالم خود ارواح ١۶
سان، پيشگويی ِاَشْعيای نبی به   بدين١٧.  بيماران را شفا دادمۀهکرد و  در  را از آنان به

  : حقيقت پيوست که

  گرفت   او ضعفهای ما را بر«

  » .و بيماريهای ما را حمل کرد

  بهای پيروی از عيسی  

به آن سوی «: اند، امر فرمود آمده  شمار نزدش گرد چون عيسی ديد گروهی بی١٨
جا بروی،  ای استاد، هر«: اه يکی از علمای دين نزد او آمد و گفتآنگ١٩» .دريا برويم

هاست و مرغان هوا  روباهان را النه«: عيسی پاسخ داد٢٠» .تو را پيروی خواهم کرد
: شاگردی ديگر به وی گفت٢١» .ها، اّما پسر انسان را جای سر نهادن نيست را آشيانه

اّما عيسی به ٢٢» .ه خاک بسپارمسرورم، نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را ب«
  » .مرا پيروی کن و بگذار مردگان، مردگاِن خود را به خاک بسپارند«: او گفت

  آرام کردن توفان دريا 

ناگاه توفانی ٢۴. سپس عيسی سوار قايقی شد و شاگردانش نيز از پی او رفتند٢٣
 اّما عيسی در .گونه که نزديک بود امواْج قايق را غرق کند  گرفت، آن  سهمگين در
سرور ما، چيزی نمانده «: پس شاگردان آمده بيدارش کردند و گفتند٢۵. خواب بود

» چنين ترسانيد؟  ايمانان، چرا اين ای کم«: عيسی پاسخ داد٢۶» !غرق شويم؛ نجاتمان ده
آنان ٢٧. سپس برخاست و باد و امواج را نهيب زد و آرامش کامل حکمفرما شد

اين چگونه شخصی است؟ حتی باد و امواج نيز از «: رسيدندپ شگفتزده از يکديگر می
  » !برند او فرمان می

  شفای دو مرد ديوزده 



 َجَدريان، واقع در آن سوی دريا رسيدند، دو مرد ديوزده که ناحيۀهنگامی که به ٢٨
کس  قدری وحشی بودند که هيچ  آن دو به. شدند، بدو برخوردند از گورستان خارج می

تو را با ما چه کار است، ای «: آنان فرياد زدند٢٩.  آن راه عبور کندتوانست از نمی
کمی دورتر از آنها ٣٠» ای تا پيش از وقِت مقرر عذابمان دهی؟ پسر خدا؟ آيا آمده

اگر «: کنان به عيسی گفتند ديوها التماس٣١. ای بزرگ از خوکها مشغول چرا بود گله
ديوها » !برويد«: به آنها گفت٣٢» .ست خوکها بفرلۀدرون گ  رانی، به بيرونمان می

درون دريا هجوم   درون خوکها رفتند و تمام گله از سرازيرِی تپه به  خارج شدند و به
 اين وقايع، مۀهخوکبانان گريخته، به شهر رفتند و ٣٣. بردند و در آب هالک شدند

س تمام مردم سپ٣۴. ها رخ داده بود، بازگو کردند جمله آنچه را که برای آن ديوزده  از
شهر برای ديدن عيسی بيرون آمدند و چون او را ديدند بدو التماس کردند که آن ناحيه 

  . را ترک گويد

  ٩متی 
  شفای مرد مفلوج 

  . پس عيسی سوار قايق شد و به آن سوی دريا، به شهر خود رفت١

عيسی چون ايمان . آنگاه مردی مفلوج را که بر تختی خوابيده بود، نزدش آوردند٢
در اين ٣» !دار، فرزندم، گناهانت آمرزيده شد دل قوی«: ايشان را ديد، مفلوج را گفت

عيسی افکارشان ۴» .گويد اين مرد کفر می«: هنگام، بعضی از علمای دين با خود گفتند
يک آسانتر   گفتن کدام۵دهيد؟   پليدی به دل راه میشۀچرا چنين اندي«: را دريافت و گفت

حال تا بدانيد که ۶؟ “برخيز و راه برو”يا اينکه “ آمرزيده شد،گناهانت ”اينکه : است
برخيز،  « -  به مفلوج گفت - » ...پسر انسان بر زمين اقتدار آمرزش گناهان را دارد

چون مردم ٨. آن مرد برخاست و به خانه رفت٧» .بستر خود را بردار و به خانه برو
نين قدرتی به انسان بخشيده است، اين واقعه را ديدند، ترسيدند و خدايی را که اين چ

  . تمجيد کردند

  دعوت از َمّتی 

گفت، مردی را ديد َمّتی نام که در خراجگاه نشسته  چون عيسی آنجا را ترک می٩
  . او برخاست و از پی وی روان شد» !از پی من بيا«: به وی گفت. بود

راجگيران  َمّتی بر سر سفره نشسته بود که بسياری از خنۀخاروزی عيسی در ١٠
چون َفريسيان اين را ديدند، ١١. و گناهکاران آمدند و با او و شاگردانش همسفره شدند

» خورد؟ چرا استاد شما با خراجگيران و گناهکاران غذا می«: به شاگردان وی گفتند
. بيمارانند که به طبيب نياز دارند، نه تندرستان«: چون عيسی اين را شنيد، گفت١٢
زيرا من “ .طالب رحمتم، نه قربانی”ين کالم را درک کنيد که، برويد و مفهوم ا١٣

  » .ام تا گناهکاران را دعوت کنم ام، بلکه آمده برای دعوت پارسايان نيامده



   روزه ۀسؤال دربار

چرا ما و َفريسيان روزه «: آنگاه شاگردان يحيی نزد عيسی آمدند و گفتند١۴
آيا ممکن است  « :عيسی پاسخ داد١۵» گيرند؟ گيريم، اّما شاگردان تو روزه نمی می

آيد که  ميهمانان عروسی تا زمانی که داماد با ايشان است، سوگواری کنند؟ اّما ايامی می
 مۀ نو را به جاچۀکس پار هيچ١۶. داماد از ايشان گرفته شود، آنگاه روزه خواهند گرفت

و ١٧. گردد  میشود و پارگی بدتر زند، زيرا وصله از جامه کنده می کهنه وصله نمی
شوند و شراب  ريزند، زيرا َمشکها پاره می نيز شراب نو را در َمشکهای کهنه نمی

ريزند تا هر دو  شراب نو را در َمشکهای نو می. روند ريزد و َمشکها از بين می می
  » .محفوظ بماند

  دختر يکی از رئيسان و زن مبتال به خونريزی 

کرد، يکی از رئيسان  برای آنان بيان میدر همان حال که عيسی اين سخنان را ١٨
حال بيا و   با اين. اکنون مرد دخترم هم«: نزد وی آمد و در برابرش زانو زد و گفت
عيسی برخاست و به اتفاق شاگردان ١٩» .دست خود را بر او بگذار که زنده خواهد شد

برد، از  در همان هنگام، زنی که دوازده سال از خونريزی رنج می٢٠. خود با او رفت
: او با خود گفته بود٢١.  ردای او را لمس کردبۀپشت سر به عيسی نزديک شد و ل

عيسی برگشته، او را ديد و ٢٢» .اگر حتی به ردايش دست بزنم، شفا خواهم يافت«
از آن ساعت، زن شفا » .دار، ايمانت تو را شفا داده است دخترم، دل قوی«: فرمود
گران و کسانی را ديد که   آن رئيس شد و نوحهنۀاخهنگامی که عيسی وارد ٢٣. يافت

اّما آنان » .دختر نمرده بلکه در خواب است. بيرون برويد«: فرمود٢۴کردند،  شيون می
چون مردم را بيرون کردند، عيسی داخل شد و دست دختر را گرفت ٢۵. به او خنديدند
  . خبر اين واقعه در سرتاسر آن ناحيه پخش شد٢۶. و او برخاست

  ای دو نابينا و يک الل شف

کرد، دو مرد نابينا در پی او شتافته،  هنگامی که عيسی آن مکان را ترک می٢٧
آمد، آن دو مرد   چون به خانه در٢٨» !ای پسر داوود، بر ما رحم کن«: زدند فرياد می

» توانم اين کار را انجام دهم؟ آيا ايمان داريد که می«: عيسی از آنها پرسيد. نزدش آمدند
بر  بنا«: سپس عيسی چشمانشان را لمس کرد و گفت٢٩» .بله، سرور ما«: پاسخ دادند

تأکيد امر  عيسی آنان را به. آنگاه چشمان ايشان باز شد٣٠» .ايمانتان برايتان انجام شود
اّما آنها بيرون رفته، او را ٣١» .مراقب باشيد کسی از اين موضوع آگاه نشود«: فرمود

  . ت دادنددر تمام آن نواحی شهر

رفتند، مردی ديوزده را که الل بود، نزد عيسی  در همان حال که آنها بيرون می٣٢
مردم . چون عيسی ديو را از او بيرون راند، زبان آن مرِد الل باز شد٣٣. آوردند

اّما َفريسيان ٣۴» !چنين چيزی هرگز در اسرائيل ديده نشده است«: گفتند حيرتزده می
  » .راند ه ياری رئيس ديوها بيرون میاو ديوها را ب«: گفتند



  کارگران اندکند 

 ۀداد و مژد های آنها تعليم می  شهرها و روستاها گشته، در کنيسهمۀهعيسی در ٣۵
و چون ٣۶. بخشيد کرد و هر درد و بيماری را شفا می پادشاهی آسمان را موعظه می

شبان،  ندانی بیانبوه جماعتها را ديد، دلش بر حال آنان سوخت زيرا همچون گوسف
محصول فراوان است، اّما «: پس به شاگردانش گفت٣٧. پريشانحال و درمانده بودند

پس، از مالک محصول بخواهيد تا کارگران برای درِو محصول خود ٣٨. کارگر اندک
  » .بفرستد

  ١٠متی 
  رسالت دوازده شاگرد 

ار بخشيد تا آنگاه عيسی دوازده شاگردش را نزد خود فراخواند و آنان را اقتد١
اين است نامهای دوازده ٢. ارواح پليد را بيرون کنند و هر درد و بيماری را شفا دهند

نخست، َشمعون معروف به ِپطُرس و برادرش آندرياس؛ يعقوب پسر ِزِبدی و : رسول
فيليُپس و َبرتوْلما؛ توما و َمّتای خراجگير؛ يعقوب پسر َحْلفای و َتّدای؛ ٣برادرش يوحنا؛ 

  . ن غيور و يهودای ِاْسَخريوطی که عيسی را تسليم دشمن کردَشمعو۴

نزد غيريهوديان مرويد و به «: عيسی اين دوازده تن را فرستاد و به آنان فرمود۵
 قوم اسرائيل ۀبلکه نزد گوسفنداِن گمشد۶يک از شهرهای سامريان داخل مشويد،   هيچ
که پادشاهی آسمان نزديک شده رويد، اين پيام را موعظه کنيد  هنگامی که می٧. برويد
بيماران را شفا دهيد، مردگان را زنده کنيد، جذاميها را پاک سازيد، ديوها را ٨. است

هيچ طال يا نقره يا مس در ٩. ايد، برايگان هم بدهيد بيرون کنيد، برايگان يافته
بار يا پيراهن اضافی يا کفش يا  و برای سفر کوله١٠. کمربندهايتان با خود نبريد

به هر شهر يا ١١. چوبدستی برنداريد، زيرا کارگر مستحق مايحتاج خويش است
شويد، فردی شايسته بجوييد و تا زمانی که در آن شهر هستيد در  روستايی که داخل می

اگر آن خانه ١٣“ .سالم بر شما”آييد، بگوييد،  می  ای در چون به خانه١٢. اش بمانيد خانه
اگر کسی ١۴. گردد گيرد و اگر نه، به شما بازمی قرار میشايسته باشد، سالم شما بر آن 

شما را نپذيرد و يا به سخنانتان گوش نسپارد، به هنگام ترِک آن خانه و يا شهر، خاک 
گويم که در روز داوری، تحمل مجازات  آمين، به شما می١۵. پايهای خود را بتکانيد

  . هربرای ُسدوم و َغموَره آسانتر خواهد بود تا برای آن ش

پس همچون ماْر . فرستم من شما را همانند گوسفندان به ميان گرگان می«١۶
آنان شما را به محاکم . حذر باشيد  از مردم بر١٧. هوشيار باشيد و مانند کبوتْر ساده

خاطر من شما را نزد   به١٨. های خود تازيانه خواهند زد خواهند سپرد و در کنيسه
. تا در برابر آنان و در ميان قومهای جهان شهادت دهيدواليان و پادشاهان خواهند برد 

در آن زمان آنچه . اّما چون شما را تسليم کنند، نگران نباشيد که چگونه يا چه بگوييد١٩
زيرا گوينده شما نيستيد، بلکه روِح پدر شماست ٢٠. بايد بگوييد به شما عطا خواهد شد
 را و پدر، فرزند را تسليم مرگ برادر، برادر٢١. که به زبان شما سخن خواهد گفت



خواهند خاست و موجبات قتل آنها را فراهم خواهند  فرزندان بر والدين بر. خواهد کرد
که تا به پايان  اّما هر. خاطر نام من از شما متنفر خواهند بود   مردم بهمۀه٢٢. آورد

 شهری چون در شهری به شما آزار رسانند، به٢٣. پايدار بماند، نجات خواهد يافت
 شهرهای اسرائيل مۀهگويم که پيش از آنکه بتوانيد به  آمين، به شما می. ديگر بگريزيد

  . برويد، پسر انسان خواهد آمد

شاگرد ٢۵. شاگرد از استاد خود برتر نيست و نه غالم از ارباب خود واالتر«٢۴
اگر . را کافی است که مانند استاد خود شود و غالم را که همچون ارباب خود گردد

  رئيس خانه را َبَعلِزبول خواندند، ساير افراد خانه را چه خواهند خواند؟ 

چيِز  چيِز پنهانی نيست که آشکار نشود و هيچ هيچ. بنابراين، از آنان مترسيد«٢۶
آنچه به شما در تاريکی گفتم، در روشنايی بيان ٢٧. ای نيست که عيان نگردد پوشيده

از کسانی که جسم را ٢٨. از فراز بامها اعالم نماييدکنيد و آنچه در گوشتان گفته شد، 
کشند اّما قادر به کشتن روح نيستند، مترسيد؛ از او بترسيد که قادر است هم روح و  می

آيا دو گنجشک به يک پول سياه فروخته ٢٩. هم جسم شما را در جهنم هالک کند
. افتد  به زمين نمیهمه، حتی يک گنجشک نيز بدون خواست پدر شما  شوند؟ با اين نمی
پس مترسيد، زيرا ارزش شما ٣١. تمامی شمرده شده است حتی موهای سر شما به٣٠

  . بيش از هزاران گنجشک است

که نزد مردم مرا اقرار کند، من نيز در حضور پدر خود که در آسمان  هر«٣٢
ر که مرا نزد مردم انکار کند، من نيز د اّما هر٣٣است، او را اقرار خواهم کرد؛ 

  . حضور پدر خود که در آسمان است، او را انکار خواهم کرد

ام تا صلح بياورم، بلکه  نيامده. ام تا صلح به زمين بياورم گمان مبريد که آمده«٣۴
  : ام تا زيرا آمده٣۵! ام تا شمشير بياورم آمده

  پسر را بر پدر، « ”

  دختر را بر مادر و 

  . عروس را بر مادرشوهرش برانگيزانم

  “ . خودش خواهند بودنۀخانان شخص، اهل دشم٣۶

 من نباشد؛ و تۀکه پدر يا مادر خود را بيش از من دوست بدارد، شايس هر«٣٧
که  هر٣٨.  من نباشدتۀکه پسر يا دختر خود را بيش از من دوست بدارد، شايس هر

که بخواهد جان  هر٣٩.  من نباشدتۀنگيرد و از پی من نيايد، شايس  صليب خود را بر
خاطر من از دست   که جان خود را به د را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد و هرخو

  . بدهد، آن را حفظ خواهد کرد

 مرا ۀکه شما را بپذيرد، مرا پذيرفته و کسی که مرا پذيرفت، فرستند هر«۴٠
رو که پيامبر است بپذيرد، پاداش پيامبر را   که پيامبری را از آن هر۴١. پذيرفته است



رو که پارساست بپذيرد، پاداش پارسا را   که پارسايی را از آن فت خواهد کرد، و هردريا
رو که شاگرد منند، حتی جامی آب سرد   که به اين کوچکان، از آن هر۴٢. خواهد گرفت

  » .پاداش نخواهد ماند گويم که بی بدهد، آمين، به شما می

  ١١متی 
   يحيای تعميددهنده ۀسخنان عيسی دربار

 آنکه عيسی از دادن اين فرمانها به دوازده شاگرد خود فارغ شد، از آنجا پس از١
  . عزيمت کرد تا در شهرهای ايشان به تعليم و موعظه بپردازد

چون يحيی در زندان، وصف کارهای مسيح را شنيد، شاگردان خود را نزد وی ٢
» ی باشيم؟بايست بيايد، يا منتظر ديگر آيا تو همانی که می«: تا بپرسند٣فرستاد 

شنويد، به يحيی بازگوييد، که  بينيد و می برويد و آنچه می«: عيسی در پاسخ گفت۴
شوند،  گردند، کران شنوا می روند، جذاميان پاک می شوند، لنگان راه می کوران بينا می۵

حال کسی که به سبب   به  خوشا۶. شود گردند و به فقيران بشارت داده می مردگان زنده می
  » .من نلغزد

 يحيی سخن آغاز کرد و به جماعت ۀرفتند، عيسی دربار چون شاگردان يحيی می٧
ای که از باد در جنبش است؟  برای ديدن چه چيز به بيابان رفتيد؟ برای ديدن نی«: گفت
بر دارد؟  ای لطيف در اگر نه، پس برای ديدن چه رفتيد؟ برای ديدن مردی که جامه٨

پس برای ديدن چه ٩. کنند در کاخهای پادشاهانند بر می های لطيف در آنان که جامه
. گويم کسی که از پيامبر نيز برتر است رفتيد؟ برای ديدن پيامبری؟ آری، به شما می

  : اش نوشته شده زيرا او همان است که درباره١٠

  فرستم،  اينک رسول خود را پيشاپيش تو می« ”

  “ .که راهت را پيش پايت هموار خواهد کرد

گويم که بزرگتر از يحيای تعميددهنده از مادر زاده نشده است،  ه شما میآمين، ب١١
از زمان يحيای تعميددهنده ١٢. اّما کوچکترين در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است

رود؛ اّما ستمگران بر آن جور و جفا  کنون، پادشاهی آسمان با قدرت به پيش می  تا
و اگر ١۴. کردند تا زمان يحيی نبّوت می پيامبران و تورات مۀهزيرا ١٣. کنند می

که گوش شنوا دارد،  هر١۵. بايست بيايد بخواهيد بپذيريد، يحيی همان الياس است که می
  . بشنود

نشينند و  اين نسل را به چه تشبيه کنم؟ همچون کودکانی هستند که در بازار می«١۶
  : کنند به همبازيهای خود ندا می

  رقصيديد؛ برای شما نی نواختيم، ن«”١٧



  “ .مرثيه خوانديم، بر سينه نزديد

پسر ١٩“ .ديو دارد”: گويند نوشد، می خوَرد و نه می زيرا يحيی آمد که نه می١٨
مردی است شکمباره و ميگسار، دوست ”: گويند نوشد؛ می خوَرد و می انسان آمد که می

  » .رساند ثبوت می  اّما حقانيت حکمت را اعمال آن به“ .خراجگيران و گناهکاران

  سرزنش شهرهايی که ايمان نياوردند 

چند بيشتِر معجزاتش در آنها   آنگاه عيسی به سرزنش شهرهايی پرداخت که هر٢٠
وای بر تو، ای ! وای بر تو، ای خوَرزين«٢١. انجام شده بود، اّما توبه نکرده بودند

داد،  ی میزيرا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صيدون رو! ِصْيدا بيت
اّما يقين بدانيد که در ٢٢. مردم آنجا مدتها پيش در پالس و خاکستر توبه کرده بودند

. روز داوری، تحمل مجازات برای صور و صيدون آسانتر خواهد بود، تا برای شما
و تو، ای َکَفرناحوم، آيا تا به آسمان صعود خواهی کرد؟ هرگز، بلکه تا به اعماق ٢٣

زيرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در ُسدوم رخ . شددوزخ سرنگون خواهی 
اّما يقين بدان که در روز داوری، تحمل مجازات ٢۴. ماند داد، تا به امروز بر جا می می

  » .برای ُسدوم آسانتر خواهد بود، تا برای تو

   استراحت ۀوعد

ای پدر، مالک آسمان و زمين، تو را «: در آن وقت، عيسی اظهار داشت٢۵
ای و بر کودکان آشکار  ستايم که اين حقايق را از دانايان و خردمندان پنهان داشته می
چيز را به من  پدرم همه٢٧. بله، ای پدر، زيرا خشنودی تو در اين بود٢۶. ای کرده

شناسد جز پسر  کس پدر را نمی شناسد جز پدر و هيچ کس پسر را نمی هيچ. سپرده است
  .  ايشان آشکار سازدو آنان که پسر بخواهد او را بر

بياييد نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما استراحت «٢٨
دل  يوغ مرا بر دوش گيريد و از من تعليم يابيد، زيرا ماليم و افتاده٢٩. خواهم بخشيد

که يوغ من راحت است و  چرا٣٠. هستم، و در جانهای خويش استراحت خواهيد يافت
  » .بار من سبک

  ١٢تی م
  صاحب روز َشّبات 

شاگردان او . گذشت در آن زمان، عيسی در روز َشّبات از ميان مزارع گندم می١
َفريسيان چون ٢. های گندم و خوردن آنها کردند علت گرسنگی شروع به چيدن خوشه  به

دهند که در روز َشّبات  نگاه کن، شاگردانت کاری انجام می«: اين را ديدند به او گفتند
ايد که داوود چه کرد، آنگاه که خود و يارانش  مگر نخوانده«: پاسخ داد٣» .نيستجايز 

چند   آمد و خود و يارانش نان تقديمی را خوردند، هر   خدا درنۀخابه ۴گرسنه بودند؟ 



يا مگر ۵. خوردن آن برای او و يارانش جايز نبود، زيرا فقط کاهنان بدان مجاز بودند
ر روزهای َشّبات، کاهنان در معبد، َشّبات را حرمت نگاه ايد که د در تورات نخوانده

گويم کسی در اينجاست که بزرگتر از  به شما می۶گناهند؟  همه بی  دارند، و با اين نمی
طالب رحمتم، نه ”گويد  کرديد که می اگر مفهوم اين کالم را درک می٧! معبد است
پسر انسان صاحب َشّبات زيرا ٨. کرديد گناهان را محکوم نمی ديگر بی“ قربانی،
  » .است

  شفای مرد عليل 

در کنيسه مردی بود که ١٠. آمد   آنان درسۀسپس آن مکان را ترک گفت و به کني٩
آيا شفا دادن در روز َشّبات «: حاضران از عيسی پرسيدند. يک دستش خشک شده بود

: بديشان گفتاو ١١. ای برای متهم کردن او بيابند اين را گفتند تا بهانه» جايز است؟
اگر يکی از شما گوسفندی داشته باشد و آن گوسفند در روز َشّبات در چاهی بيفتد، آيا «

حال، انسان چقدر باارزشتر از گوسفند ١٢آورد؟  گيرد و از چاه بيرون نمی آن را نمی
دستت «: سپس به آن مرد گفت١٣» .پس نيکويی کردن در روز َشّبات جايز است! است

اّما ١۴.  دستش را دراز کرد و آن دست، مانند دست ديگرش سالم شداو» !را دراز کن
  . َفريسيان بيرون رفتند و با هم مشورت کردند که چگونه او را بکشند

   خدا ۀخادم برگزيد

 بسياری از پی ۀاّما عد. چون عيسی از اين امر آگاه شد، آن مکان را ترک گفت١۵
 ايشان را قدغن کرد تا به ديگران نگويند و١۶او رفتند و او جميع ايشان را شفا بخشيد 

  : انجام رسد که   ِاَشْعيای نبی بهتۀاين واقع شد تا گف١٧. که او کيست

  ام،  اين است خادم من که او را برگزيده«١٨

  . محبوب من که جانم از او خشنود است

  روح خود را بر وی خواهم نهاد 

  . و او عدالت را به قومها اعالم خواهد داشت

  زاع نخواهد کرد و فرياد نخواهد زد؛ ن١٩

  . ها نخواهد شنيد و کسی صدايش را در کوچه

  نِی ُخرد شده را نخواهد شکست ٢٠

  سوخته را خاموش نخواهد کرد،   نيملۀو فتي

  . تا عدالت را به پيروزی رساند



  » . قومها خواهد بودمۀه اميد برای يۀنام او ما٢١

  عيسی و َبَعلِزبول 

يوزده را که کور و الل بود نزدش آوردند و عيسی او را شفا داد، آنگاه مردی د٢٢
پس آن جماعت همه در شگفت شدند و ٢٣. ای که توانست ببيند و سخن بگويد گونه  به

اّما چون َفريسيان اين را شنيدند، ٢۴» آيا اين مرد همان پسر داوود نيست؟«: گفتند
» !کند و بس يوها را بيرون میبه ياری َبَعلِزبول، رئيس ديوهاست که د«: گفتند
ضد خود تجزيه   هر حکومتی که بر«: عيسی افکار آنان را دريافت و بديشان گفت٢۵

ضد خود تجزيه شود، پابرجا نخواهد   ای که بر شود، نابود خواهد شد، و هر شهر يا خانه
ضد خود تجزيه شده است؛ پس چگونه   اگر شيطان، شيطان را بيرون کند، بر٢۶. ماند
کنم،  و اگر من به ياری َبَعلِزبول ديوها را بيرون می٢٧کومتش پابرجا خواهد ماند؟ ح

کنند؟ پس ايشان خوْد داوران شما خواهند  شاگردان شما به ياری که آنها را بيرون می
کنم، يقين بدانيد که   روح خدا ديوها را بيرون میطۀواس  و اّما اگر من به٢٨. بود

 مردی نۀخاتواند به  بعالوه، چگونه کسی می٢٩. ه استپادشاهی خدا به شما رسيد
سپس . آيد و اموالش را غارت کند، مگر اين که نخست آن مرد را ببندد  نيرومند در

که با من  ضد من است، و هر  که با من نيست، بر هر٣٠.  او را غارت کندنۀخاتواند  می
ع گناه و کفری که انسان گويم، هر نو پس به شما می٣١. سازد جمع نکند، پراکنده می

که سخنی  هر٣٢. شود، اّما کفر به روح آمرزيده نخواهد شد مرتکب شود، آمرزيده می
القدس سخن گويد، نه در  ضد روح  که بر ضد پسر انسان گويد، آمرزيده شود، اّما هر  بر

  . اين عصر و نه در عصر آينده، آمرزيده نخواهد شد

 ۀت شما بايد نيکو باشد، زيرا درخت بد ميوخواهيد، درخ  نيکو میۀاگر ميو«٣٣
زادگان، شما که  ای افعی٣۴. توان شناخت اش می درخت را از ميوه. بد خواهد داد

توانيد سخن نيکو بگوييد؟ زيرا زبان از آنچه دل از آن لبريز  بدسيرت هستيد، چگونه می
آَوَرد و   نيکوی دل خود نيکويی برمینۀشخص نيک، از خزا٣۵. گويد است، سخن می

گويم که مردم برای هر سخن  اّما به شما می٣۶.  بد دل خود، بدینۀشخص بد، از خزا
زيرا با سخنان خود ٣٧. پوچ که بر زبان برانند، در روز داوری حساب خواهند داد

  » .تبرئه خواهيد شد و با سخنان خود محکوم خواهيد گرديد

  درخواست آيتی از عيسی 

خواهيم آيتی از  استاد، می«: دين و َفريسيان به او گفتندای از علمای  آنگاه عده٣٨
اّما آيتی بديشان ! خواهند پيشه و زناکار آيتی می نسل شرارت«: پاسخ داد٣٩» .تو ببينيم

روز در  گونه که يونس سه شبانه  زيرا همان۴٠. داده نخواهد شد، جز آيت يونس نبی
مردم ۴١. وز در دل زمين خواهد بودر شکم ماهِی بزرگی بود، پسر انسان نيز سه شبانه

خواهند خاست و محکومشان خواهند کرد، زيرا پس  نينوا در روز داوری با اين نسل بر
 کۀمل۴٢.  يونس توبه کردند و حال آنکه کسی بزرگتر از يونس اينجاستظۀاز موع

خواهد خاست و محکومشان خواهد کرد، زيرا از  جنوب در روز داوری با اين نسل بر



وی دنيا آمد تا حکمت سليمان را بشنود و حال آنکه کسی بزرگتر از سليمان آن س
  . اينجاست

رود  آيد، به مکانهای خشک و باير می هنگامی که روح پليد از کسی بيرون می«۴٣
ای که از آن آمدم،  به خانه”گويد  پس می۴۴. يابد تا جايی برای استراحت بيابد، اّما نمی

يابد،  رسد و خانه را خالی و ُرفته و آراسته می ه آنجا میاّما چون ب“ .گردم بازمی
شوند و در آنجا  آورد و همگی داخل می رود و هفت روح بدتر از خود را نيز می می۴۵

. شود در نتيجه، سرانجام آن شخص بدتر از حالت نخست او می. گزينند سکونت می
  » .عاقبت اين نسل شرور نيز چنين خواهد بود

  ن عيسی مادر و برادرا

گفت، مادر و برادرانش بيرون ايستاده  حال که عيسی با مردم سخن می در همان۴۶
مادر و «: پس شخصی به او خبر داد که۴٧. خواستند با وی گفتگو کنند بودند و می

مادر من «: پاسخ داد۴٨» .خواهند با تو گفتگو کنند اند و می برادرانت بيرون ايستاده
سوی شاگردانش اشاره   سپس با دست خود به۴٩» ی هستند؟کيست؟ و برادرانم چه کسان

که خواست پدر مرا که در آسمان  زيرا هر۵٠! اينانند مادر و برادران من«: کرد و گفت
  » .آَوَرد، برادر و خواهر و مادر من است جای است به

  ١٣متی 
  َمَثل برزگر 

 چنان جمعيت اّما٢. همان روز، عيسی از خانه بيرون آمد و کنار دريا بنشست١
انبوهی او را احاطه کردند که سوار قايقی شد و بر آن بنشست، در حالی که مردم در 

روزی «: گفت. سپس بسيار چيزها با َمَثلها برايشان بيان کرد٣. ساحل ايستاده بودند
پاشيد، برخی در راه افتاد و  چون بذر می۴. برزگری برای بذرافشانی بيرون رفت

برخی ديگر بر زمين سنگالخ افتاد، که خاک چندانی ۵. ا را خوردندپرندگان آمدند و آنه
آمد،   اّما چون خورشيد بر۶. که خاک کم عمق بود نداشت؛ پس زود سبز شد، چرا

خارها نمو کردند و . برخی ميان خارها افتاد٧. سوخت و خشکيد، زيرا ريشه نداشت
بعضی صد برابر، : تاد و بار آورد بذرها بر زمين نيکو افيۀاّما بق٨. آنها را خفه نمودند

  » .که گوش دارد، بشنود هر٩. بعضی شصت و بعضی سی

چرا با اين مردم با َمَثلها سخن «: آنگاه شاگردان نزد او آمده، پرسيدند١٠
درک اسرار پادشاهی آسمان به شما عطا شده، اّما به آنان «: او پاسخ داد١١» گويی؟ می

دارد، بيشتر داده خواهد شد تا بفراوانی داشته باشد، زيرا به آن که ١٢. عطا نشده است
رو با ايشان به َمَثلها   از اين١٣. و از آن که ندارد، همان که دارد نيز گرفته خواهد شد

  : گويم، زيرا سخن می

  بينند؛  نگرند، اّما نمی می«



  . فهمند شنوند و نمی کنند، اّما نمی گوش می

  : گويد يابد که می قق مینبّوت ِاَشْعيا در مورد آنها تح١۴

  به گوش خود خواهيد شنيد، اّما هرگز نخواهيد فهميد؛ « ”

  . به چشم خود خواهيد ديد، اّما هرگز درک نخواهيد کرد

  زيرا دل اين قوم سخت شده، ١۵

  گوشهايشان سنگين گشته، 

  اند،  و چشمان خود را بسته

  تا مبادا با چشمانشان ببينند، 

   و با گوشهايشان بشنوند

  و در دلهای خود بفهمند 

  “ .و بازگشت کنند و من شفايشان بخشم

آمين، ١٧. شنوند بينند و گوشهای شما که می حال چشمان شما که می  به  اّما خوشا١۶
بينيد، ببينند  گويم که بسياری از انبيا و پارسايان مشتاق بودند آنچه را شما می به شما می

  .  بشنوند و نشنيدندشنويد، و نديدند، و آنچه را شما می

هنگامی که کسی کالم پادشاهی ١٩: پس شما معنی َمَثل برزگر را بشنويد«١٨
آيد و آنچه در دل او کاشته  کند، آن شرور می شنود اّما آن را درک نمی آسمان را می

و اّما بذری که بر زمين ٢٠. اين همان بذری است که در راه کاشته شد. ربايد شده، می
پذيرد،  درنگ آن را با شادی می شنود و بی کسی است که کالم را میسنگالخ افتاد 

سبب   ولی وقتی به. آورد اّما چون در خود ريشه ندارد، تنها اندک زمانی دوام می٢١
بذری که در ميان خارها کاشته ٢٢. افتد دم می کند، در کالم، سختی يا آزاری بروز می
انيهای اين دنيا و فريبندگی ثروت، آن را شنود، اّما نگر شد، کسی است که کالم را می

اّما بذری که در زمين نيکو کاشته شد کسی است که ٢٣. سازد ثمر می کند و بی خفه می
فهمد و بارور شده صد، شصت يا سی برابر ثمر  شنود و آن را می کالم را می

  » .آورد می

  َمَثل علفهای سّمی 

اهی آسمان همانند مردی است که پادش«: عيسی َمَثل ديگری نيز برايشان آورد٢۴
اّما هنگامی که همه در خواب بودند، دشمن وی ٢۵.  خود بذِر خوب پاشيدعۀدر مزر

چون گندم سبز شد و خوشه آورد، ٢۶. آمد و در ميان گندم، علِف سّمی کاشت و رفت



آقا، مگر تو ”: غالمان مالک مزرعه نزد او رفتند و گفتند٢٧. علف سّمی نيز ظاهر شد
اين ”: در جواب گفت٢٨“ ات نکاشتی؟ پس علف سّمی از کجا آمد؟ خوب در مزرعهبذر 

“ خواهی برويم و آنها را جمع کنيم؟ آيا می”: غالمان از او پرسيدند“ .کاِر دشمن است
اگر بخواهيد علفهای سّمی را جمع کنيد، ممکن است گندم را نيز با آنها ! نه”: گفت٢٩

در آن زمان به دروگران .  دو تا فصل درو نمو کنندبگذاريد هر٣٠. کنيد  از ريشه بر
خواهم گفت که نخست علفهای سّمی را جمع کرده دسته کنند تا سوزانده شود، سپس 

  “» .گندمها را گرد آورده، به انبار من بياورند

   خردل و َمَثل خميرمايه نۀداَمَثل 

 خردلی است نۀداپادشاهی آسمان همچون «: عيسی برای آنها َمَثلی ديگر آورد٣١
ها   دانهمۀه خردل از نۀدابا اينکه ٣٢. اش کاشت که کسی آن را گرفت و در مزرعه

 گياهان باغ شده، به درختی بدل مۀهرويد بزرگتر از  کوچکتر است، اّما چون می
  » .سازند هايش آشيانه می که پرندگان آسمان آمده، در شاخه  شود، چندان می

ای  پادشاهی آسمان همچون خميرمايه«: ورده، گفتسپس برايشان َمَثلی ديگر آ٣٣
  » .آمد گرفت و با مقدار زيادی آرد مخلوط کرد، تا تمام خمير َور  است که زنی آن را بر

 اين مطالب را با َمَثلها برای جماعت بيان کرد و بدون َمَثل به آنها مۀهعيسی ٣۴
  : فته بودانجام رسد که گ  اين واقع شد تا کالم نبی به٣۵. هيچ نگفت

  دهان خود را به َمَثلها خواهم گشود، «

  و آنچه را که از آغاز جهان مخفی مانده است، 

  » .بيان خواهم کرد

  شرح َمَثل علفهای سّمی 

آنگاه شاگردانش نزد او . سپس عيسی جمعيت را ترک گفت و به خانه رفت٣۶
: او در پاسخ گفت٣٧» .َمَثل علفهای سّمِی مزرعه را برای ما شرح بده«: آمدند و گفتند

مزرعه، اين جهان ٣٨. کارد، پسر انسان است شخصی که بذر خوب در مزرعه می«
علفهای سّمی، فرزندان آن شرورند؛ . است؛ و بذر خوب، فرزندان پادشاهی آسمانند

فصل درو، پايان اين عصر است؛ و . کارد، خوِد ابليس است و دشمنی که آنها را می٣٩
گونه که علفهای سّمی را جمع کرده در آتش   همان۴٠ .دروگران، فرشتگانند

پسر انسان فرشتگان خود را ۴١. سوزانند، در پايان اين عصر نيز چنين خواهد شد می
شود و نيز تمام بدکاران  چه را که در پادشاهی او باعث گناه می خواهد فرستاد و آنها هر

کند، جايی که گريه و دندان  آتش خواهند افۀو آنها را در کور۴٢را جمع خواهند کرد 
آنگاه پارسايان در پادشاهی پدر خود، همچون خورشيد ۴٣. به دندان ساييدن خواهد بود

  . که گوش دارد، بشنود هر. خواهند درخشيد



  َمَثل گنج پنهان و مرواريد گرانبها 

پادشاهی آسمان همچون گنجی است پنهان در دل زمين که شخصی آن را «۴۴
فروشد و آن  رود و آنچه دارد، می کند و از شادمانی می اره پنهانش میيابد، سپس دوب می

  . خرد زمين را می

همچنين پادشاهی آسمان مانند تاجری است که جويای مرواريدهای «۴۵
رود و آنچه دارد،  يابد، می پس چون مرواريد بسيار باارزشی می۴۶. گرانبهاست

  . خرد فروشد و آن مرواريد را می می

   ماهيگيری َمَثل تور

شود و همه گونه  و باز پادشاهی آسمان مانند توری است که به دريا افکنده می«۴٧
شود، ماهيگيران آن را به ساحل  هنگامی که تور پر می۴٨. گردند ماهی داخل آن می

کنند، اّما ماهيهای بد را  نشينند و ماهيهای خوب را در سبد جمع می سپس می. کشند می
فرشتگان خواهند آمد و . در پايان اين عصر نيز چنين خواهد بود۴٩. اندازند دور می

 آتش خواهند ۀو آنها را در کور۵٠بدکاران را از ميان درستکاران بيرون خواهند کشيد 
  » .افکند، جايی که گريه و دندان به دندان ساييدن خواهد بود

» !بله«: پاسخ دادند»  اين مطالب را درک کرديد؟مۀهآيا «: سپس پرسيد۵١
 پادشاهی آسمان تعليم گرفته باشد، ۀپس، هر عالم دين که دربار«: عيسی فرمود۵٢

  » .آورد  خود چيزهای نو و کهنه بيرون مینۀای است که از خزا خانه همچون صاحب

  ايمانی مردم ناصره  بی

و به شهر ۵۴پايان رسانيد، آن مکان را ترک گفت   چون عيسی اين َمَثلها را به۵٣
اين «: پرسيدند مردم در شگفت شده، می. ر کنيسه به تعليم مردم پرداختخود رفت و د

مگر او پسر ۵۵مرد چنين حکمت و قدرِت انجام معجزات را از کجا کسب کرده است؟ 
آن نّجار نيست؟ مگر نام مادرش مريم نيست؟ و برادرانش يعقوب و يوسف و َشمعون و 

کنند؟ پس اين چيزها از  زندگی نمی خواهرانش در ميان ما مۀهمگر ۵۶يهودا نيستند؟ 
: اّما عيسی به آنان گفت. نظرشان ناپسند آمد  پس به۵٧» کجا به اين مرد رسيده است؟

ايمانی  علت بی  و در آنجا به۵٨» ! خويشنۀخاحرمت نباشد جز در ديار خود و  نبی بی«
  . ايشان، معجزات زيادی نکرد

  ١۴متی 
  قتل يحيای تعميددهنده 



و او به مالزمان خود ٢ عيسی به گوش هيروديِس حاکم رسيد، ۀآوازدر آن زمان ١
روست که اين   اين يحيای تعميددهنده است که از مردگان برخاسته و از همين«: گفت

  » .رسد ظهور می  قدرتها از او به

خاطر هيروديا که پيشتر زِن برادرش فيليُپس بود، يحيی را   و اّما هيروديس به٣
حالل نيست «: گفت زيرا يحيی به او می۴. ته و به زندان انداخته بودگرفته و او را بس
خواست يحيی را بکشد، اّما از مردم بيم داشت،  هيروديس می۵» .تو با اين زن باشی

  . زيرا يحيی را به پيامبری قبول داشتند

در روز جشن ميالد هيروديس، دختر هيروديا در مجلس رقصيد و چنان دل ۶
دختر نيز به ٨. چه بخواهد به او بدهد که سوگند خورد هر٧اخت هيروديس را شاد س

» .جا در َطَبقی به من بده  سر يحيای تعميددهنده را همين«: تحريک مادرش گفت
پاس سوگند خود و به احترام ميهمانانش دستور داد تا   پادشاه اندوهگين شد، اّما به٩

 را در زندان از تن جدا کردند دستور او سر يحيی  پس به١٠. تقاضای او برآورده شود
. و آن را در َطَبقی آوردند و به دختر دادند و او نيز آن را نزد مادرش برد١١
شاگردان يحيی آمدند و بدن او را برده، به خاک سپردند و سپس رفتند و به عيسی ١٢

  . خبر دادند

  خوراک دادن به پنج هزار تن 

اّما . رهسپار مکانی دورافتاده شدچون عيسی اين را شنيد، در خلوت با قايق ١٣
چون عيسی از قايق ١۴. مردم باخبر شده، از شهرهای خود پای پياده در پی او رفتند

شمار ديد و دلش بر حال آنان به رحم آمده، بيمارانشان را شفا  پياده شد، جمعيتی بی
  . بخشيد

فتاده، و اينجا مکانی است دورا«: نزديک غروب، شاگردان نزدش آمدند و گفتند١۵
مردم را روانه کن تا به روستاهای اطراف بروند و برای خود . ديروقت نيز هست

شما خود به . نيازی نيست مردم بروند « :عيسی به آنان گفت١۶» .خوراک بخرند
در اينجا چيزی جز پنج نان و دو ماهی «: شاگردان گفتند١٧» .ايشان خوراک دهيد

سپس به مردم فرمود تا بر ١٩» .من بياوريدآنها را نزد «: عيسی گفت١٨» .نداريم
جای  گرفت و به آسمان نگريست و شکر به  آنگاه پنج نان و دو ماهی را بر. سبزه بنشينند

همه ٢٠. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و آنان نيز به مردم دادند. آورد
شمار ٢١. گرد آوردندمانده، دوازده سبِد پر  های باقی خوردند و سير شدند و از خرده

  . جز زنان و کودکان، پنج هزار مرد بود  خورندگان، به

  راه رفتن بر روی آب 

آن داشت تا در آن حال که او مردم را مرخص  درنگ شاگردان را بر عيسی بی٢٢
پس از مرخص ٢٣. کرد، سوار قايق شوند و پيش از او به آن سوی دريا بروند می

. شب فرارسيد و او آنجا تنها بود. تا به تنهايی دعا کندکردِن مردم، خود به کوه رفت 
در اين هنگام، قايق از ساحل بسيار دور شده و دستخوش تالطم امواج بود، زيرا باِد ٢۴



سوی   زنان بر روی آب به در پاس چهارم از شب، عيسی گام٢۵. وزيد مخالف بر آن می
 آب ديدند، وحشت کرده چون شاگردان او را در حال راه رفتن روی٢۶. آنان رفت

دل «: درنگ به آنها گفت اّما عيسی بی٢٧. ، و از ترس فرياد زدند»شبح است«: گفتند
  » !من هستم، مترسيد. قوی داريد

» .سرور من، اگر تويی، مرا بگو تا روی آب نزد تو بيايم«: ِپطُرس پاسخ داد٢٨
سوی عيسی به راه   هآنگاه ِپطُرس از قايق بيرون آمد و روی آب ب» !بيا«: فرمود٢٩
رفت، فرياد  اّما چون توفان را ديد، ترسيد و در حالی که در آب فرو می٣٠. افتاد

درنگ دست خود را دراز کرد و او را  عيسی بی٣١» !سرور من، نجاتم ده«: برآورد
آمدند، باد   چون به قايق بر٣٢» ايمان، چرا شک کردی؟ ای کم«: گرفت و گفت

ی که در قايق بودند در برابر عيسی روی بر زمين نهاده، سپس کسان٣٣. نشست  فرو
  » !براستی که تو پسر خدايی«: گفتند

  شفای بيماران در ِجنيساِرت 

مردمان ٣۵.  ديگر رسيدند، در سرزمين ِجنيساِرت فرود آمدندنۀپس چون به کرا٣۴
زد او تمامی آن نواحی فرستاده، بيماران را ن آنجا عيسی را شناختند و کسانی را به

 ردايش را لمس کنند، و شۀکردند اجازه دهد تا فقط گو آنها از او تمنا می٣۶. آوردند
  . يافت کرد، شفا می که لمس می هر

  ١۵متی 
  لزوم پاکی درون 

: سپس گروهی از َفريسيان و علمای دين از اورشليم نزد عيسی آمدند و گفتند١
؟ آنها دستهای خود را پيش از گذارند چرا شاگردان تو سّنت مشايخ را زير پا می«٢

چرا شما خود برای حفظ سّنت خويش، حکم «: او در پاسخ گفت٣» !شويند خوردن نمی
و “ دار پدر و مادر خود را گرامی”: زيرا خدا فرموده است۴گذاريد؟  خدا را زير پا می

اگر گوييد  اّما شما می۵“ .که پدر يا مادر خود را ناسزا گويد، بايد کشته شود هر”نيز 
هر کمکی که ممکن بود از من دريافت کنيد، وقف ”: کسی به پدر يا مادرش بگويد

گونه پدر خود را گرامی   در اين صورت، ديگر بر او واجب نيست اين۶“ خداست،
ای ٧. شماريد اينچنين شما برای حفظ سّنت خويش کالم خدا را باطل می. دارد

  : يی کرد، آنگاه که گفت شما چه خوب پيشگوۀِاَشْعيا دربار! رياکاران

  دارند،  اين قوم با لبهای خود مرا حرمت می«”٨

  . اّما دلشان از من دور است

  کنند،  آنان بيهوده مرا عبادت می٩

  “» .و تعليمشان چيزی جز فرايض بشری نيست



نه ١١. گوش فرادهيد و بفهميد«: سپس آن جماعت را نزد خود فراخواند و گفت١٠
سازد، بلکه آنچه از دهان او بيرون  شود او را نجس می خل میآنچه به دهان آدمی دا

: آنگاه شاگردان نزدش آمدند و گفتند١٢» .سازد آيد، آن است که آدمی را نجس می می
عيسی پاسخ ١٣» اند؟ دانی که َفريسيان با شنيدن سخنانت از تو بيزاری جسته آيا می«
آنها را به حال ١۴. کن خواهد شد شههر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد، ري«: داد

گاه کوری عصاکش کوِر ديگر شود، هر دو   هر. آنها راهنمايانی کورند. خود واگذاريد
عيسی ١۶» .اين َمَثل را برای ما شرح بده«: ِپطُرس گفت١۵» .در چاه خواهند افتاد

هان داخل چه به د دانيد که هر آيا نمی١٧کنيد؟  آيا شما نيز هنوز درک نمی«: پاسخ داد
آيد، از دل  اّما آنچه از دهان بيرون می١٨شود؟  رود و بعد دفع می شود، به شکم می می

زيرا از دل است که ١٩. سازد گيرد، و اين است آنچه آدمی را نجس می سرچشمه می
. گيرد عفتی، دزدی، شهادِت دروغ و تهمت سرچشمه می افکار پليد، قتل، زنا، بی

  » !سازد، نه غذا خوردن با دستهای ناشسته  میاينهاست که شخص را نجس٢٠

  ايمان زن غيريهودی 

روزی ٢٢.  صور و صيدون کناره جستۀعيسی آنجا را ترک گفت و در منطق٢١
سرور من، ای پسر داوود، «: زنی کنعانی از اهالی آنجا، نزدش آمد و فريادکنان گفت

ا عيسی هيچ پاسخ اّم٢٣» .کشد دخترم ديوزده شده و سخت رنج می! بر من رحم کن
او را مرخص فرما، «: نداد، تا اينکه شاگردان پيش آمدند و از او خواهش کرده، گفتند

 تۀگش من تنها برای گوسفندان گم«: در پاسخ گفت٢۴» .آيد زيرا فريادزنان از پی ما می
: اّما آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت٢۵» .ام بنی اسرائيل فرستاده شده

نان فرزندان را گرفتن و پيش «: او در جواب گفت٢۶» !ن، مرا ياری کنسرور م«
بله، سرورم، اّما سگان نيز از «: ولی زن گفت٢٧» .سگان انداختن روا نيست

ای زن، «: آنگاه عيسی گفت٢٨» !خورند افتد، می  صاحبشان میۀهايی که از سفر خرده
  . دم دختر او شفا يافت در همان» !خواهش تو برآورده شود! ايمان تو عظيم است

  خوراک دادن به چهارهزار تن 

 جليل را پيموده، به کوهسار رسيد چۀ درياۀعيسی از آنجا عزيمت کرد و کنار٢٩
جمعيت انبوهی نزد او آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان ٣٠. و در آنجا بنشست

.  ايشان را شفا بخشيدو گنگان و بيماران ديگر را آورده، پيش پای عيسی گذاشتند و او
شوند، لنگان راه  گويند، مفلوجان تندرست می مردم چون ديدند که گنگان سخن می٣١
  . گردند، در شگفت شده، خدای اسرائيل را ستايش کردند روند و کوران بينا می می

سوزد،  دلم بر حال اين مردم می«: عيسی شاگردان خود را فراخواند و گفت٣٢
خواهم ايشان را  نمی. ست که با منند و چيزی برای خوردن ندارندزيرا اکنون سه روز ا

در اين بيابان «: شاگردانش گفتند٣٣» .افتند  گرسنه روانه کنم، بسا که در راه از پا در
: پرسيد٣۴» توانيم نان کافی برای سير کردن چنين جمعيتی فراهم آوريم؟ از کجا می

عيسی به مردم فرمود ٣۵» .اهی کوچکهفت نان و چند م«: گفتند» چند نان داريد؟«
آنگاه هفت نان و چند ماهی را گرفت و پس از شکرگزاری، ٣۶. تا بر زمين بنشينند



همه ٣٧. آنها را پاره کرده، به شاگردان خود داد و ايشان نيز به آن جماعت دادند
. مانده گرد آوردند های باقی خوردند و سير شدند و شاگردان هفت زنبيل پر از خرده

. شمار کسانی که خوراک خوردند، غير از زنان و کودکان، چهار هزار تن بود٣٨
  .  َمْجَدل رفتناحيۀپس از آنکه عيسی مردم را مرخص کرد، سوار قايق شد و به ٣٩

  ١۶متی 
  درخواست آيتی آسمانی 

بدين منظور از او . آنگاه َفريسيان و َصّدوقيان نزد عيسی آمدند تا او را بيازمايند١
گوييد  هنگام غروب، می«: در پاسخ فرمود٢. تند تا آيتی آسمانی به آنان بنماياندخواس

امروز هوا ”گوييد  و بامدادان می٣“ فام است، هوا خوب خواهد بود، زيرا آسمان سرخ”
دانيد چگونه سيمای  شما نيک می“ .بد خواهد شد، زيرا آسمان سرخ و گرفته است

پيشه و  نسل شرارت۴! های زمانها ناتوانيد ر نشانهآسمان را تعبير کنيد، اّما از تعبي
پس آنها » .خواهند، اّما آيتی به آنها داده نخواهد شد جز آيت يونس نبی زناکار آيتی می

  . را ترک گفت و به راه خود رفت

   َفريسيان و َصّدوقيان يۀخميرما

. چون به آن سوی دريا رفتند، شاگردان فراموش کردند با خود نان بردارند۵
» . َفريسيان و َصّدوقيان دوری کنيديۀآگاه باشيد و از خميرما«: عيسی به ايشان گفت۶
رو چنين گفت که با خود نان   از آن«: گفتند پس ايشان در ميان خود گفتگو کرده، می٧

 اينکه ۀايمانان، چرا دربار ای سست«: عيسی دريافت و به ايشان گفت٨» .ايم نياورده
کنيد؟ آيا به ياد نداريد آن پنج نان و  آيا هنوز درک نمی٩کنيد؟   مینان نداريد با هم بحث

يا آن هفت نان و چهار هزار ١٠نان را که جمع کرديد؟  پنج هزار تن و چندين سبد خرده
 نان ۀکنيد که با شما دربار پس چرا درک نمی١١تن و چندين زنبيل را که جمع کرديد؟ 
آنگاه ١٢» .َفريسيان و َصّدوقيان دوری کنيد يۀسخن نگفتم؟ بلکه گفتم که از خميرما

 ۀ تعليم َفريسيان و َصّدوقيان هشدار داده است، نه دربارۀدرک کردند که بديشان دربار
  .  نانيۀخميرما

   عيسی ۀاعتراف ِپطُرس دربار

 تۀبه گف«:  فيليُپس رسيد، از شاگردان خود پرسيديۀچون عيسی به نواحی قيصر١٣
گويند يحيای تعميددهنده  برخی می«: آنان پاسخ دادند١۴» مردم، پسر انسان کيست؟

گويند ِاِرميا يا يکی از پيامبران  ای نيز می گويند الياس، و عده بعضی ديگر می. است
َشمعون ١۶» نظر شما من که هستم؟  گوييد؟ به شما چه می«: عيسی پرسيد١۵» .است

حال تو،   به  خوشا«:  گفتعيسی١٧» !تويی مسيح، پسر خدای زنده«: ِپطُرس پاسخ داد
زيرا اين حقيقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد بلکه پدر من ! ای َشمعون، پسر يونا

گويم که تويی ِپطُرس، و بر اين صخره،  من نيز می١٨. که در آسمان است، چنين کرد
کليدهای ١٩. کنم و قدرت مرگ بر آن استيال نخواهد يافت کليسای خود را بنا می



آنچه بر زمين ببندی، در آسمان بسته خواهد شد و . دهم ی آسمان را به تو میپادشاه
آنگاه عيسی شاگردان خود را ٢٠» .آنچه بر زمين بگشايی، در آسمان گشوده خواهد شد

  . کس نگويند که او مسيح است منع کرد که به هيچ

   مرگ و رستاخيز خود ۀپيشگويی عيسی دربار

تن شاگردان خود از اين حقيقت آغاز کرد که الزم از آن پس عيسی به آگاه ساخ٢١
است به اورشليم برود و در آنجا از مشايخ و سران کاهنان و علمای دين آزار بسيار 

ِپطُرس او را به کناری برد و ٢٢. ببيند و کشته شود و در روز سّوم برخيزد
قع مباد که چنين چيزی هرگز بر تو وا! دور از تو، سرورم«: کنان گفت سرزنش

تو مانع ! دور شو از من، ای شيطان«: عيسی روی برگردانيده، به او گفت٢٣» .شود
  » .راه منی، زيرا افکار تو انسانی است نه الهی

اگر کسی بخواهد مرا پيروی کند، بايد «: سپس رو به شاگردان کرد و فرمود٢۴
که بخواهد  هرزيرا ٢۵. گيرد و از پی من بيايد  خود را انکار کرده، صليب خويش را بر

خاطر من جان خود را   که به جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ اّما هر
انسان را چه سود که تمامی دنيا را ِبَبرد، اّما ٢۶. خواهد يافت  از دست بدهد، آن را باز

  تواند بدهد؟  جان خود را ببازد؟ انسان برای بازيافتن جان خود چه می

ان در جالل پدر خود به همراه فرشتگانش خواهد آمد و به زيرا پسر انس«٢٧
گويم، برخی اينجا  آمين، به شما می٢٨. کس برای اعمالش پاداش خواهد داد هر

آيد، طعم مرگ را نخواهند  اند که تا پسر انسان را نبينند که در پادشاهِی خود می ايستاده
  » .چشيد

  ١٧متی 
  دگرگونی سيمای عيسی 

گرفت و آنان را   سی، ِپطُرس و يعقوب و برادرش يوحنا را برشش روز بعد، عي١
در آنجا، در حضور ايشان، سيمای او ٢. با خود بر فراز کوهی بلند، به خلوت برد

اش همچون نور، سفيد شده  درخشيد و جامه اش چون خورشيد می چهره: دگرگون شد
ر شدند و با عيسی به در اين هنگام، موسی و الياس در برابر چشمان ايشان ظاه٣. بود

اگر . ای سرورم، بودن ما در اينجا نيکوست«: ِپطُرس به عيسی گفت۴. گفتگو پرداختند
سازم، يکی برای تو، يکی برای موسی و يکی هم برای  بخواهی، سه سرپناه می

بر  هنوز اين سخن بر زبان ِپطُرس بود که ناگاه ابری درخشان ايشان را در۵» .الياس
اين است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ به او «: رسيد که  ز ابر درگرفت و ندايی ا
. روی، بر خاک افتادند  با شنيدن اين ندا، شاگردان سخت ترسيدند و به۶» !گوش فرادهيد

آنان ٨» !برخيزيد و مترسيد«: اّما عيسی نزديک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت٧
  . ندچشمان خود را گشودند و جز عيسی کسی را نديد



آنچه ديديد برای کسی «: آمدند، عيسی به آنان فرمود هنگامی که از کوه فرود می٩
: شاگردان از او پرسيدند١٠» .بازگو نکنيد، تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخيزد

البته که «: عيسی پاسخ داد١١» گويند که نخست بايد الياس بيايد؟ چرا علمای دين می«
گويم که الياس آمده است،  اّما به شما می١٢. کند يز را اصالح میچ آيد و همه الياس می

سان پسر انسان نيز   به همين. آنچه خواستند با وی کردند  ولی او را نشناختند و هر
 يحيای تعميددهنده ۀآنگاه شاگردان دريافتند که دربار١٣» .دست آنان آزار خواهد ديد  به

  . گويد با آنها سخن می

  ده شفای پسر ديوز

چون نزد جماعت بازگشتند، مردی به عيسی نزديک شد و در برابر او زانو زد ١۴
اغلب . کشد او صرع دارد و بسيار رنج می. سرورم، بر پسر من رحم کن«١۵: و گفت

» .او را نزد شاگردانت آوردم، ولی نتوانستند شفايش دهند١۶. افتد در آتش يا در آب می
ايمان و منحرف، تا به ِکی با شما باشم و تحملتان  ای نسل بی«: عيسی در پاسخ گفت١٧

عيسی بر ديو نهيب زد و ديو از پسر بيرون شد و او ١٨» .کنم؟ او را نزد من آوريد
  :آنگاه شاگردان نزد عيسی آمدند و در خلوت از او پرسيدند١٩. دم شفا يافت در همان

رو که ايمانتان کم   ز آنا«: پاسخ داد٢٠» چرا ما نتوانستيم آن ديو را بيرون کنيم؟«
توانيد   خردل داشته باشيد، مینۀداگويم که اگر ايمانی به کوچکی  آمين، به شما می. است

و منتقل خواهد شد و هيچ امری برای “ از اينجا به آنجا منتقل شو”به اين کوه بگوييد 
  » .]رود اّما اين جنس جز به روزه و دعا بيرون نمی[٢١. شما ناممکن نخواهد بود

   مرگ و رستاخيز خود ۀدّومين پيشگويی عيسی دربار

دست   پسر انسان به«: هنگامی که در جليل گرد هم آمدند، عيسی به ايشان گفت٢٢
خواهد  آنها او را خواهند ُکشت و او در روز سّوم بر٢٣. مردم تسليم خواهد شد

  . شاگردان بسيار اندوهگين شدند» .خاست

  سکه در دهان ماهی 

آن که عيسی و شاگردانش به َکَفرناحوم رسيدند، مأموران اخذ مالياِت دو پس از ٢۴
او ٢۵» پردازد؟ آيا استاد شما ماليات معبد را نمی«: ِدْرَهم، نزد ِپطُرس آمدند و گفتند

آمد، پيش از آنکه او چيزی   چون ِپطُرس به خانه در» !پردازد البته که می«: پاسخ داد
 َشمعون، پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج ای«: بگويد، عيسی به او گفت

از «: ِپطُرس جواب داد٢۶» گويی؟ گيرند؟ از فرزندان خود يا از بيگانگان؟ چه می می
اّما برای اينکه ايشان را ٢٧! پس فرزندان معافند«: عيسی به او گفت» .بيگانگان

 که گرفتی، دهانش را نخستين ماهی را.  دريا برو و قّلابی بيندازۀنرنجانيم، به کنار
با آن سهم من و خودت را به ايشان . ای چهار ِدْرَهمی خواهی يافت سکه. بگشا
  » .بپرداز

  ١٨متی 



  بزرگی در پادشاهی آسمان 

چه کسی در پادشاهی «: در آن هنگام، شاگردان نزد عيسی آمدند و پرسيدند١
ن ايشان قرار داد عيسی کودکی را فراخواند و او را در ميا٢» آسمان بزرگتر است؟

گويم، تا دگرگون نشويد و همچون کودکان نگرديد، هرگز  آمين، به شما می « :و گفت٣
که خود را همچون اين کودک فروتن  پس، هر۴. به پادشاهی آسمان راه نخواهيد يافت

که چنين کودکی را به نام من  و هر۵. سازد، در پادشاهی آسمان بزرگتر خواهد بود
  . رفته استبپذيرد، مرا پذي

که سبب شود يکی از اين کوچکان که به من ايمان دارند لغزش خوَرد،  اّما هر«۶
بود که سنگ آسيابی بزرگ به گردنش بسته، در اعماق دريا غرق  او را بهتر آن می

ناپذيرند، اّما وای  چند لغزشها اجتناب  زيرا هر! سبب لغزشها  وای بر اين جهان به٧! شود
  !  سبب گرددبر آن که آنها را

لغزاند، آن را قطع کن و دور انداز، زيرا تو را  پس اگر دستت يا پايت تو را می«٨
بهتر آن است که لنگ يا َشل به حيات راه يابی تا آنکه با دو دست يا دو پا در آتش ابدی 

آر و دور انداز، زيرا تو را  در  لغزاند، آن را به و اگر چشمت تو را می٩. افکنده شوی
آن است که با يک چشم به حيات راه يابی تا آنکه با دو چشم در آتش دوزخ افکنده بهتر 
  . شوی

  َمَثل گوسفنِد گمشده 

گويم  يک از اين کوچکان را تحقير نکنيد، زيرا به شما می  آگاه باشيد که هيچ«١٠
[ ١١. بينند که فرشتگان ايشان در آسمان هميشه روی پدر مرا که در آسمان است، می

بريد؟ اگر مردی  چه گمان می١٢.] پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشدزيرا 
صد گوسفند داشته باشد و يکی از آنها گم شود، آيا آن نود و نه گوسفند را در کوهسار 

گويم که اگر آن را  آمين، به شما می١٣رود؟  گذارد و به جستجوی آن گمشده نمی نمی
شود تا برای نود و نه گوسفندی که گم   شاد میبيابد، برای آن يک گوسفند بيشتر

سان، خواست پدر شما که در آسمان است اين نيست که حتی يکی   به همين١۴. اند نشده
  . از اين کوچکان از دست برود

  طرز رفتار با برادر خطاکار 

اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و در خلوت خطايش را به او «١۵
اّما اگر نپذيرفت، يک ١۶ای؛  ت را پذيرفت، برادرت را بازيافتهاگر سخن. گوشزد کن

“ .هر سخنی با گواهی دو يا سه شاهد ثابت شود”يا دو نفر ديگر را با خود ببر تا 
اگر نخواست به آنان نيز گوش دهد، به کليسا بگو؛ و اگر کليسا را نيز نپذيرفت، ١٧

آنچه بر زمين   گويم که هر به شما میآمين، ١٨. آنگاه او را اجنبی يا خراجگير تلقی کن
آنچه بر زمين بگشاييد، در آسمان گشوده خواهد   ببنديد، در آسمان بسته خواهد شد؛ و هر

 هر ۀگاه دو نفر از شما بر روی زمين دربار  گويم که هر باز به شما می١٩. شد
 پدر من کنند با هم موافق باشند، همانا از جانب ای که در خصوص آن سؤال می مسئله



زيرا جايی که دو يا سه نفر به ٢٠. که در آسمان است برای ايشان به انجام خواهد رسيد
  » .نام من جمع شوند، من آنجا در ميان ايشان حاضرم

  رحم  َمَثل خادم بی

سرور من، تا چند بار اگر برادرم به «: سپس ِپطُرس نزد عيسی آمد و پرسيد٢١
گويم  به تو می«: عيسی پاسخ داد٢٢» آيا تا هفت بار؟من گناه ورزد، بايد او را ببخشم؟ 
  . نه هفت بار، بلکه هفتاْد هفت بار

توان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبيه کرد که تصميم گرفت با  رو، می  از اين«٢٣
پس چون شروع به حسابرسی کرد، شخصی را نزد ٢۴. خادمان خود تسويه حساب کند
توانست قرض خود را  چون او نمی٢۵.  او بدهکار بوداو آوردند که ده هزار قنطار به

اش بفروشند و طلب  بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمامی دارايی
مرا مهلت ”: کنان گفت افتاد و التماس  زانو در  خادم پيش پای ارباب به٢۶. را وصول کنند

ه حال او سوخت و قرض او را پس دل ارباب ب٢٧“ . قرض خود را ادا کنممۀهده تا 
رفت، يکی از همکاران خود  اّما هنگامی که خادم بيرون می٢٨. بخشيد و آزادش کرد

: پس او را گرفت و گلويش را فشرد و گفت. را ديد که صد دينار به او بدهکار بود
مرا ”: کنان گفت افتاد و التماس  زانو در  همکارش پيش پای او به٢٩“ !قرضت را ادا کن”
اّما او نپذيرفت، بلکه رفت و او را به ٣٠“ . قرض خود را بپردازممۀههلت ده تا م

هنگامی که ساير خادمان اين واقعه را ٣١. زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد
پس ٣٢. ديدند، بسيار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را بازگفتند

ای خادم شرور، مگر من محض ”: ند و گفتارباب، آن خادم را نزد خود فراخوا
بايست تو نيز بر همکار خود رحم  آيا نمی٣٣خواهش تو تمام قرضت را نبخشيدم؟ 

پس ارباب خشمگين شده، او را به ٣۴“ گونه که من بر تو رحم کردم؟  کردی، همان می
انی گونه پدر آسم  به همين٣۵.  قرض خود را ادا کندمۀهزندان افکند تا شکنجه شود و 

من نيز با هر يک از شما رفتار خواهد کرد، اگر شما نيز برادر خود را از دل 
  » .نبخشيد

  ١٩متی 
   ازدواج و طالق ۀتعليم دربار

هنگامی که عيسی اين سخنان را به پايان رسانيد، جليل را ترک گفت و از آن ١
ند و او جمعيت انبوهی در پی او روانه شد٢. سوی رود اردن به سرزمين يهوديه آمد

  . ايشان را در آنجا شفا بخشيد

آيا جايز «: آنان پرسيدند. شماری از َفريسيان نيز نزد او آمدند تا او را بيازمايند٣
مگر «: عيسی در پاسخ گفت۴» است که مرد زن خود را به هر علتی طالق دهد؟

از اين ”و گفت ۵، “ايشان را مرد و زن آفريد” جهان در آغاز ۀايد که آفرينند نخوانده
سبب مرد پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خويش خواهد پيوست و آن دو يک تن 



پس آنچه را . باشند بنابراين، از آن پس ديگر دو نيستند بلکه يک تن می۶؟ “خواهند شد
پس چرا موسی امر فرمود که مرد به زن «: گفتند٧» .خدا پيوست، انسان جدا نسازد

سبب سنگدلی شما اجازه   موسی به«: گفت٨» را رها کند؟خويش طالقنامه بدهد و او 
که زن  گويم هر به شما می٩. داد که زن خود را طالق دهيد، اّما در آغاز چنين نبود

علتی غير از خيانت در زناشويی طالق دهد و زنی ديگر اختيار کند، زنا   خود را به
  » .کرده است

مرد در قبال زن خود، پس ازدواج اگر چنين است وضع «: شاگردان به او گفتند١٠
توانند اين کالم را بپذيرند، فقط کسانی  همه نمی«: عيسی گفت١١» !نکردن بهتر است

رو که از شکم   اند، از آن زيرا بعضی خواجه١٢. توانند که به ايشان عطا شده باشد می
برخی نيز اند، و  النسل شده دست مردم مقطوع  اند، بعضی ديگر به مادر چنين متولد شده

تواند اين را بپذيرد، بگذار  که می هر. پوشند خاطر پادشاهی آسمان از ازدواج چشم می  به
  » .چنين کند

  عيسی و کودکان 

اّما . آنگاه مردم کودکان را نزد عيسی آوردند تا بر آنان دست بگذارد و دعا کند١٣
يد کودکان نزد بگذار«: عيسی گفت١۴. شاگردان مردم را برای اين کار سرزنش کردند

پس ١۵» .کسان است من آيند و ايشان را بازمداريد، زيرا پادشاهی آسمان از آن چنين
  . بر آنان دست نهاد و از آنجا رفت

  جوان ثروتمند 

استاد، چه کار نيکويی انجام دهم تا «: روزی مردی نزد عيسی آمد و پرسيد١۶
کار نيکو از من سؤال  ۀچرا دربار«: پاسخ داد١٧» حيات جاويدان داشته باشم؟

خواهی به حيات راه يابی، احکام را  اگر می. کنی؟ تنها يکی هست که نيکوست می
قتل مکن، زنا « ”: عيسی گفت» کدام احکام را؟«: آن مرد پرسيد١٨» .جای آور به

و “ دار، پدر و مادر خود را گرامی١٩مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، 
 اين احکام را مۀه«: آن جوان گفت٢٠“» .دوست بدارات را همچون خويشتن  همسايه”
خواهی کامل شوی،  اگر می«: عيسی پاسخ داد٢١» ام؛ ديگر چه کم دارم؟ جای آورده به

. برو و آنچه داری بفروش و بهايش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت
هگين شد و از آنجا جوان چون اين را شنيد، اندو٢٢» .آنگاه بيا و از من پيروی کن
  . رفت، زيرا ثروت بسيار داشت

گويم که راه يافتن  آمين، به شما می«: آنگاه عيسی به شاگردان خود گفت٢٣
کنم که گذشتن شتر از  باز تأکيد می٢۴. ثروتمندان به پادشاهی آسمان بس دشوار است

گردان شا٢۵» .سوراخ سوزن آسانتر است از راهيابی شخص ثروتمند به پادشاهی خدا
تواند نجات  پس چه کسی می«: با شنيدن اين مطلب بسيار شگفتزده شدند و پرسيدند

اين برای انسان ناممکن است، اّما برای «: عيسی بديشان چشم دوخت و گفت٢۶» يابد؟
  » .چيز ممکن است خدا همه



چه . کنيم ايم و از تو پيروی می چيز را ترک گفته اينک ما همه«: ِپطُرس گفت٢٧
گويم که در  آمين، به شما می«: عيسی به ايشان گفت٢٨» نصيب ما خواهد شد؟چيزی 

جهان نوين، هنگامی که پسر انسان بر تخت شکوهمند خود بنشيند، شما نيز که از من 
 اسرائيل داوری لۀايد، بر دوازده تخت خواهيد نشست و بر دوازده قبي پيروی کرده
انه يا برادر يا خواهر يا پدر يا مادر يا خاطر نام من خ  که به و هر٢٩. خواهيد کرد

فرزند يا امالک خود را ترک کرده باشد، صد برابر خواهد يافت و حيات جاويدان را 
اّما بسياری که اّولين هستند آخرين خواهند شد، و آخرينها ٣٠. دست خواهد آورد  به

  ! اّولين

  ٢٠متی 
  حکايت کارگران تاکستان 

ماند که صبح زود از خانه بيرون   باغی را میزيرا پادشاهی آسمان صاحب«١
او با آنان توافق کرد که روزی ٢. رفت تا برای تاکستان خود کارگرانی به مزد بگيرد

سپس ايشان را به تاکستان . يک دينار بابت کار در تاکستان به هر يک از آنان بپردازد
ای را در ميدان  نزديک ساعت سّوم از روز دوباره بيرون رفت و عده٣. خود فرستاد
شما هم به تاکستان من برويد و آنچه حق ”: به آنان نيز گفت۴. کار ايستاده ديد شهر بی

باز نزديک ساعت ششم و نهم بيرون . پس آنها نيز رفتند۵“ .دهم شماست به شما می
در حدود ساعت يازدهم نيز بيرون رفت و باز چند نفر ديگر را ۶. رفت و چنين کرد

پاسخ ٧“ ايد؟ کار ايستاده چرا تمام روز در اينجا بی”: از آنان پرسيد.  ديدکار ايستاده بی
شما نيز به تاکستان من ”: به آنان گفت“ .کس ما را به مزد نگرفت چون هيچ”: دادند

کارگران را ”: هنگام غروب، صاحب تاکستان به مباشر خود گفت٨“ .برويد و کار کنيد
کارگرانی که در ٩“ . اّولين، مزدشان را بدهفراخوان و از آخرين شروع کرده تا به

چون نوبت ١٠. حدود ساعت يازدهم به سِر کار آمده بودند، هر کدام يک دينار گرفتند
به کسانی رسيد که پيش از همه آمده بودند، گمان کردند که بيش از ديگران خواهند 

د را گرفتند، چون مزد خو١١. اّما به هر يک از آنان نيز يک دينار پرداخت شد. گرفت
اينان که آخر آمدند فقط يک ”١٢: لب به شکايت گشوده، به صاحب تاکستان گفتند

ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز زير آفتاب سوزان زحمت کشيديم، 
ای دوست، من به تو ظلمی ”: او رو به يکی از آنان کرد و گفت١٣“ !برابر ساختی

خواهم  من می! پس حق خود را بگير و برو١۴دينار نبود؟ مگر قرار ما يک . ام نکرده
خواهم بکنم؟ آيا  آيا حق ندارم با پول خود آنچه می١۵. به اين آخری مانند تو مزد دهم
  » !پس، آخرينها اّولين خواهند شد و اّولينها آخرين١۶“ تحمل ديدن سخاوت مرا نداری؟

   مرگ و رستاخيز خود ۀسّومين پيشگويی عيسی دربار

رفت، در راه دوازده شاگرد خود را به  سوی اورشليم می  هنگامی که عيسی به١٧
در آنجا پسر انسان را به . رويم اينک به اورشليم می«١٨: کناری برد و به ايشان گفت

آنها او را به مرگ محکوم خواهند کرد . سران کاهنان و علمای دين تسليم خواهند کرد



اّما . تا استهزا شود و تازيانه خوَرد و بر صليب شودو به غيريهوديان خواهند سپرد ١٩
  » .خواهد خاست در روز سّوم بر

  درخواست مادر يعقوب و يوحنا 

آنگاه مادِر پسران ِزِبدی با دو پسرش نزد عيسی آمد و در برابر او زانو زد و ٢٠
آرزوی تو «: عيسی پرسيد٢١. از وی درخواست کرد که آرزويش را برآورده سازد

عطا فرما که اين دو پسر من در پادشاهی تو، يکی بر جانب راست و «: گفت» چيست؟
دانيد چه  شما نمی«: عيسی در پاسخ گفت٢٢» .ديگری بر جانب چپ تو بنشينند

: پاسخ دادند» نوشم، بنوشيد؟ توانيد از جامی که من بزودی می آيا می! خواهيد می
 جام من خواهيد نوشيد، اّما شکی نيست که از«: عيسی گفت٢٣» .توانيم آری، می«

بدانيد که نشستن بر جانب راست و چپ من در اختيار من نيست تا آن را به کسی 
  » .اين جايگاه از آن کسانی است که پدرم برايشان فراهم کرده است. ببخشم

. چون ده شاگرِد ديگر از اين امر آگاه شدند، بر آن دو برادر خشم گرفتند٢۴
دانيد که حاکمان ديگر قومها بر ايشان  شما می«: واند و گفتعيسی ايشان را فراخ٢۵

اّما در ميان شما چنين ٢۶. رانند کنند و بزرگانشان بر ايشان فرمان می سروری می
که  و هر٢٧. خواهد در ميان شما بزرگ باشد، بايد خادم شما شود که می هر. نباشد
چنانکه پسر انسان نيز نيامد ٢٨ .خواهد در ميان شما اّول باشد، بايد غالم شما گردد می

تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهايی به عوض بسياری 
  » .بدهد

  شفای دو فقير نابينا 

 زيادی در پی او ۀکردند، عد هنگامی که عيسی و شاگردانش َاريحا را ترک می٢٩
چون شنيدند عيسی از آنجا . در کنار راه، دو مرد کور نشسته بودند٣٠. روانه شدند

جمعيت ٣١» !سروِر ما، ای پسر داوود، بر ما رحم کن«: گذرد، فرياد برآوردند می
آوردند  آنان را عتاب کردند و خواستند که خاموش باشند؛ اّما ايشان بيشتر فرياد برمی

عيسی ايستاد و آن دو مرد را ٣٢» !سرور ما، ای پسر داوود، بر ما رحم کن«: که
سرور ما، «: پاسخ دادند٣٣» خواهيد برای شما بکنم؟ چه می«: د و پرسيدفراخوان

دم  عيسی دلسوزانه چشمان آنها را لمس کرد و در٣۴» .خواهيم چشمانمان باز شود می
  . بينايی خود را بازيافتند و در پی او روانه شدند

  ٢١متی 
   عيسی به اورشليم نۀورود شاها

 کوه زيتون رسيدند، عيسی نۀفاجی در دام بيتچون به اورشليم نزديک شدند و به ١
ای که پيش روی  به دهکده«: به آنان فرمود٢دو تن از شاگردان خود را فرستاده، 

آنها را باز . اش بسته خواهيد يافت محض ورود، االغی را با کره  به. شماست، برويد



انها نياز خداوند بد”: اگر کسی سخنی به شما گفت، بگوييد٣. کنيد و نزد من آوريد
اين امر واقع شد تا آنچه نبی گفته بود، ۴» .درنگ آنها را خواهد فرستاد و او بی“ دارد،

  : تحقق يابد که

  به دختر صهيون گوييد، «۵

  هان پادشاه تو ”

  نشسته بر االغ و سوار بر کره االغ 

  “» .آيد فروتنانه نزد تو می

اش را  آنان االغ و کره٧. آن دو شاگرد رفتند و طبق فرمان عيسی عمل کردند۶
جمعيت انبوهی نيز رداهای ٨. آوردند و رداهای خود را بر آنها افکندند و او سوار شد

های درختان را بريده، در راه  ای نيز شاخه خود را بر سر راه گستردند و عده
آمدند،  رفتند و گروهی که از پس او می جمعيتی که پيشاپيش او می٩. گستردند می

    :گفتند فريادکنان می

  » !هوشيعانا، پسر داوودا«

  » !آيد خجسته باد او که به نام خداوند می«

  » !هوشيعانا در عرش برين«

مردم .  شهر را فراگرفتمۀهچون او وارد اورشليم شد، شور و شوق ١٠
اين است عيسای پيامبر، «: دادند و آن جماعت پاسخ می١١» اين کيست؟«: پرسيدند  می

  » ! جليلۀاز ناصر

  يسی در معبد ع

آمد و کسانی را که در آنجا داد و ستد   آنگاه عيسی به صحن معبد خدا در١٢
کردند، بيرون راند و تختهای صّرافان و بساط کبوترفروشان را واژگون ساخت  می
اّما “  دعا خوانده خواهد شد،نۀخا من نۀخا”نوشته شده است که، «: و به آنان فرمود١٣

  » .ايد ساخته“  دزداننۀال”شما آن را 

اّما چون ١۵. در معبد، نابينايان و لنگان نزد او آمدند و او ايشان را شفا بخشيد١۴
 او را مشاهده کردند و نيز ديدند که ۀالعاد سران کاهنان و علمای دين اعمال خارق

پس به او ١۶. خشمناک شدند» هوشيعانا، پسر داوودا،«: زنند کودکان در معبد فرياد می
  ايد که،  مگر نخوانده. بله«: پاسخ داد» گويند؟ شنوی اينها چه می  میآيا«: گفتند

  بر زبان کودکان و شيرخوارگان « ”



  » ؟“ حمد و ستايش را جاری ساختی

َعْنيا رفت و شب  پس عيسی ايشان را ترک گفت و از شهر خارج شد و به بيت١٧
  . سر برد  را در آنجا به

  خشک شدن درخت انجير 

در کنار راه، درخت ١٩. ی در راه بازگشت به شهر، گرسنه شدبامدادان عيس١٨
پس خطاب به درخت . سوی آن رفت، اّما جز برگ چيزی بر آن نيافت  انجيری ديد و به

. دم درخت خشک شد در همان» !بار آيد  ای از تو به مباد که ديگر هرگز ميوه«: گفت
چگونه درخت «: او پرسيدندشاگردان که از ديدن اين واقعه حيرت کرده بودند، از ٢٠

گويم  آمين، به شما می«: عيسی در پاسخ به آنان گفت٢١» انجير چنين زود خشک شد؟
توانيد آنچه بر درخت انجير گذشت  تنها می  که اگر ايمان داشته باشيد و شک نکنيد، نه

چنين “ ،از جا کنده شده، به دريا افکنده شو”گاه به اين کوه بگوييد،   انجام دهيد، بلکه هر
  » .آنچه در دعا درخواست کنيد، خواهيد يافت  اگر ايمان داشته باشيد، هر٢٢. خواهد شد

   اجازه و اختيار عيسی ۀسؤال دربار

در اين هنگام، .  معبد شد و به تعليم مردم پرداختطۀآنگاه عيسی وارد محو٢٣
 کارها را ای اين به چه اجازه«: سران کاهنان و مشايخ قوم نزد او آمدند و گفتند

من نيز از «: عيسی در پاسخ گفت٢۴» کنی؟ چه کسی اين حق را به تو داده است؟ می
ای اين کارها را  گويم به چه اجازه اگر پاسخ گفتيد، من نيز به شما می. شما پرسشی دارم

آنها بين خود بحث کردند و » تعميد يحيی از کجا بود؟ از آسمان يا از انسان؟٢۵. کنم می
ر بگوييم از آسمان بود، به ما خواهد گفت پس چرا به او ايمان نياورديد؟ اگ«: گفتند
و اگر بگوييم از انسان بود، از مردم بيم داريم، زيرا آنها همگی يحيی را پيامبر ٢۶
من نيز به شما  « :عيسی گفت» .دانيم نمی«: پس به عيسی پاسخ دادند٢٧» .دانند می
  . کنم ا میای اين کارها ر گويم به چه اجازه نمی

  َمَثل دو پسر 

  :نزد پسر نخست خود رفت و گفت. نظر شما چيست؟ مردی دو پسر داشت«٢٨
اّما “ .روم نمی”: پاسخ داد٢٩“ .پسرم، امروز به تاکستان من برو و به کار مشغول شو”

پسر . پدر نزد پسر ديگر رفت و همان را به او گفت٣٠. بعد تغيير عقيده داد و رفت
کدام يک از آن دو پسر، خواست پدر خود را ٣١. اّما نرفت“ روم، آقا، یم ” :پاسخ داد

گويم که  آمين، به شما می«: عيسی به ايشان گفت» .اّولی«: پاسخ دادند» جا آورد؟ به
زيرا يحيی در ٣٢. يابند ها پيش از شما به پادشاهی خدا راه می خراجگيران و فاحشه

ها ايمان  يمان نياورديد، ولی خراجگيران و فاحشهطريق پارسايی نزد شما آمد اّما به او ا
  . و شما با اينکه اين را ديديد، تغيير عقيده نداديد و به او ايمان نياورديد. آوردند

  َمَثل باغبانان شرور 



صاحب باغی تاکستانی َغْرس کرد و ِگرد آن . به َمَثل ديگری گوش فرادهيد«٣٣
سپس تاکستان را به چند باغبان . ی بنا نهادديوار کشيد و در آن َچرُخشتی َکند و برج

چون موسم برداشت محصول فرارسيد، غالمان خود ٣۴. اجاره داد و خود به سفر رفت
اّما باغبانان غالمان او را ٣۵.  او را تحويل بگيرندۀرا نزد باغبانان فرستاد تا ميو

بار،  ديگر٣۶. گرفته، يکی را زدند و ديگری را کشتند و سّومی را سنگسار کردند
. گونه رفتار کردند  غالمان بيشتری نزد آنها فرستاد، اّما باغبانان با آنها نيز همان

پسرم را حرمت خواهند ”: سرانجام پسر خود را نزد باغبانان فرستاد و با خود گفت٣٧
. اين وارث است”: اّما هنگامی که باغبانان پسر را ديدند، به يکديگر گفتند٣٨“ .داشت

پس او را گرفتند و از تاکستان ٣٩“ .را بکشيم و ميراثش را تصاحب کنيمبياييد او 
با اين اوصاف، وقتی صاحب تاکستان بيايد با اين باغبانان ۴٠. بيرون افکندند و کشتند

رحمی تمام نابود خواهد  رحم را با بی آن افراد بی«: پاسخ دادند۴١» چه خواهد کرد؟
اجاره خواهد داد تا در فصل برداشت محصول، ساخت و تاکستان را به باغبانان ديگر 

  » .سهم او را بدهند

  ايد که،  آيا تا به حال در کتب مقّدس نخوانده«: آنگاه عيسی به آنان گفت۴٢

  همان سنگی که معماران رد کردند، « ”

  . سنگ اصلی بنا شده است

  خداوند چنين کرده 

  ؟ “ نمايد و در نظر ما شگفت می

که پادشاهی خدا از شما گرفته و به قومی داده خواهد شد گويم  پس شما را می۴٣
گاه آن سنگ   که بر آن سنگ افتد، ُخرد خواهد شد، و هر هر[ ۴۴.  آن را بدهندۀکه ميو

  » .]هم خواهد شکست بر کسی افتد، او را در

 آنها ۀچون سران کاهنان و َفريسيان َمَثلهای عيسی را شنيدند، دريافتند که دربار۴۵
آن شدند که او را گرفتار کنند، اّما از مردم بيم داشتند زيرا  پس بر۴۶. گويد سخن می

  . دانستند آنها عيسی را پيامبر می

  ٢٢متی 
  َمَثل جشن عروسی 

توان به  پادشاهی آسمان را می«٢: عيسی باز به َمَثلها با ايشان سخن گفته، فرمود١
او خادمان خود را ٣. اشتد پا  شاهی تشبيه کرد که برای پسر خود جشن عروسی به

پس خادمانی ۴. شدگان را به جشن فراخوانند، اّما آنها نخواستند بيايند فرستاد تا دعوت
ام،   جشن را آماده کردهۀشدگان را بگوييد اينک سفر دعوت ” :ديگر فرستاد و گفت

پس به جشن . چيز آماده است ام و همه ام را سر بريده های پرواری گاوان و گوساله



اّما آنها اعتنا نکردند و هر يک به راه خود رفتند، يکی به مزرعه و ۵“ .سی بياييدعرو
شاه ٧. ديگران نيز خادمان او را گرفتند و آزار دادند و کشتند۶. ديگری به تجارت خود

چون اين را شنيد، خشمگين شده، سپاهيان خود را فرستاد و قاتالن را کشت و شهر آنها 
جشن عروسی آماده است، اّما ”: ادمان خود را گفتسپس خ٨. را به آتش کشيد

که  پس به ميدان شهر برويد و هر٩. شدگان شايستگی حضور در آن را نداشتند دعوت
که را يافتند،  ها رفتند و هر غالمان به کوچه١٠“ .را يافتيد به جشن عروسی دعوت کنيد

  .  شدچه نيک و چه بد، با خود آوردند و تاالر عروسی از ميهمانان پر

اّما هنگامی که شاه برای ديدار با ميهمانان وارد مجلس شد، مردی را ديد که «١١
 عروسی مۀای دوست، چگونه بدون جا ” :از او پرسيد١٢.  عروسی بر تن نداشتمۀجا

دست و ”: آنگاه پادشاه خادمان خود را گفت١٣. آن مرد پاسخی نداشت“ به اينجا آمدی؟
 تاريکی بيرون بيندازيد، جايی که گريه و دندان به دندان پای او را ببنديد و او را به

  » .شدگان بسيارند، اّما برگزيدگان اندک زيرا دعوت١۴“ .ساييدن خواهد بود

   پرداخت خراج ۀپرسش دربار

توانند او را با  سپس َفريسيان بيرون رفتند و شور کردند تا ببينند چگونه می١۵
شاگردان خود را به همراه هيروديان نزد او آنها ١۶. سخنان خودش به دام اندازند

دانيم مردی صادق هستی و راه خدا را بدرستی  استاد، می«: فرستادند و گفتند
پس رأی ١٧. کنی آموزانی و از کسی باک نداری زيرا بر صورت ظاهر نظر نمی می

عيسی به بدانديشی ١٨» خود را به ما بگو؛ آيا پرداخت خراج به قيصر رواست يا نه؟
ای را که با آن خراج  سکه١٩آزماييد؟  ای رياکاران، چرا مرا می«: نان پی برد و گفتآ

از ايشان ٢٠. ای يک ديناری به وی دادند آنها سکه» .پردازيد، به من نشان دهيد می
به » .از آِن قيصر«: پاسخ دادند٢١» نقش و نام روی اين سکه از آِن کيست؟«: پرسيد

چون اين را ٢٢» .به قيصر بدهيد و مال خدا را به خداپس مال قيصر را «: آنها گفت
  . شنيدند، در شگفت شدند و او را واگذاشته، برفتند

   قيامت ۀسؤال دربار

در همان روز، َصّدوقيان که منکر قيامتند، نزدش آمدند و سؤالی از او کرده، ٢٣
برادرش بايد اوالد بميرد،  استاد، موسی به ما فرموده است که اگر مردی بی«: گفتند٢۴

باری، در ٢۵. آن بيوه را به زنی بگيرد تا از او برای برادر خود نسلی باقی بگذارد
برادر نخستين زنی گرفت و ُمرد و چون فرزندی نداشت، . ميان ما هفت برادر بودند

دّومين و سّومين، تا هفتمين برادر نيز ٢۶. اش را برای برادر خود باقی گذاشت زن بيوه
حال، در قيامت، آن زن ٢٨. سرانجام آن زن نيز مرد٢٧. چار شدندبه همين وضع د

  » يک از هفت برادر خواهد بود، زيرا همه او را به زنی گرفته بودند؟  همسر کدام

شما گمراه هستيد، زيرا نه از کتب مقّدس آگاهيد و نه از  « :عيسی پاسخ داد٢٩
کند، بلکه همه  ر میگيرد و نه شوه در روز قيامت کسی نه زن می٣٠! قدرت خدا

 قيامت مردگان، آيا در کتاب ۀاّما دربار٣١. همچون فرشتگان آسمان خواهند بود
من هستم خدای ابراهيم و ”او فرموده که، ٣٢ايد که خدا به شما چه گفته است؟  نخوانده



» .او نه خدای مردگان، بلکه خدای زندگان است. “ خدای اسحاق و خدای يعقوب
  . ين سخنان، از تعليم او در شگفت شدندمردم با شنيدن ا٣٣

  بزرگترين حکم 

اّما چون َفريسيان شنيدند که عيسی چگونه با جواب خود دهان َصّدوقيان را ٣۴
دام   يکی از آنها که فقيه بود، با اين قصد که عيسی را به٣۵. بسته است، گرد هم آمدند

عيسی ٣٧» کدام است؟ای استاد، بزرگترين حکم شريعت «٣۶: اندازد، از او پرسيد
خداونْد خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود « ”: پاسخ داد

دّومين حکم نيز همچون حکم ٣٩. اين نخستين و بزرگترين حکم است٣٨“ .دوست بدار
اين دو حکم، ۴٠“ .ات را همچون خويشتن دوست بدار همسايه”: نخستين، مهم است

  » .های پيامبران است موسی و نوشتهاساس تمامی شريعت 

  مسيح پسر کيست؟ 

نظر شما «۴٢: هنگامی که َفريسيان ِگرد هم جمع بودند، عيسی از آنها پرسيد۴١
: عيسی گفت۴٣» .پسر داوود«: پاسخ دادند»  مسيح چيست؟ او پسر کيست؟ۀدربار

  : گويد خواند؟ زيرا می پس چگونه داوود به الهام روح، او را خداوند می«

  : خداوند به خداوند من گفت«”۴۴

  به دست راست من بنشين «

  »“ .تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زير پايت سازم

» تواند پسر داوود باشد؟ خواَند، چگونه او می اگر داوود او را خداوند می۴۵
کس را يارای پاسخگويی او نبود و از آن پس ديگر کسی جرئت نکرد  سان، هيچ  بدين۴۶

  . از او بکندپرسشی 

  ٢٣متی 
  هشدار به رهبران مذهبی 

علمای دين و «٢: آنگاه عيسی خطاب به مردم و شاگردان خود چنين گفت١
جا  گويند، نگاه داريد و به پس آنچه به شما می٣. اند َفريسيان بر مسند موسی نشسته

. آورند جا نمی دهند، خود به آوريد، اّما همچون آنان عمل نکنيد زيرا آنچه تعليم می
گذارند، اّما خود حاضر نيستند  بندند و بر دوش مردم می فرسا را می بارهای توان۴

کنند برای آن است که مردم  چه می هر۵. برای حرکت دادن آن حتی انگشتی تکان دهند
. سازند های خود را بزرگتر و دامن ردای خويش را پهنتر می دان آيه: آنها را ببينند

ها بهترين جای را   ضيافتها بر صدر مجلس بنشينند و در کنيسهدارند که در دوست می۶
اّما ٨. خطاب کنند“ استاد”و مردم در کوچه و بازار آنها را سالم گويند و ٧داشته باشند، 



کس  هيچ٩.  شما برادريدمۀهخوانده مشويد، زيرا تنها يک استاد داريد، و “ استاد”شما 
و ١٠. ا تنها يک پدر داريد که در آسمان استمخوانيد، زير“ پدر”را نيز بر روی زمين 

آن که در ١١. خوانده مشويد، زيرا فقط يک پيشوا داريد که مسيح است“ پيشوا”نيز 
که خود را  زيرا هر١٢. ميان شما از همه بزرگتر است خدمتگزار شما خواهد بود

که خويشتن را فروتن سازد، سرافراز خواهد  بزرگ سازد، پست خواهد شد و هر
  . ديدگر

شما دِر پادشاهی آسمان را ! وای بر شما ای علمای دين و َفريسيان رياکار«١٣
گذاريد کسانی که در راهند، داخل  شويد و نه می بنديد؛ نه خود داخل می روی مردم می  به

  . شوند

زنان   بيوهنۀخاوای بر شما ای علمای دين و َفريسيان رياکار، شما از سويی «[ ١۴
از . دهيد سو، برای تظاهر، دعای خود را طول می   و از ديگرکنيد را غارت می

  .] تر خواهد بود رو، مکافاتتان بسی سخت  همين

شما دريا و خشکی را ! وای بر شما ای علمای دين و َفريسيان رياکار«١۵
نورديد تا يک نفر را به دين خود بياوريد و وقتی چنين کرديد، او را دو چندان  می  در

  . سازيد ، فرزند جهنم میبدتر از خود

اگر کسی به معبد سوگند خوَرد ”: گوييد وای بر شما ای راهنمايان کور که می«١۶
ای ١٧“ .باکی نيست، اّما اگر به طالی معبد سوگند خوَرد، بايد به سوگند خود وفا کند

و نيز ١٨کند؟  کدام برتر است؟ طال يا معبدی که طال را تقديس می! نابخرداِن کور
ای که بر آن  اگر کسی به مذبح سوگند خوَرد، باکی نيست، اّما اگر به هديه”: ييدگو می

کدام برتر ! ای کوران١٩“ .شود سوگند خوَرد، بايد به سوگند خود وفا کند گذاشته می
پس، کسی که به مذبح سوگند ٢٠کند؟  است؟ هديه يا مذبحی که هديه را تقديس می

که به  و هر٢١.  بر آن است، سوگند خورده استآنچه  خورد، همانا به مذبح و هر می
و ٢٢. خورد، به معبد و به آن که در آن ساکن است سوگند خورده است معبد سوگند می

خورد، به تخت خدا و به آن که بر آن نشسته است سوگند  که به آسمان سوگند می هر
  . خورده است

نعناع و ِشويد و زيره شما از ! وای بر شما ای علمای دين و َفريسيان رياکار«٢٣
دهيد، اّما احکام مهمتِر شريعت را که همانا عدالت و رحمت و امانت است،  يک می ده

. کرديد آورديد و آنها را نيز فراموش نمی جا می بايست اينها را به می. گيريد ناديده می
  ! بلعيد کنيد، اّما شتر را فرو می شما پشه را صافی می! ای راهنمايان کور٢۴

شما بيرون پياله و بشقاب را ! وای بر شما ای علمای دين و َفريسيان رياکار«٢۵
ای َفريسی کور، نخست ٢۶. کنيد، اّما درون آن مملو از آز و ناپرهيزی است پاک می

  . درون پياله و بشقاب را پاک کن که برونش نيز پاک خواهد شد

ن گورهايی هستيد شما همچو! وای بر شما ای علمای دين و َفريسيان رياکار«٢٧
رسند، اّما درون آنها ُپر است از  سفيدکاری شده که از بيرون زيبا به نظر می



سان، شما نيز خود را به مردم پارسا   به همين٢٨! استخوانهای مردگان و انواع نجاسات
  . نماييد، اّما در باطن مملو از رياکاری و شرارتيد می

ها  شما برای پيامبران مقبره!  رياکاروای بر شما ای علمای دين و َفريسيان«٢٩
اگر در روزگار پدران ”: گوييد و می٣٠آراييد  سازيد و آرامگاههای پارسايان را می می

سان، خود   بدين٣١“ .شديم خود بوديم، هرگز در کشتن پيامبران با ايشان شريک نمی
چه را پدرانتان حال که چنين است، پس آن٣٢. پذيريد که فرزنداِن قاتالِن پيامبرانيد می

چگونه از مجازات ! زادگان ای افعی! ای ماران٣٣! کمال رسانيد  آغاز کردند، شما به
فرستم و شما  که من انبيا و حکيمان و علما نزد شما می چرا٣۴جهنم خواهيد گريخت؟ 

های خود  بعضی را خواهيد کشت و بر صليب خواهيد کشيد، و برخی را در کنيسه
 خون پارسايان که مۀهپس، ٣۵.  شهر به شهر تعقيب خواهيد کردتازيانه خواهيد زد و

بر زمين ريخته شده است، از خون هابيِل پارسا گرفته تا خون زکريا بن ِبِرخيا، که او 
گويم که  آمين، به شما می٣۶. را بين محرابگاه و مذبح کشتيد، بر گردن شما خواهد بود

  . همه را، اين نسل خواهد پرداخت  قصاص اين

 رسوالنی که نزد ۀای اورشليم، ای اورشليم، ای قاتِل پيامبران و سنگسار کنند«٣٧
هايش را زير بالهای  چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه! شوند تو فرستاده می
 شما به نۀخااينک ٣٨. کند، فرزندان تو را ِگرد آورم، اّما نخواستی خويش جمع می

گويم که از اين پس مرا نخواهيد  يرا به شما میز٣٩. شود خودتان ويران واگذاشته می
  “» .آيد خجسته باد او که به نام خداوند می”: ديد تا روزی که بگوييد

  ٢۴متی 
  های پايان عصر حاضر  نشانه

رفت، شاگردانش نزد او  هنگامی که عيسی معبد را ترک گفته به راه خود می١
اين بناها را «: يسی به آنان گفتع٢. آمدند تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند

گويم که سنگی بر سنگ ديگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه  بينيد؟ آمين، به شما می می
  » .فرو خواهد ريخت

: وقتی عيسی بر کوه زيتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد او آمده، گفتند٣
» ايان اين عصر چيست؟ آمدن تو و پنۀبه ما بگو اين وقايع کی روی خواهد داد و نشا«
زيرا بسياری به نام من ۵. بهوش باشيد تا کسی گمراهتان نکند«: عيسی پاسخ داد۴

. و بسياری را گمراه خواهند کرد“ من مسيح هستم،”خواهند آمد و خواهند گفت، 
اّما مشوش .  جنگها خواهيد شنيد و خبر جنگها به گوشتان خواهد رسيدۀهمچنين دربار۶

نيز قومی بر ٧. بايد رخ دهد، ولی هنوز پايان فرانرسيده ن وقايعی میمشويد، زيرا چني
ها در  و قحطيها و زلزله. خواهند خاست قومی ديگر و حکومتی بر حکومتی ديگر بر

  .  آغاز درد زايمان استلۀمنز   اينها تنها بهمۀهاّما ٨. جايهای گوناگون خواهد آمد



کرد تا زير شکنجه قرار گيريد و در آن زمان شما را تسليم دشمنان خواهند «٩
در آن روزها ١٠. خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت   قومها بهمۀه. کشته شويد

بسياری از ايمان خود بازگشته، به يکديگر خيانت خواهند کرد و از يکديگر متنفر 
. پيامبران دروغين زيادی برخاسته، بسياری را گمراه خواهند کرد١١. خواهند شد

که تا  اّما هر١٣. سردی خواهد گراييد   افزونی شرارت، محبت بسياری بهجۀ نتيدر١٢
 پادشاهی در سرتاسر جهان ۀو اين مژد١۴. پايان پايدار بماند، نجات خواهد يافت  به

  . خواهد رسيد  آنگاه پايان فرا.  قومها باشدمۀهاعالم خواهد شد تا شهادتی برای 

پا   ناميده در مکان مقّدس بر“ مکروه ويرانگر ”پس چون آنچه را که دانيال نبی«١۵
و ١٧که در يهوديه باشد، به کوهها بگريزد؛  آنگاه هر١۶ - خواننده دّقت کند -بينيد 
که در مزرعه باشد،  و هر١٨که بر بام خانه باشد، برای برداشتن چيزی، فرود نيايد؛  هر

ان آبستن و مادران شيرده در وای بر زن١٩. گرفتن قبای خود به خانه بازنگردد  برای بر
زيرا در ٢١. دعا کنيد که فرار شما در زمستان يا در روز َشّبات نباشد٢٠! آن روزها

کنون روی   آن زمان چنان مصيبت عظيمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا
شد، هيچ بشری جان  اگر آن روزها کوتاه نمی٢٢. نداده، و هرگز نيز روی نخواهد داد

  . خاطر برگزيدگان کوتاه خواهد شد  اّما به. برد در نمی  الم بهس

مسيح ”يا “ !ببينيد، مسيح اينجاست”در آن زمان، اگر کسی به شما گويد، «٢٣
زيرا مسيحان کاذب و پيامبران دروغين برخاسته، آيات و ٢۴. باور مکنيد“ !آنجاست

تی برگزيدگان را گمراه ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد، ح  معجزات عظيم به
او در بيابان ”بنابراين اگر به شما بگويند، ٢۶. ببينيد، پيشاپيش به شما گفتم٢۵. کنند
زيرا ٢٧. باور مکنيد“ در اندرونی خانه است،”: به آنجا نرويد؛ و اگر بگويند“ است،

رسد، ظهور پسر  آيد و نورش تا به غرب می همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پديد می
  . آيند ای باشد، الشخوران در آنجا گرد می جا الشه هر٢٨. سان نيز چنين خواهد بودان

  بالفاصله، پس از مصيبِت آن روزها «٢٩

  خورشيد تاريک خواهد شد « ”

  و ماه ديگر نور نخواهد افشاند؛ 

  ستارگان از آسمان فرو خواهند ريخت، 

  “ .خواهد آمد لرزه در  و نيروهای آسمان به

 نۀ طوايف جهان بر سيمۀه پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و نۀاآنگاه نش٣٠
خود خواهند زد و پسر انسان را خواهند ديد که با قدرت و جالل عظيم بر ابرهای 

او فرشتگان خود را با نفير بلند شيپور خواهد فرستاد و آنها ٣١. آيد آسمان می
مان تا به کران ديگر، گرد هم  جهان، از يک کران آسشۀبرگزيدگان او را از چهار گو

  . خواهند آورد



های آن جوانه زده  چون شاخه: حال، از درخت انجير اين درس را فراگيريد«٣٢
گاه اين چيزها   سان، هر  به همين٣٣. يابيد که تابستان نزديک است می  دهد، در برگ می

گويم که تا  شما میآمين، به ٣۴. يابيد که او نزديک، بلکه بر در است می  را ببينيد، در
آسمان و زمين زايل خواهد شد، ٣۵. همه روی ندهد، اين نسل از بين نخواهد رفت  اين

  . اّما سخنان من هرگز زوال نخواهد پذيرفت

  انتظار کشيدن برای بازگشت مسيح 

داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر  کس آن روز و ساعت را نمی هيچ«٣۶
در ٣٨. زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود٣٧. نيز از آن آگاه نيستند

خوردند و  آيد، مردم می  روزهای پيش از توفان، قبل از اينکه نوح به کشتی در
تا . دانستند چه در پيش است و نمی٣٩کردند  گرفتند و شوهر می نوشيدند و زن می می

. گونه خواهد بود  يز همينظهور پسر انسان ن. اينکه توفان آمد و همه را با خود برد
و ۴١. گرفته و ديگری واگذاشته خواهد شد  از دو مرد که در مزرعه هستند، يکی بر۴٠

پس ۴٢. گرفته و ديگری واگذاشته خواهد شد  کنند، يکی بر از دو زن که با هم آسياب می
اگر اين را بدانيد که ۴٣. دانيد سروِر شما چه روزی خواهد آمد بيدار باشيد، زيرا نمی

گذاشت به  ماند و نمی آيد، بيدار می دانست دزد در چه پاسی از شب می صاحبخانه می
پس شما نيز آماده باشيد، زيرا پسر انسان در ساعتی خواهد ۴۴. اش دستبرد زنند خانه

  . آمد که انتظارش را نداريد

پس آن غالم امين و دانا کيست که اربابش او را به سرپرستی خانواده خود «۴۵
حال آن غالم که چون اربابش   به  خوشا۴۶موقع بدهد؟   اشته باشد تا خوراک آنان را بهگم

 مۀهگويم که او را بر  آمين، به شما می۴٧. بازگردد، او را مشغول اين کار ببيند
اّما اگر آن غالم، شرور باشد و با خود بينديشد که ۴٨. مايملک خود خواهد گماشت

و به آزار همکاران خود بپردازد و با ميگساران مشغول ۴٩“ اربابم تأخير کرده است،”
آنگاه اربابش در روزی که انتظار ندارد و در ساعتی که ۵٠خوردن و نوشيدن شود، 

پاره کرده، در جايگاه رياکاران   و او را از ميان دو۵١از آن آگاه نيست خواهد آمد 
  .  بودخواهد افکند، جايی که گريه و دندان به دندان ساييدن خواهد

  ٢۵متی 
  َمَثل ده باکره 

در آن روز، پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغهای خود را «١
پنج تن از آنان دانا و پنج تن ديگر نادان ٢. برداشته، به استقبال داماد بيرون رفتند

لی و۴. های نادان چراغهای خود را برداشتند، اّما روغن با خود نبردند باکره٣. بودند
درازا  چون آمدن داماد به۵. دانايان، با چراغهای خود ظرفهای پر از روغن نيز بردند

های شب، صدای بلندی به  در نيمه۶. کشيد، چشمان همه سنگين شده، به خواب رفتند
ها بيدار   باکرهمۀهآنگاه ٧“ !به پيشواز او برويد! آيد داماد می”: گفت گوش رسيد که می

قدری از روغن خود ”: نادانان به دانايان گفتند٨. ا آماده کردندشدند و چراغهای خود ر



: اّما دانايان پاسخ دادند٩“ .به ما بدهيد، چون چراغهای ما رو به خاموشی است
برويد و از فروشندگان برای .  ما کافی نخواهد بودمۀهنخواهيم داد، زيرا روغن برای ”

رسيد و   روغن رفته بودند، داماد سراّما هنگامی که آنان برای خريد ١٠“ .خود بخريد
پس از ١١. آمدند و در بسته شد  هايی که آماده بودند، با او به ضيافت عروسی در باکره

اّما ١٢“ !سرور ما، سرور ما، در بر ما بگشا”: های ديگر نيز رسيدند و گفتند آن، باکره
پس بيدار باشيد، ١٣“ .شناسم گويم که من شما را نمی آمين، به شما می”: او به آنها گفت

  . چون از آن روز و ساعت خبر نداريد

  َمَثل قنطارها 

او . همچنين پادشاهی آسمان مانند مردی خواهد بود که قصد سفر داشت«١۴
به فراخور قابليت هر خادم، ١۵خادمان خود را فراخواند و اموال خويش به آنان سپرد؛ 
. آنگاه راهی سفر شد. ک قنطاربه يکی پنج قنطار داد، به يکی دو و به ديگری ي

درنگ با آن به تجارت پرداخت و پنج قنطار  مردی که پنج قنطار گرفته بود، بی١۶
دست   بر همين منوال، آن که دو قنطار داشت، دو قنطار ديگر نيز به١٧. ديگر سود کرد

اّما آن که يک قنطار گرفته بود، رفت و زمين را َکند و پول ارباب خود را ١٨. آورد
  . پنهان کرد

. پس از زمانی دراز، ارباب آن خادمان بازگشت و از آنان حساب خواست«١٩
: مردی که پنج قنطار دريافت کرده بود، پنج قنطار ديگر را نيز با خود آورد و گفت٢٠

ارباب ٢١“ .ام ارباب، به من پنج قنطار سپردی، اين هم پنج قنطار ديگر که سود کرده”
در چيزهای کم امين بودی، پس تو را بر ! ادم نيکو و امينآفرين، ای خ”: پاسخ داد

خادمی که ٢٢“ !بيا و در شادی ارباب خود شريک شو. چيزهای بسيار خواهم گماشت
به من دو قنطار سپردی، اين هم دو قنطار ”: دو قنطار گرفته بود نيز پيش آمد و گفت

در چيزهای !  نيکو و امينآفرين، ای خادم”: ارباب پاسخ داد٢٣“ .ام ديگر که سود کرده
بيا و در شادی ارباب خود . کم امين بودی، پس تو را بر چيزهای بسيار خواهم گماشت

چون ”: آنگاه خادمی که يک قنطار گرفته بود، نزديک آمد و گفت٢۴“ !شريک شو
کنی و از جايی که  ای درو می دانستم مردی تندخو هستی، و از جايی که نکاشته می

اين هم پول . پس ترسيدم و پول تو را در زمين پنهان کردم٢۵کنی،  ع میای جم نپاشيده
دانستی از جايی که  تو که می! ای خادم بدکاره و تنبل”: ارباب پاسخ داد٢۶“ !تو

پس چرا پول مرا به ٢٧کنم،  ام، جمع می کنم و از جايی که نپاشيده ام، درو می نکاشته
آن قنطار ٢٨ آن را با سودش بازپس گيرم؟ گردم صّرافان ندادی تا چون از سفر بازمی

که دارد، بيشتر داده  زيرا به هر٢٩. را از او بگيريد و به آن که ده قنطار دارد، بدهيد
خواهد شد تا بفراوانی داشته باشد؛ اّما آن که ندارد، حتی آنچه دارد نيز از او گرفته 

د، جايی که گريه و دندان بر فايده را به تاريکِی بيرون افکني اين خادم بی٣٠. خواهد شد
  “ .هم ساييدن خواهد بود

  روز داوری 

 فرشتگان بيايد، بر مۀههنگامی که پسر انسان با شکوه و جالل خود به همراه «٣١
 قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او مۀهو ٣٢تخت پرشکوه خود خواهد نشست 



مان را به دو گروه تقسيم کند، مرد همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می
او گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار ٣٣. خواهد کرد
بياييد، ای ”: سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت٣۴. خواهد داد

ميراث يابيد که از آغاز جهان برای شما   ای را به برکت يافتگان از پدر من، و پادشاهی
زيرا گرسنه بودم، به من خوراک داديد؛ تشنه بودم، به من آب داديد؛ ٣۵. بودآماده شده 

عريان بودم، مرا پوشانيديد؛ مريض بودم، عيادتم ٣۶. غريب بودم، به من جا داديد
سرور ”: آنگاه پارسايان پاسخ خواهند داد٣٧“ .کرديد؛ در زندان بودم، به ديدارم آمديد

و خوراک داديم، يا تشنه ديديم و به تو آب داديم؟ ما، ِکی تو را گرسنه ديديم و به ت
ِکی ٣٩ِکی تو را غريب ديديم و به تو جا داديم و يا عريان ديديم و تو را پوشانيديم؟ ٣٨

: پادشاه در پاسخ خواهد گفت۴٠“ تو را مريض و يا در زندان ديديم و به مالقاتت آمديم؟
ن برادران من کرديد، در واقع گويم، آنچه برای يکی از کوچکتري آمين، به شما می”

ای ”: آنگاه پادشاه به آنان که در سمت چپ او هستند، خواهد گفت۴١“ .برای من کرديد
ملعونان، از من دور شويد و به آتش جاودانی رويد که برای ابليس و فرشتگان او آماده 

 بودم، غريب۴٣زيرا گرسنه بودم، خوراکم نداديد؛ تشنه بودم، آبم نداديد؛ ۴٢شده است، 
“ .جايم نداديد؛ عريان بودم، مرا نپوشانيديد؛ مريض و زندانی بودم، به مالقاتم نيامديد

سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غريب و عريان و ”: آنان پاسخ خواهند داد۴۴
آمين، به ”: او در جواب خواهد گفت۴۵“ مريض و در زندان ديديم و خدمتت نکرديم؟

“ .ی يکی از اين کوچکترينها نکرديد، در واقع برای من نکرديدگويم، آنچه برا شما می
  » .پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اّما پارسايان به حيات جاودان۴۶

  ٢۶متی 
  توطئه قتل عيسی 

: پايان رسانيد، به شاگردان خود گفت   اين سخنان را بهمۀهچون عيسی ١
رسد و پسر انسان را تسليم خواهند کرد   فرامیدانيد که دو روز ديگر، عيد ِپَسح می«٢

  » .تا بر صليب شود

اعظم که قيافا نام داشت، گرد آمدند  آنگاه سران کاهنان و مشايخ قوم در کاخ کاهن٣
ولی ۵. و شور کردند که چگونه با حيله، عيسی را دستگير کنند و به قتل رسانند۴
  » .ندنه در ايام عيد، مبادا مردم شورش کن«: گفتند می

  َعْنيا  تدهين عيسی در بيت

زنی با ظرفی ٧ َشمعون جذامی بود، نۀخاَعْنيا در  در آن هنگام که عيسی در بيت۶
مرمرين از عطر بسيار گرانبها نزد او آمد و هنگامی که عيسی بر سر سفره نشسته 

 اين«٩: شاگردان چون اين را ديدند به خشم آمده، گفتند٨. بود، آن را بر سر او ريخت
شد به بهايی گران فروخت و بهايش را به فقرا  اسراف برای چيست؟ اين عطر را می

رنجانيد؟ او کاری نيکو در حق  چرا اين زن را می«: عيسی متوجه شده گفت١٠» .داد
. فقيران را هميشه با خود داريد، اّما من هميشه نزد شما نخواهم بود١١. من کرده است



. بدن من، در واقع مرا برای تدفين آماده کرده استاين زن با ريختن اين عطر بر ١٢
جا که اين انجيل موعظه شود، کار اين  گويم، در تمام جهان، هر براستی به شما می١٣

  » .زن نيز به ياد او بازگو خواهد شد

  خيانت يهودا 

آنگاه يهودای ِاْسَخريوطی که يکی از دوازده شاگرد بود، نزد سران کاهنان رفت ١۴
 کۀآنان سی س» به من چقدر خواهيد داد تا عيسی را به شما تسليم کنم؟«: و گفت١۵

از آن هنگام، يهودا در پی فرصت بود تا عيسی را ١۶. نقره به وی پرداخت کردند
  . تسليم کند

  شام آخر 

کجا «: در نخستين روز عيد َفطير، شاگردان نزد عيسی آمدند و پرسيدند١٧
او به آنان گفت که به ١٨» ام ِپَسح را بخوری؟خواهی برايت تدارک ببينيم تا ش می

. وقت من نزديک شده”: گويد استاد می«: شهر، نزد فالن شخص بروند و به او بگويند
گونه که   شاگردان همان١٩“» .جا آورم  تو بهنۀخاخواهم آيين ِپَسح را با شاگردانم در  می

  . عيسی گفته بود، کردند و ِپَسح را تدارک ديدند

در حين ٢١. رسيد و عيسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشستشب فرا٢٠
گويم که يکی از شما مرا تسليم دشمن  آمين، به شما می«: صرف شام، عيسی گفت

: شاگردان بسيار غمگين شدند و يکی پس از ديگری از او پرسيدند٢٢» .خواهد کرد
 خود را با من در آن که دست«: عيسی پاسخ داد٢٣» کس نيستم، سرورم؟  من که آن«

 او ۀگونه که دربار  پسر انسان همان٢۴. برد، همان مرا تسليم خواهد کرد کاسه فرو می
او را . کند کس که پسر انسان را تسليم دشمن می  نوشته شده، خواهد رفت، اّما وای بر آن

: ت وی، در پاسخ گفۀکنند آنگاه يهودا، تسليم٢۵» .شد بود که هرگز زاده نمی بهتر آن می
  » !تو خود گفتی«: عيسی پاسخ داد» استاد، آيا من آنم؟«

گرفت و پس از   چون هنوز مشغول خوردن بودند، عيسی نان را بر٢۶
بگيريد، بخوريد؛ اين است بدن «: شکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود

: فتگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گ  سپس جام را بر٢٧» .من
که به خاطر بسياری ] جديد[اين است خون من برای عهد ٢٨.  شما از اين بنوشيدمۀه«

گويم که از اين محصول مو  به شما می٢٩. شود به جهت آمرزش گناهان ريخته می
  » .ديگر نخواهم نوشيد تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود، تازه بنوشم

  . راه افتادند  سمت کوه زيتون بهآنگاه پس از خواندن سرودی، به ٣٠

  پيشگويی انکار ِپطُرس 

زيرا . سبب من خواهيد لغزيد   شما بهمۀهامشب «: آنگاه عيسی به آنان گفت٣١
  نوشته شده، 



  شبان را خواهم زد « ”

  “ .و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد

طُرس در ِپ٣٣» .اّما پس از آنکه زنده شدم، پيش از شما به جليل خواهم رفت٣٢
عيسی به ٣۴» .سبب تو بلغزند، من هرگز نخواهم لغزيد  حتی اگر همه به«: پاسخ گفت
گويم که همين امشب، پيش از بانگ خروس، سه بار مرا  آمين، به تو می«: وی گفت

حتی اگر الزم باشد با تو بميرم، انکارت «: اّما ِپطُرس گفت٣۵» !انکار خواهی کرد
  .  نيز چنين گفتندساير شاگردان» .نخواهم کرد

  باغ ِجْتسيمانی 

: آنگاه عيسی با شاگردان خود به مکانی به نام ِجْتسيمانی رفت و به ايشان گفت٣۶
سپس ِپطُرس و دو پسر ِزِبدی را با ٣٧» .در اينجا بنشينيد تا من به آنجا رفته، دعا کنم«

حال مرگ از فرط اندوه، به «: بديشان گفت٣٨خود برد و اندوهگين و مضطرب شده، 
روی بر   سپس قدری پيش رفته به٣٩» .در اينجا بمانيد و با من بيدار باشيد. ام افتاده

ای پدر من، اگر ممکن است اين جام از من بگذرد، اّما نه به «: خاک افتاد و دعا کرد
آنگاه نزد شاگردان خود بازگشت و آنها را خفته ۴٠» . توۀخواست من، بلکه به اراد

بيدار باشيد ۴١توانستيد ساعتی با من بيدار بمانيد؟  آيا نمی«: ُرس گفتپس به ِپط. يافت
پس بار ديگر ۴٢» .روح مشتاق است، اّما جسم ناتوان. و دعا کنيد تا در آزمايش نيفتيد

ای پدر من، اگر ممکن نيست اين جاْم نياشاميده از من بگذرد، پس «: رفت و دعا کرد
 بازگشت، ايشان را همچنان در خواب يافت، چون۴٣» . توست، انجام شودۀآنچه اراد

پس يک بار ديگر ايشان را به حال خود گذاشت و ۴۴. زيرا چشمانشان سنگين شده بود
سپس نزد شاگردان آمد و بديشان ۴۵. رفت و برای سّومين بار همان دعا را تکرار کرد

ده است کنيد؟ اکنون ساعت مقرر نزديک ش آيا هنوز در خوابيد و استراحت می«: گفت
 ۀکنند اينک تسليم. برخيزيد، برويم۴۶. شود دست گناهکاران تسليم می  و پسر انسان به
  » .رسد من از راه می

  گرفتار شدن عيسی 

گفت که يهودا، يکی از آن دوازده، همراه با گروه  عيسی همچنان سخن می۴٧
. ه رسيدبزرگی مسّلح به چماق و شمشير، از سوی سران کاهنان و مشايخ قوم، از را

آن کس را که ببوسم، «:  او به همراهان خود عالمتی داده و گفته بودۀکنند تسليم۴٨
سالم، «: درنگ به عيسی نزديک شد و گفت پس بی۴٩» .همان است؛ او را بگيريد

» .ای رفيق، کار خود را انجام بده«: عيسی به وی گفت۵٠. و او را بوسيد» !استاد
در اين هنگام، ۵١. ر عيسی ريختند و او را گرفتار کردندآنگاه آن افراد پيش آمده، بر س

ای به خدمتکار  کشيد و ضربه  يکی از همراهان عيسی دست به شمشير برده، آن را بر
شمشير خود را غالف «: اّما عيسی به او فرمود۵٢. اعظم زد و گوشش را بريد کاهن

توانم  کنی نمی گمان میآيا ۵٣. که شمشير ِکشد، به شمشير نيز کشته شود کن؛ زيرا هر
اّما در ۵۴اکنون از پدر خود بخواهم که بيش از دوازده فوج فرشته به ياريم فرستد؟  هم



گويد اين وقايع بايد  آن صورت پيشگوييهای کتب مقّدس چگونه تحقق خواهد يافت که می
مگر من راهزنم که با چماق و «: در آن وقت خطاب به آن جماعت گفت۵۵» رخ دهد؟
دادم و مرا  نشستم و تعليم می ايد؟ من هر روز در صحن معبد می به گرفتنم آمدهشمشير 
 مۀهآنگاه » .اّما اينها همه رخ داد تا پيشگوييهای پيامبران تحقق يابد۵۶. نگرفتيد

  . شاگرداْن ترکش کرده، گريختند

  محاکمه در حضور شورای يهود 

در آنجا . اعظم بردند يافا، کاهنآنها که عيسی را گرفتار کرده بودند، او را نزد ق۵٧
اّما ِپطُرس دورادور از پی عيسی رفت تا به حياط ۵٨. علمای دين و مشايخ جمع بودند

. پس داخل شد و با نگهبانان بنشست تا سرانجاِم کار را ببيند. اعظم رسيد  کاهننۀخا
عيسی سران کاهنان و تمامی اهل شورا در پی يافتن داليل و شواهدی نادرست عليه ۵٩

چند شاهدان دروغين بسياری پيش آمدند، چنين چيزی   اّما هر۶٠بودند تا او را بکشند؛ 
توانم معبد  من می”اين مرد گفته است، «: گفتند۶١سرانجام دو نفر پيش آمده . يافت نشد

اعظم  آنگاه کاهن۶٢“» .خدا را ويران کنم و ظرف سه روز آن را از نو بسازم
گويی؟ اين چيست که عليه تو  هيچ پاسخ نمی«: فتبرخاست و خطاب به عيسی گ

به «: اعظم به او گفت کاهن. اّما عيسی همچنان خاموش ماند۶٣» دهند؟ شهادت می
» دهم که به ما بگويی آيا تو مسيح، پسر خدای زنده هستی؟ خدای زنده سوگندت می

س پسر گويم که از اين پ و به شما می! گويی چنين است که می«: عيسی پاسخ داد۶۴
» .آيد دست راست قدرت نشسته، بر ابرهای آسمان می  انسان را خواهيد ديد که به

ديگر چه نياز به ! کفر گفت«: اعظم گريبان خود را چاک زد و گفت آنگاه کاهن۶۵
سزايش «: در پاسخ گفتند» حکم شما چيست؟۶۶شاهد است؟ حال که کفر او را شنيديد، 

بعضی نيز به . دهان انداخته، او را زدند  آِبآنگاه بر صورت عيسی ۶٧» !مرگ است
  » ای مسيح، نبّوت کن و بگو چه کسی تو را زد؟«: گفتند می۶٨او سيلی زده، 

  انکار ِپطُرس 

: ای نزد او آمد و گفت و اّما ِپطُرس بيرون خانه، در حياط نشسته بود که خادمه۶٩
: ار کرد و گفتاّما او در حضور همه انک٧٠» !تو هم با عيسای جليلی بودی«
ای ديگر  در آنجا خادمه. سوی سرسرای خانه رفت  سپس به٧١» !گويی دانم چه می نمی«

ِپطُرس ٧٢» !اين مرد نيز با عيسای ناصری بود«: او را ديد و به حاضرين گفت
اندکی بعد، ٧٣» .شناسم من اين مرد را نمی«بار نيز انکار کرده، قسم خورد که   اين

شکی نيست که تو هم يکی «: ه بودند، پيش آمدند و به ِپطُرس گفتندجمعی که آنجا ايستاد
آنگاه ِپطُرس لعن کردن آغاز کرد، و قسم ٧۴» !ات پيداست از لهجه! از آنها هستی
آنگاه ِپطُرس ٧۵. دم خروس بانگ زد همان» !شناسم اين مرد را نمی«: خورده، گفت

انگ خروس، سه بار مرا انکار پيش از ب«: سخنان عيسی را به ياد آورد که گفته بود
  . تلخی بگريست پس بيرون رفت و به» !خواهی کرد

  ٢٧متی 



  خودکشی يهودا 

 سران کاهنان و مشايخ گرد آمده، با هم شور کردند که عيسی را مۀهصبح زود، ١
  . بسته بردند و به پيالُتِس والی تحويل دادند پس او را دست٢. بکشند

 خود ۀاند، از کرد ديد که عيسی را محکوم کرده او، ۀکنند چون يهودا، تسليم٣
گناه «۴:  نقره را به سران کاهنان و مشايخ بازگردانيد و گفتکۀپشيمان شد و سی س

ما را چه؟ خود «: اّما آنان پاسخ دادند» .گناهی شدم کردم و باعث ريختن خون بی
 خود را ها را در معبد بر زمين ريخت و بيرون رفته، آنگاه يهودا سکه۵» !دانی
ريختن اين «: ها را از زمين جمع کرده، گفتند سران کاهنان سکه۶. آويز کرد حلق
پس از مشورت، با آن پول ٧» . معبد جايز نيست، زيرا خونبهاستنۀها در خزا سکه
رو آن مکان تا به   از اين٨. گر را خريدند تا آن را گورستان غريبان سازند  کوزهعۀمزر

سان، پيشگويی ِاِرميای نبی تحقق يافت   بدين٩. عروف استم»  خونعۀمزر«امروز به 
آنان سی پاره نقره را برداشتند، يعنی قيمتی را که قوم اسرائيل بر او «: که گفته بود

  » .گر را خريدند، چنانکه خداوند به من امر فرموده بود  کوزهعۀو با آن مزر١٠نهادند، 

  محاکمه در حضور پيالُتس 

» آيا تو پادشاه يهودی؟«: ر والی ايستاد؛ والی از وی پرسيداّما عيسی در حضو١١
اّما هنگامی که سران کاهنان و مشايخ ١٢» !گويی چنين است که می«: عيسی پاسخ داد

شنوی  نمی«: پس پيالُتس از او پرسيد١٣. اتهاماتی بر او وارد کردند، هيچ پاسخ نگفت
حتی به يک اتهام هم پاسخ نداد، اّما عيسی ١۴» دهند؟ چقدر چيزها عليه تو شهادت می

  . گونه که والی بسيار متعجب شد  آن

. رسم والی بر اين بود که هنگام عيد يک زندانی را به انتخاب مردم آزاد سازد١۵
پس هنگامی که مردم ١٧. در آن زمان زندانی معروفی به نام باْرَاّبا در حبس بود١۶

خواهيد برايتان آزاد کنم، باْرَاّبا را يا  را میچه کسی «: گرد آمدند، پيالُتس از آنها پرسيد
دانست عيسی را از سِر  رو گفت که می  اين را از آن١٨» عيسای معروف به مسيح را؟

هنگامی که پيالُتس بر مسند داوری نشسته بود، همسرش ١٩. اند رشک به او تسليم کرده
گناه کاری نباشد، زيرا  تو را با اين مرد بی«: پيغامی بدين مضمون برای او فرستاد که

اّما سران کاهنان و مشايخ، ٢٠» . او ديدم که مرا بسيار رنج دادۀامروز خوابی دربار
پس چون والی ٢١. قوم را ترغيب کردند تا آزادی باْرَاّبا و مرگ عيسی را بخواهند

يالُتس پ٢٢» .باْرَاّبا را«: پاسخ دادند» يک از اين دو را برايتان آزاد کنم؟  کدام«: پرسيد
» !بر صليبش کن«: همگی گفتند» پس با عيسای معروف به مسيح چه کنم؟«: پرسيد
بر «: اّما آنها بلندتر فرياد برآوردند» چرا؟ چه بدی کرده است؟«: پيالُتس پرسيد٢٣

  » !صليبش کن

رود، آب خواست  چون پيالُتس ديد که کوشش بيهوده است و حتی بيم شورش می٢۴
. من از خون اين مرد بری هستم«: رابر مردم شست و گفتو دستهای خود را در ب

» !خون او بر گردن ما و فرزندان ما باد«: مردم همه در پاسخ گفتند٢۵» !خود دانيد



آنگاه پيالُتس، باْرَاّبا را برايشان آزاد کرد و عيسی را تازيانه زده، سپرد تا بر ٢۶
  . صليبش کشند

  استهزای عيسی 

 گروه سربازان مۀهسی را به صحن کاِخ والی بردند و سربازاِن پيالُتس، عي٢٧
ای ارغوانی بر او پوشاندند  آنان عيسی را عريان کرده، خرقه٢٨. گرد او جمع شدند

آنگاه در . دست راست او دادند  و تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند و چوبی به٢٩
دهان   و بر او آِب٣٠» !هوددرود بر پادشاه ي«: گفتند برابرش زانو زده، استهزاکنان می
پس از آنکه او را ٣١. زدند گرفتند و بر سرش می انداخته، چوب را از دستش می
سپس وی را .  خودش را بر او پوشاندندمۀدر آورده، جا  استهزا کردند، خرقه از تنش به
  . بيرون بردند تا بر صليبش ِکشند

  بر صليب شدن عيسی 

 مردی از اهالی قيَروان به نام َشمعون برخوردند رفتند، به هنگامی که بيرون می٣٢
چون به مکانی به نام ُجلُجتا، که به ٣٣. و او را واداشتند که صليب عيسی را حمل کند

چون . به عيسی شراب آميخته به زرداب دادند٣۴معنی مکان جمجمه است، رسيدند، 
برای تقسيم هنگامی که او را بر صليب کشيدند، ٣۵. آن را چشيد، نخواست بنوشد

و نيز، ٣٧. و در آنجا به نگهبانی او نشستند٣۶هايش، ميان خود قرعه انداختند  جامه
: ای بدين عبارت بر لوحی نوشتند و آن را بر باالی سر او نصب کردند تقصيرنامه

  » .اين است عيسی، پادشاه يهود«

 دو راهزن نيز با وی بر صليب شدند، يکی در سمت راست و ديگری در سمت٣٨
ای تو که «: گفتند می۴٠رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگويان ٣٩. چپ او

اگر ! خواستی معبد را ويران کنی و سه روزه آن را بازبسازی، خود را نجات ده می
سران کاهنان و علمای دين و مشايخ نيز ۴١» !پسر خدايی از صليب فرود بيا

! تواند نجات دهد ات داد، اّما خود را نمیديگران را نج«۴٢: گفتند استهزايش کرده، می
او به خدا ۴٣. اگر پادشاه اسرائيل است، اکنون از صليب پايين بيايد تا به او ايمان آوريم

کرد  دارد، اکنون او را نجات دهد زيرا ادعا می توکل دارد؛ پس اگر خدا دوستش می
سان به او    به همينآن دو راهزن نيز که با وی بر صليب شده بودند،۴۴» !پسر خداست
  . کردند اهانت می

  مرگ عيسی 

نزديک ۴۶. از ساعت ششم تا نهم، تاريکی تمامی آن سرزمين را فراگرفت۴۵
خدای «يعنی » ايلويی، ايلويی، َلّما َسَبْقَتنی؟«: ساعت نهم، عيسی با صدای بلند فرياد زد

:  شنيدند، گفتندبرخی از حاضران چون اين را۴٧» من، خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟
برخی از حاضران چون اين را شنيدند، ۴٧» !با شما هستم» .خواند الياس را می«

درنگ دويد و اسفنجی آورده، آن را از  يکی از آنان بی۴٨» .خواند الياس را می«: گفتند
اّما ۴٩. شراب ُترشيده پر کرد و بر سر چوبی نهاد و پيش دهان عيسی برد تا بنوشد



عيسی ۵٠» آيد؟ و را به حال خود واگذار تا ببينيم آيا الياس به نجاتش میا«: بقيه گفتند
 ۀدم، پرد در همان۵١. بار ديگر به بانگ بلند فريادی برآورد و روح خود را تسليم نمود

قبرها ۵٢. زمين لرزيد و سنگها شکافته گرديد. محرابگاه از باال تا پايين دوپاره شد
آنها از قبرها ۵٣. ّدسان که آرميده بودند، برخاستندگشوده شد و بدنهای بسياری از مق

در آمدند و پس از رستاخيز عيسی، به شهر مقّدس رفتند و خود را به شمار بسياری  به
 سربازان و نفراتش که مأمور نگهبانی از ۀچون فرماند۵۴. از مردم نمايان ساختند

، سخت هراسان شده،  اين رويدادها را مشاهده کردندمۀهلرزه و  عيسی بودند، زمين
  » .براستی او پسرخدا بود«: گفتند

آنان از . کردند بسياری از زنان نيز در آنجا حضور داشتند و از دور نظاره می۵۵
در ميان آنها مريم َمْجَدلّيه ۵۶. جليل از پی عيسی روانه شده بودند تا او را خدمت کنند
  .  بودندو مريم مادر يعقوب و يوسف، و نيز مادر پسران ِزِبدی

  خاکسپاری عيسی 

   ۴٢-٣٨ :١٩؛ يوحنا ۵۶-۵٠ :٢٣؛ لوقا ۴٧-۴٢ :١۵َمرُقس  -- ۶١-۵٧ :٢٧َمّتی 

هنگام غروب، مردی ثروتمند از اهالی رامه، يوسف نام، که خوْد شاگرد عيسی ۵٧
پيالُتس دستور داد به وی . نزد پيالُتس رفت و پيکر عيسی را طلب کرد۵٨شده بود، 

ای تازه که برای  و در مقبره۶٠د را برداشته، در کتانی پاک پيچيد يوسف جس۵٩. بدهند
.  مقبره غلتانيد و رفتنۀخود در صخره تراشيده بود، نهاد و سنگی بزرگ جلو دها

  . مريِم َمْجَدلّيه و آن مريم ديگر در آنجا مقابل مقبره نشسته بودند۶١

  نگهبانان مقبره 

ران کاهنان و َفريسيان نزد پيالُتس بود، س» روز تهيه«روز بعد، که پس از ۶٢
گفت،  کننده وقتی زنده بود، می ياد داريم که آن گمراه به! سرورا«۶٣: گرد آمده، گفتند

پس فرمان بده مقبره را تا روز سّوم نگهبانی ۶۴> .خواهم خاست پس از سه روز بر<
ز مردگان کنند، مبادا شاگردان او آمده، جسد را بدزدند و به مردم بگويند که او ا

» .برخاسته است، که در آن صورت، اين فريب آخر از فريب اّول بدتر خواهد بود
دانيد،  برويد و آن را چنانکه صالح می. شما خود نگهبانان داريد«: پيالُتس پاسخ داد۶۵

پس رفتند و سنگ مقبره را ُمهر و موم کردند و نگهبانانی در آنجا ۶۶» .حفاظت کنيد
  . حفاظت کنندگماشتند تا از مقبره

  ٢٨متی 
  رستاخيز عيسی 

بعد از َشّبات، در سپيده دِم نخستين روز هفته، مريِم َمْجَدلّيه و آن مريم ديگر به ١
 خداوند از آسمان تۀفرش شديدی واقع شد، زيرا ۀلرز ناگاه زمين٢. ديدن مقبره رفتند



د و بر آن سوی مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به کناری غلتاني  نازل شد و به
اش چون برف، سفيد  درخشيد و جامه  آن فرشته همچون برِق آسمان میۀچهر٣. بنشست

آنگاه فرشته به ۵! لرزه افتاده، چون مردگان شدند  نگهبانان از هراِس ديدن او به۴. بود
او در ۶. دانم که در جستجوی عيسای مصلوب هستيد می! هراسان مباشيد«: زنان گفت

بياييد و جايی را که او ! گونه که فرموده بود، برخاسته است  ماناينجا نيست، زيرا ه
او از مردگان ”سپس بيدرنگ برويد و به شاگردان او بگوييد که ٧خوابيده بود، ببينيد، 

اينک به “ .رود و در آنجا او را خواهيد ديد برخاسته است و پيش از شما به جليل می
شادِی عظيم، بيدرنگ از مقبره خارج شدند پس زنان با هراسی آميخته به ٨» !شما گفتم

ناگاه عيسی با ايشان ٩. سوی شاگردان شتافتند تا اين واقعه را به آنان خبر دهند  و به
زنان پيش آمدند و بر پايهای وی افتاده، او را » !سالم بر شما باد«: رو شد و گفت روبه

 و به برادرانم بگوييد برويد! مترسيد«: آنگاه عيسی به ايشان فرمود١٠. پرستش کردند
  » .در آنجا مرا خواهند ديد. که به جليل بروند

  گزارش نگهبانان 

 وقايع را مۀهای از نگهبانان به شهر رفته،  هنگامی که زنان در راه بودند، عده١١
آنها نيز پس از ديدار و مشورت با مشايخ، به ١٢. به سران کاهنان گزارش دادند

شاگرداِن او شبانه آمدند ”بايد به مردم بگوييد که، «: گفتند١٣سربازان وجه زيادی داده، 
و اگر اين خبر به گوش ١۴“ .و هنگامی که ما در خواب بوديم، جسد او را دزديدند

» .والی برسد، ما خوْد او را راضی خواهيم کرد تا برای شما مشکلی ايجاد نشود
و اين داستان . د عمل کردندپس آنها پول را گرفتند و طبق آنچه به آنها گفته شده بو١۵

  . تا به امروز در ميان يهوديان شايع است

  مأموريت بزرگ 

. آنگاه آن يازده شاگرد به جليل، بر کوهی که عيسی به ايشان فرموده بود، رفتند١۶
آنگاه ١٨. اما بعضی شک کردند. چون در آنجا عيسی را ديدند، او را پرستش کردند١٧

تمامی قدرت در آسمان و بر زمين به من سپرده «: فرمودعيسی نزديک آمد و به ايشان 
 قومها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر، پسر و مۀهپس برويد و ١٩. شده است

جا  ام، به آنچه به شما امر کرده  و به آنان تعليم دهيد که هر٢٠القدس تعميد دهيد  روح
  .اينک من هر روزه تا پايان اين عصر. آورند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انجيل َمْرُقس
 ١مرقس 

   راه مسيح ۀيحيی، هموار کنند

  .  عيسی مسيح، پسر خداۀآغاز خبر خوش دربار١

  : در کتاب ِاَشْعيای نبی نوشته شده است٢

  فرستم،  اينک رسول خود را پيشاپيش تو می«

  که راهت را هموار خواهد کرد؛ 

  : آورد ندای آن که در بيابان فرياد برمی٣

  ! اه را برای خداوند آماده کنيدر”

  “» !مسير او را هموار سازيد

دهنده در بيابان ظهور کرده، به تعميد توبه برای  مطابق اين نوشته، يحيای تعميد۴
اهالی ديار يهوديه و مردمان اورشليم، همگی نزد او ۵. کرد آمرزش گناهان موعظه می

. گرفتند ردن از دست او تعميد میرفتند و به گناهان خود اعتراف کرده، در رود ا می
بست، و ملخ و  کرد و کمربندی چرمين بر کمر می يحيی جامه از پشم شتر بر تن می۶

پس از من کسی تواناتر از «: گفت کرد و می او موعظه می٧. خورد عسل صحرايی می
من شما ٨. من خواهد آمد که من حتی شايسته نيستم خم شوم و بند کفشهايش را بگشايم

  » .القدس تعميدتان خواهد داد ام، اما او با روح با آب تعميد دادهرا 

  تعميد عيسی 

در آن روزها، عيسی از ناصره جليل آمد و از دست يحيی در رود اردن تعميد ٩
» روح«دم ديد که آسمان گشوده شده و   آمد، در چون عيسی از آب برمی١٠. گرفت



تو پسر محبوب «رسيدکه    از آسمان درو ندايی١١. آيد همچون کبوتری بر او فرود می
  » .من هستی و من از تو خشنودم

  عيسی در بوته آزمايش 

عيسی چهل روز در بيابان بود و ١٣. روح بيدرنگ عيسی را به بيابان برد١٢
برد و فرشتگان خدمتش  سر می  او با حيوانات وحشی به. کرد اش می شيطان وسوسه

  . کردند می

  ل آغاز خدمت عيسی در جلي

او خبر خوش خدا را موعظه . عيسی پس از گرفتار شدن يحيی، به جليل رفت١۴
توبه . کمال رسيده و پادشاهی خدا نزديک شده است  زمان به«: گفت و می١۵کرد  می

  » .کنيد و به خبر خوش ايمان آوريد

  نخستين شاگردان عيسی 

رياس را ديد گذشت، شمعون و برادرش آند چون عيسی از کناره دريای جليل می١۶
از پی من آييد که «: به آنان گفت١٧. افکندند، زيرا ماهيگير بودند که تور به دريا می

نهادند و از   آنها بيدرنگ تورهای خود را وا١٨» .شما را صياد مردمان خواهم ساخت
چون کمی پيشتر رفت، يعقوب پسر ِزِبدی و برادرش يوحنا را ١٩. پی او روانه شدند
پس . خواند  بيدرنگ ايشان را فرا٢٠. کردند ی تورهای خود را آماده میديد که در قايق

  . آنان پدر خود ِزِبدی را با کارگران در قايق ترک گفتند و از پی او روانه شدند

  زده  شفای مرد ديو

رسيد، عيسی بيدرنگ به کنيسه   چون روز َشّبات فرا. آنها به َکَفرناحوم رفتند٢١
مردم از تعليم او در شگفت شدند، زيرا با اقتدار تعليم ٢٢. داخترفت و به تعليم دادن پر

در آن هنگام، در کنيسه آنها مردی بود که روح پليد ٢٣. داد، نه همچون علمای دين می
ای  ای عيسای ناصری، تو را با ما چه کار است؟ آيا آمده«٢۴: او فرياد برآورد. داشت

: عيسی او را نهيب زد و گفت٢۵» ! خدايیتو آن قّدوس! دانم کيستی نابودمان کنی؟ می
آنگاه روح پليد آن مرد را سخت تکان داد و ٢۶» .خاموش باش و از او بيرون بيا«

مردم همه چنان شگفتزده شده بودند که از يکديگر ٢٧. زنان از او بيرون آمد نعره
 فرمان او حتی به ارواح پليد نيز! اين چيست؟ تعليمی جديد و با اقتدار«: پرسيدند می
پس ديری نپاييد که آوازه او در سرتاسر سرزمين ٢٨» .کنند دهد و آنها اطاعتش می می

  . جليل پيچيد

  زن پطرس و بسياری ديگر  شفای مادر

چون عيسی کنيسه را ترک گفت، بيدرنگ به اتفاق يعقوب و يوحنا به خانه ٢٩
آنها بيدرنگ . مادرزن شمعون تب داشت و در بستر بود٣٠. شمعون و آندرياس رفت



پس عيسی به بالين او رفت و دستش را گرفت و ٣١. عيسی را از حال وی آگاه ساختند
  . آنگاه تب او قطع شد و شروع به پذيرايی ازآنها کرد. کمک کرد تا برخيزد

 بيماران و ديوزدگان را نزد عيسی مۀهشامگاهان، پس ازغروب آفتاب، ٣٢
عيسی بسياری را که ٣۴! ر گرد آمده بودندمردمان شهر همگی در برابر َد٣٣. آوردند

به بيماريهای گوناگون دچار بودند، شفا داد و نيز ديوهای بسياری را بيرون راند، اما 
  . شناختند نگذاشت ديوها سخنی گويند، زيرا او را می

  دعای عيسی در خلوت 

بامدادان که هوا هنوز تاريک بود، عيسی برخاست و خانه را ترک کرده، به ٣۵
شمعون و همراهانش به جستجوی او ٣۶. لوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شدخ

عيسی ٣٨» !همه در جستجوی تو هستند«: چون او را يافتند، به وی گفتند٣٧. پرداختند
بياييد به آباديهای مجاور برويم تا در آنجا نيز موعظه کنم، زيرا برای «: ايشان را گفت

کرد  های ايشان موعظه می ده، در سراسر جليل در کنيسهپس روانه ش٣٩» .ام همين آمده
  . راند و ديوها را بيرون می

  شفای مرد جذامی 

اگر بخواهی، «: کنان گفت مردی جذامی نزد عيسی آمده، زانو زد و البه۴٠
عيسی با شفقت دست خود را دراز کرده، آن مرد را لمس ۴١» .توانی پاکم سازی می

. دم، جذاْم ترکش گفت و او پاک شد در۴٢» !ک شوخواهم، پا می«: نمود و گفت
آگاه باش که «: به وی فرمود۴۴عيسی بيدرنگ او را مرخص کرد و با تأکيد بسيار ۴٣

باره به کسی چيزی نگويی؛ بلکه برو و خود را به کاهن بنما و برای تطهير   در اين
» . گواهی باشدخود، قربانيهايی را که موسی امر کرده است، تقديم کن تا برای آنها

 اين واقعه به آزادی سخن گفت و خبر آن را ۀاما آن مرد چون بيرون رفت، دربار۴۵
رو عيسی ديگر نتوانست آشکارا به شهر درآيد، بلکه در جاهای   از اين. پخش کرد

  . آمدند جا نزد او می  حال، مردم از همه  با اين. ماند دورافتاده بيرون از شهر می

  ٢مرقس 
  مفلوج شفای مرد 

بار به َکَفرناحوم درآمد، مردم آگاه شدند که او   پس از چند روز، چون عيسی ديگر١
گونه که حتی جلو در نيز جايی نبود، و   آمدند، آن  گروهی بسيار گرد٢. به خانه آمده است

در اين هنگام، جمعی از راه رسيدند و مردی ٣. کرد او برای آنها کالم را موعظه می
سبب ازدحام جمعيت   اما چون به۴. کردند، پيش آوردند هار نفر حمل میمفلوج را که چ

. نتوانستند او را نزد عيسی بياورند، شروع به برداشتن سقف باالی سر عيسی کردند
چون ۵. پس از گشودن سقف، ُتَشکی را که مفلوج بر آن خوابيده بود، پايين فرستادند

برخی ۶» . فرزند، گناهانت آمرزيده شدای«: عيسی ايمان آنها را ديد، مفلوج را گفت



چرا اين مرد چنين سخنی بر «٧: از علمای دين که آنجا نشسته بودند، با خود انديشيدند
عيسی ٨» تواند گناهان را بيامرزد؟ چه کسی جز خدا می! راند؟ اين کفر است زبان می

را در دل چ«: انديشند و به ايشان گفت دم در روح خود دريافت که با خود چه می در
گناهانت آمرزيده ”يک به اين مفلوج آسانتر است، اينکه   گفتن کدام٩انديشيد؟  چنين می

حال تا بدانيد که پسر انسان ١٠؟ “برخيز و تخت خود را بردار و راه برو”يا اينکه “ شد
گويم،  به تو می«١١:  به مفلوج گفت-» ...بر زمين اقتدار آمرزش گناهان را دارد

آن مرد برخاست و بيدرنگ ُتَشک ١٢» !خود را بردار و به خانه بروبرخيز، ُتَشک 
همه در شگفت شدند و . خود را برداشت و در برابر چشمان همه، از آنجا بيرون رفت

  » .هرگز چنين چيزی نديده بوديم«: خدا را تمجيد کرده، گفتند

  دعوت از الوی 

آمدند و او آنان را   میمردم همه نزدش گرد. عيسی بار ديگر به کنار دريا رفت١٣
زد، الوی پسر َحْلفای را ديد که در خراجگاه نشسته  هنگامی که قدم می١۴. داد تعليم می

  . او برخاست و از پی عيسی روان شد» .از پی من بيا«: به او گفت. بود

چون عيسی در خانه الوی بر سفره نشسته بود، بسياری از خراجگيران و ١۵
دانش همسفره بودند، زيرا شمار زيادی از آنها او را پيروی گناهکاران با او و شاگر

چون علمای دين که َفريسی بودند، عيسی را ديدند که با گناهکاران و ١۶. کردند می
چرا با خراجگيران و گناهکاران «: خراجگيران همسفره است، به شاگردان وی گفتند

بيمارانند که به طبيب «: عيسی با شنيدن اين سخن به ايشان گفت١٧» خورد؟ غذا می
ام تا گناهکاران  ام، بلکه آمده من برای دعوت پارسايان نيامده. نياز دارند، نه تندرستان

  » .را دعوت کنم

  سؤال درباره روزه 

ای نزد عيسی آمدند و  دار بودند، عده زمانی که شاگردان يحيی و َفريسيان روزه١٨
گيرند، اما شاگردان تو روزه   روزه میچرا شاگردان يحيی و شاگردان َفريسيان«: گفتند
آيا ممکن است ميهمانان عروسی تا زمانی که داماد «: عيسی پاسخ داد١٩» گيرند؟ نمی

اما ٢٠. توانند روزه بگيرند با ايشان است، روزه بگيرند؟ تا وقتی داماد با آنهاست نمی
  . واهند گرفتدر آن ايام روزه خ. زمانی خواهد رسيد که داماد از ايشان گرفته شود

اگر چنين کند، وصله از . زند کس پارچه نو را بر جامه کهنه وصله نمی هيچ«٢١
کس شراب  و نيز هيچ٢٢. گردد شود، و پارگی بدتر می آن کنده شده، نو از کهنه جدا می
کند، و  اگر چنين کند، آن شراب َمشکها را پاره می. ريزد نو را در َمشکهای کهنه نمی

شراب نو را در َمشکهای نو بايد .  و َمشکها هر دو تباه خواهند شدگونه، شراب  اين
  » .ريخت

  صاحب روز َشّبات 



گذشت و شاگردانش  در يکی از روزهای َشّبات، عيسی از ميان مزارع گندم می٢٣
چرا «: َفريسيان به او گفتند٢۴. های گندم کردند در حين رفتن، شروع به چيدن خوشه

مگر «: او پاسخ داد٢۵» دهندکه در روز َشّبات جايز نيست؟ شاگردانت کاری انجام می
ايد که داوود چه کرد آنگاه که خود و يارانش محتاج و گرسنه بودند؟  حال نخوانده  تا به
او در زمان َابياتار، کاهن اعظم، به خانه خدا درآمد و نان تقديمی را خورد و به ٢۶

آنگاه به ايشان ٢٧» .کاهنان جايز استچند خوردن آن تنها برای   يارانش نيز داد، هر
بنابراين، پسر انسان ٢٨. َشّبات برای انسان مقرر شده، نه انسان برای َشّبات«: گفت

  » .حتی صاحب َشّبات است

  ٣مرقس 
  شفای مرد عليل 

در آنجا مردی بود که يک دستش خشک شده . عيسی بار ديگر به کنيسه رفت١
ند تا اگر در روز َشّبات آن مرد را شفا بخشد، حاضران عيسی را زير نظر داشت٢. بود
: عيسی به مردی که دستش خشک شده بود گفت٣. ای برای اتهام زدن به او بيابند بهانه

آيا در روز َشّبات نيکی کردن جايز «: آنگاه از ايشان پرسيد۴» .در برابر همه بايست«
.  خاموش ماندنداما آنان» است يا بدی کردن؟ جان کسی را نجات دادن يا کشتن؟

عيسی خشمگين به کسانی که پيرامونش بودند نگريست و بسيار غمگين از سنگدلی ۵
او دست خود را دراز کرد و دستش » .دستت را دراز کن«: ايشان، به آن مرد گفت

آنگاه َفريسيان بيرون رفتند و بيدرنگ با هيروديان توطئه کردند که چگونه ۶. سالم شد
  . رندعيسی را از ميان بردا

  روانه گشتن انبوه مردم در پی عيسی 

انبوهی از جليليان نيز . سپس عيسی با شاگردان خود در ساحل دريا کناره جست٧
و نيز، گروهی بسيار از مردم يهوديه و اورشليم و ِادوميه و ٨. در پی او روانه شدند

ا  کارهای او رمۀهنواحِی آن سوی رود اردن و حوالی صور و صيدون، چون خبر 
سبب کثرت جمعيت، عيسی به شاگردان خود فرمود قايقی  به٩. شنيدند، نزد وی آمدند

از آنجا که بسياری را شفا داده بود، ١٠. برايش آماده کنند، تا مردم بر او ازدحام نکنند
ديدند، در  گاه ارواح پليد او را می  هر١١. آوردند تا لمسش کنند دردمندان بر او هجوم می

اما او ايشان را ١٢» !تو پسر خدايی«: زدند افتادند و فرياد می  میبرابرش به خاک
  . داشت که به ديگران نگويند او کيست سخت برحذر می

  انتخاب دوازده رسول 

خواند و آنها   آمد و آنانی را که خواست به حضور خويش فرا عيسی به کوهی بر١٣
 رسول خواند، تا همراه وی او دوازده تن را تعيين کرد و آنان را١۴. به نزدش آمدند

و از اين اقتدار برخوردار باشند که ديوها را ١۵باشند و آنها را برای موعظه بفرستد، 
که وی را (شمعون : آن دوازده تن که او تعيين کرد عبارت بودند از١۶. بيرون برانند



، »بوآِنرِجس«که آنها را (يعقوب پسر ِزِبدی و برادر وی يوحنا ١٧؛ )پطرس خواند
آندرياس، فيليُپس، َبرتوْلما، َمّتی، توما، يعقوب پسر ١٨؛ )لقب داد» پسران رعد«يعنی 

  . و يهودا ِاْسَخريوطی که عيسی را تسليم دشمن کرد١٩َحْلفای، َتّدای، شمعون َغيور، 

  عيسی و َبَعلِزبول 

ای که او و  گونه  روزی ديگر عيسی به خانه رفت و باز جماعتی گرد آمدند، به٢٠
چون خويشان عيسی اين را شنيدند، ٢١. ردانش را حتی مجال غذا خوردن نبودشاگ

» .از خود بيخود شده است«: گفتند روانه شدند تا او را برداشته با خود ببرند، زيرا می
َبَعلِزبول دارد و ديوها را به « : گفتند علمای دين نيز که از اورشليم آمده بودند می٢٢

خواند و َمَثلهايی برايشان آورد   عيسی آنها را فرا٢٣» .راند ياری رئيس ديوها بيرون می
ضد   اگر حکومتی بر٢۴چگونه ممکن است شيطان شيطان را بيرون براند؟ «: و گفت

ضد خود   ای که بر همچنين است خانه٢۵. جا ماند  بر  خود تجزيه شود، ممکن نيست پا
ضد خود قيام کند و تجزيه    اگر برشيطان نيز٢۶. جا بماند  بر  تواند پا نمی: تجزيه شود

تواند  کس نمی بواقع هيچ٢٧. رسيده است  شود، ممکن نيست دوام آورد، بلکه پايانش فرا
به خانه مردی نيرومند درآيد و اموالش را غارت کند، مگر اينکه نخست آن مرد را 

  . تواند خانه او را غارت کند پس از آن می. ببندد

 که تمام گناهان انسان و هر کفری که بگويد آمرزيده گويم آمين، به شما می«٢٨
القدس کفر گويد، هرگز آمرزيده نخواهد شد، بلکه مجرم  که به روح اما هر٢٩شود؛  می

  . گفتند روح پليد دارد اين سخن عيسی از آن سبب بود که می٣٠» .به گناهی ابدی است

  مادر و برادران عيسی 

آنان بيرون ايستاده، کسی را فرستادند تا او . دآنگاه مادر و برادران عيسی آمدن٣١
مادر و برادرانت «: جماعتی که گرد عيسی نشسته بودند، به او گفتند٣٢. خواند  را فرا

مادر و برادران من چه «: عيسی پاسخ داد٣٣» .جويند اند و تو را می بيرون ايستاده
اينانند «: فکند و گفتآنگاه به آنان که گردش نشسته بودند، نظر ا٣۴» کسانی هستند؟

آورد، برادر و خواهر و مادر من   جای که خواست خدا را به هر٣۵. مادر و برادران من
  » .است

  ۴مرقس 
  َمَثل برزگر 

جمعيت انبوهی او را . بار عيسی در کنار دريا به تعليم دادن آغار کرد  ديگر١
بود و بر آن بنشست، در احاطه کرده بودند چندان که بناچار سوار قايقی شد که در دريا 

. آنگاه با َمَثلها، بسيار چيزها به آنها آموخت٢. حالی که تمام مردم در ساحل دريا بودند
روزی برزگری برای بذرافشانی . دهيد  گوش فرا«٣: او در تعليم خود به ايشان گفت

پاشيد، برخی در راه افتاد و پرندگان آمدند و آنها را  چون بذر می۴. بيرون رفت



برخی ديگر بر زمين سنگالخ افتاد که خاک چندانی نداشت، پس زود سبز ۵. ردندخو
اما چون خورشيد برآمد، همه سوخت و خشکيد، زيرا ۶. عمق بود که خاک کم  شد، چرا

خارها نمو کرده، آنها را خفه نمودند و . برخی نيز ميان خارها افتاد٧. ريشه نداشت
ها بر زمين نيکو افتاد و جوانه زده، نمو کرد و بار اما بقيه بذر٨. ثمری از آنها برنيامد

: سپس گفت٩» .آورده، زياد شد، بعضی سی، بعضی شصت و بعضی حتی صد برابر
  » .که گوش شنوا دارد، بشنود هر«

 ۀهنگامی که عيسی تنها بود، آن دوازده تن و کسانی که بر گردش بودند، دربار١٠
ِسّر پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما «: به ايشان گفت١١. َمَثلها از او پرسيدند

  : تا١٢چيز به صورت َمَثل است؛   برای مردِم بيرون، همه

  بنگرند، اما درک نکنند، « ”

  بشنوند، اما نفهمند، 

  “» .مبادا بازگشت کنند و آمرزيده شوند

 را کنيد؟ پس چگونه َمَثلهای ديگر آيا اين َمَثل را درک نمی«: آنگاه بديشان گفت١٣
بعضی مردم همچون بذرهای کنار ١۵. کارد برزگر کالم را می١۴درک خواهيد کرد؟ 

شنوند، شيطان  به محض اينکه آنها کالم را می. شود راهند، آنجا که کالم کاشته می
ديگران، همچون بذرهای کاشته ١۶. ربايد آيد و کالمی را که در آنها کاشته شده، می می

اما ١٧پذيرند،  شنوند و بيدرنگ آن را با شادی می  را میآنان کالم. شده بر سنگالخند
سبب کالم،   ولی وقتی به. آورند زمانی دوام می  چون در خود ريشه ندارند، تنها اندک

ای ديگر، همچون بذرهای کاشته  عده١٨. دم ميفتند  کند، در سختی يا آزاری بروز می
رانيهای اين دنيا و فريبندگی ثروت اما نگ١٩شنوند،  شده در ميان خارهايند؛ کالم را می

ثمر  کند و کالم را خفه کرده، آن را بی و هوِس چيزهای ديگر در آنها رسوخ می
ديگران، همچون بذرهای کاشته شده در زمين نيکويند؛ کالم را شنيده، آن ٢٠. سازد می

  » .آورند می پذيرند و سی، شصت و حتی صد برابر آنچه کاشته شده، بار را می

  ل چراغ َمَث

آوريد تا آن را زير کاسه يا تخت بگذاريد؟  آيا چراغ را می«: عيسی به آنها گفت٢١
زيرا چيزی پنهان نيست مگر برای آشکار شدن، و ٢٢نهيد؟  آيا آن را بر چراغدان نمی

» .که گوش شنوا دارد، بشنود هر٢٣. ظهور آمدن  چيزی مخفی نيست مگر برای به
با همان پيمانه که . شنويد، بدّقت دل بسپاريد  آنچه میبه«: سپس ادامه داده، گفت٢۴

زيرا به آن که دارد، بيشتر ٢۵. وزن کنيد، برای شما وزن خواهد شد، و حتی بيشتر
  » .داده خواهد شد و از آن که ندارد، همان که دارد نيز گرفته خواهد شد

  کند  َمَثل بذری که نمو می



شب و ٢٧. افشاَند  که بر زمين بذر میپادشاهی خدا مردی را ماَند«: نيز گفت٢۶
چگونه؟ . کند شود و نمو می روز، چه او در خواب باشد و چه بيدار، دانه سبز می

نخست ساقه، سپس خوشه سبز و : دهد زيرا زمين به خودی خود بار می٢٨. داند نمی
 گيرد، کار می  چون دانه برسد، برزگر بيدرنگ داس را به٢٩. آنگاه خوشه پر از دانه

  » .رسيده است  زيرا فصل درو فرا

   خردل نۀداَمَثل 

پادشاهی خدا را به چه چيز مانند کنيم، يا با چه َمَثلی آن «: عيسی ديگر بار گفت٣٠
ای است که در  خردل، کوچکترين دانه. همچون دانه خردل است٣١را شرح دهيم؟ 

اغ بزرگتر شده، رويد و از همه گياهان ب ولی چون کاشته شد، می٣٢کارند،  زمين می
آيند و در سايه آن آشيانه  آورد، چندان که پرندگان آسمان می های بزرگ می شاخه
  » .سازند می

توانستند درک کنند، کالم را  گونه، تا آنجا که می  عيسی با َمَثلهای بسيار از اين٣٣
ا گفت؛ اما هنگامی که ب او جز با َمَثل چيزی به آنها نمی٣۴. کرد برايشان بيان می

  . داد چيز را برای آنها شرح می  شاگردان خود در خلوت بود، همه

  آرام کردن توفان دريا 

به آن سوی دريا «: رسيد، عيسی به شاگردان خود گفت  آن روز چون غروب فرا٣۵
آنها جمعيت را ترک گفتند و عيسی را در همان قايقی که بود، با خود ٣۶» .برويم
. ناگاه تندبادی شديد برخاست٣٧. کرد ا همراهی میچند قايق ديگر نيز او ر. بردند

اما عيسی در عقب ٣٨. خورد که نزديک بود از آب پر شود امواج چنان به قايق برمی
استاد، تو «: شاگردان او را بيدار کردند و گفتند. قايق، سر بر بالشی نهاده و خفته بود

 زد و به دريا عيسی برخاست و باد را نهيب٣٩» را باکی نيست که غرق شويم؟
. نشست و آرامش کامل حکمفرما شد  آنگاه باد فرو» !آرام باش! ساکت شو«: فرمود
» چرا اينچنين ترسانيد؟ آيا هنوز ايمان نداريد؟«: سپس به شاگردان خود گفت۴٠
اين کيست که حتی باد و دريا هم از «: گفتند آنها بسيار هراسان شده، به يکديگر می۴١

   »!برند او فرمان می

  ۵مرقس 
  زده  شفای مرد ديو

چون عيسی از قايق پياده شد، ٢. سپس به آن سوی دريا، به ناحيه ِجراسيان رفتند١
آن مرد در ٣. مردی که گرفتار روح پليد بود، از گورستان بيرون آمد و بدو برخورد

 برد و کسی را ديگر توان آن نبود که او را حتی با زنجير در بند نگاه سر می  گورها به
زيرا بارها او را با زنجير و پابنِد آهنين بسته بودند، اما زنجيرها را گسيخته و ۴. دارد

شب و روز در ۵. کس را يارای رام کردن او نبود هيچ. پابندهای آهنين را شکسته بود



چون ۶. کرد آورد و با سنگ خود را زخمی می ها فرياد برمی ميان گورها و بر تپه
: با صدای بلند فرياد زد٧دوان آمد و روی بر زمين نهاده،  انعيسی را از دور ديد، دو

دهم  ای عيسی، پسر خدای متعال، تو را با من چه کار است؟ تو را به خدا سوگند می«
» !آ در  ای روح پليد، از اين مرد به«: زيرا عيسی به او گفته بود٨» !که عذابم ندهی

نامم ِلژيون است؛ زيرا «: ادپاسخ د» نامت چيست؟«: آنگاه عيسی از او پرسيد٩
در ١١. و به عيسی التماس بسيار کرد که آنها را از آن ناحيه بيرون نکند١٠» .بسياريم

ديوها از عيسی خواهش ١٢. های آن حوالی، گله بزرگی از خوک در حال چرا بود تپه
عيسی اجازه ١٣» .ما را به درون خوکها بفرست؛ بگذار به آنها درآييم«: کرده، گفتند

ای که شمار آن حدود دو  گله. پس ارواح پليد بيرون آمدند و به درون خوکها رفتند. داد
  . هزار خوک بود، از سراشيبی تپه به درون دريا هجوم برد و در آب غرق شد

که مردم  گفتند، چندان خوکبانان گريختند و اين واقعه را در شهر و روستا باز١۴
آنها نزد عيسی آمدند و چون ديدند آن ١۵. ، ببينندبيرون آمدند تا آنچه را رخ داده بود

تن کرده و عاقل در آنجا نشسته   زده، که پيشتر گرفتار ِلژيون بود اکنون جامه به مرد ديو
کسانی که ماجرا را به چشم ديده بودند، آنچه را بر مرد ١۶. است، وحشت کردند

 مردم از عيسی خواهش آنگاه١٧. زده و خوکها گذشته بود، برای مردم بازگفتند ديو
  . کردند که سرزمين ايشان را ترک گويد

شد، مردی که پيشتر ديوزده بود، تمنا کرد که همراه  چون عيسی سوار قايق می١٨
به خانه، نزد خويشان خود برو و به آنها «: اما عيسی اجازه نداد و گفت١٩. وی برود

پس آن مرد ٢٠» .ده استبگو که خداوند برای تو چه کرده و چگونه بر تو رحم نمو
آنچه عيسی برای او کرده بود، آغاز کرد و   رفت و در سرزمين ِدکاپوليس، به اعالم هر

  . شدند  مردم همه در شگفت می

  دختر يکی از رئيسان و زن بيمار 

در کنار دريا، جمعيتی انبوه . عيسی بار ديگر با قايق به آن سوی دريا رفت٢١
ئيسان کنيسه که يايروس نام داشت نيز به آنجا آمد و با يکی از ر٢٢. آمدند نزدش گرد

. دختر کوچکم در حال مرگ است«: کنان گفت و التماس٢٣ديدن عيسی به پايش افتاد 
پس عيسی با ٢۴» .تمنا دارم آمده، دست خود را بر او بگذاری تا شفا يابد و زنده ماَند

  . او رفت

. کردند آنها سخت بر او ازدحام می. راه افتادند  گروهی بسيار نيز از پی عيسی به
او تحت درمان ٢۶. در آن ميان، زنی بود که دوازده سال دچار خونريزی بود٢۵

جای  طبيباِن بسيار، رنج فراوان کشيده و همه دارايی خود را خرج کرده بود؛ اما به
پس چون درباره عيسی شنيد، از ميان جمعيت به ٢٧. آنکه بهبود يابد، بدتر شده بود

اگر حتی به «: زيرا با خود گفته بود٢٨. شت سر او آمد و ردای وی را لمس کردپ
دم خونريزی او قطع شد و در بدن  در همان٢٩» .ردايش دست بزنم، شفا خواهم يافت

عيسی در حاْل دريافت که نيرويی از ٣٠. خود احساس کرد که از آن بال شفا يافته است
چه کسی جامه مرا «: وی گرداند و پرسيدپس در ميان جمعيت ر. او صادر شده است

آنگاه . کنند بينی که مردم بر تو ازدحام می می«: شاگردان او پاسخ دادند٣١» لمس کرد؟



نگريست تا ببيند چه  اما عيسی به اطراف می٣٢“» چه کسی مرا لمس کرد؟”پرسی،  می
، لرزان دانست بر او چه گذشته است پس آن زن که می٣٣. کسی اين کار را کرده است

آنگاه عيسی به ٣۴. تمامی به او گفت  پای عيسی افتاد و حقيقت را به  و هراسان آمده، به
  » !بسالمت برو و از اين بال آزاد باش. دخترم، ايمانت تو را شفا داده است«: وی گفت

: ای از خانه يايروس، رئيس کنيسه، آمدند و گفتند گفت که عده او هنوز سخن می٣۵
عيسی چون سخن آنها را ٣۶» دهی؟ ديگر چرا استاد را زحمت می! دخترت ُمرد«

عيسی اجازه نداد جز ٣٧» .فقط ايمان داشته باش! مترس«: شنيد، به رئيس کنيسه گفت
چون به خانه ٣٨. پطرس و يعقوب و يوحنا، برادر يعقوب، کسی ديگر از پی او برود

گريند و شيون  ای بلند میای با صد پاست و عده  رئيس کنيسه رسيدند، ديد غوغايی به
اين غوغا و شيون برای چيست؟ دختر «: پس داخل شد و به آنها گفت٣٩. کنند می

پس از اينکه همه آنها را . اما آنها به او خنديدند۴٠» .نمرده، بلکه در خواب است
بيرون کرد، پدر و مادر دختر و همچنين شاگردانی را که همراهش بودند با خود 

آنگاه دست دختر را گرفت و به وی ۴١. ی که دختر بود، داخل شدبرگرفت و به جاي
او بيدرنگ ۴٢» !گويم برخيز ای دختر کوچک، به تو می«: ، يعنی»تاليتا کوم«: گفت

آنها از اين واقعه بينهايت . آن دختر دوازده ساله بود. رفتن آغاز کرد برخاست و راه
 نگذارند کسی از اين واقعه آگاه عيسی به آنان دستور اکيد داد که۴٣. شگفتزده شدند

  . شود و فرمود چيزی به آن دختر بدهند تا بخورد

  ۶مرقس 
  ايمانی مردم ناصره  بی

چون ٢. سپس عيسی آنجا را ترک گفت و با شاگردان خود به شهر خويش رفت١
بسياری با شنيدن سخنان او در . رسيد، به تعليم دادن در کنيسه پرداخت  روز َشّبات فرا

 اينها را از کجا کسب کرده است؟ اين چه مۀهاين مرد «: گفتند آنها می. شدندشگفت 
شود؟  دست او انجام می  حکمتی است که به او عطا شده؟ و اين چه معجزاتی است که به

مگر او آن نّجار نيست؟ مگر پسر مريم و برادِر يعقوب، يوشا، يهودا و شمعون ٣
پس در نظرشان ناپسند » کنند؟ ما زندگی نمینيست؟ مگر خواهران او اينجا، در ميان 

حرمت نباشد جز در ديار خود و در ميان خويشان  نبی بی«: عيسی بديشان گفت۴. آمد
ای انجام دهد، جز آنکه دست  او نتوانست در آنجا هيچ معجزه۵» !و در خانه خويش

 در حيرت ايمانی ايشان او از بی۶. خود را بر چند بيمار گذاشت و آنها را شفا بخشيد
  . بود

  مأموريت دوازده شاگرد 

او دوازده ٧. داد گشت و مردم را تعليم می سپس، عيسی در روستاهای اطراف می
دو فرستاد و به ايشان بر ارواح پليد  به خواند و آنها را دو  شاگردش را نزد خود فرا

 خود برای سفر، جز يک چوبدستی چيزی با«: به آنان دستور داد که٨. اقتدار بخشيد
پا کنيد، اما   افزار به پای٩. بار و نه پول در کمربندهای خود برنداريد؛ نه نان، نه کوله



ای وارد شديد، تا زمانی که در آن شهر هستيد،  چون به خانه١٠. جامه اضافی نپوشيد
ندهند، آنجا را  و اگر در جايی شما را نپذيرند، يا به شما گوش فرا١١. در آن خانه بمانيد

پس آنها ١٢» .ضد آنها  يد و خاک پاهايتان را نيز بتکانيد، تا شهادتی باشد برترک کن
ايشان ديوهای بسيار را بيرون ١٣. کردند که بايد توبه کنند رفته، به مردم موعظه می

  . راندند و بيماران بسيار را با روغن تدهين کرده، شفا بخشيدند

  دهنده  قتل يحيای تعميد

به گوش هيروديِس پادشاه رسيد، زيرا نام عيسی شهرت و اما خبر اين وقايع ١۴
دهنده از مردگان برخاسته و از   يحيای تعميد«: گفتند بعضی از مردم می. يافته بود

الياس « : گفتند ديگران می١۵» .رسد ظهور می  روست که اين قدرتها از او به  همين
اما چون ١۶» .ديرينپيامبری است مانند پيامبران «: گفتند ای نيز می عده» .است

اين همان يحيی است که من سرش را از تن جدا کردم و «: هيروديس اين را شنيد، گفت
  » !اکنون از مردگان برخاسته است

. دستور هيروديس يحيی را گرفته و او را بسته و به زندان افکنده بودند  زيرا به١٧
يشتر زن فيليُپس، برادر هيروديا پ. خاطر هيروديا کرده بود  هيروديس اين کار را به

يحيی به هيروديس گفته ١٨. هيروديس بود و اکنون هيروديس او را به زنی گرفته بود
دل   پس هيروديا از يحيی کينه به١٩» .حالل نيست که تو با زن برادرت باشی«: بود

زيرا هيروديس از يحيی ٢٠. توانست خواست او را بکشد، اما نمی داشت و می
رو از او محافظت   دانست و از اين ه او را مردی پارسا و مقدس میک  ترسيد، چرا می
با اين حال، . شد شنيد، بسيار سرگشته و حيران می گاه سخنان يحيی را می  هر. کرد می

  . داشت دادن به سخنان او را دوست می گوش فرا

پا   هيروديس در روز ميالد خود ضيافتی به. رسيد  سرانجام فرصت مناسب فرا٢١
. د و درباريان و فرماندهان نظامی خود و واالمرتبگان ايالت جليل را دعوت نمودکر
دختر هيروديا به مجلس درآمد و رقصيد و هيروديس و ميهمانانش را شادمان ٢٢

خواهی از من درخواست کن که آن را  چه می  هر«: آنگاه پادشاه به دختر گفت. ساخت
چه از من بخواهی، حتی نيمی   هر«: ، گفتهمچنين سوگند خورده٢٣» .به تو خواهم داد

چه «: او بيرون رفت و به مادر خود گفت٢۴» .از مملکتم را، به تو خواهم داد
دختر بيدرنگ بشتاب نزد ٢۵» .دهنده را َسِر يحيای تعميد«: مادرش پاسخ داد» بخواهم؟

بر َطَبقی دهنده را  اکنون سر يحيای تعميد خواهم هم از تو می«: پادشاه بازگشت و گفت
پاس سوگند خود و به احترام   پادشاه بسيار اندوهگين شد، اما به٢۶» .به من بدهی

پس بيدرنگ جالدی فرستاد و دستور ٢٧. ميهمانانش نخواست درخواست او را رد کند
و آن را بر ٢٨او رفته، سر يحيی را در زندان از تن جدا کرد . داد سر يحيی را بياورد
چون شاگردان يحيی اين را ٢٩. او نيز آن را به مادرش داد. ر دادَطَبقی آورد و به دخت

  . شنيدند، آمدند و بدن او را برداشته، به خاک سپردند

  خوراک دادن به پنج هزار تن 



و اما رسوالن نزد عيسی گرد آمدند و آنچه کرده و تعليم داده بودند به او ٣٠
هی دورافتاده بياييد و اندکی با من به خلوتگا«: عيسی ايشان را گفت٣١. بازگفتند
پس ٣٢. زيرا آمد و رفت مردم چندان بود که مجال نان خوردن هم نداشتند» .بياراميد

اما به هنگام عزيمت، گروهی بسيار ٣٣. تنها، با قايق عازم مکانی دورافتاده شدند
 پيش پياده به آن محل شتافتند و پس مردم، از همه شهرها پای. ايشان را ديدند و شناختند
چون عيسی از قايق پياده شد، جمعيتی بيشمار ديد و دلش ٣۴. از ايشان به آنجا رسيدند

پس به تعليم آنان . شبان بودند رحم آمد، زيرا همچون گوسفندانی بی  بر حال آنان به
نزديک غروب، شاگردان نزدش آمدند ٣۵. پرداخت و چيزهای بسيار به ايشان آموخت

مردم را روانه کن تا به ٣۶. وقت نيز هست  ت دورافتاده و ديراينجا مکانی اس«: و گفتند
عيسی در جواب ٣٧» .روستاها و مزارع اطراف بروند و برای خود خوراک بخرند

خواهی برويم و دويست  آيا می«: گفتند» .شما خود به ايشان خوراک دهيد«: فرمود
د و ببينيد چند نان بروي«: فرمود٣٨» دينار نان بخريم و به آنها بدهيم تا بخورند؟

آنگاه به ٣٩» .پنج نان و دو ماهی«: جو کردند و به او گفتند و پس پرس» .داريد
گونه مردم در   بدين۴٠. شاگردان خود فرمود تا مردم را دسته دسته بر سبزه بنشانند

آنگاه پنج نان و دو ماهی را برگرفت ۴١. های صد و پنجاه نفری بر زمين نشستند دسته
سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان خود . آورد جای  نگريست و شکر بهو به آسمان

همه خوردند و ۴٢. داد تا پيش مردم بگذارند و دو ماهی را نيز ميان همه تقسيم کرد
شمار مردانی ۴۴. آوردند های نان و ماهی، دوازده سبد پر گرد و از خرده۴٣سير شدند، 

  . که نان خوردند پنج هزار بود

  ن بر روی آب راه رفت

آن داشت که در آن حال که او مردم را   عيسی بيدرنگ شاگردان خود را بر۴۵
. ِصْيدا در آن سوی دريا بروند کرد، سوار قايق شوند و پيش از او به بيت مرخص می

  . پس از روانه کردن مردم، خود به کوه رفت تا دعا کند۴۶

ديد ۴٨. در خشکی تنها بودچون غروب شد، قايق به ميانه دريا رسيد و عيسی ۴٧
در حدود پاس چهارم از . وزيد زنند، زيرا باِد مخالف می زحمت پارو می  که شاگردان به
. سوی آنان رفت و خواست از کنارشان بگذرد  زنان بر روی آب به شب، عيسی گام

. اما چون شاگردان او را در حال راه رفتن بر آب ديدند، گمان کردند َشَبحی است۴٩
اما عيسی . زيرا از ديدن او بسيار وحشت کرده بودند۵٠گی فرياد برآوردند، پس هم

سپس ۵١» !مترسيد. داريد، من هستم دل قوی«: بيدرنگ با ايشان سخن گفت و فرمود
که   چرا۵٢اندازه شگفتزده شده بودند  ايشان بی. نشست نزد ايشان به قايق برآمد و باد فرو
  .  بلکه دلشان سخت شده بودمعجزه نانها را درک نکرده بودند،

آمدند و در آنجا لنگر  چون به کرانه ديگر رسيدند، در سرزمين ِجنيساِرت فرود۵٣
دوان به  و دوان۵۵دم عيسی را شناختند  از قايق که پياده شدند، مردم در۵۴. انداختند

است، جا که شنيدند او آنج سرتاسر آن منطقه رفتند و بيماران را بر تختها گذاشته، به هر
رفت، مردم بيماران را در  ای که می عيسی به هر روستا يا شهر يا مزرعه۵۶. بردند

کم گوشه ردايش را لمس کنند؛   کردند اجازه دهد دست گذاشتند و از او تمنا می ميدانها می
  . يافت کرد، شفا می که لمس می و هر



  ٧مرقس 
  لزوم پاکی درون 

 که از اورشليم آمده بودند، نزد عيسی گرد َفريسيان به همراه برخی از علمای دين١
. خورند و ديدند برخی از شاگردان او با دستهای نجس، يعنی ناشسته، غذا می٢آمدند 

َفريسيان و نيز تمامی يهوديان، به سنت مشايخ خود پايبندند و تا دستهای خود را طبق ٣
ا شستشو نکنند آيند، ت چون از بازار می۴. خورند آداب تطهير نشويند، خوراک نمی

ها،  دارند، همچون شستن پياله و بسيار سنن ديگر را نيز نگاه می. خورند چيزی نمی
چرا شاگردان «: پس َفريسيان و علمای دين از عيسی پرسيدند۵. ديگها و ظروف مسی

: او پاسخ داد۶» خورند؟ کنند، و با دستهای نجس غذا می تو طبق سنت مشايخ رفتار نمی
  چنانکه نوشته شده است، ! ه شما رياکاران چه خوب پيشگويی کردِاَشْعيا دربار«

  دارند،  ی خود مرا حرمت می اين قوم با لبها« ”

  . اما دلشان از من دور است

  کنند،  آنان بيهوده مرا عبادت می٧

  “ .و تعليمشان چيزی جز فرايض بشری نيست

  » .داريد میايد و سنتهای بشری را نگاه  شما احکام خدا را کنار گذاشته٨

گذاريد تا سّنت خود را نگاه  شما زيرکانه حکم خدا را کنار می«: سپس گفت٩
که پدر يا مادر  هر”و نيز “ دار، پدر و مادر خود را گرامی”زيرا موسی گفت، ١٠! داريد

تواند به پدر يا  گوييد شخص می اما شما می١١“ .خود را ناسزا گويد، بايد کشته شود
 -  يعنی وقف خدا - مکی که ممکن بود از من دريافت کنيد، قربان هر ک”: مادرش بگويد

شما اينچنين ١٣. گذاريد هيچ کاری برای پدر يا مادرش بکند گونه نمی  و بدين١٢“ است
شماريد  کنيد، کالم خدا را باطل می با سّنتهای خود، که آنها را به ديگران نيز منتقل می

  » .هيدد گونه کارها بسيار انجام می  و از اين

 شما به من مۀه«: خواند و گفت  عيسی ديگر بار آن جماعت را نزد خود فرا١۴
چيزی بيرون از آدمی نيست که بتواند با داخل  هيچ١۵: دهيد و اين را دريابيد  گوش فرا

آيد، وی را نجس  شدن به او، وی را نجس سازد، بلکه آنچه از درون آدمی بيرون می
  » !] دارد، بشنودکه گوش شنوا هر[١۶. سازد می

پس از آنکه جماعت را ترک گفت و به خانه درآمد، شاگردانش معنی َمَثل را از ١٧
دانيد که آنچه از بيرون به  کنيد؟ آيا نمی آيا شما نيز درک نمی«: گفت١٨. او پرسيدند

يابد، بلکه به  زيرا به دلش راه نمی١٩تواند او را نجس سازد؟  شود، نمی آدمی داخل می
عيسی با اين سخن، همه خوراکها را پاک » .شود رود و سپس دفع می کمش میدرون ش

آيد، آن است که او را  آنچه از درون آدمی بيرون می«: او ادامه داد٢٠. اعالم کرد



افکار پليد، : آيد زيرا اينهاست آنچه از درون و دل انسان بيرون می٢١. سازد نجس می
اهی، حيله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر و طمع، بدخو٢٢عفتی، دزدی، قتل، زنا،  بی

  » .سازد گيرد و آدمی را نجس می اين بديها همه از درون سرچشمه می٢٣. حماقت

  ايمان زن غيريهودی 

ای درآمد؛ اما  به خانه. عيسی آنجا را ترک گفت و به حوالی صور رفت٢۴
زنی ٢۵. داردبا اين حال نتوانست حضور خود را پنهان . خبر شود خواست کسی با نمی

که دختر کوچکش روح پليد داشت، چون شنيد او آنجاست، بيدرنگ آمد و به پاهای او 
 سوريه بود، از عيسی تمنا کرد ديو را يۀآن زن که يونانی و از مردمان فينيق٢۶. افتاد

بگذار نخست فرزندان سير شوند، زيرا «: عيسی به او گفت٢٧. از دخترش بيرون کند
بله، «: زن پاسخ داد٢٨» .فتن و پيش سگان انداختن روا نيستنان فرزندان را گر

عيسی ٢٩» .خورند های نان فرزندان می سرورم، اما سگان نيز در پای سفره از خرده
آن زن چون ٣٠» !خاطر اين سخنت، برو که ديو از دخترت بيرون آمد  به«: به او گفت

  . از او بيرون شده استبه خانه رسيد، ديد که دخترش بر بستر دراز کشيده و ديو 

  شفای مرد کر و الل 

سوی دريا رفته، از ميان   عيسی از سرزمين صور بازگشت و از راه صيدون به٣١
در آنجا مردی را نزد او آوردند که هم َکر بود و هم ٣٢. کرد قلمرو ِدکاپوليس عبور می

سی آن عي٣٣. از عيسی التماس کردند دست خويش را بر او بنهد. لکنت زبان داشت
کناری برد و انگشتان خود را در گوشهای او   مرد را از ميان جماعت بيرون آورده، به

سوی آسمان   آنگاه به٣۴. دهان انداخت و زبان آن مرد را لمس کرد  سپس آب. گذاشت
دم گوشهای آن  در٣۵» !باز شو« يعنی -» !ِافََّتح« : نظر کرده، آه عميقی کشيد و گفت

اما ٣۶. ی زبانش برطرف گرديد و توانست براحتی سخن گويدمرد باز شد و گرفتگ
چه بيشتر   ولی هر. عيسی آنها را قدغن کرد که اين موضوع را به کسی نگويند

: گفتند مردم با حيرت بسيار می٣٧. گفتند کرد، بيشتر از اين واقعه سخن می قدغنشان می
  » !کند ويا میچه او کرده، نيکوست؛ حتی کران را شنوا و گنگان را گ  هر«

  ٨مرقس 
  خوراک دادن به چهار هزار تن 

در آن روزها، باز جمعيتی انبوه گرد آمدند و چون چيزی برای خوردن نداشتند، ١
دلم بر حال اين مردم «٢: خواند و به ايشان فرمود  عيسی شاگردان خود را فرا

اگر ٣. ارندسوزد، زيرا اکنون سه روز است که با َمَنند و چيزی برای خوردن ند می
خواهند افتاد، زيرا   های خود بروند، در راه از پا در آنها را گرسنه روانه کنم تا به خانه
در اين بيابان از کجا «: شاگردان در پاسخ گفتند۴» .اند برخی از ايشان از راِه دور آمده

چند نان «: عيسی پرسيد۵» تواند برای سير کردن آنها نان فراهم آورد؟ کسی می
سپس هفت . آنگاه جماعت را فرمود تا بر زمين بنشينند۶» .هفت نان«: گفتند» ؟داريد



نان را گرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرده، به شاگرداِن خود داد تا پيش مردم 
پس عيسی برای . چند ماهی کوچک نيز داشتند٧. بگذارند؛ و شاگردان نيز چنين کردند

همه خوردند و سير شدند و ٨. مردم بگذارندآنها نيز شکرگزاری کرد و فرمود تا پيش 
در آنجا حدود چهار هزار تن ٩. های باقيمانده نيز گرد آوردند هفت زنبيل پر از خرده

و بيدرنگ با شاگردان سوار قايق شد و ١٠سپس عيسی جماعت را مرخص کرد . بودند
  . به ناحيه َدلمانوته رفت

  درخواست آيتی آسمانی 

آنها برای آزمايش، آيتی . دند و با او به مباحثه نشستندَفريسيان نزد عيسی آم١١
چرا اين نسل «: اما عيسی آهی از دل برآورد و گفت١٢. آسمانی از او خواستند

» .گويم که هيچ آيتی به آنها داده نخواهد شد خواستار آيت است؟ آمين، به شما می
  .  رفتسپس ايشان را ترک گفت و باز سوار قايق شد و به آن سوی دريا١٣

  توبيخ شاگردان 

اما شاگردان فراموش کرده بودند با خود نان بردارند، و در قايق بيش از يک ١۴
آگاه باشيد و از خميرمايه َفريسيان «: عيسی به آنان هشدار داد و فرمود١۵. نان نداشتند

اما شاگردان در ميان خود گفتگو کرده، ١۶» .و خميرمايه هيروديس دوری کنيد
عيسی که اين را دريافته ١٧» .رو چنين گفت که با خود نان نداريم  از آن«: گفتند می

دانيد  کنيد؟ آيا هنوز نمی  اينکه نان نداريد با هم بحث میۀچرا دربار«: بود، به آنها گفت
بينيد و گوش  آيا چشم داريد و نمی١٨کنيد؟ آيا دل شما هنوز سخت است؟  و درک نمی
هنگامی که پنج نان را برای پنج هزار تن ١٩اد نداريد؟ شنويد؟ و آيا به ي داريد و نمی

» .دوازده سبد«: گفتند» پاره کردم، چند سبد پر از تکه نانهای باقيمانده جمع کرديد؟
و چون هفت نان را برای چهار هزار تن پاره کردم، چند زنبيل پر از تکه نانهای «٢٠

آيا هنوز «: عيسی بديشان فرمودآنگاه ٢١» .هفت زنبيل«: گفتند» باقيمانده جمع کرديد؟
  » کنيد؟ درک نمی

  ِصْيدا  شفای مرد نابينا در بيت

ای مردی نابينا را نزد عيسی آورده، تمنا  ِصْيدا رسيدند، عده و چون به بيت٢٢
عيسی دست آن مرد را گرفت و او را از دهکده ٢٣. کردند که بر او دست بگذارد

: نداخت و دستهای خود را بر او نهاد و پرسيددهان بر چشمان او ا  سپس آب. بيرون برد
مردم را همچون درختانی در «: آن مرد سر بلند کرد و گفت٢۴» بينی؟ چيزی می«

آنگاه . پس عيسی ديگر بار دستهای خود را بر چشمان او نهاد٢۵» .بينم حرکت می
 او عيسی٢۶. ديد چيز را بخوبی می چشمانش باز شده، بينايی خود را بازيافت، و همه

  » .به دهکده بازنگرد«:  خانه کرد و فرمودنۀرا روا

   عيسی ۀاعتراف پطرس دربار



در راه، از . عيسی با شاگردان خود به روستاهای اطراف قيصريه فيليُپس رفت٢٧
گويند  بعضی می«: پاسخ دادند٢٨» به گفته مردم من ِکه هستم؟«: شاگردان خود پرسيد

گويند يکی از  ای ديگر نيز می گويند الياسی و عده یای م دهنده هستی، عده يحيای تعميد
» گوييد؟ به نظر شما من که هستم؟ شما چه می«: از آنان پرسيد٢٩» .پيامبران هستی
اما عيسی ايشان را منع کرد که درباره او به ٣٠» .تو مسيح هستی«: پطرس پاسخ داد

  . کسی چيزی نگويند

   مرگ و رستاخيز خود ۀپيشگويی عيسی دربار

دادن آنها درباره اين حقيقت آغاز کرد که الزم است پسر  آنگاه عيسی به تعليم٣١
انسان زحمت بسيار بيند و از سوی مشايخ و سران کاهنان و علمای دين رد شده، کشته 

چون عيسی اين را آشکارا اعالم کرد، پطرس او ٣٢. شود و پس از سه روز برخيزد
اما عيسی روی برگردانيده، به ٣٣. کردرا به کناری برد و شروع به سرزنش او 

دور شو از من، ای «: شاگردان خود نگريست و پطرس را سرزنش کرد و گفت
  » .زيرا افکار تو انسانی است، نه الهی! شيطان

اگر کسی بخواهد «: خواند و به آنان گفت  آنگاه جماعت را با شاگردان خود فرا٣۴
. صليب خويش را برگيرد و از پی من بيايدمرا پيروی کند، بايد خود را انکار کرده، 

که  که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ اما هر زيرا هر٣۵
. خاطر انجيل جان خود را از دست بدهد، آن را نجات خواهد داد  خاطر من و به  به
سان برای ان٣٧انسان را چه سود که تمامی دنيا را ِبَبرد اما جان خود را ببازد؟ ٣۶

که در ميان اين نسِل زناکار و  زيرا هر٣٨تواند بدهد؟  بازيافتن جان خود چه می
گناهکار از من و سخنانم عار داشته باشد، پسر انسان نيز آنگاه که در جالل پدر خود 

  » .همراه با فرشتگان مقدس آيد، از او عار خواهد داشت

  ٩مرقس 
اند که تا آمدن  گويم، برخی اينجا ايستاده آمين، به شما می«: نيز ايشان را فرمود١
  » . پادشاهی خدا را نبينند، طعم مرگ را نخواهند چشيدنۀدانيرومن

  دگرگونی سيمای عيسی 

شش روز بعد، عيسی پطرس و يعقوب و يوحنا را برگرفت و آنها را تنها با خود ٢
ای او دگرگون در آنجا، در حضور ايشان، سيم. بر فراز کوهی بلند برد تا خلوت کنند

تواند  ای نمی گونه که در جهان هيچ ماّده  اش درخشان و بسيار سفيد شد، آن جامه٣. گشت
در آن هنگام، الياس و موسی در برابر چشمان ايشان ۴. ای را چنان سفيد گرداند جامه

استاد، بودن ما «: پطرس به عيسی گفت۵. ظاهر شدند و با عيسی به گفتگو پرداختند
پس بگذار سه سرپناه بسازيم، يکی برای تو، يکی برای موسی و . کوستدر اينجا ني

. دانست چه بگويد، زيرا سخت ترسيده بودند پطرس نمی۶» .يکی هم برای الياس
اين است پسر محبوبم، «رسيد که،   بر گرفت و ندايی از ابر در آنگاه ابری آنها را در٧



کس را نزد  ف نگريستند، جز عيسی هيچناگاه، چون به اطرا  به٨» .دهيد  به او گوش فرا
  . خود نديدند

اند  آمدند، عيسی به ايشان فرمان داد که آنچه ديده هنگامی که از کوه فرود می٩
آنان اين ماجرا ١٠. برای کسی بازگو نکنند تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخيزد

. چيست» ستن از مردگانبرخا«پرسيدند که  را بين خود نگاه داشتند، اما از يکديگر می
» گويند نخست بايد الياس بيايد؟ چرا علمای دين می«: آنگاه از عيسی پرسيدند١١
اما چرا . چيز را اصالح کند آيد تا همه البته که نخست الياس می«: عيسی پاسخ داد١٢

بعالوه، ١٣در مورد پسر انسان نوشته شده است که بايد رنج بسيار کشد و تحقير شود؟ 
 او نوشته شده است، آمد و آنان ۀگونه که دربار  گويم که الياس، همان ما میمن به ش

  » .آنچه خواستند با وی کردند  هر

  شفای پسر ديوزده 

اند و  چون نزد بقيه شاگردان رسيدند، ديدند گروهی بيشمار گردشان ايستاده١۴
همگی غرق در جماعت تا عيسی را ديدند، ١۵. کنند علمای دين نيز با ايشان مباحثه می

چيز با   چهۀدربار«: عيسی پرسيد١۶. دوان آمده، او را سالم دادند حيرت شدند و دوان
استاد، پسرم را نزدت «: مردی از ميان جمعيت پاسخ داد١٧» کنيد؟ آنها بحث می

. او گرفتار روحی است که قدرت سخن گفتن را از وی بازگرفته است. ام آورده
کند و  ای که دهانش کف می گونه  افکند، به ينش میگيرد، به زم چون او را می١٨

از شاگردانت خواستم آن روح را . شود دندانهايش به هم فشرده شده، بدنش خشک می
ايمان، تا به کی با  ای نسل بی«: عيسی در پاسخ گفت١٩» .بيرون کنند، اما نتوانستند

آوردند و روح چون پس او را ٢٠» .شما باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من بياوريد
ای که بر زمين افتاد و در همان حال  گونه  دم پسر را به تشنج افکند به عيسی را ديد، در

چند وقت «: عيسی از پدر او پرسيد٢١. که کف بر دهان آورده بود، بر خاک غلتان شد
و بارها اين روح او را ٢٢. از کودکی«: پاسخ داد» است که به اين وضع دچار است؟

» .توانی بر ما شفقت فرما و ياريمان ده اگر می. ا آتش افکنده تا هالکش کنددر آب ي
» .چيز ممکن است توانی؟ برای کسی که ايمان دارد همه اگر می«: عيسی گفت٢٣
ايمانی خود  ايمان دارم؛ ياريم ده تا بر بی«: پدِر آن پسر بيدرنگ با صدای بلند گفت٢۴

آيند، بر روح پليد  دوان به آن سو می دوانچون عيسی ديد که گروهی ٢۵» !غالب آيم
دهم از او بيرون آيی و ديگر  ای روح َکر و الل، به تو دستور می«: نهيب زده، گفت

ای برکشيد و پسر را سخت تکان داده، از وی  روح نعره٢۶» !هرگز به او داخل نشوی
» .مرده است «:ای که بسياری گفتند گونه  جان شد، به پسر همچون پيکری بی. بيرون آمد

چون عيسی ٢٨. پا ايستاد  اما عيسی دسِت پسر را گرفته، او را برخيزانيد، و پسر بر٢٧
چرا ما نتوانستيم آن روح را «: به خانه رفت، شاگردانش در خلوت از او پرسيدند

  » .آيد اين جنس جز به دعا بيرون نمی«: پاسخ داد٢٩» بيرون کنيم؟

خواست کسی  عيسی نمی. از ميان جليل گذشتندآنها آن مکان را ترک کردند و ٣٠
باره بديشان سخن  داد و در اين زيرا شاگردان خود را تعليم می٣١بداند او کجاست، 

اما سه . دست مردم تسليم خواهد شد و او را خواهند کشت  پسر انسان به«: گفت که می



د و ولی منظور او را درنيافتن٣٢» .خواهد خاست  روز پس از کشته شدن، بر
  . ترسيدند از او سؤال کنند می

  بزرگی در چيست؟ 

: هنگامی که در خانه بودند، عيسی از شاگردان پرسيد. سپس به َکَفرناحوم آمدند٣٣
ايشان خاموش ماندند، زيرا در راه در ٣۴» کرديد؟ چيز بحث می  چهۀبين راه، دربار«
سی بنشست و آن دوازده عي٣۵. کردند که کداميک از آنها بزرگتر است باره بحث می اين

» .خواهد نخستين باشد، بايد آخرين و خادم همه باشد که می هر«: خواند و گفت  تن را فرا
سپس کودکی را برگرفته، در ميان ايشان قرار داد و در آغوشش کشيده، به آنها ٣۶
که مرا  که چنين کودکی را به نام من بپذيرد، مرا پذيرفته است؛ و هر هر«٣٧: گفت
  » .د، نه مرا، بلکه فرستنده مرا پذيرفته استبپذير

  ضد ما نيست، با ماست   که بر هر

کرد، اما چون  استاد، شخصی را ديديم که به نام تو ديو اخراج می«: يوحنا گفت٣٨
تواند به  باَزش مداريد، زيرا کسی نمی«: عيسی گفت٣٩» .از ما نبود، او را بازداشتيم

ضد ما نيست، با   که بر زيرا هر۴٠. ر حق من بد بگويدنام من معجزه کند و دمی بعد، د
که از آن سبب که به مسيح تعلق داريد حتی جامی  گويم، هر آمين، به شما می۴١. ماست

  . پاداش نخواهد ماند گمان بی آب به نام من به شما بدهد، بی

  باب وسوسه و لغزش   تعليم در

ن ايمان دارند لغزش خوَرد، که سبب شود يکی از اين کوچکان که به م و هر«۴٢
! بود که سنگ آسيابی بزرگ به گردنش بياويزند و به دريا افکنند او را بهتر آن می

زيرا تو را بهتر آن است که عليل به . لغزاند، آن را قطع کن اگر دستت تو را می۴٣
. شود حيات راه يابی تا آنکه با دو دست به دوزخ روی، به آتشی که هرگز خاموش نمی

و اگر پايت تو را ۴۵.] شود ميرد و آتش آن خاموش نمی جايی که کرم آنها نمی[ ۴۴
زيرا تو را بهتر آن است که لنگ به حيات راه يابی، تا آنکه . لغزاند، آن را قطع کن می

ميرد و آتش آن خاموش  جايی که کرم آنها نمی[ ۴۶. با دو پا به دوزخ افکنده شوی
آر، زيرا تو را بهتر آنکه با  در  لغزاند، آن را به میو اگر چشمت تو را ۴٧.] شود نمی

جايی ۴٨يک چشم به پادشاهی خدا راه يابی، تا آنکه با دو چشم به دوزخ افکنده شوی، 
  که 

  ميرد  کرم آنها نمی« ”

  “ .پذيرد و آتش، خاموشی نمی

نمک نيکوست، اما اگر خاصيتش را ۵٠. زيرا همه با آتش نمکين خواهند شد«۴٩
توان آن را نمکين ساخت؟ شما نيز در خود نمک داشته باشيد   بدهد، چگونه میاز دست

  » .سر بريد  و با يکديگر در صلح و صفا به



  ١٠مرقس 
. عيسی آن مکان را ترک کرد و به نواحی يهوديه و آن سوی رود اردن رفت١
  . داد تعليم می خود، به آنها شۀبه روال همي  بار جماعتها نزد او گرد آمدند، و او بنا ديگر

   ازدواج و طالق ۀتعليم دربار

آيا جايز است «: شماری از َفريسيان نزدش آمدند و برای آزمايش از او پرسيدند٢
موسی چه حکمی به شما «: عيسی در پاسخ گفت٣» که مرد زن خود را طالق دهد؟

ا رها ای بنويسد و زن خود ر موسی اجازه داده که مرد طالقنامه«: گفتند۴» داده است؟
. سبب سختدلی شما اين حکم را برايتان نوشت  موسی به«: عيسی به آنها فرمود۵» .کند
از اين سبب مرد پدر و ”و ٧“ .ايشان را مرد و زن آفريد”اما از آغاز خلقت، خدا ۶

“ .و آن دو يک تن خواهند شد٨مادر خود را ترک گفته، به زن خويش خواهد پيوست، 
پس آنچه را خدا پيوست، ٩. باشند و نيستند، بلکه يک تن میبنابراين، از آن پس ديگر د

  » .انسان جدا نسازد

بار درباره اين موضوع از عيسی سؤال  چون در خانه بودند، شاگردان ديگر١٠
که زن خود را طالق دهد و زنی ديگر اختيار کند، نسبت  هر«: عيسی فرمود١١. کردند

 از شوهر خود طالق گيرد و شوهری و اگر زنی١٢. به زن خود مرتکب زنا شده است
  » .ديگر اختيار کند، مرتکب زنا شده است

  عيسی و کودکان 

اما شاگردان مردم . مردم کودکان را نزد عيسی آوردند تا بر آنها دست بگذارد١٣
عيسی چون اين را ديد، خشمگين شد و به ١۴. را برای اين کار سرزنش کردند

 نزد من آيند؛ آنان را بازمداريد، زيرا پادشاهی بگذاريد کودکان«: شاگردان خود گفت
که پادشاهی خدا را همچون  گويم، هر آمين، به شما می١۵. خدا از آن چنين کسان است

آنگاه کودکان را در آغوش کشيده، ١۶» .کودکی نپذيرد، هرگز بدان راه نخواهد يافت
  . بر آنان دست نهاد و ايشان را برکت داد

  جوان ثروتمند 

: دوان آمده، در برابرش زانو زد و پرسيد راه افتاد، مردی دوان  عيسی بهچون ١٧
چرا مرا «: عيسی پاسخ داد١٨» استاد نيکو، چه کنم تا وارث حيات جاويدان شوم؟«

قتل مکن، ”: دانی احکام را می١٩. کس نيکو نيست جز خدا فقط خوانی؟ هيچ نيکو می
ری مکن، پدر و مادر خود را زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، فريبکا

جا  استاد، همه اينها را از کودکی به«: آن مرد در پاسخ گفت٢٠“» .دار گرامی
تو را يک چيز کم است؛ «: عيسی به او نگريست و محبتش کرد و گفت٢١» .ام آورده

. برو آنچه داری بفروش و بهايش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت



مرد از اين سخن نوميد شد و اندوهگين از آنجا ٢٢» .از من پيروی کنآنگاه بيا و 
  . رفت، زيرا ثروت بسيار داشت

چه دشوار است راهيابی «: عيسی به اطراف نگريسته، به شاگردان خود گفت٢٣
اما عيسی بار . شاگردان از سخنان او در شگفت شدند٢۴» !ثروتمندان به پادشاهی خدا

گذشتن ٢۵! يافتن به پادشاهی خدا چه دشوار است رزندان، راهای ف«: ديگر به آنها گفت
» .شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهيابی شخص ثروتمند به پادشاهی خدا

تواند  پس چه کسی می«: گفتند شاگردان که بسيار شگفتزده بودند، به يکديگر می٢۶
کن است، اما برای انسان نامم«: عيسی بديشان چشم دوخت و گفت٢٧» نجات يابد؟

  » .چيز برای خدا ممکن است برای خدا چنين نيست؛ زيرا همه

ايم و از  چيز را ترک گفته اينک ما همه«: آنگاه پطرس سخن آغاز کرد و گفت٢٨
خاطر   گويم، کسی نيست که به آمين، به شما می«: عيسی فرمود٢٩» .کنيم تو پيروی می

اهران يا مادر يا پدر يا فرزندان يا امالک خاطر انجيل، خانه يا برادران يا خو  من و به
ها و برادران و  و در اين عصر صد برابر بيشتر خانه٣٠خود را ترک کرده باشد، 

دست نياورد، و در    به- و همراه آن، آزارها -خواهران و مادران و فرزندان و امالک 
لين هستند اما بسياری که او٣١. مند نگردد عصر آينده نيز از حيات جاويدان بهره

  » !آخرين خواهند شد و آخرينها اولين

   مرگ و رستاخيز خود ۀپيشگويی عيسی دربار

شاگردان در . پيمود آنان در راه اورشليم بودند و عيسی پيشاپيش ايشان راه می٣٢
بار آن دوازده تن  عيسی ديگر. رفتند، هراسان شگفت بودند و کسانی که از پی آنها می

: فرمود٣٣. بايست بر او بگذرد، برايشان بيان کرد نچه را میکناری برد و آ  را به
در آنجا پسر انسان را به سران کاهنان و علمای دين تسليم . رويم اينک به اورشليم می«

. آنان او را به مرگ محکوم خواهند نمود و به غيريهوديان خواهند سپرد. خواهند کرد
اش زده، خواهند  د انداخت و تازيانهدهان خواهن  ايشان استهزايش کرده، بر وی آب٣۴

  » .خواهد خاست  اما پس از سه روز بر. کشت

  درخواست يعقوب و يوحنا 

استاد، تقاضا داريم آنچه از «: يعقوب و يوحنا پسران ِزِبدی نزد او آمدند و گفتند٣۵
جای  خواهيد برايتان به چه می«: بديشان گفت٣۶» !جای آوری خواهيم، برايمان به تو می

عطا فرما که در جالل تو، يکی بر جانب راست و ديگری بر «: گفتند٣٧» ورم؟آ
آيا . خواهيد دانيد چه می شما نمی«: عيسی به آنها فرمود٣٨» .جانب چپ تو بنشينيم

» گيرم، بگيريد؟ نوشم، بنوشيد و تعميدی را که من می توانيد از جامی که من می می
نوشم،  شکی نيست که از جامی که من می«: دعيسی فرمو» .توانيم آری، می«: گفتند٣٩

اما بدانيد که نشستن بر ۴٠. گيرم، خواهيد گرفت خواهيد نوشيد و تعميدی را که من می
اين جايگاه از آِن . جانب راست و چِپ من، در اختيار من نيست تا آن را به کسی ببخشم

  » .کسانی است که برايشان فراهم شده است



.  اين امر آگاه شدند، بر يعقوب و يوحنا خشم گرفتندچون ده شاگرد ديگر از۴١
دانيد آنان که حاکمان ديگر قومها شمرده  شما می«: خواند و گفت  عيسی ايشان را فرا۴٢
اما در ۴٣. رانند کنند و بزرگانشان بر ايشان فرمان می شوند بر ايشان سروری می می

. رگ باشد، بايد خادم شما شودخواهد در ميان شما بز که می هر. ميان شما چنين نباشد
چنانکه پسر ۴۵. خواهد در ميان شما اّول باشد، بايد غالم همه گردد که می و هر۴۴

انسان نيز نيامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهايی به 
  » .عوض بسياری بدهد

  شفای بارتيمائوس کور 

سی با شاگردان خود و جمعيتی انبوه َاريحا را و چون عي. آنگاه به َاريحا آمدند۴۶
. گفت، گدايی کور به نام بارتيمائوس، پسر تيمائوس، در کنار راه نشسته بود ترک می

ای عيسی، پسر داوود، بر «: چون شنيد که عيسای ناصری است، فرياد برکشيد که۴٧
او بيشتر بسياری از مردم بر او عتاب کردند که خاموش شود، اما ۴٨» !من رحم کن
او را «: عيسی ايستاد و فرمود۴٩» !ای پسر داوود، بر من رحم کن«: زد فرياد می

برخيز که تو ! دار دل قوی«: خوانده، به وی گفتند  پس آن مرد کور را فرا» .خوانيد  فرا
او بيدرنگ عبای خود را به کناری انداخته، از جای برجست و نزد ۵٠» .خواند را می

استاد، «: پاسخ داد» خواهی برايت بکنم؟ چه می«: از او پرسيدعيسی ۵١. عيسی آمد
» .برو که ايمانت تو را شفا داده است«: عيسی به او فرمود۵٢» .خواهم بينا شوم می

  . دم بينايی خود را بازيافت و از پی عيسی در راه روانه شد آن مرد، در

  ١١مرقس 
   عيسی به اورشليم نۀورود شاها

َعْنيا رسيدندکه نزديک اورشليم در دامنه کوه زيتون بود،  بيتفاجی و  چون به بيت١
ای که پيش  به دهکده«: و به آنان فرمود٢عيسی دو تن از شاگردان خود را فرستاد 

 کنون   محض ورود، کره االغی را بسته خواهيد يافت که تا  به. روی شماست، برويد
چرا ”: اگر کسی از شما پرسيد٣. آن را باز کنيد و بياوريد. کسی بر آن سوار نشده است

خداوند بدان نياز دارد و بيدرنگ آن را به اينجا باز خواهد ”: بگوييد“ کنيد؟ چنين می
ای کره االغی را يافتند که مقابل دری  آن دو رفتند و بيرون، در کوچه۴“» .فرستاد

ا ايستاده در همان هنگام، بعضی از کسانی که آنج۵. پس آن را باز کردند. بسته شده بود
گونه که عيسی بديشان   آن دو همان۶» کنيد؟ چرا کره االغ را باز می«: بودند پرسيدند

آنگاه کره االغ را نزد عيسی آورده، ٧. فرموده بود، پاسخ دادند؛ پس گذاشتند آنها بروند
بسياری از مردم نيز رداهای خود ٨. رداهای خود را بر آن افکندند، و عيسی سوار شد

هايی را که در مزارع بريده بودند، در راه  ای نيز شاخه راه گستردند و عدهرا بر سر 
کنان  آمدند، فرياد رفتند و آنان که از پس او می کسانی که پيشاپيش او می٩. گستردند می
  : گفتند می

  » !هوشيعانا«



  » !آيد خجسته باد او که به نام خداوند می«

  » !رسد می  اخجسته باد پادشاهی پدر ما داوود که فر«١٠

  » !هوشيعانا در عرش برين«

چيز را مالحظه کرد،  در آنجا همه. پس عيسی به اورشليم درآمد و به معبد رفت١١
  . َعْنيا رفت وقت بود همراه با آن دوازده تن به بيت  اما چون دير

  عيسی در معبد 

 از دور درخت١٣. َعْنيا، عيسی گرسنه شد روز بعد، به هنگام خروج از بيت١٢
چون نزديک شد، . انجيری ديد که برگ داشت؛ پس پيش رفت تا ببيند ميوه دارد يا نه

پس خطاب به درخت ١۴. جز برگ چيزی بر آن نيافت، زيرا هنوز فصل انجير نبود
  . شاگردانش اين را شنيدند» !مباد که ديگر هرگز کسی از تو ميوه خوَرد«: گفت

بد درآمد و به بيرون راندن کسانی چون به اورشليم رسيدند، عيسی به صحن مع١۵
او تختهای صّرافان و بساط کبوترفروشان را . کردند ستد می و آغاز کرد که در آنجا داد

. و اجازه نداد کسی برای حمل کاال از ميان صحن معبد عبور کند١۶واژگون کرد 
  مگر نوشته نشده است که، «: سپس به آنها تعليم داد و گفت١٧

  ؟ “ عا برای همه قومها خوانده خواهد شد من خانه دنۀخا« ”

  » .ايد ساخته“  دزداننۀال”اما شما آن را 

سران کاهنان و علمای دين چون اين را شنيدند در پی راهی برای کشتن او ١٨
.  جمعيت از تعاليم او در شگفت بودندمۀهکه   ترسيدند، چرا برآمدند، زيرا از او می

  .  شهر بيرون رفتندچون غروب شد، عيسی و شاگردان از١٩

  خشک شدن درخت انجير 

پطرس ٢١. بامدادان، در راه، درخت انجير را ديدند که از ريشه خشک شده بود٢٠
درخت انجيری که نفرين کردی، ! استاد، بنگر«: ماجرا را به ياد آورد و به عيسی گفت

شما آمين، به ٢٣. به خدا ايمان داشته باشيد«: عيسی پاسخ داد٢٢» .خشک شده است
و در دل “ از جا کنده شده، به دريا افکنده شو،”گويم که اگر کسی به اين کوه بگويد،  می

گويد روی خواهد داد، برای او انجام  خود شک نکند بلکه ايمان داشته باشد که آنچه می
آنچه در دعا درخواست کنيد، ايمان داشته باشيد   گويم، هر پس به شما می٢۴. خواهد شد

  . ايد، و از آن شما خواهد بود تهکه آن را ياف

ايستيد، اگر نسبت به کسی چيزی به دل داريد، او را  گاه به دعا می  پس هر«٢۵
اما اگر شما [ ٢۶. ببخشيد تا پدر شما نيز که در آسمان است، خطاهای شما را ببخشايد

  » .]نبخشيد، پدر شما نيز که در آسمان است، خطاهای شما را نخواهد بخشيد



   اجازه و اختيار عيسی ۀربارسؤال د

زد،  هنگامی که عيسی در صحن معبد گام می. آنها بار ديگر به اورشليم آمدند٢٧
ای اين   به چه اجازه«: پرسيدند٢٨سران کاهنان و علمای دين و مشايخ نزد او آمده، 

عيسی در ٢٩» کنی؟ چه کسی حق انجام اين کارها را به تو داده است؟ کارها را می
به من پاسخ دهيد تا من نيز به شما بگويم به . من نيز از شما پرسشی دارم«: تپاسخ گف
تعميد يحيی از آسمان بود يا از انسان؟ پاسخ ٣٠. کنم ای اين کارها را می چه اجازه

: ، خواهد گفت“از آسمان بود”اگر بگوييم، «: آنها بين خود بحث کرده، گفتند٣١» .دهيد
 از مردم بيم -» ...“از انسان بود”اگر بگوييم، ٣٢“ ؟پس چرا به او ايمان نياورديد”

: پس به عيسی پاسخ دادند٣٣. دانستند داشتند، زيرا همه يحيی را پيامبری راستين می
ای اين کارها را  گويم به چه اجازه من نيز به شما نمی«: عيسی گفت» .دانيم نمی«
  » .کنم می

  ١٢مرقس 
  َمَثل باغبانان شرور 

مردی تاکستانی َغرس «: َثلها با ايشان سخن آغاز کرد و گفتسپس عيسی به َم١
. انگور َکند و برجی بنا کرد ای برای گرفتن آب کرد و ِگرد آن ديوار کشيد و حوضچه

در موسم برداشت ٢. سپس تاکستان را به چند باغبان اجاره داد و خود به سفر رفت
. تاکستان را از آنها بگيردمحصول، غالمی نزد باغبانان فرستاد تا مقداری از ميوه 

سپس غالمی ديگر نزد آنها ۴. اما آنها غالم را گرفته، زدند و دست خالی بازگرداندند٣
باز غالمی ديگر ۵. فرستاد، ولی باغبانان َسرش را شکستند و با او بيحرمتی کردند

 زدند گونه با بسياری ديگر رفتار کردند؛ بعضی را  و به همين. فرستاد، اما او را کشتند
. او تنها يک تن ديگر داشت که بفرستد و آن، پسر محبوبش بود۶. و بعضی را کشتند

اما ٧“ .پسرم را حرمت خواهند داشت”: پس او را آخر همه روانه کرد و با خود گفت
اين وارث است؛ بياييد او را بکشيم تا ميراث از آن ما ”: باغبانان به يکديگر گفتند

حال، صاحب تاکستان ٩. شتند و از تاکستان بيرون افکندندپس او را گرفته، ک٨“ .شود
چه خواهد کرد؟ خواهد آمد و باغبانان را هالک کرده، تاکستان را به ديگران خواهد 

  : ايد که مگر در کتب مقدس نخوانده١٠. سپرد

  همان سنگی که معماران رد کردند، « ”

  سنگ اصلی بنا شده است؛ 

  خداوند چنين کرده ١١

  » ؟“ نمايد ما شگفت میو در نظر 

آن شدند عيسی را گرفتار کنند، زيرا دريافتند که اين َمَثل را درباره آنها   آنگاه بر١٢
  . گفته است، اما از جمعيت بيم داشتند؛ پس او را ترک کردند و رفتند



   پرداخت خراج ۀسؤال دربار
 با سخنان سپس بعضی از َفريسيان وهيروديان را نزد عيسی فرستادند تا او را١٣

دانيم مردی صادق  استاد، می«: آنها نزد او آمدند و گفتند١۴. خودش به دام اندازند
کنی، بلکه راه خدا را  هستی و از کسی باک نداری، زيرا بر صورت ظاهر نظر نمی

آيا بايد بپردازيم يا ١۵آيا پرداخت خراج به قيصر رواست يا نه؟ . آموزانی بدرستی می
آزماييد؟ ديناری نزد من  چرا مرا می«: ياکاری آنها پی برد و گفتاما عيسی به ر» نه؟

نقش و نام روی اين «: از ايشان پرسيد. ای آوردند سکه١۶» .بياوريد تا آن را ببينم
پس مال «: عيسی به آنها گفت١٧» .از آِن قيصر«: پاسخ دادند» سکه از آِن کيست؟

  . نها از سخنان او حيران ماندندآ» .قيصر را به قيصر بدهيد و مال خدا را به خدا

   قيامت ۀسؤال دربار

: سپس َصّدوقيان که منکر قيامتند، نزد وی آمدند و سؤالی از او کرده، گفتند١٨
استاد، موسی برای ما نوشت که اگر برادر مردی بميرد و همسرش فرزندی «١٩

. د باقی گذاردنداشته باشد، آن َمرد بايد او را به زنی بگيرد تا نسلی برای برادر خو
پس برادر ٢١. فرزند ُمرد برادر نخستين زنی گرفت، و بی. باری، هفت برادر بودند٢٠

به ٢٢. برادر سوم نيز چنين شد. فرزند مرد دوم آن بيوه را به زنی گرفت، اما او نيز بی
. سرانجام، آن زن نيز ُمرد. جا نگذاشت يک از هفت برادر فرزندی به  سان، هيچ  همين
يک از آنها خواهد بود، زيرا هر هفت برادر او  در قيامت، آن زن همسر کدامحال، ٢٣

  » را به زنی گرفته بودند؟

رو که نه از کتب مقدس آگاهيد   آيا گمراه نيستيد، از آن«: عيسی به ايشان فرمود٢۴
گيرند و نه شوهر  خيزند، نه زن می زيرا هنگامی که مردگان بر٢۵و نه از قدرت خدا؟ 

 برخاستن ۀاما دربار٢۶. کنند؛ بلکه همچون فرشتگان آسمان خواهند بود یاختيار م
: ايد که در ماجرای بوته، چگونه خدا به او فرمود مردگان، آيا در کتاب موسی نخوانده

او نه خدای مردگان، ٢٧؟ “ من هستم خدای ابراهيم و خدای اسحاق و خدای يعقوب”
  » !گمراهيدشما براستی بسيار . بلکه خدای زندگان است

  بزرگترين ُحکم 

چون ديد که . يکی از علمای دين به آنجا نزديک شد و گفتگوی آنها را شنيد٢٨
کدام حکم شريعت، مهمتريِن همه «: عيسی پاسخی نيکو به آنها داد، از او پرسيد

بشنو ای اسرائيل، خداونْد ”: مهمترين حکم اين است«: عيسی به او فرمود٢٩» است؟
خداونْد خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با ٣٠. ِد يکتاستخدای ما، خداون

ات را  همسايه”: دومين حکم اين است٣١“ .تمامی فکر و با تمامی قوت خود دوست بدار
آن عالم دين به او ٣٢» .بزرگتر از اين دو حکمی نيست“ .همچون خويشتن دوست بدار

و به ٣٣کی است و جز او خدايی نيست، براستی که خدا ي! نيکو فرمودی، استاد«: گفت
 خود را يۀاو با تمامی دل و با تمامی عقل و با تمامی قوت خود مهر ورزيدن و همسا

» .همچون خويشتن دوست داشتن، از همه هدايای سوختنی و قربانيها مهمتر است



» .از پادشاهی خدا دور نيستی«: چون عيسی ديد که عاقالنه پاسخ داد، به او فرمود٣۴
  . کس جرأت نکرد چيزی از او بپرسد از آن پس، ديگر هيچ

  مسيح پسر کيست؟ 

چگونه است که علمای «: داد، پرسيد هنگامی که عيسی در صحن معبد تعليم می٣۵
  : القدس گفته است داوود، خود به الهاِم روح٣۶گويند مسيح پسر داوود است؟  دين می

  : خداوند به خداوند من گفت« ”

  من بنشين به دست راست «

  »“ .تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زير پايت سازم

» تواند پسر داوود باشد؟ خواَند، او چگونه می اگر داوود خود، او را خداوند می٣٧
  . دادند می  انبوه جمعيت با خوشی به سخنان او گوش فرا

   رهبران دينی ۀهشدار دربار

دارند در  ر باشيد که دوست میاز علمای دين برحذ«: پس در تعليم خود فرمود٣٨
ها  و در کنيسه٣٩قبای بلند راه بروند و مردم در کوچه و بازار آنها را سالم گويند، 

از سويی ۴٠. بهترين جای را داشته باشند و در ضيافتها بر صدر مجلس بنشينند
سو، برای تظاهر، دعای خود را طول  کنند و از ديگر زنان را غارت می های بيوه خانه
  » .تر خواهد بود مکافات اينان بسی سخت. دهند می

  زن فقير   بيوهيۀهد

المال معبد به تماشای مردمی نشسته بود که پول  عيسی در برابر صندوق بيت۴١
زنی  سپس بيوه۴٢. دادند بسياری از ثروتمندان مبالغ هنگفت می. انداختند در صندوق می

شد، در صندوق  ر يک ربع میفقير آمد و دو سکه ناچيز مسی که به تقريب براب
آمين، به شما «: خواند و به ايشان فرمود  آنگاه عيسی شاگردان خود را فرا۴٣. انداخت

زن فقير بيش از همه آنها که در صندوق پول انداختند، هديه داده  گويم که اين بيوه می
 زيرا آنان جملگی از فزونی دارايی خويش دادند، اما اين زن در تنگدستی۴۴. است

  » .آنچه داشت داد، يعنی تمامی روزی خويش را  خود، هر

  ١٣مرقس 
  های پايان عصر حاضر  نشانه

استاد، «: کرد، يکی از شاگردانش به او گفت هنگامی که عيسی معبد را ترک می١
 اين بناهای مۀه«: اما عيسی به او فرمود٢» !شکوهی چه سنگها و چه بناهای با! بنگر



که سنگی بر سنگ ديگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه بينی؟ بدان  بزرگ را می
  » .خواهد ريخت فرو

و چون عيسی بر کوه زيتون روبروی معبد نشسته بود، پطرس و يعقوب و يوحنا ٣
به ما بگو اين وقايع ِکی روی خواهد داد و «۴: و آندرياس در خلوت از او پرسيدند

بهوش باشيد تا «: شان فرمودعيسی بدي۵»  نزديک شدن زمان تحقق آنها چيست؟نۀنشا
و بسياری را “ من همانم”بسياری به نام من آمده، خواهند گفت، ۶. کسی گمراهتان نکند
رسد،  شنويد و خبر جنگها به گوشتان می چون درباره جنگها می٧. گمراه خواهند کرد

قومی ٨. نرسيده است بايد رخ دهد، ولی هنوز پايان فرا چنين وقايعی می. مشوش مشويد
ها در جايهای  زلزله. خواهند خاست  بر قوم ديگر و حکومتی بر حکومت ديگر بر

  . اما اين تنها به منزله آغاز درد زايمان است. گوناگون خواهد آمد و قحطيها خواهد شد

 خودتان بايد بهوش باشيد، زيرا شما را به محاکم خواهند سپرد و ۀو اما دربار«٩
طر من در حضور واليان و پادشاهان خواهيد ايستاد تا خا  ها خواهند زد و به در کنيسه

پس ١١.  قومها موعظه شودمۀهنخست بايد انجيل به ١٠. در برابر آنان شهادت دهيد
گاه شما را گرفتار کنند و به محاکمه کشند، پيشاپيش نگران نباشيد که چه بگوييد،   هر

؛ زيرا گوينده شما نيستيد بلکه آنچه در آن زمان به شما داده شود، آن را بگوييد  بلکه هر
. برادر، برادر را و پدر، فرزند را تسليم مرگ خواهد کرد١٢. القدس است روح

همه ١٣. فرزندان بر والدين برخاسته، اسباب کشته شدن آنها را فراهم خواهند آورد
 که تا به پايان پايدار بماند، نجات خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت؛ اما هر  به

  . خواهد يافت

 - پا ببينيد   را در مکانی که نبايد باشد، بر“ مکروه ويرانگر”اما چون آن «١۴
که بر بام  و هر١۵اند، به کوهها بگريزند؛   آنگاه آنان که در يهوديه- خواننده دقت کند 

که در مزرعه  و هر١۶نيايد و وارد خانه نشود؛  خانه باشد، برای برداشتن چيزی، فرود
وای بر زنان آبستن و مادران ١٧. نگردد ی برگرفتن قبای خود به خانه بازباشد، برا

زيرا که در ١٩. دعا کنيد که اين وقايع در زمستان روی ندهد١٨! شيرده در آن روزها
آن روزها چنان مصيبتی روی خواهد داد که مانندش از آغاز عالمی که خدا آفريد 

و اگر خداوند آن روزها را کوتاه ٢٠. دادکنون روی نداده و هرگز نيز روی نخواهد   تا
خاطر برگزيدگان، که خوْد آنها را   اما به. برد نمی در  کرد، هيچ بشری جان سالم به نمی

: در آن زمان، اگر کسی به شما گويد٢١. انتخاب کرده، آن روزها را کوتاه کرده است
يرا مسيحان کاذب و ز٢٢. باور مکنيد“ !بنگر، او آنجاست”، يا “بنگر، مسيح اينجاست”

آورد تا اگر ممکن باشد،  ظهور خواهند  پيامبران دروغين برخاسته، آيات و معجزات به
 اينها را به شما مۀهپس هشيار باشيد، زيرا پيشاپيش، ٢٣. برگزيدگان را گمراه کنند

  . گفتم

  اما در آن روزها، پس از آن مصيبت، «٢۴

  خورشيد تاريک خواهد شد « ”

  . ر نخواهد افشاندو ماه ديگر نو



  خواهند ريخت  ستارگان از آسمان فرو٢۵

  “ .خواهد آمد  لرزه در  و نيروهای آسمان به

آنگاه مردم پسر انسان را خواهند ديد که با قدرت و جالل عظيم در ابرها ٢۶
او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزيدگانش را از چهار گوشه جهان، از ٢٧. آيد می

  . کرانهای آسمان، گرد هم خواهد آوردکرانهای زمين تا 

های آن جوانه زده،  چون شاخه: گيريد  حال، از درخت انجير اين درس را فرا«٢٨
گاه يبينيد که اين   گونه، هر  به همين٢٩. يابيد که تابستان نزديک است دهد، درمی برگ می

به شما آمين، ٣٠. در است يابيد که او نزديک، بلکه بر دهد، درمی چيزها رخ می
آسمان و زمين زايل ٣١. همه روی ندهد، اين نسل نخواهد گذشت گويم که تا اين می

  . خواهد شد، اما سخنان من هرگز زوال نخواهد پذيرفت

  انتظار کشيدن برای بازگشت مسيح 

داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر  کس آن روز و ساعت را نمی هيچ«٣٢
دانيد آن زمان ِکی  بيدار و هشيار باشيد، زيرا نمیپس ٣٣. نيز از آن آگاه نيستند

همچون کسی است که به سفر رفته و به هنگام عزيمت، خادمانش را به ٣۴. رسد می  فرا
ای خاص سپرده و به دربان نيز   خود گماشته باشد، و به هر يک وظيفهنۀخا ۀادار

دانيد صاحبخانه  يرا نمیپس شما نيز بيدار باشيد، ز٣۵. دستور داده باشد که بيدار بماند
مبادا که او ٣۶. دم شب، به هنگام بانگ خروس يا در سپيده کی خواهد آمد، شب يا نيمه

بيدار : گويم گويم، به همه می آنچه به شما می٣٧. ناگهان بيايد و شما را در خواب بيند
  » !باشيد

  ١۴مرقس 
  َعْنيا  تدهين عيسی در بيت

نده بود، و سران کاهنان و علمای دين در دو روز به عيد ِپَسح و َفطير ما١
زيرا ٢جستجوی راهی بودند که عيسی را به نيرنگ گرفتار کنند و به قتل رسانند، 

  » .نه در ايام عيد، مبادا مردم شورش کنند«: گفتند می

َعْنيا در خانه شمعون جذامی بر سفره نشسته بود،  در آن هنگام که عيسی در بيت٣
ز عطری بسيار گرانبها، از سنبل خالص، نزد عيسی آمد و زنی با ظرفی مرمرين ا

اما بعضی از حاضران به خشم آمده، ۴. ظرف را شکست و عطر را بر سر او ريخت
شد آن را به بيش از  می۵گونه تلف شود؟   چرا بايد اين عطر اين«: با يکديگر گفتند

. رزنش کردندوآن زن را سخت س» .سيصد دينار فروخت و بهايش را به فقيران داد
رنجانيد؟ او کاری  چرا او را می. او را به حال خود بگذاريد«: اما عيسی بديشان گفت۶

گاه بخواهيد   فقيران را هميشه با خود داريد و هر٧. نيکو در حق من کرده است
اين زن آنچه در توان ٨. توانيد به آنها کمک کنيد، اما من هميشه نزد شما نخواهم بود می



آمين، به ٩. او با اين کار، بدن مرا پيشاپيش برای تدفين، تدهين کرد.  دادداشت، انجام
جا که انجيل موعظه شود، کار اين زن نيز به ياد او  گويم، در تمام جهان، هر شما می

  » .بازگو خواهد شد

  خيانت يهودا 

آنگاه يهودای ِاْسَخريوطی که يکی از آن دوازده تن بود، نزد سران کاهنان رفت ١٠
آنها چون سخنان يهودا را شنيدند، شادمان شدند و به ١١.  عيسی را به آنها تسليم کندتا

  . پس او در پی فرصت بود تا عيسی را تسليم کند.  پول دادندۀاو وعد

  شام آخر 

کنند، شاگردان عيسی از  در نخستين روز عيد َفطير که بره ِپَسح را قربانی می١٢
»  و برايت تدارک ببينيم تا شام ِپَسح را بخوری؟خواهی برويم کجا می«: او پرسيدند

به شهر برويد؛ در آنجا «: او دو تن از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت١٣
جا که وارد شد، به  هر١۴. از پی او برويد. خورد ای آب به شما برمی مردی با کوزه

شام ِپَسح را با ميهمانخانه من کجاست تا : گويد استاد می”صاحب آن خانه بگوييد، 
ای بزرگ و مفروش و آماده به شما نشان خواهد  و او باالخانه١۵“ شاگردانم بخورم؟

چيز را  آنگاه شاگردان به شهر رفته، همه١۶» .در آنجا برای ما تدارک ببينيد. داد
  . گونه که به ايشان گفته بود يافتند و ِپَسح را تدارک ديدند  همان

هنگامی که ١٨. با دوازده شاگرد خود به آنجا رفترسيد، عيسی   چون شب فرا١٧
گويم که يکی از شما  آمين، به شما می«: خوردند، عيسی گفت بر سفره نشسته، غذا می

آنها غمگين شدند و يکی پس ١٩» .خورد مرا تسليم دشمن خواهد کرد که با من غذا می
ی از شما يک«: عيسی گفت٢٠» من که آن کس نيستم؟«: از ديگری از او پرسيدند

پسر انسان ٢١. برد می دوازده تن است، همان که نان خود را با من در کاسه فرو 
کس که پسر انسان را  گونه که درباره او نوشته شده، خواهد رفت، اما وای بر آن  همان

  » .شد بود که هرگز زاده نمی  او را بهتر آن می. کند تسليم دشمن می

ی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، هنوز مشغول خوردن بودند که عيس٢٢
سپس جام را ٢٣» .بگيريد، اين است بدن من«: پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود

: و بديشان گفت٢۴. برگرفت و پس از شکرگزاری، به آنها داد و همه از آن نوشيدند
ه آمين، ب٢۵. شود خاطر بسياری ريخته می  که به] جديد[اين است خون من برای عهد «

گويم که از محصول مو ديگر نخواهم نوشيد تا روزی که آن را در پادشاهی  شما می
  » .خدا، تازه بنوشم

  . آنگاه پس از خواندن سرودی، به سمت کوه زيتون به راه افتادند٢۶

  پيشگويی انکار پطرس 

   شما خواهيد لغزيد زيرا نوشته شده، مۀه«: عيسی به آنان گفت٢٧



  شبان را خواهم زد « ”

  “ .و گوسفندان پراکنده خواهند شد

پطرس به او ٢٩» .اما پس از آنکه برخاستم، پيش از شما به جليل خواهم رفت٢٨
آمين، «: عيسی به او گفت٣٠» .حتی اگر همه بلغزند، من هرگز نخواهم لغزيد«: گفت

گويم که امروز، آری همين امشب، پيش از آنکه خروس دو بار بانگ زند، سه  به تو می
اگر الزم باشد با تو «: اما پطرس با تأکيد بسيار گفت٣١» !مرا انکار خواهی کردبار 

  . ساير شاگردان نيز چنين گفتند» .بميرم، انکارت نخواهم کرد

  باغ ِجْتسيمانی 

: آنگاه به مکانی به نام ِجْتسيمانی رفتند و در آنجا عيسی به شاگردان خود گفت٣٢
سپس پطرس و يعقوب و يوحنا را با خود برد و ٣٣» .در اينجا بنشينيد، تا من دعا کنم«

در . ام از فرط اندوه، به حال مرگ افتاده«٣۴: پريشان و مضطرب شده، بديشان گفت
سپس قدری پيش رفته، بر خاک افتاد و دعا کرد که اگر ٣۵» .اينجا بمانيد و بيدار باشيد

چيز برای تو  ، همهَاّبا، پدر«: او چنين گفت٣۶. ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد
» .اين جام را از من دور کن، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. ممکن است

ای؟  شمعون، خوابيده«: پس به پطرس گفت. چون بازگشت، آنان را در خواب يافت٣٧
. بيدار باشيد و دعا کنيد تا در آزمايش نيفتيد٣٨توانستی ساعتی بيدار بمانی؟  آيا نمی

. بار رفت و همان دعا را کرد پس ديگر٣٩» .ت اما جسم ناتوانروح مشتاق اس
چون بازگشت، ايشان را همچنان در خواب يافت، زيرا چشمانشان بسيار سنگين شده ۴٠
آنگاه عيسی سومين بار نزد شاگردان آمد و ۴١. دانستند چه به او بگويند آنها نمی. بود

ساعت مقرر ! نيد؟ ديگر بس استک آيا هنوز در خوابيد و استراحت می«: بديشان گفت
. برخيزيد، برويم۴٢. شود دست گناهکاران تسليم می  اينک پسر انسان به. رسيده  فرا

  » .رسد  من از راه میۀکنند اينک تسليم

  گرفتار شدن عيسی 

گفت که ناگاه يهودا، يکی از آن دوازده، همراه با  عيسی همچنان سخن می۴٣
. ز سوی سران کاهنان و علمای دين و مشايخ آمدندگروهی مسلح به چماق و شمشير، ا

کس را که ببوسم،  آن«:  او به همراهان خود عالمتی داده و گفته بودۀکنند تسليم۴۴
پس چون به آن مکان رسيد، ۴۵» .همان است؛ او را بگيريد و با مراقبت کامل ببريد

ه آن افراد بر آنگا۴۶. و او را بوسيد» !استاد«: بيدرنگ به عيسی نزديک شد و گفت
کشيده،  اما يکی از حاضران شمشير بر۴٧. سر عيسی ريخته، او را گرفتار کردند

مگر «: عيسی به آنها گفت۴٨. ای به خدمتکار کاهن اعظم زد و گوش او را بريد ضربه
هر روز در حضور شما در ۴٩ايد؟  من راهزنم که با چماق و شمشير به گرفتنم آمده

آنگاه همه ۵٠» .بايد تحقق يابد اما کتب مقدس می. ا نگرفتيددادم و مر معبد تعليم می
  . شاگردان ترکش کرده، گريختند



او را نيز . ای به تن پيچيده بود، در پی عيسی به راه افتاد جوانی که فقط پارچه۵١
  . اما او آنچه بر تن داشت رها کرد و عريان گريخت۵٢گرفتند، 

  محاکمه در حضور شورای يهود 

 سران کاهنان و مشايخ و علمای مۀهدر آنجا . نزد کاهن اعظم بردندعيسی را ۵٣
پطرس نيز دورادور از پی عيسی رفت تا به حياط خانه کاهن ۵۴. دين گرد آمده بودند

سران ۵۵. پس در آنجا، کنار آتش، با نگهبانان نشست تا خود را گرم کند. اعظم رسيد
شواهدی عليه عيسی بودند تا او را کاهنان و تمامی اهل شورا در پی يافتن داليل و 

چند بسياری شهادتهای دروغ عليه عيسی دادند، اما   زيرا هر۵۶. ولی هيچ نيافتند. بکشند
ای پيش آمدند و به دروغ عليه او  آنگاه عده۵٧. شهادتهای ايشان با هم وفق نداشت

 دست بشر اين معبد را که ساخته”گفت،  ما خود شنيديم که می«۵٨: شهادت داده، گفتند
است خراب خواهم کرد و ظرف سه روز، معبدی ديگر خواهم ساخت که ساخته دست 

آنگاه کاهن اعظم برخاست و ۶٠. اما شهادتهای آنها نيز ناموافق بود۵٩“» .بشر نباشد
گويی؟ اين چيست که عليه تو شهادت  هيچ پاسخ نمی«: در برابر همه از عيسی پرسيد

بار کاهن اعظم از  ديگر. خاموش ماند و پاسخی نداداما عيسی همچنان ۶١» دهند؟ می
هستم، و «: عيسی بدو گفت۶٢» آيا تو مسيح، پسر خدای متبارک هستی؟«: او پرسيد

» .آيد دست راست قدرت نشسته، با ابرهای آسمان می  پسر انسان را خواهيد ديد که به
به شاهد است؟ ديگر چه نياز «: آنگاه کاهن اعظم گريبان خود را چاک زد و گفت۶٣
. آنها همگی فتوا دادند که سزايش مرگ است» حکمتان چيست؟. کفرش را شنيديد۶۴
دهان بر او انداختن؛ آنها چشمانش را بستند و در   آنگاه بعضی شروع کردند به آب۶۵

  . نگهبانان نيز او را گرفتند و زدند» !نبوت کن«: گفتند زدند، می حالی که او را می

  انکار پطرس 

های کاهن اعظم  گامی که پطرس هنوز پايين، در حياط بود، يکی از خادمههن۶۶
آن زن با دّقت بر . کرد و او را ديد که در کنار آتش خود را گرم می۶٧نيز به آنجا آمد 

اما پطرس انکار کرد و ۶٨» .تو نيز با عيسای ناصری بودی«: وی نگريست و گفت
در . اين را گفت و به سرسرای خانه رفت» !گويی يابم چه می نمی دانم و در نمی«: گفت

بار، چشم آن کنيز به او افتاد و به کسانی که  ديگر۶٩. همين هنگام خروس بانگ زد
. اما پطرس باز انکار کرد٧٠» .اين مرد يکی از آنهاست«: آنجا ايستاده بودند، گفت

مان تو نيز گ بی«: کمی بعد، کسانی که آنجا ايستاده بودند، بار ديگر به پطرس گفتند
کردن آغاز کرد، و قسم خورده،  اما پطرس لعن٧١» .يکی از آنهايی، زيرا جليلی هستی

دم، خروس بار دوم بانگ  در همان٧٢» !شناسم گوييد، نمی اين مرد را که می«: گفت
پيش از آنکه «: آنگاه پطرس سخنان عيسی را به ياد آورد که به او گفته بود. زد

پس دلش ريش شد و . »سه بار مرا انکار خواهی کردخروس دو بار بانگ زند، 
  . بگريست

  ١۵مرقس 



  محاکمه در حضور پيالُتس 

بامدادان، بيدرنگ، سران کاهنان همراه با مشايخ و علمای دين و تمامی اعضای ١
شورای يهود به مشورت نشستند و عيسی را دست بسته بردند و به پيالُتس تحويل 

چنين است که «: عيسی پاسخ داد» آيا تو پادشاه يهودی؟«: پيالُتس از او پرسيد٢. دادند
پس پيالُتس باز از او ۴. زدند سران کاهنان اتهامات بسيار بر او می٣» !گويی می

ولی عيسی باز هيچ ۵» !زنند آيا هيچ پاسخی نداری؟ ببين چقدر بر تو اتهام می«: پرسيد
  . که پيالُتس در شگفت شد  پاسخ نداد، چندان

. ُتس بر اين بود که هنگام عيد يک زندانی را به تقاضای مردم آزاد کندرسم پيال۶
در ميان شورشيانی که به جرم قتل در يک بلوا به زندان افتاده بودند، مردی بود ٧

جای  مردم نزد پيالُتس آمدند و از او خواستند که رسم معمول را برايشان به٨. باْرَاّبا نام
اين ١٠» خواهيد پادشاه يهود را برايتان آزاد کنم؟ آيا می«: پيالُتس از آنها پرسيد٩. آورد

رو گفت که دريافته بود سران کاهنان عيسی را از سر َرشک به او تسليم   را از آن
جای  اما سران کاهنان جمعيت را برانگيختند تا از پيالُتس بخواهند که به١١. اند کرده

پس با «:  پيالُتس بار ديگر از آنها پرسيدآنگاه١٢. عيسی، باْرَاّبا را برايشان آزاد کند
: بار فرياد برآوردند که ديگر١٣» خوانيد، چه کنم؟ مردی که شما او را پادشاه يهود می

اما آنها » چرا؟ چه بدی کرده است؟«: پيالُتس از آنها پرسيد١۴» !بر صليبش کن«
 را خشنود خواست مردم پس پيالُتس که می١۵» !بر صليبش کن«: بلندتر فرياد زدند

  . سازد، باْرَاّبا را برايشان آزاد کرد و عيسی را تازيانه زده، سپرد تا بر صليبش ِکشند

  استهزای عيسی 

آنگاه سربازان، عيسی را به صحن کاخ، يعنی کاخ والی، بردند و همه گروه ١۶
ی ای ارغوانی بر او پوشانيدند و تاج سپس خرقه١٧. خواندند  سربازان را نيز گرد هم فرا

درود بر «: گفتند آنگاه شروع به تعظيم کرده، می١٨. از خار بافتند و بر سرش نهادند
دهان بر او انداخته، در برابرش   زدند و آب و با چوب بر سرش می١٩» !پادشاه يهود
پس از آنکه استهزايش کردند، خرقه ٢٠. کردند زدند و ادای احترام می زانو می

سپس وی را بيرون . ده، جامه خودش را بر او پوشاندندآور  در  ارغوانی را از تنش به
  . بردند تا بر صليبش کشند

  بر صليب شدن عيسی 

آنها رهگذری شمعون نام از مردم قيَروان را که پدر اسکندر و روُفس بود و از ٢١
پس عيسی را به مکانی بردند ٢٢. داشتند تا صليب عيسی را حمل کند آمد، وا مزارع می
آنگاه به او شراب آميخته به ُمّر دادند، ٢٣. ا، که به معنی مکان جمجمه استبه نام ُجلُجت
: بر تقصيرنامه او نوشته شد٢۶. از روز بود که او را بر صليب کردند. اما نپذيرفت

دو راهزن را نيز با وی بر صليب کشيدند، يکی در سمت راست و ٢٧» .پادشاه يهود«
: گويد  کتب مقّدس تحقق يافت که میتۀنوشگونه آن  بدين[٢٨. ديگری در سمت چپ او

رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگويان ٢٩  ]».او از خطاکاران محسوب شد«



بسازی،   خواستی معبد را ويران کنی و سه روزه آن را باز ای تو که می«: گفتند می
ميان سران کاهنان و علمای دين نيز در ٣١» !آ خود را نجات ده و از صليب فرود٣٠

تواند  ديگران را نجات داد اما خود را نمی«: گفتند کردند و می خود استهزا يش می
بگذار مسيح، پادشاه اسرائيل اکنون از صليب فرود آيد تا ببينيم و ايمان ٣٢! نجات دهد
  . کردند آن دو تن که با او بر صليب شده بودند نيز به او اهانت می» .بياوريم

  مرگ عيسی 

در ساعت نهم، عيسی با صدای بلند ٣۴. گرفت  م تا نهم، را فرااز ساعت شش٣٣
خدای من، خدای من، چرا مرا «يعنی » ايلويی، ايلويی، َلما َسَبْقَتنی؟«: فرياد زد

گوش دهيد، الياس را «: برخی از حاضران چون اين را شنيدند، گفتند٣۵» گذاشتی؟ وا
اب ُترشيده پر کرد و بر سر پس شخصی پيش دويد و اسفنجی را از شر٣۶» .خواند می

او را به حال خود واگذاريد تا «: چوبی نهاده، پيش دهان عيسی برد تا بنوشد، و گفت
پس عيسی به بانگ بلند ٣٧» آيد تا او را از صليب پايين آورد؟ ببينيم آيا الياس می

. پاره شد  آنگاه پرده محرابگاه از باال تا پايين دو٣٨. فريادی برآورد و َدِم آخر برکشيد
چون فرمانده سربازان که در برابر عيسی ايستاده بود، ديد او چگونه جان سپرد، ٣٩
  » .براستی اين مرد پسر خدا بود«: گفت

در ميان آنان مريم َمْجَدلّيه، مريم . کردند شماری از زنان نيز از دور نظاره می۴٠
که عيسی در جليل اين زنان هنگامی ۴١. مادر يعقوب کوچک و يوشا، و سالومه بودند

بسياری از زنان ديگر نيز که همراه او به . کردند بود، او را پيروی و خدمت می
  . اورشليم آمده بودند، در آنجا بودند

  خاکسپاری بدن عيسی 

پس هنگام غروب . يعنی روز پيش از َشّبات بود» تهيه«آن روز، روز ۴٢
يهود بود و انتظار يوسف نامی از مردم رامه، که عضوی محترم از شورای ۴٣

. کشيد، شجاعانه نزد پيالُتس رفت و پيکر عيسی را طلب کرد پادشاهی خدا را می
کرد عيسی بدين زودی درگذشته باشد، فرمانده سربازان را  پيالُتس که باور نمی۴۴
چون از او دريافت که چنين است، ۴۵. خواند تا ببيند عيسی جان سپرده است يا نه  فرا

ای کتانی خريد و جسد را از  يوسف نيز پارچه۴۶. ه يوسف سپردپيکر عيسی را ب
. ای که در صخره تراشيده شده بود، نهاد صليب پايين آورده، در کتان پيچيد و در مقبره

مريم َمْجَدلّيه و مريم مادر يوشا ديدند که ۴٧. سپس سنگی جلو دهانه مقبره غلتانيد
  . عيسی کجا گذاشته شد

  ١۶مرقس 
  رستاخيز عيسی 



چون روز َشّبات گذشت، مريم َمْجَدلّيه و سالومه و مريم مادر يعقوب، حنوط ١
پس در نخستين روز هفته، سحرگاهان، ٢. خريدند تا بروند و بدن عيسی را تدهين کنند

چه کسی «: گفتند آنها به يکديگر می٣. سوی مقبره روانه شدند  هنگام طلوع آفتاب، به
اما چون نگريستند، ديدند که آن ۴» اهد غلتانيد؟سنگ را برای ما از جلو مقبره خو

چون وارد ۵. سنگ که بسيار بزرگ بود، از جلو مقبره به کناری غلتانيده شده است
. مقبره شدند، جوانی را ديدند که بر سمت راست نشسته بود و ردايی سفيد بر تن داشت

ستجوی عيسای شما در ج. مترسيد«: جوان به ايشان گفت۶. از ديدن او هراسان شدند
جايی که پيکر . او برخاسته است؛ در اينجا نيست. ناصری هستيد که بر صليبش کشيدند

حال، برويد و به شاگردان او و پطرس بگوييد که او پيش ٧. او را نهاده بودند، بنگريد
» .رود؛ در آنجا او را خواهيد ديد، چنانکه پيشتر به شما گفته بود از شما به جليل می

بيرون آمده، از مقبره گريختند، زيرا لرزه بر تنشان افتاده بود و حيران پس زنان ٨
  . ترسيدند که می  کس چيزی نگفتند، چرا آنها به هيچ. بودند

اما آنها ١١. مريم نيز رفت و به ياران او که در ماتم و زاری بودند، خبر داد١٠
  . ردندچون شنيدند که عيسی زنده شده و مريم او را ديده است، باور نک

رفتند،  پس از آن، عيسی با سيمايی ديگر بر دو تن از ايشان که به مزارع می١٢
آن دو بازگشتند و ديگران را از اين امر آگاه ساختند، اما سخن ايشان را ١٣. ظاهر شد

  . نيز باور نکردند

سپس عيسی بر آن يازده تن، در حالی که به غذا نشسته بودند، ظاهر شد و آنها ١۴
ايمانی و سختدليشان توبيخ کرد، زيرا سخن کسانی را که او را پس از  سبب بی  را به

به سرتاسر جهان برويد «: آنگاه بديشان فرمود١۵. رستاخيزش ديده بودند، باور نکردند
که ايمان  اما هر. که ايمان آَوَرد و تعميد گيرد، نجات خواهد يافت هر١۶و خبر خوش 

ن آيات همراه ايمانداران خواهد بود که به نام من و اي١٧. نياورد، محکوم خواهد شد
و مارها را با دستهايشان ١٨ديوها را بيرون کنند و به زبانهای تازه سخن گويند 

گاه زهری کشنده بنوشند، گزندی به آنها نرسد، و دستها بر بيماران بنهند   برگيرند، و هر
  » .و آنها شفا يابند

نان را بديشان فرمود، به آسمان باال برده شد عيسای خداوند پس از آنکه اين سخ١٩
کردند،  جا موعظه می پس ايشان بيرون رفته، در همه٢٠. دست راست خدا بنشست  و به

کرد و کالم خود را با آياتی که همراه ايشان بود، ثابت  و خداوند با ايشان عمل می
  .]نمود می

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انجيل لوقا
 ١لوقا 
  مقدمه 

اند که نزد ما به انجام   که بسياری دست به تأليف حکايت اموری زدهاز آنجا١
گونه که آنان که از آغاز شاهدان عينی و خادمان کالم  درست به همان٢رسيده است، 

ام، مصلحت  چيز را از آغاز بدقت بررسی کرده من نيز که همه٣بودند به ما سپردند، 
تا از ۴جناب تئوفيلوس، بنگارم،  ، عالیشکلی منظم برای شما چنان ديدم که آنها را به

  . ايد، يقين پيدا کنيد درستی آنچه آموخته

  دهنده  پيشگويی تولد يحيای تعميد

او از کاهنان . زيست زکريا نام در زمان هيروديس، پادشاه يهوديه، کاهنی می۵
هر دو در نظر خدا ۶. همسرش اليزابت نيز از تبار هارون کاهن بود. گروه ابيا بود

اما ٧. آوردند جا می کم و کاست به  دستورات و احکام خداوند را بیمۀهارسا بودند و پ
  . ايشان را فرزندی نبود، زيرا اليزابت نازا بود و هر دو سالخورده بودند

کرد،  يک بار که نوبت خدمت گروه زکريا بود، و او در پيشگاه خدا کهانت می٨
بد خداوند و سوزاندن بخور به نام وی بنا به رسم کاهنان، قرعه دخول به قدس مع٩

که ١١در زمان سوزاندن بخور، تمام جماعت در بيرون سرگرم عبادت بودند، ١٠. افتاد
زکريا ١٢. سوز، بر زکريا ظاهر شد  خداوند، ايستاده بر جانب راست بخورتۀفرشناگاه 

ای  «:اما فرشته به او گفت١٣. زده شد و ترس وجودش را فراگرفت با ديدن او، بهت
همسرت اليزابت برای تو پسری خواهد . دعای تو مستجاب شده است! زکريا، مترس

تو سرشار از شادی و خوشی خواهی شد، و ١۴. زاد که بايد نامش را يحيی بگذاری
زيرا در نظر خداوند بزرگ خواهد ١۵بسياری نيز از ميالد او شادمان خواهند گرديد، 

حتی از شکم مادر، پر از . گر ُمسِکرات لب زنديحيی نبايد هرگز به شراب يا دي. بود
سوی خداوند، خدای ايشان  و بسياری از قوم اسرائيل را به١۶القدس خواهد بود،  روح

به روح و قدرت ايليا، پيشاپيش خداوند خواهد آمد تا دلهای ١٧. باز خواهد گردانيد
داند، تا قومی سوی حکمت پارسايان بگر سوی فرزندان، و عاصيان را به پدران را به

اين را از کجا بدانم؟ من «: زکريا از فرشته پرسيد١٨» .آماده برای خداوند فراهم سازد
من جبرائيلم که در «: فرشته پاسخ داد١٩» .مردی پيرم و همسرم نيز سالخورده است



ام تا با تو سخن گويم و اين مژده را به تو  اکنون فرستاده شده. ايستم حضور خدا می
نک الل خواهی شد و تا روز وقوع اين امر، يارای سخن گفتن نخواهی اي٢٠. بدهم

  » .داشت، زيرا سخنان مرا که در زمان مقرر به حقيقت خواهد پيوست، باور نکردی

. در اين ميان، جماعت منتظر زکريا بودند و حيران از طول توقف او در قدس٢١
افتندکه رؤيايی در قدس پس دري. توانست با مردم سخن گويد چون بيرون آمد، نمی٢٢

زکريا پس از ٢٣. کرد و توان سخن گفتن نداشت ديده است، زيرا تنها ايما و اشاره می
  .  خود بازگشتنۀخاپايان نوبت خدمتش، به 

. نشينی اختيار کرد چندی بعد، همسرش اليزابت آبستن شد و پنج ماه خانه٢۴
در اين روزها لطف خود را او . خداوند برايم چنين کرده است«: گفت اليزابت می٢۵

  » .ام را نزد مردم به من بازگردانده است شامل حال من ساخته و عزت از دست رفته

  پيشگويی تولد عيسی 

در ماه ششم، جبرائيل فرشته از جانب خدا به شهری در جليل که ناصره نام ٢۶
د يوسف مريم نامزد مردی بو. ای مريم نام برود تا نزد دوشيزه٢٧داشت، فرستاده شد 
سالم بر تو، ای که بسيار مورد «: فرشته نزد او رفت و گفت٢٨. نام از خاندان داود

مريم با شنيدن سخنان او پريشان شد و با خود انديشيد که ٢٩» .خداوند با توست. لطفی
لطف بسيار ! ای مريم، مترس«: اما فرشته وی را گفت٣٠. اين چگونه سالمی است

اينک آبستن شده، پسری خواهی زاد که بايد نامش را ٣١. خدا شامل حال تو شده است
خداونْد . او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد٣٢. عيسی بگذاری

او تا ابد بر خاندان ٣٣. خدا تخت پادشاهی َجّدش داود را به او عطا خواهد فرمود
مريم از ٣۴» .تيعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او هرگز زوال نخواهد پذيرف

فرشته پاسخ ٣۵» ام؟ اين چگونه ممکن است، زيرا من با مردی نبوده«: فرشته پرسيد
از . القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سايه خواهد افکند روح«: داد

اينک اليزابت نيز که از ٣۶. اين روی، آن مولوْد مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد
گويند  آری، او که می.  سن پيری آبستن است و پسری در راه داردخويشان توست، در

» !زيرا نزد خدا هيچ امری ناممکن نيست٣٧. نازاست، در ششمين ماه آبستنی است
آنگاه فرشته از نزد » . من گفتی، انجام شودۀآنچه دربار. کنيز خداوندم«: مريم گفت٣٨

  . او رفت

  ديدار مريم از اليزابت 

شتاب به شهری در کوهستان يهوديه رفت،  مريم برخاست و بهدر آن روزها، ٣٩
چون اليزابت سالم مريم را ۴١.  زکريا درآمد و به اليزابت سالم کردنۀخاو به ۴٠

به ۴٢القدس پر شد و  شنيد، طفل در َرِحمش به جست و خيز آمد، و اليزابت از روح
من که ۴٣!  َرِحم توۀتو در ميان زنان مبارکی، و مبارک است ميو«: بانگ بلند گفت

گوشم رسيد، طفل از  چون صدای سالم تو به۴۴باشم که مادر خداوندم نزد من آيد؟ 
مبارک است آن که ايمان آوْرد، زيرا آنچه ۴۵. شادی در َرِحِم من به جست و خيز آمد

  » .از جانب خداوند به او گفته شده است، به انجام خواهد رسيد



  سرود مريم 

  : تمريم در پاسخ گف۴۶

  ستايد  جان من خداوند را می«

  آيد،  ام، خدا، به وجد می و روحم در نجات دهنده۴٧

  . زيرا بر حقارِت کنيِز خود نظر افکنده است۴٨

  خوانند،   نسلها سعادتمندم میمۀهزين پس، 

  زيرا آن قادر که نامش قدوس است، ۴٩

  . کارهای عظيم برايم کرده است

  رحمت او، نسل اندر نسل، ۵٠

  . گيرد  ترسندگان او را در بر میمۀه

  او به بازوی خود، نيرومندانه عمل کرده ۵١

  های متکبرانه در سر دارند، پراکنده ساخته است؛  و کسانی را که انديشه

  فرمانروايان را از تخت به زير کشيده ۵٢

  وفروتنان را سرافراز کرده است؛ 

  گرسنگان را به چيزهای نيکو سير کرده ۵٣

  . دست روانه ساخته است ن را تهیو ثروتمندا

  ياد آورده،  او رحمت خود را به۵۴

  و خادم خويش اسرائيل را ياری داده است، 

  گونه که به نياکان ما ابراهيم و نسل او  همان۵۵

  » .وعده داده بود که تا ابد چنين کند

  . مريم حدود سه ماه نزد اليزابت ماند و سپس به خانه بازگشت۵۶

  تولد يحيی 



همسايگان و خويشان ۵٨. رسيد، پسری بزاد چون زمان وضع حمل اليزابت فرا۵٧
چون شنيدندکه خداوند رحمت عظيمش را بر وی ارزانی داشته، در شادی او سهيم 

  . شدند

خواستند نام پدرش زکريا را   نوزاد آمدند و مینۀدر روز هشتم، برای آيين خت۵٩
از «: گفتند۶١» .نام او بايد يحيی باشد! نه«: اما مادر نوزاد گفت۶٠. بر او بگذارند

 ۀپس با اشاره، نظر پدر نوزاد را دربار۶٢» .خويشان تو کسی چنين نامی نداشته است
: زکريا لوحی خواست، و در برابر حيرت همگان نوشت۶٣. نام فرزندش جويا شدند

س تر۶۵. در دم، زبانش باز شد و دهان به ستايش خدا گشود۶۴» !نام او يحيی است«
 همسايگان مستولی گشت و مردم در سرتاسر کوهستان يهوديه در اين باره مۀهبر 

اين کودک «: پرسيد شنيد، شگفتزده می هر که اين سخنان را می۶۶. کردند گفتگو می
  . زيرا دست خداوند همراه او بود» چگونه کسی خواهد شد؟

  نبوت زکريا 

  : نين نبوت کردالقدس پر شد و چ آنگاه پدر او، زکريا، از روح۶٧

  ستايش بر خداوند، خدای اسرائيل، «۶٨

  . زيرا به ياری قوم خويش آمده و ايشان را رهايی بخشيده است

  او برای ما شاخ نجاتی ۶٩

  پای داشته است،  در خاندان خادمش، داود، بر

  چنانکه در زمانهای پيشين، از زبان انبيای مقدس خود وعده فرموده بود که ٧٠

   کسانی که از ما نفرت دارند، نجات بخشد، مۀهست دشمنان و ما را از د٧١

  تا بر نياکانمان رحمت بنمايد ٧٢

  ياد آورد؛  و عهد مقدس خويش به

  همان سوگندی را که برای پدرمان ابراهيم ياد کرد ٧٣

  که ما را از دست دشمن رهايی بخشد ٧۴

  و ياريمان دهد که او را بی هيچ واهمه عبادت کنيم، 

  .  ايام عمرمۀهورش، با قدوسيت و پارسايی، در حض٧۵

  و تو، ای فرزندم، نبِی خدای متعال خوانده خواهی شد، ٧۶



  زيرا پيشاپيش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را برای او آماده سازی، 

  و به قوم او اين معرفت عطا کنی ٧٧

  بخشد،  که با آمرزيدن گناهانشان، ايشان را نجات می

  .  رئوف و مهربان استزيرا خدای ما٧٨

  از همين روست که آفتاب تابان را از سپهر برين بر ما خواهد تابانيد 

   مرگ ساکنند، روشنايی بخشد، يۀتا کسانی را که در تاريکی و سا٧٩

  » .و گامهای ما را در مسير صلح هدايت فرمايد

شد، و تا روز ظهور  کرد و در روح، نيرومند می و اما آن کودک رشد می٨٠
  . برد سر می اش بر قوم اسرائيل، در بيابان به علنی

  ٢لوقا 
  تولد عيسی مسيح 

در آن روزها، آگوستوِس قيصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی ١
اين که نخستين سرشماری بود، در ايام فرمانداری کرينيوس بر ٢. سرشماری شوند
يوسف نيز ۴. نويسی شود نام شهر خود شد تا نۀپس، هرکس روا٣. شد سوريه انجام می
لحم، زادگاه داود شد، زيرا از نسل و خاندان داود   جليل رهسپار بيتۀاز شهر ناصر

. نويسی شوند او با نامزدش مريم که زايمانش نزديک بود، روانه آنجا شد تا نام۵. بود
 و نخستين فرزندش را که پسر بود٧رسيد  در آنجا که بودند، هنگام زايمان مريم فرا۶
او را در قنداقی پيچيد و در آخوری خوابانيد، زيرا در مهمانسرا جايی . دنيا آورد به

  . برايشان نبود

  شبانان و فرشتگان 

 خود پاسداری لۀدر آن نواحی، شبانانی در صحرا بودند که شب هنگام از گ٨
 خداوند بر آنها ظاهر شد، و نور جالل خداوند بر گردشان تۀفرشناگاه ٩. کردند می
مترسيد، زيرا بشارتی «: اما فرشته به آنان گفت١٠شبانان سخت وحشت کردند، . ابيدت

امروز در شهر داود، ١١: بخش که برای تمامی قوم است برايتان دارم، خبری بس شادی
نشانه برای شما اين ١٢. او خداونْد مسيح است. دنيا آمد ای برای شما به نجات دهنده

ناگاه ١٣» .يچيده و در آخوری خوابيده خواهيد يافتاست که نوزادی را در قنداقی پ
گروهی عظيم از لشکريان آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستايش خدا 

  : گفتند می



  جالل بر خدا در عرش برين، «١۴

  » .و آرامش بر مردمانی که بر زمين مورد لطف اويند

: نان به يکديگر گفتندرفتند، شبا و چون فرشتگان از نزد ايشان به آسمان فرا١۵
َلِحم رويم و آنچه را روی داده و خداوند ما را از آن آگاه کرده است،  بياييد به بيت«

. شتاب رفتند و مريم و يوسف و نوزاد خفته در آخور را يافتند پس به١۶» .ببينيم
.  او به ايشان گفته شده بود، پخش کردندۀچون نوزاد را ديدند، سخنی را که دربار١٧
اما مريم، اين همه را به ١٩. شد شنيد، از سخن شبانان در شگفت می  هرکه میو١٨

شبانان که هر آنچه به ايشان گفته شده ٢٠. انديشيد  آنها میۀسپرد و دربار خاطر می
دادند  بود، بی کم و کاست ديده و شنيده بودند، در حالی که خدا را به سبب آنها جالل می

  . گفتند، بازگشتند و حمد می

   خدا نۀخاآيين تقديم عيسی در 

اين .  نوزاد فرارسيد، او را عيسی نام نهادندنۀدر روز هشتم، چون زمان خت٢١
  . همان نامی بود که فرشته، پيش از قرار گرفتن او در َرِحم مريم، بر وی نهاده بود

پايان رسيد، يوسف و مريم  چون ايام تطهير ايشان مطابق شريعت موسی به٢٢
اين به پيروی از آن ٢٣.  را به اورشليم بردند تا او را به خداوند تقديم کنندعيسای نوزاد

. »هر پسری که نخستزاده باشد، بايد به خداوند وقف شود«حکم شريعت خداوند بود که 
خواستند طبق شريعت، يک جفت قمری يا جوجه کبوتر قربانی  آنان همچنين می٢۴
  . کنند

زيست که در  ار، شمعون نام، در اورشليم میدر آن زمان، مردی پارسا و ديند٢۵
القدس بر او آشکار  روح٢۶. القدس بر او قرار داشت انتظار تسلی اسرائيل بود و روح

پس شمعون به هدايت روح وارد ٢٧. کرده بود که تا مسيِح خداوند را نبيند، نخواهد مرد
يعت را برايش صحن معبد شد و چون والدين عيسای نوزاد او را آوردند تا آيين شر

  : کنان گفت شمعون او را در آغوش گرفت و خدا را ستايش٢٨جای آورند،  به

   خود، ۀای خداوند، حال بنا به وعد«٢٩

  . سالمت مرخص فرما خادمت را به

  زيرا چشمان من نجات تو را ديده است، ٣٠

  ای،   قومها فراهم کردهمۀهنجاتی که در برابر ديدگان ٣١

  ردن حقيقت بر قومهای بيگانه نوری برای آشکار ک٣٢

  » .و جاللی برای قوم تو اسرائيل



سپس ٣۴.  او گفته شد، در شگفت شدندۀپدر و مادر عيسی از سخنانی که دربار٣٣
مقدر است که اين کودک موجب «: شمعون آنها را برکت داد و به مريم مادر او گفت
شانی خواهد بود که در او آيت و ن. افتادن و برخاستن بسياری از قوم اسرائيل شود

 دلهای بسياری آشکار خواهد شد و شۀسان، اندي و بدين٣۵برابرش خواهند ايستاد، 
  » .شمشيری نيز در قلب تو فرو خواهد رفت

 اشير، که بسيار لۀزيست، آّنا نام، دختر فنوئيل از قبي ای می در آنجا نبيه٣۶
و تا ٣٧از دست داده بود آّنا پس از هفت سال زناشويی، شوهرش را . سالخورده بود

کرد، بلکه  او هيچگاه معبد را ترک نمی. هشتاد و چهار سالگی بيوه مانده بود
او نيز در همان هنگام پيش آمد و ٣٨. روز، با روزه و دعا به عبادت مشغول بود شبانه

 عيسی ۀ کسانی که چشم انتظار رهايی اورشليم بودند، دربارمۀهخدا را سپاس گفته، با 
  . تسخن گف

گمال انجام دادند، به شهر خود  چون يوسف و مريم آيين شريعت خداوند را به٣٩
او . شد کرد و قوی می باری، آن کودک رشد می۴٠. ناصره، واقع در جليل، بازگشتند

  . پر از حکمت بود و فيض خدا بر او قرار داشت

   خدا نۀخاعيسای نوجوان در 

چون عيسی ۴٢. رفتند  اورشليم میوالدين عيسی هر سال برای عيد ِپَسح به۴١
پس از پايان آيين عيد، چون ۴٣. دوازده ساله شد، به رسم عيد به اورشليم رفتند

اما آنها از اين . والدينش راه بازگشت را پيش گرفتند، عيسای نوجوان در اورشليم ماند
. دپنداشتند در کاروان است، روزی تمام سفر کردن بلکه چون می۴۴امر آگاه نبودند، 

و چون او را ۴۵. سرانجام به جستجوی عيسی در ميان خويشاوندان و دوستان برآمدند
پس از سه روز، سرانجام او را در ۴۶. نيافتند، در جستجويش به اورشليم بازگشتند

داد و از آنها  می او در ميان معلمان نشسته بود و به سخنان ايشان گوش فرا. معبد يافتند
داد، در  شنيد، از فهم او و پاسخهايی که می  سخنان او را میهر که۴٧. کرد پرسشها می
مادرش به او . چون والدينش او را در آنجا ديدند، شگفتزده شدند۴٨. شد شگفت می

پسرم، چرا با ما چنين کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسيار در جستجوی تو «: گفت
بايد در  دانستيد که می میجستيد؟ مگر ن چرا مرا می«: اما او در پاسخ گفت۴٩» .بوديم
راه افتاد  پس با ايشان به۵١. اما آنها معنای اين سخن را درنيافتند۵٠»  پدرم باشم؟نۀخا

  . سپرد اما مادرش تمامی اين امور را به خاطر می. و به ناصره رفت و مطيع ايشان بود

  . کرد و عيسی در قامت و حکمت، و در محبوبيت نزد خدا و مردم، ترقی می۵٢

  ٣وقا ل
  کند  يحيی راه را هموار می



در پانزدهمين سال فرمانروايی تيبريوِس قيصر، هنگامی که پنطيوس پيالطوس ١
والی يهوديه بود، هيروديس حاکم جليل، و برادرش فيليپ حاکم ايتوريه و تراخونيتيس، 

يحيی، و حنا و قيافا کاهنان اعظم بودند، کالم خدا در بيابان بر ٢ليسانيوس حاکم آبليه، 
رفت و به مردم موعظه  پس يحيی به سرتاسر نواحی اردن می٣. پسر زکريا، نازل شد

باره در کتاب  در اين۴. کرد که برای آمرزش گناهان خود توبه کنند و تعميد گيرند می
  : سخنان اشعيای نبی آمده است که

  : آورد ندای آن که در بيابان فرياد برمی«

  ! يدراه را برای خداوند آماده کن‹

  ! مسير او را هموار سازيد

  ها پست خواهند شد،   کوهها و تپهمۀهها پر و   درهمۀه۵

  . راههای کج راست و مسيرهای ناهموار هموار خواهند گشت

  ›» .آنگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند ديد۶

ای «: گفت آمدند، می يحيی خطاب به جماعتی که برای تعميد گرفتن نزد او می٧
گان، چه کسی به شما هشدار داد که از غضبی که در پيش است بگريزيد؟ زاد افعی
زيرا به › .پدر ما ابراهيم است‹:  توبه بياوريد و با خود مگوييد کهتۀپس ثمرات شايس٨

. گويم که خدا قادر است از اين سنگها فرزندان برای ابراهيم پديد آورد شما می
 خوب ندهد، ۀهر درختی که ميو. است درختان نهاده شده شۀاکنون تيشه بر ري هم٩

  » .بريده و در آتش افکنده خواهد شد

آن که دو جامه «: پاسخ داد١١» پس چه بايد بکنيم؟«: جماعت از او پرسيدند١٠
» .دارد، يکی را به آن که ندارد بدهد، و آن که خوراک دارد نيز چنين کند

» استاد، ما چه بايد بکنيم؟«: از او پرسيدند. خراجگيران نيز آمدند تا تعميد بگيرند١٢
سربازان نيز از ١۴» .بيش از آنچه مقرر شده است، خراج مستانيد«: به ايشان گفت١٣

بزور از کسی پول نگيريد و بر هيچ کس «: گفت» ما چه بايد بکنيم؟«: او پرسيدند
  » .افترا مزنيد و به مزد خويش قانع باشيد

انديشيدند آيا ممکن است يحيی همان  د میمردم مشتاقانه در انتظار بودند و با خو١۵
دهم، اما  من شما را با آب تعميد می«:  آنها اين بودمۀهپاسخ يحيی به ١۶مسيح باشد؟ 

او . کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شايسته نيستم بند کفشهايش را بگشايم
در دست دارد تا بيل خود را  او کج١٧. القدس و آتش تعميد خواهد داد شما را با روح

خرمنگاه خود را پاک کند و گندم را در انبار خويش ذخيره نمايد، اما کاه را با آتشی 
  » .ناپذير خواهد سوزانيد خاموشی

اما چون هيروديس ١٩. داد و يحيی با اندرزهای بسيار ديگر به مردم بشارت می١٨
کرده بود، از  هيروديا، همسر برادرش، و نيز شرارتهای ديگری که ۀحاکم، دربار



گونه خطايی ديگر بر خطاهای خود  او را به زندان انداخت و بدين٢٠يحيی توبيخ شد، 
  . افزود

   عيسی مۀنا تعميد و شجره

در همان حال . گرفتند، عيسی نيز تعميد گرفت  مردم تعميد میمۀههنگامی که ٢١
، همچون القدس به شکلی قابل رؤيت و روح٢٢کرد، آسمان گشوده شد  که او دعا می

تو پسر محبوب من هستی، و «رسيد که  کبوتری بر او فرود آمد و ندايی از آسمان در
  » .من از تو خشنودم

او به گمان مردم پسر . عيسی حدود سی سال داشت که خدمت خود را آغاز کرد٢٣
پسر متات، پسر الوی، پسر ملکی، پسر َيّنا، پسر ٢۴يوسف بود، و يوسف پسر هالی، 

پسر َمَئت، ٢۶ َمتاتيا، پسر آموس، پسر ناحوم، پسر حسلی، پسر َنّجی، پسر٢۵يوسف، 
پسر يوحنان، پسر ريسا، پسر ٢٧پسر متاتيا، پسر شمعی، پسر يوسخ، پسر يودا، 

پسر ملکی، پسر َاّدی، پسر قوسام، پسر ٢٨زروبابل، پسر ساِئلتی ئيل، پسر نيری، 
 يوريم، پسر متات، پسر الوی، پسر يوشع، پسر ايلعاذر، پسر٢٩ايلمودام، پسر عير، 

پسر مليا، پسر ٣١پسر شمعون، پسر يهودا، پسر يوسف، پسر يونان، پسر ايلياقيم، ٣٠
پسر يسی، پسر عوبيد، پسر بوعز، پسر ٣٢مينان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داود، 

پسر عميناداب، پسر ارام، پسر حصرون، پسر فارص، پسر ٣٣شلمون، پسر نحشون، 
پسر ٣۵پسر يعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهيم، پسر تارح، پسر ناحور، ٣۴يهودا، 

پسر قينان، پسر ارفکشاد، پسر ٣۶ِسروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر شالح، 
ئيل،  پسر متوشالح، پسر خنوخ، پسر ياِرد، پسر َمَهَلل٣٧سام، پسر نوح، پسر المک، 

  . پسر خداپسر انوش، پسر شيث، پسر آدم، ٣٨پسر قينان، 

  ۴لوقا 
   آزمايش تۀعيسی در بو

القدس، از رود اردن بازگشت و روح او را در بيابان هدايت  عيسی پر از روح١
در آن روزها چيزی نخورد، و . در آنجا ابليس چهل روز او را وسوسه کرد٢. کرد می

 اگر پسر خدايی، به اين سنگ«: پس ابليس به او گفت٣. در پايان آن مدت، گرسنه شد
انسان تنها به نان زنده ‹نوشته شده است که «: عيسی پاسخ داد۴» .بگو نان شود

  ›» .نيست

 حکومتهای جهان را به او مۀهسپس ابليس او را به مکانی بلند برد و در َدمی ۵
من اين همه قدرت و شوکت را به تو خواهم بخشيد، زيرا که به «: و گفت۶نشان داد 

کافی است پرستشم ٧.  را به هر کس که بخواهم بدهممن سپرده شده است و مختارم آن
  : نوشته شده است«: عيسی پاسخ داد٨» .کنی تا اين همه از آن تو گردد

  خداوند، خدای خود را بپرست « ‹



  ›» .و تنها او را خدمت کن

اگر «: آنگاه ابليس او را به شهر اورشليم برد و بر فراز معبد قرار داد و گفت٩
  : زيرا نوشته شده است١٠. ا از اينجا به زير افکنپسر خدا يی، خود ر

   تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد ۀدربار« ‹

  . تا از تو محافظت کنند

  آنها تو را بر دستهايشان خواهند گرفت ١١

  ›» .مبادا پايت را به سنگی بزنی

چون ١٣›» .خداوند، خدای خود را ميازما‹: گفته شده است«: عيسی پاسخ داد١٢
  . ها را به پايان رسانيد، او را تا فرصتی ديگر ترک گفت  اين وسوسهمۀهليس اب

  طرد عيسی در ناصره 

. عيسی به نيروی روح به جليل بازگشت و خبر او در سرتاسر آن نواحی پيچيد١۴
  . ستودند داد، و همه وی را می های ايشان تعليم می او در کنيسه١۵

يافته بود، رفت و در روز شبات، طبق پس به شهر ناصره، که در آن پرورش ١۶
طومار اشعيای نبی را به او ١٧. و برخاست تا تالوت کند. معمول به کنيسه درآمد

  : فرمايد چون آن را گشود، قسمتی را يافت که می. دادند

  روح خداوند بر من است، «١٨

  زيرا مرا مسح کرده 

  تا فقيران را بشارت دهم 

   اسيران و مرا فرستاده تا رهايی را به

  و بينايی را به نابينايان اعالم کنم، 

  و ستمديدگان را رهايی بخشم، 

  » .و سال لطف خداوند را اعالم نمايم١٩

همه در کنيسه به . پيچيد و به خادم کنيسه سپرد و بنشست سپس طومار را فرو٢٠
ه امروز اين نوشته هنگامی ک«آنگاه چنين سخن آغاز کرد که ٢١. او چشم دوخته بودند
گفتند و از کالم  همه از او نيکو می٢٢» .داديد، تحقق يافت بدان گوش فرامی

عيسی به ٢٣» آيا اين پسر يوسف نيست؟«: گفتند آميزش در شگفت بودند و می فيض



آنچه ! ای طبيب خود را شفا ده‹گمان اين َمَثل را بر من خواهيد آورد که  بی«: آنها گفت
سپس ٢۴›» .ی، اينجا در زادگاه خويش نيز انجام بدها ايم در کفرناحوم کرده را شنيده
. گويم که هيچ پيامبری در ديار خويش پذيرفته نيست براستی به شما می«: افزود
يقين بدانيد که در زمان ايليا، هنگامی که آسمان سه سال و نيم بسته شد و خشکسالی ٢۵

اما ايليا ٢۶. يل بودندزنان بسيار در اسرائ گرفت، بيوه سخت سرتاسر آن سرزمين را فرا
. زنی در شهر َصرَفه در سرزمين صيدون يک فرستاده نشد مگر نزد بيوه نزد هيچ

يک از جذام خود  در زمان اليشع نبی نيز جذاميان بسيار در اسرائيل بودند، ولی هيچ٢٧
 کسانی که در کنيسه بودند، از شنيدن اين مۀهآنگاه ٢٨» .پاک نشد مگر َنعمان ُسريانی

 کوهی که شهر بۀو برخاسته، او را از شهر بيرون کشيدند و بر ل٢٩ برآشفتند سخنان
اما او از ميانشان گذشت و ٣٠. بر آن بنا شده بود، بردند تا از آنجا به زيرش افکنند

  . رفت

  شفای مرد ديوزده 

سپس عيسی به شهر کفرناحوم واقع در جليل رفت و در روز شبات به تعليم ٣١
در ٣٣. ها از تعليم او در شگفت شدند، زيرا در کالمش اقتدار بودآن٣٢. مردم پرداخت

ای «٣۴: او با صدايی بلند فرياد برآورد. کنيسه، مردی ديوزده بود که روح پليد داشت
دانم کيستی؛ تو  ای نابودمان کنی؟ می عيسای ناصری، تو را با ما چه کار است؟ آيا آمده

خاموش باش و از او «: يب زد و گفتعيسی روح پليد را نه٣۵» !آن قدوس خدايی
آنکه آسيبی به  آنگاه ديو، آن مرد را در حضور همگان بر زمين زد و بی» !بيرون بيا

اين چه «: گفتند مردم همه شگفتزده به يکديگر می٣۶. او برساند، از او بيرون آمد
مردم دهد و آنها نيز از  کالمی است؟ او با اقتدار و قدرت به ارواح پليد فرمان می

  . گونه خبر کارهای او در سرتاسر آن نواحی پيچيد بدين٣٧» !آيند بيرون می

  شفای مادرزن پطرس و بسياری ديگر 

و اما مادرزن شمعون .  شمعون رفتنۀخاآنگاه عيسی کنيسه را ترک گفت و به ٣٨
پس بر بالين او ٣٩. اش کند از عيسی خواستند ياری. را تبی سخت عارض گشته بود

او بيدرنگ برخاست و به پذيرايی از آنان .  تب را نهيب زد و تبش قطع شدايستاد و
  . پرداخت

 کسانی که بيمارانی مبتال به امراض گوناگون داشتند، آنان مۀههنگام غروب، ۴٠
ديوها ۴١. يک ايشان دست گذاشت و شفايشان داد را نزد عيسی آوردند، و او نيز بر يکا

اما او آنها را » !تو پسر خدايی«: گفتند  فريادکنان میآمدند و نيز از بسياری بيرون می
  . دانستند او مسيح است گذاشت سخنی بگويند، زيرا می زد و نمی نهيب می

جستند و چون به آنجا که  اما مردم او را می. بامدادان، عيسی به خلوتگاهی رفت۴٢
يد پادشاهی خدا من با«: ولی او گفت۴٣. او بود رسيدند، کوشيدند نگذارند ترکشان کند

» .ام را در شهرهای ديگر نيز بشارت دهم، چرا که به همين منظور فرستاده شده
  . های يهوديه ادامه داد پس به موعظه در کنيسه۴۴



  ۵لوقا 
  نخستين شاگردان عيسی 

 جِنيسارت ايستاده بود و جمعيت از هر سو چۀيک روز که عيسی در کنار دريا١
در کنار درياچه دو قايق ديد که ٢م خدا را بشنوند، کردند تا کال بر وی ازدحام می

پس سوار يکی از آنها ٣. صيادان از آنها بيرون آمده، مشغول شستن تورهايشان بودند
سپس . شد که متعلق به شمعون بود و از او خواست قايق را اندکی از ساحل دور کند

ايان رسيد، به چون سخنانش به پ۴. خود بر قايق نشست و به تعليم مردم پرداخت
قايق را به جايی عميق ببر، و تورها را برای صيد ماهی در آب «: شمعون گفت

.  شب سخت تالش کرديم و چيزی نگرفتيممۀهاستاد، ما «: شمعون پاسخ داد۵» .افکنيد
وقتی چنين کردند، آنقدر ماهی ۶» .گويی، تورها را در آب خواهيم افکند اما چون تو می

از اين رو، از دوستان خود در قايق ٧! ده بود تورهايشان پاره شودگرفتند که چيزی نمان
آنها آمدند و هر دو قايق را آنقدر از ماهی . ديگر به اشاره خواستند تا به ياريشان آيند

شمعون پطرس چون اين را ديد، به ٨. پر کردند که چيزی نمانده بود در آب فرو روند
چه ٩» !ز من دور شو، زيرا مردی گناهکارمای خداوند، ا«: پاهای عيسی افتاد و گفت
يعقوب و يوحنا، پسران ١٠.  صيد ماهی شگفتزده بودندعۀخود و همراهانش از واق

: عيسی به شمعون گفت. ِزبدی، نيز که همکار شمعون بودند، همين حال را داشتند
پس آنها قايقهای خود را به ساحل ١١» .مترس، از اين پس مردم را صيد خواهی کرد«
  . اندند و همه چيز را ترک گفتند و از پی او روانه شدندر

  شفای مرد جذامی 

روزی ديگر که عيسی در يکی از شهرها بود، مردی بدانجا آمد که جذام تمام ١٢
: کنان گفت چون عيسی را ديد، روی بر خاک نهاد و التماس. بدنش را فراگرفته بود

عيسی دست خود را دراز ١٣» .سازیتوانی از جذام پاکم  سرور من، اگر بخواهی می«
در دم، جذام آن مرد برطرف » !خواهم؛ پاک شو می«: کرد و او را لمس نمود و گفت

به کسی چيزی مگو، بلکه برو و خود را به «: سپس عيسی به او امر کرد١۴. گرديد
کاهن بنما و برای تطهير خود قربانيهايی را که موسی امر کرده است، تقديم کن تا 

شد،  با اين همه، خبر کارهای او هرچه بيشتر پخش می١۵» .نان گواهی باشدبرای آ
آمدند تا سخنان او را بشنوند و از بيماريهای خود  چندان که جماعتهای بسيار گرد می

  . کرد رفت و در تنهايی دعا می اما عيسی اغلب به جاهای دورافتاده می١۶. شفا يابند

  شفای مرد مفلوج 

 شهرهای جليل و مۀهداد، و فريسيان و علمای دين از   میروزی عيسی تعليم١٧
يهوديه و نيز از اورشليم آمده و نشسته بودند، و قدرت خداوند برای شفای بيماران با او 

کوشيدند . کردند ناگاه چند مرد از راه رسيدند که مفلوجی را بر تختی حمل می١٨. بود
اما چون به سبب ازدحام ١٩. ارنداو را به درون خانه ببرند و در برابر عيسی بگذ

جمعيت راهی نيافتند، به بام خانه رفتند و از ميان سفالها مفلوج را با تختش پايين 



چون عيسی ايمان آنها را ديد، ٢٠. فرستادند و در وسط جمعيت، در برابر عيسی نهادند
: يشيدنداما فريسيان و علمای دين با خود اند٢١» !ای مرد، گناهانت آمرزيده شد«: گفت

» تواند گناهان را بيامرزد؟ گويد؟ چه کسی جز خدا می اين کيست که کفر می«
دهيد؟  چرا چنين فکری به دل راه می«: انديشند و پرسيد عيسی دريافت چه می٢٢
؟ ›برخيز و راه برو‹يا اينکه › گناهانت آمرزيده شد‹: گفتن کدام يک آسانتر است٢٣
 به مرد - » ...زمين اقتدار آمرزش گناهان را داردحال تا بدانيد که پسر انسان بر ٢۴

در دم، ٢۵» !برخيز، تخت خود را بردار و به خانه برو: گويم به تو می «-مفلوج گفت 
مقابل ايشان ايستاد و آنچه را بر آن خوابيده بود برداشت و خدا را حمدگويان به خانه 

دند و در حالی که ترس همه از اين رويداد در شگفت شده، خدا را تمجيد کر٢۶. رفت
  » .انگيز ديديم امروز چيزهای شگفت«: وجودشان را فراگرفته بود، گفتند

  دعوت از الوی 

سپس عيسی از آن خانه بيرون آمد و خراجگيری الوی نام ديدکه در خراجگاه ٢٧
الوی برخاست، همه چيز را ترک گفت و ٢٨» .از پی من بيا«: او را گفت. نشسته بود

  . وان شداز پی عيسی ر

 خويش ضيافتی بزرگ به افتخار عيسی برپا کرد، و جمعی بزرگ نۀخااو در ٢٩
اما فريسيان و گروهی از ٣٠. از خراجگيران و ديگر مردم، با آنها بر سفره نشستند

چرا با «: کنان به شاگردان عيسی گفتند  آنها بودند، شکوهۀعلمای دين که از فرق
بيمارانند که «: عيسی پاسخ داد٣١» آشاميد؟ و میخوريد  خراجگيران و گناهکاران می

ام تا پارسايان را به توبه دعوت کنم،  من نيامده٣٢. به طبيب نياز دارند، نه تندرستان
  . »بلکه گناهکاران را

   روزه ۀسؤال دربار

کنند؛ شاگردان  گيرند و دعا می شاگردان يحيی اغلب روزه می«: به او گفتند٣٣
عيسی ٣۴» .، اما شاگردان تو هميشه در حال خوردن و نوشيدننداند فريسيان نيز چنين

توان ميهمانان عروسی را تا زمانی که داماد با آنهاست، به روزه  آيا می«: پاسخ داد
در آن ايام روزه . اما زمانی خواهد رسيد که داماد از ايشان گرفته شود٣۵واداشت؟ 

 نو را مۀای از جا کس تکه هيچ«: پس اين َمَثل را برايشان آورد٣۶» .خواهند گرفت
 نو را پاره مۀزيرا اگر چنين کند، هم جا. ای کهنه وصله َزَند ُبَرد تا آن را به جامه نمی

نيز کسی شراب نو را ٣٧. ای است نامناسب  نو بر جامه کهنه وصلهچۀکرده و هم پار
 دريد و زيرا اگر چنين کند، شراب نو َمشکها را خواهد. ريزد در َمشکهای کهنه نمی

شراب نو را در َمشکهای نو بايد ٣٨. شراب خواهد ريخت و َمشکها نيز تباه خواهد شد
و کسی پس از نوشيدن شراب کهنه خواهان شراب تازه نيست، زيرا ٣٩. ريخت
  ›» .شراب کهنه بهتر است‹: گويد می

  ۶لوقا 



  صاحب روز شبات 

ذشت وشاگردانش گ در يکی از روزهای شبات، عيسی از ميان مزارع گندم می١
اما تنی چند از فريسيان ٢. خوردند دست ساييده، می چيدند و به های گندم را می خوشه
: عيسی پاسخ داد٣» کنيد که انجامش در روز شبات جايز نيست؟ چرا کاری می«: گفتند

 نۀخااو به ۴ايد که داود چه کرد، آنگاه که خود و يارانش گرسنه بودند؟  مگر نخوانده«
 و نان تقديمی را برگرفت و خورد و به يارانش نيز داد، هرچند خوردن آن خدا درآمد

پسر انسان صاحب شبات «: و در ادامه فرمود۵» .نان تنها برای کاهنان جايز بود
  » .است

مردی در آنجا بود که دست . در شباتی ديگر، به کنيسه درآمد و به تعليم پرداخت۶
يان، عيسی را زير نظر داشتند تا ببينند علمای دين و فريس٧. راستش خشک شده بود

دهد يا نه؛ زيرا در پی دستاويزی بودند تا به او اتهام  آيا در روز شبات کسی را شفا می
برخيز و در «: اما عيسی که از افکارشان آگاه بود، مرد دست خشک را گفت٨. بندند

پرسم،  از شما می«: عيسی به آنان گفت٩. او نيز برخاست و ايستاد» .برابر همه بايست
» نيکويی يا بدی، نجات جان انسان يا نابود کردن آن؟: کدام يک در روز شبات رواست

دستت را «: پس چشم به جانب يکايک ايشان گرداند و سپس خطاب به آن مرد گفت١٠
اما آنان سخت خشمگين شدند و با يکديگر ١١. چنين کرد، و دستش سالم شد» !دراز کن

  .  با عيسی چه کنندبه مشورت نشستند که

  انتخاب دوازده رسول 

در يکی از آن روزها، عيسی برای دعا به کوهی رفت و شب را در عبادت خدا ١٢
خواند، و از ميان آنان دوازده تن را  بامدادان شاگردانش را فرا١٣. به صبح رساند

ادر بر(، اندرياس )که او را پطرس ناميد(شمعون ١۴. برگزيد و ايشان را رسول خواند
متی، توما، يعقوب پسر حلفی، شمعون ١۵، يعقوب، يوحنا، فيليپ، برتولما، )پطرس

  . يهودا پسر يعقوب، و يهودای ِاسخريوطی که به وی خيانت کرد١۶معروف به غيور، 

  » حال شما خوشابه«

بسياری از . عيسی همراه ايشان از کوه فرود آمد و در جايی هموار ايستاد١٧
ز مردم از سرتاسر يهوديه، اورشليم، و از شهرهای ساحلی شاگردانش و انبوهی ا

آنها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از ١٨. صور و صيدون آنجا حاضر بودند
. يافتند داد، شفا می بيماريهای خود شفا يابند؛ و کسانی که ارواح پليد آزارشان می

شد که همگان   او صادر میکوشيدند او را لمس کنند، زيرا نيرويی از مردم همه می١٩
  . بخشيد را شفا می

  : آنگاه عيسی بر شاگردانش نظر افکند و گفت٢٠

  حال شما که فقيريد،  به خوشا«



  . زيرا پادشاهی خدا از آن شماست

  ايد،  حال شما که اکنون گرسنه به خوشا٢١

  . زيرا سير خواهيد شد

  حال شما که اکنون گريانيد،  به خوشا

  . دزيرا خواهيد خندي

خاطر پسر انسان، بر شما نفرت گيرند و  حال شما آنگاه که مردم به به خوشا«٢٢
در آن روز، شادی و ٢٣. شما را از جمع خود برانند و دشنام دهند و بدنام سازند

چرا که نياکان آنها نيز با پيامبران . پايکوبی کنيد، زيرا پاداشتان در آسمان عظيم است
  . چنين کردند

  ر شما که ثروتمنديد، اما وای ب«٢۴

  . ايد زيرا تسلی خود را يافته

  وای بر شما که اکنون سيريد، ٢۵

  . زيرا گرسنه خواهيد شد

  وای بر شما که اکنون خندانيد، 

  . زيرا ماتم خواهيد کرد و زاری خواهيد نمود

وای بر شما آنگاه که همگان زبان به ستايشتان ُبگشايند، زيرا نياکان آنها نيز با ٢۶
  . بيای دروغين چنين کردندان

  محبت به دشمنان 

گويم که دشمنان خود را دوست بداريد و به آنان  اما ای شنوندگان، به شما می«٢٧
و برای هرکه نفرينتان کند برکت بطلبيد، و هر ٢٨که از شما نفرت دارند، نيکی کنيد 

 نۀ زند، گو تو سيلینۀاگر کسی بر يک گو٢٩. کس را که آزارتان دهد دعای خير کنيد
اگر کسی ردايت را از تو بستاند، پيراهنت را نيز از . ديگر را نيز به جانب او بگردان

اگر کسی چيزی از تو بخواهد به او بده، و اگر مال تو را غصب ٣٠. او دريغ مکن
خواهيد با شما رفتار  گونه رفتار کنيد که می با مردم همان٣١. کند، از او باز مخواه

  . کنند

دارند، چه برتری  فقط کسانی را دوست بداريد که شما را دوست میاگر «٣٢
و اگر فقط به ٣٣. دارند داريد؟ حتی گناهکاران نيز دوستداران خود را دوست می

کنند، چه برتری داريد؟ حتی گناهکاران نيز چنين  کسانی نيکی کنيدکه به شما نيکی می



عوض از آنان داريد، چه برتری و اگر فقط به کسانی قرض دهيد که اميد ٣۴. کنند می
دهند تا روزی از ايشان  خواهيد داشت؟ حتی گناهکاران نيز به گناهکاران قرض می

اما شما، دشمنانتان را دوست بداريد و به آنها نيکی کنيد، و بدون ٣۵. عوض بگيرند
اميد عوض، به ايشان قرض دهيد، زيرا پاداشتان عظيم است، و فرزندان خدای متعال 

پس رحيم باشيد، چنان که ٣۶. د بود، چه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان استخواهي
  . پدر شما رحيم است

  عيبجويی از ديگران 

. محکوم نکنيد تا محکومتان نکنند. عيبجويی نکنيد تا از شما عيبجويی نکنند«٣٧
تکانداده و ای ُپر، فشرده،  پيمانه. بدهيد تا به شما داده شود٣٨. ببخشيد تا بخشوده شويد

ای که بدهيد، با همان پيمانه به  زيرا با هر پيمانه! لبريز در دامنتان ريخته خواهد شد
  » .شما داده خواهد شد

تواند راهنمای کور ديگر شود؟ آيا  آيا کور می«: و اين َمَثل را نيز برايشان آورد٣٩
ا هرکه تعليم و شاگرد، برتر از استاد خود نيست، ام۴٠هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ 

  . تربيتش به کمال رسد، همچون استاد خود خواهد شد

بينی، اما از چوبی که در چشم خود داری  چرا پر کاه را در چشم برادرت می«۴١
برادر، بگذار خس را ازچشمت بيرون ‹: توانی به برادرت بگويی چگونه می۴٢غافلی؟ 
 نخست چوب را از چشم خود بينی؟ ای رياکار، ، ولی چوب را در چشم خود نمی›آورم
  . در آر، آنگاه بهتر خواهی ديد تا پر کاه را از چشم برادرت بيرون کنی به

  اش  درخت و ميوه

.  نيکوۀآَوَرد و نه هيچ درخت بد، ميو  بد به بار نمیۀهيچ درخت نيکو، ميو«۴٣
 و نه توان انجير چيد،  خار میتۀنه از بو. توان شناخت اش می هر درختی را از ميوه۴۴

آورد،  می  نيکوی دل خود نيکويی برنۀشخص نيک از خزا۴۵!  تمشک، انگورتۀاز بو
زيرا زبان از آنچه دل از آن لبريز است، سخن .  بد دل خود، بدینۀو شخص بد از خزا

  . گويد می

  معمار دانا و معمار نادان 

عمل گويم  خوانيد، اما به آنچه می می› سرورم، سرورم‹چگونه است که مرا «۴۶
کند، بنگريد که  شنود و به آن عمل می آيد و سخنانم را می آن که نزد من می۴٧کنيد؟  نمی

او کسی را ماَند که برای بنای خانه، زمين را گود َکند و پی ۴٨. ماَند به چه کس می
چون سيل آمد و سيالب بر آن خانه هجوم برد، نتوانست آن را . خانه را بر صخره نهاد

شنود ولی به آن  اما آن که سخنانم را می۴٩. ه بر صخره بنا شده بودبجنباند، زيرا ک
چون سيالب بر آن . ای بدون پی بر زمين ساخت کند، کسی را ماَند که خانه عمل نمی

  » .خانه هجوم برد، در دم فروريخت و ويرانی عظيم بر جای نهاد



  ٧لوقا 
  ايمان نظامی رومی 

. م به پايان رسانيد، به کفرناحوم درآمدچون عيسی تمامی گفتار خود را با مرد١
داشت، بيمار و در  در آنجا يک نظامی رومی بود که غالم او که بس عزيزش می٢

 عيسی شنيد، تنی چند از مشايخ يهود را نزد او ۀنظامی چون دربار٣.  مرگ بودنۀآستا
ند و با آنها نزد عيسی آمد۴. فرستاد تا از او بخواهند که بيايد و غالمش را شفا دهد

اين مرد سزاوار است که اين لطف را در حقش بکنی، «: التماس بسيار به او گفتند
پس عيسی ۶» .دارد و کنيسه را نيز برايمان ساخته است زيرا قوم ما را دوست می۵

به نزديکی خانه که رسيد، آن نظامی چند تن از دوستانش را نزد . همراه آنان رفت
َسرَورم، خود را زحمت مده، زيرا شايسته نيستم زير «: عيسی فرستاد، با اين پيغام که

فقط سخنی بگو که . از همين رو، حتی خود را اليق ندانستم نزد تو آيم٧. سقف من آيی
سربازانی نيز زير . زيرا من خود فردی هستم زير فرمان٨. خادم من شفا خوهد يافت

. آيد ، می›بيا‹: گويم ی میرود؛ به ديگر ، می›برو‹: گويم به يکی می. فرمان خود دارم
عيسی چون اين را شنيد، ٩» .آورد جای می ، به›آر جای اين را به‹: گويم به غالم خود می

به شما «: آمدند روی کرد و گفت اش می از او به شگفت آمد و به جمعيتی که از پی
چون فرستادگان به خانه ١٠» .ام چنين ايمانی حتی در اسرائيل هم نديده«: گويم می

  . بازگشتند، غالم را سالمت يافتند

  زن  زنده کردن پسر بيوه

شاگردان و جمعيتی انبوه نيز . نام نائين شد چندی بعد، عيسی رهسپار شهری به١١
ای را   شهر که رسيد، ديد مردهۀبه نزديکی درواز١٢. کردند او را همراهی می

ز آن زن را همراهی بسياری از مردمان شهر ني. زنی بود برندکه يگانه پسر بيوه می
گريه «: خداوند چون آن زن را ديد، دلش بر حال او سوخت و گفت١٣. کردند می
کردند،  کسانی که آن را حمل می. سپس نزديک رفت و تابوت را لمس کرد١۴» .مکن

مرده راست نشست و ١۵» !گويم، برخيز ای جوان، تو را می«: عيسی گفت. ايستادند
 آنان مۀهترس و هيبت بر ١۶.  را به مادرش سپردعيسی او! سخن گفتن آغاز کرد

پيامبری بزرگ در ميان ما «: کردند، گفتند مستولی شد و در حالی که خدا را ستايش می
خبر اين کار عيسی در تمام ١٧» .ياری قوم خود آمده است خدا به. ظهور کرده است

  . يهوديه و نواحی اطراف منتشر شد

  دهنده  عيسی ويحيای تعميد

پس او دو تن از آنان را .  اين وقايع آگاه ساختندمۀهگردان يحيی او را از شا١٨
بايست بيايد، يا  آيا تو همانی که می«: و با اين پيغام نزد عيسی فرستاد١٩خواند  فرا

يحيای تعميددهنده ما را «: آن دو نزد عيسی آمده، گفتند٢٠» منتظر ديگری باشيم؟
» بايست بيايد، يا منتظر ديگری باشيم؟ و همانی که میفرستاده تا از تو بپرسيم که آيا ت

در همان ساعت، عيسی بسياری را از بيماريها و دردها و ارواح پليد شفا داد و ٢١



برويد و آنچه «: پس در پاسخ آن فرستادگان فرمود٢٢. نابينايان بسيار را بينايی بخشيد
روند، جذاميان  شوند، لنگان راه می ايد به يحيی بازگوييد، که کوران بينا می ديده و شنيده

گردند و به فقيران بشارت داده  شوند، مردگان زنده می يابند، َکران شنوا می شفا می
  » .حال کسی که از بابت من نلغزد خوشابه٢٣. شود می

 او سخن آغاز کرد و به جماعت ۀچون فرستادگان يحيی رفتند، عيسی دربار٢۴
ای که از باد در جنبش  ان رفته بوديد؟ برای ديدن نیبرای ديدن چه چيز به بياب«: گفت

ای لطيف در بر دارد؟ آنان که  برای ديدن چه چيز رفتيد؟ مردی که جامه٢۵است؟ 
پس ٢۶. کنند، در قصرهای پادشاهانند پوشند و در تجمل زندگی می های فاخر می جامه

ويم که او از پيامبر گ برای ديدن چه رفته بوديد؟ برای ديدن پيامبری؟ آری، به شما می
  : اش نوشته شده او همان است که درباره٢٧. نيز برتر است

  فرستم  اينک رسول خود را پيشاپيش تو می« ‹

  › .تا راهت را پيش پايت هموار سازد

گويم که کسی بزرگتر از يحيی از مادر زاده نشده است؛ اما  به شما می٢٨
 مردمانی که سخنان عيسی مۀه٢٩» .کوچکترين در پادشاهی خدا، از او بزرگتر است

دست يحيی  را شنيدند، حتی خراجگيران، تصديق کردند که راه خدا حق است، زيرا به
 خدا را برای خود رد کردند، زيرا از ۀاما فريسيان و فقيهان اراد٣٠. تعميد گرفته بودند

  . يحيی تعميد نگرفته بودند

به کودکانی مانند ٣٢مانند؟  ه میپس، مردم اين نسل را به چه تشبيه کنم؟ به چ«٣١
  : کنند نشينند و به يکديگر ندا می که در بازار می

  برای شما نی نواختيم، نرقصيديد؛ « ‹

  › .مرثيه خوانديم، بر سينه نزديد

نوشيد، گفتيد،  خوْرد و نه شراب می دهنده آمد که نه نان می زيرا يحيای تعميد٣٣
مردی است ‹گوييد،  نوشد، می وَرد و میخ پسر انسان آمد که می٣۴› .ديو دارد‹

 مۀهاما حقانيت حکمت را ٣۵› .شکمباره و ميگسار، دوست خراجگيران و گناهکاران
  » .رسانند فرزندان آن به ثبوت می

  دست زنی بدکاره  تدهين عيسی به

 آن نۀخاپس به . روزی يکی از فريسيان عيسی را به صرف غذا دعوت کرد٣۶
زيست که چون شنيد  در آن شهر زنی بدکاره می٣٧. شستفريسی رفت و بر سفره ن

و ٣٨ آن فريسی ميهمان است، ظرفی مرمرين، پر از عطر با خود آورد نۀخاعيسی در 
آنگاه با قطرات اشک به شستن پاهای . گريان پشت سر عيسی، کناِر پاهای او ايستاد

سيد و عطرآگين سپس پاهای او را بو. عيسی پرداخت و با گيسوانش آنها را خشک کرد
اگر اين مرد براستی پيامبر «: چون فريسی ميزبان اين را ديد، با خود گفت٣٩. کرد



دانست که   می-کند کيست و چگونه زنی است  دانست اين زن که او را لمس می بود، می
خواهم چيزی به تو  ای شمعون، می«: عيسی به او گفت۴٠» .زنی بدکاره است

از : شخصی از دو تن طلب داشت«: عيسی گفت۴١» !دبفرما، استا«: گفت» .بگويم
اما چون چيزی نداشتند به او بدهند، بدهی ۴٢. يکی پانصد دينار، از ديگری پنجاه دينار

» يک او را بيشتر دوست خواهد داشت؟ حال به گمان تو کدام. هر دو را بخشيد
عيسی » .به گمانم آن که بدهی بيشتری داشت و بخشيده شد«: شمعون پاسخ داد۴٣
اين «: آنگاه به سوی آن زن اشاره کرد و به شمعون گفت۴۴» .درست گفتی«: گفت

 تو آمدم، و تو برای شستن پاهايم آب نياوردی، اما اين زن نۀخابينی؟ من به  زن را می
تو مرا نبوسيدی، اّما اين ۴۵! با اشکهايش پاهای مرا شست و با گيسوانش خشک کرد

تو سر مرا به روغن ۴۶. بوسيدن پاهايم بازنايستاده است ورودم، دمی از ظۀزن از لح
گويم، محبت بسيار  پس به تو می۴٧. تدهين نکردی، اما او پاهايم را به عطر تدهين کرد

اما آن که کمتر آمرزيده شد، . او از آن روست که گناهان بسيارش آمرزيده شده است
» !گناهانت آمرزيده شد«: پس رو به آن زن کرد و گفت۴٨» .کند کمتر هم محبت می

عيسی به ۵٠» آمرزد؟ اين کيست که گناهان را نيز می«: ميهمانان با يکديگر گفتند۴٩
  » !سالمت برو ايمانت تو را نجات داده است، به«: آن زن گفت

  ٨لوقا 
  َمَثل برزگر 

گشت و پادشاهی خدا را  پس از آن، عيسی شهر به شهر و روستا به روستا می١
و نيز شماری از زنان که از ارواح ٢ن دوازده تن نيز با وی بودند، آ. داد بشارت می

مريم معروف به مجدليه که از او هفت روح پليد اخراج : پليد و بيماری شفا يافته بودند
اين زنان . يونا همسر خوزا، مباشر هيروديس، سوسن و بسياری زنان ديگر٣شده بود، 

  . ديدند انش تدارک میاز دارايی خود برای نيازهای عيسی و شاگرد

آمد،  آمدند و جمعيتی انبوه گرد چون مردم از بسياری شهرها به ديدن عيسی می۴
چون بذر . روزی برزگری برای پاشيدن بذر خود بيرون رفت«۵: اين َمَثل را آورد

برخی ۶. پاشيد، برخی در راه افتاد و لگدمال شد و پرندگان آسمان آنها را خوردند می
. سنگالخ افتاد، و چون روييد، خشک شد، چرا که رطوبتی نداشتديگر در زمين 

اما ٨. برخی نيز ميان خارها افتاد و خارها با بذرها نمو کرده، آنها را خفه کردند٧
چون اين را » .برخی از بذرها در خاک خوب افتاد و نمو کرد و صد چندان بار آورد

  » !هرکه گوش شنوا دارد، بشنود«: گفت، ندا در داد

درک اسرار پادشاهی «: گفت١٠. شاگردانش معنای اين مثل را از وی پرسيدند٩
  : گويم، تا خدا به شما عطا شده، اما با ديگران در قالب مثل سخن می

  بنگرند، اما نبينند؛ « ‹

  › .بشنوند، اما نفهمند



افتد،  بذرهايی که در راه می١٢. بذر، کالم خداست: معنای مثل اين است«١١
ربايد، تا  آيد و آن را از دلشان می شنوند، اما ابليس می  که کالم را میکسانی هستند

افتد کسانی هستند  بذرهايی که بر زمين سنگالخ می١٣. نتوانند ايمان آورند و نجات يابند
اينها . دوانند پذيرند، اما ريشه نمی شنوند، آن را با شادی می که چون کالم را می

. دهند هنگام آزمايش، ايمان خود را از دست می بهزمانی ايمان دارند، اما  اندک
شنوند، اما نگرانيها، ثروت  افتد، کسانی هستند که می بذرهايی که در ميان خارها می١۴

اما بذرهايی که بر خاک خوب ١۵. رسند نمی ثمر کند و به و لذات زندگی آنها را خفه می
شنوند و آن را نگاه داشته،  یافتد، کسانی هستند که کالم را با دلی پاک و نيکو م می

  . آورند مانند و ثمر می پايدار می

  َمَثل چراغ 

افروزد تا بر آن سرپوش نهد يا آن را زير تخت  نمی کس چراغ را بر هيچ«١۶
. گذارند تا هر که داخل شود، نورش را ببيند بلکه چراغ را بر چراغدان می! بگذارد
ای نيست که هويدا  د و هيچ چيز نهفتهزيرا هيچ چيز پنهانی نيست که آشکار نشو١٧

شنويد، زيرا به آن که دارد بيشتر داده  پس توجه داشته باشيد که چگونه می١٨. نگردد
  » .کند دارد، گرفته خواهد شد خواهد شد و از آن که ندارد، همان هم که گمان می

  مادر و برادران عيسی 

را ببينند، اما ازدحام جمعيت در اين هنگام، مادر و برادران عيسی آمدند تا او ١٩
مادر «: پس برای عيسی خبر آوردند که٢٠. چندان بود که نتوانستند به او نزديک شوند

مادر و «: در پاسخ گفت٢١» .خواهند تو را ببينند اند و می و برادرانت بيرون ايستاده
  » .کنند شنوند و به آن عمل می برادران من کسانی هستند که کالم خدا را می

  ام کردن توفان دريا آر

پس سوار » .به آن سوی درياچه برويم«: روزی عيسی به شاگردان خود گفت٢٢
ناگاه تندبادی بر . رفتند، عيسی به خواب رفت و چون می٢٣. پيش راندند قايق شدند و به

. خطر افتاد شد و جانشان به دريا وزيدن گرفت، چندان که قايق از آب پر می
ای استاد، ای استاد، چيزی «: تند و او را بيدار کرده، گفتندشاگردان نزد عيسی رف٢۴

توفان . عيسی بيدار شد و بر باد و امواج خروشان نهيب زد» !نمانده غرق شويم
شاگردان » ايمانتان کجاست؟«: پس به ايشان گفت٢۵. نشست و آرامش برقرار شد فرو

 باد و آب فرمان اين کيست که حتی به«: پرسيدند با بهت و وحشت از يکديگر می
  » .برند دهد وآنها از او فرمان می می

  شفای مرد ديوزده 

.  جراسيان رسيدند که آن سوی درياچه، در مقابل جليل قرار داشتناحيۀپس به ٢۶
رو شد  چون عيسی قدم بر ساحل گذاشت، با مردی ديوزده از مردمان آن شهر روبه٢٧

سر   نکرده بود، بلکه در گورها بهای زندگی که ديرگاهی لباس نپوشيده و در خانه



پای او افتاد و با صدای بلند فرياد  چون عيسی را ديد، نعره برکشيد و به٢٨. برد می
کنم عذابم  ای عيسی، پسر خدای متعال، تو را با من چه کار است؟ تمنا می«: برآورد
بارها او را آن روح . آيد در زيرا عيسی به روح پليد دستور داده بود از او به٢٩» !ندهی

کردند،  بستند و از او نگاهبانی می زنجير می گرفته بود و با آنکه دست و پايش را به
عيسی از او ٣٠. کشاند گسست و ديو او را به جايهای غيرمسکون می بندها را می

درون او رفته  زيرا ديوهای بسياری به» ِلژيون،«: پاسخ داد» نامت چيست؟«: پرسيد
  . کنان از عيسی خواستند به آنها دستور بازگشت به هاويه ندهد سآنها التما٣١. بودند

ديوها از .  تپه مشغول چرا بودنۀ بزرگی خوک در داملۀدر آن نزديکی، گ٣٢
پس، از ٣٣. درون خوکها روند، و او نيز اجازه داد عيسی خواهش کردند اجازه دهد به

راشيبی تپه به درون درياچه درون خوکها رفتند و خوکها از س آن مرد بيرون آمدند و به
  . هجوم بردند و غرق شدند

چون خوکبانان اين را ديدند، پا به فرار گذاشتند و در شهر و نواحی اطراف، ٣۴
پس مردم بيرون آمدند تا آنچه روی داده بود ببينند و چون نزد ٣۵. ماجرا را بازگفتند

 بودند، عاقل و جامه بر تن، آمده در عيسی رسيدند و ديدند که آن مرد که ديوها از او به
چشم ديده بودند،  کسانی که ماجرا را به٣۶. پيش پاهای عيسی نشسته است، ترسيدند

 ناحيۀ مردم مۀهپس ٣٧. برای ايشان بازگفتند که مرد ديوزده چگونه شفا يافته بود
پس . جراسيان از عيسی خواستند که از نزد آنها برود، زيرا ترس بر آنها چيره شده بود

مردی که ديوها از او بيرون آمده بودند، از عيسی تمنا ٣٨. و سوار قايق شد و رفتا
 نۀخابه «٣٩: کرد که بگذارد او با وی همراه شود، اما عيسی او را روانه کرد و گفت

پس او رفت و در سرتاسر شهر » .خود برگرد و آنچه خدا برای تو کرده است، بازگو
  . ده استاعالم کرد که عيسی برای او چه کر

  دختر يائروس و زن مبتال به خونريزی 

گرمی از او استقبال کردند، زيرا همه چشم  چون عيسی بازگشت، مردم به۴٠
پای  در اين هنگام، مردی يايروس نام که رئيس کنيسه بود، آمد و به۴١. راهش بودند به

ود دوازده زيرا تنها دخترش که حد۴٢اش برود،  عيسی افتاد و التماس کرد که به خانه
  . سال داشت، در حال مرگ بود

در آن ۴٣. آورد هنگامی که عيسی در راه بود، جمعيت از هر سو بر او فشار می
ميان، زنی بود که دوازده سال مبتال به خونريزی بود و با اينکه تمام دارايی خود را 

 او از پشت سر به عيسی۴۴. صرف طبيبان کرده بود، کسی را توان درمان او نبود
عيسی ۴۵. اش قطع شد دم خونريزی  ردای او را لمس کرد و دربۀنزديک شد و ل

ای استاد، «: چون همه انکار کردند، پطرس گفت» چه کسی مرا لمس کرد؟«: پرسيد
کسی «: اما عيسی گفت۴۶» !آورند اند و بر تو فشار می ات کرده مردم از هر سو احاطه

تواند  آن زن چون ديد نمی۴٧» !صادر شدزيرا دريافتم نيرويی از من ! مرا لمس کرد
پای او افتاد و در برابر همگان گفت چرا او را  پنهان بماند، با ترس و لرز پيش آمد و به

دخترم، ايمانت تو را «: عيسی به او گفت۴٨. َدم شفا يافته است لمس کرده و چگونه در
  » .سالمت برو به. شفا داده است



:  يايروس، رئيس کنيسه، آمد و گفتنۀخا از گفت که کسی عيسی هنوز سخن می۴٩
عيسی چون اين را شنيد، به يايروس ۵٠» .دخترت مرد، ديگر استاد را زحمت مده«

 نۀخاوقتی به ۵١» .دخترت شفا خواهد يافت! فقط ايمان داشته باش! مترس«: گفت
يايروس رسيد، نگذاشت کسی جز پطرس و يوحنا و يعقوب و پدر و مادر دختر با او 

زاری «: عيسی گفت. کردند  مردم برای دختر شيون و زاری میمۀه۵٢. آيند خانه در به
آنها ريشخندش کردند، چرا که ۵٣» .مکنيد، زيرا او نمرده بلکه در خواب است

دخترم، «: اما عيسی دست دخترک را گرفت و گفت۵۴. دانستند دختر مرده است می
عيسی فرمود تا به او خوراک . ستَدم از جا برخا روح او بازگشت و در۵۵» !برخيز
والدين دختر غرق در حيرت بودند، اما او بديشان امر فرمود که ماجرا را به ۵۶. دهند

  . کسی بازنگويند

  ٩لوقا 
  مأموريت دوازده شاگرد 

عيسی آن دوازده تن را گرد هم خواند و به ايشان قدرت واقتدار برای بيرون ١
آنگاه آنان را فرستاد تا پادشاهی خدا ٢. يها بخشيد ارواح پليد و شفای بيمارمۀهراندن 

چيز برای سفر برنداريد،  هيچ«: به آنان گفت٣. را موعظه کنند و بيماران را شفا دهند
ای که  به هر خانه۴. بار، نه نان، نه پول و نه پيراهن اضافه دستی، نه کوله نه چوب

 شما را نپذيرفتند، به هنگام اگر مردم۵. درآمديد، تا هنگام ترک شهر در آنجا بمانيد
پس ايشان ۶» .ترک شهرشان، خاک پاهای خود را بتکانيد تا شهادتی بر ضد آنها باشد

دادند و  رسيدند بشارت می رفتند و هر جا می راه افتاده، از دهی به ده ديگر می به
  . بخشيدند بيماران را شفا می

هيروديس حيران و . د اين امور به گوش هيروديِس حاکم رسيمۀهو اما خبر ٧
گفتند عيسی همان يحيی است که از مردگان  سردرگم مانده بود، چرا که برخی می

گفتند يکی از  گفتند ايليا ظهور کرده، و برخی نيز می برخی ديگر می٨. برخاسته است
سر يحيی را من از تن جدا «: اما هيروديس گفت٩. پيامبران ايام کهن زنده شده است

و در صدد برآمد که » شنوم؟ اش می يست که اين چيزها را دربارهپس اين ک. کردم
  . عيسی را ببيند

  خوراک دادن به پنج هزار تن 

آنگاه آنان را با . چون رسوالن بازگشتند، هرآنچه کرده بودند به عيسی بازگفتند١٠
فتند اما بسياری اين را دريا١١. صيدا برد تا در آنجا تنها باشند نام بيت خود به شهری به

عيسی نيز آنان را پذيرفت و برايشان از پادشاهی خدا سخن . و از پی ايشان روانه شدند
  . درمان داشتند، شفا بخشيد گفت و کسانی را که نياز به

جماعت را مرخص فرما «: نزديک غروب، آن دوازده تن نزد او آمدند و گفتند١٢
 بيابند، چون اينجا مکانی تا به روستاها و مزارع اطراف بروند و خوراک و سرپناهی



: گفتند» .شما خود به ايشان خوراک دهيد«: عيسی در جواب گفت١٣» .دورافتاده است
 اين مردم مۀهما جز پنج نان و دو ماهی چيزی نداريم، مگر اينکه برويم و برای «

عيسی به شاگردان خود . در آنجا حدود پنج هزار مرد بودند١۴» .خوراک بخريم
شاگردان چنين کردند و همه ١۵» .ا در گروههای پنجاه نفری بنشانيدمردم ر«: فرمود

جای  آنگاه پنج نان و دو ماهی را برگرفت، به آسمان نگريست و شکر به١۶. را نشاندند
همه خوردند و ١٧. آورده، آنها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پيش مردم بگذارند

  . مانده گرد آوردند ایهای برج سير شدند و دوازده سبد نيز از تکه

   مسيح ۀاعتراف پطرس دربار

از ايشان . کرد و تنها شاگردانش با او بودند روزی عيسی در خلوت دعا می١٨
گويند يحيای  برخی می«: پاسخ دادند١٩» گويند من که هستم؟ مردم می«: پرسيد
امبران ايام گويند ايليايی، و برخی نيز تو را يکی از پي ای؛ برخی ديگر می دهنده تعميد

شما چه؟ شما مرا که «: از ايشان پرسيد٢٠» .دانندکه زنده شده است کهن می
  » .مسيح خدا«: پطرس پاسخ داد» دانيد؟ می

و ٢٢سپس عيسی ايشان را منع کرد و دستور داد که اين را به کسی نگويند، ٢١
مای دين او بايد که پسر انسان رنج بسيار بيند و مشايخ و سران کاهنان و عل می«: گفت

  » .را رد کنند و کشته شود و در روز سوم برخيزد

اگر کسی بخواهد مرا پيروی کند، بايد خود را انکار کند «: سپس به همه فرمود٢٣
زيرا هرکه بخواهد جان خود ٢۴. و هر روز صليب خود را بردارد و از پی من بيايد

من جانش را از دست خاطر  را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد، اما هرکه به
انسان را چه سود که تمامی دنيا را ببرد، اما جان ٢۵. بدهد، آن را نجات خواهد داد

زيرا هرکه از من و سخنان من عار داشته باشد، ٢۶. خويش را ببازد يا آن را تلف کند
پسر انسان نيز آنگاه که در جالل خود و جالل پدر و فرشتگان مقدس آيد، از او عار 

اند که تا پادشاهی خدا را  گويم، برخی اينجا ايستاده براستی به شما می٢٧. شتخواهد دا
  » .نبينند، طعم مرگ را نخواهند چشيد

  دگرگونی سيمای عيسی 

حدود هشت روز پس از اين سخنان، عيسی پطرس و يوحنا و يعقوب را ٢٨
نمود کرد،  در همان حال که دعا می٢٩. برگرفت و بر فراز کوهی رفت تا دعا کند

ناگاه دو مرد، موسی و ايليا، ٣٠. اش سفيد و نورانی گشت اش تغيير کرد، و جامه چهره
 ۀآنان در جالل ظاهر شده بودند و دربار٣١. پديدار گشته، با او به گفتگو پرداختند

پطرس و ٣٢. گفتند بايست بزودی در اورشليم رخ دهد، سخن می رفتن عيسی که می
ودند، اما چون کامًال بيدار و هوشيار شدند، جالل عيسی آلود ب همراهانش بسيار خواب

هنگامی که آن دو از نزد ٣٣. را ديدند و آن دو مرد را که درکنارش ايستاده بودند
بگذار سه سرپناه ! استاد، بودن ما در اينجا نيکوست«: رفتند، پطرس گفت عيسی می

دانست چه  پطرس نمی» .بسازيم، يکی برای تو، يکی برای موسی و يکی هم برای ايليا
اين سخن هنوز بر زبان پطرس بود که ابری پديدار گشت و آنان را ٣۴. گويد می



آنگاه ندايی از ابر دررسيد ٣۵. رفتند، هراسان شدند درون ابر می چون به. گرفت بر در
و چون صدا ٣۶» !دهيد ام؛ به او گوش فرا اين است پسر من، که او را برگزيده«که 

شاگردان اين را نزد خود نگه داشتند، و در آن زمان . را تنها ديدندقطع شد، عيسی 
  . کسی را از آنچه ديده بودند، آگاه نکردند

  شفای پسر ديوزده 

ناگاه ٣٨. روز بعد، چون از کوه فرود آمدند، جمعی انبوه با عيسی ديدار کردند٣٧
لطفی بر پسر من کنم نظر  استاد، از تو التماس می«: مردی از ميان جمعيت فرياد زد

َدم نعره  گيرد و او در روحی ناگهان او را می٣٩. بيفکنی، زيرا تنها فرزند من است
روْح بندرت رهايش . کند ای که دهانش کف می گونه شود، به کشد و دچار تشنج می می
من به شاگردانت التماس کردم از او بيرونش کنند، اما ۴٠. کند و قصد نابوديش دارد می

ايمان و منحرف، تا به ِکی با شما باشم و  ای نسل بی«: عيسی پاسخ داد۴١» .نتوانستند
آمد، ديو او را بر  حتی هنگامی که پسر می۴٢» .تحملتان کنم؟ پسرت را به اينجا بياور

اما عيسی بر آن روح پليد نهيب زد و پسر را شفا داد و به . زمين زد و به تشنج افکند
  . گی خدا در حيرت افتادندمردم همگی از بزر۴٣. پدرش سپرد

در آن حال که همگان از کارهای عيسی در شگفت بودند، او به شاگردان خود 
دست  پسر انسان به: خواهم به شما بگويم بدقت گوش بسپاريد به آنچه می«۴۴: گفت

اما آنان منظور وی را درنيافتند؛ بلکه از آنان پنهان ماند ۴۵» .مردم تسليم خواهد شد
  . باره از او سؤال کنند ترسيدند در اين ند؛ و میتا درکش نکن

  بزرگی در چيست؟ 

يک از ايشان از همه  روزی در ميان شاگردان اين بحث درگرفت که کدام۴۶
عيسی که از افکار ايشان آگاه بود، کودکی را برگرفت و در کنار ۴٧. بزرگتر است
نام من بپذيرد، مرا  هر که اين کودک را به«: سپس به آنان گفت۴٨. خود قرار داد

زيرا در ميان شما آن .  مرا پذيرفته استۀپذيرفته است؛ و هر که مرا بپذيرد، فرستند
  » .کس بزرگتر است که از همه کوچکتر باشد

کرد، اما چون  نام تو ديو اخراج می استاد، شخصی را ديديم که به«: يوحنا گفت۴٩
را بازمداريد، زيرا هرکه بر ضد او «: عيسی گفت۵٠» .از ما نبود، او را بازداشتيم

  » .شما نيست، با شماست

  بهای پيروی از عيسی 

شد، با عزمی راسخ رو به سوی  چون زمان صعود عيسی به آسمان نزديک می۵١
های سامريان  پيشاپيش خود قاصدانی فرستاد که به يکی از دهکده۵٢. اورشليم نهاد

جا او را نپذيرفتند، زيرا مقصدش اورشليم اما مردم آن۵٣. رفتند تا برای او تدارک ببينند
ای سرور ما، آيا «: چون شاگردان او، يعقوب و يوحنا، اين را ديدند، گفتند۵۴. بود



اما عيسی روی ۵۵»  آنها را نابود کند؟مۀهخواهی بگوييم از آسمان آتش ببارد و  می
  . ای ديگر رفتند سپس به دهکده۵۶. بگرداند و توبيخشان کرد

» .هر جا بروی، تو را پيروی خواهم کرد«: شخصی به عيسی گفتدر راه، ۵٧
ها، اما پسر انسان را  هاست و پرندگان را آشيانه روباهان را النه«: عيسی پاسخ داد۵٨

اما او » .مرا پيروی کن«: عيسی به شخصی ديگر گفت۵٩» .جای سر نهادن نيست
عيسی به ۶٠» .فن کنمسرورم، نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را د«: پاسخ داد
بگذار مردگان، مردگان خود را دفن کنند، اما تو برو و پادشاهی خدا را «: او گفت

سرورم، تو را پيروی خواهم کرد، اما نخست «: ديگری گفت۶١» .موعظه کن
: عيسی در پاسخ گفت۶٢» . خود را وداع گويمنۀخارخصت ده تا بازگردم و اهل 

  » . پادشاهی خدا نباشدتۀعقب بنگرد، شايس ند و بهزنی دراز ک کسی که دست به شخم«

  ١٠لوقا 
  اعزام هفتاد شاگرد 

پس از آن، خداوند هفتاد تن ديگر را نيز تعيين فرمود و آنها را دو به دو پيشاپيش ١
  . خود به هر شهر و دياری فرستاد که قصد رفتن بدانجا داشت

پس، از مالِک محصول . محصول فراوان است، اما کارگر َکم«: به ايشان گفت٢
  .بخواهيد تا کارگرانی برای درِو محصول خود بفرستد

  . فرستم ها به ميان گرگها می من شما را چون بره! برويد٣

  . بار يا کفش برمگيريد؛ و در راه کسی را سالم مگوييد   پول يا کولهسۀکي۴

  › .دسالم بر اين خانه با‹: شويد، نخست بگوييد ای که وارد می به هر خانه۵

اگر در آن خانه کسی از اهل صلح و سالم باشد، سالم شما بر او قرار خواهد ۶
  . خواهدگشت گرفت؛ وگرنه، به خود شما باز

درآن خانه بمانيد و هر چه به شما دادند، بخوريد و بياشاميد، زيرا کارگر مستحق ٧
  .  ديگر نقل مکان مکنيدنۀخاای به  از خانه. مزد خويش است

گرمی پذيرفتند، هر چه در برابر شما  هری شديد و شما را بهچون وارد ش٨
  . گذاشتند، بخوريد

  › .پادشاهی خدا به شما نزديک شده است‹: بيماران آنجا را شفا دهيد و بگوييد٩

های آن شهر برويد و  اما چون به شهری درآمديد و شما را نپذيرفتند، به کوچه١٠
  : بگوييد



اما . تکانيم بر پاهای ما نشسته است، بر شما میما حتی خاک شهر شما را که ‹١١
  › .بدانيد که پادشاهی خدا نزديک شده است

يقين بدانيد که در روز جزا، تحمل مجازات برای سدوم آسانتر خواهد بود تا ١٢
  . برای آن شهر

زيرا اگر معجزاتی که در ! صيدا وای بر تو، ای بيت! وای بر تو، ای خوَرزين«١٣
داد، مردم آنجا مدتها پيش در پالس و  ر صور و صيدون روی میشما انجام شد د

  . کردند نشستند و توبه می خاکستر می

اما در روز جزا، تحمل مجازات، برای صور و صيدون آسانتر خواهد بود تا ١۴
  . برای شما

و تو، ای کفرناحوم، آيا تا به آسمان صعود خواهی کرد؟ هرگز، بلکه تا به ١۵
  . ن خواهی شداعماق دوزخ سرنگو

داده است؛ و هرکه شما را رد  دهد، به من گوش فرا هرکه به شما گوش فرا«١۶
  » . مرا رد کرده استۀکند، مرا رد کرده است؛ اما هرکه مرا رد کند، فرستند

نام تو از ما  سرور ما، حتی ديوها هم به«: آن هفتاد تن با شادی بازگشتند و گفتند١٧
  » .کنند اطاعت می

  . افتاد می شيطان را ديدم که همچون برق از آسمان فرو«: ان فرمودبه ايش١٨

بخشم که ماران و عقربها و تمامی قدرت دشمن را  اينک به شما قدرت می١٩
  . چيز به شما آسيب نخواهد رسانيد پايمال کنيد، و هيچ

کنند، بلکه شادی شما از  اما از اين شادمان مباشيدکه اروا ح از شما اطاعت می٢٠
  » .ن باشد که نامتان در آسمان نوشته شده استاي

ای پدر، مالک «: وجد آمد و گفت القدس به در همان ساعت، عيسی در روح٢١
ای  ستايم که اين حقايق را از دانايان و خردمندان پنهان داشته آسمان و زمين، تو را می
  . بود نيکوی تو چنين ۀبله، ای پدر، زيرا اراد. ای و بر کودکان آشکار کرده

داند پسر کيست جز پدر و  کس نمی هيچ. چيز را به من سپرده است پدرم همه٢٢
داند پدر کيست جز پسر و آنان که پسر بخواهد او را بر ايشان آشکار  کس نمی هيچ
  » .سازد

حال چشمانی که آنچه  خوشابه«: سپس در خلوت، رو به شاگردان کرد و گفت٢٣
  . بينند بينيد، می شما می



گويم که بسياری از انبيا و پادشاهان آرزو داشتند آنچه شما  به شما میزيرا ٢۴
  » .شنويد، بشنوند و نشنيدند بينيد، ببينند و نديدند، و آنچه شما می می

  َمَثل سامری نيکو 

ای «: دام اندازد روزی يکی از فقيهان برخاست تا با اين پرسش عيسی را به٢۵
در تورات «: عيسی در جواب گفت٢۶»  شوم؟استاد، چه کنم تا وارث حيات جاويدان

خداوند، خدای خود را با تمامی « ‹: پاسخ داد٢٧» فهمی؟ چه نوشته است؟ از آن چه می
 خود يۀهمسا‹؛ و ›دل، با تمامی جان، با تمامی قوت و با تمامی فکر خود دوست بدار

جای  هاين را ب. پاسخ درست دادی«: عيسی گفت٢٨›» .را همچون خويشتن دوست بدار
  » .آور که حيات خواهی داشت

عيسی ٣٠»  من کيست؟يۀولی همسا«:  خود از عيسی پرسيدئۀاما او برای تبر٢٩
دست راهزنان  در راه به. رفت مردی از اورشليم به اريحا می«: در پاسخ چنين گفت

از قضا ٣١. جان رهايش کردند و رفتند آنها او را لخت کرده، کتک زدند، و نيمه. افتاد
اما چون چشمش به آن مرد افتاد، راه خود کج کرد و از . گذشت نی از همان راه میکاه

او نيز چون به آنجا رسيد . گذشت يک الوی نيز از آنجا می٣٢. سمت ديگر جاده رفت
اما مسافری ٣٣. و آن مرد را ديد، راه خود را کج کرد و از سمت ديگر جاده رفت

پس نزدش ٣۴. د دلش بر حال او سوختسامری چون بدانجا رسيد و آن مرد را دي
سپس او را بر االغ . رفت، بر زخمهايش شراب ريخت و روغن ماليد و آنها را بست

روز بعد، دو دينار به ٣۵. خود گذاشت و به کاروانسرايی برد و از او پرستاری کرد
از اين مرد پرستاری کن و اگر بيش از اين خرج ‹: کاروانسرادار داد و به او گفت

نظر تو کداميک از اين سه تن،  حال به٣۶› .ی، چون برگردم به تو خواهم دادکرد
آن که به او ترحم «: او پاسخ داد٣٧» دست راهزنان افتاد؟  مردی بود که بهيۀهمسا
  » .برو و تو نيز چنين کن«: عيسی به او گفت» .کرد

  در منزل مريم و مرتا 

 آنجا زنی مارتا نام عيسی را به در. ای درآمد رفتند، به دهکده چون در راه می٣٨
مريم کنار پاهای خداوند . نام مريم مارتا خواهری داشت به٣٩.  خود دعوت کردنۀخا

اما مارتا که سخت به تدارک پذيرايی ۴٠. داد می نشسته بود و به سخنان او گوش فرا
م َسرَورم، آيا تو را باکی نيست که خواهر« : مشغول شده بود، نزد عيسی آمد و گفت

خداوند ۴١» !تنها گذاشته؟ به او بفرما که مرا ياری دهد مرا در کار پذيرايی دست
حال ۴٢تو را چيزهای بسيار نگران و مضطرب کرده است، ! مارتا! مارتا«: جواب داد

و مريم آن نصيب بهتر را برگزيده، که از او بازگرفته . آنکه تنها يک چيز الزم است
  » .نخواهد شد

  ١١لوقا 
   دعا ۀربارتعليم د



پايان رسيد، يکی از  چون دعايش به. کرد روزی عيسی در مکانی دعا می١
گونه که يحيی به  ای سرور ما، دعا کردن را به ما بياموز، همان«: شاگردان به او گفت

  : کنيد، بگوييد چون دعا می«: به ايشان گفت٢» .شاگردان خود آموخت

  ای پدر ما که در آسمانی، ‹

  د، نام تو مقدس با

  . پادشاهی تو بيايد

  .  ما را هر روز به ما عطا فرمانۀنان روزا٣

  گناهان ما را ببخش، ۴

  . بخشيم کنند، می  کسانی را که به ما گناه میمۀهزيرا ما نيز 

  ›» .و ما را در آزمايش مياور

شب نزد وی  کيست از شما که دوستی داشته باشد، و نيمه«: سپس به ايشان گفت۵
زيرا يکی از دوستانم از سفر ۶ای دوست، سه نان به من قرض بده،  ‹:برود و بگويد

زحمتم ‹: و او از درون خانه جواب دهد٧› رسيده، و چيزی ندارم تا پيش او بگذارم،
توانم از جای برخيزم و چيزی به  نمی. در قفل است، و فرزندانم با من در بسترند. مده

دوستی برنخيزد و به او نان ندهد، به سبب خاطر  گويم، هرچند به به شما می٨› .تو بدهم
  . خاست و هرآنچه نياز دارد به او خواهد داد سماجِت او برخواهد

بخواهيد که به شما داده خواهد شد؛ بجوييد که خواهيد : گويم پس به شما می«٩
دست آورد؛  زيرا هرکه بخواهد، به١٠. رويتان گشوده خواهد شد يافت؛ بکوبيد که در به

کدام يک از شما ١١. رويش گشوده شود جويد، يابد؛ و هرکه بکوبد، در بهو هرکه ب
مرغ  يا اگر تخم١٢دهد؟  پدران، اگر پسرش از او ماهی بخواهد، ماری به او می

دانيد که بايد به  تان می سيرتی  بدمۀهحال اگر شما با ١٣بخشد؟  بخواهد، عقربی به او می
القدس را به هرکه  يشتر پدر آسمانی شما روحفرزندان خود هدايای نيکو بدهيد، چقدر ب

  » .از او بخواهد، عطا خواهد فرمود

  عيسی و بعلزبول 

چون ديو بيرون رفت، مرِد الل . کرد عيسی ديوی الل را از کسی بيرون می١۴
ياری  او ديوها را به«: اما برخی گفتند١۵. توانست سخن بگويد و مردم در شگفت شدند

قصد آزمودن او، خواستار آيتی  ديگران به١۶» .کند ، بيرون میَبعلَزبول، رئيس ديوها
هر حکومتی که بر «: او افکار آنان را درک کرد و به ايشان گفت١٧. آسمانی شدند

ای که بر ضد خود تجزيه شود،  ضد خود تجزيه شود، نابود خواهد شد، و هر خانه
ونه حکومتش پابرجا اگر شيطان نيز بر ضد خود تجزيه شود، چگ١٨. ريخت خواهد فرو

ياری بعلزبول بيرون  کنيد ديوها را به گويم که ادعا می ماَند؟ اين را از آن سبب می



ياری که  رانم، شاگردان شما به ياری بعلزبول ديوها را بيرون می اگر من به١٩. رانم می
و اما اگر من ٢٠. کنند؟ پس ايشان، خوْد شما را محکوم خواهند کرد آنها را بيرون می

. رانم، يقين بدانيد که پادشاهی خدا به شما رسيده است قدرت خدا ديوها را بيرون می به
 خود پاسداری کند، اموالش در امان خواهد نۀخاهرگاه مردی نيرومند و مسّلح از ٢١
اما چون کسی نيرومندتر از او بر وی يورش َبَرد و چيره شود، سالحی را که ٢٢. بود

هرکه با من ٢٣.  او گرفته، غنيمت را تقسيم خواهد کردآن مرد بدان توکل دارد از
  . نيست، بر ضد من است، و هرکه با من جمع نکند، پراکنده سازد

رود  مکانهای خشک و باير می آيد، به هنگامی که روح پليد از کسی بيرون می«٢۴
از آن ای که  به خانه‹: گويد يابد با خود می تا جايی برای استراحت بيابد، اما چون نمی

بيند،  رسد و خانه را ُرفته و آراسته می اما چون به آنجا می٢۵› .گردم آمدم، بازمی
شوند و در  آورد، و همگی داخل می رود و هفت روح بدتر از خود را نيز می می٢۶

در نتيجه، سرانجام آن شخص بدتر از حالت نخست او . گزينند آنجا سکونت می
  » .شود می

گفت، زنی از ميان جمعيت به بانگ بلند  خنان را میهنگامی که عيسی اين س٢٧
اما عيسی در ٢٨» .دنيا آورد و به تو شير داد حال زنی که تو را به به خوشا«: گفت

  » .آورند جای می شنوند و آن را به حال آنان که کالم خدا را می به خوشا«: پاسخ گفت

  آيت يونس 

پيشه  نسل، نسلی بس شرارتاين «: شد، عيسی گفت چون بر جمعيت افزوده می٢٩
. اما هيچ آيتی به ايشان داده نخواهد شد جز آيت يونس! خواستار آيتی هستند. است
گونه که يونس آيتی بود برای مردم نينوا، پسر انسان نيز برای اين نسل  زيرا همان٣٠

خاست و  خواهد  جنوب با اين نسل برکۀدر روز جزا، مل٣١. آيتی خواهد بود
هد کرد، زيرا از آن سوی دنيا آمد تا حکمت سليمان را بشنود، و حال محکومشان خوا

مردم نينوا در روز جزا با اين نسل ٣٢. آنکه کسی بزرگتر از سليمان اينجاست
 يونس توبه ظۀخاست و محکومشان خواهند کرد، زيرا آنان در اثر موع خواهند بر

  . کردند، و حال آنکه کسی بزرگتر از يونس اينجاست

  بدن چراغ 

ای بنهد، بلکه  افروزد تا آن را پنهان کند يا زير کاسه هيچکس چراغ را بر نمی«٣٣
چشم تو، ٣۴. گذارند تا هر که داخل شود نورش را ببيند چراغ را بر چراغدان می

اما اگر . اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. چراغ بدن توست
پس بهوش باش نوری ٣۵. يکی فراخواهدگرفتچشمت فاسد باشد، تمام وجودت را تار

چه اگر تمام وجودت روشن باشد و هيچ جزئی از آن ٣۶. که در توست، تاريکی نباشد
تمامی در روشنايی  تابد، به تاريک نباشد، آنگاه همچون زمانی که نوِر چراغ بر تو می

  » .خواهی بود

  سرزنش رهبران مذهبی 



سانيد، يکی از فريسيان او را به صرف پايان ر چون عيسی سخنان خود را به٣٧
اما فريسی چون ديد که عيسی ٣٨.  او رفت و بنشستنۀخاپس به . غذا دعوت کرد

: آنگاه خداوند خطاب به او گفت٣٩. دستهايش را پيش از غذا نشست، سخت تعجب کرد
کنيد، اما از درون آکنده از آزيد و  شما فريسيان بيرون پياله و بشقاب را پاک می«
از آنچه در ۴١ای نادانان، آيا آن که برون را آفريد، درون را نيز نيافريد؟ ۴٠! اثتخب

  . است به فقيران بدهيد تا همه چيز برايتان پاک باشد) ظرف(درون 

شما از نعناع و ُسداب و هرگونه سبزی ده يک ! وای بر شما ای فريسيان«۴٢
جای  بايست اينها را به می. ا غافليدگيريد و از محبت خد دهيد، اما عدالت را ناديده می می
زيرا دوست ! وای بر شما ای فريسيان۴٣. کرديد آورديد و آنها را نيز فراموش نمی می
. ها بنشينيد و مردم در کوچه و بازار شما را سالم گويند داريد در بهترين جای کنيسه می
ته بر آنها راه ايد که مردم ندانس نام و نشان زيرا چون قبرهايی بی! وای بر شما۴۴
  » .روند می

استاد، تو با اين سخنان به ما نيز اهانت «: يکی از فقيهان در پاسخ گفت۴۵
فرسا بر  وای بر شما نيز، ای فقيهان، که بارهايی توان«: عيسی فرمود۴۶» .کنی می

وای ۴٧. نهيد، اما خود حاضر نيستيد حتی انگشتی برای کمک بجنبانيد دوش مردم می
براستی ۴٨! سازيد دست نياکانتان کشته شدند، مقبره می ای پيامبرانی که بهبر شما که بر

آنها پيامبران را کشتند و شما آرامگاهشان . زنيد که اين گونه بر کار آنها مهر تأييد می
من برای آنها پيامبران و ‹فرمايد که  از اين رو حکمت خدا می۴٩. سازيد را می

› . خواهند کشت و بعضی را آزار خواهند رسانيداما بعضی را. رسوالن خواهم فرستاد
 پيامبرانی که خونشان از آغاز خلقت تا کنون ريخته شده است، بر مۀهپس، خون ۵٠

از خون هابيل تا خون زکريا که بين قربانگاه و ۵١ - گردن اين نسل خواهد بود
س گويم که اين نسل برای اين همه حساب پ آری، به شما می. معبد کشته شد.محراب

خود داخل . ايد زيرا کليد معرفت را غصب کرده! وای بر شما ای فقيهان۵٢. خواهد داد
  » .گرديد شوندگان را نيز مانع می شويد و داخل نمی

چون عيسی بيرون رفت، علمای دين و فريسيان سخت با او به مخالفت ۵٣
ز زبانش و در کمين بودند تا سخنی ا۵۴برخاستند و با سؤاالت بسيار بر او تاختند 

  . بيرون کشند و گرفتارش سازند

  ١٢لوقا 
  هشدار و تشويق 

عيسی . نهادند در اين هنگام، هزاران تن گرد آمدند، چندانکه بر يکديگر پا می١
 فريسيان که يۀاز خميرما«: نخست به سخن گفتن با شاگردان خود آغاز کرد و گفت

چيز  که آشکار نشود و هيچچيز پنهانی نيست  هيچ٢. همانا رياکاری است، دوری کنيد
ايد، در روشنايی شنيده خواهد  آنچه در تاريکی گفته٣. ای نيست که عيان نگردد پوشيده

  . ايد، از فراز بامها اعالم خواهد شد شد، و آنچه پشت درهای بسته نجوا کرده



کشند و بيش از اين نتوانند،  گويم از کسانی که جسم را می دوستان، به شما می«۴
از آن که پس از کشتن جسم، قدرت : دهم از که بايد ترسيد به شما نشان می۵ .مترسيد

آيا پنج گنجشک ۶. گويم، از اوست که بايد ترسيد آری، به شما می. دارد به دوزخ اندازد
شود؟ با اين حال، حتی يکی از آنها نزد خدا فراموش  به دو پول سياه فروخته نمی

پس مترسيد، زيرا ارزش . امی شمرده شده استتم حتی موهای سر شما به٧. گردد نمی
  . شما بيش از هزاران گنجشک است

گويم، هر که مرا نزد مردم اقرار کند، پسر انسان نيز او را در  به شما می«٨
اما هرکه نزد مردم مرا انکار کند، در ٩. حضور فرشتگان خدا اقرار خواهد کرد
ی برضد پسر انسان گويد، هر که سخن١٠. حضور فرشتگان خدا انکار خواهد شد

چون شما را ١١. القدس کفر گويد، بخشيده نخواهد شد بخشيده شود، اما هر که به روح
حضور حاکمان و صاحبمنصبان برند، نگران مباشيد که چگونه از خود  ها و به به کنيسه

ما القدس آنچه را که بايد بگوييد به ش زيرا در آن هنگام روح١٢دفاع کنيد يا چه بگوييد، 
  » .خواهد آموخت

  َمَثل ثروتمند نادان 

استاد، به برادرم بگو ميراث پدری را «: ناگاه کسی از ميان جمعيت به او گفت١٣
ای مرد، چه کسی مرا بين شما داور يا ُمَقّسم «: عيسی پاسخ داد١۴» .با من قسمت کند
ز گونه حرص و آ بهوش باشيد و از هر«: پس به مردم گفت١۵» قرار داده است؟

سپس اين َمَثل را برايشان ١۶» .بپرهيزيد، زيرا زندگی انسان به فزونی داراييش نيست
پس با خود ١٧. مردی ثروتمند از زراعت خويش محصول فراوان حاصل کرد«: آورد

: سپس گفت١٨› چه کنم، زيرا جايی برای انباشتن محصول خود ندارم؟‹انديشيد، 
سازم، و  کنم و انبارهايی بزرگتر می خراب میانبارهای خود را ! دانستم چه بايد کرد‹
ای جان : آنگاه به خود خواهم گفت١٩. کنم  گندم و اموال خود را در آن ذخيره میمۀه

حال آسوده زی؛ بخور و بنوش و . ای من، برای ساليان دراز اموال فراوان اندوخته
تو خواهند امشب جانت را از  همين! ای نادان‹: اما خدا به او گفت٢٠› .خوش باش

اين است فرجام کسی که برای ٢١› ای، از آِن که خواهد شد؟ پس آنچه اندوخته. ستاند
  » .اندوزد اما در قبال خدا ثروتمند نيست خويشتن ثروت می

  زندگی بدون نگرانی 

گويم، نگران زندگی  پس به شما می«: آنگاه عيسی خطاب به شاگردان خود گفت٢٢
زندگی از خوراک ٢٣. نه نگران بدن خود که چه بپوشيدخود مباشيد که چه بخوريد، و 
دروند، نه  کارند و نه می نه می: کالغها را بنگريد٢۴. و بدن از پوشاک مهمتر است

و شما چقدر باارزشتر . دهد کاهدان دارند و نه انبار؛ با اين همه خدا به آنها روزی می
عتی بر عمر خود بيفزايد؟ کيست از شما که بتواند با نگرانی، سا٢۵! از پرندگانيد

پس، اگر از انجام چنين کار کوچکی ناتوانيد، از چه سبب نگران مابقی هستيد؟ ٢۶
به . ريسند کشند و نه می کنند؛ نه زحمت می سوسنها را بنگريد که چگونه نمو می٢٧

 شکوه و جاللش همچون يکی از آنها آراسته مۀهگويم که حتی سليمان نيز با  شما می
شود،   اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میپس٢٨. نشد



پس در پی ٢٩! ايمانان، خواهد پوشانيد پوشاَند، چقدر بيشتر شما را، ای سست چنين می
ايمان اين  زيرا مردم بی٣٠. نگران اينها مباشيد. اين مباشيد که چه بخوريد يا چه بنوشيد

بلکه ٣١. داند که به اين همه نياز داريد ما پدر شما میگونه چيزهايند، ا دنيا در پی اين
  .  اينها نيز به شما داده خواهد شدمۀهشما، در پی پادشاهی او باشيد، که 

 کوچک، ترسان مباشيد، زيرا خشنودی پدر شما اين است که پادشاهی لۀای گ«٣٢
هايی فراهم  کيسهآنچه داريد بفروشيد و به فقرا بدهيد؛ برای خود ٣٣. را به شما عطا کند

کنيد که پوسيده نشود، و گنجی پايان ناپذير در آسمان بيندوزيد، جايی که نه دزد آيد و نه 
  . زيرا هرجا گنج شماست، دلتان نيز آنجا خواهد بود٣۴. بيد زيان رساند

  آمادگی برای بازگشت مسيح 

. کمر خود را برای خدمت ببنديد و چراغ خويش را فروزان نگاه داريد«٣۵
همچون کسانی باشيد که منتظرند سرورشان از جشن عروسی بازگردد، تا چون از ٣۶

حال خادمانی که چون  به خوشا٣٧. راه رسد و در را کوبد، بيدرنگ بر او بگشايند
گويم که خود کمر  براستی به شما می. سرورشان بازگردد، آنان را بيدار و هشيار يابد

بر سفره خواهد نشانيد و پيش آمده، از ايشان به خدمتشان خواهد بست؛ آری آنان را 
حال خادمانی که چون سرورشان از راه رسد، چه در  به خوشا٣٨. پذيرايی خواهد کرد

  . پاس دوم شب، چه در پاس سوم، ايشان را بيدار و هشيار يابد

گذاشت  دانست دزد در چه ساعتی خواهد آمد، نمی بدانيد که اگر صاحبخانه می«٣٩
پس شما نيز آماده باشيد، زيرا پسر انسان در ساعتی خواهد ۴٠. دستبرد زننداش  به خانه

  » .آمد که انتظار نداريد

» سرور من، آيا اين مثل را برای ما آوردی يا برای همه؟«: پطرس پرسيد۴١
پس آن کارگزار امين و دانا کيست که اربابش او را به «: خداوند در پاسخ گفت۴٢

موقع بدهد؟   گماشته باشد تا سهم خوراک آنان به خودنۀخاسرپرستی خادمان 
يقين ۴۴. حال آن غالم که چون اربابش بازگردد، او را مشغول کار بيند به خوشا۴٣

اما اگر آن غالم با خود بينديشد ۴۵.  مايملک خود خواهد گماشتمۀهبدانيد که او را بر 
ها، و خوردن و نوشيدن و  ها و خادمه و به آزار خادم› ارباب در آمدن تأخير کرده،‹که 

آنگاه اربابش در روزی که انتظار ندارد و در ساعتی که از آن ۴۶ميگساری بپردازد، 
پاره کرده، در جايگاه خيانتکاران خواهد  آگاه نيست خواهد آمد و او را از ميان دو

  . افکند

ماده داند و با اين حال، خود را برای انجام آن آ غالمی که خواسِت اربابش را می۴٧
داند و کاری  اما آن که خواست اربابش را نمی۴٨.  بسيار خواهد خوردنۀکند، تازيا نمی
هرکه به او بيشتر داده شود، .  کمتر خواهد خوردنۀکند که سزاوار تنبيه است، تازيا می

اش نيز  گويی از او بيشتر نيز مطالبه خواهد شد؛ و هرکه مسؤليتش بيشتر ُبَود، پاسخ
  . دبيشتر خواهد بو

   اختالف و جدايی ۀهشدار دربار



! کنون افروخته شده بود ام تا بر زمين آتش افروزم، و ای کاش که تا آمده«۴٩
ام تا  بريد آمده گمان می۵١. اما مرا تعميدی بايد، و چه در فشارم تا به انجام رسد۵٠

هل يک از اين پس، ميان پنج تن از ا۵٢. صلح به زمين آورم؟ نه، بلکه تا جدايی افکنم
پدر عليه پسر و ۵٣. خانه جدايی خواهد افتاد؛ سه عليه دو خواهند بود و دو عليه سه

پسر عليه پدر، مادر عليه دختر و دختر عليه مادر، مادرشوهر عليه عروس و عروس 
  » .عليه مادرشوهر

  ها  تفسير زمان

: چون بينيد ابری در مغرب پديدار شود، بيدرنگ گوييد«: سپس به جماعت گفت۵۴
هوا گرم ‹: و چون باد جنوب وزد، گوييد۵۵. بارد و باران می› باران خواهد باريد،‹

دانيد چگونه سيمای  شما که نيک می! ای رياکاران۵۶. شود و چنين می› خواهد شد،
  زمين و آسمان را تعبير کنيد، چگونه است که از تعبير زمان حاضر ناتوانيد؟ 

هنگامی که با شاکی ۵٨کنيد؟  اوت نمی آنچه درست است قضۀچرا خود دربار«۵٧
روی، بکوش تا در راه با او آشتی کنی، وگرنه تو را نزد قاضی  خود به محکمه می

. کشانيد، و قاضی تو را به نگهبان خواهد سپرد و او تو را به زندان خواهد افکند خواهد
  » .در نخواهی آمد گويم که تا شاهی آخر را نپردازی، از زندان به به تو می۵٩

  ١٣لوقا 
  دعوت به توبه 

ای از حاضران، از جليليانی با عيسی سخن گفتندکه پيالطس  در همان زمان، عده١
آيا گمان : عيسی در پاسخ گفت٢. آميخته بود هم خونشان را با خون قربانيهايشان در

 اهالی جليل گناهکارتر بودند؟ يۀکنيد چون آن جليليان به چنين روز دچار شدند، از بق می
بلکه اگر توبه نکنيد، شما نيز جملگی هالک خواهيد . گويم که چنين نيست به شما می٣
کنيد، آن هجده تن که برج سلوام بر آنها افتاد و مردند، از ديگر  و آيا گمان می۴. شد

بلکه اگر توبه . گويم که چنين نيست به شما می۵ساکنان اورشليم خطاکارتر بودند؟ 
  » .ک خواهيد شدنکنيد، شما نيز جملگی هال

چون . مردی درخت انجيری در تاکستان خود کاشت«: سپس اين َمَثل را آورد۶
سه سال است ‹: پس به باغبان خود گفت٧.  آن بچيند، چيزی بر آن نيافتۀخواست ميو

آن را بُبر، تا خاک را هدر . يابم آيم اما چيزی نمی  اين درخت میۀبرای چيدن ميو
ِگرَدش را خواهم . سرورم، بگذار يک سال ديگر هم بماند ‹:اما او پاسخ داد٨› .ندهد

اگر سال بعد ميوه آورد که هيچ؛ اگر نياورد آنگاه آن را ٩. کند و کودش خواهم داد
  ›» .ِبُبر

  شفای زن عليل 



در آنجا زنی ١١. داد ای تعليم می در يکی از روزهای شبات، عيسی در کنيسه١٠
روی  پشتش خميده شده بود و به هيچ. رده بودبود که روحی او را هجده سال عليل ک

چون عيسی او را بديد، نزد خود فرايش خواند و ١٢. توان راست ايستادن نداشت
سپس بر او دست نهاد و او ١٣» !ای زن، از ضعف خود خالصی يافتی«: فرمود

اما رئيس کنيسه از اينکه عيسی در ١۴. بيدرنگ راست ايستاده، خدا را سپاس گفت
در . شش روز برای کار داريد«: ت شفا داده بود، خشمگين شد و به مردم گفتروز شبا

ای «: خداوند در پاسخ گفت١۵» .آن روزها بياييد و شفا بگيريد، نه در روز شبات
کند  آيا هيچيک از شما در روز شبات گاو يا االغ خود را از طويله باز نمی! رياکاران

بايست اين زن را که دختر ابراهيم است و   نمیپس آيا١۶تا برای آب دادن بيرون ببرد؟ 
چون اين را گفت، ١٧» شيطان هجده سال اسيرش کرده بود، در روز شبات آزاد کرد؟

آور او  مخالفانش جملگی شرمسار شدند، اما جمعيت همگی از آن همه کارهای شگفت
  . شادمان بودند

   خردل و خميرمايه نۀداَمَثل 

 نۀداهمچون ١٩به چه ماَند؟ آن را به چه تشبيه کنم؟ پادشاهی خدا «: آنگاه گفت١٨
رويد و  آن دانه می. کارد گيرد و در باغ خود می می خردلی است که شخصی آن را بر

  » .سازند هايش النه می آيند و بر شاخه شود، آن گونه که پرندگان آسمان می درختی می

ای است که  ميرمايههمچون خ٢١پادشاهی خدا را به چه تشبيه کنم؟ «: باز گفت٢٠
  » .آمد می زنی برداشت و با مقدار زيادی آرد مخلوط کرد تا تمامی خمير ور

  دِر تنگ 

در اين ٢٣. داد رفت و تعليم می عيسی در راه اورشليم، به شهرها و روستاها می٢٢
َسرَور من، آيا تنها شماری اندک از مردم نجات خواهند « : ميان، کسی از او پرسيد

سخت بکوشيد تا از دِر تنگ داخل شويد، زيرا به شما «٢۴: ايشان گفتبه » يافت؟
چون صاحب ٢۵. گويم بسياری خواهند کوشيد تا داخل شوند، اما نخواهند توانست می

: خانه برخيزد و در را ببندد، بيرون ايستاده، در را خواهيد کوبيد و خواهيد گفت
دانم از  شناسم؛ نمی شما را نمی‹: داما او پاسخ خواهد دا› !َسرَورا، در بر ما بگشا‹

های ما تعليم  ما با تو خورديم و آشاميديم و تو در کوچه‹: خواهيد گفت٢۶› کجاييد؟
دانم از کجاييد؟ ای  شناسم؛ نمی شما را نمی‹: اما جواب خواهيد شنيد٢٧› .دادی می

اهد بود، آنگاه در آنجا گريه و دندان بر هم ساييدن خو٢٨› .بدکاران از من دور شويد
 انبيا را در پادشاهی خدا خواهيد ديد اما خود را مۀهزيرا ابراهيم و اسحاق و يعقوب و 

مردم از شرق و غرب و شمال و جنوب، خواهند آمد و بر ٢٩. محروم خواهيد يافت
آری، هستندآخرينی که اول خواهند شد، و ٣٠.  پادشاهی خدا خواهند نشستۀسفر

  » .اولينی که آخر

   برای اورشليم اندوه عيسی



اينجا را ترک کن «: در آن هنگام، تنی چند از فريسيان نزد عيسی آمدند و گفتند٣١
: در جواب گفت٣٢» .خواهد تو را بکشد و به جايی ديگر برو، زيرا هيروديس می

رانم و مردم را شفا  امروز و فردا ديوها را بيرون می‹برويد و به آن روباه بگوييد که «
اما امروز و فردا و ٣٣. کمال خواهم رسانيد روز سوم کار خويش بهبخشم، و در  می
فردا بايد به راه خود ادامه دهم، زيرا ممکن نيست نبی بيرون از اورشليم کشته  پس
 رسوالنی که ۀای اورشليم، ای اورشليم، ای قاتل پيامبران و سنگسارکنند٣۴› .شود

هايش را زير بالهای  ی که جوجهچند بار خواستم همچون مرغ! شوند نزدت فرستاده می
 شما برايتان نۀخااکنون ٣۵. آورم، اما نخواستی کند، فرزندان تو را گرد خويش جمع می

: گويم که ديگر مرا نخواهيد ديد تا روزی که بگوييد و به شما می. شود گذاشته می وا
  ›» .آيد نام خداوند می مبارک است او که به‹

  ١۴لوقا 
   فريسی نۀخاعيسی در 

 فريسی سرشناسی نۀخادر يکی از روزهای شبات که عيسی برای صرف غذا به ١
مقابل او مردی بود که بدنش ورم ٢. رفته بود، حاضران بدقت او را زير نظر داشتند

آيا شفا دادن در روز شبات جايز است «: عيسی از فقيهان و فريسيان پرسيد٣. کرده بود
. ن مرد را گرفته، شفا داد و مرخص فرمودپس عيسی آ. آنان خاموش ماندند۴» يا نه؟

کيست از شما که االغ يا گاوش در روز شبات در «: سپس رو به آنان کرد و پرسيد۵
  . آنان پاسخی نداشتند۶» چاه بيفتد و بيدرنگ آن را بيرون نياَوَرد؟

کنند، اين  چون عيسی ديد ميهمانان چگونه صدر مجلس را برای خود اختيار می٧
چون کسی تو را به مجلس عروسی دعوت کند، صدر مجلس «٨: ايشان آوردَمَثل را بر

در آن صورت ميزبانی ٩. تر از تو دعوت شده باشد منشين، زيرا شايد کسی سرشناس
جايت را به اين ‹: که هر دو شما را دعوت کرده است، خواهد آمد و به تو خواهد گفت

بلکه هرگاه کسی ١٠. نشستناگزير با سرافکندگی پايين مجلس خواهی › .شخص بده
: ترين جای مجلس بنشين، تا چون ميزبان آيد، تو را گويد ميهمانت کند، برو و پايين

. آنگاه نزد ديگر ميهمانان سربلند خواهی شد› .دوست من، بفرما جای باالتری بنشين‹
زيرا هرکه خود را بزرگ سازد، خوار خواهد شد، و هرکه خود را خوار سازد، ١١

  » .واهد گرديدسرافراز خ

دهی، دوستان و  چون ضيافِت ناهار يا شام می«: سپس عيسی به ميزبانش گفت١٢
برادران و خويشان و همسايگان ثروتمند خويش را دعوت مکن؛ زيرا آنان نيز تو را 

دهی،  پس چون ميهمانی می١٣. دعوت خواهند کرد و بدين سان عوض خواهی يافت
تا سعادتمند شوی؛ زيرا آنان را ١۴ن را دعوت کن فقيران و معلوالن و لنگان و کورا

چيزی نيست که در عوض به تو بدهند، و پاداش خود را در قيامت پارسايان خواهی 
  » .يافت

  َمَثل ضيافت بزرگ 



: سفره بود اين را شنيد، گفت چون يکی از ميهمانان که با عيسی هم١۵
: عيسی در پاسخ گفت١۶» .حال آن که در ضيافت پادشاهی خدا نان خوَرد به خوشا«
چون وقت شام ١٧. شخصی ضيافتی بزرگ ترتيب داد و بسياری را دعوت کرد«
› .بياييد که همه چيز آماده است‹: شدگان را گويد رسيد، خادمش را فرستاد تا دعوت فرا
ام که بايد بروم آن را  ای خريده مزرعه‹: يکی گفت. يک عذری آوردند اما آنها هر١٨
اکنون  ام، و هم پنچ جفت گاو خريده‹: ديگری گفت١٩› .ينکه معذورم بداریتمنا ا. ببينم

ام، و  تازه زن گرفته‹: سومی نيز گفت٢٠› .مرا معذور دار. در راهم تا آنها را بيازمايم
ميزبان . پس خادم بازگشت و سرور خود را آگاه ساخت٢١› .توانم بيايم از اين رو نمی

که به کوچه و بازار شهر بشتابد و فقيران و معلوالن خشمگين شد و به خادم دستور داد 
سرور من، دستورت را انجام دادم، اما ‹: خادم گفت٢٢. و کوران و لنگان را بياورد

راههای بيرون از شهر برو و  ها و کوره به جاده‹: پس آقايش گفت٢٣› .هنوز جا هست
گويم که  ه شما میب٢۴. ام پر شود اصرار مردم را به ضيافت من بياور تا خانه به

  ›» .يک از دعوت شدگان، شام مرا نخواهند چشيد هيچ

  بهای پيروی از مسيح 

هر که «٢۶: رو بديشان کرد و گفت. کرد جمعيتی انبوه عيسی را همراهی می٢۵
نزد من آيد و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر، و حتی از جان خود متنفر 

نگيرد و از پی من نيايد، شاگرد  و هرکه صليب خود بر٢٧. نباشد، شاگرد من نتواند بود
  . من نتواند بود

 آن نۀکيست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشيند تا هزي٢٨
زيرا اگر پی آن بگذارد اما از ٢٩برآُورد کند و ببيند آيا توان تکميل آن دارد يا نه؟ 

اين شخص ساختن بنايی را آغاز ‹: گويد٣٠ده، تکميل بنا درماند، هرکه بيند، استهزا کر
  › !کرد، اما از تکميل آن درمانده است

آنکه نخست  و يا کدام پادشاه است که راهِی جنگ با پادشاهی ديگر شود، بی٣١
تواند به رويارويی با کسی رود که با  بنشيند و بينديشد که آيا با ده هزار سرباز می

و اگر بيند که او را توان رويارويی نيست، ٣٢يد؟ آ بيست هزار سرباز به جنگ او می
به ٣٣. آنگاه تا سپاه دشمن دور است، هيأتی خواهد فرستاد تا شرايط صلح را جويا شود

يک از شما نيز تا از تمام دارايی خود دست نشوييد، شاگرد من نتوانيد  سان، هيچ همين
  . بود

توان آن را باز  گونه مینمک نيکوست، اما اگر خاصيتش را از دست بدهد، چ«٣۴
 کود است؛ بلکه آن را دور ۀخور ُکپ آيد و نه در نه به کار زمين می٣۵نمکين ساخت؟ 

  » !هر که گوش شنوا دارد، بشنود. ريزند می

  ١۵لوقا 
  َمَثِل گوسفند گمشده 



آمدند تا سخنانش را  و اما خراجگيران و گناهکاران جملگی نزد عيسی گرد می١
اين مرد گناهکاران را «: گفتند کنان می يان و علمای دين همهمهاما فريس٢. بشنوند
  » .خورد پذيرد و با آنان نان می می

کيست از شما که صد گوسفند داشته «۴: پس عيسی اين مثل را برايشان آورد٣
باشد و چون يکی از آنها گم شود، آن نود و نه را در صحرا نگذارد و در پی آن گمشده 

و ۶و چون گوسفند گمشده را يافت، آن را با شادی بر دوش نهد ۵د؟ نرود تا آن را بياب
با من شادی کنيد، زيرا گوسفند ‹: گويد خواند و به خانه آمده، دوستان و همسايگان را فرا

سان در آسمان برای يک گناهکار  گويم، به همين به شما می٧› . خويش بازيافتمۀگمشد
شود تا برای نود و نه پارسا که نياز  رپا میتری ب کند، جشن و سرور عظيم که توبه می

  . به توبه ندارند

   گمشده کۀَمَثل س

 نقره داشته باشد و چون يکی از آنها گم شود، کۀو يا کدام زن است که ده س«٨
و چون آن ٩نيفروزد و خانه را نروبد و تا آن را نيافته از جستن باز نايستد؟  چراغی بر

 کۀبا من شادی کنيد، زيرا س‹: خواند و گويد ا فرارا يافت، دوستان و همسايگان ر
 يک گناهکار، در بۀسان، برای تو گويم، به همين به شما می١٠› . خويش بازيافتمۀگمشد

  » .شود حضور فرشتگان خدا جشن و سرور برپا می

  َمَثِل پسر گمشده 

روزی پسر کوچک به پدر خود ١٢. مردی را دو پسر بود«: سپس ادامه داد١١
پس › .ای پدر، سهمی را که از دارايی تو به من خواهد رسيد، اکنون به من بده‹: گفت

پس از چندی، پسر کوچکتر آنچه داشت ١٣. پدر دارايی خود را بين آن دو تقسيم کرد
. باد داد گرد آورد و راهی دياری دوردست شد و ثروت خويش در آنجا به عياشی بر

ر آن ديار آمد و او سخت به تنگدستی چون هر چه داشت خرج کرد، قحطی شديد د١۴
و او وی را به . از اين رو، خدمتگزاری يکی از مردمان آن سامان پيشه کرد١۵. افتاد

پسر آرزو داشت شکم خود با خوراک ١۶.  خويش برگماشتعۀخوکبانی در مزر
ای ‹: سرانجام به خود آمد و گفت١٧. داد کس به او چيزی نمی خوکها سير کند، اما هيچ

. شوم  کارگران پدرم خوراک اضافی نيز دارند و من اينجا از فرط گرسنگی تلف میبسا
. ام پدر، به آسمان و به تو گناه کرده«: گويم روم و می خيزم و نزد پدر می پس برمی١٨
با من همچون يکی از کارگرانت رفتار . ديگر شايسته نيستم پسرت خوانده شوم١٩
  »› .کن

اما هنوز دور بود که پدرش او را ديده، دل . در شد پنۀخاپس برخاست و راهی ٢٠
. اش ساخت سويش دويده، در آغوشش کشيد و غرق بوسه بر وی بسوزاند و شتابان به

ديگر شايسته نيستم پسرت خوانده . ام پدر، به آسمان و به تو گناه کرده‹: پسر گفت٢١
 بياوريد و به او بهترين جامه را! بشتابيد‹: اما پدر به خدمتکارانش گفت٢٢› .شوم

 پرواری آورده، سر لۀگوسا٢٣. انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهايش کنيد. بپوشانيد



زيرا اين پسر من مرده بود، زنده شد؛ گم شده بود، ٢۴. ببريد تا بخوريم و جشن بگيريم
  . پس به جشن و سرور پرداختند› !يافت شد

نزديک شد و صدای ساز و چون به خانه . و اما پسر بزرگتر در مزرعه بود«٢۵
خدمتکار ٢٧. خواند و پرسيد چه خبر است يکی از خدمتکاران را فرا٢۶آواز شنيد، 
 پرواری سر بريده، زيرا پسرش را بسالمت لۀبرادرت آمده و پدرت گوسا‹: پاسخ داد

پس پدر بيرون . چون اين را شنيد، برآشفت و نخواست به خانه درآيد٢٨› .يافته است باز
اينک سالهاست تو را چون ‹: اما او در جواب پدر گفت٢٩.  او التماس کردآمد و به

ای به  اما تو هرگز حتی بزغاله. ام ام و هرگز از فرمانت سر نپيچيده غالمان خدمت کرده
و حال که اين پسرت بازگشته است، پسری ٣٠. پا کنم من ندادی تا با دوستانم ضيافتی به

پدر ٣١› !ای  پرواری سر بريدهلۀباد داده، برايش گوسا ها بر که دارايی تو را با روسپی
اما اکنون بايد جشن ٣٢. پسرم، تو همواره با منی، و هرآنچه دارم، مال توست‹: گفت

  ›» !بگيريم و شادی کنيم، زيرا اين برادر تو مرده بود، زنده شد؛ گم شده بود، يافت شد

  ١۶لوقا 
  َمَثل مباشر زيرک 

چون شکايت به . توانگری را مباشری بود«:  خود گفتآنگاه عيسی به شاگردان١
اين چيست ‹: او را فراخواند و پرسيد٢دهد،  او رسيد که مباشر اموال او را بر باد می

  › .شنوم؟ حساب خود بازپس ده که ديگر مباشر من نتوانی بود  تو میۀکه دربار

يارای . رم کندخواهد از کار برکنا چه کنم؟ ارباب می‹: مباشر با خود انديشيد٣
دانستم چه بايد کرد تا چون شغلم از کف ۴. زمين کندن ندارم و از گدايی نيز عار دارم

پس، بدهکاران ارباب خويش يک ۵› .هايشان بپذيرند دادم، کسانی باشند که مرا در خانه
: پاسخ داد۶› چقدر به سرورم بدهکاری؟‹: از اولی پرسيد. به يک به حضور فراخواند

بنشين و رقم آن را عوض . بگير، اين حساب توست‹: گفت› .وغن زيتونصد خمره ر‹
: پاسخ داد› تو چقدر بدهکاری؟‹: سپس از دومی پرسيد٧› !کن و بنويس پنجاه خمره

رقم آن را عوض کن و بنويس . بگير، اين حساب توست‹: گفت› .صد خروار گندم‹
  › !هشتاد خروار

 عاقالنه عمل کرده بود؛ چرا که ارباب، مباشر متقلب را تحسين کرد، زيرا٨
. عصران خويش از فرزندان نور عاقلترند فرزندان اين عصر در مناسبات خود با هم

گويم که مال اين دنيای فاسد را برای يافتن دوستان صرف کنيد تا چون از  به شما می٩
  . های جاودانی بپذيرند آن مال اثری نماند، شما را در خانه

چک امين باشد، در امور بزرگ نيز امين خواهد بود، و آن آن که در امور کو«١٠
پس اگر در ١١. که در امور کوچک امين نباشد، در امور بزرگ نيز امين نخواهد بود

بردن مال اين دنيای فاسد امين نباشيد، کيست که مال حقيقی را به شما بسپارد؟  کار به
 که مال خود شما را به شما بردن مال ديگری امين نباشيد، کيست کار و اگر در به١٢



هيچ غالمی دو ارباب را خدمت نتواندکرد، زيرا يا از يکی نفرت خواهد ١٣بدهد؟ 
 يکی خواهد بود و ديگری را ۀداشت و به ديگری مهر خواهد ورزيد، و يا سرسپرد

  » . پولۀ خدا باشيد، هم بندۀتوانيد هم بند نمی. خوار خواهد شمرد

به ١۵. يدن اين سخنان، عيسی را به ريشخند گرفتنددوست با شن فريسياِن پول١۴
نماييد، اما خدا از دلتان  شما آن کسانيد که خويشتن در نظر مردم پارسا می«: آنها گفت
  ! آنچه مردم ارج بسيارش نهند، در نظر خدا ناپسند است. آگاه است

شود  میاز آن پس، پادشاهی خدا بشارت داده . تورات و انبيا تا زمان يحيی بود«١۶
با اين حال، آسانتر است آسمان و ١٧. گشايند و همگان به قهر و زور راه خود بدان می

  ! افتد ای از تورات فرو زمين از ميان برود تا اينکه نقطه

هر که زن خويش را طالق دهد و زنی ديگر اختيار کند، زنا کرده است، و «١٨
  » .ستنيز هر که با زنی مطلقه نکاح کند، مرتکب زنا شده ا

  مرد ثروتمند و ايلعازر 

کرد و  مردی ثروتمند بود که جامه از کتان لطيف ارغوانی بر تن می«١٩
نهادند، ايلعازر نام،   او فقيری مینۀخابر در ٢٠. روزه به خوشگذرانی مشغول بود همه

 ۀهای غذا که از سفر ايلعازر آرزو داشت با خرده٢١. که بدنش پوشيده از جراحت بود
آمدند و زخمهايش را  حتی سگان نيز می. افتاد، خود را سير کند می روتمند فروآن مرد ث

ثروتمند . باری، آن فقير ُمرد و فرشتگان او را به جوار ابراهيم بردند٢٢. ليسيدند می
اما چون چشمان خود در عالم مردگان بگشود، خود را ٢٣. نيز ُمرد و او را دفن کردند

پس با صدای ٢۴. يم را ديد و ايلعازر را نيز در جوار اواز دور، ابراه. در عذاب يافت
ای پدر من ابراهيم، بر من ترحم کن و ايلعازر را بفرست تا نوک انگشت ‹: بلند گفت

اما ٢۵› .کشم خود در آب َتر کند و زبانم خنک سازد، زيرا در اين آتش عذاب می
مند   چيزهای خوب بهرهمۀهز ياد آر که تو در زندگی، ا ای فرزند، به‹: ابراهيم پاسخ داد

اکنون او اينجا در آسايش است و تو در . آنکه چيزهای بد نصيب ايلعازر شد شدی، حال
از اين گذشته، بين ما و شما پرتگاهی هست؛ آنان که بخواهند از اينجا نزد ٢۶. عذاب

پدر، تمنا پس، ای ‹: گفت٢٧› .تو آيند نتوانند، و آنان نيز که آنجايند نتوانند نزد ما آيند
او را بفرست تا . زيرا مرا پنج برادر است٢٨ پدرم بفرستی، نۀخااينکه ايلعازر را به 

ابراهيم پاسخ ٢٩› .برادرانم را هشدار دهد، مبادا آنان نيز به اين مکان عذاب درافتند
نه، ‹: گفت٣٠› .آنها موسی و انبيا را دارند، پس به سخنان ايشان گوش فرادهند‹: داد

› . ابراهيم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود، توبه خواهند کردای پدر ما
اگر به موسی و انبيا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان ‹: ابراهيم به او گفت٣١

  ›» .زنده شود، مجاب نخواهند شد

  ١٧لوقا 
  گناه، ايمان، وظيفه 



ای بر کسی که آنها از لغزشها گريزی نيست، اما و«: آنگاه به شاگردان خود گفت١
بود که سنگ آسيايی به گردنش بياويزند و به دريا  او را بهتر آن می٢. را سبب گردد

  . پس مراقب خود باشيد٣. افکنند تا اينکه سبب لغزش يکی از اين کوچکان شود

اگر هفت بار ۴. اگر برادرت گناه کند، او را توبيخ کن، و اگر توبه کرد، ببخشايش
او را › کنم، توبه می‹: ه ورزد، و هفت بار نزد تو بازآيد و گويددر روز به تو گنا

  » .ببخشا

اگر ايمانی به «: خداوند پاسخ داد۶» !ايمان ما را بيفزا«: رسوالن به خداوندگفتند۵
توانيد به اين درخت توت بگوييد از ريشه برآمده   خردل داشته باشيد، مینۀداکوچکی 

  . ان خواهد برددر دريا کاشته شود، و از شما فرم

کيست از شما که چون خدمتکارش از شخم زدن يا چرانيدن گوسفندان در «٧
شام مرا آماده ‹: آيا نخواهد گفت٨؟ ›بيا، بنشين و بخور‹: صحرا بازگردد، او را گويد

آيا ِمّنت ٩؟ ›ام بربند تا بخورم و بياشامم، و بعد تو بخور و بياشام کن و کمر به پذيرايی
پس، شما نيز چون ١٠جای آورده است؟  د خواهد برد که فرمانش را بهاز خدمتکار خو

ما خدمتکارانی نااليقيم و ‹: جای آورديد، بگوييد آنچه به شما فرمان داده شده است، به
  ›» .ايم تنها انجام وظيفه کرده

  شفای ده جذامی 

پس ١٢. گذشت عيسی بر سر راه خود به اورشليم، از حّد سامره و جليل می١١
با صدای بلند ١٣آنها دور ايستاده . شد، ده جذامی به او برخوردند ن به دهی وارد میچو

چون عيسی آنها را ديد، ١۴» .ای عيسی، ای استاد، بر ما ترحم کن«: فرياد برآوردند
 راه از جذام نۀراه افتادند و در ميا آنها به» .برويد و خود را به کاهن بنماييد«: گفت

که با صدای بلند خدا را  حالی نها چون ديد که شفا يافته است، دريکی از آ١۵. پاک شدند
آن . و خود را به پای عيسی افکند و او را سپاس گفت١۶کرد، بازگشت؛  ستايش می

 آن ده تن پاک نشدند؟ پس ُنه تن ديگر مۀهمگر «: عيسی فرمود١٧. جذامی سامری بود
سپس ١٩»  خدا را سپاس گويد؟آيا بجز اين غريبه، کسی ديگر بازنگشت تا١٨کجايند؟ 
  » .برخيز و برو، ايمانت تو را شفا داده است«: به او گفت

  آمدن پادشاهی خدا 

: عيسی در پاسخ فريسيان که پرسيده بودند پادشاهی خدا کی خواهد آمد، گفت٢٠
و کسی نخواهد گفت اينجا يا ٢١توان به مشاهده دريافت،  آمدن پادشاهی خدا را نمی«

  » . پادشاهی خدا در ميان شماستآنجاست، زيرا

آيد که آرزو خواهيدکرد يکی از روزهای  زمانی می«: سپس به شاگردان گفت٢٢
يا › او اينجاست،‹: مردم به شما خواهند گفت٢٣. پسر انسان را ببينيد، اما نخواهيد ديد

زيرا پسر انسان در روز خود همچون صاعقه ٢۴. اما در پی آنها مرويد› .او آنجاست‹
اما ٢۵. کند درخشد و آسمان را از کران تا کران روشن می اهد بود که در يک آن میخو



روزهای پسر انسان ٢۶. بايد رنج بسيار کشد و از سوی اين نسل طرد شود نخست می
گرفتند و  نوشيدند و زن می خوردند و می مردم می٢٧. همچون روزهای نوح خواهد بود

آنگاه سيل برخاست و همه را . کشتی درآمدکردند تا آن روز که نوح به  شوهر می
مردم سرگرم خوردن و نوشيدن و خريد و . در زمان لوط نيز چنين بود٢٨. هالک کرد

اما روزی که لوط سدوم را ترک گفت، آتش و ٢٩. فروش و زراعت و عمارت بودند
گونه  روز ظهور پسر انسان به همين٣٠. گوگرد از آسمان باريد و همه را هالک کرد

اش در درون خانه،  اش باشد و اثاثه در آن روز، کسی که بر بام خانه٣١. اهد بودخو
زن ٣٢. و آن که در مزرعه باشد نيز به خانه بازنگردد. برای برداشتن آنها فرود نيايد

هر که بخواهد جان خويش حفظ کند، آن را از دست خواهد داد، ٣٣! ياد آريد لوط را به
گويم، در  به شما می٣۴. د، آن را محفوظ خواهد داشتو هر که جان خويش از دست ده

و ٣۵. آن شب از دو تن که بر يک بسترند، يکی برگرفته و ديگری واگذاشته خواهد شد
کنند، يکی برگرفته و ديگری واگذاشته خواهد  از دو زن که در يک جا گندم آسيا می

» .اگذاشته خواهد شداند، يکی برگرفته و ديگری و نيز از دو مرد که در مزرعه٣۶. شد
ای باشد، الشخوران در آنجا  هر جا الشه«: پاسخ گفت» کجا، ای خداوند؟«: پرسيدند٣٧
  » !آيند می گرد

  ١٨لوقا 
  زن سمج  َمَثل بيوه

عيسی برای شاگردان مثلی آورد تا نشان دهد که بايد هميشه دعا کنند و هرگز ١
 از خدا ترسی داشت، نه به ای بود که نه در شهری قاضی«: فرمود٢. دلسرد نشوند

آمد و از او  زنی بود که پيوسته نزد او می در آن شهر بيوه٣. خلق خدا توجهی
اما سرانجام با . قاضی چندگاهی به او اعتنا نکرد۴. خواست دادش از دشمن بستاند می

زن  اما چون اين بيوه۵توجهم،  ترسم و به خلق خدا نيز بی هرچند از خدا نمی‹: خود گفت
آنگاه ۶›» !ستوه آورد ستانم، مبادا پيوسته بيايد و مرا به دهد، دادش می م زحمتم میمدا

حال، آيا خدا به داد ٧انصاف چه گفت؟  شنيديد اين قاضی بی«: خداوند فرمود
آورند، نخواهد رسيد؟ آيا اين  برگزيدگان خود که روز و شب به درگاه او فرياد برمی

گويم که بزودی به داد ايشان  به شما می٨خت؟ کار را همچنان به عقب خواهد اندا
  » اّما هنگامی که پسر انسان آيد، آيا ايمان بر زمين خواهد يافت؟. خواهد رسيد

  مثل فريسی و خراجگير 

 تحقير ۀديد آنگاه برای برخی که از پارسايی خويش مطمئن بودند و در ديگران به٩
عبادت به معبد رفتند، يکی فريسی، دو نفر برای «١٠: نگريستند، اين مثل را آورد می

خدايا، تو را شکر ‹: فريسی بايستاد و با خود چنين دعاکرد١١. ديگری خراجگير
گويم که همچون ديگر مردمان دزد و بدکاره و زناکار نيستم، و نه مانند اين  می

آورم، ده يک  دست می گيرم و از هر چه به دو بار در هفته روزه می١٢. خراجگيرم
سوی  اما آن خراجگير دور ايستاد و نخواست حتی چشمان خود را به١٣› .دهم می

خدايا، بر مِن گناهکار رحم ‹: گفت کوفت و می  خود مینۀآسمان بلند کند، بلکه بر سي



گويم که اين مرد، و نه آن ديگر، در پيشگاه خدا پارسا شمرده شده  به شما می١۴› .کن
زد، خوار خواهد شد، و هر که خود را خوار زيرا هر که خود را برافرا. به خانه رفت

  » .سازد، سرافراز خواهد گرديد

  عيسی و کودکان 

شاگردان . آوردند تا ايشان را لمس کند مردم حتی نوزادان را نزد عيسی می١۵
خواند و  اما عيسی آنان را نزد خود فرا١۶. چون اين را ديدند، مردم را سرزنش کردند

من آيند و ايشان را بازمداريد، زيرا پادشاهی خدا از آن بگذاريد کودکان نزد «: گفت
گويم، هر که پادشاهی خدا را همچون کودکی  براستی به شما می١٧. چنين کسان است

  » .نپذيرد، بدان راه نخواهد يافت

  حاکم ثروتمند 

» استاد نيکو، چه کنم تا وارث حيات جاويدان شوم؟«: حاکمی از او پرسيد١٨
. کس نيکو نيست، جز خدا خوانی؟ هيچ چرا مرا نيکو می «:عيسی پاسخ داد١٩
زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر ومادر : دانی احکام را می٢٠

عيسی ٢٢» .ام جا آورده  اينها را از کودکی بهمۀه«: گفت٢١» .خود را گرامی دار
ش و بهايش را هنوز يک چيز کم داری؛ آنچه داری بفرو«: چون اين را شنيد، گفت

آنگاه بيا و از من پيروی . ميان تنگدستان تقسيم کن، که در آسمان گنج خواهی داشت
عيسی به او ٢۴. چون اين را شنيد، اندوهگين شد، زيرا ثروت بسيار داشت٢٣» .کن

گذشتن ٢۵! چه دشوار است راه يافتن ثروتمندان به پادشاهی خدا«: نگاه کرد و گفت
  » .نتر است از راهيابی شخص ثروتمند به پادشاهی خداشتر از سوراخ سوزن آسا

» تواند نجات يابد؟ پس چه کسی می«: کسانی که اين را شنيدند، پرسيدند٢۶
  » .آنچه برای انسان ناممکن است برای خدا ممکن است«: فرمود٢٧

» !ما که خانه و کاشانه خود را ترک گفتيم تا از تو پيروی کنيم«: پطرس گفت٢٨
گويم، کسی نيست که خانه يا زن يا برادر  براستی به شما می«: ايشان گفتعيسی به ٢٩

و در همين عصر چند ٣٠خاطر پادشاهی خدا ترک کند،  يا والدين يا فرزندان را به
  » .دست نياورد، و در عصر آينده نيز حيات جاويدان را برابر به

   مرگ خود ۀسومين پيشگويی عيسی دربار

رويم، و  ما به اورشليم می«: ه کناری کشيد و به ايشان گفتآنگاه آن دوازده را ب٣١
زيرا او را به ٣٢. اند، به انجام خواهد رسيد  پسر انسان نوشتهۀاينک آنچه انبيا دربار

آب دهان بر او  آنها او را استهزا و توهين خواهند کرد و. غيريهوديان خواهند سپرد
» .اما در روز سوم برخواهدخاست٣٣ .اش خواهند زد و خواهند کشت انداخته، تازيانه

معنی سخن او از آنان پنهان بود و . شاگردان هيچ يک از اينها را درک نکردند٣۴
  . گويد  چه سخن میۀدرنيافتند دربار



  شفای گدای کور 

. کرد چون نزديک اريحا رسيد، مردی نابينا بر کنار راه نشسته بود و گدايی می٣۵
» چه خبر است؟«گذشت شنيد، پرسيد،  نجا میچون صدای جمعيتی را که از آ٣۶
ای عيسی، پسر «: او فرياد برکشيد٣٨» .گذرد عيسای ناصری از اينجا می«: گفتند٣٧

رفتند، عتابش کردند و  کسانی که پيشاپيش جمعيت می٣٩» !داود، بر من ترحم کن
حم ای پسر داود، بر من تر«: اما او بيشتر فرياد برآورد که. خواستند خاموش باشد

چون نزديک . آنگاه عيسی بازايستاد و امر فرمود آن مرد را نزد او بياورند۴٠» !کن
ای َسرَور من، «: گفت» خواهی برايت بکنم؟ چه می«۴١: آمد، عيسی از او پرسيد

» .ايمانت تو را شفا داده است! بينا شو«: عيسی به او گفت۴٢» .خواهم بينا شوم می
مردم . گويان، در پی عيسی شتافت فت و خدا را سپاسکور همان دم بينايی خود بازيا۴٣

  . چون اين را ديدند، همگی خدا را سپاس گفتند

  ١٩لوقا 
  زکای خراجگير 

در آنجا مردی ثروتمند بود، ٢. گذشت عيسی به اريحا درآمد و از ميان شهر می١
ت خواست ببيند عيسی کيست، اما از کوتاهی قام او می٣. زکای نام، رئيس خراجگيران

رو، پيش دويد و از درخت انجيری باال رفت تا  اين از۴. توانست و ازدحام جمعيت نمی
چون عيسی به آن مکان رسيد، باال ۵. گذشت او را ببيند، زيرا عيسی از آن راه می

» . تو بمانمنۀخازکای، بشتاب و پايين بيا که امروز بايد در «: نگريست و به او گفت
مردم چون اين را ديدند، همگی ٧. با شادی او را پذيرفتزکای بيدرنگ پايين آمد و ۶

و اما زکای ٨» . گناهکاری به ميهمانی رفته استنۀخابه «: لب به شکايت گشودند که
ای َسرَور من، اينک نصف اموال خود را به فقرا «: از جا برخاست و به خداوند گفت

» .گردانم بر به او بازمیبخشم، و اگر چيزی به ناحق از کسی گرفته باشم، چهار برا می
امروز نجات به اين خانه آمده است، چرا که اين مرد نيز فرزند «: عيسی فرمود٩

  » .زيرا پسر انسان آمده تا گمشده را بجويد و نجات بخشد١٠. ابراهيم است

  َمَثل پادشاه و ده خادم 

ن،  سخمۀدادند، عيسی در ادا در همان حال که آنان به اين سخنان گوش فرامی١١
کردند پادشاهی خدا در همان  مثلی آورد، زيرا در نزديکی اورشليم بود و مردم گمان می

ای به سرزمينی دوردست رفت تا به  زاده نجيب«: پس گفت١٢. موقع ظهور خواهد کرد
پس، ده تن از خادمان خود را فراخواند ١٣. مقام شاهی منصوب شود و سپس بازگردد

اما ١۴› .تا بازگشت من با اين پول تجارت کنيد‹: گفتای طال داد و  و به هر يک سکه
مردمانی که قرار بود بر ايشان حکومت کند، از وی نفرت داشتند؛ آنان از پس او 

› .خواهيم اين شخص بر ما حکومت کند ما نمی‹: قاصدانی فرستادند با اين پيغام که
پس فرمود . شتبا اين همه، او به مقام شاهی منصوب شد و به واليت خويش بازگ١۵

يک چقدر سود کرده  خادمانی را که به ايشان سرمايه داده بود، فراخوانند تا دريابد هر



به او ١٧› . ديگر سود آورده استکۀ تو ده سکۀسرورا، س‹: اولی آمد و گفت١۶. است
چون در اندک امين بودی، حکومت ده شهر را به تو ! آفرين، ای خادم نيکو‹: گفت
› . ديگر سود آورده استکۀ تو پنج سکۀسرورا، س‹:  آمد و گفتدومی١٨› .سپارم می
سرورا، ‹: سپس ديگری آمد و گفت٢٠› .بر پنج شهر حکمرانی کن‹: به او نيز گفت١٩

ترسيدم، چون  زيرا از تو می٢١. ای پيچيده، نگاه داشتم آن را در پارچه!  توکۀاينک س
به ٢٢› .دروی ای، می  نکاشتهگيری، و آنچه ای، برمی آنچه نگذاشته. مردی سختگيری

دانستی من  تو که می. کنم  خودت بر تو حکم میتۀای خادم بدکاره، مطابق گف‹: او گفت
چرا پول مرا ٢٣دروم،  ام می گيرم و آنچه نکاشته ام برمی مردی سختگيرم، آنچه نگذاشته

: تپس به حاضران گف٢۴› به صرافان ندادی تا چون بازگردم آن را با سود پس گيرم؟
سرورا، او که ‹: به او گفتند٢۵› .سکه را از او بگيريد و به آن که ده سکه دارد، بدهيد‹

گويم که به هرکه دارد، بيشتر داده خواهد  به شما می‹: پاسخ داد٢۶› !خود ده سکه دارد
و اينک آن دشمنان ٢٧. شد، اما آن که ندارد، حتی آنچه دارد نيز از او گرفته خواهد شد

  ›» .خواستند بر آنان حکومت کنم بدين جا بياوريد و در برابر من بکشيد مرا که نمی

  ورود شاهانه به اورشليم 

  . پس از اين گفتار، عيسی پيشاپيش ديگران راه اورشليم را در پيش گرفت٢٨

عنيا که بر فراز کوهی بود رسيد، دو تن از  فاجی و بيت چون به نزديکی بيت٢٩
چون . ای که پيش روی شماست، برويد به دهکده«٣٠ :شاگردان خود را فرستاده گفت

. وارد شديد، ُکّره االغی را بسته خواهيد يافت که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است
چرا آن را باز ‹: اگر کسی از شما پرسيد٣١. آن را باز کنيد و به اينجا بياوريد

ان رفتند و همه چيز را فرستادگ٣٢›» .َسرَور ما بدان نياز دارد‹: بگوييد› کنيد؟ می
کردند، صاحبانش به ايشان  می و چون ُکّره را باز٣٣. چنان يافتند که عيسی گفته بود

آنان ٣۵» .سرور ما بدان نياز دارد«: پاسخ دادند٣۴» کنيد؟ چرا کره را باز می«: گفتند
سپس رداهای خود را بر آن افکندند و عيسی را بر آن . ُکّره را نزد عيسی آوردند

راند، مردم رداهای خود را بر سر راه  همچنان که عيسی پيش می٣۶. اندندنش
 جماعت شاگردان مۀهچون نزديک سرازيری کوه زيتون رسيد، ٣٧. گستردند می

 معجزاتی که از او ديده بودند سپاس گفته، مۀهشادمانه خدا را با صدای بلند به خاطر 
  : ندا در دادند که٣٨

    !آيد نام خداوند میمبارک باد پادشاهی که به «

  » !صلح و سالمت در آسمان و جالل در عرش برين باد

ای استاد، شاگردانت را «: برخی از فريسيان از ميان جمعيت به عيسی گفتند٣٩
گويم اگر اينان خاموش شوند، سنگها به  به شما می«: او در پاسخ گفت۴٠» !عتاب کن

  » !فرياد خواهند آمد

: وگفت۴٢يک شد و شهر را ديد، بر آن بگريست پس چون به اورشليم نزد۴١
اما . آورد دانستی چه چيز برايت صلح و سالمت به ارمغان می کاش در اين روز می«



زمانی فراخواهدرسيد که دشمنانت ۴٣. افسوس که از چشمانت پنهان گشته است
ات کرده، عرصه را بر تو  گرداگرد تو سنگر خواهند ساخت و از هر سو محاصره

و . و تو و فرزندانت را در درونت به خاک و خون خواهند کشيد۴۴واهند نمود؛ تنگ خ
جا نخواهند گذاشت؛ زيرا از موعد ديدار خداوند با خودت غافل  سنگ بر سنگ بر

  » .ماندی

  پاک ساختن معبد 

و به ۴۶سپس به صحن معبد درآمد و به بيرون راندن فروشندگان آغاز نمود ۴۵
ُکنام ‹؛ اما شما آن را › دعا خواهد بودنۀخا من نۀخا‹ست که چنين آمده ا«: آنان گفت
  » .ايد ساخته› راهزنان

اما سران کاهنان و علمای دين و مشايخ قوم . داد او هر روز در معبد تعليم می۴٧
يافتند، زيرا مردم  ولی راهی برای انجام مقصود خود نمی۴٨در پی کشتن او بودند، 

  .  سخنان او بودندتۀهمه شيف

  ٢٠وقا ل
   اجازه و اختيار عيسی ۀسؤال دربار

داد، سران  يکی از روزها که عيسی در صحن معبد به مردم تعليم و بشارت می١
به ما بگو، به چه «: و گفتند٢کاهنان و علمای دين به همراه مشايخ نزدش آمدند 

 :پاسخ داد٣» کنی؟ چه کسی اين حق را به تو داده است؟ ای اين کارها را می اجازه
آيا تعميد يحيی از آسمان بود يا از ۴من نيز از شما پرسشی دارم؛ به من بگوييد، «

اگر بگوييم از آسمان بود، خواهد گفت پس «: آنها با هم شور کرده، گفتند۵» انسان؟
 مردم سنگسارمان خواهند مۀهو اگر بگوييم از انسان بود، ۶چرا به او ايمان نياورديد؟ 
دانيم از  نمی«: پس پاسخ دادند٧» .ند که يحيی پيامبر بودکرد، زيرا بر اين اعتقاد

ای اين کارها را  گويم به چه اجازه من نيز به شما نمی«: عيسی گفت٨» .کجاست
  » .کنم می

  َمَثل باغبانان شرور 

مردی تاکستانی َغرس کرد و آن را به چند «: آنگاه اين مثل را برای مردم آورد٩
در موسم برداشت محصول، غالمی ١٠. نی به سفر رفتباغبان اجاره داده، مدتی طوال

اما باغبانان او را زدند .  تاکستان را به او بدهندۀنزد باغبانان فرستاد تا مقداری از ميو
پس غالمی ديگر فرستاد، اما او را نيز زدند و با وی ١١. و دست خالی بازگرداندند

ين بار غالمی فرستاد، اما او پس سوم١٢. اش نمودند حرمتی کرده، دست خالی روانه بی
  . را نيز مجروح کرده، بيرون افکندند



فرستم؛ شايد او را  چه کنم؟ پسر محبوب خود را می‹: پس صاحب باغ گفت١٣
اين ‹: اما باغبانان چون پسر را ديدند، با هم به مشورت نشسته، گفتند١۴› .حرمت دارند
پس او را از تاکستان ١۵› . شودبياييد او را بکشيم تا ميراث از آِن ما. وارث است

  . بيرون افکنده، کشتند

خواهد آمد و باغبانان ١۶حاْل به گمان شما صاحب تاکستان با آنها چه خواهد کرد؟ 
مردم چون اين را » .را هالک خواهد کرد و تاکستان را به ديگران خواهد سپرد

پس معنای آن نوشته «: اما او به آنها نگريست و گفت١٧» !چنين مباد«: شنيدند، گفتند
  : گويد چيست که می

  همان سنگی که معماران رد کردند، ‹

  ؟ › سنگ اصلی بنا شده است

هر که بر آن سنگ افتد، ُخرد خواهد شد، و هرگاه آن سنگ بر کسی افتد، او را ١٨
 ۀعلمای دين و سران کاهنان چون دريافتند اين مثل را دربار١٩» .خواهدشکست هم در

  . بر آن شدند همان دم او را گرفتار کنند، اما از مردم بيم داشتندگويد،  آنها می

   پرداخت خراج ۀپرسش دربار

پس عيسی را زير نظر گرفتند و جاسوسانی نزد او فرستادند که خود را صديق ٢٠
آنها در پی اين بودند که از سخنان عيسی دستاويزی برای تسليم او به . دادند جلوه می

دانيم که تو  ای استاد، می«: پس جاسوسان از او پرسيدند٢١. بيابندقدرت و اقتدار والی 
کنی، بلکه راه خدا را  دهی، و از کسی جانبداری نمی کنی و تعليم می حقيقيت را بيان می

اما او به ٢٣» آيا پرداخت خراج به قيصر بر ما رواست يا نه؟٢٢. آموزی بدرستی می
نقش و نام روی اين سکه . من نشان دهيدديناری به «٢۴: نيرنگ آنان پی برد و گفت

مال قيصر را به قيصر «: به آنها گفت» .از آِن قيصر«: پاسخ دادند٢۵» از آِن کيست؟
سان، نتوانستند در حضور مردم، او را با  بدين٢۶» !دهيد و مال خدا را به خدا

  . دام اندازند، و در شگفت از پاسخ او خاموش ماندند هايش به گفته

   قيامت ۀرسؤال دربا

و سوالی از او کرده، ٢٨سپس تنی چند از َصّدوقيان که منکر قيامتند آمدند، ٢٧
استاد، موسی برای ما نوشت که اگر برادر مردی بميرد و از خود زنی «: گفتند
فرزند بر جای نهد، آن مرد بايد او را به زنی بگيرد تا نسلی برای برادرش باقی  بی

. فرزند ُمرد برادر نخستين زنی گرفت و بی. دندباری، هفت برادر بو٢٩. گذارد
سان هر هفت برادر  و بعد سومين او را به زنی گرفتند و به همين٣١سپس دومين ٣٠

حال، ٣٣. سرانجام آن زن نيز بمرد٣٢. آنکه از خود فرزندی بر جای نهند مردند، بی
  » .ی گرفتنددر قيامت، او زن کدام يک خواهد بود؟ زيرا هر هفت برادر او را به زن



اما آنان ٣۵. کنند گيرند و شوهر می مردم اين عصر زن می«: عيسی پاسخ داد٣۴
 رسيدن به عصر آينده و قيامت مردگان محسوب شوند، نه زن خواهندگرفت تۀکه شايس

. و نه ديگر خواهند مرد؛ زيرا مانند فرشتگان خواهند بود٣۶و نه شوهر خواهند کرد، 
حقيقِت برخاستن مردگان را حتی ٣٧.  که فرزندان قيامتندآنان فرزندان خدايند، چرا

کند، آنجا که خداوند، خدای ابراهيم   سوزان آشکار میتۀموسی نيز در شرح ماجرای بو
اما او نه خدای مردگان، بلکه ٣٨. و خدای اسحاق و خدای يعقوب خوانده شده است

علمای دين در پاسخ بعضی از ٣٩» .اند خدای زندگان است؛ زيرا برای او همه زنده
  . کس جرأت نکرد پرسشی از او کند و ديگر هيچ۴٠» !ای استاد، نيکو گفتی«: گفتند

  مسيح پسر کيست؟ 

گويند مسيح پسر داود است؟  چگونه است که می«: سپس عيسی به آنان گفت۴١
  : گويد داود خود در کتاب مزامير می۴٢

  : خداوند به خداوند من گفت‹

  ن دست راست من بنشي به

  › .تا زمانی که دشمنانت را کرسی زير پايت سازم۴٣

  » تواند پسر داود باشد؟ خواند، چگونه او می می› خداوند‹اگر داود او را ۴۴

: دادند، عيسی به شاگردان خودگفت در همان حال که مردم همه گوش فرامی۴۵
و در کوچه دارند در قبای بلند راه بروند  از علمای دين برحذر باشيد که دوست می«۴۶

ها بهترين جای را داشته باشند و در  و بازار مردم به آنها سالم گويند، و در کنيسه
کنند و  زنان را غارت می های بيوه از سويی خانه۴٧. ها در صدر مجلس بنشينند ضيافت

تر خواهد  مکافات اينان بسی سخت. دهند از ديگر سو، دعای خود را رياکارانه طول می
  » .بود

  ٢١لوقا 
   بيوه زن فقير يۀهد

عيسی به اطراف نگريست و ثروتمندانی را ديد که هدايای خويش در صندوق ١
 ناچيز کۀزنی فقير را نيز ديد که دو س در آن ميان بيوه٢. انداختند المال معبد می بيت

زن فقير  گويم که اين بيوه براستی به شما می«: عيسی گفت٣. مسی در صندوق انداخت
زيرا آنان جملگی از فزونی دارايی خويش دادند، اما اين زن ۴. شتر داد آنان بيمۀهاز 

  » .در تنگدستی خود، تمامی معاش خود را داد

  های پايان عصر حاضر  نشانه



گفتند که چگونه با سنگهای زيبا و هدايای  چون برخی در وصف معبد سخن می۵
بينيد،  اينجا میزمانی خواهد آمدکه از آنچه «۶: وقف شده مزين است، عيسی گفت

  » .ريخت خواهد سنگی بر سنگ ديگر نخواهد ماند بلکه همه فرو

 نزديک شدن وقوع آن نۀای استاد، اين کی روی خواهد داد و نشا«: پرسيدند٧
هوش باشيد که گمراه نشويد؛ زيرا بسياری به نام من خواهند  به«: پاسخ داد٨» چيست؟

  . از آنها پيروی نکنيد. ›رسيده است عود فرازمان مو‹و › من همانم‹: آمد و خواهند گفت

بايد نخست چنين  زيرا می. شنويد، نهراسيد و چون خبر جنگها و آشوبها را می٩
: سپس به آنها گفت١٠» .وقايعی رخ دهد، ولی پايان کار بالفاصله فرا نخواهد رسيد

ای ه زلزله١١. خاست خواهند قومی بر قومی ديگر و حکومتی بر حکومتی ديگر بر«
بزرگ و قحطی و طاعون در جايهای گوناگون خواهد آمد، و وقايع هولناک روی داده، 

  . های مهيب از آسمان ظاهر خواهد شد نشانه

ها  اما پيش از اين همه، شما را گرفتار کرده، آزار خواهند رسانيد و به کنيسه«١٢
واليان خواهند برد خاطر نام من، شما را نزد پادشاهان و  و زندانها خواهند سپرد، و به

عزم خود را جزم کنيد تا ١۴. گونه فرصت خواهيد يافت تا شهادت دهيد و اين١٣
زيرا به شما کالم و حکمتی ١۵. پيشاپيش نگران نباشيد که در دفاع از خود چه بگوييد

حتی ١۶. يک از دشمنانتان را يارای مقاومت يا مخالفت با آن نباشد خواهم داد که هيچ
رانتان، و خويشان و دوستانتان شما را تسليم دشمن خواهند کرد و برخی والدين و براد

. خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت مردم همه به١٧. از شما را خواهند کشت
  . با پايداری، جان خود را نجات خواهيد داد١٩. اما مويی از سرتان ُگم نخواهد شد١٨

درآمده، بدانيد ويرانی آن نزديک  سپاهيان ۀچون ببينيد اورشليم به محاصر«٢٠
باشد به کوهها بگريزند، کسانی که در شهرند از شهر .آنگاه هر که در يهوديه٢١. است

زيرا آن روزها، ٢٢. بيرون شوند، و آنان که در دشت و صحرايند به شهر درنيايند
وای بر ٢٣. آنچه نوشته شده تحقق خواهد يافت روزهای مکافات است که در آن هر

زيرا مصيبتی عظيم دامنگير اين سرزمين !  آبستن و مادران شيرده در آن روزهازنان
به دم شمشير خواهند افتاد ٢۴. خواهد شد و اين قوم به غضب الهی دچار خواهند گشت

 قومهای ديگر به اسارت برده خواهند شد و اورشليم لگدمال غيريهودياِن مۀهو در ميان 
  . تحقق يابد› ريهودياندوران غي‹خواهد گشت تا آنگاه که 

بر زمين، قومها از . هايی در خورشيد و ماه و ستارگان پديد خواهد آمد نشانه«٢۵
مردم از تصور آنچه بايد بر ٢۶. جوش و خروش دريا پريشان و مشوش خواهند شد

دنيا حادث شود، از فرط وحشت بيهوش خواهند شد، زيرا نيروهای آسمان به لرزه 
ه پسر انسان را خواهند ديد که با قدرت و شکوه عظيم بر ابری آنگا٢٧. آمد خواهد در
چون اين امور آغاز شود، راست بايستيد و سرهای خود را باال بگيريد، زيرا ٢٨. آيد می

  » !رهايی شما نزديک است

درخت انجير و درختان ديگر را در نظر «: و اين َمَثل را برای آنها آورد٢٩
. توانيد ببينيد و دريابيد که تابستان نزديک است دهند، می چون برگ می٣٠. آوريد



يابيد پادشاهی خدا نزديک  دهد، درمی سان، هرگاه ببينيد اين چيزها رخ می همين به٣١
 اين امور واقع نشود، اين نسل از بين مۀهگويم که تا  براستی به شما می٣٢. شده است

ن هرگز زوال نخواهد آسمان و زمين زايل خواهد شد، اما سخنان م٣٣. نخواهد رفت
  . پذيرفت

بهوش باشيد، مبادا عيش و نوش، و مستی و نگرانيهای زندگی دلتان را «٣۴
 مردم در مۀهزيرا بر ٣۵. ناگاه غافلگيرتان کند سنگين سازد و آن روز چون دامی به

 اين مۀهپس هميشه مراقب باشيد و دعا کنيد تا بتوانيد از ٣۶. سرتاسر جهان خواهد آمد
  » .ه بزودی رخ خواهد داد، در امان بمانيد و در حضور پسر انسان بايستيدچيزها ک

رفت و بر  داد و همه شب از شهر بيرون می عيسی هر روز در معبد تعليم می٣٧
صبحگاهان مردم برای ٣٨. آورد فراز کوه معروف به زيتون شب را به صبح می

  . آمدند شنيدن سخنانش در معبد گرد می

  ٢٢لوقا 
  ودا خيانت يه

و سران کاهنان و علمای ٢شد،  عيد َفطير که به ِپَسح معروف است نزديک می١
دين در جستجوی راهی مناسب برای کشتن عيسی بودند، زيرا از شورش مردم بيم 

آنگاه شيطان در يهودای معروف به اسخريوطی که يکی از دوازده شاگرد ٣. داشتند
ندهان قراوالن معبد رفت و با آنان گفتگو او نزد سران کاهنان و فرما۴. بود، رخنه کرد

آنان شاد شدند و توافق کردند ۵. کرد که چگونه عيسی را به دست ايشان تسليم کند
او نيز پذيرفت و در پی فرصت بود تا در غياب مردم، عيسی را ۶. مبلغی به او بدهند
  . به آنان تسليم کند

  شام آخر 

عيسی، پطرس و ٨. رسيد بانی شود، فرا ِپَسح قرۀبايست بر روز عيد فطير که می٧
» .برويد و شام پسح را برايمان تدارک ببينيد تا بخوريم«: يوحنا را فرستاده، گفت

هنگامی که داخل شهر «: پاسخ داد١٠» خواهی تدارک ببينيم؟ در کجا می«: پرسيدند٩
 که او ای برويد از پی او به خانه. خورد می آب به شما بر ای شويد، مردی با کوزه می

ميهمانخانه کجاست تا «: گويد استاد می‹: و به صاحبخانه بگوييد١١شود  بدان وارد می
 بزرگ و مفروشی به شما نشان نۀخااو باال١٢»› شام ِپَسح را با شاگردانم بخورم؟

گونه يافتند که به  آنها رفتند و همه چيز را همان١٣» .در آنجا تدارک ببينيد. خواهد داد
  . ، و ِپَسح را تدارک ديدندايشان گفته بود

آنگاه به ١۵. رسيد و عيسی با رسوالن خود بر سفره بنشست ساعت مقرر فرا١۴
. اشتياق بسيار داشتم پيش از رنج کشيدنم، اين ِپَسح را با شما بخورم«: ايشان گفت

گويم که ديگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام که در پادشاهی خدا  زيرا به شما می١۶



اين را بگيريد و ميان خود «: پس جامی برگرفت و شکر کرد و گفت١٧» .ابدتحقق ي
گويم که تا آمدن پادشاهی خدا ديگر از محصول مو  زيرا به شما می١٨. تقسيم کنيد

همچنين نان را برگرفت، شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و ١٩» .نخواهم نوشيد
» .جا آريد ياد من به شود؛ اين را به اين بدن من است که برای شما داده می«: گفت
اين جام، پيمان نوين است در «: سان، پس از شام جام را برگرفت و گفت همين به٢٠

اما دست آن کس که قصد تسليم من دارد، با ٢١. شود خون من، که برای شما ريخته می
پسر انسان آن گونه که مقدر است، خواهد رفت، اما وای ٢٢. دست من در سفره است

آنگاه به پرسش از يکديگر آغاز کردندکه ٢٣» .کند بر آن کس که او را تسليم دشمن می
  . کدام يک چنين خواهد کرد

. باره که کدام يک از ايشان بزرگتر است نيز جدالی ميانشان درگرفت، در اين٢۴
کنند؛ و حاکمان آنان  پادشاهان اين دنيا بر مردم سروری می«: عيسی به آنها گفت٢۵

بزرگترين در ميان شما بايد . اما شما چنين مباشيد٢۶. شوند خوانده می› عمتن ولی‹
زيرا کدام يک بزرگتر ٢٧. همچون کوچکترين باشد و حاکم بايد همچون خادم ُبَود

نشيند؟  کند؟ آيا نه آن که بر سفره می نشيند يا آن که خدمت می است، آن که بر سفره می
  . ماما من در ميان شما همچون خادم هست

گونه  پس همان٢٩. شما کسانی هستيد که در آزمايشهای من در کنارم ايستاديد«٢٨
 من در ۀتا بر سفر٣٠کنم،  که پدرم سلطنتی به من عطا کرد، من نيز به شما عطا می

 اسرائيل داوری لۀها بنشينيد و بر دوازده قبي پادشاهی من بخوريد و بياشاميد و بر تخت
  . کنيد

معون، شيطان اجازه خواست شما را همچون گندم غربال ای شمعون، ای ش«٣١
پس چون بازگشتی، برادرانت . اما من برای تو دعا کردم تا ايمانت تلف نشود٣٢. کند

ام با تو به زندان  ای سرورم، من آماده«: اما او در پاسخ گفت٣٣» .را استوار بدار
ش از بانگ خروس، پطرس، بدان که امروز پي«: عيسی جواب داد٣۴» .بروم و بميرم

  » .شناسی سه بار انکار خواهی کرد که مرا می

دان و کفش   پول و توشهسۀآيا زمانی که شما را بدون کي«: سپس از آنها پرسيد٣۵
پس به آنها ٣۶» .چيز نه، به هيچ«: پاسخ دادند» گسيل داشتم، به چيزی محتاج شديد؟

ا برگيرد و اگر شمشير ندارد، دان دارد، آن ر اما اکنون هر که کيسه يا توشه«: گفت
 من تحقق يابد ۀزيرا اين نوشته بايد دربار٣٧.  خود را فروخته، شمشيری بخردمۀجا
 من نوشته شده، در ۀآری، آنچه دربار› .او در شمار خطاکاران محسوب گشت‹: که

به » .ای خداوند، بنگر، دو شمشير داريم«: شاگردان گفتند٣٨» .شرف تحقق است
  » .کافی است«: ايشان گفت

  دعا در کوه زيتون 

سپس عيسی بيرون رفت و بنا به عادت راهی کوه زيتون شد و شاگردانش نيز ٣٩
دعاکنيد تا در آزمايش «: چون به آن مکان رسيدند، به آنها گفت۴٠. از پی او رفتند

سپس به مسافت پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانو زده، چنين دعا ۴١» .نيفتيد



 توست، اين جام را از من دور کن؛ اما نه خواست من ۀای پدر، اگر اراد«۴٢: کرد
ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقويت  آنگاه فرشته۴٣» . تو انجام شودۀبلکه اراد

پس چون در عذاب بود، با جديتی بيشتر دعا کرد، و عرقش همچون قطرات ۴۴. کرد
 و نزد شاگردان بازگشت، ديد از چون از دعا برخاست۴۵. چکيد خون بر زمين می
چرا در خوابيد؟ برخيزيد و دعا کنيد تا در «: به ايشان گفت۴۶. اند فرط اندوه خفته
  » .آزمايش نيفتيد

  گرفتار شدن عيسی 

يهودا، يکی از آن دوازده تن، . گفت که گروهی از راه رسيدند هنوز سخن می۴٧
اما عيسی به او ۴٨وی را ببوسد، او به عيسی نزديک شد تا . کرد آنها را هدايت می

چون پيروان عيسی ۴٩» کنی؟ ای يهودا، آيا پسر انسان را با بوسه تسليم می«: گفت
و يکی ۵٠» ای سرور ما، شمشيرهايمان را برکشيم؟«: دهد، گفتند دريافتند چه روی می

: اما عيسی گفت۵١. از آنان غالم کاهن اعظم را به شمشير زد و گوش راستش را بريد
سپس خطاب به سران ۵٢. و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد» !دست نگاه داريد«

کاهنان و فرماندهان قراوالن معبد و مشايخی که برای گرفتار کردن او آمده بودند، 
هر روز در معبد ۵٣ايد؟  مگر من راهزنم که با چماق و شمشير به سراغم آمده«: گفت

يد، اما اکنون ساعت شماست، ساعت حکومت با شما بودم، و دست بر من دراز نکرد
  » .تاريکی

  انکار پطرس 

پطرس دورادور از پی ايشان .  کاهن اعظم بردندنۀخاسپس او را گرفتند و به ۵۴
.  صحِن خانه، آتشی روشن بود و جمعی گرد آن نشسته بودندنۀدر ميا۵۵. رفت می

ا در روشنايی آتش ديد در اين هنگام، کنيزی او ر۵۶. پطرس نيز در ميان آنان بنشست
ای «: اما او انکار کرد و گفت۵٧» .اين مرد نيز با او بود«: و به اوخيره شده گفت

تو نيز يکی از «: کمی بعد، کسی ديگر او را ديد و گفت۵٨» .شناسم زن، من او را نمی
ساعتی گذشت و ۵٩» .ای مرد، من از آنها نيستم«: پطرس در پاسخ گفت» .آنهايی

» .گمان اين مرد نيز با او بود، زيرا جليلی هم هست بی«: تأکيد گفتکسی ديگر به 
گفت که  هنوز سخن می» .گويی دانم چه می ای مرد، نمی«: پطرس در پاسخ گفت۶٠

آنگاه خداوند برگشت و به پطرس نگاه کرد، و پطرس سخن او را ۶١. خروس بانگ زد
ه بار مرا انکار خواهی امروز پيش از بانگ خروس، س«: به ياد آورد که گفته بود

  . پس بيرون رفت و به تلخی بگريست۶٢» .کرد

  استهزای عيسی 

چشم او ۶۴. آنان که عيسی را در ميان داشتند، به استهزا و زدن او آغاز کردند۶٣
و ناسزاهای بسيار ۶۵» زند؟ نبوت کن و بگو چه کسی تو را می«: گفتند را بسته، می

  . گفتند ديگر به او می



  سی در حضور شورای يهود  عيمۀمحاک

چون صبح شد، شورای مشايخ قوم، يعنی سران کاهنان و علمای دين، تشکيل ۶۶
» .اگر تو مسيحی، به ما بگو«: گفتند۶٧. جلسه دادند و عيسی را به حضور فراخواندند

و اگر از شما بپرسم، پاسخم ۶٨اگر بگويم، سخنم را باور نخواهيد کرد، «: پاسخ داد
» .اما زين پس، پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست۶٩. نخواهيد داد

» .شما خود گفتيد که هستم«: در پاسخ گفت» پس آيا تو پسر خدايی؟«: همگی گفتند٧٠
  » .ديگر چه نيازی به شهادت داريم؟ خود از زبانش شنيديم«: پس گفتند٧١

  ٢٣لوقا 
  محاکمه در حضور پيالطس 

: از او شکايت کرده، گفتند٢و او را نزد پيالطس بردند  شورا برخاستند مۀهآنگاه ١
کند و ما را از پرداخت خراج به قيصر  ايم که قوم ما را گمراه می اين مرد را يافته«
آيا تو «: پس پيالطس از او پرسيد٣» .کند مسيح و پادشاه است دارد و ادعا می می باز

آنگاه پيالطس به سران ۴» !گويی چنين است که می«: در پاسخ گفت» پادشاه يهودی؟
اما آنها ۵» .يابم سببی برای محکوم کردن اين مرد نمی«: کاهنان و جماعت اعالم کرد

از . کند او در سرتاسر يهوديه مردم را با تعاليم خود تحريک می«: به اصرار گفتند
  » .جليل آغاز کرده و حال بدينجا نيز رسيده است

  محاکمه در حضور هيروديس 

و چون دريافت از ٧. طس اين را شنيد، خواست بداند آيا او جليلی استچون پيال۶
. قلمرو هيروديس است، او را نزد وی فرستاد که در آن هنگام در اورشليم بود

. زمانی خواهان ديدار وی بود هيروديس چون عيسی را ديد، بسيار شاد شد، زيرا دير٨
پس پرسشهای ٩. زاتی از او ببيند عيسی شنيده بود، اميد داشت معجۀبنابر آنچه دربار

سران کاهنان و علمای دين که ١٠. بسيار از عيسی کرد، اما عيسی پاسخی به او نداد
هيروديس و سربازانش نيز به او ١١. زدند در آنجا بودند، سخت بر او اتهام می

سپس ردايی فاخر بر او پوشاندند و نزد . حرمتی کردند و به استهزايش گرفتند بی
در آن روز، هيروديس و پيالطس با هم آشتی کردند، زيرا ١٢. فرستادند بازپيالطس 

  . پيش از آن دشمن يکديگر بودند

: و به آنها گفت١۴خواند  پيالطس سران کاهنان و بزرگان قوم و مردم را فرا١٣
من در حضور شما او را . اين مرد را به تهمت شوراندن مردم، نزد من آورديد«

نظر هيروديس نيز همين است، ١۵.  بر صحت تهمتهای شما نيافتمآزمودم و هيچ دليلی
بينيد، کاری نکرده که مستحق مرگ  چنانکه می. چه او را نزد ما باز فرستاده است

بايست  در هر عيد، پيالطس می١٧» .کنم زنم و آزاد می پس او را تازيانه می١۶. باشد
  . کرد يک زندانی را آزاد می



او را از ميان بردار و باراباس را برای ما آزاد «: وردندآنها يکصدا فرياد برآ١٨
سبب قتل، در  سبب شورشی که در شهر واقع شده بود، و نيزبه باراباس به١٩» !کن

. خواست عيسی را آزاد کند، ديگر بار با آنان سخن گفت پيالطس که می٢٠. زندان بود
سومين بار به ٢٢» !برصليبش کن! بر صليبش کن«: اما همچنان فرياد برآوردند٢١

پس او . چرا؟ چه بدی کرده است؟ من که هيچ سببی برای کشتن او نيافتم«: آنها گفت
اما آنان به فرياد بلند مصرانه خواستند بر صليب ٢٣» .کنم زنم و آزاد می را تازيانه می
خواستند،  و پيالطس حکمی را که می٢۴سرانجام فريادشان غالب آمد . کشيده شود
سبب شورش و قتل در زندان بود و جمعيت خواهان  او مردی را که به٢۵. صادر کرد

  . اش بودند، رها کرد و عيسی را به ايشان سپرد تا به دلخواه خود با او رفتار کنند آزادی

  ير صليب شدن عيسی 

بردند، مردی شمعون نام از اهالی قيروان را که از مزارع به  چون او را می٢۶
ليب را بر دوش او نهاده، وادارش کردند آن را پشت سر آمد، گرفتند و ص شهر می

کوفتند  گروهی بسيار از مردم، از جمله زنانی که بر سينه خود می٢٧. عيسی حمل کند
ای «: عيسی روی برگرداند و به آنها گفت٢٨. کردند، از پی او روانه شدند و شيون می

زيرا ٢٩. نتان گريه کنيددختران اورشليم، برای من گريه مکنيد؛ برای خود و فرزندا
حال َرِحمهايی که  به حال زنان نازا، خوشا به خوشا‹: زمانی خواهد آمد که خواهيد گفت

در آن هنگام، به کوهها خواهند ٣٠› !هايی که هرگز شير ندادند هرگز نزادند و سينه
ر چنين زيرا اگر با چوب َت٣١› !ما را بپوشانيد‹: ها که و به تپه› !افتيد بر ما فرو‹: گفت

  » کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟

. بردند تا با او بکشند دو مرد ديگر را نيز که هر دو جنايتکار بودند، می٣٢
چون به مکانی که جمجمه نام داشت رسيدند، او را با آن دو جنايتکار بر صليب ٣٣

ای «: عيسی گفت٣۴. کردند، يکی را در سمت راست او و ديگری را در سمت چپ
های او  آنگاه قرعه انداختند تا جامه» .کنند دانند چه می ، اينان را ببخش، زيرا نمیپدر

مردم به تماشا ايستاده بودند و بزرگان قوم نيز ريشخندکنان ٣۵. را ميان خود تقسيم کنند
» . خدا، خود را نجات دهدۀاگر مسيح است و برگزيد! ديگران را نجات داد«: گفتند می
: گفتند و می٣٧دادند  شراب ترشيده به او می. را به استهزا گرفتندسربازان نيز او ٣۶
ای نصب کرده بودند که  باالی سر او نوشته٣٨» .اگر پادشاه يهودی، خود را برهان«
  » .اين است پادشاه يهود«: گفت می

کنان به او  يکی از دو جنايتکاری که بر صليب آويخته شده بودند، اهانت٣٩
اما آن ديگر او را ۴٠» !ح نيستی؟ پس ما و خودت را نجات بدهمگر تو مسي«: گفت می

مکافات ما بحق ۴١! ترسی؟ تو نيز زير همان حکمی از خدا نمی«: سرزنش کرد وگفت
سپس ۴٢» .اما اين مرد هيچ تقصيری نکرده است. است، زيرا سزای اعمال ماست

عيسی پاسخ ۴٣» .آور ياد ای عيسی، چون به پادشاهی خود رسيدی، مرا نيز به«: گفت
  » .گويم که امروز با من در فردوس خواهی بود براستی به تو می«: داد

  مرگ عيسی 



حدود ساعت ششم بود که تاريکی تمامی آن سرزمين را فراگرفت و تا ساعت ۴۴
 ۀدر اين هنگام، پرد. ايستاده بود زيرا خورشيد از درخشيدن باز۴۵نهم ادامه يافت، 

ای پدر، روح «: آنگاه عيسی به بانگ بلند فرياد برآورد۴۶ .معبد از ميان دو پاره شد
 سربازان با ۀفرماند۴٧. اين را گفت و جان سپرد» .سپارم خود را به دستان تو می

مردمی ۴٨» .يقين که اين مرد بيگناه بود به«: ديدن اين واقعه، خدا را تمجيد کرد و گفت
 خود نۀکه بر سي حالی  ديدند، دربودند، چون آنچه رخ داد آمده نيز که به تماشا گرد

 آشنايان او، از جمله زنانی که از جليل از مۀهاما ۴٩. کوفتند، آنجا را ترک کردند می
  . کردند پی او روانه شده بودند، دور ايستاده، اين وقايع را نظاره می

  خاکسپاری عيسی 

 .در آنجا شخصی يوسف نام نيز حضور داشت که مردی بود نيک و درستکار۵٠
يوسف از مردمان . با رأی و تصميم آنان موافق نبود۵١او هرچند عضو شورا نيز بود، 

او ۵٢. کشيد رامه، يکی از شهرهای يهوديان بود و مشتاقانه انتظار پادشاهی خدا را می
پس آن را پايين آورده، در کتانی ۵٣. نزد پيالطس رفت و پيکر عيسی را طلب کرد

. حال کسی در آن گذاشته نشده بود به از سنگ نهاد که تاای تراشيده  پيچيد و در مقبره
زنانی که از ۵۵. بود و چيزی به شروع شبات نمانده بود» روز تهيه«آن روز، ۵۴

جليل در پی عيسی آمده بودند، به دنبال يوسف رفتند و مکان مقبره و چگونگی قرار 
ات آماده کردند و در سپس به خانه بازگشته، حنوط و عطري۵۶. گرفتن پيکر او را ديدند

  . روز شبات طبق حکم شريعت، آرام گرفتند

  ٢۴لوقا 
  قيام عيسی مسيح 

دم روز اول هفته، زنان حنوطی را که تهيه کرده بودند، با خود برداشتند  در سپيده١
اما چون به ٣. ديدند سنگ جلو مقبره به کناری غلتانيده شده است٢. و به سر قبر رفتند
از اين امر در حيرت بودند که ناگاه ۴. دن خداونْد عيسی را نيافتندمقبره داخل شدند، ب
زنان از ترس سرهای خود ۵. هايی درخشان در کنار ايشان ايستادند دو مرد با جامه

چرا زنده را در ميان مردگان «: زير افکندند؛ اما آن دو مرد به ايشان گفتند به
ياد آوريد هنگامی که در جليل بود،  هب! او اينجا نيست، بلکه برخاسته است۶جوييد؟  می

دست مردم گناهکار تسليم شده، بر صليب  گفت که پسر انسان بايد به٧. به شما چه گفت
چون از مقبره ٩. ياد آوردند آنگاه زنان سخنان او را به٨» .رود و در روز سوم برخيزد

زنانی که اين ١٠ . اينها را به آن يازده رسول و نيز به ديگران بازگفتندمۀهبازگشتند، 
مريم مجدليه، يونا، مريم مادر يعقوب و زنان همراه ايشان : خبر را به رسوالن دادند

.  زنان را هذيان پنداشتند؛ پس سخنانشان را باور نکردندتۀاما رسوالن گف١١. بودند
سوی قبر دويد و خم شده نگريست، اما جز کفن  با اين همه، پطرس برخاست و به١٢

  . پس حيران از آنچه روی داده بود به خانه بازگشت. دچيزی ديگر ندي

  در راه ِعموآس 



رفتند، ِعموآس نام، واقع در دو  ای می در همان روز، دو تن از آنان به دهکده١٣
 وقايعی که رخ داده بود، با يکديگر گفتگو مۀه ۀايشان دربار١۴. فرسنگی اورشليم

د، عيسی، خود، نزد آنها آمد و با همچنان که سرگرم بحث وگفتگو بودن١۵. کردند می
اما او را نشناختند زيرا قدرت تشخيص از ايشان بازگرفته شده ١۶. ايشان همراه شد

هايی  آنها با چهره» کنيد؟  چه گفتگو میۀدر راه، دربار«: او از آنها پرسيد١٧. بود
پاسخ آنگاه يکی از ايشان که کلئوپاس نام داشت، در ١٨. اندوهگين، خاموش ايستادند

آيا تو تنها شخص غريب در اورشليمی که از آنچه در اين روزها رخ داده «: گفت
او . آنچه بر عيسای ناصری گذشت«: گفتند» کدام رخداد؟«: پرسيد١٩» خبری؟ بی

.  مردم، کالم و اعمال پرقدرتی داشتمۀهپيامبری بود که در پيشگاه خدا و نزد 
ند تا به مرگ محکوم شود و به صليبش سران کاهنان و حکمرانان ما او را سپرد٢٠

. بايست اسرائيل را رهايی بخشد اما ما اميد داشتيم او همان باشد که می٢١. کشيدند
برخی از زنان نيز ٢٢. افزون بر اين، بواقع اکنون سه روز از اين وقايع گذشته است

سر قبر رفتند، آنان امروز صبح زود به . اند حيرت افکنده که در ميان ما هستند، ما را به
اند که به  آنگاه آمده، به ما گفتند فرشتگانی را در رؤيا ديده. اما پيکر او را نيافتند٢٣

برخی از دوستان ما به سر قبر رفتند و اوضاع را ٢۴. اند او زنده است ايشان گفته
 :آنگاه به ايشان گفت٢۵» .گونه که زنان نقل کرده بودند، يافتند، اما او را نديدند همان

بايست  آيا نمی٢۶! های انبيا داريد ای بيخردان که دلی ديرفهم برای باور کردن گفته«
 انبيا مۀهسپس از موسی و ٢٧» مسيح اين رنجها را ببيند و سپس به جالل خود درآيد؟
 او گفته شده بود، برايشان توضيح ۀآغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس دربار

  . داد

خواهد  ی که مقصدشان بود نزديک شدند، عيسی وانمود کرد میا چون به دهکده٢٨
با ما بمان، زيرا چيزی به پايان روز «: آنها اصرار کردند و گفتند٢٩. دورتر برود

چون با آنان بر سفره ٣٠. پس داخل شد تا با ايشان بماند» .نمانده و شب نزديک است
در همان ٣١. ه ايشان دادنشسته بود، نان را برگرفت و شکر نموده، پاره کرد و ب

. هنگام، چشمان ايشان گشوده شد و او را شناختند، اما در دم از نظرشان ناپديد گشت
گفت و کتب مقدس  آيا هنگامی که در راه با ما سخن می«: آنها از يکديگر پرسيدند٣٢

پس بيدرنگ برخاستند و به ٣٣» تپيد؟ کرد، دل در درون ما نمی را برايمان تفسير می
آمده،  آنجا آن يازده رسول را يافتند که با دوستان خود گرد. ليم بازگشتنداورش
اين حقيقت دارد که خداوند قيام کرده است، زيرا بر شمعون ظاهر شده «: گفتند می٣۴
سپس، آن دو نيز بازگفتند که در راه چه روی داده و چگونه عيسی را ٣۵» .است

  . اند هنگام پاره کردن نان شناخته

  سی بر شاگردان ظهور عي

: کردند که عيسی خود در ميانشان ايستاد و گفت باره گفتگو می هنوز در اين٣۶
: به آنان گفت٣٨. بينند حيران و ترسان پنداشتند شبحی می٣٧» !سالم بر شما باد«
دست و پايم را ٣٩دهيد؟  چرا اينچنين مضطربيد؟ چرا شک و ترديد به خود راه می«

ن دست بزنيد و ببينيد؛ شبْح گوشت و استخوان ندارد، اما به م! خودم هستم. بنگريد
. اين را گفت و دستها و پاهای خود را به ايشان نشان داد۴٠» !بينيد من دارم چنانکه می



چيزی «: پس به ايشان گفت. توانستند باور کنند آنها از فرط شادی و حيرت نمی۴١
آن را گرفت و در برابر ۴٣د، ای ماهی بريان به او دادن تکه۴٢» برای خوردن داريد؟
  . چشمان ايشان خورد

گفتم؛ اينکه تمام  اين همان است که وقتی با شما بودم، می«: آنگاه به ايشان گفت۴۴
 من نوشته شده است، بايد تحقق ۀآنچه در تورات موسی و کتب انبيا و زبور دربار

و ۴۶. را دريابندسپس، ذهنهای ايشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس ۴۵» .يابد
نوشته شده است که مسيح رنج خواهد ديد و در روز سوم از مردگان «: به ايشان گفت

 قومها موعظه خواهد شد مۀهو به نام او توبه و آمرزش گناهان به ۴٧برخواهدخاست، 
من موعود پدر ۴٩. شما شاهدان اين امور هستيد۴٨. و شروع آن از اورشليم خواهد بود

گاه که از اعلی با قدرت  واهم فرستاد؛ پس در اين شهر بمانيد تا آنخود را بر شما خ
  » .آراسته شويد

  صعود عيسی به آسمان 

عنيا برد و دستهای خود را بلند  سپس ايشان را به بيرون از شهر تا نزديکی بيت۵٠
ايشان ۵٢. و در همان حال از آنان جدا گشته، به آسمان برده شد۵١کرده، برکتشان داد؛ 

در آنجا پيوسته در معبد ۵٣. ا پرستش کردند و با شادی عظيم به اورشليم بازگشتنداو ر
  .گفتند ماندند و خدا را حمد وسپاس می می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  نجيل يوحنا ا
 ١يوحنا 

  انسان شدن کالم 

. همان در آغاز با خدا بود٢در آغاز کالم بود و کالم با خدا بود و کالم، خدا بود؛ ١
  . چيز بدون او پديدار نگشت آنچه پديد آمد، هيچ   او پديد آمد، و از هرطۀواس  ز بهچي همه٣

درخشد و  اين نور در تاريکی می۵. در او حيات بود و آن حيات، نور آدميان بود۴
  . تاريکی آن را درنيافته است

او برای شهادت ٧. مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود؛ نامش يحيی بود۶
او خوْد آن نور نبود، ٨.  او ايمان آورندطۀواس   آمد، شهادت بر آن نور، تا همه بهدادن

افَکَند  آن نور حقيقی که بر هر انسانی روشنايی می٩. بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد
  . آمد براستی به جهان می

به ١١.  او پديد آمد؛ اّما جهان او را نشناختطۀواس  او در جهان بود، و جهان به١٠
 کسانی که او را مۀهاّما به ١٢. ُملک خويش آمد، ولی قوِم خودش او را نپذيرفتند

کس که به نام او ايمان  پذيرفتند، اين اقتدار را بخشيد که فرزندان خدا شوند، يعنی به هر
 يک مرد، بلکه تۀآنان که نه با زادنی بشری، نه از خواهِش تن و نه از خواس١٣آورد؛ 

  . نداز خدا زاده شد

و ما بر جالل او نگريستيم، . و کالم، انسان خاکی شد و در ميان ما مسکن گزيد١۴
يحيی بر ١۵. جاللی در خور آن پسر يگانه که از جانب پدر آمد، پر از فيض و راستی

آن که پس از ‹: اش گفتم اين است کسی که درباره«کرد که  داد و ندا می او شهادت می
از ُپری او ١۶» .›ته، زيرا که پيش از من وجود داشته استآيد بر من برتری ياف من می

 موسی داده شد، و طۀواس  زيرا شريعت به١٧. مند شديم، فيض از پی فيض ما همه بهره



اّما آن . کس هرگز خدا را نديده است هيچ١٨.  عيسی مسيح آمدطۀواس  فيض و راستی به
   .خدای يگانه که در َبِر پدر است، همان او را شناساند

  شهادت يحيی 

اين است شهادت يحيی آنگاه که يهوديان، کاهنان و الويان را از اورشليم نزدش ١٩
او معترف شده، انکار نکرد، بلکه اذعان ٢٠» تو کيستی؟«فرستادند تا از او بپرسند که 

» .نيستم«: پاسخ داد» پس چه؟ آيا الياسی؟«: پرسيدند٢١» .من مسيح نيستم«داشت که 
پس کيستی؟ بگو «: آنگاه او را گفتند٢٢» !نه«: پاسخ داد»  آن پيامبری؟آيا«: پرسيدند

يحيی طبق ٢٣» گويی؟  خود چه میۀچه پاسخی برای فرستندگان خود ببريم؟ دربار
  : آنچه ِاَشْعيای پيامبر بيان کرده بود، گفت

  گويد،  کننده در بيابانم که می  من صدای آن ندا«

  ›» .راه خداوند را هموار سازيد‹

اگر تو نه «: از او پرسيدند٢۵شماری از آن فرستادگان که از َفريسيان بودند، ٢۴
: يحيی در پاسخ گفت٢۶» دهی؟ مسيحی، نه الياس، و نه آن پيامبر، پس چرا تعميد می

شناسيد،  هم، اّما در ميان شما کسی ايستاده که شما او را نمی د من با آب تعميد می«
  » . من اليق گشودن بند کفشش نيستمآيد و همان که پس از من می٢٧

َعْنيا واقع در آن سوی رود اردن رخ داد، آنجا که يحيی تعميد  اينها همه در بيت٢٨
  . داد می

   خدا ۀبر

اين است «: آيد، گفت سويش می  فردای آن روز، يحيی چون عيسی را ديد که به٢٩
پس از من ‹اش گفتم  رهاين است آن که دربا٣٠! گيرد می   خدا که گناه از جهان برۀبر

من ٣١› .آيد که بر من برتری يافته، زيرا که پيش از من وجود داشته است مردی می
ام که او بر اسرائيل  ام و با آب تعميد داده شناختم، اّما برای همين آمده خود نيز او را نمی

روح را ديدم که چون کبوتری از «: پس يحيی شهادت داده، گفت٣٢» .ظاهر شود
شناختم، اّما همان که  من خود نيز او را نمی٣٣.  فرود آمد و بر او قرار گرفتآسمان

گاه ديدی روح بر کسی فرود آمد و بر او   هر‹: مرا فرستاد تا با آب تعميد دهم، مرا گفت
ام و  و من ديده٣۴› .القدس تعميد خواهد داد قرار گرفت، بدان او همان است که با روح

  » .ت پسر خدادهم که اين اس شهادت می

  نخستين شاگردان عيسی 

او بر ٣۶. بار يحيی با دو تن از شاگردانش ايستاده بود  فردای آن روز، ديگر٣۵
چون آن دو ٣٧» ! خداۀاين است بر«: رفت، چشم دوخت و گفت عيسی که راه می

عيسی روی گرداند و ديد که ٣٨. راه افتادند  شاگرد اين سخن را شنيدند، از پی عيسی به



، کجا )يعنی ای استاد(َرّبی «: گفتند» خواهيد؟ چه می«: ايشان را گفت. آيند  پی او میاز
پس رفتند و ديدند کجا منزل دارد و آن » .بياييد و ببينيد«: پاسخ داد٣٩» منزل داری؟

  . وقت، ساعت دهم از روز بود  آن. سر بردند  روز را با او به

 پی عيسی رفت، آندرياس، برادر يکی از آن دو که با شنيدن سخن يحيی از۴٠
ما مسيح «: او نخست، برادر خود َشمعون را يافت و به او گفت۴١. َشمعون ِپطُرس بود

عيسی بر او . و او را نزد عيسی برد۴٢» ايم، يافته) است› مسح شده‹که معنی آن (را 
نی آن که مع(خوانده خواهی شد › کيفا‹تو َشمعوْن پسر يوحنايی، اّما «: نگريست و گفت

  » ).صخره است

  دعوت عيسی از فيليُپس و َنَتنائيل 

: او فيليُپس را يافت و به او گفت. آن شد که به جليل برود روز بعد، عيسی بر۴٣
او َنَتنائيل ۴۵. ِصْيدا، شهر آندرياس و ِپطُرس بود فيليُپس اهل بيت۴۴» !از پی من بيا«

ات بدو اشاره کرده، و پيامبران نيز کس را که موسی در تور  آن«: را يافت و به او گفت
َنَتنائيل ۴۶» !او عيسی، پسر يوسف، از شهر ناصره است! ايم اند، يافته اش نوشته درباره

: فيليُپس پاسخ داد» شود از ناصره هم چيزی خوب بيرون بيايد؟ مگر می«: به او گفت
  » .بيا و ببين«

براستی که اين مردی «: اش گفت آيد، درباره سويش می  چون عيسی ديد َنَتنائيل به۴٧
مرا از کجا «: َنَتنائيل به او گفت۴٨» !اسرائيلی است که در او هيچ فريب نيست

پيش از آن که فيليُپس تو را بخواند، هنگامی که هنوز «: عيسی پاسخ داد» شناسی؟ می
! یاستاد، تو پسر خداي«: َنَتنائيل پاسخ داد۴٩» .زير آن درخت انجير بودی، تو را ديدم

خاطر همين که گفتم زير آن   آيا به«: عيسی در جواب گفت۵٠» !تو پادشاه اسرائيلی
» .آوری؟ از اين پس، چيزهای بزرگتر خواهی ديد درخت انجير تو را ديدم، ايمان می

گويم که آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را  آمين، آمين، به شما می«: سپس گفت۵١
  » .ان خواهيد ديددر حال صعود و نزول بر پسر انس

  ٢يوحنا 
  معجزه در عروسی 

. روز سّوم، در قانای جليل عروسی بود و مادر عيسی نيز در آنجا حضور داشت١
چون شراْب کم آمد، مادر ٣. عيسی و شاگردانش نيز به عروسی دعوت شده بودند٢

بانو، مرا با اين امر «: عيسی به او گفت۴» !ديگر شراب ندارند«: عيسی به او گفت
  » .نرسيده کار است؟ ساعت من هنوز فرا چه

 ۀدر آنجا شش خمر۶» .چه به شما گويد، بکنيد  هر«: مادرش خدمتکاران را گفت۵
رفت، و هر کدام گنجايش دو يا سه  کار می  سنگی بود که برای آداب تطهير يهوديان به

 پس آنها ».ها را از آب پر کنيد اين خمره«: عيسی خدمتکاران را گفت٧. پيمانه داشت



گيريد و نزد ميهماندار   حال اندکی از آن بر«: سپس به ايشان گفت٨. را لبالب پر کردند
اند، ولی  دانست آن را از کجا آورده ميهماندار نمی٩. آنها چنين کردند» .ببريد

او چون آب را که شراب شده بود، . دانستند گرفته بودند، می  خدمتکارانی که آب را بر
کنند  همه نخست با شراب ناب پذيرايی می«: و به او گفت١٠خواند  ا فراچشيد، داماد ر

آورند؛ اّما تو شراب ناب را تا اين  و چون ميهمانان مست شدند، شراب ارزانتر را می
  » !ای دم نگاه داشته

ظهور آورد و جالل   سان عيسی نخستين آيت خود را در قانای جليل به  بدين١١
  . گردانش به او ايمان آوردندخويش را آشکار ساخت و شا

سپس با مادر و برادران و شاگردان خود به َکَفرناحوم رفت، و روزهايی چند ١٢
  . در آنجا ماندند

  عيسی در معبد 

در صحن معبد، ١۴. چون عيد ِپَسح يهود نزديک بود، عيسی به اورشليم رفت١٣
کسب   فان نيز بهای به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند، و صّرا ديد که عده

 آنها را همراه با گوسفندان و گاوان، مۀهای از طناب ساخت و  پس تازيانه١۵. اند نشسته
های صّرافان را بر زمين ريخت و تختهايشان را واژگون  و سکه. از معبد بيرون راند

 پدر مرا محل نۀخااينها را از اينجا بيرون بريد، و «: و کبوترفروشان را گفت١۶کرد، 
غيرت برای «: آنگاه شاگردان او به ياد آوردند که نوشته شده است١٧» !مسازيدکسب 

چه آيتی «: پس يهوديان در برابر اين عمل او گفتند١٨» . تو مرا خواهد سوزانيدنۀخا
: عيسی در پاسخ ايشان گفت١٩»  چنين کارها را داری؟ۀنمايانی تا بدانيم اجاز به ما می

يهوديان ٢٠» .پا خواهم داشت  ن سه روزه آن را باز براين معبد را ويران کنيد که م«
خواهی سه  طول انجاميده است، و حال تو می  بنای اين معبد چهل و شش سال به«: گفتند

. گفت پيکر خودش بود ليکن معبدی که او از آن سخن می٢١» پا کنی؟  روزه آن را بر
 را به ياد آورده، به  اوتۀپس هنگامی که از مردگان برخاست، شاگردانش اين گف٢٢

  . کتب مقّدس و سخنان او ايمان آوردند

در مدتی که او برای عيد ِپَسح در اورشليم بود، بسياری با ديدن آياتی که از او ٢٣
اّما عيسی را بر ايمانشان اعتماد نبود، زيرا ٢۴. شد، به نام او ايمان آوردند صادر می
 انسان چيزی به او بگويد، زيرا ۀو نيازی نداشت کسی دربار٢۵شناخت  همه را می
  . دانست در درون انسان چيست خود می

  ٣يوحنا 
  ديدار عيسی و نيقوديموس 

او شبی نزد عيسی آمد ٢. مردی بود از َفريسيان، نيقوديموس نام، از بزرگان يهود١
دانيم تو معّلمی هستی که از سوی خدا آمده است، زيرا  می! استاد«: و به وی گفت



رسانی، به عمل آورد، مگر آنکه خدا با او  تواند آياتی را که تو به انجام می کس نمی هيچ
گويم، تا کسی از نو زاده نشود،  آمين، آمين، به تو می«: عيسی در پاسخ گفت٣» .باشد
کسی که سالخورده است، «: نيقوديموس به او گفت۴» .تواند پادشاهی خدا را ببيند نمی

» بار به رحم مادرش بازگردد و به دنيا آيد؟ تواند ديگر  میتواند زاده شود؟ آيا چگونه می
گويم تا کسی از آب و روح زاده نشود،  آمين، آمين، به تو می«: عيسی جواب داد۵

آنچه از بشِر خاکی زاده شود، بشری است؛ اّما ۶. تواند به پادشاهی خدا راه يابد نمی
! فتم بايد از نو زاده شويدعجب مدار که گ٧. آنچه از روح زاده شود، روحانی است

آيد و  دانی از کجا می شنوی، اّما نمی وزد؛ صدای آن را می باد هر کجا که بخواهد می٨
نيقوديموس از او ٩» .کس نيز که از روح زاده شود چنين است هر. رود به کجا می

تو معّلم اسرائيلی و «: عيسی پاسخ داد١٠» چنين چيزی چگونه ممکن است؟«: پرسيد
دانيم سخن  گويم که ما از آنچه می آمين، آمين، به تو می١١يابی؟  يزها را درنمیاين چ
اگر ١٢. پذيريد دهيم، اّما شما شهادتمان را نمی ايم شهادت می گوييم و بر آنچه ديده می

 امور زمينی با شما سخن گفتم باور نکرديد، چگونه باور خواهيد ۀهنگامی که دربار
کس به آسمان باال نرفته است، مگر آن  هيچ١٣ه شما بگويم؟ کرد اگر از امور آسمانی ب

را در بيابان › مار‹گونه که موسی   همان١۴. که از آسمان فرود آمد، يعنی پسر انسان
که به او ايمان آَوَرد، حيات  تا هر١۵افراشته شود،   افراشت، پسر انسان نيز بايد بر  بر

  . جاويدان داشته باشد

که به او   خود را داد تا هرنۀ آنقدر محبت کرد که پسر يگازيرا خدا جهان را«١۶
زيرا خدا پسر را به جهان ١٧. ايمان آَوَرد هالک نگردد، بلکه حيات جاويدان يابد
که به  هر١٨.  او نجات يابندطۀواس  نفرستاد تا جهانيان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به

اينک محکوم شده است،   او ايمان ندارد، همکه به شود، اّما هر او ايمان دارد محکوم نمی
و محکوميت در اين است که نور به ١٩.  خدا ايمان نياورده استنۀزيرا به نام پسر يگا

. که اعمالشان بد است جهان آمد، اّما مردمان تاريکی را بيش از نور دوست داشتند، چرا
آيد، مبادا  د نور نمیآورد از نور نفرت دارد و نز جا می زيرا هر آن که بدی را به٢٠

آورد نزد نور  عمل می  اّما آن که راستی را به٢١. کارهايش آشکار شده، رسوا گردد
  » .ياری خدا انجام شده است  آيد تا آشکار شود که کارهايش به می

  آخرين شهادت يحيای تعميددهنده در مورد عيسی 

او . ديه رفتندپس از آن، عيسی و شاگردانش به نواحی روستايی سرزمين يهو٢٢
يحيی نيز در ِعْينون، ٢٣. داد سر برده، مردم را تعميد می  ايامی چند در آنجا با آنان به
داد، زيرا در آنجا آب فراوان بود و مردم آمده، تعميد  نزديک ساليم، تعميد می

باری، بين شاگردان يحيی ٢۵. اين پيش از آن بود که يحيی به زندان بيفتد٢۴. گرفتند می
: پس نزد يحيی آمده، به او گفتند٢۶. يهودی بحثی بر سر آداب تطهير درگرفتو يک 

استاد، آن که با تو در آن سوی رود اردن بود، و تو بر او شهادت دادی، اکنون خوْد «
تواند  کس نمی هيچ«: يحيی در پاسخ گفت٢٧» .روند دهد و همگان نزد او می تعميد می
شما خود شاهديد که من ٢٨. ان به او عطا شوددست آورد، جز آنچه از آسم  چيزی به

عروس از آِن داماد است، اّما ٢٩. ام گفتم مسيح نيستم، بلکه پيشاپيش او فرستاده شده
دهد، از شنيدن صدای داماد شادی  دوست داماد که در کناری ايستاده به او گوش می



او بايد ارتقا يابد و ٣٠. کمال رسيده است  گونه به  شادی من نيز به همين. کند بسيار می
  . من بايد کوچک شوم

آيد، برتر از همه است، اّما آن که از زمين است، زمينی است  او که از باال می«٣١
او ٣٢. آيد، برتر از همه است او که از آسمان می. گويد و از چيزهای زمينی سخن می

آن که ٣٣. پذيرد کس شهادتش را نمی دهد، اّما هيچ بر آنچه ديده و شنيده است شهادت می
کس که خدا   زيرا آن٣۴. پذيرد، بر راستی خدا ُمهر تأييد زده است شهادت او را می

عطا ] به او[ميزان معين   که خدا روح را به کند، چرا فرستاد، کالم خدا را بيان می
آن که ٣۶. دست او سپرده است  چيز را به ورزد و همه پدر، به پسر ِمهر می٣۵. کند نمی

کند، حيات را  ايمان دارد، حيات جاويدان دارد؛ اّما آن که از پسر اطاعت نمیبه پسر 
  » .ماند نخواهد ديد، بلکه خشم خدا بر او برقرار می

  ۴يوحنا 
  عيسی و زن سامری 

اند او بيش از يحيی پيرو يافته، تعميدشان  چون عيسی دريافت که َفريسيان شنيده١
يهوديه را ترک گفت و ٣ - دادند نه خودش  یگرچه شاگردان عيسی تعميد م - ٢دهد  می

پس به شهری از سامره ۵. بايست از سامره بگذرد و می۴. بار رهسپار جليل شد ديگر
چاه ۶. به نام سوخار رسيد، نزديک قطعه زمينی که يعقوب به پسر خود يوسف داده بود

شم از حدود ساعِت ش. يعقوب در آنجا بود و عيسی خسته از سفر در کنار چاه نشست
  . روز بود

: عيسی به او گفت. در اين هنگام، زنی از مردمان سامره برای آب کشيدن آمد٧
. زيرا شاگردانش برای تهيه خوراک به شهر رفته بودند٨» ای آب به من بده، جرعه«
ام آب  چگونه تو که يهودی هستی، از من که زنی سامری«: زن به او گفت٩
اگر «: عيسی در پاسخ گفت١٠. کنند يان مراوده نمیزيرا يهوديان با سامر» خواهی؟ می

خواهد، تو خود از او  دانستی چه کسی از تو آب می يافتی و می موهبت خدا را درمی
سرورم، سطل «: زن به او گفت١١» .کرد خواستی، و به تو آبی زنده عطا می می

ا يعقوب آيا تو از پدر م١٢آوری؟  نداری و چاه عميق است، پس آب زنده از کجا می
» آشاميدند؟ هايش از آن می بزرگتری که اين چاه را به ما داد، و خود و پسران و گله

که از آن آب  اّما هر١۴. شود نوشد، باز تشنه می که از اين آب می هر«: عيسی گفت١٣
دهم در او  که من به او دهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، زيرا آبی که من می

سرورم، از «: زن گفت١۵» .به حيات جاويدان جوشان استشود که تا  ای می چشمه
عيسی ١۶» .اين آب به من بده، تا ديگر تشنه نشوم و برای آب کشيدن به اينجا نيايم

عيسی » .شوهر ندارم«: زن پاسخ داد١٧» .برو، شوهرت را بخوان و بازگرد«: گفت
 آن که ای و زيرا پنج شوهر داشته١٨گويی که شوهر نداری،  راست می«: گفت
سرورم، «: زن گفت١٩» !آنچه گفتی راست است. اکنون داری، شوهرت نيست هم
گوييد  کردند، اّما شما می پدران ما در اين کوه پرستش می٢٠. بينم که نبی هستی می

ای زن، باور کن، «: عيسی گفت٢١» .جايی که در آن بايد پرستش کرد اورشليم است



. در اين کوه پرستش خواهيد کرد، نه در اورشليمزمانی فرا خواهد رسيد که پدر را نه 
پرستيم، زيرا نجات  شناسيم می پرستيد، اّما ما آنچه را می شناسيد می شما آنچه را نمی٢٢
رسيده است، که  اکنون فرا رسد، و هم اّما زمانی می٢٣. آيد  قوم يهود فراهم میطۀواس  به

 خواهند کرد، زيرا پدر جويای پرستندگاِن راستين، پدر را در روح و راستی پرستش
خدا روح است و پرستندگانش بايد او را در روح و راستی ٢۴. چنين پرستندگانی است

خواهد آمد؛ ) است› مسح شده‹که معنی آن (دانم که مسيح  می«: زن گفت٢۵» .بپرستند
من که با «: عيسی به او گفت٢۶» .چيز را برای ما بيان خواهد کرد چون او آيد، همه

  » .گويم، همانم سخن میتو 

همان دم، شاگردان عيسی از راه رسيدند و تعجب کردند که با زنی سخن ٢٧
» گويی؟ چرا با او سخن می«يا » خواهی؟ چه می«يک نپرسيد  اّما هيچ. گويد می
بياييد «٢٩:  خويش بر جای گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفتۀآنگاه زن، کوز٢٨

آيا ممکن نيست او مسيح .  تا کنون کرده بودم، به من بازگفتآنچه مردی را ببينيد که هر
  . پس آنها از شهر بيرون آمده، نزد عيسی روانه شدند٣٠» باشد؟

» .استاد، چيزی بخور«: در اين ميان، شاگردان از او خواهش کرده، گفتند٣١
من خوراکی برای خوردن دارم که شما از آن چيزی «: اّما عيسی به آنان گفت٣٢
» مگر کسی برای او خوراک آورده است؟«: شاگردان به يکديگر گفتند٣٣» .دانيد نمی
جا آورم   خود را بهۀ فرستندۀخوراک من اين است که اراد«: عيسی به ايشان گفت٣۴

چهار ماْه بيشتر به موسم ‹ايد که  آيا اين سخن را نشنيده٣۵. کمال رسانم  و کار او را به
اکنون  گويم، چشمان خود را بگشاييد و ببينيد که هم شما می؟ اّما من به ›درو نمانده است
ستاند و محصولی  اکنون، دروگر مزد خود را می هم٣۶.  درو استۀکشتزارها آماد

در ٣٧. آورد، تا کارنده و دروکننده با هم شادمان گردند برای حيات جاويدان گرد می
من شما را ٣٨. ›رَودِد کارد و ديگری می يکی می‹اينجا اين گفته صادق است که 

ديگران سخت کار کردند . فرستادم تا محصولی را درو کنيد که دسترنج خودتان نيست
  » .کنيد و شما دسترنج آنان را برداشت می

آنچه تا کنون کرده بودم، به من   هر«پس در پی شهادت آن زن که گفته بود ٣٩
چون آن ۴٠.  آوردندبسياری از سامرياِن ساکِن آن شهر به عيسی ايمان» بازگفت،

. پس دو روز در آنجا ماند. سامريان نزد عيسی آمدند، از او خواستند نزدشان بماند
: گفتند ايشان به آن زن می۴٢. سبب شنيدن سخنانش ايمان آوردند  و بسياری ديگر به۴١
ايم و  آوريم، زيرا خوْد سخنان او را شنيده خاطر سخن تو ايمان نمی  ديگر تنها به«
  » . عالم استۀدهند يم که اين مرد براستی نجاتدان می

  عيسی در جليل 

زيرا خوْد گفته بود که ۴۴پس از آن دو روز، عيسی از آنجا به جليل رفت، ۴٣
چون به جليل رسيد، جليليان او را بگرمی ۴۵» .نبی را در ديار خود حرمتی نيست«

را عيسی در آنجا کرده بود، پذيرفتند، زيرا آنها نيز برای عيد به اورشليم رفته و آنچه 
  . ديده بودند



  شفای پسر يک درباری 

در . بار به قانای جليل رفت، همان جا که آب را شراب کرده بود سپس ديگر۴۶
چون شنيد عيسی از ۴٧. آنجا يکی از درباريان بود که پسری بيمار در َکَفرناحوم داشت

کرد که فرود آيد و پسر او را شفا يهوديه به جليل آمده است، به ديدار او شتافت و تمنا 
تا آيات و عجايب نبينيد، ايمان «: عيسی به او گفت۴٨.  مرگ بودنۀدهد، زيرا در آستا

عيسی به ۵٠» .سرورم، پيش از آنکه فرزندم بميرد، بيا«: آن مرد گفت۴٩» .آوريد نمی
.  افتادراه  آن مرد کالم عيسی را پذيرفت و به» .ماند برو؛ پسرت زنده می«: او گفت

پسرت زنده و «: هنوز در راه بود که خدمتکارانش به استقبال او آمده، گفتند۵١
ديروز، در «: گفتند» از چه ساعت بهبود يافت؟«: از آنها پرسيد۵٢» .تندرست است

آنگاه پدر دريافت که اين همان ساعت بود ۵٣» .هفتمين ساعت روز تْب او را رها کرد
اش ايمان   اهل خانهمۀهپس خود و » .ماند رت زنده میپس«: که عيسی به او گفته بود

ظهور   اين دّومين آيتی بود که عيسی هنگامی که از يهوديه به جليل آمد، به۵۴. آوردند
  . رسانيد

  ۵يوحنا 
  شفای مرد عليل 

در اورشليم، در ٢. چندی بعد، عيسی برای يکی از اعياد يهود، به اورشليم رفت١
گويند » ِحْسدا بيت«ضی است که در زبان عبرانيان آن را حو»  گوسفندۀدرواز«کنار 

در آنها گروهی بسيار از عليالن، همچون کوران، شالن و ٣. و پنج رواق دارد
زيرا هر از چندی يکی از فرشتگان ۴. و منتظر حرکت آب بودند[خوابيدند  مفلوجان می

جنبش آب وارد داد؛ اّولين کسی که پس از  شد و آب را حرکت می خداوند نازل می
  .] يافت شد، از هر مرضی که داشت شفا می حوض می

چون عيسی او را ۶. در آن ميان، مردی بود که سی و هشت سال زمينگير بود۵
آيا «: حال دچار است، از او پرسيد  در آنجا خوابيده ديد و دريافت که ديری است بدين

م، کسی را ندارم که سرور«: مرد عليل گفت٧» خواهی سالمت خود را بازيابی؟ می
رسانم،  درون حوض َبَرد، و تا خود را به آنجا می  آيد، مرا به چون آب به حرکت می

برخيز، بستر خود را «: عيسی به او گفت٨» .ديگری پيش از من داخل شده است
آن مرد در همان دم سالمت خود را بازيافت و بستر خود را ٩» .گير و راه برو  بر
  . ن آغاز کردگرفته، راه رفت  بر

امروز َشّبات است و «: پس يهوديان به مرد شفا يافته گفتند١٠. آن روز، َشّبات بود
آن که مرا شفا داد به «: او پاسخ داد١١» .بر تو جايز نيست که بستر خود را حمل کنی

آن که به تو گفت «: از او پرسيدند١٢» .›گير و راه برو  بسترت را بر‹من گفت، 
دانست او کيست،  اّما مرد شفا يافته نمی١٣» ری و راه بروی، که بود؟گي  بسترت را بر

  . زيرا عيسی در ميان جمعيِت آنجا ناپديد شده بود



حال که سالمت خود را «: اندکی بعد، عيسی او را در معبد يافت و به او گفت١۴
آن مرد رفت و به ١۵» .ای، ديگر گناه مکن تا به حال بدتر دچار نشوی بازيافته

  » .آن که مرا شفا داد، عيسی است«: وديان گفتيه

کردند، زيرا در َشّبات دست به  به همين سبب بود که يهوديان عيسی را آزار می١۶
کند، من نيز کار  پدر من هنوز کار می«پاسخ عيسی اين بود که ١٧. زد چنين کارها می

تنها   مدند، زيرا نهآ  رو، يهوديان بيش از پيش در صدد قتل او بر  از همين١٨» .کنم می
خواند و خود را با خدا برابر  شکست، بلکه خدا را نيز پدر خود می َشّبات را می

  . ساخت می

  قدرت و اقتدار پسر خدا 

گويم که پسر از خود کاری  آمين، آمين، به شما می«: پاسخ عيسی چنين بود١٩
کند،  چه پدر می  هردهد؛ زيرا بيند پدرش انجام می تواند کرد مگر کارهايی که می نمی

نماياند  کند به او می آنچه می دارد و هر زيرا پدر، پسر را دوست می٢٠. کند پسر نيز می
گونه   زيرا همان٢١. و کارهای بزرگتر از اين نيز به او خواهد نماياند تا به شگفت آييد

اهد، که بخو بخشد، پسر نيز به هر خيزاند و به آنها حيات می که پدر مردگان را برمی
کند، بلکه تمام کار داوری را به پسر  و پدر بر کسی داوری نمی٢٢. بخشد حيات می

. نهند گونه که پدر را حرمت می  تا همه پسر را حرمت گذارند، همان٢٣. سپرده است
گذارد، به پدری که او را فرستاده است نيز حرمت  زيرا کسی که پسر را حرمت نمی

که کالم مرا به گوش گيرد و به  گويم، هر شما میآمين، آمين، به ٢۴. ننهاده است
آيد، بلکه از مرگ به   من ايمان آورد، حيات جاويدان دارد و به داوری نمیۀفرستند

رسد، بلکه  می گويم، زمانی فرا آمين، آمين، به شما می٢۵. حيات منتقل شده است
 گوش گيرند، شنوند و کسانی که به اکنون است، که مردگان صدای پسر خدا را می هم

گونه که پدر در خود حيات دارد، به پسر نيز عطا کرده   زيرا همان٢۶. زنده خواهند شد
و به او اين اقتدار را بخشيده که داوری نيز ٢٧است که در خود حيات داشته باشد، 

از اين سخنان در شگفت مباشيد، زيرا زمانی ٢٨. بکند، زيرا پسِر انسان است
. ن که در قبرند، صدای او را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد آنامۀهرسد که  می فرا
انجامد، و آنان که بدی کرده  آنان که نيکی کرده باشند، برای قيامتی که به حيات می٢٩

توانم کرد، بلکه  من از خود کاری نمی٣٠. باشند، برای قيامتی که مکافات در پی دارد
 من عادالنه است، زيرا در پی انجام کنم و داوری شنوم داوری می بنا بر آنچه می

  .  خود را خواهانمۀخواست خود نيستم، بلکه انجام خواست فرستند

  شهود عيسی 

اّما ديگری هست ٣٢. اگر خود بر خويشتن شهادت دهم، شهادتم معتبر نيست«٣١
البته شما ٣٣.  من معتبر استۀدانم شهادتش دربار دهد و می که بر من شهادت می

نه اينکه من شهادت انسان را ٣۴. يی فرستاديد و او بر حقيقت شهادت دادکسانی نزد يح
او چراغی بود سوزان و ٣۵. گويم تا نجات يابيد بپذيرم، بلکه اين سخنان را می

اّما من شهادتی استوارتر از ٣۶. فروزان، و شما خواستيد دمی در نورش خوش باشيد



کمال رسانم، يعنی همين   پرده تا بهشهادت يحيی دارم، زيرا کارهايی که پدر به من س
و همان ٣٧. دهند که مرا پدر فرستاده است کنم، خوْد بر من شهادت می کارها که می

شما هرگز صدای او را نشنيده و . دهد پدری که مرا فرستاد، خوْد بر من شهادت می
ن  او ايماۀو کالم او در شما ساکن نيست، زيرا به فرستاد٣٨ايد  روی او را نديده

 آن حيات جاويدان طۀواس  پنداريد به کاويد، زيرا می شما کتب مقّدس را می٣٩. نداريد
خواهيد نزد من آييد تا  اّما نمی۴٠. دهند داريد، حال آنکه همين کتابها بر من شهادت می

  . حيات يابيد

شناسم که محبت خدا را در  اّما شما را خوب می۴٢پذيرم،  جالل از انسانها نمی«۴١
اّما اگر ديگری به نام . پذيريد من به نام پدر خود آمدم، ولی شما مرا نمی۴٣. اريددل ند

توانيد ايمان آوريد در حالی که جالل از  چگونه می۴۴. خود آيد، او را خواهيد پذيرفت
مپنداريد منم که ۴۵پذيريد، اّما در پی جاللی که از خدای يکتا باشد، نيستيد؟  يکديگر می

 شما موسی است، همان که به او ۀکنند  را متهم خواهم کرد؛ متهمدر حضور پدْر شما
کرديد،  کرديد، مرا نيز تصديق می زيرا اگر موسی را تصديق می۴۶. ايد اميد بسته

های او را باور نداريد، چگونه  اّما اگر نوشته۴٧.  من نوشته استۀکه او دربار چرا
  » سخنان مرا خواهيد پذيرفت؟

  ۶يوحنا 
  ان و دو ماهیتکثير پنج ن

.  تيِبريه است، رفتچۀ جليل که همان درياچۀچندی بعد، عيسی به آن سوی دريا١
ظهور   گروهی بسيار از پی او روانه شدند، زيرا آياتی را که با شفای بيماران به٢
. آمد و با شاگردان خود در آنجا بنشست  ای بر پس عيسی به تپه٣. رسانيد، ديده بودند می
سويش   چون عيسی نگريست و ديد که گروهی بسيار به۵. د نزديک بودعيد ِپَسح يهو۴
اين را برای آزمايش ۶» از کجا نان بخريم تا اينها بخورند؟«: آيند، فيليُپس را گفت می

دويست «: فيليُپس پاسخ داد٧. دانست چه خواهد کرد به او گفت، زيرا خود نيک می
يکی ديگر از ٨» .يک فقط اندکی بخورندکند، حتی اگر هر  دينار نان نيز کفافشان نمی

پسرکی اينجاست که «٩: شاگردان به نام آندرياس، که برادر َشمعون ِپطُرس بود، گفت
: عيسی گفت١٠» کند؟ پنج نان جو و دو ماهی دارد، اّما اين کجا اين گروه را کفايت می

زار مرد پس ايشان که نزديک پنج ه.  بسيار بودۀدر آنجا سبز» .مردم را بنشانيد«
گرفت، و پس از شکرگزاری، ميان نشستگان   آنگاه عيسی نانها را بر١١. بودند، نشستند

چون سير شدند، ١٢. خواستند به ايشان داد قدری که می  تقسيم کرد؛ و ماهيها را نيز به
پس آنها ١٣» .مانده را جمع کنيد تا چيزی هدر نرود نانهای باقی پاره«: به شاگردان گفت

 آن پنج نان جو که جماعت خورده بودند، ۀماند های باقی ردند و از پارهرا گرد آو
  . دوازده سبد پر شد

براستی که او همان «: ظهور رسيد، گفتند  مردم با ديدن اين آيت که از عيسی به١۴
عيسی چون دريافت که قصد دارند او را ١۵» .بايد به جهان بيايد پيامبر است که می

  . ه کنند، آنجا را ترک گفت و بار ديگر تنها به کوه رفتگرفته، بزور پادشا  بر



  راه رفتن عيسی بر روی آب 

و سوار قايق شده، به آن ١٧سوی دريا فرود آمدند   هنگام غروب، شاگردانش به١۶
هوا تاريک شده بود، اّما عيسی هنوز به . جانب َکَفرناحوم روانه شدند  سوی دريا، به
چون ١٩. تالطم آمد  سبب وزش بادی سخت به  حين، دريا بهدر اين ١٨. آنان نپيوسته بود

تير پارو زده بودند، عيسی را ديدند که بر روی   بيست و پنج يا سی پرتابۀبه انداز
اّما او به آنها ٢٠. پس به هراس افتادند. شود رود و به قايق نزديک می دريا راه می

ر قايق کنند، که قايق همان دم آنگاه خواستند او را سوا٢١» .من هستم؛ مترسيد«: گفت
  . جايی که عازمش بودند، رسيد  به

  عيسی، نان حيات 

جز يک قايق،   روز بعد، جماعتی که آن سوی دريا مانده بودند، دريافتند که به٢٢
دانستند که عيسی با شاگردانش سوار آن نشده  قايقی ديگر در آنجا نبوده است، و نيز می

آنگاه قايقهای ديگری از تيِبريه آمدند و ٢٣. يی رفته بودندتنها بود، بلکه شاگردان به
چون ٢۴. نزديک جايی رسيدند که آنها پس از شکرگزارِی خداوند، نان خورده بودند

مردم دريافتند که نه عيسی آنجاست و نه شاگردانش، بر آن قايقها سوار شدند و در 
  . جستجوی عيسی به َکَفرناحوم رفتند

» استاد، ِکی به اينجا آمدی؟«:  دريا يافتند، به وی گفتندچون او را آن سوی٢۵
سبب آياتی که   جوييد نه به گويم، مرا می آمين، آمين، به شما می«: عيسی پاسخ داد٢۶

کار کنيد، اّما نه برای خوراک ٢٧. خاطر آن نان که خورديد و سير شديد  ديديد، بلکه به
 باقی است، خوراکی که پسر انسان به فانی، بلکه برای خوراکی که تا حيات جاويدان

آنگاه از او ٢٨» .زيرا بر اوست که خدای پدر ُمهر تأييد زده است. شما خواهد داد
عيسی در پاسخ ٢٩»  خدا را انجام داده باشيم؟ۀچه کنيم تا کارهای پسنديد«: پرسيدند
چه آيتی «: گفتند٣٠» . او ايمان آوريدۀ خدا آن است که به فرستادۀکار پسنديد«: گفت

پدران ما در بيابان َمّنا ٣١کنی؟  نمايانی تا با ديدن آن به تو ايمان آوريم؟ چه می به ما می
عيسی ٣٢›» .او از آسمان به آنها نان داد تا بخورند‹: خوردند، چنانکه نوشته شده است

گويم، موسی نبود که آن نان را از آسمان به شما  آمين، آمين، به شما می«: پاسخ داد
زيرا نان خدا آن ٣٣. دهد ، بلکه پدر من است که نان حقيقی را از آسمان به شما میداد

اين نان را «: پس گفتند٣۴» .بخشد است که از آسمان نازل شده، به جهان حيات می
که نزد من آيد،  هر. نان حيات من هستم«: عيسی به آنها گفت٣۵» .همواره به ما بده

ولی چنانکه به ٣۶. ايمان آَوَرد هرگز تشنه نگرددکه به من  هرگز گرسنه نشود، و هر
آنچه پدر به من بخشد، نزد   هر٣٧. آوريد ايد، اّما ايمان نمی شما گفتم، هر چند مرا ديده

زيرا از آسمان فرود ٣٨. من آيد؛ و آن که نزد من آيد، او را هرگز از خود نخواهم راند
انجام    خويش را بهۀام تا خواست فرستند خواست خود عمل کنم، بلکه آمده  ام تا به نيامده
کسان که او به من بخشيده،    من اين است که از آنۀو خواست فرستند٣٩. رسانم
زيرا خواست ۴٠. يک را از دست ندهم، بلکه آنان را در روز بازپسين برخيزانم هيچ

ن که به پسر بنگرد و به او ايمان آَوَرد، از حيات جاويدا پدر من اين است که هر
  » .خواهم خيزانيد برخوردار شود، و من در روز بازپسين او را بر



منم آن نان که از «که گفته بود   او همهمه آغاز کردند، چراۀآنگاه يهوديان دربار۴١
مگر اين مرد عيسی پسر يوسف نيست که ما «: گفتند می۴٢» .آسمان نازل شده است
عيسی ۴٣» ؟›ام از آسمان نازل شده‹گويد،  شناسيم؟ پس چگونه می پدر و مادرش را می

تواند نزد من آيد مگر آنکه  کس نمی هيچ۴۴. با يکديگر همهمه مکنيد«: در پاسخ گفت
. خواهم خيزانيد پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روز بازپسين او را بر

از خدا که  پس هر› .همه از خدا تعليم خواهند يافت‹در کتب پيامبران آمده است که ۴۵
نه اينکه کسی پدر را ديده باشد، مگر ۴۶. آيد بشنود و از او تعليم يابد، نزد من می

که  گويم، هر آمين، آمين، به شما می۴٧. کس که از خداست؛ او پدر را ديده است  آن
پدران شما، َمّنا را ۴٩. من نان حياتم۴٨. ايمان دارد، از حيات جاويدان برخوردار است

شود چنان  اّما نانی که از آسمان نازل می۵٠. همه مردند  د، و با ايندر بيابان خوردن
. منم آن نان زنده که از آسمان نازل شد۵١. که از آن خوَرد، نخواهد مرد است که هر

نانی که من برای حيات جهان . هر کس از اين نان بخوَرد، تا ابد زنده خواهد ماند
  » .بخشم، بدن من است می

اين مرد چگونه بدن خود را به «گرفت که   ر ميان يهوديان درپس جدالی سخت د۵٢
گويم، که تا  آمين، آمين، به شما می«: عيسی به ايشان گفت۵٣» ما تواند داد تا بخوريم؟

که بدن  هر۵۴. بدن پسر انسان را نخوريد و خون او را ننوشيد، در خود حيات نداريد
رد، و من در روز بازپسين او را مرا بخوَرد و خون مرا بنوشد، حيات جاويدان دا

. زيرا بدن من خوردنی حقيقی و خونم آشاميدنی حقيقی است۵۵. خواهم خيزانيد بر
. شود و من در او نوشد، در من ساکن می خوَرد و خون مرا می کسی که بدن مرا می۵۶
د خور ام، آن که مرا می سبب پدر زنده  گونه که پدِر زنده مرا فرستاد و من به  همان۵٧

اين است نانی که از آسمان نازل شد؛ نه مانند آنچه ۵٨. سبب من زنده خواهد بود  نيز به
حال مردند؛ بلکه هر کس از اين نان بخورد، تا ابد زنده   پدران شما خوردند، و با اين

ای در َکَفرناحوم تعليم  عيسی اين سخنان را زمانی گفت که در کنيسه۵٩» .خواهد ماند
  . داد می

   ِپطُرس اعتراف

اين تعليم سخت است، چه «: بسياری از شاگردان او با شنيدن اين سخنان گفتند۶٠
باره همهمه   عيسی، آگاه از اينکه شاگردانش در اين۶١» تواند آن را بپذيرد؟ کسی می

پس اگر پسر انسان را ۶٢شود؟  آيا اين سبب لغزش شما می«: کنند، بديشان گفت می
روح است که زنده ۶٣کند، چه خواهيد کرد؟  ود صعود میجای نخست خ  ببينيد که به

اّما ۶۴. سخنانی که من به شما گفتم، روح و حيات است. ای نيست کند؛ جسم را فايده می
دانست چه کسانی  زيرا عيسی از آغاز می» .آورند برخی از شما هستند که ايمان نمی

از «: سپس افزود۶۵. ردآورند و کيست آن که او را تسليم دشمن خواهد ک ايمان نمی
تواند نزد من آيد، مگر آنکه از جانب پدر به او  کس نمی رو به شما گفتم که هيچ  همين

  » .عطا شده باشد

. از اين زمان، بسياری از شاگردانش برگشته، ديگر او را همراهی نکردند۶۶
َشمعون ۶٨» خواهيد برويد؟ آيا شما نيز می«: پس عيسی به آن دوازده تن گفت۶٧



و ۶٩. سرور ما، نزد که برويم؟ سخنان حيات جاويدان نزد توست«: ِپطُرس پاسخ داد
مگر «: عيسی به آنان پاسخ داد٧٠» .ايم که تويی آن قّدوِس خدا ما ايمان آورده و دانسته

او به ٧١» .حال، يکی از شما ابليسی است  ام؟ با اين شما دوازده تن را من برنگزيده
کرد، زيرا او که يکی از آن دوازده تن بود،  َخريوطی، اشاره میيهودا، پسر َشمعون ِاْس

  . کرد پس از چندی عيسی را تسليم دشمن می

  ٧يوحنا 
  رود  ها می عيسی به عيد خيمه

خواست در يهوديه باشد،  گشت، زيرا نمی پس از اين، عيسی چندی در جليل می١
که از اعياد يهود بود، » ها خيمه«چون عيد ٢. که يهوديان در پی کشتنش بودند چرا

اينجا را ترک کن و به يهوديه برو تا «: برادران عيسی به او گفتند٣نزديک شد، 
که بخواهد شناخته شود، در نهان کار  زيرا هر۴کنی ببينند،  پيروانت کارهايی را که می

زيرا حتی برادرانش نيز ۵» .کنی، خود را به جهان بنما تو که اين کارها را می. کند نمی
نرسيده، اّما  هنوز وقت من فرا«: پس عيسی به ايشان گفت۶. به او ايمان نياورده بودند

تواند از شما متنفر باشد اّما از من نفرت  جهان نمی٧. برای شما هر وقتی مناسب است
شما خود برای عيد برويد، من ٨. دهم که کارهايش بد است دارد، زيرا من شهادت می

اين را گفت و در ٩» .نرسيده است يم، زيرا وقت من هنوز فراآ به اين عيد نمی] فعًال[
  . جليل ماند

اّما پس از آن که برادرانش برای آن عيد رفتند، خود نيز رفت، اّما نه آشکارا ١٠
آن مرد «: پرسيدند پس يهوديان، هنگام عيد او را ُجسته، می١١. بلکه در نهان

مردی است «: گفتند بعضی می. بود بسيار مۀه او بين مردم همۀو دربار١٢» کجاست؟
ليکن چون از ١٣» .کند بلکه مردم را گمراه می! نه«: گفتند اّما بعضی ديگر می» .نيک

  . گفت  او آشکارا سخن نمیۀکس دربار ترسيدند، هيچ يهوديان می

  منشأ تعاليم عيسی 

اّما چون نيمی از عيد گذشته بود، عيسی به صحن معبد آمد و به تعليم دادن ١۴
اين مرد که علِم دين نياموخته، «: پرسيدند يهوديان در شگفت شده، می١۵. غاز کردآ

: عيسی در جواب ايشان گفت١۶» تواند از چنين دانشی برخوردار باشد؟ چگونه می
اگر کسی براستی ١٧. تعاليم من از خودم نيست، بلکه از اوست که مرا فرستاده است«

خواهد يافت که آيا اين تعاليم از خداست يا من از  عمل آورد، در   او را بهۀبخواهد اراد
گويد، در پی جالل خويشتن است، اّما آن که خواهان  آن که از خود می١٨. گويم خود می

آيا موسی ١٩. جالل فرستنده خويش است، راستگوست و در او هيچ ناراستی نيست
 چه رو کمر به قتل از. کند يک از شما بدان عمل نمی شريعت را به شما نداد؟ اّما هيچ

» کيست که در پی کشتن تو باشد؟! ای تو ديوزده«: مردم پاسخ دادند٢٠» ايد؟ من بسته
من يک معجزه کردم و شما همگی از آن در شگفت «: عيسی در پاسخ ايشان گفت٢١
 البته اين نه از موسی بلکه از پدران قوم - موسی حکم ختنه را به شما داد ٢٢. ايد شده



پس اگر انسان در ٢٣. کنيد ين پايه، در روز َشّبات نيز پسران را ختنه می و بر ا-بود 
شود تا شريعت موسی شکسته نشود، چرا خشمگينيد از اينکه  روز َشّبات نيز ختنه می

به ظاهر داوری مکنيد، بلکه ٢۴تمام بدن انسانی را در روز َشّبات سالمتی بخشيدم؟ 
  » .بحق داوری کنيد

  سخنان عيسی واکنش مردم نسبت به 

آيا اين همان نيست که قصد کشتنش دارند؟ «: پس، برخی از اورشليميان گفتند٢۵
آيا ممکن است بزرگان قوم ! گويند گويد و بدو هيچ نمی ببينيد چگونه آشکارا سخن می٢۶

دانيم اين مرد از کجا آمده  ما می٢٧براستی دريافته باشند که او همان مسيح است؟ 
» . مسيح ظهور کند، کسی نخواهد دانست از کجا آمده استاست، حال آن که چون

دانيد از  شناسيد و می مرا می«: داد که  هنگام تعليم در معبد، ندا در  آنگاه عيسی به٢٨
او که مرا فرستاده، حق است؛ و شما او را . ام اّما من از جانب خود نيامده. کجايم
» . از اويم و او مرا فرستاده استشناسم، زيرا من اّما من او را می٢٩. شناسيد نمی
که ساعت او  کس بر او دست دراز نکرد، چرا پس خواستند گرفتارش کنند، اّما هيچ٣٠

آنان . حال، بسياری از آن جماعت بدو ايمان آوردند  با اين٣١. نرسيده بود هنوز فرا
  » آيا چون مسيح بيايد، بيش از اين مرد معجزه خواهد کرد؟«: گفتند می

پس سران . کنند  او چنين همهمه میۀ به گوش َفريسيان رسيد که مردم درباراّما٣٢
آنگاه عيسی ٣٣. کاهنان و َفريسيان، نگهبانان معبد را فرستادند تا او را گرفتار سازند

مرا ٣۴. روم  خود میۀاندک زمانی ديگر با شما هستم، و سپس نزد فرستند«: گفت
پس ٣۵» .توانيد آمد جا که من هستم، شما نمیخواهيد ُجست، اّما نخواهيد يافت؛ و آن

توانيم او را  خواهد برود که ما نمی اين مرد کجا می«: گفتند يهوديان به يکديگر می
خواهد نزد يهودياِن پراکنده در ميان يونانيان برود و يونانيان را تعليم دهد؟  بيابيم؟ آيا می

خواهيد يافت؛ و آنجا که من مرا خواهيد ُجست، اّما ن‹مقصودش چه بود که گفت، ٣۶
  » ؟›توانيد آمد هستم، شما نمی

  سخنان عيسی در روز آخر عيد 

: داد  در روز آخر که روز بزرگ عيد بود، عيسی ايستاد و به بانگ بلند ندا در٣٧
گونه که   که به من ايمان آَوَرد، همان هر٣٨. که تشنه است، نزد من آيد و بنوشد هر«

 ۀاين سخن را دربار٣٩» .او نهرهای آب زنده روان خواهد شدگويد، از بطن  کتاب می
هنوز » روح«گفت، که آنان که به او ايمان بياورند، آن را خواهند يافت؛ زيرا » روح«

  . رو که عيسی هنوز جالل نيافته بود  عطا نشده بود، از آن

   عيسی ۀاختالف بين مردم دربار

براستی که اين مرد همان پيامبر «: دبرخی از جماعت، با شنيدن اين سخنان گفتن۴٠
: پرسيدند اّما گروهی ديگر می» .او مسيح است«: گفتند ديگران می۴١» .موعود است

آيا کتاب نگفته است که مسيح از نسل داوود ۴٢کند؟  مگر مسيح از جليل ظهور می«



 »زيست، ظهور خواهد کرد؟ ای که داوود در آن می ِلِحم، دهکده خواهد بود و از بيت
خواستند او را گرفتار کنند،  ای می عده۴۴.  عيسی بين مردم اختالف افتادۀپس دربار۴٣

  . کس بر او دست دراز نکرد اّما هيچ

  ايمانی رهبران دين  بی

ايشان از آنها . پس نگهبانان معبد نزد سران کاهنان و َفريسيان بازگشتند۴۵
تا کنون، کسی چون اين «: ندنگهبانان پاسخ داد۴۶» چرا او را نياورديد؟«: پرسيدند

آيا ۴٨ايد؟  مگر شما نيز فريب خورده«: پس َفريسيان گفتند۴٧» !مرد سخن نگفته است
اّما ! البته که نه۴٩از بزرگان قوم يا َفريسيان کسی هست که به او ايمان آورده باشد؟ 

  » .دانند، ملعونند اين مردِم عامی که چيزی از شريعت نمی

آيا «۵١: تر نزد عيسی رفته و يکی از آنها بود، گفتنيقوديموس، که پيش۵٠
کند بدون اينکه نخست سخن او را بشنود و دريابد چه  شريعت ما کسی را محکوم می

مگر تو نيز جليلی هستی؟ تحقيق کن و ببين که هيچ «: در پاسخ گفتند۵٢» کرده است؟
  . ند خويش رفتنۀخاسپس هر يک به [۵٣» .پيامبری از جليل برنخاسته است

  ٨يوحنا 
  . اّما عيسی به کوه زيتون رفت١

  بخشيدن زن زناکار 

در آنجا مردم همه بر وی گرد آمدند؛ . سحرگاهان، عيسی باز به صحن معبد آمد٢
در اين هنگام، علمای دين و َفريسيان، زنی را ٣. و او نشسته، به تعليم ايشان پرداخت

به عيسی ۴پا داشته،   در ميان مردم بهکه در حين زنا گرفتار شده بود آوردند، و او را 
موسی در شريعت به ما حکم ۵. استاد، اين زن در حين زنا گرفتار شده است«: گفتند

اين را گفتند تا او را ۶» گويی؟ حال، تو چه می. گونه زنان سنگسار شوند  کرده که اين
کنده، با انگشت اّما عيسی سر به زير اف. بيازمايند و موردی برای متهم کردن او بيابند

کردند، عيسی سر بلند  ولی چون آنها همچنان از او سؤال می٧. نوشت خود بر زمين می
گناه است، نخستين سنگ را به او  کس که بی  از ميان شما، هر آن«: کرد و بديشان گفت

با شنيدن اين سخن، آنها ٩. نوشت و باز سر به زير افکنده، بر زمين می٨» .بزند
جا ماند، با آن   ترين شروع کرده، آنجا را ترک گفتند و عيسی تنها بهيکايک، از بزرگ

ای زن، ايشان «: آنگاه سر بلند کرد و به او گفت١٠. زن که در ميان ايستاده بود
عيسی » .کس، ای سرورم هيچ«: پاسخ داد١١» کس تو را محکوم نکرد؟ کجايند؟ هيچ
  » .يگر گناه مکنبرو و د. کنم من هم تو را محکوم نمی«: به او گفت

  اعتبار شهادت عيسی 



که از من  هر. من نور جهانم«: بار با مردم سخن گفته، فرمود سپس عيسی ديگر١٢
پيروی کند، هرگز در تاريکی راه نخواهد پيمود، بلکه از نوِر زندگی برخوردار خواهد 

دتت دهی، پس شها تو خود بر خويشتن شهادت می«: پس َفريسيان به او گفتند١٣» .بود
چند من خود بر خويشتن شهادت   هر«: عيسی در پاسخ ايشان گفت١۴» .معتبر نيست

اّما شما . روم ام و به کجا می دانم از کجا آمده دهم، ولی شهادتم معتبر است، زيرا می می
شما با معيارهای انسانی داوری ١۵. روم ام و به کجا می دانيد من از کجا آمده نمی
ولی حتی اگر هم بکنم، داوری من درست ١۶. کنم سی داوری نمیکنيد، اّما من بر ک می

در شريعت ١٧. است، زيرا تنها نيستم، بلکه پدری که مرا فرستاده است نيز با من است
من خود بر خويشتن شهادت ١٨. شما نوشته شده که شهادت دو شاهد معتبر است

: آنگاه بدو گفتند١٩» .دهد دهم، و پدری نيز که مرا فرستاده است، بر من شهادت می می
اگر مرا . شناسيد و نه پدر مرا نه مرا می«: عيسی پاسخ داد» پدر تو کجاست؟«
 معبد نۀعيسی اين سخنان را آنگاه که در خزا٢٠» .شناختيد شناختيد پدرم را نيز می می

نرسيده  کس او را گرفتار نکرد، زيرا ساعت او هنوز فرا اّما هيچ. داد، بيان کرد تعليم می
  . بود

   مرگ خود ۀگفتار عيسی دربار

روم و شما مرا جستجو خواهيد کرد، اّما  من می«: بار به آنان گفت سپس ديگر٢١
پس يهوديان ٢٢» .توانيد آمد روم، شما نمی آنجا که من می. در گناه خويش خواهيد مرد

نيد توا روم، شما نمی آنجا که من می‹گويد  آيا قصد کشتن خويش دارد که می«: گفتند
شما از اين جهانيد، اّما . شما از پايينيد، من از باال«: عيسی به ايشان گفت٢٣» ؟›آمد

به شما گفتم که در گناهان خويش خواهيد مرد، زيرا اگر ٢۴. من از اين جهان نيستم
» تو کيستی؟«: به او گفتند٢۵» .ايمان نياوريد که من هستم، در گناهانتان خواهيد مرد

 شما ۀبسيار چيزها دارم که دربار٢۶. مان که از آغاز به شما گفتمه«: عيسی پاسخ داد
حق است و من آنچه را از او   اّما آن که مرا فرستاد، بر. بگويم و محکومتان کنم

. گويد آنان درنيافتند که از پدر با ايشان سخن می٢٧» .گويم ام، به جهان بازمی شنيده
خواهيد يافت که من  افراشتيد، در  ن را برآنگاه که پسر انسا«: پس عيسی بديشان گفت٢٨

. گويم که پدر به من آموخته است کنم، بلکه فقط آن را می هستم و از خود کاری نمی
او مرا تنها نگذاشته، زيرا من همواره آنچه را که . و او که مرا فرستاد، با من است٢٩
  . و ايمان آوردندبا اين سخنان، بسياری به ا٣٠» .دهم  خشنودی اوست، انجام میيۀما

  آزادی راستين 

اگر در کالم من «: سپس عيسی به يهوديانی که به او ايمان آورده بودند، گفت٣١
و حقيقت را خواهيد شناخت، و حقيقت شما ٣٢. بمانيد، براستی شاگرد من خواهيد بود

ما فرزندان ابراهيم هستيم و هرگز غالم «: به او پاسخ دادند٣٣» .را آزاد خواهد کرد
: عيسی پاسخ داد٣۴» گويی آزاد خواهيم شد؟ پس چگونه است که می. ايم کسی نبوده

غالم جايگاهی ٣۵. کند، غالم گناه است گويم، کسی که گناه می آمين، آمين، به شما می«
پس اگر پسر شما را ٣۶. هميشگی در خانه ندارد، اّما پسر را جايگاهی هميشگی است

  . ودآزاد کند، براستی آزاد خواهيد ب



  فرزندان راستين ابراهيم 

ايد، اّما در پی کشتن من هستيد، زيرا کالم من در  دانم که فرزندان ابراهيم می«٣٧
گويم و شما آنچه را از  ام سخن می من از آنچه در حضور پدر ديده٣٨. شما جايی ندارد
: فتعيسی گ» .پدر ما ابراهيم است«: گفتند٣٩» .دهيد ايد، انجام می پدر خود شنيده

اّما شما در پی کشتن ۴٠. کرديد اگر فرزندان ابراهيم بوديد، همچون ابراهيم رفتار می«
ابراهيم چنين رفتار . من هستيد؛ و من آنم که حقيقتی را که از خدا شنيدم به شما بازگفتم

  » .دهيد ليکن شما اعمال پدر خود را انجام می۴١. نکرد

  فرزندان خدا و فرزندان ابليس 

عيسی به ايشان ۴٢» .يک پدر داريم که همانا خداست! ا حرامزاده نيستيمم«: گفتند
ام و  داشتيد، زيرا من از جانب خدا آمده اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست می«: گفت

از ۴٣. ام، بلکه او مرا فرستاده است من از جانب خود نيامده. اکنون در اينجا هستم
شما به ۴۴. توانيد کالم مرا بپذيريد و که نمیر  يابيد؟ از آن رو سخنان مرا درنمی چه

او از آغاز قاتل بود و با . های اوييد پدرتان ابليس تعلق داريد و در پندی انجام خواسته
گويد، از ذات  هر گاه دروغ می. حقيقت نسبتی نداشت، زيرا هيچ حقيقتی در او نيست

ما سخنم را باور اّما ش۴۵.  دروغهاستمۀهکه دروغگو و پدر  گويد؛ چرا خود می
تواند مرا به  يک از شما می  کدام۴۶. گويم رو که حقيقت را به شما می  کنيد، از آن نمی

کنيد؟  گويم، چرا سخنم را باور نمی گناهی محکوم کند؟ پس اگر حقيقت را به شما می
رو که از خدا   پذيريد، از آن پذيرد؛ اّما شما نمی کسی که از خداست، کالم خدا را می۴٧

  » .نيستيد

  برتری عيسی بر ابراهيم و پيامبران 

» آيا درست نگفتيم که سامری هستی و ديو داری؟«: يهوديان در پاسخ او گفتند۴٨
دارم، اّما شما به  من ديوزده نيستم، بلکه پدر خود را حرمت می«: عيسی جواب داد۴٩

در پی آن ولی کسی هست که . من در پی جالل خود نيستم۵٠. کنيد حرمتی می من بی
گويم، اگر کسی کالم مرا نگاه  آمين، آمين، به شما می۵١. است، و داوری با اوست

اکنون ديگر يقين «: يهوديان به او گفتند۵٢» .دارد، مرگ را تا به ابد نخواهد ديد
اگر کسی کالم ‹گويی،  ابراهيم و پيامبران مردند، و حال تو می! ای دانستيم که ديوزده
آيا تو از پدر ما ابراهيم هم ۵٣› !م مرگ را تا به ابد نخواهد چشيدمرا نگاه دارد، طع

: عيسی گفت۵۴» پنداری؟ خود را که می. بزرگتری؟ او ُمرد، و پيامبران نيز مردند
دهد، پدر من  آن که مرا جالل می. اگر من خود را جالل دهم، جالل من ارزشی ندارد«

شناسيد، اّما من  چند شما او را نمیهر ۵۵. گوييد، خدای ماست است، همان که شما می
اّما من . شناسم، همچون شما دروغگو خواهم بود اگر بگويم او را نمی. شناسم او را می
کرد که روز  پدر شما ابراهيم شادی می۵۶. دارم شناسم و کالم او را نگاه می او را می

ز پنجاه سال هنو«: يهوديان به او گفتند۵٧» .مرا ببيند؛ و آن را ديد و شادمان شد
گويم،  آمين، آمين، به شما می«: عيسی به ايشان گفت۵٨» ای؟ نداری و ابراهيم را ديده



پس سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند، اّما ۵٩» !پيش از آنکه ابراهيم باشد، من هستم
  .  معبد بيرون رفتطۀعيسی خود را پنهان کرد و از محو

  ٩يوحنا 
  شفای کور مادرزاد 

استاد، گناه «: شاگردانش از او پرسيدند٢. رفت، کوری مادرزاد ديد در راه که می١
عيسی پاسخ ٣» از کيست که اين مرد کور به دنيا آمده است؟ از خودش يا از والدينش؟

. نه از خودش، و نه از والدينش؛ بلکه چنين شد تا کارهای خدا در او نمايان شود«: داد
شود، که  انجام رسانم؛ شب نزديک می   به خود راۀتا روز است بايد کارهای فرستند۴

اين بگفت ۶» .تا زمانی که در جهان هستم، نور جهانم۵. تواند کار کند در آن کسی نمی
: و او را گفت٧دهان بر زمين افکنده، ِگل ساخت و آن را بر چشمان آن مرد ماليد   و آِب

پس رفت و » .شستشوی کن) است› فرستاده‹که به معنی (برو و در حوض ْسيلوحا «
  . شستشوی کرده، از آنجا بينا بازگشت

مگر «: همسايگان و کسانی که پيشتر او را در حال گدايی ديده بودند، پرسيدند٨
» .همان است«: بعضی گفتند٩» کرد؟ نشست و گدايی می اين همان نيست که می

س، از پ١٠» .من همانم«: گفت اّما او خود به تأکيد می» .شبيه اوست«: ديگران گفتند
مردی عيسی نام، ِگلی ساخت «: پاسخ داد١١» چگونه چشمانت باز شد؟«: او پرسيدند

پس رفته، شستشو › .به حوض ْسيلوحا برو و شستشوی کن‹و بر چشمانم ماليد و گفت 
  » .دانم نمی«: پاسخ داد» او کجاست؟«: از او پرسيدند١٢» .کردم و بينا گشتم

آن روز که عيسی ١۴. نزد َفريسيان آوردندپس آن مرد را که پيشتر کور بود، ١٣
آنگاه َفريسيان نيز از او پرس و ١۵. ِگل ساخته و چشمان او را باز کرده بود، َشّبات بود

بر چشمانم ِگل ماليد و شستم و «: پاسخ داد. جو کردند که چگونه بينايی يافته است
نب خدا نيست، زيرا آن مرد از جا«: پس بعضی َفريسيان گفتند١۶» .ام اکنون بينا شده

تواند چنين  چگونه شخصی گناهکار می«: اّما ديگران گفتند» .دارد َشّبات را نگاه نمی
تو «: بار از آن کور پرسيدند پس ديگر١٧. و بين آنها اختالف افتاد» آياتی پديدار سازد؟

پيامبری «: پاسخ داد» .گويی؟ زيرا او چشمان تو را گشود  او چه میۀخود دربار
   ».است

اّما يهوديان هنوز باور نداشتند که او کور بوده و بينا شده است، تا اينکه ١٨
گوييد  آيا اين پسر شماست، همان که می«: و از آنان پرسيدند١٩والدينش را فراخواندند 

دانيم که  می«: پاسخ دادند٢٠» تواند ببيند؟ نابينا زاده شده است؟ پس چگونه اکنون می
اّما اين که چگونه بينا شده، و ٢١. نيم که نابينا به دنيا آمده استدا پسر ماست، و نيز می

او بالغ است و . از خودش بپرسيد. دانيم يا چه کسی چشمان او را گشوده است، ما نمی
ايشان از آن سبب چنين گفتند که از ٢٢» . خويشتن سخن خواهد گفتۀخود دربار
ن شده بودند که هر کس اعتراف کند زيرا يهوديان پيشتر همداستا. ترسيدند يهوديان می



رو بود که   از همين٢٣. است، او را از کنيسه اخراج کنند» مسيح«عيسی همان 
  » .او بالغ است؛ از خودش بپرسيد«والدينش گفتند، 

خدا را «: پس بار ديگر آن مرد را که پيشتر کور بود، فراخوانده، به او گفتند٢۴
گناهکار بودنش را «: پاسخ داد٢۵» .گناهکار استدانيم که او مردی  ما می! تجليل کن

» .ام دانم، و آن اينکه کور بودم، و اکنون بينا گشته تنها يک چيز می. دانم نمی
من که به شما «: پاسخ داد٢٧» با تو چه کرد؟ چگونه چشمانت را گشود؟«: پرسيدند٢۶

خواهيد  شما نيز میخواهيد دوباره بشنويد؟ مگر  دهيد؛ چرا می گفتم، اّما شما گوش نمی
ما شاگرد ! تو خود شاگرد اويی«: ايشان دشنامش داده، گفتند٢٨» شاگرد او شويد؟

دانيم از  اّما اين شخص، نمی. دانيم که خدا با موسی سخن گفته است ما می٢٩. موساييم
با اينکه چشمان مرا گشوده، ! شگفتا«: آن مرد در پاسخ ايشان گفت٣٠» .کجاست
شنود، اّما اگر  دانيم که خدا دعای گناهکاران را نمی ولی ما می٣١. ستدانيد از کجا نمی

از آغاز ٣٢. شنود جا آورد، خدا دعای او را می کسی خداترس باشد و خواست او را به
اگر اين ٣٣. جهان تا کنون شنيده نشده که کسی چشمان کوری مادرزاد را گشوده باشد

تو «: ايشان در پاسخ او گفتند٣۴» .آمد ینم  مرد از جانب خدا نبود، کاری از وی بر
  . پس او را اخراج کردند» دهی؟ حال، ما را درس می. ای سراپا در گناه زاده شده

: اند، او را يافت و از وی پرسيد چون عيسی شنيد که آن مرد را اخراج کرده٣۵
ن سرورم، بگو کيست تا به او ايما«: پاسخ داد٣۶» آيا به پسر انسان ايمان داری؟«

او همان است که اکنون با تو سخن ! ای تو او را ديده«: عيسی به وی گفت٣٧» .آورم
  . و در برابرش روی بر زمين نهاد» .سرورم، ايمان دارم«: گفت٣٨» .گويد می

ام، تا کوران بينا و بينايان کور  من برای داوری به اين جهان آمده«: عيسی گفت٣٩
آيا ما نيز «:  بودند، چون اين را شنيدند، پرسيدندبعضی از َفريسيان که با او۴٠» .شوند

داشتيد؛ اّما حال که ادعا  اگر کور بوديد گناهی نمی«: عيسی به ايشان گفت۴١» کوريم؟
  . مانيد کنيد بيناييد، گناهکار باقی می می

  ١٠يوحنا 
  شبان نيکو 

 بلکه گويم، آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، آمين، آمين، به شما می«١
اّما آن که از در به درون آيد، شبان ٢. از راهی ديگر فرا رود، دزد و راهزن است

دهند؛  گشايد و گوسفندان به صدای او گوش می دربان، در بر او می٣. گوسفندان است
 گوسفندان مۀهچون ۴. برد خواند، و آنها را بيرون می او گوسفندان خويش را به نام می

روند، زيرا  دارد و گوسفندان از پی او می يشاپيش آنها گام برمیخود را بيرون َبَرد، پ
گريزند،  روند، بلکه از او می اّما هرگز از پی بيگانه نمی۵. شناسند صدای او را می

  » .شناسند زيرا صدای بيگانگان را نمی

  . گويد عيسی اين تمثيل را برای ايشان بيان کرد، اّما آنان درنيافتند بديشان چه می۶



گويم، من برای گوسفندان،  آمين، آمين، به شما می«: س بار ديگر بديشان گفتپ٧
آنان که پيش از من آمدند، همگی دزد و راهزنند، اّما گوسفندان به آنان ٨هستم؛ › در‹

که از راه من داخل شود نجات خواهد يافت، و  هستم؛ هر› در‹من ٩. گوش ندادند
آيد  دزد نمی١٠. اهد رفت و چراگاه خواهد يافتآزادانه به درون خواهد آمد و بيرون خو

ام تا ايشان حيات داشته باشند و از  جز از بهر دزديدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمده
  . مند شوند آن بفراوانی بهره

. نهد شبان نيکو جان خود را در راه گوسفندان می. من شبان نيکويم«١١
آيد،  او نيستند، هر گاه بيند گرگ میمزدور، چون شبان نيست و گوسفندان از آِن ١٢

. پراَکَند برد و آنها را می گريزد و گرگ بر آنها حمله می گوسفندان را واگذاشته می
من ١۴. انديشد که مزدوری بيش نيست و به گوسفندان نمی گريزد، چرا مزدور می١٣

 شناسند، شناسم و گوسفندان من مرا می من گوسفندان خويش را می. شبان نيکويم
من جان خود را در راه . شناسم شناسد و من پدر را می گونه که پدر مرا می  همان١۵

آنها را نيز بايد . گوسفندانی ديگر نيز دارم که از اين آغل نيستند١۶. نهم گوسفندان می
آنگاه يک گله خواهند شد با يک . بياورم و آنها نيز به صدای من گوش خواهند داد

نهم تا آن را  دارد که من جان خود را می رو دوست می  پدر، مرا از اين١٧. شبان
اختيار . دهم گيرد، بلکه من به ميل خود آن را می کس آن را از من نمی هيچ١٨. بازستانم

  » .ام اين حکم را از پدر خود يافته. دارم آن را بدهم و اختيار دارم آن را بازستانم

بسياری از ايشان ٢٠. ختالف افتادبار ميان يهوديان ا سبب اين سخنان، ديگر  به١٩
: اّما ديگران گفتند٢١» دهيد؟ او ديوزده و ديوانه است؛ چرا به او گوش می«: گفتند

  » تواند چشمان کوران را بگشايد؟ آيا ديو می. اينها سخنان يک ديوزده نيست«

  سخنان عيسی در عيد وقف 

و عيسی ٢٣ن بود زمستا. رسيده بود زمان برگزاری عيد وقف در اورشليم فرا٢٢
: يهوديان بر او گرد آمدند و گفتند٢۴. رفت  معبد، در ايوان سليمان راه میطۀدر محو

هستی، آشکارا به ما › مسيح‹خواهی ما را در ترديد نگاه داری؟ اگر  تا به ِکی می«
کارهايی که من به نام پدر . کنيد به شما گفتم، اّما باور نمی«: عيسی پاسخ داد٢۵» .بگو

آوريد، زيرا از گوسفندان من  اّما شما ايمان نمی٢۶. دهند کنم، بر من شهادت می یخود م
شناسم و آنها از پی  دهند؛ من آنها را می گوسفندان من به صدای من گوش می٢٧. نيستيد
. يقين هرگز هالک نخواهند شد  بخشم، و به من به آنها حيات جاويدان می٢٨. آيند من می

پدر من که آنها را به من بخشيده از همه ٢٩.  نخواهد ربودکسی آنها را از دست من
من و پدر يکی ٣٠. تواند آنها را از دست پدر من بُربايد کس نمی بزرگتر است، و هيچ

  » .هستيم

عيسی به ٣٢. آنگاه بار ديگر يهوديان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند٣١
سبب کدامين   به. ام به شما نماياندهکارهای نيِک بسيار از جانب پدر خود «: ايشان گفت

سبب کار نيک سنگسارت  به«: پاسخ دادند٣٣» خواهيد سنگسارم کنيد؟ يک از آنها می
» .خوانی گويی، زيرا انسانی و خود را خدا می رو که کفر می  کنيم، بلکه از آن نمی
 من گفتم، شما‹مگر در تورات شما نيامده است که «: عيسی به آنها پاسخ داد٣۴



 و هيچ -اند  خوانده شده› خدايان‹اگر آنان که کالم خدا به ايشان رسيد، ٣۵؟ › خدايانيد
توانيد به کسی که پدر  چگونه می٣۶ -شود  بخش از کتب مقّدس از اعتبار ساقط نمی

رو که گفتم پسر   تنها از آن› گويی، کفر می‹وقف کرده و به جهان فرستاده است، بگوييد 
اّما اگر ٣٨. آورم، کالمم را باور نکنيد جا نمی رهای پدرم را بهاگر کا٣٧خدا هستم؟ 

کنيد، دسِت کم به آن کارها ايمان آوريد تا  آورم، حتی اگر کالمم را باور نمی جا می به
بار  آنگاه ديگر٣٩» .بدانيد و باور داشته باشيد که پدر در من است و من در پدر

  . در شد  ن بهخواستند گرفتارش سازند، اّما از دست ايشا

داد، و در  سپس باز به آن سوی رود اردن رفت، آنجا که يحيی پيشتر تعميد می۴٠
چند يحيی هيچ معجزه نکرد،   هر«: گفتند ايشان می. بسياری نزدش آمدند۴١. آنجا ماند
پس بسياری در آنجا به او ايمان ۴٢» . اين شخص گفت، راست بودۀآنچه دربار  اّما هر
  . آوردند

  ١١يوحنا 
  بيماری و مرگ ايلعاَزر 

 مريم و خواهرش ۀَعْنيا، دهکد او از مردمان بيت. مردی ايلعاَزر نام بيمار بود١
مريم همان زنی بود که خداوند را با عطر تدهين کرد و با گيسوانش پاهای ٢. مارتا بود

ای پس خواهراِن ايلعاَزر بر٣. اينک برادرش ايلعاَزر بيمار شده بود. او را خشک نمود
عيسی چون ۴» .سرور ما، دوست عزيزت بيمار است«: عيسی پيغام فرستاده، گفتند
پذيرد، بلکه برای تجليل  اين بيماری با مرگ پايان نمی«: اين خبر را شنيد، گفت
عيسی، مارتا و خواهرش و ايلعاَزر را ۵» . آن جالل يابدطۀواس  خداست، تا پسر خدا به

ايلعاَزر بيمار است، دو روز ديگر در جايی که پس چون شنيد که ۶. داشت دوست می
  . بود، ماند

: شاگردانش گفتند٨» .بياييد باز به يهوديه برويم«: سپس به شاگردان خود گفت٧
خواهی  خواستند سنگسارت کنند، و تو باز می گذرد که يهوديان می استاد، ديری نمی«

يست؟ آن که در روز مگر روز، دوازده ساعت ن«: عيسی پاسخ داد٩» بدانجا بروی؟
اّما آن که در شب راه رود، ١٠. بيند لغزد، زيرا نور اين جهان را می راه رود، نمی

دوست ما «: پس از اين سخنان بدانها گفت١١» .خواهد لغزيد، زيرا نوری ندارد
: پس شاگردان به او گفتند١٢» .روم تا او را بيدار کنم ايلعاَزر خفته است، اّما می

اّما عيسی از مرگ او سخن ١٣» . خفته است، بهبود خواهد يافتسرور ما، اگر«
آنگاه عيسی ١۴. کند کردند به خواب او اشاره می گفت، حال آنکه شاگردان گمان می می

خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم، تا   و به١۵. ايلعاَزر مرده است«: آشکارا به آنان گفت
پس توما، که به دوقلو ملّقب بود، به ١۶» .اّما اکنون نزد او برويم. ايمان آوريد

  » .بياييد ما نيز برويم تا با او بميريم«: شاگردان ديگر گفت

  عيسی، قيامت و حيات 



چون عيسی بدانجا رسيد، دريافت چهار روز است که ايلعاَزر را در قبر ١٧
سيار نزد يهودياِن ب١٩. َعْنيا پانزده پرتاب تير با اورشليم فاصله داشت بيت١٨. اند نهاده

پس چون مارتا ٢٠. مريم و مارتا آمده بودند تا آنان را در مرگ برادرشان تسلی دهند
مارتا به ٢١. آيد به استقبالش رفت، اّما مريم در خانه ماند شنيد که عيسی بدانجا می

اکنون نيز  دانم که هم اّما می٢٢. مرد سرورم، اگر اينجا بودی برادرم نمی«: عيسی گفت
خواهد  برادرت بر«: عيسی به او گفت٢٣» .دا بخواهی، به تو خواهد دادچه از خ  هر

» .خواهد خاست دانم که در روز قيامت بر می«: مارتا به او گفت٢۴» .خاست
آن که به من ايمان آَوَرد، حتی اگر بميرد، باز . قيامت و حيات منم«: عيسی گفت٢۵

يقين تا به ابد نخواهد   ارد، بهکه زنده است و به من ايمان د و هر٢۶. زنده خواهد شد
ام که  آری، سرورم، من ايمان آورده«: مارتا گفت٢٧» کنی؟ مرد؛ آيا اين را باور می

  » .آمد پسر خدا، همان که بايد به جهان می› مسيح‹تويی 

: خوانده، در خلوت به او گفت اين را گفت و رفت و خواهر خود مريم را فرا٢٨
درنگ برخاست و  مريم چون اين را شنيد، بی٢٩» .خواند استاد اينجاست و تو را می«

عيسی هنوز وارد دهکده نشده بود، بلکه همان جا بود که مارتا به ٣٠. نزد او شتافت
دادند، چون  يهوديانی که با مريم در خانه بودند و او را تسلی می٣١. ديدارش رفته بود

کردند که  گمان می. نه شدندديدند مريم با شتاب برخاست و بيرون رفت، از پی او روا
چون مريم به آنجا که عيسی بود رسيد و ٣٢. رود تا در آنجا زاری کند بر سر قبر می

» .مرد سرورم، اگر اينجا بودی برادرم نمی«: افتاد و گفت  او را ديد، به پاهای او در
چون عيسی زاری مريم و يهودياِن همراه او را ديد، در روح برآشفت و سخت ٣٣

» .سرور ما، بيا و ببين«: گفتند» ايد؟ او را کجا گذاشته«: پرسيد٣۴.  گشتمنقلب
بنگريد چقدر او را «: پس يهوديان گفتند٣۶. اشک از چشمان عيسی سرازير شد٣۵

آيا کسی که چشمان آن مرد کور را گشود، «: اّما بعضی گفتند٣٧» !داشت دوست می
  » توانست مانع از مرگ ايلعاَزر شود؟ نمی

  دن ايلعاَزر زنده ش

قبر، غاری بود که . سپس عيسی، باز در حالی که برآشفته بود، بر سر قبر آمد٣٨
مارتا خواهِر متوفا » .سنگ را برداريد«: فرمود٣٩. اش سنگی نهاده بودند بر دهانه

» .دهد، زيرا چهار روز گذشته است سرورم، اکنون ديگر بوی ناخوش می«: گفت
ا نگفتم که اگر ايمان آوری، جالل خدا را خواهی مگر تو ر«: عيسی به او گفت۴٠
پدر، تو را «: آنگاه عيسی به باال نگريست و گفت. پس سنگ را برداشتند۴١» ديد؟

اّما اين را . شنوی دانستم که هميشه مرا می و می۴٢گويم که مرا شنيدی،  شکر می
» .ای  فرستادهخاطر کسانی گفتم که در اينجا حاضرند، تا ايمان آورند که تو مرا  به
پس آن مرده، ۴۴» !ايلعاَزر، بيرون بيا«: داد  اين را گفت و سپس به بانگ بلند ندا در۴٣

عيسی به ايشان . دست و پا در کفن بسته و دستمالی ِگرد صورت پيچيده، بيرون آمد
  » .او را باز کنيد و بگذاريد برود«: گفت

  توطئه قتل عيسی 



دار مريم آمده و کار عيسی را ديده بودند، به او پس بسياری از يهوديان که به دي۴۵
اّما برخی نزد َفريسيان رفتند و آنها را از آنچه عيسی کرده بود، آگاه ۴۶. ايمان آوردند

چه کنيم؟ آيات «: پس سراِن کاهنان و َفريسيان به مشورت نشسته، گفتند۴٧. ساختند
ان پيش رود، همه به او ايمان اگر بگذاريم همچن۴٨. رسد ظهور می  بسيار از اين مرد به

» .خواهند آورد، و روميان آمده، اين مکان و اين قوم را از دست ما خواهند ستاند
شما «: اعظم بود، به ديگران گفت اّما يکی از آنها، قيافا نام، که در آن سال کاهن۴٩

د، تا انديشيد که صالحتان در اين است که يک تن برای قوم بمير و نمی۵٠دانيد  هيچ نمی
اّما اين سخن از خودش نبود، بلکه چون در آن سال ۵١» . قوم نابود شوندمۀهآنکه 
تنها برای   و نه۵٢اعظم بود، چنين نبّوت کرد که عيسی برای قوم خواهد مرد،  کاهن

پس، از ۵٣. اند قوم، بلکه برای گرد آوردن و يگانه ساختن فرزندان خدا که پراکنده
  .  چيدندهمان روز توطئه قتل او را

کرد، بلکه به  رو عيسی ديگر آشکارا در ميان يهوديان رفت و آمد نمی  از اين۵۴
  . ای نزديک به بيابان رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند شهری به نام ِاْفرايم در ناحيه

چون عيد ِپَسح يهود نزديک شد، گروهی بسيار از نواحی مختلف به اورشليم ۵۵
آنها در جستجوی عيسی بودند و در ۵۶. جا آورند   قبل از ِپَسح را بهرفتند تا آيين تطهيِر

بريد؟  چه گمان می«: گفتند همان حال که در صحن معبد ايستاده بودند، به يکديگر می
اّما سران کاهنان و َفريسيان دستور داده بودند که هر ۵٧» آيا هيچ به عيد نخواهد آمد؟

  . تا گرفتارش سازندگاه کسی بداند عيسی کجاست، خبر دهد 

  ١٢يوحنا 
  تدهين عيسی 

َعْنيا، محل زندگی ايلعاَزر آمد، همان  شش روز پيش از عيد ِپَسح، عيسی به بيت١
مارتا . در آنجا برای تجليل او شام دادند٢. که عيسی او را از مردگان برخيزانيده بود

در آن ٣. ره نشسته بودجمله کسانی بود که با عيسی بر سف  کرد و ايلعاَزر از پذيرايی می
گرفت و   هنگام، مريم عطری گرانبها از سنبل خالص را که حدود يک ليترا بود بر

 حۀپاهای عيسی را با آن عطرآگين کرد و با گيسوانش خشک نمود، چنانکه خانه از راي
اّما يهودای ِاْسَخريوطی، يکی از شاگردان عيسی، که بعدها او را ۴. عطر آکنده شد
چرا اين عطر به سيصد دينار فروخته نشد، تا بهايش به «۵:  کرد، گفتتسليم دشمن

گفت که  رو می  او اين را نه از سر دلسوزی برای فقرا، بلکه از آن۶» فقرا داده شود؟
. دزديد شد، می دزد بود؛ او مسئول دخل و خرج بود و از پولی که نزد او گذاشته می

زيرا اين عطر را برای روز دفن من ! داو را به حال خود بگذاري«: پس عيسی گفت٧
  » .فقيران را هميشه با خود داريد، اّما مرا هميشه نداريد٨. نگاه داشته بود

تنها عيسی، بلکه   جمع کثيری از يهوديان، چون شنيدند عيسی آنجاست، آمدند تا نه٩
لعاَزر را آن شدند اي پس، سران کاهنان بر١٠. ايلعاَزر را نيز که زنده کرده بود، ببينند



زيرا سبب شده بود بسياری از يهوديان از ايشان رويگردان شوند و به ١١نيز بکشند، 
  . عيسی ايمان آورند

   عيسی به اورشليم نۀورود شاها

بامدادان، جمعيتی بسيار که برای عيد آمده بودند، چون شنيدند عيسی به اورشليم ١٢
  : گفتند آنان فريادکنان می. ندهای نخل در دست به پيشباز او رفت شاخه١٣آيد،  می

  ! هوشيعانا«

  آيد،  خجسته باد او که به نام خداوند می

  » !خجسته باد پادشاه اسرائيل

  : آنگاه عيسی کره االغی يافت و بر آن سوار شد؛ چنانکه نوشته شده است١۴

  ای دختر صهيون، ! مترس«١۵

  آيد،  هان پادشاه تو می

  » !سوار بر کره االغی

او نخست اين چيزها را درنيافتند، اّما چون عيسی جالل يافت، به ياد شاگردان ١۶
عمل آورده   گونه نيز با او به   او نوشته شده بود و همانۀآوردند که اينها همه دربار

  . بودند

خواندن ايلعاَزر از قبر و برخيزانيدنش از مردگان با  هنگام فرا  آن جماعت که به١٧
بسياری از مردم نيز به همين ١٨. دادند  واقعه شهادت میعيسی بودند، همچنان بر اين

. ظهور رسيده است  سبب به پيشباز او رفتند، زيرا شنيده بودند چنين آيتی از او به
 دنيا مۀهبريد؛ بنگريد که  ببينيد که راه به جايی نمی«: پس َفريسيان به يکديگر گفتند١٩

  » .اند از پی او رفته

  ا عيسی يونانيان در پی مالقات ب

. در ميان کسانی که برای عبادت در عيد آمده بودند، شماری يونانی بودند٢٠
سرور ما، «: ِصْيدای جليل بود، آمدند و به او گفتند آنها نزد فيليُپس، که اهل بيت٢١
فيليُپس آمد و به آندرياس گفت، و آنها هر دو رفتند و ٢٢» .خواهيم عيسی را ببينيم می

. رسيده است ساعِت جالل يافتن پسر انسان فرا«: سی به آنان گفتعي٢٣. به عيسی گفتند
ماند؛ اّما   گندم در خاک نيفتد و نميرد، تنها مینۀداگويم، اگر  آمين، آمين، به شما می٢۴

کسی که جان خود را دوست بدارد، آن را از دست ٢۵. آورد اگر بميرد باِر بسيار می
 جان خود نفرت داشته باشد، آن را تا حيات اّما کسی که در اين جهان از. خواهد داد

آن که بخواهد مرا خدمت کند، بايد از من پيروی کند؛ و ٢۶. جاويدان حفظ خواهد کرد



کسی که مرا خدمت کند، پدرم او را سرافراز . جايی که من باشم، خادمم نيز خواهد بود
  . خواهد کرد

  گويد  عيسی از مرگ خود سخن می

مرا از اين ساعت ! پدر‹چه بگويم؟ آيا بگويم، .  استاکنون جان من مضطرب«٢٧
پدر، نام خود را جالل ٢٨. ام ؟ اّما برای همين منظور به اين ساعت رسيده›رهايی ده

پس ٢٩» .ام و باز خواهم داد جالل داده«: رسيد که  آنگاه ندايی از آسمان در» !ده
ای با  فرشته«:  ديگران گفتند».رعد بود«: مردمی که آنجا بودند و اين را شنيدند، گفتند

اکنون زمان ٣١. اين ندا برای شما بود، نه برای من«: عيسی گفت٣٠» .او سخن گفت
و من چون از ٣٢. شود داوری بر اين دنياست؛ اکنون رئيس اين جهان بيرون افکنده می

او با اين سخن، به ٣٣» .سوی خود خواهم کشيد  افراشته شوم، همه را به  زمين بر
بنا بر آنچه «: مردم گفتند٣۴. کشيد کرد که انتظارش را می ی مرگی اشاره میچگونگ

گويی پسر  تا ابد باقی خواهد ماند، پس چگونه است که می› مسيح‹ايم،  از تورات شنيده
تا اندک «: عيسی به ايشان گفت٣۵» افراشته شود؟ اين پسر انسان کيست؟  انسان بايد بر

 تا زمانی که هنوز نور را داريد، راه برويد، مبادا پس. زمانی ديگر، نور با شماست
تا ٣۶. رود داند کجا می رود، نمی آن که در تاريکی راه می. گيرد تاريکی شما را فرو

  » .زمانی که نور را داريد، به نور ايمان آوريد تا فرزندان نور گرديد

  . چون اين سخنان را گفت، از آنجا رفت و خود را از ايشان پنهان کرد

  ايمانی مردم  بی

ظهور رسانيده بود، به   با اينکه عيسی آياتی چنين بسيار در برابر چشمان آنان به٣٧
  : سان سخنان ِاَشْعيای نبی به حقيقت پيوست که گفته بود  بدين٣٨. او ايمان نياوردند

  کيست، ای خداوند، که پيام ما را باور کرده، «

  » ه باشد؟و کيست که بازوی خداوند بر او آشکار شد

گونه که ِاَشْعيای نبی خود در جايی ديگر بيان کرده است، آنان نتوانستند   همان٣٩
  : ايمان آورند زيرا

  او چشمان ايشان را کور، «۴٠

  و دلهايشان را سخت کرده است، 

  تا با چشمان خود ننگرند، 

  و با دلهای خود درنيابند، 

  » .و بازنگردند تا شفايشان بخشم



  .  او سخن گفتۀرو اين را بيان کرد که جالل او را ديد و دربار  ز آنِاَشْعيا ا۴١

همه، حتی بسياری از بزرگان قوم نيز به عيسی ايمان آوردند، اّما از ترس   با اين۴٢
زيرا ۴٣. کردند، مبادا از کنيسه اخراجشان کنند َفريسيان، ايمان خود را اقرار نمی

  . داشتند میتحسين مردم را بيش از تحسين خدا دوست 

که به من ايمان آَوَرد، نه به من، بلکه به  هر«: داد و گفت  آنگاه عيسی ندا در۴۴
.  من نگريسته استۀکه بر من بنگرد، بر فرستند هر۴۵.  من ايمان آورده استۀفرستند
اگر ۴٧. که به من ايمان آَوَرد، در تاريکی نماند ام تا هر من چون نوری به جهان آمده۴۶

کنم؛ زيرا   مرا بشنود، اّما از آن اطاعت نکند، من بر او داوری نمیکسی سخنان
برای کسی که ۴٨. ام تا آنها را نجات بخشم ام تا بر جهانيان داوری کنم، بلکه آمده نيامده

مرا رد کند و سخنانم را نپذيرد، داورْی ديگر هست؛ همان سخنانی که گفتم در روز 
ام، بلکه پدری  زيرا من از جانب خود سخن نگفته۴٩. بازپسين او را محکوم خواهد کرد

دانم که  و من می۵٠. که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگويم و از چه سخن برانم
چيزی است که پدر  گويم درست همان پس آنچه من می. فرمان او حيات جاويدان است

  » .گفته است تا بگويم

  ١٣يوحنا 
  شستن پاهای شاگردان 

 ِپَسح، عيسی با آگاهی از اينکه ساعت گذار او از اين جهان به نزد پيش از عيد١
حد کمال   داشت، تا به رسيده است، کسان خود را که در اين جهان دوست می پدر فرا

  . محبت کرد

ابليس پيشتر در دل يهودای ِاْسَخريوطی، پسر َشمعون، نهاده بود . هنگام شام بود٢
دست او سپرده   چيز را به دانست پدر همه ی که میعيس٣. که عيسی را تسليم دشمن کند

در   از شام برخاست و خرقه از تن به۴رود،  است و از نزد خدا آمده و به نزد او می
سپس آب در لگنی ريخت و شروع به شستن ۵. گرفته، به کمر بست  ای بر آورد و حوله

چون به َشمعون ۶. ای کرد که به کمر داشت پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله
» خواهی پای مرا بشويی؟ سرور من، آيا تو می«: ِپطُرس رسيد، او وی را گفت

» .کنم ناتوانی، اّما بعد خواهی فهميد اکنون از درک آنچه می«: عيسی پاسخ داد٧
تا تو را «: عيسی پاسخ داد» !پاهای مرا هرگز نخواهی شست«: ِپطُرس به او گفت٨

تنها   سرور من، نه«: پس َشمعون ِپطُرس گفت٩» . داشتنشويم سهمی با من نخواهی
آن که استحمام کرده، «: عيسی پاسخ داد١٠» !پاهايم، که دستها و سرم را نيز بشوی

» .باری، شما پاکيد، اّما نه همه. سراپا پاکيزه است و به شستن نياز ندارد، مگر پاهايش
 مۀه«: رو گفت  ، و از هميندانست چه کسی او را تسليم دشمن خواهد کرد زيرا می١١

  » .شما پاک نيستيد



 شام ۀپس از آنکه عيسی پاهای ايشان را شست، خرقه بر تن کرد و باز بر سفر١٢
شما مرا استاد و ١٣آيا دريافتيد آنچه برايتان کردم؟ «: آنگاه از ايشان پرسيد. نشست

 من که سرور پس اگر١۴. گوييد، زيرا چنين هستم خوانيد و درست هم می سرورتان می
من با اين ١۵. و استاد شمايم پاهای شما را شستم، شما نيز بايد پاهای يکديگر را بشوييد

. گونه رفتار کنيد که من با شما کردم  کار، سرمشقی به شما دادم تا شما نيز همان
گويم، نه غالم از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از  آمين، آمين، به شما می١۶

  . حالتان اگر بدانها عمل کنيد  به  دانيد، خوشا اکنون که اينها را می١٧. ود خۀفرستند

  پيشگويی خيانت يهودا 

اّما . شناسم ام، می من آنان را که برگزيده.  شما نيستمۀه ۀگويم دربار آنچه می«١٨
ام با من به دشمنی برخاسته  همسفره‹ کتب مقّدس بايد به حقيقت پيوندد که تۀاين گف
گويم تا هنگامی که واقع شد، ايمان  پس اکنون پيش از وقوع، به شما می١٩› .است

 مرا بپذيرد، مرا ۀکه فرستاد گويم، هر آمين، آمين، به شما می٢٠. آوريد که من هستم
  » . مرا پذيرفته استۀکه مرا پذيرفت، فرستند پذيرفته، و هر

: عالم داشتعيسی پس از آنکه اين را گفت، در روح مضطرب شد و آشکارا ا٢١
شاگردان ٢٢» .گويم، يکی از شما مرا تسليم دشمن خواهد کرد آمين، آمين، به شما می«

يکی از ٢٣. گويد  که میۀبه يکديگر نگريسته، در شگفت بودند که اين را دربار
َشمعون ٢۴.  او تکيه زده بودنۀداشت، نزديک به سي شاگردان، که عيسی دوستش می

پس او کمی به ٢۵. ست تا از عيسی بپرسد منظورش کيستِپطُرس با اشاره از او خوا
» سرور من، او کيست؟«:  عيسی تکيه زد و پرسيدنۀعقب متمايل شد و بر سي

بردن در کاسه به او   همان که اين تکه نان را پس از فرو«: عيسی پاسخ داد٢۶
ِاْسَخريوطی برد و آن را به يهودا پسر َشمعون   ای نان در کاسه فرو آنگاه تکه» .دهم می
آنگاه عيسی به او . درون او رفت  دم شيطان به يهودا چون لقمه را گرفت، در٢٧. داد
اّما هيچيک از کسانی که بر ٢٨» .آنچه در پی انجام آنی، زودتر به انجام رسان«: گفت

بعضی گمان بردند که چون يهودا ٢٩. سفره نشسته بودند، منظور عيسی را درنيافتند
گويد که آنچه برای عيد الزم است بخرد، يا   است، عيسی به او میمسئول دخل و خرج

و شب . درنگ بيرون رفت پس از گرفتن لقمه، يهودا بی٣٠. آنکه چيزی به فقرا بدهد
  . بود

  پيشگويی انکار ِپطُرس 

اکنون پسر انسان جالل يافت و خدا «: پس از بيرون رفتن يهودا، عيسی گفت٣١
ا در او جالل يافت، پس خدا نيز او را در خود جالل اگر خد٣٢. در او جالل يافت

فرزندان عزيز، اندک زمانی ديگر با ٣٣. درنگ جالل خواهد داد خواهد داد و او را بی
گونه که به يهوديان گفتم، اکنون به شما نيز   مرا خواهيد ُجست و همان. شما هستم

دهم، و  ی تازه به شما میحکم٣۴. توانيد آمد روم، شما نمی گويم که آنجا که من می می
گونه که من شما را دوست داشتم، شما نيز   همان. آن اين که يکديگر را دوست بداريد



خواهند برد   از همين محبت شما به يکديگر، همه پی٣۵. بايد يکديگر را دوست بداريد
  » .که شاگرد من هستيد

تو اکنون «: عيسی پاسخ داد» روی؟ سرور من، کجا می«: َشمعون ِپطُرس گفت٣۶
» .ام خواهی آمد روم از پی من بيايی؛ اّما بعدها از پی توانی به جايی که می نمی
ات بيايم؟ من جانم را در راه تو  سرورم، چرا اکنون نتوانم از پی«: ِپطُرس گفت٣٧

آيا جانت را در راه من خواهی نهاد؟ آمين، آمين، به تو «: عيسی گفت٣٨» .خواهم نهاد
  » .ز آنکه خروس بانگ زند، سه بار مرا انکار خواهی کردگويم، پيش ا می

  ١۴يوحنا 
  سوی پدر   عيسی، تنها راه به

به خدا ايمان داشته باشيد؛ به من نيز ايمان داشته . دل شما مضطرب نباشد«١
روم تا مکانی  می. گفتم  پدر من منزل بسيار است، وگرنه به شما مینۀخادر ٢. باشيد

آيم و شما  و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می٣. برای شما آماده کنم
روم راهش  جايی که من می۴. برم، تا هر جا که من هستم شما نيز باشيد را نزد خود می

روی، پس چگونه  دانيم به کجا می ما حتی نمی«: توما به او گفت۵» .دانيد را می
من راه و راستی و حيات هستم؛  «:عيسی به او گفت۶» توانيم راه را بدانيم؟ می
شناختيد، پدر مرا نيز  اگر مرا می٧. آيد  من، نزد پدر نمیطۀواس  کس جز به هيچ
: فيليُپس به او گفت٨» .ايد شناسيد و او را ديده شناختيد؛ اّما پس از اين او را می می
 :عيسی به او گفت٩» .سرور ما، پدر را به ما بنما، که همين ما را کافی است«
ای؟ کسی که مرا ديده، پدر را  فيليُپس، ديری است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته«

آيا باور نداری که من ١٠؟ ›پدر را به ما بنما‹گويی  ديده است؛ پس چگونه است که می
گويم از خودم نيست، بلکه پدری  در پدرم و پدر در من است؟ سخنانی که من به شما می

اين سخن مرا ١١. رساند انجام می  ت که کارهای خود را بهکه در من ساکن است، اوس
باور کنيد که من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه به سبب آن کارها اين را باور 

  . کنيد

گويم، آن که به من ايمان داشته باشد، او نيز کارهايی  آمين، آمين، به شما می«١٢
گتر از آن خواهد کرد، زيرا که من کنم، خواهد کرد، و حتی کارهايی بزر را که من می
آنچه به نام من درخواست کنيد، من آن را انجام خواهم داد،   و هر١٣. روم نزد پدر می

اگر چيزی به نام من از من بخواهيد، آن را انجام خواهم ١۴. تا پدر در پسر جالل يابد
  . داد

  القدس  وعده روح

و من از پدر خواهم ١۶. د داشتاگر مرا دوست بداريد، احکام مرا نگاه خواهي«١۵
يعنی روِح ١٧خواست و او مدافعی ديگر به شما خواهد داد که هميشه با شما باشد، 



شناسد؛ اّما شما  بيند و نه می تواند او را بپذيرد، زيرا نه او را می راستی که جهان نمی
  . گزيند و در شما خواهد بود که نزد شما مسکن می شناسيد، چرا او را می

پس از اندک زمانی جهان ديگر ١٩. آيم گذارم؛ نزد شما می کس نمی شما را بی«١٨
در ٢٠. ام، شما نيز خواهيد زيست مرا نخواهد ديد، اّما شما خواهيد ديد، و چون من زنده

آن که ٢١. آن روز، خواهيد دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما
دارد؛ و آن که مرا  کند، اوست که مرا دوست می احکام مرا دارد و از آنها پيروی می

دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نيز او را دوست داشته، خود را  دوست می
  » .بر او ظاهر خواهم ساخت

خواهی  سرور من، چگونه است که می«: از او پرسيد) نه ِاْسَخريوطی(يهودا ٢٢
آن که مرا «: عيسی پاسخ داد٢٣» خود را بر ما ظاهر کنی، اّما نه بر اين جهان؟

دارد، کالم مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت، و ما  دوست می
دارد، کالم  آن که مرا دوست نمی٢۴. نزد او خواهيم آمد و با او مسکن خواهيم گزيد

ه شنويد از من نيست، بلکه از پدری است ک مرا نگاه نخواهد داشت؛ و اين کالم که می
  . مرا فرستاده است

اّما آن مدافع، يعنی ٢۶. اين چيزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم«٢۵
چيز را به شما خواهد آموخت و  فرستد، او همه القدس، که پدر او را به نام من می روح
 گذارم؛ جا می  برای شما آرامش به٢٧. آنچه من به شما گفتم، به يادتان خواهد آورد  هر

چنان است که جهان به شما   دهم، نه آنچه من به شما می. دهم آرامش خود را به شما می
روم،  من می‹شنيديد که به شما گفتم، ٢٨. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. دهد می

شديد که نزد پدر  داشتيد، شادمان می اگر مرا دوست می› .آيم اّما باز نزد شما می
اکنون اين را پيش از وقوع به شما گفتم، تا ٢٩. گتر استروم، زيرا پدر از من بزر می

فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگويم، ٣٠. چون واقع شود ايمان آوريد
کنم  اّما من کاری را می٣١او هيچ قدرتی بر من ندارد؛ . آيد زيرا رئيس اين جهان می

برخيزيد، . دارم دوست میکه پدر به من فرمان داده است، تا جهان بداند که پدر را 
  . برويم

  ١۵يوحنا 
  تاک حقيقی 

ای در من که ميوه نياورد،  هر شاخه٢. من تاک حقيقی هستم و پدرم باغبان است«١
کند تا بيشتر ميوه  ای که ميوه آورد، آن را َهَرس می کند، و هر شاخه آن را قطع می

در من بمانيد، و ۴. اک هستيدام، پ سبب کالمی که به شما گفته  اکنون به شما هم٣. آورد
تواند از خود ميوه آورد اگر در تاک نماند،  چنانکه شاخه نمی. مانم من نيز در شما می

  . توانيد ميوه آوريد اگر در من نمانيد شما نيز نمی



 بسيار ۀماند و من در او، ميو کسی که در من می. های آن من تاکم و شما شاخه«۵
اگر کسی در من نماند، همچون ۶. توانيد کرد چ نمیآورد؛ زيرا جدا از من، هي می

های خشکيده را گرد  شاخه. شود اندازند و خشک می ای است که دورش می شاخه
اگر در من بمانيد و کالم من در شما بماند، ٧. سوزانند آورند و در آتش افکنده، می می
ر من در اين است جالل پد٨. خواهيد، درخواست کنيد که برآورده خواهد شد آنچه می  هر

  . گونه شاگرد من خواهيد شد  که شما ميوه بسيار آوريد؛ و اين

ام؛ در  گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نيز شما را دوست داشته  همان«٩
اگر احکام مرا نگاه داريد، در محبت من خواهيد ماند؛ چنانکه من ١٠. محبت من بمانيد

اين سخنان را به شما گفتم تا ١١. مانم  در محبت او میام و احکام پدر خود را نگاه داشته
  . شادی من در شما نيز باشد و شادی شما کامل شود

حکم من اين است که يکديگر را دوست بداريد، چنانکه من شما را دوست «١٢
محبتی بيش از اين وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا ١٣. ام داشته
ديگر شما را ١۵. کنم، انجام دهيد  شماييد اگر آنچه به شما حکم میدوستان من١۴. کند

بلکه شما را دوست خود . خوانم، زيرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد بنده نمی
شما نبوديد که ١۶. ام ام، شما را از آن آگاه ساخته آنچه از پدر شنيده  خوانم، زيرا هر می

 ۀزيدم و مقرر داشتم تا برويد و ميوه آوريد و ميومرا برگزيديد، بلکه من شما را برگ
حکم من به ١٧. چه از پدر به نام من درخواست کنيد به شما عطا کند  شما بماند، تا هر

  . شما اين است که يکديگر را دوست بداريد

  نفرت دنيا از پيروان عيسی 

 من نفرت اگر دنيا از شما نفرت دارد، به ياد داشته باشيد که پيش از شما از«١٨
. داشت اگر به دنيا تعلق داشتيد، دنيا شما را چون کسان خود دوست می١٩. داشته است

ام، دنيا از شما نفرت  اّما چون به دنيا تعلق نداريد، بلکه من شما را از دنيا برگزيده
بنده از ارباب خود بزرگتر ‹: کالمی را که به شما گفتم، به ياد داشته باشيد٢٠. دارد
ر مرا آزار رسانيدند، با شما نيز چنين خواهند کرد؛ و اگر کالم مرا نگاه اگ› .نيست

سبب نام من با شما   همه را به  اّما اين٢١. داشتند، کالم شما را نيز نگاه خواهند داشت
اگر نيامده و با ايشان سخن نگفته بودم، ٢٢. شناسند  مرا نمیۀخواهند کرد، زيرا فرستند

کسی که از من نفرت ٢٣. کنون ديگر عذری برای گناهشان ندارندداشتند؛ اّما ا گناه نمی
اگر در ميان آنان کارهايی نکرده بودم که ٢۴. داشته باشد، از پدر من نيز نفرت دارد

اند،  داشتند؛ اّما اکنون، با اينکه آن کارها را ديده کس نکرده است، گناه نمی جز من هيچ
گونه، کالمی که در تورات خودشان آمده   ناي٢۵. هم از من و هم از پدرم نفرت دارند

  › .سبب نفرت داشتند از من بی‹: پيوندد که است به حقيقت می

فرستم بيايد، يعنی روِح راستی  اّما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما می«٢۶
و شما نيز بايد شهادت ٢٧.  من شهادت خواهد دادۀآيد، او خوْد دربار که از نزد پدر می

  . ايد  زيرا از آغاز با من بودهدهيد،



  ١۶يوحنا 
ها اخراج خواهند کرد و  شما را از کنيسه٢. چيزها را به شما گفتم تا نلغزيد اين«١

. پندارد که خدا را خدمت کرده است که شما را بکشد، می رسد که هر حتی زمانی می
ا را به شما گفتم اينه۴. شناسند، نه مرا اين کارها را خواهند کرد، زيرا نه پدر را می٣

آنها را در . رسد، به ياد آوريد که شما را آگاه کرده بودم تا چون زمان وقوعشان فرا
  . آغاز به شما نگفتم، زيرا خود با شما بودم

  کار روح خدا 

اّما ۶› روی؟ کجا می‹پرسيد،  يک نمی روم، و هيچ  خود میۀاکنون نزد فرستند«۵
حال، من به شما راست   با اين٧. ه از غم شده استسبب شنيدن سخنانم، دل شما آکند  به
زيرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ اّما . گويم که رفتنم به سود شماست می

چون او آيد، جهان را مجاب خواهد کرد که ٨. فرستم اگر بروم او را نزد شما می
ه، زيرا به من ايمان لحاظ گنا  به٩. لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصيرکار است  به

و ١١. روم و ديگر مرا نخواهيد ديد لحاظ عدالت، زيرا نزد پدر می  به١٠. آورند نمی
  . لحاظ داوری، زيرا رئيس اين جهان محکوم شده است  به

چيزهای ديگر دارم که به شما بگويم، اّما اکنون يارای شنيدنش را  بسيار«١٢
تمامی حقيقت راهبری خواهد کرد؛ زيرا    را بهاّما چون روِح راستی آيد، شما١٣. نداريد

شنود بيان خواهد کرد و از آنچه  او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می
او مرا جالل خواهد داد، زيرا آنچه را از آِن ١۴. در پيش است با شما سخن خواهد گفت

. ر است، از آِن من استآنچه از آِن پد  هر١۵. من است گرفته، به شما اعالم خواهد کرد
  . رو گفتم آنچه را از آِن من است گرفته، به شما اعالم خواهد کرد  از همين

  دهد  عيسی شاگردان را تسلی می

پس از اندک زمانی، ديگر مرا نخواهيد ديد و پس از اندک زمانی ديگر، باز «١۶
قصود او از اين م«: آنگاه بعضی از شاگردان او به يکديگر گفتند١٧» .مرا خواهيد ديد

پس از اندک زمانی، ديگر مرا نخواهيد ديد، و پس از اندک زمانی ‹سخن چيست که، 
پس به ١٨» ؟›روم زيرا نزد پدر می‹گويد  ؟ يا از اينکه می›ديگر، باز مرا خواهيد ديد

» يابيم؟ گويد، چيست؟ مقصود او را درنمی که می› اندک زمان‹اين «: گفتند يکديگر می
: خواهند از او سؤال کنند؛ پس به ايشان گفت انست که می د  از پيش میاّما عيسی١٩
پس از اندک زمانی، ديگر مرا نخواهيد ‹کنيد که گفتم،  باره با هم بحث می  آيا در اين«

آمين، آمين، به شما ٢٠؟ ›ديد، و پس از اندک زمانی ديگر، باز مرا خواهيد ديد
ّما جهان شادمان خواهد شد؛ شما غمگين گويم، شما زاری و ماتم خواهيد کرد، ا می

کشد،  هنگام زايمان درد می  زن به٢١. خواهيد بود، اّما غم شما به شادی بدل خواهد شد
رسيده است؛ اّما چون فرزندش به دنيا آمد، درد خود را ديگر  رو که ساعت او فرا  از آن

سان،   به همين٢٢. ده استکه شاد است از اين که انسانی به دنيا آم آورد، چرا به ياد نمی
شما نيز اکنون اندوهگينيد؛ اّما باز شما را خواهم ديد و دل شما شادمان خواهد شد و 



چيزی از خوِد من  در آن روز، ديگر٢٣. کس آن شادی را از شما نخواهد گرفت هيچ
 چه از پدر به نام من بخواهيد، آن را  گويم، هر آمين، آمين، به شما می. نخواهيد خواست
ايد؛ بخواهيد تا بيابيد و شاديتان  تا کنون به نام من چيزی نخواسته٢۴. به شما خواهد داد

  . کامل شود

گونه با   اينها را به تمثيل به شما گفتم؛ اّما زمانی فرا خواهد رسيد که ديگر اين«٢۵
در آن روز، ٢۶.  پدر به شما خواهم گفتۀشما سخن نخواهم گفت، بلکه آشکارا دربار

گويم که من از جانب شما از پدر  و به شما نمی. م من درخواست خواهيد کردبه نا
دارد، زيرا شما مرا دوست داشته  که پدر خوْد شما را دوست می چرا٢٧خواهم خواست، 
من از نزد پدر آمدم و به اين جهان وارد ٢٨. ام ايد که از نزد خدا آمده و ايمان آورده

  » .روم ويم و نزد پدر میگ شدم؛ و حال اين جهان را ترک می

حال ٣٠. گويی، نه به تمثيل اکنون آشکارا سخن می«: آنگاه شاگردانش گفتند٢٩
چيز آگاهی و حتی نياز نداری کسی سؤالش را با تو در ميان  دانيم که از همه ديگر می

آيا «: عيسی به آنها گفت٣١» .ای رو، ايمان داريم که از نزد خدا آمده  از همين. نهد
اکنون فرارسيده  رسد، و براستی که هم می اينک زمانی فرا٣٢ واقعًا ايمان داريد؟ اکنون

 خود خواهيد رفت و مرا تنها نۀاست، که پراکنده خواهيد شد و هر يک به خانه و کاشا
اينها را به شما گفتم تا در ٣٣. خواهيد گذاشت؛ اّما من تنها نيستم، زيرا پدر با من است

در دنيا برای شما زحمت خواهد بود؛ اّما دل قوی داريد، زيرا . من آرامش داشته باشيد
  » .ام من بر دنيا غالب آمده

  ١٧يوحنا 
  دعای عيسی برای خود 

. پدر، ساعت رسيده است«: پس از اين سخنان، عيسی به آسمان نگريست و گفت١
زيرا او را بر هر بشری قدرت ٢. پسرت را جالل ده تا پسرت نيز تو را جالل دهد

و اين است حيات ٣. ای، حيات جاويدان بخشد  آنان که به او عطا کردهمۀهای تا به  ادهد
من ۴. ای، بشناسند جاويدان، که تو را، تنها خدای حقيقی، و عيسی مسيح را که فرستاده

گونه تو را بر روی زمين   کمال رساندم، و اين  کاری را که به من سپردی تا بکنم، به
ن ای پدر، تو نيز مرا در حضور خويش جالل ده، به همان پس اکنو۵. جالل دادم

  . جاللی که پيش از آغاز جهان نزد تو داشتم

  دعای عيسی برای شاگردان 

از آِن تو . من نام تو را بر آنان که از جهانيان به من بخشيدی، آشکار ساختم«۶
اند که  ريافتهاکنون د٧. بودند و تو ايشان را به من بخشيدی، و کالمت را نگاه داشتند

زيرا آن کالم را که به من ٨. ای، براستی از جانب توست آنچه به من بخشيده  هر
ام، و  يقين دانستند که از نزد تو آمده  سپردی، بديشان سپردم، و ايشان آن را پذيرفتند و به

درخواست من برای آنهاست؛ من نه برای دنيا ٩. ای ايمان آوردند که تو مرا فرستاده



. ای، زيرا از آِن تو هستند کنم که تو به من بخشيده رای آنهايی درخواست میبلکه ب
آنچه از آِن توست، از آِن من است؛ و در   آنچه از آِن من است، از آِن توست و هر  هر١٠

مانم، اّما آنها هنوز در جهانند؛ من نزد  بيش از اين در جهان نمی١١. ام ايشان جالل يافته
ای حفظ کن، تا   قّدوس، آنان را به قدرت نام خود که به من بخشيدهای پدِر. آيم تو می

من آنها را تا زمانی که با ايشان بودم، حفظ کردم، و ١٢. يک باشند، چنان که ما هستيم
يک از ايشان هالک  هيچ. ای، محافظت نمودم از آنها به قدرت نام تو که به من بخشيده

آيم،  اّما حال نزد تو می١٣. س به حقيقت پيوندد کتب مقّدتۀنشد، جز فرزند هالکت، تا گف
گويم که هنوز در جهانم، تا شادی مرا در خود به کمال  و اين سخنان را زمانی می

من کالم تو را به ايشان دادم، اّما دنيا از ايشان نفرت داشت، زيرا به ١۴. داشته باشند
ن نيست که آنها را از اين درخواستم اي١۵. دنيا تعلق ندارند، چنان که من تعلق ندارم

آنها به اين دنيا تعلق ندارند، ١۶. خواهم از آن شرور حفظشان کنی دنيا ببری، بلکه می
. آنان را در حقيقت تقديس کن؛ کالم تو حقيقت است١٧. چنانکه من نيز تعلق ندارم

من ١٩. ام گونه که تو مرا به جهان فرستادی، من نيز آنان را به جهان فرستاده  همان١٨
  . کنم، تا ايشان نيز به حقيقت تقديس شوند خاطر ايشان تقديس می  خويشتن را به

   پيروانش مۀهدعای عيسی برای 

درخواست من تنها برای آنها نيست، بلکه همچنين برای کسانی است که «٢٠
گونه که تو ای   تا همه يک باشند، همان٢١ پيام آنها به من ايمان خواهند آورد، طۀواس  به
چنان کن که آنها نيز در ما باشند، تا جهان ايمان آورد . ر در من هستی و من در توپد

و من جاللی را که به من بخشيدی، بديشان بخشيدم تا يک ٢٢. ای که تو مرا فرستاده
چنان کن که آنان نيز کامًال . من در آنان و تو در من٢٣گردند، چنانکه ما يک هستيم، 
گونه دوست داشتی که   ای، و ايشان را همان  تو مرا فرستادهيک گردند تا جهان بداند که

ای با من باشند، همان  خواهم آنها که به من بخشيده ای پدر، می٢۴. مرا دوست داشتی
ای؛ زيرا پيش از  جا که من هستم، تا جالل مرا بنگرند، جاللی که تو به من بخشيده

  . داشتی آغاز جهان مرا دوست می

اند  شناسم، و اينها دانسته شناسد، اّما من تو را می دنيا تو را نمیای پدِر عادل، «٢۵
من نام تو را به آنها شناساندم و خواهم شناساند، تا آن محبتی ٢۶. ای که تو مرا فرستاده
  » .ای، در آنها نيز باشد و من نيز در آنها باشم که تو به من داشته

  ١٨يوحنا 
  گرفتار شدن عيسی 

در .  ِقْدرون رفتۀين سخنان، با شاگردانش به آن سوی درعيسی پس از ادای ا١
 او، از آن ۀکنند اّما يهودا، تسليم٢. آمدند  آنجا باغی بود، و عيسی و شاگردانش به آن در

پس يهودا ٣. محل آگاه بود، زيرا عيسی و شاگردانش بارها در آنجا گرد آمده بودند
. گرفته، به آنجا آمد  و َفريسيان را برگروهی از سربازان و نيز مأموراِن سران کاهنان 

دانست چه بر وی  عيسی، با آنکه می۴. ايشان با چراغ و مشعل و سالح به آنجا رسيدند



عيسای «: پاسخ دادند۵» جوييد؟ که را می«: خواهد گذشت، پيش رفت و به ايشان گفت
چون ۶. ه بود او نيز با آنها ايستادۀکنند يهودا، تسليم» .من هستم«: گفت» .ناصری را

بار از ايشان  پس ديگر٧. آنان پس رفته بر زمين افتادند» من هستم،«عيسی گفت، 
به شما گفتم که «: پاسخ داد٨» .عيسای ناصری را«: گفتند» جوييد؟ که را می«: پرسيد

اين را گفت تا آنچه پيشتر ٩» .خواهيد، بگذاريد اينها بروند پس اگر مرا می. خودم هستم
  » .يک از آنان را که به من بخشيدی، از دست ندادم هيچ«: قيقت پيوندد کهگفته بود به ح

کشيد و ضربتی بر خادِم   آنگاه َشمعون ِپطُرس خنجری را که داشت، بر١٠
عيسی به ِپطُرس ١١. نام آن خادم مالخوس بود. اعظم زد و گوش راستش را بريد کاهن
  » ه پدر به من داده است، بنوشم؟آيا نبايد جامی را ک! خنجر خويش در نيام کن«: گفت

  بازجويی از عيسی در برابر سران يهود و انکار ِپطُرس 

آنگاه سربازان، همراه با فرمانده خويش و مأموران يهودی عيسی را گرفتار ١٢
اعظِم  او پدرزن قيافا، کاهن. و نخست نزد َحّنا بردند١٣آنها دستهای او را بستند . کردند

 همان بود که به يهوديان توصيه کرد که بهتر است يک تن در قيافا١۴. آن زمان بود
  . راه قوم بميرد

آن شاگرد از . َشمعون ِپطُرس و شاگردی ديگر نيز از پی عيسی روانه شدند١۵
اّما ِپطُرس ١۶. اعظم درآمد  کاهننۀخاپس با عيسی به حياط . اعظم بود آشنايان کاهن

اعظم بود، بيرون رفت و با  آشنايان کاهنپس آن شاگرد ديگر که از . پشت در ايستاد
 دربان از مۀآنگاه آن خاد١٧. زنی که دربان بود، گفتگو کرد و ِپطُرس را به داخل برد

  » .نيستم«: ِپطُرس پاسخ داد» تو که از شاگردان آن مرد نيستی؟«: ِپطُرس پرسيد

 ايستاده خادمان و مأموران آتشی با زغال افروخته و بر ِگرد آن. هوا سرد بود١٨
  . کرد ِپطُرس نيز با آنان ايستاده بود و خود را گرم می. کردند بودند و خود را گرم می

: او پاسخ داد٢٠.  شاگردان و تعاليمش پرسيدۀاعظم از عيسی دربار پس کاهن١٩
ام و همواره در کنيسه و در معبد که محل گرد آمدن  من به جهان آشکارا سخن گفته«
پرسی؟ از  چرا از من می٢١. ام ام و چيزی در نهان نگفته يم داده يهوديان است، تعلمۀه

چون ٢٢» .ام دانند به ايشان چه گفته آنان نيک می! اند آنان بپرس که سخنان مرا شنيده
: اش سيلی زد و گفت اين را گفت، يکی از نگهبانان که آنجا ايستاده بود، بر گونه

اگر خطا گفتم، بر «: يسی جواب دادع٢٣» دهی؟ اعظم پاسخ می گونه به کاهن  اين«
آنگاه َحّنا او را ٢۴» زنی؟ خطايم شهادت ده؛ اّما اگر راست گفتم، چرا مرا می

  . اعظم فرستاد بسته نزد قيافا کاهن دست

کرد، برخی از  در همان حال که َشمعون ِپطُرس ايستاده بود و خود را گرم می٢۵
» .نيستم! نه«: او انکار کرد و گفت» تو که از شاگردان او نيستی؟«: او پرسيدند

کس بود که ِپطُرس گوشش را بريده   اعظم که از خويشان آن يکی از خادمان کاهن٢۶
همان . ِپطُرس باز انکار کرد٢٧» آيا من خوْد تو را با او در آن باغ نديدم؟«: بود، گفت

  . آورد  دم خروسی بانگ بر



   عيسی در حضور پيالُتس مۀمحاک

آنان خود وارد کاخ . سحرگاه بود. نزد قيافا به کاخ فرماندار بردندعيسی را از ٢٨
پس پيالُتس نزد ايشان بيرون آمد و ٢٩. نشدند تا نجس نشوند و بتوانند ِپَسح را بخورند

اگر مجرم «: جواب داده، گفتند٣٠» کنيد؟ اين مرد را به چه جرمی متهم می«: پرسيد
شما خود او را ببريد و بنا «: ُتس به ايشان گفتپيال٣١» .کرديم نبود، به تو تسليمش نمی

» . اعدام کسی را نداريمۀما اجاز«: يهوديان گفتند» .بر شريعت خويش محاکمه کنيد
 عيسی در مورد چگونگی مرگی که در انتظارش بود، به حقيقت تۀسان گف  بدين٣٢
  . پيوست می

آيا تو پادشاه «: گفتخوانده، به او  پس پيالُتس به کاخ بازگشت و عيسی را فرا٣٣
 من به ۀگويی، يا ديگران دربار آيا اين را تو خوْد می«: عيسی پاسخ داد٣۴» يهودی؟
ام؟ قوم خودت و سران کاهنان، تو  مگر من يهودی«: پيالُتس پاسخ داد٣۵» اند؟ تو گفته

پادشاهی من از اين جهان «: عيسی پاسخ داد٣۶» ای؟ اند؛ چه کرده را به من تسليم کرده
دست يهوديان گرفتار   جنگيدند تا به ام از اين جهان بود، خادمانم می اگر پادشاهی. يستن

پس تو «: پيالُتس از او پرسيد٣٧» .اّما پادشاهی من از اين جهان نيست. نيايم
رو زاده شدم   من از اين. گويی که من پادشاهم تو خود می«: عيسی پاسخ داد» پادشاهی؟
پس هر کس که به حقيقت تعلق . دم تا بر حقيقت شهادت دهمرو به جهان آم  و از اين

  » حقيقت چيست؟«: پيالُتس پرسيد٣٨» .دهد می دارد، به ندای من گوش فرا

من هيچ سببی «: چون اين را گفت، باز نزد يهوديان بيرون رفت و به آنها گفت
 زندانی اّما شما را رسمی هست که در عيد ِپَسح يک٣٩. برای محکوم کردن او نيافتم
آنها در پاسخ فرياد سر ۴٠» خواهيد پادشاه يهود را آزاد کنم؟ را برايتان آزاد کنم؛ آيا می

  . اّما باْرَاّبا شورشی بود» !او را نه، بلکه باْرَاّبا را آزاد کن«: دادند

  ١٩يوحنا 
  حکم مصلوب کردن عيسی 

سربازان تاجی از و ٢. اش زنند آنگاه پيالُتس عيسی را گرفته، دستور داد تازيانه١
: گفتند و نزدش آمده، می٣خار بافته، بر سرش نهادند و ردايی ارغوانی بر او پوشاندند، 

  . زدند و او را سيلی می» !درود بر تو، ای پادشاه يهود«

اينک او را نزد شما «: بار بيرون آمد و يهوديان را گفت سپس پيالُتس ديگر۴
پس عيسی ۵» .بی برای محکوم کردن او نيافتمآورم تا بدانيد که من هيچ سب بيرون می

اينک آن «: پيالُتس به آنها گفت. تاج خار بر سر و ردای ارغوانی بر تن بيرون آمد
بر «: آورده، گفتند  چون سران کاهنان و نگهبانان معبد او را ديدند، فرياد بر۶» !انسان

 را ببريد و مصلوب شما خوْد او«: پيالُتس به ايشان گفت» !بر صليبش کن! صليبش کن
ما «: يهوديان در پاسخ او گفتند٧» .ام کنيد، چون من سببی برای محکوم کردن او نيافته

  » .کند پسر خداست بر آن او بايد بميرد، زيرا ادعا می را شريعتی است که بنا



و باز به درون کاخ بازگشت و از ٩چون پيالُتس اين را شنيد، هراسانتر شد، ٨
پس پيالُتس او را ١٠. اّما عيسی پاسخی به او نداد» ای؟ از کجا آمدهتو «: عيسی پرسيد

دانی که قدرت دارم آزادت کنم و قدرت دارم بر  گويی؟ آيا نمی به من هيچ نمی«: گفت
داشتی، اگر از باال به تو داده  هيچ قدرت بر من نمی«: عيسی گفت١١» صليبت کشم؟

از آن ١٢» . تسليم کرد، بسی بزرگتر استرو، گناه آن که مرا به تو نشده بود؛ از اين
اگر اين مرد را آزاد «: پس پيالُتس کوشيد آزادش کند، اّما يهوديان فريادزنان گفتند

  » .گويد ضد قيصر سخن می  که ادعای پادشاهی کند، بر هر. کنی، دوست قيصر نيستی

داوری چون پيالُتس اين سخنان را شنيد، عيسی را بيرون آورد و خود بر مسند ١٣
خوانده » َجّباتا«معروف بود و به زبان عبرانيان » سنگفرش«نشست، در مکانی که به 

پيالُتس به . شد عيد ِپَسح بود و ظهر نزديک می» يۀته«آن روز، روز ١۴. شد می
او ! او را از ميان بردار«: آوردند  آنها فرياد بر١۵» !اينک پادشاه شما«: يهوديان گفت

» آيا پادشاهتان را مصلوب کنم؟«: پيالُتس گفت» !ر صليبش کنرا از ميان بردار و ب
سرانجام پيالُتس ١۶» .ما را پادشاهی نيست جز قيصر«: سران کاهنان پاسخ دادند

  . عيسی را به آنها سپرد تا بر صليبش کشند

  بر صليب شدن عيسی 

 سوی محلی  عيسی صليب بر دوش بيرون رفت، به١٧. آنگاه عيسی را گرفته، بردند
آنجا او را بر صليب ١٨. شود به نام جمجمه که به زبان عبرانيان ُجلُجتا خوانده می

با او دو تن ديگر نيز در دو جانبش مصلوب شدند و عيسی در ميان قرار . کشيدند
بر . ای نوشتند و آن را بر باالی صليب نصب کردند به فرمان پيالُتس کتيبه١٩. داشت

بسياری از يهوديان آن کتيبه را ٢٠. ، پادشاه يهودعيسای ناصری: آن نوشته شده بود
خواندند، زيرا جايی که عيسی بر صليب کشيده شد نزديک شهر بود و آن کتيبه به زبان 

: پس سراِن کاهناِن يهود به پيالُتس گفتند٢١. عبرانيان و التينی و يونانی نوشته شده بود
» .ت که من پادشاه يهودم، بلکه بنويس اين مرد گفته اس›پادشاه يهود‹ننويس «
  » .آنچه نوشتم، نوشتم«: پيالُتس پاسخ داد٢٢

های او را گرفته، به چهار سهم  چون سربازان عيسی را به صليب کشيدند، جامه٢٣
اّما آن جامه .  زيرين او را نيز ستاندندمۀو جا. گرفتند  تقسيم کردند و هر يک سهمی بر

: پس به يکديگر گفتند٢۴. يين بافته شده بوددرز نداشت، بلکه يکپارچه از باال به پا
 کتاب تۀسان گف  بدين» .اين را تکه نکنيم، بلکه قرعه بيفکنيم تا ببينيم از آِن که شود«

  : آسمانی به حقيقت پيوست که

  هايم را بين خود تقسيم کردند  جامه«

  » .و بر لباسم قرعه افکندند

  . پس سربازان چنين کردند



مادر او و خواهِر مادرش، و نيز مريم زن ْکلوپاس و نزديک صليب عيسی، ٢۵
چون عيسی مادرش و آن شاگردی را که دوست ٢۶. مريم َمْجَدلّيه ايستاده بودند

سپس به ٢٧. »بانو، اينک پسرت«: داشت در کنار او ايستاده ديد، به مادر خود گفت می
  .  خود بردنۀاخاز آن ساعت، آن شاگرد، او را به » .اينک مادرت«: آن شاگرد گفت

  مرگ عيسی 

انجام رسيده است، برای آنکه کتاب آسمانی   چيز به آنگاه عيسی آگاه از اينکه همه٢٨
پس اسفنجی . در آنجا ظرفی بود پر از شراب ترشيده٢٩» .ام تشنه«: تحقق يابد، گفت

چون عيسی ٣٠. ای از زوفا گذاشته، پيش دهان او بردند آغشته به شراب را بر شاخه
  . سپس سر خم کرد و روح خود را تسليم نمود» .انجام رسيد  به«: را چشيد، گفتشراب 

از آنجا که سران يهود . بود، و روز بعد، َشّبات بزرگ» تهيه«آن روز، روز ٣١
خواستند اجساد تا روز بعد بر صليب بماند، از پيالُتس خواستند که ساق پاهای آن  نمی

پس سربازان آمدند و ٣٢. ب پايين بياورندسه تن را شکسته، اجسادشان را از صلي
اّما ٣٣. ساقهای نخستين شخص و آن ديگر را که با عيسی بر صليب شده بود، شکستند

اّما يکی از ٣۴. چون به عيسی رسيدند و ديدند مرده است، ساقهای او را نشکستند
آن که ٣۵. دم خون و آب از آن روان شد ای به پهلوی او فرو برد که در سربازان نيزه

داند  شهادت او راست است و او می. دهد تا شما نيز ايمان آوريد اين را ديد، شهادت می
هيچيک «: اينها واقع شد تا کتاب آسمانی به حقيقت پيوندد که٣۶. گويد که حقيقت را می

آن «: گويد و نيز بخشی ديگر از کتاب که می٣٧» از استخوانهايش شکسته نخواهد شد،
  » . زدند، خواهند نگريسترا که بر او نيزه

  خاکسپاری عيسی 

. گيرد  آنگاه يوسف، اهل رامه، از پيالُتس اجازه خواست که پيکر عيسی را بر٣٨
پيالُتس به او . يوسف از پيروان عيسی بود، اّما در نهان، زيرا از يهوديان بيم داشت

تر شبانه نزد نيقوديموس نيز که پيش٣٩. گرفت  پس آمده، پيکر عيسی را بر. اجازه داد
. ای از ُمر و عود به وزن يکصد ليترا آورد عيسی رفته بود، آمد و با خود آميخته

رسم تدفين يهود با عطريات در کفن   گرفته، آن را به  پس آنها پيکر عيسی را بر۴٠
ای تازه وجود  آنجا که عيسی بر صليب شد، باغی بود و در آن باغ مقبره۴١. پيچيدند

يهود بود و » يۀته«پس چون روز ۴٢. ای در آن گذاشته نشده بود هداشت که هنوز مرد
  . آن مقبره نيز نزديک بود، پيکر عيسی را در آن گذاشتند

  ٢٠يوحنا 
   خالی ۀمقبر

در نخستين روز هفته، سحرگاهان، هنگامی که هوا هنوز تاريک بود، مريم ١
پس دوان دوان ٢. شده استَمْجَدلّيه به مقبره آمد و ديد که سنگ از برابر آن برداشته 



داشت، رفت و به آنان  نزد َشمعون ِپطُرس و آن شاگرد ديگر که عيسی دوستش می
پس ِپطُرس همراه ٣» .اند دانيم کجا گذاشته اند و نمی سرورمان را از مقبره برده«: گفت

دويدند؛  و هر دو با هم می۴. سوی مقبره روان شدند  با آن شاگرد ديگر بيرون آمده، به
پس خم ۵. ّما آن شاگرد ديگر تندتر رفته، از ِپطُرس پيش افتاد و نخست به مقبره رسيدا

پس ۶. های کفن در آنجا هست، اّما درون مقبره نرفت شده، نگريست و ديد که پارچه
های کفن در آنجا  َشمعون ِپطُرس نيز از پی او آمد و درون مقبره رفته، ديد که پارچه

های کفن نبود، بلکه  د سر عيسی بسته بودند در کنار پارچهاّما دستمالی که گر٧هست، 
پس آن شاگرد ديگر نيز که نخست ٨. جداگانه تا شده و در جايی ديگر گذاشته شده بود

زيرا هنوز کتب مقّدس را ٩. به مقبره رسيده بود، به درون آمد و ديد و ايمان آورد
 خود نۀخااه آن دو شاگرد به آنگ١٠. درک نکرده بودند که او بايد از مردگان برخيزد

  . بازگشتند

  ظاهر شدن عيسی بر مريم َمْجَدلّيه 

او گريان خم شد تا . گريست و اّما مريم، بيرون، نزديک مقبره ايستاده بود و می١١
های سفيد بر تن داشتند و آنجا  آنگاه دو فرشته را ديد که جامه١٢. درون مقبره بنگرد  به

د، يکی در جای سر و ديگری در جای پاهای او نشسته که پيکر عيسی نهاده شده بو
اند و  سرورم را برده«: او پاسخ داد» ای زن، چرا گريانی؟«: آنها به او گفتند١٣. بودند
چون اين را گفت برگشت و عيسی را آنجا ايستاده ديد، اّما ١۴» .اند دانم کجا گذاشته نمی

مريم به » جويی؟  که را میای زن، چرا گريانی؟«: عيسی به او گفت١۵. نشناخت
ای، به من بگو کجا  سرورم، اگر تو او را برداشته«: گمان اينکه باغبان است، گفت

مريم روی به جانب » !مريم«: عيسی صدا زد١۶» .گيرم  ای تا بروم و او را بر گذاشته
: عيسی به او گفت١٧). يعنی استاد(» !َرّبونی«: او گرداند و به زبان عبرانيان گفت

بلکه نزد برادرانم برو و به آنها . ام ر من مياويز، زيرا هنوز نزد پدر صعود نکردهب«
مريم ١٨» .کنم بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود می

و آنچه به او گفته بود، » !ام خداوند را ديده«َمْجَدلّيه رفت و شاگردان را خبر داد که 
  . بديشان بازگفت

  ن عيسی بر شاگردان ظاهر شد

شامگاه همان روز، که نخستين روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرد هم بودند ١٩
سالم بر «: و درها از ترس يهوديان قفل بود، عيسی آمد و در ميان ايشان ايستاد و گفت

شاگردان با ديدن . چون اين را گفت، دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد٢٠» !شما
گونه که پدر مرا   همان! سالم بر شما«: عيسی باز به آنان گفت٢١.  شادمان شدندخداوند

القدس  روح«: با گفتن اين سخن، دميد و فرمود٢٢» .فرستم فرستاد، من نيز شما را می
اگر گناهان کسی را ببخشاييد، بر آنها بخشيده خواهد شد؛ و اگر گناهان ٢٣. را بيابيد

  » .ابخشوده خواهد ماندکسی را نابخشوده بگذاريد، ن

  عيسی و توما 



شد، با  هنگامی که عيسی آمد، توما، يکی از آن دوازده، که دوقلو نيز خوانده می٢۴
اّما او به ايشان » !ايم خداوند را ديده«: پس ديگر شاگردان به او گفتند٢۵. ايشان نبود

جای ميخها تا خوْد نشان ميخها را در دستهايش نبينم و انگشت خود را بر «: گفت
پس از ٢۶» .نگذارم و دست خويش را در سوراخ پهلويش ننهم، ايمان نخواهم آورد

در حالی که درها . هشت روز، شاگردان عيسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود
آنگاه به توما ٢٧» !سالم بر شما«: قفل بود، عيسی آمد و در ميان ايشان ايستاد و گفت

ينجا بگذار و دستهايم را ببين، و دست خود را پيش آور و در انگشت خود را ا«: گفت
: توما به او گفت٢٨» .ايمان مباش، بلکه ايمان داشته باش سوراخ پهلويم بگذار و بی

آيا چون مرا ديدی ايمان آوردی؟ «: عيسی گفت٢٩» !خداوند من و خدای من«
  » .حال آنان که ناديده، ايمان آورند  به  خوشا

   هدف اين کتاب

ظهور رسانيد که در اين کتاب   عيسی آيات بسياِر ديگر در حضور شاگردان به٣٠
، پسر »مسيح«اّما اينها نوشته شد تا ايمان آوريد که عيسی همان ٣١. نوشته نشده است

  . خداست، و تا با اين ايمان، در نام او حيات داشته باشيد

  ٢١يوحنا 
  ظاهر شدن عيسی بر هفت تن از شاگردان 

 تيِبريه بر شاگردان چۀز اين وقايع، عيسی بار ديگر خود را در کنار درياپس ا١
روزی َشمعون ِپطُرس، تومای معروف به ٢: او اينچنين نمايان گشت. نمايان ساخت

. دوقلو، َنَتنائيل از مردمان قانای جليل، پسران ِزِبدی و دو شاگرد ديگر با هم بودند
ما نيز با تو «: آنها گفتند» .روم صيد ماهی میمن به «: َشمعون ِپطُرس به آنها گفت٣
. اّما در آن شب چيزی صيد نکردند. پس بيرون رفته، سوار قايق شدند» .آييم می
او ۵. سحرگاهان، عيسی در کنار ساحل ايستاد؛ اّما شاگردان درنيافتند که عيسی است۴

: گفت۶» !نه«: پاسخ دادند» ای فرزندان، چيزی برای خوردن نداريد؟«: به آنها گفت
ايشان چنين کردند و از » .تور را به جانب راست قايق بيندازيد که خواهيد يافت«

شاگردی که عيسی دوستش ٧. فراوانی ماهی قادر نبودند تور را به درون قايق بکشند
َشمعون ِپطُرس چون شنيد او خداوند است، » !خداوند است«: داشت، به ِپطُرس گفت می
 و خود را -در آورده بود    زيرا آن را از تن به-د خويش پيچيد  خود را گرمۀدم جا در

اّما ديگر شاگردان با قايق آمدند، در حالی که توِر پر از ماهی را با ٨. به دريا افکند
  .  آنها با ساحل فقط دويست ذراع بودلۀکشيدند، زيرا فاص خود می

ماهی بر آن نهاده چون به ساحل رسيدند، ديدند آتشی با زغال افروخته است و ٩
اکنون گرفتيد،  از آن ماهيها که هم«: عيسی به ايشان گفت١٠. شده، و نان نيز هست

توْر پر از . َشمعون ِپطُرس به درون قايق رفت و تور را به ساحل کشيد١١» .بياوريد
و با اينکه شمار ماهيها بدين حد . ماهيهای بزرگ بود، به تعداد صد و پنجاه و سه ماهی

هيچيک » .بياييد صبحانه بخوريد«: عيسی به ايشان گفت١٢. د، تور پاره نشدزياد بو



دانستند که او خداوند  زيرا می» تو کيستی؟«از شاگردان جرئت نکرد از او بپرسد، 
اين ١۴. گرفت و به آنها داد، و نيز ماهی را  عيسی پيش آمده، نان را بر١٣. است

 مردگان بر شاگردان خويش نمايان سّومين بار بود که عيسی پس از برخاستن از
  . شد می

  گفتگوی عيسی با ِپطُرس 

ای َشمعون، پسر يونا، آيا «: پس از صبحانه، عيسی از َشمعون ِپطُرس پرسيد١۵
دانی که دوستت  بله سرورم؛ تو می«: او پاسخ داد» داری؟ مرا بيش از اينها دوست می

بار دّوم عيسی از او ١۶» .نهای من مراقبت ک از بره«: عيسی به او گفت» .دارم
بله سرورم؛ «: او پاسخ داد» داری؟ ای َشمعون، پسر يونا، آيا مرا دوست می«: پرسيد
بار سّوم ١٧» .گوسفندان مرا شبانی کن«: عيسی گفت» .دانی که دوستت دارم می

ِپطُرس از اينکه » داری؟ ای َشمعون پسر يونا، آيا مرا دوست می«: عيسی به او گفت
: آزرده شد و پاسخ داد» داری؟ آيا مرا دوست می« بار از او پرسيد، عيسی سه

از «: عيسی گفت» .دانی که دوستت دارم چيز آگاهی؛ تو می سرورم، تو از همه«
گويم، زمانی که جوانتر بودی کمر  آمين، آمين، به تو می١٨. گوسفندان من مراقبت کن

 اّما چون پير شوی دستهايت را رفتی؛ خواستی می بستی و هر جا که می می  خويش بر
» .خواهی خواهد برد بسته، به جايی که نمی  خواهی گشود و ديگری کمر تو را بر

کرد که ِپطُرس با آن خدا را جالل  عيسی با اين سخن به چگونگی مرگی اشاره می١٩
  » .از پی من بيا«: سپس عيسی به او گفت. داد می

داشت از پی آنها   که عيسی دوستش میآنگاه ِپطُرس برگشت و ديد آن شاگردی٢٠
 عيسی تکيه زده و از او پرسيده بود، نۀاو همان بود که در وقت شام بر سي. آيد می
چون ِپطُرس او را ديد، از ٢١» سرورم، کيست که تو را تسليم دشمن خواهد کرد؟«

اگر بخواهم «: عيسی به او گفت٢٢» شود؟ سرور من، پس او چه می«: عيسی پرسيد
پس اين گمان در ميان ٢٣» !ا بازگشت من باقی بماند، تو را چه؟ تو از پی من بيااو ت

برادران شايع شد که آن شاگرد نخواهد مرد، حال آنکه عيسی به ِپطُرس نگفت که او 
  » اگر بخواهم او تا بازگشت من باقی بماند، تو را چه؟«نخواهد مرد، بلکه گفت 

ما . دهد و اينها را نوشته است هادت میهمان شاگرد است که بر اين چيزها ش٢۴
  . دانيم که شهادت او راست است می

  خاتمه 

شد، گمان  عيسی کارهای بسيار ديگر نيز کرد که اگر يک به يک نوشته می٢۵
  .داشت ها را می کنم حتی تمامی جهان نيز گنجايش آن نوشته نمی

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اعمال رسوالن
 ١اعمال 

  صعود عيسی به آسمان 

 اموری تأليف کردم که عيسی مۀهی ِتئوفيلوس، من اثر نخست خود را در باب ا١
القدس   روحطۀواس  تا روزی که به٢به عمل نمودن و تعليم دادنشان آغاز کرد 

او پس از رنج ٣.  خود داد و سپس به باال برده شدۀدستورهايی به رسوالن برگزيد
.  بسيار ثابت کرد که زنده شده استکشيدن، خويشتن را بر آنان ظاهر ساخت و با داليل

 پادشاهی خدا با ايشان سخن ۀشد و دربار مدت چهل روز بر آنان ظاهر می  پس به
اورشليم را ترک «: يک بار در حين صرف غذا بديشان امر فرمود که۴. گفت می

زيرا يحيی با آب تعميد ۵. ايد  پدر باشيد که از من شنيدهۀمکنيد، بلکه منتظر آن وعد
  » .القدس تعميد خواهيد يافت اد، اّما چند روزی بيش نخواهد گذشت که شما با روحد می

خداوندا، آيا در اين زمان است که «: پس چون گرد هم آمده بودند، از او پرسيدند۶
  » خواهی گردانيد؟  پادشاهی را به اسرائيل باز

ختيار خود بر شما نيست که ايام و زمانهايی را که پدر در ا«: عيسی پاسخ داد٧
القدس بر شما آيد، قدرت خواهيد يافت و در  اّما چون روح٨نگاه داشته است بدانيد؛ 

  » .اورشليم و تمامی يهوديه و سامره و تا دورترين نقاط جهان، شاهدان من خواهيد بود



نگريستند، به باال برده شد و ابری  پس از گفتن اين سخنان، در حالی که ايشان می٩
رفت و شاگردان به آسمان  هنگامی که می١٠. گرفت   چشمان ايشان براو را از مقابل

ای مردان «: و گفتند١١چشم دوخته بودند، ناگاه دو مرِد سفيدپوش در کنارشان ايستادند 
ايد؟ همين عيسی که از ميان شما به آسمان  جليلی، چرا ايستاده به آسمان چشم دوخته

  » .که ديديد به آسمان رفتگونه   خواهد آمد، به همين برده شد، باز

  جای يهودا  انتخاب َمتياس به

آن کوه بيش از . آنگاه شاگردان از کوه موسوم به زيتون به اورشليم بازگشتند١٢
چون به شهر رسيدند، به ١٣. مسافت يک روز َشّبات با اورشليم فاصله نداشت

وب و آندرياس، فيليُپس آنان ِپطُرس و يوحنا، يعق. ای رفتند که اقامتگاهشان بود باالخانه
و توما، َبرتوْلما و َمّتی، يعقوب فرزند َحْلفای و َشمعون غيور و يهودا فرزند يعقوب 

ايشان همگی به همراه زنان و نيز مريم مادر عيسی و برادران او، يکدل ١۴. بودند
  . تمامی وقت خود را وقف دعا کردند

ملگی حدود يکصد و بيست يکی از آن روزها، ِپطُرس در ميان برادران که ج١۵
 کتب مقّدس بايد به حقيقت تۀای برادران، آن نوش«: و گفت١۶تن بودند، ايستاد 

 يهودا، راهنمای ۀالقدس مدتها پيش به زبان داوود دربار پيوست که در آن روح می
شد و  زيرا او يکی از ما محسوب می١٧. گرفتارکنندگان عيسی، پيشگويی کرده بود

  » . داشتسهمی در اين خدمت

افتاد و از   روی در  يهودا با پاداش شرارت خود قطعه زمينی خريد و در آن به(١٨
ساکنان اورشليم همه از اين ١٩. ميان پاره شد و امعا و احشايش همه بيرون ريخت

  .) ، يعنی زمين خون ناميدند»ِدما َحَقْل«واقعه آگاه شدند و به زبان خود آن محل را 

  : وشته شده استدر کتاب مزامير ن«٢٠

  اش متروک گردد  باشد که خانه« ‹

  › و کس در آن مأوا نگيرد،

  : و نيز آمده است

  › .باشد که منصب نظارتش نيز به ديگری سپرده شود« ‹

رو الزم است از ميان کسانی که در تمام مدت آمد و رفت عيسای خداوند   از اين٢١
حيی تا روزی که عيسی از نزد ما باال از زمان تعميد ي٢٢اند،  در ميان ما، با ما بوده

  » .برده شد، يکی از آنان با ما از شاهدان رستاخيز عيسی گردد

شد و او را به نام  يوسف را که َبرسابا خوانده می: پس دو تن را پيشنهاد کردند٢٣
خداوندا، تو از قلوب «: آنگاه چنين دعا کردند٢۴. شناختند، و َمتياس را يوستوس هم می

تا ٢۵ای  يک از اين دو را برگزيده  تو خود بر ما عيان فرما که کدامين. گاهیهمگان آ



تافت و به جايی   اين خدمت رسالت را بر عهده گيرد، خدمتی که يهودا از آن روی بر
گونه او   بدين. سپس قرعه انداختند و به نام َمتياس افتاد٢۶» .رفت که بدان تعلق داشت

  .  يازده رسول پيوستۀبه جرگ

  ٢اعمال 
  القدس در ِپنتيکاست  نزول روح

که ناگاه صدايی ٢رسيد، همه يکدل در يک جا جمع بودند   چون روز ِپنتيکاست فرا١
ای را که در آن نشسته بودند،  همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانه

 و بر هر های آتش که تقسيم شد هايی ديدند همچون زبانه آنگاه، زبانه٣. تمامی پر کرد  به
» روح«گونه که   القدس ُپر گشتند و آن سپس همه از روح۴. يک از ايشان قرار گرفت

  . گفتن آغاز کردند بخشيد، به زبانهای ديگر سخن بديشان قدرت تکّلم می

سر    ممالک زير آسمان، در اورشليم بهمۀهدر آن روزها، يهوديان خداترس، از ۵
آمده، غرق شگفتی شدند، زيرا هر  عتی گردچون اين صدا برخاست، جما۶. بردند می

زده،  پس حيران و بهت٧. گويند شنيد که آنان به زبان خودش سخن می يک از ايشان می
پس چگونه هر يک ٨گويند جملگی اهل جليل نيستند؟  مگر اينها که سخن می«: گفتند
ن، مردمان پارتها و مادها و ايالميا٩گويند؟  شنويم که به زبان زادگاه ما سخن می می
و ْفريجيه و پامفيليه و مصر و ١٠النهرين و يهوديه و کاپادوکيه و پونتوس و آسيا  بين

؛ و )شده چه يهودی و چه يهودی(١١نواحی ليبی متصل به قيَروان و نيز زائران رومی 
شنويم که اينان به زبان ما مدح اعمال   همه می-همچنين مردمان ْکِرت و عربستان 

: پرسيدند پس همگی متحير و سرگشته از يکديگر می١٢» .گويند عظيم خدا را می
  » معنی اين رويداد چيست؟«

  » !اينان مست شرابند«: گفتند اّما برخی نيز ريشخندکنان می١٣

  پيام ِپطُرس 

آنگاه ِپطُرس با آن يازده تن برخاست و صدای خود را بلند کرده، خطاب بديشان ١۴
گويم بدّقت گوش  رشليم، اين را دريابيد و به آنچه میای يهوديان و ای ساکنان او«: گفت
ايد مست نيستند، زيرا هنوز ساعت  خالف آنچه شما پنداشته  اين مردان، بر١۵! دهيد  فرا

اش چنين پيشگويی  بلکه اين همان است که يوئيل نبی درباره١۶! سّوم از روز است
  : کرده بود

  : فرمايد خدا می«‹١٧

  . خواهم ريخت خود بر تمامی بشر فرودر روزهای آخر از روح 

  پسران و دخترانتان نبّوت خواهند کرد، 



  . جوانانتان رؤياها خواهند ديد و پيرانتان خوابها

  و نيز در آن روزها، ١٨

  حتی بر غالمان و کنيزانم، 

  خواهم ريخت  از روح خود فرو

  . و آنان نبّوت خواهند کرد

  باال، در آسمان، عجايب، ١٩

  . ظهور خواهم آورد  ر زمين، آياتی از خون و آتش و بخار بهو پايين، ب

  رسيدن روز عظيم و پرشکوه خداوند   پيش از فرا٢٠

  . خورشيد به تاريکی و ماه به خون بدل خواهد شد

  › .که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد يافت آنگاه هر٢١

عيسای ناصری مردی چنان که خود آگاهيد، : ای قوم اسرائيل، اين را بشنويد«٢٢
دست او در ميان شما ظاهر ساخت، بر   بود که خدا با معجزات و عجايب و آياتی که به

بر مشّيت و پيشدانی خدا به شما تسليم کرده شد و  آن مرد بنا٢٣. حقانيتش گواهی داد
ولی خدا او را از دردهای مرگ ٢۴. دينان بر صليبش کشيده، کشتيد دست بی  شما به

. رخيزانيد، زيرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه داردرهانيده، ب
  : فرمايد  او میۀچنان که داوود دربار٢۵

  ام،  خداوند را همواره پيش روی خود ديده« ‹

  . چه او بر دست راست من است تا متزلزل نشوم

  رو دلم شاد است و زبانم در وجد،   از اين٢۶

  . هد بودو بدنم نيز در اميد ساکن خوا

  که جانم را در جهان مردگان رها نخواهی کرد  چرا٢٧

  . و نخواهی گذاشت قّدوست فساد ببيند

  ای،  تو راههای حيات را به من نموده٢٨

  › .و با حضور خود مرا از شادی لبريز خواهی کرد



توانم با اطمينان به شما بگويم که داووِد پاْترياْرک وفات يافت  ای برادران، می«٢٩
دانست  اّما او نبی بود و می٣٠. اش نيز تا به امروز نزد ما باقی است فن شد و مقبرهو د

خدا برايش سوگند خورده است که کسی را از نسل او بر تخت سلطنت وی خواهد 
 رستاخيز مسيح گفت که جان او در جهان ۀپس آينده را پيشاپيش ديده، دربار٣١. نشانيد

خدا همين عيسی را برخيزانيد و ما ٣٢. د نبيندمردگان رها نگردد و بدنش نيز فسا
القدِس  دست راست خدا باال برده شد و از پدر، روح  او به٣٣. همگی شاهد بر آنيم

. ريخته است شنويد، فرو بينيد و می موعود را دريافت کرده، اين را که اکنون می
  : همه گفت  زيرا داوود خود به آسمان صعود نکرد، و با اين٣۴

  : ند به خداوند من گفتخداو« ‹

  دست راست من بنشين   به«

  »› .تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زير پايت سازم٣۵

يقين بدانند که خدا اين عيسی را که شما بر صليب   پس قوم اسرائيل، جملگی به«٣۶
  » .کشيديد، خداوند و مسيح ساخته است

ای «:  رسوالن گفتندچون اين را شنيدند، دلريش گشته، به ِپطُرس و ساير٣٧
  » برادران، چه کنيم؟

توبه کنيد و هر يک از شما به نام عيسی مسيح برای «: ِپطُرس بديشان گفت٣٨
زيرا اين ٣٩. القدس را خواهيد يافت آمرزش گناهان خود تعميد گيريد که عطای روح

ای که خداونْد خد  کسانی است که دورند، يعنی هرمۀهوعده برای شما و فرزندانتان و 
  » .خواَند  ما او را فرا

خود را از «: ِپطُرس با سخنان بسيار ديگر شهادت داد و ترغيبشان کرده، گفت۴٠
در همان روز . پس پيام او را پذيرفتند و تعميد گرفتند۴١» !اين نسل منحرف برهانيد

  . حدود سه هزار تن بديشان پيوستند

  زندگی مشترک ايمانداران 

 يافتن از رسوالن و مصاحبت و پاره کردن نان و دعا آنان خود را وقف تعليم۴٢
دست   اّما بهت و حيرت بر همه مستولی شده بود، و عجايب و آيات بسيار به۴٣. کردند

چيز شريک  بردند و در همه سر می  مؤمنان همه با هم به۴۴. رسيد ظهور می  رسوالن به
کس بين  حسب نياز هر   برفروختند و بهای آن را امالک و اموال خود را می۴۵. بودند

های  آمدند و در خانه ايشان هر روز، يکدل در معبد گرد می۴۶. کردند همه تقسيم می
و ۴٧خوردند  کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خود نيز نان را پاره می

داشتند؛ و خداوند هر روزه  تمامی خلْق ايشان را عزيز می. گفتند خدا را حمد می
  . افزود فتگان را به جمعشان میيا نجات



  ٣اعمال 
  شفای لنگ مادرزاد 

. رفتند روزی ِپطُرس و يوحنا در نهمين ساعت روز که وقت دعا بود، به معبد می١
آنها او را هر روز . آوردند چند، مردی را که لنگ مادرزاد بود، می در آن هنگام، تنی٢

گذاشتند تا از مردمی که وارد  ینام داشت م»  زيباۀدرواز«کنار آن دروازه معبد که 
خواهند به معبد  چون او ِپطُرس و يوحنا را ديد که می٣. شدند، صدقه بخواهد معبد می

: ِپطُرس و يوحنا بر وی چشم دوختند؛ ِپطُرس گفت۴. آيند، از آنان صدقه خواست  در
  . دپس آن مرد بر ايشان نظر انداخت و منتظر بود چيزی به او بدهن۵» !به ما بنگر«

به ! دهم مرا زر و سيم نيست، اّما آنچه دارم به تو می«: اّما ِپطُرس به وی گفت۶
سپس دست راست مرد را گرفت و او ٧» !نام عيسی مسيِح ناصری برخيز و راه برو

و از جا جست و بر پاهای خود ٨همان دم پاها و ساقهای او قّوت گرفت . را برخيزانيد
گويان، با ايشان وارد معبد  کنان و خدا را حمد ست و خيزسپس ج. راه افتاد  ايستاده، به

و دريافتند همان ١٠ مردم او را در حال راه رفتن و حمد گفتن خدا ديدند، مۀه٩. شد
نشست؛ پس، از  معبد می»  زيبایۀدرواز«است که پيش از آن برای گرفتن صدقه کنار 

  . آنچه بر او گذشته بود، غرق در تعجب و حيرت شدند

  ِپطُرس پيام 

شد،  رفت و از آنان جدا نمی در همان حال که آن مرد همراه ِپطُرس و يوحنا می١١
چون ِپطُرس اين ١٢. سوی ايشان دويدند  به» رواق سليمان«تمام جماعت حيرتزده در 

ای مردان اسرائيلی، چرا از اين امر در شگفتيد؟ «: را ديد، خطاب به جماعت گفت
ايم؟  ان که گويی به نيرو و تقوای خود، اين مرد را شفا دادهايد، چن چرا به ما خيره شده

خدای ابراهيم و اسحاق و يعقوب، خدای پدران ما، خادم خود عيسی را جالل داد، ١٣
چند رأی او بر   همان که شما تسليمش کرديد و در حضور پيالُتس انکارش نموديد، هر

 آن قّدوس و پارسا زديد و نۀسيرد بر  شما بوديد که دسِت١۴. اين بود که آزادش سازد
 حيات را کشتيد، اّما خدا مۀشما سرچش١۵. جای او به شما بخشيده شود  خواستيد قاتلی به

آنچه اين مرد را، که ١۶. او را از ميان مردگان برخيزانيد و ما شاهد بر اين هستيم
آری، . شناسيد، نيرو بخشيده است، نام عيسی و ايمان به آن نام است بينيد و می می

  .  اوست، اين مرد را در حضور شما تندرست ساخته استطۀواس  ايمانی که به

ولی ١٨. دانم که عمل شما و بزرگانتان از جهل بود و حال ای برادران، می«١٧
:  پيامبران پيشگويی کرده بود، به انجام رسانيدمۀهخدا از همين راه آنچه را که به زبان 

سوی خدا بازگرديد تا   پس توبه کنيد و به١٩.  کشيداين را که مسيِح او رنج خواهد
و تا خدا، ٢٠رسد،   گناهانتان پاک شود و ايام استراحت از حضور خداوند برايتان فرا

که بايد ٢١عيسی، يعنی همان مسيح را که از پيش برای شما مقرر شده بود، بفرستد، 
 مۀهدا از ديرباز به زبان بر آنچه خ شد تا ايامی که همه چيز بنا آسمان پذيرای او می

خداونْد خدای شما، ‹: موسی فرموده است٢٢. پيامبراِن مقّدس خود گفته است، احيا گردد



آنچه به   از ميان برادرانتان پيامبری همانند من مبعوث خواهد کرد و بر شماست تا هر
ئيل که به آن پيامبر گوش نسپارد، از قوم اسرا هر٢٣. شما گويد، به گوش جان بشنويد

  › .بريده خواهد شد

 اين روزها ۀ پيامبران، از سموئيل به بعد، جملگی يکصدا دربارمۀهنيز «٢۴
و شما فرزندان پيامبران و وارثان عهدی هستيد که خدا با ٢۵. اند پيشگويی کرده
› .قبايل زمين، همه از نسل تو برکت خواهند يافت‹: او به ابراهيم گفت. پدرانتان بست

ا خادم خود را مبعوث کرد، نخست او را نزد شما فرستاد تا شما را هنگامی که خد٢۶
  » .آلودتان بازگرداند برکت دهد، بدين که هر يک از شما را از راههای گناه

  ۴اعمال 
  ِپطُرس و يوحنا در برابر شورای يهود 

 نگهبانان معبد ۀگفتند که کاهنان و فرماند ِپطُرس و يوحنا هنوز با مردم سخن می١
دادند  آنان سخت خشمگين بودند که رسوالن مردم را تعليم می٢. رسيدند  وقيان سرو َصّد

پس ايشان را گرفتند و ٣. کردند که در عيسی، رستاخيز مردگان وجود دارد و اعالم می
اّما بسياری از آنها که پيام را شنيده ۴. چون عصر بود تا روز بعد در حبس نگاه داشتند

  . مار مردان به حدود پنج هزار رسيدبودند، ايمان آوردند و ش

در اين ۶. روز بعد، بزرگان و مشايخ و علمای دين در اورشليم گرد هم آمدند۵
 کهانت اعظم ۀ افراد خانوادمۀهاعظم و قيافا و يوحنا و اسکندر و  مجلس، َحّنا کاهن
چه به «: پا داشته، از ايشان پرسيدند  آنان محبوسين را در ميان به٧. حضور داشتند

  » ايد؟ قدرت و نامی اين کار را کرده

اگر ٩ای بزرگان قوم و مشايخ، «: القدس پر شده، پاسخ داد آنگاه ِپطُرس از روح٨
پرسيد او  شود، و می خاطر نيکی در حق مردی عليل از ما بازخواست می  امروز به

عيسی  شما و تمامی قوم اسرائيل بدانيد که به نام مۀهپس ١٠چگونه شفا يافته است، 
مسيح ناصری است که اين مرد در برابرتان تندرست ايستاده است، به نام همان که شما 

  اوست ١١. بر صليب کشيديد اّما خدا او را از مردگان برخيزانيد

  آن سنگ که شما معماران رد کرديد « ‹

  › .ولی سنگ اصلی بنا شده است

نام عيسی به آدميان کس جز او نجات نيست، زيرا زير آسمان نامی جز  در هيچ١٢
  » .داده نشده تا بدان نجات يابيم

چون شهامت ِپطُرس و يوحنا را ديدند و دانستند که افرادی آموزش نديده و ١٣
ولی چون مرِد ١۴. اند عامی هستند، در شگفت شدند و دريافتند که از ياران عيسی بوده

پس دستور دادند که از ١۵. دشفا يافته در کنار آن دو ايستاده بود، نتوانستند چيزی بگوين



با اين دو چه «: با يکديگر گفتند١۶. مجلس بيرون بروند و خود به مشورت نشستند
دست ايشان انجام شده   ای آشکار به دانند که معجزه  ساکنان اورشليم میمۀهکنيم؟ زيرا 
ايد ولی تا بيش از اين در ميان قوم شيوع نيابد، ب١٧. توانيم منکر آن شويم است و نمی

  » .به اين مردان اخطار کنيم که ديگر با احدی بدين نام سخن نگويند

خواندند و حکم کردند که هرگز به نام عيسی چيزی   آنگاه ايشان را باز فرا١٨
شما خود داوری کنيد، کدام «: اّما ِپطُرس و يوحنا پاسخ دادند١٩. نگويند و تعليمی ندهند

توانيم آنچه  زيرا ما نمی٢٠ا اطاعت از خدا؟ در نظر خدا درست است، اطاعت از شما ي
  » .ايم، بازنگوييم ديده و شنيده

پس آن دو را پس از تهديدهای بيشتر رها کردند زيرا راهی برای مجازاتشان ٢١
زيرا ٢٢. گفتند خاطر آنچه رخ داده بود، حمد می   مردم خدا را بهمۀهکه  نيافتند، چرا

  . بيش از چهل سال داشتآسا شفا يافته بود،  مردی که معجزه

  دعای ايمانداران 

ِپطُرس و يوحنا پس از رهايی نزد ياران خود بازگشتند و آنچه را که سران ٢٣
چون اين را شنيدند، يکصدا به درگاه ٢۴. کاهنان و مشايخ به آنها گفته بودند، بازگفتند

ان و زمين و  آسمۀ امور، ای آفرينندمۀهای خداونِد حاکم بر «: خدا دعا کرده، گفتند
القدس از زبان پدر ما، خادمت   روحطۀواس  تو خود به٢۵دريا و آنچه در آنهاست، 

  : داوود، فرمودی

  از چه سبب قومها بشورند « ‹

  و ملتها به عبث دسيسه کنند؟ 

  پادشاهان جهان صف آرايند ٢۶

  آيند،  هم و حاکمان گرد

  ضد خداوند   بر

  › .ضد مسيح او  و بر

 همين شهر، هيروديس و ُپنتيوس پيالُتس با غيريهوديان و قوم براستی که در٢٧
تا آنچه را ٢٨ضد خادم مقّدست عيسی که او را مسح کردی، همدست شدند،   اسرائيل بر

اکنون، ای خداوند، به ٢٩.  تو از پيش مقّدر کرده بود، تحقق بخشندۀکه دست و اراد
ا تا کالمت را با شهامت کامل تهديدهای ايشان نظر کن و خادمان خود را عنايت فرم

و نيز دست خود را به شفا دراز کن و به نام خادم مقّدست عيسی، آيات و ٣٠بيان کنند، 
  » .ظهور آور  معجزات به



آمد و همه از   لرزه در  پس از دعای ايشان، مکانی که در آن جمع بودند به٣١
  . کردند القدس پر شده، کالم خدا را با شهامت بيان می روح

  شراکت ايمانداران در دارايی يکديگر 

کس چيزی از اموالش را از آن   ايمانداران را يک دل و يک جان بود و هيچمۀه٣٢
رسوالن با نيرويی عظيم به ٣٣. دانست، بلکه در همه چيز با هم شريک بودند خود نمی

. دادند و فيضی عظيم بر همگی ايشان بود رستاخيز خداونْد عيسی شهادت می
فروخت و  ای داشت، می که زمين يا خانه کس در ميان آنها محتاج نبود، زيرا هر هيچ٣۴

کس بين همه تقسيم  گذاشت تا بر حسب نياز هر پيش پای رسوالن می٣۵وجه آن را 
 الوی و اهل قپرس بود و رسوالن او را برنابا يعنی لۀيوسف نيز که از قبي٣۶. شود

که داشت، فروخت و وجه آن را آورده، ای را  مزرعه٣٧لقب داده بودند، » مشّوق«
  . پيش پای رسوالن گذاشت

  ۵اعمال 
  َحنانيا و َسفيره 

بخشی از بهای آن ٢و اّما شخصی َحنانيا نام با همسرش َسفيره ِملکی را فروخته، ١
ِپطُرس ٣. را با آگاهی کامل زنش نگاه داشت و مابقی را آورده، پيش پای رسوالن نهاد

القدس  يا، چرا گذاشتی شيطان دلت را چنين پر سازد که به روحای َحنان«: به او گفت
مگر پيش از فروش ۴دروغ بگويی و بخشی از بهای زمين را برای خود نگاه داری؟ 

از آن خودت نبود؟ و آيا پس از فروش نيز بهايش در اختيار خودت نبود؟ چه چيز تو 
  » !ا دروغ گفتیرا بر آن داشت که چنين کنی؟ تو نه به انسان، بلکه به خد

 مۀهترسی شديد بر ! چون َحنانيا اين سخنان را شنيد، بر زمين افتاد و جان سپرد۵
آنگاه جوانان پيش آمدند و او را در کفن پيچيدند و ۶. آنان که اين را شنيدند مستولی شد

  . بيرون برده، دفن کردند

: ز او پرسيدِپطُرس ا٨. خبر از ماجرا وارد شد نزديک سه ساعت بعد، زن او بی٧
  » مرا بگو که آيا زمين را به همين بها فروختيد؟«

  » .بله، به همين بها«: َسفيره پاسخ داد

چرا با يکديگر همدست شديد تا روح خداوند را بيازماييد؟ «: ِپطُرس به او گفت٩
 در است و تو را نيز بيرون نۀاکنون بر آستا پاهای آنان که شوهرت را دفن کردند هم

  » .دخواهند بر

چون جوانان وارد . در دم، َسفيره نيز پيش پاهای ِپطُرس افتاد و جان سپرد١٠
آنگاه ١١. پس بيرونش برده، کنار شوهرش دفن کردند. شدند، او را نيز مرده يافتند

  .  آنان که اين را شنيدند، مستولی شدمۀهترسی عظيم بر تمامی کليسا و 



  آيات و معجزات رسوالن 

رسيد و  ظهور می  دست رسوالن در ميان قوم به  سيار بهآيات و معجزات ب١٢
اّما از ديگران کسی جرئت ١٣. آمدند ايمانداران همگی يکدل در رواق سليمان گرد می

. داشتند چند مردمان همگی ايشان را بسيار محترم می کرد به آنها نزديک شود، هر نمی
تا ١۵پيوستند،  داوند میشمار بس فزونتری از مردان و زنان ايمان آورده، به خ١۴

آوردند و آنان را بر بسترها و تختها  جايی که حتی بيماران را به ميدانهای شهر می
. اش بر برخی از آنان افتد کم سايه گذرد، دست خواباندند تا چون ِپطُرس از آنجا می می
 آمدند و بيماران و رنجديدگاِن نيز مردم دسته دسته از شهرهای اطراف اورشليم می١۶

  . يافتند آوردند، و همه شفا می ارواح پليد را می

  آزار رسوالن 

 همکارانش که از فرقه َصّدوقی بودند، از فرط حسد دست مۀهاعظم و  اّما کاهن١٧
هنگام،   ولی شب١٩. و رسوالن را گرفته، به زندان عمومی افکندند١٨کار شدند   به

برويد و در «: و گفت٢٠رون آورد  خداوند درهای زندان را گشود و ايشان را بيتۀفرش
  » .معبد بايستيد و پيام کامل اين حيات را به مردم بگوييد

آمدند و به تعليم مردم   بر آنچه بديشان گفته شده بود به معبد در پس سحرگاهان بنا٢١
  . پرداختند

اعظم و همکارانش آمدند، اهل شورا و تمامی مشايخ اسرائيل را  چون کاهن
اّما چون مأموران ٢٢.  کسانی فرستادند تا رسوالن را از زندان بياورندخواندند و  فرا

درهای زندان «٢٣پس بازگشته، خبر دادند که . وارد زندان شدند، رسوالن را نيافتند
ولی چون درها را گشوديم . محکم بسته بود و قراوالن نيز مقابل درها ايستاده بودند

 قراوالن معبد و سران ۀدن اين خبر، فرماندبا شني٢۴» .کس را در زندان نيافتيم هيچ
  » عاقبت اين کار چه خواهد شد؟«رفتند که   کاهنان حيران مانده، به فکر فرو

آنها که به زندانشان «: در اين هنگام، شخصی آمد و به آنها خبر داده، گفت٢۵
 ۀاندپس فرم٢۶» .دهند اند و مردم را تعليم می افکنده بوديد، اکنون در معبد ايستاده

قراوالن معبد با مأموران رفتند و رسوالن را آوردند، ليکن نه به اجبار، زيرا بيم داشتند 
  . مردم سنگسارشان کنند

اعظم  آنگاه کاهن. پا داشتند  چون رسوالن را آوردند، ايشان را در برابر شورا به٢٧
ليم ندهيد؟ ولی مگر شما را منع اکيد نکرديم که ديگر به اين نام تع«٢٨: از ايشان پرسيد

خواهيد خون اين مرد را به گردن ما  ايد و می شما اورشليم را با تعليم خود پر ساخته
  » .بيندازيد

. خدا را بايد بيش از انسان اطاعت کرد«: ِپطُرس و رسوالن ديگر پاسخ دادند٢٩
خدای پدران ما، همان عيسی را که شما بر صليب کشيده، کشتيد، از مردگان ٣٠

دهنده ساخت تا قوم  دست راست خود باال برده، سرور و نجات  و او را به٣١ برخيزانيد



و ما شاهدان اين امور هستيم، چنانکه ٣٢. اسرائيل را توبه و آمرزش گناهان بخشد
  » .القدس نيز هست که خدا او را به مطيعان خود عطا کرده است روح

اّما ٣۴.  ايشان را بکشندآشفتند که خواستند  چون اين سخنان را شنيدند چنان بر٣٣
 مردم بود مۀه َفريسی، َغماالئيل نام، که معّلم شريعت و مورد احترام ۀشخصی از فرق
سپس به ٣۵. پا خاست و دستور داد رسوالن را لحظاتی چند بيرون برند  در مجلس به
. خواهيد با اين اشخاص بکنيد ای اسرائيليان، مواظب باشيد چه می«: حاضران گفت

کرد کسی است، و حدود  پيش، مردی ِتئوداس نام برخاست که ادعا میچندی ٣۶
. مار شدند و ولی او کشته شد و پيروانش نيز همه تار. چهارصد تن نيز به وی پيوستند

پس از او، يهودای جليلی در زمان سرشماری قيام کرد و جمعی را به دنبال خود ٣٧
پس در خصوص اين ٣٨. ش پراکنده شدنداّما او نيز از ميان برداشته شد و پيروان. کشيد

کنم که دست از اين افراد برداريد و آنان را به حال خود  مسئله نيز به شما توصيه می
. گمان راه به جايی نخواهند برد زيرا اگر قصد و عملشان از انسان باشد، بی. واگذاريد

 در آن صورت با خدا توانيد آنان را از ميان برداريد، زيرا اّما اگر از خدا باشد، نمی٣٩
  » !جنگيد می

خوانده، تازيانه زدند و منع کردند که ديگر به   پس متقاعد شدند و رسوالن را فرا۴٠
  . نام عيسی سخنی نگويند، آنگاه اجازه دادند بروند

کنان از حضور اهل شورا بيرون رفتند، زيرا شايسته شمرده شده  رسوالن شادی۴١
ها،  و هيچ روزی، چه در معبد و چه در خانه۴٢. نت ببينندخاطر آن نام اها  بودند که به

  .  اينکه عيسی همان مسيح است، دست نکشيدندۀاز تعليم و بشارت دربار

  ۶اعمال 
  هفت نيکنام برای خدمت 

يافت، يهوديان يونانی زبان از يهوديان  در آن ايام که شمار شاگردان فزونی می١
پس ٢. مانند بهره می  غذا بینۀ روزاۀن ايشان از جيرزنا زبان ِگِله کردند که بيوه عبرانی

شايسته نيست که ما برای «: خواندند و گفتند  آن دوازده رسول، جماعِت شاگردان را فرا
پس ای برادران، از ميان خود ٣. غذا دادن به مردم، از خدمِت کالم خدا غافل مانيم

 تا آنان را بر اين کار هفت تن نيکنام را که پر از روح و حکمت باشند برگزينيد
  » .و ما خود را وقف دعا و خدمت کالم خواهيم کرد۴بگماريم 

القدس  پس استيفان را که مردی پر از ايمان و روح. اين سخن همگان را پسند آمد۵
بود، به اتفاق فيليُپس، ْپروُخروس، نيکانور، تيمون، َپرميناس و نيقوالئوس، که از 

اين مردان را نزد رسوالن حاضر کردند و ۶. برگزيدنديهودی شدگان َانطاکيه بود، 
  . رسوالن دعا کرده، بر ايشان دست گذاشتند

سرعت فزونی   پس نشر کالم خدا ادامه يافت و شمار شاگردان در اورشليم به٧
  . گرفت و جمعی کثير از کاهنان نيز مطيع ايمان شدند



  گرفتار شدن استيفان 

ظهور   و معجزات و آيات عظيم در ميان قوم بهاستيفان پر از فيض و قدرت بود ٨
، که از »شدگان  آزادسۀکني«ای موسوم به  اّما تنی چند از اعضای کنيسه٩. آورد می

يهوديان قيَروان و اسکندريه و نيز شماری از اهالی کيليکيه و آسيا بودند، با او به 
گفت،  ن سخن میولی در برابر حکمت و روحی که استيفان با آ١٠. مجادله برخاستند

ما شنيديم که «: پس تنی چند را مخفيانه برانگيختند تا بگويند١١. يارای مقاومت نداشتند
  » .گفت استيفان به موسی و خدا سخنان کفرآميز می

آنها مردم و مشايخ و علمای دين را تحريک کردند و بر سر استيفان ريخته، او ١٢
اين «: گفتند غين نيز آوردند که میچند شاهد درو١٣. را گرفتند و به شورا بردند

زيرا خود ١۴. ايستد ضد اين مکان مقّدس و شريعت بازنمی گفتن بر شخص دمی از سخن
گفت عيسای ناصری اين مکان را ويران خواهد کرد و رسومی را که  شنيديم که می

 حاضراِن در شورا مۀهدر اين هنگام، ١۵» .موسی به ما سپرده است، تغيير خواهد داد
  .  فرشتگان ديدندۀ او را همچون چهرۀ استيفان چشم دوختند و چهربه

٧   
  سخنان استيفان در برابر شورای يهود 

  » آيا اينها صحت دارد؟«: اعظم از او پرسيد آنگاه کاهن١

خدای پرجالل، ! ای برادران و ای پدران، به من گوش فرادهيد«: استيفان گفت٢
رين سکونت داشت و هنوز به َحران مهاجرت النه زمانی که پدر ما ابراهيم در بين

وطن و کسان خود را ترک کن و به ‹: و به او فرمود٣نکرده بود، بر او ظاهر شد 
  › .نمايم، برو سرزمينی که به تو می

پس از مرگ . پس، از سرزمين کلدانيان عزيمت کرد و در َحران ساکن شد«۴
خدا در اينجا ۵. کنيد، هدايت کردپدرش، خدا او را به اين سرزمين که امروز در آن سا

 وجبی زمين به او ميراث نبخشيد؛ ولی وعده داد که او و پس از او ۀحتی به انداز
چند ابراهيم در آن هنگام هنوز فرزندی  فرزندانش مالک اين سرزمين خواهند شد، هر

مدت   نسل تو در سرزمين بيگانه غريب خواهند بود و به‹: خدا به او فرمود۶. نداشت
نيز ٧› .بردگی خواهند کشيد و بر ايشان ستم خواهند کرد  چهارصد سال ايشان را به

کشند، مکافات خواهم رسانيد، و پس  بردگی می  من بر آن قوم که ايشان را به‹: فرمود
از آن، قوم من آن سرزمين را ترک خواهند گفت و مرا در اين مکان عبادت خواهند 

پس ابراهيم اسحاق را آورد و او را در روز . نه را دادو خدا به ابراهيم عهد خت٨› .کرد
  . و اسحاق نيز يعقوب را، و يعقوب دوازده پاْترياْرک را. هشتم ختنه کرد



و او ١٠ولی خدا با او بود . اّما پاْترياْرکها از حسد، يوسف را به مصر فروختند«٩
زيز گردانيد، را از همه مصائبش رهانيد، و او را حکمت بخشيده، در نظر فرعون ع

  . چندان که او را فرمانروای مصر و رئيس دربار خود ساخت

آنگاه قحطی و مصيبتی عظيم بر سرتاسر مصر و کنعان عارض شد و پدران «١١
شود، پدران ما را  يعقوب چون شنيد که در مصر گندم يافت می١٢. ما خوراک نيافتند

 يوسف خود را به برادرانش در دّومين سفر،١٣. در نخستين سفرشان به آنجا فرستاد
پس يوسف فرستاد و پدر خود ١۴.  يوسف آگاهی يافتۀشناسانيد و فرعون از خانواد

. اش را که جملگی هفتاد و پنج تن بودند، به آنجا دعوت کرد  خانوادهمۀهيعقوب و 
سان، يعقوب به مصر فرود آمد و در همان جا نيز او و پدران ما درگذشتند؛  بدين١۵
ای که ابراهيم به بهای نقره از  نهای آنان را به ِشکيم بازآوردند و در مقبرهاّما بد١۶

  . پسران َحمور خريده بود، به خاک سپردند

شد، شمار قوم ما نيز   خدا به ابراهيم نزديک میۀهمچنان که زمان تحقق وعد«١٧
 تا اينکه شاهی ديگر بر تخت نشست که يوسف را١٨گرديد،  در مصر بسيار افزون می

او با قوم ما به نيرنگ رفتار کرد و بر پدران ما ظلم بسيار روا داشت ١٩. شناخت نمی
  . و مجبورشان کرد که نوزادان خويش را بيرون رها کنند تا زنده نمانند

موسی . او طفلی بسيار زيبا بود. در چنين روزگاری بود که موسی زاده شد«٢٠
ن رهايش کردند، دختر فرعون او چون بيرو٢١.  پدرش پرورش يافتنۀخاسه ماه در 

سان موسی به جميع حکمت  بدين٢٢. گرفت و همچون فرزند خود بزرگ کرد  را بر
  . مصريان فرهيخته گشت و در گفتار و کردار توانا شد

چون چهل ساله شد، چنين انديشيد که به وضع برادران اسرائيلی خود رسيدگی «٢٣
کند، به حمايتش برخاست و با  ان ظلم میوقتی ديد مردی مصری به يکی از آن٢۴. کند

خواهند  کرد برادرانش در موسی گمان می٢۵. کشتن آن مصری، داد آن مظلوم را ستاْند
روز بعد، به ٢۶. دست او ايشان را نجات بخشد، اّما درنيافتند  خواهد به يافت که خدا می

ی مردان، شما ا‹: قصد آشتی دادنشان گفت  کردند، و به دو تن برخورد که نزاع می
  › کنيد؟ برادريد، چرا بر يکديگر ستم می

چه ‹: کرد، موسی را کنار زد و گفت  خويش ستم میيۀولی آن که بر همسا«٢٧
خواهی مرا نيز بکشی،  آيا می٢٨کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ 

 چون موسی اين را شنيد، بگريخت و٢٩› گونه که آن مصری را ديروز کشتی؟  همان
  . در سرزمين ِمديان غربت گزيد و در آنجا صاحب دو پسر شد

 لۀای در شع روزی در بيابان، نزديک کوه سينا، فرشته. چهل سال گذشت«٣٠
چون . موسی از ديدن آن منظره حيرت کرد٣١. ای مشتعل بر موسی ظاهر شد بوته

تم خدای من هس‹٣٢: پيش رفت تا از نزديک بنگرد، خطابی از خداوند به وی رسيد که
لرزه بر اندام موسی افتاد و › .پدرانت، خدای ابراهيم، خدای اسحاق و خدای يعقوب

  . جرئت نکرد بنگرد



ای  در آور، زيرا مکانی که بر آن ايستاده  نعلين از پا به‹: خداوند به او گفت«٣٣
ا  آنهلۀام و نا رود، ديده من بيدادی را که در مصر بر قوم من می٣۴. زمينی مقّدس است

  › .اکنون بيا تا تو را به مصر بفرستم. ام ام، و برای رهانيدنشان نزول کرده را شنيده

چه کسی تو را بر ما ‹: همين موسی است که قوم ما او را نپذيرفتند و گفتند«٣۵
ای که در بوته بر وی ظاهر  دست فرشته  حال آنکه خدا به› حاکم و داور ساخته است؟
او بود که در مصر و کنار   هم٣۶.  آنان باشدۀحاکم و رهانندشد، او را فرستاده بود تا 

دريای سرخ و نيز در بيابان چهل سال معجزات و آيات انجام داد و قوم ما را از مصر 
  . بيرون آورد

خدا از ميان برادرانتان، پيامبری همانند ‹: همين موسی به بنی اسرائيل گفت«٣٧
و در بيابان با جماعت بود، همراه با ا  هم٣٨› .من برای شما مبعوث خواهد کرد

ای که در کوه سينا با وی سخن گفت، و همراه با پدران ما؛ و کالم زنده را  فرشته
  . دريافت کرد تا به ما برساند

سوی   ولی پدران ما از اطاعت او سر باز زده، طردش کردند و در دل خود به«٣٩
 ما خدايان بساز تا راه را به ما برای‹: آنها به هارون گفتند۴٠. مصر روی گرداندند
› !در آورد، چه آمده است  دانيم بر سر اين موسی که ما را از مصر به بنمايند، زيرا نمی

در آن روزها بود که ُبتی به شکل گوساله ساختند و بدان بت، قربانی تقديم کردند و ۴١
آنان روی پس خدا نيز از ۴٢. پا داشتند  در تجليل از مصنوع دست خويش جشنی به

حال خود واگذاشت تا اجرام آسمان را بپرستند؛ چنانکه در کتاب   گرداند و ايشان را به
  : پيامبران آمده است

  ای خاندان اسرائيل، آيا در آن چهل سال در بيابان، « ‹

  برای من قربانی و هديه آورديد؟ 

  . پا داشتيد   خدای خود ِرفان را برۀ ُملوک و ستارمۀشما خي۴٣

  .  تمثالها را برای پرستش ساختيدو اين

  › .فراسوی باِبل تبعيد خواهم کرد  پس شما را به

ای که موسی   شهادت را نيز در بيابان با خود داشتند، خيمهمۀپدران ما خي«۴۴
رهبری يوشع،   پدران ما چون به۴۵. ای که ديده بود، ساخت دستور خدا مطابِق نمونه  به

 مۀکه خدا پيش روی ايشان بيرون رانده بود، ستاندند، خيسرزمين کنعان را از قومهايی 
داوود مورد لطف ۴۶. شهادت را با خود آوردند، و آن خيمه تا زمان داوود در آنجا ماند

ولی ۴٧. خدا قرار گرفت و استدعا کرد که مسکنی برای خدای يعقوب فراهم آورد
  . ای ساخت سليمان بود که برای خدا خانه

شود، چنانکه نبی  دست ساکن نمی  های ساخته شده به ل در خانهاّما خدای متعا«۴٨
  : گفته است



  : فرمايد خداوند می«‹۴٩

  ! آسمان تخت پادشاهی من است و زمين کرسی زير پايم«

  کنيد،  ای برای من بنا می چه خانه

  و مکان آرميدنم کجاست؟ 

  »› مگر دست من اينها همه را نساخته است؟۵٠

شما نيز ! ناشده است ی کسانی که دلها و گوشهايتان ختنهای قوم گردنکش، ا«۵١
کدام پيامبر است ۵٢. کنيد القدس مقاومت می همچون پدران خود همواره در برابر روح

که از دست پدران شما آزار نديده باشد؟ آنان حتی پيامبرانی را که ظهور آن پارسا را 
شمايی ۵٣ايد،  ه و قاتل خود او شدهکنند پيشگويی کرده بودند، کشتند؛ و اکنون شما تسليم

 فرشتگان مقرر گرديد، دريافت کرديد اّما از اطاعت آن سر طۀواس  که شريعت را که به
  » .ايد باز زده

  سنگسار شدن استيفان 

سبب او دندانهای خود را به هم   چون اين سخنان را شنيدند، برافروختند و به۵۴
س به آسمان چشم دوخته، جالل خدا را ديد و القد اّما استيفان پر از روح۵۵. فشردند

اکنون آسمان را گشوده  هم«: پس گفت۵۶. عيسی را که بر دست راست خدا ايستاده بود
  » .بينم و پسر انسان را بر دست راست خدا ايستاده می

سوی   کشيدند و همگی با هم به  ای بلند بر در آن دم گوشهای خود را گرفته، نعره۵٧
شاهدان . کشان از شهر بيرون برده، سنگسار کردند و او را کشان۵٨او حمله بردند 

  . های خود را نزد پاهای جوانی سوُلس نام گذاشتند جامه

ای عيسای خداوند، «: کردند، او دعا کرده، گفت چون استيفان را سنگسار می۵٩
ناه را خداوندا، اين گ«داد که  سپس زانو زد و به آواز بلند ندا در۶٠» !روح مرا بپذير

  . اين را گفت و بخفت» .پای ايشان مگذار  به

  ٨اعمال 
  . و سوُلس با کشتن استيفان موافق بود

  آزار ايمانداران 

که جز رسوالن،   در آن روز، آزاری سخت بر کليسای اورشليم آغاز شد، چندان
مردانی پارسا استيفان را به خاک ٢. همه به نواحی يهوديه و سامره پراکنده شدند



رحمانه بر کليسا  اّما سوُلس بی٣. پا داشتند  دند و برای او سوگواری عظيمی برسپر
  . افکند کشيد و به زندان می تاخت و خانه به خانه گشته، زنان و مردان را بيرون می می

  فيليُپس در سامره 

. دادند نهادند، به کالم بشارت می جا که پا می و اّما آنان که پراکنده شده بودند، هر۴
. فيليُپس نيز به يکی از شهرهای سامره رفت و مسيح را به مردم آنجا اعالم کرد۵
شد  جماعتهای مردم چون سخنان فيليُپس را شنيدند و آياتی را که از او صادر می۶

زنان از  زيرا ارواح پليد نعره٧دادند؛   گفت گوش فرا ديدند، همگی بدّقت به آنچه می
آمدند و شمار بسيار از مفلوجان و لنگان شفا   بيرون میبسياری که بدانها گرفتار بودند،

  . گرفت  رو شادی عظيمی آن شهر را فرا  از اين٨. يافتند می

  َشمعون جادوگر 

زيست َشمعون نام که مردم سامره را مدتی با  و اّما در آن شهر مردی می٩
و همه از ُخرد ١٠. کرد کسی است جادوگری خود در شگفت کرده بود و ادعا می

اين مرد آن نيروی الهی است که «: گفتند دادند و می می  بزرگ، بدّقت به او گوش فرا
دادند، زيرا ديرزمانی بود با  می  آنها بدّقت به او گوش فرا١١» .خوانندش می› عظيم‹

 ۀاّما چون به بشارت فيليُپس دربار١٢. ساخت جادوگری خود، آنان را شگفتزده می
حتی ١٣. سيح ايمان آوردند، همگی، مرد و زن، تعميد يافتندپادشاهی خدا و نام عيسی م

کرد و از  َشمعون نيز ايمان آورد و پس از تعميد يافتن پيوسته فيليُپس را همراهی می
  . رسيد، غرق در حيرت بود ظهور می  ديدن آيات و معجزات عظيم که به

اند، ِپطُرس  رفتهچون رسوالن در اورشليم آگاه شدند که سامريان کالم خدا را پذي١۴
آن دو به سامره آمده، برای ايشان دعا کردند تا ١۵. و يوحنا را نزد آنان فرستادند

يک از ايشان نازل نشده بود، بلکه تنها به  زيرا هنوز بر هيچ١۶القدس را بيابند،  روح
پس ِپطُرس و يوحنا دستهای خود را بر ١٧. نام عيسای خداوند تعميد يافته بودند و بس

  . القدس را يافتند  نهادند و ايشان روحآنان

شود، مبلغی  القدس عطا می چون َشمعون ديد که با دست نهادن رسوالن روح١٨
که دست  به من نيز اين اقتدار را ببخشيد تا بر هر«: به رسوالن گفت١٩پيش آورد و 
  » .القدس را بيابد بگذارم، روح

توان با   پنداشتی عطای خدا را میزيرا! َزَرت با خودت نابود باد«: ِپطُرس گفت٢٠
تو در اين خدمت هيچ سهم و قسمتی نداری، زيرا دلت در حضور خدا ٢١! پول خريد

 شۀاز اين شرارِت خود توبه کن و از خداوند بخواه تا شايد اين اندي٢٢. راست نيست
  » .بينم که پر از زهر تلخ و گرفتار زنجيرهای شرارتی زيرا می٢٣دلت آمرزيده شود؛ 

  » .شما برای من نزد خداوند دعا کنيد تا آنچه گفتيد بر سرم نيايد«: َشمعون گفت٢۴



ِپطُرس و يوحنا پس از شهادت دادن و اعالم کالم خداوند، به اورشليم بازگشتند ٢۵
  . و طی راه در بسياری از روستاهای سامره بشارت دادند

  سرای حبشی  فيليُپس و خواجه

برخيز و به سمت جنوب برو، به آن راه «: ليُپس گفت خداوند به فيتۀفرشآنگاه ٢۶
پس برخاست و روانه شد، که در راه به ٢٧» .رود بيابانی که از اورشليم به غزه می

دار   حبشه و خزانهکۀمل» َکنداِکه«سرايی حبشی برخورد که از بزرگان دربار  خواجه
 خويش بۀه وطن بر ارااو در بازگشت ب٢٨. او بود، و برای عبادت به اورشليم آمده بود
: به فيليُپس گفت» روح«آنگاه ٢٩. خواند نشسته بود و کتاب ِاَشْعيای نبی را می

  » .نزديک برو و با آن ارابه همراه شو«

سرای حبشی کتاب ِاَشْعيای نبی  سوی ارابه پيش دويد و شنيد که خواجه  فيليُپس به٣٠
  » فهمی؟ میخوانی،  آيا آنچه می«: پس به او گفت. خواند را می

پس از فيليُپس » ام نکند؟ توانم بفهمم، اگر کسی رهنمايی چگونه می«: گفت٣١
خواند، اين  بخشی از کتب مقّدس که می٣٢. خواهش کرد سوار شود و کنار او بنشيند

  : بود

  برند،  همچون گوسفندی که برای کشتار می«

  چينان خود خاموش است،  ای که نزد پشم و چون بره

  . ن نگشوداو نيز زبا

  در حقارتش، عدالت از او دريغ شد؛ ٣٣

  کس از نسل او سخن تواند گفت؟  چه

  » .زانرو که حيات او از روی زمين منقطع گرديد

تمنا دارم به من بگويی که نبی در اينجا از که «: سرا به فيليُپس گفت خواجه٣۴
د و از پس فيليُپس سخن آغاز کر٣۵» گويد، از خود يا از شخصی ديگر؟ سخن می

  .  عيسی به او بشارت دادۀهمان بخش از کتب مقّدس شروع کرده، دربار

بنگر، «: سرا گفت خواجه. راندند، به آبی رسيدند همچنان که در راه پيش می٣۶
اگر با تمام «: فيليُپس گفت[ ٣٧» آيا تعميد گرفتن مرا مانعی است؟! اينک آب مهياست
ايمان دارم که عيسی مسيح پسر «: سرا گفت خواجه» .ای، مانعی نيست دل ايمان آورده

  ] ».خداست

سرا، هر دو  سرا دستور داد ارابه را نگاه دارند، و فيليُپس و خواجه پس خواجه٣٨
چون از آب بيرون آمدند، ناگاه روح ٣٩. آمدند و فيليُپس او را تعميد داد  به آب در



ا نديد، ولی با شادی راه خود سرا ديگر او ر گرفت و برد و خواجه  خداوند فيليُپس را بر
 شهرهای آن ناحيه مۀهاو در . اّما فيليُپس در َاشدود ديده شد۴٠. را در پيش گرفت

  . داد، تا به قيصريه رسيد گشت و بشارت می می

  ٩اعمال 
  ايمان آوردن سوُلس 

داد،  و اّما سوُلس که همچنان به دميدِن تهديد و قتل بر شاگردان خداوند ادامه می١
های دمشق خواست تا چنانچه  هايی خطاب به کنيسه و از او نامه٢اعظم رفت  کاهننزد 

  . کسی را از اهل طريقت يافت، از زن و مرد، در بند نهاده، به اورشليم بياورد

شد، ناگاه نوری از آسمان بر گرد او  طی سفر، چون به دمشق نزديک می٣
شائول، شائول، «: گفت  وی میو بر زمين افتاده، صدايی شنيد که خطاب به۴درخشيد 

  » رسانی؟ چرا مرا آزار می

  » خداوندا، تو کيستی؟«: وی پاسخ داد۵

حال، برخيز و به شهر ۶. رسانی من آن عيسی هستم که تو بدو آزار می«: پاسخ آمد
  » .در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه بايد بکنی. برو

شنيدند، ولی کسی را  ا را میهمسفران سوُلس خاموش ايستاده بودند؛ آنها صد٧
سوُلس از زمين برخاست، اّما چون چشمانش را گشود نتوانست چيزی ٨. ديدند نمی

او سه روز نابينا بود و چيزی ٩. ببيند؛ پس دستش را گرفتند و او را به دمشق بردند
  . آشاميد خورد و نمی نمی

و ظاهر شد و خداوند در رؤيا بر ا. زيست در دمشق شاگردی َحنانيا نام می١٠
  » !ای َحنانيا«: گفت

  » .بله خداوندا«: پاسخ داد

 نۀخانام دارد، برو و در › راست‹ای که  برخيز و به کوچه«: خداوند به او گفت١١
و در رؤيا مردی را ١٢او به دعا مشغول است . يهودا سراغ سوُلس تارسوسی را بگير

  » .تا بينا شودگذارد  آيد و بر او دست می ديده، َحنانيا نام، که می

ام که بر مقّدسان   اين مرد شنيدهۀخداوندا، از بسياری دربار«: َحنانيا پاسخ داد١٣
و در اينجا نيز از جانب سران کاهنان اختيار ١۴. تو در اورشليم آزارها روا داشته است

  » .خواند، در بند نهد که را که نام تو را می دارد تا هر



 من است تا ۀبرو، زيرا که اين مرد ظرف برگزيد«: ولی خداوند به َحنانيا گفت١۵
من به او نشان خواهم ١۶. نام مرا نزد غيريهوديان و پادشاهانشان و قوم اسرائيل ببرد

  » .خاطر نام من چه مشقتها بايد بر خود هموار کند  داد که به

 :آمد و دستهای خود را بر سوُلس گذاشته، گفت  پس َحنانيا رفت و به آن خانه در١٧
آمدی در راه بر تو  ای برادر، سوُلس، خداوند يعنی همان عيسی که چون بدينجا می«

» .القدس پر شوی ظاهر شد، مرا فرستاده است تا بينايی خود را بازيابی و از روح
همان دم چيزی مانند َفلس از چشمان سوُلس افتاد و او بينايی خود را بازيافت و ١٨

  . خورد و قّوت خود را بازيافتسپس غذا ١٩. برخاسته تعميد گرفت

  سوُلس در دمشق و اورشليم 

ها  درنگ در کنيسه او بی٢٠. سر برد  سوُلس روزهايی چند با شاگردان در دمشق به
شنيد در  که پيام او را می هر٢١. به اعالم اين پيام آغاز کرد که عيسی پسر خداست

م در ميان آنان که اين نام مگر اين همان نيست که در اورشلي«: گفت شد و می شگفت می
کرد و به اينجا نيز آمده تا در بندشان نهد و نزد سران  پا می  خوانند آشوب به را می

شد و با داليل انکارناپذير يهوديان  ولی سوُلس هر روز قويتر می٢٢» کاهنان برد؟
  . کرد که عيسی، همان مسيح است زانو درآورده، ثابت می  دمشق را به

اّما سوُلس ٢۴.  قتل او را چيدندئۀ روزهای بسيار، يهوديان توطپس از گذشت٢٣
کردند تا او را  های شهر مراقبت می آنها شب و روز بر دروازه. از قصدشان آگاه شد

ولی شاگردانش شبانه او را در زنبيلی نهاده، از شکافی در ديوار شهر پايين ٢۵. بکشند
  . فرستادند

است به شاگردان ملحق شود، اّما همه از او چون سوُلس به اورشليم رسيد، خو٢۶
گرفت   اّما برنابا او را بر٢٧. کردند براستی شاگرد شده باشد ترسيدند، زيرا باور نمی می

سان  و نزد رسوالن آورده، گفت که چگونه در راه دمشق خداوند را ديده و خداوند چه
. عظه کرده استبا وی سخن گفته و او چگونه در دمشق دليرانه به نام عيسی مو

کرد و با شهامت به  پس سوُلس نزد ايشان ماند و آزادانه در اورشليم آمد و رفت می٢٨
کرد، ولی  او با يهوديان يونانی زبان گفتگو و مباحثه می٢٩. نمود نام خداوند موعظه می
چون برادران از اين امر آگاه شدند، او را به قيصريه ٣٠. آمدند  آنها در صدد کشتنش بر

  .  تارسوس کردندنۀدند و از آنجا روابر

شد  گونه کليسا در سرتاسر يهوديه و جليل و سامره آرامش يافته، استوار می  بدين٣١
  . گشت القدس بر شمار آن افزوده می برد و به تشويق روح سر می  و در ترس خداوند به

  خدمات ِپطُرس 

. سان ساکن ُلدَّه نيز رفتگشت، به ديدار مقّد  نواحی میمۀهو اّما ِپطُرس که در ٣٢
به او ٣۴. در آنجا شخصی را ديد، اينياس نام، که هشت سال مفلوج و زمينگير بود٣٣



» !برخيز و بستر خود را جمع کن. بخشد ای اينياس، عيسی مسيح تو را شفا می«: گفت
  .  اهل ُلدَّه و شارون به خداوند روی آوردندمۀهو با ديدن او ٣۵درنگ برخاست،  او بی

اين زن خود را . زيست، طابيتا نام، که معنی آن غزال است در يافا شاگردی می٣۶
طابيتا در همان روزها ٣٧. وقف کارهای نيک و دستگيری از مستمندان کرده بود

چون ُلدَّه ٣٨. ای نهادند پس جسدش را شستند و در باالخانه. بيمار شد و درگذشت
که ِپطُرس در ُلدَّه است، دو نفر را نزد او نزديک يافا بود، وقتی شاگردان آگاه شدند 

  » .درنگ نزد ما بيا لطفًا بی«فرستادند و خواهش کردند که 

زنان  بيوه. ِپطُرس همراه آنان رفت و چون بدانجا رسيد، او را به باالخانه بردند٣٩
هايی را که دورکاس در زمان حياتش دوخته بود،  همگی گرد او را گرفته، گريان جامه

  . دادند  نشان میبه وی

سپس رو به جسد . ِپطُرس همه را از اتاق بيرون کرد و زانو زده، دعا نمود۴٠
طابيتا چشمان خود را گشود و با ديدن ِپطُرس » !ای طابيتا، برخيز«: کرد و گفت

زنان را  آنگاه مقّدسان و بيوه. پا داشت  ِپطُرس دست وی را گرفت و او را به۴١. نشست
اين خبر در سرتاسر يافا پيچيد و بسياری به ۴٢. را زنده به ايشان سپردخواند و او   فرا

  . ِپطُرس مدتی در يافا نزد دباغی َشمعون نام توقف کرد۴٣. خداوند ايمان آوردند

  ١٠اعمال 
  ديدار ِپطُرس از ُکرِنليوس رومی 

در شهر قيصريه مردی بود ُکرِنليوس نام که از فرماندهان هنگ رومی موسوم به ١
. اش همگی پرهيزگار و خداترس بودند او و اهل خانه٢. بود» نگ ايتاليايیه«

. کرد داد و پيوسته به درگاه خدا دعا می ُکرِنليوس سخاوتمندانه به مستمندان صدقه می
 خدا را آشکارا در رؤيا ديد که نزدش آمد و تۀفرشروزی حوالی ساعت نهم از روز ٣

  » !ای ُکرِنليوس«: گفت

  » !بله، سرورم«:  وحشت به او چشم دوخت و پاسخ دادُکرِنليوس با۴

آمده    يادگاری به پيشگاه خدا بريۀهای تو چون هد دعاها و صدقه«: فرشته گفت
. اکنون کسانی به يافا بفرست تا َشمعون معروف به ِپطُرس را بدينجا بياورند۵. است
  » .او نزد دباغی َشمعون نام که کنار دريا منزل دارد، ميهمان است۶

گفت ترکش گفت، ُکرِنليوس دو تن از خادمان و  ای که با او سخن می چون فرشته٧
و تمام ماجرا را ٨خواند   يکی از سپاهيان خاص خود را که مردی ديندار بود، فرا

  . بديشان بازگفت و آنها را به يافا فرستاد

ُرس به شدند، ِپط روز بعد، نزديک ظهر، چون در راه بودند و به شهر نزديک می٩
چون خوراک . در آنجا گرسنه شد و خواست چيزی بخورد١٠. بام خانه رفت تا دعا کند



در آن حال ديد که آسمان گشوده شده و ١١. رفت کردند، به حالت خلسه فرو را آماده می
سوی زمين فرود   ای بزرگ که از چهارگوشه آويخته است، به چيزی همچون سفره

آنگاه ندايی به او ١٣. ن و خزندگان و پرندگان بر آن استو از انواع چهارپايا١٢آيد  می
  » !ای ِپطُرس، برخيز، ذبح کن و بخور«: رسيد که

حاشا از من، خداوندا، زيرا هرگز چيزی حرام يا نجس «: ِپطُرس گفت١۴
  » .ام نخورده

  » !آنچه خدا پاک ساخته است، تو نجس مخوان«بار دّوم ندا آمد که ١۵

  . درنگ به آسمان باال برده شد رار شد و سپس سفره بیاين امر سه بار تک١۶

انديشيد، فرستادگان  در همان حال که ِپطُرس با حيرت به معنی رؤيای خود می١٧
آنان با صدای بلند ١٨.  او رسيدندنۀخا َشمعون را ُجسته، به َدِر نۀخاُکرِنليوس 

  » ت؟آيا َشمعون معروف به ِپطُرس در اينجا ميهمان اس«: پرسيدند می

بنگر، سه تن تو «: انديشيد که روح به او گفت ِپطُرس هنوز به رؤيای خود می١٩
برخيز و پايين برو و در رفتن با ايشان ترديد مکن، زيرا آنها را من ٢٠. جويند را می
  » .ام فرستاده

سبب آمدنتان . جوييد من همانم که می«: ِپطُرس پايين رفت و به آنان گفت٢١
  » چيست؟

او مردی پارسا و خداترس است و . ُکرِنليوِس فرمانده ما را فرستاده«: گفتند٢٢
ای مقّدس دستور يافته که در پی تو  او از فرشته. کنند يهوديان همه به نيکی از او ياد می

پس ِپطُرس آنها را ٢٣» . خود دعوت کند و سخنانت را بشنودنۀخابفرستد و تو را به 
  . به خانه برد تا ميهمان او باشند

برخی از برادراِن اهل يافا نيز با وی . روز بعد برخاست و همراه آنان روانه شد
ُکرِنليوس خويشان و دوستان نزديک خود . فردای آن روز به قيصريه رسيدند٢۴. رفتند

آمد،   چون ِپطُرس به خانه در٢۵. را نيز گرد آورده بود و منتظر ورود آنان بود
اّما ِپطُرس او ٢۶. افتاده، او را پرستش کرد   به پايش درُکرِنليوس به استقبال او شتافت و

  » .برخيز؛ من نيز انسانی بيش نيستم«: را بلند کرد و گفت

. رو شد آمد و در آنجا با جمعی بزرگ روبه  سپس گفتگوکنان با وی به خانه در٢٧
ان شما خود آگاهيد که برای يهوديان حرام است که با اجنبي«: ِپطُرس به آنان گفت٢٨

کس را نجس يا  اّما خدا به من نشان داد که هيچ.  آنها بروندنۀخامعاشرت کنند يا به 
اکنون . پس چون در پی من فرستاديد، بدون هيچ اعتراضی آمدم٢٩. ناپاک نخوانم

  » ايد؟ بگوييد، از چه سبب مرا طلب کرده

در چهار روز پيش در همين وقت، حوالی ساعت نهم، «: ُکرِنليوس پاسخ داد٣٠
ای نورانی در برابرم ايستاد   خويش به دعا مشغول بودم که ناگاه مردی در جامهنۀخا



ُکرِنليوس، دعايت مستجاب گرديده و صدقاتت در حضور خدا به ياد آورده ‹: و گفت٣١
. کسانی به يافا بفرست تا َشمعون معروف به ِپطُرس را به اينجا بياورند٣٢. شده است

درنگ در پی  پس بی٣٣› .اش کنار درياست، ميهمان است انهاو نزد َشمعون دباغ که خ
 ما در حضور خدا حاضريم تا مۀهاينک . تو فرستادم و تو نيز لطف کردی و آمدی

  » .آنچه خداوند به تو فرموده است، بشنويم  هر

اکنون دريافتم که براستی خدا تبعيضی ميان «: ِپطُرس چنين سخن آغاز کرد٣۴
عمل آورد،   که از او بترسد و پارسايی را به بلکه از هر قوم، هر٣۵مردمان قائل نيست؛ 

شما آگاهيد از پيامی که خدا برای قوم اسرائيل فرستاد و ٣۶. گردد مقبول او می
شما ٣٧.  عيسی مسيح که خداوند همه است، به صلح و سالمت بشارت دادطۀواس  به
کرد، در جليل   موعظه میدانيد که اين امر چگونه پس از تعميدی که يحيی بدان می

و چگونه خدا عيسای ناصری را با ٣٨آغاز شد و در سرتاسر يهوديه رواج گرفت، 
کرد و  گشت و کارهای نيکو می ای که همه جا می گونه  القدس و قدرت مسح کرد، به روح
  . رو که خدا با او بود  داد، از آن  آنان را که زير ستم ابليس بودند، شفا میمۀه

.  اعمالی هستيم که او در سرزمين يهود و در اورشليم انجام دادمۀههدان ما شا«٣٩
اّما خدا او را در روز سّوم برخيزانيد و ظاهر ۴٠. آنها او را بر صليب کشيده، کشتند

اّما نه بر همگان، بلکه تنها بر شاهدانی که خدا خود از پيش برگزيده بود، ۴١ساخت، 
او به ما ۴٢. ز مردگان، با او خورديم و نوشيديميعنی بر ما که پس از رستاخيز او ا

فرمان داد تا اين حقيقت را به قوم اعالم کنيم و شهادت دهيم که خدا او را مقرر فرموده 
دهند که   او شهادت میۀپيامبران جملگی دربار۴٣. تا داور زندگان و مردگان باشد

  » .فتکه به او ايمان آورد، به نام او آمرزش گناهان خواهد يا هر

شنيدند،   آنان که پيام را میمۀهالقدس بر  گفت که روح ِپطُرس هنوز سخن می۴۴
نژاد که همراه ِپطُرس آمده بودند، چون ديدند  شماری از ايمانداران يهودی۴۵. نازل شد
زيرا شنيدند ۴۶. ريخته است، در حيرت افتادند القدس حتی بر غيريهوديان نيز فرو روح

: آنگاه ِپطُرس گفت. ستايند گويند و خدا را می  ديگر سخن میزبانهای  که ايشان به
تواند مانع از  اند، آيا کسی می القدس را درست همانند ما يافته حال که اينان روح«۴٧

پس دستور داد تا ايشان را در نام عيسی مسيح تعميد ۴٨» تعميدشان در آب گردد؟
  .  بماندآنگاه از ِپطُرس خواستند چند روزی با ايشان. دهند

  ١١اعمال 
  گزارش ِپطُرس به کليسا 

رسوالن و برادران در سرتاسر يهوديه شنيدند که غيريهوديان نيز کالم خدا را ١
پس چون ِپطُرس به اورشليم بازگشت، طرفداران ختنه بر او ُخرده گرفته، ٢. اند پذيرفته
  » بخوری؟ناشدگان بروی و با آنها نان   ختنهنۀخاچگونه توانستی به «٣: گفتند



من در «۵: تفصيل برايشان بازگو کرده، گفت  ماجرا را از آغاز بهمۀهِپطُرس ۴
ای بزرگ که از  يافا به دعا مشغول بودم که در عالم رؤيا ديدم چيزی همچون سفره

چون نيک نگريستم، ۶. چهار گوشه آويخته بود، از آسمان فرود آمد و به من رسيد
سپس ندايی به گوشم رسيد که ٧. رندگان بر آن ديدمچهارپايان و وحوش و خزندگان و پ

  › .ای ِپطُرس، برخيز، ذبح کن و بخور‹: گفت می

حاشا از من، خداوندا، زيرا هرگز به چيزی حرام يا نجس لب ‹: جواب دادم«٨
  › .ام نزده

و اين ١٠› .آنچه خدا پاک ساخته، تو نجس مخوان‹بار دّوم از آسمان ندا آمد که «٩
  .  آن چيزها به آسمان باال برده شدمۀهکرار شد و سپس امر سه بار ت

ای  در همان موقع، سه تن که از قيصريه نزد من فرستاده شده بودند، به خانه«١١
اين شش . روح خدا مرا گفت که در رفتن با آنان ترديد مکنم١٢. که در آن بودم رسيدند

او برای ما بازگفت که چگونه ١٣. آمديم   آن مرد درنۀخابرادر نيز با من آمدند، و ما به 
کسانی به يافا بفرست تا َشمعون ‹: ای ديده که به او گفته است  خود فرشتهنۀخادر 

 طۀواس  او برای تو پيامی خواهد آورد که به١۴. معروف به ِپطُرس را به اينجا بياورند
  › .ات نجات خواهيد يافت آن تو و تمامی اهل خانه

گونه که   القدس بر آنها نازل شد، درست همان روحچون آغاز به سخن کردم، «١۵
: خاطر آوردم که فرموده بود   خداوند را بهتۀآنگاه گف١۶. نخست بر ما نازل شده بود

اگر خدا همان ١٧› .القدس تعميد خواهيد يافت داد ولی شما با روح يحيی با آب تعميد می‹
سيِح خداوند به ما عطا فرموده عطا را به آنها بخشيد که پس از ايمان آوردن به عيسی م

  » بود، پس من که باشم که بخواهم مانع کار خدا شوم؟

: چون اين سخنان را شنيدند، خاموش شدند و خدا را ستايش کرده، گفتند١٨
  » !بخش را به غيريهوديان نيز عطا فرموده است  حياتبۀبراستی که خدا تو«

  کليسای َانطاکيه 

ر اذيت و آزاِر آغاز شده با ماجرای استيفان پراکنده شده اّما ايماندارانی که در اث١٩
آنان کالم را فقط به يهوديان . بودند، تا نواحی فينيقيه و قپرس و َانطاکيه سفر کردند

اّما در ميان ايشان تنی چند از اهالی قپرس و قيَروان بودند ٢٠. کردند و بس اعالم می
ز سخن گفتند و عيسای خداوند را به آنان که چون به َانطاکيه رسيدند، با يونانيان ني

دست خداوند نيز با ايشان بود و گروهی بسيار ايمان آورده، به خداوند ٢١. بشارت دادند
  . گرويدند

وقتی ٢٣. چون اين خبر به کليسای اورشليم رسيد، برنابا را به َانطاکيه فرستادند٢٢
ا ترغيب کرد تا با تمام دل به او به آنجا رسيد و فيض خدا را ديد، شادمان شد و همه ر

سان  بدين. القدس و ايمان زيرا مردی بود نيک و پر از روح٢۴خداوند وفادار باشند، 
  . گروهی بسيار به خداوند پيوستند



و چون يافت، وی را ٢۶. پس از آن، برنابا به تارسوس رفت تا سوُلس را بيابد٢۵
آمدند و گروهی بسيار را  ليسا گرد میايشان در آنجا سالی تمام با ک. به َانطاکيه آورد

  . خواندند» مسيحی«در َانطاکيه بود که شاگردان را نخستين بار . دادند تعليم می

يکی از آنها که آگابوس ٢٨. در آن روزها چند نبی از اورشليم به َانطاکيه آمدند٢٧
ای نام داشت، برخاست و با الهام روح پيشگويی کرد که قحطی سختی در سرتاسر دني

آن  پس شاگردان بر٢٩. اين قحطی در زمان حکومت ْکلوديوس رخ داد. روم خواهد آمد
پس چنين ٣٠. شدند که هر يک در حد توان، کمکی برای برادران ساکن يهوديه بفرستد

  . دست برنابا و سوُلس نزد مشايخ فرستادند  ای به کردند و هديه

  ١٢اعمال 
  رهايی ِپطُرس از زندان 

.  هيروديِس پادشاه دست ستم بر برخی از افراد کليسا دراز کرددر اين زمان،١
او چون ديد که اين امر ٣. دستور او يعقوب برادر يوحنا را به شمشير کشتند  به٢

اين در . يهوديان را خشنود ساخت، گامی فراتر برداشت و ِپطُرس را نيز گرفتار کرد
ز گرفتار کردن ِپطُرس، او را به زندان هيروديس پس ا۴. ايام عيد َفطير رخ داد

آن بود که پس از  و بر. گماشت   چهار نفری را به نگهبانی او برتۀانداخت و چهار دس
  . عيد ِپَسح، او را در برابر همگان محاکمه کند

پس ِپطُرس را در زندان نگاه داشتند، اّما کليسا با جدّيت تمام نزد خدا برای او ۵
  . کرد دعا می

بل از روزی که هيروديس قصد داشت ِپطُرس را به محاکمه بکشد، او به شِب ق۶
دو زنجير بسته و ميان دو سرباز، خفته بود و قراوالن نيز مقابل دِر زندان پاس 

فرشته به .  خداوند ظاهر شد و نوری در درون زندان درخشيدتۀفرشناگاه ٧. دادند می
در دم زنجيرها از » !ود برخيزز«: پهلوی ِپطُرس زد و او را بيدار کرده، گفت

  . افتاد دستهايش فرو

سپس . ِپطُرس چنين کرد» .پا کن  کمرت را ببند و نعلين به«: فرشته به او گفت٨
پس ِپطُرس از پی او از ٩» .ردايت را بر خود بپيچ و از پی من بيا«: فرشته به او گفت
دهد، واقعی است، بلکه  یکرد که آنچه فرشته انجام م اّما باور نمی. زندان بيرون رفت

 آهنينی ۀآنها از قراوالن اّول و دّوم گذشتند و به درواز١٠. بيند کرد رؤيا می گمان می
پس . دروازه خود به خود در مقابل ايشان گشوده شد. شد رسيدند که رو به شهر باز می

  . بيرون رفتند و چون به انتهای کوچه رسيدند، ناگاه فرشته ناپديد شد

 خود تۀفرشاکنون ديگر يقين دارم که خداوند «: طُرس به خود آمد و گفتآنگاه ِپ١١
را فرستاده و مرا از چنگ هيروديس و آنچه قوم يهود در انتظارش بودند، رهانيده 

  » .است



در .  مريم مادر يوحنای معروف به َمرُقس رفتنۀخاچون اين را دريافت، به ١٢
چون ِپطُرس دِر خانه را کوبيد، ١٣. ندکرد آنجا بسياری گرد آمده بودند و دعا می

اّما چون صدای ِپطُرس را شناخت، از ١۴. ای به نام رودا آمد تا در را بگشايد خادمه
ِپطُرس بر در ايستاده «: درون شتافت و اعالم داشت  فرط شادی، بدون گشودن در، به

  » !است

البد «: دند، گفتنداّما چون اصرار او را دي» ای؟ مگر ديوانه شده«: به او گفتند١۵
  » . اوستتۀفرش

سرانجام، چون در را گشودند، با ديدن . زد در اين حين، ِپطُرس همچنان در می١۶
 دست، آنان را خاموش ساخت و شرح ۀِپطُرس با اشار١٧. او غرق در شگفتی شدند

يعقوب و ديگر «: سپس گفت. داد که چگونه خداوند او را از زندان رهانيده است
  . آنگاه به جايی ديگر رفت» . از اين امر آگاه سازيدبرادران را

دانستند چه بر سر  پا شد، زيرا نمی  صبح روز بعد، در ميان سپاهيان غوغايی بر١٨
هيروديس دستور داد همه جا ِپطُرس را جستجو کنند؛ و چون او ١٩. ِپطُرس آمده است

سپس از يهوديه به . را نيافتند از قراوالن بازخواست کرد و حکم به قتل آنها داد
  . قيصريه رفت و چندی در آنجا ماند

  مرگ هيروديس 

يکدل نزد او   رو به  از اين. هيروديس بر مردم صور و صيدون خشم گرفته بود٢٠
آنان ْبالستوس، پيشکار خاص شاه را با خود متحد .  شرفيابی خواستندۀرفتند و اجاز

عاش آنها از سرزمين هيروديس فراهم آمدند، زيرا خوراک و م  کرده، در طلب آشتی بر
  . شد می

در روز مقرر، هيروديس ردای شاهی به تن کرده، بر تخت نشست و نطقی ٢١
اين صدای يکی از خدايان است، «: آوردند  مردم فرياد بر٢٢. برای جماعت ايراد کرد

ده رو که خدا را تجليل نکر   خداوند او را زد، از آنتۀفرشدر دم ٢٣» !نه صدای آدمی
  . آنگاه کرمها بدنش را خوردند و مرد. بود

  . شد رفت و منتشر می چه بيشتر پيش می  اّما کالم خدا هر٢۴

چون برنابا و سوُلس مأموريت خود را به انجام رسانيدند، از اورشليم بازگشتند ٢۵
  . و يوحنای معروف به َمرُقس را نيز همراه خود آوردند

  ١٣اعمال 
  رسالت برنابا و سوُلس 



برنابا، َشمعون : در کليسايی که در َانطاکيه بود، انبيا و معّلمانی چند بودند١
 هيروديِس حاکم بود و ۀمعروف به نيِجر، لوکيوس قيَروانی، َمناِحم که برادرخواند

القدس  بردند، روح سر می  هنگامی که ايشان در عبادت خداوند و روزه به٢. سوُلس
جهت کاری که ايشان را بدان    جدا سازيد، بهبرنابا و سوُلس را برای من«: گفت
 سفر نۀآنگاه، پس از روزه و دعا، دست بر آن دو نهاده، ايشان را روا٣» .ام خوانده  فرا

  . کردند

  بشارت در قپرس 

القدس فرستاده شده بودند، به ِسلوکيه رفتند و  بدين قرار آن دو که از جانب روح۴
های يهود  چون وارد ساالميس شدند، در کنيسه۵. داز آنجا از راه دريا به قپرس رسيدن

  . يوحنا نيز در خدمت ايشان بود. به کالم خدا موعظه کردند

در آنجا به فردی يهودی . َنَورديدند تا به پافوس رسيدند  آنان سرتاسر جزيره را در۶
 ِسرگيوس«او از دوستان ٧. َيشوع برخوردند که جادوگر و نبی دروغين بود به نام باْر

خواند،   والی که مردی خردمند بود، برنابا و سوُلس را به حضور فرا. والی بود» پوُلِس
 نامش چنين مۀ که ترج-اّما َعليمای جادوگر ٨. خواست کالم خدا را بشنود زيرا می

در ٩. مخالفت با ايشان برخاست و کوشيد والی را از ايمان آوردن، بازدارد   به-است 
القدس شده، بدو چشم دوخت و  شد، پر از روح وُلس نيز ناميده میاين هنگام سوُلس، که پ

چرا از ! ای فرزند ابليس، ای دشمن هر پارسايی، که پر از مکر و فريبی«١٠: گفت
. ضد توست  بدان که دست خداوند بر١١ايستی؟  کج کردن راههای راست خداوند بازنمی
  » .نخواهی بودديدن آفتاب   اکنون کور خواهی شد و تا مدتی قادر به

جست که دستش را  گرفت، و دور زده کسی را می در دم، مه و تاريکی او را فرو
چون والی اين واقعه را ديد، ايمان آورد، زيرا از ١٢. بگيرد و راه را به او بنمايد

  . دادند، در شگفت شده بود  خداوند میۀتعليمی که دربار

   پيسيديه يۀپوُلس و برنابا در َانطاک

اّما در .  پامفيليه رفتندۀه پوُلس و همراهانش از راه دريا از پافوس به ِپرگآنگا١٣
آنها از ِپرگه گذشتند و به ١۴. آنجا يوحنا از ايشان جدا شد و به اورشليم بازگشت

پس از تالوت ١۵. آمدند و نشستند  در روز َشّبات، به کنيسه در.  پيسيديه رسيدنديۀَانطاک
برادران، اگر پند «: براِن کنيسه نزد ايشان فرستادند و گفتندتورات و کتب پيامبران، ره

  » .و اندرزی برای مردم داريد، بگوييد

ای مردان اسرائيلی و ای «: پوُلس ايستاد و با دست اشاره کرده، گفت١۶
خدای قوم اسرائيل، پدران ما را برگزيد و قوم ١٧! دهيد  غيريهوديان خداترس، گوش فرا

شان در مصر سرافراز ساخت و با قدرتی عظيم آنها را از آن ما را در زمان غربت
او ١٩. و قريب به چهل سال رفتارشان را در بيابان تحمل کرد١٨در آورد،   سرزمين به

هفت قوم را که در کنعان بودند، نابود ساخت و سرزمينشان را به قوم خود به ميراث 
  . انجاميدطول   اينها همه حدود چهارصد و پنجاه سال به٢٠. داد



آنگاه پادشاهی ٢١. پس از آن، تا زمان سموئيل نبی، خدا داوران را بديشان داد«
 بنيامين را به ايشان داد، که چهل سال لۀخواستند و خدا شائول، پسر قيس، از قبي

پس از برداشتن شائول، داوود را برانگيخت تا شاه ايشان گردد، و بر ٢٢. حکومت کرد
طور   وود پسر ِيسای را دلخواه خويش يافتم؛ او خواست مرا بهدا‹: او چنين گواهی داد

  › .جا خواهد آورد کامل به

دهنده يعنی عيسی را برای   خود، نجاتۀاز نسل همين مرد، خدا طبق وعد«٢٣
 مردم اسرائيل مۀهپيش از آمدن عيسی، يحيی تعميد توبه را به ٢۴. اسرائيل فرستاد
مرا که ‹: رسانيد، گفت پايان می   را بهچون يحيی دور خود٢۵. کرد موعظه می

آيد و من حتی شايسته نيستم بند کفشش  پنداريد؟ من او نيستم؛ بلکه او پس از من می می
  › .را بگشايم

ای برادران، ای فرزندان ابراهيم، و ای غيريهوديان خداترس که در اينجا «٢۶
دم اورشليم و بزرگان مر٢٧. اين پيام نجات برای ما فرستاده شده است! حضور داريد

های پيامبران را که هر  حال با محکوم کردنش، گفته  ايشان عيسی را نشناختند و با اين
آنها با اينکه هيچ علتی برای مجازات مرگ ٢٨. شود، تحقق بخشيدند َشّبات تالوت می

اش نوشته  و چون تمام آنچه را که درباره٢٩. نيافتند، از پيالُتس خواستند او را بکشد
اّما خدا وی ٣٠. انجام رساندند، او را از صليب پايين آورده، به قبر سپردند  شده بود، به

و آنان که با او از جليل به اورشليم آمده بودند، روزهای ٣١. را از مردگان برخيزانيد
  . بسيار او را ديدند و اکنون نيز نزد قوم ما شاهدان اويند

خدا آنچه را که به پدران ما وعده داده دهيم که  اکنون ما به شما بشارت می«٣٢
گونه که   همان. آن را با برخيزانيدن عيسی، به ما که فرزندان ايشانيم وفا کرد٣٣بود، 

  : در مزمور دّوم نوشته شده

  تو پسر من هستی؛ ‹

  › .ام امروز، من تو را پدر شده

  : ده استو خدا او را از مردگان برخيزانيد تا هرگز فساد نبيند، چنانکه آم«٣۴

  برکات مقّدس و مطمئنی را » ‹

  که به داوود وعده داده شده، 

  › .به شما خواهم بخشيد

  : و بر همين مبنا در جای ديگر گفته شده که٣۵

  نخواهی گذاشت قّدوست « ‹

  › .فساد ببيند



 خدا مردم عصر خويش را خدمت کرد، ۀو اّما داوود پس از آنکه به اراد«٣۶
کس که خدا برخيزانيد، فساد را   ولی آن٣٧. يوسته، فساد را ديدبخفت و به پدران خود پ

  . نديد

 همين شخص فراهم طۀواس  پس، ای برادران، بدانيد آن آمرزش گناهان که به«٣٨
 او پارسا طۀواس  که ايمان بياورد، به اکنون هر٣٩. شود آمده است، به شما اعالم می

.  شريعت موسی پارسا شمرده شويدطۀواس  آنچه نتوانستيد به  شود در هر شمرده می
  : گويد  کتب پيامبران بر سر شما نيايد که میتۀمراقب باشيد اين نوش۴٠

  بنگريد، ای استهزاگران، «‹۴١

  حيرت کنيد و هالک شويد، 

  زيرا در زمان شما کاری خواهم کرد، 

  چند آن را به شما بازگويند   که هر

  ›» .هرگز باور نخواهيد کرد

رفتند، مردم از آنها استدعا کردند که  و برنابا از کنيسه بيرون میچون پوُلس ۴٢
پس از اينکه جماعت کنيسه را ۴٣. باره با ايشان سخن بگويند َشّبات آينده نيز در اين

ترک کردند، بسياری از يهوديان و اشخاص خداپرست که به يهوديت گرويده بودند، از 
و با اين گروه سخن گفتند و آنها را به پايداری در آن د. راه افتادند  پی پوُلس و برنابا به

  . فيض خدا ترغيب کردند

. تقريب، تمامی مردم شهر گرد آمدند تا کالم خداوند را بشنوند َشّبات بعد، به۴۴
حرمتی به مخالفت  اّما يهوديان چون ازدحام مردم را ديدند، از حسد پر شدند و با بی۴۵

  . با سخنان پوُلس برخاستند

الزم بود کالم خدا پيش از همه برای شما «: اه پوُلس و برنابا دليرانه گفتندآنگ۴۶
 حيات جاويد ندانستيد، پس اکنون تۀاّما چون آن را رد کرديد و خود را شايس. بيان شود
  : زيرا خداوند به ما چنين امر فرموده که۴٧. نهيم سوی غيريهوديان می  رو به

  ر دادم، تو را نوری برای غير يهوديان قرا‹

  ›» .تا نجات را به کرانهای زمين برسانی

چون غيريهوديان اين را شنيدند، شادمان شدند و کالم خداوند را حرمت داشتند؛ ۴٨
  . و آنان که برای حيات جاويد تعيين شده بودند، ايمان آوردند

اّما يهوديان، زنان ۵٠. سان کالم خداوند در سرتاسر آن ناحيه منتشر شد بدين۴٩
رست و متشخص و نيز مردان سرشناِس شهر را شوراندند و آنها را به آزار پوُلس خداپ



ايشان نيز به ۵١. پس پوُلس و برنابا را از آن ناحيه راندند. و برنابا برانگيختند
و اّما ۵٢. اعتراض، غبار پاهای خود را بر ايشان تکاندند و به شهر قونيه رفتند

  . دندالقدس بو شاگردان پر از شادی و روح

  ١۴اعمال 
  پوُلس و برنابا در قونيه 

 يهود رفتند و چنان سخن راندند که شماری سۀدر قونيه نيز پوُلس و برنابا به کني١
اّما يهوديانی که ايمان نياورده بودند، ٢. بسيار از يهوديان و يونانيان ايمان آوردند

پس پوُلس و ٣. اختندغيريهوديان را شوراندند و ذهنشان را نسبت به برادران، مسموم س
برنابا مدتی طوالنی در آنجا ماندند و دليرانه برای خداوند سخن گفتند، خداوندی که 

گونه پيام فيض خود را تأييد  بخشيد و بدين بديشان قدرت انجام آيات و معجزات می
مردم شهر دو گروه شدند؛ گروهی به جانبداری از يهوديان برخاستند و ۴. کرد می

و چون غيريهوديان و يهوديان به اتفاق ۵. انب رسوالن را گرفتندگروهی ديگر ج
بزرگان خود خواستند پوُلس و برنابا را در برابر چشم همگان بزنند و سنگسار کنند، 

و ٧آنان آگاه شده، به ِلسْتره و ِدرِبه، از شهرهای ليکائونيه، و نواحی اطراف گريختند ۶
  . در آنجا به رساندن بشارت ادامه دادند

  پوُلس و برنابا در ِلسْتره و ِدرِبه 

توانست پاهايش را حرکت دهد و هرگز  و اّما در ِلسْتره مردی نشسته بود که نمی٨
گفت، او گوش  هنگامی که پوُلس سخن می٩. راه نرفته بود، زيرا لنگ مادرزاد بود

دای بلند پس با ص١٠. پوُلس بدو چشم دوخت و ديد که ايمان شفا يافتن دارد. داد می  فرا
  . راه افتاد  آن مرد از جا َجست و به» !بر پاهای خود راست بايست«: به او گفت

: آوردند  چون مردم آنچه را که پوُلس انجام داد ديدند، به زبان ليکائونی فرياد بر١١
و پوُلس را » زئوس«آنان برنابا را ١٢» !اند صورت انسان بر ما فرود آمده  خدايان به«

کاهِن زئوس که معبدش درست بيرون ١٣. ناميدند» ِهرِمس«ی بود که سخنگوی اصل
 شهر آورد؛ او و جماعت ۀ شهر بود، گاوهايی چند و تاجهايی از ُگل به دروازۀدرواز

  . آن بودند قربانی تقديمشان کنند بر

های خود را  اّما چون آن دو رسول، يعنی برنابا و پوُلس، اين را شنيدند، جامه١۴
ای مردان، چرا چنين «١۵: آوردند که   ميان جماعت شتافته، فرياد برچاک زدند و به

دهيم که از اين  ما به شما بشارت می. کنيد؟ ما نيز چون شما، انسانی بيش نيستيم می
چيزهای پوچ دست برداريد و به خدای زنده روی آوريد که آسمان و زمين و دريا و 

 قومهای غيريهود را مۀه او در گذشته چند  هر١۶. آنچه را که در آنهاست، آفريد  هر
اّما خود را بدون شهادت نگذاشت؛ او با ١٧راه خود روند،   واگذاشت که هر يک به

فرستادن باران از آسمان و بخشيدن فصلهای ُپر بار، بر شما احسان نموده، خوراک 



جام با سران١٨» .کند دارد و دلهايتان را از خّرمی لبريز می فراوان به شما ارزانی می
  . اين سخنان، بدشواری توانستند مردم را از تقديم قربانی بازدارند

اّما يهوديانی از َانطاکيه و قونيه آمدند و مردم را با خود متحد ساخته، پوُلس را ١٩
اّما چون ٢٠. سنگسار کردند و بدين گمان که مرده است، از شهر بيرونش کشيدند

فردای آن روز، او و برنابا . ه شهر بازگشتشاگردان گرد او جمع شدند، برخاست و ب
  . رهسپار ِدرِبه شدند

   سوريه يۀبازگشت به َانطاک

سپس به ِلسْتره و . آنان در آن شهر نيز بشارت دادند و بسياری را شاگرد ساختند٢١
در آن شهرها شاگردان را تقويت کرده، آنان را به ٢٢. قونيه و َانطاکيه بازگشتند

بايد با تحمل سختيهای بسيار به «شويق کردند و پند دادند که پايداری در ايمان ت
ايشان در هر کليسا مشايخ بر ايمانداران گماشتند و با دعا و ٢٣» .پادشاهی خدا راه يابيم

  . روزه آنها را به خداوندی که به وی ايمان آورده بودند، سپردند

و در ِپرگه کالم را ٢۵، سپس از ايالت پيسيديه گذشتند و به ايالت پامفيليه رفتند٢۴
  . موعظه کرده، به آتاليه فرود آمدند

از آتاليه با کشتی به َانطاکيه بازگشتند، همان جا که ايشان را به فيض خدا سپرده ٢۶
چون بدانجا ٢٧. دار کاری شوند که اکنون به انجامش رسانيده بودند بودند تا عهده

ها کرده و چگونه دِر   آنها چهطۀواس  بهرسيدند، کليسا را گرد آورده، بازگفتند که خدا 
  . آنگاه مدت زمانی در آنجا با شاگردان ماندند٢٨. ايمان را بر غيريهوديان گشوده است

  ١۵اعمال 
  شورای اورشليم 

اگر مطابق «: دادند که و اّما جمعی از يهوديه به َانطاکيه آمده به برادران تعليم می١
پس چون پوُلس و برنابا به مخالفت ٢» .نجات بيابيدتوانيد  آيين موسی ختنه نشويد، نمی

 شديد با ايشان برخاستند، قرار بر اين شد که آن دو به همراه تنی چند از ۀو مباحث
پس ٣. ايمانداران به اورشليم بروند و اين مسئله را با رسوالن و مشايخ در ميان نهند

 سامره، خبر ايمان آوردن کليسا ايشان را بدرقه کرد؛ و آنها در گذار از فينيقيه و
چون به اورشليم ۴.  برادران را بسيار شاد ساختندمۀهغيريهوديان را رساندند و 

آنچه خدا   پوُلس و برنابا هر. رسيدند، کليسا و رسوالن و مشايخ از ايشان استقبال کردند
 که ايمان  َفريسيانۀآنگاه برخی از فرق۵.  آنها انجام داده بود، بديشان بازگفتندطۀواس  به

اين غيريهوديان را بايد ختنه کرد و حکم داد که شريعت «: آورده بودند، برخاسته، گفتند
  » .موسی را نگاه دارند



 ۀپس از مباحث٧. پس رسوالن و رهبران گرد آمدند تا به اين مسئله رسيدگی کنند۶
در ای برادران، شما آگاهيد که «: بسيار، سرانجام ِپطُرس برخاست و بديشان گفت

روزهای نخست، خدا مرا از ميان شما برگزيد تا غيريهوديان از زبان من پيام انجيل را 
القدس به  القلوب است، با بخشيدن روح و خدايی که عارف٨. بشنوند و ايمان آورند
او در ٩. سان ما، گواهی داد بر اينکه ايشان را پذيرفته است  غيريهوديان، درست به

.  نگذاشت، بلکه محض ايمان، دلهايشان را طاهر ساختميان ما و ايشان هيچ فرق
نهيد که نه ما قادر به  آزماييد و يوغی بر گردن شاگردان می پس حال چرا خدا را می١٠

زيرا ما ايمان داريم که به فيض خداوند عيسی است که ١١حملش بوديم، نه پدران ما؟ 
  » .ايم، چنانکه ايشان نيز نجات يافته

آنان آيات و . دادند  ساکت شدند و به برنابا و پوُلس گوش فراسپس جماعت، همه ١٢
. گفتند دست ايشان در ميان غيريهوديان ظاهر کرده بود، بازمی  معجزاتی را که خدا به

! ای برادران، به من گوش فرادهيد«: پايان رسيد، يعقوب گفت  چون سخنان ايشان به١٣
 بار غيريهوديان را مورد لطف خود َشمعون بيان کرد که چگونه خدا برای نخستين١۴

اين با گفتار پيامبران مطابق ١۵. قرار داده، از ميان آنان قومی برای خود برگزيده است
  : است، چنانکه نوشته شده

  خواهم گشت   پس از اين، باز«‹١۶

  پا خواهم داشت؛    داوود را از نو برۀافتاد  فرومۀو خي

  رد، بار بنا خواهم ک هايش را ديگر ويرانه

  و آن را مرّمت خواهم نمود، 

  تا باقی افراد بشر جملگی خداوند را بطلبند، ١٧

  .  غيريهوديانی که نام من بر آنهاستمۀه

  رساند،  انجام می  گويد خداوندی که اينها را به چنين می

  › .اموری را که از ديرباز معلوم بوده است١٨

سوی خدا   هوديان بهپس رأی من بر اين است که آنان را که از غيري«١٩
ای از ايشان بخواهيم که از خوراک  اّما بايد در نامه٢٠. گردند، زحمت نرسانيم بازمی

زيرا از ٢١. عفتی، گوشت حيوانات خفه شده و خون بپرهيزند پرستی، بی آلوده به بت
ديرباز موسی در هر شهر کسانی را داشته است که بدو موعظه کنند، چنانکه هر َشّبات 

  » .کنند ها تالوت می های او را در کنيسه نوشته

   شورا به ايمانداران غيريهودی مۀنا



پس رسوالن و مشايخ به اتفاق تمامی کليسا تصميم گرفتند از ميان خود مردانی ٢٢
پس يهودای معروف به . برگزينند و آنان را همراه پوُلس و برنابا به َانطاکيه بفرستند

آنگاه ٢٣.  برادران مقام رهبری داشتند، برگزيدندَبرسابا و سيالس را، که در ميان
  : دست ايشان فرستادند، بدين عبارات که  ای به نامه

  از ما رسوالن و مشايخ، برادران شما، 

  به برادراِن غيريهودی در َانطاکيه، سوريه و کيليکيه، 

  ! سالم

اند و   آمدهآنکه دستوری از ما داشته باشند، ايم که کسانی از ميان ما، بی شنيده٢۴
پس ما يکدل ٢۵. اند شما را با سخنانشان مشوش ساخته، باعث پريشانی خاطرتان شده

چنين مصلحت ديديم که مردانی برگزينيم و آنها را همراه عزيزان خود، برنابا و پوُلس، 
کف  خاطر نام خداوند ما عيسی مسيح، جان بر  همراه کسانی که به٢۶نزد شما بفرستيم، 

. ايم تا شما را زبانی از اين امور آگاه سازند پس يهودا و سيالس را فرستاده٢٧. اند نهاده
القدس و ما مصلحت چنين ديديم که باری بر دوش شما ننهيم، جز اين  روح٢٨

از خوراک تقديمی به بتها و خون و گوشت حيوانات خفه شده و ٢٩ضروريات که 
  . والّسالم. ايد ری پسنديده انجام دادهگاه از اينها دوری کنيد، کا  هر. عفتی بپرهيزيد بی

پس ايشان روانه شده، به َانطاکيه رفتند و در آنجا کليسا را گرد آورده، نامه را ٣٠
يهودا ٣٢.  آن شادمان شدندۀکنند چون آنها نامه را خواندند، از پيام دلگرم٣١. رسانيدند

.  و تقويت کردندو سيالس نيز که نبی بودند، با سخنان بسيار، برادران را تشويق
پس چندی در آنجا ماندند، و سپس برادران ايشان را بسالمت روانه کردند تا نزد ٣٣

و همراه بسياری ٣۵اّما پوُلس و برنابا در َانطاکيه ماندند ٣۴. فرستندگان خود بازگردند
  . ديگر به تعليم و بشارت کالم خداوند مشغول شدند

  اختالف بين پوُلس و برنابا 

به شهرهايی که کالم خداوند را در آنها «: ندی، پوُلس به برنابا گفتپس از چ٣۶
برنابا ٣٧» .موعظه کرديم، بازگرديم و از برادران ديدار کنيم تا ببينيم در چه حالند

اّما پوُلس مصلحت ٣٨خواست يوحنای معروف به َمرُقس نيز ايشان را همراهی کند، 
 همکاری نداده بود، با خود مۀا گذاشته و ادانديد، کسی را که در پامفيليه ايشان را تنه

گرفت   برنابا، َمرُقس را بر. اختالف چندان باال گرفت که از يکديگر جدا شدند٣٩. ببرد
دست برادران   اّما پوُلس، سيالس را اختيار کرد و به۴٠و از راه دريا راهی قپرس شد؛ 

ز سوريه و کيليکيه، او در عبور ا۴١. به فيض خداوند سپرده شده، عازم سفر گشت
  . کرد کليساها را استوار می

  ١۶اعمال 
  پيوستن تيموتائوس به پوُلس و سيالس 



زيست که  در آنجا شاگردی تيموتائوس نام می. پوُلس به ِدرِبه و سپس به ِلسْتره آمد١
برادران در ِلسْتره و قونيه از او ٢. مادرش يهودی و ايماندار، اّما پدرش يونانی بود

خاطر   اش کند، به خواست او در سفر همراهی پوُلس چون می٣. کردند ی ياد مینيک  به
دانستند پدر وی  که همه می زيستند، او را ختنه کرد، چرا يهوديانی که در آن ناحيه می

رفتند، اصولی را که رسوالن و  آنها چون از شهری به شهر ديگر می۴. يونانی است
پس، ۵. سپردند تا آنها را رعايت کنند به مردم میمشايخ در اورشليم وضع کرده بودند، 

  . شد شدند و هر روز بر شمارشان افزوده می کليساها در ايمان استوار می

   مرد مقدونی ۀرؤيای پوُلس دربار

القدس ايشان را  َنَورديدند، زيرا روح  سپس، سرتاسر ديار ْفريجيه و َغالطيه را در۶
آن  چون به سرحد ميسيه رسيدند، بر٧.  کرده بوداز رسانيدن کالم به ايالت آسيا منع

رو، از ميسيه   از اين٨. شدند که به بيطينيه بروند، اّما روح عيسی به ايشان اجازه نداد
شب هنگام، پوُلس در رؤيا ديد که مردی مقدونی در ٩. گذشتند و به ْتروآس رفتند

چون ١٠» . ما را مدد کنبه مقدونيه بيا و«کند که  برابرش ايستاده، به او التماس می
درنگ عازم مقدونيه شديم، زيرا اطمينان يافتيم که خدا ما را  اين رؤيا را ديد، بی

  . خوانده است تا بديشان بشارت دهيم  فرا

  ايمان آوردن ليديه در فيليپی 

پس، از ْتروآس با کشتی يکراست به ساموْتراکی رفتيم، و روز بعد به نياپوليس ١١
جا راهی فيليپی شديم که از مهاجرنشينهای روم و يکی از شهرهای از آن١٢. رسيديم
  .  آن بخش از مقدونيه بود، و چند روز در آن شهر مانديمۀعمد

روز َشّبات از شهر خارج شديم و به کنار رودخانه رفتيم، با اين انتظار که در ١٣
ودند، به گفتگو پس نشستيم و با زنانی که گرد آمده ب. آنجا مکانی برای دعا وجود دارد

در ميان آنان زنی خداپرست از شهر تياتيرا بود که به سخنان ما گوش ١۴. پرداختيم
خداوند قلب او را . های ارغوان بود  پارچهۀاو ليديه نام داشت و فروشند. داد می فرا

اش تعميد گرفت، با اصرار بسيار  چون او با اهل خانه١۵. گشود تا پيام پوُلس را بپذيرد
» . من بمانيدنۀخاام، بياييد و در  اگر يقين داريد که به خداوند ايمان آورده«: گفتبه ما 

  . سرانجام تسليم درخواست او شديم

  پوُلس و سيالس در زندان 

رفتيم، به کنيزی برخورديم که روح غيبگويی  يک بار که به مکان دعا می١۶
او در پی پوُلس و ما ١٧. کرد بينی سود بسيار عايد اربابان خود می داشت و از راه طالع

اند و راه نجات را  اين مردان خدمتگزاران خدای متعال«: گفت افتاد و فريادکنان می می
سر   سرانجام صبر پوُلس به. کرد او روزهای بسيار چنين می١٨» .کنند به شما اعالم می

ين دختر کنم که از ا نام عيسی مسيح تو را امر می به«: آمد و برگشته به آن روح گفت
  . دم، روح از او بيرون آمد همان» !در آيی به



ارباباِن آن کنيز چون ديدند اميد کسب درآمدشان بر باد رفت، پوُلس و سيالس ١٩
پس ايشان را به حضور ٢٠. کشان به بازار نزد مراجع بردند را گرفتند و آنها را کشان
. اند ا به آشوب کشيدهاند و شهر ما ر اين مردان يهودی«: قاضيان آوردند و گفتند

  » .جا آوردنشان بر ما روميان جايز نيست کنند که پذيرفتن و به رسومی را تبليغ می٢١

قاضيان نيز دستور دادند . مردم در حمله به پوُلس و سيالس به آنان پيوستند٢٢
چون ايشان را چوب بسيار زدند، به ٢٣. در آورند و چوبشان زنند  هايشان را به جامه

زندانبان ٢۴. ن افکندند، و به زندانبان دستور دادند که سخت مراقب ايشان باشدزندانشا
  . چون چنين دستور يافت، آنان را به زندان درونی افکند و پاهايشان را در ُکنده نهاد

نزديک نيمه شب، پوُلس و سيالس مشغول دعا بودند و سرودخوانان خدا را ٢۵
که ناگاه ٢۶دادند  می ديشان گوش فراکردند و ديگر زندانيان نيز ب ستايش می

آمد و درهای زندان در   لرزه در  گونه که اساس زندان به  ای عظيم رخ داد، آن لرزه زمين
زندانبان بيدار شد، و چون درهای ٢٧. ريخت دم گشوده شد و زنجيرها از همه فرو

ندانيان پنداشت ز کشيد تا خود را بکشد، زيرا می   زندان را ديد، شمشير برۀگشود
به خود آسيب مرسان که ما «: داده، گفت اّما پوُلس با صدای بلند ندا در٢٨. اند گريخته

درون زندان رفت و در حالی   زندانبان چراغ خواست و سراسيمه به٢٩» !همه اينجاييم
: سپس، ايشان را بيرون آورد و پرسيد٣٠. پای پوُلس و سيالس افتاد  لرزيد به که می

  »  کنم تا نجات يابم؟ای سروران، چه«

ات نجات  به خداوند عيسی مسيح ايمان آور که تو و اهل خانه«: پاسخ دادند٣١
اش بودند،   کسانی که در خانهمۀهآنگاه کالم خداوند را برای او و ٣٢» .خواهيد يافت
در همان ساعت از شب، زندانبان آنها را برداشته، زخمهايشان را ٣٣. بيان کردند
 خود نۀخااو ايشان را به ٣۴. اش تعميد گرفتند  اهل خانهمۀه او و درنگ شست، و بی
اش از ايمان آوردن به خدا بسيار   اهل خانهمۀهاو و . ای برايشان گسترد برد و سفره
  . شاد بودند

آن مردان را «: چون روز شد، قاضيان مأمورانی نزد زندانبان فرستاده، گفتند٣۵
اند  قاضيان دستور داده«:  اين پيغام آگاه کرد و گفتزندانبان پوُلس را از٣۶» !آزاد کن

  » .پس اينک بيرون آييد و بسالمت برويد. که شما را آزاد کنم

ما را که رومی هستيم بدون محاکمه و در برابر «: اّما پوُلس در پاسخ گفت٣٧
 !خواهند در خفا آزادمان کنند؟ هرگز اند، و حال می همگان چوب زده و به زندان افکنده

  » .بلکه خود بيايند و ما را از اينجا بيرون آورند

مأموران اين را به قاضيان بازگفتند، و آنها چون شنيدند که پوُلس و سيالس ٣٨
و آمده، از ايشان پوزش خواستند و تا بيرون ٣٩اند، سخت به هراس افتادند  رومی

ن پس از ترک ايشا۴٠. زندان مشايعتشان نموده، خواهش کردند که شهر را ترک گويند
. در آنجا با برادران ديدار کرده، ايشان را تشويق نمودند.  ليديه رفتندنۀخازندان، به 

  . سپس آنجا را ترک گفتند



  ١٧اعمال 
  بلوا در ِتسالونيکی 

پوُلس و سيالس از آْمفيپوليس و آپولونيا گذشتند و به ِتسالونيکی آمدند، که در آنجا ١
 طبق عادت به کنيسه رفته، در سه َشّبات از کتب مقّدس پوُلس٢. يهوديان کنيسه داشتند
آورد که ضروری بود مسيح رنج  و توضيح داده، برهان می٣کرد  با ايشان مباحثه می

کنم،  اين عيسی که او را به شما اعالم می«: گفت او می. کشد و از مردگان برخيزد
نياِن خداپرست و برخی از ايشان و نيز شماری بسيار از يونا۴» .همان مسيح است

  . گروهی بزرگ از زنان سرشناس، مجاب شده، به پوُلس و سيالس پيوستند

ای  اّما يهوديان حسد ورزيدند و تنی چند از اوباش را از بازار گرد آورده، دسته۵
 نۀخاايشان در جستجوی پوُلس و سيالس به . پا کردند  راه انداختند و در شهر بلوا به  به

اّما چون ايشان را نيافتند، ۶. تا آنان را به ميان جماعت بيرون آورندياسون هجوم بردند 
آوردند که   ياسون و برخی ديگر از برادران را نزد مقامات شهر کشاندند و فرياد بر

و ياسون ايشان ٧اند،  اند، حال به اينجا آمده  دنيا را به آشوب کشيدهمۀهاين مردان که «
کنند و مّدعی   همگی از فرمانهای قيصر سرپيچی میاينان.  خود برده استنۀخارا به 

چون مردم و مقامات شهر اين را شنيدند، ٨» .آنند که شاه ديگری هست به نام عيسی
  . سپس از ياسون و ديگران ضمانت گرفته، آزادشان کردند٩. برآشفتند

  پوُلس و سيالس در بيريه 

آنها چون . انه کردندبرادران در همان شب، پوُلس و سيالس را به بيريه رو١٠
تر  اهل بيريه از مردمان ِتسالونيکی نجيب١١.  يهود رفتندسۀبدانجا رسيدند، به کني

کردند تا  بودند، زيرا پيغام را با اشتياق پذيرفتند و هر روز کتب مقّدس را بررسی می
 گونه، بسياری از يهوديان و نيز شماری کثير  بدين١٢. های پوُلس را دريابند صحت گفته

  . از زنان و مردان سرشناِس يونانی ايمان آوردند

چون يهودياِن ِتسالونيکی دريافتند که پوُلس در بيريه نيز کالم خدا را موعظه ١٣
درنگ پوُلس  برادران بی١۴. کند، بدانجا رفتند و مردم را تحريک کرده، شوراندند می

. ريه ماندندسوی ساحل روانه کردند، اّما سيالس و تيموتائوس در بي  را به
کنندگان پوُلس، او را تا آتن همراهی کردند و پس از اينکه برای سيالس و  مشايعت١۵

  . چه زودتر به پوُلس بپيوندند، آنجا را ترک گفتند تيموتائوس دستور گرفتند که هر

  پوُلس در آتن 

در آن حال که پوُلس در آتن منتظر آن دو بود، از ديدن اينکه شهر پر از ١۶
رو، در کنيسه با يهوديان و يونانيان خداپرست و نيز هر   از اين١٧.  منقلب شدبتهاست،

جمعی از فيلسوفان اپيکوری و ١٨. کرد روز در ميدان شهر با رهگذران مباحثه می
گو چه  اين ياوه«: گفتند برخی از آنان می. رواقی نيز با او بنای مباحثه گذاشتند



رو   از آن» .کند گويا خدايان غريب را تبليغ می«: گفتند ديگران می» خواهد بگويد؟ می
آنگاه او را ١٩. داد گفتند که پوُلس، عيسی و قيامت را به ايشان بشارت می چنين می

توان دانست  آيا می«: بردند و در آنجا به او گفتند» آريوپاگوس«گرفتند و به مجمع   بر
پس . آيد  ما عجيب میسخنانت به گوش٢٠دهی، چيست؟  که اين تعليم جديد که تو می
زيستند،   آتنيان و بيگانگانی که در آنجا میمۀه٢١» .خواهان دانستن معنای آنيم

 عقايد جديد ۀمشغوليتی جز اين نداشتند که وقت خود را به گفت و شنود دربار
  . بگذرانند

ای مردان آتنی، «: برخاست و گفت» آريوپاگوس«پس پوُلس در ميان مجمع ٢٢
کردم  زيرا هنگامی که در شهر سير می٢٣. ام  لحاظ بسيار ديندار يافتهمن شما را از هر

: نمودم، مذبحی يافتم که بر آن نوشته شده بود پرستيد نظاره می و آنچه را که شما می
پرستيد، من به شما اعالم  حال، آنچه را شما ناشناخته می. ›تقديم به خدای ناشناخته‹

  . کنم می

نچه در آن است آفريد، مالِک آسمان و زمين است و در آ  خدايی که جهان و هر«٢۴
تواند خدمتی به او بکند،  دستان بشری نمی٢۵. شود  دست بشر ساکن نمیتۀمعابد ساخ

 حيات و َنَفس و هر چيز ديگر ۀچنانکه گويی به چيزی محتاج باشد، زيرا خوْد بخشند
ديد آورد تا در سرتاسر  اقوام بشری را از يک انسان پمۀهاو ٢۶. به جميع آدميان است

زمين ساکن شوند؛ و زمانهای تعيين شده برای ايشان و حدود محل سکونتشان را مقرر 
اش گشته، او را  چنين کرد تا مردمان او را بجويند و چه بسا که در پی٢٧. فرمود

زيرا در اوست که زندگی و حرکت و ٢٨. چند از هيچ يک از ما دور نيست بيابند، هر
  . اند که ما نسل اوييم  چنانکه برخی از شاعران خود شما نيز گفتههستی داريم؛

پس چون نسل خداييم، شايسته نيست چنين بينديشيم که الوهيت همانند زر يا «٢٩
. صورت تمثالی تراشيده شده باشد  سيم يا سنگی است که با هنر و خالقيت آدمی به

 مردمان را در هر جا مۀه اکنون اّما. پوشيد در گذشته، خدا از چنين جهالتی چشم می٣٠
 مردی که طۀواس  زيرا روزی را مقرر کرده که در آن به٣١. کند که توبه کنند حکم می

تعيين کرده است، جهان را عادالنه داوری خواهد کرد، و با برخيزانيدنش از مردگان، 
  » .همه را از اين امر مطمئن ساخته است

:  برخی پوزخند زدند، اّما ديگران گفتند رستاخيز مردگان شنيدند،ۀچون دربار٣٢
. گونه پوُلس مجمع را ترک گفت  بدين٣٣» .باره باز از تو بشنويم  خواهيم در اين می«
و » آريوپاگوس«ديونيسيوس، عضو مجمع . اّما تنی چند بدو پيوسته، ايمان آوردند٣۴

  . زنی داماريس نام، و چند تن ديگر، از آن جمله بودند

  ١٨اعمال 
  س در ُقِرنُتس پوُل



در آنجا با مردی ٢. پس از اين، پوُلس آتن را ترک گفت و به ُقِرنُتس رفت١
يهودی، آکيال نام، از مردمان پونتوس آشنا شد که با همسرش ْپريسکيال بتازگی از ايتاليا 
. آمده بود، زيرا ْکلوديوِس قيصر دستور داده بود که يهوديان همگی روم را ترک کنند

دوزی داشت،   خيمهشۀو از آنجا که او نيز مانند ايشان پي٣يدار آنها رفت، د  پوُلس به
او هر َشّبات در کنيسه با يهوديان و يونانيان مباحثه ۴. کار مشغول شد  نزدشان ماند و به

  . کوشيد آنان را مجاب سازد کرد و می می

 ظۀ موعچون سيالس و تيموتائوس از مقدونيه آمدند، پوُلس خود را بتمامی، وقف۵
اّما چون با او بنای ۶. داد که عيسی همان مسيح است کالم کرده، به يهوديان شهادت می

: اش را تکاند و به آنها گفت مخالفت گذاشتند و ناسزايش گفتند، به اعتراض، غبار جامه
از اين پس، نزد غيريهوديان . من از آن مبرا هستم! خونتان بر گردن خودتان«
  » .روم می

 تيتوس يوستوس رفت که شخصی نۀخايسه تغيير مکان داد و به سپس از کن٧
اّما ْکريسپوس، رئيس کنيسه، با تمام ٨. خداپرست بود و در جوار کنيسه منزل داشت

همچنين بسياری از اهالی ُقِرنُتس چون پيام را . اش به خداوند ايمان آوردند اهل خانه
  . شنيدند، ايمان آورده، تعميد گرفتند

! سخن بگو و خاموش مباش! مترس«:  در رؤيا به پوُلس گفتشبی خداوند٩
کس دست خود را بر تو دراز نخواهد کرد تا گزندی به  زيرا من با تو هستم و هيچ١٠

پس، پوُلس يک سال و نيم ١١» .که در اين شهر مرا خلق بسيار است تو برساند، چرا
  . در آنجا ماند و کالم خدا را به آنها تعليم داد

نگامی که غاليون، والی َاخائيه بود، يهوديان همداستان شده، بر سر پوُلس اّما ه١٢
دارد خدا را  اين شخص مردم را وامی«: گفتند١٣تاختند و او را به محکمه کشانده، 

  » .ای خالف شريعت عبادت کنند شيوه  به

اگر جرم يا جنايتی «: چون پوُلس خواست سخن بگويد، غاليون به يهوديان گفت١۴
اّما چون مسئله بر سر کلمات و نامها ١۵. بايست شکايت شما را بشنوم يان بود، میدر م

 چنين ۀخواهم دربار من نمی. و شريعت خودتان است، پس خود به آن رسيدگی کنيد
آنان نيز همگی به ١٧. پس آنها را از مقابل مسند داوری راند١۶» .اموری داوری کنم

اّما غاليون هيچ .  او را در مقابل مسند والی زدندسوْسِتنيس، رئيس کنيسه حمله بردند و
  . اعتنا نکرد

  بازگشت پوُلس به َانطاکيه 

پوُلس پس از اقامتی طوالنی در ُقِرنُتس، با برادران وداع کرد و از راه دريا ١٨
او در ِکنْخريه سر . در اين سفر، ْپريسکيال و آکيال نيز همراهش بودند. عازم سوريه شد
چون به ِاِفُسس رسيدند، همسفران خود را ١٩. ، زيرا چنين نذر کرده بودخود را تراشيد

از او خواستند ٢٠. ترک گفت و خود به کنيسه رفت و با يهوديان به مباحثه پرداخت
اگر خدا «: و با ايشان وداع کرده، گفت٢١مدتی بيشتر با ايشان بماند، اّما نپذيرفت 



در ٢٢. ر کشتی شد و ِاِفُسس را ترک گفتسپس سوا» .بخواهد باز نزد شما خواهم آمد
قيصريه از کشتی فرود آمده، به اورشليم رفت و پس از ديدار با کليسا، راهی َانطاکيه 

چندی در آنجا ماند و باز عازم سفر شده، در سرتاسر ديار َغالطيه و ْفريجيه ٢٣. شد
  . کرد  شاگردان را استوار میمۀهگشت و  جا می  به  جا

او . ، فردی يهودی، آپوُلس نام، از مردمان اسکندريه، به ِاِفُسس آمددر آن ايام٢۴
در طريق خداوند آموزش ٢۵سخنوری ماهر بود و دانشی وسيع از کتب مقّدس داشت؛ 

چند   داد، هر  عيسی تعليم میۀگفت و بدّقت دربار يافته بود و با حرارت روح سخن می
چون . گفتن آغاز کرد  در کنيسه به سخناو دليرانه٢۶. فقط از تعميد يحيی آگاهی داشت

 خود بردند و طريق خدا را دقيقتر نۀخاْپريسکيال و آکيال سخنانش را شنيدند، او را به 
  . به وی آموختند

چون آپوُلس قصد سفر به َاخائيه کرد، برادران تشويقش کردند و به شاگردان ٢٧
 طۀواس  رسيد، کسانی را که بهچون آپوُلس بدانجا . نوشتند که او را بگرمی پذيرا شوند

زيرا پيش روی همگان با يهوديان ٢٨. فيض ايمان آورده بودند، ياری فراوان داد
نمود که  کرد، و از کتب مقّدس ثابت می مباحثه کرده، عقايد آنان را با داليل قوی رد می

  . عيسی همان مسيح است

  ١٩اعمال 
  پوُلس در ِاِفُسس 

ر ُقِرنُتس بود، پوُلس پس از گذر از نواحی مرتفع و اّما هنگامی که آپوُلس د١
آيا «: و از ايشان پرسيد٢در آنجا شاگردانی چند يافت . مرکزی، به ِاِفُسس رسيد

  » القدس را يافتيد؟ هنگامی که ايمان آورديد، روح

  » .القدس هست ايم که روح ما حتی نشنيده«: گفتند

  » پس چه تعميدی يافتيد؟«: به ايشان گفت٣

  » .تعميد يحيی«: ندگفت

گفت به آن که پس از او  او به قوم می. تعميد يحيی، تعميِد توبه بود«: پوُلس گفت۴
چون اين را شنيدند، به نام خداوند عيسی ۵» .آمد ايمان بياورند، يعنی به عيسی می

القدس بر ايشان آمد،  و هنگامی که پوُلس دست بر آنان نهاد، روح۶. تعميد گرفتند
آن مردان، جملگی حدود ٧. زبانهای ديگر سخن گفتند و نبّوت کردند  ای که به گونه  به

  . دوازده تن بودند

گفت و در باب  سپس پوُلس به کنيسه رفته، در آنجا سه ماه دليرانه سخن می٨
کردند و  اّما بعضی سرسختی می٩. آورد کرد و داليل قاطع می پادشاهی خدا مباحثه می

پس پوُلس از آنها . گفتند را بد می» طريقت« روی همگان، آوردند و پيش ايمان نمی



کناره گرفت و شاگردان را با خود برداشته، همه روزه در تاالر سخنرانی تيرانوس به 
 يهوديان و مۀهدو سال بدين منوال گذشت و در اين مدت، ١٠. بحث و گفتگو پرداخت

  . نديونانيانی که در ايالت آسيا بودند، کالم خداوند را شنيد

ای که مردم  گونه  به١٢ساخت،  العاده ظاهر می دست پوُلس معجزات خارق  خدا به١١
بردند، و  دستمالها و پيشبندهايی را که با بدن او تماس يافته بود برای بيماران می

  . رفت يافت و ارواح پليد از ايشان بيرون می بيماری آنها بهبود می

يهودی نيز کوشيدند نام خداوند عيسی را بر گرد  گيراِن دوره پس تنی چند از جن١٣
به نام عيسايی که پوُلس به او «: گفتند آنان می. کسانی که ارواح پليد داشتند، بخوانند

کردند، هفت پسر  کسانی که چنين می١۴» !رانيم کند شما را بيرون می موعظه می
عيسی «:  آنها گفتاّما روح پليد در پاسخ١۵. ِاسکيوا، يکی از سران کاهنان يهود بودند

پس مردی که روح پليد ١۶» شناسم، اّما شما کيستيد؟ شناسم، پوُلس را هم می را می
داشت بر آنها َجسته، بر همگی ايشان غلبه يافت و چنان آنها را زد که برهنه و زخمی 

  . از آن خانه گريختند

دند، ترس  ساکنان ِاِفُسس، چه يهودی و چه يونانی، از اين امر آگاه شمۀهچون ١٧
ای که از آن پس نام خداوند عيسی را بسيار محترم  گونه   آنان مستولی گشت، بهمۀهبر 
و بسيار کسان که ايمان آورده بودند، پيش آمده، آشکارا به کارهای خود ١٨. داشتند می

کردند، کتابهای خود را  بسياری نيز که پيش از آن جادوگری می١٩. اعتراف کردند
چون بهای کتابها را حساب کردند، پنجاه هزار . ر همگان سوزاندندآوردند و در براب

  . گرفت شد و قّوت می طور گسترده منتشر می  گونه، کالم خداوند به  بدين٢٠. ِدْرَهم بود

آن شد از راه مقدونيه و َاخائيه، به اورشليم  پس از اين وقايع، پوُلس در روح بر٢١
سپس دو تن از ٢٢» . بايد از روم نيز ديدار کنمپس از رفتنم به آنجا،«: گفت. بازگردد

  . دستياران خود، تيموتائوس و ِاراستوس را به مقدونيه فرستاد و خود چندی در آسيا ماند

  بلوا در ِاِفُسس 

کاری  نقره٢۴. پا شد  بر» طريقت «ۀدر اين زمان، بلوای بزرگی دربار٢٣
ساخت و از اين راه درآمدی سرشار  ای از آرِتميس می ديميتريوس نام که تمثالهای نقره

ها را گرد آورد و به آنها  گونه حرفه  ايشان و صاحبان اين٢۵عايد صنعتگران کرده بود، 
اّما چنان که ٢۶.  رونق روزی ماستيۀدانيد که اين پيشه، ما ای سروران، می«: گفت
تاسر آسيا، تقريب در سر شنويد، اين پوُلس نه تنها در ِاِفُسس بلکه به بينيد و می می

 دست، اصًال خدا تۀگويد خداياِن ساخ او می. بسياری را متقاعد و گمراه کرده است
 ۀتنها کسب ما از رونق بيفتد، بلکه معبد اله پس اين خطر هست که نه٢٧. نيستند

بزرگمان آرِتميس نيز حقير گردد و او که در آسيا و در سرتاسر جهان پرستيده 
  » . بدهدشود، عظمت خود را از دست می

بزرگ است «دادند که   چون اين را شنيدند، بغايت خشمگين شده، فرياد سر٢٨
سوی ميدان   مردم يکپارچه به! پا شد  در تمام شهر آشوبی به٢٩» !آرِتميِس ِاِفُسسيان



مسابقات هجوم بردند و گايوس و آريستارخوس را که اهل مقدونيه و از همراهان پوُلس 
پوُلس خواست در برابر جمعيت ظاهر شود، اّما ٣٠. بردند د میکشان با خو بودند، کشان

حتی بعضی از مقامات ايالت آسيا که از دوستان وی بودند، ٣١. شاگردان نگذاشتند
  . ميدان مسابقات نگذارد  برای او پيغام فرستاده، خواهش کردند پا به

تر مردم گفت و بيش کس چيزی می زدند و هر همه فرياد می. جمعيت آشفته بود٣٢
يهوديان، اسکندر را پيش انداخته بودند، و بعضی ٣٣. اند دانستند برای چه گرد آمده نمی

او دست تکان داده، از مردم خواست . دادند از ميان جمعيت به او دستورهايی می
اّما چون مردم دريافتند يهودی است، ٣۴. خاموش باشند و کوشيد دفاعی عرضه دارد

  » !بزرگ است آرِتميِس ِاِفُسسيان«: زدند ت فرياد میهمه يکصدا، حدود دو ساع

ای مردان ِاِفُسس، کيست «:  شهر جمعيت را آرام کرد و گفتۀسرانجام، داروغ٣۵
که نداند شهر ِاِفُسس نگهبان معبد آرِتميِس بزرگ و حافِظ تمثال اوست که از آسمان 

ام باشيد و کاری پس چون اين حقايق انکارناپذير است، بايد آر٣۶نازل شده است؟ 
اند و نه به  ايد، نه به معبد ما دستبرد زده اين مردان که به اينجا آورده٣٧. شتابزده نکنيد

پس اگر ديميتريوس و همکاران صنعتگرش از کسی شکايت ٣٨. اند  ما کفر گفتهۀاله
توانند شکايات خود را به آنجا  می. ها باز است و واليان نيز حاضرند دارند، دِر محکمه

.  قانونی حل و فصل کنيدمۀ ديگری داريد، بايد آن را در محکلۀاّما اگر مسئ٣٩. ببرند
اگر چنين . خاطر وقايع امروز، به شورشگری متهم شويم  رود که به زيرا بيم آن می۴٠

اين را گفت و جماعت ۴١» .شود، نخواهيم توانست دليلی برای توجيه اين بلوا بياوريم
  . را متفرق ساخت

  ٢٠اعمال 
  سفر پوُلس به مقدونيه و يونان 

خواند و پس از تشويق و ترغيب   نشست، پوُلس شاگردان را فرا چون آشوب فرو١
او از آن نواحی گذر کرده، مؤمنان را ٢. ايشان، آنان را وداع گفت و عازم مقدونيه شد

امی هنگ. و سه ماه در آنجا ماند٣با سخنان خود دلگرمی بسيار داد، تا به يونان رسيد 
آن شد از  پس بر. که قصد داشت با کشتی به سوريه برود، يهوديان عليه او توطئه کردند

همراهان او سوپاِتروس پسر پيرروس از مردمان بيريه، ۴. راه مقدونيه بازگردد
آريستارخوس و ِسکوُندوس از مردمان ِتسالونيکی، گايوس از مردمان ِدرِبه، تيخيکوس 

آنان پيش از ما رفتند و در ْتروآس ۵. ا، و تيموتائوس بودندو ْتروفيموس از مردمان آسي
ولی ما پس از ايام عيد َفطير، با کشتی از فيليپی روانه شديم و پنج ۶. منتظر ما شدند

  . روز بعد، در ْتروآس به آنان پيوستيم و هفت روز در آنجا مانديم

   پوُلس در ْتروآس ظۀموع

پوُلس برای مردم .  نان گرد هم آمديمدر نخستين روز هفته، برای پاره کردن٧
کرد، و چون تصميم داشت روز بعد آنجا را ترک گويد، سخنانش تا  موعظه می



در ٩. ای که گرد آمده بوديم، چراغ بسيار بود در باالخانه٨. درازا کشيد های شب به نيمه
نار پنجره داد، جوانی ِافتيخوس نام که ک گفتن ادامه می آن حال که پوُلس همچنان به سخن

زير افتاد و    سّوم بهۀرفت و ناگاه از طبق نشسته بود، اندک اندک به خوابی عميق فرو
بر  پوُلس پايين رفته، خود را بر مرد جوان انداخت و او را در١٠. او را مرده برداشتند

سپس باال رفت و نان را پاره کرد و ١١» !مترسيد، جان او در اوست«: گرفت و گفت
مردْم آن ١٢. سحر به گفتگو با ايشان ادامه داد، و بعد آنجا را ترک گفتاو تا . خورد

  . جوان را زنده به خانه بردند و تسالی عظيم يافتند

  وداع پوُلس با مشايخ کليسای ِاِفُسس 

 آسوس شديم تا در آنجا طبق قرار نۀ سفر، سوار کشتی شده، روامۀدر ادا١٣
پس ١۴. استه بود تا آنجا را از راه خشکی برودپوُلس، او را به کشتی بياوريم، زيرا خو

از آنجا ١۵. چون پوُلس را در آسوس ديديم، او را به کشتی آورديم و به ميتيلينی رفتيم
فردای آن روز به ساموس . با کشتی روانه شديم و روز بعد به مقابل خيوس رسيديم

ه دريا از کنار پوُلس تصميم داشت از را١۶. رفتيم و روز بعد، به ميليتوس رسيديم
ِاِفُسس بگذرد تا وقتی را در ايالت آسيا صرف نکند، زيرا شتاب داشت که اگر ممکن 

  . شود، روز ِپنتيکاست در اورشليم باشد

. خواند  او از ميليتوس پيغامی به ِاِفُسس فرستاد و مشايخ کليسا را نزد خود فرا١٧
ست که به آسيا پا نهادم، آگاهيد که از همان روز نخ«: چون آمدند، بديشان گفت١٨

چگونه در کمال فروتنی و اشکريزان ١٩. ام سر برده   اوقات با شما بهمۀهچگونه در 
های يهوديان بر من رفته است،  خداوند را خدمت کرده، سختيهايی را که در اثر توطئه

حال شما سودمند افتد، چيزی   آنچه ممکن بود به  دانيد که از هر می٢٠. ام تحمل کرده
ها تعليمتان  ام، بلکه پيام را به شما موعظه کرده، چه در جمع و چه در خانه دريغ نداشته

سوی خدا   ام که بايد با توبه به نيز به يهوديان و يونانيان هر دو، اعالم داشته٢١. ام داده
  . بازگردند و به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورند

دانم در آنجا چه برايم پيش  وم و نمیر و حال، با الزام روح به اورشليم می«٢٢
دهد که زندان و سختی در  القدس هشدار می جز آنکه در هر شهر روح٢٣خواهد آمد؛ 

اّما جان برايم ارزشی ندارد؛ مهم آن است که بتوانم دور خود را ٢۴. انتظار من است
هم، خدمتی که کمال انجام د  ام، به پايان رسانم و خدمتی را که از خداوند عيسی يافته  به

  . همانا اعالم بشارت فيض خداست

يک از شما که من در ميانتان گشته و به پادشاهی خدا موعظه  دانم هيچ حال می«٢۵
کنم که من از  پس امروز با شما اتمام حّجت می٢۶. ام، روی مرا ديگر نخواهد ديد کرده

. ام هی نکرده کامل خدا به شما کوتاۀزيرا در اعالم اراد٢٧خون همه بری هستم، 
گماشته است   القدس شما را به نظارت آن بر ای که روح مراقب خود و تمامی گله٢٨

دانم  می٢٩. باشيد و کليسای خدا را که آن را به خون پسر خود خريده است، شبانی کنيد
. بعد از رفتنم، گرگهای دّرنده به ميان شما خواهند آمد که به گله رحم نخواهند کرد

خواهند خاست و حقيقت را ديگرگون خواهند کرد  ن خود شما کسانی برحتی از ميا٣٠
خاطر آوريد   پس هوشيار باشيد و به٣١. در کنند  تا شاگردان را به پيروی خود از راه به



که من سه سال تمام، شب و روز، دمی از هشدار دادن به هر يک از شما با اشکها، 
  . بازنايستادم

سپارم که قادر است شما را بنا کند  ه کالم فيض او میاکنون شما را به خدا و ب«٣٢
چشمداشتی به سيم و زر و ٣٣. اند، ميراث بخشد و در ميان جميع کسانی که تقديس شده

دست خويش، نيازهای خود و همراهانم را   دانيد که به خود می٣۴. ام  کسی نداشتهمۀيا جا
ه بايد چنين سخت کار کنيم تا بتوانيم ام ک از هر لحاظ به شما نشان داده٣۵. ام فراهم کرده

ضعيفان را دستگيری نماييم، و سخنان خود خداوند عيسی را به ياد داشته باشيم که 
  ›» .تر است دادن از گرفتن فرخنده‹: فرمود

همه بسيار ٣٧.  آنان زانو زد و دعا کردمۀهپايان رسانيد، با   چون سخنانش را به٣۶
آنچه بيش از همه اندوهگينشان ٣٨. بوسيدند ی را میگريستند و بر گردنش آويخته، و

سپس تا کشتی وی » .ديگر روی مرا نخواهيد ديد«ساخت، اين سخنش بود که گفت  می
  . را بدرقه کردند

  ٢١اعمال 
  سوی اورشليم   به

مستقيم پيش » کوس«پس از جدا شدن از آنها، راهی سفر دريايی شديم و تا ١
ای يافتيم که  در آنجا کشتی٢. از آنجا به پاتارا رسيديمروز بعد، به روِدس و . رفتيم

قپرس را در سمت چپ خود ديديم ٣. پس سوار شديم و حرکت کرديم. عازم فينيقيه بود
سپس در صور پياده شديم، زيرا در آنجا . سوی سوريه پيش رفتيم  و از آن گذشته، به

جا يافته، هفت روز نزدشان پس شاگردان را در آن۴. کردند بايد بار کشتی را تخليه می
چون فرصت ماندن ما ۵. ايشان به هدايت روح به پوُلس گفتند به اورشليم نرود. مانديم
شاگردان جملگی با زنان و فرزندانشان ما را تا بيرون . پايان رسيد، عازم سفر شديم  به

 کشتی پس از وداع، سوار۶. آنجا کنار دريا زانو زديم و دعا کرديم. شهر بدرقه کردند
  . های خود بازگشتند شديم، و ايشان نيز به خانه

آنجا از . سفر دريايی خود را از صور پی گرفتيم و به ْپتوالمائيس رسيديم٧
روز بعد، آنجا را ترک گفته به ٨. برادران ديدار کرديم و يک روز نزدشان مانديم

او ٩.  نزدش مانديمقيصريه آمديم و به منزل فيليُپس مبشر، يکی از آن هفت تن، رفتيم و
  . کردند چهار دختر مجرد داشت که نبّوت می

او نزد ١١. ای آگابوس نام از يهوديه رسيد پس از چند روز که آنجا بوديم، نبی١٠
: ما آمد و کمربند پوُلس را گرفته، دستها و پاهای خويش را با آن بست و گفت

گونه خواهند بست   را بدينيهوديان اورشليم صاحب اين کمربند ‹: گويد القدس می روح«
  ›» .دست غيريهوديان خواهند سپرد  و به

چون اين را شنيديم، ما و مردماِن آنجا به پوُلس التماس کرديم که از رفتن به ١٢
کنيد؟ چرا با  اين چه کار است که می«: اّما پوُلس پاسخ داد١٣. اورشليم چشم بپوشد



تنها به زندان  خاطر نام خداوند عيسی نه  ام به شکنيد؟ من آماده  خود دل مرا میيۀگر
شود، دست کشيديم و  چون ديديم متقاعد نمی١۴» .روم، بلکه در اورشليم جان بسپارم

  » .آنچه خواست خداوند است، بشود«: گفتيم

. سوی اورشليم حرکت کرديم  پس از آن روزها، تدارک سفر ديديم و به١۵
 شخصی نۀخامان آمدند و ما را به بعضی از شاگرداِن مقيم قيصريه نيز همراه١۶

ِمناسون، از مردمان قپرس و يکی از شاگرداِن . ِمناسون نام بردند تا ميهمان او باشيم
  . آغازين بود

  ورود پوُلس به اورشليم 

روز بعد با پوُلس ١٨. چون به اورشليم رسيديم، برادران بگرمی پذيرايمان شدند١٧
پوُلس ايشان را سالم گفت و ١٩. ضور داشتندمشايخ همگی ح. ديدار يعقوب رفتيم  به
  . ها کرده است  خدمت او در ميان غيريهوديان چهطۀواس  تفصيل بيان کرد که خدا به به

ای برادر، چنانکه «: سپس به پوُلس گفتند. چون شنيدند، خدا را تمجيد کردند٢٠
در ميان ٢١ .اند و همگی نسبت به شريعت غيورند بينی هزاران يهودی ايمان آورده می

کنند، تعليم   يهوديانی را که ميان غيريهوديان زندگی میمۀهآنها چنين شايع شده که تو 
بر  گويی نبايد فرزندان را ختنه کرد و بنا تابند، و می  دهی که از موسی روی بر می

. حال چه بايد کرد؟ بدون شک، آنها از آمدنت آگاه خواهند شد٢٢. رسوم رفتار نمود
. اينجا نزد ما چهار مرد هستند که نذری دارند. گوييم، انجام بده ه تو میپس آنچه ب٢٣
جا آور و خرج ايشان را  آنها را همراه خود ببر و به اتفاق ايشان آيين تطهير را به٢۴

خواهند يافت که اين شايعات  سان همه در  بدين. بده تا بتوانند سرهای خود را بتراشند
. کنی و نيز شريعت را نگاه داشته، در آن سلوک می تو راست نيست، بلکه تۀدربار
ای به آگاهی آنها رسانديم   ايمانداران غيريهودی، ما حکم خود را در نامهۀاّما دربار٢۵

و گفتيم که بايد از خوراک تقديمی به بتها، از خون، از گوشت حيوانات خفه شده و از 
  » .عفتی بپرهيزند بی

را همراه خود برد و با ايشان آيين تطهير را پس، روز بعد، پوُلس آن اشخاص ٢۶
سپس، به معبد رفت تا تاريخ پايان روزهای تطهير را که در آن برای هر . جا آورد به

  . شد، اعالم کند يک از ايشان قربانی تقديم می

  گرفتار شدن پوُلس 

 پايان هفت روز تطهير نمانده بود که چند يهودی از ايالت آسيا، پوُلس  چيزی به٢٧
ای «: زدند فرياد می٢٨آنها جمعيت را شوراندند و او را گرفته، . را در معبد ديدند

ضد قوم ما و شريعت   اسرائيليان، مدد کنيد؛ اين همان است که همگان را در همه جا بر
درون معبد آورده و   از آن گذشته، يونانيان را نيز به. دهد ضد اين مکان تعليم می  ما و بر

آنها پيشتر ْتروفيموس ِاِفُسسی را در شهر با ٢٩» .س را نجس کرده استاين مکان مقّد
  . درون معبد برده است  پنداشتند پوُلس او را به پوُلس ديده بودند و می



مردم از هر سو هجوم آوردند و پوُلس را گرفته، از ! شهر، سراپا آشوب شد٣٠
چون سعی ٣١. تنددرنگ درهای معبد را پشت سرشان بس معبد بيرون کشيدند و بی

 سپاهيان رومی خبر رسيد که در تمام اورشليم آشوبی ۀداشتند او را بکشند، به فرماند
چون . سوی جمعيت تاخت  درنگ با سربازان و افسران خود به او بی٣٢. پا شده است  به

  . چشم جماعت به فرمانده و سربازانش افتاد، از زدن پوُلس دست برداشتند

 و پوُلس را گرفتار کرد و دستور داد او را با دو زنجير فرمانده نزديک آمد٣٣
کس چيزی  از ميان جمعيت هر٣۴. آنگاه پرسيد که او کيست و چه کرده است. ببندند

فرمانده که از زيادی هياهو نتوانست حقيقت امر را دريابد، دستور داد . زد فرياد می
عه رسيد، سربازان از فرط های قل چون پوُلس نزديک پله٣۵. پوُلس را به قلعه ببرند

جمعيتی که از پی آنها ٣۶. خشونِت جمعيت مجبور شدند او را بر دستهايشان حمل کنند
  » !بکشيدش«: کرد آمد، فرياد می می

  گويد  پوُلس با مردم سخن می

دهيد  اجازه می«: درون قلعه نبرده بودند که به فرمانده گفت  هنوز پوُلس را به٣٧
  » چيزی به شما بگويم؟

مگر تو همان مصری نيستی که چندی پيش ٣٨دانی؟  تو يونانی می«: فرمانده گفت
  » پا کرد و چهار هزار آدمکش را با خود به بيابان برد؟  شورشی بر

نام و  ام، شهری که بی من مردی يهودی از تارسوس کيليکيه«: پوُلس پاسخ داد٣٩
   ».تمنا دارم اجازه دهيد با مردم سخن بگويم. نشان نيست

. سوی مردم دراز کرد  ها ايستاد و دست خود را به چون اجازه داد، پوُلس بر پله۴٠
  : وقتی سکوت کامل برقرار شد، به زبان عبرانيان به آنها چنين گفت

  ٢٢اعمال 
رسانم، گوش  ای برادران و ای پدران، به دفاع من که اکنون به عرضتان می«١
  » .فرادهيد

  . کند، خاموشتر شدند زبان عبرانيان خطاب میچون شنيدند که ايشان را به ٢

اّما در اين شهر . ام، متولد تارسوس کيليکيه من مردی يهودی«٣: آنگاه پوُلس گفت
گرفتم و برای   کمال، در محضر َغماالئيل فرا  شريعت اجدادی خود را به. ام پرورش يافته

را تا › طريقت‹ن من پيروان اي۴. خدا غيور بودم، چنانکه همگی شما امروز هستيد
رسانيدم و آنان را از مرد و زن گرفتار کرده، به زندان  سرحد مرگ آزار می

 اعضای شورای يهود بر اين امر گواهند، زيرا از ايشان مۀهاعظم و  کاهن۵. افکندم می
هايی خطاب به برادرانشان در دمشق گرفتم تا به آنجا بروم و اين مردمان را در  نامه

  .  مجازات به اورشليم بياورمبند نهاده، برای



شدم، حوالی ظهر، ناگاه نوری خيره کننده  اّما چون در راه به دمشق نزديک می«۶
! شائول‹: گفت بر زمين افتادم و صدايی شنيدم که به من می٧. از آسمان گرد من تابيد

  › رسانی؟ چرا مرا آزار می! شائول

  › خداوندا، تو کيستی؟‹: پرسيدم«٨

› .داری ن آن عيسای ناصری هستم که تو بر او آزار روا میم‹: پاسخ داد«
  . گفت، نشنيدند کس را که با من سخن می  همراهانم نور را ديدند، اّما صدای آن٩

  › خداوندا، چه کنم؟‹: گفتم«١٠

 توست که انجام ۀآنچه بر عهد  در آنجا هر. برخيز و به دمشق برو‹: خداوند گفت«
اّما من بر اثر درخشش آن نور، بينايی خود را از ١١› .دهی، به تو گفته خواهد شد

  . پس همراهان دستم را گرفتند و به دمشق بردند. دست داده بودم

زيست، َحنانيا نام، که در ميان  در دمشق، مردی ديندار و پايبند به شريعت می«١٢
› !نا شوبي! برادر شائول‹: َحنانيا به ديدارم آمد و گفت١٣.  يهوديان، خوشنام بودمۀه

  . همان دم، بينايی خود را بازيافتم و او را ديدم

 او را بدانی و آن پارسا را ۀخدای پدران ما تو را برگزيده تا اراد‹: او گفت«١۴
 مردم، شاهد او خواهی مۀهزيرا تو در برابر ١۵. ببينی و سخنانی از دهانش بشنوی

ل منتظر چه هستی؟ برخيز و حا١۶. ای، شهادت خواهی داد بود و بر آنچه ديده و شنيده
  › !تعميد بگير و نام او را خوانده، از گناهانت پاک شو

رفتم  چون به اورشليم بازگشتم، در معبد مشغول دعا بودم که به حال خلسه فرو«١٧
بشتاب و هر چه زودتر اورشليم را ترک کن، زيرا ‹: گفت و خداوند را ديدم که می١٨

  › .اهند پذيرفت من نخوۀآنان شهادت تو را دربار

رفتم و آنان را که به تو  ها می دانند که من به کنيسه خداوندا، ايشان می‹: گفتم«١٩
و چون خون شهيد تو استيفان را ٢٠. زدم افکندم و می ايمان داشتند، به زندان می

های قاتالن او را نگاه  ريختند، من آنجا ايستاده، بر آن عمل صحه گذاشتم و جامه می
  › .داشتم

برو؛ زيرا من تو را به جاهای دوردست، نزد غيريهوديان ‹: او به من گفت٢١
  ›» .فرستم می

  پوُلس، شهروند رومی 

دادند، اّما چون اين را گفت، صدای خود را بلند  مردم تا اينجا به پوُلس گوش می٢٢
زمين را از وجود چنين کسی پاک کنيد که زنده ماندنش روا «: کرده، فرياد زدند

  » !نيست



دادند و خاک  در آن حال که آنان فريادکشان رداهای خود را باالی سر تکان می٢٣
فرمانده دستور داد پوُلس را به قلعه برده، تازيانه زنند و از او ٢۴افشاندند،  می  بر

هنگامی ٢۵. کشند بازخواست کنند تا معلوم شود به چه سبب اينچنين عليه او فرياد می
آيا «: بستند، پوُلس به افسری که آنجا ايستاده بود، گفت ن میکه او را برای تازيانه زد
 روم را تازيانه بزنيد، در حالی که حتی عۀدهد يک نفر تب قانون به شما اجازه می

  » محاکمه نشده است؟

دانی چه  هيچ می«: افسر چون اين را شنيد، نزد فرمانده رفت و به او گفت٢۶
  » ! روم استعۀکنی؟ اين مرد تب می

  »  روم هستی؟عۀبگو ببينم، آيا تو تب«: رمانده نزد پوُلس آمد و از او پرسيدف٢٧

  » .بله، هستم«: پاسخ داد

دست آوردن اين تابعيت، بهايی گران   من برای به«: آنگاه فرمانده گفت٢٨
  » .ام پرداخته

  » !ام اّما من با اين تابعيت زاده شده«: پوُلس در پاسخ گفت

فرمانده نيز . دم خود را کنار کشيدند او بازخواست کنند، درآنان که قرار بود از ٢٩
  . که دريافته بود يک رومی را در بند نهاده است، سخت هراسان بود

  در شورای يهود 

خواست بدّقت دريابد که چرا يهوديان پوُلس را  فردای آن روز، چون فرمانده می٣٠
 اعضای شورای مۀهران کاهنان و اند، او را از بند آزاد کرد و دستور داد س متهم کرده

  . سپس، پوُلس را پايين آورد تا در برابر آنها حاضر شود. يهود گرد آيند

  ٢٣اعمال 
برادران، من تا به امروز با «: پوُلس بر اعضای شورا چشم دوخت و گفت١

اعظم، َحنانيا،  چون اين را گفت، کاهن٢» .ام وجدانی پاک در حضور خدا زندگی کرده
: پوُلس بدو گفت٣. که کنار پوُلس ايستاده بودند، دستور داد تا بر دهانش بزنندبه کسانی 

ای تا مطابق شريعت  تو بر آن مسند نشسته! خدا تو را خواهد زد، ای ديوار سفيد شده«
  » دهی؟ خالف شريعت، دستور به زدنم می  مرا محاکمه کنی، اّما بر

اعظِم خدا را اهانت  کاهن «:کسانی که نزديک پوُلس ايستاده بودند، گفتند۴
  » کنی؟ می

پيشوای ‹: اعظم است؛ زيرا نوشته شده دانستم کاهن ای برادران، نمی«: پوُلس گفت۵
  ›» .قوم خود را بد مگو



اند، با صدای بلند  دانست برخی از آنها َصّدوقی و برخی َفريسی آنگاه پوُلس که می۶
خاطر اميدم به رستاخيز   ام، و به زاده ای برادران، من َفريسی و َفريسی«: در شورا گفت

چون اين را گفت، ميان َفريسيان و َصّدوقيان جّر ٧» .شوم مردگان است که محاکمه می
که َصّدوقيان منکر قيامت و وجود  چرا٨و بحث درگرفت و جماعت دو دسته شدند، 

  . فرشته و روحند، اّما َفريسيان به اينها همه اعتقاد دارند

برخی از علمای دين که َفريسی بودند، برخاستند و ! پا شد   برای بزرگ همهمه٩
ای  از کجا معلوم که روح يا فرشته. بينيم خطايی در اين مرد نمی«: کنان گفتند اعتراض

جدال چنان باال گرفت که فرمانده ترسيد مبادا پوُلس را تکه ١٠» .با او سخن نگفته باشد
در آورده،   پايين بروند و او را از چنگ آنها بهپس به سربازان دستور داد . و پاره کنند

  . درون قلعه ببرند  به

گونه که   همان! دار دل قوی«: در همان شب، خداوند کنار پوُلس ايستاد و گفت١١
  » .در اورشليم بر من شهادت دادی، در روم نيز بايد شهادت دهی

  توطئه قتل پوُلس 

 سوگند خوردند تا پوُلس را نکشند، صبح روز بعد، يهوديان با هم توطئه چيده،١٢
آنها نزد ١۴. بيش از چهل تن در اين توطئه دست داشتند١٣. چيزی نخورند و ننوشند

ايم که تا پوُلس را نکشيم،  ما سوگند اکيد ياد کرده«: سران کاهنان و مشايخ رفتند و گفتند
 او را به  رومی بخواهيدۀپس اکنون شما و اعضای شورا از فرماند١۵. چيزی نخوريم

ما .  او تحقيق کنيدۀخواهيد دقيقتر دربار حضور شما بياورد، به اين بهانه که می
  » .ايم پيش از رسيدنش به اينجا او را بکشيم آماده

 پوُلس از اين توطئه باخبر شد و به قلعه رفته، پوُلس را آگاه ۀاّما خواهرزاد١۶
  . ساخت

ن جوان را نزد فرمانده ببر، زيرا اي«: پوُلس يکی از افسران را خواند و گفت١٧
پوُلس «: پس افسر او را نزد فرمانده برد و به او گفت١٨» .خبری برای او دارد

خواهد چيزی  خواند و از من خواست اين جوان را نزد شما بياورم؛ می  زندانی، مرا فرا
  » .به شما بگويد

چه «: سيدفرمانده دست مرد جوان را گرفته، او را به کناری کشيد و پر١٩
  » خواهی به من بگويی؟ می

اند تا از شما بخواهند که فردا پوُلس را به  يهوديان توافق کرده«: او گفت٢٠
.  او تحقيق کنندۀخواهند دقيقتر دربار حضور شورا بياوريد، بدين بهانه که می

 آنها. اند درخواستشان را نپذيريد، زيرا بيش از چهل تن از ايشان در کمين او نشسته٢١
اند، و فقط  اکنون آماده. اند که تا او را نکشند، چيزی نخورند و ننوشند سوگند ياد کرده

  » .منتظرند شما درخواستشان را اجابت کنيد



به احدی مگو که «: فرمانده جوان را مرخص کرد و او را قدغن کرده، گفت٢٢
  » .ای اين خبر را به من رسانده

  انتقال پوُلس به قيصريه 

دويست سرباز پياده، «: خواند و به آنها فرمود  تن از افسرانش را فراپس او دو ٢٣
دار آماده کنيد تا در ساعت سّوم از شب به قيصريه  هفتاد سواره نظام و دويست نيزه

برای پوُلس نيز مْرکبی فراهم کنيد و او را امن و امان به ِفليْکِس والی تحويل ٢۴. بروند
  » .دهيد

  : رات نوشتای نيز بدين عبا نامه٢۵

  از ْکلوديوس ليسياس «٢۶

  : به عاليجناب ِفليْکِس والی

  سالم، 

يهوديان اين مرد را گرفته، قصد کشتنش داشتند، اّما من و سربازانم رفتيم و ٢٧
چون خواستم دريابم از چه سبب بر وی ٢٨. نجاتش داديم، زيرا شنيده بودم رومی است

دريافتم که اتهامش مربوط به شريعت ٢٩. مزنند، او را به شورای ايشان برد اتهام می
سپس ٣٠. خودشان است و چنان جرمی مرتکب نشده که سزاوار اعدام يا حبس باشد

به مّدعيانش . درنگ وی را نزد شما فرستادم اند، بی چون آگاه شدم عليه او توطئه کرده
  » .نيز دستور دادم تا شکايتی را که از او دارند، نزد شما بياورند

. ترتيب، سربازان طبق دستور، شبانه پوُلس را با خود تا آنتيپاْتريس بردند  بدين٣١
 سربازان به قلعه يۀکرد و بق نظام او را مالزمت می از آنجا به بعد، تنها سواره٣٢

نظام چون به قيصريه رسيدند، نامه را به والی تحويل دادند و پوُلس  سواره٣٣. بازگشتند
. لی نامه را خواند و از پوُلس پرسيد اهل کدام ايالت استوا٣۴. را به حضور او آوردند

وقتی مّدعيانت اينجا رسيدند، به سخنت «: به او گفت٣۵چون دانست اهل کيليکيه است، 
سپس دستور داد تا پوُلس را در کاخ هيروديس تحت مراقبت نگاه » .خواهم داد  گوش فرا

  . دارند

  ٢۴اعمال 
  محاکمه در حضور ِفليْکس 

اعظم، َحنانيا، با چند تن از مشايخ و وکيلی ِترتوُلس نام،  وز بعد، کاهنپنج ر١
چون پوُلس را احضار ٢. شکايات خود را عليه پوُلس به حضور والی عرضه داشتند

عاليجناب، چون «: کردند، ِترتوُلس شکايت خود را در حضور ِفليْکس چنين آغاز کرد
انديشی شما موجب   برخورداريم و دور شما از کمال آسايشيۀديرزمانی است که در سا



دانيم در هر جا و هر زمان، مراتب   خود میفۀوظي٣بهبود وضع اين قوم شده است، 
اّما برای آنکه بيش از حد مصدع اوقات شما نشويم، ۴. قدردانی خود را معروض بداريم

  . استدعا داريم مورد لطف خود قرارمان داده، عرايض مختصرمان را بشنويد

انگيز که يهوديان را در سرتاسر  ما ثابت شده که اين مرد، شخصی است فتنهبر «۵
و حتی ۶.  ناصری استۀهمچنين از سرکردگان فرق. کند جهان به شورش تحريک می

و خواستيم [رو گرفتارش کرديم   حرمت سازد؛ از اين سعی بر آن داشته که معبد را بی
ِس فرمانده آمد و او را بزور از دست ما اّما ليسيا٧اش کنيم  مطابق شريعت خود محاکمه

حال، اگر شما خود .] و به مّدعيان او دستور داد تا به حضور شما بيايند٨بيرون آورد، 
کنيم، بر شما آشکار خواهد  آنچه او را بدان متهم می از او بازخواست کنيد، حقيقِت هر

  » .شد

  . های او را تأييد کردند يهوديان نيز يکصدا گفته٩

دانم  می«: ن والی به پوُلس اشاره کرد که سخن بگويد، او چنين پاسخ دادچو١٠
ساليان درازی است که کار داوری بر اين قوم را بر عهده داريد؛ پس، با خشنودی 

توانيد تحقيق کنيد و دريابيد که از  شما خود می١١. دارم خاطر، دفاع خود را عرضه می
و در اين ١٢گذرد،  م، دوازده روز بيشتر نمیزمانی که من برای عبادت به اورشليم رفت

ها يا در شهر،  اند که در معبد با کسی جّر و بحث کنم يا اينکه در کنيسه مدت، مرا نديده
اّما ١۴. زنند، ثابت کنند توانند اتهاماتی را که بر من می آنها نمی١٣. مردم را بشورانم

خوانند، خدای  ان بدعتش میکنم که با پيروی از طريقتی که آن نزد شما اعتراف می
آنچه نيز که در تورات و کتب پيامبران نوشته شده،   کنم و به هر پدرانمان را عبادت می

من هم مانند ايشان اميد بر خدا دارم و معتقدم برای نيکان و بدان قيامتی ١۵. اعتقاد دارم
انی پاک کوشم تا نسبت به خدا و مردم با وجد رو، سخت می  از اين١۶. در پيش است
  . زندگی کنم

من پس از ساليانی دراز، به اورشليم رفتم تا برای نيازمنداِن قوم خود هدايايی «١٧
آوردم که مرا در حالی که تطهير کرده  جای می اين را به١٨. ببرم و قربانی تقديم کنم
در آنجا چند يهودی از ١٩. نه جمعيتی در ميان بود و نه آشوبی. بودم، در معبد يافتند

يافتند تا اگر اتهامی عليه من  يالت آسيا بودند که بايد اينجا در مقابل شما حضور میا
و يا اينکه کسانی که اينجا هستند، بگويند وقتی در حضور شورا ٢٠. دارند، بازگويند

: جز اينکه در ميان آنان با صدای بلند گفتم٢١ايستاده بودم، چه جرمی در من يافتند، 
  ›» .شوم دگان است که امروز در حضور شما محاکمه میخاطر رستاخيز مر  به‹

وقت ديگری   آنگاه ِفليْکس که بخوبی با طريقت آشنايی داشت، محاکمه را به٢٢
» . شما رسيدگی خواهم کردلۀوقتی ليسياِس فرمانده بيايد، به مسئ«: موکول کرد و گفت

ی در ضمن سپس به افسر مسئول دستور داد تا پوُلس را تحت نظر بگيرد، ول٢٣
  . آزاديهايی به او بدهد و مانع از اين نشود که آشنايانش نيازهای او را برطرف کنند

چند روز بعد، ِفليْکس با همسرش ْدروسّيال که يهودی بود، آمد و از پی پوُلس ٢۴
چون پوُلس سخن از ٢۵. داد   ايمان به مسيح گوش فراۀفرستاده، به سخنان او دربار



فعًال «: ميان آورد، ِفليْکس هراسان شد و گفت  و داوری آينده بهپارسايی، پرهيزگاری 
در ٢۶» .خواهم خواند  در فرصتی ديگر باز تو را فرا. توانی بروی می! کافی است

کرد و با  رو، بارها احضارش می  از اين. ای به او بدهد ضمن، اميدوار بود پوُلس رشوه
  . گفت او سخن می

و اّما ِفليْکس، برای . ستوس جانشين ِفليْکس شدپس از دو سال، پورکيوس ِف٢٧
  . اينکه بر يهوديان مّنت نهد، پوُلس را همچنان در حبس نگاه داشت

  ٢۵اعمال 
  محاکمه در حضور ِفستوس 

. ِفستوس سه روز پس از ورود به واليت خود، از قيصريه به اورشليم رفت١
ر شدند و اتهامات خود را آنجا سران کاهنان و بزرگان قوم يهود در برابر او حاض٢

آنها به اصرار از ِفستوس خواستند منتی بر ايشان نهاده، ٣. عليه پوُلس عرضه داشتند
اّما ۴. پوُلس را به اورشليم بفرستد، زيرا در کمين بودند تا او را در راه به قتل رسانند

پوُلس در قيصريه در بازداشت است و من خود قصد دارم «: ِفستوس در پاسخ گفت
توانند همراه من  کسانی از شما که در مقام رهبری هستند، می۵. بزودی به آنجا بروم

بيايند تا چنانچه از اين مرد خطايی سر زده باشد، شکايت خود را عليه او مطرح 
  » .کنند

ِفستوس پس از حدود هشت تا ده روز که با آنها بود، به قيصريه بازگشت، و ۶
چون پوُلس وارد شد، ٧.  امر کرد پوُلس را بياورندروز بعد، محکمه را تشکيل داد و

يهوديانی که از اورشليم آمده بودند، گرد او ايستادند و اتهامات سنگين بسيار بر او وارد 
  . کردند، اّما نتوانستند آنها را ثابت کنند

من به شريعت يهود يا معبد يا قيصر هيچ «: سپس، پوُلس در دفاع از خود گفت٨
  » .ما خطايی نکرده

خواهی به  آيا می«: خواست منتی بر يهوديان بنهد، به پوُلس گفت ِفستوس که می٩
  » اورشليم بروی تا در آنجا برای اين اتهامات در حضور من محاکمه شوی؟

بايد محاکمه  ام که در آن می  قيصر ايستادهمۀاکنون در محک هم«: پوُلس پاسخ داد١٠
حال ١١. ام  جرمی نسبت به يهود مرتکب نشدهشما خود بخوبی آگاهيد که من هيچ. شوم

. ام يا عملی مستوجب مرگ از من سر زده است، از مردن ابايی ندارم اگر خطايی کرده
تواند مرا  کس نمی زنند، پايه و اساسی ندارد، هيچ اّما اگر اتهاماتی که اينان بر من می

  » .کنم از قيصر دادخواهی می. دستشان تسليم کند  به

از قيصر «:  پس از مشورت با اعضای شورای خود اعالم کردِفستوس١٢
  » !کنی؟ پس به حضور قيصر خواهی رفت دادخواهی می



  مشورت ِفستوس با آْگريپاس 

پس از گذشت چند روز، آْگريپاِس پادشاه و ِبرنيکی برای خوشامد گويی به ١٣
 يۀستوس قضماندند، ِف چون روزهايی چند در آنجا می١۴. ِفستوس، به قيصريه آمدند

در اينجا مردی هست که ِفليْکس او را در «: پوُلس را با پادشاه در ميان گذاشت و گفت
وقتی به اورشليم رفتم، سراِن کاهنان و مشايخ يهود اتهاماتی ١۵. زندان نگاه داشته است

  . بر او وارد کردند و خواستار محکوميتش شدند

ی را تسليم کنند، پيش از آنکه با به آنها گفتم روميان را رسم نيست که متهم«١۶
چون در اينجا ١٧. رو شود و بتواند در مقابل اتهامات، از خود دفاع کند مّدعيانش روبه

پا داشتم و دستور دادم او را به   گرد آمدند، درنگ نکردم بلکه روز بعد، محکمه را بر
يک از  چچون مّدعيانش برخاستند تا سخن بگويند، او را به هي١٨. حضور بياورند

 دين خودشان و عيسی ۀبلکه دربار١٩. اتهاماتی که من انتظار داشتم، متهم نکردند
دانستم  من که نمی٢٠. کرد زنده است، جّر و بحث کردند نامی که مرده و پوُلس ادعا می

چگونه بايد به چنين مسائلی رسيدگی کرد، از او پرسيدم آيا مايل است به اورشليم برود 
چون پوُلس از قيصر دادخواهی کرده، ٢١.  اين اتهامات محاکمه شودتا در آنجا برای

خواست تا صدور رأی او در حبس بماند، دستور دادم نگاهش بدارند، تا روزی که وی 
  » .مايلم خوْد سخنانش را بشنوم«: آْگريپاس به ِفستوس گفت٢٢» .را نزد قيصر بفرستم

  » .فردا خواهيد شنيد«: گفت

  ريپاس پوُلس در مقابل آْگ

روز بعد، آْگريپاس و ِبرنيکی با شوکتی عظيم آمدند و همراه با فرماندهان ٢٣
دستور ِفستوس، پوُلس را   به. نظامی و مردان سرشناس شهر وارد تاالر عام شدند

تمامی !  حضارمۀهای آْگريپاِس پادشاه، و ای «: ِفستوس گفت٢۴. حضور آوردند  به
بينيد نزد من شکايت  در اينجا، از اين مرد که می يهود، چه در اورشليم و چه عۀجام

اّما من دريافتم که او کاری نکرده که ٢۵. اند که نبايد زنده بماند داده کرده و فرياد سر
ولی چون از قيصر دادخواهی کرد، تصميم گرفتم او را به روم . سزايش مرگ باشد

پس او . ار مرقوم دارم او به خداوندگۀاّما موردی مشخص ندارم که دربار٢۶. بفرستم
ام تا شايد   شما، بخصوص به حضور شما، ای آْگريپاِس پادشاه آوردهمۀهرا به حضور 

نمايد که  زيرا مرا خالف عقل می٢٧. پس از بازخواست، چيزی برای نوشتن بيابم
  » .زندانی را بدون ذکر اتهاماتی که بر او وارد است، بفرستم

  ٢۶اعمال 
  » .اجازه داری در دفاع از خود سخن بگويی«: س گفتآْگريپاس خطاب به پوُل١

ای آْگريپاِس «٢: آنگاه پوُلس دست پيش برد و دفاع خويش را چنين عرضه داشت
شمارم که امروز در حضور شما ايستاده، در مقابل  پادشاه، خود را بس نيکبخت می



اب و رسوم دانم شما با آد بخصوص اينکه می٣.  شکايات يهوديان از خود دفاع کنممۀه
حال، استدعا دارم صبورانه به عرايضم . يهود و اختالفاِت ميان ايشان کامًال آشناييد

  . گوش فرا دهيد

دانند، از همان ابتدا که در  ام می يهوديان جملگی زندگی مرا از آغاز جوانی«۴
آنها از ديرباز آگاهند و اگر بخواهند، ۵. کردم ميان قوم خود و در اورشليم زندگی می

 دينمان ۀعنوان يک َفريسی، از سختگيرترين فرق  توانند شهادت دهند که من به می
خاطر اميد به آنچه خدا به پدران ما وعده داده است،   و امروز به۶. کردم پيروی می
 ما از صميم دل، شب و روز لۀای است که دوازده قبي اين همان وعده٧. شوم محاکمه می

آری، ای پادشاه، در خصوص همين اميد است . کنند میبه اميد دستيابی به آن عبادت 
چرا بايد برايتان باور نکردنی باشد که خدا مردگان را ٨. کنند که يهوديان مرا متهم می

  برخيزاند؟ 

بايست از انجام هيچ کاری در مخالفت با نام عيسای  مرا نيز يقين بود که می«٩
با . کردم د که در اورشليم میو اين درست همان کاری بو١٠. ناصری کوتاهی نورزم

افکندم، و چون به مرگ  دريافت مجوز از سران کاهنان، مقّدسان بسيار را به زندان می
ای  بارها در پی مجازات ايشان، از کنيسه١١. دادم شدند، عليه آنها رأی می محکوم می

بت شدت خشم من نس. کوشيدم به کفرگويی وادارشان کنم رفتم و می  ديگر میسۀبه کني
  . کردم به آنها چنان بود که حتی تا شهرهای اجنبيان تعقيبشان می

در يکی از اين سفرها، با حکم و اختيارات کامل از جانب سران کاهنان، «١٢
حوالی ظهر، ای پادشاه، در بين راه ناگهان نوری درخشانتر از ١٣. عازم دمشق بودم

گی به زمين افتاديم، و من هم١۴. نور خورشيد از آسمان گرد من و همراهانم تابيد
شائول، شائول، چرا مرا آزار ‹: گفت صدايی شنيدم که به زبان عبرانيان به من می

  › !رسانی؟ تو را لگد زدن به ُسک کاری دشوار است می

  › خداوندا، تو کيستی؟‹: پرسيدم«١۵

برخيز و بر ١۶. رسانی من همان عيسی هستم که تو بدو آزار می‹: خداوند گفت«
ام تا تو را خادم و شاهد خود گردانم، تا بر آنچه از  من به تو ظاهر شده.ود بايستپای خ

من تو را از دست قوم ١٧. ای و آنچه به تو نشان خواهم داد، شهادت دهی من ديده
فرستم  خودت و از دست غيريهوديان خواهم رهانيد، غيريهوديانی که تو را نزدشان می

سوی خدا    تاريکی به نور، و از قدرت شيطان بهتا چشمانشان را بگشايی، تا از١٨
اند،  بازگردند، تا آمرزش گناهان يافته، در ميان کسانی که با ايمان به من مقّدس شده

  › .نصيبی بيابند

. پس در آن وقت، ای آْگريپاِس پادشاه، از رؤيای آسمانی سرپيچی نکردم«١٩
امی سرزمين يهوديه، و نيز بلکه نخست در ميان دمشقيان، سپس در اورشليم و تم٢٠

سوی خدا بازگردند   در ميان غيريهوديان به اعالم اين پيام پرداختم که بايد توبه کنند و به
از همين سبب بود که يهوديان مرا در معبد ٢١.  توبه داشته باشندتۀو کرداری شايس

ی کرده و اّما تا به امروز، خدا مرا يار٢٢. آمدند  گرفتار کردند و در صدد کشتنم بر



گويم چيزی  آنچه می. دهم ام و به همه، از خرد و بزرگ، شهادت می اکنون اينجا ايستاده
اينکه مسيح بايد ٢٣بايست واقع شود؛  نيست جز آنچه پيامبران و موسی گفتند که می

شود، تا روشنايی را به اين قوم  رنج ببيند و نخستين کسی باشد که پس از مرگ زنده می
  » .اعالم کندو ديگر قومها 

پوُلس، عقل «: کرد، ِفستوس فرياد زد چون پوُلس با اين سخنان از خود دفاع می٢۴
  » .دانش بسيار، تو را ديوانه کرده است! ای خود را از دست داده

ديوانه نيستم، عاليجناب ِفستوس، بلکه در کمال هوشياری «: پوُلس پاسخ داد٢۵
پرده با   از اين امور آگاهند و من نيز بیپادشاه خود٢۶. کنم عين حقيقت را بيان می

يک از اينها از نظرشان دور نمانده است،  گويم، زيرا يقين دارم هيچ ايشان سخن می
ای آْگريپاِس پادشاه، آيا به پيامبران ٢٧. چون چيزی نبوده که در خلوت روی داده باشد

  » .دانم که داريد اعتقاد داريد؟ می

  » خواهی مرا مسيحی کنی؟ به همين زودی می«: آْگريپاس به پوُلس گفت٢٨

 مۀهخواهم که دير يا زود، نه تنها شما، بلکه  از خدا می«: پوُلس در پاسخ گفت٢٩
  » !دهند، همانند من گردند، البته نه در زنجير می  کسانی که امروز به من گوش فرا

ز برخاستند، آنگاه پادشاه برخاست و همراه او والی و ِبرنيکی و بقيه مجلسيان ني٣٠
اين مرد کاری سزاوار مرگ يا «: گفتند و گفتگوکنان بيرون رفته، به يکديگر می٣١

  » .زندان نکرده است

شد  اگر اين مرد از قيصر دادخواهی نکرده بود، می«: آْگريپاس به ِفستوس گفت٣٢
  » .اکنون آزاد کرد او را هم

  ٢٧اعمال 
  عزيمت پوُلس از راه دريا به روم 

ادند که از راه دريا به ايتاليا برويم، پوُلس و برخی ديگر از زندانيان چون حکم د١
ای که از  پس به کشتی٢. را به افسری يوليوس نام، از هنگ قيصر، تحويل دادند

. رفت، سوار شديم و حرکت کرديم َادراميتينوس بود و به بندرهای ايالت آسيا می
  . ز با ما بودآريستارخوِس مقدونی، از مردمان ِتسالونيکی، ني

فردای آن روز به صيدون رسيديم و يوليوس به پوُلس لطف کرده، اجازه داد نزد ٣
از آنجا دوباره روانه شديم و در امتداد ۴. دوستان خود برود تا نيازهايش را تأمين کنند

پس از عبور از ۵.  باْدپناِه قپرس پيش رفتيم، زيرا جهت باد مخالف ما بودۀکنار
در آنجا افسر رومی ۶. ه و پامفيليه، در ميرا، واقع در ليکيه پياده شديمبندرهای کيليکي

روزهای ٧. رفت، و ما را سوار آن کرد ای يافت که از اسکندريه به ايتاليا می کشتی
چون باْد مخالف ما بود، در . بسيار آهسته پيش رفتيم و با سختی به ْکنيدوس رسيديم



به سختی از کنار ساحل ٨. مقابل شهر سالمونی رانديم باْدپناه ْکِرت، تا به ۀامتداد کنار
  . رسيديم که در نزديکی شهر السائيه بود» بندرهای نيک«گذشتيم و به جايی به نام 

زمان زيادی از دست رفته بود و حتی ايام روزه نيز سپری شده بود، و سفر ٩
سروران، «١٠: فترو، پوُلس به آنها هشدار داد و گ  از اين. دريايی اکنون خطرناک بود

تنها به کشتی و بار آن،  توانم ببينم که سفری پرخطر خواهيم داشت و ضرر بسيار نه می
اّما افسر رومی به سخنان ناخدا و صاحب ١١» .بلکه به جان ما نيز وارد خواهد آمد

چون آن بندر برای سپری کردن ١٢. کرد تا به سخنان پوُلس کشتی بيشتر توجه می
د، رأی غالب بر اين شد که به سفر ادامه دهيم، به اين اميد که به زمستان مناسب نبو

اين بندر در ْکِرت بود و رو به . بندر فينيکس برسيم و زمستان را در آنجا بگذرانيم
  . جنوب غربی و نيز شمال غربی داشت

  توفان دريا 

ند؛ ا خواستند رسيده چون باد ماليم جنوبی وزيدن گرفت، گمان کردند به آنچه می١٣
اّما طولی نکشيد که بادی ١۴. پس لنگر کشيدند و در امتداد ساحل ْکِرت پيش راندند

سوی ما وزيدن   بسيار شديد که به باد شمال شرقی معروف است، از جانب جزيره به
کشتی گرفتار توفان شد و نتوانست در خالف مسير باد پيش برود؛ از ١۵. گرفت
ای کوچک  در پناه جزيره١۶. سو با آن رانده شديمرو، خود را به باد سپرديم و هم  اين

. آوريم  اختيار خود در سختی توانستيم زورق کشتی را به  به نام ُکودا پيش رفتيم و به
کمک طنابها، اطراف خود کشتی    کشتی آوردند، بهشۀروی عر  وقتی مّلاحان آن را به١٧

» سيرتيس«زار  شتی در شنرا محکم بستند تا متالشی نشود، و از بيم اينکه مبادا ک
روز بعد، ١٨. گل بنشيند، لنگر را پايين فرستادند و کشتی را در مسير باد رها کردند  به

ساخت، مجبور شدند بار کشتی را به دريا  چون توفان ضرباتی سنگين بر ما وارد می
روزها همچنان ٢٠. روز سّوم، با دست خود لوازم کشتی را به دريا ريختند١٩. بريزند

کرد،  ديديم و توفان نيز فروکش نمی گذشت و ما رنگ خورشيد و ستارگان را نمی یم
  . گونه که همگی، اميد نجات را از دست داديم  آن

سروران، شما «: غذايی، پوُلس در ميان ايشان ايستاد و گفت پس از مدتها بی٢١
يب و زيان کرديد تا اينهمه آس پذيرفتيد و ْکِرت را ترک نمی بايست سخن مرا می می
کنم که شهامتتان را از دست ندهيد، زيرا آسيبی  اکنون نيز از شما خواهش می٢٢. نبينيد

زيرا ديشب ٢٣. يک از شما نخواهد رسيد؛ فقط کشتی از دست خواهد رفت به جان هيچ
پوُلس، ‹: و گفت٢۴کنم، در کنارم ايستاد   خدايی که از آِن اويم و خدمتش میتۀفرش

 مۀهيقين، خدا جان   ی محاکمه، در برابر قيصر حاضر شوی، و بهتو بايد برا. مترس
داريد، زيرا به خدا  پس ای مردان، دل قوی٢۵› .همسفرانت را نيز به تو بخشيده است

اّما کشتی ما بايد در ٢۶. گونه که به من گفته است، خواهد شد  ايمان دارم که همان
  » .ای به ِگل بنشيند جزيره

  ی هم شکسته شدن کشت در



راند  شب چهاردهم، باد هنوز ما را در دريای آدرياتيک از اين سو به آن سو می٢٧
پس عمق آب ٢٨. شوند که نزديک نيمه شب، ملوانان گمان بردند به خشکی نزديک می

بار عمق آب را سنجيدند  کمی بعد، ديگر. را اندازه زدند و دريافتند که بيست قامت است
ها برخورد کنيم، چهار  ترسيدند به صخره و چون می٢٩. و ديدند پانزده قامت است

ملوانان ٣٠. چه زودتر روز شود  کردند که هر لنگر از عقب کشتی انداختند، و دعا می
خواهند چند  قصد فرار از کشتی، زورِق نجات را به دريا انداختند، به اين بهانه که می  به

اگر اين «: سر و سربازان گفتپوُلس به اف٣١.  کشتی به دريا بيندازندنۀلنگر از سي
 ۀپس سربازان طنابهای نگهدارند٣٢» .توانيد نجات يابيد مردان در کشتی نمانند، نمی

  . زورِق نجات را بريدند و زورق را رها کردند

: گفت. کمی پيش از طلوع آفتاب، پوُلس همه را ترغيب کرد که چيزی بخورند٣٣
غذا  ايد و چيزی نخورده، بی ر بردهس  امروز چهارده روز است که در انتظار به«

. که برای زنده ماندن بدان نيازمنديد کنم غذايی بخوريد، چرا پس استدعا می٣۴. ايد مانده
گرفت   چون اين را گفت، قدری نان بر٣۵» .يک از شما کم نخواهد شد مويی از سر هيچ

پس ٣۶. دو در مقابل همه خدا را شکر کرد و نان را پاره نموده، مشغول خوردن ش
جملگی در کشتی، دويست و هفتاد و شش تن ٣٧. همه دلگرم شدند و غذا خوردند

  .  غله را به دريا ريختند و کشتی را سبک کردنديۀوقتی سير شدند، بق٣٨. بوديم

پس . چون روز شد، خشکی را نشناختند، اّما خليجی کوچک با ساحل شنی ديدند٣٩
بند لنگرها را بريدند و ۴٠. آنجا به ِگل بنشانندآن شدند که اگر بتوانند کشتی را در  بر

سپس، بادباِن .  سکان را نيز باز کردندۀآنها را در دريا رها کردند و طنابهای نگهدارند
اّما کشتی به ۴١. سوی ساحل پيش رفتند   کشتی را در مسير باد باال کشيدند و بهنۀسي

حرکت   کشتی ثابت و بینۀسي. يکی از برآمدگيهای زير آب برخورد و به گل نشست
  . هم کست ماند، اّما قسمت عقب آن در اثر ضربات امواج در

. کنان بگريزد  آمدند تا نگذارند کسی شنا  سربازان در صدد کشتن زندانيان بر۴٢
خواست جان پوُلس را نجات دهد، آنها را از اين قصد  اّما افسر رومی که می۴٣

توانند شنا کنند، خود را به دريا افکنده، به  یبازداشت، و دستور داد نخست کسانی که م
بايست روی الوارها يا قطعات کشتی، خود را به  بقيه نيز می۴۴. خشکی برسانند
  . گونه همه بسالمت به خشکی رسيدند  بدين. خشکی برسانند

  ٢٨اعمال 
   مالت ۀجزير

اکنان س٢. سالمت به ساحل رسيديم، دريافتيم آن جزيره مالت نام دارد  چون به١
باريد  آنان برای ما آتش افروختند، زيرا باران می. جزيره لطف بسيار به ما نشان دادند

پوُلس مقداری هيزم گرد آورد و وقتی آن ٣. و هوا سرد بود، و ما را بگرمی پذيرا شدند
دستش   علت حرارِت آتش، ماری از ميان آن بيرون آمد و به  گذاشت، به را روی آتش می

: ان جزيره چون ديدند که مار از دست او آويزان است، به يکديگر گفتندساکن۴. چسبيد



گذارد زنده  چند از دريا نجات يافت، عدالت نمی  شک اين مرد قاتل است که هر بی«
مردم انتظار داشتند بدن ۶. اّما پوُلس مار را در آتش انداخت و هيچ آسيبی نديد۵» .بماند

اّما پس از انتظار بسيار، چون ديدند هيچ . د و بميرداو َوَرم کند يا اينکه ناگهان بيفت
  . آسيبی به او نرسيد، فکرشان عوض شد و گفتند از خدايان است

در آن نزديکی زمينهايی بود که به رئيس جزيره که نامش پوبليوس بود، تعلق ٧
از قضا، ٨. او ما را به منزل خود دعوت کرد و سه روز بگرمی پذيرايی نمود. داشت
پوُلس نزد او رفت و . وبليوس در بستر بيماری افتاده بود و تب و اسهال داشتپدر پ

پس از اين واقعه، ساير بيمارانی که ٩. دعا کرده، دست بر او گذاشت و شفايش بخشيد
آنها ما را تکريِم بسيار کردند، و چون ١٠. گرفتند آمدند و شفا می در جزيره بودند، می

  . يازمان بود برايمان فراهم آوردندشديم، هرآنچه ن  رفتن میۀآماد

  ورود به روم 

ای که زمستان را در جزيره مانده بود، راهی دريا  پس از سه ماه، با کشتی١١
به سيراکوز رسيده، لنگر ١٢. آن کشتی از اسکندريه بود و عالمت جوزا داشت. شديم

ه شهر سپس سفر دريايی را ادامه داديم و ب١٣. انداختيم و سه روز توقف کرديم
روز بعد، باد جنوبی برخاست، و فردای آن روز به شهر پوتيولی . ريگيون رسيديم

. سر بريم  ای با ايشان به آنجا برادرانی چند يافتيم که از ما دعوت کردند هفته١۴. رسيديم
بازار «برادراِن آنجا شنيده بودند که در راه هستيم، پس تا ١۵. سرانجام به روم رسيديم

پوُلس با ديدن ايشان خدا را شکر . آمدند تا از ما استقبال کنند»  ميخانهسه«و » آپيوس
چون به روم رسيديم، به پوُلس اجازه داده شد تنها با يک ١۶. قلب يافت کرد و قّوت

  . سرباز محافظ در منزل خود بماند

  خدمت بشارتی پوُلس در روم 

: د آمدند، بديشان گفتچون گر. خواند  سه روز بعد، پوُلس بزرگان يهود را فرا١٧
ضد قوم خود يا رسوم پدرانمان نکرده بودم، مرا در   ای برادران، با آنکه من کاری بر«

آن  آنها از من بازخواست کردند و بر١٨. اورشليم گرفتار کردند و تحويل روميان دادند
ان اّما چون يهودي١٩. شدند آزادم کنند، زيرا در من جرمی نديدند که سزاوار مرگ باشد

اعتراض کردند، ناچار شدم از قيصر دادخواهی کنم، البته نه تا از قوم خود شکايت 
خاطر   رو خواستم شما را ببينم و با شما سخن بگويم، زيرا به  از همين٢٠. کرده باشم

  » .اند اميد اسرائيل است که مرا بدين زنجير بسته

ايم، و   تو دريافت نکردهۀرای از يهوديه دربا ما هيچ نامه«: آنها در پاسخ گفتند٢١
. اند  تو نياوردهۀاند، خبر يا گزارشی بد دربار يک از برادرانی که از آنجا آمده هيچ
ضد اين فرقه   دانيم که مردم در هر جا بر ولی مايليم نظرات تو را بشنويم، زيرا می٢٢

  » .گويند سخن می

 آمدند تا با وی پس روزی را تعيين کردند و شماری بسيار به محل اقامت او٢٣
 پادشاهی خدا با آنان سخن گفت و ۀتفصيل دربار او از صبح تا شب، به. مالقات کنند



برخی ٢۴.  عيسی مجابشان کندۀکوشيد از تورات موسی و کتب پيامبران، دربار
پس در حالی که با ٢۵. زدند  سخنان او را پذيرفتند، اّما ديگران از ايمان آوردن سر باز

اّما پيش از آنکه آنجا را ترک . کردند، آن مکان را ترک گفتند حث میيکديگر جّر و ب
القدس چه درست با پدران  روح«: گويند، پوُلس کالم آخرين خود را بيان داشت و گفت

  :  ِاَشْعيای نبی فرمودطۀواس  شما سخن گفت، آنگاه که به

  نزد اين قوم برو و بگو، «‹٢۶

   نخواهيد فهميد؛ به گوش خود خواهيد شنيد، اّما هرگز«

  » .به چشم خود خواهيد ديد، اّما هرگز درک نخواهيد کرد

  زيرا دل اين قوم سخت شده؛ ٢٧

  گوشهايشان سنگين گشته، 

  اند،  چشمان خود را بسته

  مبادا با چشمانشان ببينند، 

  و با گوشهايشان بشنوند، 

  و در دلهای خود بفهمند 

از آنکه او اين را گفت، يهوديان از آنجا بعد › .و بازگشت کنند و من شفايشان بخشم
  .] کردند رفتند، در حالی که سخت با يکديگر جّر و بحث می

که نزدش  ای خود اقامت داشت و هر  اجارهنۀخاسان پوُلس دو سال تمام در  بدين٣٠
 ۀپروا دربار کرد و دليرانه و بی او پادشاهی خدا را اعالم می٣١. پذيرفت آمد، می می

  .داد خداوند تعليم میعيسی مسيح 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

   پوُلس رسول به روميانمۀنا

 ١روميان 
  از پوُلس، غالم عيسی مسيح، ١

همان انجيل که خدا از ٢خوانده شده و وقف انجيل خدا شده است؛   که به رسالت فرا
 پسر ۀو دربار٣اش را در کتب مقّدس داده بود،   پيامبران خود، وعدهطۀواس  پيش، به
اّما با رستاخيز از ميان ۴ جسم از ُصلب داوود به دنيا آمد، صۀکه در عراوست، 

 روِح قّدوسيت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، يعنی خداوند صۀمردگان، در عر
خاطر نام او فيض يافتيم که رسول باشيم تا از    وی و بهطۀواس  ما به۵. ما عيسی مسيح

و اين ۶. خوانيم   اطاعتی که در ايمان است، فرا غيريهوديان، مردمان را بهمۀهميان 
  ايد تا از آِن عيسی مسيح باشيد؛  خوانده شده  گيرد، که فرا بر می شما را نيز در

  : اند تا از مقّدسان باشند خوانده شده   آنان که در روم، محبوب خدايند و فرامۀهبه ٧

  .  بر شما بادفيض و آرامش از جانب خدا، پدر ما، و خداونْد عيسی مسيح،

  اشتياق پوُلس به ديدار از روم 

گزارم   شما شکر میمۀهخاطر   توسط عيسی مسيح، به  نخست، خدای خود را به٨
 وجودم در مۀهخدايی که او را با ٩.  عالم پيچيده استمۀه ايمان شما در ۀزيرا آواز

ايم شما کنم، بر من شاهد است که چگونه پيوسته در دعاه کار انجيل پسرش خدمت می
نمايم که اگر خدا بخواهد سرانجام به ديدار  و استدعا می١٠کنم   اوقات ياد میمۀهرا در 

زيرا مشتاق ديدارتان هستم تا عطايی روحانی به شما برسانم که ١١. شما نايل شوم
. يعنی تا من و شما هر دو از ايمان يکديگر دلگرم شويم١٢موجب استواريتان گردد؛ 



ام که نزدتان بيايم، اّما  خبر باشيد که بارها قصد آن داشته خواهم بی ای برادران، نمی١٣
آنم که در ميان شما نيز محصولی برداشت کنم،  بر. هر بار مانعی پيش آمده است

  . ام گونه که در ميان ديگر غيريهوديان کرده  همان

من خود را چه به يونانيان و چه به غيريونانيان، چه به حکيمان و چه به ١۴
رو، اشتياق بسيار دارم که شما را نيز که در روم   از اين١۵. دانم جاهالن مديون می

  . بريد، بشارت دهم سر می  به

که قدرت خداست برای نجات هر کس که  زيرا از انجيل سرافکنده نيستم، چرا١۶
زيرا در انجيل، آن پارسايی که ١٧. ايمان آَوَرد؛ نخست يهوديان و سپس اقوام غيريهود

.  ايمان استيۀرسد، آن پارسايی که از آغاز تا به انجام بر پا ظهور می   خداست بهاز
  ٠».پارسا به ايمان زيست خواهد کرد«: چنانکه نوشته شده است

  غضب خدا بر بشر گناهکار 

ظهور   دينی و شرارت انسانها به گونه بی  ضد هر  زيرا غضب خدا از آسمان بر١٨
زيرا آنچه ١٩. کنند ارت خود حقيقت را سرکوب میرسد، انسانهايی که با شر می

توان دانست بر آنان آشکار است، چون خدا آن را بر ايشان آشکار   خدا میۀدربار
زيرا از آغاز آفرينش جهان، صفات ناديدنی خدا، يعنی قدرت سرمدی ٢٠. ساخته است

س آنان را هيچ پ. توان با ادراک از امور جهاِن مخلوق، بروشنی ديد و الوهيت او را می
  . عذری نيست

چند خدا را شناختند، اّما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند،   زيرا هر٢١
. گرفت  فهِم ايشان را تاريکی فرا  خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بیشۀبلکه در اندي

 را با و جالل خدای غيرفانی٢٣کردند، اّما احمق گرديدند  اگرچه ادعای حکمت می٢٢
  . تمثالهايی شبيه انسان فانی و پرندگان و حيوانات و خزندگان معاوضه کردند

پس خدا نيز ايشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت، تا در ميان خود ٢۴
آنان حقيقِت خدا را با دروغ معاوضه کردند و ٢۵. حرمت سازند بدنهای خويش را بی

.  نمودند، خالقی که تا ابد او را سپاس بادمخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت
  . آمين

حتی . آور به حال خود واگذاشت پس خدا نيز ايشان را در شهواتی شرم٢۶
سان، مردان   به همين٢٧. زنانشان، روابط غيرطبيعی را جايگزين روابط طبيعی کردند

. تندنيز از روابط طبيعی با زنان دست کشيده، در آتش شهوت نسبت به يکديگر سوخ
  . آور شده، مکافات درخور انحرافشان را در خود يافتند مرد با مرد مرتکب اعمال شرم

گونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت، خدا نيز آنان را به ذهنی   و همان٢٨
گونه نادرستی،   ايشان از هر٢٩. فرومايه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشايست شوند

. اند مملو از حسد، قتل، جدال، فريب و بدخواهی. اند شرارت، طمع و خباثت آکنده
برای انجام اعمال . زن، متنفر از خدا، گستاخ، متکبر و خودستايند تهمت٣٠ساز،  شايعه



وفا،  فهم، بی بی٣١نافرمان نسبت به والدين، . کنند شريرانه، راههايی نو ابداع می
آگاهند که مکافات مرتکباِن چنين  خدا نۀچند از حکم عادال  هر٣٢. رحمند عاطفه و بی بی

دهند، بلکه کسانی را نيز که مرتکب  تنها خوْد آنها را انجام می  اعمالی مرگ است، نه
  . کنند شوند، تأييد می آنها می

  ٢روميان 
   خدا نۀداوری عادال

. که باشی هيچ عذری نداری کنی، هر پس تو ای آدمی که ديگری را محکوم می١
ای؛ چون  کنی، خويشتن را محکوم کرده  ديگری را محکوم میزيرا در هر موردی که

دانيم که داوری خدا بر  ما می٢. دهی کنی، خوْد همان را انجام می تو که داوری می
پس تو ای آدمی که بر ٣. حق است  دهند، بر گونه اعمال را انجام می کسانی که اين

کنی که از داوری   گمان میدهی، آيا کنی و خوْد همان را انجام می ديگران داوری می
شماری  يا اينکه مهربانی، شکيبايی و تحمل عظيم او را خوار می۴خدا خواهی رست؟ 

  روست که تو را به توبه رهنمون شود؟   و غافلی که مهربانی خدا از آن

کارت، غضب را نسبت به خود، برای روز   سبب سرسختی و دِل ناتوبه  اّما تو به۵
به «خدا ۶.  خدا آشکار خواهد شدنۀ که در آن داوری عادالاندوزی، روزی غضب می

او به کسانی که با پايداری در انجام اعمال ٧» .کس مطابق اعمالش سزا خواهد داد هر
اّما بر ٨نيکو، در پی جالل و حرمت و بقايند، حيات جاويدان خواهد بخشيد؛ 

خواهد  ا فروپيشگان، خشم و غضب خود ر خودخواهان و منکراِن حقيقت و شرارت
کس که مرتکب اعمال بد شود دچار رنج و عذاب خواهد شد، نخست يهود  هر٩. ريخت

که نيکويی کند، از جالل و حرمت و آرامش برخوردار  اّما هر١٠. و سپس يونانی
  . شود زيرا خدا تبعيض قائل نمی١١. خواهد شد، نخست يهود و سپس يونانی

ند، بدون شريعت نيز هالک خواهند شد؛ کن  کسانی که بدون شريعت گناه میمۀه١٢
بر موازين شريعت داوری  شوند، بنا  کسانی که زير شريعت مرتکب گناه میمۀهو 

زيرا شنوندگاِن شريعت نيستند که در نظر خدا پارسايند، بلکه کسانی ١٣. خواهند شد
ه براستی، وقتی غيريهوديان ک١۴. کنند پارسا شمرده خواهند شد که به شريعت عمل می

چند فاقد   آورند، آنان هر جا می  صرافت طبع به  شريعت ندارند، اصول شريعت را به
دهند که عمل  زيرا نشان می١۵. شريعتند، ليکن خود برای خويشتن شريعتی هستند

دهد و افکارشان  شريعت بر دلهايشان نگاشته شده است، چنان که وجدانشان گواهی می
وقوع خواهد   اين در روزی به١۶. نمايد کند يا تبرئه می در برابر هم، يا آنان را متهم می

توسط   کنم، رازهای نهان انسانها را به بر انجيلی که من اعالم می پيوست که خدا بنا
  . عيسی مسيح به محاکمه کشد

  يهوديان و شريعت خدا 



ات با  خوانی و به شريعت تکيه داری و به رابطه حال، تو که خود را يهودی می١٧
ای،  دانی و چون از شريعت تعليم يافته  او را میۀتو که اراد١٨کنی،  فخر میخدا 

نشينانی،  و اطمينان داری که راهنمای کوران و نور ظلمت١٩گزينی،  بهترينها را برمی
تو که به سبب برخورداری از شريعت که تبلور معرفت و حقيقت است، مربی ٢٠

دهی، آيا خود را   را تعليم میتو که ديگران٢١جاهالن و آموزگار کودکانی، 
تو که ٢٢کنی؟  کنی، آيا خوْد دزدی می ضد دزدی موعظه می  آموزانی؟ تو که بر نمی
کنی؟ تو که از بتها نفرت داری، آيا خوْد معبدها  گويی نبايد زنا کرد، آيا خوْد زنا می می

گذاشتِن آن فروشی، آيا با زير پا  تو که به داشتن شريعت فخر می٢٣کنی؟  را غارت می
سبب شما، غيريهوديان به   به«: چنانکه نوشته شده است٢۴کنی؟  حرمتی می به خدا بی

  » .گويند نام خدا کفر می

جا آوريد، اّما اگر آن را زير پا   ختنه آنگاه ارزش دارد که شريعت را به٢۵
مطالبات اند،  و اگر آنان که ختنه نشده٢۶. بگذاريد، مانند اين است که ختنه نشده باشيد

آن که در جسم ختنه نشده، اّما ٢٧آيند؟  شمار نمی  شده به جا آورند، آيا ختنه  شريعت را به
دارد، تو را محکوم خواهد کرد، تو را که با وجود برخورداری از  شريعت را نگاه می

  . گذاری احکام نوشته شده و ختنه، شريعت را زير پا می

 واقعی نيز نۀاهر يهودی باشد، و ختزيرا يهودی راستين آن نيست که به ظ٢٨
بلکه يهودی آن است که در باطن يهودی باشد و ٢٩. امری جسمانی و ظاهری نيست
ای   آنچه نوشتهطۀواس  شود، نه به دست روح انجام می  ختنه نيز امری است قلبی که به

  . کند، نه انسان چنين کسی را خدا تحسين می. بيش نيست

  ٣روميان 
  امين بودن خدا 

. بسيار از هر لحاظ٢بودن چيست و ختنه را چه ارزشی است؟  پس مزّيت يهودی١
  . نخست آنکه کالم خدا بديشان به امانت سپرده شده است

اّما اگر برخی از آنان امين نبودند، چه بايد گفت؟ آيا امين نبودن آنها، امانت خدا ٣
و باشند، خدا راستگو  انسانها دروغگمۀهحتی اگر ! روی هيچ به۴سازد؟  را باطل می

  : چنانکه نوشته شده است! است

  ای ثابت گردد  تا حقانيت تو در آنچه گفته«

  » .و در محاکمه خود غالب آيی

سازد، چه بايد گفت؟ آيا خدا  اّما اگر نادرستی ما درستی خدا را بيشتر آشکار می۵
يقين چنين   به۶. گويم  انسان سخن میۀکند؟ به شيو ظالم است آنگاه که بر ما غضب می

ممکن است کسی استدالل ٧توانست دنيا را داوری کند؟  وگرنه خدا چگونه می. نيست
يابد،  گردد و او بيشتر جالل می اگر با ناراستی من راستی خدا آشکارتر می«کند که 



بياييد بدی کنيم تا «: و چرا نگوييم٨» شوم؟ عنوان گناهکار محکوم می  ديگر چرا من به
گوييم؟  کنند که چنين می ، چنانکه بعضی بر ما افترا زده، ادعا می» آيدنيکويی حاصل

  . محکوميت اينان بس منصفانه است

  کسی پارسا نيست 

زيرا پيشتر ! روی هيچ پس چه بايد گفت؟ آيا وضع ما بهتر از ديگران است؟ به٩
 شده چنانکه نوشته١٠.  گناهندطۀدو زير سل ادعا وارد آورديم که يهود و يونانی هر

  : است

  . کس پارسا نيست، حتی يک نفر هيچ«

  کس فهيم نيست،  هيچ١١

  . کس در جستجوی خدا نيست هيچ

  اند،  همه گمراه گشته١٢

  . اند همه باطل گرديده

  » .نيکوکاری نيست، حتی يک نفر

  گلوی آنان گوری گشاده است «١٣

  » .گويد و زبانشان به فريب سخن می

  » ست؛زهر افعی زير لبهای ايشان ا«

  » .دهانشان پر از نفرين و تلخی است«١۴

  هايشان به ريختن خون شتابان است؛  پا«١۵

  گذارند،  بختی بر جای می روند، ويرانی و تيره هر کجا که می١۶

  » .شناسند و طريق صلح و سالمت را نمی١٧

  » .ترس خدا در چشمانشان نيست«١٨

سانی است که زير شريعتند گويد خطاب به ک اکنون آگاهيم که آنچه شريعت می١٩
زيرا هيچ ٢٠. تمامی در پيشگاه خدا محکوم شناخته شود تا هر دهانی بسته شود و دنيا به

شود، بلکه شريعت  جا آوردن اعمال شريعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی  بشری با به
  . شناساند تنها گناه را به ما می



  پارسا شمرده شدن از طريق ايمان 

ظهور رسيده است،    جدا از شريعت، آن پارسايی که از خداست بهاّما اکنون٢١
 يۀاين پارسايی از خدا و بر پا٢٢. دهند چنانکه شريعت و پيامبران بر آن گواهی می

باره   در اين. آورند شود که ايمان می  کسانی میمۀهايمان به عيسی مسيح است و نصيب 
اّما به فيض ٢۴.  از جالل خدا محرومنداند و زيرا همه گناه کرده٢٣. هيچ تفاوتی نيست

 آن بهای رهايی که در مسيْح عيسی است، برايگان پارسا شمرده طۀواس  او و به
ای که توسط خون او و   گناهان عرضه داشت، کّفارهۀخدا او را چون کّفار٢۵. شوند می

زيرا در او اين را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، . شود از راه ايمان حاصل می
او ٢۶. پوشيده بود تحمل الهی خويش، از گناهانی که پيشتر صورت گرفته بود، چشم

چنين کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، و تا خوْد عادل باشد و کسی را 
  . نيز که به عيسی ايمان دارد، پارسا بشمارد

 شريعِت يۀاای؟ بر پ بر چه پايه! پس ديگر جای فخر کجاست؟ وجود ندارد٢٧
زيرا ما بر اين اعتقاديم که انسان از راه ايمان ٢٨.  قانون ايمانيۀاعمال؟ نه، بلکه بر پا

آيا خدا فقط خدای يهوديان ٢٩. شود و بدون انجام اعمال شريعت، پارسا شمرده می
زيرا ٣٠. است؟ آيا خدای غيريهوديان نيست؟ البته که او خدای غيريهوديان نيز هست

ناشدگان را نيز   ايمان و ختنهيۀشدگان را بر پا وجود دارد، و اين خدا ختنهتنها يک خدا 
پس آيا شريعت را با اين ايمان باطل ٣١.  همان ايمان، پارسا خواهد شمرديۀبر پا
  . گردانيم بلکه آن را استوار می! سازيم؟ هرگز می

  ۴روميان 
  پارسا شمرده شدن ابراهيم 

حسب جسم، َجد ما   توان گفت، او که به چه میپس در باب آنچه ابراهيم يافت، ١
توانست فخر   اعمال پارسا شمرده شده بود، میيۀاگر ابراهيم بر پا٢شود؟  شمرده می

ابراهيم به خدا ايمان «گويد؟  زيرا کتاب چه می٣. کند؛ اّما در نظر خدا چنين نيست
  » .آورد و اين برای او پارسايی شمرده شد

اّما آن که ۵. شود، نه هديه د، مزدش حق او شمرده میکن اّما کسی که کار می۴
شمارد، ايمان او  دينان را پارسا می دارد که بی کند، بلکه به خدايی توکل می کاری نمی

خواند کسی را که  گونه که داوود نيز خجسته می  همان۶. آيد شمار می  برايش پارسايی به
  : يدگو شمارد، و می خدا او را بدون اعماْل پارسا می

  حال آنان که خطايايشان آمرزيده شد   به  خوشا«٧

  . و گناهانشان پوشانيده گرديد

  » .حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد  به  خوشا٨



ناشدگان نيز؟ زيرا  شدگان است يا برای ختنه حال، تنها برای ختنه  به  آيا اين خوشا٩
اّما در چه وضعی چنين شد؟ آيا ١٠. مرده شدگفتيم که ايمان ابراهيم برايش پارسايی ش

  . هنگامی که او ختنه شده بود يا پيش از آن؟ البته پيش از ختنه شدن بود، نه پس از آن  به

شدن و از   ختنه را يافت تا ُمهری باشد بر آن پارسايی که پيش از ختنهنۀاّما نشا١١
است که بدون ختنه ايمان  کسانی مۀهسان، او پدر   بدين. راه ايمان نصيبش شده بود

شدگان نيز هست، يعنی پدر  و پدر ختنه١٢. آورند تا ايشان نيز پارسا شمرده شوند می
دارند، در همان طريقی که  اند، بلکه در طريق ايمان گام برمی تنها ختنه شده  آنان که نه

  . داشت پدر ما ابراهيم نيز پيش از آنکه ختنه شود، گام برمی

بود که به ابراهيم و نسل او وعده داده شد که وارث جهان از راه شريعت ن١٣
زيرا اگر آنان که به ١۴.  ايمان استيۀخواهند شد، بلکه از راه آن پارسايی که بر پا
زيرا ١۵. شود و وعده باطل ارزش می نظام شريعت تعلق دارند وارث باشند، ايمان بی

  . جاوز از شريعت هم نيستانجامد؛ اّما جايی که شريعت نيست، ت شريعت به غضب می

 فيض باشد و تحقق آن برای يۀرو، وعده بر ايمان مبتنی است تا بر پا  از همين١۶
تنها برای آنان که به نظام شريعت تعلق دارند،   تمامی نسل ابراهيم تضمين شود، يعنی نه

وشته چنانکه ن١٧.  ماستمۀهاند، که پدر  بلکه برای کسانی نيز که پيرِو ايماِن ابراهيم
و در نظر خدا چنين نيز هست، » .ام تو را پدر قومهای بسيار گردانيده«: شده است

کند و نيستيها را به  خدايی که ابراهيم به او ايمان آورد، او که مردگان را زنده می
  . خواند می  هستی فرا

ای با اينکه هيچ جايی برای اميد نبود، ابراهيم اميدوارانه ايمان آورد تا پدر قومه١٨
آنکه  او بی١٩» .نسل تو چنين خواهد بود«بسيار گردد، چنانکه به او گفته شده بود که 

رو شد، زيرا حدود صد   خويش روبهۀدر ايمان خود سست شود، با واقعيِت بدن مرد
ايمانی شک نکرد،   خدا از بیۀاّما او به وعد٢٠. سال داشت و رحم سارا نيز مرده بود

او يقين داشت که خدا قادر است به ٢١. ه، خدا را تجليل نمودبلکه در ايماْن استوار شد
و اين ٢٣» .برای او پارسايی شمرده شد«به همين سبب، ٢٢.  خود وفا کندۀوعد

بلکه در حق ما نيز، تا ٢۴، تنها در حق او نوشته نشد »برای او شمرده شد«عبارِت 
مان عيسی را از مردگان برای ما نيز شمرده شود، ما که ايمان داريم به او که خداوند

جهت پارسا شمرده شدِن ما،   خاطر گناهان ما تسليم مرگ گرديد و به  او به٢۵. برخيزانيد
  . از مردگان برخيزانيده شد

  ۵روميان 
  صلح و سالمت ميان انسان و خدا 

 خداوندمان طۀواس  ايم، ميان ما و خدا به پس چون از راه ايماْن پارسا شمرده شده١
ما توسط او، و از راه ايمان، به فيضی ٢.  صلح برقرار شده استعيسی مسيح،
ايم که اکنون در آن استواريم، و به اميد سهيم شدن در جالل خدا شادی  دسترسی يافته



دانيم که سختيها بردباری  تنها اين، بلکه در سختيها نيز شادمانيم، زيرا می  نه٣. کنيم می
و ۵گردد؛  سازد، و شخصيت سبب اميد می ا میو بردباری، شخصيت ر۴آورد  بار می  به

القدس که به ما  انجامد زيرا محبت خدا توسط روح اين اميد به سرافکندگی ما نمی
  . بخشيده شد، در دلهای ما ريخته شده است

. دينان جان داد خاطر بی  هنگامی که هنوز ناتوان بوديم، مسيح در زمان مقتضی به۶
چند   خاطر انسانی پارسا از جان خود بگذرد، هر  ی بهحال آنکه بندرت ممکن است کس٧

اّما خدا ٨. ممکن است کسی را اين شهامت باشد که جان خود را برای انسانی نيک بدهد
گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح   محبت خود را نسبت به ما اين

ايم،   پارسا شمرده شدهپس چقدر بيشتر، اکنون که توسط خون او٩. در راه ما مرد
زيرا اگر هنگامی که دشمن بوديم، ١٠.  او از غضب نجات خواهيم يافتطۀواس  به
 مرگ پسرش با خدا آشتی داده شديم، چقدر بيشتر، اکنون که در آشتی هستيم، طۀواس  به
 خداوندمان عيسی طۀواس  تنها اين، بلکه ما به  نه١١.  حيات او نجات خواهيم يافتلۀوسي  به

  . کنيم مسيح که توسط او از آشتی برخورداريم، در خدا شادی نيز می

   مسيح طۀواس   آدم، حيات بهطۀواس  مرگ به

 گناه، طۀواس   يک انسان وارد جهان شد، و بهطۀواس  گونه که گناه به  پس، همان١٢
 - انسانها گرديد، از آنجا که همه گناه کردند مۀهسان مرگ دامنگير   مرگ آمد، و بدين

گاه شريعتی   زيرا پيش از آنکه شريعت داده شود، گناه در جهان وجود داشت، اّما هر١٣
حال، از آدم تا موسی، مرگ بر همگان حاکم بود،   با اين١۴. آيد حساب نمی  نباشد، گناه به

بايست   کسی بود که مینۀآدم، نمو.  سرپيچی آدم نبودنۀگو  حتی بر کسانی که گناهشان به
  . بيايد

 نافرمانی يک انسان بسياری طۀواس  زيرا اگر به. اّما عطا همانند نافرمانی نيست١۵
 فيض يک انسان، يعنی عيسی طۀواس  مردند، چقدر بيشتر، فيض خدا و عطايی که به

براستی که اين عطا همانند ١۶. مسيح فراهم آمد، بفراوانی شامل حال بسياری گرديد
افات از پی يک نافرمانی نازل شد و به محکوميت زيرا مک. پيامد گناِه آن يک تن نيست

. انجاميد؛ اّما عطا از پی نافرمانيهای بسيار آمد و پارساشمردگی را به ارمغان آورد
 نافرمانی يک انسان، مرگ از طريق او حکمرانی کرد، چقدر طۀواس  زيرا اگر به١٧

اند، توسط آن انسان  بيشتر، آنان که فيض بيکران خدا و عطای پارسايی را دريافت کرده
  . ديگر، يعنی عيسی مسيح، در حياْت حکم خواهند راند

 انسانها انجاميد، يک عمل مۀهگونه که يک نافرمانی به محکوميت   پس همان١٨
زيرا ١٩. گردد  انسانها منتهی میمۀهپارسايانه نيز به پارسا شمرده شدن و حيات 

 اطاعت طۀواس  سياری گناهکار شدند، به نافرمانی يک انسان، بطۀواس  گونه که به  همان
  . يک انسان نيز بسياری پارسا خواهند گرديد

حال، شريعت آمد تا نافرمانی افزون شود؛ اّما جايی که گناه افزون شد، فيض ٢٠
گونه که گناه در مرگ حکمرانی کرد، فيض نيز در   تا همان٢١. نهايت افزونتر گرديد بی



 خداوند ما عيسی مسيح، به حيات جاويدان رهنمون ۀطواس  پارسايی حکم براند و به
  . شود

  ۶روميان 
  مردن نسبت به گناه و زندگی در مسيح 

ما که ! هرگز٢کردن ادامه دهيم تا فيض افزون شود؟  پس چه گوييم؟ آيا به گناه١
دانيد که  آيا نمی٣توانيم به زندگی در آن ادامه دهيم؟  نسبت به گناه مرديم، چگونه می

پس با تعميد يافتن ۴ که در مسيْح عيسی تعميد يافتيم، در مرگ او تعميد يافتيم؟  مامۀه
 جالل پدر، از مردگان لۀوسي  گونه که مسيح به  در مرگ، با او دفن شديم تا همان

  . برخيزانيده شد، ما نيز در زندگی نوينی گام برداريم

يقين در رستاخيزی   ايم، به پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی يگانه شده۵
دانيم آن انساِن قديم ما، با او  زيرا می۶. همچون رستاخيز او نيز با او يگانه خواهيم بود

چون آن که مرده ٧. گذرد و ديگر گناه را بندگی نکنيم  بر صليب شد تا پيکر گناه در
  . است، از گناه آزاد شده است

زيرا ٩. ندگی نيز خواهيم کردايم، ايمان داريم که با او ز حال اگر با مسيح مرده٨
دانيم چون مسيح از مردگان برخيزانيده شده است، ديگر هرگز نخواهد مرد و مرگ  می

او با مرگ خود، يک بار برای هميشه نسبت به گناه ُمرد ١٠. ديگر بر او تسلطی ندارد
  . کند و در حيات کنونی خود برای خدا زندگی می

بت به گناه مرده انگاريد، اّما در مسيْح عيسی سان، شما نيز خود را نس  به همين١١
پس مگذاريد گناه در بدنهای فانی شما فرمان براند تا اميال آن ١٢. نسبت به خدا، زنده

اعضای بدن خود را تسليم گناه نکنيد تا ابزار شرارت باشند، بلکه ١٣. را اطاعت کنيد
و اعضای . يم خدا کنيداند، خود را تسل همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته

زيرا گناه بر شما فرمان نخواهد ١۴. بدن خود را به او بسپاريد تا ابزار پارسايی باشند
  . راند، چون زير شريعت نيستيد بلکه زير فيضيد

  غالمان پارسايی 

! پس چه گوييم؟ آيا گناه کنيم چون زير شريعت نيستيم، بلکه زير فيضيم؟ هرگز١۵
کنيد، بندگان  تی خود را همچون بندگانی فرمانبردار تسليم کسی میدانيد که وق آيا نمی١۶
شود،   گناه، که منجر به مرگ میۀبريد، خواه بند کس خواهيد بود که او را فرمان می  آن

چند پيشتر   اّما خدا را شکر که هر١٧انجامد؟   اطاعت، که به پارسايی میۀخواه بند
شما با ١٨. ع آن تعليم گشتيد که بدان سپرده شديدبندگان گناه بوديد، ليکن بتمامی دل مطي
  . ايد آزاد شدن از گناه، بندگان پارسايی شده

علت محدوديتهای بشرِی شما، اين مطالب را در قالب تشبيهاتی انسانی   من به١٩
گونه که پيشتر اعضای بدن خود را به بندگی ناپاکی و شرارِت   همان: کنم بيان می



اکنون آنها را به بندگی پارسايی بسپاريد که به قّدوسيت سپرديد،  روزافزون می
در آن زمان، ٢١. هنگامی که بندگان گناه بوديد، از پارسايی آزاد بوديد٢٠. انجامد می

 انجام آن اعمال، جۀايد، چه ثمری برديد؟ نتي از انجام اعمالی که اکنون از آنها شرمنده
بريد  ايد، ثمری که می  بندگان خدا شدهاّما حال که از گناه آزاد گشته و٢٢! مرگ است

زيرا مزد گناه مرگ است، اّما ٢٣. انجامد نيل به تقدس است که به حيات جاويدان می
  . عطای خدا حيات جاويدان در خداوند ما مسيْح عيساست

  ٧روميان 
  مثالی از ازدواج 

 - آگاهند گويم که از شريعت   زيرا با کسانی سخن می-دانيد  ای برادران، آيا نمی١
بر  برای مثال، بنا٢راند که او زنده است؟  که شريعت تنها تا زمانی بر انسان حکم می

اّما اگر شوهر . شريعت، زنی که شوهر دارد، تا زمان حيات شوهرش، به او بسته است
پس اگر آن زمان که ٣. شود بميرد، زن از قيد تعهد شرعی نسبت به وی آزاد می

اّما اگر . شود  ديگر وصلت کند، زناکار خوانده میشوهرش زنده است، با مردی
شوهرش بميرد، از اين شريعت آزاد است، و چنان که با مردی ديگر وصلت کند، 

  . شود زناکار شمرده نمی

 جسد مسيح در قبال شريعت به طۀواس  سان، ای برادران من، شما نيز به  به همين۴
عنی با او که از مردگان مرگ سپرده شديد تا با شخصی ديگر وصلت کنيد، ي

سر    نفس بهۀزيرا زمانی که در سيطر۵. برخيزانيده شد، تا برای خدا ثمر آوريم
کرد  انگيخت، در اعضای ما عمل می آلود که شريعت آنها را برمی برديم، اميالی گناه می

اّما اکنون با مردن نسبت به آنچه در قيد آن بوديم، از ۶. تا برای مرگ ثمر آوريم
ای بيش   آنچه نوشتهنۀايم تا از راه نويِن روح خدمت کنيم، نه از راه که ت آزاد شدهشريع
  . نيست

  کشمکش با گناه 

براستی اگر شريعت نبود، ! روی هيچ پس چه گوييم؟ آيا شريعت گناه است؟ به٧
، »طمع مورز«زيرا اگر شريعت نگفته بود . يافتم که گناه چيست هرگز درنمی

اّما گناه با سوءاستفاده از اين حکِم ٨ورزيدن چيست؟   که طمعتوانستم دريابم نمی
زيرا جدا از شريعت، گناه . شريعت، فرصت يافت تا هر نوع طمع را در من پديد آورد

زمانی من جدا از شريعت زنده بودم؛ اّما چون حکم آمد، گناه زنده گشت ٩. مرده است
ر شود، در عمل به مرگ من بايست به حيات راهب همان حکم که می١٠. و من ُمردم

جستن از فرصتی که حکم پديد آورده بود، مرا فريفت و  زيرا گناه با سود١١. انجاميد
بنابراين، شريعْت مقّدس است و حکِم شريعت نيز مقّدس، ١٢.  آن مرا کشتطۀواس  به

  . عادالنه و نيکوست



 طۀواس  بهبلکه گناه ! پس آيا آنچه نيکو بود، برای من باعث مرگ شد؟ هرگز١٣
گر شود و پليدی  گونه گناه بودنش جلوه  آنچه نيکو بود، مرگ را در من پديد آورد تا بدين

  . گناه از طريق حکم شريعت به اوج برسد

ام و همچون برده به  دانيم که شريعت روحانی است، اّما من انسانی نفسانی ما می١۴
خواهم، بلکه آنچه  نه آنچه را که میکنم، زيرا  دانم چه می من نمی١۵. ام گناه فروخته شده

دهم، پس  خواهم، انجام می اّما اگر آنچه را که نمی١۶. دهم را که از آن بيزارم، انجام می
در اين صورت، ديگر من نيستم که آن عمل را انجام ١٧. پذيرم که شريعت نيکوست می
نی در َنْفس دانم که در من، يع می١٨. دهم، بلکه گناهی است که در من ساکن است می

چند ميل به انجام آنچه نيکوست در من   زيرا هر. چيز نيکويی ساکن نيست من، هيچ
خواهم،  زيرا آن عمل نيکو را که می١٩. توانم آن را به انجام رسانم هست، اّما نمی

حال اگر دست به ٢٠. آورم جا می  خواهم، به دهم، بلکه عمل بدی را که نمی انجام نمی
 آن نيستم، بلکه گناهی ۀدهند خواهم انجام دهم، پس ديگر من انجام نمیزنم که  عملی می

  . است که در من ساکن است

. خواهم نيکويی کنم، بدی نزد من است يابم که وقتی می پس اين قانون را می٢١
بينم  اّما قانونی ديگر در اعضای خود می٢٣من در باطن از شريعت خدا مسرورم، ٢٢

پذيرد، در ستيز است و مرا اسير قانوِن گناه   آن را میکه با شريعتی که ذهن من
کيست که مرا ! آه که چه شخص نگونبختی هستم٢۴. سازد که در اعضای من است می

 خداوند ما عيسی طۀواس   به-خدا را سپاس باد ٢۵از اين پيکِر اسيِر مرگ رهايی بخشد؟ 
  ! مسيح

  . اّما با نْفس خود قانون گناه راکنم،  باری، من با ذهن خود شريعت خدا را بندگی می

  ٨روميان 
   روح طۀواس  زندگی به

پس اکنون برای آنان که در مسيْح عيسی هستند، ديگر هيچ محکوميتی نيست، ١
چون ٣زيرا در مسيْح عيسی، قانون روِح حياْت مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛ ٢

سبب انسان نفسانْی ناتوان بود، خدا   رو که به  آنچه شريعت قادر به انجامش نبود، از آن
» قربانی گناه«او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا . به انجام رسانيد
تا آنچه شريعت ۴سان در پيکری بشری، حکم محکوميت گناه را اجرا کرد   باشد، و بدين
 روح رفتار کند، در ما تحقق يابد، در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق مطالبه می

  . کنيم می

اند،  انديشند، اّما آنان که روحانی آنان که نفسانی هستند، به آنچه از نفس است می۵
طرز فکر انساِن نفسانی، مرگ است، اّما طرز فکری که در ۶. به آنچه از روح است

زيرا طرز فکر انساِن نفسانی با خدا ٧.  روح قرار دارد، حيات و آرامش استۀسيطر



و کسانی ٨تواند هم ببرد  برد و نمی که از شريعت خدا فرمان نمی ورزد، چرا دشمنی می
  . توانند خدا را خشنود سازند  نفس هستند، نمیۀکه در سيطر

 روح قرار داريد، البته اگر روح ۀ نْفس، بلکه در سيطرۀاّما شما نه در سيطر٩
.  از آِن مسيح نيستو اگر کسی روِح مسيح را نداشته باشد، او. خدا در شما ساکن باشد

علت گناه مرده است، اّما چون پارسا   چند بدن شما به  اّما اگر مسيح در شماست، هر١٠
و اگر روح او که عيسی را از مردگان ١١. ايد، روح برای شما حيات است شمرده شده

برخيزانيد در شما ساکن باشد، او که مسيح را از مردگان برخيزانيد، حتی به بدنهای 
 روح خود انجام خواهد داد که در طۀواس  او اين را به. ما نيز حيات خواهد بخشيدفانی ش

  . شما ساکن است

زيرا ١٣. پس ای برادران، ما مديونيم، اّما نه به نفس، تا بر طبق آن زندگی کنيم١٢
آلود بدن   روح، اعمال گناهطۀواس  اگر بر طبق َنْفس زندگی کنيد، خواهيد مرد؛ اّما اگر به

شوند، پسران   روح خدا هدايت میلۀوسي  زيرا آنان که به١۴. ُکشيد، خواهيد زيسترا ب
ايد تا باز ترسان باشيد، بلکه روح  که شما روح بندگی را نيافته چرا١۵. خدايند

و روْح خود با ١۶» .َاّبا، پدر«: دهيم می   آن ندا درطۀواس  ايد که به پسرخواندگی را يافته
و اگر فرزندانيم، پس وارثان نيز ١٧. ه ما فرزندان خداييمدهد ک روح ما شهادت می

زيرا اگر در رنجهای مسيح شريک باشيم، . ارث با مسيح هستيم، يعنی وارثان خدا و هم
  . در جالل او نيز شريک خواهيم بود

  جالل آينده 

در نظر من، رنجهای زمان حاضر در قياس با جاللی که در ما آشکار خواهد ١٨
زيرا ٢٠. آفرينش با اشتياق تمام در انتظار ظهور پسران خداست١٩ .شد، هيچ است

 او که آن را تسليم کرد، با اين ۀخواست خود، بلکه به اراد  خلقت تسليم بطالت شد، نه به
خوِد خلقت نيز از بندگی فساد رهايی خواهد يافت و در آزادی پرجالل ٢١اميد که 

  . فرزندان خدا سهيم خواهد شد

و ٢٣. نالد اکنون از دردی همچون درد زايمان می م که تمام خلقت تا همداني ما می٢٢
تنها خلقت، بلکه خود ما نيز که از نوبر روح برخورداريم، در درون خويش ناله   نه
آوريم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، يعنی رهايی بدنهای  می  بر

دست آمد، ديگر اميد   اّما اميدی که به. يافتيمزيرا با همين اميد نجات ٢۴. خويش هستيم
اّما اگر به ٢۵تواند به اميد چيزی باشد که آن را يافته است؟  چگونه کسی می. نيست

  . کشيم ايم، بردبارانه انتظارش را می چيزی اميدواريم که هنوز نديده

. ا کنيمدانيم چگونه بايد دع آيد، زيرا نمی و روح نيز در ضعف ما به ياريمان می٢۶
و او که کاوشگر دلهاست، ٢٧. کند ناشدنی، برای ما شفاعت می هايی بيان اّما روح با ناله
  . کند  خدا برای مقّدسان شفاعت میۀداند، زيرا روح مطابق با اراد فکر روح را می

  پيروزی در مسيح 



ه خواند   او فراۀدارند و بر طبق اراد دانيم در حق آنان که خدا را دوست می می٢٨
زيرا آنان را که از پيش ٢٩.  چيزها با هم برای خيريت در کار استمۀهاند،  شده

آيند، تا او فرزند   شناخت، ايشان را همچنين از پيش معين فرمود تا به شکل پسرش در
خواند؛   و آنان را که از پيش معين فرمود، همچنين فرا٣٠. ارشد از برادران بسيار باشد

د، همچنين پارسا شمرد؛ و آنان را که پارسا شمرد، همچنين جالل خوان  و آنان را که فرا
  . بخشيد

توانيم گفت؟ اگر خدا با ماست، کيست که بتواند   اينها چه میمۀهدر برابر ٣١
 ما فدا مۀهاو که از پسر خود دريغ نکرد، بلکه او را در راه ٣٢ضد ما باشد؟   بر

کيست که برگزيدگان خدا ٣٣هد بخشيد؟ چيز را به ما نخوا ساخت، آيا همراه با او همه
کيست که محکومشان کند؟ مسيْح ٣۴شمارد؟  را متهم کند؟ خدا که آنها را پارسا می

دست راست خداست و برای ما شفاعت   عيسی؟ که مرد، بلکه برخيزانيده نيز شد و به
ی کيست که ما را از محبت مسيح جدا سازد؟ سختی يا فشار يا آزار يا قحط٣۵کند؟  می

تمام طول روز، در راه تو «: چنانکه نوشته شده است٣۶يا عريانی يا خطر يا شمشير؟ 
  » .شويم رويم و همچون گوسفندان کشتاری شمرده می به کام مرگ می

ايم،   اين امور، ما به چيزی فراتر از پيروزی دست يافتهمۀهِبَعکس، در ٣٧
که نه مرگ و نه زندگی، نه زيرا يقين دارم ٣٨.  او که ما را محبت کردطۀواس  به

و نه ٣٩فرشتگان و نه رياستها، نه چيزهای حال و نه چيزهای آينده، نه هيچ قدرتی، 
چيز ديگر در تمامی خلقت، قادر نخواهد بود که ما را از  بلندی و نه پستی، و نه هيچ

  . محبت خدا که در خداوند ما مسيْح عيسی است، جدا سازد

  ٩روميان 
  گزينش الهی 

القدس مرا گواه است   روحطۀواس  گويم، نه دروغ، و وجدانم به مسيح راست میدر ١
داشتم در راه  زيرا آرزو می٣. در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی هميشگی دارم٢که 

آنها ۴. برادرانم، يعنی آنان که همنژاد منند، ملعون شوم و از مسيح محروم گردم
 شريعت، عبادت در معبد، و عۀهی، عهدها، ودياند و فرزندخواندگی، جالل ال اسرائيلی
و نيز پدران به ايشان تعلق دارند، و مسيح به لحاظ ۵ها، همه از آِن ايشان است؛  وعده

  . آمين. انسانی از نسل آنان است، آن خدای مافوِق همه که او را تا به ابد سپاس باد

 کسانی که مۀهرا حال، مقصود اين نيست که کالم خدا به انجام نرسيده است، زي۶
اند،   کسانی که از نسل ابراهيممۀهو نيز ٧اند، براستی اسرائيلی نيستند؛  از قوم اسرائيل

نسل تو از اسحاق محسوب خواهد «: بلکه گفته شده است. شوند فرزندان او شمرده نمی
سخن، فرزندان جسمانی نيستند که فرزند خدايند، بلکه فرزندان وعده،  به ديگر٠٨».شد

خواهم گشت  در زمان مقرر باز«زيرا وعده اين بود که ٩. شوند ابراهيم شمرده مینسل 
  » .و سارا صاحب پسری خواهد شد



. تنها اين، بلکه فرزندان ربکا نيز از يک پدر، يعنی از َجد ما اسحاق بودند  نه١٠
 - ند اّما پيش از آنکه پسراِن توأمان به دنيا بيايند، و يا عملی خوب يا بد انجام ده١١

 او طۀواس  نه از راه اعمال، بلکه به١٢برای اينکه مقصود خدا در گزينش استوار بماند، 
بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد « به ربکا گفته شد که -خواند  می  که انسان را فرا

  » .يعقوب را دوست داشتم اّما از عيسو بيزار بودم«: چنانکه نوشته شده است١٣» .کرد

  : گويد زيرا به موسی می١۵! انصاف است؟ هرگز آيا خدا بیپس چه گوييم؟ ١۴

  که نسبت به او رحيم هستم؛  رحم خواهم کرد بر هر«

  » .که نسبت به او شفقت دارم و شفقت خواهم کرد بر هر

بنابراين، به خواست يا تالش انسان بستگی ندارد، بلکه به خدايی بستگی دارد ١۶
تو را به همين منظور برانگيختم تا «: گويد ون میزيرا کتاب به فرع١٧. کند که رحم می

پس خدا بر ١٨» .قدرت خود را در تو ظاهر سازم، و نامم در تمامی جهان اعالم گردد
  . سازد که را بخواهد سختدل می کند و هر که بخواهد رحم می هر

کند؟ زيرا کيست که  پس ديگر چرا ما را سرزنش می«: به من خواهی گفت١٩
اّما ای انسان، تو کيستی که با خدا مجادله ٢٠»  او ايستادگی کند؟ۀابر ارادبتواند در بر

آيا ٢١» تواند به صانع خود بگويد چرا مرا چنين ساختی؟ آيا مصنوع می«کنی؟ 
ِگلی واحد، ظرفی برای مصارف مهم و ظرفی ديگر  گر اختيار ندارد که از توده کوزه

  برای مصارف معمولی بسازد؟ 

خواهد غضب خود را نشان دهد و قدرت  فت اگر خدا با اينکه میتوان گ چه می٢٢
اند با  خويش را نمايان سازد، اّما ظروِف مورد غضب را که برای هالکت آماده شده

تا بتواند عظمت جالل خود را بر ظروِف مورد رحمت ٢٣بردباری بسيار تحمل کند، 
اين ظروِف ٢۴ه کرده است؟ معلوم گرداند، ظروفی که آنان را پيشاپيش برای جالل آماد

تنها از   شود، نه ايم، شامل می خوانده شده  مورد رحمت، ما را نيز که از سوی او فرا
  : گويد چنانکه در هوَشع می٢۵. يهوديان، بلکه از غيريهوديان نيز

  خواهم خواند، › قوم خويش‹آنان را که قوم من نبودند، «

  » .خواهم ناميد› محبوب خويش‹و او را که محبوب من نبود، 

  : و نيز٢۶

  : چنين خواهد شد که در همان جايی که به ايشان گفته شد«

  ، ›شما قوم من نيستيد‹

  » .خوانده خواهند شد› پسران خدای زنده‹ايشان 



حتی اگر شمار بنی اسرائيل به «: دهد که می   قوم اسرائيل ندا درۀو ِاَشْعيا دربار٢٧
زيرا ٢٨. ای از آنان نجات خواهند يافت مانده ا باقی شنهای ساحل دريا باشد، تنهۀانداز

و چنانکه ٢٩» .طور کامل و قطعی بر زمين اجرا خواهد کرد  خداوند حکم خود را به
  : ِاَشْعيا پيشگويی کرده است

  گذاشت،  اگر خداونِد لشکرها نسلی برای ما باقی نمی«

  » .شديم مانند ُسدوم و همچون َغموَره می

  رائيل ايمانی قوم اس بی

دست آوردند،   پس چه گوييم؟ غيريهوديانی که در پی پارسايی نبودند، آن را به٣٠
اّما قوم اسرائيل که در پی شريعت ٣١شود؛  يعنی آن پارسايی را که از ايمان حاصل می

چرا؟ زيرا نه از راه ايمان، بلکه از طريق ٣٢. دست نياوردند  پارسايی بودند، آن را به
چنانکه نوشته ٣٣. موجب لغزيدن آنها شد» سنگ لغزش«آن . ودنداعمال در پی آن ب

  : شده است

  نهم که سبب لغزش شود،  هان در صهيون سنگی قرار می«

  نهم که موجب سقوط گردد؛  ای می و صخره

  و آن که بر او توکل کند، 

  » .سرافکنده نشود

  ١٠روميان 
قوم اسرائيل اين است ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای ١

توانم شهادت دهم که برای خدا غيرت دارند،   ايشان میۀزيرا دربار٢. که نجات يابند
سبب ناآگاهی از آن پارسايی که از خداست، و از   زيرا به٣. اّما نه از روی معرفت

رو که در پی اثبات پارسايی خويش بودند، در برابر آن پارسايی که از خداست، سر   آن
آورد، پارسا شمرده  که ايمان می زيرا مسيح غايِت شريعت است تا هر۴. نياوردندفرود 
  . شود

کسی که اينها «: کند موسی آن پارسايی را که از شريعت است چنين توصيف می۵
اّما پارسايِی مبتنی بر ايمان ۶» . آنها حيات خواهد داشتطۀواس  عمل آَوَرد، به  را به
 يعنی تا مسيح را -›» يست که به آسمان صعود کند؟ک‹در دل خود مگو «: گويد می

 يعنی تا مسيح را از -›» کيست که به جهان زيرين نزول کند؟‹يا «٧ - فرود آورد
اين کالْم نزديِک تو، در دهان تو، «گويد؟ اينکه  و در مقابل، چه می٨. مردگان بازآورد
که اگر به زبان ٩ کنيم، اين همان کالم ايمان است که ما وعظ می» .و در دل توست

و در دل خود ايمان داشته باشی که خدا او را » عيسی خداوند است«خود اعتراف کنی 



زيرا در دل است که شخص ايمان ١٠. از مردگان برخيزانيد، نجات خواهی يافت
. يابد کند و نجات می شود، و با زبان است که اعتراف می آورد و پارسا شمرده می می
زيرا ميان ١٢» .که بر او توکل کند، سرافکنده نشود هر«: يدگو چنانکه کتاب می١١

 کسانی را مۀهکه همان خداوند، خداونِد همه است و  يهود و يونانی تفاوتی نيست، چرا
که نام خداوند را بخواند،  هر«زيرا ١٣. دهد خوانند، بفراوانی برکت می که او را می

  » .نجات خواهد يافت

اند؟ و چگونه به کسی ايمان  د که به او ايمان نياوردهاّما چگونه کسی را بخوانن١۴
و ١۵اند؟ و چگونه بشنوند، اگر کسی به آنان موعظه نکند؟  آورند که از او نشنيده

چه زيباست پاهای «: چگونه موعظه کنند، اگر فرستاده نشوند؟ چنانکه نوشته شده است
  » .آورند کسانی که بشارت می

کيست، ای خداوند، که «: گويد فتند، زيرا ِاَشْعيا میاّما همگان بشارت را نپذير١۶
گيرد و شنيدِن  پس ايمان از شنيدِن پيام سرچشمه می١٧» پيام ما را باور کرده باشد؟

  : آيا نشنيدند؟ البته که شنيدند: پرسم اّما می١٨. شود پيام، از طريق کالم مسيح ميّسر می

  صدای ايشان در تمامی زمين پيچيده، «

  » .ن به کرانهای جهان رسيده استو کالمشا

  : گويد آيا اسرائيل آنچه را که شنيد، درک نکرد؟ نخست، موسی می: پرسم باز می١٩

  آيند،  حساب نمی   آنها که قومی بهطۀواس  به«

  شما را به غيرت خواهم آورد؛ 

   قومی که درک و فهم ندارد، طۀواس  و به

  » .خواهم انگيخت خشم شما را بر

  : گويد ْعيا جسورانه میسپس، ِاَش٢٠

  آنان که مرا جستجو نکردند، يافتند «

  » .و خويشتن را بر کسانی که مرا نطلبيدند، آشکار ساختم

  : گويد  اسرائيل میۀاّما دربار٢١

   روز دستهای خود را دراز کردم مۀه«

  » .سوی قومی نافرمان و گردنکش  به



  ١١روميان 
  ماندگان اسرائيل  باقی

آيا خدا قوم خود را رد کرده است؟ هرگز؛ زيرا من خود يک : پرسم پس می١
خدا قوم خود را که از پيش شناخت، ٢.  بنيامينلۀام، از نسل ابراهيم و از قبي اسرائيلی

 اينکه او چگونه ۀگويد؟ دربار  الياس چه میۀدانيد کتاب دربار آيا نمی. رد نکرده است
خداوندا، ايشان پيامبران تو را «٣: فتاز دست قوم اسرائيل نزد خدا استغاثه کرد و گ

ام و اکنون قصد جان مرا نيز  تنها من باقی مانده. اند های تو را ويران کرده کشته و مذبح
من برای خود هفت هزار تن را نگاه «اّما پاسخ خدا به او چه بود؟ اينکه ۴» .دارند
 زمان حاضر نيز سان، در  به همين۵» .اند ام که در برابر َبْعل زانو نزده داشته
اّما اگر از راه فيض باشد، ديگر ۶. اند ماندگانی هستند که از راه فيض انتخاب شده باقی
  .  اعمال نيست؛ وگرنه فيض ديگر فيض نيستيۀبر پا

گيريم؟ اينکه اسرائيل آنچه را مشتاقانه در پی کسبش بود،  پس چه نتيجه می٧
. ند و ديگران به سختدلی دچار شدنددست آورد  اّما برگزيدگان به. دست نياورد  به
  : چنانکه نوشته شده است٨

  تا به امروز خدا روح رخوت به آنان داد «

  و چشمانی که نتوانند ببينند 

  » .و گوشهايی که نتوانند بشنوند

  : گويد و داوود می٩

   ايشان برايشان دام و تله باشد ۀسفر«

  . و به سنگ لغزش و مکافات بدل گردد

  ار شود تا نتوانند ببينند چشمانشان ت١٠

  » .و کمرهايشان همواره خميده گردد

بلکه با نافرمانی آنان، ! آيا لغزيدند تا برای هميشه بيفتند؟ هرگز: پرسم باز می١١
اّما اگر ١٢. مند شدند، تا در قوم اسرائيل غيرت پديد آيد غيريهوديان از نجات بهره

ن باعث غنای غيريهوديان، کامل شدن نافرمانی آنها باعث غنای جهان گشت و شکستشا
  تعدادشان چه نتايج بس عظيمتری در پی خواهد داشت؟ 

از آنجا که رسول غيريهوديانم، به خدمت . روی سخنم با شما غيريهوديان است١٣
با اين اميد که همنژادان خود را به غيرت آورم و برخی از آنان ١۴بالم،  خود بسيار می
شدنشان   رد شدِن ايشان به معنی آشتی جهان است، پذيرفتهزيرا اگر١۵. را نجات بخشم



عنوان نوبر    خمير که بهۀای از تود اگر تکه١۶چه خواهد بود، جز حيات از مردگان؟ 
صورت، تمامی آن خمير مقّدس است؛ و اگر ريشه   شود، مقّدس باشد، در اين تقديم می

  . ها نيز مقّدسند مقّدس باشد، پس شاخه

 زيتون وحشی بودی در ميان خۀها بريده شدند و تو که شا از شاخهو اگر برخی ١٧
 آن تغذيه شۀ مقّوی ريۀهای ديگر به درخت زيتون پيوند شدی و اکنون از شير شاخه
کنی، به ياد داشته باش که تو  اگر چنين می. ها فخر مفروش بر آن شاخه١٨کنی،  می

ها بريده شدند تا  شاخه«: يیشايد بگو١٩. حامل ريشه نيستی، بلکه ريشه حامل توست
ايمانی بريده شدند و تو تنها به  علت بی  اّما آنها به. گويی راست می٢٠» .من پيوند شوم
های طبيعی  زيرا اگر خدا بر شاخه٢١. پس مغرور مباش بلکه بترس. ايمان استواری

  . شفقت نکرد، بر تو نيز شفقت نخواهد کرد

ظر داشته باش؛ سختگيری به کسانی که پس مهربانی و سختگيری خدا را در ن٢٢
. اند، اّما مهربانی به تو، البته به اين شرط که در مهربانی او ثابت بمانی سقوط کرده

ايمانی لجاجت نورزند، باز  و اگر آنها نيز در بی٢٣. وگرنه تو نيز بريده خواهی شد
زيرا اگر تو از ٢۴. پيوند خواهند شد، زيرا خدا قادر است آنها را بار ديگر پيوند بزند

خالف طبيعتت به درخت زيتوِن آزاد پيوند   درخت زيتوِن وحشی بريده شدی و بر
توانند به درخت زيتونی که از آن بريده  های اصلی می گشتی، پس چقدر بيشتر، شاخه

  . شدند، پيوند شوند

  نجات اسرائيل 

 که - دانا بپنداريد  مبادا خود را-خواهم از اين راز غافل باشيد  ای برادران، نمی٢۵
سختدلی بر بخشی از اسرائيل حکمفرما شده است، تا وقتی که شمار کامل غيريهوديان 

  : چنانکه نوشته شده است. و اينچنين تمامی اسرائيل نجات خواهد يافت٢۶. داخل گردند

  ای از صهيون خواهد آمد  رهاننده«

  . خواهد انداخت دينی را از يعقوب بر و بی

   من با ايشان خواهد بود و اين عهد٢٧

  » .هنگامی که گناهانشان را از ميان بردارم

خاطر   اند؛ اّما به لحاظ گزينِش الهی، به خاطر شما، دشمن  به لحاظ انجيل، به٢٨
. گيرد زيرا خدا هرگز عطايا و دعوت خود را باز پس نمی٢٩. پدران، محبوب خدايند

 جۀا نافرمان بوديد، اّما اکنون در نتيگونه که شما زمانی نسبت به خد  درست همان٣٠
 رحمت جۀاند تا در نتي ايشان نيز اکنون نافرمان شده٣١ايد،  نافرمانی ايشان رحمت يافته

زيرا خدا همه را در بند ٣٢. خدا بر شما، ايشان نيز اکنون مورد رحم قرار گيرند
  . نافرمانی نهاده، تا بر همگان رحمت کند



  سرود حمد 

   است دولت و حکمت و علم خدا؛ وه که چه ژرف٣٣

  ناپذير است  تقديرهای او کاوش

  . ناشدنی و راههايش درک

  زيرا کيست که از فکر خداوند آگاه بوده «٣۴

  » و يا مشاور او بوده باشد؟

  چه کسی تا کنون چيزی به خدا بخشيده «٣۵

  » که بخواهد از او عوض بگيرد؟

  . رای اوست او، و بطۀچيز از او، و به واس زيرا همه٣۶

  . آمين. او را تا ابد جالل باد

  ١٢روميان 
  قربانيهای زنده 

کنم که بدنهای خود  پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می١
 خدا، به او تقديم کنيد که عبادت معقول شما ۀرا همچون قربانی زنده و مقّدس و پسنديد

، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون و ديگر همشکل اين عصر مشويد٢. همين است
آنگاه قادر به تشخيص خواست خدا خواهيد بود؛ خواست نيکو، پسنديده و کامل . شويد
  . او

گويم که   فيضی که به من عطا شده است، به هر يک از شما میطۀواس  زيرا به٣
ه خدا به فراخور ميزان ايمانی ک  بايد، مپنداريد، بلکه هر يک به خود را بيش از آنچه می
گونه که هر يک   زيرا همان۴.  خود قضاوت کنيدۀبينانه دربار شما بخشيده است، واقع

 اين اعضا يکسان مۀهاز ما را بدنی واحد است که از اعضای بسيار تشکيل شده و کار 
دهيم و هر يک، اعضای  ما نيز که بسياريم، در مسيح يک بدن را تشکيل می۵نيست، 
.  فيضی که به ما بخشيده شده است، دارای عطايای گوناگونيمحسب  ما بر۶. يکديگريم

اگر کسی عطای ٧. کار گيرد  اگر کسی عطای نبّوت دارد، آن را متناسب با ايمانش به
اگر کسی دارای ٨. اگر کسی عطای تعليم دارد، تعليم دهد. خدمت دارد، خدمت کند

دان است، با سخاوت اگر عطای کسی کمک به نيازمن. عطای تشويق است، تشويق کند
و اگر کسی . اگر کسی عطای رهبری دارد، اين کار را با جدّيت انجام دهد. چنين کند

  . دارای عطای رحم و شفقت به ديگران است، شادمانه به اين کار مشغول باشد



  های گوناگون محبت  جلوه

. داز بدی بيزار باشيد و به آنچه نيکوست، سخت بچسبي. ريا باشد محبت بايد بی٩
در احترام گذاشتن به يکديگر از هم پيشی .  هم باشيدۀبا محبت برادرانه سرسپرد١٠

ور باشيد و خداوند را  هيچگاه غيرت شما فروکش نکند؛ در روح شعله١١. بگيريد
در رفع ١٣. قدم باشيد در اميْد شادمان، در سختيها شکيبا و در دعا ثابت١٢. خدمت کنيد

  . نواز باشيد و مهماناحتياجات مقّدسان سهيم شويد 

رسانند، برکت بطلبيد؛ برکت بطلبيد و لعن  برای کسانی که به شما آزار می١۴
برای ١۶. با کسانی که شادمانند، شادی نماييد، و با کسانی که گريانند، بگرييد١۵! نکنيد

مغرور نباشيد، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند، ! يکديگر ارزش برابر قائل باشيد
  . خود را برتر از ديگران مپنداريد. رت کنيدمعاش

دّقت کنيد که آنچه را در نظر همگان . کس به سزای بدی، بدی نکنيد به هيچ١٧
شود، با  اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می١٨. جای آوريد  پسنديده است، به

لکه آن را به ای عزيزان، خوْد انتقام مگيريد، ب١٩. همه در صلح و صفا زندگی کنيد
انتقام از آن من است؛ من ‹: گويد خداوند می«زيرا نوشته شده که . غضب خدا واگذاريد

اگر دشمنت گرسنه باشد، به او خوراک بده، «برعکس، ٢٠›» .هستم که سزا خواهم داد
اگر چنين کنی، اخگرهای سوزان بر سر او . و اگر تشنه باشد، به او آب بنوشان

  . وب بدی مشو، بلکه بدی را با نيکويی مغلوب سازمغل٢١» .خواهی انباشت

  ١٣روميان 
  اطاعت از صاحبان قدرت 

کس بايد فرمانبرداِر قدرتهای حاکم باشد، زيرا هيچ قدرتی جز از سوی خدا  هر١
پس آن که بر عليه ٢. اند قدرتهايی که وجود دارند، از جانب خدا مقرر شده. نيست

آنچه خدا مقرر کرده، عصيان ورزيده است؛ و قدرتی عصيان کند، در حقيقت، عليه 
زيرا راستِکرداران را از ٣. خرند کنند، مجازات را برای خود می آنان که چنين می

خواهی تو را از  آيا می. ترسند حکمرانان هراسی نيست، اّما خالفکاران از آنها می
ا تحسين صاحِب قدرت هراسی نباشد؟ آنچه را که درست است، انجام بده که او تو ر

اّما اگر مرتکب کار خالف . زيرا خدمتگزار خداست تا به تو نيکويی کند۴. خواهد کرد
او خدمتگزار خدا و مجری . کند جهت حمل نمی شوی، بترس، زيرا شمشير را بی

پس آدمی بايد ۵. غضب است تا کسی را که مرتکب کار خالف شده است، کيفر دهد
  . سبب وجدان خود نيز فرمانبردار قدرتها باشد  هتنها برای پرهيز از غضب، بلکه ب  نه

پردازيد، زيرا صاحبان قدرت که تماِم وقت خود را  به همين سبب نيز ماليات می۶
کس آنچه را حق اوست،  به هر٧. کنند، خدمتگزاران خدايند وقف کار حکومت می

اگر احترام اگر ماليات است، ماليات بدهيد؛ اگر َخراج است، َخراج بپردازيد؛ : بدهيد
  . است، احترام بگذاريد؛ و اگر اکرام است، تکريم کنيد



  محبت، چون تحقق شريعت 

زيرا . هيچ ِدينی به کسی نداشته باشيد جز اينکه يکديگر را پيوسته محبت کنيد٨
زنا «زيرا احکام ٩. آورد جا می که به ديگری محبت کند، در واقع شريعت را به هر
، و هر حکم ديگری که باشد، »طمع مورز«، »ندزدی مک«، »قتل مکن«، »مکن

» .ات را همچون خويشتن دوست بدار همسايه«شود که  همه در اين کالم خالصه می
  . کند؛ پس محبت تحقق شريعت است  خود بدی نمیيۀمحبت، به همسا١٠

زيرا . بريد، چنين کنيد سر می  و شما با آگاهی از اين که در چه زمانی به١١
که اکنون در مقايسه با   آن رسيده است که از خواب بيدار شويد، چرااکنون ساعِت هم

شب رو به پايان است و روز ١٢. زمانی که ايمان آورديم، نجات ما نزديکتر شده است
. بر کنيم پس بياييد اعمال تاريکی را به سويی نهيم و زره نور را در. نزديک شده است

. برند سر می  کسانی است که در روشنايی روز به تۀگونه رفتار کنيم که شايس  بياييد آن١٣
مها و ميگساری و هرزگی و عياشی و جدال و حسد سپری  پس اوقات خود را در بز

بر کنيد و در پی ارضای اميال نفس خود  بلکه عيسی مسيح خداوند را در١۴نکنيم، 
  . مباشيد

  ١۴روميان 
  ايمانداران ضعيف و قوی 

 مسائل مورد ترديد، ۀآنکه دربار  بپذيريد، بیکسی را که ايمانش ضعيف است،١
دهد هر غذايی را بخورد، اّما ديگری که  ايماِن يکی به او اجازه می٢. حکم صادر کنيد

خورد، نبايد به آن  چيز می آن که همه٣. خورد ايمانش ضعيف است، فقط سبزيجات می
کس را که هر   بايد آنخورد، ن چيز نمی  تحقير بنگرد؛ و آن که همهۀخورد به ديد که نمی

تو کيستی که بر ۴. زيرا خدا او را پذيرفته است. خورد، محکوم کند غذايی را می
افتادن او به آقايش مربوط  کنی؟ استوار ماندن يا فرو خدمتکار شخصی ديگر حکم می

  . و او استوار هم خواهد ماند زيرا خداوند قادر است او را استوار گرداند. است

 روزها مۀهشمارد؛ فردی ديگر،  ا از ديگر روزها مقّدستر میکسی يک روز ر۵
کس که روزی   آن۶. کس در ذهن خويش کامًال متقاعد باشد هر. پندارد را يکسان می

خورد، برای  کس که گوشت می  آن. کند شمارد، برای خداوند چنين می خاص را مهم می
 از خوردن گوشت کس که  و آن. گويد خورد، زيرا خدا را شکر می خداوند می

زيرا هيچ يک ٧. گزارد کند و خدا را شکر می پرهيزد، او نيز برای خداوند چنين می می
اگر زندگی ٨. ميريم کنيم و هيچ يک از ما برای خود نمی از ما برای خود زندگی نمی

پس خواه . ميريم، آن نيز برای خداوند است کنيم، برای خداوند است، و اگر می می
مسيح نيز به همين سبب مرد و زنده شد تا ٩. واه بميريم، از آن خداونديمزندگی کنيم، خ

  . خداوند زندگان و مردگان باشد



 ۀکنيد؟ و شما چرا به برادر خود به ديد پس شما چرا برادر خود را محکوم می١٠
که  چرا١١.  ما در برابر مسند داوری خدا حاضر خواهيم شدمۀهنگريد؟ زيرا  تحقير می

  : استنوشته شده 

  به حيات خودم سوگند که : گويد خداوند می«

  هر زانويی در برابر من خم خواهد شد 

  » .و هر زبانی به خدا اقرار خواهد کرد

  . خواهد داد  پس هر يک از ما حساب خود را به خدا باز١٢

جای آن، تصميم بگيريد   به. بنابراين، بياييد از اين پس يکديگر را محکوم نکنيم١٣
من در مقام کسی که در ١۴. نگ لغزش يا مانعی در راه برادر خود مگذاريدکه هيچ س

اّما اگر . چيز به خودی خود نجس نيست عيسای خداوند است، اطمينان دارم که هيچ
اگر با خوراکی که ١۵. شمارد، برای او نجس خواهد بود کسی چيزی را نجس می

با خوراک . کنی بت رفتار نمی محيۀسازی، ديگر بر پا خوری برادرت را دردمند می می
مگذاريد در مورد ١۶. خاطر او مرد، هالک مساز  خود، برادر خويش را که مسيح به

زيرا پادشاهی خدا خوردن و نوشيدن ١٧. شماريد، بد گفته شود آنچه شما نيکو می
که بدين طريق مسيح  هر١٨. القدس است نيست، بلکه پارسايی، آرامش و شادی در روح

  .  مردم نيز هستتۀسازد و پذيرف د، خدا را خشنود میرا خدمت کن

شود،  پس بياييد آنچه را که موجب برقراری صلح و صفا و بنای يکديگر می١٩
 خوراکها پاکند، اّما خوردن مۀه! کار خدا را برای خوراک خراب مکن٢٠. دنبال کنيم

ن بهتر آ٢١. هر خوراکی که باعث لغزش شخص ديگری شود، عملی است نادرست
است که از خوردن گوشت يا نوشيدن شراب يا انجام هر کار ديگری که باعث لغزش 

  . شود، بپرهيزی برادرت می

حال کسی   به  خوشا.  اين امور، بين خود و خدا نگاه دارۀات را دربار پس عقيده٢٢
 ۀاّما کسی که دربار٢٣. کند خاطر آنچه مورد قبول اوست، خود را محکوم نمی  که به
شود، زيرا با ايمان   خوراکی دچار ترديد است، اگر آن را بخورد محکوم میخوردِن

  . نخورده است و آنچه از ايمان نباشد، گناه است

  ١۵روميان 
ما که قوی هستيم، بايد ناتوانيهای ضعيفان را متحمل شويم و در پی خشنودی ١

 خيريت و  خود را خشنود سازد، در جهتيۀهر يک از ما بايد همسا٢. خويش نباشيم
: زيرا مسيح نيز در پی خشنودی خود نبود، چنانکه نوشته شده است٣. برای بنای او

زيرا آنچه در گذشته نوشته شده، ۴» .افتاد کنندگاِن به تو، بر من فرو توهينهای توهين«
بخشد، اميد داشته  مقّدس می برای تعليم ما بوده تا با پايداری و با آن دلگرمی که کتب

  . باشيم



 پايداری و دلگرمی به شما عطا کند که در انطباق با مسيْح ۀنک خدای بخشنداي۵
تا يکدل و يکزبان، خدا يعنی پدر خداوند ما عيسی ۶عيسی با يکديگر همفکر باشيد، 

  . مسيح را تمجيد کنيد

گونه که مسيح شما را پذيرفت، شما نيز يکديگر را بپذيريد تا خدا جالل   پس همان٧
گويم که مسيح برای نشان دادن امانت خدا، خدمتگزار يهوديان  شما میزيرا به ٨. يابد

و تا قومهای غيريهود، ٩هايی که به پدران داده شده بود، مهر تأييد زند،  شد تا بر وعده
  : چنانکه نوشته شده است. سبب رحمتش تمجيد کنند  خدا را به

  رو، تو را در ميان قومها اقرار خواهم کرد،   از اين«

  » . وصف نام تو سرودها خواهم سراييدو در

  : گويد باز می١٠

  » .ای قومها با قوم او شادی کنيد«

  : گويد و نيز می١١

   قومها، خداوند را حمد گوييد، مۀهای «

  » . اّمتها او را تسبيح بخوانيدمۀهو ای 

  : گويد و ِاَشْعيا نيز می١٢

   ِيسای پديدار خواهد شد، شۀري«

  خواهد خاست؛  ی بر قومها براو که برای حکمران  هم

  » .به اوست که قومها اميد خواهند بست

داشتن آکنده سازد تا  اينک خدای اميد، شما را از کمال شادی و آرامش در ايمان١٣
  . القدس، سرشار از اميد باشيد با قدرت روح

  خدمت پوُلس در ميان غيريهوديان 

ما خودتان از نيکويی مملو، و ای برادران، من خوْد اين اطمينان را دارم که ش١۴
با وجود اين، ١۵. گفتن به يکديگر نيز تواناييد از دانش کامل برخورداريد و به پند

جسارت کرده، در باب چند موضوع به شما نوشتم، تا آنها را به شما يادآوری کنم، 
که خدمتگزار مسيْح عيسی برای ١۶زيرا خدا اين فيض را به من بخشيده است 

 باشم و خدمِت کهانِت اعالِم انجيِل خدا را به انجام رسانم، تا غيريهوديان غيريهوديان
  . القدس تقديس شده است ای مقبول به درگاه خدا باشند که توسط روح هديه



زيرا به خود اجازه ١٨. کنم پس در مسيْح عيسی به خدمت خود به خدا افتخار می١٧
 اطاعت غيريهوديان از طريق من دهم از چيزی سخن بگويم، جز آنچه مسيح برای نمی

او اين را به ١٩.  سخنان و چه از طريق کارهايملۀوسي  به انجام رسانيده است، چه به
گونه که از   نيروی آيات و معجزات، يعنی به نيروی روح خدا انجام داده است، آن

م آرزوي٢٠. کمال، بشارت دادم  دور زده، به انجيل مسيح به» ايليريکوم«اورشليم تا 
همواره اين بوده است که در جايی بشارت دهم که مسيح شناخته نشده، تا بر بنيادی که 

  : بلکه چنانکه نوشته شده است٢١ديگری نهاده است، بنا نگذاشته باشم، 

  خبر بودند، خواهند ديد  آنان که از او بی«

  » .و کسانی که نشنيده بودند، درک خواهند کرد

  . ام ن نزد شما بازداشته شدهبه همين سبب، بارها از آمد٢٢

   پوُلس برای ديدار از روم مۀبرنا

اّما اکنون که در اين مناطق، ديگر جايی برای کار من باقی نمانده، و از آنجا که ٢٣
اميد دارم سر راهم به اسپانيا، به ديدار شما ٢۴لهاست مشتاق آمدن نزد شما هستم،  سا

مند شدم، مرا در سفر به آنجا ياری  بهرهبيايم تا پس از آنکه چندی از مصاحبت شما 
زيرا ٢۶در حال حاضر آهنگ اورشليم دارم تا مقّدسان را در آنجا خدمت کنم، ٢۵. دهيد

کليساهای مقدونيه و َاخائيه را پسند آمد که برای تنگدستاِن مقّدساِن اورشليم کمک مالی 
ع مديون آنها نيز بودند، آنها خود به انجام اين کار رغبت داشتند؛ و در واق٢٧. بفرستند

 خود بۀزيرا اگر غيريهوديان در برکات روحانی يهوديان شريک شدند، آنها نيز به نو
. اين ِدين را نسبت به يهوديان دارند که با دارايی مادی خود، ايشان را خدمت کنند

را بنابراين، پس از آنکه اين کار را به انجام رساندم و مطمئن شدم که آنان اين ثمره ٢٨
دانم که وقتی  می٢٩. اند، با گذر از نزد شما، رهسپار اسپانيا خواهم شد دريافت کرده

  . نزد شما بيايم، با برکت کامل مسيح خواهم آمد

خاطر خداوند ما عيسی مسيح و محبت روح، از شما استدعا   ای برادران، به٣٠
.  من شريک باشيدۀدارم که برای من به درگاه خدا دعا کنيد، و با اين کار در مجاهد

در برم و خدمتم در اورشليم نزد   ايمانان يهوديه جان سالم به دعا کنيد که از گزند بی٣١
توانم با شادی نزد شما بيايم تا در  خواست خدا می  آنگاه به٣٢. مقّدساِن آنجا پذيرفته آيد

  . آمين. خدای صلح و سالمت همراه همگی شما باشد٣٣. قوا کنم کنار شما تجديد

  ١۶روميان 
  سالم و درود 

او از خادمان کليسای شهر ِکنْخريه . کنم خواهرمان فيبی را به شما معرفی می١
 مقّدسان باشد، بپذيريد و از هيچ کمکی که تۀگونه که شايس  او را در خداوند، آن٢. است



از شما بخواهد دريغ نورزيد، زيرا او به بسياری، از جمله خود من، فراوان کمک 
  . ستکرده ا

آنان جان ۴. به ْپريسکيال و آکيال، همکاران من در مسيْح عيسی، سالم برسانيد٣
 کليساهای غيريهوديان از مۀهتنها من، که   خاطر من به خطر انداختند، و نه  خود را به

به . شود، درود برسانيد پا می   آنها برنۀخاهمچنين به کليسايی که در ۵. آنان سپاسگزارند
او نخستين کسی بود که در آسيا به مسيح ايمان . پايِنتوس سالم برسانيددوست عزيزم ِا

به خويشاوندان من، ٧. مريم را که برای شما زحمت بسيار کشيد، سالم گوييد۶. آورد
آنان در ميان رسوالن، . آنْدرونيکوس و يونياس که با من در زندان بودند، سالم برسانيد

به آمْپلياتوس که او را در ٨. اند ن در مسيح بودهاند که پيش از م های برجسته از چهره
به همکارمان در مسيح، اوربانوس، و دوست ٩. دارم، سالم برسانيد خداوند دوست می

به آِپليس که امتحان خود را در مسيح پس داده، سالم ١٠. عزيزم، ِاستاخيس، سالم دهيد
يش من هيروديون و نيز به به خو١١. به افراد خاندان آريستوبوُلس سالم گوييد. برسانيد

به ْتريفينا و ١٢. آن اعضای خاندان نارکيسوس که در خداوند هستند، سالم برسانيد
کنند، و نيز به دوست عزيزم  ْتريفوسا، بانوانی که سختکوشانه در خداوند کار می
به روُفس که ١٣. کند، سالم دهيد ِپرسيس، بانوی ديگری که در خداوند بسيار تالش می

. وند برگزيده است، و به مادر او که در حق من نيز مادری کرده، سالم برسانيددر خدا
به آسينْکريتوس، ْفليگون، ِهرماس، پاْتروباس و ِهرِمس و برادران ديگری که با ١۴

به فيلولوگوس، يوليا، نيرياس و خواهرش، و به اوليمپاس ١۵. ايشان هستند، سالم گوييد
ای مقّدس سالم  يکديگر را با بوسه١۶. ند، سالم برسانيد مقّدسانی که همراه ايشانمۀهو 

  . فرستند  کليساهای مسيح به شما درود میمۀه. گوييد

کسان باشيد که عامل   خواهم از شما استدعا کنم که مراقب آن ای برادران، می١٧
ايد، مخالفت  کنند و با تعليمی که شما يافته اند و در راه شما مانع ايجاد می جدايی
گونه اشخاص خداوند ما مسيح را خدمت  زيرا اين١٨ورزند؛ از آنان دوری کنيد،  می
آميز بر افکار  کنند، بلکه در پی ارضای شکم خويشند و با سخنانی زيبا و تمّلق نمی
 اطاعت شما در ميان همگان ۀآواز١٩. فريبند لوحان تأثير گذاشته، آنان را می ساده

خواهم که در برابر  اّما از شما می. ا بسيار شادمانمپيچيده است؛ بنابراين، از بابت شم
  . آنچه نيکوست حکيم، و در برابر آنچه بد است، معصوم باشيد

  . خدای صلح و سالمت بزودی شيطان را زير پاهای شما ِله خواهد کرد٢٠

  . فيض خداوند ما عيسی همراه شما باد

من لوکيوس، ياسون و خويشاوندان . گويد همکارم تيموتائوس به شما سالم می٢١
  . فرستند سوسيپاِتروس نيز برای شما سالم می

  . گويم من، ِترتيوس، کاتب اين نامه، در خداوند به شما سالم می٢٢

نوازی او شامل حال من و تمامی اعضای کليسای اينجا شده  گايوس که مهمان٢٣
  . فرستد است، برای شما سالم می



  . رادر ما کوآرتوس برای شما سالم دارنددار شهر است، و ب ِاراستوس که خزانه

 پيام عيسی ظۀو اکنون او را که قادر است شما را مطابق با انجيل من و موع٢۴
 رازی که از ايام ازل مخفی داشته شده فۀ يعنی مطابق با مکاش- مسيح استوار گرداند 

سرمدی، های انبيا مکشوف گرديده و به حکم خدای  اّما اکنون بر مبنای نوشته٢۵بود، 
او را که يگانه خدای   هم٢۶ - قومها شناسانيده شده است مۀهجهت اطاعت ايمان، به   به

  .آمين!  عيسی مسيح تا به ابد جالل بادطۀواس  حکيم است، به

 

  

  نامه اّول پوُلس رسول به ُقِرنتيان

 ١اول قرنتيان 
يح باشد، و خوانده شده است تا رسول عيسی مس  خواست خدا فرا  از پوُلس، که به١

  از برادرمان سوْسِتنيس، 

اند تا  خوانده شده  به کليسای خدا در ُقِرنُتس، که در مسيْح عيسی تقديس شده و فرا٢
 آنان که در هر جای ديگر نام خداوند ما عيسی مۀهقوم مقّدس خدا باشند، همراه با 

  : خوانند، که خداوند ما و نيز خداوند ايشان است مسيح را می

  . رامش از سوی خدا، پدر ما، و خداونْد عيسی مسيح بر شما بادفيض و آ٣

  شکرگزاری 

خاطر شما و آن فيض خدا که در مسيْح عيسی به شما   من همواره خدای خود را به۴
ايد، از بابت  زيرا در او شما از هر حيث غنی شده۵. گويم بخشيده شده است، سپاس می

ثبوت   شهادت ما بر مسيح در ميان شما بهچنانکه ۶گونه معرفت،   هر نوع بيان و هر
رو، در همان حال که مشتاقانه ظهور خداوند ما عيسی مسيح را انتظار   از اين٧. رسيد
او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد ٨. نصيب نيستيد کشيد، از هيچ عطايی بی می

امين ٩ .داشت، تا در روز ظهور خداوندمان عيسی مسيح بری از هر مالمت باشيد
  . خوانده است  است خدايی که شما را به رفاقت با پسرش، خداوند ما عيسی مسيح، فرا

  تفرقه بر سر حکمت 

ای برادران، به نام خداوند ما عيسی مسيح از شما تمنا دارم که با هم توافق ١٠
. داشته باشيد، تا در ميان شما تفرقه نباشد و همگی در انديشه و رأی با هم متحد باشيد

. اند که در ميان شما جدالهاست  ْخلوئه به من خبر دادهنۀخاای برادراِن من، اهل ١١
گويد  ؛ ديگری می»من به پوُلس تعلق دارم«: گويد مقصود اينکه يکی از شما می١٢



؛ و ديگری که، »من به کيفا تعلق دارم«گويد  ؛ يکی می»من متعلق به آپوُلس هستم«
  » .من از آِن مسيح هستم«

مسيح تقسيم شده است؟ آيا پوُلس بود که برای شما بر صليب شد؟ و آيا به نام آيا ١٣
کس ديگر  جز ْکريسپوس و گايوس، هيچ  کنم که به خدا را شکر می١۴پوُلس تعميد يافتيد؟ 

البته (١۶. تا کسی نتواند بگويد که به نام من تعميد يافتيد١۵از شما را تعميد ندادم، 
.) تعميد دادم؛ ولی به ياد ندارم کسی ديگر را تعميد داده باشمخانواده استفاناس را نيز 

زيرا مسيح مرا نفرستاد تا تعميد دهم بلکه تا بشارت رسانم، ولی نه با حکمت ١٧
  . اثر گردد سخنوری، مبادا قدرت صليب مسيح بی

  پيام صليب و حکمت دنيوی 

د، جهالت است، دارن زيرا پيام صليب برای آنان که در طريق هالکت گام برمی١٨
  : زيرا نوشته شده است١٩. اّما برای ما که رهروان طريق نجاتيم، قدرت خداست

  حکمِت حکيمان را نابود خواهم ساخت «

  » .و خرِد خردمندان را باطل خواهم گردانيد

براستی، حکيم کجاست؟ عاِلم دين کجاست؟ فيلسوف اين عصر کجاست؟ مگر ٢٠
بر حکمت خدا، دنيا  زيرا از آنجا که بنا٢١ده است؟ خدا حکمت دنيا را جهالت نگرداني

 ظۀنتوانست با حکمت خويش خدا را بشناسد، خدا چنان مصلحت ديد که از راه موع
اند  يهوديان خواستار آيت٢٢. آورند، نجات بخشد  انجيل، کسانی را که ايمان مینۀجاهال

 که يهوديان را کنيم ولی ما مسيح مصلوب را وعظ می٢٣و يونانيان در پی حکمت، 
اّما فراخواندگان را، چه يهودی و چه ٢۴سنگ لغزش است و غيريهوديان را جهالت، 
زيرا جهالت خدا از حکمت انسان ٢۵. يونانی، مسيح قدرت خدا و حکمت خداست

  . تر و ناتوانی خدا از قدرت انسان تواناتر است حکيمانه

  ايمانداران ُقِرنُتس و حکمت دنيوی 

. خواند، در نظر آوريد  وضع خود را، آن هنگام که خدا شما را فراای برادران، ٢۶
شديد؛ و بيشتر شما از قدرتمندان يا  بيشتر شما با معيارهای بشری، حکيم محسوب نمی

پندارد، برگزيد تا حکيمان را  اّما خدا آنچه را که دنيا جهالت می٢٧. زادگان نبوديد نجيب
شمارد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده  یخجل سازد؛ و آنچه را که دنيا ضعيف م

انگارد، بلکه نيستيها را برگزيد، تا  خدا آنچه را که اين دنيا َپست و حقير می٢٨سازد؛ 
و از اوست که ٣٠. تا هيچ بشری در حضور او فخر نکند٢٩هستيها را باطل سازد، 

ده است، يعنی شما در مسيْح عيسی هستيد، در او که از جانب خدا برای ما حکمت ش
کند، به  که فخر می هر«: تا چنانکه آمده است٣١. پارسايی، قّدوسيت و بهای رهايی ما

  » .خداوند فخر کند

  ٢اول قرنتيان 



   پوُلس و حکمت دنيوی ظۀموع

من نيز ای برادران، هنگامی که نزد شما آمدم، راز خدا را با فصاحت و حکمت ١
 بودم در مدتی که بين شما هستم، چيزی جز آن زيرا بر٢. بشری به شما اعالم نکردم

و من با ضعف، و با ترس و لرز بسيار ٣. عيسی مسيح ندانم، آن هم عيسای مصلوب
و پيام و وعظ من نه با کلمات گيرای حکيمانه، بلکه با برهاِن ۴. سر بردم  نزد شما به

 متکی تا ايمان شما نه بر حکمت بشری، بلکه بر قدرت خدا۵قدرِت روح بيان شد، 
  . باشد

  حکمت پنهان خدا 

گوييم، اّما نه از حکمتی  اّما در عين حال، ما در ميان بالغان از حکمت سخن می۶
بلکه از ٧که متعلق به عصر حاضر يا حکمرانان اين عصر باشد که محکوم به زوالند، 

ها نهان است و خدا آن را پيش از آغاز  گوييم که از ديده حکمت پنهان خدا سخن می
يک از حکمرانان عصر حاضر اين  اّما هيچ٨. ان، برای جالل ما مقرر فرموده استزم

حکمت را درک نکردند، زيرا اگر آن را درک کرده بودند، خداونِد جالل را بر صليب 
  : چنانکه آمده است٩. کردند نمی

  آنچه را هيچ چشمی نديده، «

  هيچ گوشی نشنيده، 

  ای نرسيده،  و به هيچ انديشه

  » .ی دوستداران خود مهيا کرده استخدا برا

چيز،  که روْح همه زيرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته، چرا١٠
زيرا کيست که از افکار آدمی آگاه باشد، جز روح ١١. کاود حتی اعماق خدا را نيز می

خود او که در درون اوست؟ بر همين قياس، فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه 
ايم که از خداست تا آنچه را خدا  ولی ما نه روح اين دنيا، بلکه روحی را يافته١٢. است

گوييم، آن هم نه با کلماتی که  و از همين سخن می١٣. به ما عطا کرده است، بدانيم
سان حقايق   آموزد؛ و بدين  حکمت بشری باشد، بلکه با کلماتی که روح میتۀآموخ

اّما انسان نفسانی امور مربوط به روح ١۴. کنيم ان میروحانی را با کلماتی روحانی بي
که  پذيرد زيرا در نظرش جهالت است، و قادر به درکشان نيست، چرا خدا را نمی

اّما شخص ١۵.  آنها تنها از ديدگاهی روحانی ميّسر استۀقضاوت درست دربار
قضاوت  او ۀتواند دربار کس نمی کند، ولی هيچ چيز قضاوت می  همهۀروحانی دربار

  . کند

  زيرا کيست که از فکر خداوند آگاه باشد «١۶

  » تا بتواند او را تعليم دهد؟



  . ولی ما فکر مسيح را داريم

   ٣اول قرنتيان 
  حکمت دنيوی و نگرش نادرست به رسوالن 

اّما ای برادران، من نتوانستم با شما همچون اشخاصی روحانی سخن بگويم بلکه ١
. گفتم، يعنی مانند کسانی که در مسيح، کودِک نوزادندهمچون اشخاصی نفسانی سخن 

من به شما شير دادم نه گوشت، زيرا آمادگی آن را نداشتيد و هنوز هم نداريد، ٢
وقتی در ميان شما حسد و جدال هست، آيا نشان آن نيست . که هنوز نفسانی هستيد چرا٣

زيرا وقتی کسی ۴د؟ کني که نفسانی هستيد؟ آيا مانند انسانهای معمولی رفتار نمی
» من متعلق به آپوُلس هستم،«: گويد و ديگری می» من به پوُلس تعلق دارم،«: گويد می

  آيا انسانهايی معمولی نيستيد؟ 

مگر آپوُلس کيست؟ پوُلس کيست؟ آنان فقط خادمانی هستند که خدا به هر کدام ۵
را کاشتم و آپوُلس آن را من بذر ۶.  ايشان ايمان آوريدطۀواس  ای سپرده تا شما به وظيفه

پس نه کارنده کسی است و نه ٧. آبياری کرد، اّما خدا بود که موجب رويش آن شد
کند،  کارد و آن که آبياری می آن که می٨. آبياری کننده، بلکه فقط خدا که روياننده است

. کشند، پاداش خواهند يافت فراخور محنتی که می  هر دو يک هدف دارند و هر يک به
  .  فقط همکارانی هستيم متعلق به خدا، و شما مزرعه و ساختمانی متعلق به خداييدما٩

افکندم و ديگری  با فيضی که خدا به من بخشيده است، همچون معماری ماهر پی١٠
زيرا ١١. سازد کس بايد آگاه باشد که چگونه می اّما هر. سازد بر آن پی، ساختمان می

ده شده است، پی ديگری بگذارد، و آن پْی همانا خود تواند جز آن پی که نها کس نمی هيچ
اگر کسی بر اين پی ساختمانی از طال يا نقره يا سنگهای گرانبها ١٢. عيسی مسيح است

که آن  آشکار خواهد شد که چه کرده است، چرا١٣يا چوب يا علف يا کاه بسازد، 
ر کرده، کيفيت  کار را آشکاجۀزيرا آتش نتي. چيز را ظاهر خواهد ساخت همه» روز«

اگر آنچه بنا کرده است باقی بماند، پاداش خود را ١۴. کس را خواهد آزمود کار هر
چند خوْد نجات خواهد يافت، اّما   اّما اگر بسوزد، زيان خواهد ديد؛ و هر١۵. خواهد يافت

  . در برده باشد  های آتش جان به همچون کسی خواهد بود که از ميان شعله

اگر ١٧هيد که معبد خداييد و روح خدا در شما ساکن است؟ د آيا تشخيص نمی١۶
کسی معبد خدا را خراب کند، خدا نيز او را هالک خواهد کرد؛ زيرا معبد خدا مقّدس 

  . است و شما آن معبد هستيد

اگر کسی از شما خود را با معيارهای اين عصر حکيم . خود را فريب مدهيد١٨
زيرا حکمت اين جهان ١٩. باشد، بايد جاهل گرددپندارد، برای اينکه براستی حکيم  می

حکيمان را به َترفند خودشان گرفتار «: چنانکه نوشته شده. در نظر خدا جهالت است
» .داند که افکار حکيمان باطل است خداوند می«: و باز نوشته شده است٢٠» .سازد می
خواه ٢٢، چيز متعلق به شماست زيرا همه. پس ديگر کسی به انسانها فخر نکند٢١



پوُلس، خواه آپوُلس، خواه کيفا، خواه دنيا، خواه زندگی، خواه مرگ، خواه زمان حال و 
ايد و مسيح از آِن  و شما از آِن مسيح٢٣خواه زمان آينده، همه و همه از آِن شماست 

  . خداست

   ۴اول قرنتيان 
  نگرش درست به رسوالن 

رگزارانی بنگرند که رازهای  خادمان مسيح و کاۀپس همگان بايد به ما به ديد١
رود، اين  و حال انتظاری که از کارگزار می٢. خدا به آنان به امانت سپرده شده است

اّما برای من قضاوت شما يا قضاوت هر دادگاه انسانی ديگر ٣. است که امين باشد
زيرا در خود ۴. کنم  خويشتن قضاوت نمیۀمن حتی خود نيز دربار. چندان مهم نيست

 من قضاوت ۀبلکه خداوند است که دربار. سازد گناه نمی بينم، اّما اين مرا بی یعيبی نم
چيز پيش از وقت، قضاوت نکنيد بلکه صبر کنيد تا خداوند   هيچۀپس دربار۵. کند می
او آنچه را که اکنون در تاريکی نهان است، در روشنايی عيان خواهد کرد و . بيايد

کس از خود خدا خواهد  آنگاه تشويق و تمجيد هر. نّيتهای دلها را آشکار خواهد ساخت
  . بود

کار   خاطر شما در خصوص خود و آپوُلس به  ای برادران، من اين تشبيهات را به۶
از آنچه نوشته شده است، فراتر «بردم تا شما از ما معنی اين عبارت را بياموزيد که، 

زيرا چه کسی تو را ٧ .يک از شما به يکی در مقابل ديگری نبالد تا هيچ» .نرويد
متفاوت انگاشته است؟ چه داری که به تو بخشيده نشده باشد؟ و اگر به تو بخشيده شده 

  کنی که گويی چنين نيست؟  است، پس چرا چنان فخر می

اکنون دولتمند  گويی هم! ايد خواستيد، رسيده آنچه می  اکنون به هر گويی شما هم٨
کرديد تا ما  و کاش که براستی سلطنت می! ون ماکنيد، آن هم بد و سلطنت می! ايد شده

ام که خدا ما رسوالن را  زيرا من بر اين انديشه٩! رسيديم هم با شما به تاج و تخت می
همچون اسيراِن محکوم به مرگ، در آخِر صف لشکريان پيروزمند، به نمايش گذاشته 

خاطر مسيح   بهما ١٠. ما تماشاگه تمامی جهان، چه آدميان و چه فرشتگانيم. است
ما خوار و حقيريم، ! ما ضعيفيم، اّما شما قوی هستيد! جاهليم، اّما شما در مسيح حکيميد

آزار . هايمان مندرس است ايم، و جامه دم گرسنه و تشنه تا همين١١! اّما شما محترميد
د، کنن چون لعنمان می. کنيم با دسترنج خود معاشمان را تأمين می١٢. ايم بينيم و آواره می

شنويم، با  وقتی ناسزا می١٣کنيم؛  بينيم، تحمل می طلبيم؛ و چون آزار می برکت می
  . ايم چيز بدل گشته  همهلۀ دنيا و زبالۀدم، ما به تفا تا همين. دهيم مهربانی پاسخ می

نويسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه تا به شما چونان فرزندان دلبندم  اين را نمی١۴
 حتی اگر در مسيح هزاران معّلم داشته باشيد، اّما پدراِن بسيار زيرا١۵. هشدار دهم
پس از شما تمنا ١۶.  انجيل در مسيْح عيسی پدر شما شدمطۀواس  که من به نداريد، چرا

فرستم، او که  رو تيموتائوس را نزدتان می  از همين١٧. دارم از من سرمشق بگيريد



 زندگی مرا در مسيْح عيسی به شما ۀواو شي. فرزند محبوب من است و امين در خداوند
  . دهم جا تعليم می  کليساها در هرمۀهيادآور خواهد شد، چنانکه آن را در 

. اند بعضی از شما با اين گمان که من ديگر نزد شما نخواهم آمد، گستاخ شده١٨
فقط سخنان اين گستاخان را، بلکه   آيم و نه اّما به خواست خدا بزودی نزدتان می١٩
زيرا پادشاهی خدا به حرف نيست، بلکه در قدرت ٢٠. خواهم يافت شان را نيز درقدرت
  دهيد؟ با چوب نزدتان بيايم يا با محبت و روحی ماليم؟  يک را ترجيح می  کدام٢١. است

   ۵اول قرنتيان 
  عفتی در کليسا  بی

ای که حتی در ميان  گونه  عفتی هست، آن هم به خبر رسيده که در ميان شما بی١
و شما ٢. ام مردی با نامادری خود رابطه دارد شنيده. پرستان نيز پذيرفته نيست بت

بايست ماتم گيريد و کسی را که چنين کرده از ميان خود برانيد؟  آيا نمی! کنيد افتخار می
اکنون، چون کسی  چند در جسم، ميان شما نيستم، اّما در روح، با شمايم و هم  من هر٣

 است، حکم خود را در خصوص کسی که دست به چنين کاری که در ميان شما حاضر
آييد و من در  وقتی گرد هم می۴. ام زده است، به نام خداوند ما عيسی مسيح صادر کرده

اين مرد را به شيطان ۵روح بين شما هستم، و با حضوِر قدرِت خداوند ما عيسی، 
  .  عيسی نجات يابدبسپاريد تا با نابودِی نفس گناهکارش، روح او در روز خداونْد

تواند  دانيد که اندکی خميرمايه می آيا نمی. افتخار شما به هيچ روی صحيح نيست۶
 کهنه پاک سازيد تا خمير تازه يۀپس خود را از خميرما٧آورد؟  تمامی خمير را َور

.  ِپَسح ما، قربانی شده استۀايد، زيرا مسيح، بر خميرمايه باشيد، چنانکه براستی نيز بی
 بدخواهی و شرارت، بلکه با يۀ کهنه، يعنی خميرمايۀبياييد عيد را نه با خميرماپس ٨

  .  صداقت و راستی برگزار کنيميۀخميرما نان بی

اّما مقصودم ١٠. عفتان معاشرت نکنيد  پيشين خود، به شما نوشتم که با بیمۀدر نا٩
پرستان  ادان يا بتورزان يا شّي عفتان دنيا يا با طمع به هيچ روی اين نبود که با بی

اّما اکنون ١١. بايست اين جهان را ترک گوييد معاشرت نکنيد، زيرا در آن صورت می
عفت، يا طماع يا  خواند، اّما بی نويسم که با کسی که خود را برادر می به شما می

کس حتی  پرست يا ناسزاگو يا ميگسار و يا شّياد است، معاشرت نکنيد و با چنين بت
  . همسفره مشويد

ولی آيا .  مردمان بيرون از کليسا داوری کنمۀکار است که دربار زيرا مرا چه١٢
 مردمان ۀخدا خود دربار١٣ شما نيست؟ ۀ آنان که در کليسايند، بر عهدۀداوری دربار

  » .آن بدکار را از ميان خود برانيد«پس . بيرون از کليسا داوری خواهد کرد

   ۶اول قرنتيان 



  ين مرافعه در ميان مؤمن

کند شکايت خود را  اگر کسی از شما ادعايی عليه ديگری دارد، چگونه جرئت می١
دانيد که مقّدساْن دنيا را داوری  آيا نمی٢ايمانان َبَرد؟   بیمۀنه نزد مقّدسان، بلکه به محک

خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنيا را داوری کنيد، چگونه قادر به قضاوت 
دانيد که ما فرشتگان را داوری خواهيم  آيا نمی٣ر نيستيد؟  مسائل بس کوچکتۀدربار

گونه   پس آيا به هنگام بروز اين۴.  مسائل اين زندگیۀکرد؟ چه رسد به قضاوت دربار
گماريد که در کليسا کسی به حساب  اختالفها ميان خود، کسانی را به دادرسی می

 بين شما شخص دانايی نيست که آيا. گويم تا شما را شرمنده سازم اين را می۵آيند؟  نمی
در عوض، برادر عليه برادر به محکمه ۶بتواند به اختالفهای برادران رسيدگی کند؟ 

هايی بين شما، خوْد شکستی  اصًال وجود چنين مرافعه٧! ايمانان رود، آن هم نزد بی می
دهيد مظلوم واقع شويد؟ چرا حاضر نيستيد زيان  چرا ترجيح نمی. بزرگ برای شماست

رسانيد، آن هم به برادران  کنيد و به ديگری زيان می برعکس، خوْد ظلم می٨ببينيد؟ 
  . خود

عفتان،  بی! دانيد که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد؟ فريب نخوريد آيا نمی٩
ورزان،  دزدان، طمع١٠ چه فاعل و چه مفعول، -بازان  پرستان، زناکاران، همجنس بت

بعضی از شما ١١. و شّيادان وارث پادشاهی خدا نخواهند شدميگساران، ناسزاگويان 
در گذشته چنين بوديد، اّما در نام عيسی مسيِح خداوند و توسط روح خدای ما شسته 

  . ايد شده، تقديس گشته و پارسا شمرده شده

  ها  عفتی با فاحشه بی

چيز بر من  همه«. چيز مفيد نيست اّما همه» چيز بر من جايز است، همه«١٢
خوراک برای شکم است و شکم «١٣. گذارم چيزی بر من تسلط يابد اّما نمی» رواست،

اّما بدن برای . خواهد داشت و خدا، هم اين و هم آن را از ميان بر» برای خوراک،
و خدا به نيروی ١۴عفتی نيست بلکه برای خداوند است و خداوند نيز برای بدن،  بی

دانيد که بدنهای  آيا نمی١۵. خواهد خيزانيد ما را برخود، هم خداوند را برخيزانيد، و هم 
ای  گيرم و آنها را اعضای فاحشه  شما اعضای مسيح است؟ آيا اعضای مسيح را بر

شود؟  پيوندد، با او يک تن می ای می دانيد کسی که با فاحشه آيا نمی١۶! گردانم؟ هرگز
پيوندد،   که با خداوند میاّما آن١٧» .آن دو يک تن خواهند شد«: زيرا نوشته شده است
  . با او يک روح است

هر گناه ديگر که انسان مرتکب شود بيرون از بدن ! عفتی بگريزيد از بی١٨
. کند شود، بخصوص نسبت به بدن خود گناه می عفتی می اوست، اّما کسی که مرتکب بی

دا القدس است که در شماست و آن را از خ دانيد که بدن شما معبد روح آيا نمی١٩
ايد، پس خدا را در  به بهايی گران خريده شده٢٠ايد، و ديگر از آن خود نيستيد؟  يافته

  . بدن خود تجليل کنيد

   ٧اول قرنتيان 



  مسائل زناشويی 

  : و اّما در خصوص مسائلی که به من نوشته بوديد١

عفتيهای موجود، هر  سبب بی  اّما به٢» .مرد را نيکوست که زن را لمس نکند«
مرد ٣.  زناشويی داشته باشدطۀايد با زن خود، و هر زنی بايد با شوهر خود رابمردی ب
 زناشويی فۀجا آورد و زن نيز بايد وظي   زناشويی خود را نسبت به زنش بهفۀبايد وظي

زن بر بدن خود اختيار ندارد بلکه شوهرش، و ۴. خود را نسبت به شوهرش ادا کند
پس يکديگر را محروم نکنيد، مگر با ۵. که زنشمرد نيز بر بدن خود اختيار ندارد بل

سپس باز به يکديگر . رضای يکديگر و برای مدتی، تا وقت خود را وقف دعا کنيد
من اين را ۶. سبب ناخويشتنداری در وسوسه اندازد  بپيونديد، مبادا شيطان شما را به

دند، اّما کردم همه چون من بو آرزو می٧. شمارم کنم، بلکه تنها جايز می حکم نمی
کس عطايی خاص از خدا يافته است؛ يکی دارای يک عطاست و ديگری دارای  هر

  . عطايی ديگر

اّما اگر ٩. گويم که نيکوست همچون من مجرد بمانند زنان می مردان و بيوه به بيوه٨
کنند، همسر اختيار کنند، زيرا ازدواج از سوختن در آتش هوس بهتر  خويشتنداری نمی

  . است

 که زن نبايد - نه حکم من، بلکه حکم خداوند -ن برای متأهالن اين است حکم م١٠
اّما اگر چنين کرد، ديگر نبايد شوهر اختيار کند و يا اينکه ١١. از شوهر خود جدا شود

  . مرد نيز نبايد زن خود را طالق گويد. بايد با شوهر خود آشتی نمايد

ايمان دارد   اگر برادری همسری بی که-گويم نه خداوند   من می-گويم  به بقيه می١٢
. و آن زن حاضر است با او زندگی کند، آن برادر نبايد زن خود را طالق گويد

ايمان دارد و آن مرد حاضر است با او زندگی کند، آن  همچنين اگر زنی شوهری بی١٣
 همسرش تقديس طۀواس  ايمان به زيرا شوهر بی١۴. زن نبايد از شوهرش جدا شود

در غير اين صورت، . گردد  شوهرش تقديس میطۀواس  ايمان به زن بیشود و  می
اّما اگر آن که ١۵. بودند؛ اّما چنين نيست، بلکه آنان مقّدسند فرزندانتان ناپاک می

در چنين وضعی شوهر يا زن مؤمن . ايمان است بخواهد جدا شود، مانع مشويد بی
زيرا ١۶. صلح و آشتی خوانده استولی خدا ما را به . اجباری ندارد با او زندگی کند

دانی که باعث نجات شوهرت نخواهی شد؟ و ای مرد، از کجا  ای زن، از کجا می
  دانی که همسرت را نجات نخواهی داد؟  می

گونه زندگی کند که خداوند برای او در نظر گرفته و خدا او را   کس آن باری، هر١٧
اگر ١٨. کنم  کليساها بدان حکم میمۀه اين اصلی است که من در. خوانده است  بدان فرا

خوانده شدن ختنه شده بوده، در همان حال باقی بماند؛ و اگر کسی به   کسی به هنگام فرا
شدگی يا  زيرا مهم ختنه١٩. خوانده شدن ختنه نشده بوده، ختنه نشود  هنگام فرا

ضعی که کس در هر و هر٢٠. ناشدگی نيست، بلکه مهم نگاه داشتن احکام خداست ختنه
خوانده شدی، غالم بودی؟ تو را باکی   آيا زمانی که فرا٢١. خوانده شده باقی بماند  فرا

زيرا ٢٢. دست آوری، فرصت را از دست مده  توانی آزادی خود را به اّما اگر می. نباشد



خوانده شده است، آزاِد خداوند است؛ و نيز آن که   آن که در غالمی از سوی خداوند فرا
ايد، پس  به بهايی گران خريده شده٢٣. خوانده شده است، غالم مسيح است   فرادر آزادی

خوانده شده   کس در هر وضعی که فرا بنابراين، ای برادران، هر٢۴. غالم انسانها مشويد
  . است، در همان وضع در حضور خدا باقی بماند

م کسی که ام؛ ولی در مقا و اّما در خصوص دوشيزگان، حکمی از خداوند نيافته٢۵
سبب   به٢۶. کنم  رحمت خداوند درخور اعتماد است، نظر خود را بيان میطۀواس  به

. بحران زمان حاضر، برای شما بهتر است در همان وضعی که هستيد، باقی بمانيد
اّما ٢٨. ای، رهايش مکن، و اگر از زن آزادی، در پی همسر مباش اگر به زنی بسته٢٧

. ای شوهر کند، گناه نکرده است ای؛ و اگر دوشيزه نکردهاگر همسر اختيار کنی، گناه 
خواهم شما  کنند، در اين زندگی سختی خواهند کشيد و من نمی اّما آنان که ازدواج می

  . رنج ببريد

از اين پس، حتی آنان که زن . برادران، مقصود اينکه وقت زيادی باقی نيست٢٩
 آنان که سوگوارند، چنان که گويی و٣٠دارند چنان رفتار کنند که گويی زن ندارند؛ 

سوگوار نيستند؛ و آنان که شادمانند، چنان که گويی شاد نيستند؛ و آنان که متاعی 
گيرند،  می  و آنان که از اين دنيا بهره بر٣١خرند، چنان که گويی مالک آن نيستند؛  می

ف تبديل زيرا صورت کنونی اين جهان در شر. چنان که گويی با آن سر و کاری ندارند
  . است

مرد مجرد نگران امور . دور باشيد  خواست من اين است که از هر نگرانی به٣٢
سو، مرد متأهل  از ديگر٣٣خداوند است، نگران اينکه چگونه خداوند را خشنود سازد؛ 

و توجه او ٣۴نگران امور اين دنياست، نگران اينکه چگونه همسرش را خشنود سازد، 
سان، زن مجرد و يا دوشيزه، نگران امور   به همين. تبه امری واحد معطوف نيس

سو، زن  خداوند است، نگران اينکه چگونه در جسم و در روح، مقّدس باشد؛ از ديگر
من ٣۵. متأهل نگران امور اين دنياست، نگران اينکه چگونه شوهرش را خشنود سازد

مقصودم اين است که . مگويم، نه تا در قيد و بندتان بگذار اينها را برای منفعت شما می
  . ای شما را از سرسپردگی به خداوند بازندارد بشايستگی زندگی کنيد و هيچ دغدغه

اش بناشايستگی عمل  اگر مردی بر اين انديشه است که نسبت به نامزد دوشيزه٣۶
انديشد که بايد ازدواج کند،  کند، و اگر سن ازدواج دختر رسيده و آن مرد چنين می می

اّما ٣٧. پس بگذاريد ازدواج کنند. کند ر دارد انجام دهد؛ با اين کار گناه نمیآنچه در نظ
 خود مختار ۀاگر مردی در تصميم خود راسخ است و در فشار نيست، بلکه بر اراد

 خود ازدواج نکند، آن مرد نيز عملی درست ۀجزم کرده که با نامزد دوشيز است و عزم
دهد؛  کند، عملی درست انجام می ود ازدواج میپس آن که با نامزد خ٣٨. دهد انجام می

  . دهد کند، عملی حتی بهتر انجام می اّما آن که ازدواج نمی

اّما اگر شوهرش . زن تا زمانی که شوهرش زنده است، به او بسته است٣٩
خواهد ازدواج کند، البته به اين شرط که آن مرد در  که می درگذشت، آزاد است تا با هر

نظر من اگر ازدواج نکند، سعادتمندتر خواهد بود؛ و فکر   ولی به۴٠. خداوند باشد
  ! کنم که من نيز روح خدا را دارم می



   ٨اول قرنتيان 
   خوراک تقديمی به بتها لۀمسئ

همه ما اشخاص دانايی «دانيم که  می: و اّما در خصوص خوراک تقديمی به بتها١
کند  آن که گمان می٢. کند ت، بنا می تکّبر است، حال آنکه محبيۀاّما دانش ما» .هستيم

دارد، نزد خدا  اّما آن که خدا را دوست می٣. داند داند، هنوز چنان که بايد نمی چيزی می
  . شناخته شده است

بت «دانيم که در اين جهان  پس در خصوص خوردن خوراک تقديمی به بتها، می۴
حتی اگر برای مردم زيرا ۵» .جز يک خدا، خدايی ديگر نيست  به«و » چيزی نيست،

» خدايان« چنانکه بواقع نيز مردم را -خدايانی، چه در زمين و چه در آسمان، باشد 
اّما ما را تنها يک خداست، يعنی خدای پدر، که ۶ -بسيار است » خداوندان«بسيار و 

کنيم؛ و تنها يک خداوند است، يعنی عيسی  چيز از اوست و ما برای او زندگی می همه
  . کنيم  او زندگی میطۀواس   او پديد آمده و ما بهطۀواس  چيز به مهمسيح، که ه

اند که  کرده کنون چنان به بتها خو  زيرا بعضی تا. اّما همه را اين معرفت نيست٧
پندارند خوراک تقديم شده به بتها را  هنوز هم اگر چنين خوراکهايی بخورند، می

خوراک، ما را به ٨. شود ُمَلّوث میاند؛ و از آنجا که وجدانشان ضعيف است،  خورده
اّما مواظب ٩. شويم، نه با خوردن بهتر سازد؛ نه با نخوردن بدتر می خدا نزديک نمی

زيرا اگر کسی که وجدانی ضعيف ١٠. باشيد اختيار شما باعث لغزش ضعيفان نشود
ی ا باره از معرفت برخورداری، در حال غذا خوردن در بتخانه  دارد، تو را که در اين

گونه،   بدين١١شود خوراک تقديمی به بتها را بخورد؟  ببيند، آيا او نيز ترغيب نمی
وقتی ١٢. خاطرش مرد  شود که مسيح به معرفت تو باعث هالکت آن برادر ضعيف می

سازيد، همانا به  کنيد و وجدان ضعيفشان را ُمَلّوث می اينچنين به برادران خود گناه می
شود، تا ابد  خورم سبب لغزش برادرم می رو، اگر آنچه می  ايناز ١٣. کنيد مسيح گناه می

  . گوشت نخواهم خورد تا باعث لغزش او نشوم

   ٩اول قرنتيان 
   گذشتن از حق نۀپوُلس، نمو

 کار ۀآيا آزاد نيستم؟ آيا رسول نيستم؟ آيا خداوندمان عيسی را نديدم؟ آيا شما ثمر١
کم برای شما هستم؛  ان رسول نباشم، دستحتی اگر برای ديگر٢من در خداوند نيستيد؟ 

  . زيرا شما ُمهر تأييد رسالت من در خداوند هستيد

نشينند، اينچنين از خود دفاع   من به قضاوت میۀمن در برابر آنان که دربار٣
آيا حق نداريم همچون ساير رسوالن و ۵آيا حق نداريم بخوريم و بنوشيم؟ ۴. کنم می

و آيا ۶عنوان همسر همراه خود داشته باشيم؟   اهر دينی را بهبرادراِن خداوند و کيفا، خو
کيست که با خرج ٧تنها من و برنابا هستيم که بايد برای تأمين معاش خود کار کنيم؟ 



ای  اش نخورد؟ کيست که گله خود سربازی کند؟ کيست که تاکستانی َغْرس کند و از ميوه
 اين سخنم سخنی صرفًا انسانی است؟ آيا آيا٨مند نشود؟  را شبانی کند و از شير آن بهره

گاوی را که خرمن «زيرا در شريعت موسی آمده که ٩گويد؟  شريعت نيز چنين نمی
گويد؟   ما نمیۀآيا اين را دربار١٠آيا خدا در فکر گاوهاست؟ » .کوبد، دهان َمَبند می

ن را شخم يقين، اين کالم برای ما نوشته شده است، زيرا هنگامی که کسی زمي  بله، به
اگر ١١. ای َبَرد کوبد، بايد به اميد آن باشد که از محصول بهره زند، و يا خرمن می می

ما بذر روحانی در ميان شما کاشتيم، آيا امر بزرگی است که محصولی مادی از ميان 
اگر ديگران حق دارند که به لحاظ مادی حمايتشان کنيد، آيا ما ١٢شما برداشت کنيم؟ 

  م؟ بيشتر حق نداري

داديم تا مانعی بر سر راه   چيز تن در اّما ما از اين حق بهره نجستيم، بلکه به هر
کنند، خوراکشان از  دانيد آنان که خدمِت معبد را می آيا نمی١٣. انجيل مسيح ننهاده باشيم

شود، نصيبی  شود، و نيز خادمان مذبح از آنچه بر مذبح تقديم می معبد تأمين می
سان، خداوند حکم کرده است که معاش واعظان انجيل، از انجيل   ينبه هم١۴يابند؟  می

  . تأمين شود

نويسم تا در حّقم  يک از اين حقوق بهره نگرفتم و اين را نيز نمی اّما من از هيچ١۵
.  فخر را از من بگيرديۀدهم که کسی اين ما مرگ را بر آن ترجيح می. چنين کنيد

که ناگزير از آنم؛ بلکه وای بر  جيل فخر کنم، چراتوانم از بابت بشارت ان زيرا نمی١۶
دادم، از پاداش  اختيار اين کار را انجام می زيرا اگر به١٧! من اگر بشارت ندهم

در اين حالت، ١٨. کنم اختيار نباشد، فقط انجام وظيفه می برخوردار بودم؛ ولی اگر به
گان بشارت دهم و از حق خود توانم داشته باشم؟ تنها اينکه انجيل را براي چه پاداشی می
  . نگيرم  در آن بهره بر

. ای بيشتر را دريابم زيرا با اينکه از همه آزادم، خود را غالم همه ساختم تا عده١٩
با آنان که زير شريعتند . نزد يهوديان چون يهودی رفتار کردم، تا يهوديان را دريابم٢٠

 - ا که زير شريعتند دريابم همچون کسی که زير شريعت است رفتار کردم تا آنان ر
شريعت رفتار کردم تا  شريعتان همچون بی نزد بی٢١. چند خوْد زير شريعت نيستم  هر
چند خود از شريعت خدا آزاد نيستم بلکه به شريعت مسيح    هر- شريعتان را دريابم  بی

ا چيز گشتم ت کس را همه همه. با ضعيفان، ضعيف شدم تا ضعيفان را دريابم٢٢. پايبندم
کنم، تا در برکات  خاطر انجيل می  همه را به  اين٢٣. به هر نحو بعضی را نجات بخشم

  . آن سهيم شوم

برد؟  دوند، اّما تنها يکی جايزه را می دانيد که در ميدان مسابقه، همه می آيا نمی٢۴
چيز، تن  جويد، در هر که در مسابقات شرکت می هر٢۵. پس شما چنان بدويد که ببريد

دست آورند؛ ولی ما چنين   کنند تا تاجی فانی به آنان چنين می. دهد اطی سخت میبه انضب
دوم، نه چون کسی که  گونه می  پس من اين٢۶. دست آوريم  کنيم تا تاجی غيرفانی به می
بلکه تن خود را ٢٧زنم، نه چون کسی که هوا را بزند؛  هدف است؛ و مشت می بی

دارم، مبادا پس از موعظه به ديگران،   میدهم و در بندگی خويش نگاهش سختی می
  . خوْد مردود گردم



   ١٠اول قرنتيان 
  پرستی اسرائيل  درس عبرت از بت

خواهم از اين موضوع غافل باشيد که پدران ما همه زير  زيرا ای برادران، نمی١
آنان همه در ابر و در دريا در اتحاد با ٢. ابر بودند و همه نيز از ميان دريا گذشتند

و از يک آشاميدنی ۴و همه از يک خوراک روحانی خوردند ٣وسی تعميد يافتند، م
آمد، و آن  نوشيدند که از پی ايشان می  روحانی میۀروحانی نوشيدند؛ زيرا از آن صخر

همه، خدا از بيشتر آنان خرسند نبود، پس اجسادشان در   با اين۵. صخره مسيح بود
  . سرتاسر بيابان پراکنده شد

هايی باشند برای ما، تا ما همچون  وقوع پيوستند تا نمونه  ن رويدادها بهحال، اي۶
پرست مشويد، چنانکه بعضی از ايشان شدند؛  پس بت٧. آنان در پی بدی نباشيم

قوم برای خورد و نوش نشستند و برای عياشی «: ای که نوشته شده است گونه  به
نکه بعضی از ايشان کردند، و در يک يازيم، چنا عفتی دست و نه به بی٨» .خاستند پا  به

و نه مسيح را بيازماييم، چنانکه بعضی ٩. روز بيست و سه هزار تن به هالکت رسيدند
و نه شکوه و شکايت کنيد، چنانکه ١٠.  مارها کشته شدندلۀوسي  از آنان کردند و به

  . کننده هالکشان ساخت بعضی از ايشان کردند و هالک

 آنان واقع گرديد و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که اين امور چون نمونه بر١١
کنيد استواريد،  پس اگر گمان می١٢. بريم سر می   اعصار بهمۀهدر زمان تحقق غايِت 
و خدا . آيد که مناسب بشر نباشد هيچ آزمايشی بر شما نمی١٣! بهوش باشيد که نيفتيد

 شويد، بلکه به وقت آزمايش، دهد بيش از توان خود آزموده امين است؛ او اجازه نمی
  . سازد تا تاب تحملش را داشته باشيد راه گريزی نيز فراهم می

  ضيافت بتها و شام خداوند 

گويم؛ خود  با خردمندان سخن می١۵. پرستی بگريزيد پس ای عزيزان، از بت١۴
خوانيم،  آيا جام برکت که آن را مبارک می١۶. گويم قضاوت کنيد  آنچه میۀدربار

کنيم، شريک شدن در بدن  شدن در خون مسيح نيست؟ و آيا نانی که پاره میشريک 
از آنجا که نان يکی است، ما نيز که بسياريم، يک بدن هستيم، زيرا ١٧مسيح نيست؟ 

آيا آنان که از قربانيها : قوم اسرائيل را بنگريد١٨. يابيم همه از يک نان بهره می
ا مقصودم اين است که خوراک تقديمی به آي١٩شدند؟  خوردند در مذبح شريک نمی می

نه، مقصود اين است که قربانيهای ٢٠بت چيزی است، يا اينکه بت چيزی است؟ 
. خواهم شما شريک ديوها باشيد شود نه تقديم خدا، و من نمی پرستان تقديم ديوها می بت
 خداوند ۀفرتوانيد هم از س توانيد هم از جام خداوند بنوشيد هم از جام ديوها؛ نمی نمی٢١

خواهيم غيرت خداوند را برانگيزيم؟ آيا از او  آيا می٢٢.  ديوهاۀبهره يابيد، هم از سفر
  تواناتريم؟ 

  حدود آزادی در خوردن خوراک بتها 



 اّما -» چيز رواست همه«. چيز مفيد نيست  اّما همه-» چيز جايز است همه«٢٣
. ، بلکه نفع ديگران را بجويدکس در پی نفع خود نباشد هيچ٢۴. چيز سازنده نيست همه
زيرا ٢۶فروشند، بدون نظر به وجدان بخوريد،  هر گوشتی را که در قصابخانه می٢۵
  » .آنچه در آن است از آن خداوند است  جهان و هر«

کند و شما نيز مايل به  ايمان شما را به صرف غذا دعوت می اگر شخصی بی٢٧
مگر اينکه ٢٨د بدون نظر به وجدان بخوريد، گذار آنچه در برابرتان می  رفتن هستيد، هر

تنها در اين صورت، » .اين گوشت به بتها تقديم شده است«: کسی به شما بگويد
البته ٢٩ -خاطر وجدان، از آن مخوريد   خاطر کسی که اين را به شما گفت و به  به

زيرا چرا بايد وجدان شخصی ديگر بر . مقصودم وجدان آن شخص است نه وجدان شما
خاطر   خورم، چرا بايد به اگر خوراکی را با شکرگزاری می٣٠آزادی من حکم کند؟ 

  گويم، محکومم کنند؟  آنچه خدا را برای آن شکر می

کنيد، خواه خوردن، خواه نوشيدن و خواه هر کار ديگر، همه را  چه می  پس هر٣١
نانيان و چه کس مشويد، چه يهوديان، چه يو باعث لغزش هيچ٣٢. برای جالل خدا بکنيد

توانم خشنود  نحو که می کوشم تا همه را به هر گونه که من نيز می  همان٣٣کليسای خدا، 
  . جويم، تا نجات يابند زيرا در پی نفع خود نيستم، بلکه نفع بسياری را می. سازم

  ١١اول قرنتيان 
  . گيرم پس، از من سرمشق بگيريد، چنانکه من از مسيح سرمشق می١

  نان در کليسا دعا و نبّوت ز

آوريد و سّنتها را به همان  ياد می  چيز مرا به کنم که در همه شما را تحسين می٢
  . کنيد شکل که به شما سپردم، حفظ می

خواهم آگاه باشيد که سر هر مرد، مسيح است، سر زن، مرد است، و سر  اّما می٣
حرمت کرده  را بیپوشيده دعا يا نبّوت کند، سر خود   هر مردی که سر۴. مسيح خداست

حرمت کرده است؛  نپوشيده دعا يا نبّوت کند، سر خود را بی  و هر زنی که سر۵. است
اگر زنی سر خود را ۶. اين کار او درست همانند اين است که سر خود را تراشيده باشد

آور است که موهايش  پوشاند، پس اصًال موهای خود را بچيند؛ و اگر برای زن شرم نمی
مرد نبايد سر خود را بپوشاند، زيرا ٧. ا بتراشد، پس بايد سر خود را بپوشاندرا بچيند ي

زيرا مرد از زن پديد نيامده، ٨. او صورت و جالل خداست؛ اّما زن، جالِل مرد است
و مرد برای زن آفريده نشده، بلکه زن برای مرد ٩بلکه زن از مرد پديد آمده است؛ 

خاطر فرشتگان، زن بايد نشانی از اختيار بر سر   رو و به  از همين١٠. آفريده شده است
. نياز است، نه مرد از زن با وجود اين، در خداوند، نه زن از مرد بی١١. داشته باشد

 ۀآيد، اّما پديدآورند  زن پديد میطۀواس  گونه که زن از مرد پديد آمد، مرد نيز به  همان١٢
نپوشيده به   ايسته است که سرآيا برای زن ش: خود قضاوت کنيد١٣. چيز خداست همه

آموزد که اگر مردی موی بلند  آيا طبيعت، خود به شما نمی١۴درگاه خدا دعا کند؟ 
 افتخار يۀاّما اگر زنی موی بلند داشته باشد، ما١۵آور است،  داشته باشد، برای او شرم



اهد اّما اگر کسی بخو١۶. عنوان پوشش به زن داده شده است  اوست؟ زيرا موی بلند به
باره آهنگی ديگر ساز کند، بايد بگويم که ما را و نيز کليساهای خدا را چنين   در اين

  . رسمی نيست

  شرکت ناشايسته در شام خداوند 

کنم، زيرا  کنم، به هيچ روی تحسينتان نمی اّما در آنچه اينک به شما حکم می١٧
شنوم   اينکه مینخست١٨. آييد، به جای فايده باعث ضرر است وقتی شما گرد هم می

دهد، و اين را تا  شويد، در ميان شما جداييها روی می عنوان کليسا جمع می  آنگاه که به
گونه   ها نيز بايد در ميان شما باشد تا بدين شکی نيست که تفرقه١٩. کنم ای باور می اندازه

 .رسد، در ميان شما شناخته شوند  آزمايش به ثبوت میتۀآنانی که اصالتشان در بو
زيرا هنگام ٢١. آييد، واقعًا برای خوردن شام خداوند نيست هم می زمانی که شما گرد٢٠

خورد،  آنکه در فکر ديگری باشد شام خود را می يک از شما بی صرف غذا، هر
ها  آيا خانه٢٢. شود که ديگری سرمست می  ماند، در حالی ای که يکی گرسنه می گونه  به

شماريد و اشخاص  يا اينکه کليسای خدا را خوار میبرای خوردن و نوشيدن نداريد؟ 
سازيد؟ به شما چه بگويم؟ آيا برای اين کار تحسينتان کنم؟ به هيچ  چيز را شرمنده می بی

  . روی تحسينتان نخواهم کرد

زيرا من از خداوند يافتم آنچه را به شما نيز سپردم، که عيسای خداوند در شبی ٢٣
اين «: و شکر نموده، پاره کرد و فرمود٢۴نان را گرفت که او را تسليم دشمن کردند، 

سان، پس از شام،   به همين٢۵» .جای آوريد  اين را به ياد من به. است بدن من برای شما
هر بار . شود اين جام، عهد جديد است که با خون من بسته می«: جام را گرفت و فرمود

گاه اين نان را بخوريد و از اين   هرزيرا ٢۶» .نوشيد، به ياد من چنين کنيد که از آن می
  . کنيد تا زمانی که بازآيد جام بنوشيد، مرگ خداوند را اعالم می

ای ناشايسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم  شيوه که به پس هر٢٧
کس پيش از آنکه از نان بخورد و از  اّما هر٢٨. نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود

که بدون تشخيص بدن خداوند، بخورد و  زيرا هر٢٩. ، خود را بيازمايدجام بنوشد
روست که   از همين٣٠. بنوشد، در واقع محکوميت خود را خورده و نوشيده است

اّما اگر بر خود حکم ٣١. اند بسياری از شما ضعيف و بيمارند و شماری هم خفته
کند، تأديب  ما حکم میپس آنگاه که خداوند بر ٣٢. شد کرديم، بر ما حکم نمی می
  . شويم تا با دنيا محکوم نگرديم می

. آييد، منتظر يکديگر باشيد هم می پس ای برادران من، چون برای خوردن گرد٣٣
هم آمدن شما به محکوميت   خود غذا بخورد تا گردنۀخااگر کسی گرسنه است، در ٣۴

  . الزم را خواهم داددر خصوص ساير چيزها نيز چون نزدتان آمدم، دستورات . نينجامد

   ١٢اول قرنتيان 
   تعدد عطايای روحانی لۀمسئ



. خواهم شما غافل باشيد و اّما در خصوص تجليات روح، ای برادران، نمی١
سوی بتهای گنگ کشيده   نحوی اغوا شده، به پرست بوديد، به هر دانيد که وقتی بت می٢
خدا سخن گويد، عيسی را لعن که به الهام روح  گويم که هر پس به شما می٣. شديد می
  » .عيسی خداوند است«تواند بگويد  القدس نمی واسطه روح  کس جز به کند، و هيچ نمی

گونند، اّما خداوند  خدمتها گونا۵گونند، اّما روْح همان است؛  باری، عطايا گونا۴
  . آورد گونند، اّما همان خداست که همه را در همه به عمل می عملها گونا۶همان است؛ 

 لۀوسي  به يکی به٨. شود ظهور روح، به هر کس برای منفعِت همگان داده می٧
و به ٩ همان روح، کالم علم، طۀواس  شود، به ديگری به روح، کالم حکمت داده می

 همان روح، ايمان و به ديگری باز توسط همان روح، عطايای لۀوسي  شخصی ديگر به
شود، به ديگری عطای  جزات داده میبه شخصی ديگر قدرت انجام مع١٠. شفا دادن

و باز به شخصی ديگر تکّلم به انواع زبانها بخشيده . نبّوت، و به ديگری تميز ارواح
 اينها را همان يک روح به عمل مۀهاّما ١١.  زبانهامۀشود و به ديگری ترج می
  . بخشد کس می  خود تقسيم کرده، به هرۀآورد و آنها را به اراد می

  ا اعضای متعدد بدن واحد، اّم

 اعضای بدن، مۀهچند يکی است، از اعضای بسيار تشکيل شده؛ و   زيرا بدن هر١٢
. در مورد مسيح نيز چنين است. دهند اگرچه بسيارند، اّما يک بدن را تشکيل می

 ما، چه يهود و چه يونانی، چه غالم و چه آزاد، در يک روح تعميد يافتيم مۀهزيرا ١٣
زيرا بدن نه از ١۴.  ما از يک روح نوشانيده شديممۀههيم؛ و تا يک بدن را تشکيل د

چون دست «اگر پا گويد، ١۵. يک عضو، بلکه از اعضای بسيار تشکيل شده است
و اگر ١۶. شود که عضوی از بدن نباشد اين سبب نمی» نيستم، به بدن تعلق ندارم،

د که عضوی از شو اين سبب نمی» چون چشم نيستم، به بدن تعلق ندارم،«گوش گويد، 
شد؟ و اگر تمام بدن گوش  اگر تمام بدن چشم بود، شنيدن چگونه ميّسر می١٧. بدن نباشد

گونه که   اّما حقيقت اين است که خدا اعضا را آن١٨بود، بوييدن چگونه امکان داشت؟ 
اگر همه يک عضو بودند، بدن کجا ١٩. خواست، يک به يک در بدن قرار داد خود می
تواند  چشم نمی٢١. که بدن يکی است  اّما اعضا بسيارند، در حالی٢٠داشت؟  وجود می

نيازمند شما «تواند به پاها گويد،  و سر نيز نمی» !نيازی به تو ندارم«به دست بگويد، 
و ٢٣. نمايند، بسيار ضروريترند برعکس، آن اعضای بدن که ضعيفتر می٢٢» !نيستم

پوشانيم، و با اعضايی  حرمت خاص میانگاريم، با  تر می آن اعضای بدن را که پست
حال آنکه اعضای زيبای ما به چنين ٢۴کنيم؛  که زيبا نيستند با احترام خاص رفتار می

اّما خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بيشتر نصيب . احترامی نياز ندارند
ازه تا جدايی در بدن نباشد، بلکه اعضای آن به يک اند٢۵اعضايی شود که فاقد آنند، 

 اعضا با او همدرد مۀهو اگر يک عضو دردمند گردد، ٢۶. در فکر يکديگر باشند
  . باشند؛ و اگر يک عضو سرافراز شود، همه در خوشی او شريک گردند

خدا قرار داد ٢٨. بدين قرار، شما بدن مسيح هستيد و هر يک عضوی از آنيد٢٧
قدرت معجزات، سپس عطايای شفا در کليسا اّول رسوالن، دّوم انبيا، سّوم معّلمان؛ بعد 

آيا همه رسولند؟ آيا همه ٢٩. دادن و امداد و مديريت و سخن گفتن به انواع زبانها



آيا همه از عطايای ٣٠اند؟ آيا همه معّلمند؟ آيا همه از قدرت معجزه برخوردارند؟  نبی
  کنند؟  میگويند؟ آيا همه ترجمه  شفا دادن برخوردارند؟ آيا همه به زبانهای غير سخن می

و اينک من عاليترين . اّما شما با اشتياق تمام در پی عطايای بزرگتر باشيد٣١
  . دهم طريق را به شما نشان می

   ١٣اول قرنتيان 
  اهمّيت طريق محبت 

اگر به زبانهای آدميان و فرشتگان سخن گويم، ولی محبت نداشته باشم، زنگی ١
 لۀ نبّوت داشته باشم و بتوانم جماگر قدرت٢. پرصدا و سنجی پرهياهو بيش نيستم

اسرار و معارف را درک کنم، و اگر چنان ايمانی داشته باشم که بتوانم کوهها را 
 دارايی خود را بين فقيران تقسيم مۀهاگر ٣. جا کنم، اّما محبت نداشته باشم، هيچم  به  جا

  . برم سود نمیهای آتش بسپارم، اّما محبت نداشته باشم، هيچ  کنم و تن خويش به شعله

فروشد و کبر  برد؛ محبت فخر نمی محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمی۴
جويد؛ به آسانی خشمگين  رفتار ناشايسته ندارد و نفع خود را نمی۵. و غرور ندارد

شود، اّما با حقيقت شادی  محبت از بدی مسرور نمی۶گيرد؛  شود و کينه به دل نمی نمی
کند، همواره ايمان دارد، هميشه اميدوار است و در  چيز مدارا می همحبت با هم٧. کند می
  . کند حال پايداری می همه

اّما نبّوتها از ميان خواهد رفت و زبانها پايان خواهد . پذيرد محبت هرگز پايان نمی٨
زيرا معرفت ما جزئی است و نبّوتمان نيز جزئی؛ ٩. پذيرفت و معرفت زايل خواهد شد

آنگاه که کودکی بيش نبودم، ١١. ل آيد، جزئی از ميان خواهد رفتاّما چون کام١٠
انديشيدم و نيز چون کودکان استدالل  گفتم و چون کودکان می چون کودکان سخن می

بينيم،  آنچه اکنون می١٢. اّما چون مرد شدم، رفتارهای کودکانه را ترک گفتم. کردم می
. رو خواهيم ديد  رسيد که روبهچون تصويری محو است در آينه؛ اّما زمانی خواهد

کمال خواهم شناخت،   خواهد رسيد که به  اکنون شناخت من جزئی است؛ اّما زمانی فرا
  . ام کمال نيز شناخته شده  چنانکه به

اّما بزرگترينشان محبت . ايمان، اميد و محبت: ماند و حال، اين سه چيز باقی می١٣
  . است

   ١۴اول قرنتيان 
  فهم در عبادت جمعی  زباِن قابللزوم استفاده از 

طريق محبت را پيروی کنيد و با اشتياق تمام در پی تجليات روح باشيد، ١
گويد، نه با انسانها بلکه  زيرا آن که به زبان غير سخن می٢. بخصوص اينکه نبّوت کنيد



کند؛ او به الهام روح، اسرار  کس سخنش را درک نمی زيرا هيچ. گويد با خدا سخن می
کند، با انسانهای ديگر برای بنا، تشويق و  اّما آن که نبّوت می٣. کند يان میرا ب
کند، اّما  گويد تنها خود را بنا می آن که به زبان غير سخن می۴. گويد شان سخن می تسلی

 شما به مۀهآرزوی من اين است که ۵. شود کند باعث بنای کليسا می آن که نبّوت می
کند،  آن که نبّوت می. خواهم که نبّوت کنيد ا بيشتر میزبانهای غير سخن بگوييد، اّم

گويد، مگر اينکه ترجمه کند تا باعث  بزرگتر است از آن که به زبانهای غير سخن می
  . بنای کليسا شود

حال ای برادران، اگر نزد شما بيايم و به زبانهای غير سخن بگويم، چه نفعی به ۶
ا معرفت يا نبّوت يا تعليمی برايتان داشته باشم؟ شما خواهم رسانيد، مگر اينکه مکاشفه ي

کنند، اگر  جانی چون نی و چنگ نيز که نواهايی ايجاد می حتی در مورد سازهای بی٧
شود؟  توان تشخيص داد که چه آهنگی نواخته می بوضوح نواخته نشوند، چگونه می

ا نيز در مورد شم٩شود؟  اگر شيپور آوای مشخص ندهد، چه کسی مهيای جنگ می٨
توان فهميد که چه  اگر به زبان خود کلماتی مفهوم نگوييد، چگونه می. چنين است

شک در جهان  بی١٠. ماند که با هوا سخن بگوييد گوييد؟ در آن صورت، بدين می می
پس من اگر نتوانم معنی گفتار ١١. معنی نيست يک بی انواع زبانها وجود دارد، اّما هيچ

در مورد ١٢. ام و او نيز نسبت به من بيگانه است او بيگانهديگری را بفهمم، نسبت به 
از آنجا که مشتاق تجليات روح هستيد، بکوشيد که در بنای کليسا . شما نيز چنين است

  . ترّقی کنيد

گويد بايد دعا کند تا گفتار خود را  رو، آن که به زبان غير سخن می  از اين١٣
کند، اّما عقلم  ر دعا کنم، روحم دعا میزيرا اگر من به زباِن غي١۴. ترجمه نمايد

پس چه بايد بکنم؟ با روح دعا خواهم کرد و با عقل نيز دعا خواهم ١۵. برد ای نمی بهره
در غير اين صورت، ١۶. کرد؛ با روح سرود خواهم خواند و با عقل نيز خواهم خواند

فهمد به  اگر تو در روح به شکرگزاری مشغول باشی، چگونه کسی که زبانت را نمی
زيرا تو براستی نيکو ١٧! گويی داند چه می که نمی شکرگزاری تو آمين بگويد؟ چرا

  . شود کنی، اّما شکر تو باعث بنای ديگری نمی شکر می

اّما ١٩گويم؛   شما به زبانهای غير سخن میمۀهکنم که بيش از  خدا را شکر می١٨
 که ديگران را تعليم داده دهم پنج کلمه با عقل خود سخن بگويم در کليسا ترجيح می

  . باشم، تا اينکه هزاران کلمه به زبانهای غير بگويم

. ای برادران، در درک و فهم کودک نباشيد، بلکه در بدی کردن کودک باشيد٢٠
  : در شريعت چنين نوشته شده است٢١. برعکس، در درک و فهم بالغ باشيد

  گويد،  خداوند چنين می«

  به زبانهای غريب ‹

  های بيگانگان و با لب



  . با اين قوم سخن خواهم گفت

  ›» .با اين همه به من گوش نخواهند گرفت

ای است نه در مورد ايمانداران بلکه در مورد  پس زبانهای غير، نشانه٢٢
بنابراين، اگر ٢٣. ايمانان ای در مورد ايمانداران است و نه بی ايمانان؛ اّما نبّوت نشانه بی
حين   آيند و همه به زبانهای غير سخن گويند، و در اينهم   اعضای کليسا گردمۀه

اّما ٢۴ايد؟  آيند، آيا نخواهند گفت که شما ديوانه  ايمان به مجلس در اشخاص ناآگاه يا بی
آيد، از سوی   کنند به مجلس در ايمان يا ناآگاه در حينی که همه نبّوت می اگر شخصی بی

ورد قضاوت همه قرار گرفته، همگان مجاب خواهد شد که گناهکار است، و م
آنگاه روی بر زمين نهاده، خدا را پرستش خواهد . اسرار دلش آشکار خواهد شد٢۵

  » .براستی خدا در ميان شماست«کرد و تصديق خواهد نمود که، 

  لزوم نظم و ترتيب در عبادت جمعی 

کس سرودی،  آييد، هر هم می پس چه گوييم، ای برادران؟ هنگامی که گرد٢۶
کار   اينها همه بايد برای بنای کليسا به. ای دارد ای، زبانی و يا ترجمه می، مکاشفهتعلي
اگر کسی به زبانهای غير سخن بگويد، دو يا حداکثر سه تن، آن هم به نوبت ٢٧. رود

اّما اگر مترجمی نباشد، فرِد متکّلم به زبانهای ٢٨. سخن بگويند و کسی نيز ترجمه کند
  . وش بماند و با خود و خدا سخن گويدغير بايد در کليسا خام

و اگر ٣٠. و از انبيا، دو يا سه تن نبّوت کنند و ديگران گفتار آنها را بسنجند٢٩
. ای دريافت کند، فرد نخست سکوت اختيار نمايد فردی ديگر که نشسته است مکاشفه

. يق شوندتوانيد به نوبت نبّوت کنيد تا همه تعليم يابند و همه تشو زيرا شما همه می٣١
نظمی، بلکه خدای آرامش است،  زيرا خدا، نه خدای بی٣٣. روح انبيا مطيع انبياست٣٢
  .  کليساهای مقّدسان چنين استمۀهگونه که در   همان

آنان مجاز به سخن گفتن نيستند، بلکه بايد . زنان بايد در کليسا خاموش بمانند٣۴
مطلبی سؤالی دارند، از شوهر  ۀاگر دربار٣۵. گويد، مطيع باشند چنانکه شريعت می

  . خود در خانه بپرسند؛ زيرا برای زن شايسته نيست در کليسا سخن بگويد

اگر کسی ٣٧آيا کالم خدا از شما سرچشمه گرفته يا تنها به شما رسيده است؟ ٣۶
نويسم فرمانی  داند، تصديق کند که آنچه به شما می خود را نبی يا فردی روحانی می

  . اگر کسی اين را نپذيرد، خودش نيز پذيرفته نخواهد شد٣٨. نداست از جانب خداو

پس ای برادراِن من، با اشتياق تمام در پی نبّوت کردن باشيد و سخن گفتن به ٣٩
چيز بايد به شايستگی و با نظم و ترتيب انجام  اّما همه۴٠. زبانهای غير را منع مکنيد

  . شود

   ١۵اول قرنتيان 



  رستاخيز مسيح 

خواهم انجيلی را که به شما بشارت دادم به يادتان آورم،  ان، اکنون میای برادر١
يابيد، به شرط آنکه   آن نجات میلۀوسي  و به٢همان انجيل که پذيرفتيد و بدان پايبنديد 

در غير اين صورت، بيهوده . کالمی را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه داريد
  . ايد ايمان آورده

اينکه :  که به من رسيد، چون مهمترين مطلب به شما سپردمزيرا من آنچه را٣
و اينکه دفن شد، و اينکه مطابق با ۴مقّدس در راه گناهان ما مرد،  مسيح مطابق با کتب

و اينکه خود را بر کيفا ظاهر کرد و ۵همين کتب در روز سّوم از مردگان برخاست، 
پانصد تن از برادران ظاهر پس از آن، يک بار بر بيش از ۶. سپس بر آن دوازده تن

سپس بر يعقوب ظاهر ٧. اند چند برخی خفته  اند، هر شد که بسياری از ايشان هنوز زنده
و آخر از همه بر من نيز، چون طفلی که غيرطبيعی زاده ٨ رسوالن، مۀهشد و بعد بر 

  . شده باشد، ظاهر گرديد

سول خوانده شوم، زيرا من در ميان رسوالْن کمترينم، و حتی شايسته نيستم ر٩
اّما به فيض خدا آنچه هستم، هستم و فيض ١٠. رسانيدم که کليسای خدا را آزار می چرا

تر کار کردم، اّما نه   آنها سختمۀهبرعکس، من از . ثمر نبوده است او نسبت به من بی
حال، خواه من خواه آنان، همين پيام  به هر١١. خودم، بلکه آن فيض خدا که با من است

  . کنيم و همين است پيامی که به آن ايمان داريد ظ میرا وع

  رستاخيز مردگان 

شود که مسيح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی  اّما اگر موعظه می١٢
اگر مردگان را رستاخيزی نيست، ١٣گويند مردگان را رستاخيزی نيست؟  از شما می

رنخاسته، هم وعظ ما باطل و اگر مسيح ب١۴. پس مسيح نيز از مردگان برنخاسته است
شويم، زيرا  بعالوه، برای خدا شاهدان دروغين محسوب می١۵. است، هم ايمان شما

ايم که مسيح را از مردگان برخيزانيد، حال آنکه اگر مردگان   او شهادت دادهۀدربار
خيزند، پس  زيرا اگر مردگان برنمی١۶. خيزند، پس خدا او را برنخيزانيده است برنمی
و اگر مسيح برنخاسته، ايمان شما باطل است و شما ١٧. يز برنخاسته استمسيح ن

. اند اند، از دست رفته بلکه آنان نيز که در مسيح خفته١٨. همچنان در گناهان خود هستيد
 ديگر آدميان مۀهاگر تنها در اين زندگی به مسيح اميدواريم، حال ما از ١٩
  . انگيزتر است رّقت

زيرا ٢١.  مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده استاّما مسيح براستی از٢٠
گونه که مرگ از طريق يک انسان آمد، رستاخيز مردگان نيز از طريق يک   همان

ميرند، در مسيح نيز همه  گونه که در آدم همه می  زيرا همان٢٢. انسان پديدار گشت
 و بعد، به نخست مسيح که نوبر بود؛:  خودبۀکس به نو اّما هر٢٣. زنده خواهند شد

خواهد رسيد، يعنی آنگاه که   سپس پايان فرا٢۴. هنگام آمدن او، آنان که متعلق به اويند
. پس از برانداختن هر رياست و قدرت و نيرويی، پادشاهی را به خدای پدر سپارد



دشمن آخر که ٢۶.  دشمنانش بگذارد، حکم براندمۀهزيرا او بايد تا زمانی که پا بر ٢۵
  . برداشته شود، مرگ استبايد از ميان 

» چيز همه«شود  اّما وقتی گفته می. »چيز را زير پاهای او نهاد همه«زيرا خدا ٢٧
چيز را زير پاهای  زير پاهای او نهاده شد، روشن است که اين خود خدا را که همه

چيز مطيع او گرديد، خوِد پسر نيز  هنگامی که همه٢٨. گيرد بر نمی مسيح نهاد، در
  . چيز را زير پاهای او نهاد، تا خدا کل در کل باشد کس خواهد شد که همه  مطيع آن

گيرند، چه کنند؟  خيزند، آنان که به نيابت از ايشان تعميد می اگر مردگان برنمی٢٩
و يا چرا ما هر ٣٠گيرند؟  خيزند، چرا به نيابت از ايشان تعميد می اگر مردگان برنمی

به فخری که در خداوندمان مسيْح عيسی در ٣١م؟ اندازي ساعت جان خود را به خطر می
اگر جنگ من با وحوش ٣٢. روم مورد شما دارم قسم که من هر روز به کام مرگ می

ام؟ اگر مردگان  در ِاِفُسس تنها به داليل انسانی بوده است، چه سودی از آن برده
  خيزند،  برنمی

  بياييد بخوريم و بنوشيم «

  » .ميريم زيرا فردا می

َسِر عقل بياييد ٣۴» .سازد معاشر بد، اخالق خوب را فاسد می«: ب مخوريدفري٣٣
گويم تا شرمنده  اين را می. شناسند و ديگر گناه مکنيد؛ زيرا هستند بعضی که خدا را نمی

  . شويد

  بدن فسادناپذير 

» آيند؟ خيزند و با چه نوع بدنی می مردگان چگونه برمی«: اّما شايد کسی بپرسد٣۵
هنگامی که چيزی ٣٧. شود کاری، تا نميرد زنده نمی آنچه می! ای  ابلهانهچه سؤال٣۶
کاری،  کاری، بلکه تنها دانه را می کاری، کالبدی را که بعد ظاهر خواهد شد نمی می

اّما خدا کالبدی را که خود تعيين کرده است، بدان ٣٨. های ديگر خواه گندم خواه دانه
 جسمها يکی مۀه٣٩. کند خصوص به خود عطا میبخشد و هر نوع دانه را کالبدی م می

نيستند، آدميان را يک نوع جسم است، حيوانات را نوعی ديگر، و پرندگان را نوعی 
سان، کالبدهای آسمانی   به همين۴٠. اند ديگر؛ ماهيها نيز دارای نوعی ديگر از جسم

ست و جالل اّما جالل کالبدهای آسمانی از يک نوع ا. وجود دارد و کالبدهای زمينی
خورشيد جالل خاص خود را دارد، ماه جاللی ۴١. کالبدهای زمينی از نوعی ديگر

 ديگر متفاوت ۀديگر، و ستارگان نيز جاللی ديگر؛ جالل هر ستاره نيز با جالل ستار
  . است

شود، فسادپذير است؛  آنچه کاشته می. در مورد رستاخيز مردگان نيز چنين است۴٢
در . خيزد شود، در جالل برمی در ذّلت کاشته می۴٣. پذيرخيزد، فسادنا آنچه برمی

شود، بدن روحانی  بدن نفسانی کاشته می۴۴. خيزد شود، در قّوت برمی ضعف کاشته می
چنانکه ۴۵. اگر بدن نفسانی وجود دارد، بدن روحانی نيز وجود دارد. خيزد برمی



بخش  دِم آخر، روِح حيات؛ آ»انساِن اّول، يعنی آدم، نْفِس زنده گشت«: نوشته شده است
انسان اّول ۴٧. ولی روحانی اّول نيامد بلکه نفسانی آمد، و پس از آن روحانی۴۶. شد

هر آنچه انسان خاکی واجد آن ۴٨. از زمين است و خاکی؛ انسان دّوم از آسمان است
بود، در خاکيان نيز وجود دارد؛ و هر آنچه انسان آسمانی داراست، در آسمانيان نيز 

گونه که شکل انسان خاکی را به خود گرفتيم، شکل انسان   و همان۴٩. شود میيافت 
  . آسمانی را نيز به خود خواهيم گرفت

تواند وارث پادشاهی خدا  ای برادران، مقصودم اين است که جسم و خون نمی۵٠
رازی ! دهيد  گوش فرا۵١. تواند شد شود و آنچه فسادپذير است، وارث فسادناپذيری نمی

در يک ۵٢. ما همه نخواهيم خوابيد، بلکه همه دگرگونه خواهيم شد: گويم  شما میرا به
وقوع خواهد   آن و در يک چشم به هم زدن، آنگاه که شيپور آخر نواخته شود، اين به

خواهند خاست  خواهد آمد و مردگان در فسادناپذيری بر زيرا شيپور به صدا در. پيوست
 اين بدن فسادپذير بايد فسادناپذيری را بپوشد و اين زيرا۵٣. و ما دگرگونه خواهيم شد

چون اين فسادپذير، فسادناپذيری را پوشيد و اين ۵۴. بدن فانی بايد به بقا آراسته شود
: گويد فانی به بقا آراسته شد، آنگاه آن کالِم مکتوب به حقيقت خواهد پيوست که می

  » .مرگ در کام پيروزی بلعيده شده است«

  يروزی تو کجاست؟ ای گور، پ«۵۵

  » و ای مرگ، نيش تو کجا؟

 طۀواس  اّما شکر خدا را که به۵٧. نيش مرْگ گناه است و نيروی گناه، شريعت۵۶
  . بخشد خداوند ما عيسی مسيح به ما پيروزی می

پس، برادران عزيزم، ثابت و استوار بوده، همواره با سرسپردگی به کار ۵٨
  .  که زحمت شما در خداوند بيهوده نيستدانيد خداوند مشغول باشيد، زيرا می

   ١۶اول قرنتيان 
  آوری هدايا برای قوم خدا  جمع

شما نيز آنچه را که به : آوری هدايا برای مقّدسان و اّما در خصوص جمع١
روز اّول هر هفته، هر يک از شما فراخور ٢. ام، انجام دهيد کليساهای َغالطيه گفته

انداز کند، تا به هنگام آمدنم نزد شما، لزومی به  درآمد خود پولی کنار گذاشته، پس
هايی خواهم داد  وقتی آمدم، به افراد مورد تأييد شما معرفينامه٣. آوری هدايا نباشد جمع

اگر صالح بر اين باشد که خود ۴. و آنان را با هدايای شما به اورشليم خواهم فرستاد
  . دنيز بروم، در اين صورت آنان مرا همراهی خواهند کر

  درخواستهای شخصی 



. پس از عبور از مقدونيه نزد شما خواهم آمد، زيرا از مقدونيه خواهم گذشت۵
شايد مدتی نزدتان بمانم، و يا حتی تمام زمستان را با شما بگذرانم، تا بتوانيد مرا در ۶

خواهم اکنون به  زيرا نمی٧. سفرم به هر کجا که باشد، مدد رسانده، مشايعت کنيد
 خداوند، ۀ بيايم و توقفی کوتاه نزد شما داشته باشم؛ بلکه اميد دارم، به اجازديدارتان

زيرا دری بزرگ ٩مانم  اّما تا عيد ِپنتيکاست در ِاِفُسس می٨. سر برم  مدتی را با شما به
  . رويم گشوده شده، و مخالفان نيز بسيارند  برای خدمت مؤثر به

رفتار کنيد که نزد شما از چيزی واهمه ای  گونه  اگر تيموتائوس آمد، با او به١٠
پس کسی ١١زيرا او نيز چون من به انجام کار خداوند مشغول است؛ . نداشته باشد

سالمتی راهی سفر کنيد تا نزد من بازگردد؛ زيرا   او را به.  تحقير در او ننگردۀديد  به
  . من و برادران منتظر اوييم

ا بسيار ترغيب کردم که با ساير برادران و اّما در مورد برادر ما آپوُلس، او ر١٢
اّما هر وقت فرصت داشت، . نزد شما بيايد، اّما به هيچ روی رضا نداد که اکنون بيايد

  . خواهد آمد

 کارهای شما مۀه١۴. هشيار باشيد؛ در ايمان استوار بمانيد؛ شجاع و قوی باشيد١٣
  . با محبت باشد

کسانی بودند که در ايالت َاخائيه ايمان  استفاناس نخستين ۀدانيد که خانواد می١۵
ای برادران، از شما استدعا . اند آوردند، و ايشان خود را وقف خدمت مقّدسان کرده

کس ديگر که در اين خدمت  مطيع چنين کسان باشيد و همچنين مطيع هر١۶دارم که 
 از آمدن استفاناس، فورتوناتوس و َاخائيکوس١٧. کشد کند و زحمت می همکاری می

آنان روح مرا و نيز روح شما را تازه ١٨. اند شادمانم، زيرا جای خالی شما را پر کرده
  . به چنين کسان گوش بسپاريد. ساختند

  ها  سالمها و درود

آکيال و ْپريسکيال ا و نيز کليسايی که در . فرستند کليساهای آسيا برايتان سالم می١٩
 برادرانی مۀه٢٠. گويند می سالم میشود، به شما در خداوند بگر منزلشان تشکيل می

  .  مقّدس يکديگر را سالم گوييدسۀبا بو. فرستند که در اينجا هستند برای شما سالم می

  . نويسم من، پوُلس، به خط خود اين سالم را به شما می٢١

  ! خداوند ما، بيا. کسی که خداوند را دوست ندارد، ملعون باد٢٢

  . فيض خداونْد عيسی با شما باد٢٣

 .آمين.  شمامۀهمحبت من در مسيْح عيسی همراه ٢۴

  



  

  

  

  

  

  

  

  ن دّوم پوُلس رسول به ُقِرنتيامۀنا
 ١دوم قرنتيان 

  خواست خدا رسول عيسی مسيح است، و برادر ما تيموتائوس،   از پوُلس که به١

  :  مقّدسان در سراسر ايالت َاخائيهمۀهبه کليسای خدا در ُقِرنُتس، و 

  ! نب خدا، پدر ما، و خداونْد عيسی مسيح، بر شما بادفيض و آرامش از جا٢

   همه دلگرميها ۀخدای بخشند

 مۀه ۀسپاس بر خدا، پدر خداوند ما عيسی مسيح، که پدر رحمتها و خدای بخشند٣
بخشد تا ما نيز بتوانيم با آن   سختيهايمان دلگرمی میمۀهکه به ما در ۴دلگرميهاست؛ 

زيرا ۵. گذرند، دلگرم سازيم ران را که از سختيها میايم، ديگ دلگرمی که از او يافته
 طۀواس  يابيم، به همان ميزان نيز به گونه که از رنجهای مسيح بفراوانی نصيب می  همان

خاطر دلگرمی و   اگر در سختی هستيم، به۶. شويم مسيح از دلگرمی فراوان لبريز می
افتد که  ه چنين کارگر مینجات شماست؛ و اگر دلگرميم، باز برای دلگرمی شماست، ک

 شما ۀاميد ما دربار٧. کنيد کشيم، با بردباری تحمل می شما همان رنجها را که ما می
گونه که در رنجهای ما سهيم هستيد، در دلگرمی ما   دانيم همان استوار است، زيرا می

  . باشيد نيز سهيم می

خبر  ما گذشت، بیخواهيم از سختيهايی که در ايالت آسيا بر  ای برادران، نمی٨
ماندن هم نوميد   فشارهايی که بر ما آمد چنان سخت و توانفرسا بود که از زنده. باشيد
داد  همه روی اّما اينها. کرديم حکم مرگمان صادر شده است بواقع احساس می٩. گشتيم

او ما را از ١٠. کند تا نه بر خود، بلکه بر خدايی توکل کنيم که مردگان را زنده می
ايم که همچنان  اوست که ما اميد بسته بر. خواهد رهانيد  خطر مهلکی رهانيد و بازچنين 

آنگاه . بخصوص چون شما نيز با دعای خود ياريمان دهيد١١ما را خواهد رهانيد، 



بسيار کسان، برای فيضی که در جواب دعای بسياری به ما بخشيده شده است، از 
  . جانب ما شکر خواهند گزارد

   سفر پوُلس مۀر برناسبب تغيير د

فخر ما، گواهی وجدان ماست بدين که رفتارمان در دنيا و بخصوص نسبت به ١٢
بر  ما نه با حکمت بشری، بلکه بنا. شما، با قّدوسيت و صداقت خدايی همراه بوده است

نويسيم درست همان است که  زيرا آنچه به شما می١٣. ايم فيض خدا عمل کرده
کمال   ايد، به گونه که ما را تا حدی شناخته  همان١۴و من اميد دارم . فهميد خوانيد و می می

توانيد به ما فخر کنيد، چنانکه شما نيز در روز خداونْد  نيز بشناسيد، و بدانيد که می
  .  فخر ما خواهيد بوديۀعيسی، ما

 .چندان ببريد  ای دو آن شدم نخست به ديدار شما بيايم تا بهره با اين اطمينان، بر١۵
عزم من آن بود که بر سر راهم به مقدونيه از شما ديدار کنم و از مقدونيه باز ١۶

آيا هنگامی که چنين تصميمی ١٧. نزدتان بازگردم تا مرا راهی سفر به يهوديه کنيد
ای که  گونه  گيرم، به گرفتم، دودل بودم؟ و يا اينکه چون انسانهای معمولی تصميم می می

  است؟ » نه«و » آری«سخنم همزمان 

زيرا پسر ١٩. نبوده است» نه«و » آری«به امانت خدا قسم که سخن ما با شما ١٨
خدا، عيسی مسيح، که من و سيالس و تيموتائوس به او در ميان شما موعظه کرديم، 

های خدا   وعدهمۀهزيرا ٢٠. است» آری«چيز  نبود، بلکه در او همه» نه«و » آری«
آوريم،  را بر زبان می» آمين« در اوست که ما است و به همين جهت» آری«در مسيح 

. سازد اّما خداست که ما و شما را در پيوندمان با مسيح استوار می٢١. تا خدا جالل يابد
و ُمهر مالکيت خويش را بر ما زده و روح خود را همچون ٢٢او ما را مسح کرده 

  . بيعانه در دلهای ما جای داده است

. خاطر شفقت بر شما بود که به ُقِرنُتس بازنگشتم  نها بهگيرم که ت خدا را شاهد می٢٣
اينکه بر ايمان شما سروری کرده باشيم، بلکه دست در دست شما، برای شادمانی  نه٢۴

  . که در ايمان استواريد کوشيم، چرا شما می

  ٢دوم قرنتيان 
 اگر زيرا٢. کردم که ديگربار، ديداری اندوهبار با شما نداشته باشم جزم پس، عزم١

تواند موجب شادی من شود، جز شما که  شما را اندوهگين سازم، ديگر چه کسی می
گونه به شما نوشتم تا به هنگام آمدنم نزد شما، آنان که   من بدان٣ام؟  اندوهگينتان ساخته

 شما اطمينان داشتم که مۀهکه به  چرا.  اندوهم نشونديۀبايد مرا شادمان سازند، ما می
زيرا با غم بسيار و دلی دردمند و چشمانی اشکبار ۴.  شماستمۀهدی  شايۀشادی من ما

  . به شما نوشتم، نه تا اندوهگينتان سازم، بلکه تا از عمق محبتم به خود آگاه شويد

  بخشايش برای شخص خطاکار 



 شما را اندوهگين مۀهتنها مرا، بلکه تا حدی   اّما اگر کسی باعث اندوه شده، نه۵
تنبيهی که از سوی ۶. گزاف گفته باشم  باره سخن به واهم در اينخ  نمی-ساخته است 

اکنون ديگر بايد او را ببخشيد و دلداری ٧. بيشتر شما بر او ِاعمال شده، کافی است
بنابراين، از شما استدعا دارم او ٨. دهيد، مبادا اندوه بيش از حد، وی را از پا درآورد

نم به شما نيز اين بود که شما را بيازمايم سبِب نوشت٩. را از محبت خود مطمئن سازيد
اگر شما کسی را ببخشيد، من نيز او را ١٠و ببينم آيا در هر امری فرمانبرداريد يا نه؟ 

 البته اگر موردی برای بخشيدن وجود داشته است - ام  و اگر کسی را بخشيده. بخشم می
 ما برتری نيابد، زيرا تا شيطان بر١١ام،  خاطر شما چنين کرده   در حضور مسيح و به-

  . خبر نيستيم از ترفندهای او بی

  خدمتگزاران عهد جديد 

پس چون برای بشارت انجيل مسيح به ْتروآس رفتم، دريافتم که خداوند در آنجا ١٢
اّما باز آرام نداشتم زيرا برادر خود تيتوس را ١٣. دری بزرگ به روی من گشوده است

  . ده، به مقدونيه رفتمپس با اهالی آنجا وداع کر. نيافتم

َبَرد و  اّما خدا را سپاس که همواره ما را در مسيح، در موکب ظفر خود می١۴
 حۀزيرا برای خدا راي١۵. پراکند جا می  ما در همهلۀوسي   خوش شناخت او را بهحۀراي

اّما ١۶. شوندگان يافتگان و چه در ميان هالک خوش مسيح هستيم، چه در ميان نجات
شود؛ برای ديگری عطر حياتيم  دهيم که به مرگ رهنمون می ی مرگ میبرای يکی بو
خالف   بر١٧و کيست که برای چنين کاری کفايت داشته باشد؟ . آورد بار می  که حيات به

بسياری که برای سودجويی به ارزانفروشی کالم خدا مشغولند، ما در مسيح با 
دايند و در حضور او گوييم، همچون کسانی که سخنگوی خ نّيت سخن می خلوص

  . ايستند می

   ٣دوم قرنتيان 
 ئۀکنيم؟ يا مانند بعضی، نياز به ارا  خود میۀآيا بار ديگر شروع به توصيه دربار١
 ماييد، مۀنا شما خوْد توصيه٢نامه از شما داريم؟  نامه به شما يا گرفتن توصيه توصيه
شما نشان ٣. خوانند و بفهمندتوانند آن را ب ای نگاشته بر دلهای ما که همگان می نامه
 خدمت ما، و نگاشته نه با مرّکب، بلکه با روح ۀ مسيح هستيد، ثمرمۀايد که نا داده

  . خدای زنده، و نه بر لوح سنگی، بلکه بر لوح دلهای گوشتين

آنکه خود کفايت  نه۵.  مسيح در حضور خدا داريمطۀواس  ما چنين اطمينانی به۴
او ما را ۶.  حساب خود بگذاريم، بلکه کفايت ما از خداستداشته باشيم تا چيزی را به

ای   خادم روح، نه خادم آنچه نوشته-کفايت بخشيده که خدمتگزاران عهد جديد باشيم 
  . بخشد ُکشد، ليکن روْح حيات می می» نوشته«زيرا . بيش نيست

  جالل عهد جديد 



بر سنگ استوار انجاميد و بر حروِف حک شده  حال، اگر خدمتی که به مرگ می٧
سبب جالِل   توانستند به ای که بنی اسرائيل نمی گونه  بود، با جالل به ظهور رسيد، به

چقدر بيشتر، ٨چند آن جالل رو به زوال بود،    موسی بر آن چشم بدوزند، هرۀچهر
زيرا اگر خدمتی که به محکوميت ٩.  روح است با جالل خواهد بودطۀواس  خدمتی که به

انجامد آکنده از  ا جالل بود، چقدر بيشتر خدمتی که به پارساشمردگی میانجاميد ب می
زيرا آنچه زمانی پرجالل بود، اکنون در قياس با اين جالِل برتر، ديگر ١٠. جالل است

پذيرفت با جالل همراه بود، چقدر بيشتر آنچه  و اگر آنچه زوال می١١. ای ندارد جلوه
  . ماَند با جالل همراه است باقی می

نه مانند موسی ١٣گوييم؛  پس چون چنين اميدی داريم، با شهامِت کامل سخن می١٢
 خود کشيد تا بنی اسرائيل غايت آنچه را که رو به زوال بود، ۀکه حجابی بر چهر

اّما ذهنهای ايشان تاريک شد زيرا تا به امروز همان حجاب به هنگام ١۴. نظاره نکنند
. شود ه نشده، زيرا تنها در مسيح زايل میخواندن عهد عتيق باقی است و برداشت

ماند؛  خوانند، حجابی بر دل آنها برقرار می گاه موسی را می  حتی تا به امروز، هر١۵
خداوند، روح ١٧. شود گردد، حجاب برداشته می گاه کسی نزد خداوند بازمی  اّما هر١۶

حجاب،   بیۀا چهر ما که بمۀهو ١٨. جا روِح خداوند باشد، آنجا آزادی است است و هر
صورت همان تصوير، از جالل به   نگريم، به ای، می جالل خداوند را، چنان که در آينه

  . گيرد که روح است شويم؛ و اين از خداوند سرچشمه می جاللی فزونتر دگرگون می

   ۴دوم قرنتيان 
  هايی در ظروف خاکی  گنجينه

خدمتی برخورداريم،  رحمتی که بر ما شده است از چنين جۀپس چون در نتي١
ايم و به فريبکاری  بلکه از روشهای پنهانی و ننگين دوری جسته٢. شويم دلسرد نمی

عکس با بياِن آشکار حقيقت،   کنيم، بلکه به يازيم و کالم خدا را نيز تحريف نمی نمی دست
حتی اگر انجيل ما پوشيده ٣. کوشيم در حضور خدا مورد تأييد وجدان همه باشيم می

خدای اين عصر ذهنهای ۴. ر کسانی پوشيده است که در طريق هالکتنداست، ب
زيرا ۵. ايمانان را کور کرده تا نوِر انجيِل جالِل مسيح را که تصوير خداست، نبينند بی

کنيم، و  عنوان خداوند موعظه می  کنيم، بلکه عيسی مسيح را به ما خود را موعظه نمی
زيرا ۶. گوييم عنوان خادم شما سخن می  فقط بهخاطر عيسی، و آن هم   از خوْد تنها به

نور خود را در دلهای ما تابانيد تا » نور از ميان تاريکی بتابد،«: همان خدا که گفت
  .  مسيح، ما را منّور سازدۀشناخت جالل خدا در چهر

اّما اين گنجينه را در ظروفی خاکی داريم، تا آشکار باشد که اين قدرت ٧
ايم؛ متحيريم،  سو در فشاريم، اّما ُخرد نشده ما از هر٨. ت نه از ماالعاده از خداس خارق

ايم،  ايم؛ بر زمين افکنده شده بينيم، اّما وانهاده نشده آزار و اذيت می٩اّما نوميد نيستيم؛ 
کنيم تا حيات  همواره مرگ عيسی را در بدن خود حمل می١٠. ايم نيامده  اّما از پا در

خاطر عيسی به   ايم، همواره به زيرا ما که زنده١١.  شودعيسی نيز در بدن ما ظاهر



پس مرگ در ما ١٢. شويم تا حيات او در بدن فانی ما آشکار گردد مرگ سپرده می
  . کند، اّما حيات در شما عمل می

با همين روِح ايمان، ما » .ايمان آوردم، پس سخن گفتم«مقّدس آمده که  در کتب١٣
دانيم او که عيسای خداوند را از مردگان  زيرا می١۴. ييمگو نيز ايمان داريم و سخن می

اينها ١۵. برخيزانيد، ما را نيز با عيسی برخيزانيده، با شما به حضور او خواهد آورد
شود، سبب   بيشتر و بيشتری میۀخاطر شماست، تا فيضی که شامل حال عد  همه به

  . چه بيشتر برای جالل خدا گردد  شکرگزاری هر

شود، انسان باطنی  چند انسان ظاهری ما فرسوده می  هر. شويم  نمیپس دلسرد١۶
زيرا رنجهای جزئی و گذرای ما جاللی ابدی برايمان ١٧. گردد تر می روز به روز تازه
بر آنچه ديدنی است، بلکه  پس نه١٨. پذير نيست آورد که با آن رنجها قياس به ارمغان می

  . ا ديدنيها گذرا، اّما ناديدنيها جاودانی استدوزيم، زير بر آنچه ناديدنی است چشم می

   ۵دوم قرنتيان 
  مسکن آسمانی ما 

ريزد، عمارتی   زمينی که در آن سکونت داريم فرومۀگاه اين خي  دانيم هر اينک می١
و براستی که در اين ٢. ای ناساخته به دست و جاودانی در آسمان از خدا داريم، خانه

که با  چرا٣بر کنيم،   آنيم که مسکن آسمانی خود را درکشيم، زيرا مشتاق خيمه آه می
زيرا تا زمانی که در اين خيمه هستيم با ۴. بر کردنش، عريان يافت نخواهيم شد در

ای ديگر به  در کنيم، بلکه جامه  خواهيم جامه از تن به کشيم، چون نمی گرانباری آه می
 برای اين مقصود آماده کرده و و خداست که ما را۵. تن کنيم، تا فانی غرِق حيات شود

  . روح را همچون بيعانه به ما داده است

دانيم تا زمانی که در اين بدن منزل داريم، از  چند می  پس همواره دلگرميم، هر۶
آری، ما چنين دلگرميم و ٨. کنيم، نه با ديدار زيرا با ايمان زندگی می٧خداوند غريبيم، 

پس خواه در بدن منزل ٩. زد خداوند منزل گيريمدهيم از بدن غربت جسته، ن ترجيح می
ايم که او را  سر بريم، اين را هدف قرار داده  داشته باشيم و خواه در غربت از آن به

 ما بايد در برابر مسند داوری مسيح حاضر شويم، تا مۀهزيرا ١٠. خشنود سازيم
  .  است، سزا يابدبر اعمال خوب يا بدی که در ايام سکونت در بدن خود کرده کس بنا هر

  خدمت آشتی 

آنچه . کوشيم مردمان را مجاب کنيم دانيم، می پس چون معنی ترس خداوند را می١١
خواهيم  نمی١٢. هستيم بر خدا آشکار است و اميدوارم بر وجدان شما نيز آشکار باشد

خواهيم حّجتی به شما بدهيم که به ما   خود کنيم، بلکه میۀباز شروع به توصيه دربار
کنند، نه به آنچه در قلب  خر کنيد، تا بتوانيد پاسخ کسانی را بدهيد که به ظاهر فخر میف

خاطر   خاطر خداست؛ و اگر عقل سليم داريم، به  ايم، به اگر عقل از کف داده١٣. است



خاطر   تن به زيرا محبت مسيح بر ما حکمفرماست، چون يقين داريم که يک١۴. شماست
خاطر همه مرد تا زندگان ديگر نه برای خود،   و او به١۵ .همه مرد، پس همه مردند

  . خاطرشان مرد و برخاست  کس زيست کنند که به  بلکه برای آن

کنيم، و  کس با معيارهای بشری قضاوت نمی  هيچۀبنابراين، از اين پس دربار١۶
. کرديم، اکنون ديگر چنين نيست گونه قضاوت می   مسيح اينۀچند پيشتر دربار  هر
چيزهای کهنه درگذشت؛ هان، . پس اگر کسی در مسيح باشد، خلقتی تازه است١٧
 مسيح ما را با خود آشتی طۀواس  اينها همه از خداست که به١٨! چيز تازه شده است همه

سخن، خدا در مسيح جهان را با  به ديگر١٩. داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است
گذاشت، و پيام آشتی را به ما   حسابشان نمیداد و گناهان مردم را به خود آشتی می

ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی  گونه  پس سفيران مسيح هستيم، به٢٠. سپرد
او کسی را ٢١. کنيم که با خدا آشتی کنيد ما از جانب مسيح از شما استدعا می. خواند می

  .  خدا شويمکه گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسايی

   ۶دوم قرنتيان 
در مقام همکاران خدا، از شما استدعا داريم که دريافت فيض خدا از سوی شما ١

  : گويد زيرا خدا می٢. بيهوده نباشد

  در زمان لطف خود، تو را اجابت کردم «

  » .و در روز نجات، تو را مدد نمودم

  . هان، اکنون زمان لطف خداست؛ هان، امروز روز نجات است

  شقات پوُلس م

بلکه ۴شويم، تا خدمتمان مالمت کرده نشود،  چيز سبب لغزش کسی نمی ما در هيچ٣
: رود گونه که از خادمان خدا انتظار می  دهيم، آن چيز شايستگی خود را نشان می در هر

ها، در زندانها، در  در تازيانه۵با بردباری بسيار در زحمات، در سختيها، در تنگناها، 
با پاکی، با ۶خوابی، و در گرسنگی؛   مردم، در کار سخت، در بیهجوم خشمگين

با راستگويی، با قدرت ٧ريا،  القدس، با محبت بی معرفت، با صبر، با مهربانی، با روح
. در عّزت و ذّلت، و بدنامی و نيکنامی٨دست راست و چپ؛    پارسايی بهحۀخدا، با اسل
ايم؛ گويی در   گويی گمنام، اّما شناخته شده٩ گوييم؛ کننده، اّما حقيقت را می گويی گمراه

گويی ١٠ايم؛  نيامده  ايم؛ گويی دستخوش مجازات، اّما از پا در حال مرگ، اّما هنوز زنده
سازيم؛ گويی  غمگين، اّما همواره شادمانيم؛ گويی فقير، اّما بسياری را دولتمند می

  . چيزيم چيز، اّما صاحب همه بی

ما ١٢. پرده با شما سخن گفتيم و دل خود را بر شما گشوديم ای ُقِرنتيان، ما بی١١
با ١٣. کنيد شماييد که مهر خود را از ما دريغ می. داريم محبت خود را از شما دريغ نمی
  . گويم؛ شما نيز دل خود را بر ما بگشاييد شما همچون فرزندانم سخن می



  ايمانان  يوغ شدن با بی پرهيز از هم

ايمانان مرويد، زيرا پارسايی و شرارت را چه پيوندی  ا بیزير يوغ ناموافق ب١۴
و مسيح و ِبليعال را چه توافقی است؟ و مؤمن ١۵است؟ و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟ 

و معبد خدا و بتها را چه سازگاری است؟ زيرا ما معبد ١۶ايمان را چه شباهتی؟  و بی
  : گويد چنانکه خدا می. ايم خدای زنده

  نت خواهم گزيد بين آنها سکو«

  و در ميانشان راه خواهم رفت 

  و من خدای ايشان خواهم بود 

  » .و آنان قوم من خواهند بود

  : گويد پس، خداوند می١٧

  . از ميان ايشان بيرون آييد و جدا شويد«

  چيز ناپاک را لمس مکنيد  هيچ

  » .و من شما را خواهم پذيرفت

  من شما را پدر خواهم بود « ١٨

  سران و دختران خواهيد بود، و شما مرا پ

  » .گويد خداونِد قادر مطلق می

  ٧دوم قرنتيان 
ها از آن ما است، بياييد خود را از هر ناپاکی  پس ای عزيزان، حال که اين وعده١

  . کمال رسانيم  جسم و روح بزداييم و با ترس از خدا، تقدس را به

  شادمانی پوُلس 

ايم، کسی را فاسد  ی بدی روا نداشتهدر حق کس. ما را در دل خود جای دهيد٢
پيشتر به . گويم تا محکومتان کنم اين را نمی٣. ايم جويی نکرده ايم و از کسی بهره نساخته

. ايم با شما بميريم و با شما زيست کنيم شما گفتم که چنان در دل ما جای داريد که آماده
بسيار دلگرم . کنم  میپرده با شما سخن بگويم، و به شما بسی فخر توانم بی من می۴

  .  سختيها، شادی مرا حد و مرزی نيستمۀهرغم   ام، و به شده



سو در  زيرا هنگامی که به مقدونيه رسيديم، اين تن ما آسايش نيافت، بلکه از هر۵
اّما خدايی که افسردگان ۶.  در برون جدالها داشتيم، و در درون ترسها-زحمت بوديم 
تنها از آمدن او، بلکه   و نه٧. تيتوس ما را دلگرم ساختبخشد، با آمدن  را دلگرمی می

او از اشتياق شما به ديدار من، .  آن دلگرمی که از شما يافته بود، دلگرم شديمطۀواس  به
و اندوه عميقتان، و غيرتی که نسبت به من داريد، خبر آورد، که اين بيش از پيش مرا 

  . شادمان ساخت

زيرا با .  خود پشيمان نيستمۀدوهگينتان ساختم، از کرد خود انمۀچند با نا  زيرا هر٨
زمانی، شما را اندوهگين  چند کوتاه  ام هر بينم نامه  چون می-آنکه تا حدی پشيمان بودم 

رو که اندوهگين شديد، بلکه چون اندوهتان به   اّما اکنون شادمانم، نه از آن٩ -ساخت 
چون ١٠.  تا هيچ زيانی از ما به شما نرسدزيرا اندوه شما برای خدا بود،. توبه انجاميد

انجامد و پشيمانی  شود، که به نجات می اندوهی که برای خدا باشد، موجب توبه می
ببينيد اندوهی که برای ١١. آورد بار می  اّما اندوهی که برای دنياست، مرگ به. ندارد

اقی به اثبات چه شور و شوقی، چه اشتي: خدا بود چه ثمراتی در شما پديد آورده است
شما از . گناهيتان، چه نارضايی و احساس خطری، چه دلتنگی، غيرت و مجازاتی بی
خاطر    من به شما بهمۀپس نا١٢. ايد تقصير بوده حيث ثابت کرديد که در آن قضيه بی هر
کس که بدی کرده و يا آن که بدی نسبت به او انجام شده نبوده است، بلکه بدين   آن

اينها همه ١٣. ر حضور خدا ارادت شما به ما، بر خودتان آشکار شودمنظور بوده که د
  . موجب دلگرمی ما شده است

چه بيشتر ما   افزون بر دلگرمی خوِد ما، ديدن شادی تيتوس نيز موجب شادی هر
من نزد او به شما فخر کردم و ١۴. شد، زيرا همگی شما جان او را تازه ساخته بوديد

آنچه به شما گفتيم درست بود، ثابت   گونه که هر  د، بلکه همانشما مرا سرافکنده نساختي
بار که او اطاعت همگی شما را به  هر١۵. شد که فخر ما نزد تيتوس نيز بجا بوده است

اش به شما  آَوَرد و اين را که چگونه با ترس و لرز او را پذيرفتيد، دلبستگی ياد می
  . ما اطمينان دارمچيز به ش شادمانم که در هر١۶. شود بيشتر می

   ٨دوم قرنتيان 
  گردآوری هدايا 

خواهيم شما را از فيضی که خدا به کليساهای مقدونيه عطا  اکنون ای برادران، می١
حال که ايشان به سبب زحماتی توانفرسا، در  زيرا در همان٢. کرده است، آگاه سازيم

اوتی بيکران جاری حد و فقر بسيارشان، سخ  آزمايش قرار داشتند، از شادی بیتۀبو
 خود پيشقدم - و من شاهدم که حتی بيش از آن -که در حد توان خويش  چرا٣. گشت
. با اصرار زياد از ما خواهش کردند که در اين خدمِت به مقّدسان سهيم باشند۴شده، 

ايشان حتی خيلی بيش از انتظار ما عمل کردند، زيرا نخست خويشتن را به خداوند ۵
به همين جهت، از تيتوس ۶.  خداۀسپس به ما نيز، بر طبق ارادتقديم داشتند، و 
 نۀداگونه که خود پيشتر قدمهای آغازين را در تدارک اين عمل سخاوتمن  خواستيم همان

 - چيز ممتازيد  که در همه پس چنان٧. کمال رساند  شما برداشته بود، اکنون نيز آن را به



 پس -ارت بسيار، و در محبتتان به ما در ايمان، در بيان، در معرفت، در شور و حر
  . در اين فيِض بخشندگی نيز گوی سبقت را برباييد

خواهم خلوص محبتتان را در قياس با شور  کنم، بلکه می اين را به شما حکم نمی٨
چند   زيرا از فيض خداوند ما عيسی مسيح آگاهيد که هر٩. و حرارت ديگران بيازمايم

  .  فقر او دولتمند شويدجۀفقير شد تا شما در نتيخاطر شما   دولتمند بود، به

سال گذشته، : کنم، زيرا به سود شماست باره بيان می  پس نظر خود را در اين١٠
پس ١١. تنها در انجام اين کار خير، بلکه در اشتياق به انجام آن نيز پيشقدم بوديد  شما نه

 کار، انجام کامل آن را نيز، به کمال رسانيد، تا اشتياقتان به اين  اکنون کار خود را به
 شخص يۀزيرا اگر اشتياق باشد، هد١٢. تان، در پی داشته باشد فراخور توان مالی

  . حسب آنچه کسی دارد، نه آنچه ندارد  افتد، البته بر مقبول می

زيرا خواست ما اين نيست که ديگران در رفاه باشند و شما در تنگنا، بلکه ١٣
تا غنای شما در حال حاضر، کمبود آنان را برطرف ١۴م، خواهان برقراری مساواتي

سان مساوات   بدين. کند، و روزی نيز غنای آنها کمبود شما را برطرف خواهد کرد
آورد، زياده نداشت، و  آن که زياد گرد«: چنانکه نوشته شده است١۵برقرار خواهد شد، 

  » .آورد، کم نداشت آن که کم گرد

  نُتس گسيل داشتن تيتوس به ُقِر

کنم که در دل تيتوس نيز نهاده است که همچون من به فکر شما  خدا را شکر می١۶
تنها تقاضای ما را پذيرفت، بلکه خود با اشتياِق بسيار، برای آمدن   زيرا او نه١٧. باشد

 کليساها او را مۀهفرستيم که  و ما همراه او برادری را می١٨. نزد شما پيشقدم شد
بعالوه، او از سوی کليساها انتخاب شده تا در ١٩. ستايند نجيل میخاطر خدمتش به ا  به

انجام اين کار خير که برای جالل خدا و نشان دادن خيرخواهيمان خدمت آن را بر 
ما بسيار مراقبيم که خدمت ما در گردآوری اين ٢٠. ايم، همسفر ما باشد عهده گرفته

تنها در نظر   کوشيم نه زيرا می٢١.  سخاوتمندانه مورد انتقاد کسی قرار نگيرديۀهد
  . خداوند، بلکه در نظر مردم نيز آنچه صحيح است انجام دهيم

فرستيم که بارها اشتياقش از راههای  همراه اين افراد، برادر خود را نيز می٢٢
خاطر اطمينان بسيارش به شما حتی   گوناگون بر ما ثابت شده، و اکنون اشتياق او به

 تيتوس بايد بگويم که در خدمت به شما شريک و ۀدربار٢٣. استافزونتر نيز گرديده 
 برادرانمان نيز بايد بگويم که فرستادگان کليساها و جالل ۀهمکار من است؛ و دربار

پس محبت خود را در عمل به آنها ثابت کنيد و نشان دهيد که فخر ما به ٢۴. اند مسيح
  .  کليساها ببينندمۀهاساس نيست، تا  شما بی

   ٩قرنتيان دوم 
زيرا از اشتياقتان به ٢.  اين خدمِت به مقّدسان به شما بنويسمۀنيازی نيست دربار١
بديشان . ام رساندن آگاهم و در اين خصوص نزد ايمانداران مقدونيه به شما باليده ياری



اين شور و . ايد ام که شما در ايالت َاخائيه از سال گذشته برای دادِن هديه آماده بوده گفته
فرستم  اّما اين برادران را می٣. رارت شما بيشتِر آنان را نيز به عمل برانگيخته استح

گونه که به ايشان   نيايد، بلکه تا همان  تا فخر ما به شما در اين خصوص اشتباه از کار در
زيرا اگر کسی از ايمانداراِن مقدونيه همراهم ۴. ام، آمادگی الزم را داشته باشيد گفته

 از اطمينانی که به شما - و چقدر بيشتر خودتان -يابد که آماده نيستيد، ما بيايد و در
پس ضروری دانستم از برادران بخواهم که پيشاپيش ۵. ايم، سرافکنده خواهيم شد داشته

ای را که وعده داده بوديد، به اتمام   سخاوتمندانهيۀبه ديدارتان بيايند و تدارک هد
دستی  چشمی، بلکه با گشاده ای خواهد بود که نه با تنگ آنگاه اين هديه، هديه. رسانند

  . داده شده است

  تشويق به سخاوت در هديه دادن 

که فراوان  که اندک بکارد، اندک هم خواهد درويد، و هر به ياد داشته باشيد که هر۶
کس همان قدر بدهد که در دل قصد کرده است،  هر٧. خواهد داشت بکارد، فراوان هم بر

و خدا قادر است هر ٨. دارد  خوش را دوست میۀراه و اجبار، زيرا خدا بخشندنه با اک
 نيازهايتان برآورده مۀهچيز همواره  نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه

  : چنانکه نوشته شده٩. شود و برای انجام هر کاِر نيکو، بفراوانی داشته باشيد

  ست، او سخاوتمندانه بخشيده و به فقرا داده ا«

  » .ماند، تا به ابد اش باقی می پارسايی

سازد، بذرتان  و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می١٠
. را مهيا ساخته، فزونی خواهد بخشيد و محصول پارسايی شما را فراوان خواهد ساخت

 باشيد، و حيث دولتمند خواهيد شد تا بتوانيد در هر فرصتی سخاوتمند آنگاه از هر١١
  .  ما به سپاس خدا خواهد انجاميدطۀواس  اين سخاوت شما به

صورت   سازد، بلکه به تنها نيازهای مقّدسان را برآورده می  انجام اين خدمت، نه١٢
خاطر ُمهر تأييدی که   و به١٣. شود سوی خدا َسرريز می  سپاسگزاريهای بسيار حتی به
دا را برای اطاعتی که با اعتراف شما به زند، مردم خ اين خدمت بر زندگی شما می

انجيل مسيح همراه است، و نيز برای سخاوتی که در کمک به آنها و به همه نشان 
خاطر فيض عظيمی که خدا نصيبتان کرده، با   آنان به١۴. دهيد، تمجيد خواهند کرد می

 سپاس بر خدا برای عطای١۵. عالقه و اشتياق بسيار برای شما دعا خواهند کرد
  ! ناپذيرش وصف

   ١٠دوم قرنتيان 
  دفاع پوُلس از خدمتش 

، با حلم و »جسورم«دور از شما   اّما به» زبونم«من، پوُلس، که در حضور شما ١
که به هنگام آمدنم نزد شما ناگزير نباشم با کسانی ٢نرمش مسيح از شما استدعا دارم 



زيرا ٣. با جسارت بسيار عمل کنمکنيم،  پندارند ما با ميزانهای اين دنيا زندگی می که می
 جنگ حۀکه اسل چرا۴. جنگيم بريم، اّما به روش دنيايی نمی سر می  چند در اين دنيا به  هر

ما استداللها و هر ۵. ما دنيايی نيست، بلکه به نيروی الهی قادر به انهدام دژهاست
ای   و هر انديشهکنيم ادعای تکّبرآميز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ويران می

باش هستيم، تا آنگاه که اطاعت  و در حال آماده۶. سازيم را به اطاعت از مسيح اسير می
  . خوِد شما کامل شود، هر نااطاعتی را به مجازات رسانيم

اگر کسی اطمينان دارد که از آِن مسيح است، بايد . نگريد شما تنها به ظواهر می٧
زيرا سرافکنده نخواهم ٨. مان اندازه از آِن مسيحيمدر نظر داشته باشد که ما نيز به ه

شد حتی اگر اندکی بيش از اندازه به اقتداری که خداوند نه برای ويرانی بلکه برای 
کوشم با  خواهم چنين به نظر آيد که می نمی٩. بنای شما به من داده است، فخر کنم

های او وزين و قوی  نامه«: گويند زيرا بعضی می١٠های خود شما را بترسانم،  نامه
گويند بايد بدانند  آنان که چنين می١١» .انگيز است، اّما حضورش ضعيف و بيانش رّقت

گوييم، همان را به هنگام حضور، به عمل  هامان می آنچه در غياب خود در نامه  که هر
  . خواهيم آورد

يم که  کسانی بشماريم يا با کسانی قياس کنۀکنيم خود را از زمر ما جرأت نمی١٢
 خويشتن با ميزانهای خودشان قضاوت ۀچه نابخردانه است که آنان دربار. خودستايند

ولی ما نه بيش از حِد مجاز، بلکه در حدودی ١٣. سنجند کنند و خود را با خود می می
. گيرد بر می کنيم که خدا برايمان معين کرده است، حدودی که شما را نيز در فخر می

. ايم، چنانکه گويی هرگز نزد شما نيامده باشيم راتر نگذاشتهما از حدود خود پا ف١۴
ما با فخر کردن به ١۵. زيرا نخستين کسانی بوديم که انجيل مسيح را به شما رسانديم

چه ايمان   اميد ما اين است که هر. کنيم اند، از حدود خود تجاوز نمی آنچه ديگران کرده
تا بتوانيم ١۶تر شود،   ميان شما نيز گسترده فعاليت ما درنۀکند، دام شما بيشتر رشد می

خواهيم به کاری فخر  زيرا نمی. انجيل را در سرزمينهايی فراسوی شما بشارت دهيم
که فخر  هر«پس ١٧. کنيم که پيشتر، و آن هم در قلمرو شخصی ديگر انجام شده است

ه خدا او را زيرا نه آن که خودستايی کند، بلکه آن ک١٨» .کند، به خداوند فخر کند می
  . شود بستايد، پذيرفته می

   ١١دوم قرنتيان 
  پوُلس و رسوالن دروغين 

من غيرتی ٢! ايد اميدوارم اندک حماقتی را در من تحمل کنيد، و چنين نيز کرده١
خدايی نسبت به شما دارم، زيرا شما را به يک شوهر، يعنی مسيح، نامزد ساختم، تا 

 لۀگونه که حوا فريب حي  اّما بيم دارم همان٣. يمتان کنمای پاکدامن به او تقد همچون باکره
مار را خورد، فکر شما نيز از سرسپردگی صادقانه و خالصی که به مسيح داريد، 

زيرا اگر کسی نزدتان بيايد و شما را به عيسای ديگری جز آن که ما ۴. منحرف شود
وح که دريافت کرديد به شما موعظه کرديم، موعظه کند، يا اگر روحی متفاوت با آن ر

. کنيد يا انجيلی غير از آن انجيل که شنيديد به شما عرضه کند، به آسانی تحملش می



شايد سخنوری ۶. چيزی کم داشته باشم» بزرْگ رسوالن«کنم من از آن  اّما گمان نمی۵
حيث به شما ثابت  کمال و از هر  ماهر نباشم، اّما در معرفت چيزی کم ندارم؛ اين را به

  . ايم هکرد

آيا گناه کردم که با بشارِت رايگاِن انجيِل خدا به شما، خود را پست ساختم تا شما ٧
من با پذيرفتن کمک مالی، کليساهای ديگر را غارت کردم تا بتوانم ٨سرافراز شويد؟ 

گاه به چيزی نياز داشتم باری بر   و در مدت اقامتم بين شما، هر٩. شما را خدمت کنم
و من .  زيرا برادرانی که از مقدونيه آمدند احتياجات مرا برآوردنددوش کسی ننهادم،

به آن راستی ١٠. ام و از اين پس نيز نخواهم بود روی باری بر دوشتان نبوده هيچ به
کس در نواحی َاخائيه اين فخر مرا از من نخواهد  مسيح که در من است قسم، که هيچ

! داند که دوستتان دارم تتان ندارم؟ خدا میگويم که دوس رو چنين می  آيا از آن١١. گرفت
طلبان بازستانم، از آنان  و اين َروّيه خود را ادامه خواهم داد تا فرصت را از فرصت١٢

  . کنند با ما برابر سازند که در صددند تا خود را در آنچه بدان فخر می

 کسان، رسوالن دروغين و کارگزارانی فريبکارند که خود را در زيرا چنين١٣
و اين عجيب نيست، زيرا شيطان نيز خود ١۴. سازند سيمای رسوالن مسيح ظاهر می

پس تعجبی ندارد که خادمانش نيز خود را به ١۵آورد؛   نور درمیتۀفرشرا به شکل 
  . سرانجاِم اينان فراخور کارهايشان خواهد بود. خادمان طريق پارسايی همانند سازند

  فخر پوُلس به رنجهای خود 

کم مرا چون  کنيد، دست اّما اگر چنين می. فهم نپندارد کسی مرا بی: گويم باز می١۶
وقتی اينچنين با اطمينان از فخر ١٧. فهم بپذيريد، تا بتوانم اندکی فخر کنم شخصی بی
از آنجا که بسياری ١٨. فهمی است گويم، نه از جانب خداوند، بلکه از سر بی خود می

فهمان را  زيرا شما بی١٩. نيز فخر خواهم کردکنند، من  طريق دنيايی فخر می  به
حقيقت اين است که شما ٢٠! که خود البته بس فهيم هستيد کنيد، چرا شادمانه تحمل می

کشند، يا شما را مورد  سازند، يا از شما بهره می  خود میۀحتی کسانی را که شما را بند
زنند،  صورتتان سيلی میکنند، يا به  دهند، يا بر شما رياست می سوءاستفاده قرار می

ايم  با کمال شرمندگی بايد اقرار کنم که ما ضعيفتر از آن بوده٢١. کنيد بخوبی تحمل می
  ! که قادر به چنين کارهايی باشيم

فهمان سخن   باز هم همچون بی- دهد به چيزی فخر کند  اگر کسی به خود اجازه می
! اند؟ من نيز هستم آيا عبرانی٢٢. مدهم به آن فخر کن  من نيز به خود اجازه می-گويم  می

آيا خادم ٢٣! اند؟ من نيز هستم آيا از نسل ابراهيم! اند؟ من نيز هستم آيا اسرائيلی
ام،  تر کار کرده از همه سخت!  من بيشتر هستم-گويم  اند؟ چون ديوانگان سخن می مسيح

بارها و بارها با خطر ام،  ام، بيش از همه تازيانه خورده به دفعات بيشتر به زندان افتاده
سه بار ٢۵. پنج بار از يهوديان، سی و نه ضربه شالق خوردم٢۴. ام رو شده مرگ روبه

روز را در  چوبم زدند، يک بار سنگسار شدم، سه بار کشتی سفرم غرق شد، يک شبانه
خطِر : سو تهديدم کرده است ام و خطر از هر همواره در سفر بوده٢۶دريا سپری کردم، 

ها، خطِر راهزنان؛ خطر از سوی قوم خود، خطر از سوی اجنبيان؛  ودخانهگذر از ر
. خطر در شهر، خطر در بيابان، خطر در دريا؛ خطر از سوی برادران دروغين



ام؛ گرسنگی  خوابی بر خود هموار کرده ام، بارها بی سخت کار کرده و محنت کشيده٢٧
. ام  سرما و عريانی به خود ديدهام و غذا مانده ام، بارها بی و تشنگی را تحمل کرده

روزه بر دوشم سنگينی   کليساهاست که هرمۀه اينها، باِر نگرانی برای مۀهبر  افزون٢٨
  کيست که ضعيف شود و من ضعيف نشوم؟ کيست که بلغزد و من نسوزم؟ ٢٩. کند می

. دهد بايد فخر کنم، به چيزهايی فخر خواهم کرد که ضعف مرا نشان می اگر می٣٠
. گويم داند که دروغ نمی ا، پدر خداونْد عيسی، که او را جاودانه سپاس باد، میخد٣١
. در دمشق، حاکِم منصوِب شاْه حاِرث، نگهبانانی بر شهر گماشت تا گرفتارم کنند٣٢
گونه   ای که بر حصار شهر بود، پايين فرستادند و اين اّما مرا در زنبيلی، از پنجره٣٣

  . از چنگش گريختم

   ١٢يان دوم قرنت
  رؤياهای پوُلس و خار جسم او 

دهم و به  شود، ادامه می چند سودی از آن حاصل نمی  بايد که فخر کنم؛ هر می١
شناسم که  شخصی را که در مسيح است، می٢. پردازم رؤياها و مکاشفات خداوند می

 از دانم با بدن به آسمان رفت يا بيرون نمی. چهارده سال پيش به آسمان سّوم ربوده شد
 با بدن يا بيرون از بدن، خدا -دانم که به فردوْس باال برده شد  و می٣. داند بدن، خدا می

. گفتن از آنها بر انسان جايز نيست ناشدنی شنيد، که سخن و چيزهای وصف۴ -داند  می
.  خود، جز به ضعفهايم فخر نخواهم کردۀاّما دربار. کنم من به چنين شخصی فخر می۵
اّما از اين . کنم فهم نخواهم بود، زيرا حقيقت را بيان می م فخر کنم، بیحتی اگر بخواه۶

شنود،  بيند و از من می پرهيزم تا کسی مرا چيزی بيش از آنچه در من می کار می
  . نپندارد

 اين مکاشفات مغرورم نسازد، خاری در جسمم ۀانداز اّما برای اينکه عظمت بی٧
سه بار از ٨. ا آزارم دهد و مرا از غرور بازداردبه من داده شد، يعنی عامل شيطان، ت
فيض من تو را کافی است، «: اّما مرا گفت٩گيرد،   خداوند تمنا کردم آن را از من بر

چه بيشتر به ضعفهايم   پس با شادی هر» .رسد کمال می  زيرا قدرت من در ضعف به
در ضعفها، رو،   از همين١٠. فخر خواهم کرد تا قدرت مسيح بر من قرار گيرد

خاطر مسيح شادمانم، زيرا وقتی ناتوانم، آنگاه   دشنامها، سختيها، آزارها و مشکالت، به
  . توانايم

  نگرانی پوُلس برای ُقِرنتيان 

بايست مورد ستايشتان  می. شما ناگزيرم کرديد! ام فهمان رفتار کرده همچون بی١١
های  نشانه١٢.  چيزی کم ندارم»رسوالن بزرگ«چند هيچم، اّما از آن   که هر باشم، چرا

رسالت، در نهايت بردباری در ميان شما به ظهور رسيد، با آيات و عجايب و 
اينکه هرگز  در قياس با ساير کليساها، چه اجحافی در حق شما شد، جز١٣. معجزات

  ! ام؟ برای اين بدی که در حق شما کردم، مرا ببخشيد باری بر دوشتان نبوده



. برای بار سّوم به ديدارتان بيايم، و باری بر دوشتان نخواهم بودام  اکنون آماده١۴
که فرزندان نيستند که بايد برای  چرا. خواهم زيرا نه اموال شما، بلکه خودتان را می

پس من با شادی ١۵. اندوزند والدين خود بيندوزند، بلکه والدين برای فرزندان خود می
رج خواهم کرد و حتی جان خود را نيز دريغ چه دارم در راه جانهای شما خ  بسيار هر

دارم، آيا شما بايد مرا کمتر دوست  اگر من شما را بيشتر دوست می. نخواهم داشت
  بداريد؟ 

گوييد چون  ام، البد می اّما حتی اگر بپذيريد که خود بر دوش شما باری نبوده١۶
 آنان که طۀواس  ا بهآي١٧. برداری کرده باشم نحوی از شما بهره  شخصی مکارم، بايد به

آن داشتم که نزد شما  من تيتوس را بر١٨نزدتان فرستادم از شما سوءاستفاده کردم؟ 
آيا تيتوس از شما سوءاستفاده کرد؟ آيا ما . بيايد و برادرمان را نيز همراهش فرستادم

  نيز به همين شيوه رفتار نکرديم و همين َروّيه را در پيش نگرفتيم؟ 

کوشيم در برابر شما از خود دفاع کنيم؟  ايد که می ر اين تصور بودهآيا تا اينجا ب١٩
کنيم،  آنچه می  اند، و هر گوييم که در مسيح ما در حضور خدا و همچون کسانی سخن می

گونه   زيرا بيم آن دارم که نزدتان بيايم و شما را آن٢٠. ای عزيزان، برای بنای شماست
بيم آن دارم که در . که انتظار داريد، نبينيد را چنانکه انتظار دارم، نبينم، و شما نيز م

و ٢١. نظمی ببينم ميان شما جدال، حسد، خشم، خودخواهی، افترا، غيبت، غرور و بی
نيز بيم آن دارم که چون نزد شما آيم، خدا بار ديگر مرا در حضور شما فروتن سازد و 

عفتی و عياشی خود توبه  یخاطر برخی که در گذشته گناه کرده و از ناپاکی، ب  من به
  . اند، اندوهگين شوم نکرده

   ١٣دوم قرنتيان 
  آخرين هشدارها 

هر سخنی با گواهی دو يا سه شاهد «. آيم اين سّومين بار است که به ديدارتان می١
من در ديدار دّوم خود، کسانی را که در گذشته مرتکب گناه شده ٢» .ثابت خواهد شد
دهم  ا هشدار دادم و اکنون نيز در غياب خود باز هشدار میکس ديگر ر بودند، و نيز هر

خواهيد بر  زيرا شما حّجت می٣. که وقتی نزدتان بيايم، بر کسی آسان نخواهم گرفت
او در قبال شما ضعيف نيست، بلکه در ميان شما . گويد اينکه مسيح در من سخن می

به . کند دا زيست میچند در ضعف مصلوب شد، اّما به قدرت خ  زيرا هر۴. تواناست
سان، ما نيز در او ضعيفيم، اّما با او در قبال شما به قدرت خدا زيست خواهيم   همين
  . کرد

آيا . خود را محک بزنيد. خود را بيازماييد تا ببينيد آيا در ايمان هستيد يا نه۵
و ۶! آنکه در اين آزمايش مردود بشويد يابيد که عيسی مسيح در شماست؟ مگر درنمی

دعای ما به درگاه خدا اين است که مرتکب ٧. ايم يدوارم پی ببريد که ما مردود نشدهام
ايم، بلکه تا شما  خطايی نشويد؛ نه تا معلوم شود که ما از آزمايش سرافراز بيرون آمده

زيرا ٨. ايم نظر آيد که ما مردود شده  آنچه را که درست است، انجام دهيد، حتی اگر به



کنيم برای حقيقت  آنچه می  خالف حقيقت انجام دهيم، بلکه هر  ی برتوانيم هيچ عمل نمی
گاه ما ضعيف باشيم و شما قوی، موجب شاديمان خواهد بود، و دعای   زيرا هر٩. است

خاطر، در غيابم اين مطالب را به شما  به همين١٠. ما اين است که شما احيا شويد
عمل استفاده کنم،  اقتدار خود با شدتنويسم تا وقتی نزدتان آمدم، مجبور نباشم از  می

  . اقتداری که خداوند نه برای ويران کردن، بلکه برای بنا به من داده است

  خاتمه 

در خاتمه، ای برادران، شاد باشيد؛ احيا شويد؛ پند گيريد؛ همرأی باشيد؛ و در ١١
  . صلح و صفا زندگی کنيد، که خدای محبت و صلح و صفا با شما خواهد بود

 مقّدسان، شما را سالم مۀه١٣. ای مقّدس سالم گوييد ديگر را به بوسهيک١٢
  . فرستند می

  . شما بادمۀهالقدس با  فيض خداونْد عيسی مسيح، محبت خدا و رفاقت روح١۴

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ن پوُلس رسول به َغالطيامۀنا
  ١غالطيان 

 انسان، بلکه طۀسوا  از پوُلس، رسولی که رسالتش نه از جانب انسانها و نه به١
و نيز از ٢ عيسی مسيح و خدای پدر است که او را از مردگان برخيزانيد، طۀواس  به
  اند،   برادرانی که با منمۀه

  : به کليساهای َغالطيه

که ۴فيض و آرامش بر شما باد، از جانب خدا، پدر ما، و خداونْد عيسی مسيح ٣
 خدا و پدر ما از عصِر شريِر ۀرادجان خود را در راه گناهان ما داد تا ما را به ا

  . آمين. او را تا ابد جالل باد۵. حاضر رهايی بخشد

  انجيلی ديگر نيست 

خوانده    فيض مسيح فراطۀواس  در شگفتم که شما بدين زودی از آن که شما را به۶
البته انجيلی ديگر وجود ندارد، ٧. رويد سوی انجيلی ديگر می  است رويگردان شده، به

آنند که انجيل مسيح را تحريف  سازند و بر سانی هستند که فکرتان را مغشوش میاّما ک
ای از آسمان، انجيلی غير از آنچه ما به شما بشارت  اّما حتی اگر ما يا فرشته٨. کنند

اگر کسی : گويم چنانکه پيشتر گفتيم، اکنون باز می٩! داديم موعظه کند، ملعون باد
  ! به شما موعظه کند، ملعون بادانجيلی غير از آنچه پذيرفتيد 

کوشم مردم را خشنود سازم؟  خواهم يا تأييد خدا را؟ آيا می آيا تأييد مردم را می١٠
  . بودم اگر همچنان در پی خشنودی مردم بودم، خادم مسيح نمی

  منشأ الهی رسالت پوُلس 

 تۀرداخخواهم بدانيد انجيلی که من بدان بشارت دادم، ساخته و پ ای برادران، می١١
زيرا من آن را از انسان نيافتم، و کسی نيز آن را به من نياموخت؛ بلکه ١٢بشر نيست، 

  .  عيسی مسيح دريافت کردمفۀآن را از طريق مکاش

ايد، که چه بسيار کليسای خدا   مرا در دين يهود شنيدهتۀشما وصف زندگی گذش١٣
يگری از بسياری از و در يهود١۴. کردم رسانيدم و آن را ويران می را آزار می

اّما ١۵. نهايت غيور بودم َهمساالِن قوم خود پيشی گرفته و در اجرای سّنتهای پدران، بی
 فيض خود مرا طۀواس  چون خشنودی او که مرا از بطن مادرم وقف کار خود کرد و به

که پسر خود را در من آشکار سازد تا بدو در ميان ١۶خواند در اين بود   فرا



و به اورشليم ١٧شارت دهم، در آن زمان با هيچ انسانی مشورت نکردم، غيريهوديان ب
نيز، نزد آنان که پيش از من رسول بودند، نرفتم؛ بلکه راهی عربستان شدم و سپس به 

  . دمشق بازگشتم

آنگاه پس از سه سال، به اورشليم رفتم تا کيفا را ديدار کنم، و پانزده روز نزد ١٨
. جز يعقوب، برادر خداوند، کسی ديگر را نديدم   رسوالن، بهاّما از ساير١٩. او ماندم

پس از ٢١. نويسم دروغ نيست دهم که آنچه می در حضور خدا به شما اطمينان می٢٠
در آن زمان هنوز کليساهای يهوديه که در ٢٢. آن، به نواحی سوريه و کيليکيه رفتم

آن مردی که پيشتر « بودند، آنها فقط شنيده٢٣. شناختند مسيح هستند، مرا به چهره نمی
دهد که در گذشته به نابودی  داشت، اکنون به همان ايمان بشارت می آزار بر ما روا می
  . کردند خاطر من خدا را تمجيد می  و آنان به٢۴» .آن کمر بسته بود

   ٢غالطيان 
  پذيرفته شدن پوُلس از جانب ساير رسوالن 

با به اورشليم رفتم و تيتوس را نيز با بار همراه برنا پس از چهارده سال، ديگر١
در آنجا انجيلی را که در . ای بود اّما اين بار، رفتنم در پی دريافت مکاشفه٢. خود بردم

کنم بديشان عرضه داشتم؛ البته در خلوت، و نيز تنها به  ميان غيريهوديان موعظه می
مسفرم تيتوس، با اينکه اّما حتی ه٣. رهبران سرشناس، مبادا بيهوده بدوم يا دويده باشم

اين بدان سبب پيش آمد که بعضی از برادراِن ۴. يونانی بود، مجبور نشد ختنه شود
دروغين، مخفيانه در جمع ما رخنه کرده بودند تا آن آزادی را که در مسيْح عيسی 

ولی ما دمی هم تسليم آنها نشديم تا ۵. داريم جاسوسی کنند و ما را به بندگی بکشانند
  . نجيل نزد شما ثابت بماندحقيقت ا

که بودند مرا   آنان هر-اّما آن رهبران سرشناس چيزی بر پيام من نيفزودند ۶
بلکه ِبَعکس، ايشان ٧ - کند  کند، زيرا خدا بر صورت ظاهر قضاوت نمی تفاوتی نمی

گونه که    رسانيدن انجيل به غيريهوديان به من سپرده شده است، همانفۀدريافتند که وظي
زيرا همان خدايی که از ٨.  رسانيدن انجيل به يهوديان به ِپطُرس سپرده شده بودۀفوظي

طريق ِپطُرس چونان رسوِل يهوديان عمل کرد، از طريق من نيز چون رسوِل 
پس چون يعقوب و ِپطُرس و يوحنا که مشهور به ارکان بودند ٩. غيريهوديان عمل نمود

، به من و برنابا دست رفاقت دادند و فيضی را که نصيب من شده بود مشاهده کردند
فقط خواستند که فقرا را ١٠. توافق شد که ما نزد غيريهوديان برويم و آنان نزد يهوديان

  . به ياد داشته باشيم، که البته اين بواقع کاری بود که من خود نيز مشتاق انجامش بودم

  مخالفت پوُلس با ِپطُرس 

 با او روياروی مخالفت کردم، چه آشکارا اّما چون ِپطُرس به َانطاکيه آمد،١١
زيرا پيش از آنکه کسانی از جانب يعقوب درآيند، با غيريهوديان ١٢. تقصيرکار بود
که از اهل  شد، اّما همين که آنها آمدند، پا پس کشيد و خود را جدا کرد، چرا همسفره می



ای که حتی  گونه  د، بهساير يهوديان نيز در اين رياکاری به او پيوستن١٣. ختنه بيم داشت
  . برنابا نيز در رياکاری آنان گرفتار آمد

زنند، در حضور همه  اّما چون ديدم در راستای حقيقِت انجيل استوار گام نمی١۴
کنی،  اگر تو، با اينکه يهودی هستی، همچون غيريهوديان زندگی می«: ِپطُرس را گفتم

داری که از رسوم يهوديان  مینه چون يهوديان، چگونه است که غيريهوديان را وا
  » پيروی کنند؟

دانيم که  می١۶، »غيريهودی گناهکار«اصطالح  ايم و نه به زاده ما که يهودی١۵
پس ما . شود انسان نه با اعمال شريعت، بلکه با ايمان به عيسی مسيح پارسا شمرده می
ه شويم و نه با خود نيز به مسيْح عيسی ايمان آورديم تا با ايمان به مسيح پارسا شمرد

  . شود اعمال شريعت، زيرا هيچ بشری از راه انجام اعمال شريعت پارسا شمرده نمی

 مسيح هستيم، معلوم طۀواس  اّما اگر در حالی که در پی پارسا شمرده شدن به١٧
! روی هيچ شود که گناهکاريم، آيا اين بدان معنی است که مسيح مشّوق گناه است؟ به

دهم  که خود ويران کردم از نو بنا کنم، در آن صورت نشان میزيرا اگر آنچه را ١٨
 خوِد شريعت، نسبت به شريعت ُمردم تا طۀواس  زيرا من به١٩. که به شريعت نافرمانم
کنم،  ام، و ديگر من نيستم که زندگی می با مسيح بر صليب شده٢٠. برای خدا زيست کنم

کنم، با  دگی که اکنون در جسم میکند؛ و اين زن بلکه مسيح است که در من زندگی می
فيض خدا ٢١. خاطر من داد  ايمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به

آمد، پس مسيح بيهوده  دست می  شمارم، زيرا اگر پارسايی از راه شريعت به را باطل نمی
  . مرد

   ٣غالطيان 
  ايمان يا اعمال شريعت؟ 

 را افسون کرده است؟ زيرا در برابر چشمان ای َغالطيان نادان، چه کسی شما١
آيا : خواهم اين را بدانم فقط می٢. خود شما عيسی مسيِح مصلوب بروشنی نقش گرديد

آيا تا اين حد نادانيد ٣روح را با انجام اعمال شريعت يافتيد يا با ايمان به آنچه شنيديد؟ 
 مۀهآيا ۴ه مقصد برسيد؟ خواهيد با تالش انسانی ب که با روح آغاز کرديد و اکنون می

آيا خدا از ۵! آن چيزها بيهوده بر شما گذشته است؟ مگر اينکه براستی بيهوده بوده باشد
سازد که اعمال  کند و معجزات در ميان شما ظاهر می آن جهت روح را به شما عطا می

ابراهيم چنانکه ۶رو که به آنچه شنيديد ايمان داريد؟   آوريد، يا از آن جا می شريعت را به
بينيد که کسانی  پس می٧» .به خدا ايمان آورد و اين برای او پارسايی شمرده شد«

و کتاب چون پيشتر ديد که خدا غيريهوديان ٨. اند که به ايمان تکيه دارند فرزند ابراهيم
رو، پيشاپيش به ابراهيم بشارت داد که    ايمان پارسا خواهد شمرد، از اينيۀرا بر پا

پس آنها که به ايمان اتکا دارند، با ٩» . تو برکت خواهند يافتطۀواس  هتمام قومها ب«
  . يابند ابراهيِم ايماندار برکت می



که  اند، چرا زيرا آنان که بر انجام اعمال شريعت تکيه دارند، همگی دچار لعنت١٠
» .که به تمام آنچه در کتاب شريعت نوشته شده عمل نکند ملعون باد هر«: آمده است

شود، زيرا   شريعت نزد خدا پارسا شمرده نمیطۀواس  کس به ح است که هيچواض١١
اّما شريعت بر ايمان متکی نيست، بلکه ١٢» .پارسا به ايمان زيست خواهد کرد«
جای  مسيح به١٣» . آنها حيات خواهد داشتطۀواس  عمل آَوَرد، به  کسی که اينها را به«

که  هر«عت بازخريد کرد، زيرا نوشته شده که گونه ما را از لعنت شري  ما لعن شد و اين
او چنين کرد تا برکت ابراهيم در مسيْح عيسی ١۴» .به دار آويخته شود ملعون است

نصيب غيريهوديان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود، از راه ايمان 
  . دريافت کنيم

   خدا ۀشريعت و وعد

تواند حتی  کس نمی هيچ. مره مثالی بياورمای برادران، بگذاريد از زندگی روز١۵
ها  حال، وعده١۶. عهدی بشری را که رسميت يافته باشد، لغو کند يا چيزی بدان بيفزايد

 بسياری ۀچنانکه گويی دربار» و به نسلها،«گويد  نمی. به ابراهيم و به نسل او داده شد
سخن من ١٧. استکه مقصود يک تن يعنی مسيح » نسل تو،«گويد به  باشد، بلکه می

شريعتی که چهارصد و سی سال بعد آمد، عهدی را که خدا پيشتر بسته بود : اين است
زيرا اگر ميراث بر شريعت استوار ١٨. ای که وعده باطل گردد گونه  کرد، به لغو نمی

  . باشد، ديگر بر وعده استوار نيست؛ اّما خدا آن را از راه وعده به ابراهيم عطا فرمود

سبب نافرمانيها افزوده شد، آن هم   د از شريعت چه بود؟ شريعت بهپس مقصو١٩
 لۀوسي  شريعت به. که وعده به او اشاره داشت، بيايد» نسل«تنها تا زمانی که آن 

 يک طرف ۀای تنها نمايند اّما هر واسطه٢٠. ای مقرر گرديد دست واسطه  فرشتگان و به
  . آنکه خدا يکی است نيست، حال

زيرا اگر شريعتی داده ! روی هيچ های خداست؟ به خالف وعده  ت برپس آيا شريع٢١
يقين پارسايی نيز از راه شريعت   توانست حيات ببخشد، در آن صورت به شده بود که می

اّما کتاب اعالم داشت که همه در بند گناه اسيرند، تا آنچه وعده داده ٢٢. آمد فراهم می
  . ه ايمانداران عطا شود ايمان به عيسی مسيح بيۀشده بود بر پا

برديم و تا ظهور ايمان در  سر می  پيش از آمدن ايمان، تحت مراقبت شريعت به٢٣
پس شريعت به تربيت ما گماشته شد تا زمانی که مسيح بيايد ٢۴. شديم بند نگاه داشته می

 اّما اکنون که ايمان آمده، ديگر زير دسِت آن٢۵.  ايمان پارسا شمرده شويملۀوسي  و به
  . گماشته نيستيم

  فرزندان خدا 

که  چرا٢٧.  ايمان، پسران خداييدطۀواس  زيرا در مسيْح عيسی، شما همه به٢۶
ديگر نه يهودی معنی ٢٨. بر کرديد همگی شما که در مسيح تعميد يافتيد، مسيح را در

دارد نه يونانی، نه غالم نه آزاد، نه مرد نه زن، زيرا شما همگی در مسيْح عيسی يکی 



بر وعده،  ايد و بنا و حال اگر شما از آِن مسيح هستيد، پس نسل ابراهيم٢٩. ستيده
  . وارثان نيز هستيد

   ۴غالطيان 
تا زمانی که وارث صغير است، با غالم فرقی ندارد، : باری سخن من اين است١
و تا زمانی که پدرش تعيين کرده است زير دست قّيمان و ٢. چيز باشد چند مالک همه  هر
تا زمانی که ما صغير بوديم، در بندگی : گونه است  در مورد ما نيز به همين٣. ستوکال

رسيد، خدا پسر   کمال فرا اّما چون زمان مقرر به۴. برديم سر می  اصول ابتدايی دنيا به
تا آنان را که زير ۵دنيا آمد،   خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زير شريعت به

پس چون ۶. دست آوريم  ند، و تا مقام پسرخواندگی را بهشريعت بودند بازخريد ک
» .َاّبا، پدر«دهد  می  پسرانيد، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در

 خدا وارث طۀواس  سان، ديگر غالم نيستی، بلکه پسری؛ و چون پسری، پس به  بدين٧
  . نيز هستی

  نگرانی پوُلس برای َغالطيان 

کرديد که در  شناختيد، چيزهايی را بندگی می اين، زمانی که خدا را نمیپيش از ٨
شناسيد، يا بهتر بگويم، خدا شما را  اّما اکنون که خدا را می٩. حقيقت خدا نيستند

گرديد؟  سوی آن اصول سست و فرومايه بازمی  شناسد، چگونه است که ديگر بار به می
روزها و ماهها و فصلها و سالها را ١٠نيد؟ خواهيد آنها را از سر نو بندگی ک آيا می
  . ترسم رنجهايی که برايتان کشيدم به هدر رفته باشد می١١! داريد نگاه می

ای برادران، از شما تمنا دارم که همچون من بشويد، زيرا من نيز همانند شما ١٢
 سبب ام دانيد، اّول بار، بيماری جسمی چنانکه می١٣. در حقم هيچ بدی نکرديد. ام شده

چند وضع جسمی من برای شما   اّما هر١۴. شد که بشارت انجيل را به شما برسانم
برعکس، چنان مرا .  تحقير يا با کراهت نگاه نکرديدۀآزمايشی بود، ليکن به من به ديد

پس ١۵. ای از جانب خدا و يا خوِد مسيْح عيسی بودم بگرمی پذيرا شديد که گويی فرشته
توانستيد، حتی چشمان  توانم شهادت بدهم که اگر می ؟ میکجاست آن شور و شعف شما

گويم  آيا اکنون چون حقيقت را به شما می١۶. داديد خود را بيرون آورده به من می
  ام؟  دشمنتان شده

خواهند شما را  آنان می. آن اشخاص برای شما غيرت دارند، اّما نه با قصد نيکو١٧
داشتن نيکوست،  غيرت١٨. شته باشيداز ما جدا کنند تا برای خودشان غيرت دا

. شرطی که با قصد نيکو باشد و هميشگی، نه فقط زمانی که من با شما هستم  به
کاش ٢٠زا دارم تا مسيح در شما شکل بگيرد،  فرزندان عزيزم، که برايتان باز درِد١٩
  . دادم، زيرا از شما در شگفتم اکنون نزدتان بودم تا لحن خود را تغيير می هم

  ر و سارا هاج



خواهيد زير شريعت باشيد، به من بگوييد، آيا از آنچه شريعت  شما که می٢١
زيرا نوشته شده که ابراهيم دو پسر داشت، يکی از کنيزی و ٢٢گويد آگاه نيستيد؟  می

 معموِل انسانی تولد يافت؛ اّما تولد پسِر زِن ۀشيو  پسر کنيز به٢٣. ديگری از زنی آزاد
  . دآزاد، حاصل وعده بو

يکی از . اين دو زن، به دو عهد اشاره دارند. وار تلقی کرد توان تمثيل اين را می٢۴
هاجر سيناست، که ٢۵. او هاجر است: زايد کوه سيناست، که فرزندانی برای بندگی می

کوهی است در عربستان، و بر شهر اورشليم کنونی انطباق دارد، زيرا با فرزندانش در 
که  چرا٢٧.  ماستمۀهاّما اورشليِم باال آزاد است، که مادر ٢۶. َبرد سر می  بندگی به

  : نوشته شده است

  شاد باش، ای نازا، «

  زايی؛  ای که فرزندان نمی

  فرياد کن و بانگ شادی برآور، 

  ای؛  ای که درد زايمان نکشيده

  کس  زيرا فرزندان زن بی

  » .از فرزندان زن شويمند بيشترند

در آن زمان، پسری ٢٩. ايد مچون اسحاق فرزندان وعدهاّما شما ای برادران، ه٢٨
امروز . داد مدد روح به دنيا آمد آزار می   معموِل انسانی زاده شد، او را که بهۀشيو  که به

کنيز و پسرش را بيرون کن، زيرا پسر «گويد؟  اّما کتاب چه می٣٠. نيز چنين است
ی برادران، ما فرزندان کنيز پس ا٣١» .کنيز هرگز با پسر زن آزاد وارث نخواهد شد

  . نيستيم، بلکه از زن آزاديم

   ۵غالطيان 
  آزادی در مسيح 

پس استوار بايستيد و خود را بار ديگر . مسيح ما را آزاد کرد تا آزاد باشيم١
  . گرفتار يوغ بندگی نکنيد

گويم که اگر ختنه شويد،  من، پوُلس، به شما می!  گوش کنيدۀگويم آويز آنچه می٢
کسی که ختنه شود اعالم  يک بار ديگر به هر٣.  برايتان هيچ سودی نخواهد داشتمسيح
کوشيد با اجرای  شما که می۴. کنم که موّظف به نگاه داشتن تمام شريعت خواهد بود می

زيرا در ۵. ايد دور افتاده  شريعت پارسا شمرده شويد، از مسيح بيگانه شده و از فيض به
کشيم که در اميدش   ما مشتاقانه انتظار آن پارسايی را میروح و از راه ايمان است که



ناشدگی، بلکه مهم  زيرا در مسيْح عيسی نه ختنه اهمّيتی دارد نه ختنه۶. بريم سر می  به
  . کند ايمانی است که از راه محبت عمل می

گونه   اين٨چه کسی سد راهتان شد تا حقيقت را پيروی نکنيد؟ . دويديد خوب می٧
آمدن  اندکی خميرمايه، موجب َور«٩. خواند، نيست می  ز او که شما را فراانگيزش، ا

اّما آن .  ديگری نخواهيد داشتۀدر خداوند يقين دارم که عقيد١٠» .شود تمام خمير می
ای برادران، ١١. که باشد، به سزای عملش خواهد رسيد سازد، هر که شما را مشوش می

ديدم؟ زيرا در آن صورت،  چرا ديگر آزار میکردم،  اگر من هنوز ختنه را موعظه می
و اّما در خصوص آنان که شما را مشوش ١٢. رفت ناخوشايندی صليب از ميان می

  ! انداختند کردند و خود را يکباره از مردی می که کار را تمام می سازند، کاش می

 برای ايد، اّما آزادی خود را فرصتی خوانده شده  ای برادران، شما به آزادی فرا١٣
زيرا تمام شريعت در ١۴. ارضای نفس مسازيد، بلکه با محبت، يکديگر را خدمت کنيد

» .ات را همچون خويشتن دوست بدار همسايه«شود و آن اينکه  يک حکم خالصه می
دست يکديگر   ولی اگر به گزيدن و دريدن يکديگر ادامه دهيد، مواظب باشيد که به١۵

  . از ميان نرويد

  زندگی در روح 

زيرا ١٧. جا نخواهيد آورد گويم به روح رفتار کنيد که تمايالت نفس را به اّما می١۶
ضد   خالف نفس؛ و اين دو بر  خالف روح است و تمايالت روح بر  تمايالت نفس بر

اّما اگر ١٨. جا آوريد خواهيد، به آنچه را که می  توانيد هر ای که ديگر نمی گونه  اند، به هم
  . دست روح باشد، ديگر زير شريعت نخواهيد بود  عنان هدايتتان به

پرستی و  بت٢٠عفتی، ناپاکی، و هرزگی؛  بی: اعمال نفس روشن است١٩
حسد؛ ٢١بندی،  طلبی، نفاق، دسته جويی، رشک، خشم؛ جاه جادوگری؛ دشمنی، ستيزه
گان گويم که کنند چنانکه پيشتر به شما هشدار دادم، باز می. مستی، عياشی و مانند اينها

  . چنين کارها پادشاهی خدا را به ميراث نخواهند برد

 روح، محبت، خوشی، آرامش، صبر، مهربانی، نيکويی، وفاداری، ۀاّما ثمر٢٢
آنان که به مسيْح ٢۴. هيچ شريعتی مخالف اينها نيست. فروتنی و خويشتنداری است٢٣

اگر به ٢۵. اند  هوسها و تمايالتش بر صليب کشيدهمۀهعيسی تعلق دارند، نفس را با 
خشم آوردن   خودپسند نباشيم و از به٢۶. کنيم، به روح نيز رفتار کنيم روح زيست می

  . يکديگر و حسادت نسبت به هم دست بداريم

   ۶غالطيان 
  نيکی کردن به همه 

ای برادران، اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستيد او را با ١
حال، بهوش باش که خود نيز در وسوسه  در عين. انيدماليمت به راه راست بازگرد



جا خواهيد  گونه شريعت مسيح را به  بارهای سنگين يکديگر را حمل کنيد که اين٢. نيفتی
که بواقع کسی  ای پندارد، در حالی زيرا اگر کسی خويشتن را فرد برجسته٣. آورد

صورت فخر   در آن. مايدکس بايد اعمال خود را بياز هر۴. دهد نباشد، خود را فريب می
کس بار خود  زيرا هر۵. آنکه خود را با ديگران مقايسه کند او به خودش خواهد بود، بی

  . را خواهد ُبرد

  . چيز نيکو سهيم سازد بيند، بايد آموزگار خود را در هر که از کالم آموزش می هر۶

همان را درو چه بکارد،   انسان هر. توان استهزا کرد خدا را نمی: فريب نخوريد٧
کارد، از نفْس تباهی درو خواهد کرد؛ اّما  کسی که برای نْفس خود می٨. خواهد کرد

لذا از انجام ٩. کارد، از روْح حيات جاويدان درو خواهد نمود کسی که برای روح می
کار نيک خسته نشويم، زيرا اگر دست از کار برنداريم، در زمان مناسب محصول را 

  . ويژه به اهل بيت ايمان س تا فرصت داريم به همه نيکی کنيم، بهپ١٠. درو خواهيم کرد

  نه ختنه، بلکه خلقت جديد 

آنان که ١٢! نگارم دست خود برايتان می  ببينيد با چه حروف درشتی به١١
کنند که ختنه شويد، تنها به  ظاهر خوب نشان دهند، وادارتان می  خواهند خود را به می

شوند  زيرا حتی آنان که ختنه می١٣. ب مسيح آزار نبينندخاطر صلي  اين نّيت که به
. خواهند شما ختنه شويد تا به جسم شما افتخار کنند کنند، بلکه می شريعت را اجرا نمی

اّما مباد که من هرگز به چيزی افتخار کنم جز به صليب خداوندمان عيسی مسيح، ١۴
زيرا نه ختنه چيزی ١۵.  دنيا آن، دنيا برای من بر صليب شد و من برایطۀواس  که به

 آنان را که از اين مۀه١۶. ناشدگی؛ آنچه اهمّيت دارد خلقت جديد است است نه ختنه
  . کنند، و اسرائيل خدا را، آرامش و رحمت باد اصل پيروی می

از اين پس کسی رنج بر من روا ندارد، زيرا من در بدن خود داغهای عيسی را ١٧
  . دارم

  !آمين! داوند ما عيسی مسيح با روح شما بادای برادران، فيض خ١٨

 

  

  

  

  

  



  

  ن پوُلس رسول به ِاِفُسسيامۀنا
  ١افسسيان 

  خواست خدا رسول مسيْح عيسی است،   از پوُلس که به١

  : به مقّدساِن ساکن در شهر ِاِفُسس، به آنان که در مسيْح عيسی وفادارند

  . سيح، بر شما بادفيض و آرامش از سوی خدا، پدر ما، و خداونْد عيسی م٢

  برکات روحانی در مسيح 

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح، که ما را در مسيح به هر برکت ٣
زيرا پيش از آفرينش جهان، ما را ۴. روحانی در جايهای آسمانی مبارک ساخته است
 بر خشنودی بنا۵و از محبت، . عيب باشيم در وی برگزيد تا در حضورش مقّدس و بی

 عيسی مسيح از مقام پسرخواندگی او طۀواس   خود، ما را از پيش تعيين کرد تا بهۀاراد
تا بدين وسيله فيض پرجالل او ستوده شود، فيضی که در آن ۶. برخوردار شويم

ايم،   خون وی بازخريد شدهطۀواس  در او، به٧. محبوب برايگان به ما بخشيده شده است
همراه با ٨ غنای فيض خود، ۀ که آن را به اندازکه اين همان آمرزش گناهان است،

 خود را به ما ۀاو راز اراد٩. حکمت و فهم کامل، بفراوانی به ما بخشيده است
 اموِر کماِل ۀبرای ادار١٠بر خشنودی و قصد نيکوی او در مسيح  اين بنا. شناسانيد

 خواه آنچه بر چيز را، خواه آنچه در آسمان و و آن اراده اين است که همه. دوران بود
  . آورد  زمين است، در يکی يعنی مسيح گرد

چيز را مطابق رأی  بر قصد او که همه ما نيز در وی ميراث او گشتيم، زيرا بنا١١
تا ما که نخستين کسانی بوديم که ١٢. دهد، از پيش تعيين شده بوديم  خود انجام میۀاراد

و شما نيز در او جای گرفتيد، آنگاه ١٣.  ستايِش جالل او باشيميۀبه مسيح اميد بستيم، ما
که پياِم حقيقت، يعنی بشارِت نجات خود را شنيديد؛ و در او نيز چون ايمان آورديد، با 

 ميراث ماست برای تضمين بازخريد آنان که نۀکه بيعا١۴القدِس موعود ُمهر شديد،  روح
  . از آِن خدايند، تا جالل او ستوده شود

  شکرگزاری و دعا 

رو من نيز چون وصف ايمان شما را به عيسای خداوند و محبتتان را به   از اين١۵
ام، بلکه پيوسته شما  نايستاده  از شکرگزاری برای وجود شما باز١۶ مقّدسان شنيدم، مۀه

از خدای خداوند ما عيسی مسيح، آن پدر پرجالل، ١٧کنم و  را در دعاهای خود ياد می
تا ١٨ر شناخت خود به شما عطا فرمايد، خواهم که روح حکمت و مکاشفه را د می

خوانده است، بشناسيد و به   چشمان دلتان روشن شده، اميدی را که خدا شما را بدان فرا
نهايت عظيم او نسبت  و از قدرت بی١٩ببريد  ميراث غنی و پرجالل او در مقّدسان پی



 مقتدر خداست اين قدرت، برخاسته از عمِل نيروی. به ما که ايمان داريم، آگاه شويد
کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخيزانيد و در   که آن را در مسيح به٢٠

بس فراتر از هر رياست و قدرت و ٢١جايهای آسمانی، بر دست راست خود نشانيد، 
نيرو و حاکميت، و هر نامی که چه در اين عصر و چه در عصر آينده ممکن است از 

 را زير قدمهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کليسا چيز و همه٢٢. آِن کسی شود
چيز را از هر لحاظ  کليسايی که بدن اوست، يعنی ُپری او که همه٢٣چيز باشد،  َسِر همه
  . سازد ُپر می

   ٢افسسيان 
  زندگی تازه در مسيح 

و زمانی در آنها گام ٢سبب نافرمانيها و گناهان خود مرده بوديد،   و اّما شما به١
کرديد، از  زديد، آنگاه که از روشهای اين دنيا و از رئيس قدرت هوا پيروی می می

ما نيز جملگی زمانی در ميان ٣. کند اکنون در سرکشان عمل می همان روحی که هم
ها و افکار آن را  کرديم و خواسته زيستيم، و از هوای نفس خود پيروی می ايشان می

اّما ۴. طبع محکوم به غضب خدا بوديم  ران، بهآورديم؛ ما نيز همچون ديگ جا می به
حتی زمانی که ۵خاطر محبت عظيم خود به ما،   خدايی که در رحمانيت دولتمند است، به

 پس، از راه فيض نجات - در نافرمانيهای خود مرده بوديم، ما را با مسيح زنده کرد 
تا ٧مسيْح عيسی نشانيد، و ما را با مسيح برخيزانيد و در جايهای آسمانی با ۶ايد؛  يافته

 مهربانی خود طۀواس  مانند خود را در مسيْح عيسی، به در عصر آينده، فيض غنی و بی
 و اين از خودتان -ايد  زيرا به فيض و از راه ايمان نجات يافته٨. نسبت به ما نشان دهد

يرا ز١٠. کس نتواند به خود ببالد و نه از اعمال، تا هيچ٩ -نيست، بلکه عطای خداست 
ايم تا کارهای نيک انجام دهيم،   دست خداييم، و در مسيْح عيسی آفريده شدهتۀساخ

  . کارهايی که خدا از پيش مهيا کرد تا در آنها گام برداريم

  يگانگی در مسيح 

خوانند  می» شده ختنه«ايد، و آنان که خود را  پس شما که غيريهود به دنيا آمده١١
دست    آنان عملی جسمانی است که بهنۀکه خت  در حالی-نامند  می» ناشده ختنه«شما را 

که زمانی از مسيح جدا، از ١٢ شما بايد به ياد داشته باشيد - انسان انجام شده است 
خدا در  اميد و بی اهليت اسرائيل محروم و با عهدهای شامل وعده، بيگانه بوديد، و بی

سی، شما که زمانی دور بوديد، اّما اکنون در مسيْح عي١٣. برديد سر می  اين جهان به
  . ايد  خون مسيح نزديک آورده شدهطۀواس  به

او ديوار . زيرا او خوْد صلح ماست، که اين دو گروه را يکی ساخته است١۴
و دشمنی، يعنی شريعت را که شامل قوانين و ١۵ريخته   جدايی را که در ميان بود فرو

قصد که از آن دو يک انسان نوين  مقررات بود، در بدن خود باطل کرده است، بدين
 طۀواس  و هر دو گروه را در يک بدن با خدا آشتی دهد، به١۶آفريده، صلح پديد آورد 

او آمد و بشارت صلح را به شما که دور ١٧. صليب خود که بر آن دشمنی را کشت



 او، هر دو، توسط يک طۀواس  زيرا به١٨بوديد و به آنان که نزديک بودند، رسانيد، 
  .  به حضور پدر دسترسی داريمروح

 خداييد؛ ۀپس ديگر نه بيگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقّدسان و عضو خانواد١٩
ايد، که عيسی مسيح خوْد سنگ اصلی آن   رسوالن و انبيا بنا شدهۀو بر شالود٢٠

صورت معبدی مقّدس در خداوند   پيوندد و به در او تمامی اين بنا به هم می٢١. بناست
صورت مسکنی درآييد که خدا   شويد تا به و در او شما نيز با هم بنا می٢٢. شود یپا م  بر
  .  روحش در آن ساکن استطۀواس  به

   ٣افسسيان 
  پوُلس، واعظ غيريهوديان 

 - خاطر شما غيريهوديان زندانی مسيْح عيسی هستم   رو من، پوُلس، که به  از اين١
که برای شما به من بخشيده شده است،  کارگزاری فيض خدا ۀگمان شما دربار و بی٢

حال   به مقصودم رازی است که از راه مکاشفه بر من معلوم گرديد، چنانکه تا٣. ايد شنيده
توانيد به چگونگی درک من  و با خواندن آن می۴ام،   آن به شما نوشتهۀمختصری دربار

نشده بود، رازی که در نسلهای گذشته بر آدميان آشکار ۵از راز مسيح پی ببريد، 
آن ۶.  روح بر رسوالن مقّدس او و بر انبيا آشکار شده استطۀواس  گونه که اکنون به  آن

 انجيل، در ميراث و در بدن و در طۀواس  راز اين است که غيريهوديان در مسيح و به
  .  او شريکندۀبرخورداری از وعد

ست، خادم من به موهبت فيض خدا که از طريق عمل قدرت او به من عطا شده ا٧
هرچند از کمتريِن مقّدسان هم کمترم، اين فيض به من عطا شد که ٨. ام اين انجيل شده

و بر همگان طرح اجرای ٩قياِس مسيح را به غيريهوديان برسانم،  بشارِت َغناِی بی
چيز را آفريد، پوشيده  رازی را روشن سازم که طی اعصار گذشته نزد خدايی که همه

تا اکنون از طريق کليسا حکمت گوناگون خدا بر رياستها و ١٠نگاه داشته شده بود؛ 
اين مطابق است با آن قصد ازلی خدا که بدان ١١. قدرتهای جايهای آسمانی آشکار شود

 ايمان به او، طۀواس  ما در او و به١٢.  عمل پوشانيدمۀدر خداوند ما مسيْح عيسی جا
سبب مصائبی   پس تمنا دارم به١٣. متوانيم آزادانه و با اطمينان به خدا نزديک شوي می

  .  افتخار شماستيۀکه آنها ما کنم، دلسرد نشويد، چرا خاطر شما بر خود هموار می  که به

  دعا برای ايمانداران شهر ِاِفُسس 

ای در آسمان و بر  هر خانواده١۵زنم در برابر آن پدر که  رو، زانو می  از اين١۴
حسب غنای جالل خود به شما عطا   کنم که بر میو دعا ١۶گيرد،  زمين، از او نام می

تا مسيح ١٧مدد روح او قوی و نيرومند شويد،   فرمايد که در انسان باطنی خويش به
 ايمان در دلهای شما ساکن شود، و در محبت ريشه دوانيده، استوار گرديد، طۀواس  به
 و بلندای محبت مسيح  مقّدسان، به درازا و پهنا و ژرفامۀهتا توان آن بيابيد که با ١٨



 مۀه تا از -و آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است، بشناسيد ١٩پی ببريد 
  . کماالت وجود خدا آکنده شويد

نهايت   آن نيرو که در ما فعال است، بیلۀوسي  تواند به جالل باد بر او که می٢٠
 کليسا و در مسيْح بر او در٢١. آنچه بخواهيم يا تصور کنيم، عمل کند  فزونتر از هر

  . آمين! عيسی، در تمامی نسلها، تا ابد جالل باد

   ۴افسسيان 
  يگانگی در بدن مسيح 

خاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم بشايستگی دعوتی که از   پس من که به١
در کمال فروتنی و ماليمت؛ و با بردباری و ٢عمل آمده است، رفتار کنيد،   شما به

سعی تمام بکوشيد تا آن يگانگی را که از روح است،  به٣. ا تحمل کنيدمحبت يکديگر ر
زيرا يک بدن هست و يک روح، چنانکه به يک اميد ۴.  صلح حفظ کنيدتۀمدد رش  به

و يک خدا و پدر ۶يک خداوند، يک ايمان، يک تعميد؛ ۵ايد؛  خوانده شده  دعوت نيز فرا
   .همه که فوق همه، از طريق همه، و در همه است

از ٨.  بخشش مسيح، فيض بخشيده شده استۀفراخور انداز  يک از ما به اّما به هر٧
  : گويد رو می  اين

  هنگامی که به عرش برين صعود کرد، «

  اسارت را به اسيری برد 

  » .و عطايا به مردم داد

تر زمينی نيز  ، حاکی از چيست، جز آن که به جايهای پست»صعود کرد«عبارت ٩
 آسمانها بسی فراتر رفت، تا مۀهو که نزول کرد، همان است که از ا١٠نزول کرد؟ 

عنوان رسول، برخی را   و اوست که بخشيد برخی را به١١. چيز را پر سازد همه
تا ١٢عنوان شبان و معّلم،   عنوان مبشر، و برخی را به  عنوان نبی، برخی را به  به

تا زمانی که همه به ١٣بدن مسيح، مقّدسان را برای کار خدمت آماده سازند، برای بنای 
يابيم و بالغ شده، به بلندای کامل قامت مسيح  يگانگی ايمان و شناخت پسر خدا دست

  . برسيم

آنگاه ديگر همچون کودکان نخواهيم بود تا در اثر امواج به هر سو پرتاب شويم ١۴
کشند، ما  هی میهايی که برای گمرا  آدميان در نقشهلۀو باد تعاليِم گوناگون و مکر و حي

حيث تا به قامت  آميز حقيقت، از هر بلکه با بيان محبت١۵. سو براند  سو و آن  را به اين
او منشأ رشد تمامی بدن است، بدنی ١۶. او که سر است، يعنی مسيح، رشد خواهيم کرد

يابد و در اثر عمل   مفاصِل نگاهدارنده خود، به هم پيوند و اتصال میمۀه لۀوسي  که به
  . نمايد کند و خود را در محبت بنا می ناسب هر عضوش رشد میمت



  زندگی مانند فرزندان نور 

کنم که رفتار شما ديگر نبايد همانند  گويم و در خداوند تأکيد می پس اين را می١٧
عقل آنها تاريک شده ١٨. کنند اقوام دور از خدا باشد که در بطالت ذهن خود رفتار می

. اند دور افتاده  شان است، از حيات خدا به  سختدلیجۀ که نتيعلت جهالتی  است، و به
اند، خويشتن را يکسره در هرزگی رها  آنان چون هر حساسيتی را از دست داده١٩
گونه   اّما شما مسيح را بدين٢٠. آاليند که حريصانه دست به هر ناپاکی می  اند، چندان کرده

و مطابق آن حقيقت که در عيسی است،  او شنيديد ۀگمان دربار چه بی٢١نياموختيد، 
 زندگی پيشين خود، آن انسان قديم را ۀشما آموختيد که بايد به لحاظ شيو٢٢. تعليم يافتيد
 شما نو شۀبايد اندي٢٣. در آوريد  تأثير اميال فريبنده دستخوش فساد بود، از تن به که تحت
 در پارسايی و قّدوسيت بر کنيد، که آفريده شده است تا و انسان جديد را در٢۴شود، 

  . حقيقی، شبيه خدا باشد

 خود، سخن به راستی گوييد، يۀيک با همسا تافته، هر  پس، از دروغ روی بر٢۵
: » شويد، گناه نکنيد هنگامی که خشمگين می«٢۶. که ما همه، اعضای يکديگريم چرا

گر دزدی دزد دي٢٨. و ابليس را مجال ندهيد٢٧سر رسد،   مگذاريد روزتان در خشم به
نکند، بلکه به کار مشغول شود، و با دستهای خود کاری سودمند انجام دهد، تا بتواند 

  . نيازمندان را نيز چيزی دهد

دهانتان به هيچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان بتمامی برای بنای ديگران ٢٩
دا را که روح قّدوس خ٣٠. کار آيد و نيازی را برآورده، شنوندگان را فيض رساند  به

گونه تلخی، خشم،   هر٣١. ايد، غمگين مسازيد بدان برای روز رهايی مهر شده
با يکديگر ٣٢. عصبانيت، فرياد، ناسزاگويی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنيد

گونه که خدا شما را در مسيح بخشوده است، شما نيز   مهربان و دلسوز باشيد و همان
  . يکديگر را ببخشاييد

   ۵ن افسسيا
و با محبت رفتار کنيد، ٢. پس همچون فرزندانی عزيز، از خدا سرمشق بگيريد١

ای عطرآگين  چنان که مسيح هم ما را محبت کرد و جان خود را همچون قربانی و هديه
  . در راه ما به خدا تقديم نمود

پرستی حتی سخن به  گونه ناپاکی يا شهوت  عفتی يا هر مباد که در ميان شما از بی٣
گويی و سخنان مبتذل  گفتار زشت و بيهوده۴.  مقّدسان نيستتۀيان آيد، زيرا اينها شايسم

زيرا يقين بدانيد که ۵. جای آن بايد شکرگزاری کرد روی زيبنده نيست؛ به هيچ نيز به
پرست باشد، در پادشاهی مسيح و خدا  پرست، که بت عفت يا ناپاک يا شهوت هيچ بی

خاطر همين    شما را با سخنان پوچ بفريبد، زيرا بهمگذاريد کسی۶. نصيبی ندارد
  . پس با آنها شريک مشويد٧. شود چيزهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می



پس همچون فرزندان . شما زمانی تاريکی بوديد، اّما اکنون در خداونْد نور هستيد٨
بسنجيد ١٠. ستگونه نيکويی، پارسايی و راستی ا   نور، هرۀزيرا ثمر٩. نور رفتار کنيد

ثمر تاريکی سهيم نشويد، بلکه آنها  در کارهای بی١١.  خشنودی خداوند چيستيۀکه ما
آور  کنند، شرم زيرا حتی بر زبان آوردن آنچه چنين کسان در خفا می١٢. را افشا کنيد

زيرا نور است ١۴. شود  نور افشا گردد، آشکارا ديده میلۀوسي  آنچه به  اّما هر١٣. است
  : از اين جهت گفته شده است. کند ز را آشکار میچي که هر

  ای که در خوابی، بيدار شو، «

  از مردگان برخيز، 

  » .که مسيح بر تو خواهد درخشيد

کنيد، رفتاری نه چون نادانان بلکه  پس، بسيار مراقب باشيد که چگونه رفتار می١۵
پس نادان ١٧. فرصتها را غنيمت شماريد، زيرا روزهای بدی است١۶. چون دانايان

مست شراب مشويد، که شما را به ١٨. نباشيد، بلکه دريابيد که خواست خداوند چيست
هايی که از  با مزامير، سرودها و نغمه١٩. کشاند؛ بلکه از روح پر شويد هرزگی می

. روح است با يکديگر گفتگو کنيد و از صميم دل برای خداوند بسراييد و ترنم نماييد
  . چيز شکر گوييد ا به نام خداوند ما عيسی مسيح برای همههمواره خدای پدر ر٢٠

  . به حرمت مسيح، تسليم يکديگر باشيد٢١

  روابط زنان و شوهران 

زيرا ٢٣. گونه که تسليم خداوند هستيد  ای زنان، تسليم شوهران خود باشيد، همان٢٢
 آن ۀددهن شوهْر َسِر زن است، چنان که مسيح نيز َسِر کليسا، بدن خويش، و نجات

گونه که کليسا تسليم مسيح است، زنان نيز بايد در هر امری تسليم   پس همان٢۴. است
  . شوهران خود باشند

گونه که مسيح نيز کليسا را محبت   ای شوهران، زنان خود را محبت کنيد، آن٢۵
گونه کليسا را   تا آن را به آِب کالم بشويد و اين٢۶کرد و جان خويش را فدای آن نمود، 

و کليسايی درخشان را نزد خود حاضر سازد که هيچ ٢٧اهر ساخته، تقديس نمايد، ط
سان،   به همين٢٨. عيب باشد لک و چين و نقصی ديگر نداشته، بلکه مقّدس و بی

آن که زن خود را . شوهران بايد همسران خود را همچون بدن خويش محبت کنند
رگز کسی از بدن خود نفرت زيرا ه٢٩. نمايد کند، خويشتن را محبت می محبت می

کند، همچنانکه مسيح نيز از  دهد و از آن نگاهداری می ندارد، بلکه به آن خوراک می
رو مرد، پدر و مادر   از اين«٣١. زيرا ما اعضای بدن اوييم٣٠ -نمايد  کليسا مراقبت می

اين ٣٢» .خود را ترک گفته، به زن خويش خواهد پيوست، و آن دو يک تن خواهند شد
باری، هر يک ٣٣. گويم  مسيح و کليسا سخن میۀ اّما من دربار-از، بس عظيم است ر

از شما نيز بايد زن خود را همچون خويشتن محبت کند، و زن بايد شوهر خويش را 
  . حرمت نهد



   ۶افسسيان 
  روابط فرزندان و والدين 

. ن استای فرزندان، از والدين خود در خداوند اطاعت کنيد، زيرا کار درست اي١
تا کامياب «٣: ، که اين نخستين حکِم با وعده است»دار پدر و مادر خود را گرامی«٢

  » .شوی و بر زمين عمِر طوالنی کنی

ای پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازيد، بلکه آنها را با تعليم و تربيت ۴
  . خداوند بزرگ کنيد

  روابط غالمان و اربابان 

خود را با احترام و ترس، و با اخالص قلبی، اطاعت ای غالمان، اربابان زمينی ۵
و اين نيز، تنها نه هنگامی که مراقب ۶. کنيد کنيد، چنانکه گويی از مسيح اطاعت می

شما هستند، و يا برای جلب توجه آنها، بلکه همچون غالمان مسيح، خواست خدا را با 
ويی خداوند را خدمت با شور و شوق خدمت کنيد، چنانکه گ٧. جای آوريد دل و جان به

 کارهای نيکش را مۀهکس پاداش  دانيد که خداوند به هر زيرا می٨کنيد نه انسان را،  می
  . خواهد داد، خواه غالم باشد، خواه آزاد

گونه رفتار کنيد، و از تهديدشان دست   و شما ای اربابان، با غالمان خود همين٩
 هم ارباب شماست، در آسمان است، و دانيد او که هم ارباب ايشان و بداريد، زيرا می

  . نزد او کسی را بر ديگری برتری نيست

   جنگ روحانی حۀاسل

 کامل حۀاسل١١.  قدرت مقتدر او نيرومند باشيدنۀباری، در خداوند، و به پشتوا١٠
زيرا ما را کشتی ١٢. های ابليس بايستيد خدا را بر تن کنيد تا بتوانيد در برابر حيله

خون نيست، بلکه ما عليه قدرتها، عليه رياستها، عليه خداوندگاران اين گرفتن با جسم و 
پس ١٣. جنگيم دنيای تاريک، و عليه فوجهای ارواح شرير در جايهای آسمانی می

 کامل خدا را بر تن کنيد، تا در روز شر شما را يارای ايستادگی باشد، و بتوانيد حۀاسل
ميان ببنديد و  ار ايستاده، کمربند حقيقت را بهپس استو١۴. چيز، بايستيد پس از انجام همه

. پا نماييد  و کفش آمادگی برای اعالم انجيِل صلح را به١۵زره پارسايی را بر تن کنيد، 
 تيرهای آتشين آن مۀهگيريد، تا بتوانيد با آن،   همه، سپر ايمان را بر  افزون بر اين١۶

يد و شمشير روح را که کالم کالهخود نجات را بر سر نه١٧. شرور را خاموش کنيد
وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنيد و  و در همه١٨. دست گيريد  خداست، به

  .  مقّدسان دعا کنيدمۀهبرای همين بيدار و هوشيار باشيد و پيوسته با پايداری برای 



شود گشايم، کالم به من عطا  گاه دهان به سخن می  برای من نيز دعا کنيد، تا هر١٩
دعا کنيد که آن ! چند در زنجير  که سفير آنم، هر٢٠تا راز انجيل را دليرانه اعالم کنم، 

  . را با شهامت اعالم کنم، چنانکه شايسته است

  خاتمه 

کنم، تيخيکوس، برادر عزيز  برای آنکه از احوال من آگاه باشيد و بدانيد چه می٢١
منظور  من او را به همين٢٢. واهد گفتچيز را به شما خ و خادم وفادار در خداوند، همه

  . فرستم تا از احوال ما آگاه شويد، و تا او تشويقتان کند نزدتان می

از خدای پدر و عيسی مسيح خداوند، برای برادراْن آرامش و محبِت همراه با ٢٣
 کسانی که خداوند ما عيسی مسيح را دوست مۀهفيض و ناميرايی بر ٢۴. طلبم ايمان می

  .دارند می

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ن پوُلس رسول به فيليپيامۀنا
 ١فيليپيان 

  از پوُلس و تيموتائوس، خادمان مسيْح عيسی، ١

  :  مقّدسان فيليپی که در مسيْح عيسايند، از جمله ناظران و خادمانمۀهبه 

  . فيض و آرامش از جانب خدا، پدر ما، و خداوند، عيسی مسيح، بر شما باد٢

  دعا و شکرگزاری 

 مۀهو همواره در ۴گويم  آورم، خدای خود را شکر می گاه شما را به ياد می  هر٣
زيرا از روز نخست تا به امروز، در ۵کنم،  دعاهايم برای همگی شما شادمانه دعا می

يقين دارم آن که کاری نيکو در شما آغاز کرد، آن را تا ۶. ايد کار انجيل شريک بوده
 جميع شما چنين بينديشم، ۀبجاست که دربار٧. دکمال خواهد رساني  روز عيسی مسيح به

که در دل من جای داريد؛ زيرا شما همه با من در فيض خدا شريکيد، چه در  چرا
خدا شاهد است که با ٨. زنجير باشم و چه مشغول دفاع از انجيل و اثبات حقانيت آن

  .  شما هستممۀهعواطف خوِد مسيْح عيسی، مشتاق 

چه بيشتر فزونی يابد و با شناخت و بصيرت   شما هردعايم اين است که محبت ٩
تا بتوانيد چيزهای بهتر را تشخيص دهيد و در روز مسيح، پاک ١٠کامل همراه باشد، 

آيد و  بار می   عيسی مسيح بهطۀواس  و آکنده از ثمرات پارسايی باشيد که به١١عيب  و بی
  . انجامد به تجليل و سپاس خدا می

  رش انجيل زنجيرهای پوُلس و گست

خواهم بدانيد که آنچه بر من گذشت، در عمل به پيشرفت انجيل  ای برادران، می١٢
ای که بر تمامی نگهبانان کاخ سلطنتی و بر همگان عيان شد که من  گونه  به١٣انجاميد، 

و زنجيرهايم سبب شد که بيشتِر برادران، در خداوند ١۴خاطر مسيح در زنجيرم؛   به
  . واهمه بيان کنند شهامت تمام، کالم خدا را بیدل شوند تا با  قوی

آنکه بعضی ديگر  کنند، حال اّما بعضی از حسد و حس رقابت مسيح را وعظ می١۵
دانند که من برای دفاع از انجيل  کنند، زيرا می اينان از محبت چنين می١۶. نّيت با حسن

کنند، نه با  ح وعظ میطلبی به مسي اّما آنان از َسِر جاه١٧. ام در اينجا گذاشته شده
باک؟ مهم  اّما چه١٨. افزايند نّيت، با اين گمان که بر رنجهای من در زندان می خلوص

و ! اين است که به هر صورت، مسيح موعظه شود، چه نّيت درست باشد، چه نادرست
  . من از اين بابت شادمانم

ا و ياری روح دانم که با دعاهای شم زيرا می١٩آری، و باز هم شادی خواهم کرد، 
کشم و  چنانکه مشتاقانه انتظار می٢٠عيسی مسيح، اينها به نجات من خواهد انجاميد، 



چيز سرافکنده نخواهم شد، بلکه با کمال دليری، اکنون نيز چون  اميد دارم که در هيچ
زيرا مرا ٢١. هميشه، چه در مرگ و چه در زندگی، مسيح در بدنم جالل خواهد يافت

بايد به حيات خود در اين بدن ادامه دهم،  اگر می٢٢.  و مردن، سودزيستن مسيح است،
! دانم کدام را برگزينم و نمی.  کار و کوششی پرثمر خواهد بودلۀمنز  اين برايم به

بندم و   که آرزو دارم رخت از اين جهان بر چرا: زيرا بين اين دو سخت در کشمکشم٢٣
اّما ماندنم در جسم برای شما ضروريتر ٢۴ مراتب بهتر است؛  با مسيح باشم، که اين به

دانم که برای پيشرفت و شادی شما در ايمان، زنده  چون از اين يقين دارم، می٢۵. است
تا با دوباره آمدنم نزد شما، فخرتان در ٢۶سر خواهم برد،    شما بهمۀهخواهم ماند و با 
  . سبب من افزون گردد  مسيْح عيسی به

 شايسته انجيل مسيح رفتار کنيد، تا خواه بيايم ۀشيو  که بهخواهم  فقط از شما می٢٧
و شما را ببينم و خواه در غيابم از احوالتان بشنوم، خاطرم آسوده باشد که در يک روح 

و در ٢٨کنيد،  دوش برای ايمان انجيل مجاهده می  به  تن، دوش استواريد و چون يک
ورد آنان نشان هالکت است، اّما چيز از مخالفان هراسی نداريد، که همين در م هيچ

تنها  زيرا اين افتخار نصيب شما شده که نه٢٩. نشان نجات شماست، و اين از خداست
چرا که شما را همان مجاهده ٣٠. به مسيح ايمان آوريد، بلکه در راه او رنج هم ببريد

  . شنويد که هنوز هم بدان مشغولم است که مرا مشغول به آن ديديد و اکنون می

  ٢ليپيان في
  سرمشق گرفتن از فروتنی مسيح 

 تسلی شماست، اگر در روْح يۀپس اگر در مسيح دلگرميد، اگر محبت او ما١
کمال رسانيد و   بياييد شادی مرا به٢رفاقت داريد، و اگر از رحم و شفقت برخورداريد، 

از کاری را  هيچ٣. نظر و محبت متقابل داشته، يکدل و يکرأی باشيد با يکديگر وحدت
يک  هيچ۴. طلبی يا تکّبر نکنيد، بلکه با فروتنی ديگران را از خود بهتر بدانيد َسِر جاه

فکر را داشته  همان طرز۵. از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به ديگران نيز بينديشد
  : باشيد که مسيْح عيسی داشت

  او که همذات با خدا بود، ۶

  ست، از برابری با خدا به نفع خود بهره نُج

  بلکه خود را خالی کرد ٧

  و ذات غالم پذيرفته، 

  . به شباهت آدميان درآمد

  و چون در سيمای بشری يافت شد ٨



  خود را خوار ساخت 

  و تا به مرگ، 

  حتی مرگ بر صليب 

  . مطيع گرديد

  پس خدا نيز او را بغايت سرافراز کرد ٩

   نامها بدو بخشيد، مۀهو نامی برتر از 

  هر زانويی خم شود، تا به نام عيسی ١٠

  در آسمان، بر زمين و در زير زمين، 

  است، » خداوند«و هر زبانی اقرار کند که عيسی مسيْح ١١

  . برای جالل خدای پدر

  درخشان همچون ستارگان 

تنها در حضور من،  ايد، نه گونه که هميشه مطيع بوده  پس ای عزيزان، همان١٢
عمل آوريد؛   ات خود را ترسان و لرزان بهبلکه اکنون بسی بيشتر حتی در غيابم، نج

زيرا خداست که با عمل نيرومند خود، هم تصميم و هم قدرت انجام آنچه را که ١٣
  . آورد سازد، در شما پديد می خشنودش می

آاليش، و  پيرايه و بی تا بی١۵هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام دهيد، ١۴
سلی کژرو و منحرف که در ميانشان همچون عيب خدا باشيد، در بين ن فرزندان بی

. ايد همچنان که کالم حيات را استوار نگاه داشته١۶درخشيد،  ستارگاْن در اين جهان می
توانم در روز مسيح مباهات کنم که بيهوده ندويده و عبث محنت  در اين صورت، می

انتان ريخته ای ريختنی، بر قربانی و خدمت ايم اّما حتی اگر چون هديه١٧. ام نکشيده
گونه خوشحال باشيد   و شما نيز بايد همين١٨. کنم  شما شادی میمۀهشوم، خوشحالم و با 
  . و با من شادی کنيد

  تيموتائوس و ِاپاْفروديتوس 

در خداونْد عيسی اميد دارم تيموتائوس را بزودی نزد شما بفرستم تا با آگاهی از ١٩
. ه اينچنين خالصانه به فکرتان باشدکسی ديگر ندارم ک٢٠. شاد گردم احوالتان دل

دانيد که  اّما شما می٢٢. که همه در پی نفع خويشند، نه امور عيسی مسيح چرا٢١
تيموتائوس آزمايش خود را پس داده، زيرا با من، همچون پسری با پدر خود، در کار 



پس اميدوارم به محض روشن شدن تکليفم، او را نزد شما ٢٣. انجيل خدمت کرده است
  . و در خداوند اطمينان دارم که خود نيز بزودی خواهم آمد٢۴فرستم؛ ب

دانم ِاپاْفروديتوس را نزد شما باز پس فرستم، او را که از  بعالوه، الزم می٢۵
 شما برای ۀسو برادر، همکار و همرزم من است، و از سوی ديگر، فرستاد يک

 از بابت اينکه شنيديد  شماست ومۀهزيرا مشتاق ديدار ٢۶. رسيدگی به نيازهای من
اّما خدا .  مرگ بودنۀبراستی که بيمار و حتی در آستا٢٧. بيمار شده بود، غمگين است

. تنها بر او، بلکه بر من نيز، تا غمی بر غمهايم افزوده نشود بر او رحم کرد، و نه
 بار با ديدنش شادمان شويد و از چه زودتر بفرستم، تا ديگر  خواهم او را هر پس می٢٨

کسان را  در خداوند، او را با شادی تمام بپذيريد و چنين٢٩. غم من نيز کاسته شود
زيرا در راه خدمت به مسيح تا سرحد مرگ پيش رفت و برای ٣٠گرامی بداريد، 

  . جبران کاستی خدمت شما به من، جان خود را به خطر انداخت

  ٣فيليپيان 
  نادرستی اتکا بر افتخارات انسانی 

تکرار اين مطالب زحمتی برايم ! ی برادران من، در خداوند شاد باشيدآنکه ا ديگر١
پيشگان بپرهيزيد؛  حذر باشيد؛ از آن شرارت  از آن سگها بر٢. نيست بلکه ايمنی شماست

شدگاِن واقعی ماييم که در روِح خدا عبادت  زيرا ختنه٣کنندگان دوری کنيد؛  از آن ُمثله
 - است و به افتخارات انسانی خود اتکا نداريم کنيم، و فخرمان به مسيْح عيسی  می
  . چند من خوْد داليل خوبی برای اتکا به آنها دارم  هر۴

گونه افتخارات انسانی  پندارد که داليل خوبی برای اتکا به اين آری، اگر کسی می
 لۀشده در روز هشتم، از قوم اسرائيل، از قبي ختنه۵: دارد، من داليلی محکمتر دارم

لحاظ   به۶لحاظ اجرای شريعت، َفريسی؛    فرزند عبرانی از والدين عبرانی؛ بهبنيامين،
اّما آنچه مرا سود بود، ٧. عيب لحاظ پارسايِی شريعتی، بی  غيرت، آزاردهنده کليسا؛ به

چيز را در قياس با برتری شناخت  بلکه همه٨. خاطر مسيح زيان شمردم  آن را به
آری، . ام چيز را از کف داده خاطر او همه  م، که بهدان خداوندم مسيْح عيسی، زيان می

و در او يافت شوم، نه با ٩دست آورم   شمارم تا مسيح را به اينها همه را فضله می
پارسايی خويشتن که از شريعت است، بلکه با آن پارسايی که از راه ايمان به مسيح 

خواهم مسيح و  می١٠.  ايمان استيۀآيد، آن پارسايی که از خدا و بر پا دست می  به
نيروی رستاخيزش را بشناسم و در رنجهای او سهيم شده، با مرگش همشکل گردم، 

  . تا به هر طريق که شده به رستاخيز از مردگان نايل شوم١١

  تالش برای رسيدن به خط پايان 

ام، بلکه خود را به پيش  ام يا کامل شده اکنون به اينها دست يافته گويم هم نمی١٢
. دست آورد  دست آورم که مسيْح عيسی برای آن مرا به  نم تا چيزی را بهرا می
کنم، و  دست آورده باشم؛ اّما يک کار می  کنم که هنوز آن را به برادران، گمان نمی١٣



سوی آنچه در پيش است خود   سپارم و به آن اينکه آنچه در عقب است به فراموشی می
دست آورم   ای را به کوشم، تا جايزه خط پايان میبرای رسيدن به ١۴را به جلو کشانده، 

  . خوانده است  که خدا برای آن مرا در مسيْح عيسی به باال فرا

ای ديگر  گونه   موضوعی بهۀ ما که بالغيم، بايد چنين بينديشيم؛ و اگر دربارمۀه١۵
ر مهم اين است که به ه١۶. انديشيد، اين را نيز خدا بر شما آشکار خواهد فرمود می

  . ايم، مطابق آن رفتار کنيم ای که رسيده مرحله

ای برادران، با هم از من سرمشق بگيريد، و توجه خود را به کسانی معطوف ١٧
گونه که  زيرا همان١٨. کنند کنيد که مطابق الگويی که در ما سراغ داريد، رفتار می

چون دشمنان صليب کنم، بسياری  ام و اکنون نيز اشکريزان تکرار می بارها به شما گفته
خدای آنان شکمشان است و به . کسان هالکت است عاقبت چنين١٩. کنند مسيح رفتار می
. کنند، و افکارشان معطوف به امور زمينی است آور مباهات می چيزهای ننگ

دهنده، يعنی  کشيم که نجات آنکه ما اهل آسمانيم و با اشتياق تمام انتظار می حال٢٠
سازد  او با نيرويی که وی را قادر می٢١.  از آنجا ظهور کندخداوندمان عيسی مسيح،

چيز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقير ما را تبديل خواهد کرد تا به شکل  تا همه
  . بدن پرجالل او درآيد

  ۴فيليپيان 
پس، ای برادراِن محبوب من که مشتاق ديدارتانم، ای که شادی و تاِج سرم ١

  . گونه در خداوند استوار باشيد  ينهستيد، ای عزيزان، بد

  آخرين اندرزها 

و از تو نيز ای ٣. از ِاُفوديه و سينتيخی استدعا دارم که در خداوند يکرأی باشند٢
همکار وفادار، تقاضا دارم که اين دو بانو را ياری کنی، زيرا همراه با اْکليِمنُتس و 

ت، دوشادوش من برای کار ديگر همکارانم که نامشان در دفتر حيات نوشته شده اس
  . اند انجيل مجاهده کرده

بگذاريد حلم شما بر ۵. شاد باشيد: گويم هميشه در خداوند شاد باشيد؛ باز هم می۴
چيز نگران نباشيد، بلکه در  برای هيچ۶. خداوند نزديک است. همگان آشکار باشد

به خدا ابراز چيز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را  هر
گونه، آرامش خدا که فراتر تمامی عقل است، دلها و ذهنهايتان را در مسيْح   بدين٧. کنيد

  . عيسی محفوظ نگاه خواهد داشت

آنچه درست   آنچه واالست، هر  آنچه راست است، هر  در پايان، ای برادران، هر٨
. نی است، بدان بينديشيدآنچه ستود  داشتنی و هر آنچه دوست  آنچه پاک است، هر  است، هر

آنچه از من آموخته و ٩. اگر چيزی عالی است و شايان ستايش، در آن تأمل کنيد
عمل آوريد، که خدای   ايد، همان را به آنچه از من شنيده و يا در من ديده  ايد و هر پذيرفته

  . آرامش با شما خواهد بود



  تشکر برای هدايا 

بار عنايت شما به احتياجات من شکوفا  ن ديگردر خداوند بسيار شادمانم که اکنو١٠
اين ١١. ايد، اّما فرصت ابراز آن را نداشتيد البته شما هميشه به فکر من بوده. شده است

بودن  معنی نيازمند١٢. ام که در هر حال قانع باشم گويم، زيرا آموخته را از سر نياز نمی
در هر وضع و حالی، رمز . مدان دانم، معنی زندگی در وفور نعمت را نيز می را می

چيز  قدرت هر١٣. ام گرفته  نيازی و نيازمندی را فرا زيستن در سيری و گرسنگی، و بی
حال، لطف کرديد که در زحمات من   با اين١۴. بخشد را دارم در او که مرا نيرو می

  . شريک شديد

يل، پس از دانيد که در اوايل ايمانتان به انج شما نيز، ای فيليپيان، بخوبی می١۵
آنکه مقدونيه را ترک کردم، هيچ کليسايی جز شما در امر دادن و گرفتن با من شريک 

زيرا حتی زمانی که در ِتسالونيکی بودم، چند بار برای رفع احتياجاتم ١۶. نشد
ای هستم که بر حساب  اينکه در پی دريافت هديه باشم، بلکه در پی بهره نه١٧. فرستاديد

حال که . وجه کامل به من پرداخت شد و بيش از احتياج خود دارم١٨. شما افزوده شود
چيز بفراوانی  ام، از همه کمک ارسالی شما را از ِاپاْفروديتوس دريافت کرده

. سازد هديه شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خشنود می. برخوردارم
خود در مسيْح عيسی رفع حسب دولت پرجالل    نيازهای شما را برمۀهو خدای من، ١٩

  . آمين. خدا و پدر ما را تا ابد جالل باد٢٠. خواهد کرد

  درودهای پايانی 

برادرانی که با من هستند، شما .  مقّدسان در مسيْح عيسی سالم برسانيدمۀهبه ٢١
فرستند، بخصوص آنان که از   مقّدساِن اينجا شما را سالم میمۀه٢٢. گويند را سالم می

  . دربار قيصرند

  .آمين. فيض خداونْد عيسی مسيح با روح شما باد٢٣

 

  

  

  

  

  

  



  ن پوُلس رسول به کوُلسيامۀنا
 ١کولسيان 

  خواست خدا، رسول مسيْح عيسی است،   از پوُلس که به١

  و از برادرمان، تيموتائوس، 

  : به مقّدسان و برادران وفادار در مسيح که در شهر کوُلسی هستند٢

  .  پدر ما، بر شما بادفيض و آرامش از سوی خدا،

  شکرگزاری و دعا 

هنگام دعا برای شما، خدا، پدر خداوندمان عيسی مسيح را شکر   ما همواره به٣
 مقّدسان مۀهزيرا وصف ايمان شما به مسيْح عيسی و محبتی را که به ۴گزاريم،  می

وظ گيرد که در آسمان برای شما محف اينها از اميدی سرچشمه می۵. ايم داريد، شنيده
انجيلی که به شما رسيده ۶ايد،  اش از پيام حقيقت يعنی انجيل شنيده است و پيشتر درباره

گونه که در ميان شما نيز،   کند، همان دهد و رشد می است و در سرتاسر جهان ثمر می
از روزی که آن را شنيديد و فيض خدا را به معنای واقعی درک کرديد، عمل کرده 

ار عزيز ما، ِاپاْفراس آموختيد که خادم وفادار مسيح به نيابت شما آن را از همک٧. است
  . او ما را از محبت شما که در روح است، آگاه ساخت٨. از ماست

ايم،  نايستاده  رو، از روزی که اين را شنيديم، از دعا کردن برای شما باز  از همين٩
ی که از روح است، گونه حکمت و فهم  خواهيم که با عطای هر بلکه پيوسته از خدا می

 تۀکنيم تا رفتار شما شايس ما چنين دعا می١٠. شما را از شناخت اراده خود آکنده سازد
کار نيک ثمر  يعنی در هر: خداوند باشد، و بتوانيد او را از هر جهت خشنود سازيد

 نيرويی که از قدرت پرجالل او مۀهو با ١١آوريد و در شناخت خدا رشد کنيد 
حيث نيرومند شويد تا صبر و تحمل بسيار داشته باشيد؛ و نيز   از هرگيرد، سرچشمه می

 سهيم شدن در ميراث مقّدسان در تۀپدر را شکر گوييد که شما را شايس١٢تا شادمانه 
زيرا ما را از قدرت تاريکی رهانيده و به پادشاهی پسر ١٣. قلمرو نور گردانيده است

ايم، يعنی از آمرزش گناهان  د شدهکه در او بازخري١۴عزيزش منتقل ساخته است، 
  . برخورداريم

  برتری مسيح 

چيز  زيرا همه١۶او صورت خدای ناديده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرينش، ١۵
آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است، ديدنيها و ناديدنيها، تختها :  او آفريده شدطۀواس  به

.  او و برای او آفريده شدندطۀواس  ات به موجودمۀهو فرمانرواييها، رياستها و قدرتها؛ 
او بدن، يعنی ١٨. چيز در او قوام دارد چيز وجود داشته، و همه او پيش از همه١٧

چيْز  او سرآغاز و نخستزاده از ميان مردگان است، تا در همه. کليسا، را َسر است



 در او  کمال خودمۀهزيرا خشنودی خدا در اين بود که با ١٩. برتری از آن او باشد
چيز را، چه در آسمان و چه بر زمين، با خود آشتی   او همهطۀواس  و به٢٠ساکن شود، 

  .  صلحی که با ريخته شدن خون وی بر صليب پديد آوردلۀوسي  دهد، به

شما نيز زمانی بيگانه با خدا، و در افکار خويش دشمن او بوديد، و اين در ٢١
 بدن بشری مسيح طۀواس  ا اکنون او شما را بهاّم٢٢. گشت اعمال شريرانه شما پديدار می

عيب و َبری از هر مالمت  و از طريق مرگ او آشتی داده است، تا شما را مقّدس و بی
شرطی که در ايمان خود استوار بمانيد و اميد انجيل را از   به٢٣حضور خود بياورد،   به

 موعظه شده است، و دست ندهيد، همان انجيل که شنيديد و به تمامی خلقت زير آسمان
  . ام من، پوُلس، خادم آن گشته

  زحمات پوُلس برای کليسا 

خاطر شما کشيدم شادمانم و هر کاستی رنجهای مسيح   اکنون از رنجهايی که به٢۴
بر مأموريتی که  من بنا٢۵. خاطر بدن او که کليساست  کنم، به را در بدن خود جبران می

يعنی آن ٢۶کمال به شما بيان کنم،  تا کالم خدا را بهخدا به من سپرد، خادم کليسا گشتم، 
راز را که طی اعصار و نسلهای متمادی پنهان نگاه داشته شده بود، اّما اکنون بر 

خدا چنين اراده فرمود که بر ايشان آشکار سازد که اين ٢٧. مقّدسان آشکار شده است
ازی که همانا مسيح راز از چه جالل عظيمی در ميان غيريهوديان برخوردار است، ر

  . در شماست، که اميد جالل است

آموزيم،  دهيم و می کس را با کمال حکمت پند می کنيم، و هر ما او را وعظ می٢٨
کشم و با  روست که زحمت می  از اين٢٩. تا همه را کامل در مسيح حاضر سازيم
  . کند، به مجاهده مشغولم نيروی او که در من نيرومندانه عمل می

  ٢ن کولسيا
خاطر شما و کسانی که در الئوديکيه هستند، و برای   خواهم بدانيد که به پس می١

تا دلگرم شده، در محبت متحد ٢ای دارم،  اند، چه مجاهده  آنان که روی مرا نديدهمۀه
 غنای فهم و درکی کامل برخوردار گشته، راز خدا يعنی مسيح را مۀهگردند، و از 

گويم تا  اين را می۴. ای حکمت و معرفت نهفته است گنجهمۀهکه در او ٣بشناسند، 
چند در جسم از شما   زيرا هر۵. کس شما را با استداللهای فريبنده گمراه نسازد هيچ

 نظم و ايمان پايدارتان به مسيح ۀدورم، ليکن در روح با شما هستم و از مشاهد
  . شادمانم

  آزادی از مقررات انسانی 

در او ٧: ای خداوند را پذيرفتيد، در او سلوک کنيدگونه که مسيْح عيس  پس همان۶
گونه که تعليم يافتيد، در ايمان استوار شده، لبريز از   ريشه گيريد و بنا شويد، و همان

  . شکرگزاری باشيد



ای که  ای پوچ و فريبنده اسير نسازد، فلسفه بهوش باشيد که کسی شما را با فلسفه٨
زيرا الوهيت ٩. اصول ابتدايی اين دنيا استوار استبر مسيح بلکه بر سّنت آدميان و  نه
 مۀهو شما در او، که ١٠صورت جسمانی در مسيح ساکن است،    کمالش بهمۀهبا 

و در او ختنه نيز ١١. ايد رياستها و قدرتها را َسر است، از کمال برخوردار گشته
در آوردن   ن بهاين ختنه همانا از ت. ای که با دست انجام نشده است ايد، به ختنه شده

و در تعميد، با او مدفون گشتيد و با ايمان به ١٢.  مسيحنۀشخصيت نفسانی است در خت
  . قدرت خدا که مسيح را از مردگان برخيزانيد، با او زنده شديد

 نْفس خود مرده بوديد، خدا شما را با ۀناشد آن زمان که در گناهان و حالت ختنه١٣
موجب قوانين   و آن سند ديون را که به١۴ما را آمرزيد  گناهان مۀهاو . مسيح زنده کرد

ضد ما نوشته شده و عليه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صليب ميخکوبش   بر
و رياستها و قدرتها را خلع سالح کرده، در نظر همگان ١۵. کرده، از ميان برداشت

  .  صليب بر آنها پيروز شدلۀوسي  رسوا ساخت و به

آشاميد، يا در خصوص  خوريد و می د کسی در خصوص آنچه میپس مگذاري١۶
 امور آينده يۀاينها تنها سا١٧. نگاه داشتن اعياد و ماه نو و روز َشّبات، محکومتان کند

مگذاريد کسی که دل به خوار کردن ١٨. شود بود، اّما اصل آنها در مسيح يافت می
چنين کسی . ردود گرداندخويشتن و عبادت فرشتگان مشغول داشته است، شما را م

اش او را با خيالهای   اموری است که در رؤياهايش ديده است، و افکار نفسانیتۀشيف
او پيوندش را با َسر از دست داده است؛ حال آنکه تمام ١٩. پوچ مغرور ساخته است

گردد،  شود و به هم متصل می  مفاصل و بندها نگاه داشته میلۀوسي  بدن، در حالی که به
  . گيرد کند، با رشدی که از خدا سرچشمه می دد سر رشد میبه م

ايد، چرا همچون  پس حال که با مسيح نسبت به اصول ابتدايی اين دنيا مرده٢٠
: گويد دهيد، قواعدی که می کسانی که گويی هنوز به دنيا تعلق دارند، تن به قواعد آن می

اينها همه مربوط به ٢٢؟ »!به آن لب نزن و بر آن دست مگذار! اين را لمس مکن«٢١
. رود، و بر احکام و تعاليم بشری بنا شده است چيزهايی است که با مصرف از بين می

بر داشتن عبادت داوطلبانه و خوار کردن خويشتن و رياضت  سبب در  چند به  و هر٢٣
  . گونه ارزشی برای مهار تمايالت نفسانی است  بدنی، ظاهری حکيمانه دارد، اّما فاقد هر

  ٣کولسيان 
  اصول حاکم بر زندگی مقّدس 

ايد، به آنچه در باالست، دل ببنديد، آنجا که  پس چون با مسيح برخيزانيده شده١
به آنچه در باالست، بينديشيد، نه به آنچه بر ٢. دست راست خدا نشسته است  مسيح به

ون چ۴. زيرا ُمرديد و زندگی شما اکنون با مسيح در خدا پنهان است٣. زمين است
مسيح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نيز همراه او با جالل ظاهر خواهيد 

  . شد



عفتی، ناپاکی، هوی  آنچه را در وجود شما زمينی است، بُکشيد، يعنی بی  پس، هر۵
سبب همينهاست   به۶. پرستی است پرستی را که همان بت و هوس، اميال زشت و شهوت

شما نيز در زندگی گذشته خود به اين راهها ٧. شود یکه غضب خدا بر سرکشان نازل م
 اينها را از خود دور کنيد، يعنی خشم، عصبانيت، مۀهاّما اکنون بايد ٨. رفتيد می

به يکديگر دروغ مگوييد، ٩. بدخواهی، ناسزاگويی و سخنان زشت را از دهان خود
بر  نسان جديد را درو ا١٠ايد  در آورده  زيرا آن انسان قديم را با کارهايش از تن به

. آيد  خويش درۀصورت آفرينند  شود تا به ايد، که در معرفت حقيقی هر آن نو می کرده
ناشده، َبرَبر يا َسکايی، غالم  شده يا ختنه در اين انسان جديد، يونانی يا يهودی، ختنه١١

  . چيز و در همه است يا آزاد ديگر معنی ندارد، بلکه مسيح همه

 خدا که مقّدس و بسيار محبوب است، خويشتن را به ۀرگزيدپس همچون قوم ب١٢
نسبت به يکديگر بردبار ١٣. شفقت، مهربانی، فروتنی، ماليمت و صبر ملبس سازيد

چنانکه خداوند شما . باشيد و چنانچه کسی نسبت به ديگری کدورتی دارد، او را ببخشايد
بر کنيد  اينها محبت را در مۀهو بر روی ١۴. را بخشود، شما نيز يکديگر را ببخشاييد

  . گرداند پيوندد و شما را کامل می چيز را به هم می که همه

ايد تا چون اعضای  خوانده شده  صلح مسيح بر دلهايتان حکمفرما باشد، زيرا فرا١۵
کالم مسيح بدولتمندی در ١۶. سر بريد، و شکرگزار باشيد  يک بدن در صلح و صفا به
هايی که از روح است، با کمال حکمت  ، سرودها و نغمهشما ساکن شود؛ و با مزامير

و ١٧. يکديگر را پند و تعليم دهيد؛ و با شکرگزاری و از صميم دل برای خدا بسراييد
آنچه کنيد، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوند عيسی انجام دهيد، و   هر
  .  او خدای پدر را شکرگزاريدطۀواس  به

  داران روابط ايمان

ای ١٩. ای زنان، تسليم شوهران خود باشيد، چنانکه در خداوند شايسته است١٨
ای فرزندان، والدين ٢٠. شوهران، زنان خود را محبت کنيد و به آنان تندی روا مداريد

ای پدران، ٢١. سازد خود را در هر امری اطاعت کنيد، زيرا اين خداوند را خشنود می
ای غالمان، اربابان زمينی ٢٢. زيد، مبادا دلسرد شوندفرزندان خويش را تلخکام مسا

خويش را در هر امری اطاعت کنيد، تنها نه هنگامی که مراقب شما هستند و يا برای 
هر کاری را ٢٣. شان، بلکه با اخالص قلبی و به احترام خداوند مطيع باشيد جلب توجه

کنيد، نه برای انسان،  از جان و دل چنان انجام دهيد که گويی برای خداوند کار می
حقيقت   که در دانيد که پاداشتان ميراثی است که از خداوند خواهيد يافت، چرا زيرا می٢۴

کس بدی کند، سزای عمل بد خويش را خواهد  هر٢۵. کنيد خداونْد مسيح را خدمت می
  . ديد و تبعيضی در کار نيست

  ۴کولسيان 
دانيد که شما  رفتار کنيد، زيرا میای اربابان، با غالمان خود به عدل و انصاف ١

  . را نيز اربابی است در آسمان



و برای ما نيز دعا کنيد، تا ٣. با هشياری و شکرگزاری، خود را وقف دعا کنيد٢
روی پيام ما بگشايد تا بتوانيم راز مسيح را بيان کنيم، رازی که من   خدا دری به

ه بتوانم آن را بروشنی بيان کنم، چنانکه دعا کنيد ک۴. ام خاطر آن به زنجير کشيده شده  به
با مردمان بيرون حکيمانه رفتار کنيد و از هر فرصتی بيشترين بهره را ۵. شايسته است

کس را چگونه   سخنان شما هميشه پر از فيض و سنجيده باشد، تا بدانيد هر۶. گيريد  بر
  . پاسخ دهيد

  درودهای آخر نامه 

او برادری عزيز، . وال من آگاه خواهد ساختکمال از اح  تيخيکوس شما را به٧
فرستم تا از احوال ما آگاه  او را نزدتان می٨. خادمی امين و همکار من در خداوند است

او همراه اونيسيموس، برادر امين و عزيز ما که ٩. شويد، و تا دل شما را تشويق کند
گذرد آگاه خواهند  نجا میآنچه در اي  ايشان شما را از هر. آيد از خود شماست، نزدتان می

  . کرد

فرستد؛ همچنين  آريستارخوس که با من در زندان است، برای شما سالم می١٠
ام   او سفارش کردهۀپيشتر به شما دربار. َمرُقس، پسر عموی برنابا، برايتان سالم دارد

َيسوع نيز که يوستوس خوانده ١١. گاه نزدتان بيايد، بگرمی پذيرايش شويد  که هر
در ميان همکارانم در کار پادشاهی خدا، تنها اين . فرستد ود، برای شما سالم میش می

ِاپاْفراس که از خود شما و ١٢. اند  تسلی من بودهيۀنژادند، و ايشان ما چند تن، يهودی
او همواره در دعا برای شما مجاهده . خادم مسيْح عيسی است، برايتان سالم دارد

آنچه مطابق با خواست خداست، آکنده   وار بايستيد، و از هرکند، تا با بلوغ کامل، است می
من شاهدم که او برای شما و آنان که در الئوديکيه و هيراپوليس هستند، چه ١٣. باشيد

لوقا پزشک محبوب و همچنين ديماس شما را سالم ١۴. کشد بسيار محنت می
 نۀخا کليسايی که در به برادران ما در الئوديکيه و همچنين به نيمفا و١۵. فرستند می

  . شود، سالم برسانيد پا می  اين بانو بر

پس از آنکه اين نامه برای شما خوانده شد، ترتيبی دهيد که در کليسای ١۶
  . الئوديکيه نيز خوانده شود؛ شما نيز نامه به الئوديکيه را بخوانيد

  » .انکمال برس  ای به خدمتی را که در خداوند يافته«: به آرخيپوس بگوييد١٧

زنجيرهای مرا به ياد داشته . نويسم من، پوُلس، اين درود را با خط خود می١٨
  .فيض با شما باد. باشيد

 

  

  

  



  ن اّول پوُلس رسول به ِتسالونيکيامۀنا
 ١تسالونيکيان اول 
  از پوُلس و سيالس و تيموتائوس، ١

  : اند به کليسای ِتسالونيکيان که در خدای پدر و خداونْد عيسی مسيح

  . يض و آرامش بر شما بادف

  شکرگزاری و دعا 

گوييم و از شما در دعاهای   شما شکر میمۀهخاطر وجود   ما همواره خدا را به٢
و پيوسته در حضور خدا و پدر خود، عمل شما را که از ايمان ٣بريم،  خود نام می
يد شود و محنت شما را که محرک آن محبت است و پايداری شما را که از ام ناشی می

  . آوريم گيرد، به ياد می به خداوندمان عيسی مسيح الهام می

که انجيل ما  چرا۵. زيرا ای برادران که محبوب خداييد، از برگزيدگی شما آگاهيم۴
القدس و يقين کامل به شما رسيد، چنانکه نيک  تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح

شما از ما و از خداوند سرمشق ۶. ر کرديمخاطر شما چگونه در ميانتان رفتا  دانيد به می
. بخشد، استقبال کرديد القدس می گرفتيد و در رنج بسيار، کالم را با آن شادی که روح

 ايمانداران مقدونيه و َاخائيه سرمشقی بر جای گذاشتيد، مۀهگونه شما برای   بدين٧
طنين افکند، بلکه ايمان تنها در مقدونيه و َاخائيه    شما نهطۀواس  زيرا کالم خداوند به٨

گونه که ديگر نيازی نيست ما چيزی   جا بر سر زبانهاست، آن شما به خدا در همه
گويند، و از اينکه چگونه  زيرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن می٩. بگوييم

و ١٠سوی خدا بازگشتيد تا خدای زنده و حقيقی را خدمت کنيد   از بتها دست کشيده، به
انتظار آمدن پسر او از آسمان باشيد، که از مردگان برخيزانيدش، يعنی عيسی، که در 

  . بخشد ما را از غضب آينده رهايی می

   ٢تسالونيکيان اول 
  خدمت پوُلس در ِتسالونيکی 

چند   بلکه هر٢دانيد که آمدن ما نزد شما بيهوده نبوده است،  ای برادران، خود می١
مدد خدای خود   دانيد، اّما به و اهانت بر ما رفت، چنانکه میپيشتر در شهر فيليپی آزار 

زيرا اگر ٣. رغم مخالفتهای بسيار به شما برسانيم  دليری کرديم تا انجيل خدا را به
های ناپاک نيست، و قصد فريبتان را نيز نداريم،  کنيم، از گمراهی يا انگيزه ترغيبتان می

ر آنها مهر تأييد زده و انجيل را بديشان به گوييم که خدا ب بلکه چون کسانی سخن می۴
ما در پی خشنود ساختن مردم نيستيم، بلکه خشنودی خدايی را . امانت سپرده است

دانيد که ما هرگز به چاپلوسی دست  شما نيک می۵. آزمايد طالبيم که دلهای ما را می



.  ماست خدا گواه-نيازيديم، و از ظاهرسازی چون سرپوشی برای طمع سود نجستيم 
  . ايم، چه از شما و چه از ديگران و نيز جويای ستايش از انسانها نبوده۶

اّما همچون مادری ٧چند در مقام رسوالن مسيح حقی بر گردن شما داشتيم،   هر
شدت ٨. نرمی رفتار کرديم  کند، با شما به شيرده که از کودکان خود نگهداری می

تنها انجيل خدا را به شما   ضر بوديم نه ما به شما چنان بود که شادمانه حاۀعالق
. که ما را عزيز گشته بوديد  برسانيم، بلکه از جان خود نيز در راه شما بگذريم، چندان

يقين محنت و مشقت ما را به ياد داريد، که شب و روز کار   شما ای برادران، به٩
  . کسی نباشيمکنيم، سربار  کرديم تا آن هنگام که انجيل خدا را به شما وعظ می می

عيبی با شما  شما شاهديد و خدا خود نيز گواه است که با چه پاکی و درستی و بی١٠
يک شما چون رفتار پدری   دانيد، رفتار ما با يک چنانکه می١١. ايمانداران رفتار کرديم

کرديم که  داديم و سفارش می شما را تشويق کرده، دلداری می١٢. با فرزندانش بود
  . خواند می   خدايی باشد که شما را به پادشاهی و جالل خود فراتۀ شايس رفتارتانۀشيو

گوييم که شما به هنگام پذيرفتن کالم خدا، که  ما خدا را همچنين پيوسته شکر می١٣
چون سخنان انسان بلکه چون کالم خدا پذيرفتيد، چنانکه براستی   از ما شنيديد، آن را نه

زيرا ١۴. کند ر ميان شما که ايمان داريد، عمل مینيز چنين است؛ همان کالم اکنون د
: ای برادران، شما از کليساهای خدا در يهوديه که در مسيْح عيسايند، سرمشق گرفتيد

از آنان ١۵شما نيز از هموطنان خود، همان آزارها را ديديد که آنان از يهوديان ديدند، 
آنان خدا را خشنود . ن راندندکه عيسای خداوند و پيامبران را کشتند و ما را نيز بيرو

گذارند که با غيريهوديان  و ما را نمی١۶ورزند،   مردم دشمنی میمۀهسازند و با  نمی
اّما . کنند  گناهان خود را لبريز مینۀگونه همواره پيما  بدين. سخن گوييم تا نجات يابند

  . ريخته است  غضب خدا سرانجام بر ايشان فرو

  مانداران ِتسالونيکی اشتياق پوُلس به ديدار اي

دور افتاديم، البته جسمًا و نه قلبًا،   زمانی از شما به و اّما ای برادران، چون کوتاه١٧
که خواهان آمدن نزد  چرا١٨. با اشتياقی بس پرشورتر کوشيديم تا روی شما را ببينيم

را زي١٩.  ولی شيطان مانع شد- براستی که من، پوُلس، بارها سعی کردم -شما بوديم 
چيست اميد و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عيسی هنگامی که بازگردد؟ 

  . براستی که شماييد جالل و شادی ما٢٠مگر شما نيستيد؟ 

   ٣تسالونيکيان اول 
سرانجام چون ديگر شکيبايی نداشتيم، رضا داديم که ما را در آتن به خود ١

و همکار خدا در کار انجيل مسيح است، پس تيموتائوس را که برادر ما ٢. واگذارند
کس در اثر اين  تا هيچ٣نزدتان فرستاديم تا شما را در ايمانتان تقويت و تشويق کند، 

بواقع هنگامی ۴. دانيد که اينها برای ما مقرر است سختيها سست نشود، زيرا نيک می
 آگاهيد، چنين نيز گونه که  که با شما بوديم، پيشاپيش گفتيم که آزار خواهيم ديد، و همان



رو، چون ديگر تاب نداشتم، فرستادم تا از ايمانتان آگاهی يابم، زيرا بيم آن   از اين۵. شد
  . هدر رفته باشد  نحوی شما را وسوسه کرده، و زحمات ما به  گر به داشتم که آن وسوسه

   تيموتائوس ۀکنند گزارش دلگرم

ا را مژده از ايمان و محبت شما اّما اکنون تيموتائوس از نزد شما بازگشته و م۶
گونه که   کنيد و همان او به ما خبر داده که شما هميشه از ما به نيکی ياد می. آورده است

رو، ای برادران، با   از همين٧. ما مشتاق ديدار شماييم، شما نيز شوق ديدار ما را داريد
توانيم  اکنون می٨. ايم  تنگناها و زحمات، از بابت شما و ايمانتان دلگرم شدهمۀهوجود 

توانيم به  اّما، چگونه می٩. آوريم، زيرا شما در خداوند استواريد  راحت بر  نفسی به
ايم، او را سپاسی  خاطر شما در حضور خدای خود يافته  همه شادی که به   ايننۀشکرا

م کنيم که باز به ديدارتان نايل شوي ما روز و شب از دل و جان دعا می١٠بسزا گوييم؟ 
  . تا هر کاستی ايمان شما را برطرف سازيم

و ١٢. سوی شما هموار سازد  خوِد خدا، پدر ما، و خداوند ما عيسی، راه ما را به١١
يابد، خداوند محبت شما را به يکديگر و به  گونه که محبت ما به شما فزونی می  همان
 آنگاه که خداوند و دلهای شما را استواری بخشد تا١٣.  مردم بسيار افزون گرداندمۀه

  . عيب و مقّدس باشيد آيد، در حضور خدا، پدر ما، بی  مقّدسان خود میمۀهما عيسی با 

   ۴تسالونيکيان اول 
  زندگی خداپسندانه 

ديگر اينکه، ای برادران، شما از ما آموختيد که چگونه بايد رفتار کنيد تا خدا را ١
اکنون به نام عيسای خداوند از شما . کنيد گونه که چنين نيز می  خشنود سازيد، همان

زيرا آگاهيد ٢. چه بيشتر تالش کنيد  باره هر کنيم که در اين استدعا داريم و نصيحتتان می
  . ايم که از جانب عيسای خداوند، چه احکامی به شما داده

. عفتی دور نگاه داريد خود را از بی: خواست خدا اين است که مقّدس باشيد٣
د بداند که چگونه در پاکی و برازندگی، بدن خود را تحت تسلط نگاه يک از شما باي هر۴

. شناسند، دستخوش اميال شهوانی باشيد نبايد همانند قومهايی که خدا را نمی۵. دارد
چنانکه . کس نبايد در اين امر دست تجاوز يا طمع به حريم برادر خود دراز کند هيچ۶

زيرا ٧.  اين کارها را کيفر خواهد دادمۀه پيشتر به شما گفتيم و هشدار داديم، خداوند
که اين تعليم را رد  پس، هر٨. خوانده است  خدا ما را نه به ناپاکی، بلکه به قّدوسيت فرا

کند، نه انسان را، بلکه خدايی را رد کرده که روح قدوس خود را به شما عطا 
  . فرمايد می

يم، زيرا شما خود از  محبت برادرانه نيازی نيست چيزی به شما بنويسۀدربار٩
 برادران را در سرتاسر مۀهو براستی که ١٠ايد که يکديگر را محبت کنيد،  خدا آموخته

چه بيشتر چنين   کنيم که هر همه، ای برادران، ترغيبتان می  با اين. کنيد مقدونيه محبت می
  . کنيد



غول آرزومند اين باشيد که زندگی آرامی داشته باشيد و سر به کار خويش مش١١
سان،   بدين١٢. گونه که شما را حکم کرديم  بداريد و با دستهای خود کار کنيد، همان

خواهد انگيخت، و محتاج کسی نيز   شما احترام مردم بيرون را برۀزندگی روزمر
  . نخواهيد بود

  بازگشت خداونْد عيسی 

ر خبر باشيد، مبادا همچون ديگ خواهيم از حال خفتگان بی ای برادران، نمی١٣
زيرا اگر ايمان داريم که عيسی مرد و باز ١۴. مردمان که اميدی ندارند، به ماتم بنشينيد

خواهد  اند، با وی باز سان خدا آنان را نيز که در عيسی خفته  زنده شد، پس به همين
کسانی از ما که هنوز : گوييم  کالم خوِد خداوند به شما میطۀواس  اين را به١۵. آورد
. يقين از خفتگان پيشی نخواهند گرفت  مانند، به مدن خداوند باقی میاند و تا آ زنده
زيرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئيس فرشتگان و نفير شيپور خدا، از ١۶

پس از ١٧. آنگاه نخست مردگاِن در مسيح، زنده خواهند شد. آسمان فرود خواهد آمد
ا آنها در ابرها ربوده خواهيم شد تا خداوند را ايم، ب آن، ما که هنوز زنده و باقی مانده

پس بدين سخنان، ١٨. گونه هميشه با خداوند خواهيم بود  در هوا مالقات کنيم، و بدين
  . يکديگر را دلداری دهيد

   ۵تسالونيکيان اول 
.  وقتها و زمانها، ای برادران، نيازی نيست چيزی به شما بنويسمۀو اّما دربار١

خواهد   آيد، فرا هنگام می  دانيد که روز خداوند همچون دزدی که شب زيرا خود نيک می٢
، ناگهان هالکت بر »صلح و امنيت حکمفرماست«: گويند آن زمان که مردم می٣. رسيد

سان که زن آبستن به درِد زايمان دچار شود، و از آن   ايشان نازل خواهد شد، بدان
  . گريزی نخواهد بود

. ر تاريکی نيستيد تا آن روز چون دزد غافلگيرتان کنداّما شما ای برادران، د۴
پس ۶. شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم۵

خوابند،  زيرا آنان که می٧. همانند ديگران به خواب نرويم، بلکه بيدار و هشيار باشيم
اّما ما چون ٨. کنند گام مست میهن  کنند، شب خوابند، و آنان که مست می هنگام می  شب

پوش بر  ای سينه به روز تعلق داريم، بايد هشيار باشيم، و ايمان و محبت را همچون زره
زيرا خدا ما را نه برای ٩. تن کنيم، و اميد نجات را همچون کالهخود بر سر نهيم

 خداوندمان عيسی مسيح تعيين کرده است، طۀواس  غضب، بلکه برای کسب نجات به
پس يکديگر ١١. خاطر ما مرد، تا چه بيدار باشيم و چه خفته، با او زندگی کنيم  که به١٠

  . کنيد را تشويق و تقويت کنيد، چنانکه اکنون نيز می

  اندرزهای پايانی 

کشند و از  کنيم آنان را که در ميان شما زحمت می حال ای برادران، تقاضا می١٢
و با محبت، کمال ١٣دهند، گرامی بداريد،  یجانب خداوند رهبران شما بوده، پندتان م



و با يکديگر در صلح و . دهند، برايشان قائل باشيد سبب کاری که انجام می  احترام را به
  . صفا زندگی کنيد

جرئتان را  کنيم که کاهالن را هشدار دهيد؛ کم ای برادران، از شما استدعا می١۴
ِزنهار، کسی بدی را ١۵. ه بردبار باشيدتشويق کنيد؛ ضعيفان را حمايت نماييد؛ و با هم

  .  مردم باشيدمۀهبا بدی پاسخ نگويد، بلکه همواره در پی نيکی کردن به يکديگر و به 

در هر وضعی شکرگزار باشيد، ١٨پيوسته دعا کنيد؛ ١٧هميشه شاد باشيد؛ ١۶
  . زيرا اين است خواست خدا برای شما در مسيْح عيسی

چيز را  همه٢١. نبّوتها را خوار مشماريد٢٠آتش روح را خاموش مکنيد؛ ١٩
  . گونه بدی دوری کنيد  از هر٢٢. بيازماييد؛ آنچه را نيکوست، به چنگ بگيريد

تمامی تقديس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن  خدای آرامش، خوْد شما را به٢٣
 امين خواند، می  او که شما را فرا٢۴. عيب محفوظ بماند خداوندمان عيسی مسيح، بی
  . است و اين را خواهد کرد

 برادران را سالم مۀهای مقّدس  با بوسه٢۶. ای برادران، برای ما دعا کنيد٢۵
 برادران مۀهدهم که اين نامه را برای  در حضور خداوند، شما را قسم می٢٧. گوييد

  . قرائت کنيد

  .آمين. فيض خداوند ما عيسی مسيح با شما باد٢٨

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نس رسول به ِتسالونيکيا دّوم پوُلمۀنا



  ١دوم تسالونيکيان 
  از پوُلس و سيالس و تيموتائوس، ١

  : اند به کليسای ِتسالونيکيان که در خدا، پدر ما، و خداونْد عيسی مسيح

  . فيض و آرامش از سوی خدا، پدر ما، و خداونْد عيسی مسيح بر شما باد٢

  شکرگزاری و دعا 

خاطر وجود شما شکر گوييم، و سزاوار    را بهای برادران، ما بايد همواره خدا٣
کند و محبت هر يک از شما به  چه بيشتر رشد می  نيز همين است، زيرا ايمان شما هر

خاطر پايداری و ايمان شما   رو، ما در کليساهای خدا به  از اين۴. يابد يکديگر فزونی می
  . کنيم در تحمل آزارها و سختيها، به وجودتان افتخار می

 تۀ خداست، و ثمرش اين است که شما شايسنۀينها همه نشان داوری عادالا۵
زيرا اين عادالنه است که ۶. بريد پادشاهی خدا شمرده خواهيد شد که در راهش رنج می

بريد با  و شما را که رنج می٧دهند به رنج، عوض دهد  خدا آنان را که شما را رنج می
 که خداونْد عيسی همراه با فرشتگاِن نيرومند اين زمانی واقع خواهد شد. ما آرام بخشد

او خدانشناسان و نافرمانان به انجيل ٨. خويش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند
جزای ايشان هالکت جاودانی و دوری از ٩. خداوند ما عيسی را کيفر خواهد داد

آيد  میدر آن روز که او ١٠حضور خداوند و محروميت از جالِل قدرت او خواهد بود، 
 شگفتی يۀاند، ما  آنان که ايمان آوردهمۀهتا در مقّدسان خود تمجيد شود و در ميان 

  . ايد که به شهادت ما ايمان آورده اين شامل شما نيز خواهد بود، چرا. گردد

 دعوت تۀکنيم تا خدای ما شما را شايس رو، پيوسته برای شما دعا می  از همين١١
 قصد نيکو و هر عملی را که از ايمان شما سرچشمه خود شمارد و به نيروی خود هر

و تا نام خداوند ما عيسی در شما تمجيد شود، و شما نيز ١٢گيرد، به انجام رساند،  می
  . حسب فيض خدای ما و خداونْد عيسی مسيح  در او جالل يابيد، بر

   ٢دوم تسالونيکيان 
  بازگشت مسيح 

آمدن ما نزد او، استدعا   مسيح و ِگرد آمدن خداوند ما عيسیۀای برادران، دربار١
ای منتسب به ما، حاکی از اين که روز خداوند  از پيام نبّوتی يا گفته يا نامه٢داريم 

کس به هيچ  مگذاريد هيچ٣. رسيده است، زود متزلزل يا مشوش مشويد  اکنون فرا هم
دين که  زيرا تا نخست آن عصيان واقع نشود و آن مرد بی. طريقی شما را فريب دهد

آنچه خدا   او با هر۴. نخواهد رسيد فرزند هالکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا



ورزد و خود را باالتر قرار  گيرد، مخالفت می شود و مورد پرستش قرار می خوانده می
  . کند نشيند و خود را خدا معرفی می دهد، تا آنجا که در معبد خدا بر تخت می می

دانيد که  شما می۶گفتم؟  امی که با شما بودم اينها را به شما میآيا به ياد نداريد هنگ۵
. شود که او تنها در زمان مناسب خود ظهور کند چيزی مانع است و سبب می اکنون چه

کند، اّما فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع  اکنون نيز عمل می دينی هم زيرا سّر بی٧
دين ظاهر خواهد شد، که خداونْد عيسی با  یآنگاه آن ب٨. است از ميان برداشته شود

َنَفس دهان خود او را هالک خواهد کرد و با درخشندگی ظهور خويش او را نابود 
گونه معجزات و   دين به نيروی شيطان و همراه با همه ظهور آن بی٩. خواهد ساخت

ه راهيان گونه شرارت ک  و نيز همراه با همه١٠کننده خواهد بود،  آيات و عجايِب گمراه
شوند که عشق به حقيقت را  رو هالک می  ايشان از آن. سازد طريق هالکت را فريفته می
پس خدا ايشان را به توهمی بزرگ دچار خواهد کرد، ١١. نپذيرفتند تا نجات بيابند

 کسانی که حقيقت را باور نکرده مۀهتا ١٢ای که دروغ را باور خواهند داشت،  گونه  به
  . اند، محکوم شوند  گشتهو از شرارت خشنود

  استوار بمانيد 

خاطر وجود شما   اّما ای برادران که محبوب خداييد، ما بايد همواره خدا را به١٣
 روح و ۀکنند  عمل تقديسطۀواس  شکر گوييم، زيرا خدا شما را از آغاز برگزيد تا به

اند تا در جالل خو   انجيل ما فراطۀواس  او شما را به١۴. ايمان به حقيقت نجات يابيد
پس، ای برادران، استوار باشيد و سّنتهايی را ١۵. خداوند ما عيسی مسيح سهيم شويد

  . که چه با سخِن زبان و چه با نامه به شما سپرديم، نگاه داريد

خوِد خداوند ما عيسی مسيح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فيض خود ١۶
شما را دلگرمی بخشد و در هر کردار ١٧بخشيد، به ما دلگرمی جاودانی و اميدی نيکو 

  . و گفتار نيکو استوار گرداند

   ٣دوم تسالونيکيان 
  تقاضای دعا 

در خاتمه، ای برادران، برای ما دعا کنيد تا کالم خداوند به سرعت پيش رود و ١
و تا از افراد خبيث و شرور رهايی ٢گونه که در ميان شما چنين شد،   عّزت يابد، همان

بخشد و  اّما خداوند امين است؛ او شما را نيرو می٣. بيم، زيرا همگان را ايمان نيستيا
ما در خداوند به شما اطمينان داريم که آنچه شما را حکم ۴. کند از آن شرور حفظ می

خداوند دلهای شما را به محبت خدا و ۵. آوريد و خواهيد آورد جای می کنيم به می
   .پايداری مسيح هدايت فرمايد

  هشدار به کاهالن 



کنيم که از هر برادری  ای برادران، به نام خداونْد عيسی مسيح به شما حکم می۶
کند، دوری  ايد رفتار نمی که کاهلی پيشه کرده است و مطابق تعليمی که از ما گرفته

زمانی که ما با شما . دانيد که چگونه بايد از ما سرمشق بگيريد زيرا خود می٧. کنيد
و نان کسی را مفت نخورديم، بلکه شب و روز کار کرديم و ٨هلی نکرديم بوديم، کا

اينکه چنين حقی نداريم، بلکه  نه٩. يک از شما نباشيم زحمت کشيديم تا سربار هيچ
زيرا حتی زمانی که با ١٠. ای به شما بدهيم تا از ما سرمشق بگيريد خواستيم نمونه می

  » .خواهد کار کند، نان هم نخورد که نمی هر«شما بوديم اين حکم را به شما داديم که 

کنند، بلکه در  اينان کار نمی. اند ايم در ميان شما برخی کاهلی پيشه کرده شنيده١١
کسان را  پس به نام خداونْد عيسی مسيح چنين١٢. نمايند کارهای ديگران فضولی می

. خورند، کار کنند میدهيم که آرام و قرار بگيرند و برای نانی که  کنيم و پند می حکم می
  . و اّما شما ای برادران، هرگز از انجام کار درست خسته نشويد١٣

گاه کسی از تعاليم ما در اين نامه اطاعت نکند، او را نشان کنيد و با وی   هر١۴
ولی او را دشمن مشماريد، بلکه همچون برادر به ١۵. معاشرت ننماييد تا شرمنده شود

  . وی هشدار دهيد

  خاتمه 

. چيز به شما آرامش عطا فرمايد حال، خداونِد آرامش، خود همواره و در همه١۶
  . خداوند با همگی شما باد

های من   نامهمۀه ۀاين نشان ويژ. نويسم من، پوُلس، به خط خود اين سالم را می١٧
  . نويسم من چنين می. است

  .آمين. فيض خداوند ما عيسی مسيح با همگی شما باد١٨

 

  

  

  

  

  

  

  



  ساّول پوُلس رسول به تيموتائو مۀنا
  ١اول تيموتاوس 

 ما خدا و اميدمان مسيْح عيسی، رسول عيسی ۀدهند از پوُلس که به حکم نجات١
  مسيح است؛ 

  : به تيموتائوس، فرزند راستينم در ايمان٢

  . فيض و رحمت و آرامش از جانب خدای پدر و خداوندمان مسيْح عيسی بر شما باد

  م نادرست  تعاليۀهشدار دربار

خواهم در  چنانکه به هنگام عزيمتم به مقدونيه به تو اصرار کردم، باز از تو می٣
ها  و خويشتن را با افسانه۴ِاِفُسس بمانی تا بعضی را فرمان دهی که تعليمی ديگر ندهند 

پايان سرگرم نسازند، زيرا اينها به جای ترويج کار خدا که از راه  های بی نامه و شجره
هدف از اين فرمان، محبت است، ۵. زند شود، مباحثات را دامن می کن میايمان مم

بعضی کسان از اينها ۶. ريا محبتی برخاسته از دلی پاک، وجدانی صالح و ايمانی بی
خواهند معلمان شريعت باشند، حال  و می٧اند،  گويی روی آورده منحرف شده، به بيهوده

  . زنند  چنين مطمئن َدم میچيز گويند يا از چه دانند چه می آنکه نمی

دانيم  نيز می٩. کار بندد  دانيم که شريعت نيکوست، اگر کسی آن را بدرستی به می٨
شکنان و سرکشان وضع شده است،  که شريعت نه برای درستکاران، بلکه برای قانون

 دينان و گناهکاران، و ناپاکان و کافران؛ برای قاتالن پدر و قاتالن مادر؛ برای برای بی
دهندگاِن   ربايان، دروغگويان و شهادت بازان؛ برای آدم زناکاران و همجنس١٠آدمکشان، 

تعليم منطبق بر انجيِل ١١به دروغ، و نيز برای هر عملی که خالف تعليم صحيح باشد، 
  . پرجالِل خدای متبارک که به من سپرده شده است

  فيض خداوند نسبت به پوُلس 

کرگزارم که مرا توانايی بخشيد و درخور اعتماد خداوندمان مسيْح عيسی را ش١٢
با آنکه در گذشته، کفرگو و ستمگر و زورگو ١٣. گماشت  شمرد و به خدمت خويش بر

آری، فيض ١۴. کردم ايمانی چنين می بودم، بر من رحم شد، زيرا از ناآگاهی و بی
ا بفراوانی شود، مر خداوند ما، همراه با ايمان و محبتی که در مسيْح عيسی يافت می

  . گرفت  فرو

اين سخنی است درخور اعتماد و پذيرش کامل، که مسيْح عيسی به جهان آمد تا ١۵
رو، بر من رحم شد تا   از همين١۶. گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترين آنهايم

پايان خود را نسبت به من که بزرگترين گناهکاران بودم، نشان  مسيْح عيسی صبر بی
 آنان که از اين پس به او ايمان آورده، حيات جاويدان لۀای باشم برای جم مونهدهد، تا ن



بر خدای يکتا، آن پادشاه سرمدی، ناميرا و ناديدنی، تا ابداآلباد حرمت ١٧. خواهند يافت
  ! و جالل باد؛ آمين

بر نبّوتهايی که پيشتر بر تو شد، به تو  پسرم، تيموتائوس، اين حکم را بنا١٨
و به ايمان و وجدانی پاک متمسک ١٩ا به مدد آنها در نبرِد نيکو پيکار کنی، سپارم ت می

هيِمنائوس ٢٠. هم شکسته است  که ِکشتی ايمان بعضی با زير پا نهادن آنها در باشی، چرا
اند، که ايشان را به شيطان سپردم تا عبرت گرفته، ديگر کفر  و اسکندر از اين دسته

  . نگويند

   ٢اول تيموتاوس 
   دعا و عبادت ۀارشهايی دربارسف

کنم که مؤمنان درخواستها، دعاها، شفاعتها  چيز، سفارش می بنابراين، پيش از هر١
 مۀهجمله برای حاکمان و   از آن٢جا آورند،   مردم بهمۀهها را برای  و شکرگزاری

. مای را در کمال دينداری و وقار بگذراني صاحبمنصبان، تا بتوانيم زندگی آرام و آسوده
خواهد همگان نجات يابند و  که می۴ ما خداست ۀدهند  نجاتۀکه اين نيکو و پسنديد چرا٣

زيرا تنها يک خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها ۵. به معرفت حقيقت نايل گردند
او که با دادن جان ۶يک واسطه وجود دارد، يعنی آن انسان که مسيْح عيسی است؛ 

بر اين حقيقت در زمان مناسب شهادت داده . ان را پرداخت آدميلۀخود، بهای رهايی جم
گماشته شدم تا واعظ و رسول و معّلم ايمان راستين   و من به همين منظور بر٧شد، 

  . گويم کنم و دروغ نمی  حقيقت را بيان می-برای غيريهوديان باشم 

 را به خشم و جدال، دستهايی مقّدس جا، بی پس آرزويم اين است که مردان در همه٨
نيز خواهانم که زنان پوششی شايسته بر تن کنند و خويشتن را به ٩. افرازند  دعا بر

های فاخر،  نجابت و متانت بيارايند، نه به گيسوان بافته، يا طال و مرواريد، يا جامه
 زنانی است که مّدعی تۀبلکه به زيوِر اعمال نيکو آراسته باشند، چنانکه شايس١٠

  . اند خداپرستی

دهم که تعليم  زن را اجازه نمی١٢. ن بايد در آرامی و تسليم کامل، تعليم گيردز١١
زيرا نخست آدم سرشته شد و بعد ١٣. دهد يا بر مرد مسلط شود؛ بلکه بايد آرام باشد

اّما زنان ١۵. و آدم فريب نخورد، بلکه زن بود که فريب خورد و نافرمان شد١۴. حوا
شد، اگر در ايمان و محبت و تقدس، نجيبانه ثابت با زادن فرزندان، رستگار خواهند 

  . بمانند

   ٣اول تيموتاوس 
  ناظران و خادمان کليسا 



اين سخنی است درخور اعتماد که اگر کسی در آرزوی کار نظارت بر کليسا ١
دور از مالمت، شوهر   رو، ناظر کليسا بايد به  از اين٢. باشد، در پی شغلی واالست

نواز و قادر به تعليم باشد؛  معتدل، خويشتندار، آبرومند، ميهمانوفاداِر تنها يک زن، 
 ۀنيز بايد از عهد۴. جو، يا پولدوست نه ميخواره، يا خشن، بلکه ماليم؛ و نه ستيزه٣

آيد و فرزندانش را چنان تربيت کند که با احترام کامل،    خويش نيک برۀ خانوادۀادار
 خويش را اداره کند، چگونه ۀ خانوادزيرا اگر کسی نداند چگونه۵. اطاعتش کنند

ايمان نيز نباشد، مبادا مغرور گردد و به  و نو۶تواند کليسای خدا را مراقبت نمايد؟  می
و بايد در ميان مردمان بيرون نيز نيکنام باشد تا به ٧. محکوميت ابليس دچار شود

  . رسوايی و دام ابليس گرفتار نيايد

رو، يا ميخواره و يا در پی منافع   ر باشند؛ نه دوهمچنين خادمان کليسا بايد باوقا٨
و بايد نخست آزموده ١٠. بايد راز ايمان را با وجدانی پاک پاس بدارند٩. نامشروع

به ١١. شوند و اگر َبری از مالمت يافت شدند، در مقام خادم کليسا خدمت کنند
 معتدل و درخور گو، بلکه سان، همسرانشان نيز بايد باوقار باشند، و نه غيبت  همين

هر خادم بايد شوهر وفادار تنها يک زن باشد و نيز بايد از ١٢. چيز اعتماد در همه
خادمانی که نيکو خدمت کرده ١٣. آيد   خويش نيک برۀ فرزندان و خانوادۀ ادارۀعهد

ای واال خواهند رسيد و در ايمان خود به مسيْح عيسی از شهامتی عظيم  باشند، به مرتبه
  . واهند شدبرخوردار خ

تا اگر ١۵نويسم،  گرچه اميد آن دارم که بزودی نزدت آيم، ولی اينها را به تو می١۴
 خدا که کليسای خدای زنده و ستون و بنيان حقيقت است، نۀخاتأخيری شد، بدانی که در 

  : يقين که راز دينداری بس عظيم است  به١۶. چگونه بايد رفتار کرد

  او در جسم ظاهر شد، 

   روح تصديق گرديد، ۀطواس  به

  فرشتگاْن ديدندش، 

  بر قومها موعظه شد، 

  جهانيان به او ايمان آوردند، 

  . و با جالل، باال برده شد

   ۴اول تيموتاوس 
  رهنمودهايی برای تيموتائوس 

گويد که در زمانهای آخر، برخی از ايمان رويگردان شده،  اّما روح، آشکارا می١
اين تعاليم را دروغگويان و ٢. يم ديوها پيروی خواهند کردکننده و تعال از ارواح گمراه



کنند و  ايشان ازدواج را منع می٣. حس شده است آورند که وجدانشان بی رياکارانی می
دهند که خدا آفريده است تا مؤمنان که از حقيقت  به پرهيز از خوراکهايی فرمان می
آنچه خدا آفريده است، نيکوست و   زيرا هر۴. مند شوند آگاهند، با شکرگزاری از آن بهره

 کالم خدا لۀوسي  که به چرا۵گاه با شکرگزاری پذيرفته شود،   چيز را نبايد رد کرد، هر هيچ
  . گردد و دعا تقديس می

اگر اين امور را به برادران گوشزد کنی، خادم نيکوی مسيْح عيسی خواهی بود، ۶
های  تو را با افسانه٧. ای يروی آن کردهپرورش يافته در کالِم ايمان و تعليمی نيکو که پ

زيرا ٨. کفرآميز و حکايتهای پيرزنان کاری نباشد، بلکه خود را در دينداری تربيت کن
چيز فايده دارد، و هم  ای است، اّما دينداری برای همه گرچه تربيت بدن را اندک فايده

  . دهد، هم حيات آينده را زندگی حال را وعده می

که ما اميد خويش را بر خدای ١٠رخور اعتماد و پذيرش کامل اين سخنی است د٩
 آدميان، بخصوص مؤمنان است؛ و برای همين نيز لۀ جمۀدهند ايم که نجات زنده نهاده
  . کنيم کشيم و جّد و جهد می زحمت می

سبب جوانی   کس تو را به مگذار هيچ١٢. اين چيزها را حکم فرما و تعليم ده١١
 مؤمنان را سرمشق مۀهگفتار و کردار و محبت و ايمان و پاکی، حقير شمارد، بلکه در 

به آن عطايی که ١۴. تا آمدنم، به قرائت کالم خدا و اندرز و تعليم مشغول باش١٣. باش
 نبّوت يافتی، آنگاه که هيئت مشايخ بر طۀواس  اعتنايی مکن، عطايی که به در توست بی

  . تو دست گذاشتند

تمامی وقف آن کن تا پيشرفت تو بر همه    را بهدر اين امور بکوش و خود١۵
در آنها پايداری کن، که .  زندگی و تعليم خود باشۀبدّقت، مراقب شيو١۶. آشکار شود

  . اگر چنين کنی خويشتن و شنوندگانت را نجات خواهی داد

   ۵اول تيموتاوس 
  زنان، مشايخ کليسا و غالمان   بيوهۀاندرزهايی دربار

توبيخ مکن، بلکه او را همچون پدر خود اندرز ده، و جوانان مرد سالخورده را ١
و زنان سالخورده را همچون مادران، و زنان جوانتر را ٢را همانند برادران خود، 

  . همانند خواهران خويش، در کمال پاکی

زنی فرزندان و  اّما اگر بيوه۴. اند، حرمت گذار کس زنانی را که براستی بی بيوه٣
 خويش، دينداری خود ۀان بايد نخست بياموزند که با نگاهداری از خانوادها دارد، آن نوه

که اين  کنند، چرا گونه ِدين خود را به والدين و اجدادشان َادا  را در عمل نشان دهند و اين
کس، اميدش يکسره بر  اّما آن که براستی بيوه است و بی۵. سازد خدا را خشنود می

زنی  حال آنکه بيوه۶. گذراند طلب کمک از خدا میخداست و شب و روز را به دعا و 
چيزها نيز حکم  بدين٧. گذراند، در حاِل حيات، مرده است که زندگی را به لذتجويی می



اگر کسی در پی تأمين معاش خويشان و بخصوص ٨. فرما تا از مالمت ِبدور باشند
  . ايمان تر از بی  خود نباشد، منکر ايمان است و پستۀخانواد

زنان نامنويسی کن که بيش از شصت سال داشته و  کسانی را در شمار بيوهفقط ٩
نيز بايد به نيکوکاری شهره باشند، يعنی فرزندان ١٠. به شوهر خود وفادار بوده باشند

نواز بوده، پاهای مقّدسان را شسته، به ياری  خويش را نيکو تربيت کرده، غريب
  .  نيکو کرده باشنددردمندان شتافته، و خود را وقف هر نوع کار

که چون اميال شهوانی از مسيح  زنان جوانتر را نامنويسی مکن، چرا اّما بيوه١١
گونه، چون تعهد نخستين خود را زير   بدين١٢. شوند دورشان کند، خواهان ازدواج می

کشيدن   کارگی و سر افزون بر اين، به بی١٣. آورند گذارند، محکوميت بر خود می پا می
گذرانند بلکه  کارگی می تنها روزگار به بی  کنند؛ و نه می  ديگر خونۀخای به ا از خانه
پس رأی من ١۴. آورند شوند، و سخنان ناشايست بر زبان می چين و فضول هم می سخن

های جوانتر شوهر کرده، فرزند بياورند و کدبانو باشند و دشمن را  بر اين است که بيوه
  . اند کنون نيز بعضی در پی شيطان منحرف گشتها زيرا هم١۵. مجال بدگويی ندهند

شان دهد تا  اگر زنی از مؤمنان، خويشاوندان بيوه داشته باشد، بايد که خود ياری١۶
  . اند کس زنانی کمک کند که براستی بی باری بر کليسا نباشند و کليسا بتواند به بيوه

نند، بخصوص آنان چندا   حرمتی دوتۀمشايخی که نيکو رهبری کرده باشند، شايس١٧
گاوی را که «: گويد زيرا کتاب می١٨. کشند که در کار موعظه و تعليم زحمت می

اتهامی بر ١٩» .کارگر مستحق دستمزد خويش است«و » کوبد، دهان َمَبند خرمن می
اّما آنان را که به گناه ادامه ٢٠. يکی از مشايخ مپذير، مگر به شهادت دو يا سه گواه

  .  همه توبيخ کن تا ديگران بترسنددهند، در برابر می

دهم که اين  در پيشگاه خدا و مسيْح عيسی و فرشتگان برگزيده، تو را سوگند می٢١
  . کاری را از سر جانبداری انجام ندهی دستورها را بدون پيشداوری رعايت کنی و هيچ

گذاشتن بر کسی شتاب مکن و در گناهان ديگران شريک مشو، بلکه  در دست٢٢
  . دار  پاک نگاهخود را

 خود و ناخوشيهايی که اغلب داری، ۀجهت معد  ديگر تنها آب منوش، بلکه به٢٣
  . اندکی نيز شراب بنوش

شتابد، اّما گناهان  گناهان بعضی آشکار است و پيشاپيش آنها به کام داوری می٢۴
ها را سان، اعمال نيکو آشکار است و حتی آن  به همين٢۵. آيد بعضی ديگر از پی آنها می

  . که آشکار نيست، نتوان پوشيده نگاه داشت

   ۶اول تيموتاوس 



برند، بايد که اربابان خود را درخور کمال  سر می  آنان که زير يوغ بندگی به١
آنان که اربابانشان ايماندارند، نبايد ٢. احترام بدانند تا مردم نام خدا و تعليم را بد نگويند

بلکه برعکس، بايد حتی . کمتر حرمت بگذارند برادری، ايشان را طۀبه دليل راب
. رسد که ايماندارند و عزيز ايشان نيکوتر خدمت کنند، زيرا سود خدمتشان به کسانی می

  . اين را تعليم ده و به انجامش ترغيبشان کن

  عواقب پولدوستی 

ای ديگر تعليم دهد و با گفتار صحيح خداوند ما عيسی مسيح و  گونه  اگر کسی به٣
کس عطشی  چنين. فهمد مسِت غرور شده است و هيچ نمی۴ ديندارانه موافق نباشد، تعليم

بيمارگونه به جّر و بحث و مجادله بر سر کلمات دارد، که از آن حسد و نزاع و 
شود که  و موجب کشمکش دائمی ميان افرادی می۵خيزد  ناسزاگويی و بدگمانی برمی

ای  کنند دينداری، وسيله اند و گمان می هفکرشان فاسد شده است و از حقيقت منحرف گشت
  . است برای سودجويی

ايم و  که به اين جهان هيچ نياورده چرا٧. اّما دينداری با قناعت، سودی عظيم است۶
پس اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داشته باشيم، قانع ٨. از آن نيز هيچ نخواهيم برد

شوند و به دام  دارند، دچار وسوسه میاّما آنان که سودای ثروتمند شدن ٩. خواهيم بود
. گردد آيند که موجب تباهی و نابودی انسان می اميال پوچ و زيانباری گرفتار می

آيد، و بعضی در  بار می  گونه بدی از آن به  ای است که همه زيرا پولدوستی ريشه١٠
  . دان آرزوی ثروت، از ايمان منحرف گشته، خود را به دردهای بسيار مجروح ساخته

  سفارش پوُلس به تيموتائوس 

اّما تو ای مرد خدا، از اينها همه بگريز، و در پی پارسايی و دينداری و ايمان و ١١
دست آور آن   در نبرد نيکوی ايمان پيکار کن و به١٢. محبت و پايداری و ماليمت باش
ر، خوانده شدی، آن هنگام که در برابر شهود بسيا  حيات جاويدان را که بدان فرا

بخشد، و در  چيز زندگی می در برابر خدايی که به همه١٣. اعتراف نيکو را کردی
حضور مسيْح عيسی که در شهادت خود نزد ُپنتيوس پيالُتس اعتراف نيکو را کرد، تو 

لکه و  که اين حکم را تا زمان ظهور خداوندمان عيسی مسيح، بی١۴کنم  را سفارش می
ه خدا اين را در وقت خود به انجام خواهد رسانيد، ک١۵دور از مالمت نگاه داری،   به

او را که تنها ١۶. االرباب است همان خدای متبارک که حاکم يکتا و شاه شاهان و رب
وجود فناناپذير است و در نوری سکونت دارد که نتوان به آن نزديک شد، او را که 

   .آمين. کس نديده و نتواند ديد، تا ابد حرمت و توانايی باد هيچ

ثروتمنداِن اين عصر را حکم نما که متکبر نباشند و بر مال ناپايدار دنيا اميد ١٧
سازد تا از  چيز را بفراوانی برای ما فراهم می بلکه اميدشان بر خدا باشد که همه. مبندند

آنان را امر کن که نيکويی کنند و در کارهای خير دولتمند بوده، ١٨. آنها لذت ببريم
سان، گنجی برای خود خواهند اندوخت که پی   بدين١٩. دست باشند سخاوتمند و گشاده

دست خواهند   استوار زندگی آيندهشان خواهد بود و آن حيات را که حيات واقعی است به
  . آورد



های  گويی از ياوه. ای تيموتائوس، امانتی را که به تو سپرده شده است، حفظ کن٢٠
برخی که ٢١شود، دوری گزين؛  ت ناميده میغلط، معرف  دنيوی و عقايد مخالفی که به

  . اند اند، از ايمان منحرف شده ادعای برخورداری از آن داشته

  .فيض با تو باد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  س دّوم پوُلس رسول به تيموتائومۀنا
  ١دوم تيموتاوس 

 حيات که در مسيْح عيسی يافت ۀخاطر آن وعد  از پوُلس، که به خواست خدا و به١
  شود، رسول مسيْح عيساست،  می

  : به پسر عزيزم، تيموتائوس٢

  . فيض و رحمت و آرامش از جانب خدای پدر و خداوند ما مسيْح عيسی بر تو باد

  ترغيب به وفاداری 

گزارم،  دارم، خدا را سپاس می وقتی تو را شب و روز، پيوسته در دعاهايم ياد می٣
چون اشکهای تو را ۴. کنم پاک خدمتش میخدايی را که من نيز چون پدرانم با وجدانی 

ايمان ۵. کنم با تو ديداْر تازه کنم تا از شادی لبريز شوم آورم، آرزو می خاطر می  به
آورم، ايمانی که نخست در مادربزرگت لوئيس و سپس در  ريای تو را به ياد می بی

رو، تو را    ايناز۶. مادرت ِاْفنيکی ساکن بود، و يقين دارم اکنون نيز در تو ساکن است
 دست گذاشتن من، در تو جای گرفته، طۀواس  شوم که آن عطای خدا را که به يادآور می

زيرا روحی که خدا به ما بخشيده، نه روح ضعف، بلکه روح قّوت و ٧. ور سازی شعله
  . محبت و انضباط است

م، بلکه خاطر او در بند  پس، از شهادت بر خداوند ما عار مدار، و نه از من که به٨
خدا ما را نجات ٩. تو نيز با اتکا به نيروی الهی در رنج کشيدن برای انجيل سهيم باش

خاطر قصد و   سبب اعمال ما، بلکه به  اين نه به. خوانده است  داده و به زندگی مقّدس فرا
ولی ١٠فيض خوِد اوست، فيضی که در مسيْح عيسی از ايام ازل به ما عطا شده بود، 

 انجيل، طۀواس  او که به   هم- ما مسيْح عيسی عيان گشته است ۀدهند ور نجاتاکنون با ظه
ام  گماشته شده  و من بر١١. مرگ را باطل کرد و حيات و فناناپذيری را آشکار ساخت

کشم،  گونه رنج می  روست که اين  از همين١٢. تا واعظ، رسول و معّلم اين انجيل باشم
ام و يقين دارم که او قادر است امانتم   به که ايمان آوردهدانم که می اّما عار ندارم، چرا

  . را تا بدان روز حفظ کند

ای  شود، به آنچه از من شنيده با ايمان و محبتی که در مسيْح عيسی يافت می١٣
القدس که در ما ساکن است،  به ياری روح١۴. چون الگوی تعليم صحيح تمّسک جوی

  . دار شده، پاسآن امانت نيکو را که به تو سپرده 

جمله،   اند، از آن تافته  آگاهی که ساکنان ايالت آسيا، جملگی از من روی بر١۵
  . فيِگلوس و ِهرموِجِنس

 اونيسيفوروس باد، چه او بارها جان مرا تازه کرد و ۀرحمت خداوند بر خانواد١۶
رانجام بلکه آنگاه که به روم آمد، بسيار مرا ُجست تا س١٧. از زنجيرهايم عار نداشت



تو خود از خدمات . رحمت خداوند در آن روِز خاص شامل حال او شود١٨. يافت
  . بسيار او در ِاِفُسس، بخوبی آگاهی

   ٢دوم تيموتاوس 
و آنچه را ٢پس تو ای فرزندم، در فيضی که در مسيْح عيسی است نيرومند شو، ١

 ۀه از عهدکه در حضور گواهان بسيار از من شنيدی، به مردمان امينی بسپار ک
 مسيْح عيسی، در تحمل رنجها تۀهمچون سرباز شايس٣. آموزش ديگران نيز برآيند

سازد،  هنگام سربازی، خود را گرفتار مشغوليتهای زندگی نمی  کس به هيچ۴. سهيم باش
سان، ورزشکاری که در   به همين۵.  خويش استۀکه خواهان جلب خشنودی فرماند چرا

قانون   ند، تاج پيروزی را دريافت نخواهد کرد، اگر بهک ميدان مسابقه هماوردی می
آن که بايد نخست از محصول نصيب ببرد، کشاورزی است که ۶. هماوردی نکرده باشد
 اينها مۀهگويم بينديش، که خداوند تو را در فهم  به آنچه می٧. محنت کشيده است

  . بصيرت خواهد بخشيد

وود بوده، از مردگان برخاست؛ اين دار که از نسل دا خاطر  عيسی مسيح را به٨
خاطرش در رنجم، تا بدان حد که چون مجرمان به زنجيرم   که به٩است انجيل من، 

خاطر برگزيدگان تحمل   چيز را به پس همه١٠. اّما کالم خدا در زنجير نيست. اند کشيده
  . آورنددست   کنم تا آنان نيز نجاتی را که در مسيْح عيساست، با جالل جاودانی به می

  : اين سخن درخور اعتماد است که١١

  اگر با او مرديم، 

  . با او زندگی هم خواهيم کرد

  اگر تحمل کنيم، ١٢

  . با او سلطنت هم خواهيم کرد

  اگر انکارش کنيم، 

  . او نيز انکارمان خواهد کرد

  وفا شويم،  اگر بی١٣

  او وفادار خواهد ماند، 

  . زانکه خويشتن را انکار نتواند کرد

  خادم مقبول خدا 



اينها را پيوسته بديشان يادآور شو و در حضور خدا هشدار ده که بر سر کلمات ١۴
سخت بکوش که مقبول خدا ١۵. مجادله نکنند، که جز تباهی شنوندگان ثمری ندارد

باشی، همچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نيست و کالم حقيقت را 
چه بيشتر   های دنيوی بپرهيز، که شخص را هر گويی ز ياوها١۶. بندد کار می  بدرستی به
کسان مانند بيماری قانقاريا پخش  تعليم چنين١٧. دهد دينی سوق می به بی

اند و  که از حقيقت منحرف گشته١٨اند،  هيِمنائوس و فيليتوس از همين دسته.شود می
يمان بعضی را ويران سان ا  وقوع پيوسته است، و بدين  اکنون به گويند رستاخيز هم می
حال، پی مستحکمی که خدا نهاده است، پابرجاست و با اين عبارت   با اين١٩. کنند می

که به نام خداوند اقرار  هر«و » شناسد، خداوند کسان خود را می«ُمهر شده است که، 
  » .دارد، بايد که از شرارت کناره جويد

، بلکه چوبين و گلين هم ای بزرگ، تنها ظروف زرين و سيمين نيست در خانه٢٠
که  پس هر٢١. افتاده پا  کار مصارف پيش  آيند، اينها به هست؛ آنها به کار مصارف مهم می

آيد،  خود را از آنچه گفتم پاک نگاه دارد، ظرفی خواهد بود که به کار مصارف مهم می
  . خانه و مهيا برای هر کار نيکو ظرفی مقّدس و مفيد برای صاحب

خوانند،  انی بگريز، و به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را میاز اميال جو٢٢
خردانه  از مباحثات پوچ و بی٢٣. در پی پارسايی و ايمان و محبت و آرامش باش

حال آنکه خادم خداوند نبايد نزاع ٢۴. انگيزد دانی نزاعها برمی که می دوری کن، چرا
بايد مخالفان را بنرمی ٢۵. عليم و بردبارکند، بلکه بايد با همه مهربان باشد و قادر به ت

و ٢۶ارشاد کند، بدين اميد که خدا به آنها توبه عطا فرمايد تا به شناخت حقيقت برسند 
 خود اسير کرده است، تۀبه خود آمده، از دام ابليس که ايشان را برای انجام خواس

  . برهند

   ٣دوم تيموتاوس 
  خدايی در روزهای آخر  بی

مردماْن ٢.  که در روزهای آخر، زمانهای سخت پيش خواهد آمداّما آگاه باش١
زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدين، ناسپاس، ناپاک،  خودپرست، پولدوست، الف

خيانتکار، عجول ۴بندوبار، وحشی، دشمن نيکويی،  گو، بی گذشت، غيبت عاطفه، بی بی٣
چند صورِت   و هر۵ند داشت لذت را بيش از خدا دوست خواه. و خودپسند خواهند بود

  . کسان دوری گزين از چنين. ظاهِر دينداری را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود

مغز را اسير   مردم رخنه کرده، زنان سبکنۀخااينان کسانی هستند که به درون ۶
اند و هوسهای گوناگوْن آنان را به  سازند، زنانی را که زير بار گناهان خم شده خود می

گيرند، هرگز به شناخت حقيقت نتوانند  و با اينکه همواره تعليم می٧کشد،  و میس هر
گونه که ياّنيس و َيْمْبريس به مخالفت با موسی برخاستند، اينان نيز که   همان٨. رسيد

اّما راه به جايی ٩. کنند فکری فاسد و ايمانی مردود دارند، با حقيقت مخالفت می



خردی آن دو  ن بر همگان آشکار خواهد شد، چنانکه بیخرديشا نخواهند برد، بلکه بی
  . نيز عيان گرديد

  اندرز پوُلس به تيموتائوس 

و ١١ولی تو تعليم و رفتار و هدف و ايمان و صبر و محبت و تحمل مرا ١٠
ای و از آنچه در َانطاکيه،  گر بوده آزارهايی را که ديدم و رنجهايی را که کشيدم، نظاره

اّما خداوند مرا از . ر سرم آمد و آزارهايی که به من رسيد، نيک آگاهیقونيه و ِلسْتره ب
 کسانی که بخواهند در مسيْح عيسی با دينداری زيست مۀهبراستی، ١٢. همه رهانيد  آن

پيشگان و شّيادان در بدی پيش خواهند رفت؛  اّما شرارت١٣کنند، آزار خواهند ديد؛ 
اّما تو در آنچه آموخته و بدان ايمان ١۴. فريب خواهند داد و فريب خواهند خورد

و چگونه از ١۵ای،  گرفته  کسان فرا دانی آنها را از چه که می ای پايدار باش، چرا آورده
تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه  ای که می کودکی کتب مقّدس را دانسته
برای تعليم و تأديب و تمامی کتب مقّدس الهام خداست و ١۶. ايمان به مسيْح عيسی است

کمال برای هر کار نيکو   تا مرد خدا به١٧اصالح و تربيت در پارسايی سودمند است، 
  . تجهيز گردد

   ۴دوم تيموتاوس 
در برابر خدا و مسيْح عيسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد، و نظر ١

گاه و   وعظه کنی و بهکالم را م٢سازم که  اش، تو را مکّلف می به ظهور او و پادشاهی
بيگاه آماده اين کار باشی و با صبر بسيار و تعليم دقيق، به اصالح و توبيخ و تشويق   به

نخواهند داد، بلکه  زيرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعليم صحيح گوش فرا٣. بپردازی
ان طالب به ميل خويش، معّلمان بسيار ِگرد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوشهايش بنا

دادن به حقيقت رويگردان شده،   و از گوش فرا۴شنيدن آن است، از آنان بشنوند؛ 
حال بهوش باش؛ سختيها را بر  اّما تو در همه۵. ها منحرف خواهند گشت سوی افسانه  به

  . کمال به انجام رسان  خود هموار کن؛ کار مبشر را انجام ده و خدمت خويش را به

ای ريختنی، در حال ريخته شدنم و زمان رحلتم  مچون هديهاکنون، ه زيرا من، هم۶
ام و ايمان را  ام، مسابقه را به پايان رسانده جنِگ نيکو را جنگيده٧. رسيده است  فرا

اکنون تاج پارسايی برايم آماده است، تاجی که خداوند، آن داور ٨. ام محفوظ داشته
 آنان که مشتاق مۀهه من، بلکه به  تنها نه ب-عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد 

  . اند ظهور او بوده

  سفارشهای شخصی 

خاطر عشق اين دنيا مرا   زيرا ديماس به١٠. چه زودتر نزد من آيی  بکوش تا هر٩
ْکريسکيس به َغالطيه و تيتوس هم به َدلماتيه . ترک کرده و به ِتسالونيکی رفته است

گرفته، با خود بياور، زيرا در خدمتم مرا   برَمرُقس را . تنها لوقا با من است١١. رفته
هنگام آمدنت، قبايی را که در ١٣. تيخيکوس را به ِاِفُسس فرستادم١٢. سودمند است



ْتروآس نزد کارپوس بر جا گذاشتم با خود بياور، و نيز طومارهايم را و بخصوص 
  . های پوستين را نوشته

.  سزای کارهايش را خواهد دادخداوند. اسکندر مسگر، با من بسيار بديها کرد١۴
  . حذر باش، زيرا با پيام ما سخت به مخالفت برخاسته است  تو نيز از او بر١۵

نخاست، بلکه همه مرا  کس به پشتيبانی از من بر در نخستين دفاع من، هيچ١۶
اّما خداوند در کنار من ايستاد و مرا ١٧. مباد که اين به حسابشان گذاشته شود. وانهادند
.  غيريهوديان آن را بشنوندمۀهکمال موعظه شود و    من بهطۀواس   بخشيد تا کالم بهنيرو

 شر خواهد رهانيد و برای لۀخداوند مرا از هر حم١٨. پس، از دهان شير رهايی يافتم
  ! آمين. جالل بر او باد تا ابداآلباد. پادشاهی آسمانی خود نجات خواهد بخشيد

  درودهای نهايی 

ِاراستوس ٢٠.  اونيسيفوروس برسانۀْپريسکيال و آکيال و خانوادسالم مرا به ١٩
بکوش تا ٢١. در ُقِرنُتس ماند، و من ْتروفيموس را در ميليتوس، بيمار، بر جا گذاشتم

فرستد، و نيز پوِدْنس،  اوبولوس برای تو سالم می. پيش از زمستان به اينجا برسی
  .  برادرانمۀهلينوس، ْکلوديا و 

  .فيض با شما باد. وح تو باشدخداوند با ر٢٢

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )تيتوس (سط پوُلس رسول به تيمۀنا
  ١تيطس 

از پوُلس، خادم خدا و رسول عيسی مسيح، در خدمت ايماِن برگزيدگاِن خدا و ١
و به اميد حيات جاويدان که خدای منّزه از ٢شناخت آن حقيقت که موجد دينداری است، 

و کالم خود را در زمان مقرر آشکار ساخت، ٣فرمود هر دروغ از ايام ازل بدان وعده 
  .  ما خدا به من سپرده شدۀدهند ای که به حکم نجات  موعظهطۀواس  به

  : به تيتوس، فرزند راستينم در ايمانی مشترک۴

  .  ما عيسی مسيح بر تو بادۀدهند فيض و آرامش از جانب خدای پدر و نجات

  مأموريت تيتوس در ْکِرت 

جا گذاشتم تا کارهای ناتمام را سامان دهی و   رو در ْکِرت بر  تو را از آن۵
  . کار بگماری  گونه که تو را امر کردم، در هر شهر مشايخی به  همان

شيخ کليسا بايد بری از مالمت، شوهر وفادار تنها يک زن، و دارای فرزندانی ۶
که ناظر  چرا٧. اشندگسيختگی و سرکشی مبرا ب گونه اتهام لجام  باايمان باشد که از هر

رو بايد َبری از مالمت باشد، نه خودرأی يا تندخو يا   کليسا کارگزار خداست و از همين
نوازی و دوستدار  بلکه شهره به ميهمان٨ميگسار يا خشن يا در پی منافع نامشروع، 

و پايدار بر کالم مطمئنی که تعليم ٩نيکويی و خويشتندار و پارسا و مقّدس و منظم؛ 
 تعليم صحيح پند دهد و نظر مخالفان را رد يۀ شده است تا بتواند ديگران را بر پاداده
  . کند

که ١١شدگان،  گوی و فريبکار بسيارند، بخصوص از ختنه زيرا گردنکشاِن ياوه١٠
دهند و  دهانشان را بايد بست، زيرا برای کسب منافع نامشروع، تعاليم ناشايسته می

حتی يکی از انبيای خودشان گفته ١٢. سازند تمامی تباه می  ها را به گونه خانواده  بدين
پرستانی  ْکِرتيان همواره مردمانی دروغگو و وحوشی شرور و شکم«: است
پس آنان را سخت توبيخ کن تا از سالمت . اين شهادت راست است١٣» .پرورند تن

. گوش نسپارندهای يهود و احکاِم منکراِن حقيقت  به افسانه١۴ايمان برخوردار باشند و 
چيز پاک  ايمان، هيچ اند و بی چيْز پاک است، اّما برای آنان که آلوده برای پاکان همه١۵

اند، اّما با  مّدعی خداشناسی١۶. نيست، بلکه هم فکرشان آلوده است و هم وجدانشان
انگيزند و نافرمان، و نامناسب برای هر کار  نفرت. کنند کردارشان او را انکار می

  . نيکو

   ٢يطس ت
  تعليم صحيح 



مردان سالخورده را بگو ٢. اّما تو از آنچه مطابق با تعليم صحيح است، سخن بگو١
که معتدل و باوقار و خويشتندار باشند و در ايمان و محبت و استقامت، بشايستگی 

  . رفتار کنند

نبايد . ای داشته باشند  زندگی محترمانهۀسان، زنان سالخورده بايد شيو  به همين٣
تا بتوانند ۴ شراب باشند، بلکه بايد آنچه را که نيکوست، تعليم دهند، ۀگو يا بند غيبت

و خويشتندار و ۵زنان جوانتر را خرد بياموزند که شوهردوست و فرزنددوست باشند 
  . عفيف و کدبانو و مهربان و مطيِع شوهر، تا کالم خدا بد گفته نشود

چيز سرمشق اعمال  خوْد در همه٧.  باشندده تا خويشتندار نيز مردان جوان را پند۶
و سالمِت گفتارت چنان باشد که ٨خرج ده،   در تعليم خود صداقت و جدّيت به. نيکو باش

گفتن از ما نيابند، شرمسار   کسی آن را مذمت نتواند کرد، تا مخالفان چون فرصت بد
  . شوند

برای جلب خشنودی چيز تسليم اربابانشان باشند و  غالمان را بياموز که در هر٩
و از آنان ندزدند، بلکه کمال امانت را نشان دهند ١٠آنها بکوشند؛ و چون و چرا نکنند 

  .  ما خدا را زينت بخشندۀدهند چيز تعليم مربوط به نجات تا در هر

بخش است  ظهور رسيده است، فيضی که همگان را نجات  زيرا فيض خدا به١١
ميال دنيوی را ترک گفته، با خويشتنداری و دينی و ا آموزد که بی و به ما می١٢

در حينی که منتظر آن اميد ١٣پارسايی و دينداری در اين عصر حاضر زيست کنيم، 
که ١۴مان عيسی مسيح هستيم،  دهنده مبارک، يعنی ظهور پرجالل خدای عظيم و نجات

خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت بازخريدمان کند و قومی برای خود طاهر 
  . سازد که از آِن خودش باشند و غيور برای کار نيکو

اينها را بگو، و با کمال اقتدار تشويق و توبيخ نما، و مگذار کسی تو را حقير ١۵
  . شمارد

   ٣تيطس 
  رفتار نيکو 

ايشان را يادآور شو که تسليم حکمرانان و صاحبمنصبان باشند و فرمانبرداری ١
جو نباشند، بلکه  کسی را ناسزا نگويند و ستيزه٢ند؛ کنند، و برای هر کار نيک آماده باش

  . بامالحظه باشند و نزد همه براستی فروتن

گونه اميال و لذتها؛    همهۀما نيز زمانی نادان و نافرمانبردار بوديم و گمراه و بند٣
اّما چون ۴. منفور بوديم و متنفر از يکديگر. گذرانديم و در کين و حسد روزگار می

سبب کارهای   ما را نه به۵ ما خدا آشکار شد، ۀدهند انساندوستی نجاتمهربانی و 
نيکويی که کرده بوديم، بلکه از سر رحمت خويش نجات بخشيد، به غسل تولد تازه و 

 طۀواس  ريخت، به  که او را بفراوانی بر ما فرو۶القدس است؛  نو شدنی که از روح



بر اميد حيات   ا شمرده شده، بناتا به فيض او پارس٧ ما عيسی مسيح، ۀدهند نجات
خواهم که  و از تو می. اين سخنی است درخور اعتماد٨. جاويدان، به وارثان بدل گرديم

اند، از ياد نبرند که خويشتن را  بر اين امور تأکيد ورزی، تا آنان که بر خدا اعتماد بسته
  . وقف کارهای نيکو نمايند، که اينها همگان را نيکو و سودمند است

ها و بحثها و نزاعهای پيراموِن شريعت  نامه اّما از مجادالت نابخردانه و شجره٩
به آن که عامل تفرقه است يک بار، و ١٠. ارزش است فايده و بی اجتناب کن، زيرا بی

که  چرا١١. سپس برای دّومين بار هشدار ده، و از آن پس، با او قطع ارتباط کن
  . کار، و خوْد عامل محکوميت خويشدانی چنين شخص منحرف است و گناه می

  نصايح پايانی 

وقتی آرِتماس يا تيخيکوس را نزد تو فرستادم، بکوش تا در اسرع وقت نزد من ١٢
تا آنجا که ١٣. سر برم  به نيکوپوليس آيی، زيرا عزم آن دارم که زمستان را در آنجا به

. ا تا هيچ محتاج نمانندتوانی، زيناِس وکيل و آپوُلس را در انجام سفرشان مدد فرم می
بگذار همکيشان ما بياموزند که خويشتن را وقف انجام کارهای نيکو کنند تا برای ١۴

  . ثمری نداشته باشند رفع نيازهای ضروری تدارک بينند و زندگی بی

به آنان که ما را در ايمان . فرستند اند، جملگی تو را سالم می آنان که با من١۵
  . رساندارند، سالم ب دوست می

  . شما بادمۀهفيض با 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ن پوُلس رسول به فيليمومۀنا
 از پوُلس، زندانی مسيْح عيسی، و تيموتائوس، برادر ما، ١

به خواهر ما آْپفيا و همرزم ما آرخيپوس، و ٢به دوست عزيز و همکار ما فيليمون، 
  : شود پا می  ات بر به کليسايی که در خانه

  . دا، پدر ما، و خداونْد عيسی مسيح بر شما بادفيض و آرامش از جانب خ٣

  شکرگزاری و دعا 

زيرا ۵گويم،  آوردنت در دعاهايم، همواره خدای خود را سپاس می من با ياد۴
دعايم اين است ۶. شنوم  مقّدسان را میمۀهوصف ايمانت به خداوند عيسی و محبتت به 

ر قابليت نيکويی رهنمون شود که مشارکت ايمانت بسی کارگر افتاده تو را به شناخت ه
محبت تو مرا سخت شاد و دلگرم کرده ٧. که در جهت نيل به قامت مسيح در ماست

  . ای است، چه تو به دلهای مقّدسان طراوت و تازگی بخشيده

   اونيسيموس ۀاستدعای پوُلس دربار

وار چند در مسيح اين جسارت را دارم که تو را به انجام آنچه سزا  رو، هر  از اين٨
پس من، پوُلِس پير، که .  محبت استدعا نمايميۀدهم بر پا ترجيح می٩است حکم کنم، 

 پسرم اونيسيموس که در بنْد او را پدر ۀدربار١٠اکنون نيز زندانی مسيْح عيسايم، 
فايده بود، اّما اکنون هم تو را  او در گذشته برای تو بی١١. ام، استدعايی از تو دارم شده

  . ستو هم مرا مفيد ا

خواستم نزد خود نگاهش  می١٣. فرستم می  تن من است نزد تو باز ۀاو را که پار١٢
. بندم، سهم تو را در خدمت به من بر عهده گيرد خاطر انجيل در  دارم تا در مدتی که به

اّما نخواستم کاری بدون موافقت تو کرده باشم، تا احسانت از روی ميل باشد، نه ١۴
رو اندک زمانی از تو جدا شد تا برای هميشه نزدت   که از همينبسا   چه١۵. اجبار به

او مرا . اّما ديگر نه چون غالم، بلکه باالتر از آن، چون برادری عزيز١۶بازگردد، 
مراتب عزيزتر است، خواه در مقام يک انسان و خواه در   بس عزيز است، اّما تو را به

  . مقام برادری در خداوند

. پذيری گونه بپذير که مرا می  دانی، او را همان ود میپس اگر مرا رفيق خ١٧
. اگر خطايی به تو کرده، يا چيزی به تو بدهکار است، آن را به حساب من بگذار١٨
بينم   البته نيازی نمی-نويسم که آن را جبران خواهم کرد  دست خود می  من، پوُلس، به١٩

ی برادر، آرزو دارم در خداوند آری ا٢٠. بگويم که تو جان خود را نيز به من مديونی
نويسم چون از  اين را می٢١. نفعی از تو به من برسد؛ پس جان مرا در مسيح تازه ساز

  . گويم، خواهی کرد دانم حتی بيش از آنچه می اطاعت تو اطمينان دارم و می



سبب دعاهايتان به شما   در ضمن، اتاقی نيز برايم مهيا کن، زيرا اميد دارم به٢٢
  .  شومبخشيده

همچنين ٢۴. فرستد ِاپاْفراس، همزندان من در مسيْح عيسی، تو را سالم می٢٣
  . گويند همکارانم، َمرُقس، آريستارخوس، ديماس و لوقا تو را سالم می

  .فيض خداونْد عيسی مسيح با روح شما باد٢۵

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  رساله به عبرانيان

 ١عبرانيان 
  پسر خدا برتر از فرشتگان 

 پيامبران با پدران ما سخن طۀواس   گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون بهدر١
 پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او طۀواس  اّما در اين زمانهای آخر به٢گفت، 

او فروِغ جالِل خدا و ٣.  او جهان را آفريدطۀواس  چيز مقرر داشت و به را وارث همه
او پس از . دارد چيز را با کالم نيرومند خود نگاه می مظهر کامل ذات اوست، و همه

پس به همان ۴. دست راست مقام کبريا در عرش برين بنشست  پاک کردن گناهان، به
اندازه که نامی برتر از فرشتگان به ميراث ُبرد، از مقامی واالتر از آنها نيز برخوردار 

  . شد

  : استيک از فرشتگان گفته  کنون به کدام  زيرا خدا تا۵

  تو پسر من هستی؛ «

  ؟ »ام امروز، من تو را پدر شده

  : و يا

  من او را پدر خواهم بود، «

  ؟ »و او مرا پسر خواهد بود

  : فرمايد آورد، می بلکه آن هنگام نيز که فرزند ارشد را به جهان می۶

  » . فرشتگان خدا او را بپرستندمۀه«

  : گويد  فرشتگان میۀحال آنکه دربار٧

  سازد،   را بادها میفرشتگانش«

  » .های آتش و خادمانش را شعله

  : گويد  پسر میۀاّما دربار٨

  تخت سلطنت تو، ای خدا، تا ابد پايدار خواهد ماند، «

  . و عدالت، عصای پادشاهی تو خواهد بود

  ای؛  تو درستکاری را دوست داشته و از نادرستی بيزار بوده٩



  ی مسح کرده، پس خدا، خدای تو، تو را با روغن شادمان

  » .گونه تو را مقامی واالتر از رفقايت بخشيده است  و اين

  : فرمايد و نيز می١٠

  تو بودی، ای خداوند، که در آغاز بنياد زمين را نهادی، «

  . و آسمان صنعت دست توست

  مانی؛  آنها از ميان خواهند رفت، اّما تو بر جا می١١

  .  آنها همچون لباس، مندرس خواهند شدمۀه

  آنها را چون ردايی در هم خواهی پيچيد، ١٢

  . ای جايگزين خواهند شد سان جامه  و به

  مانی،  اّما تو همان که بودی، باقی می

  » .و سالهای تو را پايانی نخواهد بود

  : يک از فرشتگان گفته است خدا تا کنون به کدام١٣

  دست راست من بنشين   به«

  ؟ » پايت سازمتا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زير

 ۀمگر آنها جملگی روحهايی خدمتگزار نيستند که برای خدمت به وارثان آيند١۴
  شوند؟  نجات فرستاده می

   ٢عبرانيان 
  ضرورت جّدی گرفتن نجات 

چه بيشتر توجه کنيم، مبادا از آن   ايم با دقت هر پس بر ماست که به آنچه شنيده١
گونه   آور بود، آن  فرشتگان بيان شد الزامطۀواس  زيرا اگر پيامی که به٢. منحرف شويم

پس ما چه راه گريزی خواهيم ٣يافت،  که هر سرپيچی و نافرمانی مجازاتی برحق می
 خداوند بيان طۀواس  داشت اگر چنين نجاتی عظيم را ناديده بگيريم؟ اين نجات در آغاز به

الی که خدا نيز بر آن در ح۴شد و سپس توسط آنان که از او شنيدند بر ما ثابت گرديد، 
القدس، که آنها  داد، با آيات و عجايب و معجزات گوناگون، و عطايای روح گواهی می

  . کرد را بنا به خواست خود تقسيم می



  سازد  عيسی خود را همانند برادران خويش می

اّما ۶. گوييم، تحت فرمان فرشتگان قرار نداد او جهان آينده را که از آن سخن می۵
  :  جايی شهادت داده، گفته استشخصی در

  انسان چيست که تو در فکر او باشی، «

  و پسر انسان، که به او روی نمايی؟ 

  او را اندک زمانی پايينتر از فرشتگان ساختی، ٧

  و تاج جالل و اکرام را بر سر او گذاشتی 

  » .چيز را زير پای او نهادی و همه٨

. يزی باقی نگذاشت که مطيع وی نباشدچيز تحت فرمان او، خدا چ با قرار دادن همه
اّما عيسی را ٩. چيز تحت فرمان او باشد بينيم همه اّما در حال حاضر، هنوز نمی

بينيم که اندک زمانی پايينتر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جالل و اکرام  می
 همه حسب فيض خدا برای  که از رنج مرگ گذشت تا بر بر سرش نهاده شده است، چرا

  . طعم مرگ را بچشد

 او وجود دارد، برای اينکه پسران طۀواس  چيز برای او و به بجا بود خدا که همه١٠
. بسيار را به جالل برساند، قهرماِن نجات ايشان را از راه تحمل رنج، کامل گرداند

از . اند شوند، همه از يک خانواده سازد و آنان که مقّدس می زيرا او که مقّدس می١١
  : گويد چنانکه می١٢. رو، عيسی عار ندارد ايشان را برادر بخواند  ينهم

  نام تو را به برادرانم اعالم خواهم کرد؛ «

  » .و در ميان جماعت، حمد تو را خواهم سراييد

  : گويد و باز می١٣

  » .من بر او توکل خواهم کرد«

  : و باز

  » .اينک من، و فرزندانی که خدا به من عطا کرده است«

ز آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نيز در اينها سهيم شد تا با ا١۴
 عمر مۀهو آنان را که ١۵مرگ خود، صاحب قدرت مرگ يعنی ابليس را به زير ِکشد، 

زيرا مسّلم است که او نه ١۶. اند، آزاد سازد سر برده  در بندگِی ترِس از مرگ به
حيث  رو، الزم بود از هر  از همين١٧. دهد میفرشتگان، بلکه نسل ابراهيم را ياری 

اعظمی رحيم و امين، در خدمت خدا  همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن



چون او خود هنگامی که آزموده شد، رنج کشيد، ١٨. باشد و برای گناهان قوم کّفاره کند
  . شوند، ياری رساند قادر است آنان را که آزموده می

   ٣عبرانيان 
  برتری عيسی بر موسی 

 خود را بر شۀپس ای برادران مقّدس که در دعوت آسمانی شريک هستيد، اندي١
او نسبت به ٢. اعظمی که بدو معترفيم عيسی معطوف کنيد که اوست رسول و کاهن

.  خدا امين بودنۀخاگونه که موسی نيز در تمام   گماشت امين بود، همان  کسی که او را بر
 خانه از خوِد خانه بيشتر است، عيسی نيز اليق ۀن اندازه که حرمت سازنداّما به هما٣

شود، اّما بانی  دست کسی بنا می  ای به زيرا هر خانه۴. حرمتی بيش از موسی شمرده شد
بايست   خدا امين بود تا بر آنچه مینۀخاموسی در مقام خادم در تمام ۵. چيز خداست همه

 خدا نۀخااّما مسيح، در مقام پسِر صاحب اختيار بر ۶. در آينده گفته شود، شهادت دهد
شرطی که اطمينان خود را حفظ کنيم و در مباهات    او ما هستيم، بهنۀخاو . امين است

  . به اميد خود همچنان پايدار بمانيم

  : فرمايد القدس می گونه که روح  پس همان٧

  شنويد،  امروز، اگر صدای او را می«

  د، دل خود را سخت مسازي٨

  چنانکه در ايام تمرد کرديد، 

  . به هنگام آزمايش در بيابان

  آنجا پدران شما مرا آزمايش و امتحان کردند، ٩

  . با اينکه چهل سال کارهای مرا ديده بودند

  به همين سبب، از آن نسل خشمگين بودم ١٠

  اينان همواره در دل خود گمراهند، ‹: و گفتم

  › اند؛ و راههای مرا نشناخته

  س در خشم خود سوگند خوردم پ١١

  » .که به استراحت من هرگز راه نخواهند يافت



ايمان نداشته باشد که  ای برادران، هشيار باشيد که از شما کسی دل شرور و بی١٢
» امروز«بلکه هر روز، تا آن زمان که هنوز ١٣. از خدای زنده رويگردان شود

. ما در اثر فريب گناه، سختدل نشودشود، يکديگر را پند دهيد تا کسی از ش خوانده می
شرطی که اطمينان آغازين خود را تا   ايم، تنها به رو که در مسيح شريک شده  از آن١۴

  : اکنون گفته شد چنانکه هم١۵. به آخر استوار نگاه داريم

  شنويد،  امروز، اگر صدای او را می«

  دل خود را سخت مسازيد، 

  » .چنانکه در ايام تمرد کرديد

 مۀهرغم آن، سرپيچی کردند، چه کسانی بودند؟ آيا   ر آنان که شنيدند و بهمگ١۶
و از چه کسانی چهل سال خشمگين ١٧در آورد؟   آنانی نبودند که موسی از مصر به

 چه کسانی ۀو دربار١٨نه آنان که گناه کردند و اجسادشان در بيابان افتاد؟   بود؟ مگر
نه همانها که نافرمانی   ه نخواهند يافت؟ مگرسوگند خورد که به استراحت او هرگز را

  . ايمانی بود که نتوانستند راه بيابند سبب بی  بينيم به پس می١٩کردند؟ 

   ۴عبرانيان 
  استراحت َشّبات برای قوم خدا 

 راه يافتن به استراحت او هنوز به قّوت خود ۀپس بهوش باشيم مبادا با اينکه وعد١
زيرا به ما ٢. ز شما در اين خصوص قاصر آمده استباقيست، آشکار شود که احدی ا
اّما پيامی که شنيدند، سودی برايشان نداشت، زيرا با . نيز چون ايشان بشارت داده شد

ايم، به آن استراحت  ولی ما که ايمان آورده٣. آنان که گوش گرفتند به ايمان متحد نشدند
  : چنانکه خدا فرموده است. يابيم راه می

  ود سوگند خوردم پس در خشم خ«

  » که هرگز به استراحت من راه نخواهند يافت،

زيرا در جايی راجع به ۴. با اينکه کارهای او با آفرينش جهان به پايان رسيده بود
»  کارهای خود فراغت يافت،مۀهدر روز هفتم، خدا از «: دارد که روز هفتم اظهار می

رگز به استراحت من راه نخواهند ه«: گويد و باز در قسمتی که در باال نقل شد، می۵
  » .يافت

بايد به آن استراحت راه يابند، و آنان که  بنابراين، از آنجا که هنوز کسانی می۶
بار روزی خاص را  پس خدا ديگر٧سبب نافرمانی راه نيافتند،   پيشتر بشارت يافتند، به
ر از زبان ناميد، چنانکه پس از گذشت سالهای بسيا» امروز«مقرر فرمود و آن را 
  : گونه که پيشتر بيان شد، فرمود  داوود سخن گفت و آن



  شنويد،  امروز، اگر صدای او را می«

  » .دل خود را سخت مسازيد

زيرا اگر يوشع به آنها استراحت بخشيده بود، مدتها بعد، خدا از روزی ديگر ٨
کس   هرزيرا١٠پس استراحت َشّبات هنوز برای قوم خدا باقی است؛ ٩. گفت سخن نمی

گونه   يابد، همان شود، او نيز از کارهای خود فراغت می که به استراحت خدا داخل می
پس بياييد به جّد بکوشيم تا به آن استراحت راه ١١. که خدا از کارهای خود آرام گرفت

  . لغزد  يابيم، مبادا کسی از نافرمانی آنان سرمشق گيرد و در

دم، و چنان نافذ   تر از هر شمشير دو  ُبرندهزيرا کالم خدا زنده و مقتدر است و١٢
کند و افکار و نّيتهای دل را  که نفس و روح، و مفاصل و مغِز استخوان را نيز جدا می

چيز در  چيز در تمام آفرينش از نظر خدا پنهان نيست، بلکه همه هيچ١٣. زند محک می
  . برابر چشمان او که حساب ما با اوست، عريان و آشکار است

  اعظِم ما  ی، کاهنعيس

گذشته است، يعنی عيسی   اعظمی واالمقام داريم که از آسمانها در پس چون کاهن١۴
اعظم ما چنان نيست  زيرا کاهن١۵. پسر خدا، بياييد اعتراف خود را استوار نگاه داريم

که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حيث همچون ما 
پس با اطمينان به تخت فيض نزديک بياييم ١۶. بدون اينکه گناه کندوسوسه شده است، 

  . هنگام نياز ياريمان دهد  تا رحمت بيابيم و فيضی را حاصل کنيم که به

   ۵عبرانيان 
شود و به نمايندگِی آدميان در امور الهی  اعظم از ميان آدميان انتخاب می هر کاهن١

تواند با آنان که  او می٢. جهت گناهان تقديم کند  گردد تا هدايا و قربانيها به منصوب می
. نرمی رفتار کند، زيرا خود نيز دارای ضعف است  روند، به ناآگاهانه به راه خطا می

تنها برای گناهان مردم، بلکه برای گناهان خود نيز قربانی تقديم   رو، بايد نه  از همين٣
  . کند

سازد، بلکه اين افتخار زمانی  کس خوْد اين افتخار را از آِن خويش نمی هيچ۴
مسيح نيز خوْد جالل ۵. خواند  شود که خدا او را همانند هارون فرا نصيب شخص می

اعظم را از آِن خويش نساخت، بلکه آن را از همان کسی دريافت کرد که به او  کهانت
  : گفت

  تو پسر من هستی؛ «

  » .ام امروز، من تو را پدر شده

   :گويد و در جای ديگر می۶



  تو جاودانه کاهن هستی، «

  » .از نوع کهانت ِمْلکيِصِدق

او در ايام زندگی خود بر زمين، با فريادهای بلند و اشکها به درگاه او که قادر به ٧
. خاطر خداترسی خود مستجاب شد  رهانيدنش از مرگ بود، دعا و استغاثه کرد و به

 آنان مۀهو چون کامل شد، ٩. چند پسر بود، با رنجی که کشيد اطاعت را آموخت  هر٨
و از جانب خدا تعيين شد تا ١٠. کنند، منشأ نجات ابدی گشت را که از او اطاعت می

  . اعظم باشد، از نوع کهانت ِمْلکيِصِدق کاهن

   سقوط از ايمان ۀهشدار در بار

در اين خصوص، مطالب بسيار برای گفتن داريم، اّما شرح آنها دشوار است، ١١
همه وقت، خود   براستی که پس از گذشت اين١٢. ما سنگين شده استکه گوشهای ش چرا
حال نياز داريد کسی اصول ابتدايی کالم خدا را بار ديگر   و با اين. بايست معّلم باشيد می

که شيرخوار است،  هر١٣! شما محتاج شيريد، نه غذای سنگين. از اّول به شما بياموزد
اّما غذای سنگين از آِن ١۴. زيرا هنوز کودک استبا تعاليم پارسايی چندان آشنا نيست، 

اند که خوب را از بد تشخيص  بالغان است که با تمرين مداوم، خود را تربيت کرده
  . دهند

   ۶عبرانيان 
سوی کمال پيش    مسيح را پشت سر نهاده، بهۀپس بياييد تعاليم ابتدايی دربار١

و آموزِش ٢ مرگ، و ايمان به خدا، بار بنياد توبه از اعمال منتهی به برويم، و ديگر
 خدا ۀو با اجاز٣. تعميدها، و نهادن دستها، و رستاخيز مردگان و مجازات ابدی ننهيم

  . چنين نيز خواهيم کرد

زيرا آنان که يک بار منّور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشيدند و در ۴
اگر ۶آينده را چشيدند، و نيکويی کالم خدا و نيروهای عصر ۵القدس سهيم گشتند  روح

که به زيان  سقوط کنند، ممکن نيست بتوان بار ديگر ايشان را برای توبه احيا کرد، چرا
  . سازند حرمت می کنند و او را در انظار همگان بی خود، پسر خدا را باز مصلوب می

بارد، جذب کند و برای کسانی که  اگر زمينی بارانی را که بارها بر آن می٧
اّما زمينی ٨. يابد آنها کشت شده است محصول مفيد بار آَورد، از خدا برکت میخاطر   به

ارزش است و در خطر لعنت قرار دارد و در آخر هم  آورد، بی که خار و خس بار می
  . سوزانده خواهد شد

گوييم، اّما در مورد شما يقين داريم که  چنين سخن می  چند اين  ای عزيزان، هر٩
انصاف  زيرا خدا بی١٠.  نجات همراه است، نصيبتان خواهد شدچيزهای بهتر که با

خاطر نام او در خدمت به مقّدسان نشان داده و   نيست که عمل شما و محبتی را که به
يک از شما همين جدّيت را برای  آرزوی ما اين است که هر١١. دهيد فراموش کند می



 بلکه از کسانی سرمشق گيريد و کاهل نباشيد،١٢تحقق اميدتان تا به آخر نشان دهيد، 
  . شوند ها می که با ايمان و شکيبايی وارث وعده

  های خدا  قطعی بودن وعده

هنگامی که خدا به ابراهيم وعده داد، چون بزرگتر از خودش وجود نداشت که ١٣
يقين تو را برکت خواهم   به«: و فرمود١۴به او سوگند خوَرد، پس به خود سوگند خورد 

گونه، ابراهيم پس از آنکه با   و بدين١۵» .ن بسيار به تو خواهم بخشيدداد و فرزندا
  . شکيبايی انتظار کشيد، وعده را يافت

خورند و سوگند، سخن شخص را  آدميان به کسی بزرگتر از خود سوگند می١۶
سان، چون خدا خواست   به همين١٧. بخشد  بحثها پايان میمۀهکند و به  تضمين می

چه آشکارتر سازد، آن را با   ها هر  قصد خود را بر وارثان وعدهتغييرناپذير بودن
 ۀ دو امر تغييرناپذير، که ممکن نيست خدا دربارطۀواس  تا ما به١٨سوگند تضمين کرد، 

ايم تا اميدی را که  آنها دروغ بگويد، از دلگرمی بسيار برخوردار شويم، ما که گريخته
 لنگری محکم و لۀمنز  اين اميد، به١٩.  گيريمچنگ  پيش روی ما قرار داده شده است، به

جايی که عيسی ٢٠يابد،  ايمن برای جان ماست، اميدی که به محراِب پشت پرده راه می
اعظم شده است،  چون پيشرو ما، و به نمايندگی از ما، داخل شد؛ همان که جاودانه کاهن

  . از نوع کهانت ِمْلکيِصِدق

   ٧عبرانيان 
  کهانت ِمْلکيِصِدق 

او با ابراهيم که از شکست . ِمْلکيِصِدق، پادشاه ساليم و کاهن خدای متعال بود١
و ابراهيم به همين شخص از ٢. گشت، ديدار کرد و او را برکت داد پادشاهان بازمی

، »پادشاه ساليم«و بعد » پادشاه صداقت«معنی   نام او نخست به. يک داد همه چيز ده
اش معلوم  نامه لحاظ اينکه نه پدر يا مادر يا نسباو به ٣. است» پادشاه صلح«يعنی 

  . ماند اش، شبيه پسر خدا بوده، هميشه کاهن باقی می است، و نه آغاِز ايام يا پايان زندگی

بنگريد که او چه شخص بزرگی بود که حتی ابراهيِم پاْترياْرک از غنايم به او ۴
بايد از قوم  شوند، می کاهن میبر حکم شريعت، فرزندان الوی که  حال، بنا۵! يک داد ده

اّما اين شخص ۶. اند چند آنها نيز از نسل ابراهيم  يک بگيرند، هر که برادران ايشانند ده
ها بود، برکت  يک گرفت و او را که صاحب وعده که از نسل الوی نبود، از ابراهيم ده

د در مور٨. يابد و بدون شک، شخص کوچکتر است که از بزرگتر برکت می٧. داد
اش  ميرند؛ اّما در مورد دّوم، کسی که درباره گيرند که می يک می نخست کسانی ده

 ۀکنند توان گفت که خوِد الوی هم که دريافت حتی می٩. شهادت داده شده که زنده است
زيرا هنگامی که ِمْلکيِصِدق با ابراهيم ديدار ١٠. يک داد  ابراهيم دهطۀواس  يک بود، به ده

  . ن وقت نيز در ُصلب جدش وجود داشتکرد، الوی در هما



  شباهت ِمْلکيِصِدق به عيسی 

 چه قوم قوانينی -اگر دستيابی به کمال، از طريق نظام کهانِت الوی ميّسر بود ١١
 پس ديگر چه لزومی داشت کاهنی ديگر، نه -را در خصوص آن دريافت کرده بودند 

زيرا اگر نظام ١٢ ظهور کند؟ از نوع کهانت هارون، بلکه از نوع کهانت ِمْلکيِصِدق
زيرا کسی که اين مطالب ١٣. بايد تغيير يابد کهانت تغيير کند، ناگزير شريعت نيز می

ای ديگر تعلق دارد که از آن قبيله کسی هرگز خدمت مذبح   او گفته شده، به قبيلهۀدربار
سی در چون کامًال روشن است که خداوند ما از نسل يهودا بود و مو١۴را نکرده است؛ 

گاه کاهنی   و از اين هم روشنتر آنکه هر١۵. مورد آن قبيله چيزی راجع به کهانت نگفت
 حکم شرعِی مربوط به نسب خود، يۀبر پا او نه١۶ديگر همانند ِمْلکيِصِدق ظهور کند، 

 او چنين شهادت داده ۀزيرا دربار١٧. شود  نيروی حياتی فناناپذير کاهن میيۀبلکه بر پا
  : شده که

   جاودانه کاهن هستی، تو«

  » .از نوع کهانت ِمْلکيِصِدق

چيز را  زيرا شريعت هيچ١٩فايده بود،  حکم پيشين منسوخ شد، چون سست و بی١٨
  . شويم در مقابل، اميدی بهتر ارائه شد که از طريق آن به خدا نزديک می. کامل نکرد

اّما کاهن ٢١ديگران بدون هيچ سوگندی کاهن شدند، ! و اين بدون سوگند نبود٢٠
  : شدن او با سوگند همراه بود، آنگاه که خدا به وی گفت

  خداوند سوگند خورده است «

  : و نظر خود را تغيير نخواهد داد

  » .›تو جاودانه کاهن هستی‹

  . خاطر اين سوگند، عيسی ضامن عهدی بهتر شده است  به٢٢

. شد دمت آنها می خمۀشمار کاهنان پيشين بس زياد بود، زيرا مرگ مانع از ادا٢٣
پس او قادر است ٢۵. حال آنکه عيسی چون تا ابد زنده است، کهانت هميشگی دارد٢۴

آيند، نجات کامل بخشد، زيرا هميشه زنده است تا  آنان را که از طريق وی نزد خدا می
  . برايشان شفاعت کند

عيب، پاک، جدا از  اعظمی مناسب حال ما است، کاهنی قدوس، بی چنين کاهن٢۶
اعظم، او نيازی ندارد هر  خالف ديگر کاهنان  بر٢٧. ناهکاران، و فراتر از آسمانهاگ

بلکه آنگاه . روز، نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم، قربانی تقديم کند
زيرا ٢٨. که خود را تقديم کرد، يک بار برای هميشه برای گناهان ايشان قربانی داد

گمارد، اّما سوگندی که پس از  می  اعظم بر به کهانتشريعت، انسانهايی ضعيف را 
  . گماشت، که جاودانه کامل شده است  شريعت آمد، پسر را بر



   ٨عبرانيان 
  اعظِم عهد جديد  کاهن

اعظمی داريم که بر جانب  گوييم اين است که ما چنين کاهن جان کالم در آنچه می١
 مۀر مکان اقدس يعنی آن خيو خدمتگزا٢راست تخت مقام کبريا در آسمان نشسته 

  . پا کرده، نه انسان  حقيقی است که خداوند بر

رو، اين   از همين. شود اعظم برای تقديم هدايا و قربانيها منصوب می هر کاهن٣
اگر او بر زمين بود، کاهن ۴. بايست چيزی برای تقديم کردن داشته باشد کاهن نيز می

اّما آنها تنها ۵. کنند بر شريعت هدايا تقديم می نابود، زيرا کاهنانی ديگر هستند که ب نمی
به همين سبب، هنگامی که موسی . کنند  چيزهای آسمانی را خدمت میيۀشبيه و سا

چيز را مطابق  آگاه باش که همه«: خواست خيمه را بسازد، به او هشدار داده شد می
ی که عيسی يافته، اّما خدمت۶» .ای بسازی که بر فراز کوه به تو نشان داده شد نمونه
مراتب بهتر از    عهدی بهطۀمراتب برتر از خدمت آنهاست، به همان ميزان که او واس  به

  . های نيکوتر بنا شده است عهد عتيق است، عهدی که بر وعده

اّما ٨. کردن عهدی ديگر نبود  زيرا اگر عهِد نخست نقصی نداشت، نيازی به طلب٧
  : خدا نقصی يافت و بديشان فرمود

  رسد  می  گويد، هان زمانی فرا خداوند می«

  که با خاندان اسرائيل و خاندان يهودا 

  . عهدی جديد خواهم بست

  اين عهد مانند عهدی نخواهد بود ٩

  که با پدرانشان بستم، 

  آن روز که دست ايشان را گرفتم 

  در آورم؛   تا از سرزمين مصر به

  . ار نماندندگويد، ايشان به عهد من وفاد زيرا، خداوند می

  . پس، از ايشان روی گرداندم

  : کند اّما خداوند چنين اعالم می١٠

  . اين است عهدی که پس از آن ايام با خاندان اسرائيل خواهم بست



  احکام خود را در ذهنهای ايشان خواهم نهاد، 

  . و بر دلهای ايشان خواهم نگاشت

  من خدای ايشان خواهم بود، 

  . ودو ايشان قوم من خواهند ب

   خود تعليم نخواهد داد يۀاز آن پس، کسی به همسا١١

  و يا کسی به برادر خود نخواهد گفت، 

  › خداوند را بشناس،‹

  زيرا همه از ُخرد و بزرگ، مرا خواهند شناخت؛ 

  چون من شرارت ايشان را خواهم آمرزيد ١٢

  » .و گناهانشان را ديگر به ياد نخواهم آورد

سازد؛ و آنچه  ، آن عهد نخست را کهنه می»جديد«ی گفتن از عهد خدا با سخن١٣
  . شود، بزودی از ميان خواهد رفت کهنه و قديمی می

   ٩عبرانيان 
   زمينی مۀعبادت در خي

عهد نخست، قوانينی برای عبادت داشت و نيز از محرابگاهی زمينی برخوردار ١
، و نان تقديمی قرار پا شده بود که در اتاق نخست آن، چراغدان، ميز  ای بر خيمه٢. بود

 دّوم نيز اتاقی بود که ۀپشت پرد٣. شد خوانده می» قدس«داشت؛ اين مکان 
در اين اتاق، آتشداِن زّريِن بخور و صندوق عهد قرار ۴نام داشت؛ » االقداس قدس«

، عصای »َمّنا«در اين صندوقچه، ظرِف زّريِن . داشت که با طال پوشانيده شده بود
بر باالی ۵. ه بود، و الواح سنگی عهد قرار داده شده بودهارون که شکوفه آورد

اکنون جای آن نيست . گستر بودند بر جايگاه کّفاره سايه» جالل«صندوقچه، کروبياِن 
  . که به شرح جزئيات بپردازيم

چيز بدين صورت نظام يافت، کاهنان مرتب به اتاق نخست داخل  پس از آنکه همه۶
اعظم به اتاق دّوم داخل  اّما تنها کاهن٧. نجام رسانندشدند تا خدمت خود را به ا می
شد، آن هم تنها سالی يک بار، و هميشه نيز خون به همراه داشت تا برای خود و  می

گونه نشان   القدس بدين روح٨. برای گناهانی که قوم ناآگاهانه کرده بودند، تقديم کند
رود به مکان اقدس هنوز ظاهر دهد که تا زمانی که اتاق نخست برقرار است، راه و می

اين ِنمادی است از زمان حاضر که در آن، هدايا و قربانيهايی تقديم ٩. نشده است



کاِر   بلکه تنها به١٠کننده را کامًال پاک سازد،  شود که قادر نيست وجدان عبادت می
اينها تنها تشريفاتی است . آيد خوردن و نوشيدن و انجام آداب مختلف شستشو می

  . رسيدن زمان اصالِح امور ابالغ شده بود  ی که تا فراظاهر

  خون مسيح 

اکنون واقع  اعظِم آن اموِر نيکو ظاهر گشت که هم اّما چون مسيح در مقام کاهن١١
دست انسان ساخته نشده است و   ای بزرگتر و کاملتر داخل شد که به اند، به خيمه شده
ها داخل نشد،  و به خون بزها و گوساله١٢. توان گفت که به اين خلقت تعلق ندارد می

االقداس داخل گشت و بهای رهايی ابدی  بلکه يک بار برای هميشه به خون خود به قدس
زيرا اگر خون بزها و گاوها و پاشيدن خاکستر گوساله بر آنان که ١٣. را حاصل کرد

چقدر بيشتر، ١۴ظاهر پاک باشند،   کند تا به لحاظ آيينی ناپاکند، ايشان را تقديس می  به
عيب به خدا تقديم کرد،   آن روح جاودانی، خويشتن را بیطۀواس  خون مسيح که به

وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت تا بتوانيم خدای زنده را 
  ! خدمت کنيم

 عهدی است جديد، تا فراخواندگان بتوانند ميراث طۀرو، مسيح واس  از همين١۵
 بهای رهايی رخ داده تا لۀمنز  زيرا اکنون مرگی به. را دريافت کنندجاودانی موعود 

زيرا در هر ١۶. آنان را از گناهانی که در چهارچوب عهد نخست واقع شد، آزاد سازد
زيرا هر ١٧بخشد به ميان آيد،  عهدی، الزم است مرِگ عاملی که عهد را رسميت می
ابد؛ چون تا زمانی که عامِل ي عهدی تنها بر اساس چنين مرگی ارزش قانونی می

رو، حتی عهد   از همين١٨. بخشنده به عهد زنده است، آن عهد اعتباری ندارد  رسميت
آن هنگام که موسی هر يک از احکام ١٩. نخست نيز بدون خون، قابل اجرا نبود

ها را گرفته، همراه با آب و پشم  شريعت را به تمامی قوم اعالم کرد، خون گوساله
اين است خون عهدی «: و گفت٢٠ قوم پاشيد مۀههای زوفا، بر طومار و  خهقرمز و شا

همچنين آن خون را بر خيمه و ٢١» .که خدا شما را به نگاه داشتنش حکم فرموده است
بر شريعت، تقريبًا  در حقيقت، بنا٢٢. رفت، پاشيد کار می  آنچه در آيينهای آن به  بر هر
  . و بدون ريختن خون، آمرزشی نيستشود   خون پاک میلۀوسي  چيز به همه

بايست شبيه چيزهای آسمانی با اين قربانيها پاک شود، اّما اصل آنها با  پس می٢٣
 دست بشر تۀزيرا مسيح به محرابگاهی داخل نشد که ساخ٢۴. قربانيهايی بهتر از اينها

نمايندگی از و تنها شبيه محرابگاه حقيقی باشد، بلکه به خوِد آسمان داخل شد تا اکنون به 
و نيز به آنجا داخل نشد تا خويشتن را بارها چون ٢۵. ما در حضور خدا ظاهر شود
شود، آن هم با  االقداس داخل می اعظم که هر ساله به قدس قربانی تقديم کند، همانند کاهن
بايست از زمان  چون در اين صورت، مسيح می٢۶. خونی که خون خودش نيست
 اوج طۀاّما اکنون يک بار برای هميشه در نق. شيده باشدآفرينش جهان، بارها رنج ک

گونه که   همان٢٧. تمامی اعصار ظاهر شد تا با قربانی خود، گناه را از ميان بردارد
مسيح نيز پس از آنکه ٢٨برای انسان يک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است، 
بار ظاهر خواهد شد، نه  يک بار قربانی شد تا گناهان بسياری را بر دوش کشد، ديگر

  . راهش هستند، نجات بخشد  به  برای رفع گناه، بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم



   ١٠عبرانيان 
   مسيح نۀقربانی يگا

رو،   از همين.  چيزهای نيکوی آينده است، نه صورت واقعی آنهايۀشريعت فقط سا١
شوند، آنان را که برای  ار میتواند با قربانيهايی که سال به سال پيوسته تکر هرگز نمی

شد؟ زيرا در آن  وگرنه آيا تقديم آنها متوقف نمی٢. آيند، کامل سازد عبادت نزديک می
شدند و از آن پس ديگر برای  کنندگان يک بار برای هميشه پاک می صورت، عبادت

اّما آن قربانيها هر سال يادآور گناهانند، ٣. کردند گناهان خود احساس تقصير نمی
  . که ممکن نيست خون گاوها و بزها گناهان را از ميان بردارد راچ۴

  : رو، هنگامی که مسيح به جهان آمد، فرمود  از اين۵

  قربانی و هديه را نخواستی، «

  . اّما بدنی برای من مهيا ساختی

  . از هدايای سوختنی و قربانيهای گناه خشنود نبودی۶

  آيم،  اينک من خود می‹: آنگاه گفتم٧

  جای آورم؛   تو را ای خدا بهۀرادتا ا

  ›» . من نوشته شده استۀدر طومار کتاب دربار

قربانی و هديه، هدايای سوختنی و قربانيهای گناه را نخواستی «: گويد نخست می٨
: فرمايد سپس می٩. چند شريعت خواهان انجامشان بود  ، هر»و از آنها خشنود نبودی

کند تا دّومی  پس اّولی را باطل می» .جای آورم  به تو راۀآيم تا اراد اينک من خود می«
 همين اراده، يک بار برای هميشه، از طريق قربانی بدن طۀواس  به١٠. را برقرار سازد

  . ايم عيسی مسيح مقّدس شده

توانند  ايستد و همان قربانيها را که هرگز نمی هر کاهن، هر روز به خدمت می١١
اّما اين کاهن، چون برای هميشه يک ١٢. گذراند ا میگناهان را از ميان بردارند، باره

از آن هنگام، در ١٣. دست راست خدا بنشست  جهت گناهان تقديم کرد، به  قربانی به
شدگان  زيرا با يک قربانی، مقّدس١۴انتظار است که دشمنانش کرسی زير پايش گردند، 

  . را تا ابد کامل ساخته است

  : فرمايد ابتدا می. دهد  ما گواهی میالقدس نيز در اين خصوص به روح١۵

  کند،  خداوند اعالم می«١۶

  . اين است عهدی که پس از آن ايام با ايشان خواهم بست



  احکام خود را در دلهای ايشان خواهم نهاد، 

  » .و بر ذهنهای ايشان خواهم نگاشت

  : افزايد سپس می١٧

  گناهان و نافرمانيهای ايشان را «

  » . نخواهم آورديقين ديگر به ياد  به

  . ماند آنجا که اينها آمرزيده شده باشند، ديگر جايی برای قربانی گناه باقی نمی١٨

  دعوت به پايداری 

پس ای برادران، از آنجا که به خون عيسی اين اطمينان را داريم که به مکان ١٩
، بر يعنی از راهی تازه و زنده که از ميان آن پرده که بدن اوست٢٠اقدس داخل شويم، 

بياييد در ٢٢ خدا داريم، نۀخاو از آنجا که کاهنی بزرگ بر ٢١ما گشوده شده است، 
حالی که دلهايمان از هر احساس تقصير زدوده و بدنهايمان با آب پاک شسته شده است، 

بياييد ٢٣. با اخالص قلبی و اطمينان کامل ايمان، به حضور خدا نزديک شويم
دهنده امين  ترفيم همچنان استوار نگاه داريم، زيرا وعدهتزلزل، اميدی را که به آن مع بی

توانيم يکديگر را به محبت و انجام اعمال  و در فکر آن باشيم که چگونه می٢۴. است
و از گرد آمدن با يکديگر دست نکشيم، چنانکه بعضی را عادت ٢۵. نيکو برانگيزانيم

ون که شاهد نزديکتر  بخصوص اکن-شده است، بلکه يکديگر را بيشتر تشويق کنيم 
  . شدن آن روز هستيد

کردن ادامه دهيم،  مندی از شناخت حقيقت، عمدًا به گناه زيرا اگر پس از بهره٢۶
ماند، انتظار هولناک مجازات  آنچه می٢٧ماند؛  ديگر هيچ قربانی برای گناهان باقی نمی

موسی را رد که شريعت  هر٢٨. خواهد بلعيد و آتشی مهيب است که دشمنان خدا را فرو
حال به گمان شما ٢٩. شد بر گواهی دو يا سه شاهد، بدون ترحم کشته می کرد، بنا می

چقدر بيشتر کسی که پسر خدا را پايمال کرده و خون عهدی را که بدان تقديس شده 
حرمتی روا داشته است، سزاوار مجازاتی بس  بود، ناپاک شمرده و به روح فيض، بی

انتقام از آن من است؛ «: شناسيم که فرموده است ا او را میزير٣٠تر خواهد بود؟  سخت
» .خداوند قوم خود را مجازات خواهد کرد«: و نيز» من هستم که سزا خواهم داد،

  . دستهای خدای زنده چيزی هولناک است  آری، افتادن به٣١

آن روزهای پيشين را به ياد آوريد، زمانی را که تازه منّور شده بوديد؛ در آن ٣٢
گاهی ٣٣. خرج داديد  ای عظيم ايستادگی به وزها، با تحمل رنج و زحمت، در مبارزهر

دوش کسانی   به  گرفتيد و گاهی دوش در برابر چشم همگان مورد اهانت و آزار قرار می
با آنان که در زندان بودند، همدردی ٣۴. شد ايستاديد که با ايشان چنين رفتار می می
دانستيد که از داراييهای  پذيرفتيد، زيرا می د را با شادی میکرديد و چپاول اموال خو می

  . بهتر که جاودانی است، برخورداريد



. پس اين اطمينان خود را رها مکنيد، زيرا پاداشی عظيم در پی خواهد داشت٣۵
انجام رسانديد، وعده را    خدا را بهۀچون الزم است پايداری کنيد تا آنگاه که اراد٣۶
   پس از اندک زمانی زيرا٣٧. بيابيد

  او که بايد بيايد، خواهد آمد «

  . و تأخير نخواهد کرد

  اّما پارسايی که از آِن من است ٣٨

  . به ايمان زيست خواهد کرد

  و اگر پا پس کشد، 

  » .از او خشنود نخواهم گرديد

شوند، بلکه از آنانيم که  کشند و هالک می ليکن ما از کسانی نيستيم که پا پس می٣٩
  . يابند ن دارند و حيات میايما

   ١١عبرانيان 
  قهرمانان ايمان 

. بينيم ايمان، ضامن چيزهايی است که بدان اميد داريم و برهان آنچه هنوز نمی١
  . نيکويی شهادت داده شد   پيشينيان بهۀبه سبب ايمان بود که دربار٢

گونه که   بدان کالم خدا شکل گرفت، لۀوسي  يابيم کائنات به با ايمان است که درمی٣
  . شود از آنچه قابل رؤيت بود، پديد نيامد آنچه ديده می

ای نيکوتر از قربانی قائن به خدا تقديم کرد، و  با ايمان بود که هابيل قربانی۴
 هدايای ۀ او شهادت داده شد که پارسا است، زيرا خدا دربارۀسبب همين ايمان دربار  به

  . گويد چند درگذشته است، هنوز سخن می  ب، هربه همين سب. او به نيکويی شهادت داد

با ايمان بود که َخنوخ از اين جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و ديگر يافت ۵
 او شهادت ۀزيرا پيش از آنکه انتقال يابد، دربار. نشد، چون خدا او را منتقل ساخت

وان خدا را و بدون ايمان ممکن نيست بت۶. داده شد که خدا را خشنود ساخته است
شود، بايد ايمان داشته باشد که او هست و  که به او نزديک می خشنود ساخت، زيرا هر

  . دهد جويندگان خود را پاداش می

 اموری که تا آن زمان ديده ۀبا ايمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا دربار٧
 خويش ۀخانوادنشده بود هشدار يافت، آن را با خداترسی به جّد گرفت و برای نجات 



او با ايمان خود دنيا را محکوم کرد و وارث آن پارسايی شد که بر ايمان . کشتی ساخت
  . استوار است

خوانده شد، اطاعت کرد و حاضر شد به   با ايمان بود که ابراهيم هنگامی که فرا٨
. رود، روانه شد دانست کجا می چند نمی  يافت؛ و هر جايی رود که بعدها به ميراث می

دوش   به  ای در ديار غريب خانه با ايمان بود که در سرزمين موعود، همچون بيگانه٩
ها ساکن  گرديد و همانند اسحاق و يعقوب که با او وارث همان وعده بودند، در خيمه

  . اش خداست انتظار شهری بود با بنياد، که معمار و سازنده زيرا چشم١٠. شد

 يافت نسلی داشته باشد، با اينکه سارا نازا و خود با ايمان بود که ابراهيم توانايی١١
گونه، از يک تن، آن هم   اين١٢. دهنده را امين شمرد که وعده او نيز سالخورده بود؛ چرا

شمار مانند شنهای  کسی که تقريبًا مرده بود، نسلی کثير همچون ستارگان آسمان، و بی
  . ساحل دريا، پديد آمد

ها را هنوز نيافته بودند،  رگذشتند، در حالی که وعدهاين اشخاص همه در ايمان د١٣
ايشان اذعان داشتند که بر زمين، . بلکه فقط آنها را از دور ديده و خوشامد گفته بودند

دهند که در  گويند، آشکارا نشان می آنان که اينچنين سخن می١۴. بيگانه و غريبند
ه ترکش کرده بودند، انديشيدند ک اگر به سرزمينی می١۵. جستجوی وطنی هستند
اّما مشتاق سرزمينی نيکوتر بودند، مشتاق وطنی ١۶. داشتند فرصت بازگشت می

رو، خدا عار ندارد خدای ايشان خوانده شود، زيرا شهری برايشان   از همين. آسمانی
  . مهيا کرده است

يم عنوان قربانی تقد  با ايمان بود که ابراهيم هنگامی که آزموده شد، اسحاق را به١٧
 خود را قربانی کند، نۀها را پذيرفته بود حاضر شد پسر يگا کرد؛ و او که وعده

» .نسل تو از اسحاق محسوب خواهد شد«: اش گفته شده بود همان را که درباره١٨
توان گفت  ابراهيم چنين انديشيد که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند، و می١٩

  . يافت  نوعی اسحاق را از مرگ باز  که به

  . با ايمان بود که اسحاق، يعقوب و عيسو را در خصوص امور آينده برکت داد٢٠

هنگام مرگ، هر يک از پسران يوسف را برکت داد و   با ايمان بود که يعقوب به٢١
  . در حالی که بر سر عصای خود تکيه زده بود، سجده کرد

 از خروج با ايمان بود که يوسف چون به پايان عمر خود نزديک شد،٢٢
  .  استخوانهای خود دستورهايی دادۀاسرائيل سخن گفت و دربار بنی

مدت سه ماه پنهان کردند،   با ايمان بود که والدين موسی او را پس از تولد به٢٣
  . نظير؛ و از حکم پادشاه نهراسيدند زيرا ديدند کودکی است بی

ختر فرعون با ايمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد، نخواست پسر د٢۴
و ٢۶. او آزار ديدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجيح داد٢۵. خوانده شود
خاطر مسيح را باارزشتر از گنجهای مصر شمرد، زيرا از پيش به پاداش   رسوايی به



آنکه از خشم پادشاه بهراسد مصر را ترک  با ايمان بود که او بی٢٧. چشم دوخته بود
با ايمان بود که او ٢٨. را همواره در برابر چشمان خود داشتگفت، زيرا آن ناديدنی 

 نخستزادگان، بر نخستزادگان اسرائيل ۀکنند جا آورد تا هالک ِپَسح و پاشيدن خون را به
  . دست دراز نکند

با ايمان بود که قوم از ميان دريای سرخ همچون زمينی خشک گذشتند؛ اّما ٢٩
  . ام دهند، غرق شدندچون مصريان کوشيدند همان کار را انج

با ايمان بود که ديوارهای َاريحا پس از اينکه قوم هفت روز دور آن گشتند، ٣٠
  . ريخت  فرو

با ايمان بود که راحاِب فاحشه همراه با نامطيعان کشته نشد، زيرا جاسوسان را ٣١
  . بگرمی پذيرا گرديد

مسون و ِيفتاح  ِجدعون و باراق و ساۀديگر چه گويم؟ زيرا فرصت نيست دربار٣٢
که با ايمان، ممالک را فتح کردند، عدالت ٣٣و داوود و سموئيل و پيامبران سخن گويم، 

های  شعله٣۴ها را به چنگ آوردند؛ دهان شيران را بستند،  را برقرار داشتند، و وعده
اثر کردند و از دم شمشير رهايی يافتند؛ ضعفشان به قّوت بدل شد،  سوزان آتش را بی

زنان، مردگان خود را ٣۵. مار کردند و وانمند شدند و لشکريان بيگانه را تاردر جنگ ت
اّما گروهی ديگر شکنجه شدند و رهايی را نپذيرفتند، تا به . يافتند  کرده باز  قيام

بعضی استهزا شدند و تازيانه خوردند، و حتی به ٣۶. رستاخيزی نيکوتر دست يابند
پاره شدند و با   سنگسار گشتند، با اّره دو٣٧. شدندزنجير کشيده شده، به زندان افکنده 

جا گذر  هايی محّقر از پوست گوسفندان و بزها در هر در جامه. شمشير به قتل رسيدند
اينان که جهان اليق ايشان ٣٨. کرده، تنگدست، ستمديده و مورد اذيت و آزار بودند

  . ه بودندنبود، در بيابانها و کوهها، و غارها و شکافهای زمين، آوار

يک آنچه را که  حال، هيچ  با اين. سبب ايمانشان به نيکويی ياد شدند  اينان همه به٣٩
زيرا خدا از پيش چيزهايی بهتر برای ما در نظر ۴٠. بديشان وعده داده شده بود، نيافتند

  . کمال نرسند  داشت تا ايشان بدون ما به

   ١٢عبرانيان 
  کند  خدا فرزندان خود را تأديب می

پس چون چنين ابری عظيم از شاهدان را گرداگرد خود داريم، بياييد هر بار ١
پيچد، از خود دور کنيم و با  اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می

و چشمان خود را بر ٢. ای که برای ما مقرر شده است، بدويم استقامت در مسابقه
رو   خاطر آن خوشی که پيش  که بهقهرمان و مظهر کامل ايمان يعنی عيسی بدوزيم 

داشت، صليب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچيز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت 
به او بينديشيد که چنان مخالفتی را از سوی گناهکاران تحمل کرد، ٣. خدا نشسته است

  . تا خسته و دلسرد نشويد



آميز  و آن سخن تشويق۵يد ا هنوز در نبرد خود با گناه تا پای جان ايستادگی نکرده۴
  : گويد ايد که شما را پسران خطاب کرده، می را از ياد برده

  ای پسرم، تأديب خداوند را خوار مشمار، «

  . و چون مالمتت کند، دلسرد مشو

  کند،  دارد، تأديب می زيرا خداوند آنان را که دوست می۶

  » .نمايد و هر فرزند خود را که مورد لطف اوست، تنبيه می

. کند  تأديب تحمل کنيد؛ خدا با شما همچون پسران رفتار میلۀمنز  سختيها را به٧
ايد، در حالی که  اگر شما تأديب نشده٨زيرا کدام پسر است که پدرش او را تأديب نکند؟ 

 ما مۀهبعالوه، ٩. ايد، نه فرزندان حقيقی اند، پس حرامزاده همه از آن سهمی داشته
حال، . گذاشتيم کردند، و ما به آنها احترام می  تأديبمان میايم که پدران زمينی داشته

پدران ما ١٠چقدر بيشتر بايد پدر روحهايمان را اطاعت کنيم تا حيات داشته باشيم؟ 
اّما خدا برای خيريت خودمان ما . بر صالحديد خود، ما را تأديب کردند زمانی بنا کوتاه

هيچ تأديبی در حين انجام شدن، ١١. کند تا در قّدوسيت او سهيم شويم را تأديب می
اند،   آن تربيت شدهلۀوسي  اّما بعد برای کسانی که به. خوشايند نيست، بلکه دردناک است

  . آورد  آرامش و پارسايی بار میۀميو

برای پاهای خود ١٣! پس دستهای سست و زانوان لرزان خود را قوی سازيد١٢
  . مه نبيند، بلکه شفا يابدراههای هموار بسازيد، تا پای لنگ بيشتر صد

  هشدار در مورد بازگشت به گناه 

سر بريد و مقّدس باشيد، زيرا    مردم در صلح و صفا بهمۀهسخت بکوشيد با ١۴
مواظب باشيد کسی از فيض خدا ١۵. کس خداوند را نخواهد ديد بدون قّدوسيت هيچ

 بسياری را آلوده ساز شود و  تلخی نمو نکند، مبادا مسئلهشۀمحروم نشود، و هيچ ري
يک از شما فاسد يا همچون عيسو دنيوی نشود که  هشيار باشيد که هيچ١۶. سازد
و چنانکه ١٧. خاطر لقمه نانی، حق و امتياز پسر ارشد بودن خود را فروخت  به
چند با   و هر. ميراث بردن آن برکت بود، مقبول واقع نشد  دانيد، بعد که خواهان به می

  . ، جای توبه پيدا نکردزاری در پی آن بود

ايد که بتوان لمس کرد، کوهی که مشتعل به آتش  زيرا به کوهی نزديک نيامده١٨
و نه به نفير شيپور و يا به آواز کالمی ١٩باشد؛ و نه به تاريکی و تيرگی و باد شديد؛ 

زيرا تحمل آن فرمان را ٢٠. که شنوندگان التماس کردند که ديگر با ايشان سخن نگويد
آن ٢١» .بايد سنگسار شود حتی اگر حيوانی کوه را لمس کند، می«گفت،  تند که مینداش

  » .لرزم از ترس به خود می«: منظره چنان هراسناک بود که موسی گفت

ايد، به اورشليم آسمانی که شهر خدای زنده  بلکه به کوه صهيون نزديک آمده٢٢
به کليسای نخستزادگانی که ٢٣ايد،   هزاران هزار فرشته آمدهنۀبه جمع شادما. است



ايد، به خدايی که داور همه  به خدا نزديک شده. نامهايشان در آسمان نوشته شده است
 طۀو به عيسی که واس٢۴اند،  آدميان است، و به روحهای پارسايانی که کامل شده

  . گويد ای که نيکوتر از خون هابيل سخن می عهدی جديد است، و به خوِن پاشيده

اگر آنان که از آن که بر . نتابيد  بر گويد، روی يد از آن که سخن میبهوش باش٢۵
تافتند، راه گريزی نيافتند، پس ما چه راه گريزی   بر زمين بديشان هشدار داده بود روی

در آن ٢۶. تابيم  بر دهد، روی خواهيم داشت اگر از او که از آسمان به ما هشدار می
يک بار «ورد، اّما اکنون وعده داده است که زمان، صدای او زمين را به لرزه درآ

يک بار «عبارِت ٢٧» .خواهم آورد ديگر نه تنها زمين بلکه آسمان را نيز به لرزه در
 يعنی -آيند  به از ميان برداشته شدن چيزهايی اشاره دارد که به لرزه درمی» ديگر

  . ناپذير است، باقی بماند  تا آنچه تزلزل- چيزهای آفريده شده 

ناپذير است، بياييد شکرگزار باشيم و  يابيم که تزلزل ای را می س چون پادشاهیپ٢٨
خدای ما آتش سوزاننده «زيرا ٢٩خدا را با ترس و هيبت عبادتی پسنديده نماييم، 

  » .است

   ١٣عبرانيان 
  اندرزهای پايانی 

نوازی نسبت به غريبان غافل  از ميهمان٢. محبت برادرانه همچنان برقرار باشد١
آنان را که در ٣. که با اين کار، بعضی نادانسته از فرشتگان پذيرايی کردند باشيد، چرام

زندانند به ياد داشته باشيد، چنانکه گويی خود نيز با ايشان در بنديد؛ همچنين به ياد 
  . کشيد بينند، چنانکه گويی خود نيز جسمًا رنج می کسانی باشيد که آزار می

ان محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود، زيرا زناشويی بايد در نظر همگ۴
زندگی شما بری از پولدوستی ۵. خدا اشخاص زناکار و فاسد را مجازات خواهد کرد

  : باشد و به آنچه داريد قناعت کنيد، زيرا خدا فرموده است

  نخواهم گذاشت،   تو را هرگز وا«

  » .و هرگز فراموش نخواهم کرد

  : گوييم پس با اطمينان می۶

  . خداوند ياور من است، پس نخواهم ترسيد«

  » انسان به من چه تواند کرد؟



 ۀبه ثمر. ياد داشته باشيد رهبران خود را که کالم خدا را برای شما بيان کردند، به٧
عيسی مسيح ديروز و ٨.  زندگی آنها توجه کنيد و از ايمانشان سرمشق گيريدۀشيو

  . امروز و تا ابد همان است

در مشويد؛ زيرا نيکوست که دل انسان از  م مختلف و عجيب از راه بهبا تعالي٩
ما مذبحی ١٠. فيض تقويت يابد، نه از خوراکهايی که برای معتقداِن به آنها نفعی ندارد

  . داريم که خدمتگزاراِن خيمه حق ندارند از آنچه بر آن است بخورند

َبَرد، اّما  االقداس می ه قدسعنوان قربانِی گناه ب اعظم، خون حيوانات را به کاهن١١
 ۀبه همينسان، عيسی نيز بيرون درواز١٢. شوند گاه سوزانده می ها بيرون از خيمه الشه

پس بياييد در حالی که همان ننگ ١٣. شهر رنج کشيد تا با خون خود، قوم را تقديس کند
زيرا ١۴. کنيم، نزد او بيرون از اردوگاه برويم را که او متحمل شد، بر خود حمل می

  . در اينجا شهری ماندگار نداريم بلکه مشتاقانه در انتظار آن شهر آينده هستيم

اين .  عيسی قربانِی سپاس را پيوسته به خدا تقديم کنيمطۀواس پس بياييد به١۵
از نيکويی کردن و سهيم ١۶.  لبهايی است که به نام او معترفندۀقربانی، همان ثمر

  . فلت مورزيد، زيرا خدا از چنين قربانيها خشنود استنمودن ديگران در آنچه داريد غ

از رهبران خود اطاعت کنيد و تسليم آنها باشيد؛ زيرا ايشان بر جانهای شما ١٧
پس بگذاريد کار خود را با شادمانی انجام دهند نه . کنند و بايد حساب بدهند بانی می ديده

  . با آه و ناله، زيرا اين به نفع شما نخواهد بود

خواهيم از هر  رای ما دعا کنيد، زيرا مطمئنيم که وجدانمان پاک است و میب١٨
بخصوص از شما استدعا دارم دعا کنيد که بتوانم ١٩. جهت با سربلندی زندگی کنيم
  . هرچه زودتر نزدتان بازگردم

اعظم گوسفندان يعنی خداوند ما عيسی را به خون  حال، خدای آرامش که شبان٢٠
 ۀچيز نيکو مجهز گرداند تا اراد شما را به هر٢١دگان برخيزانيد، آن عهد ابدی از مر

 طۀواس باشد که او هرآنچه را که موجب خشنودی اوست به. او را به انجام رسانيد
  . آمين. عيسی مسيح در ما به عمل آورد، که او را جالل جاودانه باد

ل کنيد، زيرا به آميِز مرا تحّم خواهم اين کالِم نصيحت ای برادران، از شما می٢٢
  . ام اختصار به شما نوشته

اگر او زود بيايد، با او به ديدارتان . بدانيد که برادر ما تيموتائوس آزاد شده است٢٣
  . خواهم آمد

آنان که از ايتاليا هستند، .  رهبران خود و به تمام مقّدسان سالم برسانيدمۀهبه ٢۴
  . گويند به شما سالم می

  . شما بادمۀهفيض با ٢۵



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ب يعقومۀنا
 ١يعقوب 



  از يعقوب، غالِم خدا و عيسی مسيح خداوند، ١

  . اند به دوازده قبيله که در جهان پراکنده

  ! سالم

   آزمايش تۀرشد در بو

شويد، آن را کمال  رو می گاه با آزمايشهای گوناگون روبه  ای برادراِن من، هر٢
بار    آزمايشها، پايداری بهتۀذار ايمان شما از بودانيد گ زيرا می٣! شادی بينگاريد

کمال رساند تا بالغ و کامل شويد و چيزی   اّما بگذاريد پايداری کار خود را به۴. آورد می
بهره از حکمت است، درخواست کند از خدايی  اگر از شما کسی بی۵. کم نداشته باشيد

اّما با ۶. به وی عطا خواهد شدکند، و  که سخاوتمندانه و بدون مالمت به همه عطا می
ايمان درخواست کند و هيچ ترديد به خود راه ندهد، زيرا کسی که ترديد دارد، چون 

کس نپندارد که از خداوند  چنين٧. شود سو رانده می  موج درياست که با وزش باد به هر
زيرا شخصی است دو دل که در تمامی رفتار خويش ناپايدار ٨چيزی خواهد يافت، 

  . است

اّما ثروتمند به حقارت خود ببالد، ١٠برادِر حقير به منزلت واالی خود فخر کند، ٩
گونه که خورشيد با گرمای سوزان خود   همان١١. گذر است  زيرا همچون ُگِل صحرا در
شود، ثروتمند  ريزد و زيباييش محو می می  خشکاند و ُگَلش فرو طلوع کرده، علف را می
  . ود، پژمرده و محو خواهد شدنيز در حين کسب و کار خ

 تۀدهد، زيرا چون از بو حال آن که در آزمايشها استقامت نشان می  به  خوشا١٢
آزمايش سربلند بيرون آيد، تاج حياتی را خواهد يافت که خدا به دوستداران خويش 

  . وعده فرموده است

دا با زيرا خ» کند، خداست که مرا وسوسه می«: شود، نگويد آن که وسوسه می١٣
هنگامی که کسی وسوسه ١۴. کند شود، و کسی را نيز وسوسه نمی هيچ بدی وسوسه نمی

هوای نْفس ١۵. افکند فريبد و به دام می شود، هوای نْفس خوِد اوست که وی را می می
  . آورد بار می  زايد و گناه نيز چون به ثمر رسد، مرگ به که آبستن شود، گناه می

هر بخشش نيکو و هر عطای کامل از ١٧! ته مشويدبرادراِن عزيز من، فريف١۶
 يۀباالست، نازل شده از پدر نورهای آسمان که در او نه هيچ تغييری است و نه هيچ سا

او چنين اراده فرمود که ما را با کالم حق توليد کند تا همچون ١٨. ناشی از دگرگونی
  . های او باشيم نوبِر آفريده

  جای آوردن  شنيدن و به

گفتن  کس بايد در شنيدْن تند باشد، در سخن  هر: ان عزيز من، توجه کنيدبرادر١٩
. آورد بار نمی  زيرا خشِم آدمی پارسايی مطلوب خدا را به٢٠! ُکند و در خشْم آهسته



گونه فزونی بدخواهی را از خود دور کنيد و با حلم، کالمی   گونه پليدی و هر  پس هر٢١
  . اند جانهای شما را نجات بخشد، بپذيريدتو را که در شما نشانده شده و می

زيرا ٢٣!  آن؛ خود را فريب مدهيدۀفقط شنوند   کالم باشيد، نهۀآورند جای به٢٢
 ۀکند، به کسی ماَند که در آينه به چهر شنود اّما به آن عمل نمی کس که کالم را می هر

شود، از ياد  یبيند، اّما تا از برابر آن دور م و خود را در آن می٢۴نگرد  خود می
اّما آن که به شريعِت کامل که شريعت آزادی ٢۵. برد که چگونه سيمايی داشته است می

 فراموشکار نيست بلکه ۀدارد، و شنوند است چشم دوخته، آن را از نظر دور نمی
  . آورنده است، او در عمل خويش خجسته خواهد بود جای به

ان خود را نداشته باشد، خويشتن را آن که خود را ديندار بداند، اّما مهاِر زب٢۶
لکه در نظر پدِر ما خدا، آن است  دينداری پاک و بی٢٧. فريبد و ديانتش باطل است می

وقت مصيبت دستگيری کنيم و خود را از آاليش اين دنيا   زنان را به که يتيمان و بيوه
  . دور بداريم

  ٢يعقوب 
  پرهيز از تبعيض 

سی مسيح، خداوند پرجاللمان، با تبعيض همراه برادران من، ايماِن شما به عي١
اگر کسی با انگشترِی زرين و جامه فاخر به مجلس شما درآيد و فقيری نيز با ٢. نباشد
بر دارد، توجه خاص نشان دهيد   فاخر درمۀو شما به آن که جا٣ ژنده وارد شود، مۀجا

و » !همان جا بايست«: داّما فقير را بگويي» در اين جای نيکو بنشين،«: و به او بگوييد
ايد و  آيا در ميان خود تبعيض قائل نشده۴» اينجا پيش پاهای من بر زمين بنشين،«: يا

  ايد؟   بد قضاوت نکردهشۀبا اندي

مگر خدا فقيران اين جهان را برنگزيده تا در ! دهيد  برادران عزيز، گوش فرا۵
و به دوستداراِن خود وعده ای را به ارث برند که ا ايمان دولتمند باشند و پادشاهی

آيا دولتمندان نيستند که بر شما . ايد حرمتی روا داشته اّما شما به فقير بی۶فرموده است؟ 
آيا ايشان نيستند که به آن نام شريف ٧کشند؟  دارند و شما را به محکمه می ستم روا می

  گويند؟  که بر شما نهاده شده، کفر می

جای آوريد که   کتاب بهتۀابق با اين گفاگر براستی شريعت شاهانه را مط٨
اّما اگر ٩. ايد کاِر نيکو کرده» ات را همچون خويشتن دوست بدار، همسايه«: فرمايد می

شکن، محکوم  ايد و شريعت، شما را چون افرادی قانون تبعيض قائل شويد، گناه کرده
لغزد، مجرم به زيرا اگر کسی تمام شريعت را نگاه دارد اّما در يک مورد ب١٠. کند می

قتل «: همچنين گفته است» زنا مکن،«: چه، او که گفت١١. شکستن تمام شريعت است
  . ای چند زنا نکنی، اّما اگر قتل کنی، شريعت را شکسته  پس هر» .مکن



دانند بر اساس شريعِت  پس همچون کسانی سخن گوييد و عمل کنيد که می١٢
وری الهی نسبت به آن که رحم نکرده زيرا دا١٣آزادی، بر آنها داوری خواهد شد، 

  ! اّما رحم بر داوری پيروز خواهد شد. رحم خواهد بود باشد، بی

  ايمان و اعمال 

برادراِن من، چه سود اگر کسی ادعا کند ايمان دارد، اّما عمل نداشته باشد؟ آيا ١۴
ک و اگر برادر يا خواهری نيازمند پوشا١۵تواند او را نجات بخشد؟  چنين ايمانی می

سالمت، و گرم و سير   برويد به«: و کسی از شما بديشان گويد١۶خوراک روزانه باشد 
پس ايمان ١٧اّما برای رفع نيازهای جسمی ايشان کاری انجام ندهد، چه سود؟ » شويد،

  . به تنهايی و بدون عمل، مرده است

مال ايمانت را بدون اع» !تو ايمان داری و من اعمال دارم«: کسی خواهد گفت١٨
تو ايمان داری که خدا يکی ١٩. به من بنما و من ايمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود

  ! لرزند گونه ايمان دارند و از ترس به خود می  حتی ديوها نيز اين! کنی است، نيکو می

مگر اعمال ٢١ثمر است؟  خواهی بدانی چرا ايمان بدون عمل، بی ای نادان می٢٠
که پارسايی او را ثابت کرد، آنگاه که پسر خود اسحاق را بر مذبح َجد ما ابراهيم نبود 

کردند، و ايمان او با اعمالش  بينی که ايمان و اعمال او با هم عمل می می٢٢تقديم نمود؟ 
ابراهيم به خدا ايمان آورد و اين «: گويد و آن نوشته تحقق يافت که می٢٣. کامل شد

بينيد با اعمال  پس می٢۴. ت خدا خوانده شدو او دوس» برای او پارسايی شمرده شد،
  . شود، نه با ايماِن تنها است که پارسايی انسان ثابت می

همچنين مگر اعمال راحاِب روسپی نبود که پارسايی او را ثابت کرد، آنگاه که ٢۵
گونه که بدِن   بله، همان٢۶به فرستادگان پناه داد و ايشان را از راهی ديگر روانه کرد؟ 

  . وح مرده است، ايماِن بدون عمل نيز مرده استبدون ر

  ٣يعقوب 
  بالی زبان 

دانيد که بر  برادران من، مباد که بسياری از شما در پی معّلم شدن باشند، زيرا می١
اگر کسی در گفتار . لغزيم ما همه بسيار می٢. تر خواهد شد ما معّلمان، داورِی سخت

  . تمامی وجود خود را مهار کندتواند  خود نلغزد، انسانی کامل است و می

توانيم  وسيله می  سازيم و بدين نهادن بر دهان اسب، آن را مطيع خود می  ما با لگام٣
تواند کشتی  همچنين ُسکانی کوچک می۴. سو هدايت کنيم  تمامی بدن حيوان را به هر

ناخدا آورد، به هر سمتی که  می  بزرگی را که فقط بادهای نيرومند آن را به حرکت در
سان، زبان نيز عضوی کوچک است اّما ادعاهای بزرگ   به همين۵. بخواهد هدايت کند

زبان نيز آتش است، ۶. تواند جنگلی بزرگ را به آتش کشد ای کوچک می جرقه. دارد



کند و   وجود انسان را آلوده میمۀهدنيايی از شرارت است در ميان اعضای بدن ما که 
  ! کشد؛ آتشی که جهنم آن را افروخته است تمام زندگی او را به آتش می

کند و رام  گونه حيوان و پرنده و خزنده و جاندار دريايی را رام می  انسان همه٧
زبان شرارتی است . اّما هيچ انسانی قادر به رام کردن زبان نيست٨کرده است، 

  ! سرکش و پر از زهِر کشنده

 و با همان زبان انسانهايی را که خوانيم با زبان خود خداوند و پدر را متبارک می٩
آيد،  از يک دهان، هم ستايش بيرون می١٠. کنيم اند، لعن می به شباهت خدا آفريده شده

ای هم آب  شود از چشمه آيا می١١. ای برادران من، شايسته نيست چنين باشد! هم نفرين
 زيتون برادراِن من، آيا ممکن است درخت انجير،١٢شيرين روان باشد، هم آب شور؟ 

تواند آب   شور نمیمۀسان نيز چش  دهد؟ به همين  بار آَوَرد؟ يا درخت مو، انجير بر
  . شيرين روان سازد

  دو گونه حکمت 

 زندگی پسنديده ۀکيست حکيم و خردمند در ميان شما؟ بگذاريد آن را با شيو١٣
در دل خود اّما اگر ١۴. خيزد خود نشان دهد، با اعمالی توأم با حلم که از حکمت برمی

چنين ١۵. طلبی داريد، به خود مباليد و خالف حقيقت سخن مگوييد حسِد تلخ و جاه
جا که  زيرا هر١۶. شود، بلکه زمينی و نفسانی و شيطانی است حکمتی از باال نازل نمی

  . گونه کردار زشت نيز خواهد بود  طلبی باشد، در آنجا آشوب و هر حسد و جاه

آميز و ماليم و  ست، نخست پاک است، سپس صلحاّما آن حکمت که از باال١٧
! پذير، و سرشار از رحمت و ثمرات نيکو، و بری از تبعيض و ريا نصيحت

  . شود دست صلحجويان کاشته می  پارسايی، محصولی است که در صلح و صفا، و به١٨

  ۴يعقوب 
  تسليم خداوند باشيد 

ه از اميالتان که در اعضای آيد؟ آيا ن از کجا در ميان شما جنگ و جدال پديد می١
از . آريد کف نمی  خوريد، اّما آن را به حسرت چيزی را می٢شما به ستيزه مشغولند؟ 
پا   جنگ و جدال بر. رسيد خواهيد نمی شويد، اّما باز به آنچه می طمع مرتکب قتل می

ه آنگاه نيز ک٣! کنيد رو که درخواست نمی  آوريد، از آن کنيد، اّما به دست نمی می
کنيد تا صرف هوسرانيهای  يابيد، زيرا با نّيت بد درخواست می کنيد، نمی درخواست می

  . خود کنيد

که در پی دوستی  دانيد دوستی با دنيا دشمنی با خداست؟ هر ای زناکاران، آيا نمی۴
: بريد کتاب بيهوده گفته است آيا گمان می۵. سازد با دنياست، خود را دشمن خدا می

اّما فيضی که او ۶» در ما ساکن کرده، تا به حِد حسادت مشتاق ماست؟روحی که خدا «
  : گويد رو کتاب می  از همين. بخشد، بس فزونتر است می



  ايستد،  خدا در برابر متکّبران می«

  » .بخشد اّما فروتنان را فيض می

. در برابر ابليس ايستادگی کنيد، که از شما خواهد گريخت. پس تسليم خدا باشيد٧
ای گناهکاران، دستهای .  خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شدبه٨

زار بيفتيد و ندبه  به حاِل٩. خود را پاک کنيد، و ای دودالن، دلهای خود را طاهر سازيد
در حضور خدا ١٠.  شما به ماتم، و شادی شما به اندوه بدل گرددۀخند. و زاری کنيد

  .  کندفروتن شويد تا شما را سرافراز

که از برادر خود بد گويد و يا او را  هر. ای برادران، از يکديگر بدگويی مکنيد١١
گاه   و هر. محکوم کند، در واقع از شريعت بد گفته و شريعت را محکوم کرده است

اّما تنها يک ١٢! شريعت را محکوم کنی، ديگر نه مجری بلکه داوِر آن هستی
پس تو کيستی .  که قادر است برهاند يا هالک کندقانونگذار و داور وجود دارد، همان

  !  خود را محکوم کنیيۀکه همسا

  فخر نادرست به فردا 

امروز يا فردا به اين شهر يا آن شهر خواهيم رفت و «: گوييد و اّما شما که می١٣
سر خواهيم برد و به تجارت خواهيم پرداخت و سود فراوان خواهيم   سالی را در آنجا به

زندگی شما . دانيد فردا چه خواهد شد شما حتی نمی١۴: دهيد  ب گوش فراخو» کرد،
. گردد شود و بعد ناپديد می چيست؟ همچون ُبخاری هستيد که زمانی کوتاه ظاهر می

» .کنيم مانيم و چنين و چنان می اگر خداوند بخواهد، زنده می«: پس بايد چنين بگوييد١۵
بنابراين، ١٧! گونه، بد است   هر فخری از اين.کنيد حال آنکه شما با تکّبر فخر می١۶
  . که بداند چه کاری درست است و آن را انجام ندهد، گناه کرده است هر

  ۵يعقوب 
  هشدار به ثروتمندان ظالم 

روزی در انتظارتان  و اّما شما ای ثروتمندان، زاری و شيون کنيد، زيرا تيره١
زر و سيم شما زنگ ٣! د خورده استهايتان را بي ثروت شما تباه شده و جامه٢. است

زده، و زنِگ آنها عليِه شما سخن خواهد گفت و همچون آتش، گوشت بدن شما را 
اينک مزد کارگرانی که در ۴! ايد زيرا در روزهای آخر ثروت اندوخته. خواهد خورد

 ضد شما  ايد، بر زده  گرانه از پرداخت آن سر باز اند، و شما حيله مزارع شما درو کرده
شما ۵. بله، فرياد دروگران به گوش خداونِد قادر متعال رسيده است. آورد می  فرياد بر

ايد، و خود را برای روز کشتار پروار  بر زمين در تجّمل و هوسرانی زندگی کرده
ورزيد، محکوم کرديد و به قتل  مرد پارسا را که با شما مخالفتی نمی۶! ايد ساخته
  . رسانديد



  زمان مصيبت صبر و بردباری در 

بنگريد چگونه دهقان انتظار . پس ای برادران، تا آمدن خداوند صبوری کنيد٧
کند تا بارانهای  بار آورد؛ چگونه صبر می  کشد تا زمين محصول پرارزش خود را به می

داريد، زيرا آمدِن  پس شما نيز صبور باشيد و دْل قوی٨. پاييزی و بهاری بر زمين ببارد
برادران، از يکديگر شکايت نکنيد، تا بر شما نيز داوری ٩! استخداوند ما نزديک 

  . بر در ايستاده است» داور«نشود، زيرا 

گفتند، درِس صبر در مصائب  برادران، از پيامبرانی که به نام خداوند سخن می١٠
ايد، و   صبر ايوب شنيدهۀشما دربار. خوانيم ما بردباران را خجسته می١١. گيريد  را فرا
  . غايت مهربان و رحيم است  نيد که خداوند سرانجام با او چه کرد، زيرا خداوند بهدا می

اّما مهمتر از همه، ای برادران من، سوگند مخوريد؛ نه به آسمان، نه به زمين و ١٢
شما همان نه، مبادا » نه«شما همان بله باشد و » بله«بگذاريد . چيز ديگر نه به هيچ

  . محکوم شويد

  ن دعای با ايما

اگر کسی از شما در مشکل است، دعا کند؛ اگر کسی شاد است، سرود حمد ١٣
خواند و آنها برای او دعا   اگر کسی از شما بيمار است، مشايخ کليسا را فرا١۴. بخواند

ايمان، بيمار را شفا  دعای با١۵. کنند و به نام خداوند او را با روغن تدهين نمايند
. شود خيزاند، و اگر گناهی کرده باشد، آمرزيده می بخشد و خداوند او را برمی می
. پس نزد يکديگر به گناهاِن خود اعتراف کنيد و برای يکديگر دعا کنيد تا شفا يابيد١۶

  . دعاِی مرد پارسا، قدرت دارد و بسيار اثربخش است

الياس انسانی بود همچو ما، اّما چون با تمام دل و جان دعا کرد که باران نبارد، ١٧
و باز دعا کرد و از آسمان باران باريد و ١٨سال و نيم باران بر زمين نباريد؛ سه 

  . بار آورد  زمين محصول به

برادراِن من، اگر کسی از شما از حقيقت منحرف شود، و ديگری او را ١٩
کس گناهکاری را از راه نادرست بازگرداَند، جاِن او را از  بداند که هر٢٠بازگرداَند، 

  .شماری را خواهد پوشانيد هد بخشيد و گناهان بیمرگ نجات خوا

 

  

  

  س اّول ِپطُرمۀنا
  



 ١اول پطرس 
  از ِپطُرس، رسول عيسی مسيح، ١

به آنان که ٢به غريبان پراکنده در پونتوس و َغالطيه و کاپادوکيه و آسيا و بيطينيه؛ 
ز عيسی  روح، و برای اطاعت اۀکنند  عمل تقديسطۀواس  بر پيشدانی خدای پدر، به بنا

  : اند مسيح و پاشيده شدن خونش بر ايشان، برگزيده شده

  . فيض و آرامش بفزونی بر شما باد

  اميد زنده 

سپاس بر خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح که از رحمت عظيم خود، ما را ٣
و ۴ رستاخيز عيسی مسيح از مردگان، تولدی تازه بخشيد، برای اميدی زنده طۀواس  به

آاليش و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده  پذير و بیميراثی فسادنا
 ايمان، محفوظ هستيد برای نجاتی که از طۀواس  و شما نيز به قدرت خدا و به۵است؛ 

و در اين بسيار شادمانيد، ۶ظهور رسد؛   اکنون آماده شده است تا در زمان آخر به هم
تا ٧ايد،   در آزمايشهای گوناگون غمگين شدهبه ضرورت زمانی بنا چند اکنون کوتاه  هر

ثبوت رسد و به هنگام ظهور عيسی مسيح به تمجيد    آزمايش بهتۀاصالت ايمانتان در بو
چند فانی   و تجليل و اکرام بينجامد، همان ايمان که بس گرانبهاتر از طالست که هر

داريد؛ و   دوستش میايد، شما گرچه او را نديده٨. شود  آتش آزموده میلۀوسي  است، به
ناپذير و پرجالل  بينيد، به وی ايمان داريد و از شادمانی وصف گرچه اکنون او را نمی

  . يابيد زيرا غايت ايمان خويش يعنی نجات جانهايتان را می٩ايد،  آکنده

کردند، پيامبرانی که از فيض  کاو می  و   همين نجات، پيامبران بدّقت َکندۀدربار١٠
کوشيدند دريابند هنگامی که روح مسيح در  آنان می١١. گفتند  سخن میمقرر برای شما

داد، به چه شخص و  ايشان، از پيش بر رنجهای مسيح و جالِل پس از آن شهادت می
بر ايشان آشکار شد که نه خويشتن بلکه شما را خدمت ١٢. کدامين زمان اشاره داشت

اش از مبشران انجيل  ون دربارهگفتند که اکن کردند، آنگاه که از اموری سخن می می
القدس که از آسمان فرستاده شده، شما را بشارت   روحطۀواس  شنويد، از آنان که به می
  . حتی فرشتگان نيز مشتاق نظر کردن در اين امورند. دهند می

  مقّدس باشيد 

 خود را آماده عمل ساخته، با خويشتنداری اميد خود را يکسره بر شۀپس اندي١٣
چون ١۴. يد که عيسی مسيح به هنگام ظهور خود به شما خواهد بخشيدفيضی بنه

بلکه ١۵. فرزندانی مطيع، ديگر مگذاريد اميال دوران جهالت به زندگيتان شکل دهد
 رفتار خويش مقّدس مۀهخوانده است، شما نيز در   همچون آن قّدوس که شما را فرا

  » .ا که من قّدوسممقّدس باشيد، زير«: که نوشته شده است چرا١۶باشيد؛ 



خوانيد، پس  کند پدر می غرض داوری می کس بی اگر او را که بر عمل هر١٧
 ۀدانيد از شيو زيرا می١٨دوران غربت خويش را با ترسی آميخته با احترام بگذرانيد، 

ايد، نه به چيزهای فانی  زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بوديد، بازخريد شده
که ٢٠نقص،  عيب و بی  بیۀبلکه به خون گرانبهای مسيح، آن بر١٩ چون سيم و زر،

. پيش از آفرينش جهان مقّدر گشت، اّما در اين زمانهای آخر برای شما ظهور کرد
ايد، به خدايی که او را از مردگان برخيزانيد و   او به خدا ايمان آوردهطۀواس  شما به٢١

  . بر خداستسان که ايمان و اميدتان   جالل بخشيد، بدان

ايد تا به برادرانتان  حال که با اطاعت از حقيقت، جانهای خويش را طاهر ساخته٢٢
. ريا داشته باشيد، بر شماست که يکديگر را از صميم دل بشدت محبت کنيد محبتی بی

ايد، نه از تخم فانی بلکه تخم غيرفانی، يعنی کالم خدا که زنده و  زيرا تولد تازه يافته٢٣
  زيرا، ٢۴. باقی است

  آدمی جملگی چون علف است «

  سان گل صحرا؛   و جاللش يکسره به

  علف خشک گردد و گلها بريزند، 

  » .اّما کالم خداوند جاودان ماَند٢۵

  . و اين است آن کالم که به شما بشارت داده شد

   ٢اول پطرس 
پس هر نوع کينه، و هر گونه مکر و ريا و حسد، و هر قسم بدگويی را از خود ١
و همچون نوزادگان، مشتاق شير خالِص روحانی باشيد تا به مدد آن در نجات ٢برانيد 

  . ايد خداوند مهربان است حال که چشيده٣خود نمو کنيد، 

  سنگ زنده و قوم برگزيده 

اند، اّما نزد خدا  با نزديک شدن به او، يعنی به آن سنگ زنده که آدميان رد کرده۴
صورت عمارتی روحانی بنا   يز چون سنگهای زنده بهشما ن۵برگزيده و گرانبهاست، 

 عيسی مسيح، قربانيهای روحانی مقبول خدا طۀواس  شويد تا کاهنانی مقّدس باشيد و به می
  : زيرا در کتب مقّدس آمده است که۶. را بگذرانيد

  نهم،  هان در صهيون سنگی می«

  سنگ زيربنايی برگزيده و گرانبها؛ 

  آن که بر او توکل کند 



  » .سرافکنده نگردد

ايد، گرانبهاست؛ اّما آنان را که ايمان  اين سنگ برای شما که ايمان آورده٧
  اند،  نياورده

  همان سنگی که معماران رد کردند «

  » سنگ اصلی بنا شده است،

  و نيز، ٨

  سنگی که سبب لغزش شود، «

  » .ای که موجب سقوط گردد و صخره

  . برند، که اين بر ايشان مقّدر گشته است نمیلغزند چون کالم را فرمان  اينان می

اّما شما ملتی برگزيده و کاهنانی هستيد که پادشاهند؛ شما اّمتی مقّدس و قومی ٩
انگيز  متعلق به خداييد، تا فضايل او را اعالم کنيد که شما را از تاريکی به نور حيرت

 قوم خداييد؛ زمانی از پيش از اين قومی نبوديد، اّما اکنون١٠. خوانده است  خود فرا
  . ايد رحمت محروم بوديد، اّما اکنون رحمت يافته

ای عزيزان، از شما تمنا دارم چون کسانی که در اين جهان بيگانه و غريبند، از ١١
ايمانان  کردارتان در ميان بی١٢. اميال نفسانی که با روح شما در ستيزند، بپرهيزيد

 اعمال نيکتان، ۀ به بدکاری متهم کنند، با مشاهدچند شما را  چنان پسنديده باشد که هر
  . آيد، تمجيد نمايند خدا را در روزی که به ديدار ما می

  اطاعت از صاحبان قدرت 

خاطر خداوند، تسليم هر منصبی باشيد که در ميان انسانها مقرر گشته است،   به١٣
 تا بدکاران را کيفر و خواه واليان، که مأمور اويند١۴خواه پادشاه که مافوق همه است، 
زيرا خواست خدا اين است که با کردار نيک ١۵. دهند و نيکوکاران را تحسين کنند

همچون آزادگان زندگی کنيد، اّما آزادی ١۶. خود، جهالت مردم نادان را خاموش سازيد
همگان ١٧. خود را پوششی برای شرارت مسازيد، بلکه چون بندگان خدا زندگی کنيد

  . ، برادران را محبت کنيد، از خدا بترسيد و به پادشاه احترام بگذاريدرا حرمت بداريد

نه نيکان و  ای غالمان، اربابان خود را با کمال احترام فرمان بريد، تنها١٨
رو که چشم بر خدا   گاه کسی از آن  زيرا هر١٩. ُخلقان را نيز مهربانان را، بلکه کج

. خود هموار سازد، شايان تقدير استدارد، چون به ناحق رنج کشد، دردها را بر 
آنکه  سبب کار خالف تنبيه شويد و تحمل کنيد، چه جای فخر است؟ حال  اّما اگر به٢٠

چه، ٢١. اگر نيکويی کنيد و در عوض رنج بينيد و تحمل کنيد، نزد خدا پسنديده است



شت تا بر ايد، زيرا مسيح برای شما رنج کشيد و سرمشقی گذا خوانده شده  برای همين فرا
  . آثار قدمهای وی پا نهيد

  او هيچ گناه نکرد، «٢٢

  » .و فريبی بر زبانش يافت نشد

چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که رنج کشيد، تهديد نکرد، بلکه ٢٣
او گناهان ما را در بدن خويش بر دار حمل کرد، ٢۴. دست داور عادل سپرد  خود را به

. ايد  و برای پارسايی زيست کنيم، همان که به زخمهايش شفا يافتهتا برای گناهان بميريم
سوی شبان و ناظر   گشته از راه بوديد، اّما اکنون به زيرا همچون گوسفندانی گم٢۵

  . ايد جانهايتان بازگشته

  ٣اول پطرس 
  زنان و شوهران 

 برخی سان، شما ای زنان، تسليم شوهران خود باشيد تا چنانچه از ايشان  به همين١
آنکه سخنی بر زبان آوريد، در اثر رفتار شما جذب  به کالم ايمان نداشته باشند، بی

زيبايی شما نه در ٣.  شما را مشاهده خواهند کردنۀزيرا زندگی پاک و خداترسا٢شوند، 
بلکه در آن ۴های فاخر،  آرايش ظاهری، همچون گيسوان بافته و جواهرات و جامه

ته به زيبايِی ناپژمردنِی روحی ماليم و آرام است، که در انسان باطنی باشد که آراس
زيرا زنان مقّدِس اعصار گذشته که بر خدا اميد داشتند، ۵. نظر خدا بس گرانبهاست

چنانکه سارا مطيع ۶آنان تسليم شوهران خود بودند، . آراستند گونه می  خود را بدين
کردار باشيد و هيچ ترس به   نيکشما نيز اگر. خواند ابراهيم بود و او را سرور خود می

  . دل راه ندهيد، فرزندان او خواهيد بود

مالحظه باشيد و با  سان، شما نيز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان با  به همين٧
 يۀکه همپای شما وارث هد آنان چون جنس ظريفتر با احترام رفتار کنيد، چرا

  .  نشود حياتند، مبادا دعاهايتان مستجابنۀداسخاوتمن

  رنج کشيدن در راه حق 

بدی را با ٩. دوست و دلسوز و فروتن باشيد  باری، همه يکدل و همدرد و برادر٨
بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگوييد، بلکه در مقابل، برکت بطلبيد، زيرا برای همين 

  زيرا، ١٠. ايد تا وارث برکت شويد خوانده شده  فرا

  که دوستدار حيات است  هر«

  طالب ديدن روزهای خوش، و 



  دارد   بايد که زبان از بدی باز

  . بندد  و دهان از فريب فرو

  بتابد و نيکويی پيشه کند؛  بايد از بدی روی١١

  . و در پی صلح باشد و آرام بجويد

  زانرو که چشمان خداوند بر پارسايان است ١٢

  سوی دعای ايشان،   و گوش وی به

  » .ان استضد بدکار  اّما روی خداوند به

اّما حتی ١۴اگر برای نيکويی کردن غيوريد، کيست که به شما ضرر رساند؟ ١٣
از آنچه آنان پروا دارند، شما پروا نداشته «! حالتان  به  اگر در راه حق رنج ديديد، خوشا

بلکه در دل خويش مسيح را در مقام خداوند برافرازيد ١۵» .باشيد و مضطرب مشويد
کس دليل اميدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گوييد،   تا هرو همواره آماده باشيد

وجدانتان را پاک نگاه داريد تا کسانی که رفتار نيک شما . نرمی و با احترام  اّما به١۶
چه اگر خواست خداست ١٧. گويند، از گفتار خويش شرمسار شوند را در مسيح بد می

زيرا مسيح نيز ١٨. سبب بدکرداری   تا بهکه رنج ببريد، بهتر است برای نيکوکاری باشد
او . يک بار برای گناهان رنج کشيد، پارسايی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بياورد

و در همان منزلت رفت ١٩ روح، زنده گشت صۀ جسم کشته شد، اّما در عرصۀدر عر
ان ارواحی هم٢٠بردند اعالم کرد،  سر می  و اين را به ارواحی که در قرارگاه خود به

که در ايام گذشته نافرمانی کرده بودند، آنگاه که خدا در روزگار نوح که کشتی ساخته 
در آن کشتی تنها شماری اندک، يعنی هشت تن، . کشيد شد، با شکيبايی انتظار می می
 تعميدی است که اکنون نيز شما را نجات نۀو آن آب نمو٢١.  آب نجات يافتندطۀواس  به
اين . ی که نه زدودن آلودگی تن، بلکه تعهِد وجدانْی پاک است به خدابخشد، تعميد می

همان که به آسمان ٢٢بخشد،   رستاخيز عيسی مسيح شما را نجات میطۀواس  تعميد به
  . اند دست راست خداست و فرشتگان و رياستها و قدرتها مطيعش گشته  رفت و اينک به

  ۴اول پطرس 
  زيستن برای خدا 

 جسم رنج کشيد، شما نيز به همين عزم مسّلح شويد، صۀ عرپس چون مسيح در١
در نتيجه ٢.  جسم رنج کشيده، ديگر با گناه کاری نيستصۀکس را که در عر  زيرا آن

باقی عمر را در جسم، نه در خدمت اميال پليد بشری، بلکه در راه انجام اراده خدا 
در به عمل آوردن آنچه اقوام قدر کافی عمر خويش را   که در گذشته به چرا٣. گذراند می

رانی و  دارند، صرف کرده و روزگار به هرزگی و شهوت خدانشناس دوست می
رو، اکنون که   از همين۴. ايد انگيز گذرانده پرستِی نفرت ميخوارگی و عيش و نوش و بت



. دهند شويد، حيرانند و دشنامتان می های مفرط با ايشان شريک نمی بندوباری در اين بی
. ا به او که آماده است تا بر زندگان و مردگان داوری کند، حساب پس خواهند داداّم۵
چند در   اند، بشارت داده شد تا هر روست که حتی به آنان که اکنون مرده  از همين۶
  .  روح نزد خدا زيست کنندصۀ جسم نزد آدميان محکوم شدند، اّما در عرصۀعر

مهمتر از همه، ٨. در دعا منضبط باشيدچيز نزديک است؛ پس جّدی و  پايان همه٧
يکديگر را ٩. پوشاند يکديگر را بشدت محبت کنيد، زيرا محبت، انبوه گناهان را می

همچون کارگزاران امين بر فيض گوناگون ١٠. بدون ِشکِوه و شکايت ميهمانی کنيد
گويد،  اگر کسی سخن می١١. ايد خدمت کنيد خدا، يکديگر را با هر عطايی که يافته

بخشد  کند، با قدرتی که خدا می همچون سخنگوی خدا بگويد؛ و اگر کسی خدمت می
جالل و توانايی تا .  عيسی مسيح تمجيد شودطۀواس  چيز، خدا به خدمت کند، تا در همه

  . آمين. ابد بر او باد

  خاطر ايمان   رنج بردن به

است، در شگفت پ  ای عزيزان، از اين آتشی که برای آزمودن شما در ميانتان بر١٢
بلکه شاد باشيد از اينکه در ١٣. مباشيد، که گويی چيزی غريب بر شما گذشته است

اگر ١۴. شويد، تا به هنگام ظهور جالل او بغايت شادمان گرديد رنجهای مسيح سهيم می
حالتان، زيرا روح جالل که روح   به  خاطر نام مسيح شما را ناسزا گويند، خوشا  به

سبب قتل، دزدی،   بريد، مباد که به اگر رنج می١۵. گيرد م میخداست بر شما آرا
بريد که  اّما اگر از آن سبب رنج می١۶. شرارت يا حتی فضولی در کار ديگران باشد

. مسيحی هستيد، شرمسار مباشيد، بلکه خدا را تمجيد نماييد که اين نام را بر خود داريد
غاز شود؛ و اگر آغاز آن از ماست،  خدا آنۀخازيرا زمان آن رسيده که داوری از ١٧

  و ١٨کنند، چه خواهد بود؟  پس سرانجاِم آنان که انجيل خدا را اطاعت نمی

  اگر پارسا بدشواری نجات يابد، «

  » خدانشناسان و گناهکاران چه خواهند کرد؟

کشند، بايد که جانهای خويش را به  پس کسانی که به خواست خدا رنج می١٩
  .  و به نيکوکاری ادامه دهندبسپارند» خالق امين«

  ۵اول پطرس 
  مشايخ و جوانان 

من که خود از مشايخ هستم و شاهد بر رنجهای مسيح و شريِک جاللی که آشکار ١
دست شما سپرده شده    خدا را که بهلۀگ٢: دهم خواهد شد، مشايخ را در ميان شما پند می
گونه که خدا   يل و رغبت، آناجبار بلکه با م  است شبانی و نظارت کنيد، اّما نه به

آنکه بر کسانی که  نه٣. خواهد؛ و نه برای منافع نامشروع بلکه با عشق و عالقه می



تا چون ۴اند سروری کنيد، بلکه برای گله نمونه باشيد،  دست شما سپرده شده  به
  . اعظم ظهور کند، تاج جالل غيرفانی را دريافت کنيد شبان

همگی در رفتارتان با يکديگر فروتنی را . مشايخ باشيدای جوانان، شما نيز تسليم ۵
  بر کمر بنديد، زيرا، 

  ايستد،  خدا در برابر متکبران می«

  » .بخشد اّما فروتنان را فيض می

پس خويشتن را زير دست نيرومند خدا فروتن سازيد تا در زمان مناسب ۶
  . او به فکر شما هست نگرانيهای خود را به او بسپاريد زيرا مۀه٧. سرافرازتان سازد

خويشتندار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما ابليس همچون شيری غّران در ٨
پس در ايمان راسخ باشيد و در برابر او ٩. جويد تا ببلعد گردش است و کسی را می

پس از ١٠. رويند بايستيد، زيرا آگاهيد که برادران شما در دنيا با همين رنجها روبه
 فيضها که شما را به جالل ابدی خود در مسيح مۀهحمت، خدای اندک زمانی رنج و ز

او را ١١. خوانده است، خوْد شما را احيا و استوار و نيرومند و پايدار خواهد ساخت  فرا
  . آمين. تا ابد توانايی باد

  درودهای پايانی 

دانم، اين چند خط را به اختصار به  به کمک سيالس که او را برادری امين می١٢
در آن استوار . نوشتم تا تشويقتان کنم و شهادت دهم که همين است فيض حقيقی خداشما 
  . بمانيد

خواهر برگزيده با شما که در باِبل است، و پسر من َمرُقس، به شما درود ١٣
  . آميز سالم گوييد  محبتسۀيکديگر را به بو١۴. فرستند می

  . شما که در مسيح هستيد، آرامش بادمۀهبر 

 

  

  

  

  سّوم ِپطُر دمۀنا
 ١دوم پطرس 



  از َشمعون ِپطُرس، غالم و رسول عيسی مسيح، ١

 ما عيسی مسيح، ايمانی همتراز با ۀدهند به آنان که به برکت عدالت خدا و نجات
  : ايمان ما نصيبشان شده است

  .  شناخت خدا و خداوند ما عيسی، بفزونی بر شما بادطۀواس  فيض و آرامش به٢

  دعوت الهی زندگی مسيحی در پرتو 

آنچه را برای حيات و دينداری نياز داريم بر ما ارزانی داشته   قدرت الهِی او هر٣
 جالل و نيکويی خويش طۀواس  اين از طريق شناخِت او ميّسر شده که ما را به. است
های عظيم و گرانبهای خود را به ما بخشيده،   اينها وعدهطۀواس  او به۴. خوانده است  فرا

 اميال نفسانی در جۀ آنها شريک طبيعت الهی شويد و از فسادی که در نتيتا از طريق
  . دنيا وجود دارد، برهيد

 ايمان خود نيکويی بار آوريد و طۀواس  رو، به سعی تمام بکوشيد تا به  از همين۵
 طۀواس   شناخت، خويشتنداری، و بهطۀواس  و به۶ نيکويی، شناخت، طۀواس  به

 دينداری، مهِر طۀواس  و به٧ استقامت، دينداری، طۀواس   بهخويشتنداری، استقامت، و
زيرا چون اينها در شما باشد و فزونی ٨.  مهر برادرانه، محبتطۀواس  برادرانه و به

اّما ٩. ثمر باشيد فايده و بی يابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عيسی مسيح، بی
و از ياد برده که از گناهان گذشته بين،  آن که عاری از اينهاست، کور است و کوته

چه بيشتر بکوشيد تا فراخواندگی و   پس ای برادران، هر١٠. خويش پاک شده است
. که اگر چنين کنيد هرگز سقوط نخواهيد کرد برگزيدگی خويش را تحکيم بخشيد، چرا

 ما عيسی ۀدهند زيرا اينچنين، برکت دخول به پادشاهِی جاوداِن خداوند و نجات١١
  .  بفراوانی به شما عطا خواهد شدمسيح

  مقّدس  وحی کتاب

دانيد و  چند آنها را می  پس اين امور را همواره به شما يادآوری خواهم کرد، هر١٢
دانم تا آنگاه که در اين  آری، مصلحت چنين می١٣. ايد، استواريد در آن حقيقت که يافته

دانم بزودی اين خيمه  زيرا می١۴انگيزانم،   خيمه ساکنم، شما را از طريق يادآوری بر
چه   رو هر  از اين١۵. را وداع خواهم گفت، چنانکه خداونِد ما عيسی مسيح مرا آگاهانيد

  . در توان دارم خواهم کرد تا بتوانيد پس از رحلتم همواره اين امور را به ياد آوريد

کرديم،  میزيرا آنگاه که آمدِن پرقدرِت خداوندمان عيسی مسيح را به شما اعالم ١۶
هايی که زيرکانه ابداع شده باشند نرفته بوديم، بلکه کبريای او را به چشم  از پی افسانه
او از خدای پدر، جالل و اکرام يافت و سروشی از جالل کبريايی به او ١٧. ديده بوديم

ما خود بر آن کوه مقّدس ١٨» .اين است پسر محبوبم که از او خشنودم«رسيد که،   در
  . گوش شنيديم  يم و آن سروش آسمانی را بهبا او بود



که  بعالوه، کالِم بس مطمئن انبيا را داريم که نيکوست بدان توجه کنيد، چرا١٩
 صبح ۀدمد و ستار  درخشد تا آنگاه که سپيده بر همچون چراغی در مکان تيره و تار می

 ۀس زاييدقبل از هر چيز، بدانيد که هيچ وحِی کتب مقّد٢٠. در دلهايتان طلوع کند
 انسان آورده نشد، بلکه آدميان ۀزيرا وحی هيچگاه به اراد٢١. تفسير خوِد نبی نيست

  . القدس از جانب خدا سخن گفتند تحت نفوذ روح

  ٢دوم پطرس 
  معلمان دروغين و هالکت آنها 

گونه که در ميان شما نيز   اّما در ميان قوم، انبيای دروغين نيز بودند، همان١
 خواهند بود که پنهانی بدعتهای مهلک خواهند آورد و حتی سروری را معلمان دروغين

خواهند  گونه، هالکتی سريع بر خود فرو  که ايشان را خريده، انکار خواهند کرد و اين
سبب آنان راه حق مذمت   بسياری فجور ايشان را پيروی خواهند کرد، و به٢. آورد

. کشی خواهند کرد فريبنده، از شما بهرهايشان از طمع، با توسل به سخنان ٣. خواهد شد
  ! شان نخوابيده است کار ننشسته و نابودی خورده، بی اّما محکوميتشان که از ديرباز رقم

زيرا اگر خدا بر فرشتگانی که گناه ورزيدند رحم نکرد، بلکه ايشان را در بند ۴
و اگر ۵ند؛ نهاد و در سياهچالهای تاريک محبوس کرد تا برای داوری نگاه داشته شو

دينان توفان فرستاد و تنها نوح، آن  بر دنيای قديم نيز رحم نکرد، بلکه بر آن عالِم بی
و اگر شهرهای ُسدوم و َغموَره ۶واعِظ پارسايی را، با هفت تن ديگر محفوظ داشت؛ 

و ٧دينی،  را خاکستر نمود و به نابودی محکوم کرد و عبرتی ساخت از سرانجام بی
زيرا آن مرِد ٨ -ستوه آمده بود، رهايی بخشيد   دينان به ه از فجور بیلوِط پارسا را ک

برد و روِح پارسايش از ديدن و شنيدن کردار  سر می  پارسا هر روزه در ميان ايشان به
داند چگونه پارسايان را از آزمايشها برهاند و  پس خداوند می٩ -قبيحشان در عذاب بود 

بخصوص آنان را که در پی ١٠ری نگاه دارد، گنهکاران را برای مکافات روز داو
  . شمارند تمايالِت فاسِد نفس خويشند و اقتدار خداوند را خوار می

اينان چنان گستاخند و متکّبر که از اهانت به بزرگان آسمانی پروايی ندارند؛ 
آنکه حتی فرشتگان که از قدرت و اقتدار بيشتر نيز برخوردارند، هرگز به  حال١١

در مقابل، اين ١٢. کنند م محکوميِت خداوند بر اين بزرگان، اهانتشان نمیهنگام اعال
اند تا به  مردمان همچون وحوش عاری از شعور، تنها تابع غرايز خويشند، و زاده شده

ورزند که از آن هيچ شناختی  اينان در اموری اهانت می. دام افتند و هالک گردند
اند، بد  و در سزای آن بدی که کرده١٣ند شد سان وحوش نيز هالک خواه  پس به. ندارند

های ننگی هستند که  لکه. تفريح اينان عيش و عشرت در روز روشن است. خواهند ديد
 خويش دست ۀحتی به هنگام شرکت در ضيافت با شما، از غرقه شدن در لذات فريبند

ن ملعونان، اي. چشمانی دارند پر از زنا که همواره در کمين گناه است١۴. کشند نمی  بر
راه راست را ترک ١۵! دستند ورزی بسی چيره کنند و در طمع مايگان را اغوا می سست

داشت، گمراه  گفته و با در پيش گرفتن راه َبلعام بن ِبعور که مزد ناراستی را دوست می



زبان  حيوان بی. اش از زبان االغی توبيخ شد سبب بدکرداری  اّما َبلعام به١۶. اند گشته
  . زد انسان سخن گفت و بر ديوانگی نبی لگامهمانند 

آب و بخارهايی رانده از تندبادند که تاريکی  هايی بی اين معلمان دروغين، چشمه١٧
جويی  گويند و با بهره زيرا سخنان تکّبرآميز و باطل می١٨. مطلق برايشان مقرر است
اند،  ن رستهانگيزی، کسانی را که بتازگی از چنگ گمراها از تمايالت نفس و شهوت

 فسادند؛ چه، آدمی ۀآنکه خود بند دهند، حال  آزادی میۀبديشان وعد١٩. کنند اغوا می
زيرا اگر آنان که با شناخت خداوند و ٢٠. چيزی است که بر او مسلط است   هر آنۀبند

 ما عيسی مسيح، از فساد دنيا رستند، باز بدان گرفتار و مغلوب آيند، ۀدهند نجات
بود که از آغاز، راه پارسايی را  بهتر آن می٢١. ر از آغاز خواهد بودسرانجامشان بدت

شناختند، تا اينکه پس از شناختن، از حکم مقّدسی که بديشان سپرده شد، روی  نمی
  : اند که پس آنان مصداق اين َمَثِل راستين٢٢. تابند  بر

  ، »گردد می  سگ به قی خود باز«

  و 

  » .خوک شسته شده، به غلتيدن در ِگل

  ٣دوم پطرس 
  روز خداوند 

قصد   هر دو نامه را به. نويسم  دّوم است که به شما میمۀای عزيزان، اين نا١
تا کالمی را که پيامبران مقّدس ٢انگيزانم،   يادآوری نگاشتم تا شما را به تفکری سالم بر

 طۀواس  ه به ما را کۀدهند اند، به ياد آريد و نيز حکم خداوند و نجات در ايام گذشته گفته
  . رسوالن شما بيان شد

قبل از هر چيز، بدانيد که در ايام آخر استهزاکنندگانی ظهور خواهند کرد که پيرو ٣
 آمدن او؟ از ۀپس چه شد وعد«: خواهند گفت۴اميال پليدشان خواهند بود و استهزاکنان 
» !رينش بودگونه است که از بدو آف  چيز همان زمانی که پدران ما به خواب رفتند، همه

پوشند که به کالم خدا آسمانها از قديم بود  عمد بر اين حقيقت چشم می  سان،آنان به  بدين۵
 همين آب، دنيای آن زمان غرق لۀوسي  و به۶ آب شکل گرفت؛ لۀوسي  و زمين از آب و به

و به همان کالم، آسمانها و زمين کنونی برای آتش ذخيره شده است و تا ٧. و نابود شد
  . شود دينان نگاه داشته می داوری و هالکت بیروز 

اّما ای عزيزان، از اين نکته غافل مباشيد که نزد خداوند يک روز همچون هزار ٨
خالف گمان برخی، خداوند در انجام   بر٩. سال است و هزار سال همچون يک روز

شود خواهد کسی هالک  ورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمی اش تأخير نمی وعده
  . خواهد همگان به توبه گرايند بلکه می



اّما روز خداوند چون دزد خواهد آمد، که در آن آسمانها با غريوی مهيب از ١٠
 کارهايش عيان مۀه آتش نابود شده، زمين و لۀوسي  ميان خواهد رفت و اجرام سماوی به

  . خواهد شد

گونه مردمانی صورت مقرر است، شما چ  پس حال که نابودی اينها همه بدين١١
انتظار روز خدا را ١٢ای داشته،  بايد باشيد؟ بر شماست که زندگی مقّدس و خداپسندانه

آن روز سبب خواهد شد که آسمانها در آتش محو و . رسيدن آن را بشتابانيد  بکشيد و فرا
 او مشتاقانه در ۀبر وعد اّما ما بنا١٣. نابود شوند و اجرام سماوی از گرما ذوب گردند

  . ظار آسمان و زمينی جديد هستيم که منزلگه پارسايی استانت

کشيد، به سعی تمام بکوشيد تا  پس ای عزيزان، حال که اين امور را انتظار می١۴
و شکيبايی خداونِد ما را ١۵. عيب و در صلح يافت شويد لکه و بی در حضور او بی

طابق حکمتی که به او گونه که برادر عزيز ما پوُلس نيز م  رستگاری بينگاريد، همان
آنگاه که   نويسد، هر های خود چنين می  نامهمۀهاو در ١۶. عطا شده است، به شما نوشت

های او شامل مطالبی است که درکش دشوار است و  نامه. گويد از اين امور سخن می
های مقّدس چنين  گونه که با ديگر نوشته  کنند، همان مايگان تحريفش می جاهالن و سست

  . ند، و اين موجب هالکتشان خواهد شدکن می

دانيد، بهوش باشيد مبادا به راه نادرسِت  پس شما ای عزيزان، حال که اين را می١٧
بلکه در فيض و شناخت خداوند ١٨دينان گمراه شويد و پايداريتان را از کف بدهيد،  بی

  .آمين! ل باد ما عيسی مسيح نمو کنيد، که او را از حال تا ابداآلباد جالۀدهند و نجات

 

  

  

  

  

  

  

  

  ل اّول يوحنای رسومۀنا
 ١اول يوحنا 



  کالم حيات 

ايم، آنچه بدان  در باب آنچه از آغاز بود و ما آن را شنيده و با چشمان خود ديده١
  : نگريستيم و با دستهای خود لمس کرديم، يعنی کالم حيات

حيات جاويدان را ما . دهيم ايم و بر آن شهادت می حيات ظاهر شد؛ ما آن را ديده٢
ايم به  ما آنچه را ديده و شنيده٣. کنيم، که با پدر بود و بر ما ظاهر شد به شما اعالم می
کنيم تا شما نيز با ما رفاقت داشته باشيد؛ رفاقت ما با پدر و با پسرش  شما نيز اعالم می
  . نويسيم تا شاديمان کامل گردد ما اين را به شما می۴. عيسی مسيح است

  رداشتن در نور گام ب

خدا نور است و هيچ : کنيم ايم و به شما اعالم می اين است پيامی که از او شنيده۵
زنيم،  آنکه در تاريکی گام می اگر بگوييم با او رفاقت داريم، حال۶. تاريکی در او نيست

اّما اگر در نور گام برداريم، چنانکه او در ٧. ايم ايم و براستی عمل نکرده دروغ گفته
ر است، با يکديگر رفاقت داريم و خون پسر او عيسی ما را از هر گناه پاک نو
  . سازد می

ولی اگر به ٩. ايم و راستی در ما نيست گناهيم، خود را فريب داده اگر بگوييم بی٨
آمرزد و از هر  گناهان خود اعتراف کنيم، او که امين و عادل است، گناهان ما را می

سازيم و  ايم، او را دروغگو می اگر بگوييم گناه نکرده١٠. سازد نادرستی پاکمان می
  . کالم او در ما جايی ندارد

  ٢اول يوحنا 
اّما اگر کسی گناهی کرد، شفيعی . نويسم تا گناه نکنيد فرزندانم، اين را به شما می١

او خوْد کّفاره گناهان ما است، و نه گناهان ٢. نزد پدر داريم، يعنی عيسی مسيح پارسا
  . ، بلکه گناهان تمامی جهان نيزما فقط

  اهمّيت اطاعت 

آن که ۴. کنيم شناسيم که از احکامش اطاعت می دانيم که او را می جا می  از اين٣
کند، دروغگوست و راستی در او  شناسد، اّما از احکامش اطاعت نمی گويد او را می می

کمال   ا براستی در او بهکند، محبت به خد اّما آن که از کالم او اطاعت می۵. جايی ندارد
ماند، بايد  گويد در او می آن که می۶: دانيم که در او هستيم جا می  از اين. رسيده است

  . کرد گونه رفتار کند که عيسی رفتار می  همان

نويسم، بلکه حکمی ديرين که از آغاز  ای عزيزان، حکمی تازه به شما نمی٧
حال، حکمی که به شما   در عين٨.  که شنيديداين حکم ديرين، همان پيام است. ايد داشته
نويسم حکمی تازه است که حقيقِت آن در او و نيز در شما نمايان است، زيرا تاريکی  می

  . اکنون درخشيدن آغاز کرده است شود و نور حقيقی هم سپری می



گويد در نور است، اّما از برادر خود نفرت دارد، هنوز در تاريکی  آن که می٩
چيز  کند، در نور ساکن است و هيچ اّما آن که برادر خود را محبت می١٠. برد سر می به

اّما آن که از برادر خود نفرت دارد، در تاريکی است و در ١١. شود سبب لغزش او نمی
  . رود، زيرا تاريکی او را کور کرده است داند کجا می او نمی. دارد تاريکی گام برمی

  ، نويسم ای فرزندان، به شما می١٢

  خاطر نام او آمرزيده   زيرا گناهانتان به

  . شده است

  نويسم،  ای پدران، به شما می١٣

  . ايد زيرا او را که از آغاز است، شناخته

  نويسم،  ای جوانان، به شما می

  . ايد زيرا بر آن شرور غلبه يافته

  ها، به شما نوشتم،  ای بچه

  . ايد زيرا پدر را شناخته

  وشتم، ای پدران، به شما ن١۴

  . ايد زيرا او را که از آغاز است، شناخته

  ای جوانان، به شما نوشتم، 

  زيرا تواناييد و کالم خدا در شما ساکن 

  . ايد است، و بر آن شرور غلبه يافته

  دل نبستن به دنيا 

اگر کسی دنيا را دوست بدارد، . دنيا و آنچه را در آن است، دوست مداريد١۵
چه در دنياست، يعنی هوای نفس، هوسهای چشم و   زيرا هر١۶. محبِت پدر در او نيست

دنيا و هوسهای آن ١٧. غروِر ناشی از مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنياست
  . ماند آورد، تا ابد باقی می جا می گذراست، اّما آن که خواست خدا را به

  » مسيح ضّد «ۀهشدار دربار



اکنون  آيد، هم می» مسيح ضّد«ايد  يدهها، اين ساعِت آخر است و چنانکه شن بچه١٨
. يابيم که ساعت آخر است می اند، و از همين در مسيحان بسياری ظهور کرده نيز ضّد

. ماندند آنها از ميان ما بيرون رفتند، اّما از ما نبودند؛ چه اگر از ما بودند، با ما می١٩
  . يک از ايشان از ما نبودند ولی رفتنشان نشان داد که هيچ

من اينها ٢١. ايد و همگی دارای معرفت هستيد اّما شما مسحی از آن قّدوس يافته٢٠
رو که آن را   دانيد، بلکه از آن رو که حقيقت را نمی  نويسم، نه از آن را به شما می

دروغگو کيست، جز ٢٢. آيد دانيد که هيچ دروغی از حقيقت پديد نمی دانيد، و نيز می می
است که هم » مسيح ضّد«چنين کسی همان . کند ا انکار میآن که مسيح بودنِِ عيسی ر
که  که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد و هر هر٢٣. کند پدر و هم پسر را انکار می

  . پسر را اقرار کند، پدر را نيز دارد

گونه شما نيز در پسر و در پدر   ايد در شما بماند؛ اين بگذاريد آنچه از آغاز شنيده٢۴
  . و اين است آنچه او به ما وعده داده است، يعنی حيات جاويدان٢۵. اندخواهيد م

 ۀاّما دربار٢٧. کنند  کسانی نوشتم که گمراهتان میۀمن اينها را به شما دربار٢۶
ماند و نيازی نداريد کسی به شما  ايد، در شما می شما بايد بگويم آن مسح که از او يافته

آن مسح، حقيقی است، نه . دهد چيز به شما تعليم می ه همۀتعليم دهد، بلکه مسح او دربار
  . گونه که به شما تعليم داده است، در او بمانيد  پس همان. دروغين

  فرزندان خدا 

پس حال، فرزندان، پيوسته در او بمانيد تا آنگاه که او ظهور کند اطمينان داشته ٢٨
ايد که او پارساست، پس  اگر دريافته٢٩. باشيم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشويم

  . آورد، از او زاده شده است عمل می  دانيد آن که پارسايی را به می

   ٣اول يوحنا 
و ! ببينيد پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شويم١

. که او را نشناخت شناسد، چرا روست که دنيا ما را نمی  هم از اين! چنين نيز هستيم
اّما . ان، اينک فرزنداِن خدا هستيم، ولی آنچه خواهيم بود هنوز آشکار نشده استعزيز٢
دانيم آنگاه که او ظهور کند، مانند او خواهيم بود، چون او را چنانکه هست خواهيم  می
  . سازد، چنانکه او پاک است که چنين اميدی بر وی دارد، خود را پاک می هر٣. ديد

کند؛ گناه بواقع مخالفت با شريعت   شريعت عمل میخالف کند بر کس گناه می هر۴
در او هيچ گناهی . دانيد که او ظهور کرد تا گناهان را از ميان بردارد شما می۵. است
کند، او را نه ديده و نه  کند، اّما کسی که گناه می ماند گناه نمی آن که در او می۶. نيست

  . شناخته است

کند، پارساست،  که پارسايانه عمل می  هر.فرزندان، کسی شما را گمراه نسازد٧
کند از ابليس است، زيرا ابليس از همان آغاز گناه  آن که گناه می٨. چنانکه او پارساست



آن ٩. رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابليس را باطل سازد  از همين. کند کرده و می
تواند   پس او نمیکند، زيرا گوهر خدا در اوست؛ که از خدا زاده شده است گناه نمی

گونه   فرزندان خدا و فرزندان ابليس اين١٠. که از خدا زاده شده است گناهکار باشد، چرا
کند، از خدا نيست، و چنين است آن که  آن که پارسايانه عمل نمی: شوند آشکار می

  . نمايد برادر خود را محبت نمی

  محبت به يکديگر 

نه چون ١٢. ه بايد يکديگر را محبت کنيمهمين است پيامی که از آغاز شنيديد، ک١١
و چرا او را کشت؟ زيرا اعمال . قائن که از آْن شرور بود و برادر خود را کشت

ای برادران، از اينکه دنيا از شما نفرت ١٣. خودش بد و اعمال برادرش خوب بود
ران ايم، زيرا براد دانيم که از مرگ به زندگی منتقل شده ما می١۴. دارد، تعجب نکنيد

کسی که از ١۵. ماند کند، در قلمرو مرگ باقی می که محبت نمی هر. کنيم را محبت می
دانيد که هيچ قاتلی در خود حيات جاويدان  برادر خود نفرت دارد، قاتل است و شما می

  . ندارد

ايم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما نيز بايد  محبت را از آنجا شناخته١۶
اگر کسی از مال دنيا برخوردار باشد و برادر ١٧. راه برادران بنهيمجان خود را در 

خود را محتاج ببيند، اّما شفقت خود را از او دريغ کند، چگونه محبت خدا در چنين 
فرزندان، بياييد محبت کنيم، نه به زبان و در گفتار، بلکه براستی ١٨کسی ساکن است؟ 

ه به حق تعلق داريم، و خواهيم توانست دل جا خواهيم دانست ک  از اين١٩! و در کردار
زيرا . گاه دلمان ما را محکوم کند  يعنی هر٢٠خود را در حضور خدا مطمئن سازيم، 
  . چيز آگاه است خدا بزرگتر از دلهای ما است و از همه

ای عزيزان، اگر دل ما، ما را محکوم نکند، در حضور خدا اطمينان داريم ٢١
کنيم و  است کنيم، خواهيم يافت، زيرا از احکام او اطاعت میآنچه از او درخو  و هر٢٢

و اين است حکم او که به نام پسرش ٢٣. دهيم آنچه موجب خشنودی اوست، انجام می
که  هر٢۴. عيسی مسيح ايمان بياوريم و يکديگر را محبت کنيم، چنانکه به ما امر فرمود

دانيم او در ما  جا می  از اين. ویکند، در او ساکن است و او در  از احکام او اطاعت می
  . ساکن است که او روح خود را به ما بخشيده است

  ۴اول يوحنا 
  روحها را بيازماييد 

ای عزيزان، هر روحی را باور مکنيد، بلکه آنها را بيازماييد که آيا از خدا هستند ١
گونه    اينروح خدا را٢. اند زيرا انبيای دروغيِن بسيار به دنيا بيرون رفته. يا نه

هر روحی که اقرار کند عيسی مسيح در جسِم انسانی آمده است، از : دهيم تشخيص می
کند، از خدا نيست، بلکه همان روِح  و هر روحی که بر عيسی اقرار نمی٣. خداست

  . اکنون نيز در دنياست آيد و هم ايد می است که شنيده» مسيح ضّد«



ايد، زيرا آن که در شماست،  نها غلبه يافتهشما، ای فرزندان، از خدا هستيد و بر آ۴
گويند از  رو آنچه می  آنها از دنيا هستند و از همين۵. از آن که در دنياست بزرگتر است
شناسد،  ما از خدا هستيم و کسی که خدا را می۶. سپارد دنياست و دنيا به آنها گوش می

روح حق و . سپارد میسپارد؛ ولی آن که از خدا نيست، به ما گوش ن به ما گوش می
  . شناسيم می  گونه از هم باز  روح گمراهی را اين

  محبت خدا و محبت ما 

که محبت  ای عزيزان، يکديگر را محبت کنيم، زيرا محبت از خداست و هر٧
کند، خدا را  آن که محبت نمی٨. شناسد کند، از خدا زاده شده است و خدا را می می

محبت خدا اينچنين در ميان ما آشکار شد که ٩. نشناخته است، زيرا خدا محبت است
محبت همين ١٠.  او حيات بيابيمطۀواس   خود را به جهان فرستاد تا بهنۀخدا پسر يگا

آنکه ما خدا را محبت کرديم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد  است، نه
ين محبت کرد، ما نيز بايد ای عزيزان، اگر خدا ما را اينچن١١. تا کّفاره گناهان ما باشد
کس هرگز خدا را نديده است؛ اّما اگر يکديگر را محبت  هيچ١٢. يکديگر را محبت کنيم

  . کمال رسيده است  کنيم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به

مانيم و او در ما، زيرا که از روح خود به ما  دانيم که در او می جا می  از اين١٣
دهيم که پدر، پسر خود را فرستاده است تا  ايم و شهادت می ا ديدهو م١۴. داده است

کند عيسی پسر خداست، خدا در وی ساکن  آن که اقرار می١۵.  جهان باشدۀدهند نجات
ايم و به آن  پس ما محبتی را که خدا نسبت به ما دارد شناخته١۶. است و او در خدا

  . اعتماد داريم

. ساکن است، در خدا ساکن است و خدا در اوخدا محبت است و کسی که در محبت 
کمال رسيده است تا در روز داوری اطمينان داشته   محبت اينچنين در ميان ما به١٧

در محبت ترس نيست، بلکه ١٨. ايم که او هست گونه  باشيم، زيرا ما در اين دنيا همان
رد و کسی گي راند؛ زيرا ترس از مکافات سرچشمه می محبِت کامل ترس را بيرون می

  . کمال نرسيده است  ترسد، در محبت به که می

اگر کسی ادعا کند که ٢٠. کنيم زيرا او نخست ما را محبت کرد ما محبت می١٩
زيرا کسی که . نمايد اّما از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست خدا را محبت می

.  نديده است، محبت نمايدتواند خدايی را که بيند، محبت نکند، نمی برادر خود را، که می
کند، بايد برادر خود را  که خدا را محبت می ايم که هر و ما اين حکم را از او يافته٢١

  . نيز محبت کند

  ۵اول يوحنا 
  ايمان به پسر خدا 



که پدر را  که ايمان دارد عيسی همان مسيح است، از خدا زاده شده است؛ هر هر١
دانيم که فرزندان خدا را  جا می از اين٢. کند میکند، فرزند او را نيز محبت  محبت می
محبت به ٣. نماييم کنيم و از احکام او اطاعت می کنيم که خدا را محبت می محبت می

زيرا ۴. خدا همين است که از احکام او اطاعت کنيم و احکام او باری گران نيست
ای که دنيا را مغلوب  يابد و اين است غلبه که از خدا زاده شده است، بر دنيا غلبه می هر

کس که ايمان دارد   يابد جز آن کيست آن که بر دنيا غلبه می۵. کرده است، يعنی ايمان ما
  عيسی پسر خداست؟ 

تنها نه با آب، بلکه با آب و . اوست آن که با آب و خون آمد، يعنی عيسی مسيح۶
وجود زيرا سه شاهد ٧. دهد، چون روح، حق است خون؛ و روح است که شهادت می

اگر ما شهادت انسان را ٩. روح و آب و خون؛ و اين سه با هم توافق دارند٨: دارد
 ۀپذيريم، شهادت خدا بسی بزرگتر است، زيرا شهادتی است که خدا خود دربار می

اّما آن . که به پسر خدا ايمان دارد، اين شهادت را در خود دارد هر١٠. پسرش داده است
ند، او را دروغگو شمرده است، زيرا شهادتی را که خدا ک که شهادت خدا را باور نمی

و آن شهادت اين است که خدا به ما حيات ١١.  پسر خود داده، نپذيرفته استۀدربار
آن که پسر را دارد، حيات دارد و آن ١٢. جاويدان بخشيده، و اين حيات در پسر اوست

  . که پسر خدا را ندارد از حيات برخوردار نيست

  خاتمه 

ها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ايمان داريد، تا بدانيد که از حيات اين١٣
گاه چيزی   اين است اطمينانی که در حضور او داريم که هر١۴. جاويدان برخورداريد

آنچه از او   دانيم که هر و اگر می١۵. کند بر طبق اراده وی درخواست کنيم، اجابت می
ايم، دريافت  طمينان داريم که آنچه از او خواستهکند، پس ا درخواست کنيم اجابت می

  . ايم کرده

انجامد، دعا کند و خدا به  کند که به مرگ نمی اگر کسی ببيند برادرش گناهی می١۶
. انجامد گويم که گناهش به مرگ نمی  کسی میۀاين را دربار. او حيات خواهد بخشيد

گويم که بايد دعا  ن گناهانی نمی چنيۀدربار. انجامد گناهانی وجود دارد که به مرگ می
  . انجامد هر عمل نادرستی گناه است، ولی گناهی هم هست که به مرگ نمی١٧. کرد

» مولود خدا«کند، بلکه آن  که از خدا زاده شده است، گناه نمی دانيم که هر ما می١٨
 و دانيم که از خدا هستيم ما می١٩. رسد کند و دست آن شرور به او نمی او را حفظ می

دانيم که پسر خدا آمده و به ما  همچنين می٢٠. تمامی دنيا در آن شرور لميده است
بصيرت بخشيده تا حق را بشناسيم، و ما در او هستيم که حق است، يعنی در پسر او 

  . اوست خدای حق و حيات جاويدان. عيسی مسيح

  .فرزندان، خود را از بتها محفوظ نگاه داريد٢١

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ا دّوم يوحنمۀنا
 از شيخ کليسا، ١

تنها    و نه-دارم  دوست می» حقيقت«به بانوی برگزيده و فرزندانش که ايشان را در 
سبب آن حقيقت که در ما ساکن است و   به٢ -اند   آنان که حقيقت را شناختهمۀهمن، بلکه 

  . تا ابد با ما خواهد بود

و از جانب عيسی مسيح، پسر آن فيض و رحمت و آرامش از جانب خدای پدر ٣
  . پدر، در حقيقت و محبت با ما خواهد بود

بر حکمی که از پدر يافتيم،  بسی شادمان شدم که دريافتم برخی از فرزندان تو بنا۴
نه آنکه . اّما حال، بانوی گرامی، از تو درخواستی دارم۵. کنند سلوک می» حقيقت«در 

ايم، که يکديگر را پيوسته محبت  ه از آغاز داشتهحکمی تازه به تو بنويسم، بلکه همان ک
گونه که از آغاز   آری، همان. بر احکام او سلوک نماييم و محبت اين است که بنا۶. کنيم
  . ايد، حکم او اين است که در محبت سلوک کنيد شنيده

اند، که بر آمدن عيسی مسيح در جسم  دنيا بيرون رفته  زيرا که فريبکاراِن بسيار به٧
بهوش باشيد که ثمر ٨. اند مسيح کسان، همان فريبکار و ضّد گونه  اين. نسانی اقرار ندارندا

کس که از تعليم   هر آن٩. کمال دريافت کنيد  باد ندهيد، بلکه پاداشی به  کار خود را بر
مسيح فراتر رود و در آن پايدار نماند، خدا را ندارد؛ آن که در آن تعليم پايدار ماَند، هم 

اگر کسی نزد شما آيد و اين تعليم را نياورد، او را به ١٠.  را دارد و هم پسر راپدر
زيرا آن که او را خوشامد گويد، در اعمال ١١ خود مپذيريد و خوشامدش مگوييد؛ نۀخا

  . شود بدش شريک می

اّما . خواهم با قلم و کاغذ باشد بسيار چيزها دارم که به شما بنويسم، ليکن نمی١٢
  . نزدتان بيايم و روياروی گفتگو کنيم تا شاديمان کامل شوداميدوارم 

  !آمين. فرستند ات، برای تو سالم می فرزندان خواهِر برگزيده١٣

 

  

  

  

  

  



  ا سّوم يوحنمۀنا
 از شيخ کليسا، ١

  . دارم دوست می» حقيقت«به گايوس عزيز که او را در 

سر    تندرستی بهجهت کامياب باشی و در  ای عزيز، دعايم اين است که از هر٢
بسی شادمان شدم که برادران آمده، بر ٣. َبری، همچنان که جانت نيز کامياب است

چيز مرا بيش از اين  هيچ۴.  سلوکت در آن شهادت دادندۀوفاداريت به حقيقت و شيو
  . کنند سلوک می» حقيقت«کند که بشنوم فرزندانم در  شاد نمی

دهی،  ران، امانت خود را نشان می کارهايت برای برادمۀهای عزيز، تو در ۵
ايشان نيز در حضور کليسا بر محبت تو شهادت ۶. اند بخصوص اينکه نزد تو بيگانه

 سفر نۀگونه که سزاوار خداست، روا  کنی اگر ايشان را آن اند؛ پس کاری نيکو می داده
 اند و از غيريهوديان کمکی عزيمت کرده» نام«خاطر آن   زيرا که ايشان به٧. کنی

کسان را حمايت کنيم تا با ايشان در پيشبرد  پس بايد که ما چنين٨. اند دريافت نداشته
  . حقيقت همکاری کرده باشيم

دارد، اقتدار  مطلبی به کليسا نوشتم، اّما ديوْتِرفيس که جايگاه نخست را دوست می٩
که  اکند رسيدگی خواهم کرد، چر پس چون بيايم، به آنچه می١٠. نهد ما را گردن نمی
گويد، و به اين هم بسنده نکرده، از پذيرش برادران سر   ما بد میۀمغرضانه دربار

خواهند ايشان را بپذيرند، بازداشته، از کليسا بيرون  زند؛ و کسانی را نيز که می می  باز
  . راند می

ای عزيز، بدی را سرمشق خود مساز، بلکه از نيکويی سرمشق گير؛ زيرا که ١١
 ديميتريوس ۀهمگان دربار١٢. خداست، اّما بدکردار خدا را نديده استکردار از  نيکو

دانی که  دهيم و می ما نيز چنين شهادت می. دهند، حتی خوِد حق نيکو شهادت می
  . شهادت ما راست است

اّما ١۴. خواهم با مرّکب و قلم باشد بسيار چيزها داشتم به تو بنويسم، ليکن نمی١٣
  . نم و روياروی گفتگو کنيماميدوارم بزودی تو را ببي

  !آرامش بر تو باد١۵

 

  

  

  



  ا يهودمۀنا
 از يهودا، غالم عيسی مسيح و برادر يعقوب، ١

به فراخواندگانی که در خدای پدر، محبوبند، و برای عيسی مسيح محفوظ نگاه 
  : اند داشته شده

  . رحمت و آرامش و محبت، بفزونی بر شما باد٢

  نشناس  داگناه و سرانجام شوم مردمان خ

 نجاتی که در آن سهيم هستيم به ۀای عزيزان، گرچه اشتياق بسيار داشتم دربار٣
 مجاهده برای ايمانی مۀشما بنويسم، اّما الزم ديدم با نوشتن اين چند خط، شما را به ادا
زيرا برخی کسان که ۴. که يک بار برای هميشه به مقّدسان سپرده شده است، برانگيزم

اينان . اند خورده، مخفيانه در ميان شما رخنه کرده يرباز رقممحکوميتشان از د
خدانشناسانی هستند که فيض خدای ما را به جواز انجام کارهای خالِف اخالق بدل 

  . نمايند کنند و عيسی مسيح، يگانه سرور و خداوند ما را انکار می می

دآورتان شوم که خواهم يا ايد، می همه آگاهی يافته  با آنکه شما يک بار از اين۵
خداوند قوم را از سرزمين مصر رهانيد، اّما زمانی ديگر آنان را که ايمان نداشتند، 

او فرشتگانی را نيز که مقام واالی خود را حفظ نکردند، بلکه منزلگاه ۶. هالک کرد
مناسب خويش را ترک گفتند، به زنجيرهای ابدی کشيده و برای محاکمه در آن روز 

گونه، ُسدوم و َغموَره و شهرهای   به همين٧.  مطلق نگاه داشته استعظيم، در تاريکی
عفتی کردند و در پی شهوات غيرطبيعی رفتند، با تحمل  اطراف، که همانند آنان بی

  . مجازاِت آتش ابدی، چون درس عبرت مقرر گشتند

 بدنهای بينند  خوابهايی که میيۀکسان نيز بر پا  ای مشابه، اين گونه  همه، به  با اين٨
کنند و به بزرگان آسمانی اهانت  سازند و اقتدار خداوند را رد می خويش را نجس می

 جسد ۀ اعظم، آنگاه که با ابليس دربارتۀفرشآنکه حتی ميکائيل،  حال٩. ورزند می
سبب اهانت محکوم کند، بلکه فقط   کرد، جرئت نکرد خوْد او را به موسی مجادله می

اّما اينان به آنچه از آن شناختی ندارند اهانت ١٠» !يخ فرمايدخداوند، تو را توب«: گفت
فهمند، همان  شعور از روی غريزه می آنکه آنچه همچون حيوانات بی ورزند، حال می

  . باعث هالکتشان خواهد شد

اند و در پی سود، به گمراهی َبلعام  راه قائن رفته  وای بر آنان، زيرا که به١١
  . اند يان قوَرح هالک گشتهاند و در طغ گرفتار آمده

آميز شمايند که بدون  های دريايی خطرناک در ضيافتهای محبت اينان صخره١٢
پرورند؛  نشينند؛ شبانانی هستند که تنها خود را می کمترين پروا با شما بر يک سفره می

برگی هستند که دو بار مرده و از  باران رانده از باد و درختان پاييزی بی ابرهای بی
آری، اينان همچون امواج خروشان دريايند که اعمال ننگينشان ١٣. اند در آمده  شه بهري



آورند و ستارگان سرگردانی هستند که تاريکی مطلِق ابدی برايشان  می  را چون کف بر
  . مقرر است

: گويد  همينها پيشگويی کرده، میۀَخنوخ، که نسل هفتم پس از آدم بود، دربار١۴
تا بر همگان داوری کند و ١۵آيد   مقّدس خود میتۀفرشزاران هزار هان، خداوند با ه«
اند و  دينی کرده سبب تمامی کارهای خالف دينداری که در بی  دينان را به  بیمۀه
اند، به محکوميت  ضد او گفته  دين بر  سخنان زشتی که گناهکاران بیلۀسزای جم  به

رضای شهوات خويشند؛ به خود جو و غرقه در ا مند و عيب اينان گله١۶» .رساَند
  . گويند بالند و به نفع خويش مردمان را تمّلق می می

  دعوت به استقامت در ايمان 

اّما شما ای عزيزان، پيشگويی رسوالن خداوند ما عيسی مسيح را به ياد داشته ١٧
بر  در زمانهای آخر، استهزاکنندگانی خواهند آمد که بنا«: که شما را گفتند١٨باشيد 
همينهايند که در ميان ١٩» .ات خود که خالف دينداری است، رفتار خواهند کردشهو

  . افکنند و نفسانی و عاری از روحند شما جدايی می

اّما شما ای عزيزان، خويشتن را بر ايمان بس مقّدس خود بنا کنيد و در ٢٠
 منتظر حال که و خود را در محبِت خدا نگاه داريد، در همان٢١القدس دعا نماييد  روح

. رحمت خداوند ما عيسی مسيح هستيد تا شما را به حيات جاويدان رهنمون گردد
برخی را از آتش بيرون کشيده، نجات ٢٣نسبت به برخی که متزلزلند، رحيم باشيد؛ ٢٢

های  حال، حتی از جامه  در عين. دهيد؛ و بر برخی ديگر با ترس، رحمت نشان دهيد
  . شيدآلوده به شهوات نفسانی متنفر با

  حمد و ستايش خدا 

عيب و با شادی  بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و بی٢۴
 ما، ۀدهند بر آن خدای يکتا و نجات٢۵جالل خود حاضر سازد،  عظيم در حضور پر

 عيسی مسيح، خداوند ما، از ازل، حال، و تا ابد، جالل و شکوه و توانايی و طۀواس  به
  .نآمي! قدرت باد

 

  

  

  

  



  ل يوحنای رسوفۀمکاش
 ١مکاشفه 

  سرآغاز 

بايد زود واقع شود،   عيسی مسيح، که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را میفۀمکاش١
 خود بر خادمش يوحنا آشکار تۀفرشنمايد، و آن را با فرستادن   به خادمان خود باز

 مسيح، گواهی آنچه ديد، يعنی بر کالم خدا و شهادت عيسی  و يوحنا بر هر٢. ساخت
حال آنان که آن   به  کند و خوشا که اين کالم نبّوت را قرائت می  حال کسی  به  خوشا٣. دهد می

  . دارند، زيرا وقت نزديک است شنوند و آنچه را در آن نوشته شده نگاه می را می

  درود و نيايش 

  از يوحنا، ۴

نب او که هست و بود فيض و آرامش از جا: به هفت کليسا که در ايالت آسيا هستند
و از جانب عيسی ۵آيد، بر شما باد، و از جانب هفت روِح پيشگاه تخت او،  و می

  . مسيح، آن شاهد امين و نخستزاده از مردگان و فرمانروای پادشاهان جهان

و ۶کند و با خون خود ما را از گناهانمان رهانيده است،  بر او که ما را محبت می
اهنانی که خدمتگزار خدا و پدرش باشند، بر او جالل و از ما حکومتی ساخته و ک

  . آمين. قدرت باد، تا ابد

  آيد،  هان با ابرها می٧

  هر چشمی او را خواهد ديد، 

  حتی چشم آنان که زخم نيزه به او زدند؛ 

  .  طوايِف زمين به سوگش خواهند نشستمۀهو 

  . آمين. آری چنين خواهد بود

آيد، آن  ؛ منم آن که هست و بود و می›ی‹و منم › الف‹منم «: گويد خداونْد خدا می٨
  » .قادر مطلق

  ظاهر شدن عيسی به يوحنا 

من يوحنا، برادر شما، که در رنجها و در پادشاهی و در استقامتی که در عيسی ٩
 پاتموس ۀخاطر کالم خدا و شهادت عيسی، در جزير  از آن ماست، با شما شريکم، به

 در روح شدم و صدايی بلند چون بانگ شيپور از پشت سر در روِز خداوند،١٠. بودم



بينی بر طوماری بنويس و به هفت کليسای  آنچه را که می«: گفت که می١١شنيدم 
  » .ِاِفُسس، ِازمير، ِپرگاموم، تياتيرا، سارِدس، فيالِدلفيه و الئوديکيه بفرست

گويد؛   سخن میپس رو به عقب برگردانيدم تا ببينم آن چه صدايی است که با من١٢
و در ميان آن چراغدانها يکی را ديدم که ١٣و چون برگشتم، هفت چراغدان طال ديدم، 

. او ردايی بلند بر تن داشت و شالی زّرين بر گرد سينه. مانست می» پسر انسان«به 
. سر و مويش چون پشم سفيد بود، به سفيدی برف، و چشمانش چون آتِش مشتعل بود١۴
ج تافته بود در کوره گداخته، و صدايش به غّرش سيالبهای هايش چون برن پا١۵

و در دست راستش هفت ستاره داشت و از دهانش شمشيری ١۶. مانست خروشان می
  . اش چونان خورشيد بود در درخشش کاملش آمد، و چهره دم بيرون می  ُبّران و دو

ستش را بر من اّما او دست را. هايش افتادم چون او را ديدم همچون مرده پيش پا١٧
مرده بودم، . و من آن که زنده اوست١٨بيم مدار، من اّولم و من آخر؛ «: نهاد و گفت

  .  جاويدم و کليدهای مرگ و جهان مردگان در دست من استۀاّما اينک ببين که زند

ای، و آنچه اکنون هست و آنچه از اين پس خواهد شد، همه را  پس آنچه ديده«١٩
تاره که در دست راست من ديدی و راز آن هفت چراغدان راز آن هفت س٢٠. بنويس

آن هفت ستاره، فرشتگان هفت کليسايند، و آن هفت چراغدان، همان : طال اين است
  . هفت کليسا

   ٢مکاشفه 
  پيام مسيح به کليسای ِاِفُسس 

  :  کليسای ِاِفُسس بنويستۀفرشبه «١

اغدان طال گام آن که هفت ستاره در دست راست دارد و در ميان هفت چر«
. دانم و از سختکوشی و پايداری تو آگاهم اعمال تو را می٢: گويد زند، چنين می می
دروغ ادعای رسالت   توانی کرد و کسانی را که به دانم که شريران را تحمل نمی می
ای و  دانم که استقامت نشان داده می٣. ای ای و آنان را دروغگو يافته کنند، آزموده می
  . ای ای و خسته نشده م من سختيها تحمل کردهپاس نا  به

آر  به ياد۵. ای گذاشته  اّما اين ايراد را بر تو دارم که محبت نخستين خود را فرو«۴
جا  جا آور که در آغاز به پس توبه کن و اعمالی را به. ای که از چه اوجی سقوط کرده

از آنجا که هست چه اگر توبه نکنی، خود خواهم آمد و چراغدانت را . آوردی می
گونه که من   ولی اين امتياز را داری که از کارهای نيکوالييان بيزاری، آن۶. گيرم می  بر

  . نيز بيزارم

که غالب آيد، به او  هر. گويد آن که گوش دارد بشنود که روح به کليساها چه می«٧
  . نعمت خوردن از درخت حيات را خواهم بخشيد که در فردوس خداست



  به کليسای ِازمير پيام مسيح 

  :  کليسای ِازمير بنويستۀفرشبه «٨

از سختيها و فقر تو ٩: گويد آن اّول و آن آخر که ُمرد و باز زنده شد، چنين می«
زنند و نيستند،  از تهمتهای ناروای آنان که الف يهوديت می! همه ثروتمندی  آگاهم، با اين

باخبر باش که .  کشيد، مترساز رنجی که خواهی١٠.  شيطانند، باخبرمسۀبلکه کني
ابليس برخی از شما را به زندان خواهد انداخت تا آزموده شويد و ده روز آزار خواهيد 

  . ليکن تا پای جان وفادار بمان که من تاج حيات را به تو خواهم بخشيد. ديد

که غالب آيد، از  هر. گويد آن که گوش دارد بشنود که روح به کليساها چه می«١١
  . م گزند نخواهد ديدمرگ دّو

  پيام مسيح به کليسای ِپرگاموم 

  :  کليسای ِپرگاموم بنويستۀفرشبه «١٢

کنی،  دانم کجا زندگی می می١٣: گويد دم دارد، چنين می او که شمشير ُبّراِن دو«
ای و حتی در ايام  همه به نام من وفادار مانده  با اين. آنجا که پايتخت شيطان است

امين من که او را در شهر شما که زيستگاه شيطان است کشتند، ايمانی آنتيپاس، آن گواه 
  . را که به من داشتی انکار نکردی

در آنجا کسانی را داری که از تعليم . با وجود اين، يکی دو ايراد بر تو دارم«١۴
کنند؛ همان که باالق را آموخت که اسرائيليان را برانگيزاند تا از  َبلعام پيروی می

از اين گذشته، کسانی را ١۵. عفتی بيااليند قديمی به بتها بخورند و دست به بیخوراک ت
پس توبه کن، وگرنه بزودی نزد تو ١۶. کنند هم داری که از تعليم نيکوالييان پيروی می

  . خواهم آمد و با شمشير دهانم با آنها خواهم جنگيد

که غالب آيد، به  ره. گويد آن که گوش دارد بشنود که روح به کليساها چه می«١٧
هم به او سنگی سفيد خواهم بخشيد که بر آن نام . مخفی خواهم داد› َمّنای‹او از آن 

  . کند، شناخته نيست ای حک شده است، نامی که جز بر آن که دريافتش می تازه

  پيام مسيح به کليسای تياتيرا 

  :  کليسای تياتيرا بنويستۀفرشبه «١٨

 مشتعل دارد و پاهايی چون برنِج تافته، چنين پسر خدا که چشمانی چون آتِش«
من از اعمال تو، از محبت و وفاداری و خدمت و پايداری تو آگاهم، و ١٩: گويد می

اّما اين ايراد را بر تو دارم که بر آن ٢٠. آگاهم که اعمال تو اکنون بيش از گذشته است
او که با تعليم خود بندگان   هم. گيری خواند، آسان می زن ايزابل نام که خود را نبيه می

به او ٢١. عفتی بيااليند و از خوراک تقديمی به بتها بخورند فريبد تا دست به بی مرا می



پس او را به بستر ٢٢. ام تا از هرزگی توبه کند، اّما به توبه تمايل ندارد مهلت داده
يم گرفتار شوند به رنجی عظ رنجوری خواهم انداخت و آنان را که با او مرتکب زنا می

و فرزندان او را به هالکت ٢٣. اينکه از رفتن به راههای او توبه کنند خواهم کرد، مگر
 کليساها خواهند دانست که من کاوشگر دلها و افکارم و به مۀهآنگاه . خواهم رساند

 شما در تياتيرا، به شما يۀاّما به بق٢۴. حسب اعمالش پاداش خواهم داد  يک از شما بر هر
ايد، اين را  را نياموخته› اسرار نهانی شيطان‹ اين تعليم نيستيد و به اصطالح که پيرو

تنها به پاسداری ٢۵. گذارم گويم که بر شما باری بيش از آنکه بر دوش داريد، نمی می
  . از آنچه داريد بکوشيد تا من بيايم

ومها که غالب آيد، و خواست مرا تا به آخر انجام دهد، او را اقتدار بر ق هر«٢۶
  خواهم بخشيد، 

  با عصای آهنين بر آنان حکم خواهد راند؛ ‹٢٧

  › و آنان را چون سبوی سفالين ُخرد خواهد کرد،

 صبح را ۀآری، به او ستار٢٨. ام گونه که من اين اقتدار را از پدرم يافته  همان
  . گويد آن که گوش دارد بشنود که روح به کليساها چه می٢٩. خواهم بخشيد

   ٣مکاشفه 
  پيام مسيح به کليسای سارِدس 

  :  کليسای سارِدس بنويستۀفرشو به «١

. از اعمال تو آگاهم: گويد آن که هفت روح خدا و هفت ستاره را دارد، چنين می«
 نۀبيدار شو و آنچه را بازمانده و در آستا٢. ای  زنده بودنت بلند است، اّما مردهۀآواز

پس آنچه را ٣. کمال نيافتم  و را نزد خدايم بهکه اعمال ت چرا! مرگ است، استوار گردان
اگر بيدار نشوی، دزدانه به . آر؛ آن را نگاه دار و توبه کن ای، به ياد يافته و شنيده

  . آيم، نخواهی دانست سراغت خواهم آمد و تو آن ساعت را که به سراغت می

دامنان،   پاکيزهاين. اند چند هنوز در سارِدس داری که دامْن آلوده نکرده اّما تنی«۴
که غالب آيد، همانند  هر۵. اند بر، با من گام خواهند زد، زيرا که شايسته   سفيد درمۀجا

 سفيد آراسته خواهد شد و نامش را هرگز از دفتر حيات نخواهم زدود، مۀاينان، به جا
آن که گوش دارد ۶. بلکه آن را در حضور پدرم و فرشتگانش بر زبان خواهم آورد

  . گويد روح به کليساها چه میبشنود که 

  پيام مسيح به کليسای فيالِدلفيه 

  :  کليسای فيالِدلفيه بنويستۀفرشبه «٧



گشايد و کس  آن که قّدوس است و حق، آن که کليد داوود را دارد، آن که می«
. دانم اعمال تو را می٨: گويد بندد و کس نخواهد گشود، چنين می نخواهد بست، و می
دانم که  می. تواند بست کس آن را نمی ام که هيچ  پيش روی تو نهادهاينک دری گشوده

اينک آنان را ٩. ای ای و نام مرا انکار نکرده توانت ناچيز است، اّما کالم مرا نگاه داشته
دارم تا بيايند و به  زنند و نيستند، وامی دروغ الِف يهوديت می   شيطانند و بهسۀکه از کني

حال که فرمان مرا به ١٠. ام نند که من تو را دوست داشتهپای تو افتند و اذعان ک
ای، من نيز تو را از ساعت آزمايشی که بر کل جهان خواهد آمد تا  پايداری نگاه داشته

  . ساکنان زمين را بيازمايد، در امان خواهم داشت

که  هر١٢. دار تا کسی تاجت را نربايد آنچه داری، نيکو نگه. آيم بزودی می«١١
يد، او را ستونی در معبِد خدايم خواهم ساخت، و ديگر آنجا را هرگز ترک غالب آ

بر او نام خدايم را و نام شهر خدايم، اورشليم جديد را که از جانب خدا از . نخواهد کرد
آن که گوش دارد بشنود که ١٣. شود، و نام جديد خود را خواهم نوشت آسمان نازل می

  . گويد روح به کليساها چه می

   به کليسای الئوديکيه پيام

  :  کليسای الئوديکيه بنويستۀفرشبه «١۴

: گويد آن آمين، آن شاهد امين و راست، آن که مبدأ آفرينش خداست، چنين می«
. و کاش يا اين بودی يا آن. دانم که نه سردی و نه گرم دانم؛ می اعمال تو را می١۵
تو را چون تف از دهان بيرون اّما چون ولرمی، نه گرم و نه سرد، چيزی نمانده که ١۶

و غافلی که › .ام و به چيزی محتاج نيستم دولتمندم؛ مال اندوخته‹: گويی می١٧. بيندازم
دهم که زِر ناِب  تو را پند می١٨. انگيز و مستمند و کور و عريانی بخت و اسف تيره

و عريانی تن کنی   های سفيد، تا به گذشته از آتش از من بخری تا دولتمند شوی؛ و جامه
  . آورت را بپوشانی؛ و مرهم، تا بر چشمان خود بگذاری و بينا شوی شرم

پس به غيرت بيا و . دارم کنم که دوستشان می من کسانی را توبيخ و تأديب می«١٩
کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رويم . کوبم هان بر در ايستاده می٢٠. توبه کن

  . مسفره خواهم شد و او با منبگشايد، به درون خواهم آمد و با او ه

که غالب آيد، او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشيد،  هر«٢١
آن که گوش دارد بشنود ٢٢. گونه که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت او نشستم  همان

  » .گويد که روح به کليساها چه می

   ۴مکاشفه 
  نشين  تخت و تخت

ش رويم دری گشوده در آسمان بود، و همان پس از آن نظر کردم و اينک پي١
آی،  فراز«: بار گفت بار با من سخن گفته بود، ديگر  صداِی چون بانگ شيپور که نخست



دم در روح شدم و  در٢» .بايد واقع شود، بر تو خواهم نمود و من آنچه را بعد از اين می
آن ٣. بودهان تختی پيش رويم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت کسی نشسته 

کمانی  دور تخت را رنگين  تا  نشين، ظاهری چون سنِگ يشم و عقيق داشت و دور تخت
گرداگرد تخت، بيست و چهار تخت ديگر بود و بر آنها ۴. گرفته بود  زمّردگون فرا

و از ۵.  سفيد بر تن داشتند و تاج طال بر سرمۀآنان جا. بيست و چهار پير نشسته بودند
پيشاپيش تخت، هفت مشعِل . خاست و غريو غّرش رعد یتخت، برق آذرخش برم

و پيش تخت، چيزی بود که به دريايی از شيشه ۶. اينها هفت روِح خدايند. مشتعل بود
  . مانست، شفاف چون بلور می

در آن ميان، در اطراف تخت، چهار موجود زنده بود، پوشيده از چشم، از پيش و 
سّومی، .  دّوم به گوسالهۀانست و موجود زندم  اّول، به شير میۀموجود زند٧. از پس

کدام شش بال  آنها هر٨. صورت انسان داشت و چهارمی، چونان عقابی بود در پرواز
وقفه  روز بی دور، حتی زير بالها، پوشيده از چشم بودند، و شبانه  تا  داشتند و دور

  : گفتند می

  قّدوس، قّدوس، قّدوس است «

  خداونْد خدای قادر مطلق، 

  » .آيد و که بود و هست و میا

کنند  نشين می بار که آن موجودهای زنده، جالل و عّزت و سپاس نثار آن تخت هر٩
افتند  نشين بر خاک می آن بيست و چهار پير پيش روی تخت١٠که جاودانه زنده است، 

گذارند و  می  پرستند و پيش تخت او تاج از سر فرو و او را که جاودانه زنده است می
  : گويند می

  ای خداونْد خدای ما، «١١

  تو سزاوار جالل و عّزت و قدرتی، 

  چيز تويی  زيرا که آفريدگار همه

  » .چيز به خواست تو وجود يافت و به خواست تو آفريده شد و همه

   ۵مکاشفه 
  طومار و بره 

هايی بر پشت و روی  نشين طوماری ديدم با نوشته آنگاه در دست راست آن تخت١
ای نيرومند ديدم که به بانگ بلند ندا  و فرشته٢. ار به هفت ُمهر َمْمهور بودآن، و طوم

کس، نه  و هيچ٣» کيست که سزاوار برداشتن ُمهرها و گشودن طومار باشد؟«: داد می



گشايد   در آسمان، نه بر زمين، و نه در زير زمين، توان آن را نداشت که طومار را بر
کس يافت نشد که سزاوار  گريستم زيرا هيچ زار می  من زار۴. يا حتی در آن نظر کند

گريان «: آنگاه يکی از پيران به من گفت۵. گشودن طومار يا نظر کردن در آن باشد
 داوود، غالب آمده است، تا طومار و هفت شۀ يهودا، آن ريلۀاينک آن شيِر قبي. مباش

  » .ُمهر آن را بگشايد

د، ايستاده در مرکز تخت و محصور ميان ای ديدم که گويی ذبح شده باش آنگاه بره۶
هفت شاخ داشت و هفت چشم که هفت روِح خدايند که . آن چهار موجود زنده و پيران

نشين  او پيش آمد و طومار را از دست راست آن تخت٧. اند به تمام زمين فرستاده شده
ير پس از آنکه طومار را گرفت، آن چهار موجود زنده و آن بيست و چهار پ٨. گرفت

يک چنگی در دست داشتند و جامی زّريْن آکنده  آنها هر. پيش پای بره بر خاک افتادند
  : سرودند که سان می  و سرودی تازه بدين٩. از بخوری که همان دعاهای مقّدسان است

  تو سزاوار گرفتن طوماری و سزاوار گشودن ُمهرهای آن، «

  که ذبح شدی، و با خون خود مردم را  چرا

  فه و زبان و قوم و ملت، از هر طاي

  برای خدا خريدی؛ 

  و از آنان حکومتی ساختی و کاهنانی که خدمتگزار خدای ما باشند ١٠

  » .و اينان بر زمين سلطنت خواهند کرد

آنگاه نظر کردم و صدای خيل فرشتگان را شنيدم که گرداگرد آن تخت فراهم ١١
هزار و  شمار آنها از هزاران. آمده بودند و گرداگرد آن موجودهای زنده و آن پيران

  : گفتند و با صدای بلند چنين می١٢. کرور بيشتر بود کرورها

   ذبح شده ۀآن بر«

  سزاوار قدرت و ثروت و حکمت و توانايی است، 

  » .و سزاوار حرمت و جالل و ستايش

سپس شنيدم هر مخلوقی که در آسمان و بر زمين و زير زمين و در درياست، با ١٣
  : سرودند که در آنهاست، چنين میآنچه   هر

  ستايش و حرمت، و جالل و قدرت، «

  » .نشين و بره باد تا ابد از آِن تخت



، و آن پيران بر زمين افتادند و نيايش »آمين«: و آن چهار موجود زنده گفتند١۴
  . کردند

   ۶مکاشفه 
  گشودن شش ُمهر اّول 

ود، من ناظر بودم و شنيدم هنگامی که بره نخستين ُمهر از آن هفت ُمهر را گش١
همين که نظر ٢» !آی پيش«: يکی از آن چهار موجود زنده با صدايی چون رعد گفت

آن که بر آن اسب سوار بود، کمانی در دست . کردم اسبی سفيد پيش رويم پديدار شد
  . داشت؛ به او تاجی داده شد و او پيروزمندانه به پيش تاخت تا ظفر بيابد

: ين ُمهر را گشود، شنيدم که دّومين موجود زنده گفتو هنگامی که دّوم٣
و اسبی ديگر بيرون آمد که به سرخی آتش بود، و به آن که بر آن اسب ۴» !آی پيش«

گيرد و آدميان را به کشتار يکديگر   سوار بود قدرت داده شد تا صلح از روی زمين بر
  . و به او شمشيری بزرگ داده شد. گمارد  بر

: ّومين ُمهر را گشود، شنيدم که سّومين موجود زنده گفتو هنگامی که س۵
همين که نظر کردم اسبی سياه پيش رويم پديدار شد و آن که بر آن اسب » !آی پيش«

و از ميان آن چهار موجود زنده چيزی شبيه ۶. سوار بود ترازويی در دست داشت
انه جو، مزد يک يک پيمانه گندم، مزد يک روز، و سه پيم«: گفت صدايی شنيدم که می

  » !روز؛ و روغن و شراب را ضايع مکن

: و هنگامی که چهارمين ُمهر را گشود، شنيدم که چهارمين موجود زنده گفت٧
رنگ پيش رويم پديدار شد و آن که بر آن  همين که نظر کردم اسبی پريده٨» !آی پيش«

نها بر يک ربع و به آ. آمد اسب سوار بود مرگ نام داشت و جهان مردگان از پی او می
زمين قدرت داده شد تا بکشند با شمشير و قحطی و بيماری مهلک و وحوش روی 

  . زمين

و هنگامی که ُمهر پنجم را گشود، زير مذبح، نفوس کسانی را ديدم که در راه ٩
ای «: اينان بانگ بلند برداشتند که١٠. کالم خدا و شهادتی که داشتند، کشته شده بودند

کی از داوری زمينيان و گرفتن انتقام خون ما   به ّدوس، ای برحق، تاسرور مقتدر، ای ق
آنگاه به هر يک از آن نفوس، ردايی سفيد داده شد و به آنان ١١» ايستی؟ می  از آنان باز

بايد چون آنان  گفته شد که پاسی ديگر بيارامند تا شمار همرديفان و برادرانشان که می
  . کشته شوند، کامل گردد

ای عظيم  لرزه امی که ششمين ُمهر را گشود، من ناظر بودم که ناگاه زمينو هنگ١٢
ای از موی بز؛ و ماه، يکپارچه به  جامه روی داد و خورشيد سياه شد، چون پالسيْن

گونه که انجيرهای   ريختند، آن  و ستارگان آسمان بر زمين فرو١٣. رنِگ خون گشت
و آسمان جمع شد، چون طوماری ١۴. يزندر می  ديرَرس به تکان تندبادی از درخت فرو

  . گرفته شد  ای از جای خود بر که در خود پيچيده شود، و هر کوه و جزيره



آنگاه پادشاهان زمين و بزرگان، و سپهساالران و دولتمندان و قدرتمندان، و هر ١۵
آنان ١۶. های کوهها پنهان شدند غالم و هر آزادمردی در غارها و در ميان صخره

نشين  َبر ما فرود آييد و ما را از روی آن تخت«: گفتند ها می ه کوهها و صخرهخطاب ب
رسيده و که را توان   زيرا که روز بزرگ خشم آنان فرا١٧. پوشانيد  و از خشم بره فرو

  » ايستادگی است؟

   ٧مکاشفه 
  ُمهر شدن بندگان خدا 

 چهار باِد زمين را اند و  زمين ايستادهشۀپس از آن، ديدم چهار فرشته در چهارگو١
ای ديگر ديدم که  آنگاه فرشته٢. دارند تا بر خشکی و دريا و هيچ درختی نوزند بازمی

و به بانگ بلند به آن چهار . زد و ُمهر خدای زنده با او بود می  از محل طلوع آفتاب سر
: فرشته که قدرت آسيب رساندن به خشکی و دريا به آنها داده شده بود، ندا داد که

پيش از آنکه بر پيشانی بندگان خدايمان ُمهر زنيم، به خشکی و دريا و درختان «٣
شدگان صد و چهل و چهار هزار تن از کل   آنگاه شنيدم که شمار ُمهر۴» .آسيب نرسانيد

  . قبايل بنی اسرائيل بود

   يهودا دوازده هزار تن ُمهر شدند، لۀاز قبي۵

   ِرئوبين، دوازده هزار تن، لۀاز قبي

   جاد، دوازده هزار تن، لۀبياز ق

   َاشير، دوازده هزار تن، لۀاز قبي۶

   َنْفتالی، دوازده هزار تن، لۀاز قبي

   َمَنسی، دوازده هزار تن، لۀاز قبي

   َشمعون، دوازده هزار تن، لۀاز قبي٧

   الوی، دوازده هزار تن، لۀاز قبي

   ِيساکار، دوازده هزار تن، لۀاز قبي

  ده هزار تن،  ِزبولون، دوازلۀاز قبي٨

   يوسف، دوازده هزار تن، لۀاز قبي

  .  بنيامين دوازده هزار تنلۀو از قبي



  يافتگان  شمار نجات گروه بی

پس از آن نظر کردم و اينک جماعتی عظيم از هر ملت و طايفه و قوم و زبان ٩
توانست شماره کند و همه پيش تخت و در  کس آنان را نمی پيش روی خود ديدم که هيچ

آنان ١٠. دست   نخل بهخۀهمگان ردای سفيد بر تن داشتند و شا. اه بره ايستاده بودندپيشگ
  : دادند که  به بانگ بلند ندا در

  نجات از آن خدای ماست، «

  که بر تخت نشسته؛ 

  » .و از آِن بره است

 فرشتگان، گرداگرد تخت و گرداگرد پيران و چهار موجود زنده ايستادند؛ مۀهو ١١
  : و گفتند١٢شگاه تخت روی بر زمين نهادند و خدا را پرستش کردند و همه در پي

  ! آمين«

  ستايش و جالل 

  و حکمت و سپاس و اکرام 

  و قدرت و توانايی 

  . خدای ما را باد، تا ابد

  » !آمين

تن دارند کيانند و   اينان که ردای سفيد به«: آنگاه يکی از آن پيران از من پرسيد١٣
اينان «: و او گفت» .دانی، سرورم اين را تو می«: جواب دادم١۴» اند؟ از کجا آمده

اند و  اند و رداهای خود را در خون بره شسته گذشته  همان کسانند که از عذاب عظيم بر
  : روست که  هم از اين١۵. اند سفيد کرده

  اينان در پيشگاه تخت خدايند «

  کنند؛  روز او را در معبدش خدمت می و شبانه

  . گستراند  خود را بر آنان میمۀين، خينش و آن تخت

  و ديگر هرگز گرسنه نخواهند شد، ١۶

  و هرگز تشنه نخواهند گرديد، 



  رويشان نخواهد باريد،   و ديگر تابش خورشيد به

  . و نه تابش هيچ گرمای سوزان ديگر

  زيرا که بره از مرکز تخت شبان آنان خواهد بود، ١٧

  . نمون خواهد شدهای آب حيات ره و آنان را به چشمه

  » .و خدا هر قطره اشکی را از چشم آنان خواهد سترد

   ٨مکاشفه 
  ُمهر هفتم و بخورسوز طال 

ساعت سکوت بر آسمان حکمفرما  هنگامی که بره هفتمين ُمهر را گشود، حدود نيم١
ايستند، و به آنان هفت شيپور داده  و آن هفت فرشته را ديدم که در پيشگاه خدا می٢. شد
  . شد

. ای ديگر آمد که بخورسوزی از طال با خود داشت، و پيش مذبح ايستاد و فرشته٣
 مقّدسان بر مذبح طاليِی پيش تخت مۀهبه او بخور بسيار داده شد تا آن را با دعاهای 

دود بخور با دعاهای مقّدسان از دستهای آن فرشته تا به پيشگاه خدا باال ۴. تقديم کند
. گرفت و از آتش مذبح بياکند و بر زمين افکند  ز را برآنگاه فرشته بخورسو۵. رفت

  . لرزيد خاست و زمين که می آنگاه غّرش رعد بود و بانگ و غوغا، و آذرخش که برمی

  شيپورها 

  . آنگاه آن هفت فرشته که آن هفت شيپور را داشتند، آهنگ نواختن آنها کردند۶

آتش آميخته با خون بود که صدا درآورد، و تگرگ و    اّول شيپورش را بهتۀفرش٧
 مۀهسّوم درختان سوختند و  سّوم زمين سوخت و يک ناگهان بر زمين باريد و يک

  . ها سوختند سبزه

سان کوهی بزرگ که مشتعل   صدا درآورد، و چيزی به   دّوم شيپورش را بهتۀفرش٨
از سّوم  و يک٩. سّوم دريا بدل به خون گشت به آتش بود، به دريا پرتاب شد و يک

  . سّوم از کشتيها نابود شدند  دريا ُمردند و يکۀموجودات زند

ای بزرگ چون مشعلی سوزان  صدا درآورد، و ستاره   سّوم شيپورش را بهتۀفرش١٠
نام آن ستاره ١١. افتاد  ساران فرو ها و چشمه سّوم از رودخانه روی يک  از آسمان به

و مردمان بسيار از آبها که تلخ شده بود، . سّوم از آبها تلخ شد بود، و يک» َاْفَسْنتين«
  . ُمردند



سّوم خورشيد ضربت خورد،  صدا درآورد، و يک   چهارم شيپورش را بهتۀفرش١٢
و . سّوم از آنها تاريک شد سّوم ستارگان نيز، چندان که يک سّوم ماه و يک و يک
  . سّوم شب نيز نور ماند و يک سّوم روز بی يک

ايستاده بودم، شنيدم الشخوری در دل آسمان به بانگ و همچنان که به نظاره ١٣
وای، وای، وای بر ساکنان زمين، که چيزی نمانده صدای شيپورهای «: بلند فرياد زد

  » . ديگر برخيزدتۀفرشآن سه 

   ٩مکاشفه 
ای ديدم افتاده از آسمان به  صدا درآورد، و من ستاره   پنجم شيپورش را بهتۀفرش١
انتها  چون او در از چاه بی٢. داده شد» انتها چاه بی«کليد به اين ستاره، . زمين
ای عظيم، چندان که خورشيد و آسمان  گشود، دودی از آن برخاست چون دود کوره  بر

روی زمين آمدند و به   و از دل دود، انبوهی ملخ به٣. از دود چاه تيره و تاريک شدند
های   آنها گفته شد که به سبزهو به۴آنها قدرتی چون قدرت عقربهای زمين داده شد، 

کسان آسيب برسانند   زمين آسيب نرسانند، و نه به هيچ گياه يا درختی، بلکه تنها به آن
کسان را پنج ماه شکنجه   و به آنها اجازه داده شد که آن۵. که ُمهر خدا بر پيشانی ندارند

 نيش عقرب جۀشکنکسان کشيدند به   ای که آن و شکنجه. آنکه آنان را بکشند دهند، بی
در آن روزها مردم جويای مرگ خواهند بود، ۶. مانست، آنگاه که انسان را بگزد می

  . اّما آن را نخواهند يافت؛ آرزوی مرگ خواهند کرد، اّما مرگ از آنها خواهد گريخت

بر سرشان چيزی بود که به تاج .  کارزارۀمانستند آماد و آن ملخها به اسبهايی می٧
موهايی چون موی زنان ٨.  انسان شباهت داشتۀهاشان به چهر و چهرهمانست  طال می

پوشی داشتند چون جوشن آهنين، و صدای  سينه٩. داشتند و دندانهايی چون دندان شيران
ُدمها و ١٠. های بسيار بود که به جنگ بشتابند بالهاشان چون غّرش اسبان و ارابه

شان قدرت آن بود که پنج ماه به مردم نيشهايی داشتند چون ُدم و نيش عقرب و در ُدمها
نام » َاَبدون«انتها بود که به زبان عبرانيان   چاه بیتۀفرشپادشاهشان ١١. آزار برسانند

  . »آپوليون«دارد، و به يونانی 

  . ديگر هنوز باقی است» وای«دو . اّول از سر گذشت» وای«١٢

م که از چهار شاخ صدا درآورد، و من آوازی شنيد   ششم شيپورش را بهتۀفرش١٣
 ششم که تۀفرشو شنيدم که به آن ١۴آمد؛  می  مذبح طاليی که در پيشگاه خداست بر

بندند، آزاد  آن چهار فرشته را که در کنار رود بزرگ فرات در«: شيپور داشت، گفت
پس آن چهار فرشته که برای همين ساعت و همين روز و همين ماه و همين ١۵» .کن

و شنيدم که ١۶. سّوم آدميان را بکشند ه شده بودند، آزاد شدند تا يکسال آماده نگاه داشت
  . نظام دويست ميليون بود شمار سواره

جوشنهايی به سرخی : چنين بودند اسبان و سوارانی که در رؤيای خود ديدم، اين١٧
مانست و از  سر اسبان به سِر شير می. تن داشتند  آتش و آبی کبود و زردی گوگرد به

سّوم آدميان از اين سه بالی آتش و  يک١٨. زد  آتش و دود و گوگرد بيرون میدهانشان



قدرت اسبان در دهانشان ١٩. زد، کشته شدند دود و گوگرد که از دهانشان بيرون می
  . زدند زيرا ُدمشان شبيه مار بود با سری که با آن صدمه می. بود و در ُدمشان

نشدند، باز هم از کارهای دست خود از آدميان، آنان که از اين بالها هالک ٢٠
باز هم نه از پرستش ديوها دست شستند و نه از پرستش بتهای زّرين و . توبه نکردند

نه ٢١. جنبند شنوند و نه می بينند و نه می سيمين و برنجين و سنگی و چوبين که نه می
  . عفتيها و دزديهای خود توبه کردند نيز از آدمُکشيها و جادوگريها و بی

   ١٠کاشفه م
  فرشته و طومار کوچک 

بر  آمد که ردايی از ابر در  نيرومند ديگری از آسمان فرود میتۀفرشآنگاه ديدم ١
اش مانند خورشيد بود و پاهايش چون  چهره. کمانی بر فراز سر داشت و رنگين
پای راست در دريا نهاد و . طوماری کوچک و گشوده در دست داشت٢. ستونهای آتش
مانست و با  و فريادی چندان بلند برآورد که به غّرش شير می٣. شکیپای چپ بر خ

و هنگامی که آن هفت رعد سخن ۴. آمدند و سخن گفتند صدا در  فرياد او آن هفت رعد به
آنچه را آن هفت رعد «: گفتند، آهنگ نوشتن کردم؛ اّما شنيدم صدايی از آسمان گفت

  » .دار و منويس اند، با خود نگه گفته

ه آن فرشته که ديدم بر دريا و خشکی ايستاده بود، دست راست به آسمان بلند آنگا۵
چه را در آن است آفريده و زمين و   و به او که تا ابد زنده است و آسمان و هر۶کرد 
ديگر از «: چه را در آن است، سوگند خورد و گفت چه را در آن است و دريا و هر  هر

بلکه در آن ايام که هفتمين فرشته آهنگ نواختن ٧. اين بيش تأخيری در کار نخواهد بود
گونه که بشارتش را به خادمان خود، انبيا،   شيپورش کند، ِسّر خدا تحقق خواهد يافت، آن

  » .داده است

اينک برو و آن «: آنگاه آن صدا که از آسمان شنيده بودم بار ديگر با من گفت٨
پس ٩» .و خشکی ايستاده است بگيرطوماِر گشوده در دست آن فرشته را که بر دريا 

فرشته با . سوی آن فرشته رفتم و از او خواستم که آن طومار کوچک را به من بدهد  به
درونت را تلخ خواهد کرد، اّما در دهانت چون عسل ! اين را بگير و بخور«: من گفت

در . پس آن طومار کوچک را از دست فرشته گرفتم و خوردم١٠» .شيرين خواهد بود
آنگاه مرا ١١. بردم، درونم تلخ شد  انم چون عسل شيرين بود، اّما به شکم که فروده

 ملتهای بسيار و قومهای بسيار و زبانهای بسيار و پادشاهان ۀتو باز بايد دربار«: گفتند
  » .بسيار نبّوت کنی

   ١١مکاشفه 
  دو شاهد خدا 



مانست و به من گفته  گيری می ای از نی به من داده شد که به چوب اندازه و ساقه١
برو و معبد خدا و مذبح را اندازه بگير و شمار پرستندگان آنجا را تعيين کن، «: شد
ولی تو را با صحن بيرونی کاری نباشد و آن را اندازه مگير، زيرا که آن به کافران ٢

و من دو ٣. اينان شهر مقّدس را چهل و دو ماه لگدمال خواهند کرد. واگذار شده است
َبر، هزار و دويست و شصت روز  ود را مأمور خواهم ساخت که پالس درشاهد خ

اين دو، همان دو درخت زيتونند و همان دو چراغدان که در حضور ۴» .نبّوت کنند
اگر کسی بخواهد آسيبی به آنها برساند، آتش از دهانشان ۵. ايستند خداوند زمين می

کس که قصد آزار  است طريق مردن هراين . بلعد می  کشد و دشمنانشان را فرو زبانه می
ببندند تا در ايام نبّوتشان باران نبارد و قادرند آبها  آنان قادرند آسمان را در۶. آنان کند

  . را به خون بدل کنند و زمين را هر چند بار که بخواهند به هر بال مبتال سازند

ش که از چاه باری، همين که آنان شهادت خود را يکسره به انجام رسانند، آن وح٧
آيد، به آنان يورش خواهد برد و بر آنان غالب خواهد شد و آنان را  انتها بيرون می بی

و اجسادشان در ميدان آن شهر بزرگ که به کنايه ُسدوم و مصر خوانده ٨. خواهد کشت
تا ٩. شود بر زمين خواهد ماند؛ همان شهر که خداوندشان نيز در آنجا بر صليب شد می

، مردمان از هر ملت و هر طايفه و هر زبان و هر قوم به تماشای اجساد سه روز و نيم
ساکنان زمين در ١٠. آنان خواهند ايستاد و از خاکسپاريشان خودداری خواهند کرد

ها خواهند فرستاد؛ زيرا که آن دو  مرگ آنان شاديها خواهند نمود و برای يکديگر هديه
  . نبی ساکنان زمين را معذب ساخته بودند

اّما پس از سه روز و نيم، َدِم حيات از جانب خدا به آنان داخل شد و به پا ١١
. وحشتی عظيم بر کسانی که به تماشای آنان ايستاده بودند، مستولی شد. ايستادند

و آنان پيش » !آييد به اينجا فراز«: آنگاه شنيدند که صدايی بلند از آسمان به آنها گفت١٢
ای  لرزه درست در همان ساعت، زمين١٣. ه آسمان رفتندچشم دشمنانشان در دل ابری ب

لرزه کشته  ريخت و هفت هزار تن در آن زمين  بزرگ درگرفت و يک دهم شهر فرو
  . گرفت و خدای آسمانها را به جاللت ستودند  شدند و بازماندگان را وحشت فرا

  . سّوم بزودی خواهد رسيد» وای«اينک . دّوم از سر گذشت» وای«١۴

   هفتم شيپور

آورد؛ و ناگهان صداهايی بلند در آسمان  صدا در   هفتم شيپورش را بهتۀفرشآنگاه ١۵
  : گفت پيچيد که می

  . حکومت جهان، از آِن خداوند ما و مسيح او شده است«

  » .و او تا ابد حکم خواهد راند

نشينند، روی بر خاک  و آن بيست و چهار پير که در پيشگاه خدا بر تخت می١۶
  : گفتند١٧د و خدا را نيايش کردند و نهادن



  گوييم ای خداونْد خدای قادر مطلق،  تو را سپاس می«

  . ای آن که هستی و بودی

  . ای ای و سلطنت آغاز کرده دست گرفته  زيرا که قدرت عظيم خود را به

  قومها خشمگين بودند، ١٨

  رسيده است،   و اينک زمان خشم تو فرا

  اوری شوند، زمان آن رسيده که مردگان د

  و خادمان تو، انبيا، پاداش بگيرند، 

  دارند،  هم مقّدسان و هم آنان که حرمت نام تو را نگاه می

  از ُخرد و بزرگ، 

  » .اند نابود گردند و کسانی که زمين را به نابودی کشانده

آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد؛ و صندوق عهد او در درون معبد مشهود ١٩
خاست و بانگ و غوغا بود و غّرِش رعد بود  هان برِق آذرخش بود که برمیافتاد؛ و ناگ

  . آمد امان بود که پديد می لرزه بود و تگرِگ بی رسيد و زمين گوش می  که به

   ١٢مکاشفه 
  زن و اژدها 

تن داشت و   زنی که خورشيد به: آنگاه نشانی عظيم و شگرف در آسمان پديدار شد١
زن آبستن بود و فريادش از ٢.  از دوازده ستاره بر سر داشتماه زير پا داشت و تاجی

فام و  اژدهايی سرخ: آنگاه نشانی ديگر در آسمان پديدار شد٣. درد زايمان بلند بود
سّوم  ُدمش يک۴. عظيم که هفت سر داشت و ده شاخ، و هفت تاج بر سرهايش بود

يش روی آن زن که در اژدها پ. ريخت  ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمين فرو
آن زن پسری ۵. دنيا آمد، ببلعد   زايمان بود ايستاد، بدان قصد که فرزند او را تا بهنۀآستا
و .  قومها فرمان خواهد راندمۀهدنيا آورد، فرزند ذکوری که با عصای آهنين بر   به

ان، و زن به بياب۶. درنگ ربوده شد و نزد خدا و پيش تخت او فرستاده شد فرزند او بی
به جايی که خدا برای او مهيا کرده بود، گريخت تا در آنجا از او به مدت هزار و 

  . دويست و شصت روز نگهداری کنند

ميکائيل و فرشتگانش با اژدها جنگيدند و . و ناگهان جنگی در آسمان درگرفت٧
 خود اّما شکست خوردند و پايگاه٨اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پيکار ايستادند، 

اژدهای بزرگ به زير افکنده شد، همان مار کهن که ٩. را در آسمان از دست دادند



هم او و هم فرشتگانش . کشاند  جهان را به گمراهی میلۀابليس يا شيطان نام دارد و جم
  . به زمين افکنده شدند

  : گفت آنگاه صدايی بلند در آسمان شنيدم که می١٠

  ای ما، اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خد«

  . رسيده است  و اقتدار مسيح او فرا

  زيرا که آن مّدعی برادران ما 

  زند،  روز در پيشگاه خدای ما بر آنان اتهام می که شبانه

  . به زير افکنده شده است

  . اند آنان با خون بره و با کالم شهادت خود بر او پيروز شده١١

   .زيرا که جان خود را عزيز نشمردند، حتی تا به مرگ

  ! پس شادی کنيد ای آسمانها و ای ساکنان آنها١٢

  اّما وای بر تو ای زمين، و وای بر تو ای دريا، 

  که ابليس با خشم بسيار بر شما فرود آمده است، 

  » .داند فرصت چندانی ندارد زيرا که می

افکنده شده است، به تعقيب آن زن پرداخت که   و چون اژدها ديد که به زمين فرو١٣
اّما دو باِل آن عقاب بزرگ به آن زن داده شد تا به جايگاهی ١۴. ذکور زاده بودفرزند 

در بيابان پرواز کند که برای او مهيا شده بود و در آنجا از او، دور از دسترس آن 
سان   آنگاه مار از دهان خود آبی به١۵. زمانی نگهداری شود مار، زمانی و زمانها و نيم

اّما ١۶. آن زن روان شود و سيالْب او را با خود ببردرودی جاری ساخت تا در پی 
زمين به ياری آن زن آمد و دهان گشود و سيالب را که اژدها از دهان خود جاری 

آنگاه اژدها به زن خشم برد و عزم آن کرد تا با ديگر ١٧. خورد  ساخته بود، فرو
 و شهادت عيسی را کنند فرزندان او بجنگد؛ يعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت می

  . دارند نگاه می

  ١٣مکاشفه 
  . و اژدها بر شنهای کنار دريا ايستاد١

  وحش دريا 



ده شاخ داشت و هفت سر، با ده تاج بر . آيد آنگاه ديدم وحشی از دريا بيرون می
آن وحش که من ديدم به ٢. شاخهايش؛ و بر هر سرش نامی کفرآميز نوشته شده بود

و اژدها قدرت خود را و تخت . های خرس داشت و دهان شيرمانست، اّما پا پلنگ می
از سرهای آن وحش، يکی گويی ٣. خود را به وحش داد و اقتداری عظيم به او بخشيد

تمام جهان در حيرت . زخمی مهلک برداشته بود، اّما آن زخم مهلک بهبود يافته بود
کردند زيرا که  ستش میمردم اژدها را پر۴. شد و به پيروی از آن وحش گردن نهاد  فرو

آن «: پرسيدند کردند و می نيز آن وحش را پرستش می. به آن وحش اقتدار بخشيده بود
  » که همتای اين وحش باشد کيست؟ آن که بتواند با او بجنگد کيست؟

بار و کفرآميز بگويد، و اجازه يافت تا  به وحش دهانی داده شد تا سخنان نخوت۵
پس دهان خود را به کفرگويی بر خدا گشود ۶. کار َبَرد  ه بهاقتدار خود را چهل و دو ما

به او اجازه ٧. زيند، اهانت کرد و به نام او و به مسکن او، يعنی آنان که در آسمان می
داده شد که با مقّدسان بجنگد و بر آنها پيروز شود؛ و به او اقتدار بر هر طايفه و ملت 

کسان    آنمۀه -ن آن وحش را خواهند پرستيد  ساکنان زميمۀه٨. و زبان و قوم داده شد
که نامشان در آن دفتر حيات نيامده که از آِن آن بره است که از بدو آفرينش جهان ذبح 

  . شده بود

  : آن که گوش دارد بشنود٩

  بايد به اسارت برود،  اگر کسی می١٠

  . به اسارت خواهد رفت

  بايد به شمشير کشته شود،  اگر کسی می

  . شته خواهد شدبه شمشير ک

  . طلبد و ايمان آنان را آميِز مقّدسان را می و اين پايداری شکيب

  وحش زمين 

همچون بره دو شاخ داشت ولی . آيد آنگاه ديدم وحشی ديگر از زمين بيرون می١١
کرد، و  با تمام اقتدار وحش اّول و به نام او عمل می١٢. گفت مانند اژدها سخن می

يايش وحش اّول که زخم مهلکش بهبود يافته بود، زمين و ساکنانش را به ن
شد پيش چشم  رسيد و حتی موجب می آيات عظيم از او به ظهور می١٣. گماشت می  بر

سبب آياتی که اجازه داشت به نام آن وحش   به١۴. باَرد  مردم آتش از آسمان بر زمين فرو
مثالی از آن وحش که به به ظهور آورد، ساکنان زمين را بفريفت و به آنها دستور داد ت

به او قدرت داده شد که جان ١۵. شمشير زخم خورده بود، اّما همچنان زنده بود، بسازند
کسان را    آنمۀهدر تمثال آن وحش بدمد تا آن تمثال بتواند سخن بگويد و اسباب کشتن 

 و  کسان را، از ُخردمۀههمچنين، ١۶. زدند می  فراهم آورد که از پرستش تمثال سر باز
بزرگ، دارا و نادار، و غالم و آزاد واداشت تا بر دست راست خود يا بر پيشانی 



کس نتواند بدون آن عالمت بخرد يا بفروشد، و آن  تا هيچ١٧. خويش عالمت گذارند
که بصيرت  هر. طلبد و اين حکمت می١٨.  نام اوۀعالمت يا نام آن وحش بود يا شمار

و عدد او . که آن، عدد انسان است سبه کند، چرادارد، بگذار تا عدد آن وحش را محا
  . ششصد و شصت و شش است

   ١۴مکاشفه 
  بره و يکصد و چهل و چهار هزار تن 

آنگاه همين که نظر کردم، آن بره را ديدم بر کوه صهيون ايستاده با يکصد و ١
و ٢. چهل و چهار هزار تن که نام او را و نام پدر او را بر پيشانی نوشته داشتند

شتاب؛ و غّران چون رعد؛ آن صدا که  صدايی از آسمان شنيدم پرخروش چون آبهای پر
و سرودی تازه ٣. مانست آنگاه که چنگ بنوازند نوازان می شنيدم به صدای چنگ

و آن . دادند در پيشگاه آن تخت و در حضور آن چهار موجود زنده و آن پيران  سر
يکصد و چهل و چهار هزار تن که از کس نتوانست بياموزد، مگر آن  سرود را هيچ

 زنان نساختند، ۀاينان همان کسانند که خود را آلود۴. ميان زمينيان خريده شده بودند
اينان از ميان آدميان . کجا که برود کنند هر اينان راه بره را دنبال می. اند زيرا که باکره

روغی در دهانشان هيچ د۵. عنوان نوبر بر خدا و بره عرضه شدند  خريده شدند و به
  . اينان َبری از هر عيبند. يافت نشد

  سه فرشته و پيام آنها 

کرد و انجيل جاودان با خود  ای ديگر ديدم که در دل آسمان پرواز می آنگاه فرشته۶
. داشت تا ساکنان زمين را بشارت دهد، از هر قوم و طايفه و زبان و ملت که باشند

ا بترسيد و او را جالل دهيد، زيرا که ساعت داوری از خد«: او به آواز بلند گفت  هم٧
ساران را او  او را بپرستيد که آسمانها و زمين و دريا و چشمه. رسيده است او فرا
  » .آفريد

آن ! سقوط کرد آن باِبل بزرگ! سقوط کرد«:  دّومی از پی او آمد و گفتتۀفرشو ٨
  » .د ملتها خورانيمۀهسوز خود بر  که از شراب زناکارِی عقل

اگر کسی آن وحش و آن «:  سّومی از پی آن دو آمد و به آواز بلند گفتتۀفرشو ٩
کس نيز از   آن١٠تمثال او را بپرستد و نشان او را بر پيشانی يا بر دست خود بپذيرد، 

. مايه و خالص در جام غضب او ريخته شده، خواهد نوشيد شراب خشم خدا که اينک ُپر
ان مقّدس و در حضور بره با گوگرد مشتعل عذاب خواهد کس نيز در حضور فرشتگ  آن
برای آنان که آن وحش و آن تمثال . و دود عذاب آنان تا ابد به باال خواهد رفت١١. شد

پذيرند، نه در شب و نه در روز  پرستند و برای آنان که نشاِن نام او را می او را می
طلبد که احکام خدا و ايمان به  و اين پايداری مقّدسان را می١٢» .آسايش نخواهد بود
  . کنند عيسی را حفظ می



حال آنان که از اين   به  خوشا: بنويس«گفت،  آنگاه آوازی از آسمان شنيدم که می١٣
  » .ميرند پس در خداوند می

آری آنان از رنج خود خواهند رست، زيرا که اعمالشان از پی آنها «: و روح گفت
  » !خواهد آمد

   برداشِت محصول زمين

آنگاه همين که نظر کردم، ابری سفيد پيش رويم بود و بر آن ابر يکی نشسته ١۴
. مانست و تاجی از طال بر سر داشت و داسی تيز در دست بود که به پسر انسان می

ای ديگر از معبد بيرون آمد و به بانگ بلند به آن که بر ابر نشسته بود  آنگاه فرشته١۵
رسيده و محصول زمين  ، زيرا که زمان درو فراداَست را بردار و درو کن«: گفت
پس آن که بر ابر نشسته بود داَسش را بر زمين بگرداند و ١۶» . برداشت استۀآماد

  . محصول زمين برداشت شد

ای ديگر از معبدی که در آسمان است بيرون آمد و او نيز داسی تيز  سپس فرشته١٧
يرون آمد که بر آتش اختيار داشت ای ديگر از مذبح ب و باز فرشته١٨. در دست داشت

های  گير و خوشه  داس تيزت را بر«: و به بانگ بلند به آن که داس تيز داشت، گفت
پس آن ١٩» .چين زيرا که انگورهای زمين رسيده است  انگور را از تاک زمين بر

فرشته داَسش را بر زمين بگرداند و انگورهای زمين را گرد آورد و در َچرُخشت 
و انگورها در آن َچرُخشت در بيرون از شهر لگدکوب شد ٢٠. م خدا ريختبزرگ خش

 ۀو از آن َچرُخشت خون جاری شد و خون تا افسار اسبان باال آمد، در مسافتی به گستر
  . هزار و ششصد پرتاِب تير

   ١۵مکاشفه 
  هفت فرشته با هفت بال 

ت فرشته بود با و آن هف:  عظيم و حيرتزای ديگر نيز در آسمان ديدمنۀيک نشا١
  . شد رو که با آنها خشم خدا کامل می   نهايی از آن- هفت بالی نهايی 

آميخته شده باشد   مانست که با آتش در و چيزی را ديدم که به دريايی از شيشه می٢
و در کنار دريا کسانی را ايستاده ديدم که بر آن وحش و بر تمثال او و بر عدد نام او 

و سرود ٣. دست داشتند که خدا به آنان داده بود  ان چنگهايی بهاين. پيروز شده بودند
  : خواندند و سرود آن بره را که خادم خدا، موسی، را می

  عظيم و حيرتزاست کارهای تو، «

  . ای خداونْد خدای قادر مطلق

  عدل و حق است راههای تو، 



  .  اعصارمۀهای پادشاه 

  کيست که از تو نترسد، ای خداوند، ۴

  نام تو را به آن ندهد؟ و جالل 

  . زيرا تو، و تنها تو، قّدوسی

   قومها خواهند آمد و در پيشگاه تو به پرستش خواهند ايستاد مۀه

  » .زيرا که کارهای شريف تو اکنون آشکار شده است

و هفت ۶.  شهادت، در آسمان گشوده شدمۀپس از آن ديدم که معبد، يعنی خي۵
و فرشتگان کتان پاکيزه و درخشان . آن بيرون آمدندفرشته که حامل هفت بال بودند از 

 لۀآنگاه يکی از آن چهار موجود زنده هفت پيا٧. دور سينه داشتند  تن و شال زّرينی به  به
و معبد به ٨. زّريِن آکنده از خشم خدايی که تا ابد زنده است، به آن هفت فرشته داد

ای ورود نبود مگر آنگاه که آن کس را يار جالل و قدرت خدا آکنده از دود شد و هيچ
  . تمامی تحقق يافت هفت بالی آن هفت فرشته به

   ١۶مکاشفه 
   خشم خدا لۀهفت پيا

برويد و هفت «: گفت آنگاه صدايی بلند از معبد شنيدم که به آن هفت فرشته می١
  » .ريزيد   خشم خدا را بر زمين فرولۀپيا

ريخت، و زخمهای زشت و    خود را بر خشکی فرولۀ اّول رفت و پياتۀفرش٢
دردناک بر پيکر مردمی پديدار شد که عالمت آن وحش را بر خود داشتند و تمثال او 

  . پرستيدند را می

ريخت، و دريا به خون بدل شد، خونی که به    خود را به دريا فرولۀ دّوم پياتۀفرش٣
  .  زندگان دريا هالک شدندمۀهمانست، و  خون انسان مرده می

ها  ريخت، و رودخانه  های آب فرو ها و چشمه  خود را بر رودخانهلۀم پيا سّوتۀفرش۴
  :  نگهبان آبها چنين گفتتۀفرشآنگاه شنيدم که ۵. ها به خون بدل شدند و چشمه

  تو عادلی در اين حکمها که کردی، «

  ای، ای قّدوس؛  تو که هستی و بوده

  زيرا که آنان خون مقّدسان و انبيای تو را ريختند، ۶



  س به آنان خون دادی تا بنوشند پ

  » !که سزايشان همين است

  : و شنيدم از مذبح پاسخ آمد که٧

  آری، ای خداونْد خدای قادر مطلق، «

  » .دهی حق است و عدل، کيفری که تو می

ريخت، و خورشيد فرمان يافت تا    خود را بر خورشيد فرولۀ چهارم پياتۀفرش٨
از شدت گرما سوختند و نام خدا را که اختيار اين و مردم ٩. مردم را به آتش بسوزاند

  . بالها با اوست، ناسزا گفتند اّما توبه نکردند و او را جالل ندادند

ريخت و قلمرو او در تاريکی    خود را بر تخِت آن وحش فرولۀ پنجم پياتۀفرش١٠
م و سبب آال  و به١١. گرفتند آدميان از فزونی درد، زبان خود را گاز می. رفت  فرو

  . کردند گفتند، اّما از اعمال خود توبه نمی جراحات خود به خدای آسمان ناسزا می

ريخت و آب آن خشکيد تا    خود را بر رود بزرگ فرات فرولۀ ششم پياتۀفرش١٢
آنگاه ديدم سه روح خبيث در هيئت وزغ از دهان ١٣. راه برای شاهان شرق باز شود

اينان ارواح ديوهايند ١۴. نبی کّذاب بيرون آمدنداژدها و از دهان آن وحش و از دهان 
روند تا آنان را برای نبرِد  آورند و نزد شاهان سرتاسر جهان می که آيات به ظهور می

  . روِز عظيِم خدای قادر مطلق گرد هم آورند

ماند و  حال آن که بيدار می  به  خوشا! آيم بهوش باشيد، که چون يک دزد می«١۵
  » .دارد، مبادا عريان روانه شود و رسوای عالم گردد  نگاه میاش را با خود جامه

آنگاه آن سه روح پليد شاهان زمين را در جايی که به زبان عبرانيان ١۶
  . شود، گرد هم آوردند خوانده می» حارَمِجّدون«

 خود را در هوا پاشيد و بانگی بلند از آن تخت که در معبد بود، لۀ هفتم پياتۀفرش١٧
آنگاه برق آذرخش و غريِو غّرش رعد بود که ١٨» !کار تمام است«: برآمد که

ای عظيم واقع شد؛ چندان عظيم که نظيرش تا انسان بر زمين  لرزه خاست، و زمين برمی
و . پاشيدند  شهر بزرگ سه پاره شد و شهرهای قومها فرو١٩. زيسته، روی نداده بود می

ز شراب خشم خروشان خود را به او خدا باِبل بزرگ را به ياد آورد و جام سرشار ا
و از آسمان ٢١. هر جزيره که بود گريخت؛ و کوهها محو و نابود شدند٢٠. نوشاند

باريد؛ و   تگرگی سخت سنگين که هر دانه، انگاری پنجاه کيلو وزن داشت بر آدميان فرو
  . آدميان خدای را از بابت اين بال ناسزا گفتند، زيرا که باليی سخت سنگين بود

   ١٧مکاشفه 



   بزرگ شۀفاح

آنگاه از آن هفت فرشته که آن هفت پياله را در دست داشتند يکی پيش آمد و با ١
با او ٢.  بزرِگ لميده بر آبهای بسيار را نشانت دهمشۀبيا تا مجازات آن فاح«: من گفت

های او بود که ساکنان زمين  آغوشی بود که پادشاهان زمين زنا کردند و از شراِب هم
  » . شدندمست

در آنجا زنی ديدم نشسته بر پشت . پس آن فرشته مرا در روح به بيابانی برد٣
فام که پيکرش يکسره با نامهای کفرآميز پوشيده شده بود، و هفت سر و ده  وحشی سرخ
 سرخ و ارغوانی بر تن داشت و در برق طال و جواهر و مۀو زن جا۴. شاخ داشت
 زشتيها و آکنده از مۀهدست داشت سرشار از   جامی زّرين به. درخشيد مرواريد می
باِبل بزرگ، «: و اين نام مرموز بر پيشانی او نوشته شده بود۵. هايش آغوشی ناپاکی هم

و ديدم که زْن مست از خون مقّدسان است، خون ۶» .مادر فواحش و زشتيهای زمين
  . آنان که بار شهادت خود در حق عيسی را بر دوش داشتند

شگفتی تو از «: فرشته با من گفت٧. را ديدم سخت در شگفت شدمهمين که او 
چيست؟ راز آن زن و آن وحش را که هفت َسر و ده شاخ دارد و زن سوار بر اوست، 

آن وحش که ديدی، زمانی بود، اکنون نيست، و بزودی ٨. من برايت شرح خواهم داد
ز ساکنان زمين آنان که ا. خواهد آمد و به هالک خود خواهد رسيد انتها بر از چاه بی

نامشان از بدو آفرينش جهان در دفتر حيات ثبت نشده است، از ديدن آن وحش در 
  . همه، خواهد آمد  شگفت خواهند شد، زيرا که زمانی بود، اکنون نيست، و با اين

آن هفت َسر، هفت کوهند که آن زن . طلبد تا دريابد همه را ذهن حکيمی می  اين«٩
اند،  از آنان پنج تن سقوط کرده١٠. همانها هفت پادشاه نيز هستند. ردبر آنها قرار دا

يکی باقی است و آن آخری هنوز نيامده است؛ اّما وقتی که بواقع بيايد، بايد اندک زمانی 
او به همان هفت . آن وحش که زمانی بود و اکنون نيست، پادشاه هشتم است١١. بپايد

  . رسد تن تعلق دارد و به هالکت خود می

اّما در مهلتی . اند آن ده شاخ که ديدی، َده پادشاهند که هنوز به پادشاهی نرسيده«١٢
آنان همگی يک ١٣. ساعته از قدرت شاهان برخوردار خواهند شد، با آن وحش يک

همگی با آن بره به ١۴. هدف دارند و زور و قدرت خود را به وحش خواهند سپرد
ان پيروز خواهد شد، زيرا او رِب ارباب است، و خواهند خاست، اّما بره بر آن جنگ بر

شدگان او با او خواهند بود، و برگزيدگان او با او خواهند   و خوانده- شاه شاهان است 
  » .بود، و پيروان وفادار او با او خواهند بود

آن آبها که ديدی، که فاحشه بر آنها قرار دارد، همانا «: آنگاه فرشته با من گفت١۵
آن وحش و آن ده شاخ که ديدی از فاحشه ١۶. عتها و قومها و زبانها هستندملتها و جما

گوشت او را . او را نابود خواهند کرد و عريان رها خواهند کرد. بيزار خواهند شد
زيرا که خدا در دل آنها نهاده است ١٧. خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزاند

دست آن   ْر عناِن قدرت و حکومت خود را بهخاط  که خواست او را برآورند و با رضای



و آن زن که ديدی همان ١٨. تمامی تحقق يابد وحش بسپارند، تا آنگاه که کالم خدا به
  » .کند شهر بزرگ است که بر پادشاهان زمين حکومت می

   ١٨مکاشفه 
  سقوط باِبل 

 عظيم و او اقتداری. آمد ای ديگر ديدم که از آسمان فرود می پس از آن، فرشته١
  : به صدايی سخت پرصالبت فرياد برآورد که٢. داشت و زمين از جالل او نورانی شد

  ! پاشيد  باِبل بزرگ فرو! پاشيد  فرو«

  باِبل اينک به مسکن ديوان بدل شده است 

  و به قرارگاه هر روح خبيثی، 

  . انگيزی  ناپاک و نفرتۀو به جوالنگاه هر پرند

  . ی او قومها همه نوشيدندسوز زنا زيرا که از شراب عقل٣

  و شاهان زمين با او زنا کردند، 

  » .و تاجران زمين از کثرت تجّمالت او دولتمند شدند

  : آنگاه صدايی ديگر از آسمان شنيدم که گفت۴

  ای قوم من، از اين شهر بيرون آييد، «

  مبادا شريک گناهان او شويد، 

  مبادا سهمی از بالهای او به شما رسد، 

   گناهان او اينک تا به فلک رسيده، زيرا که۵

  . و خدا جنايات او را به ياد آورده است

  همان را که او داده به او پس دهيد؛ ۶

  . چندان بپردازيد  آنچه را او کرده دو  مزد هر

  . از جام خود او معجون مضاعف به کار او کنيد

  مايه عذاب و اندوه دهيد   به او همان٧



  . داد د میکه او جالل و شکوه به خو

  بالد که،  زيرا که در دل به خود می

  . نشيند ای می نشينم که ملکه من چنان می‹

  › .بيوه نيستم و هرگز به ماتم نخواهم نشست

  روست که بالهايش يک روزه بر او نازل خواهد شد،   از اين٨

  . بالی مرگ و ماتم و قحطی

  . و در آتش خواهد سوخت

  » .دهد خدايی که او را کيفر میزيرا که قدير است آن خداونْد 

و چون شاهان زمين که با او زنا کردند و شريک تجّمل او شدند، دود سوختن او ٩
از ترِس عذابی که او ١٠. را ببينند، بر او خواهند گريست و به سوگ او خواهند نشست

  : خواهند داد که کشد دورادور خواهند ايستاد و ناله سر می

  رگ، ای شهر بز! دريغ، دريغ«

  ! ای باِبل، ای شهر پرقدرت

  » !ساعته نابود شدی چه شد که يک

و بازرگانان زمين بر او خواهند گريست و به سوگ او خواهند نشست، زيرا که ١١
نه طال و نقره و جواهرات و مرواريد آنان را؛ ١٢خرد،  ديگر کسی کاالی آنان را نمی

 را؛ نه انواع چوبهای معطر و های نفيس و ابريشم و ارغوان و سرخ آنان نه پارچه
نه دارچين ١٣ظرفهای عاج و ظرفهای چوبيِن گرانبها و مس و آهن و مرمِر آنان را؛ 

و ادويه و بخوِر خوشبو و ُمر و کندر آنان را؛ نه شراب و روغن زيتون و آرد مرغوب 
 بدنها و های آنان را؛ و نه و گندم آنان را؛ نه حيوانات اهلی و گوسفندان و اسبان و ارابه

  . نفوس آدميان را

. آن ميوه که جانت تمنايش را داشت، از تو درگذشته«: آنان خواهند گفت هم١۴
و بازرگانان ١۵» .نخواهد گشت دولت و شوکت تو همه بر باد رفته است، و هرگز باز

کشد،  اندوختند، از ترس عذابی که او می فروختند و ثروت می همه را می  که اين
مويه سر ١۶د ايستاد و زاری خواهند کرد و ماتم خواهند گرفت و دورادور خواهن
  : خواهند داد که

  ای شهر بزرگ، ! دريغ، دريغ«

  های نفيس ارغوان و سرخ،  پوشيده در پارچه



  ! رخشنده در برق طال و جواهر و مرواريد

  » .ساعته ثروت سرشار تو تباهی گرفته است يک١٧

کنند، چه دريانوردان و چه   با کشتی سفر میکسان که  و هر ناخدای کشتی و هر آن
و چون دود آتشی را ١٨. کنند دورادور خواهند ايستاد کسانی که از راه دريا معاش می

هرگز آيا شهری چون اين شهِر «: دهند که سوزاند، فرياد سر می بينند که او را می می
زده فرياد کنند و گريان و ماتم و خاک بر سر می١٩» بزرگ در جهان بوده است؟

  : آورند که برمی

  ای شهر بزرگ، ! دريغ، دريغ«

  داران، از دولت او ثروت اندوختند،   کشتیمۀهشهری که 

  ! ساعته ويران شده است اينک يک

  ! ای آسمان بر او شادی کن٢٠

  ! شادی کنيد ای مقّدسان و رسوالن و انبيا

  » .زيرا خدا داِد شما را از او ستانده است

گرفت و به   سنگی بزرگی بر سنگی همچنِد آسياْب ای نيرومند، پاره آنگاه فرشته٢١
  : دريا افکند، و گفت

  افکنده خواهد شد، باِبل، آن شهر بزرگ،   امان فرو گونه سخت و بی  اين«

  . تا ديگر نشانی از او هرگز يافت نشود

  نوازان و مطربان  ديگر نه نوای چنگ٢٢

  هرگز از تو به گوش خواهد رسيد، 

  . زنان و شيپور نوازان ه نوای نیو ن

  ديگر هيچ صنعتگری از هيچ صنفی 

  . در تو هرگز يافت نخواهد شد

  و ديگر صدای هيچ آسيايی 

  در تو هرگز شنيده نخواهد شد؛ 

  ديگر نور هيچ چراغی در تو هرگز نخواهد تابيد؛ ٢٣



  . ديگر صدای هيچ عروس و هيچ دامادی در تو به گوش نخواهد رسيد

  تو مردان بزرگ زمين بودند، تاجران 

  به افسون جادوی تو قومها همه گمراه شدند، 

  يافته شد،   در او، خون انبيا و مقّدسان باز٢۴

  » . زمين کشته شدندنۀ کسان که بر پهمۀهو خون 

  ١٩مکاشفه 
  شادی در آسمان 

مانست؛ که  پس از آن، صدايی شنيدم که به خروش جماعتی عظيم در آسمان می١
  : ندگفت می

  ! َهِللويا«

  نجات و جالل و قدرت از آن خدای ماست، 

  . که جزاهايش حق است و عدل است٢

   بزرگ را جزا داده شۀآن فاح

  که زمين را با زنايش به فساد کشيد، 

  » .و از او انتقام خون بندگان خود را گرفته است

  : و دوباره فرياد برآوردند که٣

  ! َهِللويا«

  » .خيزد تا ابد دود از او برمی

و آن بيست و چهار پير و آن چهار موجود زنده به خاک افتادند و خدای را که بر ۴
  : تخت نشسته بود، پرستش کردند و بانگ برآوردند که

  » !َهِللويا. آمين«

  : گفت آمد که می  آنگاه صدايی از تخت بر۵

  سپاس گوييد خدای ما را، «



   بندگان او، مۀهای 

  ريد، ای شما که ترس از او دا

  » !از ُخرد و از بزرگ

مانست، و به غّرش آبهای  آنگاه صدايی شنيدم که به خروش جماعتی عظيم می۶
  : گفت فراوان، و به بانگ بلند رعد، که می

  ! َهِللويا«

  . زيرا که خداونْد خدای ما، آن قادر مطلق، سلطنت آغاز کرده است

  وجد آييم و شادی کنيم، و او را جالل دهيم،   به٧

  رسيده،  يرا زمان عروسی آن بره فراز

  و عروس او خود را آماده ساخته است؛ 

  » .تن کند   کتان نفيس و درخشان و پاکيزه به او بخشيده شد تا بهمۀجا٨

  .  کتاِن نفيس مظهر اعمال نيک مقّدسان استمۀجا

حال آنان که به ضيافت عروسی آن   به  بنويس، خوشا«: آنگاه فرشته به من گفت٩
در اين لحظه بود که ١٠» !اينها کالم راستين خدايند«: و افزود» .شوند  دعوت میبره
چون من نيز ! مبادا چنين کنی«: اّما او به من گفت. پايش افتادم تا او را بپرستم  به

خدای را . دارند، غالم اويم همچون تو و برادران تو که شهادت عيسی را نگاه می
  » .بّوت استزيرا شهادت عيسی، روح ن! بپرست

  سواِر اسب سفيد 

آنگاه ديدم که درهای آسمان باز مانده و پيش رويم هان اسبی سفيد در آنجاست، ١١
. جنگد کند و می او به عدل حکم می. نامندش با سواری که امين و برحق می

و نامی دارد بر او . ماند و بر سرش تاجهای بسيار است چشمانش به آتِش مشتعل می١٢
کالم «ردايی دارد به خون آغشته و نامش ١٣. داند، جز خودش کس نمی چنوشته که هي

های  آمدند، سوار بر اسبان سفيد، و در جامه سپاهيان آسمان از پی او می١۴. است» خدا
آيد بّران تا با آن بر  و شمشيری از دهانش بيرون می١۵. کتاِن نفيس و سفيد و پاکيزه

َچرُخشِت شراِب خشِم خدای » . حکم خواهد راندبر آنان با عصای آهنين«. قومها بتازد
و بر ردا و ران او نوشته ١۶. خواهد آورد هايش به خروش در قادر مطلق را زير پا

  » .شاه شاهان و رِب ارباب«: است



ای ديدم که در آفتاب ايستاده بود و به بانگ بلند به کّل پرندگان که در  و فرشته١٧
بياييد؛ برای ضيافت بزرگ خدا گرِد هم آييد «:  گفتزدند ندا داد و دل آسمان بال می

تا از گوشت شاهان و سرداران و توانمندان بخوريد، و از گوشت اسبان و ١٨
  » .سوارانشان، و از گوشت هر انسانی، از غالم و آزاد، و ُخرد و بزرگ

آنگاه آن وحش را ديدم، و آن شاهان زمين را ديدم، و سپاهيان آنان را ديدم که ١٩
اّما آن وحش گرفتار شد و با او ٢٠. مداستان شده بودند تا با آن سوار و سپاه او بجنگنده

آوْرد و با آيات خود کسانی را فريفته بود  آن نبی کّذاب که به ناِم او آيات به ظهور می
آنان هر دو، زنده به . پرستيدند که عالمت آن وحش را پذيرفته بودند و تمثال او را می

و باقی آنان به شمشيری که از دهان آن ٢١. و گوگرد مشتعل افکنده شدند آتش چۀدريا
آمد، کشته شدند و آن پرندگان همگی خود را از گوشت آنان  سوار بيرون می اسب

  . بياکندند

   ٢٠مکاشفه 
   هزار ساله ۀدور

انتها با اوست، و زنجيری  آيد، و کليد چاه بی می  ای از آسمان فرو و ديدم فرشته١
او اژدها را، آن مار کهن را، که همانا ابليس يا شيطان است، ٢. در دست داردبزرگ 

انداخت   انتها در و او را به چاه بی٣گرفت و در بند کشيد تا هزار سال در اسارت بماند 
و . آيد  و در بر او قفل کرد و ُمهر بر آن نهاد تا قومها را ديگر نفريبد تا آن هزاره سر

  . اد گرددپس از آن چندگاهی آز

و تختهايی ديدم که بر آنها کسانی نشسته بودند که حق داوری به آنان سپرده شده ۴
و نفوس کسانی را ديدم که سرهاشان در راه شهادت در حق عيسی مسيح و در . بود

داده بودند  اينان نه به پرستش آن وحش و تمثال او تن. حق کالم خدا از تن جدا شده بود
اينان دوباره زنده شدند و .  پيشانی و بر دست خود پذيرفته بودندو نه عالمت او را بر

و مردگاِن ديگر زنده . اين رستاخيز اّول است۵. با مسيح هزار سال سلطنت کردند
 آنان که در رستاخيز اّول مۀهخجسته بمانند و مقّدس ۶. آيد  نشدند تا آن هزاره سر

لکه در ِسلک کاهنان خدا و مسيح مرگ دّوم بر آنان هيچ قدرت ندارد ب. شرکت دارند
  . خواهند ماند و با او هزار سال سلطنت خواهند کرد

  شکست نهايی شيطان 

در پی فريب ٨آيد، شيطان از زندان رها خواهد شد و   آنگاه که آن هزاره سر٧
 به يأجوج و مأجوج که به شماره چونان شنهای کنار دريا - زمين شۀقومها به چهارگو

 زمين پيش نۀاينان بر په٩. رفت تا آنان را برای نبرد گرد هم آورد خواهد -هستند 
اّما آتش از آسمان . رفتند و اردوگاه مقّدسان، يعنی شهر محبوب خدا را محاصره کردند

 آتش چۀو ابليس، که آنان را فريب داده بود، به دريا١٠. خورد  فرود آمد و آنان را فرو



اينان روز و . حش و نبی کّذاب افکنده شده بودندو گوگرد افکنده شد، به جايی که آن و
  . شب تا ابد عذاب خواهند کشيد

  داوری مردگان 

آسمان و . آنگاه تخت بزرگ و سفيدی ديدم، و کسی را که بر آن نشسته بود١١
و مردگان را ديدم، چه ُخرد ١٢. گريختند و جايی برای آنها نبود زمين از حضور او می

دفتری ديگر نيز . و دفترها گشوده شد.  تخت ايستاده بودندو چه بزرگ، که در برابر
حسب اعمالشان، مطابق با آنچه که در آن   مردگان بر. گشوده شد که دفتر حيات است

دريا مردگانی را که در خود داشت، پس داد؛ ١٣. دفترها نوشته شده بود، داوری شدند
حسب اعمالی که   کس بر مرگ و جهان مردگان نيز مردگان خود را پس دادند، و هر

.  آتش افکنده شدچۀو مرگ و جهان مردگان به دريا١۴. انجام داده بود، داوری شد
که نامش در دفتر حيات نوشته نشده بود، به  و هر١۵.  آتش، مرگ دّوم استچۀدريا
  .  آتش افکنده شدچۀدريا

   ٢١مکاشفه 
  آسمان و زمين جديد 

زيرا آسمان اّول و زمين اّول سپری شده سپس آسمانی جديد و زمينی جديد ديدم، ١
و شهر مقّدس اورشليم جديد را ديدم که از آسمان ٢. بود و ديگر دريايی وجود نداشت

شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده  آمد، آماده از نزد خدا پايين می
  : و از تخت، صدای بلندی شنيدم که گفت٣. باشد

   است، اينک، مسکن خدا با آدميان«

  و او با آنها ساکن خواهد شد؛ 

  و ايشان قوم او خواهند بود؛ 

  و خود خدا با ايشان خواهد بود 

  . و خدای ايشان خواهد بود

  . او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد۴

  و ديگر مرگ نخواهد بود؛ 

  و ماتم و شيون و درد وجود نخواهد داشت، 

  » .زيرا چيزهای اّول سپری شد



اينها را «: و گفت» .سازم چيز را نو می اينک همه«: نشين گفت سپس آن تخت۵
به انجام «: باز به من گفت۶» .بنويس زيرا اين سخنان درخور اعتماد و راست است

 آب مۀکه تشنه باشد، از چش من به هر. و ابتدا و انتها هستم› ی‹و › الف‹من ! رسيد
همه را به ميراث خواهد برد، و من   د، اينکه غالب آي هر٧. حيات برايگان خواهم داد

ايمانان و  اّما نصيب بزدالن و بی٨. خدای او خواهم بود و او پسر من خواهد بود
 چۀ دروغگويان، دريامۀهپرستان و  عفتان و جادوگران و بت مفسدان و آدمکشان و بی

  » .اين مرگ دّوم است. مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود

  اورشليم جديد 

 ُپر از هفت بالی آخر را داشتند، آمد و به لۀيکی از آن هفت فرشته که هفت پيا٩
آنگاه مرا ١٠» .من عروس، يعنی همسر بره را به تو نشان خواهم داد! بيا«: من گفت

در روح به فراز کوهی بزرگ و بلند برد و شهر مقّدس اورشليم را به من نشان داد که 
شد و درخشندگيش  جالل خدا از آن ساطع می١١. آمد از آسمان از نزد خدا فرود می

ديواری بزرگ و ١٢. مانند گوهری بسيار گرانبها، همچون يشم، و به شفافيت بلور بود
و بر . هايش بودند بلند داشت که دارای دوازده دروازه بود و دوازده فرشته نزد دروازه

سه ١٣. نوشته شده بود بنی اسرائيل لۀها نام يکی از دوازده قبي هر يک از آن دروازه
دروازه در سمت مشرق، سه دروازه در سمت شمال، سه دروازه در سمت جنوب و سه 

و ديوار شهر دارای دوازده پی بود که بر آنها ١۴. دروازه در سمت مغرب قرار داشت
  . نام دوازده رسول بره نوشته شده بود

دست داشت تا شهر و   گيری زّرينی به  اندازهلۀگفت، مي و آن که با من سخن می١۵
شهر به شکل مربع، و طول و عرض آن ١۶. گيری کند ها و ديوار آن را اندازه دروازه

طول و عرض و ارتفاع شهر با هم . او شهر را با آن ميله اندازه گرفت. يکسان بود
و ضخامت ديوار آن صد و چهل و ١٧. مساوی و برابر دوازده هزار پرتاب تير بود

ديوار ١٨. ُبرد کار می  گيری شد، يعنی به مقياس انسان که فرشته به چهار واحد اندازه
پی ١٩. شهر از يشم ساخته شده بود، و شهر از طالی ناب و مانند شيشه شفاف بود

پی اّول از يشم بود، دّومين از . گونه گوهر گرانبها تزيين شده بود  ديوار شهر با هر
پنجمين از عقيق سرخ، ششمين ٢٠مّرد، الجورد، سّومين از عقيق سفيد، چهارمين از ز

از عقيق آتشين، هفتمين از ِزَبرَجد، هشتمين از ياقوت کبود، نهمين از ياقوت زرد، 
دوازده ٢١. دهمين از عقيق سبز، يازدهمين از فيروزه و دوازدهمين از لعل بنفش

 و .ها يک مرواريد بود  شهر، دوازده مرواريد بودند، يعنی هر يک از دروازهۀدرواز
  . ميدان شهر از طالی ناب و مانند شيشه شفاف بود

. معبدی در شهر نديدم، زيرا خداونْد خدای قادر مطلق و بره، معبد آن هستند٢٢
و شهر نيازی به خورشيد و ماه ندارد که بر آن بتابند زيرا جالل خدا آن را روشن ٢٣
کرد و پادشاهان و قومها در نور آن سلوک خواهند ٢۴. کند و بره چراغ آن است می

های آن هرگز در روز  دروازه٢۵. زمين، جاه و جالل خود را به آنجا خواهند آورد
فّر و شکوه قومها به آنجا ٢۶. بسته نخواهد شد، زيرا در آنجا شب وجود نخواهد داشت

کس که مرتکب اعمال قبيح و فريبکاری  چيز ناپاک و هيچ اّما هيچ٢٧. آورده خواهد شد



ی وارد آن نخواهد شد، فقط کسانی که نامشان در دفتِر حياِت بره نوشته رو هيچ شود، به
  . شده است، بدان راه خواهند داشت

   ٢٢مکاشفه 
  نهر آب حيات و درخت حيات 

آنگاه نهر آب حيات را به من نشان داد که همچون بلور شفاف بود و از تخت خدا ١
دو طرف نهر، درخت حيات در . گذشت و از وسط ميدان شهر می٢شد  و بره جاری می

و برگهای آن برای شفای قومها . يعنی هر ماه يک بار. داد بود که دوازده باْر ميوه می
تخت خدا و تخت بره در آن شهر خواهد . و ديگر هيچ لعنتی وجود نخواهد داشت٣. بود

ی آنها روی او را خواهند ديد و نام او بر پيشان۴. بود و خادمانش او را خواهند پرستيد
و ديگر شب وجود نخواهد داشت و آنها به نور چراغ يا خورشيد ۵. آنها خواهد بود

و آنها تا ابد . نيازمند نخواهند بود، زيرا خداونْد خدا به آنها روشنايی خواهد بخشيد
  . سلطنت خواهند کرد

  خاتمه 

خداوند، خدای . اين سخنان درخور اعتماد و راست است«: فرشته به من گفت۶
وقوع بپيوندد، به   بايد بزودی به  خود را فرستاد تا آنچه را که میتۀفرشنبيا، ارواح ا

  » .خادمان خود نشان دهد

حال کسی که کالم نبّوت اين کتاب را نگاه   به  خوشا! آيم اينک بزودی می«٧
  » .دارد می

و پس از ديدن و . من، يوحنا، همان کسی هستم که اين چيزها را ديدم و شنيدم٨
. های آن فرشته که آنها را به من نشان داده بود، افتادم تا پرستش کنم آنها، پيش پاشنيدن 

من نيز همچون تو و برادران تو، انبيا، و آنان ! مبادا چنين کنی«: اّما او به من گفت٩
  » .خدا را بپرست. دارند، خادم اويم که کالم اين کتاب را نگاه می

.  کتاب را ُمهر نکن زيرا وقت نزديک استکالم نبّوت اين«: آنگاه به من گفت١٠
پس شخص بدکار، به بدی کردن ادامه دهد و مفسد، همچنان به فساد بپردازد؛ ١١

  » .نيکوکار، به نيکويی کردن ادامه دهد و مقّدس، همچنان مقّدس بماند

حسب اعمالش   کس بر آيم و پاداش من با من است تا به هر اينک بزودی می«١٢
  » .، اّول و آخر، و ابتدا و انتها هستم›ی‹و › الف‹من ١٣. جزا دهم

شويند تا حِق دسترسی به درخت حيات را  حال آنان که ردای خود را می  به  خوشا١۴
عفتان و  سگها و جادوگرها و بی١۵. های شهر داخل شوند پيدا کنند و بتوانند به دروازه

عمل   ارند و آن را بهد  کسانی که دروغ را دوست میمۀهپرستان و  آدمکشان و بت
  . مانند آورند، بيرون می می



 خود را نزد شما فرستادم تا اين چيزها را به کليساها اعالم تۀفرشمن، عيسی، «١۶
  » . درخشان صبح هستمۀمن ريشه و نسل داوود و ستار. کند

  » !بيا«: گويند روح و عروس می١٧

  » !بيا«: شنود بگويد هر آن که می

  يد؛ که تشنه است بيا هر

  . که طالب است، از آب حيات برايگان بگيرد و هر

دهم که اگر کسی  شنود، هشدار می کس که کالم نبّوت اين کتاب را می من به هر١٨
و ١٩. چيزی بدان بيفزايد، خدا بالهای نوشته شده در اين کتاب را بر او خواهد افزود

ز درخت حيات و از شهر اگر کسی از کالم نبّوت اين کتاب چيزی کم کند، خدا او را ا
  . نصيب خواهد ساخت  آنها نوشته شده است، بیۀمقّدس، که در اين کتاب دربار

  » .آيم آری، بزودی می«: گويد دهد، چنين می آن که بر اين امور شهادت می٢٠

  ! بيا، ای خداونْد عيسی. آمين

  .آمين.  شما بادمۀهفيض خداونْد عيسی با ٢١


