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    متی انجیل
  
  

 را آورد و   اسحاق ابراهیم2 :  ابراهیم  داود بـن  بـن  مسیح  عیسی  نامه  نسب کتاب1    

 را از تامار   و زارح و یهودا، فارص3 . او را آورد برادران یهودا و  ب را آورد و یعقو  یعقوب اسحاق
،   را آورد و عمینـاداب ، عمیناداب و ارام4.  را آورد ، ارام  را آورد و حصرون ، حصرون آورد و فارص

 آورد و بوعـز، عوبید را  ، بوعز را از راحاب و شلمون5 . را آورد مون، شل  را آورد و نحشون نحشـون
 را   سلیمـان،  را آورد و داود پادشـاه و یسـا داود پادشـاه6 . آورد و عوبیـد، یسـا را آورد تاز راعو
و آسا، 8 . را آورد و ابیـا، آسـا را آورد، ابیا  را آورد و رحبعام ، رحبعام و سلیمان7 . اوریا آورد از زن

 را آورد و  و عزیا، یوتام9 .ورد، عزیا را آ را آورد و یورام  ، یورام  را آورد و یهوشافاط یهوشافاط
و  را آورد  ، آمون  را آورد و منسی و حزقیا، منسی10 .قیا را آورد، احاز را آورد و احـاز، حز یوتام
و بعد از 12 . آورد  بابـل  جـالی ا در زمـان ر و یوشیا، یکنیـا و برادرانـش11 .، یوشیا را آورد آمون
، ابیهـود را آورد و  زروبابـل13.  را آورد ، زروبابل آورد و سألتیئیل را  ، یکنیا، سألتیئیل  بابل جالی

  ، یاکین  را آورد و صادوق و عازور، صادوق14 .، عازور را آورد  را آورد و ایلیاقیم ابیهـود، ایلیـاقیـم
آورد و  را  و ایلیهـود، ایلعـازر را آورد و ایلعـازر، متـان15 . ایلیهـود را آورد، را آورد و یاکین

   مسیـح  به'  مسمـی  عیسی  را آورد که  شوهـر مریم ، یوسـف و یعقـوب16 . را آورد ، یعقـوب متـان
  ، و از داود تا جالی  است  طبقه  تا داود چهارده ، از ابراهیم  طبقات  تمام پس17 .از او متولـد شـد

  . ه طبق  چهارده  تا مسیح  بابل ، و از جالی  طبقه  چهارده بابل
   بود، قبل  نامزد شده  یوسف  به  مریم  مادرش  چون  بود که  چنین  مسیح  عیسی اما والدت18   
 بود و   مرد صالح  چونکه  یوسف و شوهرش19.  یافتند  حامله القدس  آیند، او را از روح  با هم از آنکه
 چیزها   او در این اما چون20.  کند رها  پنهانی مود او را به ن  اراده  نماید، پس  او را عبرت نخواست
 پسر داود، از   یوسف ای«:  ، گفت  ظاهر شده  بر وی  خداوند در خواب  فرشته کرد، ناگاه تفکر می
و او 21 ،  است القدس ، از روح  است رفته قرار گ  در وی  آنچه ، زیرا که  مترس  مریم  خویش  زن گرفتن
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 خواهد  را از گناهانشان   خویش  او امت  نهاد، زیرا که  خواهی ی او را عیس  خواهد زایید و نام پسری
  . گردد  بود، تمام  گفته  نبی  زبان  خداوند به  که  شد تا کالمی  واقع  آن  برای  همه و این22 ».رهانید

   خواهنـد خوانـد که  او را عمانوئیـل  خواهد زاییـد و نـام  پسری  شده  آبستن  باکره  اینک که«23
   فرشته  بیدار شد، چنانکه  از خواب  یوسف  چـون پـس24 ».خـدا با مـا:   است  ایـن یـرشتفس

 خود را  و تا پسر نخستین25   را گرفت  خویش  آورد و زن عمـل بود، ب خداونـد بـدو امر کـرده
  . نهـاد  نام ؛ و او را عیسـی نزاییـد، او را نشنـاخت

  
  

  ، ناگاه  تولد یافت  یهودیه  در بیتلحم  هیرودیس پادشاه  در ایام  عیسی و چون2    

 زیرا   یهود است  پادشاه  مولود که  آن کجاست«2: ، گفتند  آمده  اورشلیم  به  چند از مشرق مجوسی
 را   این  چون  پادشاه اما هیرودیس3 »؟ ایم  او آمده  پرستش  و برای ایم  دیده  او را در مشرق  ستاره که

، از   کرده  را جمع  و کاتبان قوم  رؤسای کهنه  همه پس4 .  با وی رشلیم او  شد و تمام ضطربشنید، م
   از نبی  که زیرا لحم یهودیه در بیت«: بدو گفتند5»  کجا باید متولد شود؟ مسیح «  پرسید که ایشان
دا هرگز کوچکتر  یهو  یهودا از سایر سرداران ، در زمین لحم  بیت و تو ای6 :  است  مکتوب چنین
» . خواهد نمود  را رعایت  اسرائیل  من  قوم  ظهور خواهد آمد که  به  از تو پیشوایی ، زیرا که نیستی

  پس8 . کرد  تحقیق  را از ایشان ستاره ظهور  ، وقت  خوانده  را در خلوت  مجوسیان  هیرودیس آنگاه7
   کنید و چون  تفحص  بتدقیق  طفل  آن و از احوالبروید «:  ، گفت  نموده  روانه لحم  بیت  را به ایشان

   را شنیدند، روانه  پادشاه  سخن چون9 ».  نمایم ، او را پرستش یز آمده ن یافتید مرا خبر دهید تا من
   آنجایی  تا فوق رفت  می  ایشان  روی  بودند، پیش  دیده  در مشرق  که ای  ستاره  آن  ناگاه شدند که

  و به11  گشتند  شاد و خوشحال نهایت ، بی را دیدند  ستاره و چون10. ، بایستاد یده بود رس  طفل که
 کردند و ذخایر  ، او را پرستش  در افتاده  روی  یافتند و به  مریم  را با مادرش ، طفل  درآمده خانه

 در  بدیشان   وحی  در خواب و چون12 . گذرانیدند  وی در و مر به طال و کن ، هدایای خود را گشوده
  . کردند  مراجعت  خویش  وطن  دیگر به  از راه  نکنند، پس  بازگشت  نزد هیرودیس  به رسید که
:  ، گفت  ظاهر شده  یوسف  به  خداوند در خواب  فرشته  شدند، ناگاه  روانه  ایشان و چون13   

  ، زیرا که  تو خبر دهم ا به ت  و در آنجا باش  مصر فرار کن  به  را برداشته  و مادرش برخیز و طفل«
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 و مادر  ، طفل  برخاسته  شبانگاه پس14 ». نماید واهد کرد تا او را هالک را جستجو خ  طفل هیرودیس
 خداوند   که  در آنجا بماند، تا کالمی  هیرودیس و تا وفات15  شد  مصر روانه ، بسوی ا برداشتهاو ر
   دید که  هیرودیس چون16» . از مصر پسر خود را خواندم «  گردد که  بود تمام  گفته  نبی  زبان به

 و  لحم  در بیت  را که  اطفالی ، فرستاد و جمیع  شده اند، بسیار غضبناک  نموده  او را سخریه مجوسیان
   قتل  بود، به  نموده ق تحقی  از مجوسیان  که  وقتی  و کمتر موافق  بودند، از دو ساله  آن  نواحی تمام

   شنیده  در رامه آوازی«18 : شد  بود، تمام  شده  گفته  نبی  ارمیای  زبان  به  که  کالمی آنگاه17 .رسانید
پذیرد زیرا  نمی  کند و تسلی  می  خود گریه  فرزندان  برای  راحیل  که  عظیم  و ماتم  و زاری شد، گریه

  ». نیستند که
 ظاهر   در خواب یوسف  خداوند در مصر به   فرشته ، ناگاه  یافت  وفات  هیرودیس اما چون19   

صد  ق  که  شو زیرا آنانی  روانه  اسرائیل  زمین ، به  را برداشته  و مادرش برخیز و طفل«20 : ، گفت شده
   اسرائیل  زمین  و به  و مادر او را برداشت ، طفل  برخاسته پس21 ». شدند  داشتند فوت  طفل جان
کند، از   می  پادشاهی  بر یهودیه  پدر خود هیرودیس  جای  به کالؤس ار  شنید که اما چون22. آمد
  ای ده در بل و آمده23 .  برگشت  جلیل  نواحی ، به  یافته  وحی  ترسید و در خواب  سمت  بدان رفتن
  ده خوان  ناصری به «  شود که  بود تمام  شده  انبیا گفته  زبان  به  شد، تا آنچه  ساکن  ناصره  به' مسمی

  ».خواهد شد
  
  

،   کرده  ظاهر شد و موعظه  یهودیه  در بیابان  تعمید دهنده ، یحیی  ایام و در آن3    

  ».  است  نزدیک  آسمان  کنید، زیرا ملکوت توبه«2:  گفت می
 در  ای  ندا کننده صدای«: گوید ، می  از او خبر داده  نبی  اشعیای  آنکه  است زیرا همین3   
 شتر   از پشم  لباس  یحیی و این4» . نمایید  او را راست  خداوند را مهیا سازید و طرق ه را  که بیابان
  .بود  می  بری  و عسل  او از ملخ  بر کمر و خوراک ، و کمربند چرمی داشت می

  و به6 آمدند،  می  اردن نزد او بیرون  حوالی  و جمیع  یهودیه  و تمام ، اورشلیم  وقت در این5   
  .یافتند  تعمید می  از وی ، در اردن  کرده  خود اعتراف گناهان
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  آیند، بدیشان  می  تعمید وی  بجهت  را دید که  و صدوقیان  از فریسیان  بسیاری  چون پس7   
   شایسته  ثمره ناکنو8  بگریزید؟  آینده  از غضب کرد که   شما را اعالم ، که زادگان  افعی ای«:  گفت
 شما  ، زیرا به  است  پدر ما ابراهیم  مدهید که خاطر خود راه  را به  سخن اینو 9  بیاورید، توبه
 بر   تیشه و الحال10 . برانگیزاند  ابراهیم  برای دان سنگها فرزن  از این  که  خدا قادر است گویم می

   افکنده  و در آتش ، بریده نیکو نیاورد  ثمره  که  هر درختی ، پس  است  شده  نهاده  درختان ریشه
 تواناتر  آید از من  می  بعد از من  او که لکن.  دهم  تعمید می  توبه  جهت  به  آب  شما را به من11 .شود
او 12 . تعمید خواهد داد  و آتش القدس  روح ؛ او شما را به  او نیستم  نعلین  برداشتن  الیق  که است
   را در انبار ذخیره  خویش ، گندم  کرده ک خود را نیکو پا  دارد و خرمن  خود را در دست غربال

  ».واهد سوزانیدپذیرد خ  نمی  خاموشی  که  را در آتشی  کاه خواهد نمود، ولی
   او را منع اما یحیی14 . آمد تا از او تعمید یابد  یحیی نزد  اردن  به  از جلیل  عیسی آنگاه13   
  »؟ آیی  می  و تو نزد من یابمد  از تو تعمی  که  دارم  احتیاج من«:  ، گفت نموده

   تا تمام  است  مناسب  ما را همچنین  بگذار زیرا که ناآل«:   گفت  وی  در جواب عیسی15   
  ».  رسانیم  کمال  را به عدالت
   در ساعت  برآمد که ، فورا از آب  تعمید یافت  چون اما عیسی16 .  او را واگذاشت  پس  
  آنگاه17 .آید  می ، بر وی  کرده  نزول ی کبوتر  مثل  خدا را دید که ح شد و رو  گشاده  بر وی آسمان
  ».  از او خشنودم  که  من  پسر حبیب  است این «  در رسید که  از آسمان خطابی

  
  

و 2.  نماید  او را تجربه  تا ابلیس شد  برده  بیابان  به  روح  دست  به  عیسی آنگاه4    

اگر «:  ، گفت  نزد او آمده  کننده  تجربه پس3.  گردید ، آخر گرسنه داشت   روز روزه  شبانه  چهل چون
   نان  محض  نه  انسان  است مکتوب«:   گفت در جواب4 ». شود  سنگها نان ، بگو تا این پسر خدا هستی

  شهر  او را به  ابلیس آنگاه5» . خدا صادر گردد  از دهان  که ای  هر کلمه  به کند، بلکه  می زیست
 زیر انداز،  ، خود را به اگر پسر خدا هستی«:   گفت  وی به6 ،  برپا داشته  هیکل  و بر کنگره برد مقدس

د،  خود برگیرن  دستهای  دهد تا تو را به  تو فرمان  خود را درباره  فرشتگان  که  است زیرا مکتوب
 خود را  اوند خدای خد ست ا و نیز مکتوب«:   را گفت  وی عیسی7 ». خورد  سنگی  به مبادا پایت
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 آنها را بدو   و جالل  جهان  ممالک  بسیار بلند برد و همه  کوهی  او را به  ابلیس پس8 ».  مکن تجربه
  آنگاه10 ».  تو بخشم  را به  همه  این، همانا  کنی  مرا سجده اگر افتاده«:   گفت  وی به9،   داده نشان
 و   کن  خود را سجده  خداوند خدای  که  است ، زیرا مکتوب ن شیطا دور شو ای«:   را گفت  وی عیسی

  ، او را پرستاری  آمده  فرشتگان  او را رها کرد و اینک  ابلیس در ساعت11» . نما  عبادت او را فقط
  .نمودند می

   را ترک و ناصره13  شد،  روانه  جلیل ، به  است شده گرفتار   یحیی  شنید که  عیسی و چون12   
 گردد  تا تمام14 . شد  ساکن  و نفتالیم ود زبولون دریا در حد  کناره ، به  کفرناحوم ، آمد و به هکرد
   طرف  دریا آن ، راه  نفتالیم  و زمین  زبولون زمین « که15  بود  شده  گفته  نبی  اشعیای  زبان  به آنچه

  دیار  دیدند و برنشینندگان عظیم   بودند، نوری  ساکن  در ظلمت  که قومی16 ها؛ ، جلیل امت دنار
 کنید  توبه«:   کرد و گفت  شروع  موعظه  به  عیسی  هنگام از آن17 ». تابید  نوری  آن  و سایه موت

  ».  است  نزدیک  آسمان یرا ملکوتز
   به'  مسمی  شمعون خرامید، دو برادر یعنی  می  جلیل  دریای  کناره  به  عیسی و چون18   
:   گفت بدیشان19 .اندازند، زیرا صیاد بودند یا می در در  دامی  را دید که  اندریاس رش و براد پطرس

  روانه  او ، از عقب  دامها را گذارده در ساعت20 ».  گردانم شما را صیاد مردم آیید تا   من از عقب«
یوحنا را دید    و برادرش ، پسر زبدی  یعقوب  دو برادر دیگر یعنی  از آنجا گذشت و چون21 .شدند
در 22.  نمود  را نیز دعوت کنند؛ ایشان  می  خود را اصالح ، دامهای  زبدی  با پدر خویش  در کشتی که
  . شدند  او روانه ، از عقب  کرده  و پدر خود را ترک ، کشتی حال

   ملکوت  بشارت ، به  داده  تعلیم  ایشان  و در کنایس گشت  می  جلیل  در تمام و عیسی23   
  شهرت  سوریه  او در تمام و اسم24 .داد  را شفا می  و هر درد قوم ض نمود و هر مر  همی وعظهم

 و  و مصروعان تال بودند و دیوانگان و دردها مب  امراض  انواع  به  که  مریضانی ، و جمیع یافت
 و  دیکاپولس و   بسیار از جلیل و گروهی25.  را شفا بخشید  را نزد او آوردند، و ایشان مفلوجان

  . شدند  او روانه  در عقب دن ار  طرف  و آن  و یهودیه ورشلیما
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 نزد او   شاگردانش ست او بنش  که  آمد و وقتی ، بر فراز کوه  بسیار دیده و گروهی5    

  :  داد و گفت  را تعلیم ، ایشان  خود را گشوده  دهان آنگاه2 .حاضر شدند
  خوشابحال4 .  است  ایشان  از آن  آسمان  زیرا ملکوت،  در روح  مسکینان خوشابحال«3   
 . خواهند شد  زمین  وارث ا ایشان، زیر  حلیمان خوشابحال5 .  خواهند یافت  تسلی زیرا ایشان،  ماتمیان

،  کنندگان  رحم خوشابحال7.  سیر خواهندشد ، زیرا ایشان لت عدا  و تشنگان  گرسنگان خوشابحال6
 . خدا را خواهند دید  زیرا ایشان، دالن  پاک خوشابحال8 . خواهد شد  کرده  رحم  بر ایشانزیرا

  کشان  زحمت خوشابحال10.  خواهند شد  خدا خوانده  پسران ، زیرا ایشان کنندگان  صلح خوشابحال9
 گویند   شما را فحش  باشید چون خوشحال11 .  است  ایشان  از آن  آسمان کوت، زیرا مل  عدالت برای
   باشید و شادی خوش12 . گویند  بر شمـا کاذبانه  بـدی  هـر سخـن ا رسانند، و بخاطر مـنو جف
 از شمـا جفـا   قبل  همینطور بر انبیای  به  زیرا که  است  عظیم  نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم
  .رسانیدند می

 شود؟ دیگر   باز نمکین چیز  کدام  فاسد گردد، به  اگر نمک لیکن!  جهانید شما نمک«13   
 بنا  هی بر کو  که شهری. شما نور عالمید14.  شود  مردم ، پایمال  افکنده  بیرون  ندارد جز آنکه مصرفی

   تا بر چراغدان  نهند، بلکه  را زیر پیمانه افروزند تا آن  را نمی و چراغ15 . کرد  پنهان شود، نتوان
 بگذارید نور شما  همچنین16. بخشد  می  باشند، روشنایی خانه در   که  کسانی  همه  به گذارند؛ آنگاه

  . تمجید نمایند  است  در آسمان ه، پدر شما را ک  شما را دیده  نیکوی  بتابد تا اعمال بر مردم
   نمایم طل تا با ام نیامده.   سازم  انبیا را باطل  یا صحف  تا تورات ام  آمده  مبرید که گمان«17   

 از  ای  یا نقطه  نشود، همزه  زایل  و زمین ، تا آسمان گویم  شما می  به زیرا هر آینه18 .  کنم م تا تما بلکه
 را   کوچکترین  احکام  از این  یکی  هر که پس19.  شود  واقع  نخواهد شد تا همه  هرگز زایل تورات

 آورد   بعمل اما هر که. ود ش  شمرده  کمترین  آسمان  دهد، در ملکوت  تعلیم  چنین  مردم بشکند و به
  ، تا عدالت گویم  شما می زیرا به20.  خواهد شد  خوانده  بزرگ  آسمان  نماید، او در ملکوت و تعلیم

  . نخواهید شد  هرگز داخل  آسمان  ملکوت  نشود، به  افزون  و فریسیان  کاتبان شما بر عدالت
 ". شود  کند سزاوار حکم  قتل  که و هر  مکن قتل"   است  شده  گفته  اولین  به اید که شنیده«21   

 باشد و هر   حکم  گیرد، مستوجب  خشم سبب  برادر خود بی  به ، هر که گویم  شما می  به  من لیکن22
 . بود  جهنم  آتش  گوید، مستحق ق احم  باشد و هر که  قصاص  برادر خود را راقا گوید، مستوجب که
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  دارد،  بر تو حقی  برادرت ید که آ  خاطرت  و آنجا به  ببری  قربانگاه به خود را   هدیه  هرگاه پس23
 خود  ، هدیه عد آمده نما و ب  صلح  با برادر خویش ، اول  واگذار و رفته  قربانگاه  خود را پیش هدیه24

   قاضی ا به، تو ر ، مبادا مدعی  کن  صلح  هستی  در راه  با وی  که  خود مادامی با مدعی25 . را بگذران
  ، که گویم  تو می  به هرآینه26 .  شوی  افکنده  کند و در زندان  تسلیم  داروغه ، تو را به سپارد و قاضی

  . آمد  نخواهی رگز از آنجا بیرون، ه  آخر را ادا نکنی تا فلس
  ، هر کس مگوی  شما می  به  من لیکن28 ". زنا مکن"   است  شده  گفته ین اول  به اید که شنیده«27   

 تو   راستت  اگر چشم پس29 . ت اس  خود با او زنا کرده  در دل  دم  اندازد، همان  نظر شهوت  زنی به
   تباه  از اعضایت  عضوی  که  است  و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن  کن را بلغزاند، قلعش

 و   کن  تو را بلغزاند، قطعش  راستت دستو اگر 30 . شود  افکنده  در جهنم  بدنت ام تم گردد، از آنکه
کل    تو نابود شود، از آنکه  از اعضای  عضوی  که  است از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتر آن

  . شود  افکنده  در دوزخ جسدت
  لیکن32.  بدو بدهد ای  نامه جوید، طالق   خود مفارقت  از زن  هر که  است  شده و گفته«31   

 او   زنا کردن  خود را از خود جدا کند باعث  زنا، زن  بغیر علت ، هر کس گویم ا می شم  به من
  . باشد  کند، زنا کرده  را نکاح  مطلقه  زن باشد، و هر که می

 خود را  ایه  قسم  مخور، بلکه  دروغ قسم"   که  است  شده  گفته  اولین  به اید که باز شنیده«33   
  رش ع  زیرا که  آسمان  به  مخورید، نه هرگز قسم ، گویم  شما می  به  من یکنل34 ".  خداوند وفا کن به

   عظیم  شهر پادشاه یرا که ز  اورشلیم  به ، و نه انداز او است  پای  زیرا که  زمین  به و نه35 ، خداست
   سخن بلکه37 .کرد  توانی  نمی ا سفید یا سیاه ر  مویی ، زیرا که  یاد کن  سر خود قسم  به و نه36 ، است

  .  از شریر است  بر این  زیاده  باشد زیرا که  نی  و نی  بلی شما بلی
   به  من لیکن39 "  دندانی  به  و دندانی  چشمی ه ب چشمی".   است  شده  گفته اید که شنیده«38   
 را نیز  ریند، دیگ ز  تو طپانچه  راست  رخساره  به  هر که  مکنید بلکه ، با شریر مقاومت گویم شما می

 خود را نیز بدو  د، عبای تو را بگیر  خواهد با تو دعوا کند و قبای و اگر کسی40 ،  او بگردان سوی به
 از تو  هر کس42 . او برو  همراه ور سازد، دو میل مجب  میل  یک  تو را برای  کسی و هرگاه41 واگذار،
  ».  خود را مگردان واهد، روی از تو خ  قرض  که  و از کسی  کند، بدو ببخش سؤال

 ".  کن  خود عداوت نما و با دشمن   خود را محبت همسایه"  است  شده  گفته اید که شنیده«43   
   خود برکت کنندگان  لعن  نمایید و برای  خود را محبت  دشمنان  که گویم  شما می  به اما من44
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 دهد و جفا رساند،   شما فحش  به  هر که  کنید و به  کنند، احسان  از شما نفرت  که  آنانی بطلبید و به
 خود را بر   آفتاب  شوید، زیرا که  پسران  است  در آسمان تا پدر خود را که45 د، خیر کنی دعای
   را محبت  آنانی زیرا هرگاه46. باراند  می  و ظالمان  بر عادالن سازد و باران  می  طالع  و نیکان بدان

  و هرگاه47 ؟کنند  نمی  چنین  اجر دارید؟ آیا باجگیران نمایند، چه  می  محبت شما را نمایید که
 شما  پس48 کنند؟  نمی  چنین ؟ آیا باجگیران دارید  فضیلت  گویید چه  سالم  خود را فقط برادران
  .  است  کامل  است  در آسمان  پدر شما که  باشید چنانکه کامل

  
  

 بجا میاورید تا شما را ببینند و اال نزد پدر   مـردم  خـود را پیش زنهـار عدالت«6    

   خود کرنا منواز چنانکه ، پیش  دهی  صدقه  چون پس2.  ندارید ، اجری  است  در آسمان خود که
 اجر خود  گویم  می شما  به هرآینه.  یابند  اکرام کنند، تا نزد مردم  و بازارها می  در کنایس ریاکاران
  نشود، کند مطلع می   راستت  دست  تو از آنچه  چپ ، دست  دهی  صدقه  تو چون هبلک3 .اند را یافته

  . تو، تو را آشکارا اجر خواهد داد  بین  باشد و پدر نهان  تو در نهان تا صدقه4
  های  و گوشه  در کنایس  دارند که  زیرا خوش  مباش ، مانند ریاکاران  کنی  عبادت و چون«5   
   اجر خود را تحصیل مگوی  شما می  به هرآینه.  را ببینند  ایشان  نماز گذارند تا مردم، ها ایستاده کوچه
 در  ، پدر خود را که  شو و در را بسته  خود داخل  حجره ، به  کنی  عبادت  تو چون لیکن6 .اند نموده
 کنید،   عبادت و چون7 .را آشکارا جزا خواهد داد  تو، تو  بین  نما؛ و پدر نهان  عبادت  است نهان

   مستجاب  زیاد گفتن سبب  به برند که  می  گمان  مکنید زیرا ایشان ها تکرار باطل مانند امت
 از او   از آنکه داند پیش  شما را می  پدر شما حاجات  مباشید زیرا که  ایشان  مثل پس8. شوند می

  . کنید سؤال
  : اینطور دعا کنید  شما به پس«9   

  . باد  تو مقدس ، نام  در آسمانی  پدر ما که ای" 
  . شود  نیز کرده بر زمین،   است  در آسمان  تو چنانکه اراده.  تو بیایـد ملکوت10 
  .  ما بده  ما را امروز به  کفاف نان11 
  . بخشیم  خود را می نیز قرضداران ما   چنانکه  ما را ببخش های و قرض12 
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  .  ده ز شریر ما را رهایی ا بلکه میاور،  و ما را در آزمایش13 
  ". ، آمین  تو است باد از آن تا ابداآل  و جالل  و قوت  زیرا ملکوت

 شما، شما را نیز خواهد   بیامرزید، پدر آسمانی  را بدیشان  مردم  تقصیرات زیرا هرگاه«14   
  .اهد آمرزید شما را نخو  تقصیرهای  را نیامرزید، پدر شما هم  مردم اما اگر تقصیرهای15 .آمرزید
 را تغییر   خویش  صورت  ترشرو مباشید زیرا که  دارید، مانند ریاکاران  روزه اما چون«16   

 تو  لیکن17. اند  اجر خود را یافته گویم می شما   به هرآینه. دار نمایند  روزه دهند تا در نظر مردم می
،  دار ننمایی  روزه تا در نظر مردم18   خود را بشوی  و روی  کن  تدهین، سر خود را  داری  روزه چون
  . تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد  بین ؛ و پدر نهان  است  در نهان  که  در حضور پدرت بلکه

   که رساند و جایی  می  زیان  بید و زنگ  که  نیندوزید، جایی  خود بر زمین گنجها برای«19   
   که  بیندوزید، جایی  خود در آسمان  گنجها بجهت هبلک20. نمایند  می زنند و دزدی  می ب نق دزدان

  زیرا هرجا گنج21. کنند  نمی زنند و دزدی  نمی قب ن  دزدان  که رساند و جایی  نمی  زیان بید و زنگ
  . تو نیز در آنجا خواهد بود  دل تو است
اما اگر 23ود؛  ب  روشن  بدنت  باشد تمام ط بسی  چشمت  هرگاه ؛ پس  است  چشم  بدن چراغ«22   
   باشد، چه  ظلمت  در تو است  که  اگر نوری پس. باشد  می  تاریک  جسدت ، تمام  تو فاسد است چشم
  !  است  عظیمی ظلمت

   دارد و با دیگری  نفرت تواند کرد، زیرا یا از یکی  نمی  دو آقا را خدمت  کس هیچ«24   
   خدا و ممونا را خدمت  که  است محال. شمارد چسبد و دیگر را حقیر می  می  یکی ، و یا به محبت
  .کنید

 آشامید و   خورید یا چه  چه  مکنید که  خود اندیشه ، از بهر جان گویم  شما می  به بنابراین«25   
 هوا  مرغان26 ؟  بهتر نیست  از پوشاک  و بدن ک، از خورا آیا جان.  بپوشید  چه  خود که  بدن  برای نه

 شما آنها  کنند و پدر آسمانی  می  در انبارها ذخیره دروند و نه  می کارند و نه  می  نه را نظر کنید که
  اند ذراعی تفکر بتو  به  از شما که و کیست27 بهتر نیستید؟  آیا شما از آنها بمراتب. پروراند را می

 نمو  کنید، چگونه   تأمل  چمن اندیشید؟ در سوسنهای می  چرا  لباس و برای28  خود افزاید؟ بر قامت
 خود   جالل  با همه  هم  سلیمان گویم  شما می  به لیکن29 !ریسند  می کشند و نه  می  محنت نه! کنند می

 و فردا در تنور   امروز هست  صحرا را که  اگر خدا علف پس30.  نشد  از آنها آراسته  یکی چون
 مکنید و   اندیشه پس31 ؟'  اولی  شما را از طریق آیا نه  ایمانان  کم  بپوشاند، ای شود چنین  می افکنده
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ها   چیزها امت  این  جمیع  در طلب زیرا که32 .  بپوشیم  یا چه  بنوشیم  یا چه  بخوریم مگویید چه
 خدا و   ملکوت  اول لیکن33 . دارید  چیز احتیاج  همه  بدین داند که  شما می اما پدر آسمانی. باشند می

 فردا مباشید زیرا   در اندیشه پس34 .د شما مزید خواهد ش  برای  همه  این د که او را بطلبی عدالت
  .  است  امروز کافی  امروز برای بدی.  خود را خواهد کرد فردا اندیشه

  
  

 کنید بر شما نیز   حکم  که  طریقی زیرا بدان2 . نشود  مکنید تا بر شما حکم حکم«7    

 را   خس  که  است و چون3.  شما خواهند پیمود  پیمایید برای که  ای  پیمانه  خواهد شد و بدان حکم
 برادر خود   به یا چگونه4 ؟ یابی  نمی  خود داری  در چشم ه را ک  و چوبی بینی  برادر خود می در چشم

  ای5 ؟  تو است  در چشم  چوب  و اینک"  کنم  بیرون  را از چشمت  تا خس  ده اجازت"  گویی می
   برادرت  را از چشم  دید تا خس  خواهی  نیک ، آنگاه  کن  خود بیرون  را از چشم  چوب ریاکار، اول

  !  کنی بیرون
 اندازید،   گرازان  خود را پیش  مرواریدهای  مدهید و نه  سگان ، به  است  مقدس آنچه«6   

  .، شما را بدرند  کنند و برگشته مبادا آنها را پایمال
 شما   برای ؛ بکوبید که  خواهید یافت  خواهد شد؛ بطلبید که ما داده ش  به  کنید که سؤال«7   
بکوبد    کند و هر که  بطلبد، دریافت  که  کند، یابد و کسی  سؤال زیرا هر که8 . خواهد شد باز کرده

 بدو   از او خواهد و سنگی  نانی  پسرش  از شما که  است  آدمی و کدام9 . خواهد شد  او گشاده برای
   شریر هستید، دادن  شما که  هرگاه پس11 بدو بخشد؟   خواهد ماری یا اگر ماهی10 دهد؟

 نیکو   چیزهای  است  در آسمان  پدر شما که دانید، چقدر زیاده  اوالد خود می  نیکو را به های بخشش
شما کنند، شما    به  مردم  خواهید که لهذا آنچه12 !کنند خواهد بخشید  می ز او سؤال ا  که  آنانی را به

  . انبیا  و صحف  تورات  است  کنید، زیرا این  همچنان نیز بدیشان
   به  مؤدی  که  طریقی  آن  است  در و وسیع  آن  است زیرا فراخ.  شوید  داخل از در تنگ«13   
   آن  در و دشوار است  آن  است زیرا تنگ14 .شوند بسیارند  می  داخل  بدان ه ک  و آنانی  است هالکت
  .اند  کم  آن  و یابندگان  است  حیات  به  مؤدی  که طریقی
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،   باطن در آیند ولی میشها نزد شما می   لباس  به  احتراز کنید، که  کذبه اما از انبیای«15   
خار و انجیر آیا انگور را از .   خواهید شناخت  ایشان های  را از میوه ایشان16 .باشند  می  درنده گرگان
 بد   بد، میوه آورد و درخت  نیکو می  نیکو، میوه  هر درخت همچنین17 چینند؟  می خسرا از 

   که هر درختی19.  نیکو آورد  بد میوه  درخت  نه بد آورد، و  میوه  خوب تواند درخت نمی18. آورد می
 را خواهید  ، ایشان  ایشان های لهذا از میوه20.  شود  افکنده  و در آتش  نیکو نیاورد، بریده میوه

  . شناخت
   اراده  آنکه  گردد، بلکه  آسمان  ملکوت  گوید داخل"خداوند، خداوند" مرا   هر که نه«21   
خداوندا، خداوندا، آیا ":   روز مرا خواهند گفت بسا در آن22 . بجا آورد  است  در آسمان را کهپدر م

 بسیار ظاهر  معجزات تو   نام  و به  نکردیم  تو دیوها را اخراج  اسم  و به  ننمودیم  تو نبوت  نام به
   از من  بدکاران ای!  هرگز شما را نشناختم"   که  گفت  صریحا خواهم  ایشان  به آنگاه23 "؟ نساختیم

  "!دور شوید
  کنم  می  دانا تشبیه  مردی  مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به  سخنان  این  هر که پس«24   

   خانه ، بدان  گردید و بادها وزیده ، سیالبها روان  باریده و باران25 . بنا کرد  را بر سنگ خود  خانه که
  ، به  مرا شنیده  سخنان  این و هر که26 . بود  بنا شده  بر سنگ  زیرا که نگردید زورآور شد و خراب

، سیالبها   باریده و باران27 . بنا نهاد  خود را بر ریگ  خانه  ماند که  نادان  مردی  نکرد، به آنها عمل
  ». بود  عظیم  آن  گردید و خرابی  زور آورد و خراب  خانه ، بدان  شد و بادها وزیده جاری

  زیرا که29 افتادند،   او در حیرت از تعلیم   گروه  کرد، آن  را ختم  سخنان  این  عیسی و چون28   
  .  کاتبان ثل م داد و نه  می لیم تع  قدرت  صاحب  را چون ایشان

  
  

   ناگاه که2 . شدند  او روانه  بسیار از عقب  زیر آمد، گروهی  به  او از کوه و چون8    

 ».  مرا طاهر سازی توانی ، می هی خداوند اگر بخوا ای«:  ، گفت  نموده  آمد و او را پرستش ابرصی
 طاهر  او  فورا برص  که»!؛ طاهر شو خواهم می«:   نمود و گفت ، او را لمس  آورده  دست عیسی3

   بنما و آن  کاهن ، خود را به  رفته  بلکه  ندهی  را اطالع زنهار کسی«:   بدو گفت عیسی4 . گشت
  ». باشد  شهادتی  ایشان  تا بجهت  فرمود، بگذران  موسی  را که ای هدیه
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:  گفت6،  نموده   آمد و بدو التماس  نزد وی ای  شد، یوزباشی  وارد کفرناحوم  عیسی و چون5   
  من«:  گفت  بدو عیسی7 ».  است  متألم  و بشدت  خوابیده  در خانه  مفلوج  من  خداوند، خادم ای«

   من  زیر سقف  که ام  نی  آن خداوندا، الیق«:   گفت  در جواب یوزباشی8 ». داد ، او را شفا خواهم آمده
   زیر حکم  نیز مردی  من زیرا که9 . یافت خواهد   صحت  من و و خادم بگ  سخنی  فقط بلکه.  آیی

آید و   بیا، می  دیگری رود و به  برو، می  گویم  یکی  به ؛ چون  خود دارم  را زیر دست  و سپاهیان هستم
  ، به  شده  را شنید، متعجب  سخن  این  چون عیسی10» .کند ، می  کار را بکن  خود فالن  غالم به

 شما  و به11 . ام  نیافته  هم  در اسرائیل نی ایما  چنین  که گویم  شما می  به هرآینه«:   خود گفت همراهان
 خواهند   و یعقوب و اسحاق   با ابراهیم  آسمان ، در ملکوت  آمده  و مغرب  بسا از مشرق  که گویم می

 و فشار   گریه  که  جایی  خارجی  خواهند شد، در ظلمت  افکنده  بیرون  ملکوت اما پسران12 ؛ نشست
   در ساعت که»  تو را عطا شود،  ایمانت برو، بر وفق«:   گفت  یوزباشی  به  عیسی پس13 . باشد اندند
  .  یافت  او صحت خادم

.   است ، خوابیده  کرده  تب  که آمد، مادر زن او را دید  پطرس  خانه  به  عیسی و چون14   
   مشغول  ایشان  خدمتگزاری ، به  برخاسته  پس. او را رها کرد  کرد و تب  او را لمس  دست پس15

 را   ارواح  سخنی  نزد او آوردند و محض  را به  از دیوانگان  شد، بسیاری  شام اما چون16.  گشت
   بود تمام  شده  گفته  نبی  اشعیای  زبان  به  که تا سخنی17 . را شفا بخشید  مریضان رد و همه ک بیرون

  ».  ما را برداشت های  و مرض رفتما را گ  های او ضعف « گردد که
   کاتبی آنگاه19 . دیگر روند  کناره  داد تا به ن کثیر دور خود دید، فرما  جمعی  عیسی چون18   
 را  روباهان«:   بدو گفت عیسی20 ».  کنم ، تو را متابعت هرجا رویاستادا «:  ، بدو گفت  آمده پیش

  و دیگری21 ». نیست   سر نهادن  را جای  پسر انسان لیکن.   استها  هوا را آشیانه سوراخها و مرغان
   وی عیسی22» .  کنم ، پدر خود را دفن  تا رفته  ده  مرا رخصت خداوندا اول«:   بدو گفت از شاگردانش

  ». کنند  خود را دفن ، مردگان  مردگان  و بگذار که  کن مرا متابعت«:  را گفت
 در   عظیمی  اضطراب ناگاه24 . او آمدند  از عقب اگردانششد، ش سوار   کشتی  به چون23   

   پیش  شاگردان پس25 . بود ؛ و او در خواب گرفت رو می را ف ، کشتی  امواج دریا پدید آمد، بحدی که
  ای«:   گفت بدیشان26» ! شویم  می  هالک  که را دریابخداوندا، ما «: ، گفتند ، او را بیدار کرده آمده
 پدید   کامل  آرامی  کرد که ، بادها و دریا را نهیب  برخاسته آنگاه»  هستید؟ ، چرا ترسان یمانان ا کم
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 بادها و دریا نیز او را   که  است  مردی  چگونه این«: ، گفتند  نموده  تعجب  اشخاص اما آن27 .آمد
  »!کنند  می اطاعت
،   شده  از قبرها بیرون  دیوانه  شخص رسید، دو  جرجسیان  در زمین  کناره  آن  به و چون28   

  در ساعت29.  عبور کند  نتوانستی  راه ز آن ا کس  هیچ  بودند که  تندخوی بدو برخوردند و بحدی
  ما را قبل تا  ای ؟ مگر در اینجا آمده  کار است اهللا، ما را با تو چه  ابن یا عیسی«: ، گفتند فریاد کرده

،   استدعا نموده دیوها از وی31. چرید  می  دور از ایشان بسیاری گراز  و گله30 »؟  کنی  عذاب از وقت
  در حال» !بروید«:   را گفت ایشان32 ».  ما را بفرست  گرازان  در گله،  کنی  ما را بیرون هرگاه«: گفتند
، در   جسته دریا  به  از بلندی  گرازان  آن الفور همه  فی  گردیدند که  گرازان  گله ، داخل  شده بیرون
  . شدند  هالک آب

 . دادند  را شهرت  دیوانگان جرای و ما  حادثه  آن  شهر رفتند و تمام ، به  گریخته اما شبانان33   
 از   که نمودند  او را دیدند، التماس چون.  آمد  بیرون  عیسی  مالقات  شهر برای  تمام و اینک34

  . رود  بیرون حدود ایشان
  
  

  . آمد  شهر خویش ، عبور کرد و به  سوار شده  کشتـی  به پـس9    

 را دید،   ایشان  ایمان  عیسی چون.  آوردند ، نزد وی  را بر بستر خوابانیده  مفلوجی ناگاه2   
  ». شد  آمرزیده  گناهانت  دار که  فرزند، خاطر جمع ای«:   را گفت مفلوج

 را   ایشان  خیاالت عیسی4 ».گوید فر می ک  شخص این«:  با خود گفتند  از کاتبان  بعضی آنگاه3   
،  تر است  سهل زیرا کدام5 دهید؟  می خاطر خود راه  فاسد به  خیاالت از بهر چه«:  ، گفت  نموده درک
   پسر انسان  تا بدانید که لیکن6 ؟  بخرام  برخاسته  آنکه یا گفتن شد   تو آمرزیده  گناهان  اینکه گفتن

برخیز و بستر خود را «:   را گفت  مفلوج آنگاه»  ...  هست  زمین  بر روی ن گناها  آمرزیدن را قدرت
   این  چون  گروه و آن8 !  خود رفت  خانه ، به  برخاسته در حال7 »! شو  خود روانه  خانه ، به شتهبردا
جید  بود، تم  عطا فرموده  مردم  به  قدرت  نوع  این  را که ، خدایی  شده  را دیدند، متعجب عمل

  .نمودند
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بدو .  دید  نشسته گاه  باج  به  متی  به'  را مسمی ، مردی گذشت  از آنجا می  عیسی چون9   
 او در   شـد چـون و واقـع10 . شد  روانه  وی ، از عقب رخاسته ب در حال» .  کن مرا متابعت«:  گفت
   و شاگردانش ، با عیسـی ه آمد  و گناهکاران  از باجگیران  جمعی  بود که  غـذا نشسته  به خانه

  .بنشستند
 و  رانچرا استـاد شمـا با باجگیـ«:  او گفتند  شاگردان  دیدند، به  چون و فریسیان«11   

   به  احتیاج ریضان م  بلکه  تندرستان نه«:   شنید، گفت  چون عیسی12 »خورد؟  غذا می گناهکاران
  ام ، زیـرا نیامـده"  قربانی  نه خواهم  می رحمت"  د که کنی  را دریافت ، این  رفته لکن13 . دارند طبیب

  ».  نمایم  دعوت  توبه  را به ان گناهکار  را بلکه تا عادالن
 بسیار   روزه  ما و فریسیان  که  است چون«: ، گفتند  آمده  نزد وی  یحیی  شاگردان آنگاه14   

،   عروسی  خانه آیا پسران«:   گفت  بدیشان عیسی15» دارند؟  نمی  تو روزه  شاگردان ، لکن داریم می
   داماد از ایشان آید که  می  ایامی کن کنند؟ و ل انند ماتمتو ، می  است  داماد با ایشان  که مادامی
 نو   از پارچه ای  پاره  کهنه  بر جامه کس و هیچ16 .  خواهند داشت  روزه  هنگام  آن شود؛ در گرفته
 نو را  و شراب17 .شود  بدتر می گردد و دریدگی  می جدا  از جامه  وصله آن  کند زیرا که  نمی وصله

   شراب بلکه.  گردد  و مشکها تباه  ریخته ، شراب  شده ریزند واال مشکها دریده  نمی  کهنه در مشکهای
  ». باشد ریزند تا هر دو محفوظ  نو می نو را در مشکهای

،   نموده  آمد و او را پرستش  رئیسی  ناگاه  که گفت  می  را بدیشان  سخنان او هنوز این18   
 ».خواهد کرد   زیست  گذار که  خود را بر وی  بیا و دست لکن.   است  مرده  دختر من اکنون«:  گفت

   مدت  که  زنی و اینک20 . شد  او روانه ، از عقب برخاسته خود   شاگردان  اتفاق  به  عیسی پس19
زیرا 21  نمود،  او را لمس  ردای ، دامن  او آمده بود، از عقب  مبتال می  استحاضه  مرض  به  سال دوازده

  ، نظر بر وی  برگشته عیسی22» .  شفا یابم ، هرآینه  کنم  را لمس  ردایش اگر محض«:  بود با خود گفته
   زن  آن در ساعت »!  است  تو را شفا داده  ایمانت  زیرا که  باش  دختر، خاطرجمع ای«:  ، گفت انداخته

 را  کنندگان  از شورش  و گروهی گران  در آمد، نوحه  رئیس  خانه  به  عیسی و چون23 .رستگار گردید
   سخریه  بر وی ایشان» .  است  در خواب  بلکه  دهید، زیرا دختر نمرده راه«:   گفت بدیشان24،  دیده

   در ساعت  که  را گرفت دختر  آن ، دست  شده  شدند، داخل  بیرون  گروه  آن اما چون25 .کردند
  .  یافت  شهرت  مرزوبوم  آن  کار در تمام و این26 . برخاست
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پسر «: ، گفتند  او افتاده  در عقب ، دو کور فریادکنان رفت  می  مکان  از آن  عیسی و چون27   
:   گفت  بدیشان عیسی. دند دو کور نزد او آم  در آمد، آن  خانه  به و چون28 »!  کن داودا، بر ما ترحم

   چشمان در ساعت29» . خداوندا بلی«:  گفتندش»  کرد؟ توانم  کار را می  این  دارید که آیا ایمان«
   باز شد و عیسی  چشمانشان در حال30 ». شما بشود  به  ایمانتان ر وفقب«:  ، گفت  کرده  را لمس ایشان
   آن ، او را در تمام  رفته  بیرون اما ایشان31 ». نیابد  اطالع زنهار کسی «  که تأکید فرمود  را به ایشان
 . را نزد او آوردند  گنگ ای وانه دی رفتند، ناگاه  می  بیرون  ایشان  که و هنگامی32.  دادند  شهرت نواحی

 امر  نین چ در اسرائیل«: ، گفتند  شده  در تعجب ، گویا گردید و همه  شد، گنگ  دیو بیرون و چون33
  ».کند  می  دیوها، دیوها را بیرون  رئیس  واسطه به«:  گفتند  فریسیان لیکن34 ». بود  نشده هرگز دیده

   ملکوت  بشارت ، به  داده  تعلیم  ایشان کنایس ، در  گشته  شهرها و دهات  در همه و عیسی35   
   بر ایشان یر دید، دلش کث  جمعی و چون36 .داد ا شفا می ر  مردمج و رن نمود و هر مرض  می موعظه
 خود   شاگردان  به آنگاه37 . بودند  و پراکنده لحا ، پریشان شبان  مانند گوسفندان بی  زیرا که بسوخت

 در حصاد   حصاد استدعا نمایید تا عمله  از صاحب پس.   کم  عمله  لیکن  است حصاد فراوان«:  گفت
  ».خود بفرستد

  
  

 آنها را   داد که  پلید قدرت  را بر ارواح ، ایشان یده شاگرد خود را طلب و دوازده10    

   شمعون اول:   است  این  رسول  دوازده و نامهای2 . را شفا دهند و رنجی  کنند و هر بیماری بیرون
 و برتولما؛ توما  فیلپس3 یوحنا؛   و برادرش  زبدی بن قوب؛ یع  اندریاس  و برادرش  پطرس  به معروف
   که  اسخریوطی  و یهودای  قانوی شمعون4 ؛  تدی  به  معروف  و لبی  حلفی  بن یعقوب باجگیر؛  و متای

  . نمود او را تسلیم
ها مروید و در   امت از راه«:  ، گفت  کرده  وصیت ، بدیشان  فرستاده  را عیسی  دوازده این5   
روید،   می و چون7 . بروید  اسرائیل شده  گم سفندان نزد گو بلکه6 ، مشوید  داخل  از سامریان بلدی

 را طاهر   را شفا دهید، ابرصان بیماران8 .  است  نزدیک  آسمان  ملکوت  که، گویید  کرده موعظه
 یا  طال یا نقره9 . بدهید اید، مفت  یافته مفت. ید نمای  کنید، دیوها را بیرون  را زنده سازید، مردگان

 یا کفشها یا عصا   یا دو پیراهن دان  سفر، توشه و برای10  مکنید،  خود ذخیره  در کمرهای سم
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 شوید،   داخل  که ای  یا قریه و در هر شهری11 .  خود است  خوراک  مزدور مستحق برندارید، زیرا که
  یا  خانه  به و چون12 . روید  در آنجا بمانید تا بیرون  دارد؛ پس  لیاقت  در آنجا که بپرسید که

 خواهد شد و اگر   واقع  شما بر آن  باشد، سالم  الیق  اگر خانه پس13 ایید؛ نم  سالم درآیید، بر آن
   شما گوش  سخن  نکند یا به  شما را قبول و هر که14.   شما خواهد برگشت  شما به  بود، سالم ناالیق

  گویم ی شما م  به هرآینه15 . خود را برافشانید  پایهای ، خاک  شده  یا شهر بیرون  خانه ندهد، از آن
  . بودتر خواهد  شهر سهل  از آن  و غموره  سدوم  زمین  در روز جزا حالت که

ار و  مارها هوشی  مثل ؛ پس فرستم  می  گرگان  در میان  شما را مانند گوسفندان ، من هان16   
خواهند    مجلسها تسلیم  شما را به  برحذر باشید، زیرا که اما از مردم17 . باشید  ساده  کبوتران چون

، شما را بخاطر   و سالطین و در حضور حکام18  خواهند زد،  خود شما را تازیانه کرد و در کنایس
   کنند، اندیشه  شما را تسلیم اما چون19.  شود ها شهادتی  و بر امت  خواهند برد تا بر ایشان من

 ،  باید گفت  چه  شد کهعطا خواهد شما   به  ساعت  بگویید زیرا در همان  یا چه  چگونه مکنید که
و برادر، برادر را و پدر، 21 .  است  پدر شما، در شما گوینده  روح  شما نیستید بلکه زیرا گوینده20

 خواهند  تل ق  را به ، ایشان  خود برخاسته  بر والدین  خواهند کرد و فرزندان تسلیم   موت فرزند را به
 آخر صبر   تا به  هر که لیکن.  خواهند کرد  از شما نفرت  مردم ، جمیع  من  اسم  جهت و به22رسانید؛ 

   به  فرار کنید زیرا هرآینه  دیگری  شهر بر شما جفا کنند، به  در یک  که و وقتی23.  یابد کند، نجات
  .  نخواهید پرداخت  اسرائیل رهای شه  نیاید، از همه  تا پسر انسان گویم شما می
   شاگرد را که  است کافی25 . برتر  از آقایش  غالم  و نه ست نی  خود افضل شاگرد از معلم24   
  زبول را بعل  خانه  اگر صاحب پس. ود خود ش  آقای  چون  را که  گردد و غالم  استاد خویش چون

   که  مستور نیست  مترسید زیرا چیزی لهذا از ایشان26 . را اش  خانه ، چقدر زیادتر اهلخواندند
  ، در روشنایی گویم  شما می  به  در تاریکی آنچه27 . نشود  معلوم  که  مجهولی نه و  نگردد مکشوف

   روح  قادر بر کشتن  که  جسم و از قاتالن28 . کنید  شنوید بر بامها موعظه وش در گ بگویید، و آنچه
 . یز در جهنم را ن  و جسم  روح ن کرد  بر هالک  قادر است  از او بترسید که  مکنید بلکه اند، بیم نی
   پدر شما به کم ح  از آنها جز به  یکی  آنکه شود؟ و حال  نمی  فروخته  فلس  یک  به آیا دو گنجشک29

  مباشید زیرا شما  ترسان پس31 .  است  شده  سر شما نیز شمرده ی مویها  همه لیکن30 .افتد  نمی زمین
  . هستید  بسیار افضل از گنجشکان
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،   است  در آسمان  نیز در حضور پدر خود که  اقرار کند، من  مردم ش مرا پی  هر که پس32   
 در   در حضور پدر خود که  هم  انکار نماید، من  مردم  مرا پیش اما هر که33 . کرد او را اقرار خواهم

.   بگذارم  بر زمین  تا سالمتی ام  آمده  مبرید که گمان34 .مود ن  او را انکار خواهم  است آسمان
 تا مرد را از پدر خود و دختر را از  ام  آمده زیرا که35.  شمشیر را  بلکه  بگذارم  تا سالمتی ام مدهنیا

 او خواهند   خانه ، اهل  شخص و دشمنان36 .  جدا سازم  را از مادر شوهرش س و عرو مادر خویش
  .بود

 پسر یا دختر   و هر که نباشد  من  دارد، الیق  دوست  از من  پدر یا مادر را بیش و هر که37   
   من قب، از ع  خود را برنداشته  صلیب و هر که38 . نباشد  من  دارد، الیق  دوست ه زیاد را از من

 خود را   جان  سازد و هر که  را هالک  خود را دریابد، آن  جان هر که39 . نباشد  من نیاید، الیق
   و کسی  کرده  کند، مرا قبول  شما را قبول ههر ک40 .  را خواهد دریافت  کرد، آن الک ه بخاطر من

   پذیرد، اجرت  نبی  اسم  را به ای  نبی و آنکه41 . باشد  کرده  مرا قبول  فرستنده،  کرده  مرا قبول که
 از   یکی و هر که42 .  را خواهد یافت ، مزد عادل رفت پذی  عادلی  اسم  را به  عادلی  یابد و هر که نبی
 اجر خود را  گویم  شما می  به  شاگرد نوشاند، هرآینه  نام  سرد را محض  از آب ای کاسه صغار را  این

  ».  نخواهد ساخت ضایع
  
  

 رسانید، از آنجا   اتمام  شاگرد خود به  را با دوازده  وصیت  این  عیسی و چون11    

   مسیح ، اعمال  در زندان  یحیی و چون2 . نماید  دهد و موعظه  تعلیم شان ای  شد تا در شهرهای روانه
   یا منتظر دیگری  تویی  آینده آیا آن«:  گفت بدو3 ،  خود را فرستاده فر از شاگردانرا شنید، دو ن

 دهید  اید، اطالع  و دیده  شنیده  را از آنچه بروید و یحیی«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی4 »؟ باشیم
   زنده  شنوا و مردگان  طاهر و کران آیند و ابرصان تار می رف  به گردند و لنگان  بینا می  کوران که5

  ». نلغزد  در من  که  کسی و خوشابحال6 شنوند؛  می  بشارت شوند و فقیران می
  بجهت «  کرد که  آغاز سخن  یحیی  درباره  جماعت  با آن رفتند، عیسی  می  ایشان و چون7   
   دیدن  بجهت بلکه8 ؟  است  از باد در جنبش  را که یی یا نی بودید؟ آ  رفته  بیابان  چیز به  چه دیدن
 فاخر   رخت  که  آنانی  فاخر در بر دارد؟ اینک  لباس  را که  شدید؟ آیا مردی  چیز بیرون چه
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 را؟   رفتید؟ آیا نبی  چیز بیرون  چه  دیدن  بجهت لیکن9 .باشند  می  پادشاهان های پوشند در خانه می
   من اینک":   است  او مکتوب  درباره  آنکه  است زیرا همان10 ! را  افضلی  از نبی گویم ی شما م  به بلی

 شما   به هرآینه11 ". تو مهیا سازد  روی  تو را پیش  تا راه فرستم  تو می  روی  خود را پیش رسول
  وتچکتر در ملک کو ، لیکن  برنخاست  تعمیددهنده  از یحیی ، بزرگتری  از اوالد زنان  که گویم می

شود   مجبور می  آسمان ، ملکوت ن تا اآل  تعمیددهنده  یحیی و از ایام12 . تر است  بزرگ  از وی آسمان
و اگر 14 .نمودند  اخبار می ا یحیی ت  انبیا و تورات زیرا جمیع13 .ربایند  زور می  را به  آن ارانو جب

   این لیکن16 . شنوا دارد بشنود  گوش هر که15 .یاید باید ب  که  الیاس  است ان کنید، هم خواهید قبول
 را صدا   خویش ، رفیقان تهها نشس  در کوچه  را مانند که ؟ اطفالی  نمایم  چیز تشبیه  چه  را به طایفه
  زیرا که18 ". نزدید ، سینه  کردیم گری نوحه نکردید؛  ، رقص  نواختیم  شما نی برای": گویند می17 ، زده

خورد و   می  آمد که پسر انسان19. گویند دیو دارد آشامید، می  می خورد و نه  می ، نه آمد یحیی
  لیکن.   است  و گناهکاران  باجگیران  پرخور و میگسار و دوست  مردی گویند اینک نوشد، می می

  ».  است  شده  کرده  خود تصدیق  از فرزندان حکمت
شد  در آنها ظاهر   وی  اکثر از معجزات  که شهرهایی   نمود بر آن  مالمت  به  شروع آنگاه20   
  زیرا اگر معجزاتی! صیدا  بیت  بر تو ای وای!   خورزین  بر تو ای وای«21 : بودند  نکرده  توبه زیرا که

   و خاکستر توبه پالس در   مدتی شد، هرآینه  ظاهر می ، در صور و صیدون  در شما ظاهر گشت که
تر خواهد   از شما سهل صیدون صور و   در روز جزا حالت  که گویم  شما می ه ب لیکن22 .نمودند می
   شد زیرا هرگاه  خواهی  سرنگون  جهنم ، به ای  سرافراشته  فلک  تا به  که  کفرناحوم و تو ای23 .بود

 شما  به  لیکن24 .ماند  می  تا امروز باقی هرآینهشد،   ظاهر می  در تو پدید آمد در سدوم  که معجزاتی
  ».تر خواهد بود  از تو سهل  سدوم  زمین  در روز جزا حالت  که گویم می

  ، تو را ستایش  و زمین  آسمان  پدر، مالک ای«:  ، گفت  نموده  توجه ، عیسی  وقت در آن25   
  بلی26 !  فرمودی  مکشوف  کودکان  و به  داشتی  پنهان  و خردمندان  امور را از دانایان  این  که کنم می
  پسر را  و کسی  است  سپرده  من  چیز را به پدر همه27 . منظور نظر تو بود  همچنین ا که پدر، زیر ای
 پسر بخواهد بدو  که  شناسد غیر از پسر و کسی  می  کس  پدر را هیچ شناسد بجز پدر و نه نمی

   خواهم  شما را آرامی نم و   و گرانباران  زحمتکشان  تمام  ای بیایید نزد من28 . سازد مکشوف
  و در باشم  می دل  و افتاده  حلیم  یابید زیرا که  تعلیم  مرا بر خود گیرید و از من یوغ29 .بخشید
  ».  سبک  و بار من  است  خفیف  من زیرا یوغ30 ؛  خواهید یافت  خود آرامی نفوس
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   و شاگردانش گذشت  کشتزارها می  از میان  در روز سبت ، عیسی  زمان در آن12    

 را دیدند، بدو   این  چون اما فریسیان2 .ها آغاز کردند  خوشه  و خوردن ن چید  بودند، به  گرسنه چون
:   را گفت ایشان3 ».  جایز نیست  در سبت  آن  کردن کنند که  می  تو عملی  شاگردان اینک«: گفتند

 خدا در   خانه  طور به چه4  بودند؟  گرسنه  که  کردند، وقتی  داود و رفیقانش اید آنچه مگر نخوانده«
یا 5 .  فقط  بر کاهنان  نبود بلکه ل حال  بر او و رفیقانش  آن  خوردن  را خورد که  تقدمه ، نانهای آمده

  گناه دارند و بی  نمی مت را حر  سبت  در هیکل ، کهنه  سبت  در روزهای اید که  نخوانده در تورات
 را   معنی و اگر این7 !  است  بزرگتر از هیکل نجا شخصی در ای  که گویم می شما   به لیکن6 هستند؟
 پسر  زیرا که8 .نمودید  نمی  را مذمت گناهان بی» ،  قربانی  نه خواهم  می رحمت « کردید که  می درک
  ».  نیز است  روز سبت  مالک انسان

  پس.  حاضر بود  خشکی  دست  شخص  ناگاه که10  درآمد،  ایشان  کنیسه ، به رفتهو از آنجا 9   
.  بر او وارد آورند تا ادعایی» ؟  یا نه  جایز است  شفا دادن آیا در روز سبت«: ، گفتند  پرسیده از وی

   به  در روز سبت  آن  باشد و هرگاه  گوسفند داشته  یک  از شما که کیست«:   گفت  ایشان  به وی11
.   است  از گوسفند افضل  چقدر انسان پس12 آورد؟  و بیرون   افتد، او را نخواهد گرفت ای حفره

» !  خود را دراز کن دست«:   مرد را گفت  آن آنگاه13» .  روا است  کردن ها نیکویی  در سبت بنابراین
  ، بر او شورا نمودند که  رفته  بیرون اما فریسیان14.  گردید  صحیح ، مانند دیگری  دراز کرده پس

  . کنند کچطور او را هال
   پس. او آمدند  بسیار از عقب  شد و گروهی ، از آنجا روانه  نموده  را درک  این عیسی15   
 گردد  تا تمام17 . ندهند  او را شهرت که فرمود   را قدغن و ایشان16  را شفا بخشید،  ایشان جمیع
   که  من  و حبیب  او را برگزیدم  که  من  بنده اینک«18 : بود  شده  گفته  نبی  اشعیای ن زبا  به  که کالمی
 .ها اشتهار نماید  را بر امت صاف نهاد تا ان  خواهم  خود را بر وی روح.   خرسند است  از وی خاطرم

 را نخواهد   خرد شده نی20. ها نخواهد شنید  آواز او را در کوچه  نخواهد کرد و کسی  و فغان نزاع19
   نام و به21 . برآورد  نصرت  را به  انصاف که نخواهد کرد تا آن وش را خام سوخته  نیم  و فتیله شکست
  ». ها امید خواهند داشت او امت
،   کور و گنگ آن   را نزد او آوردند و او را شفا داد چنانکه  کور و گنگ ای  دیوانه آنگاه22   

 »؟ نیست پسر داود   شخص آیا این«: ، گفتند  افتاده  در حیرت  گروه  آن و تمام23 .گویا و بینا شد
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  ، رئیس زبول بعل یاری  کند مگر به  نمی  دیوها را بیرون  شخص این«: ، گفتند  شنیده  فریسیان لیکن24
   بر خود منقسم  که هر مملکتی«:   گفت ، بدیشان  نموده  را درک  ایشان  خیاالت عیسی25 »!دیوها

لهذا اگر 26 . گردد، برقرار نماند  خود منقسمر ب  که ای  یا خانه  شود و هر شهری گردد، ویران
 پایدار   سلطنتش  چگونه پس.  گردد  خود منقسم  بخالف  کند، هرآینه  را بیرون ، شیطان شیطان
   که  یاری  شما آنها را به ، پسران کنم  می  دیوها را بیرون زبول بعل  وساطت  به و اگر من27ماند؟ 
 خدا   روح  به  من  هرگاه لیکن28 . خواهند کرد  بر شما داوری یشان ا  جهت کنند؟ از این  می بیرون

   بتواند در خانه  کسی و چگونه29 .  است  خدا بر شما رسیده  ملکوت ، هرآینه کنم  می دیوها را اخراج
  او  خانه د و پس زورآور را ببند  آن  اول  کند، مگر آنکه  او را غارت  زورآور درآید و اسباب شخصی
 . سازد  نکند، پراکنده  جمع ا من ب  و هر که  است  من ، برخالف  نیست  با من هر که30  کند؟ را تاراج

  القدس  روح  کفر به شود، لیکن  می  آمرزیده  و کفر از انسان  گناه  هر نوع گویم  رو، شما را می از این31
   که  شود اما کسی  گوید، آمرزیده نی سخ  پسر انسان  برخالف و هرکه32 . عفو نخواهد شد از انسان
  یا درخت33 . نخواهد شد ، هرگز آمرزیده ینده آ  و در عالم  عالم  گوید، در این القدس  روح برخالف

 از  خت در  را فاسد، زیرا که اش  را فاسد سازید و میوه  را نیکو، یا درخت اش را نیکو گردانید و میوه
 بد   آنکه  و حال  نیکو گفت توانید سخن  می ، چگونه زادگان  افعی ای34 .شود  می  شناخته اش میوه

   خود، چیزهای  دل  نیکوی مرد نیکو از خزانه35 .گوید  می  سخن  دل  از زیادتی ن زبا هستید زیرا که
 هر   که گویم  شما می  به لیکن36. آورد  می  بد بیرون بد، چیزهای  آورد و مرد بد از خزانه  برمی خوب
 خود   از سخنان زیرا که37 . خواهند داد  را در روز داوری ن آ  گویند، حساب  مردم  که  باطل سخن
  ». خواهد شد  تو بر تو حکم  شد و از سخنهای  خواهی  شمرده عادل

   از تو آیتی خواهیم  استاد می ای«:  او گفتند  در جواب  و فریسیان  از کاتبان  بعضی آنگاه38   
   یونس یت جز آ طلبند و بدیشان  می  شریر و زناکار آیتی فرقه«:   گفت  ایشان او در جواب39» . بینیم
 نیز   ماند، پسر انسان  ماهی  روز در شکم  شبانه  سه  یونس زیرا همچنانکه40 . نخواهد شد  داده نبی
، بر   برخاسته  طایفه ن با ای  نینوا در روز داوری مردمان41 . خواهد بود  زمین  روز در شکم ه شبان سه

 در اینجا   از یونس زرگتری ب  کردند و اینک  توبه  یونس  موعظه  به خواهند کرد زیرا که   حکم ایشان
 از   خواهد کرد زیرا که  حکم ، بر ایشان  برخاسته  فرقه  با این  در روز داوری  جنوب ملکه42 . است

  .  در اینجا است  بزرگتر از سلیمان  شخصی ، و اینک را بشنود  سلیمان  آمد تا حکمت  زمین اقصای
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   گردش بآ  بی  جایهای  به  راحت  آید، در طلب  بیرون  پلید از آدمی  روح  که و وقتی43   
 آید،   و چون"، گردم  برمی  آمدم  بیرون  از آن  خود که  خانه به"گوید   می پس44 .یابد کند و نمی می
 دیگر بدتر از خود را   روح رود و هفت  می آنگاه45 .بیند  می  و آراسته ه شد  جاروب و  را خالی آن

. شود  می  بدتر از آغازش  شخص  آن شوند و انجام  آنجا می ، ساکن  گشته آورد و داخل ، می برداشته
  ». شریر خواهد شد  فرقه  این  به همچنین
   وی گوی گفت  در طلب  و برادرانش مادر  ناگاه  که گفت  می  هنوز سخن  جماعت او با آن46   
،   ایستاده  بیرون  مادر تو و برادرانت اینک«:   را گفت  وی و شخصی47 . بودند  ایستاده بیرون
و 49 » کیانند؟  و برادرانم  مادر من کیست«:   گفت  قایل در جواب48 ». گویند خواهند با تو سخن می

  زیرا هر که50 .  و برادرانم اینانند مادر من «: ، گفت ده خود دراز کر  شاگردان سوی  خود را به دست
  ».  است  برادر و خواهر و مادر من  بجا آورد، همان  است  در آسمان  پدر مرا که اراده

  
  

  و گروهی2   دریا نشست  کناره ، به  آمده  بیرون  از خانه  روز، عیسی و در همان13    

 بر   گروه  آن ی و تمام ، قرار گرفت  سوار شده  کشتی  او به  که  آمدند، بقسمی  جمع بسیار بر وی
  :  گفت  ایشان  مثلها برای  بسیار به و معانی3  ایستادند؛ ساحل

  افتاد  در راه پاشید، قدری  می  تخم و چون4 . شد  بیرون  پاشیدن تخم  بجهت ی برزگر وقتی «  
  ، بزودی  افتاده  زیاد نداشت  خاک  که  جایی خ بر سنگال و بعضی5 . را خوردند ، آن  آمده و مرغان

 . خشکید  نداشت  ریشه  و چون  برآمد بسوخت  آفتاب و چون6 ،  نداشت  عمق  زمین ز شد، چونکهسب
 نیکو   در زمین و برخی8 .نمود   را خفه ، آن  شد و خارها نمو کرده  خارها ریخته  در میان و بعضی7

  ». شنوا دارد بشنود  گوش هر که9.   سی  و بعضی  شصت  صد و بعضی ، بار آورد، بعضی  شده کاشته
 »؟ رانی  می  مثلها سخن اینها به با   جهت از چه«:  گفتند  وی ، به  آمده  شاگردانش آنگاه10   

 عطا   بدیشان ، لیکن  است  شما عطا شده  به  آسمان  اسرار ملکوت دانستن«:   گفت  ایشان در جواب11
 از او  دارد هم   ندارد آنچه  که اما کسی.  یابد  شود و افزونی  دارد بدو داده زیرا هر که12 ، نشده
 بینند و شنوا  نگرانند و نمی  که گویم می   مثلها سخن  با اینها به  جهت از این13 . خواهد شد گرفته

  به": گوید  می  کهشود  می  اشعیا تمام  نبوت و در حق ایشان14 .فهمند شنوند و نمی هستند و نمی
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  زیرا قلب15 . و نخواهید دید ، خواهید نگریست  خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده سمع
  اند، مبادا به  نهاده  خود را بر هم اند و چشمان  شنیده  سنگینی  گوشها به  و به  شده  سنگین  قوم این

 ".  را شفا دهم  ایشان  کنند و من  و بازگشت دلها بفهمند  گوشها بشنوند و به چشمها ببینند و به
  زیرا هرآینه17شنوند   می  شما زیرا که بینند و گوشهای  می  شما زیرا که  چشمان  خوشابحال لیکن16
بینیـد، ببیننـد و ندیدنـد و   شمـا می  آنچه  خواستند که  بسـا انبیـا و عادالن گویم  شما می به

  .و نشنیدنـدشنویـد، بشنونـد   می آنچـه
 را نفهمید،  ، آن  را شنیده  ملکوت  کلمه  که کسی19 . برزگر را بشنوید  شما مثل پس«18   

   شده  کاشته  در راه آنکه   است رباید، همان  می  است  شده  او کاشته  در دل آید و آنچه شریر می
   قبول  خشنودی الفور به فی،   را شنیده  کالم  که  شد، اوست  ریخته  بر سنگالخ و آنکه20 . است
  سبب  به ای  یا صدمه  سختی  و هرگاه  است  فانی  در خود ندارد، بلکه ای  ریشه کن'و ل21 کند، می

   که  است  شد، آن  خارها ریخته  در میان و آنکه22. خورد  می  لغزش  بر او وارد آید، در ساعت کالم
 در  و آنکه23 .ثمر گردد  کند و بی  را خفه الم، ک  دولت و غرور  جهان  این  را بشنود واندیشه کالم
 صد و  ، بعضی فهمد و بارآور شده  را می ، آن  را شنیده  کالم  که  است  شد، آن  نیکو کاشته زمین
  ».آورد  ثمر می  سی  و بعضی شصت  بعضی

 نیکو در   تخم  که را ماند  مردی  آسمان ملکوت«:  ، گفت  آورده  ایشان  دیگر بجهت و مثلی24   
،   ریخته ، کرکاس  گندم ، در میان  آمده  بودند دشمنش  در خواب  مردم و چون25 :  خود کاشت زمین
   صاحب  نوکران پس27.  نیز ظاهر شد  برآورد، کرکاس  رویید و خوشه  گندم  که و وقتی26 . برفت
 از کجا  پس؟  ای  نکاشته  خویش ر زمین نیکو د  آقا مگر تخم ای":  کردند  عرض  وی ، به  آمده خانه

  هیخوا آیا می":  کردند  عرض".  است  کار دشمن این":  را فرمود ایشان28 " رسانید؟  بهم کرکاس
 . را با آنها برکنید ، گندم رکاس ک  کردن  جمع ، مبادا وقت نی": فرمود29 "؟  کنیم  آنها را جمع برویم

   که  گفت  را خواهم  حصاد، دروگران  نمو کنند و در موسم د با هم حصا  هر دو تا وقت بگذارید که30
   ذخیره  را در انبار من ها ببندید اما گندم  بافه  سوختن ، آنها را برای  کرده  کرکاسها را جمع اول
  »".کنید

   که  است  خردلی  دانه  مثل  آسمان ملکوت«:  ، گفت  زده  ایشان  برای بار دیگر مثلی31   
 نمو   چون ، ولی ها کوچکتر است و هرچند از سایر دانه32 .  کاشت  خویش ، در مزرعه  گرفته خصیش

 مهفصل سیزد/  متی کتاب
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   آشیانه هایش  در شاخه  هوا آمده  مرغان شود چنانکه  می  و درختی  است  بقول کند بزرگترین
  ».گیرند می

 را   آن  زنی  ماند که را ای  خمیرمایه  آسمان  ملکوت  که  گفت  ایشان  دیگر برای و مثلی33   
   گروه  با آن  را عیسی  معانی  این همه34.  ، مخمر گشت  کرد تا تمام  خمیر پنهان  کیل ، در سه گرفته

:  شد  گفته  نبی  زبان  به  که  گردد کالمی تا تمام35 ،  نگفت  هیچ  بدیشان  مثل  بدون و  مثلها گفت به
  ». کرد  خواهم  تنطق  عالم  از بنای  شده  مخفی  چیزهای و به  کنم  مثلها باز می  خود را به دهان«

،   آمده  نزد وی  و شاگردانش  گشت  خانه ، داخل  کرده  را مرخص  گروه  آن  عیسی آنگاه36   
ر نیکو  بذ آنکه«:   گفت  ایشان در جواب37 ». فرما  ما شرح  را بجهت  مزرعهمثل کرکاس«: گفتند
   و کرکاسها، پسران لکوت م  نیکو ابنای  و تخم  است  جهان ، این و مزرعه38 ، ت اس کارد پسر انسان می

،   و دروندگان  عالم  این  حصاد، عاقبت  و موسم  است ، ابلیس  آنها را کاشت  که و دشمنی39 .شریرند
  قبت در عاسوزانند، همانطور  می ، در آتش  کرده  کرکاسها را جمع  که  همچنان پس40 .فرشتگانند

 را   و بدکاران دهندگان  لغزش ، همه  خود را فرستاده  مالئکه  پسر انسان که41  خواهد شد،  عالم این
 . بود  و فشار دندان  گریه  که ی، جای  خواهند انداخت  تنور آتش  را به و ایشان42 خواهند کرد،  جمع

 شنوا دارد   گوش هر که. ند شدخواه ، درخشان  آفتاب  پدر خود مثل  در ملکوت  عادالن آنگاه43
  .بشنود

  ، پنهان  را یافته  آن  شخصی  که  در زمین  شده  را ماند، مخفی  گنجی  آسمان و ملکوت«44   
  . را خرید  زمین  و آن  فروخت شت دا ، آنچه  رفته  آن نمود و از خوشی

   یک و چون46 باشد،   خوب  مرواریدهای  جویای  را ماند که  تاجری  آسمان باز ملکوت«45   
  . را خرید ، آن  خود را فروخته  و مایملک ، رفت مروارید گرانبها یافت

   آن  به ود و از هر جنسی ش  دریا افکنده  به  که  است  دامی  مثل  آسمان ایضا ملکوت«47   
و بدها را  کنند   جمع ، خوبها را در ظروف  کشند و نشسته اش  کناره  پر شود، به و چون48 درآید،

   را از میان ، طالحین  آمده  بیرون فرشتگان.  خواهد شد  عالم بدینطور در آخر این49. دور اندازند
   و فشار دندان  گریه  که ، جایی  خواهند انداخت  را در تنور آتش ایشان50 ،  جدا کرده صالحین

 ». خداوندا بلی«:  گفتندش» اید؟ ه امور را فهمید  این آیا همه«:   را گفت  ایشان عیسی51» .باشد می
   صاحب ، مثل  است  یافته  تعلیم  آسمان  در ملکوت  که ، هر کاتبی بنابراین«:   گفت  ایشان به52

  ».آورد  می  بیرون  نو و کهنه  چیزهای  خویش  از خزانه  که  است ای خانه
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   وطن  به و چون54 . شد  روانه ع موض رسانید، از آن   اتمام  مثلها را به  این  عیسی و چون53   
  از کجا این«: ، گفتند  شده  متعجب  که  داد، بقسمی  تعلیم  ایشان  را در کنیسه  آمد، ایشان خویش
  باشد؟ و آیا مادرش  پسر نجار نمی آیا این55  رسانید؟  را بهم  و معجزات حکمت   چنین شخص
 نزد ما   خواهرانش و همه56  و یهودا؟  و شمعون  و یوسف عقوب ی ؟ و برادرانش  نیست  نامی مریم
   عیسی لیکن.  خوردند  او لغزش و درباره57 » رسانید؟ هم را از کجا ب  همه  این باشند؟ پس نمی

   ایشان ایمانی  بی سبب و به58 ».  خویش  و خانه شد مگر در وطن نبا حرمت  بی نبی«:   گفت بدیشان
  . ساخت بسیار در آنجا ظاهر ن معجزه

  
  

   خادمان به2  را شنید،  عیسی  شهرت  چون  تیترارخ  هیرودیس  هنگام در آن14    

 از   معجزات ت جه ، و از این  است  برخاسته  از مردگان  که  تعمیددهنده  یحیی  است این«:  خود گفت
، در   گرفته لپس برادر خود فی  را بخاطر هیرودیا، زن  یحیی  هیرودیس زیرا که3 ».گردد او صادر می

   بر تو حالل  وی  داشتن نگاه«:  گفت  بدو همی  یحیی  که چون4  بود؛  انداخته  و در زندان هادهبند ن
   بزم اما چون6 .دانستند  می  او را نبی زیرا که ترسید   او کرد، از مردم  قصد قتل  که و وقتی5 ». نیست

از 7 . را شاد نمود ، هیرودیس  کرده ص رق در مجلسآراستند، دختر هیرودیا   را می میالد هیرودیس
   که  مادر خود گفت و او از ترغیب8 . خواهد بدو بدهد  آنچه  داد که ، وعده  خورده  رو قسم این

   بجهت  برنجید، لیکن  پادشاه آنگاه9 ». فرما  عنایت  من  به  در طبقی نآل را ا  تعمیددهنده سریحیی«
   از تن  را در زندان ، سر یحیی و فرستاده10 . بدهند  خود، فرمود که نانهمنشی و خاطر  پاس قسم
.  را نزد مادر خود برد  نمودند و او آن  دختر تسلیم ، به  گذارده و سر او را در طشتی11 جدا کرد،

  . دادند  را اطالع ، عیسی  سپردند و رفته  خاک ، به ، جسد او را برداشته  آمده  شاگردانش پس12
و .   رفت  خلوت  به ای  ویرانه ، از آنجا به  سوار شده  کشتی  را شنید، به  این  عیسی  چونو13   
،   آمده  بیرون  عیسی پس14 . شدند  روانه  وی  از عقب  خشکی  راه  شنیدند، از شهرها به  مردم چون

 عصر،  و در وقت15 . را شفا داد  ایشان د و بیماران فرمو  رحم ، بر ایشان  بسیار دیده گروهی
 را   گروه  این پس.   گذشته ن اآل  و وقت  است  ویرانه  موضع این«: ، گفتند  آمده  نزد وی شاگردانش

   رفتن  به احتیاج«:   را گفت  ایشان عیسی16 ». خود غذا بخرند  بجهت  رفته ات ده  فرما تا به مرخص
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:  گفت18» !  نداریم  و دو ماهی  نان در اینجا جز پنج«: بدو گفتند17 ». را غذا دهید شما ایشان. دارندن
 و دو   نان  نشستند و پنج  فرمود تا بر سبزه  جماعت و بدان19 »! بیاورید  نزد من نجا بهآنها را ای«

 سپرد و   شاگردان ، به  کرده  را پاره  داد و نان ، برکت  نگریسته  آسمان سوی ، به  را گرفته ماهی
،   سبد پر کرده دوازده   مانده  باقی های ، سیر شدند و از پاره  خورده و همه20 .  جماعت  بدان شاگردان
  . هزار مرد بودند  پنج  به  قریب  و اطفال  زنان  سوای و خورندگان21 .برداشتند
   به  از وی ، پیش  سوار شده  کشتی  خود را اصرار نمود تا به  شاگردان  عیسی درنگ بی22   
   برای  خلوت  نمود، به  را روانه  مردم و چون23 . دهد  را رخصت  گروه شوند تا آن  گر روانه دی کناره

 دریا   در میان  وقت  در آن اما کشتی24.  در آنجا تنها بود  شام و وقت.  برآمد  بر فراز کوهی عبادت
 بر دریا  ، عیسی  از شب ارم چه و در پاس25 .   گرفتار بود  امواج وزید، به  می  که  باد مخالف سبب به

   دیدند، مضطرب ، او را بر دریا خرامان  شاگردان اما چون26 . گردید ه روان  ایشان سوی ، به خرامیده
   خطاب تأمل  را بی  ایشان اما عیسی27 . فریاد برآوردند ؛ و از خوف است   خیالی ، گفتند که شده
خداوندا، اگر «:   او گفت  در جواب پطرس28» ! مباشید  ترسان منم!  دارید خاطر جمع«:  ، گفت کرده
،   فرود شده  از کشتی  پطرس در ساعت» !بیا«:  گفت29» . ، نزد تو آیم  آب  روی مرا بفرما تا بر تویی

   به  و مشرف  گشت  باد را شدید دید، ترسان  چون لیکن30 . آید  شد تا نزد عیسی  روانه آب  بر روی
، او را   آورده  دست درنگ  بی عیسی31 ». خداوندا مرا دریاب«:  ، گفت هد برآورد، فریا  شده غرق

   سوار شدند، باد ساکن تی کش  به و چون32 »؟  آوردی ، چرا شک  ایمان  کم یا«:   و گفت بگرفت
  »!  تو پسر خدا هستی الحقیقه فی«: ، گفتند  کرده ، او را پرستش  آمده  کشتی  اهل پس33 .گردید

   همگی ، به  او را شناخته  موضع  آن و اهل35 آمدند،   جنیسره  زمین ، به  عبور کرده آنگاه34   
   دامن  محض  خواستند که و از او اجازت36 را نزد او آوردند،   بیماران ، همه  فرستاده  نواحی آن

  .  یافت  کامل  کرد، صحت  لمس  کنند و هر که  را لمس ردایش
  
  

   که  است چون«2 :ند، گفت  آمده عیسی  نزد  اورشلیم  و فریسیان کاتبان  آنگاه15    

 »شویند؟  خود را نمی خورند دست ی م  نان نمایند، زیرا هرگاه  تجاوز می  تو از تقلید مشایخ شاگردان
زیرا خدا 4 کنید؟  خدا چرا تجاوز می  از حکم،  تقلید خویش شما نیز به«:   گفت  ایشان او در جواب3

 مهفصل پانزد/  متی کتاب
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   هالک  دهد البته ا دشنام پدر یا مادر ر  دار و هرکه  مادر و پدر خود را حرمت  که  است  داده حکم
  ای  رسد هدیه  تو نفع  به  از من  پدر یا مادر خود را گوید آنچه گویید هر که  شما می لیکن5 .گردد
   خدا را باطل د، حکمتقلید خو   به پس. نماید  نمی  احترام و پدر یا مادر خود را بعد از آن6 ، است
   زبانهای  به  قوم این8 :  گفت  که  است  نموده یکو نبوت شما ن ، اشعیاء درباره  ریاکاران ای7 .اید نموده

 .  دور است  از من  دلشان ، لیکننمایند  مرا تمجید می  خویش  لبهای جویند و به  می  تقرب  من خود به
  ».دهند  می  تعلیم  فرایض  را بمنزله  مردم  احکام د زیرا کهکنن  می  مرا عبث عبادت  پس9

 فرو   دهان  به  آنچه نه11 ، بفهمید؛  داده گوش«:   گفت شان، بدی  را خوانده  جماعت و آن10   
 ».گرداند  می  را نجس آید انسان  می  بیرون  از دهان  آنچه سازد بلکه  می  را نجس رود انسان می
   را شنیدند، مکروهش خن س  این  چون  فریسیان  که دانی آیا می«: ، گفتند  آمده  وی ن شاگردا آنگاه12

 را  ایشان14 . شود  باشد، کنده  نکاشته  من ی پدر آسمان  که هر نهالی«:   گفت او در جواب13 »داشتند؟
  ». افتند  چاههنما شود، هر دو در کور، کور را را  کورانند و هرگاه  راهنمایان واگذارید، کوران

یز آیا شما ن«:   گفت عیسی16 ». فرما  ما شرح  را برای  مثل نای«:   او گفت  در جواب پطرس15   
   شکم رود، داخل  فرو می  از دهان  آنچه اید که یا هنوز نیافته17  هستید؟ ادراک  بی  حال تا به
  گردد و این  صادر می ید، از دل برآ  از دهان  آنچه لیکن18 شود؟  می رز افکندهگردد و در مب می

 بد و قتلها و زناها و  آید، خیاالت  برمی  از دل زیرا که19 .سازد  می  را نجس  انسان  که ستچیزها ا
   خوردن سازد، لیکن  می  را نجس  انسان  که اینها است20 . و کفرها  دروغ دزدیها و شهاداتفسقها و 

  ».گرداند  نمی  را نجس ، انسان  ناشسته  دستهای به
 از  ای  کنعانیه  زن ناگاه22 .  رفت  دیار صور و صیدون ، به ه شد  از آنجا بیرون  عیسی پس21   

  زیرا دختر  کن  رحم خداوندا، پسر داودا، بر من«:   را گفت  وی ، فریادکنان  آمده  حدود بیرون آن
   نمودند که ، خواهش  آمده  او پیش دان نداد تا شاگر  جوابش  هیچ لیکن23 ».  است  دیوانه  سخت من

  ام  نشده فرستاده«:   گفت او در جواب24» .کند  می  ما شورش زیرا در عقب   فرمای او را مرخص«
:   گفت،  کرده ، او را پرستش  آمده  زن  آن پس25» .  اسرائیل  خاندان  شده  گم  گوسفندان مگر بجهت

 جایز   انداختن نزد سگان و   را گرفتن  فرزندان نان «  که  گفت بدر جوا26 ».  کن خداوندا مرا یاری«
   خویش  آقایان  سفره  افتاده های  نیز از پاره  خداوندا، زیرا سگان بلی«:  کرد عرض27 ». نیست

  تو را برحسب!   است  تو عظیم ایمان!   زن ای«:   او گفت  در جواب  عیسی آنگاه28 ».خورند می
  .  شفا یافت ، دخترش  ساعت  در همان که» .د تو بشو خواهش
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، آنجا   برآمده  آمد و برفراز کوه  جلیل  دریای  کناره ، به  کرده  از آنجا حرکت عیسی29   
،   را با خود برداشته  از دیگران  و جمعی  و شالن  و گنگان  و کوران  بسیار، لنگان و گروهی30.  بنشست

،   جماعت  آن  که بقسمی31  را شفا داد، شان افکندند و ای  عیسی ایهای را بر پ نزد او آمدند و ایشان
 ،  شده  را بینا دیدند، متعجب  و کوران  را خرامان  و لنگان  را تندرست  را گویا و شالن  گنگان چون
  . را تمجید کردند  اسرائیل خدای

   زیرا که  بسوخت  دل عت جما مرا بر این« : ، گفت  طلبیده  خود را پیش  شاگردان عیسی32   
 را   ایشان خواهم  ندارند و نمی  خوراک  چیز برای باشند و هیچ  می  با من  که  روز است  سه الحال
 ما را  از کجا در بیابان«:  او گفتند  به شاگردانش33 ». کنند  ضعف  مبادا در راه دانم برگر گرسنه

: گفتند»  دارید؟ چند نان«:   را گفت  ایشان عیسی34 » را سیر کند؟  انبوه  چنین د که باش آنقدر نان
   هفت و آن36 . بنشینند  را فرمود تا بر زمین  مردم پس35 ».  کوچک  از ماهیان  و قدری نان  هفت«

 .  جماعت  آن  به  داد و شاگردان خود  شاگردان ، به  کرده ، شکر نمود و پاره  را گرفته  و ماهیان نان
،  و خورندگان38 . پر برداشتند  زنبیل  هفت مانده  باقی های ، سیر شدند و از خرده  خورده و همه37

،   سوار شده  کشتی ه داد و ب  را رخصت  گروه  آن پس39 . چهار هزار مرد بودند  و اطفال  زنان سوای
  . آمد دل حدود مج به
  
  

   خواستند که از وی   امتحان ، از روی  نزد او آمده  و صدوقیان  فریسیان آنگاه16    

  گویید هوا خوش  عصر می در وقت «  داد که  را جواب ایشان2 . ظاهر سازد  ایشان  برای آسمانی  آیتی
  گویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا که  می و صبحگاهان3 ؛  است  سرخ واهد بود زیرا آسمانخ

ما عالمات  را تمییز دهید، ا سمان آ دانید صورت  می  ریاکاران ای.   است  و گرفته  سرخ آسمان
   عطا نخواهد شد جز آیت  بدیشان طلبند و آیتی  می  شریر زناکار، آیتی فرقه4 !توانید زمانها را نمی

  . شد ، روانه  را رها کرده  ایشان پس» .  نبی یونس
   ایشان عیسی6 . بردارند  نان  کردند که فراموشرفتند،   می  طرف  بدان  چون و شاگردانش5   
 در خود   ایشان پس7 »! کنید  احتیاط  و صدوقیان سیان فری  از خمیرمایه  باشید که آگاه«:  را گفت

:   گفت ، بدیشان  نموده  را درک  این عیسی8 ». ایم  برنداشته  نان  که  است از آن«: ، گفتند تفکر نموده
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 و  آیا هنوز نفهمیده9اید؟   نیاورده  نان ه ک کنید از آنجهت ، چرا در خود تفکر می  ایمانان  سست ای«
 و   نان  هفت  آن و نه10  برداشتید؟  را که فر و چند سبدی هزار ن  و پنج  نان  پنج اید آن یاد نیاورده

   شما را نگفتم  نان  درباره  چرا نفهمیدید که پس11 » برداشتید؟  را که و چند زنبیلیچهار هزار نفر 
   بلکه  نان  از خمیرمایه  نه  دریافتند که آنگاه12»  کنید؟  احتیاط  و صدوقیان یانیس فر  از خمیرمایه که

  .  است  فرموده  احتیاط  به  حکم  و صدوقیان  فریسیان از تعلیم
:  ، گفت  خود پرسیده  آمد، از شاگردان  فیلپس  قیصریه  نواحی  به  عیسی  که و هنگامی13   

   و بعضی  تعمید دهنده  یحیی بعضی«: گفتند14» گویند؟  می  شخص  چه  پسر انسانم  مرا که مردم«
   پطرس شمعون16 »دانید؟  می شما مرا که«:  ا گفت ر ایشان15 ». از انبیا  ارمیا یا یکی  بعضی و الیاس

 تو  خوشابحال«:   گفت  وی  در جواب عیسی17» !  زنده ، پسر خدای  مسیح تویی «  که  گفت در جواب
 .  است  در آسمان  که  پدر من که، بل  نکرده  را بر تو کشف  این  و خون زیرا جسم!  یونا  بن شمعون  ای
   و ابواب کنم  خود را بنا می  کلیسای  صخره  و بر این  پطرس  تویی  که گویم  نیز تو را می و من18
   بر زمین ؛ و آنچه سپارم  تو می  را به  آسمان  ملکوت و کلیدهای19 .  استیال نخواهد یافت  بر آن نمجه

   شاگردان آنگاه20 ». شود  گشاده  در آسمان  گشایی  در زمین  گردد و آنچه  بسته  در آسمان ببندی
  .  است  او مسیح  نگویند که  کس  هیچ  به  فرمود که خود را قدغن

 و   اورشلیم  او به ن رفت  آغاز کرد که  خود خبردادن  شاگردان  به  عیسی  زمان و از آن21   
   برخاستن  روز سوم و در  شدن  و کشته  و کاتبان  کهنه  و رؤسای  از مشایخ زحمت بسیار کشیدن

 خداوند  حاشا از تو ای«:   و گفت  نمودن  منع  کرد به ، شروع  او را گرفته و پطرس22 .  است ضروری
   شیطان  ای دور شو از من«:   را گفت ، پطرس هاما او برگشت23 »! نخواهد شد  بر تو هرگز واقع ن ای که

  آنگاه24» ! کنی  را تفکر می  امور انسانی  را بلکه  امور الهی ، زیرا نه باشی  می  من  لغزش  باعث زیرا که
   و صلیب  کند، باید خود را انکار کرده  من  خواهد متابعت اگر کسی«:   خود گفت  شاگردان  به عیسی

 سازد؛   را هالک  خود را برهاند، آن  بخواهد جان زیرا هر کس25 . آید  من ، از عقب هشتخود را بردا
   سود دارد که  را چه زیرا شخص26 . را دریابد  کند، آن  هالک ر من خود را بخاط  جان اما هر که

 ؟ اهد ساختد خو خو  جان  چیز را فدای  چه  آدمی  خود را ببازد؟ یا اینکه  دنیا را ببرد و جان تمام
 هر   وقت  خود و در آن  مالئکه  اتفاق  به  پدر خویش  خواهد آمد در جالل  پسر انسان زیرا که27

   در اینجا حاضرند که  بعضی  که گویم  شما می  به هرآینه28.  جزا خواهد داد  اعمالش  را موافق کسی
  ». را نخواهند چشید ت مو آید، ذائقه  خود می  در ملکوت  را نبینند که تا پسر انسان
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،   یوحنا را برداشته  و برادرش  و یعقوب ، پطرس  روز، عیسی و بعد از شش17    

   چون اش  و چهره  گشت  هیأت او متبدل و در نظر ایشان2 . بلند برد  کوهی  به را در خلوت  ایشان
اهر  ظ  بر ایشان الیاس و   موسی  ناگاه که3 . نور، سفید گردید  چون اش  جامه و خورشید، درخشنده

 ما در  خداوندا، بودن «  که ، گفت  شده  متوجه  عیسی  به اما پطرس4 .کردند ، با او گفتگو می شده
 و   موسی  بجهت  تو و یکی  برای ، یکی  در اینجا بسازیم  سایبان ، سه اگر بخواهی!  اینجا نیکو است

 افکند و   سایه  بر ایشان  درخشنده  ابری  ناگاه ود که ب  بر زبانش و هنوز سخن5 ».  الیاس  برای دیگری
و 6 »!او را بشنوید.   خشنودم  از وی  که  من  پسر حبیب  است این «  از ابر در رسید که  آوازی اینک
،   آمده  نزدیک عیسی7 . شدند  ترسان نهایت بی ،  در افتاده  روی  را شنیدند، به  این  شاگردان چون
 را   کس چ، هی  خود را گشوده و چشمان8 »! مباشید برخیزید و ترسان«:  فت نمود و گ  را لمس ایشان

   فرمود که  را قدغن  ایشان آمدند، عیسی  زیر می  به  از کوه  ایشان و چون9 . تنها ندیدند جز عیسی
 از او  دانششاگر10 ». باز نگویید  کسی  رؤیا را به  برنخیزد، زنهار این  از مردگان تا پسر انسان«

:   گفت او در جواب11 » آید؟  اول باید الیاس  می د کهگوین  چرا می  کاتبان پس«: ، گفتند پرسیده
   الیاس  الحال  که گویم  شما می  به لیکن12 . خواهد نمود  چیزها را اصالح امآید و تم  می  الیاس البته«

  نیز از ایشان   همانطور پسر انسان  کردند؛ به وی خواستند با   آنچه  و او را نشناختند بلکه  است آمده
   سخن  بدیشان میددهنده تع  یحیی  درباره  دریافتند که  شاگردان آنگاه13 ». خواهد دید زحمت

  . گفت می
 : کرد ، عرض  زانو زده ، نزد وی  آمده  پیش  رسیدند، شخصی  نزد جماعت  به و چون14   

 و  در آتش بارها  ، چنانکه  است  متألم  شدت  و به  زیرا مصروع ن ک  رحم خداوندا، بر پسر من«15
 در  عیسی17» .، نتوانستند او را شفا دهند م تو آورد و او را نزد شاگردان16 .افتد  می مکررا در آب

 ؟ او را ما گردم ش  و تا چند متحمل  با شما باشم  کی  رفتار، تا به ایمان کج  بی  فرقه ای«:   گفت جواب
 پسر شفا  ، آن  شد و در ساعت  بیرون ، دیو از وی  داده  او را نهیب  عیسی پس18 ». آورید نزد من
   او را بیرون چرا ما نتوانستیم«:  از او پرسیدند ، در خلوت  آمده  نزد عیسی اما شاگردان19.  یافت
  ، اگر ایمان به گویم  شما می  به زیرا هرآینه.  شما ایمانی  بی سبب به«:   را گفت  ایشان عیسی20؟  کنیم

شد و   می  منتقل  شو، البته گفتید از اینجا بدانجا منتقل  می  کوه داشتید، بدین  می  خردلی قدر دانه
  ».رود  نمی  بیرون  دعا و روزه  جز به  جنس  این لیکن21 .بود  نمی  بر شما محال  امری یچه
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   مردم ت بدس پسر انسان«:   گفت  بدیشان سیگشتند، عی  می  در جلیل  ایشان و چون22   
 بسیار  پس» . رخاست خواهد ب  و در روز سوم و او را خواهند کشت23  خواهد شد،  کرده تسلیم
  . شدند محزون
آیا «: ، گفتند  آمده  نزد پطرس  شدند، محصالن دو درهم  وارد کفرناحوم  ایشان و چون24   

   بر او سبقت ، عیسی  درآمده  خانه  به و چون» . بلی«:  گفت25 »دهد؟  را نمی استاد شما دو درهم
گیرند؟   می  عشر و جزیه  کسان  از چه  جهان ؟ پادشاهان  داری  گمان ، چه  شمعون ای«:  ، گفت نموده

  پس«:  گفت بدو  عیسی» . از بیگانگان«:   گفت  وی  به پطرس26» ؟  یا از بیگانگان  خویش از فرزندان
  و اول  بینداز ، قالبی  دریا رفته  کناره ، به  را برنجانیم  ایشان  مبادا که لیکن27 ! آزادند پسرانیقینا 
 را  آن.   یافت  خواهی  چهار درهم ، مبلغ  را باز کرده  و دهانش آید، گرفته  می  بیرون  که ماهی

  »!  بده  و خود بدیشان  من ، برای برداشته
  
  

   در ملکوت  کس چه«: ، گفتند  آمده  نزد عیسی گردان، شا  ساعت در همان18    

:  و گفت3   برپا داشت  ایشان ، در میان  نموده  طلب  طفلی  عیسی آنگاه2 »؟  بزرگتر است آسمان
   آسمان  ملکوت داخل نشوید، هرگز   طفل کوچک  نکنید و مثل  تا بازگشت گویم  شما می  به هرآینه«

   آسمان  در ملکوت  سازد، همان  خود را فروتن  کوچک  بچه  این مثل   هر که پس4 .نخواهید شد
   یکی و هر که6 .  است  کند، مرا پذیرفته  قبول  من  اسم  را به  طفلی  چنین  که و کسی5 . ستبزرگتر ا
  ش بر گردن  آسیایی  سنگ بود که  دهد او را بهتر می  دارند، لغزش  ایمان  من  به  صغار را که از این

  !شد  می ، در قعر دریا غرق ویختهآ
 بر  ی وا  لغزشها، لیکن  از وقوع  البد است  لغزشها؛ زیرا که سبب  به  جهان  بر این وای«7   
، از خود دور   کرده  را قطع  تو را بلغزاند، آن  یا پایت  اگر دستت پس8 . باشد  لغزش  سبب  که کسی

 یا دو پا در نار   با دو دست  از آنکه  شوی  حیات  یا شل داخل  لنگ  که انداز زیرا تو را بهتر است
، از خود دور انداز زیرا تو   کرده  را قلع  دهد، آن  تو را لغزش و اگر چشمت9 .  شوی افکنده  جاودانی

  .  شوی  افکنده  جهنم  در آتش  با دو چشم ، از اینکه  شوی  وارد حیات  چشم  با یک را بهتر است
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 دائما   ایشان  مالئکه  که گویم  صغار را حقیر مشمارید، زیرا شما را می  از این ار یکیزنه«10   
   شده  تا گم است   آمده  پسر انسان زیرا که11. بینند  می  است  در آسمان  پدر مرا که  روی در آسمان
 شود،  ز آنها گم ا  را صد گوسفند باشد و یکی برید، اگر کسی  می  گمان شما چه12 . بخشد را نجات
 را  و اگر اتفاقا آن13 رود؟  نمی  شده  گم  آن جوی جست گذارد و به  کوهسار نمی  را به  نود و نه آیا آن

. اند  نشده  گم  که  نود و نه کند از آن  می  بیشتر شادی  یکی  بر آن گویم  شما می  به دریابد، هرآینه
  . گردد  هالک  کوچکان  از این  یکی  که  نیست  این ت اس  در آسمان  پدر شما که  اراده همچنین14

.   کن  الزام  خود و او در خلوت  باشد، برو و او را میان  کرده  تو گناه  به و اگر برادرت«15   
 یا دو نفر دیگر با خود  و اگر نشنود، یک16؛  ، برادر خود را دریافتی  گرفت  تو را گوش  سخن هرگاه

 کلیسا   را رد کند، به  ایشان و اگر سخن17 . شود  ثابت  شاهد، هر سخنی ا سهو ی د بردار تا از زبان
  گویم  شما می  به هرآینه18.  یا باجگیر باشد  خارجی تو مثل نکند، در نزد  و اگر کلیسا را قبول. بگو

   شده گشوده  ید، در آسمان گشای  بر زمین  باشد و آنچه  شده  بسته  بندید، در آسمان  بر زمین آنچه
 شوند،   بخواهند متفق  که  هر چه  درباره  دو نفر از شما در زمین  هر گاه گویم  شما می باز به19 .باشد

 دو یا   که زیرا جایی20 . خواهد شد  کرده  ایشان  برای ت اس  در آسمان  که  پدر من  از جانب هرآینه
  ».  حاضرم ن ایشا  شوند، آنجا درمیان جمع   من  اسم  نفر به سه

باید   خطا ورزد، می  من  به  برادرم خداوندا، چند مرتبه«:  ، گفت  نزد او آمده  پطرس آنگاه21   
 تا  ، بلکه ه مرتب  تا هفت گویم تو را نمی«:   بدو گفت عیسی22 »؟  مرتبه را آمرزید؟ آیا تا هفتاو 

   محاسبه  خود اراده مان با غال  ماند که را  پادشاهی  آسمان  ملکوت از آنجهت23 !  مرتبه هفتاد هفت
 او بدهکار   هزار قنطار به  ده  را نزد او آوردند که  نمود، شخصی  حساب  به  شروع و چون24 . داشت
   و تمام  و فرزندان  او را با زن  امر کرد که  ادا نماید، آقایش  که  نداشت  چیزی و چون25 .بود

 نمود و   او را پرستش  نهاده  زمین  رو به  غالم  آن پس26 . کنند صول را و ، طلب او فروخته  مایملک
،   نموده  ترحم  بر وی  غالم  آن  آقای آنگاه27 ".  تو ادا کنم  را به  تا همه ه د  آقا مرا مهلت ای":  گفت

 خود را  ن از همقطارا ، یکی  رفت  بیرون  غالم  آن  چون لیکن28 . او را بخشید  را رها کرد و قرضاو
 "!  مرا ادا کن طلب":  ، گفت رده را فش  و گلویش او را بگرفت.   داشت  از او صد دینار طلب  که یافت

 تو رد   را به  تا همه ده  مرا مهلت":  ، گفت  نموده ، التماس  او افتاده  همقطار بر پایهای  آن پس29
   همقطاران چون31 . را ادا کند  تا قرض  انداخت ان، او را در زند  رفته  نکرد بلکه اما او قبول30 ". کنم
  آنگاه32 . خود باز گفتند  آقای  بود به ه شد ، رفتند و آنچه  شده  را دیدند، بسیار غمگین  وقایع  این وی
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 تو   تو به  خواهش حض را م  قرض  آن  شریر، آیا تمام  غالم ای":  ، گفت  او را طلبیده موالیش
   رحم بر تو  من  چنانکه  کنی  بر همقطار خود رحم  نبود که  آیا تو را نیز الزم پس33 ؟ نبخشیدم

  به35 . را بدهد  قرض  سپرد تا تمام ان جالد ، او را به  شده  او در غضب  موالی پس34 "؟ کردم
  شما برادر خود را از دل از   خواهد نمود، اگر هر یکی  نیز با شما عمل  من همینطور پدر آسمانی

  ».نبخشد
  
  

 حدود  ، به  شده  روانه  رسانید، از جلیل  اتمام  را به  سخنان  این  عیسی و چون19    

  . را در آنجا شفا بخشید  او آمدند و ایشان  بسیار از عقب و گروهی2 .دن آمد ار  طرف  از آن یهودیه
  خود را به  مرد، زن  آیا جایز است«:  کنند و گفتند  آمدند تا او را امتحان  فریسیان پس3   
 را مرد  بتدا ایشان در ا  خالق اید که مگر نخوانده«:   گفت  ایشان او در جواب4 » دهد؟  طالق هر علتی

وندد و هر  بپی  خویش  زن ، به  مرد، پدر و مادر خود را رها کرده  جهت  از این و گفت5  آفرید، و زن
ا خدا  ر  آنچه پس.  هستند  تن  یک دو نیستند بلکه   بعد از آن بنابراین6  خواهند شد؟  تن دو یک
   را طالقنامه  زن  امر فرمود که  موسی  از بهر چه پس«:  گفتند  وی به7 ». جدا نسازد  انسان پیوست

   زنان  داد که  سنگدلی شما، شما را اجازت سبب  به موسی«:   را گفت ایشان8 »دهند و جدا کنند؟
 زنا   خود را بغیر علت  زن  هر که گویم  شما می و به9 . نبود  از ابتدا چنین لیکن. هید د خود را طالق

  ». کند، زنا کند  را نکاح ای  مطلقه  زن  و هر که  است  کند، زانی  را نکاح  دهد و دیگری طالق
 »!  بهتر است  نکردن  باشد، نکاح  چنین  شوهر با زن اگر حکم«:  بدو گفتند شاگردانش10   

زیرا 12 .  است  عطا شده  که  کسانی ر بهپذیرند، مگ  را نمی  کالم  این  خلق تمامی«:   را گفت نایشا11
   خصی  از مردم ها هستند که  متولد شدند و خصی  مادر چنین  از شکم باشند که ها می  خصی که

   قبول توانایی  آنکه. اند  نموده  خدا خود را خصـی  ملکوت  بجهت باشند که ها می اند و خصی شده
  ».دارد بپذیرد

اما . ، دعا کند  نهاده  خود را بر ایشان  را نزد او آوردند تا دستهای  کوچک  چند بچه آنگاه13   
،   نزد من  را بگذارید و از آمدن  کوچک های بچه«:   گفت عیسی14 . دادند  را نهیب ، ایشان اگردانش
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   خود را بر ایشان و دستهای15 ».  اینها است  از مثل  آسمان وت مکنید، زیرا ملک  را منع ایشان
  . شد وانه جا ر  از آن گذارده
   جاودانی  تا حیات  نیکو کنم  عمل  استاد نیکو، چه ای«:   را گفت ، وی  آمده  شخصی ناگاه16   

.  دا فقط، جز خ  نیکو نیست  کسی  آنکه  و حال  مرا نیکو گفتی  سبب از چه«:   را گفت وی17» ؟ یابم
:   گفت عیسی» ؟  احکام کدام«:  بدو گفت18» . دار  را نگاه ، احکام  شوی  حیات  داخل  اگر بخواهی لیکن

   دار و همسایه و پدر و مادر خود را حرمت19،   مده  دروغ ، شهادت  مکن ، دزدی ، زنا مکن  مکن قتل«
.  ام  داشته  نگاه  اینها را از طفولیت همه«:   را گفت  وی جوان20 ». دار  خود دوست  نفس ود را مثلخ

 خود را   مایملک ، رفته  شوی  کامل اگر بخواهی«:   بدو گفت عیسی21 »؟  است  ناقص دیگر مرا چه
   جوان چون22 ». نما  مرا متابعت ؛ و آمده اشت د  خواهی  گنجی  در آسمان  که  فقرا بده  و به بفروش

  .  بسیار داشت  مال  زیرا که ، برفت  شده  تنگ  را شنید، دل  سخن این
   ملکوت  دولتمند به  شخص  که گویم  شما می  به هرآینه«:   خود گفت  شاگردان  به عیسی23   

،   سوزن  شتر از سوراخ  گذشتن  که گویم و باز شما را می24 .شود  می  داخل  دشواری  به سمانآ
 متحیر   شنیدند، بغایت  چون شاگردان25 ». خدا وت دولتمند در ملک  شخص ل از دخو آسانتر است

   این نزد انسان«:  ، گفت  شده  ایشان  متوجه عیسی26 » یابد؟ تواند نجات  می  که پس «:، گفتند گشته
   ما همه اینک«:   گفت  در جواب  پطرس آنگاه27 ».  است  چیز ممکن  نزد خدا همه  لیکن  است محال

:   را گفت  ایشان عیسی28 » خواهد بود؟  ما را چه سپ.  کنیم  می تو را متابعت،   کرده چیزها را ترک
   بر کرسی  پسر انسان  که اید، در معاد وقتی  نموده  مرا متابعت  شما که گویم  شما می  به هرآینه«

 .ید نمودخواه   داوری  اسرائیل  سبط ، بر دوازده  نشسته  کرسی  دوازده  خود نشیند، شما نیز به جالل
 یا زمینها   یا فرزندان  یا پدر یا مادر یا زن  یا خواهران ها یا برادران ، خانه  من  بخاطر اسم و هر که29

   که  بسا اولین لیکن30.   خواهد گشت  جاودانی  حیات  و وارث  خواهد یافت  کرد، صد چندان را ترک
  ! ، اولین گردند و آخرین  می آخرین
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   تا عمله  رفت  بیرون  بامدادان  را ماند که یا  خانه  صاحب  آسمان لکوتزیرا م«20    

   تاکستان  را به ان، ایش  دینار قرار داده  یک ، روزی  با عمله پس2 . مزد بگیرد  خود به  تاکستان هتبج
.  دید ه دیگر را در بازار بیکار ایستاد ، بعضی  رفته  بیرون  سوم  ساعت  به و قریب3 .خود فرستاد

   پس". دهم  شما می  به  حق شما است  بروید و آنچه  تاکستان  به شما هم":   را نیز گفت ایشان4
،   رفته  یازدهم  ساعت  به و قریب6 . کرد ، همچنین  رفته  و نهم ششم   ساعت  به باز قریب5. رفتند

 روز در اینجا بیکار  تمامی  از بهر چه":   را گفت ایشان.   یافت چند نفر دیگر بیکار ایستاده
   تاکستان شما نیز به":   گفت  بدیشان".  مزد نگرفت  ما را به  کس هیچ":  گفتندش7 "اید؟ ایستاده

 ناظر خود   به  تاکستان  رسید، صاحب  شام  وقت و چون8 ".  را خواهید یافت ید و حق خویشبرو
   ساعتیان  یازده پس9 ". دا کن را ا  مزد ایشان لین تا او  گرفته ، از آخرین  را طلبیده مزدوران":  گفت
 نیز  ن ایشا ولی.   بیشتر خواهند یافت  بردند که ، گمان  آمده و اولین10 . یافتند  دیناری ، هر نفری آمده

  این"  گفتند که12 ،  نموده  شکایت  خانه  صاحب  گرفتند، به اما چون11 . یافتند  دیناری هر نفری
  ایم گردیده روز   و حرارت  سختی  متحمل  را با ما که  کار کردند و ایشان  ساعت ، یک آخرین
  همگر ب.   نکردم  بر تو ظلمی  رفیق ای":   گفت  از ایشان  یکی او در جواب13 "؟ ای  ساخته مساوی
آیا مرا 15 .  تو دهم  مثل  آخری  بدین واهمخ می.  برو حق خود را گرفته14؟   قرار ندادی  با من دیناری

 نیکو   من  رو که از آن   تو بد است ؟ مگر چشم  بکنم  خواهم  خود آنچه  از مال  که جایز نیست
 بسیارند و  گان شد  خواهند شد، زیرا خوانده  اولین  و آخرین  آخرین  اولین بنابراین16 "؟ هستم

  ».  کم برگزیدگان
   طلبیده  خلوت به   راه  شاگرد خود را در اثنای ، دوازده رفت  می  اورشلیم  به  عیسی و چون17   
   تسلیم  و کاتبان  کهنه  رؤسای  به  و پسر انسان رویم  می  اورشلیم سوی  به اینک«18 :  گفت بدیشان
ها خواهند سپرد تا او را استهزا   امت و او را به19  او را خواهند داد،  قتل د و حکم خواهد ش کرده

  ».  خواهد برخاست  نمایند و در روز سوم د و مصلوب زنن کنند و تازیانه
  ، از او چیزی وده نم  و پرستش  آمده  خود نزد وی  با پسران  مادر دو پسر زبدی آنگاه20   

 تو،   در ملکوت  دو پسر من بفرما تا این«:  گفت» ؟  داری  خواهش چه«:  بدو گفت21 . کرد درخواست
  دانید چه نمی«:   گفت  در جواب عیسی22 ». تو بنشینند  چپ بر دست   و دیگری  راست  بر دست یکی
،  یابم  می  من  را که ، بنوشید و تعمیدی نوشم  می  من  که ای  کاسه توانید از آن آیا می. خواهید می
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را    خواهید نوشید و تعمیدی  من  از کاسه البته«:   را گفت ایشان23» . توانیم می«: بدو گفتند» بیابید؟
   که  نیست  من ، از آن  من  و چپ  راست  دست  به  نشستن لیکن.  ، خواهید یافت یابم  می  من که

  ».  است  مهیا شده  ایشان  برای  پدرم  از جانب  که  کسانی ، مگر به بدهم
   را پیش  ایشان عیسی25 . رنجیدند  دل  دو برادر به ر آن شاگرد شنیدند، ب  ده  آن اما چون24   
.  مسلطند کنند و رؤسا بر ایشان  می  سروری ها بر ایشان  امت  حکام  هستید که آگاه«:  ، گفت طلبیده

   گردد، خادم اهد بزرگخو  شما می  در میان  هر که  نخواهد بود، بلکه  شما چنین  در میان لیکن26
   پسر انسان چنانکه28 .د شما باش  بـود، غالم شما مقدم  خواهد در میان  می و هر که27 .شما باشد

  ». فدا سازد  بسیاری  خود را در راه  کند و جان  تا خدمت  شود بلکه نیامد تا مخدوم
 دو   ناگاه که30. آمدند  او می  بسیار از عقب هیرفتند، گرو  می  از اریحا بیرون  که و هنگامی29   

ا، خداوند«: ، گفتند ، فریاد کرده  در گذر است  عیسی  شنیدند که ، چون  نشسته مرد کور کنار راه
 شوند، بیشتر   خاموش دادند که  می  را نهیب  ایشان و هر چند خلق31 »!  کن پسر داودا، بر ما ترحم

 آواز بلند  ، به  ایستاده  عیسی پس32 »! فرما ، پسر داودا، بر ما ترحمخداوندا«: گفتند  می فریادکنان
» ! ما باز گردد  چشمان خداوندا، اینکه«:  گفتند  وی به33 »؟ م شما کن خواهید برای  می چه«:  گفت

   او روانه ، از عقب  گشته بینا  در ساعت  نمود که  را لمس  ایشان ، چشمان  نموده  ترحم  عیسی پس34
  .شدند

  
  

.  شدند  زیتون  نزد کوه  فاجی بیت ، وارد  رسیده  اورشلیم  به  نزدیک و چون21    

   روی  پیش  که ای  قریه در این«:   گفت بدیشان2،   خود را فرستاده و نفر از شاگردان د  عیسی آنگاه
 . آورید ، نزد من ها را باز کردهآن.   خواهید یافت  بسته  با کرهاش ، االغی  بروید و در حال شما است

لفور آنها را خواهد ا ی ف  دارد که  گوید، بگویید خداوند بدینها احتیاج  شما سخنی  به  کسی و هرگاه3
 را گویید  دختر صهیون « که5  شود  تمام  است  گفته  نبی  که  شد تا سخنی  واقع  همه و این4 ».فرستاد
،   رفته  شاگردان پس6 ».  االغ  بر حمار و بر کره  و سواره آید با فروتنی  تو نزد تو می  پادشاه اینک
  خود را بر آنها ، رخت  آورده  را با کره و االغ7د  آوردن  امر فرمود، بعمل  بدیشان  عیسی آنچه

 از   گسترانیدند و جمعی  خود را در راه  بسیار، رختهای و گروهی8 .انداختند و او بر آنها سوار شد
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: گفتند  می ، فریادکنان  او رفته  و پس  از پیش و جمعی9 .گستردند  می ، در راه ها بریده  شاخه درختان
و 10 »!  علیین' هوشیعانا در اعلی! یدآ  خداوند می  اسم  به  که  باد کسی اودا، مبارکهوشیعانا پسر د«

:  گفتند  گروه آن11 »؟  کیست این«: گفتند ، می  آمده  آشوب  شهر به  شد، تمام  وارد اورشلیم چون
  ».  جلیل  از ناصره  نبی  عیسی  است این«

   خرید و فروش  در هیکل  را که  کسانی ، جمیع  خدا گشته  هیکل  داخل  عیسی پس12   
  و ایشان13 .  ساخت  را واژگون  کبوترفروشان  و کرسیهای  صرافان  نمود و تختهای کردند، بیرون می

   دزدانش  شما مغاره لیکن. شود  می  دعا نامیده  خانه  من  خانه  که  است مکتوب«:  را گفت
  . را شفا بخشید او آمدند و ایشان، نزد   در هیکل  و شالن و کوران14» .اید ساخته

 در   را که  و کودکان گشت  از او صادر می  که  عجایبی  چون  و کاتبان  کهنه اما رؤسای15   
:  گفتند  وی به16 ،  گشته گفتند دیدند، غضبناک  می»هوشیعانا پسر داودا«،   فریاد برآورده هیکل

   از دهان  که اید این  مگر نخوانده بلی«:  گفت  بدیشان عیسی» گویند؟  اینها می  آنچه شنوی نمی«
عنیا   بیت ، از شهر بسوی  را واگذارده  ایشان پس17» ؟  حمد را مهیا ساختی  و شیرخوارگان کودکان

  . را بسر برد ، در آنجا شب رفته
 انجیر  خت در  یک  راه و در کناره19 . شد کرد، گرسنه  می  شهر مراجعت  به  چون بامدادان18   
 ابد   تا به  بعد میوه  به از این«:   را گفت  آن پس.   نیافت  هیچ  بر آن  آمد و جز برگ ، نزد آن دیده

،   شده  را دیدند، متعجب  این  شاگردانش چون20!  انجیر خشکید  درخت  در ساعت که» !بر تو نشود
  هرآینه«:   گفت  ایشان  در جواب یعیس21 »!  است ه شد  انجیر خشک  بسیار زود درخت چه«: گفتند

 انجیر شد   درخت  به  را که  همین نمودید، نه  نمی داشتید و شک  می  اگر ایمان گویم  شما می به
و 22. شد  می  چنین" شو  دریا افکنده  به  شده منتقل"گفتید   می  کوه  بدیـن  هر گاه کردیـد، بلکه می

  ». نید، خواهید یافت ک  دعا طلب  به  با ایمان هر آنچه
: ، گفتند  نزد او آمده  قوم  و مشایخ  کهنه داد، رؤسای  می ، تعلیم  درآمده  هیکل  به و چون23   

 در  عیسی24» ؟  است  تو داده  را به  قدرت  این  که  و کیست نمایی  را می  اعمال  این  قدرت  چه به«
   شما گویم  به  هم  گویید، من  من  را به اگر آن.  رسمپ  می  نیز از شما سخنی من«:   گفت  ایشان جواب

  ایشان» ؟  یا از انسان  از کجا بود؟ از آسمان تعمید یحیی25 : نمایم  می  قدرت  چه  را به ال اعم  این که
   ایمان ی و   چرا به  گوید پس  بود، هرآینه  از آسمان اگر گوییم « ، گفتند که با خود تفکر کرده

  پس27 ».دانند  می  را نبی  یحیی ا همه زیر ترسیم  می  بود، از مردم  از انسان و اگر گوییم26 .دنیاوردی
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   این  قدرت ه چ  به  که گویم  شما را نمی  هم من«:   گفت بدیشان» . دانیم نمی«:  گفتند  عیسی در جواب
  . کنم کارها را می

 فرزند  ای":  ، گفت  آمده نزد نخستین. د را دو پسر بو  دارید؟ شخصی  گمان  چه لیکن«28   
 اما بعد ".  رفت نخواهم":   گفت در جواب29 ". شو  کار مشغول ، به  رفته  من  تاکستان امروز به
 ". روم  می  آقا من ای":   گفت او در جواب.   گفت  نیز همچنین  دومین و به30 . ، برفت  گشته پشیمان

:   گفت  بدیشان عیسی ». اولی«: گفتند» ر را بجا آورد؟ پد  دو خواهش  از این  یک کدام31.   نرفت ولی
 گردند،  خدا می  ملکوت  شما داخل از ها قبل  و فاحشه  باجگیران  که گویم  شما می  به هرآینه«

ها بدو   و فاحشه  نیاوردید، اما باجگیران  نزد شما آمد و بدو ایمان  عدالت  از راه  یحیی زانرو که32
  . آورید  نشدید تا بدو ایمان  پشیمان  دیدید، آخر هم  آوردند و شما چون انایم

   گردش ای ، خطیره وده نم س غر  تاکستانی  بود که ای  خانه صاحب:  دیگر بشنوید و مثلی«33   
و 34 . سفر شد ، عازم ده سپر  دهقانان  را به  آن پس.  بنا نمود  کند و برجی  در آن خشتیکشید و چر

اما 35 . او را بردارند های تاد تا میوه فرس  خود را نزد دهقانان  شد، غالمان  نزدیک  میوه  موسم نچو
باز 36.  را سنگسار نمودند  را کشتند و بعضی  را زدند و بعضی ، بعضی  را گرفته  غالمانش دهقانان
 پسر خود  باالخره37 . نمودند  همانطور سلوک  نیز به ، بدیشان  فرستاده  دیگر، بیشتر از اولین غالمان

 پسر را دیدند   چون اما دهقانان38 ".  خواهند داشت  حرمتپسر مرا":  ، گفت  فرستاده را نزد ایشان
،   او را گرفته آنگاه39 ".  را ببریم  و میراثش را بکشیمبیایید او .   است  وارث این": با خود گفتند

 » خواهد کرد؟  چه  دهقانان  آن ه آید، ب  تاکستان  مالک چون  پس40 .، کشتند  افکنده اکستان ت بیرون
 دیگر خواهد سپرد   باغبانان  را به  خواهد کرد و باغ  هالک  سختی  را به  بدکاران  آن البته«: گفتند41
  ». بدو دهند  را در موسم هایش  میوه که

 رد   معمارانش  را که  سنگی  که اید این  هرگز نخوانده مگر در کتب«:   گفت  بدیشان عیسی42   
  از این43 .  است وند آمد و در نظر ما عجیب خدا  از جانب این.   است  شده  سر زاویه نمودند، همان

 را بیاورند، عطا  اش  میوه  که  امتی ، به  شده  خدا از شما گرفته  ملکوت  که گویم  شما را می جهت
و 45 ». سازد  افتد، نرمش  بر کسی  آنمنکسر شود و اگر افتد،   سنگ  بر آن و هر که44 .شدخواهد 
  و چون46 .گوید  می  ایشان  درباره تند که را شنیدند، دریاف  مثلهایش  و فریسیان  کهنه  رؤسای چون

  .دانستند  می  او را نبی  ترسیدند زیرا که خواستند او را گرفتار کنند، از مردم
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  ملکوت«2:  ، گفت  کرده خطاب  را  مثلها ایشان ، باز به  نموده  توجه و عیسی22    

 خود را فرستاد تا  و غالمان3 . کرد  عروسی  پسر خویش  برای که را ماند   پادشاهی آسمان
: ، فرمود  نموده  دیگر روانه باز غالمان4 . بخوانند و نخواستند بیایند وسی عر  را به شدگان دعوت

   کشته  من  و پرواریهای  و گاوان ام  خود را حاضر ساخته خوان   اینک  را بگویید که شدگان دعوت"
 خود را گرفتند،  ، راه  نموده اعتنایی  بی  ایشان ولی5 ". بیایید  عروسی ، به  است  چیز آماده  و همه شده
،  ده دا ، دشنام را گرفته او   غالمان و دیگران6 .  رفت  خویش  تجارت  به و دیگری خود   مزرعه  به یکی

 رسانید و   قتل  را به  قاتالن ، آن  خود را فرستاده ، لشکریان  نموده  شنید، غضب  چون پادشاه7 .کشتند
  شدگان   دعوت ؛ لیکن  حاضر است عروسی":  خود را فرمود  غالمان آنگاه8 .  را بسوخت شهر ایشان

   آن پس10 ". بطلبید  عروسی ید به را بیاب  بروید و هر که  عامه  شوارع  به ناآل9 . نداشتند لیاقت
 از   عروسی  خانه  کردند، چنانکه  را یافتند جمع  و بد هر که ، نیک  سر راهها رفته  به غالمان

 را در آنجا  ، شخصی  شده  داخل  مجلس  اهل  دیدن  بجهت  پادشاه آنگاه11 .  مملو گشت مجلسیان
   جامه  آنکه  و حال  عزیز چطور در اینجا آمدی ای":  بدو گفت12.  در بر ندارد  عروسی  جامه  کهدید

 را   شخص این":  خود را فرمود  خادمان  پادشاه آنگاه13 . شد خاموش او "؟  در بر نداری عروسی
زیرا 14 ". باشد  و فشار دندان  گریه  که  اندازید، جایی  خارجی  بردارید و در ظلمت  و پا بسته دست

  ».  کم برگزیدگان بسیارند و  طلبیدگان
  و شاگردان16 .ور او را در گفتگو گرفتار سازند چط ، شورا نمودند که  رفته  فریسیان پس15   

   خدا را به  و طریق  هستی  صادق  که دانیم استادا می«: ، گفتند  فرستاده  نزد وی خود را با هیرودیان
 ما بگو   به پس17.  نگری  نمی  ظاهر خلق  به  زیرا که  نداری  باک  و از کسی نمایی  می  تعلیم راستی
،   کرده  را درک  ایشان  شرارت عیسی18» ؟  یا نه  قیصر رواست  به  دادن آیا جزیه.   تو چیست رأی
 نزد   دیناری ایشان» . بنمایید  من  را به  جزیه سکه19کنید؟   می ، چرا مرا تجربه اران ریاک ای«:  گفت
» .از آن قیصر«: بدو گفتند21 »؟  کیست  از آن  و رقم  صورت ینا«:   گفت بدیشان20.  آوردند وی

 شنیدند،   ایشان چون22 »! خدا  خدا را به  قیصر ادا کنید و مال  قیصر را به مال«:   گفت بدیشان
  .، برفتند  شدند و او را واگذارده متعجب
: گفتند24،   نموده ، سؤال و آمدهند نزد ا هست  منکر قیامت  که  روز، صدوقیان و در همان23   

   برای لی کند تا نس  او را نکاح  زن باید برادرش اوالد بمیرد، می  بی  اگر کسی  گفت  استاد، موسی ای«
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  ، بمرد و چون  گرفته  زنی  اول  برادر بودند که  ما هفت  در میان باری25 .برادر خود پیدا نماید
و آخر 27 .  تا هفتمین  و سومین  دومین ینو همچن26 . کرد خود ترک برادر   را به  زن  نداشت اوالدی
 او   همه ود زیرا که خواهد ب  هفت  از آن  یک  کدام ، زن  او در قیامت پس28 . نیز مرد  زن  آن از همه

 خدا را در   و قوت ب کتا  رو که  هستید از این گمراه«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی29 »را داشتند؟
 خدا در  مالئکه   مثل شوند بلکه  می  کرده  نکاح کنند و نه  می  نکاح ، نه  در قیامت زیرا که30 اید، افتهنی

 ،  است تهگف  شما  خدا به  را که اید کالمی ، آیا نخوانده  مردگان  قیامت اما درباره31 .باشند  می آسمان
   بلکه یست ن  مردگان ؟ خدا، خدای وب یعق  و خدای  اسحاق  و خدای  ابراهیم  خدای  هستم من32

  ».  است  زندگان خدای
   شنیدند که  فریسیان اما چون34 . متحیر شدند  وی یدند، از تعلیم شن  چون  گروه و آن33   

  ریق ط  به  بود، از وی  فقیه  که  از ایشان و یکی35 . شدند  جمع ، با هم  است  نموده  را مجاب صدوقیان
 را   وی عیسی37» ؟  بزرگتر است  در شریعت  حکم  استاد، کدام ای«36 : ، گفت  کرده  سؤال امتحان
  این38.  نما  فکر خود محبت  و تمامی  نفس  و تمامی  دل  همه  خود را به  خداوند خدای اینکه«:  گفت
  بدین40.  نما  خود محبت  خود را مثل  همسایه  یعنی  است  آن  مثل و دوم39 .  و اعظم  اول  حکم است

  ».  است  انبیا متعلق  و صحف  تورات ، تمام دو حکم
   گمان  چه  مسیح درباره«:  گفت42 ،  پرسیده  از ایشان بودند، عیسی   جمع  فریسیان و چون41   

، او   چطور داود در روح پس«:   را گفت ایشان43» .پسر داود«: بدو گفتند» ؟ برید؟ او پسر کیست می
   بنشین  من  راست  دست ، به  گفت  خداوند من خداوند به"44 :گوید  می خواند؟ چنانکه یاوند مرا خد
   پسرش خواند، چگونه  داود او را خداوند می  هرگاه پس45 ". انداز تو سازم  تو را پای نانتا دشم

   سؤال ر جرأت روز دیگ  از آن  کسی  و نه  هرگز نداشت  وی  جواب  قدرت کس و هیچ46 »باشد؟ می
  . از او نمود کردن
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 و  کاتبان«:  گفت2،   کرده  خود را خطاب  و شاگردان  جماعت  آن  عیسی آنگاه23    

   مثل  دارید و بجا آورید، لیکن  شما گویند، نگاه  به  آنچه پس3 .اند  نشسته  موسی  بر کرسی سیانفری
  بندند و بر دوش  و دشوار را می  گران را بارهایزی4 .کنند گویند و نمی مکنید زیرا می   ایشان اعمال
 خود را   کارهای و همه5.  دهند  حرکت  انگشت  یک  را بهخواهند آنها نهند و خود نمی  می مردم
سازند،   می  خود را پهن  قبای  و دامنهای  خود را عریض حمایلهای.  را ببینند ، ایشان کنند تا مردم می

ها   در کوچه و تعظیم7 دارند،  می  را دوست در در کنایس ص تها و کرسیهای در ضیاف و باال نشستن6
   است  مشوید، زیرا استاد شما یکی  شما آقا خوانده لیکن8 . را آقا آقا بخوانند  ایشان ردم م را و اینکه

  ا یکی، پدر خود مخوانید زیرا پدر شم  را بر زمین  کس و هیچ9 . شما برادرانید  و جمیع  مسیح یعنی
و 11 .  مسیح  یعنی  است  شما یکی وای مشوید، زیرا پیش و پیشوا خوانده10 .  است  در آسمان  که است
 خود   گردد و هر که  خود را بلند کند، پست و هر که12 . شما بود شما بزرگتر باشد، خادم از  هر که

  . سازد سرافراز گردد را فروتن
   مردم  روی  را به  آسمان  در ملکوت  ریاکار که ریسیان و ف  کاتبان  بر شما ای وای«13   

 بر شما  وای14 .شوید  می  مانع  را از دخول گان شوند شوید و داخل  نمی  آن بندید، زیرا خود داخل می
   ریا نماز را طویل بلعید و از روی  را می زنان  بیوه های  ریاکار، زیرا خانه  و فریسیان  کاتبان ای
   ریاکار، زیرا که  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای15 .  شدیدتر خواهید یافت آنرو عذاباز کنید؛  می

 پسر تر از خود،  پست  پیدا شد او را دو مرتبه  پیدا کنید و چون گردید تا مریدی بر و بحر را می
   خورد باکی  قسم کل هی  به هر که"گویید   می  کور که  راهنمایان  بر شما ای وای16 !سازید  می جهنم
  ، آیا کدام  و نابینایان  نادانان ای17 ".وفا کند خورد باید   قسم  هیکل  طالی  به  هر که  لیکن نیست
   خورد باکی  قسم  مذبح  به و هر که"18سازد؟   می  طال را مقدس  که ؟ طال یا هیکلی  است افضل
،   و کوران  جهال ای19 ". خورد، باید ادا کند  قسم  است  بر آن  که ای  هدیه  به  هر که  لیکن نیست
   قسم  مذبح  به  هر که پس20نماید؟   می  را تقدیس  هدیه  که  یا مذبح ؟ هدیه  است  افضل کدام

 و   آن  خورد، به  قسم  هیکل  به و هر که21 ؛  است  خورده  قسم  است  بر آن  هر چه  و به  آن خورد، به
 خدا و   کرسی  خورد، به  قسم  آسمان  به و هر که22 ؛  است  خورده ، قسم  است  ساکن  در آن  او که به
  . باشد  خورده ، قسم  است  نشسته  بر آن  او که به
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دهید و   را عشر می  و زیره  و شبت  نعناع  ریاکار که  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای«23   
 آنها را بجا  بایست می! اید  کرده  را ترک  و ایمان حمت و ر  عدالت ، یعنی  شریعت  احکام اعظم
کنید و شتر را فرو   می  را صافی  پشه  کور که  رهنمایان ای24 . باشید  نکرده اینها را نیز ترک،  آورده
   را پاک  و بشقاب  پیاله  بیرون  رو که  ریاکار، از آن  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای25! برید می
 را   و بشقاب  پیاله  درون  کور، اول  فریسی ای26 .  است  آنها مملو از جبر و ظلم مایید و درونن می
 قبور   چون  ریاکار که  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای27 ! نیز طاهر شود هر ساز تا بیرونشطا

 و سایر  مردگان  وانهای آنها از استخ  درون نماید لیکن ، نیکو می  از بیرون باشید که  می سفید شده
 و   باطنا از ریاکاری نمایید، لیکن  می  عادل  مردم  شما نیز ظاهرا به همچنین28 !  پر است نجاسات
  . مملو هستید رشرارت

  کنید و مدفنهای  انبیا را بنا می  قبرهای  ریاکار که  و فریسیان  کاتبان  بر شما ای وای«29   
بیا  ان  خون ، در ریختن بودیم  خود می  پدران اگر در ایام": گویید و می30دهید،   می  را زینت صادقان
 . انبیا هستید  قاتالن  فرزندان دهید که  می  بر خود شهادت پس31 "! شدیم  نمی  شریک با ایشان

ار  فر  جهنم از عذاب  چگونه!  زادگان  و افعی  ماران ای33 ! خود را لبریز کنید  پدران مانه شما پی پس32
 و   را خواهید کشت  و بعضی فرستم  نزد شما می  انبیا و حکماء و کاتبان لهذا الحال34 خواهید کرد؟

تا 35  شهر خواهید راند، به، از شهر   زده  خود تازیانه  را در کنایس  دار خواهید کشید و بعضی به
 زکریا  تا خون   صدیق  هابیل  شد بر شما وارد آید، از خون  ریخته  بر زمین  که  صادقان  خونهای همه
   بر این  همه  این  که گویم  شما می  به هرآینه36 . کشتید  و مذبح  هیکل ا در میان او ر  برخیا که ابن

  ! خواهد آمد طایفه
   خواستم چند مرتبه!  خود  مرسالن  انبیا و سنگسار کننده ، قاتل ، اورشلیم  اورشلیم ای«37   
 !کند و نخواستید  می  خود جمع ال خود را زیر ب های  جوجه  که  مرغی ، مثل کنم   تو را جمع فرزندان

 مرا نخواهید   پس  از این گویم  شما می زیرا به39 .شود  می  گذارده  شما ویران رای شما ب  خانه اینک38
  ».آید  خداوند می  نام  به او که   است دید تا بگویید مبارک
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 آمدند تا   پیش شاگردانش و.  ، برفت  شده  بیرون  از هیکل  عیسی پس24    

بینید؟   چیزها را نمی  این آیا همه«:   را گفت  ایشان عیسی2 . دهند  را بدو نشان  هیکل رتهایعما
و 3 »! نشود  زیر افکنده  به د شد که نخواه  گذارده  بر سنگی  در اینجا سنگی گویم  شما می  به هرآینه
   این  ما بگـو که به«: ، گفتند  آمـده  نزد وی  در خلوت  بود، شاگردانش  نشسته ن زیتو  کوه  به چون

  ».  چیست  عالم  تو و انقضای  آمدن شود و نشان  می  واقـع امـور کی
   من  نام  بسا به زآنرو که5 ! نکند  شما را گمراه زنهار کسی«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی4   
و جنگها و اخبار جنگها 6 . خواهند کرد  گمراه را  و بسیاری  هستم  مسیح  من  که  خواهند گفت آمده

.   انتها هنوز نیست ، لیکن  است  الزم  همه  این  وقوع  مشوید زیرا که زنهار مضطرب. را خواهید شنید
ا در ه ا و زلزله خواهند نمود و قحطیها و وباه  مقاومت  با مملکتی  و مملکتی  با قومی زیرا قومی7

، خواهند   سپرده  مصیبت  شما را به آنگاه9 .  است  زه  اینها آغاز دردهای هاما هم8 .جایها پدید آید
،   خورده  لغزش ، بسیاری  زمان و در آن10 .نند ک  از شما نفرت  من  اسم ها بجهت  امت  و جمیع کشت

   را گمراه ، بسیاری ر شده ظاه  کذبه و بسا انبیای11 . گیرند  کنند و از یکدیگر نفرت یکدیگر را تسلیم
 انتها صبر کند،   تا به  هر که لیکن13.  سرد خواهد شد  بسیاری  محبت  گناه  افزونی و بجهت12 .کنند
  ها شهادتی  امت  خواهد شد تا بر جمیع  موعظه  عالم  در تمام  بشارت ملکوت  این و به14.  یابد نجات

  . انتها خواهد رسید شود؛ آنگاه
 بر پا   مقدس ، در مقام  است  شده  گفته  نبی  دانیال  زبان  به  را که  مکروه ویرانی  چون پس«15   

و هر 17  بگریزد؛  کوهستان  باشد به ودیه در یه  هر که آنگاه16  کند  خواند دریافت ید هر که بین شده
  جهت، ب  است  در مزرعه و هر که18  زیر نیاید؛  به  از خانه  چیزی  برداشتن  باشد، بجهت  بر بام که

 دعا کنید  پس20 !  ایام  در آن  و شیردهندگان ان بر آبستن  وای لیکن19 . خود برنگردد  رخت برداشتن
 ظاهر   عظیمی  مصیبت  چنان  زمان  در آن زیرا که21 نشود،   یا در سبت تا فرار شما در زمستان

  ، هیچ بشری  نشدی  کوتاه  ایام و اگر آن22!  و نخواهد شد ه نشد  تا کنون م از ابتدا عال شود که می
  . خواهد شد  روزها کوتاه ، آن ان بخاطر برگزیدگ ، لیکن  نیافتی نجات

  باور مکنید،" جا یا در آنجا است در این  مسیح اینک":  شما گوید  به  اگر کسی آنگاه«23   
 خواهند نمود   چنان  عظیمه  و معجزات ، عالمات ده ظاهر ش  و انبیا کذبه  کاذب  مسیحان زیرا که24
  .  خبر دادم  شما را پیش اینک25.   کردندی  را نیز گمراه  برگزیدگان  بودی  اگر ممکن که
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، باور   است  در خلوت نکه مروید یا آ ، بیرون  در صحراست اینک:  اگر شما را گویند پس«26   
   پسر انسانشود، ظهور  ظاهر می  مغرب ، تا به  شده  ساطع رق از مش  برق  که زیرا همچنان27 مکنید،

و فورا بعد از 29 . شوند  در آنجا جمع اشد، کرکسان ب  مرداری و هر جا که28 . خواهد شد نیز چنین
 فرو ریزند و   از آسمان  نور خود را ندهد و ستارگان  گردد و ماه  تاریک ، آفتاب  ایام  آن مصیبت
،   وقت  پدید گردد و در آن  در آسمان  پسر انسان  عالمت آنگاه30.  گردد  متزلزل  افالک قوتهای
   و جالل ، با قوت  آسمان  بر ابرهای  را بینند که  کنند و پسر انسان زنی  سینه  زمین  طوایف جمیع
 از   اربعه های او را از باد ، برگزیدگان  خود را با صور بلند آواز فرستاده و فرشتگان31 آید؛  می عظیم
  . خواهند آورد  فراهم  فلک  تا بکران کران

آورد،  ، برگها می  شده  نازک اش  شاخه  چون  را فرا گیرید که  انجیر مثلش  از درخت پس«32   
   نزدیک ید که را بینید، بفهم  همه  این  شما نیز چون همچنین33 .  است  نزدیک  تابستان فهمید که می
.   نخواهد گذشت  طایفه  نشود، این  واقع  همه  تا این گویم  شما می  به هرآینه34 .  بر در است بلکه

  . نخواهد شد  هرگز زایل  من  سخنان  خواهد شد، لیکن  زایل  و زمین آسمان35
.   و بس  جز پدر من  آسمان  مالئکه  ندارد، حتی  اطالع  کس  هیچ  روز و ساعت اما از آن«36   

   قبل  در ایام  که زیرا همچنان38 . خواهد بود  نیز چنان پسر انسان بود، ظهور   نوح  ایام  چنانکه لیکن37
   داخل  نوح  که وزیشدند تا ر  می کردند و منکوحه  می آشامیدند و نکاح خوردند و می  می از طوفان
 . نیز خواهد بود ان ظهور پسر انس  را ببرد، همچنین ، همه  آمده و نفهمیدند تا طوفان39 ،  گشت کشتی

   که و دو زن41.  شود  واگذارده  و دیگری  گرفته باشند، یکی  می ای  در مزرعه  که  دو نفری آنگاه40
  دانید در کدام  نمی  بیدار باشید زیرا که پس42.  رها شود  و دیگری  گرفته  یکیکنند،  می دستĤس
 از   پاس  در چه دانست  می  خانه  اگر صاحب ه را بدانید ک  این لیکن43. آید  خداوند شما می ساعت
لهذا شما نیز حاضر 44.  زند  نقب اش  خانه  به  که گذاشت ماند و نمی آید، بیدار می  دزد می شب

  .آید  می  نبرید، پسر انسان  گمان  که باشید، زیرا در ساعتی
 را   خود بگمارد تا ایشان  خانه  او را بر اهل  آقایش  که  و دانا کیست  امین  غالم  آن پس«45   
 کار   آید، او را در چنین  آقایش  چون  که  غالمی  آن خوشابحال46  دهد؟  خوراک معین  در وقت
  لیکن48 .  خود خواهد گماشت  مایملک تمام او را بر   که گویم  شما می  به هرآینه47.  یابد مشغول
   زدن  کند به و شروع49 نماید،  تأخیر می  در آمدن  من ی آقا  شریر با خود گوید که  غالم  آن هرگاه

   که  آید، در روزی  غالم  آن  آقای هرآینه50،   با میگساران  و نوشیدن  خود و خوردن همقطاران
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 قرار دهد در   را با ریاکاران ، نصیبش  کرده و او را دو پاره51  نداند،  که ظر نباشد و در ساعتیمنت
  . خواهد بود  و فشار دندان  گریه  که مکانی

  
  

 خود را   مشعلهای  خواهد بود که  باکره  ده  مثل  آسمان  ملکوت  زمان در آن«25    

  اما نادانان3 . بودند  نادان  دانا و پنج  پنج و از ایشان2 . رفتند  داماد بیرون تقبال اس ، به برداشته
خود با    در ظروف ، روغن  دانایان لیکن4 .د با خود نبردن  روغن ، هیچ شته خود را بردا مشعلهای
و در 6 .، خفتند  زده  پینکی جامید، همه ان  داماد بطول  آمدن و چون5 . برداشتند  خویش مشعلهای

   آن  تمامی پس7 ". بشتابید  وی  استقبال به. آید  داماد می اینک"   بلند شد که  صدایی  شب نصف
   خود به از روغن":  را گفتند ، دانایان و نادانان8 . نمودند  را اصالح خود  مشعلهای، ها برخاسته باکره

شود، مبادا ما و  نمی":  گفتند  در جواب اما دانایان9 ".شود  می  ما خاموش یرا مشعلهایما دهید ز
   بجهت  ایشان  که و در حینی10 ". خود بخرید ، برای  رفته ندگان نزد فروش بلکه.  ندهد شما را کفاف

  ، در بسته  شده  داخل سی عرو  به  حاضر بودند، با وی  که رفتند، داماد برسید و آنانی خرید می
  او در جواب12 ".  ما باز کن خداوندا برای": ند، گفت  دیگر نیز آمده های ، باکره بعد از آن11 .گردید
   روز و ساعت  آن د زیرا که بیدار باشی پس13 ". شناسم  شما را نمی گویم ما می ش  به هرآینه":  گفت

  .دانید را نمی
   خود را بدیشان  خود را طلبید و اموال ، غالمان  سفر شده  عازم  مردی زیرا چنانکه«14   
و .  ادش استعد  را بحسب  داد؛ هر یک  را یک  را دو و سومی  قنطار و دیگری  را پنج یکی15 سپرد،

 قنطار  ، پنج موده ن  و با آنها تجارت  بود، رفته  قنطار یافته  پنج  آنکه پس16 . سفر شد  متوجه درنگ بی
   یک اما آنکه18 . دو قنطار دیگر سود گرفت دو قنطار نیز   صاحب و همچنین17 .دیگر سود کرد

  . نمود  خود را پنهان  را کند و نقد آقای  زمین  بود، رفته قنطار گرفته
   آنکه پس20 .  خواست  حساب ، از ایشان  آمده المان غ  آن ، آقای  مدیدی و بعد از مدت«19   

،   سپردی  من  قنطار به خداوندا پنج":  ، گفت  قنطار دیگر آورده ، پنج  آمده  بود، پیش  قنطار یافته پنج
بر !   غالم نیک متدین  ای آفرین:   گفت  وی  او به آقای21 ".  قنطار دیگر سود کردم  پنج نکای

   خداوند خود داخل  شادی به.   گماشت  بسیار خواهم ، تو را بر چیزهای  بودی مین ا  اندک چیزهای
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 دو قنطار  ، اینک  نمودی  من  آقا دو قنطار تسلیم ای":  ، گفت  دو قنطار نیز آمده و صاحب22 "!شو
   امین  کم بر چیزهای!   نیک متدین  غالم  ای آفرین":   را گفت  وی آقایش23 ". ام دیگر سود یافته

   یک  آنکه پس24 "! شو  خداوند خود داخل  در خوشی. گمارم  بسیار می بر چیزهای ، تو را بودی
،  باشی  می  خویی  مرد درشت  که شناختم  تو را می  آقا چون ای":  ، گفت  آمده  بود، پیش قنطار گرفته

 و  ، رفتم  شده  ترسان پس25 ، کنی  می ع جم ای  نیفشانده  که  و از جایی دروی  می ای  نکاشته  که از جایی
 غالم  ای":   گفت  وی  در جواب آقایش26 ".  تو موجود است  مال اینک.  تم نهف قنطار تو را زیر زمین

 . کنم  می ، جمع ام  نپاشیده  که  و از مکانی دروم  می ام  نکاشته  که  از جایی  که ای دانسته!  شریر بیکاره
 خود را با سود   مال ایم بی  که  تا وقتی  بدهی  صرافان  نقد مرا به بایست و را می ت  جهت از همین27

 شود   دارد داده  هر که زیرا به29 . قنطار بدهید  ده  صاحب ، به ته قنطار را از او گرف  آن الحال28 . بیابم
   خارجی  را در ظلمت نفع  بی  غالم و آن30 . شود  دارد نیز گرفته دارد آنچه ن  یابد و از آنکه و افزونی

  ". خواهد بود  و فشار دندان  گریه  که اندازید، جایی
  بر کرسی   آید، آنگاه  خویش  مقدس  مالئکه  خود با جمیع  در جالل  پسر انسان اما چون«31   
 شوند و آنها را از همدیگر جدا  ها در حضور او جمع  امت و جمیع32 ،  خود خواهد نشست جالل
 و بزها را   راست و میشها را بر دست33 .کند  میشها را از بزها جدا می ن شبا  که  قسمی ند، بهک می
 از   یافتگان  برکت بیایید ای":  گوید  راست  طرف  اصحاب  به  پادشاه آنگاه34 . خود قرار دهد پبر چ

  زیرا چون35 . گیرید  میراث به،   است  شده ه شما آماد  برای  عالم  از ابتدای  را که  و ملکوتی پدر من
   بودم عریان36 مرا جا دادید،   بودم  نمودید، غریب  سیرآبم  بودم  دادید، تشنه  مرا طعام  بودم گرسنه

   به  عادالن آنگاه37 ". آمدید  من  دیدن  بودم در حبس کردید،   عیادتم  بودم مرا پوشانیدید، مریض
   تا سیرآبت  یافتیم ات ، یا تشنه  دهیم  تا طعامت  دیدیم ات سنه گر  خداوند، کی ای":  گویند پاسخ
 یا   تو را مریض و کی39 ،  تا بپوشانیم  یا عریان ا دهیم تا تو را ج  یافتیم  تو را غریب یا کی38 ، نماییم

  ، آنچه گویم  شما می  به هرآینه":  گوید  ایشان  در جواب پادشاه40 "؟  کنیم  تا عیادتت  یافتیم بوسمح
  ".اید  کرده  من  کردید، به  من  کوچکترین  برادران  از این  یکی به

   که  جاودانی  دور شوید در آتش ، از من  ملعونان ای":  را گوید  چپ  طرف  اصحاب پس«41   
مرا    بودم ید، تشنه نداد  مرا خوراک  بودم زیرا گرسنه42.   است  او مهیا شده  و فرشتگان  ابلیس برای
   بودم  و محبوس  مرا نپوشانیدید، مریض  بودم  مرا جا ندادید، عریان  بودم غریب43  ندادید، آب

 یا   یا تشنه  تو را گرسنه  خداوند، کی ای":  گویند  پاسخ  نیز به  ایشان پس44 ". ننمودید عیادتم
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:  گوید  ایشان  در جواب آنگاه45 "؟  نکردیم ، خدمتت  دیده  محبوس یا  یا مریض  یا برهنه غریب
 در  و ایشان46 ".اید  نکرده  من ید، به نکرد  کوچکان  از این  یکی  به ، آنچه گویم  شما می  به هرآینه"

  ».  جاودانی  در حیات ، اما عادالن  خواهند رفت  جاودانی عذاب
  
  

:  د گفت خو  شاگردان  رسانید، به  اتمام  را به  سخنان  این  همه  عیسی و چون26    
  شود تا مصلوب  می رده ک  تسلیم  پسـر انسان  که  است  بعد از دو روز عید فصح دانید که می«2

  ».گردد
   داشت  قیافا نام که   کهنه  رئیس  در دیوانخانه  قوم  و مشایخ  و کاتبان  کهنه  رؤسای آنگاه3   
 در  نه«: اما گفتند5 . رسانند  قتل ، به گرفتار ساخته   حیله  را به شورا نمودند تا عیسی4 ،  شده جمع
  ». بر پا شود  در قوم  عید مبادا آشوبی وقت

 عطر  ای  با شیشه زنی7  شد،  ابرص  شمعون عنیا در خانه   در بیت  عیسی  که و هنگامی6   
   را دیدند، غضب  این  چون اما شاگردانش8 .  ریخت  بر سر وی  بنشست ، چون گرانبها نزد او آمده

   و به  فروخته  گران  قیمت  عطر به  بود این زیرا ممکن9 ؟  است  شده  اسراف چرا این«: ند، گفت نموده
را دهید؟ زی  می  زحمت  زن چرا بدین«:   گفت ، بدیشان  کرده  را درک  این عیسی10 ». شود فقرا داده

و 12 . ندارید دارید اما مرا همیشهود  نزد خ  فقرا را همیشه زیرا که11 .  است  کرده  من کار نیکو به
  گویم  شما می  به هرآینه13 .  است  کرده  مـن  دفـن ، بجهـت مالید  عطر را بر بدنـم  این  که  زن این

 او   یادگاری  نیز بجهت  زن  شـود، کار این  کرده  موعظه  بشارت  بدین  عالم  در تمام  که هر جایی
  ».مذکـور خواهد شد

،   رفته  کهنه  بود، نزد رؤسای'  مسمی  اسخریوطی  یهودای  به  که  دوازده  از آن یکی  آنگاه14   
 . قرار دادند  با وی  نقره  پاره  سی ایشان» ؟  کنم  شما تسلیم مرا چند خواهید داد تا او را به«:  گفت15
  . کند  تسلیم  شد تا او را بدیشان  در صدد فرصت  وقت و از آن16

 را   فصح خواهی کجا می«: ، گفتند  آمده  نزد عیسی  عید فطیر، شاگردان روز اول در  پس17   
  گوید وقت استاد می": ، بدو گویید  رفته  کس  شهر، نزد فالن به«:  گفت18 »؟  تا بخوری  کنیم آماده
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  ه چنانک شاگردان19» ". نمایم  می  خود صرف شاگردان تو با   را در خانه  شد و فصح  نزدیک من
  . را مهیا ساختند  را امر فرمود کردند و فصح  ایشان عیسی

خوردند، او   غذا می  ایشان  که و وقتی21 .  بنشست  دوازده  رسید با آن ام ش  وقت چون20   
، هر   شده  غمگین  بغایت پس22 »!کند  می  از شما مرا تسلیم یکی   که گویم  شما می  به هرآینه«:  گفت
  آنکه«:   گفت او در جواب23 »؟  آنم خداوندا آیا من « دند که آغاز کر  سخن  وی ه ب  از ایشان یک

   همانطور که  به  پسر انسان هرآینه24 ! نماید  تسلیم مرا  کس  فرو برد، همان  در قاب  با من دست
!  شود لیم او تس  بدست  پسر انسان  که  بر آنکسی  وای لیکن. کند  می  رحلت  است  او مکتوب درباره

  ای«:   گفت  جواب  بود، به  وی  کننده  تسلیم و یهودا که25 »!  تولد نیافتی  که ا بهتر بودی ر  شخص آن
 را   نان خوردند، عیسی  غذا می  ایشان و چون26» ! تو خود گفتی«:   گفت  وی به» ؟  آنم استاد آیا من

 ».  من  بدن  است  و بخورید، اینبگیرید«:  و گفت داد   شاگردان ، به  کرده  داد و پاره ، برکت گرفته
   است  این زیرا که28  بنوشید،  شما از این همه«:  گفت،   داده ، شکر نمود و بدیشان  را گرفته و پیاله27

 شما  اما به29 .شود  می  ریخته  گناهان  آمرزش  بجهت  بسیاری  در راه  در عهد جدید که  من خون
 پدر   را با شما در ملکوت  آن  که  نوشید تا روزی  مو دیگر نخواهم  از میوه از این بعد   که گویم می

  ».  آشامم خود، تازه
:   گفت  بدیشان  عیسی آنگاه31 . شدند  روانه  زیتون  کوه سوی ه خواندند و ب  تسبیح پس30   

 و  زنم  را می ان شب  که  است  مکتوب خورید چنانکه  می  لغزش  من  درباره  شما امشب همه«
 ».  رفت  خواهم  جلیل  از شما به ، پیش  بعد از برخاستنم لیکن32 .شوند  می  پراکنده  گله وسفندانگ

  عیسی34 ».  هرگز نخورم  خورند، من  لغزش تو  درباره  همه هر گاه«:   گفت  وی  در جواب پطرس33
 مرا   مرتبه ، سه  خروس  زدن  از بانگ  قبل ب ش  در همین  که گویم  تو می  به هرآینه«:   گفت  وی به

و » !  شود، هرگز تو را انکار نکنم  با تو الزم  مردنم هرگاه«:   گفت  وی  به پطرس35 »! کرد انکار خواهی
  . گفتند  نیز همچنان سایر شاگردان

 خود  شاگردان  ، به  بود رسیده  جتسیمانی  به  مسمی  که  موضعی  به  با ایشان  عیسی آنگاه36   
 ،  را برداشته  و دو پسر زبدی و پطرس37» . ، در آنجا دعا کنم  رفته در اینجا بنشینید تا من«:  گفت
   موت  به  مشرف  الم  از غایت نفْس من«:   گفت  بدیشان پس38 . شد  و دردناک  غمگین نهایت بی

 در افتاد و دعا   روی ، به  رفته  پیش  قدری پس39 ». بیدار باشید  با من نجا ماندهدر ای.   است شده
   به ، بلکه  من اهش خو  به  نه  بگذرد؛ لیکن  از من  پیاله  باشد این ، اگر ممکن  پدر من ای«:  ، گفت کرده
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  آیا همچنین«:   گفت  پطرس و به.   یافت  را در خواب ، ایشان  خود آمده و نزد شاگردان40 ». تو اراده
   آزمایش بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض41  بیدار باشید؟  با من ساعت  د یکتوانستی نمی

،   پدر من ای«:  ، گفت ، باز دعا نموده و بار دیگر رفته42 ».  ناتوان  جسم ، لیکن  است اغب ر روح! نیفتید
،  و آمده43 ».ود بش  تو است  اراده رد، آنچه بگذ  از من  نوشیدن  بدون  پیاله  این  نباشد که اگر ممکن
،   کرده  را ترک  ایشان پس44.  بود  شده  سنگین  ایشان  چشمان  زیرا که  یافت  را در خواب باز ایشان

 را  مابقی«:   گفت ، بدیشان  آمده  نـزد شاگردان آنگاه45 . دعـا کرد  کالم  همـان  به سوم   و دفعه رفت
   تسلیم  گناهکاران  دست  به  پسر انسان  که  است  رسیده  ساعت الحال.  کنید بخوابید و استراحت

  »!  است نزدیک   من  کننـده  تسلیم اینک.  برخیزیـد برویم46. شود
 کثیر با   بود با جمعی  دوازده  از آن  یکی  یهودا که  ناگاه  که گفت  می و هنوز سخن47   

   نشانی  او بدیشان  کننده و تسلیم48 . آمدند  قوم  و مشایخ ؤساء کهنه ر شمشیرها و چوبها از جانب
   نزد عیسی در ساعت49 ». بگیرید او را محکم.   است مان، ه  زنم  را بوسه هر که«:  بود ، گفته داده
» ؟  آمدی ، از بهر چه  رفیق ای«:   را گفت  وی عیسی50 .و او را بوسید» !  یا سیدی سالم«:  ، گفت آمده
   دست  عیسی  از همراهان  یکی و ناگاه51. ، او را گرفتند  انداخته عیسی بر  ، دست  آمده  پیش آنگاه
 . جدا کرد  را از تن  زد و گوشش  کهنه  رئیس ، بر غالم  کشیده ، شمشیر خود را از غالف آورده

 شمشیر   شمشیر گیرد، به ، زیرا هر که  کن شمشیر خود را غالف«:   را گفت  وی  عیسی آنگاه52
 از   زیاده  که  کنم  از پدر خود درخواست  الحال توانم  نمی  که بری  می آیا گمان53 . گردد هالک
  دد که گر  تمام  چگونه  کتب  صورت  در این لیکن54  حاضر سازد؟  من  برای از مالئکه   فوج دوازده

 با   من گرفتن  گویا بر دزد بجهت«:   گفت  گروه  آن ، به  ساعت در آن55 » بشود؟ بایست  می همچنین
 . و مرا نگرفتید دادم  می تعلیـم،   نشستـه هر روز با شما در هیکل!  آمدید تیغها و چوبها بیرون

،   او را واگـذارده  شاگردان  جمیـع  وقـت در آن» . شـود  انبیـا تمام  شـد تا کتب  همه  این لیکن56
  .بگریختند

   و مشایخ  کاتبان  که  جایی  کهنه  را نزد قیافا رئیس بودند، او  را گرفته  عیسی  که و آنانی57   
   در آمد و با خادمان  کهنه  رئیس  خانه ، به  او آمده  از دور در عقب اما پطرس58 . بودند، بردند جمع

   شهادت  شورا طلب  اهل  و تمامی  و مشایخ  کهنه  رؤسای پس59 . کار را ببیند  تا انجام بنشست
   پیش  چند شاهد دروغ با آنکه.  نیافتند لیکن60  رسانند، کردند تا او را بقتل می   بر عیسی دروغ

   خدا را خراب  هیکل توانم می":   گفت  شخص این«: گفتند61 ، آخر دو نفر آمده.  نیافتند هیچآمدند، 
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؟  دهی  نمی  جواب هیچ«:  ، بدو گفت  برخاسته  کهنه  رئیس پس62 »".  بنا نمایم  روزش  و در سه مکن
   به  روی  کهنه  رئیس تا آنکه!  ماند  خاموش اما عیسی63 »دهند؟  می ت اینها بر تو شهاد  که چیست

» ؟  یا نه  پسر خدا هستی  تو مسیح  ما را بگو که دهم  می  قسم  حی  خدای تو را به«:  ، گفت  کرده وی
 بر   را خواهید دید که  پسر انسان  بعد از این گویم و نیز شما را می!  تو گفتی«:   گفت  وی  به عیسی64

 خود را   رخت  کهنه  رئیس در ساعت65 »!آید  می  آسمان ، بر ابرهای ته نشس  قوت  راست دست
!  را شنیدید  کفرش ؟ الحال  شهود است  به  حاجت دیگر ما را چه!  کفر گفت«:  ، گفت  زده چاک

 بر   دهان  آب آنگاه67 »!  است  قتل مستوجب«:  گفتند با در جو ایشان» بینید؟  می  مصلحت چه66
!   کن  ما نبوت ، به  مسیح ای«: گفتند می68 ،  زده  سیلی زدند و بعضی  می چه، او را طپان  انداخته رویش
  »؟  است  تو را زده  که کیست
 با  تو هم«:   گفت،  آمده  نزد وی  کنیزکی  ناگاه  بود که  نشسته  بیرون  در ایوان اما پطرس69   
   به و چون71» ! گویی  می  چه دانم نمی «: ، گفت  انکارنموده  همه او روبروی70 »! دی بو  جلیلی عیسی

   عیسی ز از رفقای نی  شخص این«:   گفت  حاضرین ، به  دیگر او را دیده ، کنیزی  رفت دهلیز بیرون
  ، آنانی بعد از چندی73 ». شناسم  مرد را نمی این«  د که، انکار نمو  خورده باز قسم72 »!  است ناصری

 تو بر تو  هجه ل  زیرا که  از اینها هستی  تو هم البته«:  را گفتند ، پطرس  آمده  بودند پیش  ایستاده که
و » . مشناس  را نمی  شخص این «  نمود که  خوردن  و قسم  کردن  آغاز لعن پس74 »!نماید  می داللت

 از  قبل«:  بود  گفته  یاد آورد که  را به  عیسی  سخن  پطرس آنگاه75 . زد  بانگ  خروس در ساعت
  .  زار زار بگریست  رفته  بیرون پس» . کرد  مرا انکار خواهی  مرتبه ، سه  خروس  زدن بانگ

  
  

  ا کردند که شور  بر عیسی  قوم مشایخ  و  کهنه  رؤسای  شد، همه  صبح و چون27    

  . نمودند  تسلیم  والی  پیالطس س پنطیو ، بردند و به  او را بند نهاده پس2. ند ساز او را هالک
   پاره ، سی  شده  بر او فتوا دادند، پشیمان  او دید که  کننده  یهودا تسلیم ، چون  هنگام در آن3   

» .  نمودم  را تسلیم گناهی  بی  خون  که  کردم گناه«:  گفت4،   رد کرده  و مشایخ  کهنه ؤسای ر  را به نقره
   خود را خفه  شد و رفته ، روانه  انداخته  را در هیکل  نقره  آن پس5 »! ، خود دانی ما را چه«: تندگف

 زیـرا  جایز نیست  المـال  در بیت  این انداختن«: ، گفتنـد  را برداشته  نقـره  کهنه اما روسـای6 .نمـود
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 . غرباء خریدند  مقبره ر را بجهتگ  کوزه ، مزرعه  مبلغ  آن ، به  شـورا نمـوده پس7 ». خونبهـا است
   ارمیـای  زبـان  به  که  سخنی آنگاه9.   مشهـور است ـاللدم تا امروز بحق  مزرعه ، آن  جهت از آن8

   کـرده  قیمـت  آن  را برداشتنـد، بهـای  نقـره  پاره سـی «  کـه  گشت  بـود تمـام  شـده  گفتـه نبی
گـر   کوزه  مزرعه و آنها را بجهت10 . گذاردند  بـر او قیمت اسرائیـل  از بنـی  بعضـی  که ای شـده

  ».  گفــت  مــن  خداونـد بـه دادنـد، چنانکـه
 یهود  آیا تو پادشاه«:  ، گفت  از او پرسیده  والی پس.  بود  ایستاده  در حضور والی اما عیسی11   
کردند،   می  از او شکایت  و مشایخ  کهنه  رؤسای و چون12 »! گویی  میتو«:   بدو گفت  عیسی»؟ هستی
 »دهنـد؟  می  چقدر بر تو شهادت یشنو نمی«:   را گفت  وی  پیالطس پس13 .داد  نمی  جواب هیچ

  . شـد  بسیـار متعجب  والـی  که ، بقسمـی  نگفت  هـم  سخـن ، یک  وی اما در جـواب14
   جماعت تند، برایخواس  را می ، هر که  زندانی  یک  بود که  این  والی ، رسم و در هر عیدی15   
 شدند،   جمع  مردم  چون پس17 .  داشت  مشهور، برابا نام ندانی، ز  وقت و در آن16. کرد آزاد می
   مسیح  مشهور به ا یا عیسی؟ براب  شما آزاد کنم خواهید برای  را می که«:   را گفت  ایشان پیالطس

  . بودند  کرده  او را از حسد تسلیم  دانست زیرا که18 »؟را
   تو را کاری  مرد عادل با این«:  ، گفت  نزد او فرستاده  بود، زنش  بر مسند نشسته چون19   

  ».  بسیار بردم  او زحمت  درباره  امروز در خواب نباشد، زیرا که
 را  بخواهند و عیسی برابا را   نمودند که  ترغیب  را بر این ، قوم  و مشایخ  کهنه اما رؤسای20   
خواهید   دو نفر را می  از این  یک کدام«:  ، گفت  شده  متوجه  بدیشان  والی پس21 . سازند هالک
   مسیح  مشهور به  با عیسی پس«:   گفت  بدیشان پیالطس22» .برابا را«: گفتند» ؟  شما رها کنم بجهت

 بیشتر  ایشان» ؟  است  کرده  بدی چرا؟ چه«:   گفت والی23 »! شود مصلوب«: جمیعا گفتند» ؟ م کن چه
   زیاده  آشوب  ندارد بلکه  ثمری  دید که  پیالطس چون24 »! شود مصلوب«: ، گفتند ریاد زدهف

   شخص  این  از خون  هستم  بری من«:   گفت  خود را شسته  دست  مردم ، پیش  طلبیده گردد، آب می
ابا را  بر آنگاه26» ! ما باد  او بر ما و فرزندان خون«:  گفتند  در جواب  قوم تمام25 ».یدشما ببین.  عادل
  . کنند ، سپرد تا او را مصلوب ده ز  را تازیانه  آزاد کرد و عیسی  ایشان برای

 .د آوردن  فراهم  را گرد وی  فوج ، تمامی  برده  دیوانخانه  را به ، عیسی  والی  سپاهیان آنگاه27   
 گذاردند و  ، بر سرش  از خار بافته و تاجی29 بدو پوشانیدند،   قرمزی ، لباس  ساخته و او را عریان28
   پادشاه  ای سالم«: فتندگ  او را می ، استهزاکنان  زانو زده  وی  او دادند و پیش  راست  بدست نی
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 او را استهزا  و بعد از آنکه31 .ددنز  می  بر سرش  را گرفته ، نی  افکنده  بر وی  دهان و آب30 »!یهود
   نمودن  مصلوب هت را پوشانیدند و او را بج  خودش ، جامه  کنده  را از وی  لباس  بودند، آن کرده
  . بردند بیرون

   صلیب  بردن  بجهت، او را  را یافته  نام  شمعون  قیروانی رفتند، شخصی  می  بیرون و چون32   
  سرکه34 بود رسیدند، '  سر مسمی  کاسه ی جلْجتا یعن  به  که  موضعی  به و چون33 .مجبور کردند

  . بنوشد  که  چشید، نخواست ا چونام.  بدو دادند  نوشیدن  مر بجهت  به ممزوج
   به  انداختند تا آنچه  نمودند و بر آنها قرعه  او را تقسیم ، رخت  نموده  او را مصلوب پس35   
   قرعه  من و بر لباس کردند   خود تقسیم  مرا در میان رخت «  شود که  تمام بود  شده  گفته  نبی زبان

 آویختند   سرش ، باالی  او را نوشته و تقصیر نامه37.  او نشستند  نگاهبانی و در آنجا به36 ».انداختند
 با  شر چپ ب  و دیگری  راست  بر دست  دو دزد یکی آنگاه38» ! یهود ، پادشاه  عیسی  است این « که
   که  کسی ای«: گفتند می40، کفر گویان   خود را جنبانیده  سرهای و راهگذران39 . شدند  مصلوب وی

، از   خدا هستیاگر پسر.   ده ، خود را نجات سازی  را می  روز آن  و در سه کنی  می  را خراب هیکل
  دیگران«42 :گفتند  می ستهزاکنان ا مشایخ و   با کاتبان  کهنه  نیز رؤسای همچنین41 »! فرود بیا صلیب

 فرود آید تا   از صلیب ، اکنون  است  اسرائیل اگر پادشاه. تواند خود را برهاند  داد، اما نمی را نجات
 پسر   دارد زیرا گفت  دهد، اگر بدو رغبت  او را نجات  نمود، اکنون بر خدا توکل43 !  آوریم بدو ایمان
  .دادند  می  بودند، او را دشنام  مصلوب  با وی و دزد نیز که د  آن و همچنین44 »! خدا هستم

   ساعت  به و نزدیک46 .  را فرو گرفت  زمین  تمام ریکی، تا  نهم  تا ساعت  ششم و از ساعت45   
   مرا چرا ترک  الهی  الهی یعنی» .  لما سبقتنی  ایلی ایلی«:   گفت  آواز بلند صدا زده  به ، عیسی نهم

  در ساعت48 .خواند  را می  او الیاس فتند که را شنیدند، گ  این  چون  از حاضرین اما بعضی47.  کردی
 گذارد و نزد او  ، بر سر نی  کرده  را پر از سرکه  و آن  را گرفت ، اسفنجی  دویده  میان  از آن یکی

  عیسی50 ».د او را برهاندآی  می  الیاس آیا  که بگذار تا ببینیم«:  گفتند و دیگران49 . تا بنوشد داشت
 شد و   از سر تا پا دو پاره  هیکل  پرده  ناگاه که51 . نمود  را تسلیم ، روح  زده یحه آواز بلند ص باز به
   که  مقدسین  از بدنهای  شد و بسیاری و قبرها گشاده52  گردید،  و سنگها شکافته  متزلزل زمین

 رفتند و بر   شهر مقدس ، به ، از قبور برآمده  وی استنو بعد از برخ53 ، بودند برخاستند آرامیده
  . ظاهر شدند بسیاری

 فصل بیست و هفتم/  متی کتاب



1439 

 را   وقایع  و این  زلزله کردند، چون  می  را نگاهبانی  عیسی  که  و رفقایش اما یوزباشی54   
  و در آنجا زنان55 ». پسر خدا بود  شخص  این الواقع فی«: ، گفتند  شده  ترسان نهایت دیدند، بی

 کردند، می   کنند، از دور نظاره  بودند تا او را خدمت  آمده  عیسی  در عقب  از جلیل  که ریبسیا
  .  زبدی  و یوشاء و مادر پسران  مادر یعقوب  بود و مریم دلیه مج ، مریم  جمله  از آن که56

  نیز از او  که  نام ، یوسف  رامه  دولتمند از اهل  عصر رسید، شخصی  وقت اما چون57   
   فرمان الطس پی آنگاه.   را خواست ، جسد عیسی  رفته و نزد پیالطس58  بود آمد،  عیسی شاگردان
 نو  او را در قبری60 ،  پیچیده  را در کتان پاک ، آن  جسد را برداشته  یوسف پس59 . شود  داده داد که

  و مریم61 . ، برفت طانیده غل  بر سر آن رگ بز  بود، گذارد و سنگی  تراشیده  خود از سنگ برای  که
  . بودند  قبر نشسته  دیگر در آنجا، در مقابل  و مریم دلیهمج

   نزد پیالطس  و فریسیان  کهنه  بود، رؤسای  بعد از روز تهیه  روز که  آن و در فردای62   
بعد از ":  فت بود گ  زنده  که  وقتی کننده  گمراه  آن  که  آقا ما را یاد است ای«: گفتند63،   شده جمع
،   آمده  در شب  کنند مبادا شاگردانش  روز نگاهبانی  بفرما قبر را تا سه پس64 ". خیزم  روز برمی سه

» . بدتر شود  آخر، از اول  و گمراهی  است  برخاسته  از مردگان  گویند که  مردم او را بدزدند و به
  پس66» . کنید  دانید، محافظت چنانکهبروید .  دارید شما کشیکچیان«:  فرمود  بدیشان پیالطس65

  . نمودند  محافظت را با کشیکچیان، قبر   ساخته  را مختوم رفتند و سنگ
  
  

   دیگر بجهت یم و مر  مجدلیه ، مریم  هفته  فجر، روز اول ، هنگام و بعد از سبت28    

   نزول  خداوند از آسمان  فرشته  شد از آنرو که  حادث  عظیم ای  زلزله  ناگاه که2 . قبر آمدند دیدن
   چون  و لباسش ق بر  او مثل و صورت3 .  بنشست ، بر آن ر قبر غلطانیده را از د ، آمد و سنگ کرده
   زنان  به اما فرشته5 . گردیدند  مرده ، مثل  درآمده ه لرز  به  او کشیکچیان و از ترس4 . سفید بود برف

  ! مباشید شما ترسان«:  ، گفت  شده متوجه
.   است  بود برخاسته  گفته  زیرا چنانکه در اینجا نیست6 .طلبید  را می  مصلوب  عیسای  که دانم  می

 از   را خبر دهید که  شاگردانش  رفته  زودی و به7 کنید،   بود مالحظه  خداوند خفته  که بیایید جایی
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 شما  اینک. واهید دیدنجا او را خدر آ. رود  می  جلیل  از شما به  پیش اینک.   است  برخاسته مردگان
  ». را گفتم
   او را اطالع  تا شاگردان، رفتند  شده  روانه  زودی  به  عظیم  و خوشی ، از قبر با ترس پس8   
:  ، گفت  برخورده  بدیشان  عیسی رفتند، ناگاه  او می  اخبار شاگردان  بجهت  که و در هنگامی9 .دهند

   عیسی آنگاه10 . کردند ، او را پرستش او چسبیده   قدمهای ، به  آمـده ش پی پس» ! بر شمـا باد سالم«
 در آنجا مرا خواهند   بروند که  جلیل  به  را بگوییـد که ، برادرانـم رفتـه! مترسید«:   گفت بدیشان

  ».دید
   همهاز را   کهنه ، رؤسای  شهر شده  به  از کشیکچیان  بعضی رفتند، ناگاه  می  ایشان و چون11   

،   داده  سپاهیان  بسیار به ، شورا نمودند و نقره  شده  جمع  با مشایخ ایشان12 . ساختند  مطلع  وقایع این
و 14 . او را دزدیدند  بودیم  در خواب ما  که ، وقتی  آمده  شاگردانش  شبانگاه بگویید که«: گفتند13

  ایشان15 ».  سازیم  و شما را مطمئن دانیمرگر شود، همانا ما او را ب زد والی  گوش  سخن  این هرگاه
  .  یهود منتشر است امروز در میان تا   سخن  یافتند کردند و این  تعلیم ، چنانکه  را گرفته پول

  و چون17 . بود رفتند  داده  را نشان یشان ا  عیسـی  که ، بر کوهی  جلیل  به  رسول اما یازده16   
،   آمـده  پیـش  عیسـی پس18 . شـک کردند  بعضـی لیکـن. دودنـ نم او را دیدنـد، پرستش

  پس19 .  است  شده  داده  من  به  زمین و بر  در آسمان  قدرت تمامی«:  ، گفت  کرده  خطاب بدیشـان
 . تعمید دهید القدس  و روح و ابن   اسم اب  را بـه هـا را شاگـرد سازیـد و ایشـان  امت ، همه رفته

   مـن و اینک.  کنند  حفظ ام  کرده  شما حکم  به  را که  امـوری  همه  دهیـد که ا تعلیـم ر و ایشان20
 . آمیـن» . باشـم  شما می  همراه  عالم  تا انقضای هـر روزه
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   مرقس انجیل
  
  

  اینک«،   است  مکتوب  در اشعیا نبی چنانکه2.  پسر خدا  مسیح  عیسی  انجیل ابتدای1    

 در  ای  ندا کننده صدای3 . تو مهیا سازد  تو را پیش ا راه ت فرستم  تو می  روی خود را پیش  رسول
  ». نمایید  او را راست  خداوند را مهیا سازید و طرق  راه  که بیابان

   موعظه  تعمید توبه به   گناهان  آمرزش  ظاهر شد و بجهت  در بیابان  تعمید دهنده یحیی4   
   گناهان  شدند و به  بیرون  نزد وی  اورشلیم  سکنه  و جمیع  یهودیه  مرز و بوم یو تمام5 .نمود می

 شتر و کمربند   از پشم  را لباس و یحیی6 .یافتند  از او تعمید می ود اردن، در ر  گردیده خود معترف
بعد از  « ه ک گفت کرد و می  می و موعظه7 .  بری  و عسل  از ملخ  وی خوراکبود و   بر کمر می چرمی
 شما  من8 .  او را باز کنم  نعلین  دوال،  شده  خم  که  نیستم  آن  الیق آید که  می  تواناتر از من  کسی من

  ». تعمید خواهد داد القدس  روح  او شما را به لیکن.   تعمید دادم  آب را به
و 10.   تعمید یافت از یحیی   در اردن  آمده  جلیل  از ناصره  عیسی  که  ایام  شد در آن و واقع9   
   نازل  بروی نند کبوتری ما  را که  دید و روح  را شکافته  آسمان  برآمد، در ساعت  از آب چون
  ».  از تو خشنودم  که  هستی  من تو پسر حبیب «  در رسید که  از آسمان و آوازی11 .شود می

   روز در صحرا بود و شیطان  چهل تو مد13. برد  می  بیابان  را به  وی  روح درنگ  بی پس12   
  .نمودند  می  او را پرستاری برد و فرشتگان  بسر می کرد و با وحوش  می او را تجربه

،   کرده  خدا موعظه  ملکوت  بشارت ، به  آمده  جلیل  به ، عیسی  یحیی و بعد از گرفتاری14   
  ». بیاورید  ایمان  انجیل  کنید و به توبه  پس.   است  خدا نزدیک  شد و ملکوت  تمام وقت«:  گفت می15

 در   دامی  را دید که  اندریاس  و برادرش شمعون ، گشت  می  جلیل  دریای  کناره  به و چون16   
 شما را صیاد  که آیید   من از عقب«:   را گفت  ایشان عیسی17 . صیاد بودند اندازند زیرا که میدریا 
 پیشتر  و از آنجا قدری19 . شدند  او روانه ، از پی گذارده خود را  مهای دا تأمل بی18 ».  گردانم مردم
در 20 .کنند  می  خود را اصالح  دامهای  در کشتی  یوحنا را دید که  و برادرش  زبدی  بن ، یعقوب رفته
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   وی ، از عقب  گذارده  در کشتی  را با مزدوران  پدر خود زبدی پس.  نمود  را دعوت  ایشان حال
  . شدند وانهر

   دادن  تعلیم ، به ه درآمد  کنیسه  به  در روز سبت تأمل  شدند، بی  وارد کفرناحوم و چون21   
  داد نه  می  تعلیـم  را مقتدرانه  ایشان  شدند، زیرا که  حیران  وی  از تعلیم  که  قسمی به22  کرد، شروع

  . ماننـد کاتبان
  ای«:  گفت24،   زده  صیحه ناگاه.  پلید داشت   روح  بود که  شخصی  ایشان و در کنیسه23   
،   کیستی شناسم ؟ تو را می  کردن ما آمدی  هالک ؟ آیا برای  کار است  ما را با تو چه  ناصری عیسی

   آن در ساعت26» !  شو و از او درآی خاموش«:  ت، گف  داده  نهیب  وی  به عیسی25 »! خدا  قدوس ای
 شدند،   متعجب و همه27 . آمد ، از او بیرون لند صدا زده آواز ب  نمود و به روع او را مص  خبیث روح

 پلید را   ارواح  که  است  تازه  تعلیم  چه  و این  چیست این«: ، گفتند  کرده  از همدیگر سؤال  که بحدی
  شهرت   جلیل وم مرز و ب  او فورا در تمامی و اسم28» نمایند؟  می کند و اطاعتش  امر می نیز با قدرت

  . یافت
 . درآمدند  و اندریاس  شمعون انه خ  و یوحنا به ، فورا با یعقوب  آمده  بیرون و از کنیسه29   

  پس31 . او خبر دادند  را از حالت  وی در ساعت.  بود ، خوابیده  کرده  تب  شمعون و مادر زن30
   خدمتگزاری  شد و به  از او زایل  تب  وقت  همان  که ، برخیزانیدش  او را گرفته ، دست  شده نزدیک
  .  گشت  مشغول ایشان

  و تمام33 . او آوردند  را پیش  و مجانین ن مریضا  شد، جمیع  مغرب  به  آفتاب  چون شامگاه32   
 مبتال بودند، شفا داد و   امراض  انواع  به  را که و بسا کسانی34 . نمودند  ازدحام شهر بر در خانه

  . او را شناختند  زنند زیرا که  دیوها حرف ، نگذارد که  کرده  بیرون بسیاری  دیوهای
 دعا  ، در آنجا به ده رسیـ ای  ویرانـه  و به  رفت ، بیرون  برخاسته  از صبح  قبل بامدادان35   
را  تو  همه«: ، گفتند او را دریافتند چون37.  او شتافتند  در پـی  و رفقایش و شمعون36 . شد مشغول

  ، زیرا که  کنم  تا در آنها نیز موعظه  برویم  مجـاور هم  دهات به«:   گفت بدیشان38 ».طلبند می
نمود و دیوها را   می  وعظ  ایشان  در کنایس  جلیل  در تمام پس39 ».  آمدم  کار بیرون  این بجهت
  .کرد  می اخراج

 مرا  توانی ، می هیاگر بخوا«:   بدو گفت، ، استدعا کرد و زانو زده  آمده  وی  پیش و ابرصی40   
.  خواهم می«:  ، گفت ه نمود  خود را دراز کرد و او را لمس ، دست  نموده  ترحم عیسی41 »! طاهر سازی
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 کرد و  قدغنو او را 43 .  گشت ، پاک  شده  از او زایل صالفور بر ، فی  گفت  سخن و چون42 »!طاهر شو
   بنما و آنچه  کاهن  خود را به  رفته ، بلکه  را خبر مده زنهار کسی «: گفت44 ،  فرموده فورا مرخص

  ، به  رفته  او بیرون لیکن45 ». بشود  شهادتی  ایشان  تا برای  تطهیر خود بگذران ، بجهت  فرموده موسی
  به آشکارا   او نتوانست  بعد از آن  که  کرد، بقسمی  امر شروع  این  دادن  و شهرت  نمودن موعظه

  .آمدند  می  نزد وی  اطراف ز همه ا برد و مردم  بسر می  بیرون های  در ویرانه شهر درآید بلکه
 
  

،   است  در خانه  که  یافت  شهرت ، چون  شده ، باز وارد کفرناحوم و بعد از چندی2    
 را   کالم یشان ا  و برای  نداشت  در نیز گنجایش  بیرون  که  نمودند بقسمی  ازدحام  جمعی درنگ بی2

و 4. ، آوردند  چهار نفر برداشته  دست  را به  مفلوجی  آمده  نزد وی  بعضی  ناگاه که3 .کرد  می بیان
 را  ، تختی  و شکافته  او بود باز کرده  را که  جایی  نتوانستند نزد او برسند، طاق  جمعیت سبب  به چون
:   را گفت  را دید، مفلوج  ایشان  ایمان  چون عیسی5 . زیر هشتند  بود، به  خوابیده  بر آن  مفلوج که
  ». شد و آمرزیده ت  فرزند، گناهان ای«

  چرا این « که7  خود تفکر نمودند  بودند، در دل  در آنجا نشسته  که  از کاتبان  بعضی لیکن6   
  در ساعت8 »؟ را بیامرزد  بتواند گناهان که   واحد، کیست گوید؟ غیر از خدای  کفر می  چنین شخص
   این از بهر چه«:   گفت کنند، بدیشان  فکر می  با خود چنین  که  نموده  خود ادراک  در روح عیسی
   تو آمرزیده  گناهان  را گفتن ؟ مفلوج تر است  سهل کدام9 دهید؟  می خاطر خود راه  را به تخیاال

   را استطاعت  پسر انسان  تا بدانید که لیکن10؟   بخرام و بستر خود را برداشته برخیز  شد؟ یا گفتن
 برخیز و بستر خود را  گویم تو را می«11 :  را گفت مفلوج»  ست ه  زمین  بر روی  گناهان آمرزیدن
   روانه  همه  روی ، پیش  بستر خود را برداشته تأمل  و بی او برخاست12» ! خود برو  خانه ، به برداشته

  »!  بودیم  امر هرگز ندیده  این مثل«: ، گفتند ، خدا را تمجید نموده  شده  حیران  همه  که شد بطوری
و 14. داد  می  را تعلیم دند و ایشان نزد او آم  گروه  آن  و تمام  دریا رفت  کناره و باز به13   
  پس» ! بیا  من از عقب«:  بدو گفت.  دید  نشسته  را بر باجگاه  حلفی  ابن  الوی رفت  می  که هنگامی
 و   از باجگیران  بود، بسیاری  نشسته  وی  او در خانه  که و وقتی15 .  شتافت  وی ، در عقب برخاسته
   کاتبان و چون16 .کردند  او می یار بودند و پیروی نشستند زیرا بس  و شاگردانش  با عیسی گناهکاران
چرا با «:  او گفتند  شاگردان به خورد،  می  و گناهکاران  با باجگیران  او را دیدند که و فریسیان
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:   گفت  را شنید، بدیشان  این  چون عیسی17 »نماید؟  می  و شرب  اکل اهکاران و گن باجگیران
 را   تا گناهکاران  را بلکه  تا عادالن  نیامدم و من.   مریضان  ندارند بلکه  طبیب  به  احتیاج تندرستان«
  ».  کنم  دعوت  توبه به

   که  است چون«: ، بدو گفتند  آمده پس. داشتند  می  روزه  و فریسیان حیی ی و شاگردان18   
:   گفت  بدیشان عیسی19 »دارند؟  نمی  تو روزه و شاگرداندارند   می  روزه  و فریسیان  یحیی شاگردان

  ه ک  بدارند؟ زمانی  روزه  است  داماد با ایشان  که  مادامی  عروسی  خانه  پسران  است آیا ممکن«
.  شود  گرفته  داماد از ایشان آید که  می  ایامی لیکن20 . دارند روزهتوانند  داماد را با خود دارند، نمی

کند،   نمی  نو وصله  از پارچه ای ، پاره  کهنه  بر جامه  کس و هیچ21 .  خواهند داشت  روزه  ایام ر آند
 نو را در   شراب و کسی22. شود بدتر می  گردد و دریدگی می جدا   کهنه  نو از آن  وصله واال آن
  ، مشکها تلف  ریخته  نو مشکها را بدرد و شراب  شراب  آن ریزد وگرنه  نمی  کهنه مشکهای

  ».  نو باید ریخت  نو را در مشکهای  شراب بلکه. گردد می
  که   هنگامی  و شاگردانش گذشت ها می مزرعه   از میان  روز سبتی  افتـاد که و چنـان23   

   چـرا در روز سبت اینک«:  بـدو گفتنـد فریسیان24.  کردنـد هـا شروع  خوشه  چیـدن رفتنـد، به می
 داود  ایـد کـه مگـر هرگـز نخوانده«:   گفت او بدیشـان25» ؟  روا نیست باشند که  می  عملی مرتکب

   به  کهنـه یاتار رئیـس اب ام در ایـ چگونه26  بودنـد؟  و گرسنـه  محتاج فقایش او و ر  کرد چون چه
   رفقای  و به ت روا نیس  کاهنان  جز به  آن  خوردن  را خـورد که  تقْدمـه ، نـان  خـدا درآمـده خانـه

 .  سبت  برای  انسان  مقرر شد نه  انسان  بجهت سبـت«:   گفت و بدیشـان27 »خـود نیـز داد؟
  ».  نیز هست  سبت  مالک سر انسان پ بنابراین28
  
  

 بودند   وی و مراقب2 . بود  خشکـی ، در آنجا مرد دست  درآمده  کنیسه و باز به3    

:   گفت خشـک   مـرد دسـت  بـدان پس3.  او گردند  شفـا دهد تا مدعی  شایـد او را در سبت که
 یا   کردن ؟ نیکویی  جایز است  کدام آیا در روز سبت«:   گفت و بدیشـان4 »!  بایست در میـان«

 خـود را بر   چشمان پس5 . ماندند  خاموش ایشان» ؟  کردن  یا هالک  دادن  را نجات ؟ جان بدی
  دسـت«:   مرد گفت  آن  بود، به  محزون  ایشـان  از سنگدلـی ، زیـرا که  گردانیـده  با غضـب ایشـان
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، با   رفتـه  بیرون یان فریس در ساعت6.   گشت  صحیح ، دستش  دراز کرده پس» ! خـود را دراز کن
  . کنند  چطور او را هالک  او شـورا نمودند که  درباره هیرودیان

 شدند،   او روانه  عقب  به لیل بسیار از ج  دریا آمد و گروهی سوی  به  با شاگردانش و عیسی7   
 کثیر،  ز جمعی نی  صور و صیدون  و از حوالی  اردن  طرف  و آن  و ادومیه  و از اورشلیم و از یهودیه8

،   جمعیت سبب  به  خود فرمود تا زورقی  شاگردان و به9 . آمدند  او را شنیدند، نزد وی ل اعما چون
 هر   که داد، بقسمی  می  را صحت  بسیاری زیرا که10 ننمایند،   ازدحام  دارند تا بر وی  او نگاه بجهت

 او را دیدنـد،   پلید چون و ارواح11 . نماید آورد تا او را لمس  می م بود بر او هجو  دردی  صاحب که
   را به و ایشان12 ». تـو پسـر خدا هستی « فتنـد کهگ  می  در افتادنـد و فریادکنـان  روی  او به پیـش

  . ندهنـد  او را شهـرت تأکیـد بسیـار فرمـود که
.  نزد او آمدند ایشان نزد خود طلبید و   به  را خواست ، هر که  برآمده  بر فراز کوهی پس13   

و 15  بفرستد،  نمودن  وعظ  را بجهت ن او باشند و تا ایشا  نفر را مقرر فرمود تا همراه و دوازده14
   نام  را پطرس شمعونو 16 . کنند فا دهند و دیوها را بیرون را ش  مریضان  باشد که  را قدرت ایشان
   رعد نام  پسـران  یعنـی هر دو را بوانرجس ؛ این  و یوحنا برادر یعقوب  پسر زبدی و یعقوب17 .نهاد

،   قانوی  و شمعون  و تدی  حلفی  بن  و توما و یعقوب برتولما و متی  و  و فیلپـس و اندریـاس18 .گذارد
  . کرد  او را تسلیم  که  اسخریوطی و یهودای19

   خوردن ن نا  فرصت یشان ا  که  آمدند بطوری  فراهم  درآمدند، باز جمعی  خانه  به و چون20   
  خود شده ند زیرا گفتند بی آمدند تا او را بردار  شنیدند، بیرون  او چون و خویشان21 . نکردند هم

 دیوها،   رئیس  یاری  دارد و به لزبول بع  بودند، گفتند که  آمده شلیم از اور  که و کاتبانی22 . است
د توان چطور می«:   گفت ، بدیشان ، مثلها زده  طلبیده ش را پی  ایشان پس23 .کند  می دیوها را اخراج

 نتواند   مملکت آن شود،   خود منقسم  بر خالف و اگر مملکتی24  کند؟  را بیرون ، شیطان شیطان
   داشته تواند استقامت نمی   خانه  شد، آن  منقسم  ضد خویش  به ای  خانه و هرگاه25 .پایدار بماند

   هالک  ماند بلکه قائمتواند   شود، او نمی  نماید و منقسم  خود مقاومت  با نفس و اگر شیطان26 .باشد
   نماید، جز آنکه  او را غارت ، اسباب  مرد زورآور درآمده  خانه تواند به  نمی  کس و هیچ27 .گردد می
   همه  که گویم  می شما  به هرآینه28 .کند  می  او را تاراج  خانه  آن زورآور را ببندد و بعد از  آن اول

  القدس  روح  به  هر که لیکن29  باشند،  گفته  کفر که  و هر قسمشود  می  آمرزیده آدم  از بنی گناهان
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  گفتند روحی  می زیرا که30 ». بود  جاودانی  مستحق عذاب لکه نشود ب  ابد آمرزیده کفر گوید، تا به
  .پلید دارد

  آنگاه32.  کنند ، فرستادند تا او را طلب  ایستاده بیرون و مادر او آمدند و   برادران پس31   
» .طلبند  تو را می  بیرون  و برادرانت  مادرت اینک«:  گفتند  وی  بودند و به  گرد او نشسته جماعت

   گرد وی  که  بر آنانی پس34 » کیانند؟  و برادرانم  مادر من کیست«:   گفت  ایشان در جواب33
   خدا را بجا آرد همان  اراده زیرا هر که35 ، اینانند مادر و برادرانم«:  فت، گ افکنده بودند، نظر  نشسته

  ». باشد برادر و خواهر و مادر من
  
  

 شدند   کثیر نزد او جمع  کرد و جمعی  شروع  دادن  تعلیم  دریا به  کناره و باز به4    

دریا حاضر    بر ساحل  جماعت  آن می و تما ، بر دریا قرار گرفت  سوار شده  کشتی  به  که بطوری
  گوش«3 :  گفت  خود بدیشان  و در تعلیم آموخت  بسیار می  مثلها چیزهای  را به  ایشان پس2 .بودند
   ریخته  بر راه  قدریپاشید،  می  تخم و چون4 .  رفت  بیرون  پاشی  تخم  بجهت  برزگری اینک! گیرید
 بسیار   خاک  که  شد، در جایی  پاشیده  بر سنگالخ ای و پاره5 .یدند را برچ آنها  هوا آمده ، مرغان شده
از  شد و   برآمد، سوخته  آفتاب و چون6 رویید،   زودی  به  نداشت  عمق  زمین  که  چون پس. نبود

  فه را خ ، آن  شد و خارها نمو کرده  خارها ریخته  در میان و قدری7 . خشکید  نداشت  ریشه آنرو که
 رویید و نمو کرد و   پیدا نمود که  نیکو افتاد و حاصل  در زمین و مابقی8 . نیاورد  ثمری هنمود ک

  »! شنوا دارد، بشنود  گوش هر که«:   گفت پس9 ». صد  و بعضی  شصت  و بعضی  سی بارآورد، بعضی
  به11 .از او پرسیدند را   مثل  این  شرح  دوازده  او با آن  شد، رفقای  خلوت  به و چون10   
 مثلها   چیز به نند، همه بیرو  که  آنانی ، اما به  خدا عطا شده  سر ملکوت  شما دانستن به«:   گفت ایشان
   کرده  بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت  بنگرند و نبینند و شنوا شده  شده تا نگران12 شود، می

  ». شود  آمرزیده  ایشان گناهان
  سایر مثلها را خواهید فهمید؟ نه چگو اید؟ پس  را نفهمیده  مثل ینآیا ا«:   گفت و بدیشان13   

 شنیدند  شود؛ و چون  می  کاشته  کالم  که ، جایی  راه  کناره و اینانند به15 .کارد  را می برزگر کالم14
،  الخ در سنگ  شده و ایضا کاشته16 .رباید  را می  ایشان  در قلوب ه شد  کاشته  کالم  آمده فورا شیطان
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  ای  ریشه و لکن17  کنند،  قبول  خوشی  را به  آن ل را بشنوند، در حا  کالم  چون باشند که  می کسانی
   دهد در ساعت ی رو  کالم سبب  به  یا زحمتی ای  صدمه باشند؛ و چون  می  فانی در خود ندارند بلکه

  های اندیشه19  را شنوند،  کالم  چون باشند که  می  در خارها آنانی  شده و کاشته18 .خورند  می لغزش
. گردد ثمر می کند و بی  می  خفه را ، کالم  شده  دیگر داخل  چیزهای  و هوس  و غرور دولت دنیوی

آورند،  پذیرند و ثمر می  را می  را شنوند آن  کالم  چون  نیکو آنانند که  در زمین  شده و کاشته20
  ». صد  و بعضی شصت   و بعضی  سی بعضی

   بر چراغدان  و نه  یا تختی ای آورند تا زیر پیمانه  را می آیا چراغ«:   گفت  بدیشان پس21   
 ظهور  مگر تا به نشود،   چیز مخفی  آشکارا نگردد و هیچ  که  نیست  پنهان  چیزی زیرا که22گذارند؟ 

شنوید، زیرا   می  چه هبا حذر باشید ک«:   گفت و بدیشان24 ». شنوا دارد بشنود  گوش هر که23 .آید
 خواهد  شنوید افزون  می که شما   از برای  شود، بلکه  شما پیموده  کنید به  وزن  که  هر میزانی به

  ». خواهد شد  نیز دارد گرفته  ندارد آنچه  شود و از هر که  دارد بدو داده زیرا هر که25 . گشت
 و  و شب27  بیفشاند،  بر زمین  تخم ه ک است   خدا مانند کسی  ملکوت همچنین«:  و گفت26   

 خود ثمر   ذات  به  زمین زیرا که28 .؟ او نداند چگونه. ید و نمو کند برو روز بخوابد و برخیزد و تخم
 را   ثمر رسید، فورا داس و چون29 .  در خوشه  کامل  دانه  از آن س، پ ، بعد خوشه  علف آورد، اول می

  ».  است اد رسیده حص  وقت برد زیرا که بکار می
   دانه مثل31 ؟  بزنیم  مثل  چه  آن  و برای م کنی  خدا را تشبیه  چیز ملکوت  چه به«:  و گفت30   
   چون لیکن32.  باشد  زمینی  تخمهای کوچکترین کارند،   را بر زمین  آن  که  وقتی  که  است خردلی
  آورد، چنانکه  می  بزرگ های گردد و شاخه  می  بقـول رویـد و بزرگتـر از جمیـع  شـد، می کاشتـه
   که  بسیـار ماننـد اینها بقـدری  مثلهای و به33 ». گیرنـد توانند آشیانـه  می اش  هوا زیر سایه مرغان

   سخنی  بدیشـان  مثـل و بـدون34 فرمـود،  می  بیـان  را بدیشـان  داشتند، کـالم  شنیـدن استطاعـت
  .نمـود  می  خــود شـرح  شاگـردان  را بــرای  معانـی ، تمام  در خلوت لیکن.  نگفت

   آن  چون پس36 ».  دیگر عبور کنیم  کناره به«:   گفت ، بدیشان  شام  روز وقت و در همان35   
 او   دیگر نیز همراه  بود برداشتند و چند زورق  در کشتی  که  دادند، او را همانطوری  را رخصت گروه
.  گشت  برمی  که خورد بقسمی  می  بر کشتی  از باد پدیـد آمد و امواج  عظیم  طوفانـی ناگاه  که37. بود

  ا باکی استاد، آیا تو ر ای«:  گفتند  او را بیدار کرده پس.  بود  خفته  بر بالشی و او در مؤخر کشتی38
 شو و  ساکن«:   دریا گفت  داد و به ، باد را نهیب  او برخاسته در ساعت39 »؟  شویم  هالک  که نیست
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   چنین از بهر چه«:   را گفت و ایشان40 . پدید آمد  کامل ، آرامی  شده ن باد ساک که» !  باش خاموش
  این«:  یکدیگر گفتند ، به  شده  ترسان نهایت  بی پس41»  ندارید؟  ایمان  که  است ترسانید و چون

  »د؟کنن  می  او را اطاعت  باد و دریا هم  که کیست
  
  

   بیرون  از کشتی و چون2 . آمدند  جدریان  سرزمین ا تا به دری  کناره  آن  به پس5    

   در قبور ساکن که3 .، بدو برخورد  شده ز قبور بیرون ا  پلید داشت  روحی  که الفور شخصی آمد، فی
ها و   کنده ها او را به بار زیرا که4  او را بند نماید، توانست  نمی  زنجیرها هم  به کس بود و هیچ می

   او را رام توانست  نمی  بود و احدی ها را شکسته  و کنده  بودند و زنجیرها را گسیخته زنجیرها بسته
 . ساخت  می  سنگها مجروح د را بهزد و خو  وروز در کوهها و قبرها فریاد می  شب و پیوسته5 نماید،

:  ، گفت  زده  آواز بلند صیحه و به7 کرد،   او را سجده،  آمده  دوان  را از دور دید، دوان  عیسی چون6
   مرا معذب  که دهم  می  خدا قسم ؟ تو را به  کار است ، مرا با تو چه'  تعالی ، پسر خدای  عیسی ای«

 تو  اسم«:  از او پرسید پس9» ! بیا  بیرون  شخص  پلید از این  روح ای«:  بود زیرا بدو گفته8 ». نسازی
   بسیار نمود که  بدو التماس پس10 ».  بسیاریم  زیرا که  است لجئون   من نام«:   گفت  وی هب» ؟ چیست
و 12 .چرید  می  گراز بسیاری هها، گله کو  آن و در حوالی11 . نکند  بیرون  سرزمین  را از آن ایشان
فورا 13 ».  شویم ا داخل تا در آنه بفرست گرازها  ما را به«: ، گفتند  نموده  خواهش  دیوها از وی همه

 از   گله  گشتند و آن  داخل  گرازان ، به  شده  بیرون  خبیث  ارواح  آن پس.  داد  را اجازت  ایشان عیسی
،   فرار کرده بانان و خوک14 . شدند  خفه  در آب زار بودند که بدو ه  و قریب  دریا جست  به بلندی

 نزد  و چون15 . شتافتند  ماجرا بیرون  آن دیدن  جهت ب دادند و مردم ها خبر می در شهر و مزرعه
   گشته  و عاقل  پوشیده  و لباس نشسته   بود دیدند که  داشته  لجئون  را که  دیوانه ، آن  رسیده عیسی
  پس17 . بازگفتند  را بدیشان  و گرازان  دیوانه  بودند، سرگذشت  دیده  که و آنانی16 .، بترسیدند است
   دیوانه  سوار شد، آنکه  کشتی  به و چون18.  شود  روانه  از حدود ایشان  نمودند که لتماس ا  به شروع

   خانه به«:   بدو گفت  نداد بلکه  را اجازت  وی اما عیسی19 . باشد  با وی  استدعا نمود که یبود از و
   تو رحم  به گونه و چ  است  خداوند با تو کرده  از آنچه  را خبر ده  خود برو و ایشان نزد خویشان
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 آغاز   کردن ، موعظه  کرده  با وی  عیسی  آنچه  به ، در دیکاپولس  شده  روانه پس20 ».  است نموده
  . شدند  متعجب  مردم  همه نمود که
 گشتند و  مع ج  بسیار بر وی  عبور نمود، مردم ، در کشتی  آنطرف  باز به  عیسی و چون21   
  پایهایش او را بدید بر   آمد و چون  نام ، یایرس  کنیسه  از رؤسای  یکی  ناگاه که22 . دریا بود بر کناره
گذار   بیا و بر او دست.   آخر رسیده  به  من  دخترک نفس«:  ، گفت  بسیار نموده بدو التماس23 ، افتاده

   ازدحام ، بر وی و افتاده ا  نیز از پی  بسیاری ، خلق  شده  با او روانه پس24 ». کند ، زیست تا شفا یافته
 بسیار از  و زحمت26 بود،  مبتال می  استحاضه  به سال   دوازده  مدت  که  زنی آنگاه25. نمودند می

 خبر  چون27 شد،  بدتر می  بلکه  نیافت ای ده، فای  نموده  صرف  داشت  و آنچه  متعدد دیده اطبای
اگر «:  بود زیرا گفته28  نمود،  او را لمس ، ردای مده آ  وی  از عقب  گروه  آن  را بشنید، میان عیسی
 خود  ، در تن  شده  او خشک  خون  چشمه در ساعت29» .  شفا یابم ، هرآینه  کنم  لمس  را هم  وی لباس

  .  است  یافته  بال صحت  از آن فهمید که
،   برگردانیده  روی  جماعت  در آن پس.   از او صادر گشته  قوتی  که  از خود دانست الفور عیسی فی30 

 بر تو   مردم  که بینی می«:  بدو گفتند شاگردانش31»  نمود؟  مرا لمس  لباس  که کیست«:  گفت
 تا  نگریست  خود می  اطراف  به پس32 »! نمود؟  مرا لمس  که  کیست وییگ و می! نمایند  می ازدحام

   و لرزان ، ترسان  شده  واقع  چه  وی  به  که  دانست ن چو  زن آن33 .، ببیند  کار کرده  این  را که  زن آن
  ای«:   را گفت او وی34.   باز گفت  وی  به  را بالتمام امر ، حقیقت  در افتاده  روی آمد و نزد او به

  ».  رستگار باش  خویش  برو و از بالی  سالمتی به.   است  تو را شفا داده دختر، ایمانت
   فوت دخترت«: ، گفتند  آمده  کنیسه  رئیس  از خانه  بعضی  که گفت  می او هنوز سخن35   

 بودند شنید، در   گفته  را که  سخنی  چون عیسی36» ؟ دهی  می  استاد را زحمت  چه ؛ دیگر برای شده
 و یوحنا برادر   و یعقوب و جز پطرس37 »! آور و بس   ایمان مترس«:   گفت  کنیسه  رئیس  به ساعت
 رسیدند،   کنیسه  رئیس  خانه  به  چون پس38 . او بیایند  از عقب  نداد که زت را اجا  کس  هیچ، یعقوب
چرا غوغا «:   گفت ، بدیشان  شده  داخل پس39 .نمودند  بسیار می  و نوحه  گریه  دید که  شوریده جمعی
   او همه لیکن.  کردند ه سخری  بر وی ایشان40» .  است  در خواب  بلکه ر نمردهکنید؟ دخت  می و گریه

 بود،   دختر خوابیده ه ک  جایی ، به  برداشته  خویش ، پدر و مادر دختر را با رفیقان  کرده را بیرون
  یا«:   است  این  آن  معنی که» . طلیتا قومی«:   گفت  وی ، به  دختر را گرفته  دست پس41 . شد داخل

  ایشان.  بود  ساله  دوازده ، خرامید زیرا که دختر برخاسته  در ساعت42 ». برخیز گویم دختر، تو را می
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و » . نشود  امر مطلع  از این کسی«:  تأکید بسیار فرمود  را به  ایشان پس43.  شدند  متعجب نهایت بی
  . بدو دهند  تا خوراکی گفت

  
  

 . او آمدند  از عقب د و شاگردانش آم  خویش  وطن ، به  شده  از آنجا روانه پس6    
   شده  شنیدند، حیران  چون  آغاز نمود و بسیاری  دادن  تعلیم  رسید، در کنیسه  روز سبت چون2

   که  است  او عطا شده  به  که  است  حکمت  چه  و این  چیزها رسیده  این  شخص از کجا بدین«: گفتند
 و   برادر یعقوب و  نجار پسر مریم  نیست مگر این3 گردد؟  او صادر می  از دست عجزات م چنین

  عیسی4 . خوردند و از او لغزش» باشند؟ ی او اینجا نزد ما نم ؟ و خواهران یوشا و یهودا و شمعون
و در 5.  خود  و در خانه  خویشان  خود و میان  نباشد جز در وطن حرمت  بی نبی«:   را گفت ایشان

 را شفا  ، ایشان  نهاده ریضبر چند م خود را   دستهای  نمود جز اینکه  نتوانست ای  معجزه آنجا هیچ
  .داد  همی ، تعلیم  گشته  حوالی  آن ، در دهات  شده  متعجب  ایشان ایمانی و از بی6 .داد

 را بر  ن و ایشا  جفت  جفت  ایشان  فرستادن  کرد به ، شروع  خوانده  را پیش  دوازده  آن پس7   
   چیز برندارید، نه ، هیچ جز عصا فقط « ود که فرم  را قدغن و ایشان8  داد،  پلید قدرت ارواح
  و بدیشان10» .پا کنید و دو قبا در بر نکنید در  ای  موزه بلکه9  در کمربند خود، پول   و نه دان توشه
 شما را  و هرجا که11 . کنید  بمانید تا از آنجا کوچ  شوید، در آن ای  خانه در هر جا داخل«:  گفت
 خود را بیفشانید   پایهای ، خاک  رفته  بیرون  مکان  نگیرند، از آن  شما گوش  سخن  نکنند و به قبول

 شهر   در روز جزا از آن  و غموره  سدوم  حالت گویم  شما می  به هرآینه.  گردد تا بر آنها شهادتی
  رونو بسیار دیوها را بی13  کنند،  توبه  کردند که ، موعظه  شده  روانه پس12 ».تر خواهد بود سهل

  .، شفا دادند  مالیده  کثیر را روغن کردند و مریضان
 تعمید  یحیی «  که  بود و گفت  یافته  او شهرت  اسم  شنید زیرا که  پادشاه و هیرودیس14   
  اما بعضی15» .آید  ظهور می  از او به  معجزات  جهت  و از این  است  برخاسته  از مردگان دهنده

   چون اما هیرودیس16 . از انبیا  یکی  یا چون  است یی  نبی  گفتند که  بعضی و  است  الیاس گفتند که
   برخاسته  از مردگان  که  جدا کردم  را از تن  سرش  من  که  است  یحیی  همان این«:  شنید گفت

دیا،  بخاطر هیرو  بست ، او را در زندان  را گرفتار نموده ، یحیی  فرستاده  هیرودیس زیرا که17 ». است
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   هیرودیس  به  یحیی  که  جهت از آن18 . بود  آورده  خویش و را در نکاح ا  که  برادر او فیلپس زن
  خواست ، می  داشته  هیرودیا از او کینه پس19» .  بر تو روا نیست  برادرت  زن  داشتن نگاه«:  بود گفته
   او را مرد عادل ترسید چونکه  می از یحیی   هیرودیس زیرا که20 ، توانست  رساند اما نمی  قتل بهرا  او

   خوشی آورد و به  می  عمل شنید بسیار به  از او می نمود و هرگاه  می  و رعایتش دانست  می و مقدس
   در روز میالد خود امرای  هیرودیس  رسید که  فرصت  هنگام اما چون21 .نمود  او را اصغا می سخن

 کرد  ، رقص  درآمده  مجلس و دختر هیرودیا به22  نمود؛ را ضیافت   جلیل  و رؤسای خود و سرتیپان
   تا به  بطلب  از من  خواهی آنچه«:   دختر گفت  بدان پادشاه.  را شاد نمود  مجلس  و اهل و هیرودیس

 تو   به  مرا هرآینه  ملک  نصف  حتی  خواهی  از من آنچه «  خورد که  او قسم و از برای23» . تو دهم
» . را  تعمید دهنده سر یحیی«:  گفت» ؟  بطلبم چه«:   مادر خود گفت ، به  رفته او بیرون24 ». کنمعطا 

 تعمید   سر یحیی ن اآل  که خواهم می«:  ، گفت موده ن ، خواهش  درآمده  حضور پادشاه  به در ساعت25
   پاس  بجهت ، لیکن  گشت  محزون  شدت  به پادشاه26 ».  فرمایی  عنایت  من  به  طبقی را در دهنده
، فرمود  تاده فرس  جالدی  پادشاه درنگ بی27 . نماید  او را محروم  نخواست لس مج  و خاطر اهل قسم

 دختر  ، بدان  آورده  و بر طبقی  جدا ساخته  سر او را از تن  رفته  زندان و او به28 . را بیاورد تا سرش
،   او را برداشته  شنیدند، آمدند و بدن  شاگردانش چون29 . مادر خود سپرد  را به  دختر آنداد و
  . کردند دفن

 . بودند او را خبر دادند  داده  و تعلیم  کرده ، از آنچه  شده  جمع  نزد عیسی و رسوالن30   
  زیرا آمد و رفت»  نمایید  استراحت  بیایید و اندکی  ویران  جای ، به  خلوت شما به«:   گفت بدیشان31

 . رفتند  ویران  موضعی  به  کشتی در  تنهایی  به پس32.  نیز نکردند  خوردن  نان  فرصت بود که  چنان
 سو   بدان  شهرها بر خشکی  او را شناختند و از جمیع ، بسیاری  دیده  را روانه  ایشان و مردم33

،   بسیار دیده روهی، گ  آمده  بیرون عیسی34 . شدند  جمع ، نزد وی  جسته سبقت  شتافتند و از ایشان
   دادن  تعلیم  ایشان  بودند و بسیار به شبان  بی  گوسفندان  چون  فرمود زیرا که  ترحم بر ایشان
  یرانه و  مکان این«: ، گفتند  آمده  نزد وی ، شاگردانش  گشت  از روز سپری  بیشتری و چون35.  گرفت
   بجهت ، نان  رفته  نواحی  این  و دهات  اراضی به تا   ده اینها را رخصت36 .  شده  منقضی  و وقت است
 را  وی» ! را غذا دهید شما ایشان«:   گفت  ایشان در جواب37 ». ندارند  خوراکی  هیچ بخرند کهخود 
  چند نان«:   گفت بدیشان38 »!  دهیم  تا اینها را طعام خریم ب  دینار نان ، دویست مگر رفته«: گفتند

 را   ایشان آنگاه39 ».  و دو ماهی  نان پنج«:  گفتند،  کرده  دریافت پس» . کنید ق، تحقی دارید؟ رفته
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   پنجاه ، صد صد و پنجاه  صف  صف پس40» . بنشانید  بر سبزه  دسته  را دسته همه « فرمود که
  را پاره   داد و نان ، برکت  نگریسته  آسمان سوی ، به  را گرفته  و دو ماهی  نان  پنج و آن41 .نشستند
.  نمود  آنها تقسیم  را بر همه  دو ماهی  آنها بگذارند و آن  خود بسپرد تا پیش  شاگردان ، به نموده

و 44 .، برداشتند  سبد پر کرده دوازده،   و ماهی  نان های و از خرده43 .، سیر شدند  جمیعا خورده پس42
  . هزار مرد بودند  پنج  به  قریب،  نان خورندگان

 صیدا   بیت  از او به ، پیش  سوار شده  کشتی  به  فرمود که  خود را الحاح الفور شاگردان فی45   
   عبادت ت نمود، بجه  را مرخص  ایشان و چون46 . فرماید  را مرخص  جماعت خود آنعبور کنند تا 

و 48 . بود یا رسید و او تنها بر خشکی در  در میان  شد، کشتی  شام و چون47 . برآمد  فراز کوهی به
   پاس  نزدیک پس. وزید  می  بر ایشان  باد مخالف  دید زیرا که  خسته  کشتی  را در راندن ایشان
 او را  اما چون49 . بگذرد  از ایشان و خواست آمد   نزد ایشان ، به  شده  بر دریا خرامان  از شب چهارم

 او   همه زیرا که50  فریاد برآوردند،  پس.  است یالی خ  این  دیدند، تصور نمودند که بر دریا خرامان
،   هستم من! رید دا خاطر جمع«:  ، گفت  کرده  خطاب  بدیشان درنگ  بی پس.  شدند ، مضطرب را دیده
 در خود  یتنها  بی  گردید چنانکه  سوار شد، باد ساکن  کشتی  به و تا نزد ایشان51 »! مباشید ترسان

  . بود  سخت  ایشان  بودند زیرا دل  نکـرده  را درک  نان  معجزه که زیرا52  شدند، متحیر و متعجب
   از کشتی و چون54 .، لنگر انداختند  آمده  جنیسارت  سرزمین ، به  از دریا گذشته پس53   
 را  گشتند و بیماران  می  بشتاب  نواحی  آن و در همه55  او را شناختند،  در حال د، مردم شدن بیرون

   دهات  به  که و هر جایی56 .آوردند ، می  او در آنجا است کهشنیدند   می ، هر جا که بر تختها نهاده
   محض نمودند که  می گذاردند و از او خواهش  را بر راهها می ، مریضان رفت  می اراضی یا شهرها یا

  . یافت کرد شفا می  می  را لمس  آن  کنند و هر که  او را لمس  ردای دامن
  
  

 از   بعضی چون2 . شدند ، نزد او جمع  آمده رشلیم از او  کاتبان  و بعضی سیانو فری7    

  زیرا که3  نمودند، مالمتخورند،   می  نان  ناشسته  یعنی  ناپاک  با دستهای  او را دیدند که شاگردان
و 4خورند،   نشویند غذا نمی ، تا دستها را بدقت  نموده  تقلید مشایخ  به  یهود تمسک  و همه فریسیان

  دارند چون  می  نگاه  که  دیگر هست خورند و بسیار رسوم  نمی  از بازارها آیند تا نشویند چیزی چون
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  چون«:  از او پرسیدند  و کاتبان  فریسیان پس5 . کرسیها و  مس ها و ظروف ها و آفتابه  پیاله شستن
  »خورند؟  می  نان  ناپاک  دستهای  به کهنمایند بل  نمی  سلوک  تقلید مشایخ  تو به  شاگردان  که است

   مکتوب ، چنانکه  ریاکاران  شما ای نیکو اخبار نمود اشعیا درباره«:   گفت  ایشان در جواب6   
   مرا عبث پس7.   دور است  از من  دلشان  لیکندارند  می  خود مرا حرمت  لبهای  به  قوم این:  است

   خدا را ترک زیرا حکم8دهند،   می  تعلیم  فرایض  جای ه را ب نسانی ا  رسوم نمایند زیرا که  می عبادت
   دیگر بسیار بعمل وم رس ها و چنین ها و پیاله  آفتابه  شستن دارند، چون  می  را نگاه ، تقلید انسان کرده
  د تا تقلید خود را محکمای  ساخته  خدا را نیکو باطل حکم «  که  گفت  بدیشان پس9 ».آورید می

   دشنام پدر یا مادر را  دار و هر که  پدر و مادر خود را حرمت  گفت  موسی  که از اینجهت10 .بدارید
  آنچه":  پدر یا مادر خود گوید  به  شخصی  هرگاه گویید که  شما می لیکن11 . گردد  هالک دهد، البته

 پدر یا  دهید که  نمی  او را اجازت و بعد از این12 "  خداست  برای  هدیه  یعنی ربان ق  یابی  نفع از من
  اید، باطل  ساخته  خود جاری  که  تقلیدی  خدا را به  کالم پس13 . کند  خدمت د را هیچمادر خو

  ».آورید  بسیار بجا می  این  مثل سازید و کارهای می
  م دهید و فه  گوش  من  شما به همه«:   گفت ، بدیشان  خوانده  را پیش  جماعت  آن پس14   
 از   آنچه  سازد بلکه ، بتواند او را نجس  او گشته  داخل  آدم  از بیرون  که  چیز نیست هیچ15. کنید

  ». شنوا دارد بشنود  گوش هر که16. سازد  می  را ناپاک  آدم  که  است  صادر شود آن درونش
.  پرسیدند را از او  مثل  معنی  در آمد، شاگردانش  خانه  به  از نزد جماعت و چون17   

   آدم  داخل  از بیرون  آنچه دانید که  هستید و نمی فهم  بی مگر شما نیز همچنین«:   گفت بدیشان18
  رود و خارج  می  شکم  به شود بلکه  نمی  دلش  داخل زیرا که19 ازد، س تواند او را ناپاک شود، نمی می
   آید، آن  بیرون  از آدم آنچه«:  و گفت20 ».دکن  می  را پاک  خوراک  همه ن ای  که ای  مزبله شود به می

د و زنا و  ب شود، خیاالت  صادر می  انسان  دل  از درون زیرا که21 سازد،  می  را ناپاک  انسان  که است
 .  بد و کفر و غرور و جهالت  چشم و پرستی  و مکر و شهوت  و خباثت و طمع22   و دزدی  و قتل فسق

  ».گرداند  می  را ناپاک گردد و آدم  صادر می بد از درون   چیزهای  این تمامی23
   که  درآمد و خواست  خانه ، به  رفته  صور و صیدون  حوالی  به  از آنجا برخاسته پس24   

 پلید   روح  وی  دخترک  که  زنی از آنرو که25 بماند،   مخفی  نتوانست  نشود، لیکن  مطلع کس هیچ
   صوریه  فینیقیه  از اهل  یونانی و او زن26 . او افتاد  بر پایهای فورا آمدهنید،  خبر او را بش ، چون داشت
  بگذار اول«:   را گفت  وی عیسی27 . کند رون بی  دیو را از دخترش  استدعا نمود که  از وی پس. بود
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 در   زن آن28 ».  نیکو نیست  انداختن  سگان یش و پ  را گرفتن  فرزندان  سیر شوند زیرا نان فرزندان
 ».خورند  می  را از زیر سفره دان فرزنـ های  خرده  نیز پس  خداوندا، زیرا سگان بلی«:   گفت  وی جواب

 خود   خانه  به  چون پس30 ». شد  بیرون  دیو از دخترت و که بر  سخن  این بجهت«؛   را گفت وی29
  . ت یاف  و دختر را بر بستر خوابیده  شده ، دیو را بیرون رفت

   جلیل  دریای  به  حدود دیکاپولس  در میان  صیدون ، از راه  شده  صور روانه و باز از نواحی31   
  .آمد

 بر او   دست  کردند که ، التماس  آورده  نزد وی  داشت  زبان  لکنت  را که  کری آنگاه32   
   و آب  او گذاشت در گوشهای خود را  ، انگشتان  برده  خلوت  به  جماعت  او را از میان پس33. گذارد
» !افتح«:   کشید و بدو گفت ، آهی  نگریسته  آسمان سوی و به34  نمود؛  را لمس ، زبانش  انداخته دهان
  پس36.  نمود  تکلم  درستی ، به  حل شده  زبانش  و عقده  او گشاده  گوشهای در ساعت35  باز شو ییعن

نمود،    را قدغن  بیشتر ایشان  که  چندان بر ندهند؛ لیکن را خ کس  هیچ  فرمود که  را قدغن ایشان
   کارهـا را نیکـو کرده همه«: گفتنـد  می  متحیر گشتـه نهایت و بی37 . دادند زیادتر او را شهرت

  »!گرداند  را گویا می  را شنوا و گنگان ؛ کران است
  
  

 خود   شاگردان عیسی. د نداشتن  و خوراکی ، بسیار شده  باز جمعیت  ایام و در آن8    

   با من  که  روز است  سه ن زیرا اآل  بسوخت  دلم  گروه اینبر «2 :  گفت  ایشان ، به  طلبیده  پیشرا
 در  ، هرآینه  خود برگردانم های  خانه  به  را گرسنه  ایشان و هرگاه3 . ندارند  خوراک اشند و هیچب می
از «:  دادند  را جواب  وی شاگردانش4» .اند  دور آمده  از راه  از ایشان  بعضی  کنند، زیرا که  ضعف راه

  چند نان«:  پرسید از ایشان5»  سیر گرداند؟  صحرا از نان تواند اینها را در این  می کجا کسی
،   را گرفته  نان  هفت  بنشینند؛ و آن  را فرمود تا بر زمین  جماعت پس6 ». هفت«: گفتند» دارید؟

و 7 . نهادند  گروه  نزد آن پس. ارند گذ  مردم  خود داد تا پیش  شاگردان ، به  کرده شکر نمود و پاره
،   خورده پس8 . نهند  ایشان ، فرمود تا پیش ده دا آنها را نیز برکت.  نیز داشتند  کوچک چند ماهی

 چهار   به  قریب و عدد خورندگان9.  برداشتند مانده  باقی های اره پر از پ  زنبیل سیر شدند و هفت
  . فرمود  را مرخص  ایشان پس. هزار بود
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،   آمده  بیرون و فریسیان11 .د آم مانوته دل  نواحی به ،  سوار شده  کشتی  به  با شاگردان درنگ و بی10
   آهی او از دل12 . از او خواستند  آسمانی  آیتی ن امتحا و از راه.  کردند  شروع  مباحثه  به با وی
   فرقه  بدین تی آی گویم  شما می  به خواهند؟ هرآینه  می  آیتی  فرقه  این  چه از برای «: ، گفت کشیده

  ».عطا نخواهد شد
  و فراموش14 . دیگر عبور نمود  کناره ، به ده سوار ش  کشتی  را گذارد و باز به  ایشان پس13   

   فرمود که  را قدغن  ایشان آنگاه15 . نداشتند  نان  جز یک د در کشتی بردارند و با خو  نان کردند که
 با خود  ایشان16 »! کنید  احتیاط  هیرودیس یرمایه و خم  فریسیان با خبر باشید و از خمیرمایه«

چرا فکر «:   گفت ، بدیشان  کرده  فهم عیسی17» .  نداریم  نان  که  است از آن«: ، گفتند اندیشیده
   شما سخت  دل ید و تا حالا  نکرده  و درک نوز نفهمیده ندارید؟ آیا ه  نان  که کنید از آنجهت می

   نان  پنج  که وقتی19  یاد ندارید؟  و بهشنوید  نمی  داشته بینید و گوش  نمی  داشته آیا چشم18 ؟ است
و «20» . دوازده«: بدو گفتند» ها برداشتید؟ ، چند سبد پر از پاره  کردم  هزار نفر پاره  پنج را برای
:  گفتندش» ها برداشتید؟  پر از ریزه  چند زنبیل ؛ پس  چهار هزار کس  را بجهت  نان  هفت  که وقتی

  »فهمید؟ چرا نمی«:   گفت  بدیشان پس21 ». هفت«
   او را لمس  نمودند که او آوردند و التماس  کور را نزد  صیدا آمد، شخصی  بیت  به چون22   
، و   او افکنده  بر چشمان  دهان  برد و آب  بیرون را از قریه، او   کور را گرفته  آن  دست پس23. نماید
 را  مردمان«:  ، گفت او باال نگریسته24 »؟ بینی  می چیزی «  از او پرسید که  بر او گذارده دست

، او را فرمود   او گذارده  خود را بر چشمان  بار دیگر دستهای پس25 ». بینم  درختها می ، چون خرامان
:  ، گفت  فرستاده اش  خانه  او را به پس26 . دید  خوبی  چیز را به ، همه ته گش  و صحیح ریستتا باال نگ

  ».  جا خبر مده  را در آن  کس  مشو و هیچ  ده داخل«
   از شاگردانش و در راه.   رفت  فیلپس  قیصریه  دهات  خود به  با شاگردان و عیسی27   
 و   تعمید دهنده یحیی «  دادند که  جواب ایشان28 »دانند؟  می  مرا که مردم «  که ، گفت پرسیده
 در  پطرس» دانید؟  می شما مرا که«:  پرسید او از ایشان29 ». از انبیا  یکی  و بعضی  الیاس بعضی

  ». را از او خبر ندهند کس هیچ «  را فرمود که  ایشان پس30 ».  هستی تو مسیح«:   او گفت وابج
 کشد و از   بسیار زحمت  پسر انسان  است الزم «  آغاز کرد که  دادن را تعلیم   ایشان آنگاه31   
   کالم  این و چون32» . روز برخیزد ، بعد از سه  شده  رد شود و کشته  و کاتبان  کهنه  و رؤسای مشایخ

 خود   شاگردان ، به اما او برگشته33 . نمود  شروع  کردن  منع ، به ته او را گرف  فرمود، پطرس را عالنیه
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   را اندیشه  دور شو، زیرا امور الهی  از من  شیطان ای«:   داد و گفت  را نهیب ، پطرس نگریسته
  ». را  انسانی  چیزهای  بلکه کنی نمی

   آید، خویشتن  من  خواهد از عقب هر که«:  ، گفت  خود خوانده  را با شاگردان  مردم پس34   
   خود را نجات  خواهد جان زیرا هر که35.  نماید ، مرا متابعت برداشته خود را  را انکار کند و صلیب

 . را برهاند  بر باد دهد آن نجیل و ا  من  خود را بجهت  جان  سازد؛ و هر که  را هالک دهد، آن
   آدمی یا آنکه37  خود را ببازد؟ س دنیا را ببرد و نف  تمام  سود دارد هر گاه  را چه  شخص زیراکه36
   و سخنان  زناکار و خطاکار از من  فرقه  در این زیرا هر که38  خود بدهد؟  جان  عوض  چیز را به چه
ید، از او  آ  پدر خویش  در جالل  مقدس  با فرشتگان  که  نیز وقتی  شود، پسر انسان  شرمنده من

  ». خواهد گردید شرمنده
  
  

باشند   در اینجا می  از ایستادگان  بعضی گویم  شما می  به هرآینه«:   گفت و بدیشان9    

  ». را نخواهند چشید  موت آید نبینند، ذائقه  می  قوت  به  خدا را که  تا ملکوت که
 را تنها بر فراز  ، ایشان  و یوحنا را برداشته  و یعقوب  پطرس  روز، عیسی و بعد از شش2   
   برف  و چون  او درخشان لباسو 3.   متغیر گشت  در نظر ایشان  برد و هیأتش  خلوت  به کوهی
 با  و الیاس4 . سفید نماید نتواند چنا  نمی  زمین  بر روی  گازری  هیچ  سفید گردید، چنانکه بغایت
:   گفت  عیسی ، به  شده  ملتفت  پطرس پس5. کردند  گفتگو می ، با عیسی  ظاهر شده  بر ایشان موسی

  ی برا  تو و دیگری  برای ، یکی سازیم  می  سایبان  سه سپ!   استاد، بودن ما در اینجا نیکو است ای«
   ابری ناگاه7.  بودند  هراسان  بگوید، چونکه  چه دانست  نمی از آنرو که6 »!  الیاس  برای  و سومی موسی

در 8 ».، از او بشنوید  من  پسر حبیب  است این «  از ابر در رسید که  و آوازی  انداخت  سایه بر ایشان
  . را ندیدند  کس  تنها با خود هیچ ، جز عیسی  گرداگرد خود نگریسته ساعت

   از مردگان  تا پسر انسان  فرمود که  را قدغن آمدند، ایشان  زیر می  به  از کوه و چون9   
، از   داشته  را در خاطر خود نگاه  سخن و این10 . را خبر ندهند اند کسی  دیده چهبرنخیزد، از آن
چرا «: ، گفتند  از او استفسار کرده پس11.  باشد  چه  از مردگان  برخاستن کردند که  می یکدیگر سؤال

آید   می  اول  البته الیاس «  که  گفت  ایشان او در جواب12 » بیاید؟  باید اول  الیاس ند کهگوی  می کاتبان
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 بسیار  تباید زحم  می  که  است  مکتوب  پسر انسان  درباره نماید و چگونه  می  چیز را اصالح و همه
 خواستند   آنچه  آمد و با وی  هم  الیاس  که گویم  شما می  به لیکن13 . شود کشد و حقیر شمرده

  ».  است  شده  نوشته  در حق وی کردند، چنانچه
 را   از کاتبان  دید و بعضی کثیر گرد ایشان   خود رسید، جمعی  نزد شاگردان  چون پس14   

 افتادند و   او را بدیدند، در حیرت  چون  خلق ، تمامی در ساعت15 .کردند  می  مباحثه  با ایشان که
 » دارید؟  مباحثه با اینها چه «  پرسید که  از کاتبان آنگاه16 . دادند ، او را سالم  آمده دوان  دوان

  دارد،  گنگ وحی ر  که  تو آوردم استاد، پسر خود را نزد ای«:   گفت  در جواب  میان  از آن یکی17
  ساید و خشک  می ، دندانها بهم  برآورده  کف ، چنانچه اندازدش  او را بگیرد می و هر جا که18
،   داده  را جواب او ایشان19 ». کنند، نتوانستند  او را بیرون  که  تو را گفتم  شاگردان پس. گردد می

 ». آورید او را نزد من!  شما شوم   حد متحمل  و تا چه  با شما باشم  تا کی ایمان  بی  فرقه ای«:  گفت
،  فتاده ا  کرد تا بر زمین  او را مصروع  روح  او را دید، فورا آن چون.  آوردند  او را نزد وی پس20

» ؟  است حالت   او را این  که  است چند وقت«:  پرسید  از پدر وی پس21 . شد  برآورد و غلطان کف
 اگر  حال.  کند  تا او را هالک  انداخت  و در آب رها او را در آتشو با22 . از طفولیت«:  گفت
   مؤمن،  آری  ایمان توانی اگر می«:   را گفت  وی عیسی23 ».، ما را مدد فرما  کرده ا ترحم بر م توانی می

  رمآو  می ایمان«:   گفت کنان ، گریه  فریاد برآورده  پدر طفل در ساعت24 ».  است  چیز ممکن را همه
آیند،   می  شتاب  گرد او به  گروهی  دید که  عیسی چون25» . مرا امداد فرما ایمانی د، بی خداون ای
 و  و در آی از ا کنم  می  تو را حکم  و کر من  گنگ  روح ای«:  فرمود  وی ، به  داده  پلید را نهیب روح

   آمد و مانند مرده ، بیرون موده ن  مصروع  و او را بشدت  زده  صیحه پس26» ! او مشو دیگر داخل
 برپا   که ، برخیزانیدش  را گرفته  دستش اما عیسی27 . شد  فوت  گفتند که  بسیاری ه، چنانک گشت
 او را  نتوانستیمچرا ما «:  از او پرسیدند  در خلوت  در آمد، شاگردانش  خانه  به و چون28 .ایستاد
  ». دعا رود جز به  نمی  بیرون  وجه  هیچ  به جنس  این«:   را گفت ایشان29 »؟  کنیم بیرون

  زیرا که31 او را بشناسد،   کسی خواست  نمیگشتند و  می ، در جلیل  شده و از آنجا روانه30   
شود و او را   می  تسلیم  مردم  دست  به پسر انسان«:  گفت ، می  فرموده  خود را اعالم شاگردان

 نکردند   را درک  سخن اما این32» .  خواهد برخاست ، روز سوم نشد   و بعد از مقتول خواهند کشت
  . از او بپرسند و ترسیدند که
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ا یکدیگر  ب  راه در بین «  پرسید که  درآمد، از ایشان  خانه  به ، چون  شده و وارد کفرناحوم33   
کردند  کدیگر گفتگو می با ی  در راه  ماندند، از آنجا که  خاموش اما ایشان34 »کردید؟  می  مباحثه چه

خواهد   می هر که«:   گفت ، بدیشان  را طلبیده  دوازده ، آن  نشسته پس35 .زرگتر ب  کیست در اینکه
  بر پا نمود و او را در  ایشان ، در میان  را برداشته  طفلی پس36.  بود  همه  باشد مؤخر و غالم مقدم

   کند، مرا قبول  قبول  من  اسم  را به  کودکان  از این  یکی هر که«37 :  گفت  ایشان ، به  کشیده آغوش
  . باشد  مرا پذیرفته فرستنده   مرا بلکه  نه  مرا پذیرفت  و هر که  است کرده

 تو دیوها   نام  به  که  را دیدیم  استاد، شخصی ای«:  ، بدو گفت  شده  یوحنا ملتفت آنگاه38   
  عیسی39 ».  نمودیم عتکرد، او را ممان  ما نمی  متابعت  چوننمود؛ و  ما نمی کرد و متابعت  می بیرون
 در   زودی اند به بنماید و بتو  من  نام  به ای  معجزه  که  نیست کس  مکنید، زیرا هیچ او را منع«:  گفت
   از آن مسیح  رو که  شما را از این و هر که41 .  با ماست  ضد ما نیست را هر کهزی40 . بد گوید حقمن
.  نخواهد کرد  اجر خود را ضایع گویم  شما می  به  بنوشاند، هرآینه  من  اسم  به  آب ای تید، کاسههس
   سنگ  که  دهد، او را بهتر است  آورند، لغزش  ایمان  من  به  را که  کودکان  از این  یکی و هر که42

  . شود ، در دریا افکنده  آویخته  بر گردنش آسیایی
   حیات  شل داخل  که  را ببر زیرا تو را بهتر است  تو را بلغزاند، آن تت دس  هرگاه پس43   
  م کر  که جایی44  نپذیرد؛  خاموشی  که ، در آتشی  گردی  وارد جهنم  با دو دست ، از اینکه شوی
ر  زیرا تو را مفیدت  کن  تو را بلغزاند، قطعش  پایت و هرگاه45 . نپذیرد ، خاموشی  نمیرد و آتش ایشان
   خاموشی  که ، در آتشی  شوی  افکنده  جهنم  با دو پا به  از آنکه  شوی  حیات  داخل  لنگ  که است

   تو تو را لغزش  چشم و هر گاه47 . نشود ، خاموش  نمیرد و آتش شانم ای کر  که آنجایی46نپذیرد؛ 
   با دو چشم ، از آنکه  شوی خدا  ملکوت  داخل  چشم  با یک  که  زیرا تو را بهتر است  کن دهد، قلعش

  زیرا هر کس49 . نیابد  خاموشی  نمیرد و آتش ان ایش  کرم  که جایی48 ،  شوی  انداخته  جهنم ر آتشد
   هر گاه ، لیکن  نیکو است نمک50 .گردد  می ، نمکین  نمک  به بانی خواهد شد و هر قر ، نمکین  آتش به

  و با یکدیگر صلح بدارید   در خود نمک کنید؟ پس  می ح را اصال  چیز آن  چه  فاسد گردد به نمک
  ».نمایید
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 باز نزد  گروهی و.  آمد  یهودیه  نواحی  به  اردن  طرف ، از آن و از آنجا برخاسته10    

  .داد  می  تعلیم  خود، باز بدیشان  عادت  شدند و او برحسب  جمع وی
   دادن قآیا مرد را طال «  نمودند که  از او سؤال ان امتح ، از روی  آمده  پیش  فریسیان آنگاه2   

: گفتند4» ؟  است  فرموده  شما را چه وسیم«:   گفت  ایشان در جواب3 ».  جایز است  خویش زن
  سبب به«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی5 ». بنویسند و رها کنند  نامه الق ط  داد که  اجازت موسی«

 . آفرید  را مرد و زن  خدا ایشان،  خلقت  از ابتدای لیکن6.   شما نوشت رای را ب  حکم  شما این سنگدلی
   تن  دو یک و این8  بپیوندد،  خویش ، با زن  کرده کتر  باید مرد پدر و مادر خود را  جهت از آن7

  را  آن ، انسان  خدا پیوست  آنچه پس9 . جسد  یک  دو نیستند بلکه  پس ن از آ خواهند بود چنانکه
  ».جدا نکند

  هر که«:   گفت بدیشان11 . نمودند  سؤال  از وی  مقدمه ین از ا  باز شاگردانش و در خانه10   
 از شوهر خود  و اگر زن12 . باشد  زنا کرده  کند، بر حق وی  را نکاح  دهد و دیگری  خود را طالق زن

  ». زنا شود  گردد، مرتکب  دیگری جدا شود و منکوحه
 را   آورندگان گردان نماید؛ اما شا  را لمس  را نزد او آوردند تا ایشان  کوچک های و بچه13   

   کوچک های  بچه بگذارید که«:   گفت ، بدیشان  نموده  را بدید، خشم  این  عیسی چون14 . کردند منع
 شما  به  هرآینه15 .  اینها است  خدا از امثال لکوت نشوید، زیرا م  را مانع  آیند و ایشان نزد من

 را در   ایشان پس16 ». نشود  آن  نکند، داخل  قبول ک کوچ  بچه  خدا را مثل  ملکوت  هر که گویم می
  . داد ، برکت  نهاده  بر ایشان  کشید و دست آغوش
  ای «  نمود که ، سؤال  او زانو زده ، پیش  آمده دوان  دوان ، شخصی رفت  می  راه  به چون17   

   و حال چرا مرا نیکو گفتی«:   بدو گفت عیسی18» ؟  شوم  جاودانی  حیات  تا وارث نم ک استاد نیکو چه
  ، شهادت  مکن ، دزدی  مکن ، قتل ، زنا مکن دانی  را می احکام19 ؟  جز خدا فقط  نیکو نیست  کسی هآنک

 استاد،  ای«:   گفت  وی او در جواب20 ». دار ، پدر و مادر خود را حرمت  مکن ، دغابازی  مده دروغ
  تو را یک«:   نمود و گفت ، او را محبت  نگریسته  وی  به عیسی21» .  داشتم  نگاه  را از طفولیت  همه این

 و بیا   یافت  خواهی  گنجی  در آسمان  که  فقرا بده  و به  بفروش  داری برو و آنچه:   است چیز ناقص
 گردید  ، روانه  گشته  رو و محزون  ترش  سخن و از این ا لیکن22 ».  کن ، مرا پیروی  را برداشته صلیب

  .  بسیار داشت زیرا اموال
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   که  دشوار است چه«:   خود گفت  شاگردان ، به  گرداگرد خود نگریسته  عیسی آنگاه23   
 باز   افتادند، عیسی  او در حیرت  از سخنان  شاگردانش چون24 ». خدا شوند  ملکوت  داخل انگرانتو

   توکل  و اموال  مال  به  که  آنانی  دخول  دشوار است ، چه  فرزندان ای«:   گفت ، بدیشان  نموده توجه
  تمند به دول  شخص  درآید از اینکه  سوزن  سوراخ  شتر به  که تر است سهل25 ! خدا دارند در ملکوت

تواند   می  که پس«: دگفتن ، با یکدیگر می  متحیر گشته  بغایت ایشان26 »! شود  خدا داخل ملکوت
   نزد خدا نیست  لیکن  است  محال نزد انسان«:  ، گفت  نظر کرده  ایشان  به عیسی27 » یابد؟ نجات

 چیز را   ما همه اینک «  که  گرفت  بدو گفتن پطرس28 ».  است  چیز نزد خدا ممکن  همه زیرا که
   نیست  کسی گویم  شما می  به هرآینه«: ود فرم  جواب عیسی29 ». ایم  کرده ، تو را پیروی کرده  ترک
   ترک  و انجیل  من را بجهت   یا اوالد یا امالک  یا پدر یا مادر یا زن  یا خواهران  یا برادران  خانه که

 و   و مادران  و خواهران ها و برادران  یابد از خانه  صد چندان  زمان  در این  الحال جز اینکه30 کند،
   آخرین  که اما بسا اولین31.  را  جاودانی  حیات  آینده ، و در عالم  با زحمات مالک  و فرزندان

  ».  اولین گردند و آخرین می
  خرامید، در حیرت  می  در جلو ایشان رفتند و عیسی  می  اورشلیم سوی  به  در راه و چون32   

 کنار   را باز به  دوازده  آن نگاهآ.  شد  مستولی  بر ایشان رفتند، ترس  او می  از عقب افتادند و چون
   اورشلیم  به اینک « که33 شد،  وارد می  بر وی  از آنچه ان ایش  به  دادن  اطالع  کرد به ، شروع کشیده

دهند و او را    قتل  فتوای  شود و بر وی  تسلیم  و کاتبان  کهنه  رؤسای  دست  به  و پسر انسان رویم می
، او را   افکنده  بر وی  دهان  زنند و آب اش ، تازیانه  نموده  سخریه بر ویو 34 ها سپارند،  امت به

  ».  خواهد برخاست  و روز سوم خواهند کشت
 از   آنچه خواهیم  استاد، می ای«: ، گفتند  آمده  نزد وی  و یوحنا دو پسر زبدی  یعقوب آنگاه35   
 ما  به«: گفتند37» ؟  شما بکنم خواهید برای  می هچ«:   را گفت ایشان36 ».  ما بکنی  برای  کنیم تو سؤال

 را   ایشان عیسی38 ».  تو بنشینیم  تو در جالل ر چپ ب  و دیگری  راست  طرف  به  یکی عطا فرما که
  ، بنوشید و تعمیدی نوشم  می  من  را که ای  پیاله توانید آن آیا می. خواهید  می فهمید آنچه نمی«:  گفت
   را که ای پیاله«:   گفت  بدیشان عیسی» . توانیم می«:  را گفتند وی39» ، بپذیرید؟ پذیرم  می  من را که
   به  نشستن لیکن40 .  خواهید پذیرفت پذیرم  می  من  را که  خواهید آشامید و تعمیدی نوشم  می من

 ».  است  مهیا شده شان از بهر ای  را که  جز آنانی  بدهم  که  نیست  از آن من  من  و چپ  راست دست
  . گرفتند  و یوحنا خشم  بر یعقوب شنیدند  نفر چون  ده و آن41
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شوند   می  امتها شمرده  حکام  که دانید آنانی می«:   گفت  ایشان ، به  را خوانده  ایشان عیسی42   
خواهد بود،  ن  شما چنین  در میان لیکن43.  مسلطند  بر ایشان کنند و بزرگانشان  می  ریاست بر ایشان

 بر شما  م خواهد مقد و هر که44 . شما باشد  شود، خادم  شما بزرگ  خواهد در میان  هر که بلکه
 کند و تا   تا خدمت  شود بلکه  تا مخدوم  نیز نیامده  پسر انسان زیرا که45 . باشد  همه شود، غالم

  ». کند  بسیاری  خود را فدای جان
   کثیر از اریحا بیرون  خود و جمعی  او با شاگردان  که و وقتی. و وارد اریحا شدند46   

   شنید که چون47 .کرد  می ، گدایی  نشسته  راه ره بر کنا ، بارتیمائوس کور، پسر تیماؤس رفت می
و 48 ».  ترحم کن  داود بر من  ابن ی عیس ای«:   و گفت  گرفت ، فریاد کردن  است  ناصری عیسی
پسر داودا  « آورد که  شود، زیادتر فریاد برمی  خاموش دادند که  می  نهیب او را  بسیاری  که چندان
، بدو   کور را خوانده  آن آنگاه. خوانند ، فرمود تا او را  ایستاده  عیسی پس49 ». فرما  ترحم بر من
 پا ، بر ه خود را دور انداخت  ردای در ساعت50 ».خواند  تو را می برخیز که. دار  خاطر جمع«: گفتند
» ؟  از بهر تو نمایم خواهی  می چه«:  ، گفت  نموده  التفات  وی  به عیسی51 . آمد  و نزد عیسی جست

   تو را شفا داده  ایمانت برو که«:   بدو گفت عیسی52 ».  یابم  بینایی  آنکه یا سیدی«:  کور بدو گفت
  . شد  روانه  در راه  عیسی ، از عقب  بینا گشته در ساعت» . است

  
  

 رسیدند، دو   زیتون عنیا بر کوه  و بیت  فاجی  بیت  به  اورشلیم  به  نزدیک و چون11    

 بروید و   شما است  روی  پیش  که ای  قریه بدین«:   گفت بدیشان2 ،  خود را فرستاده فر از شاگردانن
   بر آن کس  هیچ ل حا  تا به  که  خواهید یافت  را بسته  االغی  کره  شدید، درساعت  وارد آن چون

کنید، گویید   می  شما گوید چرا چنین  به  کسی و هرگاه3 .، بیاورید  را باز کرده ؛ آن دهسوار نش
   دروازه  بیرون ای  کره  رفته پس4» . اینجا خواهد فرستاد  را به ن آ تأمل  دارد؛ بی  احتیاج خداوند بدین

 کار  چه«:  گفتند  بدیشان  از حاضرین  بعضی که5 ردند،ک  را باز می و آن یافتند   بسته  عام در شارع
   ایشان پس. ند گفت  بود، بدیشان  فرموده  عیسی  دو نفر چنانکه آن6» کنید؟  را باز می  کره دارید که
 سوار   آن افکندند تا بر  خود را بر آن ، رخت  آورده  نزد عیسی  را به  کره آنگاه7 . دادند را اجازت

   که و آنانی9 . گسترانیدند ، بر راه  بریده انها از درخت  شاخه  خود و بعضی  رختهای اریو بسی8 .شد
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 .آید  خداوند می  نام  به  که سی باد ک هوشیعانا، مبارک«: گفتند  می رفتند، فریادکنان  می  و پس پیش
  و عیسی11» .  علیین' علیهوشیعانا در ا.  خداوند  اسم آید به  می  پدر ما داود که  باد ملکوت مبارک10

   دوازده  شد با آن  شام  وقت چون.  نمود  چیز مالحظه  همه  و به درآمد  هیکل ، به  شده وارد اورشلیم
  . یا رفت عن  بیت به

   که  انجیری  درخت ناگاه13 . شد آمدند، گرسنه  می  عنیا بیرون  از بیت  چون بامدادان12   
   بر آن  رسید، جز برگ  نزد آن اما چون.  بیابد  بر آن مد تا شاید چیزی، آ  از دور دیده  داشت برگ
   پس از این«:  فرمود ، بدان  نموده  توجه  عیسی پس14 . بود  انجیر نرسیده  موسم را که زی  نیافت هیچ
  . شنیدند و شاگردانش» . نخواهد خورد  از تو میوه کس  ابد، هیچ تا به

   که  آنانی  کردن  بیرون ، به  گشت  هیکل  داخل  عیسی و چون. دند ش  وارد اورشلیم پس15   
 را  کبوترفروشان   و کرسیهای  صرافان های  نمود و تخت کردند شروع  می  خرید و فروش در هیکل
آیا «:  ، گفت  داده و تعلیم17  بگذرد،  هیکل  از میان  با ظرفی  کسی  که و نگذاشت16 ،  ساخت واژگون
   را مغاره  خواهد شد؟ اما شما آن ها نامیده  امت  عبادت تمامی  خانه  من  خانه  که یست ن مکتوب
  ».اید  ساخته دزدان

   او را چطور هالک  شدند که  را بشنیدند، در صدد آن  این  و کاتبان  کهنه  رؤسای چون18   
 شد،   شام چون19. بودند حیر می مت  وی  از تعلیم  مردم  همه  که  ترسیدند چون  از وی سازند زیرا که

  .  رفت هر بیرون شاز
خاطر   به پطرس21 . یافتند  خشک  انجیر را از ریشه ، درخت  راه ، در اثنای صبحگاهان20   
  عیسی22 »!  شده  خشک  کردی  نفرینش  که  انجیری  درخت  استاد، اینک ای«:   را گفت ، وی آورده

   کوه  بدین  هر که گویم  شما می  به  هرآینه زیرا که23  آورید، ایمان خدا  به«:   گفت ن ایشا در جواب
   آنچه  دارد که  یقین  باشد بلکه  خود شک نداشته  شو و در دل  دریا افکنده ، به  شده گوید منتقل
   در عبادت  آنچه گویم  شما می  به بنابراین24.  گوید بدو عطا شود  هر آنچه شود، هرآینه گوید می

 دعا   به  که و وقتی25 . شما عطا خواهد شد اید و به فته را یا  آن  بدانید که کنید، یقین  می ؤالس
   در آسمان  پدر شما نیز که  باشد، او را ببخشید تا آنکه  شما خطا کرده  به  کسی بایستید، هر گاه

  . دارد  شما را معاف ، خطایای ستا
 شما را نخواهد   تقصیرهای  است  در آسمان ا نیز که شما نبخشید، پدر شم اما هرگاه26   
 و  کاتبان و   کهنه خرامید، رؤسای  می  او در هیکل  که و هنگامی.  آمدند  اورشلیم و باز به27» .بخشید
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 را   قدرت  این  که  و کیست کنی  کارها را می  این  قدرت  چه به«:  گفتندش28 ،  آمده  نزد وی مشایخ
 از شما نیز  من«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی29 »؟  را بجا آری  اعمال  تا این تاس   تو داده به

 . کنم  کارها را می  این  قدرت ه چ  به  شما گویم  به  هم  دهید تا من ، مرا جواب پرسم  می سخنی
،  فکر نموده خود ت  در دلهای ایشان31» . دهید ؟ مرا جواب  بود یا از انسان  از آسمان تعمید یحیی30

 از  و اگر گوییم32 . نیاوردید  چرا بدو ایمان ید پس گو  بود، هرآینه  از آسمان اگر گوییم«: گفتند
 در  پس33 .دانستند  بر حق می ای  را نبی ی یحی  همه  داشتند از آنجا که  بیم از خلق»  بود، انسان
   کدام  به  که گویم  شما را نمی  هم من«:  داد  جواب  بدیشان عیسی» . دانیم نمی«:  گفتند  عیسی جواب
  ». آورم  کارها را بجا می  این قدرت

  
  

،   نموده  غرس  تاکستانی شخصی «  نمود که  آغاز سخن  ایشان ها به  مثل  به پس12    

.  سپرد و سفر کرد  دهقانان  را به ، آن  بنا کرده  و برجی  بساخت  کشید و چرخشتی  گردش حصاری
 ،  او را گرفته اما ایشان3 . بگیرد  از باغبانان  باغ  میوه فرستاد تا از  نزد دهقانان ، نوکری وسمو در م2

،  او را نیز سنگسار کرده.  نمود  روانه  دیگر نزد ایشان باز نوکری4 . نمودند  روانه دست زدند و تهی
، او را نیز کشتند  گر فرستاده نفر دی  یک پس5.  ، برگردانیدندش  کرده حرمت سر او را شکستند و بی

 خود   پسر حبیب  یک و باالخره6 . رسانیدند  قتل  را به د و بعضی را زدن  بعضی  را که و بسا دیگران
 با   دهقانان لیکن7 .  خواهند داشت پسر مرا حرمت:  ت، گف  فرستاده او را نزد ایشان.   داشت را باقی

 ، مقتول  او را گرفته پس8 . ما گردد  از آن  تا میراث کشیمو را ب؛ بیایید ا  است  وارث این: خود گفتند
 خواهد کرد؟ او خواهد   چه  تاکستان  صاحب پس9.  افکندنـد  از تاکستـان ساختنـد و او را بیـرون

 را   نوشته آیا این10.  خواهد سپرد ـران دیگ  را به ، بـاغ  ساختـه  را هــالک  باغبانان آمد و آن
   از جانب این11  گردید؟  سـر زاویـه نــد، همـان رد کرد  معمارانـش  که سنگـی: اید نخوانده

   خواستنـد او را گرفتـار سازنـد، امـا از خلـق آنگاه12 ».  است وند شد و در نظر ما عجیبخدا
،  ـذارده او را واگ پـس.  آورد  ایشـان  را بـرای  مثـل  ایـن دانستنـد که ترسیدنـد، زیـرا می می

  .برفتنــد
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.  آورند  دام  به  سخنی  فرستادند تا او را به  را نزد وی  و هیرودیان و چند نفر از فریسیان13   
،   نداری  باک  و از کسی  تو راستگو هستی  که  است  استاد، ما را یقین ای«: ، بدو گفتند  آمده ایشان14

   به  دادن جزیه.  نمایی  می  تعلیم  راستی  خدا را به  طریق  بلکه نگری  نمی  ظاهر مردم  به  که چون
:   گفت ، بدیشان  کرده  را درک  ایشان اما او ریاکاری15 »؟  یا ندهیم ؟ بدهیم  یا نه استقیصر جایز 

 را حاضر کردند،   آن چون16 ». ببینـم را   آرید تا آن  نزد من کنید؟ دیناری  می چرا مرا امتحان«
 در  عیسی17 ». قیصر از آن«:  را گفتند وی» ؟  از آن کیست  و رقم  صورت این«:   گفت بدیشان
و از او » . خـدا ، به  از خداست  قیصر رد کنید و آنچه ، به  از قیصر است آنچه«:   گفت  ایشان جواب

  . شدنـد متعجب
  ای«19: تند، گف  نموده ، از او سؤال ه آمد  هستند نزد وی  منکر قیامت  که و صدوقیان18   

 باشد،   نداشته ، اوالدی  بازگذاشته  بمیرد و زنی  برادر کسی  هرگاه  که  ما نوشت  به استاد، موسی
   برادر بودند که  هفت پس20 . پیدا نماید بهر برادر خود نسلی او را بگیرد تا از   زن برادرش
 شد و  اوالد فوت  بی ، هم  را گرفته او  ثانی پس21 .  نگذاشت ، بمرد و اوالدی گرفته  ، زنی نخستین
 . شد  فوت ، زن تند و بعد از همه نگذاش  او را گرفتند و اوالدی  هفت  آن تا آنکه22 .  سومی همچنین

، او را   هر هفت  که  خواهد بود از آنجهت  از ایشان  یک  کدام  برخیزند، زن  چون  در قیامت پس23
  » بودند؟  گرفته  زنی به

 خدا را   و قوت  کتب  نیستید از آنرو که آیا گمراه«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی24   
  گردند، بلکه  می  منکوحه کنند و نه  می  نکاح  برخیزند، نه  از مردگان  که زیرا هنگامی25دانید؟  نمی

 در   موسی خیزند، در کتاب  برمی  که  مردگان اما در باب26 .شندبا  می مانند فرشتگان در آسمان
 و   اسحاق  و خدای  ابراهیم  خدای  منم  که ، گفت  کرده  خدا او را خطاب اید چگونه  نخوانده ذکر بوته

   شما بسیار گمراه پس.   است  زندگان  خدای  بلکه  نیست  مردگان و او خدای27 .  یعقوب خدای
  ».اید شده

   نیکو داد، پیش  را جواب  ایشان دید که،   را شنیده  ایشان  مباحثه ، چون  از کاتبان و یکی28   
   احکام  همه اول «  داد که  او را جواب عیسی29 »؟  است  کدام  احکام  همه اول « ، از او پرسید که آمده
   خود را به و خداوند خدای30 . د است ما خداوند واح ، خداوند خدای  اسرائیل  بشنو ای  که  است این

 .  است  این  از احکام  اول ، که نما  خود محبت  قوت  خاطر و تمامی  و تمامی ن جا  و تمامی  دل تمامی
   دو، حکمی بزرگتر از این.  نما  خود محبت  نفْس  خود را چون  همسایه  که  است  اول  مثل و دوم31
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 او   و سوای د است، زیرا خدا واح  استاد، نیکو گفتی  ای آفرین«:   را گفت  وی کاتب32» . نیست
 و   نمودن  محبت  قوت  و تمامی  نفس  و تمامی  فهم  و تمامی  دل  تمامی و او را به33 ،  نیست دیگری
  چون34 ».  است  و هدایا افضل  سوختنی یها  قربانی ، از همه  نمودن  خود محبت  خود را مثل همسایه
،  و بعد از آن» . ا دور نیستی خد از ملکوت«:   گفت  وی  داد، به  جواب  عاقالنه  بدید که عیسی
  . کند  از او سؤالی  نکرد که  جرأت کس هیچ

گویند   می  کاتبان چگونه«:  ، گفت  شده داد، متوجه  می  تعلیم  در هیکل  عیسی  که و هنگامی35   
 خداوند   خداوند به گوید که  می القدس  خود داود در روح  آنکه و حال36 ؟  پسر داود است  مسیح که
خود داود او را خداوند 37؟   انداز تو سازم  تو را پای  تا دشمنان  بنشین  من  راست برطرف:   گفت نم

  .شنیدند  می  خشنودی  او را به  کالم الناس و عوام» باشد؟  او را پسر می  چگونه خواند؛ پس می
 دراز و  سا در لب  خرامیدن  کنید که  احتیاط از کاتبان«:   خود گفت  در تعلیم پس38   
  ها را دوست  در ضیافت صدر  و جایهای  در کنایس  اول های و کرسی39  در بازارها های تعظیم

 شدیدتر  د، عقوبتدهن  می  ریا طول بلعند و نماز را به  را می زنان  بیوه های  خانه  که اینان40 .دارند می
  ». خواهند یافت

   به  پول  وضع  چه  به  مردم کرد که  می ظاره، ن  نشسته المال  بیت  در مقابل و عیسی41   
، دو   فقیر آمده  زنی  بیوه آنگاه42 .انداختند ، بسیار می  دولتمندان از اندازند؛ و بسیاری  می المال بیت
   به هرآینه«:   گفت  ایشان ، به  خوانده  خود را پیش  شاگردان پس43 .  باشد انداخت  ربع  یک  که فلس

   همه زیرا که44 . انداختند، بیشتر داد  در خزانه  که  آنانی  از همه  مسکین  زن  بیوه  این گویم شما می
   تمام ، یعنی  انداخت  داشت  خود، آنچه  از حاجتمندی  زن  این  خود دادند، لیکن  از زیادتی ایشان

  ». خود را معیشت
  
  

 استاد  ای«:   بدو گفت انش از شاگرد ، یکی رفت  می  بیرون  او از هیکل و چون13    

  ایه عمارت آیا این«:   گفت  وی واب در ج عیسی2» ! استتها  عمار  سنگها و چه  نوع  فرما چه مالحظه
  »! شود  زیر افکنده  به  نخواهد شد، مگر آنکه  گذارده  بر سنگی  سنگی  که ؟ بدان نگری  را می عظیمه
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   و اندریاس و یوحنا  و یعقوب  بود، پطرس  نشسته ل هیک ، مقابل  زیتون  او بر کوه و چون3   
   این  شدن  نزدیک شود و عالمت  می  واقع  امور کی  این  که ما را خبر بده«4 : پرسیدند سرا از وی
  »؟ امور چیست

زیرا 6 ! نکند  شما را گمراه زنهار کسی«   آغاز کرد که  سخن  ایشان  در جواب  عیسی آنگاه5   
اما 7.  خواهند نمود  را گمراه بسیاری و   هستم  من  که ، خواهند گفت  آمده  من  نام به   بسیاری که

   است  ضروری  حوادث  این  وقوع  مشوید زیرا که  جنگها و اخبار جنگها را بشنوید، مضطرب چون
ها در   و زلزله  خواهند برخاست  بر مملکتی  و مملکتی  بر امتی  امتی زیرا که8 . ها هنوز نیست انت لیکن

  .باشد  می  زه  دردهای آید؛ و اینها ابتدای ها پدید می ها و اغتشاش  خواهد شد و قحطی جایها حادث
 شوراها خواهند سپرد و در   شما را به  کنید زیرا که  خود احتیاط  شما از برای لیکن«9   
د کرد تا بر  حاضر خواهن ر من بخاط  و پادشاهان  حکام ها خواهند زد و شما را پیش  تازیانه کنایس
 شما را  و چون11.  شود ها موعظه  امت  بر تمامی  اول  انجیل  که  است و الزم10 . شود  شهادتی ایشان
 شما   به  ساعت  در آن  آنچه  بگویید و متفکر مباشید بلکه  چه  کنند، میندیشید که ، تسلیم گرفته

 برادر، برادر را و  آنگاه12.   است القدس  روح نیستید بلکه  شما  را گویید زیرا گوینده عطا شود، آن
   قتل  را به شان، ای  خود برخاسته  بر والدین  خواهند سپرد و فرزندان  هالکت پدر، فرزند را به
 آخر   تا به اما هر که.   خواهند داشت  شما را دشمن  من  اسم  بجهت  خلق و تمام13 .خواهند رسانید
  . یابد  نجات صبر کند، همان

باید   نمی  که ، در جایی  است  شده  گفته  نبی  زبان دانیال  به  را که  ویرانی  مکروه  چون پس«14   
 فرار کنند،   کوهستان باشند، به  می  در یهودیه  که  آنانی  آنگاه-خواند بفهمد   می  آنکه-برپا بینید 

 در  و آنکه16  ببرد،  از آن  نشود تا چیزی اخل د خانه   زیر نیاید و به  باشد، به  بر بام و هر که15
 .  ایام  در آن  و شیر دهندگان ن بر آبستنا اما وای17 . خود را بردارد  برنگردد تا رخت،  است مزرعه

   خواهد شد که  مصیبتی ، چنان  ایام  در آن زیرا که19  نشود، ر زمستان فرار شما د و دعا کنید که18
   روزها را کوتاه و اگر خداوند آن20.  و نخواهد شد  نشده  خدا آفرید تاکنون  که قتی خل از ابتدای
 را   ایام ، آن  است  نموده  انتخاب  که  برگزیدگانی  بجهت لیکن.   نیافتی  نجات  بشری ، هیچ نکردی
  .  ساخت کوتاه
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.  در آنجا، باور مکنید  یا اینک  در اینجاست  مسیح  شما گوید اینک  به  کسی  هرگاه پس«21   
 صادر خواهد شد،   از ایشان  و معجزات ، آیات  ظاهر شده  کذبه  و انبیای  دروغ  مسیحان زانرو که22

  ! شما برحذر باشید لیکن23 . ندی نمود  گمراه  را هم ، برگزیدگان  بودی  اگر ممکن  که بقسمی
   خورشید تاریک  مصیبت  بعد از آن  روزهای و در آن24 !  خبر دادم  امور شما را پیش مه از ه اینک

 خواهد   متزلزل  افالک وای فرو ریزند و ق  از آسمان و ستارگان25  نور خود را بازگیرد، گردد و ماه
،   وقت در آن27. آید  بر ابرها می  عظیم و جالل   با قوت  را بینند که  پسر انسان آنگاه26 . گشت

  . خواهد آورد  فراهم  فلک  اقصای  تا به  زمین  از انتهای بعه ار  خود را از جهات فرشتگان
آورد   می ، برگ  شده  نازک اش  شاخه  چون  را فراگیرید که  انجیر مثلش  از درخت الحال«28   

  ید که بینید، بدان  چیزها را واقع  این  شما نیز چون همچنین29 .  است  نزدیک  تابستان دانید که می
   فرقه نشود، این   واقع  حوادث  این  تا جمیع گویم  شما می  به هرآینه30 .  بر در است  بلکه نزدیک

  . نشود  هرگز زایل  من  کلمات کنشود، لی  می  زایل  و زمین آسمان31 . نخواهند گذشت
   و نه  در آسمان شتگان فر  ندارد، نه  اطالع کس  غیر از پدر هیچ  روز و ساعت  از آن ولی«32   

  مثل34. شود  می  کی  وقت  آن کهدانید  ، دعا کنید زیرا نمی  برحذر و بیدار شده پس33 . سر همپ
   شغلی  را به ، هر یکی  داده  خود را قدرت  خود را واگذارد و خادمان ، خانه  سفر شده  عازم  که کسی

 در  دانید که شید زیرا نمی بیدار با پس35 . بیدار بماند  را امر فرماید که خاص مقرر نماید و دربان
   آمده اگهانمبادا ن36.   یا صبح  خروس  یا بانگ  شب ف یا نص آید، در شام  می  خانه  صاحب  وقت چه

  »!بیدار باشید:  گویم  می  همه ه، ب گویم  شما می  به اما آنچه37 . یابد شما را خفته
  
  

 مترصد   و کاتبان  کهنه  رؤسای  و فطیر بود که و بعد از دو روز، عید فصح14    

 در عید مبادا در  نه«: گفتند  می لیکن2.  رسانند  قتل ، به  او را دستگیر کرده  حیله  چه  به بودند که
  ». پدید آید  اغتشاشی قوم

  ای  با شیشه  بود، زنی  غذا نشسته  به  ابرص  شمعون  عنیا در خانه  او در بیت  که و هنگامی3   
   در خود خشم و بعضی4.   ریخت ، بر سر وی  را شکسته ه، شیش  آمده  خالص ز سنبلاز عطر گرانبها ا

،   عطر زیادتر از سیصد دینار فروخته  بود این زیرا ممکن5  شد؟  عطر تلف چرا این«: ، گفتند نموده
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 او   چه رایاز ب! او را واگذارید«:   گفت اما عیسی6 . نمودند  را سرزنش  زن و آن» .د شو  فقرا داده به
 با خود دارید و   فقرا را همیشه زیرا که7 ،  است  نیکو کرده  کاری  با من دهید؟ زیرا که  می را زحمت

 او بود   در قوه آنچه8 . مرا با خود دائما ندارید  لیکن کنید،  احسان توانید با ایشان  بخواهید می هرگاه
 از   در هر جایی گویم  شما می  به هرآینه9 .رد ک  تدهین، پیش  دفن  جسد مرا بجهت کرد، زیرا که

  مذکور خواهد  وی  یادگاری  کرد نیز بجهت  زن  این  شود، آنچه  موعظه  انجیل  این  به  که  عالم تمام
  »شد

 تا او را  ت رف  کهنه  نزد رؤسای  بود، به  دوازده  از آن  یکی  که  اسخریوطی  یهودای پس10   
.  بدو بدهند  نقدی  دادند که ، شاد شدند و بدو وعده  او را شنیده  سخن ایشان11 . کند  تسلیم بدیشان

  . برآمد  وی  گرفتاری  برای  موافق و او در صدد فرصت
 : گفتند  وی  به کردند، شاگردانش  می  را ذبح  فصح  در آن  از عید فطیر که و روز اول12   

 خود را   دو نفر از شاگردان پس13 »؟  را بخوری  تا فصح  بینیم ارک تد  برویم خواهی کجا می«
  از عقب. واهد برخورد شما خ  به  آب  با سبوی  شهر بروید و شخصی به«:   گفت ، بدیشان فرستاده

 تا   کجا است گوید مهمانخانه استاد می:  را گویید  خانه  درآید صاحب  که  هرجایی و به14  بروید، وی
   شما نشان  به  و آماده  مفروش  بزرگ و او باالخانه15 ؟  کنم آنجا صرف خود  با شاگردان را  فصح
   او فرموده ، چنانکه  شهر رفته  شدند و به  روانه شاگردانش16» . بینید آنجا از بهر ما تدارک. دهد می

  . ساختند  را آماده بود، یافتند و فصح
   به هرآینه«:   گفت خوردند، عیسی ا می غذ  نشسته و چون18 . آمد  دوازده  با آن شامگاهان17   
   غمگین ایشان19» . خواهد کرد خورد، مرا تسلیم ی غذا م  با من  از شما که ، یکی  که گویم شما می
   ایشان او در جواب20 ».  هستم آیا من «  که و دیگری»   آنم آیا من «  گرفتند که  گفتن یک ، یک گشته
   که  بطوری  پسر انسان  که  درستی به21 ! فرو برد  در قاب  دست ا من ب ه ک  از دوازده یکی«:  گفت
   او تسلیم  واسطه  به  پسر انسان  که  کسی  بر آن  وای لیکن. کند  می ، رحلت  است  او مکتوب درباره
  ».  تولد نیافتی بود که  بهتر میاو را. شود

 داد و  ، بدیشان  کرده  داد و پاره رکت، ب  را گرفته  نان خوردند، عیسی  غذا می و چون22   
 داد و   ایشان ، شکر نمود و به  گرفته ای و پیاله23 ».  است  جسد من  این  بخورید کهبگیرید و«:  گفت
   بسیاری  در راه  از عهد جدید که  من  خون  است این«:   گفت و بدیشان24 آشامیدند  آن از  همه
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 در   که  روزی  تا آن  از عصیر انگور نخورم  بعد از این گویم ما می ش  به هرآینه25 .شود  می ریخته
  ».  بنوشم  را تازه  خدا آن ملکوت
همانا «:   را گفت  ایشان عیسی27 . رفتند  بیرون یتون ز  کوه سوی ، به  تسبیح و بعد از خواندن26   

   پراکنده و گوسفندان  زنم  را می  شبان  است  خورید، زیرا مکتوب  لغزش  در من  شما امشب همه
:   گفت  وی  به پطرس29» .  رفت  خواهم  جلیل از شما به  ، پیش اما بعد از برخاستنم28 .خواهند شد

ه  ک گویم  تو می  به هرآینه«:   را گفت  وی عیسی30» .  هرگز نخورم  خورند، من  لغزش  همه هرگاه«
   مرا انکار خواهی  مرتبه  زند، تو سه  بانگ رتبه دو م  خروس  از آنکه ، قبل  شب امروز در همین

و » .  افتد، تو را هرگز انکار نکنم  با تو الزم  مردنم هرگاه«:  گفت  تأکید زیادتر می  او به لیکن31 ».نمود
  . گفتند  نیز همچنان دیگران
در اینجا « :  خود گفت  شاگردان  رسیدند، به  داشت  نام  جتسیمانی  که  موضعی  به و چون32   

  گردید  و دلتنگ ، مضطرب برداشته   و یوحنا را همراه  و یعقوب و پطرس33 ». بنشینید تا دعا کنم
  و قدری35» .اینجا بمانید و بیدار باشید.  شد  بر موت ، مشرف  از حزن  من سنف«:   گفت و بدیشان34

  پس36.  از او بگذرد  ساعت باشد آن   افتاد و دعا کرد تا اگر ممکن  بر زمین  روی ، به پیشتر رفته
  ن م  خواهش  به  نه ، لیکن  بگذران  را از من  پیاله این.   است  چیز نزد تو ممکن یا ابا پدر، همه«:  گفت
، در   شمعون ای«:   را گفت ، پطرس  دیده  را در خواب  آمد، ایشان  چون پس37 ». تو  اراده  به بلکه

  بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش38 ؟  بیدار باشی  ساعت  یک نستیتوا ؟ آیا نمی  هستی خواب
و نیز 40 . دعا نمود  کالم  همان ، به هو باز رفت39 ».  ناتوان  جسم  لیکن  است راغب   البته روح. نیفتید

  را چه ندانستند او  بود و  شده  سنگین  ایشان  چشمان  زیرا که  یافت  را در خواب ، ایشان برگشته
!   است کافی.  کنید  را بخوابید و استراحت مابقی«:   گفت ، بدیشان  آمده  سوم و مرتبه41 . دهند جواب
   که برخیزید برویم42 .شود  می  تسلیم  گناهکاران تهای دس  به  پسر انسان اینک.   است  رسیده ساعت
  ». شد  نزدیک  من  کننده  تسلیم اکنون

   بود، با گروهی  دوازده  از آن  یکی ، یهودا که گفت  می  او هنوز سخن که   وقتی در ساعت43   
 او   کننده و تسلیم44.  آمدند  و مشایخ  و کاتبان  کهنه  رؤسای بسیار با شمشیرها و چوبها از جانب

 ». ببرید  تمام  بگیرید و با حفظاو را.   است ، همان  را ببوسم هر که«:  بود ، گفته  داده  نشانی بدیشان
 خود را   دستهای ناگاه46 . را بوسید و وی» . ، یا سیدی دییا سی«:  ، گفت  شده  نزد وی و در ساعت45

  یس رئ  از غالمان ، بر یکی  شمشیر خود را کشیده  از حاضرین و یکی47 . دش، گرفتن  انداخته بر وی
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 گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها«:  ت، گف  کرده  بدیشان  روی عیسی48 . را ببرید ، گوشش  زده کهنه
.  و مرا نگرفتید دادم  می  تعلیم هر روز در نزد شما در هیکل49 ! آمدید  بیرون  من  گرفتن بجهت
 با   جوانی و یک51 . بگریختند  او را واگذارده  همه آنگاه50» . گردد  تمام  کتب  که  است زم ال لیکن

چادر را 52  او را گرفتند،  جوانان چون.  شد  او روانه ، از عقب  خود پیچیده  برهنه  بر بدن چادری
  .  گریخت  ایشان  از دست ، برهنه گذارده
   بر او جمع  و کاتبان  و مشایخ  کاهنان  رؤسای  بردند و جمیع  کهنه  را نزد رئیس و عیسی53   
  ، با مالزمان  درآمده نه که  رئیس  خانه به آمد تا  او می  از دور در عقب و پطرس54 .گردیدند
   شورا در جستجوی  اهل  و جمیع  کهنه و رؤسای55 .نمود  می  خود را گرم  آتش زدیک و ن بنشست
   شهادت  بر وی  هرچند بسیاری زیرا که56  نیافتند،  تا او را بکشند و هیچ بودند  بر عیسی شهادت
 :، گفتند  داده  دروغ  شهادت سته برخا و بعضی57 . نشد  موافق  ایشان های ا شهادتدادند، ام  می دروغ

 روز،   و در سه کنم  می  را خراب  دست  به  شده  هیکل ساخته  این من:  گفت  او می  که ما شنیدیم«58
  . نشد  موافق  ایشان های  باز شهادت  هم و در این59 ». کنم ، بنا می  دست  به  شده ه را ناساخت دیگری
؟  دهی  نمی  جواب هیچ«:  ، گفت  پرسیده ، از عیسی  برخاسته  میان  از آن ه کهن  رئیس پس60   

باز .  نداد  جواب ، هیچ  مانده اما او ساکت61» دهند؟  می  اینها در حق تو شهادت  که  چیز است چه
 :  گفت عیسی62 »؟  هستی  متبارک  پسر خدای مسیحآیا تو «:  ، گفت  نموده  از او سؤال  کهنه رئیس

   آسمان ، در ابرهای  نشسته  قوت  راست  برطرف  را خواهید دید که ؛ و پسر انسان  هستم من«
؟   داریم  شاهدان  به  حاجت دیگر چه«:  ، گفت  زده  خود را چاک  جامه  کهنه  رئیس آنگاه63» .آید می
 .  است  قتل مستوجب   کردند که م بر او حک  همه پس» دانید؟  می  مصلحت چه! کفر او را شنیدید64
زدند و  ، او را می  او را پوشانیده  و روی  انداختن  بر وی  دهان  آب  نمودند به  شروع و بعضی65
  .زدند  او را می و مالزمان» .  کن نبوت«: گفتند می

 را  و پطرس67  آمد  کهنه  رئیس  از کنیزان یکی بود،   پایین  در ایوان  پطرس  که و در وقتی66   
او 68 »؟ بودی  می  ناصری  نیز با عیسیتو«:  ، گفت کند، بر او نگریسته  می  خود را گرم  دید که نچو

،   رفت ه دهلیز خان  به  بیرون و چون» ! گویی  می  تو چه  که فهمم  و نمی دانم نمی«:  ، گفت انکار نموده
  این «  که  گرفت  گفتن  حاضرین ، به  او را دیده  کنیزک و بار دیگر آن69 . زد  بانگ  خروس ناگاه

در «:  گفتند  پطرس  بار دیگر به  حاضرین و بعد از زمانی. او باز انکار کرد70» !  از آنها است شخص
   کردن  لعن  به پس71 ».  است  تو چنان  و لهجه ز هستی نی  جلیلی  زیرا که باشی  تو از آنها می حقیقت
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   مرتبه  خروس ناگاه72 ». شناسم گویید نمی  می  را که ص شخ آن «  نمود که  شروع  خوردن و قسم
 دو   خروس  از آنکه قبل «  بود که  بدو گفته  عیسی خاطر آمد آنچه  را به  پطرس پس.  زد دیگر بانگ

  . خاطر آورد، بگریست  را به  این و چون» . نمود  مرا انکار خواهی  مرتبه  زند، سه  بانگ مرتبه
  
  

   شورا مشورت  اهل  و تمام  و کاتبان  با مشایخ  کهنه  رؤسای درنگ ، بی نبامدادا15    

  . کردند  تسلیم  پیالطس دند و به، بر  را بند نهاده نمودند و عیسی
» . گویی تو می«:   گفت  وی او در جواب» ؟  یهود هستی آیا تو پادشاه«:  از او پرسید پیالطس2   

  هیچ«:  ، گفت  کرده  باز از او سؤال پیالطس4 نمودند، می ار بر او بسی  ادعای  کهنه  رؤسای و چون3
   نداد، چنانکه  جواب  باز هیچ اما عیسی5 »!دهند  می  چقدر بر تو شهادت که  ؟ ببین دهی  نمی جواب

  . شد  متعجب پیالطس
  برابا نامیو 7 .کرد  آزاد می  ایشان ستند، بجهتخوا  را می ، هر که  زندانی و در هر عید یک6   

،   صـدا زده  مـردم آنگاه8 . بـود  بودنـد، در حبـس  کـرده  خونریـزی  در فتنـه  او که  فتنه با شرکای
   در جـواب پیالطس9 . نمایـد  عمل  با ایشان  عادت ب بـرحس  که  خواستـن  کردنـد به شـروع
   رؤسای  بود که زیـرا یافته10 »؟ د کنم شما آزا  یهود را برای خواهیـد پادشاه آیا می«:   گفت ایشان
   بودند که  کـرده  را تحریـض  مردم  کهنه اما رؤسای11 . بودند  کرده  حسد تسلیم از راه او را  کهنه
   چه پس«:   گفت  را در جواب  باز ایشان پیالطس12 . رهـا کنـد  ایشـان با را بـرای برا بلکه
او  « د کردند که بار دیگر فریا ایشان13 »گویید؟  می  یهودش پادشاه   که  کس  با آن خواهید بکنم می

 بیشتر فریـاد  ایشان» ؟  است  کـرده  بـدی چـرا؟ چه«:   گفت  بدیشان پیالطس14 »!  کن را مصلوب
 را خشنود گردانـد،   مردم  که  خواست  چون  پیالطس پـس15» .  کـن او را مصلـوب « برآوردنـد که

  . شـود  نمـود تا مصلـوب ، تسلیـم  زده  را تازیانـه  آزاد کـرد و عیسـی  ایشـان ـرایبرابا را ب
و 17 آوردند   را فراهم  فوج ، تمام  برده  است  دارالوالیه  که  سرایی  او را به  سپاهیان آنگاه16   
   کردن  را سالمو او18  گذاردند ، بر سرش  از خار بافته  قرمز بر او پوشانیدند و تاجی ای جامه
،  انو زده و ز  انداخته  بر وی  دهان  بر سر او زدنـد و آب و نی19 »! یهود  پادشاه  ای سالم « د کهگرفتن
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   خودش ، جامه  کنده  قرمز را از وی  بودند، لباس  او را استهزا کرده و چون20 .نمودند  می بدو تعظیم
  . سازند ش بردند تا مصلوب را پوشانیدند و او را بیرون

  آمد، و پدر اسکندر و رفس  می  از بلوکات  که  قیروان ، از اهل  نام  را شمعون و راهگذری21   
   یعنی داشت   جلجتا نام  که  موضعی  او را به پس22 . او را بردارد  صلیب  ساختند کهبود، مجبور

  و چون24 . نکرد  قبول شد لیکنادند تا بنو د  وی  مر به  به  مخلوط و شراب23  سر بردند  کاسه محل
  . برد  چه  افکندند تا هر کس  بر آن ، قرعه  نموده  او را تقسیم  کردند، لباس او را مصلوب

  پادشاه«:  شد  نوشته این   وی و تقصیر نامه26.  کردند  اورا مصلوب  بود که  سوم و ساعت25   
  پس28 . کردند  مصلوب  چپ  از دست یگریو د   راست  از دست  دو دزد را یکی و با وی27 ».یهود
   او را دشنام و راهگذران29 ».  گشت  محسوب ناز خطاکارا«: گوید  می  که ای  نوشته  آن  گشت تمام
   روز آن  در سه و کنی  می  را خراب  هیکل  که  کسی  ای هان«: گفتند ، می  و سر خود را جنبانیده داده

   و کاتبان  کهنه  رؤسای و همچنین31 »! ، خود را برهان  زیر آمده به  از صلیب30 ، کنی را بنا می
،  مسیح32.  دهد تواند خود را نجات  داد و نمی  را نجات دیگران«: گفتند  با یکدیگر می استهزاکنان

   مصلوب  با وی  که و آنانی» .  آوریم  و ایمان  کند تا ببینیم  نزول  از صلیب ن، اآل  اسرائیل پادشاه
  .دادند  می شدند، او را دشنام

و در 34 .  را فرو گرفت  زمین م تما  تاریکی  نهم  رسید، تا ساعت  ششم  ساعت و چون33   
 چرا  هی ال الهی « یعنی» ؟ ، لما سبقتنی  ایلوئی ایلوئی«:  ، گفت  آواز بلند ندا کرده  به ، عیسی  نهم ساعت

   شخصی پس36» .خواند  را می الیاس«: د گفتند شنیدن ون چ  از حاضرین و بعضی35 »؟ مرا واگذاردی
 مگر  بگذارید ببینیم«:  ، بدو نوشانید و گفت  نهاده  پر کرد و بر سر نی  را از سرکه ، اسفنجی دویده

   هیکل  پرده آنگاه38 . بداد ، جان  بلند برآورده وازی آ  عیسی پس37 ». آورد  بیاید تا او را پایین سالیا
،   بدینطور صدا زده  بود، دید که  ایستاده  وی  مقابل  که  یوزباشی و چون39 . شد تا پا دوپارهاز سر 
  ». مرد، پسر خدا بود  این الواقع فی«:   را سپرد، گفت روح

وب  مادر یعق  بود و مریم  مجدلیه  مریم  از آنجمله کردند که  چند از دور نظر می و زنی40   
و دیگر . کردند  او می  و خدمت  پیروی  او در جلیل  بودن  هنگام که41 ، لومه و مادر یوشا و سا کوچک
  . بودند  آمده  اورشلیم  به  که  بسیاری زنان

 از   نامی یوسف43  بود،  از سبت  روز قبل  یعنی یه روز ته  که جهت  شد ، از آن  شام و چون42   
 نزد   کرده  خدا بود آمد و جرأت نتظر ملکوت شورا و نیز م  از اعضای  مرد شریف  که  رامه اهل
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   شده  فوت  زودی  بدین  کرد که  تعجب پیالطس44.  نمود  را طلب  و جسد عیسی  رفت پیالطس
 از  چون45 »؟  است  نموده  وفات  گذشته ندیآیا چ « ، از او پرسید که  را طلبیده  یوزباشی پس. باشد

   به  را از صلیب ، آن  خریده  کتانی پس46 .  داشت  ارزانی یوسف   را به دن کرد، ب  دریافت یوزباشی
 بر سر قبر  نهاد و سنگی بود   تراشیده  از سنگ  که ، در قبری  کرده  کفن  کتان  آن زیر آورد و به

  . شد  کجا گذاشته  مادر یوشا دیدند که  و مریم  مجدلیه و مریم47 .غلطانید
  
  

   و سالومه  مادر یعقوب  و مریم د، مریم مجدلیه بو  گذشته  سبت  چون پس16    

بر    آفتاب  طلوع  را بسیار زود وقت  روز یکشنبه و صبح2 . کنند را تدهین، آمدند تا او   خریده حنوط
  چون4 » ما از سر قبر بغلطاند؟ را برای   سنگ  که کیست«: گفتند و با یکدیگر می3 .سر قبر آمدند

 قبر درآمدند،   به و چون5 . بود  زیرا بسیار بزرگ  است شده   غلطانیده  سنگ نگریستند، دیدند که
او 6 . متحیر شدند پس.  دیدند  نشسته  راست  بر جانب  سفید دربرداشت ای  جامه  را که جوانی

در اینجا !   است طلبید؟ او برخاسته  را می  مصلوب  ناصری عیسی!  مباشید ترسان«:   گفت بدیشان
 را   او و پطرس ، شاگردان  رفته لیکن7 . کنید  بودند، مالحظه  را نهاده او  را که  موضعی آن.  نیست
   شما فرموده  به ، چنانکهاو را در آنجا خواهید دید. رود  می  جلیل  از شما به  پیش  دهید که اطالع
   بود و به فرو گرفته را   ایشان  و حیرت  از قبر گریختند زیرا لرزه  شده  بیرون  بزودی پس8 ».بود

  .ترسیدند  نگفتند زیرا می  هیچ کسی
   از او هفت  که  مجدلیه  مریم  به  بود، نخستین  برخاسته  چون ، روز اول هفته و صبحگاهان9   

و 11 .کردند خبر داد  می  و ماتم گریه   او را که  اصحاب و او رفته10 . بود ظاهر شد  کرده دیو بیرون
  . بود، باور نکردند  و بدو ظاهر شده  گشته  زنده دند که شنی  چون ایشان

رفتند،   می  دهات ه ب  که  در هنگامی  دو نفر از ایشان  دیگر به  صورت  به و بعد از آن12   
  . ننمودند  را نیز تصدیق  ایشان  را خبر دادند، لیکن ، دیگران  رفته ایشان13 .هویدا گردید

  سبب  را به  بودند ظاهر شد و ایشان  غذا نشسته  به  که  هنگامی ده یاز  بدان و بعد از آن14   
   بودند، تصدیق  دیده  او را برخاسته  که  آنانی  نمود زیرا به  توبیخ  ایشان  دلی  و سخت ایمانی بی

  .ننمودند
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هر 16.  کنید  موعظه  انجیل  را به یق خال  بروید و جمیع  عالم در تمام«:   گفت پس بدیشان15   
  و این17 . خواهد شد  نیاورد بر او حکم ان ایم  یابد و اما هر که ، تعمید یابد نجات  آورده  ایمان که

 زنند   حرف  تازه  زبانهای  کنند و به  دیوها را بیرون  من  نام  به  خواهد بود که  ایمانداران  همراه آیات
   دستها بر مریضان  نرساند و هرگاه  بدیشان ی بخورند، ضرر و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی18

  ». خواهند یافتگذارند، شفا 
   دست ، به ده ش  مرتفع  آسمان سوی  بود، به  گفته  سخن  ایشان  به و خداوند بعد از آنکه19   
 کار  کردند و خداوند با ایشان  می ، در هر جا موعظه  رفته  بیرون و ایشان20 .  خدا بنشست راست

  .گردانید  می  را ثابت بود، کالم  می  ایشان  همراه  که  آیاتی رد و بهک می
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   لوقا انجیل
  
  

   آن  حکایت  تألیف سوی  خود را دراز کردند به  دست  بسیاری  که از آنجهت1    

 ما   بودند به  کالم نا و خادم  از ابتدا نظارگان  که  آنانی چنانچه2  رسید،  اتمام  نزد ما به  که ریامو
  ه ب  ترتیب ، به  رفته  در پی  تدقیق  به  البدایه  را من  همه  که  دیدم  چنان  نیز مصلحت من3 رسانیدند،
  .  دریابی ای  یافته  تعلیم  در آن  را که  کالمی  آن تا صحت4  عزیز،  تیوفلس  ای تو بنویسم

   او از دختران  زن  ابیا بود که  از فرقه  زکریا نام هنی، کا  یهودیه ، پادشاه  هیرودیس در ایام5   
  ض و فرای  احکام  جمیع  و به و هر دو در حضور خدا صالح6 .  داشت  نام  بود و الیصابات ونهار

بود و هر دو  نازاد   الیصابات  نبود زیرا که  را فرزندی و ایشان7 . بودند  سالک عیب خداوند، بی
 کرد،  می  خود در حضور خدا کهانت  فرقه  نوبت  به  چون  شد که و واقع8 . بودند  سال دیرینه

  و در وقت10. ، بخور بسوزاند  خداوند درآمده  قدس  به  او شد که ، نوبت  کهانت  عادت حسب9
  .کردند  می  عبادت  بیرون  قوم  جماعت بخور، تمام

  چون12.   ظاهر گشت ، بر وی ایستادهور  بخ  مذبح  راست  طرف  خداوند به  فرشته ناگاه11   
   زکریا ترسان ای«:   بدو گفت فرشته13 . شد  بر او مستولی ، ترس افتاده  زکریا او را دید، در حیرت

یید  خواهد زا  تو پسری  برای  الیصابات ات  و زوجه  است  گردیده  تو مستجاب  دعای ، زیرا که مباش
 او   از والدت  خواهد نمود و بسیاری  رخ  و شادی تو را خوشیو 14 . نامید  خواهی و او را یحیی

 نخواهد   و مسکری  خواهد بود و شراب  در حضور خداوند بزرگ زیرا که15 .مسرور خواهند شد
  سوی  را به اسرائیل  از بنی و بسیاری16 . خواهد بود القدس ود، پر از روح مادر خ نوشید و از شکم

 خواهد خرامید،   وی  روی  پیش  الیاس  و قوت  روح و او به17 .اهد برگردانید خو  ایشان د خدایخداون
   مستعد برای  بگرداند تا قومی  عادالن  حکمت  را به  و نافرمانان  پسران  طرف  را به  پدران تا دلهای

  ».خدا مهیا سازد
  ینه دیر ام  و زوجه پیر هستم   من  آنکه  و حال  بدانم  را چگونه این«:   گفت  فرشته زکریا به18   

 و  ایستم  در حضور خدا می  که  هستم  جبرائیل من«:   گفت  وی  در جواب فرشته19 »؟  است سال
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 نگردد،   امور واقع  تا این و الحال20.   دهم  امور تو را مژده از این و   گویم  تو سخن  تا به  شدم فرستاده
 خواهد  وع وق  خود به  در وقت  مرا که های ، زیرا سخن  داشت  نخواهی  زدن  حرف  یارای  شده گنگ

  ب متعج  او در قدس  توقف بودند و از طول  منتظر زکریا می و جماعت21 ». ، باور نکردی پیوست
   رؤیایی  در قدس  فهمیدند که  زند، پس  حرف  با ایشان  نتوانست  آمده  بیرون اما چون22 .شدند
  تمام ا  او به  خدمت  ایام و چون23 . ماند ساکت کرد و  می  اشاره  ایشان سوی  به پس.   است دیده

  .  خود رفت  خانه رسید، به
 نمود و   خود را پنهان  ماه  پنج ، مدت  شده  حامله  او الیصابات  روزها، زن و بعد از آن24   
 مرا از نظر  ، تا ننگ منظور داشت مرا   که  نمود در روزهایی  عمل  من  اینطور خداوند به به«25:  گفت
  ». بردارد مردم

،   داشت  نام ناصره   که  از جلیل  بلدی  خدا به  از جانب  فرشته  جبرائیل  ششم و در ماه26   
   مریم  باکره  آن  داود و نام  از خاندان  یوسف  به'  مسمی  نامزد مردی ای نزد باکره27 . شد فرستاده

و  و ت ، خداوند با توست  رسیده  نعمت  بر تو ای سالم«:  ، گفت  شده  او داخل نزد  فرشته پس28. بود
   چه  این ، متفکر شد که  شده  او مضطرب  او را دید، از سخن چون29 ».  هستی  مبارک  زنان در میان

 . ای ه یافت  نزد خدا نعمت را که زی  مباش  ترسان  مریم ای«:   بدو گفت  فرشته30.   است  تحیت نوع
   خواهد بود و به او بزرگ32 . نامید  خواهی یید و او را عیسی زا  خواهی ، پسری  شده  حامله و اینک31

و او 33 . داود را بدو عطا خواهد فرمود ش پدر  شود، و خداوند خدا تخت' ، مسمی' اعلی پسر حضرت
  ». نخواهد بود نهایت او را   خواهد کرد و سلطنت  ابد پادشاهی  تا به  یعقوب بر خاندان

  فرشته35» ؟ ام  را نشناخته  مردی  آنکه شود و حال  می  چگونه این«:   گفت  فرشته  به مریم34   
 خواهد افکند،   بر تو سایه  اعلی  حضرت  بر تو خواهد آمد و قوت القدس روح«:   گفت  وی در جواب
 تو نیز   از خویشان  الیصابات و اینک36 . خواهد شد ، پسر خدا خوانده س مولود مقد  آن از آنجهت
زد خدا زیرا ن37 .خواندند  نازاد می که، مر او را   است  ششم  ماه  و این  شده  حامله  پسری  به در پیری

» . شود  تو واقع  سخن مرا برحسب.   کنیز خداوندم اینک«:   گفت مریم38 ».  نیست  محال  امری هیچ
  .  از نزد او رفت  فرشته پس

   خانه و به40 .  رفت  بشتاب  یهودیه ز کوهستان ا  بلدی  و به  برخاست  روزها، مریم در آن39   
   او به  در رحم  را شنید، بچه  مریم  سالم  الیصابات و چون41 . کرد  سالم  الیصابات ، به آمدهزکریا در
   زنان تو در میان«:   گفت صدا زده آواز بلند   به42،   پر شده القدس  روح  به  آمد و الیصابات حرکت
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  ، به  من مادر خداوند  رسید که  من  به و از کجا این43 . تو  رحم  ثمره  است  و مبارک ی هست مبارک
   به  من  در رحم  از خوشی  شد، بچه  زد من  تو گوش  آواز سالم  چون زیرا اینک44  آید؟ نزد من
   شد، به  گفته  وی  خداوند به  از جانب  آنچه  آورد، زیرا که ان ایم  او که و خوشابحال45.  آمد حرکت
  ». خواهد رسید انجام

 خدا   من  رهاننده  به  من و روح47 کند،  خداوند را تمجید می  من انج«:   گفت  مریم پس46   
  شحال مرا خو  طبقات  تمامی  از کنون زیرا هان. زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکند48 بوجد آمد،

 او  و رحمت50،   است وس او قد  و نام  کرده  عظیم  کارهای  من  قادر، به زیرا آن49 خواهند خواند،
 را ظاهر فرمود و   خود، قدرت  بازوی به51 .ترسند می  از او  که  بر آنانی  است نسال بعد نسل

 را   و فروتنان زیر افکند تها به را از تخ جباران52 .  ساخت  پراکنده  ایشان  دل یال خ  را به متکبران
 . نمود رد  را تهیدست  نیکو سیر فرمود و دولتمندان  چیزهای  را به گرسنگان53 .سرافراز گردانید

 بود،   اجداد ما گفته  به چنانکه55 ،  خویش ت رحمانی  یادگاری  کرد، به  را یاری  خود اسرائیل بنده54
 خود   خانه  به  ماند، پس  نزد وی  ماه  سه  به  قریب و مریم56» .بادآل او تا ابدا  ذریت  و به  ابراهیم به

  . کرد مراجعت
 او   و خویشان و همسایگان58 . بزاد  رسید، پسری  حمل  وضع قت را و  الیصابات اما چون57   
  شد در روز و واقع59 . کردند ، با او شادی  کرده ر وی ب  عظیمی  خداوند رحمت  شنیدند که چون
   ملتفت اما مادرش60 .نهادند ا را بر او می زکری  پدرش  نام  آمدند، که  طفل  ختنه  برای  چون هشتم
 را   اسم  این کس تو هیچ  از قبیله«:  گفتند  وی به61» .شود  می  نامیده  یحیی  به  بلکه نی«:  ، گفت شده
   خواسته ای او تخته63 » نهاد؟ خواهی   نام هاو را چ «  کردند که  اشاره  پدرش  به پس62 ».ندارد

  ، به  او باز گشته  و زبان ، دهان در ساعت64.  شدند  متعجب و همه»   است  او یحیی نام «  که بنوشت
   وقایع  این  و جمیع  گشت  مستولی ، خوف  ایشان  همسایگان  بر تمامی پس65 . شد محمد خدا متکل

  این«:  ، گفت  شنید، در خاطر خود تفکر نموده و هر که66 . فت یا  شهرت  یهودیه  کوهستان در همه
  .بود  می  خداوند با وی و دست»  خواهد بود؟  طفل  نوع چه

   اسرائیل خداوند خدای«68 : ، گفت  نموده ، نبوت  پر شده سالقد  زکریا از روح و پدرش67   
 ما   برای  نجاتی و شاخ69  قرار داد  فدایی  ایشان رای، ب  خود تفقد نموده  باد، زیرا از قوم متبارک

 او   انبیای  بدو عالم از  که  گفت  مقدسین  زبان  به چنانچه70 . خود داود  بنده ، در خانه راشتبراف
 ما   را بر پدران تا رحمت72 دارند،   از ما نفرت  که  آنانی  ما و از دست  از دشمنان رهایی71 بودند، می

 مفصل یک/  لوقا کتاب



1478 

 ما  که74  یاد کرد،  پدر ما ابراهیم  برای  که سوگندی73 خود را تذکر فرماید،  سبجا آرد و عهد مقد
در 75 ،  کنیم  عبادت خوف ، او را بی ه یافت  خود رهایی  دشمنان  عطا فرماید، تا از دست را فیض

 '  اعلی حضرت ، نبی  طفل و تو ای76 . عمر خود  روزهای ، در تمامی لت و عدا  قدوسیت حضور او به
 او را  تا قوم77 ،  او را مهیا سازی امید، تا طرق خر  خداوند خواهی  روی  شد، زیرا پیش  خواهی خوانده
از    سپیده  آن  به  ما که  خدای  رحمت  احشای به78 .  ایشان  گناهان ، در آمرزش دهی   نجات معرفت

   طریق  ما را به  را نور دهد و پایهای  موت  و ظل  در ظلمت تا ساکنان79  از ما تفقد نمود،  اعلی عالم
   و تا روز ظهور خود برای گشت  می  قوی ، در روح  نمو کرده  طفل پس80 ». نماید  هدایت تیسالم

  .برد  بسر می ، در بیابان سرائیلا
  
  

  را  مسکون  ربع  تمام  که  قیصر صادر گشت  از اوغسطس  حکمی  ایام و در آن2    

   همه پس3 . بود  سوریه  والی رینیوس کی  که  شد، هنگامی  اول نویسی  اسم و این2 . کنند نویسی اسم
   به  ناصره  از بلده  نیز از جلیل و یوسف4 .رفتند  می نویسی  اسم  خود برای شهر  به  هر یک مردم
 او  تا نام5 .د بود داو  و آل  او از خاندان زیرا که.  ، رفت  داشت  نام لحم  بیت  شهر داود که  به یهودیه
ند،  در آنجا بود  ایشان  که و وقتی6 . گردد  بود، ثبت  زاییدن  به یک نامزد او بود و نزد  که با مریم
، در آخور   پیچیده و او را در قنداقه.  خود را زایید پسر نخستین7 ،  او رسیده  حمل  وضع هنگام

  .ود نب  جای  در منزل  ایشان  برای زیرا که. خوابانید
   خویش های  گله سبانی پا بردند و در شب  در صحرا بسر می ، شبانان  نواحی و در آن8   

   تابید و بغایت ن خداوند بر گرد ایشا  ظاهر شد و کبریایی  خداوند بر ایشان  فرشته ناگاه9 .کردند می
  دهم  شما می  به یم بشارت خوشی عظ مترسید، زیرا اینک«:   را گفت  ایشان فرشته10 . گشتند ترسان

   مسیح که  ای  دهنده  شما در شهر داود، نجات  امروز برای که11 . خواهد بود  قوم  جمیع  برای که
 و در آخور   پیچیده  در قنداقه  طفلی  که  است  شما این  برای و عالمت12 .خداوند باشد متولد شد

، خدا را   حاضر شده  با فرشته کر آسمانی از لش  فوجی  حال در همان13 ». افت خواهید ی خوابیده
   مردم و در میان   سالمتی  و بر زمین  جالل علیین' خدا را در اعلی«14 :گفتند  می  کنان تسبیح

  ناآل«:  با یکدیگر گفتند  رفتند، شبانان  آسمان  به  از نزد ایشان  فرشتگان و چون15 ». باد رضامندی
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» .  ببینیم  است  نموده  ما اعالم  را به  و خداوند آن  شده  واقع  را که زی چی  و این  برویم لحم  بیت به
 را دیدند،   این چون17 . یافتند  را در آخور خوابیده فل ط  و آن  و یوسف ، مریم  رفته  شتاب  به پس16
  د از آنچهشنی  می و هر که18 . دادند  بود، شهرت ده ش  گفته  بدیشان  طفل  درباره  را که  سخنی آن

   را نگاه  سخنان  همه ، این  خود متفکر شده  در دل اما مریم19 .نمود  می  گفتند، تعجب  بدیشان شبانان
 و   دیده  که  اموری  آن  همه سبب  برگشتند، به  خدا را تمجید و حمدکنان و شبانان20.  داشت می

  . بود  شده  گفته  ایشان  به نکه بودند چنا شنیده
 از   قبل  فرشته  نهادند، چنانکه  نام  رسید، او را عیسی  طفل  ختنه ، وقت  روز هشتم ونو چ21   

 رسید،   موسی  شریعت  برحسب  تطهیر ایشان  ایام و چون22 . بود ، او را نامیده  او در رحم قرار گرفتن
 هر   که  است ند مکتوب خداو  در شریعت  چنانکه23.  خداوند بگذرانند  بردند تا به  اورشلیم او را به
   در شریعت  گذرانند، چنانکه و تا قربانی24 . شود  خداوند خوانده شاید، مقدس را گ  رحم  که ذکوری

 در   نام  شمعون  شخصی و اینک25 . کبوتر  یا دو جوجه ای  فاخته ت جف ، یعنی خداوند مقرر است
و از 26 . بود  بر وی القدس  بود و روح لرائی اس  و منتظر تسلی  و متقی  مرد صالح  بود که اورشلیم

  . دید  را نخواهی  موت  خداوند را نبینی  تا مسیح  بود که  رسیده  بدو وحی القدس روح
 را آوردند   عیسی  یعنی  طفل  آن  والدینش  درآمد و چون  هیکل ، به  روح  راهنمایی  به پس27   
  و خدا را متبارک   خود کشیده او را در آغوش28  آورند،  او بعمل  را بجهت شریعت  تا رسوم
 . خود  کالم  برحسب  سالمتی ، به دهی  می  خود را رخصت  خداوند بنده  ای الحال«29 : ، گفت خوانده

 . ها مهیا ساختی  امت  جمیع ی رو  را پیش  آن که31 ،  است  تو را دیده  نجات  من ان چشم زیرا که30
   و مادرش و یوسف33 ». بود  را جالل  تو اسرائیل قومها کند و   امت  برای  حجاب  کشف  که نوری32

   مریم  مادرش ، به  داده  را برکت  ایشان  شمعون پس34 . نمودند  شد، تعجب  او گفته اره درب از آنچه
   آیتی و برای   اسرائیل  از آل  بسیاری  و برخاستن  افتادن  شد، برای  قرار داده  طفل  این اینک«:  گفت
  کار قلوب تا اف  فرو خواهد رفت  تو نیز شمشیری و در قلب35 .  خواهند گفت  آن  خالف  به که

  ». شود  مکشوف بسیاری
   بکارت  از زمان ، که  اشیر بسیار سالخورده  از سبط ، دختر فنوئیل  بود، حنا نام  نبیه و زنی36   

 از   گشته  او بیـوه  بـود که  هشتاد و چهـار سـال  به قریبو 37 . بود  با شوهر بسر برده  سال فته
  او در همان38 .بود  می  مشغول  در عبادت ناجات و م  روزه  روز به  شبانه شد، بلکه  جدا نمی هیکل
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  ، تکلـم  در اورشلیـم  نجات  منتظرین  همه  او به ، خـدا را شکـر نمـود و دربـاره  در آمـده ساعت
  .نمـود

   جلیل خود ناصره شهر   بودند، به  برده  پایان  شریعت خداوند را به  رسوم  تمامی و چون39   
   خدا بر وی ، فیض  پر شده  و از حکمت گشت  می  قوی  روح ، به  نمو کرده و طفل40 . کردند مراجعت

  .بود می
 شد،   ساله  دوازده  چونو42 .رفتند  می  اورشلیم ، به ید فصح ع  بجهت  او هر ساله و والدین41   
  نمودند، آن  می ، مراجعت  کرده  روزهـا را تمام و چون43 . آمدنـد  اورشلیـم  عیـد، بـه م رسـ موافق
   چـون بلکـه44 .دانستنـد  نمی  و مـادرش  نمـود و یوسـف  توقف ، در اورشلیـم  عیسـی  یعنی طفل
   و آشنایـان شـان خوی  کردند و او را در میان کروزه، سفر ی  است  او در قافله بردند که  می گمان

 روز،  و بعـد از سـه46 . برگشتنـد اورشلیـم   او به  او را نیافتند، در طلب و چون45 .جستند خود می
   سؤال شنود و از ایشان  را می  ایشان ، سخنان  نشسته  معلمـان  در میـان  یافتنـد که او را در هیکـل

  . گشـت  او متحیـر می  و جوابهـای شنید، از فهم  او را می  سخن  هر کهو47 .کرد همی
 فرزند چرا با ما  ای«:   گفت  وی  به  مادرش پس.  شدند  او را دیدند، مضطرب  ایشان چون48   
   ایشـان او به49 ». کردیـم  تـو را جستجـو می تـه گش  غمنـاک  و من  پدرت ؟ اینک  کردی چنین
» ؟  در امور پدر خود باشم  باید من اید که کردیـد، مگر ندانسته  می  مـرا طلـب بهـر چهاز «:  گفت

   آمد و مطیع  ناصره ، به  شده  روانه  با ایشان پس51. ، نفهمیدند  گفت  بدیشان  را که  سخنی  آن ولی50
 و   در حکمت و عیسی52.  داشت  می را در خاطر خود نگاه امور   این بود و مادر او تمامی  می ایشان
  .کرد  می  ترقی  نزد خدا و مردم  و رضامندی قامت

  
  

،  پیالطس   پنطیوس  که  قیصر، در وقتی  طیباریوس  از سلطنت  پانزدهم و در سال3    

 و دیار   تیترارک ایطوریه  فیلپس  و برادرش  جلیل ، تیترارک  بود و هیرودیس  یهودیه والی
  ن اب  یحیی  خدا به  بودند، کالم  کهنه و حنا و قیافا رؤسای2   تیترارک آبلیه  و لیسانیوس یتستراخون

   گناهان  آمرزش  بجهت  تعمید توبه ، به  آمده  اردن  حوالی  تمامی به3 ،  شده  نازل زکریا در بیابان
 ندا  دایص«: گوید  می  که  نبی  اشعیای  کلمات  در صحیفه  است  مکتوب چنانچه4 .کرد  می موعظه
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 و   انباشته هر وادی5 . نمایید  او را راست ازید و طرق خداوند را مهیا س  راه ، که  در بیابان ای کننده
   بشر نجات و تمامی6  خواهد شد؛ و هر راه ناهموار صاف   راست  و هر کجی  پست  و تلی هر کوه

  ».خدا را خواهند دید
  ، که زادگان  افعی ای«:  آمدند، گفت  می  بیرون ید وی تعم  برای  که  جماعتی  آن  به آنگاه7   

 بیاورید و در خاطر خود   توبه  ثمرات مناسب پس8  بگریزید؟  آینده  از غضب داد که  شما را نشان
   از این  که  خدا قادر است گویم  شما می ، زیرا به  پدر ماست  ابراهیم  مدهید که  را راه  سخن این

  ؛ پس  است  شده  نهاده  درختان  بر ریشه  نیز تیشه نو اآل9 . برانگیزاند  ابراهیم برای  دانسنگها، فرزن
  ».شود  می  افکنده  و در آتش  نیکو نیاورد، بریده  میوه  که هر درختی

  هر که«:   گفت  ایشان او در جواب11 »؟  کنیم چه«:  گفتند ه نمود  سؤال  از وی  مردم پس10   
   نیز برای و باجگیران12 ». کند  دارد نیز چنین  خوراک کهو هر.  ندارد بدهد  آنکه به دارد،  دو جامه

،   مقرر است زیادتر از آنچه«:   گفت بدیشان13» ؟  کنیم  استاد چه ای«: ، بدو گفتند تعمید آمده
 مکنید   ظلم کسیبر «:   گفت  ایشان به» ؟  کنیم ما چه«: ، گفتند  نیز از او پرسیده سپاهیان14» .مگیرید

  ». خود اکتفا کنید  مواجب و به افترا  مزنید  کس و بر هیچ
 تفکـر   یحیـی  در خاطر خود دربـاره بودند و همه  مترصد می  قوم  که و هنگامی15   

   آب  شما را به من«:   گفت  شده  متوجه  همه  به یحیـی16 ،  یا نـه ست ا  مسیـح  این نمودنـد که می
 او را بـاز   بند نعلین  که  ندارم  آن  لیاقت آید که  می  تواناتر از من  شخصی ، لیکن دهم تعمید می

 خـود   دسـت  خود را به او غربـال17.  تعمید خواهد داد  و آتش القدس  روح او شمـا را به.  کنـم
 را در  نمـود و کاه خواهـد   را در انبـار خـود ذخیـره ، گنـدم  کرده  را پاک  خویش دارد و خرمـن

   را بشــارت  بسیـار دیگـر، قــوم  نصایـح و به18 ».پذیرد خواهد سوزانید  نمی موشی خا  کـه آتشـی
  .داد مـی

   که  و سایر بدیهایی  برادر او فیلپس  هیرودیا، زن سبب  به  چون  تیترارک اما هیرودیس19   
   حبس  را در زندان  یحیی  افزود که  را نیز بر همه این20 ،  یافت  توبیخ  بود از وی  کرده هیرودیس

  .نمود
  کرد، آسمان  دعا می  تعمید گرفته  هم  بودند و عیسی  تعمید یافته  قوم  تمامی اما چون21   
 در   از آسمان  شد و آوازی  بر او نازل ، مانند کبوتری  جسمانی  هیأت  به القدس و روح22  شد شکافته

  ».  تو خشنودم  به  که  هستی  من سر حبیبتو پ « رسید که
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، پسر   خلق گمان  و حسب.  بود  ساله  سی  به  کرد، قریب  شروع  که  وقتی و خود عیسی23   
  ن، ب  آموس  متاتیا، بن ابن25 ،  یوسف  ینا، بن ، بن  ملکی ، بن  الوی ، بن  متات ابن24  هالی  ابن یوسف
   یوحنا، بن ابن27  یهودا، ، بن  یوسف ، بن  شمعی ن متاتیا، ب ، بن  مأت ابن26 ،  نجی ، بن  حسلی ، بن ناحوم

  عیر، ، بن  ایلمودام ، بن  قوسام ، بن  ادی ، بن  ملکی ابن28 ،  نیری ، بن تیئیل سأل ، بن  زروبابل ریسا، بن
  ، بن سف یو  یهودا، بن ، بن  شمعون ابن30،   الوی ، بن  متات ، بن  یوریم  ایلعاذر، بن ، بن  یوسی ابن29

 بوعز،   عوبید، بن ، بن ی یس ابن32  داود، بن،   ناتان  متاتا بن ، بن  مینان  ملیا، بن ابن31 ،  ایلیاقیم ، بن یونان
،   یعقوب ابن34  یهودا، ، بن  فارص ، بن  حصرون ، بن  ارام ، بن  عمیناداب ابن33 ، شون نح ، بن مون شل بن
  ابن36 ،  صالح  عابر، بن ، بن  فالج بن رعو،  ، بن  سروج ابن35 ناحور،  ، بن  تارح ، بن براهیم ا بن،   اسحاق بن

  ، بن للئیل مه  یارد، بن ، بن  خنوخ ، بن  متوشالح ابن37،   المک ، بن  نوح ، بن  سام  ارفکشاد، بن ، بن قینان
  . اهللا ، بن آدم ، بن  شیث ، بن  انوش ابن38 ، قینان

  
  

   بیابان  او را به د و روح کر مراجعت  ، از اردن  بوده سالقد  پر از روح اما عیسی4    

 شد،   تمام چون.  نخورد  چیزی  ایام نمود و در آن  می  او را تجربه  روز ابلیس  چهل و مدت2 .برد
  . گردید آخر گرسنه

 در  عیسی4 ». گردد  تا نان را بگو  سنگ این،  اگر پسر خدا هستی«:   بدو گفت و ابلیس3   
 ». خدا  هر کلمه  به کند، بلکه ی نم  زیست  فقط  نان  به  انسان  که  است مکتوب«:   گفت  وی جواب

  و ابلیس6 . داد  بدو نشان ای  را در لحظه  جهان  ممالک ، تمامی  بلند برده  کوهی  او را به  ابلیس پس5
  و  است  شده  سپرده  من  به ، زیرا که دهم  تو می آنها را به   و حشمت  قدرت  این جمیع«:  بدو گفت

 ». تو خواهد شد  از آن ، همه کنی   سجده  من  اگر تو پیش پس7 . بخشم  می خواهم  می  هر که به
 و غیر او   کن  خود را پرستش ، خداوند خدای  است ، مکتوب  شیطان ای«:   او گفت  در جواب عیسی8

اگر پسر خدا «:   قرار داد و بدو گفت  هیکل ، بر کنگره  برده  اورشلیم  او را به پس9 ». منما را عبادت
   تو حکم  خود را درباره  فرشتگان  که  است زیرا مکتوب10 . زیر انداز  خود را از اینجا به، هستی

 ». خورد  سنگی  به د، مبادا پایت خود بردارن  دستهای و تو را به11 . کنند فرماید تا تو را محافظت
  ».  مکن  خود را تجربه ، خداوند خدای  است  شده گفته «  که  گفت  وی  در جواب عیسی12
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  . از او جدا شد  رسانید، تا مدتی  اتمام  را به  تجربه  جمیع  ابلیس و چون13
و 15 .  یافت  شهرت  نواحی  آن  تمامی و خبر او در  برگشت  جلیل ، به  روح  قوت  به و عیسی14   

  .کردند  می  او را تعظیم  همهداد و  می  تعلیم  ایشان او در کنایس
   به  دستور خود در روز سبت  بود، رسید و بحسب  یافته  پرورش  که  جایی  ناصره و به16   
 را   کتاب  را بدو دادند و چون  اشعیا  نبی  صحیفه آنگاه17 .  برخاست  تالوت ، برای  درآمده کنیسه

 کرد تا   مرا مسح ، زیرا که  است  خداوند بر من روح«18   است  مکتوب  که  را یافت وضعیگشود، م
 و   رستگاری  را به  و اسیران  را شفا بخشم دالن  و مرا فرستاد تا شکسته  دهم  را بشارت فقیران

   خداوند موعظه یده پسند و از سال19 ،  را آزاد سازم  و تا کوبیدگان  کنم  موعظه  بینایی  را به رانکو
  ». کنم

   بر وی  کنیسه ل اه  همه  و چشمان  سپرد و بنشست  خادم ، به  پیچیده  هم  را به  کتاب پس20   
   شما تمام  در گوشهای  نوشته امروز این «  کرد که  گفتن  به  شروع  بدیشان آنگاه21 .بود  می دوخته

  شد، تعجب  صادر می  از دهانش  که آمیزی  فیض ن دادند و از سخنا  شهادت  بر وی و همه22» .شد
  »؟  نیست  پسر یوسف مگر این«: ، گفتند نموده

  آنچه.   خود را شفا بده  طبیب ، ای  خواهید گفت  من  را به  مثل  این هرآینه«:   گفت بدیشان23 
   به هرآینه«:  و گفت24 ». بنما  خویش  اینجا نیز در وطن از تو صادر شد،  در کفرناحوم  که ایم شنیده

   بسا بیوه  که گویم  شما را می  تحقیق و به25 . نباشد  مقبول  خویش  در وطن بی ن  هیچ  که گویم شما می
 ماند،   بسته  ماه  و شش  سال  سه  مدت  آسمان  که ، وقتی  الیاس  بودند، در ایام  در اسرائیل زنان

 نشد،   فرستاده  از ایشان  کدام  نزد هیچ و الیاس26دید آمد،  پ  زمین  در تمامی  عظیم  قحطی چنانکه
 و   نبی  الیشع  بودند، در ایام  در اسرائیل و بسا ابرصان27 .  صیدون فه در صر  زنی مگر نزد بیوه

  ».  سریانی ، جز نعمان طاهر نگشت   از ایشان احدی
 او را  و برخاسته29  گشتند ر از خشم را شنیدند، پ  سخنان  این  چون  کنیسه  اهل  تمام پس28   

 زیر   بردند تا او را به بود  بنا شده  بر آن  ایشان  قریه  که  کوهی  کردند و بر قله از شهر بیرون
  . ، برفت  گذشته  ایشان  از میان ولی30 .افکنند

و 32 .ددا  می  را تعلیم ، ایشان  سبت ، در روزهای  فرود شده  از جلیل  شهری  کفرناحوم و به31   
   روح  بود، که  مردی و در کنیسه33 .بود  می  او با قدرت  کالم ا که افتادند، زیر  او در حیرت از تعلیم

 کار  ، ما را با تو چه  ناصری  عیسی  ای آه«34 : گفت  می  آواز بلند فریادکنان  و به  داشت دیو خبیث
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 او   عیسی پس35 ». خدا  قدوس ای،   کیستی شناسم می ا؟ تو ر  سازی  تا ما را هالک ای ، آیا آمده است
، از   انداخته  دیو او را در میان در ساعت» .  آی  بیرون  و از وی  باش خاموش«: ، فرمود  داده را نهیب
 و یکدیگر را   گشت  مستولی  ایشان  بر همه  حیرت پس36 . بدو نرسانید  آسیبی  شد و هیچ او بیرون
ا امر  پلید ر ، ارواح  و قوت  با قدرت  شخص  این  که  است  سخن  چه این«:  گفتند،  ساخته مخاطب

  . شد  پهن  حوالی  از آن  او در هر موضعی و شهرت37 »!آیند  می کند و بیرون می
   عارض  شدیدی  را تب  شمعون و مادر زن.  درآمد  شمعون  خانه ، به  برخاسته و از کنیسه38   

   از او زایل ، تب  داده  را نهیب ، تب  آمده  بر سر وی پس39 . کردند  التماس او از وی  برای.  بود شده
  . شد  مشغول  ایشان  خدمتگزاری ه، ب  برخاسته در ساعت. شد

 مرضها داشتند،   انواع  مبتال به  اشخاص  که  آنانی کرد، همه  می  غروب  آفتاب و چون40   
  و دیوها نیز از بسیاری41. ، شفا داد  گذارده  دست  ایشان از  هر یکی  آوردند و به  را نزد وی ایشان
،   کرده  را قدغن  ایشان ولی» .  پسر خدا هستی تو مسیح« گفتند که  می  زنان رفتند و صیحه  می بیرون

  .  است  دانستند او مسیح  زنند، زیرا که  حرف  که نگذاشت
،   او آمده  کثیر در جستجوی  و گروهی  رفت  ویران انی مک  به  شده  روز شد، روانه و چون42   
   که  است مرا الزم«:   گفت  ایشان به43 . نرود  از نزد ایشان داشتند که  رسیدند و او را باز می نزدش

 ». ام  شده  کار فرستاده  همین ی برا ، زیرا که  دهم  خدا بشارت  ملکوت  دیگر نیز به  شهرهای به
  .نمود  می  موعظه  جلیل س در کنای پس44
  
  

 خدا را بشنوند، او  کالم تا نمودند می ازدحـام   بــر وی و هنگامـی کـه گروهـی5    

 از   صیادان  دید که  ایستاده  را در کنار دریاچه و دو زورق2 . بود  ایستاده  جنیسارت  دریاچه کنار به
   مال  که  دو زورق  از آن  یکی  به پس3 .ندنمود ی و شو م  خود را شست ، دامهای  آمده آنها بیرون

،   نشسته  در زورق پس.  دور ببرد  اندکی  از خشکی  نمود که ، از او درخواست  بود سوار شده شمعون
  .داد  می  را تعلیم مردم

د  خو  و دامهای  بران  دریاچه  میانه به«:   گفت  شمعون  شد، به  فارغ  گفتن  از سخن و چون4   
   چیزی  برده  را رنج  شب  استاد، تمام ای«:   گفت  وی  در جواب شمعون5 ». شکار بیندازید رایرا ب
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   کثیر از ماهی  کردند، مقداری  چنین و چون6 ».  انداخت  را خواهیم  تو، دام  حکم  به ، لیکن نگرفتیم
 دیگر   در زورق خود که   رفقای و به7 . شود  گسسته  ایشان  بود دام یک نزد صید کردند، چنانکه

   که  را پر کردند بقسمی  هر دو زورق  آمده پس.  را امداد کنند  ایشان  آمده  کردند که بودند اشاره
  . شوند  بود غرق نزدیک
 دور   خداوند از من ای«:  ، گفت  افتاده  عیسی  را بدید، بر پایهای  این  چون  پطرس شمعون8   

   رفقای  بر او و همه  بودند، دهشت  کرده  که  صید ماهی سبب  به چونکه9 ». هکارم گنا زیرا مردی شو
.  بودند  شریک شمعون  که  زبدی  و یوحنا پسران  نیز بر یعقوب  چنین و هم10.  بود  شده  مستولی وی

   زورقها را به  چون پس11 ». کرد  را صید خواهی  مردم  این از پس.  مترس«:   گفت  شمعون  به عیسی
  . شدند  او روانه ، از عقب  کرده  را ترک کنار آوردند، همه

 را بدید،   عیسی ، چون  آمده  پر از برص  مردی  از شهرها بود، ناگاه  او در شهری و چون12   
 ».  مرا طاهر سازی توانی  می اهیخداوندا، اگر خو«:  ، گفت  کرده  در افتاد و از او درخواست  روی به
   از او زایل  فورا برص که» .طاهر شو.  خواهم می«:   نمود و گفت  را لمس ، وی آورده   او دست پس13
  ای  بنما و هدیه  کاهن  خود را به  رفته ، بلکه  را خبر مده کس هیچ «  کرد که و او را قدغن14 .شد

 ». شود  شهادتی یشان ا  تا بجهت ، بگذران  است  فرموده  موسی  که  خود، بطوری  طهارت بجهت
  وند و از مرضهای او را بشن  شدند تا کالم  بسیار جمع  و گروهی  یافت  خبر او بیشتر شهرت لیکن15

  . شد  مشغول  عبادت ، به  جسته ها عزلت  ویرانه و او به16 خود شفا یابند،
 و   جلیل  بلدان  از همه  و فقها که داد و فریسیان  می  او تعلیم  شد که  از روزها واقع روزی17   
   ناگاه که18 شد،  صادر می  ایشان  شفای  برای خداوند  بودند و قوت ، نشسته  آمده  و اورشلیم یهودیه

   وی  روی  کنند تا پیش خواستند او را داخل  آوردند و می  را بر بستری  مفلوج چند نفر شخصی
،   رفته بام  درآورند، بر پشت  خانه ا به او ر  نیافتند که  راهی  مردم  انبوهی سبب  به و چون19 .بگذارند

   وی  را دید، به  ایشان  او ایمان چون20.  گذاردند  عیسی  پیش ها در وسط سفال  از میان او را با تختش
  ». شد  تو آمرزیده  مرد، گناهان ای«:  گفت

 کفر   که کیست  این«:  گرفتند ، گفتن  در خاطر خود تفکر نموده  و فریسیان  کاتبان آنگاه21   
   را درک  افکار ایشان عیسی22»  را بیامرزد؟  بتواند گناهان  که  کیست گوید؟ جز خدا و بس می

  ، گفتن تر است  سهل کدام23کنید؟  چرا در خاطر خود تفکر می«:   گفت  ایشان ، در جواب نموده
 را   پسر انسان  تا بدانید که لیکن24 ؟  برخیز و بخرام  اینکه  شد، یا گفتن  تو آمرزیده  گناهان اینکه
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 برخیز و بستر  گویم تو را می«:  گفت  را ، مفلوج»  هست  زمین  بر روی استطاعت آمرزیدن گناهان
 بود   خوابیده  بر آن  آنچه  ایشان ، پیش  برخاسته در ساعت25 ». خود برو  خانه ، به ا برداشتهخود ر

 و خدا را تمجید   را فرو گرفت  همه و حیرت26 . شد  روانه ان خود خدا را حمدکن  خانه  و به برداشت
  ».  دیدیم  عجیب امروز چیزهای«: ، گفتند  شده  مستولی  بر ایشان نمودند و خوف می

او را .  دید  نشسته ، بر باجگاه  داشت  نام  الوی  را که ، باجگیری  رفته  بیرون  پس از آن27   
 . شد  روانه  وی  و در عقب رخاست، ب  کرده  چیز را ترک  همه ر حالد28 ». بیا  من عقب از«:  گفت

   با ایشان  و دیگران  بسیار از باجگیران  او کرد و جمعی  خود برای  در خانه  بزرگ  ضیافتی و الوی29
  گیران با باج  چه برای«:  او گفتند  شاگردان ، به  نموده  همهمه  و فریسیان  ایشان اما کاتبان30. نشستند

   طبیب به   احتیاج تندرستان«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی31 »کنید؟  می  و شرب  اکل ناهکارانو گ
  ».  بخوانم  توبه  را به  تا عاصیان  بلکه  تا عادالن ام و نیامده32 .  مریضان ندارند بلکه

خوانند و  ارند و نماز مید  بسیار می  روزه  یحیی  شاگردان  سبب از چه«:  گفتند  وی  به پس33   
آیا «:   گفت بدیشان34 ».کنند  می  و شرب  تو اکل گردان شا  نیز، لیکن  فریسیان  شاگردان همچنین

   ایامی بلکه35 دار سازید؟  روزه  است  با ایشان داماد  که  را مادامی  عروسی  خانه توانید پسران می
  ».  خواهند داشت  روزها روزه  در آن ه شود، آنگا  گرفته  داماد از ایشان آید که می

   وصله  کهنه  نو را بر جامه  از جامه ای  پارچه کس هیچ «  آورد که  ایشان  برای و مثلی36   
و 37 . نبود  کهنه  شد نیز در خور آن  از نو گرفته  که ای  کند و وصله  نو را پاره کند واال آن نمی
  کند و خودش  می ریزد واال شراب نو، مشکها را پاره  نمی  کهنه  نو را در مشکهای  شراب کس هیچ

   تا هر دو محفوظ  نو باید ریخت  نو را در مشکهای  شراب بلکه38. گردد  می  و مشکها تباه ریخته
گوید   زیرا می کند، الفور نو را طلب  فی  را نوشیده  کهنه  شراب  چون  که  نیست و کسی39. بماند
  ».  بهتر است کهنه

  
  

 و  گذشت زارها می  کشت  او از میان  که  شد در سبت دوم اولین و واقع6    

:  گفتند  بدیشان  از فریسیان و بعضی2 .خوردند  می  مالیده  کف ند و بهچید ها می  خوشه شاگردانش
آیا «:   گفت  ایشان  در جواب عیسی3» .  جایز نیست  در سبت  آن  کردن کنید که  می چرا کاری«
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 خدا   خانه  به  چگونه که4  بودند،  گرسنه  که ردند در وقتی ک  داود و رفقایش اید آنچه ندهنخوا
 روا   کهنه  جز به  آن ن خورد  خود نیز داد که  رفقای  بخورد و به  را گرفته  تقْدمه ، نان درآمده
  ».  نیز هست  روز سبت  مالک پسر انسان«:   گفت  بدیشان پس5 »؟ نیست

   راستش  دست  بود که داد و در آنجا مردی  می  تعلیم  درآمده  کنیسه  دیگر به سبتو در 6   
 بر  شفا دهد تا شکایتی   شاید در سبت داشتند که  بر او می  چشم  و فریسیان و کاتبان7 . بود خشک
  انبرخیز و در می«:   گفت  خشک  مرد دست ، بدان  نموده  را درک  ایشان او خیاالت8 .او یابند

 در روز   که پرسم  می از شما چیزی«:   گفت  بدیشان عیسی9 . بایستاد  برخاسته در حال» . ستبای
را   خود  چشم پس10 »؟  کردن  یا هالک  جان  رهانیدن،  یا بدی  کردن ، نیکویی  رواست  کدام سبت

   مثل ستشرد و فورا د ک او چنان» .  خود را دراز کن دست«:  ، بدو گفت  گردانیده  ایشان بر جمیع
   چه با عیسی « گفتند که  یکدیگر می  به  پر گشته  از حماقت اما ایشان11 .  گشت  دیگر صحیح دست
  »؟ کنیم

   صبح  خدا به  را در عبادت  شب  کند وآن  برآمد تا عبادت  روزها برفراز کوه و در آن12   
،  ده کر  را انتخاب  نفر از ایشان  دوازده ه طلبید  خود را پیش  روز شد، شاگردان و چون13. آورد
،   اندریاس  نهاد و برادرش  نیز نام  او را پطرس  که  شمعون یعنی14 . خواند  را نیز رسول ایشان

 . غیور  به  معروف  و شمعون  حلفی  ابن  و توما، یعقوب متی15  و برتولما،  و یوحنا، فیلپس قوبیع
  . بود  وی  کننده  تسلیم  که وطی اسخری ی و یهودا یهودا برادر یعقوب16

 بسیار   و گروهی  وی  از شاگردان  هموار بایستاد و جمعی ، بر جای  زیر آمده  به و با ایشان17   
نوند و از  او را بش  آمدند تا کالم  صور و صیدون  دریای  و کناره  و اورشلیم  یهودیه ، از تمام از قوم
   گروه  آن و تمام19، شفا یافتند  بودند  پلید معذب  از ارواح  که  کسانیو18 . خود شفا یابند امراض

  .بخشید  می  را صحت ، همه در شده صا  از وی  کنند زیرا قوتی خواستند او را لمس می
یرا  ز  مساکین  شما ای خوشابحال« :  ، گفت  افکنده  خویش  شاگردان  نظر خود را به پس20   
.  سیر خواهید شد اید، زیرا که  گرسنه  اکنون  شما که خوشابحال21 . ما است ش  خدا از آن ملکوت

 بخاطر   مردم  که  شما وقتی خوشابحال22 . گریانید، زیرا خواهید خندید ال الح  شما که خوشابحال
 شریر   شما را مثل  دهند و نام  گیرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام  از شما نفرت پسر انسان

باشد،   می  عظیم  اجر شما در آسمان  روز شاد باشید و وجد نمایید زیرا اینک در آن23 . کنند بیرون
  . نمودند  با انبیا سلوک  ایشان  همینطور پدران  به زیرا که
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   بر شما ای وای25 .اید ا یافته خود ر  تسلی  زیرا که  دولتمندان  بر شما ای  وای لیکن«24   
 خواهید   و گریه  ماتم  خندانید زیرا که ن اآل  بر شما که وای.  خواهید شد گرسنه، زیرا  سیرشدگان

   با انبیای  ایشان  پدران  کنند، زیرا همچنین  شما را تحسین  مردم  جمیع  که  بر شما وقتی وای26. کرد
  . کردند کذبه

از    که د و با کسانی داری  خود را دوست  دشمنان گویم  شما را می  شنوندگان  ای لیکن«27   
 با   هرکه  بطلبید و برای  او برکت  کند، برای  شما را لعن و هر که28 . کنید  کنند، احسان شما نفرت
 و   او بگردان سوی  را نیز به  بر رخسار تو زند، دیگری و هرکه29 . خیر کنید  دارد، دعای شما کینه

  .  مکن مضایقه تو را بگیرد، قبا را نیز از او   ردای  که کسی
خواهید   می و چنانکه31 .  باز مخواه  تو را گیرد از وی  مال  و هر که  کند بدو بده  از تو سؤال هرکه30

  . نمایید  سلوک  همانطور با ایشان  کنند، شما نیز به  با شما عمل مردم
   هم کاران؟ زیرا گناه  است  فضیلت  نمایید، شما را چه  خود را محبت زیرا اگر محبان«32   
   فضیلت  کند، چه  شما احسان  به  کنید با هر که و اگر احسان33 .نمایند  می  خود را محبت محبان

 از   امید بازگرفتن  که  آنانی  دهید به و اگر قرض34 .کنند  می  نیز چنین  گناهکاران دارید؟ چونکه
دهند تا از  ی م  قرض  گناهکاران به نیز  ؟ زیرا گناهکاران  است  فضیلت  دارید، شما را چه ایشان
،   امید عوض  کنید و بدون  نمایید و احسان  خود را محبت  دشمنان بلکه35 . گیرند  عوض ایشان
 او با   خواهید بود چونکه' اعلی  حضرت  خواهد بود و پسران  اجر شما عظیم  دهید زیرا که قرض
  .  است  پدر شما نیز رحیم  باشید چنانکه  رحیم پس36 .  است  مهربان  و بدکاران پاسانناس

ود و عفو کنید تا  نش  مکنید تا بر شما حکم  نشود و حکم  مکنید تا بر شما داوری داوری«37   
 را   و لبریز شده  و جنبانیده  افشرده  نیکوی زیرا پیمانه.  شود  شما داده بدهید تا به38 . شوید آمرزیده
 خواهد   شما پیموده ید برایپیمای  می  که ای  پیمانه  همان  به را کهزی.  شما خواهند گذارد در دامن

  ».شد
یا هر دو در  کند؟ آ تواند کور، کور را راهنمایی آیا می «  زد که  مثلی  ایشان  برای پس39   
 استاد   باشد، مثل  شده  کامل  هر که  لیکن  بهتر نیست  خویش شاگرد از معلم40 افتند؟  نمی ای حفره

   خود داری  در چشم ه را ک  و چوبی بینی  می  برادر تو است  در چشم  را که و چرا خسی41. خود بود
   تو برآورم  را از چشم  تا خس  ده  برادر اجازت  ای  برادر خود را گویی  بتوانی و چگونه42 ؟ یابی نمی
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،   کن  خود بیرون  را از چشم  چوب  ریاکار اول ؟ ای بینی  نمی  خود داری  در چشم  را که و چوبی
  .  برادر خود برآوری  را از چشم  دید تا خس  نیکو خواهی آنگاه

  زیرا که44.  نیکو آورد  بد، میوه  درخت نهآورد و   بد بار نمی  نیکو میوه  درخت زیرا هیچ«43   
. چینند نگور را نمی، ا یابند و از بوته از خار انجیر را نمی. شود  می  شناخته اش  از میوه هر درخت

،   خویش  بد دل  شریر از خزینه آورد و شخص  خود، چیز نیکو برمی  دل  خوب  نیکو از خزینه آدم45
  .گوید  می  سخن  زبان  دل  از زیادتی زیرا که. آورد  می چیز بد بیرون

هر 47. ریدآو  نمی  بعمل گویم  می گویید و آنچه  مرا خداوندا خداوندا می  که  است و چون«46   
   کس  چه  به  که دهم  می  مرا شنود و آنها را بجا آورد، شما را نشان  آید و سخنان  نزد من که

 را  ، گود نمود و بنیادش  را کنده  و زمین ساخت  می ای  خانه  که  است  شخصی مثل48 . دارد مشابهت
  دهد  را جنبش  آن رد، نتوانست زور آو  خانه  بر آن ، سیل  آمده  سیالب  چون پس.  نهاد بر سنگ
  ای  خانه  که  است  نیاورد، مانند شخصی  شنید و عمل  هر که لیکن49 . بود  بنا شده  بر سنگ زیرا که
   عظیم  خانه  آن  زد، فورا افتاد و خرابی  صدمه  بر آن  سیل  چون بنیاد بنا کرد که  بی  زمین بر روی

  ».بود
  
  

و 2 . شد رسانید، وارد کفرناحوم  به اتمام  خلق  سمع د را به خو  سخنان  همه و چون7    

 را شنید،   خبر عیسی چون3 . بود  بر موت  و مشرف بود، مریض عزیز او   که  را غالمی یوزباشی
 نزد  ایشان4.  او را شفا بخشد ، غالم  آمده  کرد که  از او خواهش  فرستاده  یهود را نزد وی مشایخ
 بجا   را برایش  احسان ین ا  که مستحق است«: ، گفتند  کرده  نزد او التماس  الحاح ، به  آمده عیسی
  ».  را ساخت  ما کنیسه دارد و خود برای  می  ما را دوست زیرا قوم5 . آوری

   چند نفر از دوستان  رسید، یوزباشی  خانه  به  نزدیک  شد و چون  روانه  با ایشان  عیسی پس6   
   من  زیر سقف  که نیستم   آن  زیرا الیق  مکش خداوندا، زحمت«:  ، بدو گفت  فرستادهخود را نزد او

   صحیح  من  بگو تا بنده نی سخ ، بلکه  نزد تو آیم  که  ندانستم  آن  خود را الیق  سبب و از این7 . درآیی
   یکی  به چون.   خود دارم  زیر دست  و لشکریان  زیر حکم  هستم  نیز شخصی  من زیرا که8 .شود
 را   این  عیسی چون9 ».کند ، می  را بکن  خود این الم غ آید و به  بیا، می  دیگری رود و به  برو، می گویم
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 شما  به«:  ، گفت  گردانیده آمدند روی  او می  از عقب  که  جماعتی  آن سوی  به  نموده شنید، تعجب
 بیمار   غالم ، آن  برگشته  خانه  به  فرستادگان پس10» . ام ته نیاف  هم ، در اسرائیل  ایمانی  چنین گویم می

  . یافتند را صحیح
   او و گروهی  از شاگردان  و بسیاری رفت  می  نائین  به'  مسمی  شهری و دو روز بعد به11   
   بیوه  پسر یگانه  را که  میتی  شهر رسید، ناگاه  دروازه  به  نزدیک چون12. رفتند  می ، همراهش عظیم
  .آمدند  می  شهر، با وی ر از اهل کثی بردند و انبوهی  بود می زنی

  و نزدیک14» .  مباش گریان«:   گفت  وی  و به  بر او بسوخت  خداوند او را دید، دلش چون13   
 ». برخیز گویم ، تو را می  جوان ای«:   گفت پس.  بایستادند  آن  نمود و حامالن  را لمس ، تابوت آمده

  پس16 . سپرد  مادرش از کرد و او را به آغ  گفتن  و سخن  بنشست  راست  مرده  آن در ساعت15
   شده  ما مبعوث  در میان  بزرگ ای نبی « گفتند که  می  و خدا را تمجیدکنان  را فراگرفت  همه خوف
 مرز و   آن  و جمیع یه یهود  او در تمام  خبر درباره  این پس17 ».  است  خود تفقد نموده  از قومو خدا
  . منتشر شد بوم

 دو نفر از   یحیی پس19 . ساختند  مطلع  وقایع  این جمیع او را از   یحیی و شاگردان18   
 یا منتظر  هستی   آینده آیا تو آن «  نمود که ، عرض  فرستاده ، نزد عیسی  خود را طلبیده شاگردان
،   ما را نزد تو فرستاده  تعمید دهنده یحیی«: ، گفتند  آمده  دو نفر نزد وی آن20» ؟  باشیم دیگری

 را از مرضها  ، بسیاری  ساعت در همان21» .  باشیم  یا منتظر دیگری  هستی  آینده گوید آیا تو آن می
:   گفت  ایشان  در جواب عیسی22 . بخشید  را بینایی  بسیاری وران پلید شفا داد و ک و بالیا و ارواح

   و ابرصان  خرامان ، بینا و لنگان  کوران اید خبر دهید که  و شنیده  دیده  را از آنچه بروید و یحیی«
   کسی و خوشابحال23 .شود  می  داده  فقرا  بشارت  بهگردند و  می ، زنده ، شنوا و مردگان طاهر و کران

  ». نخورد  لغزش  در من که
   نهاد که  آغاز سخن  جماعت  بدان یحیی   بودند، درباره  رفته  یحیی  فرستادگان و چون24   

  بلکه25 ؟  است  از باد در جنبش  را که یی  بودید، آیا نی  رفته  صحرا بیرون  چیز به  چه  دیدن برای«
   لباس  که  آنانی  باشد؟ اینک  ملبس  نرم  لباس  به  را که  رفتید، آیا کسی  بیرون  چه  دیدن بجهت

 بودید،   رفته  چه  دیدن  برای پس26 . هستند  سالطین کنند، در قصرهای ی م پوشند و عیاشی فاخر می
   آنکه  است زیرا این27 .  بزرگتر است  هم  از نبی را که   کسی گویم  شما می  به  را؟ بلی ای آیا نبی
 تو مهیا   تو را پیش ا راه ت فرستم  تو می  روی  خود را پیش  رسول  من ، اینک  است  مکتوب  وی درباره
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  ، لیکن  نیست  تعمید دهنده  بزرگتر از یحیی ای  نبی  از اوالد زنان گویم  شما را می زیرا که28 .سازد
 شنیدند،   چون  و باجگیران  قوم و تمام29 ».  بزرگتر است  از وی وچکتر است خدا ک  در ملکوت آنکه

 خدا را از   و فقها اراده  فریسیان لیکن30 . بودند  یافته  تعمید از یحیی هخدا را تمجید کردند زیرا ک
  . بودند  تعمید نیافته  از وی خود رد نمودند زیرا که

باشند؟   می  و مانند چه  کنم یه تشب  چه  را به  طبقه  این مردمان«:   خداوند گفت آنگاه31   
   رقص  شما نواختیم برایگویند،   می ، یکدیگر را صدا زده  در بازارها نشسته مانند که  را می اطفالی32

خورد   می  نان  نه  آمد که  تعمید دهنده  یحیی زیرا که33 . ننمودید  گریه  کردیم گری نوحهنکردید و 
گویید  آشامد، می خورد و می  می  آمد که پسر انسان34 .گویید دیو دارد آشامید، می  می  شراب و نه
   از جمیع اما حکمت35.   و گناهکاران باجگیران   دوست و پرست  پرخور و باده  است  مردی اینک

  ».شود  می  خود مصدق فرزندان
   درآمده  فریسی  خانه  به پس.  با او غذا خورد  که  خواست  از او وعده  از فریسیان و یکی36   
 غذا   به  فریسی  در خانه  شنید که  شهر گناهکار بود، چون  در آن  که  زنی  ناگاه که37 . بنشست
 کرد   بایستاد و شروع  گریان  سر او نزد پایهایش در پشت38 ،  از عطر آورده ای ، شیشه  است نشسته

 آنها   را بوسیده  وی  سر خود و پایهای  موی  آنها به  خود و خشکانیدن  اشک  او به  پایهای  شستن به
  . کرد  عطر تدهین را به

   شخص این «  که گفت  را بدید، با خود می بود این   خواسته  از او وعده  که ای  فریسی چون39   
کند، زیرا   می  او را لمس  که  است  زن  و چگونه  کدام  این  که  دانستی  هرآینه  بودی اگر نبی

» .  گویم تو  به  که  دارم  چیزی  شمعون ای«:   گفت  وی  به  داده  جواب عیسی40 ».  است گناهکاری
   پنجاه یگری پانصد و از د  از یکی  را دو بدهکار بود که طلبکاری«:  گفت41 ». استاد بگو ای«:  گفت

 دو   از آن  یک بگو کدام. دو را بخشید  ادا کنند، هر  نداشتند که  چیزی چون42 .  داشتی دینار طلب
  او را زیادتر  آنکه کنم  می گمان«:   گفت  در جواب شمعون43 ». خواهد نمود او را زیادتر محبت

  ». نیکو گفتی«:   گفت  وی به» .بخشید
 تو   خانه ؟ به بینی  را نمی  زن این«:   گفت  شمعون  به  نموده  اشاره  زن  آن سوی  به پس44   
 سر  ویهای م  و به  اشکها شست  مرا به  پایهای  زن  این ، ولی  نیاوردی  من  پایهای  بجهت  آب آمدم

   پایهای وسیدن از ب  شدم  داخل  که  از وقتی  زن  این ، لیکن وسیدیمرا نب45 . کرد خود آنها را خشک
  از این47 . کرد  عطر تدهین  مرا به پایهای او  ، لیکن  نکردی  مسح  روغن سر مرا به46 . باز نایستاد من
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.  ست ا  بسیار نموده  محبت  شد، زیرا که  آمرزیده  بسیار است  او که ، گناهان گویم  تو می  به جهت
 تو  گناهان«:   گفت  زن  آن  به پس48» .نماید ، محبت کمتر می  آمرزش کمتر یافت  آنکه لیکن

   را هم  گناهان  که  کیست  این  در خاطر خود تفکر آغاز کردند که  مجلس و اهل49» . شد آمرزیده
  ». شو  روانه متی سال به.   است  داده  تو را نجات ایمانت«:   گفت  زن  آن  به پس50 .آمرزد می
  
  

  نمود و به  می ، موعظه  گشته  و دهی  او در هر شهری  شد که  واقع و بعد از آن8    

 پلید و مرضها   از ارواح  چند که و زنان2. بودند  می  با وی  دوازده داد و آن  می  خدا بشارت ملکوت
  و یونا زوجه3 بودند،   رفته  دیو بیرون تو هف از ا  که دلیه مج  به  معروف  مریم ودند، یعنی ب شفا یافته

  .کردند  می  خود او را خدمت  از اموال  دیگر که  از زنان  و بسیاری  و سوسن خوزا، ناظر هیرودیس
  ، گفت  آورده آمدند، مثلی او میشدند و از هر شهر نزد   می  بسیار فراهم  گروهی و چون4   

   راه  بر کناره ، بعضی کاشت  می  تخم  که و وقتی.   رفت  بیرون  کاشتن  تخم  بجهت برزگری « که5
 رویید از  ، چون  افتاده  بر سنگالخ ای و پاره6 . را خوردند  هوا آن ، مرغان شده   شد و پایمال ریخته
  آن خارها با   شد که  خارها افکنده  در میان و قدری7 . گردید  خشک  نداشت  رطوبتی  که آنجهت

» . ثمر آورد ، رویید و صد چندان  شده  نیکو پاشیده  در زمین و بعضی8 . نمود  را خفه  آن نمو کرده
  ». شنوا دارد بشنود  گوش هر که «: ندا در داد  بگفت  این چون

شما را «:  گفت10» ؟  چیست  مثل  این معنی « د که، گفتن  نموده  از او سؤال  شاگردانش پس9   
 نبینند و  ه مثلها، تا نگریست  واسطه  را به  دیگران  و لیکن  است طا شده خدا ع  اسرار ملکوت دانستن
 هستند   در کنار راه  که و آنانی12 .  خداست  کالم  تخم  که  است ین ا اما مثل11.  نکنند  درک شنیده
بادا ، مرباید  می  ایشان  را از دلهای ، کالم  آمده شنوند، فورا ابلیس  می  چون باشند که  می کسانی
 را   کالم  چون باشند که  می  هستند، کسانی  بر سنگالخ  که و آنانی13 . یابند  نجات  آورده ایمان
دارند و در وقت   می  ایمان  تا مدتی  ندارند؛ پس پذیرند و اینها ریشه  می  شادی  را به شنوند، آن می

و  روند  شنوند می  چون باشند که  می اشخاصی  در خارها افتاد اما آنچه14. شوند ، مرتد می آزمایش
. رسانند  نمی  کمال  به  میوه کند و هیچ  می  را خفه  ایشان  آن  و لذات  روزگار و دولت های اندیشه
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  ، آن  و نیکو شنیده  راست  دل  را به  کالم باشند که  می  کسانی  گشت  نیکو واقع  در زمین اما آنچه15
  .آورند ، ثمر میدارند و با صبر  می را نگاه

   بر چراغدان کند بلکه  نمی  پنهان  یا تختی  را زیر ظرفی ، آن  را افروخته  چراغ کس و هیچ«16   
   ظاهر نگردد و نه  که  نیست  نهان زیرا چیزی17.  را ببیند  شود روشنی  داخل گذارد تا هر که می

 دارد  شنوید، زیرا هر که  طور می  چه  به  نمایید که  احتیاط پس18 . و هویدا نشود  معلوم مستور که
  ». خواهد شد  دارد،  از او گرفته برد که  می  هم  گمان  ندارد آنچه  خواهد شد و از آنکه بدو داده
.  کنند  نتوانستند او را مالقات  خلق  ازدحام سبب  به  آمده  او نزد وی و مادر وبرادران19   

در 21 ».خواهند تو را ببینند ، می تاده ایس  بیرون ر و برادرانتماد«:  گفتند  او را خبر داده پس20
  ».آورند  را بجا می ، آن  خدا را شنیده  کالم  اینانند که  من مادر و برادران«:   گفت  ایشان جواب

   آن سوی به«:   گفت  ایشان ، به  سوار شده  کشتی  خود به  از روزها او با شاگردان روزی22   
 او را در ربود  رفتند، خواب  می و چون23.  دادند  را حرکت  کشتی پس» .  عبور بکنیم کنار دریاچه

 در خطر  شد و ایشان  می پر  از آب  کشتی  که  فرود آمد، بحدی  باد بر دریاچه  طوفان  ناگاه که
  پس» . مشوی  می استادا، استادا، هالک«: ، گفتند ، او را بیدار کرده  نزد او آمده پس24 .افتادند

:   گفت  ایشان  به پس25. د آمد پدی  و آرامی  گشت  داد تا ساکن  را نهیب  آب ، باد و تالطم برخاسته
   چطور آدمی این « گفتند که ، با یکدیگر می  شده  و متعجب  ترسان ایشان» ؟  شما کجا است ایمان«

  »ند؟کن  او می فرماید و اطاعت  امر می  را هم  بادها و آب  که است
   فرود آمد، ناگاه  خشکی  به چون27 .، رسیدند  است  جلیل  مقابل  که  جدریان  زمین و به26   
   بلکه  نماندی  و در خانه  نپوشیدی  و رخت  دیوها داشتی  مدیدی  از مدت  شهر که  از آن شخصی
 آواز  ، به  او افتاده پیش زد و   را دید، نعره  عیسی چون28 . گردید ، دچار وی  داشتی ا منزلدر قبره

   مرا عذاب  که  دارم اس؟ از تو التم  کار است ، مرا با تو چه  تعالی  پسر خدای  عیسی ای«:  بلند گفت
 بارها او را   آید، چونکه  بیرون  شخص  از آن  بود که  را امر فرموده  خبیث  روح زیرا که29 ». ندهی
 و  گسیخت داشتند، بندها را می  می  نگاه ها بسته  زنجیرها و کنده  هر چند او را به  بود، چنانکه گرفته

زیرا » . لجئون«:  گفت» ؟  تو چیست نام«:  ، گفت  از او پرسیده عیسی30 .راند  صحرا می دیو او را به
   هاویه  به  را نفرماید که  ایشان و از او استدعا کردند که31.  بودند  او شده  بسیار داخل  دیوهای که

  .روند
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   از او خواهش پس. چریدند  می ر کوه   بودند که  گراز بسیاری  گله  نزدیکی و در آن32   
 دیوها از  ناگاه33 . داد  را اجازت  ایشان پس. شوند   دهد تا در آنها داخل  اجازت  بدیشان نمودند که

  ون34 . شدند  خفه،  جسته  دریاچه  به  از بلندی  گله  آن  گشتند که  گرازان ، داخل  شده  بیرون  آدم آن
  . دادند  شهرت  آن  ماجرا را دیدند، فرار کردند و در شهر و اراضی گرازبانان
   را که  آدمی  آن  رسیدند و چون  را ببینند؛ نزد عیسی  واقعه  تا آن  آمده  بیرون  مردم پس35   

   نشسته  گشته قل و عا  پوشیده  رخت ی عیس  نزد پایهای  بودند، دیدند که  رفته از او دیوها بیرون
 چطور شفا   دیوانه  آن  را خبر دادند که  بودند، ایشان  را دیده  این  که و آنانی36 .، ترسیدند است
 شود،   روانه  از نزد ایشان  نمودند که  از او خواهش  جدریان  مرزوبوم  خلق  تمام پس37.  بود یافته

  اما آن38 . نمود ، مراجعت  سوار شده  کشتی  او به پس.  بود  شده ستولی م  شدید بر ایشان زیرا خوفی
 او را  سی عی لیکن.  باشد  با وی  کرد که  بودند، از او درخواست  رفته  بیرون  دیوها از وی  که شخصی
،   رفته پس» .  کن  حکایت  است  خدا با تو کرده  خود برگرد و آنچه  خانه به«39 : ، گفت  فرموده روانه

  . کرد  بود، موعظه  بدو نموده  عیسی  شهر از آنچه در تمام
 او   راه  به  چشم دم مر  او را پذیرفتند زیرا جمیع  کرد، خلق  مراجعت  عیسی و چون40   

 او  ، به  افتاده  عیسی  پایهای  بود، به  کنیسه  رئیس  که  نام ، یایرس  مردی  ناگاه که41 .داشتند می
   بود که  ساله  دوازده  به  قریب ای  او را دختر یگانه زیرا که42 . او بیاید  خانه  به مود که ن التماس
  .نمودند  می  بر او ازدحام ، خلق رفت  می و چون.  بود  بر موت مشرف
   خود را صرف  مایملک  مبتال بود و تمام  استحاضه  به  سال  دوازده  مدت  که  زنی ناگاه43   

   او را لمس  ردای ، دامن  آمده  سر وی از پشت44 او را شفا دهد،  توانست  نمی کس  و هیچ هاطبا نمود
  چون»  نمود؟  مرا لمس  که کیست«:   گفت  عیسی پس45 . ایستاد  خونش  جریان  در ساعت نمود که

کنند و   می زدحام، بر تو ا  آورده  هجوم  استاد، مردم ای«:  گفتند  و رفقایش  انکار کردند، پطرس همه
  ، زیرا که  است  نموده  مرا لمس  کسی البته«:   گفت عیسی46 » نمود؟  مرا لمس  که  کیست گویی می
   ماند، لرزان تواند پنهان  نمی  دید که  زن  آن چون47 ». شد  بیرون  از من  قوتی  که م کرد  درک من
   نمود و چگونه  او را لمس  سبب  چه  به که   گفت  مردم  همه  پیش  افتاده ، آمد و نزد وی شده

   سالمتی ؛ به  است  تو را شفا داده  دار؛ ایمانت  دختر، خاطرجمع ای«:   را گفت وی48.  فوراشفا یافت
  ».برو
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:   گفت  وی ، به  آمده  کنیسه  رئیس  از خانه  یکی  او بود که  هنوز بر زبان  سخن و این49   
:   گفت  وی  به  نموده  را شنید، توجه  این  عیسی چون50 ».  مده متد را زحدیگر استا.  مرد دخترت«
 و   شد، جز پطرس  خانه  داخل و چون51» .  شفا خواهد یافت  که  آور و بس ، ایمان  مباش ترسان«

او    برای  همه و چون52 . آید  اندرون  به  که را نگذاشت  کس  و پدر و مادر دختر، هیچ یوحنا و یعقوب
 او استهزا   به پس53 ».  است  خفته  بلکه نمرده! اشید مب گریان«:  کردند، او گفت  می  و زاری گریه

دا ، ص  دختر را گرفته  کرد و دست  را بیرون  او همه س54 .  است  مرده دانستند که  می نکهکردند چو
   وی  فرمود تا به  عیسی پس.   و فورا برخاست  او برگشت و روح55 ». دختر برخیز ای«:  زد و گفت
 ماجرا   را از این کس  هیچ  را فرمود که  ایشان پس.  شدند و پدر و مادر او حیران56 . دهند خوراک

  .خبر ندهند
  
  

ا و  دیوه  بر جمیع  و قدرت  قوت  ایشان ، به  شاگـرد خـود را طلبیـده  دوازده پـس9    

 را   کنند و مریضان  خدا موعظه  ملکوت فرستاد تا به را  و ایشان2 . عطا فرمود  امراض شفا دادن
 و   نان  و نه دان  توشه  عصا و نه  برمدارید، نه  راه  چیز بجهت هیچ«:   گفت و بدیشان3 . بخشند صحت

   موضع  جا بمانید تا از آن  شوید، همان  داخل  که ای  هرخانه به4 .  نفر دو جامه  یک  برای  و نه  پول نه
 خود را نیز   پایهای  شوید، خاک  شهر بیرون  از آن  که  شما را نپذیرد، وقتی و هر که5 . شوید انهرو

دادند و   می گشتند و بشارت  می ، در دهات  شده  بیرون پس6 ». شود  شهادتی انید تا بر ایشانبیفش
  .بخشیدند  می در هرجا صحت

   شد زیرا بعضی  را شنید، مضطرب ع وقای  این  خبر تمام ، چون اما هیرودیس تیترارک7   
ز  ا  یکی ، که  و دیگران  ظاهر شده  الیاس  که و بعضی8 ،  است  برخاسته  از مردگان یحیی  گفتند که می

   این ولی.   جدا کردم  من  را از تنش سر یحیی «  گفت اما هیرودیس9 .  است  برخاسته  پیشین انبیای
  .بود  می  وی  مالقات و طالب» ؟ شنوم  می خبر  او چنین  درباره  که کیست
   را برداشته  ایشان پس.  بودند بدو بازگفتند  کرده  کردند، آنچه  مراجعت  رسوالن و چون10   

   بسیار اطالع اما گروهی11 .  رفت  خلوت  به  داشت صیدا نام   بیت  که  شهری  نزدیک ای  ویرانه به
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نمود و هر   می  خدا اعالم  را از ملکوت ، ایشان  را پذیرفته  ایشان پس.  شتافتند  وی ، در عقب یافته
  .بخشید  می ، صحت داشت  می  معالجه  به  احتیاج که

 فرما تا   را مرخص مردم«: ، گفتند  آمده  نزد وی  دوازده  نهاد، آن  زوال  روز رو به و چون12   
 در اینجا در  ه پیدا نمایند، زیرا ک  خویشتن  برای اک و خور ، منزل  رفته  حوالی  این  و اراضی  دهات به

 و دو   نان ما را جز پنج«: گفتند» . را غذا دهید شما ایشان«:   گفت او بدیشان13 ». باشیم صحرا می
.  پنجهزار مرد بودند  به یرا قریب14 »!  غذا بخریم  گروه  این  جمیع  و بجهت  مگر برویم  نیست ماهی
،   کرده مچنین ه ایشان15 .، بنشانند  دسته ، دسته  پنجاه  را پنجاه  ایشان  که  خود گفت ن شاگردا  به پس
  و آنها را  نگریست  آسمان سوی ، به  را گرفته  و دو ماهی  نان  پنج  آن پس16 . را نشانیدند همه

 سیر شدند   خورده ه هم پس17 .ذارند گ  مردم  خود داد تا پیش  شاگردان نمود و به ، پاره  داده برکت
  . برداشتند مانده  باقی هـای  سبـد پـر از پاره و دوازده
،   پرسیده  او بودند، از ایشان  همراه کرد و شاگردانش  دعا می  تنهایی  او به  که و هنگامی18   
  ران و دیگ  الیاس  و بعضی  تعمید دهنده یحیی«:  گفتند در جواب19 »دانند؟  می  مرا که مردم«:  گفت
» دانیـد؟  می شما مرا که«:   گفت بدیشان20 ».  است  برخاسته  پیشین  انبیای از  یکی گویند که می

  ». خدا مسیح«:   گفت  در جواب پطـرس
  الزم«:  و گفت22 ». مدهید  اطالع  را از این کس چهی «  فرمود که  بلیغ  را قدغن  ایشان پس21   
 شود و  ، کشته  رد شده  و کاتبان  کهنه  و رؤسای  بیند و از مشایخ بسیار  زحمت  پسر انسان  که است

  ».زد برخی روز سوم
،   خود را انکار نموده باید نفس  کند می  بخواهد مرا پیروی اگر کسی«:   گفت  همه  به پس23   
 دهد   خود را خالصی  بخواهد جان یرا هر که24.  کند  بردارد و مرا متابعت  خود را هر روزه صلیب

زیرا 25.  خواهد داد  را نجات  کرد، آن  تلف  من  خود را بجهت  جان  سازد و هر کس  را هالک آن
.  رساند  را زیان  خود را بر باد دهد یا آن  را ببرد و نفس  جهان  تمام  دارد که  فایده  را چه انسان

 پدر و   خود و جالل  در جالل  که  نیز وقتی  عار دارد، پسر انسان  من  و کالم  از من زیرا هر که26
   از حاضرین  بعضی  که گویم  شما می  به  هرآینه لیکن27 .  آید، از او عار خواهد داشت سه مقد مالئکه

  ». را نخواهند چشید  موت  خدا را نبینند ذائقه  تا ملکوت در اینجا هستند که
،   را برداشته  و یوحنا و یعقوب  پطرس  بود که  روز گذشته  هشت  به  قریب  کالم و از این28   

 او   و لباس  گشت  او متبدل کرد، هیأت چهره  دعا می و چون29 . برآمد تا دعا کند بر فراز کوهی
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   هیأت و به31 . کردند  مالقات  با وی  و الیاس  موسی  دو مرد یعنی  ناگاه که30 . شد سفید و درخشان
  .کردند  شود، گفتگو می  واقع  در اورشلیم  زودی  به بایست  می او که   رحلت ، درباره  ظاهر شده جاللی

 با  مرد را که دو   او و آن ، جالل  بیدار شده پس.  در ربود  را خواب  و رفقایش اما پطرس32   
 استاد،  ای «  که  گفت  عیسی  به شدند، پطرس  دو نفر از او جدا می  آن و چون33 . بودند، دیدند وی

   و دیگری  موسی  برای  تو و یکی  برای  یکی  بسازیم  سایبان  سه پس.   است ما در اینجا خوب  بودن
   ابری  ناگاه بود که  می  هنوز بر زبانش  سخن این34 . گفت  می  چه دانست  نمی یرا کهز» .  الیاس برای

 از   صدایی آنگاه35. گردیدند  شدند، ترسان  ابر می  داخل  افکند و چون  سایه ، بر ایشان پدیدار شده
 را تنها   آواز رسید، عیسی  این و چون36 ».، او را بشنوید  پسر حبیب من ت اس این « ابر برآمد که
  . خبر ندادند  ایام  را در آن کس  بودند، هیچ  دیده  ماندند و از آنچه  ساکت یافتند و ایشان

 . نمودند  بسیار او را استقبال یمدند، گروه زیر آ  به  از کوه  ایشان و در روز بعد چون37   
   بر پسر من  که کنم  می  تو التماس  استاد به ای«:   گفت  فریادکنان  میان  از آن  مردی  ناگاه که38

  زند و کف  می گیرد و دفعه صیحه  او را می  روحی  ناگاه که39 .  است  من  زیرا یگانه  فرمایی لطف
   کردم  درخواست و از شاگردانت40 .کند  رها می  دشواری ، به فشردهاو را شود و   می  مصروع کرده
  ». کنند نتوانستند  او را بیرون که

 شما   و متحمل  با شما باشم ، تا کی  روش ایمان کج  بی  فرقه ای«:   گفت  در جواب عیسی41   
  اما عیسـی.  نمـود ، مصروع یـدهآمد، دیو او را در  او می و چون42 »!؟ پسر خود را اینجا بیاور گردم
   از بزرگـی و همـه43 . سپـرد  پدرش شفـا بخشیـد و به را  ، طفل  داده  را نهیب  خبیث  روح آن

 خود   شاگـردان  شدند، به  متعجـب  عیسـی  اعمال  از تمـام  همـه  که خـدا متحیر شدنـد و وقتـی
  : گفـت

   تسلیم  مردم دستهای   به  پسر انسان د فراگیرید زیرا که خو  را در گوشهای  سخنان این«44    
 را نفهمند و   آن  شد که  داشته  مخفی  نکردند و از ایشان  را درک  سخن  این ولی45 ».خواهد شد
  . بپرسند  را از وی  آن ترسیدند که

   دل  خیال عیسی47 »؟  از ما بزرگتر است  یک امکد «  شد که  مباحثه  ایشان و در میان46   
   این هر که«:   گفت  ایشان و به48   و او را نزد خود برپا داشت رفت بگ ، طفلی  شده  را ملتفت ایشان
.  باشد  مرا پذیرفته  مرا پذیرد، فرستنده  باشد و هر که  کرده  کند، مرا قبول  قبول  من  نام  را به طفل

  ». خواهد بود رگ بز  شما کوچکتر باشد، همان  از جمیع زیرا هر که
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   تو دیوها را اخراج  نام  به  که  را دیدیم  استاد شخصی ای«:   گفت  داده یوحنا جواب49   
  او را ممانعت«:   بدو گفت عیسی50 ».کند  ما نمی  پیروی  رو که  آن، از  نمودیم کند و او را منع می

  ».  با شماست  ضد شما نیست مکنید زیرا هر که
   اورشلیم سوی  به  ثابت  عزم  خود را به شد، روی  می  صعود او نزدیک های روز و چون51   

گشتند تا  وارد   از بالد سامریان  بلدی  به  رفته ، ایشان  از خود فرستاده  پیش  رسوالن پس52. نهاد
  ونو چ54. بود  می  اورشلیم  عازم  رو که  ندادند از آن اما او را جای53 . بینند  او تدارک برای

 از   آتش  که  بگوییم خواهی آیا می  خداوند ای«:  را دیدند گفتند  و یوحنا این  او، یعقوب شاگردان
:   گفت  بدیشان  گردانیده  روی آنگاه55»  نیز کرد؟  الیاس  گیرد چنانکه، اینها را فرو  باریده آسمان

 را   مردم  تا جان  است  نیامده انسان پسر  زیرا که56.  هستید  روح  نوع  شما از کدام دانید که نمی«
  . دیگر رفتند ای  قریه  به پس» . دهد  تا نجات  سازد بلکه هالک

 تو  هر جا رویخداوندا، «:   بدو گفت  شخصی  راه رفتند، در اثنای  می  ایشان  که و هنگامی57   
  ها، لیکن  هوا را آشیانه مرغان و   را سوراخها است روباهان«:   گفت  وی  به عیسی58 ».  کنم را متابعت

  خداوندا اول«:  گفت» . بیا  من از عقب«:   گفت  دیگری و به59 ».  نیست  سر نهادن  را جای نسانپسر ا
 خود   مردگان بگذار مردگان«:   را گفت  وی عیسی60» .  کنم  پدر خود را دفن  تا بروم  ده مرا رخصت

  خداوندا تو را پیروی«:   دیگر گفت و کسی61 ».  کن  خدا موعظه وت ملک و و بهاما تو بر.  کنند را دفن
   که کسی«:   را گفت  وی عیسی62 ».  نمایم  خود را وداع  خانه هل تا ا  ده  رخصت  اول  لیکن کنم می

  ».باشد  خدا نمی  ملکوت ، شایسته سر نظر کند ، از پشت  دراز کرده  زدن  شخم  را به دست
  
  

   را جفت ، ایشان  فرموده  امور، خداوند هفتاد نفر دیگر را نیز تعیین از اینو بعد 10    

   بدیشان پس2 .، فرستاد  داشت  آن  خود عزیمت  که  و موضعی  هر شهری  خود به  روی  پیش جفت
  ها برای  کنید تا عمله  حصاد درخواست  از صاحب پس.   کم  و عمله حصاد بسیار است«:  گفت

  و کیسه4 . فرستم  می  گرگان ها در میان ه بر  شما را چون  من بروید، اینک3.   نماید بیرونحصاد خود 
   که ای و در هر خانه5  منمایید،  سالم  را در راه کس چ و کفشها با خود برمدارید و هی دان و توشه
 شما   باشد، سالم  خانه ر آن د  السالم  ابن  هرگاه پس6 . باد  خانه  بر این سالم گویید   شوید، اول داخل

 مفصل ده/  لوقا کتاب



1499 

 دارند بخورید   نمایید و از آنچه  توقف  خانه و در آن7 . شود  شما راجع سوی یرد واال به قرار گ بر آن
 و در هر 8 .نید مک  نقل  خانه  به  و از خانه  خود است  اجرت  مزدور مستحق و بیاشامید، زیرا که

 آنجا را شفا  و مریضان9 . شما گذارند بخورید  پیش آنچهز  رفتید و شما را پذیرفتند، ا  که شهری
 رفتید و   که  در هر شهری لیکن10 .  است  شده  شما نزدیک  خدا به  گویید ملکوت دهید و بدیشان

 از شهر شما بر ما   که  خاکی حتی11 ویید، بگ  شده  شهر بیرون  آن های  کوچه  نکردند، به شما را قبول
 .  است  شده  شما نزدیک  خدا به  ملکوت  را بدانید که  این لیکن.  افشانیم شما می، بر   است نشسته

  .تر خواهد بود  شهر سهل  آن  روز، از حالت  در آن  سدوم  حالت  که گویم  شما می و به12
 در شما ظاهر   که صیدا، زیرا اگر معجزاتی  بیت  بر تو ای ؛ وای  خورزین  بر تو ای وای«13   
 .کردند  می ، توبه  خاکستر نشسته و  در پالس  مدتی شد، هرآینه  ظاهر می  صور و صیدونشد در

   که  کفرناحوم و تو ای15 . شما آسانتر خواهد بود ، از حال در روز جزا  صور و صیدون  حالت لیکن14
  . شد  خواهی  سرنگون  جهنم ، تا به ای  افراشته  آسمان سر به

 و هر   شما را حقیر شمارد، مرا حقیر شمرده  که  و کسی د، مرا شنیده شما را شنو آنکه«16   
  ». باشد  مرا حقیر شمرده  مرا حقیر شمارد،  فرستنده که

 ما   تو اطاعت  اسم  به  خداوند، دیوها هم ای«: ، گفتند  برگشته  هفتاد نفر با خرمی  آن پس17   
 شما را  اینک19. افتد  می  از آسمان  برق  چون  که  را دیدم  شیطان من«:   گفت بدیشان18 ».کنند می

 شما ضرر هرگز  به   کنید و چیزی  را پایمال  دشمن  قوت  و عقربها و تمامی  ماران  که بخشم  می قوت
 بیشتر شاد باشید  کنند بلکه  شما می  اطاعت  ارواح  مکنید که  شادی  از این ولی20 .نخواهد رسانید

  ».  است  مرقوم  آسمان شما در ای نامه که
، تو را   و زمین  آسمان  پدر مالک ای«:   گفت  وجد نموده  در روح ، عیسی  ساعت در همان21   
.   ساختی  مکشوف  و بر کودکان  داشتی  مخفی  و خردمندان  امور را از دانایان  این  که کنم  می سپاس

:   گفت  نموده  خود توجه  شاگردان سوی و به22 ». منظور نظر تو افتاد  همچنین ه پدر، چونک  ای بلی
 پدر   که ، جز پدر و نه  پسر کیست شناسد که  نمی کس و هیچ.   است  سپرده  من  چیز را پدر به همه«

 خود   شاگردان  به و در خلوت23 ».سازد   او مکشوف  پسر بخواهد برای ، غیر از پسر و هر که کیست
  گویم  شما می زیرا به24 .بینند بینید، می  شما می  آنچه  که  چشمانی شابحالخو«:  ، گفت  فرموده التفات

شنوید،   شما می بینید، بنگرند و ندیدند و آنچه  شما می خواستند آنچه  می بسا انبیا و پادشاهان
  ».بشنوند و نشنیدند
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  تا وارث   کنم اد چه است ای«:   گفت  وی  به  امتحان ، از روی  از فقها برخاسته  یکی ناگاه25   
 »؟ خوانی  می  و چگونه  است  شده  نوشته  چه در تورات«:   گفت  وی به26 »؟  گردم  جاودانی حیات

   و تمام  توانایی  و تمام  نفس  و تمام  دل  تمام  خود را به  خداوند خدای اینکه«:  ، گفت  داده جواب27
   که  بکن چنین.   گفتی نیکو جواب«:  گفت28» . خود س نف  خود را مثل  نما و همسایه فکر خود محبت

   من و همسایه«:   گفت  عیسی  نماید، به  خود را عادل  خواست  او چون لیکن29 ».  زیست خواهی
  »؟ کیست
   دستهای ، به رفت  اریحا می سوی  به  از اورشلیم  که مردی«:   گفت  وی  در جواب عیسی30   
  اتفاقا کاهنی31. ، برفتند  واگذارده  مرده  نیم ساختند و او را ، مجروح  کرده برهنه افتاد و او را  دزدان
 نیز از آنجا عبور   الوی  شخصی همچنین32 .  دیگر رفت او را بدید از کناره  آمد، چون  می  راه از آن
  .  دیگر برفت  از کناره  آمد و بر او نگریسته ، نزدیک کرده

   بر وی  او را بدید، دلش ، چون  آمده  مسافر بود، نزد وی  که ی سامر  شخصی لیکن«33   
   واو را بر مرکب ، آنها را بست  ریخته  و شراب  او روغن ، بر زخمهای  آمده  پیش پس34.  بسوخت

شد، دو دینار   می  روانه  چون بامدادان35.  او کرد  رسانید و خدمت  کاروانسرایی ، به خود سوار کرده
، در   کنی  خرج  از این  بیش  و آنچه  باش  را متوجه  شخص  این  سرایدار داد و بدو گفت ، به درآورده

  .  تو دهم  به  مراجعت حین
   دزدان  دست  به  که  شخص  بود با آن  نفر همسایه  سه  از این  یک  نظر تو کدام  به پس«36   
  ».  کن برو و تو نیز همچنان«:   را گفت  وی عیسی» . کرد  بر او رحمت آنکه«:  گفت37» افتاد؟

 خود   خانه ، او را به  داشت  نام  مرتاه  که  شد و زنی رفتند، او وارد بلدی  می  که و هنگامی38   
اما 40 .شنید  او را می ، کالم  نشسته ی عیس  نزد پایهای  بود که  نام  مریم و او را خواهری39 . پذیرفت

   خداوند، آیا تو را باکی ای«:  ، گفت  آمده  نزدیک پس. بود  می  مضطرب ت خدم  زیادتی  بجهت مرتاه
 در  عیسی41» . کند ؟ او را بفرما تا مرا یاری  کنم  تنها خدمت  مرا واگذارد که  خواهرم  که نیست
   یک لیکن42 .  داری  و اضطراب  بسیار اندیشه ، تو در چیزهای  مرتاه ، ای  مرتاه ای«:   گفت  وی جواب

  ». نخواهد شد  از او گرفته  که ت اس  را اختیار کرده  خوب  نصیب  آن  و مریم  است چیز الزم
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   به  از شاگردانش  شد، یکی  فارغ کرد، چون  دعا می  او در موضعی  که هنگامی و11    

  ». را بیاموخت خود   شاگردان  یحیی  نما، چنانکه  ما تعلیم  را به خداوندا، دعا کردن«:   گفت وی
.  باد  تو مقدس ، نام  در آسمانی  پدر ما که ای:  دعا کنید، گویید هرگاه«:   گفت بدیشان2   
 ما را روز   کفاف نان3 . شود  نیز کرده ، در زمین  است  در آسمان  تو چنانکه اراده.  تو بیاید ملکوت

و ما را در .  بخشیم یز هر قرضدار خود را می ما ن  زیرا که  ما را ببخش و گناهان4 .  ما بده  روز به به
  ».  ده  ما را از شریر رهایی  میاور، بلکه آزمایش
،   آمده  نزد وی  شب  باشد و نصف  داشته  دوستی  از شما که کیست«:   گفت و بدیشان5   
 وارد  بر من از سفر   من  از دوستان  یکی چونکه6 ،  ده ض قر  من  به  نان  قرص  سه  دوست ای: بگوید
، زیرا   مده مرا زحمت:  گوید  در جواب  او از اندرون پس7 .  او گذارم  پیش  که  ندارم یزی و چ شده
 تو   تا به  برخاست توانم اند، نمی  خفته  با من  در رختخواب  من های  و بچه  است  در بسته ن اآل که

 خواهد   لجاجت  بجهت زد تا بدو دهد، لیکن برنخی  دوستی  علت  هر چند به گویم  شما می به8 . دهم
  . دارد، بدو خواهد داد  حاجت  و هر آنچه برخاست
.   خواهید یافت بطلبید که.  خواهد شد  شما داده  به  کنید که  سؤال گویم  شما می  به و من«9   
بطلبد، خواهد    کند، یابد و هر که  سؤال زیرا هر که10 . خواهد شد  شما بازکرده  برای هبکوبید ک

 از او   پدر باشد و پسرش  از شما که و کیست11 . خواهد شد  او باز کرده د، برای کوب  و هرکه یافت
یا اگر 12  بدو بخشد؟ ی مار  ماهی  عوض  خواهد، به  بدو دهد؟ یا اگر ماهی  خواهد، سنگی نان
  دانید چیزهای یر هستید، می شر  اگر شما با آنکه پس13  بدو عطا کند؟  بخواهد، عقربی غیمر تخم

 هر  اد به را خواهد د القدس  شما روح  زیادتر پدر آسمانی  اوالد خود باید داد، چند مرتبه نیکو را به
  ». کند  از او سؤال که

   گویا گردید و مردم  شد، گنگ  دیو بیرون کرد و چون  می  بود بیرون  گنگ  را که و دیوی14  
   دیوها بیرون  رئیس ول بعلزب  یاری دیوها را به «  گفتند که  از ایشان بعضی  لیکن15 . نمودند تعجب

 را   ایشان  او خیاالت پس17 . نمودند  از او طلب  آسمانی یتی آ  امتحان  از روی و دیگران16 ».کند می
 بر   که یا  گردد و خانه  شود، تباه  خود منقسم  برخالف  که هر مملکتی«:   گفت ، بدیشان  کرده درک
   او چگونه  شود، سلطنت  ضد خود منقسم  نیز اگر به  شیطان پس18.  گردد  شود، منهدم  منقسم خانه

 دیوها   اگر من پس19.  کنم  می  دیوها را بیرون  بعلزبول  اعانت  به  من گویید که زیرا می. پایدار بماند
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کنند؟ از   می  آنها را بیرون  که  وساطت  شما به ، پسران کنم  می  بیرون  بعلزبول  وساطت را به
،  کنم  می  خدا دیوها را بیرون  انگشت  به  هرگاه لیکن20.  بود بر شما خواهند  داوران  ایشان اینجهت
  .  است  بر شما آمده  خدا ناگهان  ملکوت هرآینه
. باشد  می و محفوظ ا  دارد، اموال  خود را نگاه ، خانه  پوشیده  مرد زورآور سالح  که وقتی«21   

 اعتماد   بدان  او را که  اسلحه ، همه  یافته  زورآورتر از او آید، بر او غلبه  شخصی اما چون22
 و   است  من ، برخالف  نیست  با من  که کسی23 .کند  می  او را تقسیم د و اموالگیر ، از او می داشت می

  .سازد  می کند، پراکنده  نمی  جمع  با من آنکه
کند و   می  گردش  آرامی  بطلب آب  بی  مکانهای  آید، به  بیرون  پلید از انسان  روح چون«24   
 را   آید، آن  چون پس25 . گردم  برمی  آمدم  بیرون از آن   خود که  خانه گوید به ، می  نیافت چون

  تر از خود برداشته دیگر، شریر  روح رود و هفت  می آنگاه26 .بیند  می  و آراسته  شده  کرده جاروب
  ».شود  بدتر می  از اوائلش  شخص گردد و اواخر آن  می  در آنجا ساکن  شده داخل

  خوشابحال«:   را گفت  آواز بلند وی  به  میان  از آن ، زنی گفت  را می  سخنان  او این چون27   
   آنانی  خوشابحال بلکه«:   او گفت لیکن28 ».  مکیدی  که  کرد و پستانهایی  تو را حمل  که  رحمی آن
  ».کنند  می  را حفظ شنوند و آن ی خدا را م  کالم که

  ای  فرقه اینان «  آغاز کرد که  گفتن نمودند، سخن  می  بر او ازدحام  مردم  که و هنگامی29   
زیرا 30 .  نبی  یونس  نخواهد شد، جز آیت عطا  بدیشان کنند و آیتی  می  طلب  آیتی شریرند که

  ملکه31 . خواهد بود  فرقه  این نیز برای   پسر انسان  شد، همچنین  نینوا آیت  اهل  برای  یونس انکهچن
   از اقصای  خواهد کرد زیرا که  حکم ، بر ایشان  برخاسته  فرقه  این  با مردم  در روز داوری جنوب
  مردم32 .  است از سلیمان بزرگتر  جا کسی در این  را بشنود و اینک  سلیمان  آمد تا حکمت زمین

   یونس  موعظه  به  خواهند کرد زیرا که  حکم ، بر ایشان  برخاسته  طبقه  با این نینوا در روز داوری
  .  است  بزرگتر از یونس ینجا کسی در ا  کردند و اینک توبه

 بر  ، بلکه بگذارد ای  یا زیر پیمانه  را در پنهانی افروزد تا آن  نمی  چراغی کس و هیچ«33   
 تو   چشم  که  مادامی ، پس  است  چشم  بدن چراغ34 . را بیند  شود روشنی  داخل ر که، تا ه چراغدان

 . بود سد باشد، جسد تو نیز تاریک اگر فا  و لیکن  است  نیز روشن  جسدت تمامی ،  است بسیط
 تو   جسم  تمامی ، هرگاه ینبنابرا36.  باشد ، ظلمت  در تو است  که  مبادا نوری  باحذر باش پس35
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   تابش  به  چراغ  که  وقتی  خواهد بود، مثل  روشن اش  باشد، همه  نداشته  ظلمت ای  باشد و ذره روشن
  ».دهد  می خود، تو را روشنایی

   او چاشت  در خانه  که  خواست  از او وعده  از فریسیان ، یکی گفت  می  سخن  که و هنگامی37   
  ، تعجب  نشست  دست ز چاشت ا  پیش  دید که  چون اما فریسی38 .  بنشست  شده خل دا پس. بخورد
  سازید ولی  را طاهر می  و بشقاب ، بیرون پیاله  فریسیان همانا شما ای«:   را گفت خداوند وی39 .نمود
 را نیز   آفرید، اندرون را  بیرون  آیا او که  احمقان ای40 .  است  و خباثت  شما پر از حرص درون

 .  شما طاهر خواهد گشت  چیز برای  همه  اینک  دهید که  دارید، صدقه  از آنچه بلکه41 نیافرید؟
  دهید و از دادرسی  را می  سبزی  و هر قسم  و سداب  از نعناع  یک  ده  که  فریسیان  بر شما ای وای42

 بر شما  وای43 . نکنید ها را نیز ترکآورید و آنباید بجا  نمایید؛ اینها را می  خدا تجاوز می و محبت
 و   کاتبان  بر شما ای وای44. دارید  می  در بازارها را دوست  و سالم  صدر کنایس  که  فریسیان ای

روند و   می  بر آنها راه  مردم  هستید که  شده  پنهان  مانند قبرهای  ریاکار زیرا که فریسیان
  ».دانند نمی

   ما را نیز سرزنش  سخنان ، بدین  معلم ای«:  ، گفت  داده جواب از فقها   یکی آنگاه45   
  نهید و خود بر آن  می  را بر مردم  گران  بارهای  فقها زیرا که  بر شما نیز ای وای « گفت46» ؟ کنی می

شما   د و پدرانکنی  مقابر انبیا را بنا می  بر شما زیرا که وای47 .گذارید  خود را نمی  انگشت ، یکبارها
 هستید، زیرا آنها  دهید و از آنها راضی  می  خود شهادت  پدران  کارهای  به پس48 . را کشتند ایشان
   که  است  خدا نیز فرموده  رو حکمت از این49 .یدساز  را می  ایشان  را کشتند و شما قبرهای ایشان

 جفا خواهند   و بر بعضی اهند کشت را خو  از ایشان  و بعضی فرستم  می  انبیا و رسوالن  ایشان سوی به
  از خون51 . شود  گرفته  طبقه  شد از این ه ریخت  عالم  از بنای  انبیا که  جمیع  خون تا انتقام50کرد، 
   فرقه  از این  که گویم  شما می  به بلی.  شد  کشته  و هیکل  مذبح  در میان  زکریا که  تا خون هابیل

   خود داخل اید که  را برداشته  فقها، زیرا کلید معرفت  بر شما ای وای52.  خواهد شد بازخواست
  ».شوید  می  مانع  را هم شوندگان  شوید و داخل نمی

 درآویختند و   با او بشدت  و فریسیان ، کاتبان گفت  می  را بدیشان  سخنان  او این و چون53   
،   او گرفته بان از ز ای بودند تا نکته  می او و در کمین54 .کردند  بسیار سؤالها از او می در مطالب

  . او بشوند مدعی
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 یکدیگر را   که  نوعی  شدند، به  جمع  از خلق  هزاران  که ، وقتی  میان و در آن12    

   که  فریسیان  از خمیرمایه  آنکه اول«.  کرد  شروع  گفتن  سخن  خود به  شاگردان کردند، به  می پایمال
   معلوم  که  مستوری و نه آشکار نشود   که  نیست  نهفته زیرا چیزی2 . کنید تیاط اح  است ریاکاری
 در   در خلوتخانه  خواهد شد و آنچه  شنیده اید، در روشنایی  گفته  در تاریکی  آنچه بنابراین3 .نگردد
   که  جسم اتالن از ق گویم  شما می ، به  من  دوستان  ای لیکن4 .بامها ندا شود اید، بر پشت گفته  گوش
 باید   از که  که دهم  می  شما نشان  به بلکه5.  مباشید  بکنند، ترسان  ندارند بیشتر از این قدرت

 از او  گویم  شما می  به بلی.  بیفکند  جهنم  به  دارد که ، قدرت  بعد از کشتن ترسید، از او بترسید که
ز آنها نزد خدا  ا  یکی  آنکه شود؟ و حال ی نم  فروخته  دو فلس  به  گنجشک آیا پنج6. بترسید
 از  ه مکنید، زیرا ک  بیم پس.   است  شده  شمرده  سر شما همه  مویهای بلکه7 .شود  نمی فراموش
  . بهتر هستید  گنجشک چندان

  گان فرشت  نیز پیش  اقرار کند، پسر انسان  من  به  نزد مردم  هر که گویم  شما می  به لیکن«8   
   خدا انکار کرده  انکار کند، نزد فرشتگان  مردم  مرا پیش اما هر که9 .را اقرار خواهد کردخدا او 

  سالقد  روح  به اما هر که.  شود آمرزیده  گوید،  پسر انسان  برخالف  سخنی و هر که10. خواهد شد
 برند،  نیان و دیوا  نزد حکام  و به  شما را در کنایس و چون11 . نخواهد شد کفر گوید آمرزیده

   ساعت  در همان زیرا که12. یید بگو  آورید یا چه  حجت  نوع  چه  و به  چگونه  مکنید که اندیشه
  ».  باید گفت  چه  که  شما را خواهد آموخت القدس روح

   پدر را با من ارث استاد، برادر مرا بفرما تا  ای«:   گفت  وی  به  جماعت  از آن و شخصی13   
  پس15» ؟  است  قرار داده  مرا بر شما داور یا مقسم  مرد، که ای«:   گفت  وی به14 ». کند تقسیم
   او از اموالش  زیاد شود، حیات  کسی  اموال  بپرهیزید زیرا اگرچه زنهار از طمع«:   گفت بدیشان
  ». نیست

.  وافر پیدا شد  محصول  دولتمند را از امالکش شخصی«:  ، گفت  آورده  ایشان  برای و مثلی16   
  پس18 . ، ندارم  خود را انبار کنم صول مح  که ؟ زیرا جایی  کنم چه:  ، گفت  با خود اندیشیده پس17

  و  حاصل  تمامی  و در آن کنم ، بزرگتر بنا می  کرده  خود را خراب ؛ انبارهای کنم  می چنین:  گفت
   اموال فراوان اندوخته  جان  ای  که  گفت  خود را خواهم و نفس19 . کرد  خواهم  خود را جمع اموال
:   را گفت خدا وی20 . بپرداز  و شادی  و شرب  اکل به و   بیارام الحال.   داری  سال  چندین  بجهت شده
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 خواهد  ، از آن که ای دوخته ان  آنچه ؛ آنگاه  تو را از تو خواهند گرفت  جان  شب  در همین  احمق ای
  ». خدا دولتمند نباشد  کند و برای  خود ذخیره  برای  که هر کسی   است همچنین21 بود؟

 شما   به  جهت از این«:   خود گفت  شاگردان  به  پس  مادیات  برای هشدار در مورد غصه22   
  جان23.  بپوشید  چه  که  بدن  برای  بخورید و نه  چه  خود که  جان  مکنید بجهت  اندیشه  که گویم می

  کنند و نه  می  زراعت  نه  کنید که  را مالحظه کالغان24.   بهتر است  از پوشاک بدن و  از خوراک
   از مرغان د مرتبه چن آیا شما به. پروراند  دارند و خدا آنها را می  انباری  و نه  گنجی حصاد و نه

   هرگاه پس26 . خود افزاید  بر قامت اند ذراعی فکر بتو  به  از شما که و کیست25 بهتر نیستید؟
 را بنگرید   چمن سوسنهای27. اندیشید می   مابقی  را ندارید، چرا برای  کاری  کوچکترین توانایی
   سلیمان  که گویم  شما می ریسند، اما به  می کشند و نه  می  زحمت  نه  آنکه کنند و حال  نمو می چگونه
   امروز در صحرا است  را که  خدا علفی رگاه ه پس28 . نبود  از اینها پوشیده  یکی ثل م  جاللش با همه

 شما  پس29 . ایمانان   سست پوشاند، چقدر بیشتر شما را ای  می شود چنین  می و فردا در تنور افکنده
  ، همه  جهان های  امت زیرا که30 . مشوید  بیاشامید و مضطرب یا چه بخورید   چه  مباشید که طالب
 خدا   ملکوت بلکه31 . دارید  چیزها احتیاج  این  به داند که  پدر شما می طلبند، لیکن  چیزها را می این

  . خواهد شد  شما افزوده  چیزها برای  این  جمیع  کنید که را طلب
 شما   را به  ملکوت  که  مرضی پدر شما است ، زیرا که  کوچک  گله  مباشید ای ترسان«32   

 را   نشود و گنجی  کهنه ها بسازید که  دهید و کیسه ه دارید بفروشید و صدق آنچه33 .عطا فرماید
 شما   خزانه  که زیرا جایی34 . نسازد ه نیاید و بید تبا  دزد نزدیک  که  جایی  نشود، در آسمان  تلف که

  .باشد  شما نیز در آنجا می ، دل است
 باشید  نند کسانیو شما ما36 . بدارید  خود را افروخته راغهای، چ  خود را بسته کمرهای«35   

 آید و در را   کند تا هروقت  مراجعت  از عروسی  وقت  چه کشند که  خود را می  انتظار آقای که
 را   آید، ایشان  چون  ایشان  آقای  که  غالمان  آن خوشابحال37 . او بازکنند  برای درنگ ، بیبکوبد

،  ده آم  را خواهد نشانید و پیش ، ایشان ته کمر خود را بس  که گویم  شما می  به هر آینه. بیدار یابد
 یابد،   را چنین  بیاید و ایشان  از شب  یا سوم  دوم و اگر در پاس38 . خواهد کرد  را خدمت ایشان

   ساعت  دزد در چه  که دانست  می خانه  اگر صاحب  را بدانید که اما این39 .  غالمان  آن خوشا بحال
 شما نیز مستعد باشید، زیرا  پس40.  زنند  نقب اش  خانه  به  که گذاشت یماند و نم آید، بیدار می می

  ».آید  می برید پسر انسان  نمی  گمان  که در ساعتی
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 ».  همه  یا بجهت  ما زدی ا برای ر  مثل  خداوند، آیا این ای«:   گفت  وی  به پطرس41   
   خود گماشته  را بر سایر خدام  او وی الی مو  و دانا که  ناظر امین  آن  کیست پس«:  خداوند گفت42

او را  آید،   چون  آقایش  که  غالم  آن خوشابحال43 . کند  تقسیم  ایشان  به در وقتش را  باشد تا آذوقه
 خود خواهد   مایملک  همه او را بر  که گویم  شما می  به هرآینه44 . یابد  کار مشغول در چنین
   زدن انجامد و به  می  طول  به  آقایم  در خاطر خود گوید، آمدن م غال  اگر آن لیکن45 . گماشت
 آید،   غالم  آن  موالی هرآینه46 کند،   شروع  و میگساریدن  و نوشیدن  خوردن  و به  و کنیزان غالمان

 را با  ، نصیبش  کرده  او نداند و او را دو پاره  که  منتظر او نباشد و در ساعتی  که در روزی
  . قرار دهد کارانخیانت

 او   اراده  تا به  و خود را مهیا نساخت  را دانست  خویش  موالی  اراده  که  غالمی اما آن«47   
   کم  کند، تازیانه  ضرب  شایسته  کارهای  نادانسته اما آنکه48 . بسیار خواهد خورد اید، تازیانه نم عمل

   امانت  زیادتر گردد و نزد هر که  مطالبه ز وی شود، ا  عطا زیاده  که  هر کسی و به. خواهد خورد
  . زیادتر خواهند کرد بیشتر نهند، از او بازخواست

اما 50.   است  در گرفته ن اگر اآل خواهم  می  چه ، پس  افروزم  در زمین  تا آتشی  آمدم من«49   
  آیا گمان51 . بسر آید  آن  که ، تا وقتی ستم ه  بسیار در تنگی  و چه  بیابم  که  است مرا تعمیدی

زیرا بعد 52 . را  تفریق گویم  شما می  به که بل ؟ نی  بخشم  بر زمین  تا سالمتی ام  آمده  من برید که می
پدر از پسر و پسر 53  از دو جدا خواهند شد؛  و سه  سه باشند، دو از  خانه  در یک  نفر که  پنج از این

 خواهند   از خارسو مفارقت  و عروس ر و خارسو از عروساز پدر و مادر از دختر و دختر از ماد
  ».نمود

 پدیـد آیـد،   از مغـرب  بینیـد که  ابـری  کـه هنگامـی«:   گفت  جماعت  آن  باز به آنگاه54   
یـد گوی وزد، می  می  باد جنوبی  دیدید که و چون55. شود  می آید و چنین  می گویید باران  می تأمـل بی

 را تمیز دهید،   و آسمان  زمین توانید صورت ، می  ریـاکاران ای56 .شـود ـد شـد و میگرمـا خواه
  کنید؟  نمی  حکم  انصاف و چرا از خود به57 شناسیـد؟  را نمی مـان ز  این  چگونه پس

، مبادا تو   از او برهی  که  کن  سعی ، در راه روی  می  خود نزد حاکم  با مدعی  که و هنگامی«58   
تو را 59 . افکند  زندان  تو را به  سرهنگ سپارد و  سرهنگ  تو را به  بکشد و قاضی ا نزد قاضیر

  ». آمد  نخواهی  آنجا هرگز بیرون، از  آخر را ادا نکنی  تا فلس گویم می
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   خون  پیالطس  خبر دادند که ، او را از جلیلیانی  آمده  بعضی  وقت در آن13    

  برید که  می آیا گمان«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی2 . بود  آمیخته  ایشان ایه قربانی را با  ایشان
   به ، بلکه نی3 دیدند؟   زحمات  چنین  رو که ین از ا  جلیل  گناهکارتر بودند از سایر سکنه  جلیلیان این

   برج  که نفری   هجده یا آن4 . خواهید شد  هالک  شما همچنین ی نکنید، همگ  اگر توبه گویم شما می
   اورشلیم  ساکن  مردمان  از جمیع برید که  می  کرد، گمان  را هالک ، ایشان  افتاده  بر ایشان در سلْوام

   هالک  شما همچنین  نکنید، همگی  اگر توبه  که گویم  شما را می حاشا، بلکه5 خطاکارتر بودند؟
  ».خواهید شد

   نمود و چون  خود غرس  در تاکستان  انجیری خت در شخصی «  را آورد که  مثل  این پس6   
 از   که آیم  می  است  سال  سه ، اینک  گفت  باغبان  به پس7 .  نیافت  بجوید، چیزی  از آن وهآمد تا می

   وی در جواب8  سازد؟  را نیز باطل چرا زمین. ر را بب ، آن یابم  و نمی  بطلبم  انجیر میوه  درخت این
ـ واال  اگر ثمر آورد  پس9 ،  کود بریزم  را کنده  تا گردش  ده  را مهلت  آن  هم امسال آقا  ، ای گفت

  ». را ببر ، آن بعد از آن
   روح  سال  هجده  مدت  که  زنی و اینک11 .داد  می  تعلیم  از کنایس ر یکی د و روز سبت10   
  او را  عیسی چون12 .در آنجا بود بایستد،   راست نستتوا ، ابدا نمی  شده  و منحنی داشت  می ضعف

 گذارد   خود را بر وی های و دست13 »! شو ص خود خال  از ضعف  زن ای«:  ، گفت  را خوانده دید وی
   نمود، از آنرو که  غضب  کنیسه  رئیس آنگاه14 .، خدا را تمجید نمود  شده  راست  در ساعت که

 باید کار   که  روز است شش«:  ، گفت  نموده وجه ت  مردم  به پس.  شفا داد  او را در سبت عیسی
  ».  در روز سبت  شفـا یابیـد، نـه در آنهـا آمده. بکنیـد

 خود   گاو یا االغ  از شما در روز سبت  ریاکار، آیا هر یکی ای«:   او گفت خداوند در جواب15   
 و   است  دختر ابراهیم  که نی ز و این16 کند؟  برد تا  سیرآبش  نمی ، بیرون را از آخور باز کرده

 بند رها   از این روز سبت او را در  بایست  بود، نمی  بسته  حال  تا به  سال  هجده  او را مدت شیطان
   شاد شدند، بسبب  گروه  آن  گردیدند و جمیع  او خجل  مخالفان  همه  را بگفت  این و چون17 »نمود؟
  . گشت ی صادر م  از وی  که  بزرگ  کارهای همه
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  دانه19؟   نمایم  تشبیه  شی  کدام ا به ر ماند و آن  چیز را می  خدا چه ملکوت«:   گفت پس18   
   گردید، بحدی  بزرگ  رویید و درخت ، پس  خود کاشت  در باغ  گرفته  شخصی  را ماند که خردلی

  ». گرفتند  آشیانه هایش  در شاخه،  هوا آمده  مرغان که
،   گرفته  زنی ماند که  را می ای خمیرمایه21 ؟  آورم  مثل  خدا چه  ملکوت رایب«:  باز گفت20   
  ». مخمر شد  تا همه  ساخت  پنهان آرد  پیمانه در سه

   شخصی که23 کرد،  سفر می  اورشلیم سوی  و بهداد  می ، تعلیم  گشته و در شهرها و دهات22   
جد و جهد کنید «24:   گفت  ایشان او به»  یابند؟ تنجا   هستند که  خداوند آیا کم ای«:   گفت  وی به

 خواهند کرد و نخواهند   دخول  طلب  بسیاری گویم  شما می  به زیرا که.  شوید  داخل تا از در تنگ
  ، در را کوبیدن  ایستاده   برخیزد و در را ببندد و شما بیرون  خانه  صاحب بعد از آنکه25 . توانست

  شما را  خواهد گفت  در جواب  وی آنگاه.   ما باز کن  خداوندا خداوندا برایآغاز کنید و گویید،
و    و آشامیدیم  در حضور تو خوردیم  که  خواهید گفت  وقت در آن26 . از کجا هستید  که شناسم نمی

جا  از ک شناسم  شما را نمی  که گویم  شما می ، به باز خواهد گفت27 .  دادی  ما تعلیم های در کوچه
   ابراهیم  خواهد بود، چون  و فشار دندان در آنجا گریه28 . دور شوید  از من  بدکاران  همه ای. هستید
  و از مشرق29  یابید  افکنده د و خود را بیرون خدا بینی  انبیا را در ملکوت  و جمیع  و یعقوب واسحاق
   هستند که  آخرین و اینک30 .  خدا خواهند نشست ، در ملکوت ه آمد  و جنوب  و شمال و مغرب

  ». خواهند بود  آخرین  که  خواهند بود و اولین اولین
  دور شو و از اینجا برو زیرا که«:  گفتند  وی ، به  آمده  روز چند نفر از فریسیان در همان31   

  ». رساند  قتل خواهد تو را به  می هیرودیس
 و  کنم  می  امروز و فردا دیوها را بیرون د، اینک گویی  روباه  آن بروید و به«:   را گفت ایشان32

  باید امروز و فردا و پس  می لیکن33 . شد  خواهم  کامل  و در روز سوم بخشم  می  را صحت مریضان
   که  اورشلیم ، ای  اورشلیم ای34 . شود  کشته  از اورشلیم  بیرون  نبی  است  محال ، زیرا که  روم فردا راه

  ، چنانکه  کنم  تو را جمع  اطفال  خواستم ، چند کرت  خود هستی  مرسلین و سنگسار کننده انبیا   قاتل
   شما خراب  شما برای  خانه اینک35 .گیرد و نخواستید  خود می بالهای را زیر   خویش های  جوجه مرغ

   است ویید مبارک گ  آید که  مـرا دیگر نخواهید دید تا وقتی  که گویم  شما می شود و به  می گذاشته
  ».آید  خداوند می  نام  به او که
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 غذا   برای  فریسیان  از رؤسای  خانه یکی ، به  در روز سبت  شد که و واقع14    

   عیسی آنگاه3 . او بود  پیش  مستسقی  شخصی ینکو ا2. بودند  او می  مراقب  درآمد و ایشان خوردن
 »؟  جایز است  شفا دادن  روز سبتآیا در«:  ، گفت کرده   را خطاب ، فقها و فریسیان  شده ملتفت

:  ، گفت  آورده  روی  ایشان و به5 .، شفا داد و رها کرد د را گرفته مر  آن پس.  ماندند  ساکت ایشان4
  پس6 » نیاورد؟  را بیرون  و فـورا آن افتـد  در چاهـی  روز سبت  یا گاوش  االغ  از شما که کیست«

  . عاجز ماندند  وی از جواب امور  در این
  را اختیار  صدر مجلس  چگونه  فرمود که  مالحظه  زد، چون  مثلی  مهمانان و برای7   

   کند، در صدر مجلس  دعوت  عروسی  تو را به  کسی چون«8 :  گفت  ایشان  به پس. کردند می
   تو و او را وعده  که  کسی  آن پس9.  باشد  خواسته  وعده  بزرگتر از تو را هم ، مبادا کسی منشین
   خواهی  صف نعال  به  روی  و تو با خجالت  بده  را جای  کس  بود، بیاید و تو را گوید این خواسته

 تو گوید،   آید به  میزبانت  که  تا وقتی  بنشین  در پایین ، رفته  باشی  کسی  مهمان  چون بلکه10 .نهاد
 خود را  زیرا هر که11 . خواهد بود  عزت ر حضور مجلسیان د تو را آنگاه!   برتر نشین  دوست ای

 از   که  کسی  آن  به پس12 ». را فرود آرد، سرافراز گردد تن خویش  گردد و هر که  سازد ذلیل بزرگ
 یا   یا خویشان  یا برادران ، دوستان  دهی  یا شام  چاشت  که وقتی«:   بود نیز گفت  خواسته او وعده

 . شود  داده ند و تو را عوض نیز تو را بخوان ، مبادا ایشان  مکن تمند خود را دعوتهمسایگان دول
 بود   خواهی  خجسته که14  کن  را دعوت  و کوران  و شالن  و لنگان ، فقیران  کنی  ضیافت  چون بلکه13

  ». تو جزا عطا خواهد شد ، به الن عاد  دهند و در قیامت  تو را عوض زیرا ندارند که
   در ملکوت  که ی کس خوشابحال«:   را شنید گفت  سخن  این  چون  از مجلسیان  یکی آنگاه15   

  پس17 . نمود  را دعوت  نمود و بسیاری عظیم   ضیافتی شخصی«:   گفت  وی به16 ».خدا غذا خورد
   همه الحال   که را گوید، بیایید زیرا  شدگان  خود را فرستاد تا دعوت  رسید، غالم  شام  وقت چون

 و   خریدم ای مزرعه:   گفت اولی.  آغاز کردند  عذرخواهی  رای  یک  به  همه لیکن18 . چیز حاضر است
 گاو   جفت پنج:   گفت و دیگری19.   مرا معذور داری  دارم  خواهش، از تو  را ببینم  آن ناچار باید بروم

  ام  گرفته زنی:   گفت سومی20.   مرا عفو نمایی  دارم ماس تو الت ، به  تا آنها را بیازمایم روم ، می ام خریده
  آنگاه.   ساخت  امور مطلع  خود را از این  موالی  آمده  غالم  آن پس21 .  بیایم توانم  نمی  سبب از اینو 

 و   و فقیران  شهر بشتاب هـای  بازارها و کوچه به:  خود فرمود  غالم ، به  نموده  غضب  خانه صاحب
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   شد و هنوز جای ودی فرم  آقا آنچه ای:   گفت  غالم پس22 . را در اینجا بیاور  و کوران ن و شال انلنگ
   بیاور تا خانه حاح ال  را به ، مردم  رفته  راهها و مرزها بیرون به:   گفت  غالم  آقا به پس23 .  است باقی
 مرا نخواهد   بودند، شام  شده  دعوت  که  از آنانی یک  هیچ گویم  شما می زیرا به24 . پر شود من

  ».چشید
  اگر کسی«26 :  گفت  بدیشان  گردانیده د، رویرفتن  او می  کثیر همراه  جمعی  که و هنگامی25   
دارد،  ن  خود را نیز دشمن  جان ، حتی  و خواهران  و اوالد و برادران  آید و پدر و مادر و زن نزد من

تواند شاگرد   نیاید، نمی  من  خود را برندارد و از عقب  صلیب و هر که27. تواند بود  نمی شاگرد من
  . گردد من

   آن  ننشیند تا برآورد خرج  باشد و اول  داشته  برجی  قصد بنای  از شما که زیرا کیست«28   
  ام نهاد و قادر بر تم  بنیادش  مبادا چون که29 ؟  دارد یا نه  کردن آن  تمام وت آیا ق را بکند که

   به ، نتوانست ه کرد  شروع  عمارتی  شخص این30  گوید،  بیند تمسخرکنان  نشد، هر که کردنش
   نشسته  اول  دیگر برود، جز اینکه  با پادشاه  مقاتله  برای  که  است  پادشاه یا کدام31 . رساند انجامش

   هزار لشکر بر وی  با بیست  که را دارد  کسی ، قدرت مقاومت  هزار سپاه  آیا با ده  نماید که تأمل
  . کند  را از او درخواست  صلح ، شروط  فرستاده ای ، ایلچی  او هنوز دور است واال چون32 د؟آی می

  تواند شاگرد من  نکند، نمی  خود را ترک  مایملک  تمام  از شما که  هر یکی  همچنین پس«33   
   زمین  برای نه35  پذیرد؟  چیز اصالح  چه د، بهد ش فاس  نمک  هرگاه  ولی  نیکو است نمک34 .شود

  ». شنوا دارد بشنود  گوش آنکه. دریزن  می  بیرونش ، بلکه  مزبله  برای  دارد و نه مصرفی
  
  

 او را بشنوند،  آمدند تا کالم  می  نزدش  به  و گناهکاران  باجگیران  همه و چون15    
  پذیرد و با ایشان  را می ، گناهکاران  شخص این«: گفتند  می کنان  همهمه  و کاتبان فریسیان2

 باشد   صد گوسفند داشته  از شما که کیست«4 : ، گفت  را زده  مثل  این ایشان   برای پس3 ».خورد می
 را   نرود تا آن  گمشده ن آ  را در صحرا نگذارد و از عقب  نود و نه  آن  شود که  از آنها گم و یکی
 و  ، دوستان  آمده  خانه و به6 گذارد،  خود می ش بر دو  شادی ، به  را یافت ن آ  چون پس5 بیابد؟

.  ام  خود را یافته  کنید زیرا گوسفند گمشده  شادی گوید با من  می طلبد و بدیشان  را می همسایگان
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هکار بیشتر  گنا  یک  توبه سبب نماید به  می  رخ  در آسمان  خوشی  منوال  بر این  که گویم  شما می به7
  . ندارند  توبه  به  احتیاج  که  عادل  نود و نه از برای
،   افروخته  شود، چراغی  گم  درهم  یک  باشد هرگاه  داشته  درهم  ده  که  است  زن یا کدام«8   
   و همسایگان ، دوستان  یافت و چون9  را بیابد؟  ننماید تا آن  تفحص  دقت  نکند و به  را جاروب خانه
   به همچنین10 . ام  را پیدا کرده  گمشده  درهم کنید زیرا  شادی با من: گوید ، می  کرده د را جمعخو

  ». کند  توبه  خطاکار که  یک سبب دهد به  می  خدا روی  فرشتگان  برای  شادی گویم شما می
در،  پ ای:   پدر خود گفت  به  پسر کوچک روزی12 . را دو پسر بود شخصی«:  باز گفت11   

و 13 . کرد  دو تقسیم  خود را بر این  او مایملک پس.   بده  من  رسد، به  من  باید به  که رصد اموالی
   عیاشی  کرد و به  بعید کوچ  ملکی ، به  کرده  جمع  داشت  پسر کهتر، آنچه  آن  که  نگذشت چندی

 دیار   در آن  سخت  بود، قحطی  نموده  را صرف  تمام و چون14 . نمود  خود را تلف نجار، سرمایهناه
   ملک  آن  از اهل  یکی ، خود را به  رفته پس15.  کرد  شروع  شدن  محتاج  و او به  گشت حادث
 خود را از   شکم  که داشت و آرزو می16 . کند  خود فرستاد تا گرازبانی ک امال  او را به وی.  پیوست
  .داد  نمی  او را چیزی کس خوردند سیر کند و هیچ  می  خوکان  که خرنوبی
   از گرسنگی و من دارند   فراوان  نان  پدرم ، چقدر از مزدوران ، گفت  خود آمده آخر به«17   
 حضور   و به  آسمان  پدر به ، ای  گفت  و بدو خواهم روم ، نزد پدر خود می برخاسته18 ! شوم  می هالک
   از مزدوران  یکی ؛ مرا چون  شوم  پسر تو خوانده  که  نیستم  آن و دیگر شایسته19 ، ام  کرده تو گناه

  .خود بگیر
 او را   پدرش اما هنوز دور بود که.  شد  پدر خود متوجه سوی ، به  برخاسته در ساعت«20   
  ، ای  را گفت پسر وی21 .، بوسید  خود کشیده  را در آغوش، او  آمده  دوان  نمود و دوان ، ترحم دیده

 .  شوم  پسر تو خوانده  که نیستم   آن  الیق  و بعد از این ام  کرده  حضور تو گناه  و به  آسمان پدر به
 بر  ، بدو بپوشانید و انگشتری  آورده  را از خانه  بهترین ، جامه  خود گفت  غالمان  پدر به لیکن22
   و شادی ا بخوریم کنید ت  ذبح  را آورده  پرواری و گوساله23 ،  بر پایهایش  کنید و نعلین ستشد

   شادی  به پس.  شد  بود، یافت  شده  گردید و گم  بود، زنده  مرده  پسر من  این زیرا که24 . نماییم
  . نمودند  شروع کردن

 ساز و  رسید، صدای   خانه  به ، نزدیک  آمده چون.  بود  او در مزرعه اما پسر بزرگ«25   
 کرد،   عرض  وی به27 ؟  چیست این: پرسید،  ود را طلبیده خ  از نوکران  یکی پس26 . را شنید رقص
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 او  ولی28 .  باز یافت  او را صحیح زیرا که   است  کرده  را ذبح  پرواری  گوساله  و پدرت  آمده برادرت
  اما او در جواب29 . نمود  او التماس  به  آمده رون بی  درآید، تا پدرش  خانه  به ،  نخواست  نموده خشم
 و   تو تجاوز نورزیده  و هرگز از حکم ام  خدمت تو کرده  من  که  سالها است ، اینک  خود گفتپدر

   آمد که  پسرت  این  چون لیکن30.   کنم  خود شادی  تا با دوستان  ندادی  من  به ای هرگز بزغاله
،   را گفت او وی31 . ردی ک  را ذبح  پرواری  گوساله او ، برای  است  کرده ها تلف  تو را با فاحشه دولت

   شادمانی بایست  می ولی32 .  تو است ، مال است   از آن من  و آنچه  هستی  با من  فرزند، تو همیشه ای
  ». گردید  بود، یافت  شده  و گم  گشت  بود، زنده  برادر تو مرده  این کرد و مسرور شد زیرا که

  
  

 از او نزد   بود که لتمند را ناظری دو شخصی«:   خود نیز گفت  شاگردان و به16    

   چیست ، این  را گفت ، وی  نموده  او را طلب پس2 .کرد  می  او را تلف  اموال د که بردن  شکایت وی
   نظارت  بعد از این  که  نیست  زیرا ممکن  خود را باز بده  نظارت ؟ حساب ام  تو شنیده  درباره که
  ارم ند  کندن  زمین گیرد؟ طاقت  می  را از من  نظارت  زیرا موالیم  کنم  چه ناظر با خود گفت3.  کنی

 خود   خانه ، مرا به  شوم  معزول  از نظارت  که  تا وقتی  کنم  چه دانستم4 .  نیز عار دارم و از گدایی
   از تو چند طلب  آقایم  گفت  یکی ، به  خود را طلبیده  آقای  از بدهکاران  هر یکی پس5. بپذیرند

 .  بنویس  بزودی  رطل  پنجاه سته خود را بگیر و نش  سیاهه بدو گفت.   روغن  صد رطل گفت6 د؟دار
 خود را بگیر   سیاهه  را گفت وی.   گندم  صد کیل  دارد؟ گفت  از تو چقدر طلب  را گفت باز دیگری7

  . و هشتاد بنویس
 در   جهان  این زیرا ابنای.  کار کرد ه، زیرا عاقالن  گفت  را آفرین ، ناظر خائن  آقایش پس«8   
   برای انصافی  بی  از مال  دوستان گویم  شما را می و من9 .تر هستند  نور عاقل  از ابنای ش خوی طبقه

   امین  در اندک آنکه10.  بپذیرند  جاودانی های  خیمه ه گردید شما را ب  فانی خود پیدا کنید تا چون
 در  و هرگاه11 . باشد  خائن  بود در کثیر هم ئن خا  در قلیل  بود و آنکه ن نیز امی باشد در امر بزرگ

   دیگری و اگر در مال12  شما بسپارد؟  را به  حقیقی  مال  که  نبودید، کیست  امین انصافی  بی مال
   شما دهد؟  خاص شما را به  مال ه ک  نکردید، کیست دیانت
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  کند و با دیگری  می  نفرت زیرا یا از یکی.  کند خدمتتواند دو آقا را   نمی  خادم هیچ«13   
  توانید خدمت خدا و مامونا را نمی. شمارد  را حقیر می پیوندد و دیگری  می ، یا با یکی محبت
  ».نمایید

  به15 .، او را استهزا نمودند را شنیده   سخنان  این  بودند همه  زر دوست  که و فریسیانی14   
.   شماست  دلهای  خدا عارف نمایید، لیکن  می  عادل  مردم  خود را پیش  هستید کهشما«:   گفت ایشان

 بود و از   یحیی  و انبیا تا به تورات16.   است ، نزد خدا مکروه  است وب مرغ  نزد انسان  آنچه زیرا که
  لیکن17 .رددگ می   آن  جد و جهد داخل  به شود و هر کس  می  خدا داده  ملکوت  به  بشارت  وقت آن

   زن هر که18 . گردد  ساقط  از تورات  نقطه یک   شود، از آنکه  زایل  و زمین  آسمان  که آسانتر است
   خویش  نکاح  را به  مردی  مطلقه  زن  بود و هر که  کند زانی  را نکاح  دهد و دیگری خود را طالق

  . باشد درآورد، زنا کرده
 بسر   با جالل  در عیاشی پوشید و هر روزه  می  و کتان رغوان ا  دولتمند بود که شخصی«19   

   که داشت و آرزو می21 گذاشتند،  او می  او را بر درگاه  که  بود ایلعازر نام  مقروح و فقیری20 .برد می
 بر  ن زبا  نیز آمده  سگان بلکه. ، خود را سیر کند ریخت  دولتمند می  آن  از خوان  که هایی از پاره

   بردند و آن  ابراهیم  آغوش ، او را به فرشتگان  فقیر بمرد و  آن باری22 .مالیدند  او می مهایزخ
، خود را در   گشوده  اموات  خود را در عالم  چشمان پس23 . کردند مند نیز مرد و او را دفندولت

 پدر  ، ای  آواز بلند گفت  به آنگاه24.  دید ور و ایلعازر را در آغوشش را از د ، و ابراهیم  یافت عذاب
 مرا   زبان  تر ساخته  آب  خود را به  تا سر انگشت  فرما و ایلعازر را بفرست  ترحم ، بر من  ابراهیم من

   زندگانی  تو در ایام خاطر آور که  فرزند به ، ای  گفت ابراهیم25 .  نار معذبم  سازد، زیرا در این خنک
 و تو   است  در تسلی ل او الحا  بد را، لیکن  ایلعازر چیزهای همچنین و   خود را یافتی  نیکوی چیزهای
خواهند از   می  که  آنانی ، چنانچه  است  عظیمی  ما و شما ورطه ، در میان  بر این و عالوه26 . در عذاب
  ای،  گفت27 . شت آنجا نزد ما توانند گذ  نشینندگان توانند و نه  نزد شما عبور کنند، نمی اینجا به
 را   تا ایشان  برادر است  مرا پنج زیرا که28 .  بفرستی  پدرم  خانه  او را به  که  دارم  تو التماس پدر به
ا  و انبیا ر ، موسی  را گفت  وی ابراهیم29 . بیایند  عذاب  مکان  این یز به ن  سازد، مبادا ایشان آگاه

  د ایشان نز  از مردگان  اگر کسی ، لیکن  ما ابراهیم پدر  ای ، نه گفت30 . را بشنوند  ایشان دارند؛ سخن
 نیز   از مردگان  و انبیا را نشنوند، اگر کسی  موسی ، هرگاه  را گفت وی31 . خواهند کرد رود، توبه

  ».  نخواهند پذیرفت برخیزد، هدایت
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   کسی بر آن   وای  لغزشها، لیکن  از وقوع البد است«:   خود را گفت و شاگردان17    

   شود و در دریا افکنده  آویخته  بر گردنش  آسیایی  سنگ بود که او را بهتر می2 . آنها شود  باعث که
 تو خطا ورزد او را   به احتراز کنید و اگر برادرت3.  دهد  را لغزش  کودکان  از این  یکی شود از اینکه

   کند و در روزی  تو گناه  به  کرت ت هف  در روزی و هرگاه4 .  کند او را ببخش  و اگر توبه  کن تنبیه
  ». ، او را ببخش کنم  می  تو گوید توبه  به ، برگشته  مرتبه هفت

 قدر   به اگر ایمان«:  خداوند گفت6 ».  ما را زیاد کن ایمان«: گفتند خداوند   به  رسوالن آنگاه5   
   شود، اطاعت ، در دریا نشانده  شده  کنده گفتید که  می  درخت افراغ  این داشتید، به  می  خردلی دانه

  .کرد شما می
 از صحرا   که  شود و وقتی  مشغول  یا شبانی  کردن  شخم  به  غالمش  از شماکه اما کیست«7   
 و   بخورم  تا شام  کن  درست گوید چیزی  آیا بدو نمی بلکه8 .  بیا و بنشین  گوید، بزودی  وی آید، به

  آیا از آن9 ؟  تو بخور و بیاشام و بعد از آن   و بنوشم  تا بخورم  کن  مرا خدمت کمر خود را بسته
 هر   به  شما نیز چون همچنین10 .  ندارم  او را بجا آورد؟ گمان  حکمهای کشد از آنکه  می  منت غالم
 بر ما   آنچه  زیرا که  هستیم منفعت  بی  غالمان  کردید، گویید که اید عمل  مأمور شده  که چیزی
  ».  بود بجا آوردیم واجب

   به و چون12 . رفت  می  و جلیل  سامره  میانهکرد از  می  اورشلیم سوی  سفر به  که و هنگامی11   
 آواز بلند  به13،   او آمدند و از دور ایستاده ل استقبا  به  ابرص  شخص  ده شد، ناگاه  می  داخل ای قریه
  بروید و خود را به«:  ، گفت  نظر کرده  ایشان او به14 ».رما ف  خداوند بر ما ترحم عیسی  ای«: گفتند
   شفا یافته  دید که  چون  از ایشان و یکی15. رفتند، طاهر گشتند  می  چون ایشان» .بنمایید  کاهن
 را  ، وی  در افتاده  روی  او به  قدم و پیش16 .کرد  بلند خدا را تمجید می صدای   به ، برگشته است
   آن  نفر طاهر نشدند؟ پس آیا ده«:   گفت  شده  ملتفت عیسی17 . بود  سامره و او از اهل. ر کردشک
و 19 »؟  غریب دا را تمجید کند جز این خ  برگشته شود که  نمی  یافت کس آیا هیچ18 کجا شدند؟  نه

  ».  است  داده  تو را نجات  ایمانت  برو که برخاسته«:  بدو گفت
 :  گفت  ایشان آید، او در جواب  می  خدا کی  ملکوت  از او پرسیدند که  فریسیان و چون20   

   ملکوت زیرا اینک.   جاست  یا فالن  در فالن  که و نخواهند گفت21 آید  نمی  خدا با مراقبت ملکوت«
   که  آرزو خواهید داشت آید که  می ایامی«:   خود گفت  شاگردان و به22 ».  شما است خدا در میان
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 یا   در فالن ، اینک  شما خواهند گفت و به23 . را بینید و نخواهید دید  انسان پسر  از روزهای زیرو
   شده  المع  زیر آسمان  جانب  از یک  که  برق زیرا چون24 . مکنید  آن ، مروید و تعاقب است ج فالن

  لیکن25 . خواهد بود نین خود همچ  در یوم  شود، پسر انسان  می  درخشان  دیگر زیر آسمان تا جانب
  . مطرود شود  فرقه بیند و از این بسیار   او زحمات  که  است  الزم اول

  که27 نیز خواهد بود،   پسر انسان مان شد، همانطور در ز  واقع  نوح  در ایام و چنانکه«26   
  فان شد، طو شتیک   داخل  نوح  چون  که گرفتند تا روزی  و شوهر می نوشیدند و زن خوردند و می می

 و خرید و   و آشامیدن  خوردن  به  شد که  لوط  در ایام  که و همچنان28 .  ساخت  را هالک  همه آمده
   آمد، آتش  بیرون  از سدوم  لوط  چون  که تا روزی29 بودند،  می  مشغول  و عمارت راعت و ز فروش

 پسر   که  روزی خواهد بود در  منوال مینبر ه30 .  ساخت  را هالک  بارید و همه نو گوگرد از آسما
 نکند تا آنها را  ، نزول  او در خانه  باشد و اسباب بام  بر پشت  روز هر که در آن31 . ظاهر شود انسان

 خواهد  هر که33.  را بیاد آورید  لوط زن32 . برنگردد  در صحرا باشد همچنین  که بردارد؛ و کسی
 خواهد   نگاه  را زنده آن کند   را هالک  آن  خواهد کرد و هر که ک را هال  خود را برهاند، آن جان

   و دیگری ه برداشت  خواهند بود، یکی  تخت  دو نفر بر یک  شب  در آن گویم  شما می به34 . داشت
   واگذارده  و دیگری ه برداشت  کنند، یکی  جا دستĤس  در یک  که و دو زن35 . خواهد شد واگذارده

در 37 ». خواهد شد  واگذارده  و دیگری  برداشته  باشند، یکی  در مزرعه و دو نفر که36 .خواهد شد
   جمع ر آنجا کرکسان باشد، د  الش  که در هر جایی«:  گفت» . خداوند کجا ای«:  گفتند  وی جواب

  ».خواهند شد
  
  

  کاهلی دعا کرد و  یشهباید هم  می  آورد در اینکه  نیز مثلی  ایشان و برای18    

 . داشت  می  از انسان  باکی و نه از خدا   ترس  نه  بود که  داوری در شهری «  که  گفت پس2 .نورزید
   به و تا مدتی4 . بگیر ، داد مرا از دشمنم گفت ی م  آمده  وی  پیش  بود که  زنی  شهر بیوه و در همان3

،   ندارم  باکی  و از مردم ترسم ز خدا نمی، هر چند ا  با خود گفت  بعد از آن  اعتنا ننمود؛ ولکن وی
   رنج ، مرا به  آمده سته، مبادا پیو رسم  داد او می دهد، به  می  مرا زحمت  زن  بیوه  این  چون لیکن5

 خود  و آیا خدا برگزیدگان7 گوید؟  می  چه انصاف  داور بی ین ا بشنوید که«:  خداوند گفت6 ».آورد
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  باشد؟  دیر غضب  ایشان  برای چه نخواهد کرد، اگر کنند، دادرسی  می غاثهروز بدو است  شبانه را که
 آیـد، آیا   پسر انسـان  چون لیکن.  را خواهد کرد  ایشان  دادرسی  زودی  به  که گویم  شما می به8

  »؟  خواهـد یافـت  را بر زمیـن ایمـان
 را  دند و دیگران بو  عادل داشتند که  بر خود اعتماد می  که  بعضی  را آورد برای  مثل و این9   
  آن11.  کنند  رفتند تا عبادت  هیکل  باجگیر به  و دیگری  فریسی دو نفر یکی « که10 شمردند حقیر می
   حریص  سایر مردم  مثل  که کنم  خدایا تو را شکر می ، بدینطور با خود دعا کرد که  ایستاده فریسی
 پیدا   و از آنچه دارم  می  روزه دو مرتبه  هر هفته12 . باجگیر  این مثل   و نه  نیستم و زناکار و ظالم

   آسمان سوی  خود را به  چشمان ، نخواست  باجگیر دور ایستاده اما آن13 . دهم  می  یک ، ده کنم می
   این که  گویم  شما می به14 . فرما  گناهکار ترحم ، خدایا بر من  گفت  خود زده  سینه  به بلند کند بلکه

   خود را برافرازد، پست  دیگر، زیرا هر که  آن  خالف  به  خود رفت  خانه  به  شده  کرده ، عادل شخص
  ». یابد  سازد، سرافرازی  را فروتن  خویشتن گردد و هرکس

 دیدند،   چون اما شاگردانش.  گذارد  بر ایشان  آوردند تا دست  را نیز نزد وی  اطفال پس15   
 آیند و  ها را واگذارید تا نزد من بچه«:  ، گفت  را خوانده  ایشان  عیسی ولی16 . دادند  نهیب را ایشان
   هر که گویم  شما می  به هرآینه17 .  اینها است  مثل  خدا برای کوت مکنید، زیرا مل  را ممانعت ایشان
  ». نگردد  آن  نپذیرد، داخل  طفل  خدا را مثل ملکوت
 را   جاودانی حیات تا   کنم  استاد نیکو چه ای«:  ، گفت  نموده  سؤال ا از وی از رؤس و یکی18   
یکو  ن کس  هیچ  آنکه  و حال گویی  مرا نیکو می از بهر چه«:   را گفت  وی عیسی19 »؟  گردم وارث
  دروغ   منما، شهادت ، دزدی  مکن ، قتل زنا مکن:  دانی  را می احکام20 . خدا باشد  که  جز یکی نیست
 ». ام  داشته  خود نگاه ز طفولیت اینها را ا جمیع«:  گفت21» . دار  و پدر و مادر خود را محترم مده

   و به  بفروش  داری آنچه.   است  چیز باقی هنوز تو را یک«:   را شنید، بدو گفت  این  چون عیسی22
 را شنید   این چون23 ».  کن بعت مرا متا  آمده ؛ پس ت داش  خواهی  گنجی  در آسمان  که فقرا بده
 دشوار  چه«:   دید گفت  او را محزون  چون اما عیسی24.   داشت  فراوان  دولت ، زیرا که  گشت محزون
 از   آسانتر است  سوزن  شتر از سوراخ زیرا گذشتن25 . خدا شوند  ملکوت  داخل لتمندان دو  که است
او 27»  یابد؟ تواند نجات  می  که پس«:  گفتند نوندگاناما ش26 ».خدا   در ملکوت  دولتمندی دخول
  ».  است ، نزد خدا ممکن  است حال م  نزد مردم آنچه«:  گفت
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:   گفت  ایشان به29 ». کنیم  تو می ، پیروی  کرده رک چیز را ت  ما همه اینک«:   گفت پطرس28   
  د را بجهت یا اوال  یا برادران  یا زن  یا والدین  خانه  که  نیست ، کسی گویم  شما می  به هرآینه«

   جاودانی  حیات  آینده  چند برابر بیابد و در عالم  عالم  در این جز اینکه30  کند،  خدا ترک ملکوت
  ».را

   زبان  به  و آنچه رویم  می  اورشلیم  به اینک«:   گفت  ایشان ، به  را برداشته  دوازده  آن پس31   
  ها تسلیم  امت  او را به زیرا که32 . خواهد رسید  انجام ، به  است ه شد  نوشته سان پسر ان انبیا درباره

  ، او را خواهند کشت  زده و تازیانه33 ،  انداخته  بر وی  دهان ، آب ده کر حرمتی کنند و استهزا و بی می
   از ایشان  سخن ن امور نفهمیدند و ای  از این  چیزی اما ایشان34 ».  خواهد برخاست و در روز سوم

  . نکردند ، درک گفت  می  شد و آنچه  داشته مخفی
   صدای و چون36 . بود  نشسته  بر سر راه  گدایی  بجهت  اریحا رسید، کوری  نزدیک و چون35   
 درگذر   ناصری عیسی«: گفتندش37 »؟  چیز است چه«: ند شنید، پرسیدگذشت  می  را که گروهی
و هرچند 39 ». فرما  ترحم  پسر داود، بر من ، ای  عیسی ای«:   گفت  برآورده فریاد در حال38» . است
پسر  « زد که  شود، او بلندتر فریاد می دادند تا خاموش  می رفتند، او را نهیب  می  پیش  که آنانی

  زدیک ن  چونو.  بیاورند ، فرمود تا او را نزد وی  ایستاده  عیسی آنگاه40 ». فرما  ترحم داودا بر من
» .  خداوند، تا بینا شوم ای«:  کرد عرض» ؟  تو بکنم  برای خواهی  می چه«:  گفت41 ،  پرسیده شد از وی

، خدا را   یافته  بینایی در ساعت43 ».  است  تو را شفا داده  ایمانت بینا شو که«:   گفت  وی  به عیسی42
  . خواندند ا دیدند، خدا را تسبیحر   این  چون  مردم  او افتاد و جمیع  از عقب تمجید کنان

  
  

   رئیس  که  نام  زکی  شخصی  ناگاه که2 . گذشت ، از آنجا می د اریحا شده وار پس19    

  ا کوتاه، زیر  نتوانست  خلق  و از کثرت  کیست  را ببیند که  عیسی خواست3  و دولتمند بود، باجگیران
   راه  از آن خواست می او  رآمد تا او را ببیند، چونکه ب  افراغی  بر درخت  دویده  پیش پس4 .قد بود

 و   بشتاب  زکی ای«:  ، او را دید و گفت  رسید، باال نگریسته  مکان  آن  به  عیسی و چون5 .عبور کند
   خرمی ، او را به  شده  پایین  زودی  به پس6» .  تو بمانم  باید امروز در خانه  زیر بیا زیرا که به

  . پذیرفت
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   میهمانی اهکار به گن  شخصی در خانه « گفتند که  می کنان  را دیدند، همهمه  این  چون و همه7   
 فقرا   خود را به  مایملک  خداوند نصف  ای الحال«:   خداوند گفت ، به  برپا شده اما زکی8 ».  است رفته
:   گفت  وی  به عیسی9» . کنم ی، چهار برابر بدو رد م  باشم  گرفته  ناحق از کسی  و اگر چیزی دهم می

 پسر  زیرا که10 .  است  پسر ابراهیم  هم  شخص ین ا زیرا که.  پیدا شد  خانه  در این امروز نجات«
  ». بخشد  را بجوید و نجات  گمشده تا  است  آمده انسان

 بود و  لیم اورش  به  نزدیک  آورد چونکه  زیاد کرده  را شنیدند، او مثلی  این  ایشان و چون11   
  شخصی«:   گفت پس12 . ظهور کند  زمان باید در همان ی خدا م  ملکوت بردند که  می  گمان ایشان
   نفر از غالمان  ده پس13 . کند  مراجعت  خود گرفته  برای  دیار بعید سفر کرد تا ملکی  به شریف

   او، چونکه  والیت اما اهل14 . ا بیایم کنید ت  فرمود، تجارت  سپرده  ایشان  قنطار به ، ده خود را طلبیده
   بر ما سلطنت  شخص  این خواهیم  گفتند، نمی  او فرستاده  در عقب داشتند، ایلچیان  می او را دشمن

  .کند
 نقد   ایشان  به  را که  غالمانی  بود، فرمود تا آن  کرده ، مراجعت  را گرفته  ملک و چون«15   
 آقا  ، ای  گفت  آمده  اولی پس16 .  است  سود نموده  چه مد هر یکه بود حاضر کنند تا بف سپرده

   امین  بر چیز کم  نیکو؛ چونکه  غالم ای ، آفرین بدو گفت17 .  است  آورده  قنطار دیگر نفع هقنطار تو د
 .  است  قنطار سود کرده ر تو پنج آقا قنطا ، ای  گفت  آمده و دیگری18 . شو  شهر حاکم ، بر ده بودی

 قنطار تو موجود   آقا اینک ، ای  گفت  آمده و سومی20 .  کن  شهر حکمرانی رمود، بر پنجاو را نیز ف19
  آنچه.   هستی  مرد تندخویی  چونکه  از تو ترسیدم زیرا که21 . ام  داشته  نگاه ای ا در پارچه ر ، آن است

   بر تو فتوی  خودت ، از زبان  گفت  وی به22 . کنی  درو می ای  نکاشته ز آنچه و ا داری ، برمی ای نگذارده
 و  ام  را نگذاشته  آنچه دارم  برمی  که  هستم  مرد تندخویی  من  که ای دانسته.  شریر  غالم ، ای دهم می

 را   آن م آی  تا چون  نگذاردی  نقد مرا نزد صرافان  چه  برای پس23.  ام  را نپاشیده  آنچه کنم درو می
   ده  صاحب ید و به بگیر  شخص  فرمود، قنطار را از این  حاضرین  به پس24؟   کنم فتبا سود دریا
 دارد   هر که  به گویم  شما می زیرا به26.  قنطار دارد  ده  خداوند، وی ی او گفتند، ا به25 .قنطار بدهید

   که منان من دش اما آن27 . خواهد شد دارد نیز از او گرفته   ندارد آنچه  شود و هر که داده
  ». رسانید  قتل  به  من  پیش خته، در اینجا حاضر سا  نمایم  حکمرانی  بر ایشان نخواستند من

 و   فاجی بیت   نزدیک و چون29.  گردید  اورشلیم ، متوجه  رفته ، پیش  را گفت  این و چون28   
   آن به«:  گفت30،  را فرستاده خود  ر از شاگردان رسید، دو نف  زیتون  به'  مسمی یا بر کوه عن بیت
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   که  خواهید یافت  بسته  االغی  شدید، کره  آن  داخل  بروید و چون  شما است  روی  پیش  که ای قریه
 را   شما گوید، چرا این  به و اگر کسی31 .یاورید ب  را باز کرده آن.   هرگز سوار نشده  بر آن کس هیچ

   بدیشان انکه چن  آن  رفته  فرستادگان پس32 ». دارد  او را الزمگویید خداوند   وی کنید، به باز می
 را باز  چرا کره«:  گفتند  ایشان   به کردند، مالکانش  را باز می  کره و چون33 . بود یافتند گفته
 خود را   آوردند و رخت  نزد عیسی  او را به پس35» . دارد خداوند او را الزم«: ندگفت34» کنید؟ می

   خود را در راه های  جامه رفت  او می  که و هنگامی36 . را سوار کردند ، عیسی  افکنده بر کره
  .گستردند می

 آواز  ، به  کرده  شادی  شاگردانش  رسید، تمامی  زیتون  کوه  سرازیری  به  نزدیک و چون37   
: گفتند و می38 .ودند ب  از او دیده  که قواتی   همه سبب  کردند، به  شروع بلند خدا را حمد گفتن

  علیین' اعلی در   و جالل  در آسمان  خداوند؛ سالمتی  نام آید به  می  که  پادشاهی  باد آن مبارک«
 ». نما  خود را نهیب اد شاگـردان است ای«:  بدو گفتند  میان  از آن  از فریسیان  بعضـی آنگاه39 ».باد
   سنگها به  شونـد، هرآینـه  اگـر اینهـا ساکت ویـمگ  شمـا می به«:   گفت  ایشـان او در جـواب40

  ».صدا آیند
اگر تو نیز «:  گفت42 ،  گشته  گریان  کرد بر آن نظاره شهر را ،  شده  نزدیک و چون41   

   تو پنهان از چشمان   الحال شد، الکن  تو می  سالمتی  باعث  زمان خود، آنچه  در این  هم دانستی می
ز ، ا  کرده  گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه  دشمنانت آید که  بر تو می را ایامیزی43 .  است گشته

 خواهند افکند و   تو بر خاک  را در اندرون و تو را و فرزندانت44 . خواهند نمود  محاصره هر جانب
  ».  تفقد خود را ندانستی  ایام  زیرا که  نخواهند گذاشت  بر سنگی در تو سنگی

   بیرون ند، بهکرد  می  در آنجا خرید و فروش  را که  شد، کسانی  هیکل  داخل و چون45   
  ن شما آ  لیکن  است  عبادت  خانه  من  خانه  که  است مکتوب«:   گفت  ایشان و به46 . آغاز کرد نمودن

 و اکابر  تبان و کا  کهنه داد، اما رؤسای  می  تعلیم و هر روز در هیکل47 ».اید  ساخته  دزدان را مغاره
 بودند   بر او آویخته  مردم  تمامی  کنند زیرا که و نیافتند چه48 .کردند  او می  نمودن  قصد هالک قوم
  . از او بشنوند که
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   و بشارت  تعلیم  را در هیکل  او قوم  که  شد هنگامی اقع روزها و  از آن روزی20    

   این  قدرت  چه  به  ما بگو که به«:  گفتند  وی به2،   آمده  با مشایخ  و کاتبان  کهنه  رؤسای داد که می
 نیز از  من«:   گفت  ایشان در جواب3 »؟  است  تو داده  را به  قدرت ن ای  که  و کیست کنی کارها را می

 با خود  ایشان5 »؟  بود یا از مردم  از آسمان ییتعمید یح4 . بگویید  من به.  پرسم  می چیزیشما 
 از  و اگر گوییم6  نیاوردید؟  او ایمان وید چرا به گ ، هرآینه  از آسمان اگر گوییم « ، گفتند که هاندیشید
ند  داد  جواب پس7 ».  است  نبی  یحیی د کهدارن  می  ما را سنگسار کنند زیرا یقین  قوم ، تمامی انسان
   کارها را به  این  که گویم ا را نمی نیز شم من«:   گفت  ایشان  به عیسی8 ». از کجا بود دانیم نمی « که
  ». آورم  بجا می قدرت  چه

   باغبانانش  کرد و به  غرس  تاکستانی شخصی «  که  گرفت  گفتن  مردم  را به  مثل و این9   
 بدو   باغ  فرستاد تا از میوه  نزد باغبانان ، غالمی و در موسم10 . سفر کرد  مدیدی ، مدت سپرده
او را نیز .  نمود  دیگر روانه  غالمی پس11 . بازگردانیدند دست ، تهی را زده او  باناناما باغ. سپارند
   مجروحاو را نیز.  فرستاد و باز سومی12 . بازگردانیدند دست ، تهی  کرده حرمت ، و بی  زده تازیانه
 شاید  فرستم ی خود را م ؟ پسر حبیب  کنم ، چه  گفت  باغ  صاحب آنگاه13 . افکندند ، بیرون ساخته
   گفتند، این  او را دیدند، با خود تفکرکنان  باغبانان اما چون14 . خواهند نمود بینند احترام  او را چون
،   افکنده  بیرون  او را از باغ در حال15 . از آن ما گردد  تا میراث بکشیمباشد، بیایید او را   می وارث
  ، باغ  کرده  را هالک او خواهد آمد و باغبانان16رد؟  خواهد ک  چه  بدیشان  باغ  صاحب پس. کشتند
  ».حاشا«:  شنیدند گفتند  چون پس» . خواهد سپرد  دیگران را به

 رد   معماران  را که ، سنگی  چیست  نوشته  این  معنی پس«:  ، گفت  نظر افکنده  ایشان به17   
   بر کسی  افتد خرد شود، اما اگر آن  سنگ  بر آن و هر که18 ؟  است  شده  سر زاویه دند، همانکر

 او را   ساعت  در همان  خواستند که  و کاتبان  کهنه  رؤسای آنگاه19 »؟  خواهد ساخت بیفتد او را نرم
  . بود  زده  ایشان  را درباره ل مث  این  دانستند که  ترسیدند زیرا که  از قوم گرفتار کنند، لیکن

،   از او گرفته نمودند تا سخنی  می  خود را صالح  فرستادند که ، جاسوسان  او بوده و مراقب20   
   تو به  که دانیم  استاد می ای«: ، گفتند  نموده  از او سؤال پس21 . بسپارند  والی  و قدرت  حکم بهاو را 
   صدق  خدا را به ریق ط ، بلکه کنی  نمی  روداری  و از کسی دهی  می  و تعلیم رانی  می  سخن راستی

   را درک  مکر ایشان او چون23» ؟  یا نه  قیصر بدهیم  به یه جز  که آیا بر ما جایز هست22 . آموزی می
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 و  صورت.  دهید  نشان  من  به دیناری24 کنید؟  می  امتحان  چه مرا برای«:   گفت کرد، بدیشان
 قیصر   مال پس«:   گفت ان ایش او به25 ». از قیصر است«:  گفتند در جواب  ایشان» ؟  از کیست رقمش
   در نظر مردم  سخنی  نتوانستند او را به  چون پس26 ». خدا  خدا را به  کنید و مال قیصر رد را به
  . ماندند ، ساکت  شده  او در عجب  سازند، از جواب ملزم

: ندگفت28،   کرده  سؤال ، از وی  آمده یش هستند، پ  منکر قیامت  که  از صدوقیان و بعضی27   
 باشد بمیرد و   داشته  زن  که  را برادری  اگر کسی  که  است  ما نوشته  برای  استاد، موسی ای«
   هفت پس29 . آورد  برادر خود نسلی  تا برای را بگیرد  زن  آن  شود، باید برادرش اوالد فوت بی

، او نیز   را گرفته  زن  آن بعد دومین30.  شد ، فوت ، اوالد ناآورده  گرفته  زن  اولی برادر بودند که
و 32 .، مردند  فرزند ناآورده  و همه  تا هفتمین  و همچنین  او را گرفت  سومین پس31. اوالد بمرد بی

  زیرا که خواهد بود،   از ایشان  یک  کدام ، زن  در قیامت پس33 .  یافت  نیز وفات  زن ، آن همهبعد از 
  » او را داشتند؟ هر هفت
. شوند  می  کرده کنند و نکاح  می  نکاح  عالم  این ابنای«:   گفت  ایشان ر جواب د عیسی34   

  کنند و نه  می  نکاح  شوند، نه  از مردگان  قیامت  و به  عالم  آن  به  رسیدن  مستحق  که  آنانی لیکن35
   و پسران رشتگان ف  مثل  که  جهت  دیگر بمیرند از آن  که  نیست زیرا ممکن36 .شوند  می  کرده نکاح

 نیز در ذکر  خیزند، موسی  برمی  مردگان و اما اینکه37 . هستند  قیامت  پسران ند، چونکهباش خدا می
  و حال38 . خواند  یعقوب  و خدای  اسحاق ی و خدا  ابراهیم  خداوند را خدای  داد، چنانکه  نشان بوته
   بعضی پس39 ». هستند  نزد او زنده  زیرا همه.  است  زندگان  خدای  بلکه  نیست  مردگان  خدای آنکه

   که  نداشت  آن  جرأت کس  هیچ و بعد از آن40 ».  استاد، نیکو گفتی ای«: گفتند   در جواب از کاتبان
  . کند  سؤالی از وی

  و خود داود در کتاب42   پسر داود است  مسیح گویند که ی م چگونه«:   گفت  ایشان  به پس41   
انداز   تو را پای نانتا دشم43   بنشین  من  راست  دست  به  گفت  خداوند من گوید، خداوند به زبور می
  »باشد؟  پسر او می خواند، چگونه  داود او را خداوند می  چون پس44؟  تو سازم
   که بپرهیزید از کاتبانی«46 :  خود گفت  شاگردان شنیدند، به  می  قوم  تمامی و چون45   

 در ضیافتها   و باال نشستن  در بازارها و صدر کنایس پسندند و سالم  دراز را می  در لباس خرامیدن
اینها . دهند  می  طول  ریاکاری بلعند و نماز را به  را می  زنان  بیوه های و خانه47 .دارند  می را دوست

  ». هند یافت شدیدتر خوا عذاب
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و 2 .اندازند  می المال ود را در بیت خ یای هدا  را دید که ، دولتمندانی ر کردهو نظ21    

   بیوه  این گویم  شما می  به هرآینه«:   گفت پس3.   در آنجا انداخت  دو فلس د که فقیر را دی  زنی بیوه
 خدا انداختند،   خود در هدایای  از زیادتی  ایشان  همه زیرا که4 .  آنها بیشتر انداخت یر از جمیعفق

  ».  را انداخت  خویش  معیشت  خود تمامی حتیاج از ا  زن  این لیکن
   است  شده  و هدایا آراسته  خوب  سنگهای  به کردند که  می  ذکر هیکل  بعضی و چون5   
   به نکه نشود، مگر ای  گذارده  بر سنگی بینید، سنگی  می  که  چیزهایی  از این آید که  می ایامی«6:  گفت

شود و   می  واقع  امور کی  این  استاد پس ای«: ، گفتند  نموده او سؤالو از 7 ». خواهد شد زیر افکنده
   بسا به زیرا که.  نشوید  گمراه  کنید که احتیاط«:  گفت8 »؟  چیست  وقایع  این  شدن نزدیک  عالمت

  و چون9 . مروید  ایشان  از عقب پس.  است   نزدیک  و وقت  هستم  من  که  خواهند گفت  آمده  من نام
   لیکن ست ضرور ا  امور اول  این  وقوع  مشوید زیرا که اخبار جنگها و فسادها را بشنوید، مضطرب

  ».  نیست انتهادر ساعت
و 11.  خواهند کرد  مقاومت با مملکتی   و مملکتی  با قومی قومی«:   گفت  ایشان  به پس10   
   از آسمان  بزرگ  و عالمات  هولناک ی در جایها و قحطیها و وباها پدید و چیزها  عظیم های زلزله

  ، شما را به  خواهند کرد و جفا نموده اندازی ، بر شما دست  همه  از این و قبل12 .ظاهر خواهد شد
  و این13 . خواهند برد  من  نام  بجهت کام و ح  و زندانها خواهند سپرد و در حضور سالطین کنایس
،   آوردن ت حج  برای  خود قرار دهید که در دلهای  پس14 . خواهد انجامید  شهادت  شما به برای

   شما با آن  دشمنان  همه  داد که  خواهم  و حکمتی  شما زبانی  به  من زیرا که15  نکنید، پیشتر اندیشه
 خواهند   تسلیم  و دوستان  و خویشان  و برادران و شما را والدین16 . نتوانند نمود  و مباحثه مقاومت
   شما را نفرت  من م نا  جهت  به  مردم و جمیع17 . خواهند رسانید  قتل  شما را به از عضیکرد و ب

  . صبر دریابید  خود را به جانهای19 . نخواهد شد  از سر شما گم  مویی ولکن18 .خواهند کرد
   آن ی خراب نید که بدا ، آنگاه  است  شده  لشکرها محاصره  به  اورشلیم  بینید که و چون«20   
   در شهر باشد، بیرون  فرار کند و هر که  کوهستان  باشد، به  در یهودیه  هر که آنگاه21 .  است رسیده

   مکتوب تا آنچه،   انتقام  ایام  است  همان زیرا که22.  شهر نشود  در صحرا بود، داخل رود و هر که
   بر روی  سخت ، زیرا تنگی  ایام  آن در  و شیردهندگان  بر آبستنان  وای لیکن23 . شود  تمام است
   جمیع  شمشیر خواهند افتاد و در میان  دم و به22.  خواهد شد  حادث  قوم  بر این  و غضب زمین
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   انجام ها به  امت ها خواهد شد تا زمانهای  امت  پایمال  و اورشلیم  خواهند رفت  اسیری ها به امت
  .رسد

   از برای  و حیرت  تنگی  خواهد بود و بر زمین  عالمات گان و ستار  و ماه و در آفتاب«25   
 خواهد کرد از   ضعف  مردم و دلهای26 . دریا و امواجش   شوریدن سبب  خواهد نمود به ها روی امت
.  خواهد شد  متزلزل  آسمان شود، زیرا قوات  ظاهر می  مسکون  برربع  که  وقایعی  و انتظار آن خوف

  .آید  می  عظیم  و جالل  با قوت  سوار شده  بر ابری  را خواهند دید که نسان پسر ا و آنگاه27
   که ت جه  خود را بلند کنید از آن ، سرهای  شده  چیزها بشود، راست  این  ابتدای و چون«28   
 را  سایر درختان انجیر و  درخت «  که  گفت  مثلی  ایشان و برای29 ».  است  شما نزدیک خالصی
 و 31.   است  نزدیک  تابستان دانید که کند، خود می  می بینید شکوفه  می  چون که30  نمایید، مالحظه
 .  است  شده  خدا نزدیک  ملکوت هشود، بدانید ک  می  امور واقع  این  بینید که  شما نیز چون همچنین

 و  آسمان33.   نخواهد گذشت  فرقه  نشود، این  امور واقع  این  تا جمیع  که گویم  شما می  به هرآینه32
  . نخواهد شد  زایل  من  سخنان کنشود لی  می  زایل زمین

،   دنیوی های  و اندیشه  و مستی  شما از پرخوری  کنید مبادا دلهای  خود را حفظ پس«34   
  ن زمی  روی  تمام  سکنه  بر جمیع  دامی  مثل زیرا که35 . بر شما آید  روز ناگهان د و آن گرد سنگین

   این  از جمیع  شوید که  آن ، بیدار باشید تا شایسته  دعا کرده  در هر وقت پس36. خواهد آمد
و روزها را 37 ». بایستید  و در حضور پسر انسان یابید  نجات  خواهد پیوست  وقوع  به  که چیزهایی
و هر بامداد 38 .برد  سر می  به  زیتون  به عروف م ، در کوه  رفته داد و شبها بیرون  می  تعلیم در هیکل

  . او را بشنوند شتافتند تا کالم  می  در هیکل  نزد وی قوم
  
  

 و   کهنه رؤسای2 شد،  نزدیک   است  معروف  فصح  به  عید فطیر که و چون22    

  . ترسیدند  از قوم انند، زیرا که رس  قتل  او را به  چگونه بودند که  مترصد می کاتبان
و 4 ،  گشت  بود داخل  دوازده  آن له از جم  که  اسخریوطی  به'  مسمی ر یهودای د اما شیطان3   
  ایشان5 . کند  تسلیم  ایشان  او را به ه چگون  گفتگو کرد که  سپاه  و سرداران  کهنه  با رؤسای او رفته
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   برآمد که ، در صدد فرصتی  کرده و او قبول6 . دهند  وی  به  نقدی د بستند که، با او عه شاد شده
  . کند  تسلیم  ایشان  به  از مردم اورا در نهانی

 و یوحنا را  پطرس8  کنند رسید،  را ذبح  فصح بایست  می  در آن  روز فطیر که اما چون7   
در کجا  «: گفتند  وی به9 ».  کنید تا بخوریم  ما آماده هت را بج بروید و فصح«:  ، گفت فرستاده

   با سبوی  شهر شوید، شخصی  داخل  که  هنگامی اینک«:   را گفت ایشان10 »؟  مهیا کنیم خواهی می
 گویید،   خانه  صاحب و به11  بروید،  وی  او درآید، از عقب ه ک ای  خانه به. خورد  شما برمی  به آب

او 12 .  خود بخورم  را با شاگردان فصح   تا در آن  کجا است گوید مهمانخانه استاد تو را می
   به  چنانکه  رفته پس13 ».خواهد داد؛ در آنجا مهیا سازید   شما نشان  به  و مفروش  بزرگ ای خانهباال

  . کردند  را آماده  بود یافتند و فصح  گفته ایشان
  نهایت  بی اشتیاق«:   گفت  ایشان و به15 .  بنشست  رسول  رسید، با دوازده  وقت و چون14   
 دیگر   از این گویم  شما می زیرا به16 .  را با شما بخورم  فصح ، این مدن دی  از زحمت  پیش  که داشتم
 را  این«:  ، شکر نمود و گفت  گرفته ای  پیاله پس17» . شود  خدا تمام  در ملکوت  که  تا وقتی خورم نمی
 مو   میوهز خدا نیاید، ا  تا ملکوت  که گویم  شما می زیرا به18 . کنید  خود تقسیم رید و در میانبگی

   است این«:   داد و گفت  ایشان ، به  کرده ، شکر نمود و پاره  را گرفته و نان19 ». نوشید دیگر نخواهم
 را   پیاله  بعد از شام و همچنین20 ». بجا آرید  یاد من  را به  اینشود؛  می  شما داده  برای  که جسد من
   اینک لیکن21 .شود  می  شما ریخته  برای  که ن م ن در خو  عهد جدید است  پیاله این«:   و گفت گرفت
   آنچه  برحسب  پسر انسان زیرا که22 .  است  در سفره کند با من  می م مرا تسلی  که  کسی  آن دست

  ». کند  او را تسلیم  که  کسی  بر آن  وای رود لیکن ، می مقدر است
 کار   این  باشد که ایشان از   یک  کدام  که  پرسیدن  کردند به  از یکدیگر شروع آنگاه23   
   به آنگاه25 .باشد  بزرگتر می  از ایشان  یک  کدام  نیز افتاد که  نزاعی  ایشان در میان و24بکند؟ 
 .خوانند  می نعمت کام خود را ولیکنند و ح  می  سروری ها بر ایشان  امت سالطین«:   گفت ایشان

زیرا 27 .  خادم کوچکتر باشد و پیشوا چون  بزرگتر از شما مثل   مباشید، بلکه  شما چنین لیکن26
؟   است  نشسته  آنکه  کند؟ آیا نیست  خدمت  غذا نشیند یا آنکه  به ؟ آنکه  بزرگتر است یک کدام
   به  با من  من انهای در امتح باشید که  می و شما کسانی28.   هستم  خادم  شما چون در میان   من لیکن

تا در 30  مقرر فرمود،  من  برای  پدرم  چنانکه دهم  شما قرار می  برای  ملکوتی و من29 .سر بردید
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   داوری  اسرائیل  سبط ده بر دواز  بخورید و بنوشید و بر کرسیها نشسته  من  از خوان  من ملکوت
  ».کنید

   گندم ون شما را چ  خواست  شیطان ، اینک  شمعون ، ای  شمعون ای«:   خداوند گفت پس31   
  ی کن  تو بازگشت  که  نشود؛ و هنگامی  تلف  تا ایمانت  تو دعا کردم  برای  من لیکن32  کند، غربال

 و در   در زندان  حتی روم با تو ب  که  خداوند حاضرم ای«:   گفت  وی به33 ». خود را استوار نما برادران
 انکار   مرتبه  سه  باشد که  نزده  بانگ س، امروز خرو  پطرس  ای گویم تو را می«:  گفت34 ». موت

 و  دان  و توشه کیسه  شما را بی  که هنگامی«:   گفت  ایشان و به35 ». شناسی را نمی م  کرد که خواهی
 هر  ن اآل لیکن«:   گفت  ایشان  به پس36» . هیچ«: گفتند»  شدید؟ ز محتاج چی  هیچ ، به  فرستادم کفش
 خود را  ه شمشیر ندارد جام  که  را و کسی دان  توشه بردارد و همچنین را   دارد، آن  کیسه که

 با   رسید، یعنی  انجام باید به  می  در من  نوشته  این  که گویم  شما می زیرا به37 . را بخرد ، آن فروخته
 خداوند  ای«: گفتند38 ».، انقضا دارد  است  من در خصوص   شد؛ زیرا هر چه  محسوب گناهکاران

  ».  است کافی«:   گفت  ایشان  به». دو شمشیر اینک
و 40 . او رفتند  از عقب  و شاگردانش  رفت  زیتون  کوه ، به  شده  بیرون  عادت و برحسب39   
   به و او از ایشان41 ». نیفتید دعا کنید تا در امتحان«:   گفت  ایشان  رسید، به  موضع  آن  به چون

   پیاله  این  پدر اگر بخواهی ای«42:  ، گفت  زانو درآمد و دعا کرده ، به ده دور ش  سنگی  پرتاپ مسافت
هر  بر او ظا  از آسمان ای و فرشته43 ». تو  اراده  به  بلکه  من واهش خ  به  نه ، لیکن  بگردان را از من

   او مثل  عرق چنانکهتر دعا کرد،   بلیغ  سعی ، به  افتاده  مجاهده  به پس44. نمود  می ، او را تقویت شده
 را  شان، ای  خود آمده ، نزد شاگردان  از دعا برخاسته پس45 . ریخت  می ن بر زمی  بود که  خون قطرات
، دعا کنید تا در   هستید؟ برخاسته  در خواب  چه برای«:   گفت  ایشان به46 .  یافت  در خواب از حزن
  »! نیفتید امتحان
   یهودا نام  که  دوازده  از آن مدند و یکی   جمعی  ناگاه بود که   هنوز بر زبانش و سخن47   
 یهودا آیا  ای«:   بدو گفت و عیسی48 . آمد تا او را ببوسد ، نزد عیسی  جسته  سبقت  بر دیگران داشت

: ند کرد شود، عرض  می  چه  دیدند که  چون رفقایش49 »؟ کنی  می  را تسلیم  پسر انسان  بوسه به
   او را از تن  راست وش، گ  را زده  کهنه  رئیس ، غالم  از ایشان و یکی50 »؟  شمشیر بزنیم  بهخداوندا«

  .، شفا داد  نموده  او را لمس و گوش» . بگذارید  این تا به«:   گفت  شده  متوجه عیسی51 .جدا کرد
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 بودند  او آمده نزد   که  و مشایخی  هیکل  سپاه  و سرداران  کهنه  رؤسای  به  عیسی پس52   
 با شما   در هیکل  هر روزه  که وقتی53.  آمدید گویا بر دزد با شمشیرها و چوبها بیرون«:  گفت
  ».  ظلمت  شما و قدرت  ساعت  است  این  دراز نکردید، لیکن  بر من  دست بودم می

. آمد  می عقب از دور از   آوردند و پطرس  کهنه  رئیس  سرای  بردند و به  او را گرفته پس54   
.   بنشست  ایشان  در میان  بودند، پطرس  نشسته ، گردش  افروخته  آتش  ایوان  در میان و چون55
   هم  شخص این«:  ، گفت  دوخته  دید، بر او چشم  نشسته  آتش  او را در روشنی  چون  کنیزکی آنگاه56

 او را   دیگری بعد از زمانی58 ». شناسم را نمی او   زن ای«:  ت، گف  را انکار کرده او وی57 ».بود با او می
   ساعت  تخمینا یک و چون59 ».  نیستم  مرد، من ای«:   گفت سپطر» . تو از اینها هستی«:   گفت دیده

 ».  هست  هم  جلیلی  زیرا که است او   از رفقای  شخص بالشک این«:  دیگر با تأکید گفت ، یکی گذشت
  ، خروس گفت  را می ین ا  که  ساعت در همان» ؟ گویی  می  چه دانم می مرد ن ای«:   گفت پطرس60

 خداوند   را که  کالمی  آن  پطرس پس.  نظر افکند  پطرس ، به  خداوند روگردانیده آنگاه61 . زد بانگ
 ". کرد  مرا انکار خواهی  مرتبه  سه  خروس  زدن  از بانگ قبل"  خاطر آورد که  بود به  گفته  وی به
  . گریست، زارزار ب  رفته  بیرون  پطرس پس62

 او را  و چشم64 .، استهزا نمودند  زده ا تازیانه بودند، او ر  را گرفته  عیسی  که و کسانی63   
و 65 »؟  است  تو را زده که!   کن بوتن«: ، گفتند  کرده  سؤال  زدند و از وی  بر رویش  طپانچه بسته

  . گفتند  وی بسیار کفر دیگر به
  ، در مجلس ده آم  فراهم  و کاتبان  کهنه  رؤسای  یعنی  قوم  شورای  روز شد، اهل و چون66   

  ا گویم شم اگر به«:   گفت  ایشان او به» . ما بگو  به  هستی اگر تو مسیح«: گفتند67 ، خود او را آورده
  لیکن69 .کنید مرا رها نمیدهید و   نمی ب جوا  کنم و اگر از شما سؤال68 . نخواهید کرد مرا تصدیق
 تو پسر خدا  پس«:  گفتند همه70 ».  خدا خواهد نشست  قوت  راست ف طر  به  پسر انسان بعد از این

   به  حاجت دیگر ما را چه«: گفتند71 ».  هستم  من گویید که شما می «:  گفت  ایشان او به» ؟ هستی
  ».  شنیدیم ؟ زیرا خود از زبانش  است شهادت
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 بر  و شکایت2 . بردند ، او را نزد پیالطس استه برخ  ایشان  جماعت  تمام پس23    

 قیصر   به  دادن کند و از جزیه  می  را گمراه  قوم  که ایم  را یافته  شخص این«: ، گفتند او آغاز نموده
آیا «:  ، گفت  از او پرسیده  پیالطس پس3» .  است  و پادشاه  خود مسیح کهگوید  نماید و می  می منع

 و   کهنه  رؤسای  به  پیالطس آنگاه4» . گویی تو می«:   گفت  وی جواباو در » ؟  یهود هستی تو پادشاه
 را  قوم « ، گفتند که  نموده  شدت ایشان5 ». یابم  نمی  عیبی  هیچ  شخص یندر ا «  که  گفت  قوم جمیع
  ».دهد  می  اینجا تعلیم  تا به  گرفته  از جلیل  یهودیه شوراند و در تمام می

   مطلع و چون7 »؟  است  مرد جلیلی آیا این « که را شنید، پرسید   جلیل  نام  پیالطس چون6   
   در اورشلیم  ایام  در آن  هیرودیس  فرستاد، چونکه  او را نزد وی  است  هیرودیس  از والیت شد که

  خواست  بود می  مدیدی  مدت ردید زیرا که شاد گ  را دید، بغایت  عیسی  چون اما هیرودیس8. بود
  پس9 . از او بیند ای  معجزه بود که ی بود و مترصد م  او را بسیار شنیده  شهرت او را ببیند چونکه

 حاضر   و کاتبان  کهنه و رؤسای10.  نداد  جواب  هیچ  وی  او به ن پرسید لیک  بسیار از وی چیزهای
   خود او را افتضاح  با لشکریان  هیرودیس پس11. نمودند  می کایت ش  بر وی  تمام  شدت ، به شده
 روز  و در همان12 . او را باز فرستاد و نزد پیالطس فاخر بر او پوشانید  ، لباس  و استهزا کرده نموده

  . بود  عداوتی  در میانشان  از آن  کردند، زیرا قبل  با یکدیگر مصالحه  و هیرودیس پیالطس
 مرد را  این«:   گفت  ایشان به14 ،  را خوانده  و قوم  و سرادران  کهنه  روسای الطس پی پس13   
 او  بر  و از آنچه  کردم  او را در حضور شما امتحان  من الحال. شوراند  را می  قوم  آوردید که نزد من
   عمل  هیچ  و اینک دم شما را نزد او فرستا  زیرا که  هم  هیرودیس و نه15 .  نیافتم کنید اثری ادعا می
  زیرا او را الزم17» . کرد ، رها خواهم  نموده نبیه او را ت پس16 .  است  از او صادر نشده  قتل جبمستو

   کن او را هالک«: ، گفتند  فریاد کرده  همه آنگاه18.  آزاد کند  ایشان  را برای کسی   هر عیدی بود که
   شده  در شهر واقع  که  و قتلی  شورش سبب  به  بود که و شخصیو ا19 ». ما رها فرما ابا را برایو بر

  لیکن21.  را رها کند  عیسی  که ، خواست  ندا کرده باز پیالطس20 . بود  شده  افکنده ود، در زندانب
  چرا؟ چه«:   گفت  ایشان  به بار سوم22 ».  کن ، مصلوب  کن او را مصلوب«:  گفتند  فریاد زده ایشان
  اما ایشان23» . کنم  رها می  کرده  او را تأدیب پس.   نیافتم  قتل  علت  در او هیچ ؟ من  است رده ک بدی
   غالب  کهنه  و رؤسای یشان ا  شود و آوازهای  مصلوب ، خواستند که  نموده  بلند مبالغه  صداهای به
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  سبب  به  را که کس  و آن25 . بشـود  ایشان  خواهـش  برحسب ه فرمود ک  پیالطس پس24 .آمد
  . سپرد  ایشان  خواهش  را به  خواستند، رها کرد و عیسی  بود که  حبس  در زندان  و قتل شورش
 را  ، صلیب آمد مجبور ساخته  از صحرا می  را که  قیروانی بردند، شمعون  او را می و چون26   
 او  زدند و برای  می  سینه  که  و زنانی  بسیار از قوم و گروهی27 . ببرد  عیسی  گذاردند تا از عقببر او
  ای«:  ، گفت  گردانیده  روی  زنان  آن سوی  به  عیسی آنگاه28 . او افتادند گرفتند، در عقب  می ماتم

  زیرا اینک29 . کنید  خود و اوالد خود ماتم هت بج  مکنید، بلکه  گریه  من  برای  اورشلیم دختران
ند و  بار نیاورد  که  و رحمهایی  نازادگان ، خوشابحال واهند گفت در آنها خ آید که  می ایامی

   تلها که به بر ما بیفتید و   که  کوهها خواهند گفت  به  هنگام و در آن30 . شیر ندادند  که پستانهایی
  » خواهد شد؟  چه  خشک  چوب د، به تر کردن  چوب  کارها را به زیرا اگر این31 . کنید ما را پنهان

   به و چون33 . را با او بکشند وردند تا ایشان خطاکار بودند نیز آ و دو نفر دیگر را که32   
   بر طرف  دو خطاکار، یکی گویند رسیدند، او را در آنجا با آن  سر می  را کاسه  آن  که موضعی
  . کردند  او مصلوب  بر چپ  دیگری و راست

 او  های  جامه پس» .کنند  می دانند چه  نمی یرا که پدر اینها را بیامرز، ز ای«:   گفت عیسی34   
   نیـز تمسخرکنان و بزرگان.  بودنـد  تماشا ایستاده  به و گروهی35 . افکندند  کردند و قرعه ا تقسیمر

باشد خود را   خدا می ده و برگزی  اگـر او مسیح پـس.  داد  را نجات دیگران«: گفتند  می با ایشان
اگر «: گفتند و می37 دادند،  می ، او را سرکه  و آمدهکردند  نیز او را استهزا می انو سپاهی36 ».برهاند

   و رومی  خط یونانی  نوشتند به ای و بر سر او تقصیرنامه38 ».  ده  خود را نجات  یهود هستی تو پادشاه
  ». یهـود  پادشاه  است این «  که و عبرانی
 خود را و ما   هستی اگر تو مسیح «  که  کفر گفت  وی بر  دو خطاکار مصلوب  از آن و یکی39   
 ؟ ترسی مگر تو از خدا نمی«:   کرد و گفت ، او را نهیب  داده  جواب  دیگری اما آن40 ». را برهان
  ، لیکن ایم  خود را یافته  اعمال  جزای ، چونکه  انصاف و اما ما به41 .  حکمی  تو نیز زیر همین چونکه

  گامی یاد آور هن  خداوند، مرا به ای«:   گفت  عیسی  به پس42 ».  است جا نکرده ار بیک  هیچ  شخص این
   در فردوس  امروز با من گویم  تو می  به هرآینه«:   گفت  وی  به عیسی43 ».  خود آیی  ملکوت  به که

  ». بود خواهی
و 45 .  را فرو گرفت  زمین ی رو  تمام ، ظلمت  نهم  تا ساعت  ششم و تخمینا از ساعت44   

  ای«:  ، گفت  آواز بلند صدا زده  به و عیسی46 .  بشکافت  از میان  قدس  و پرده  گشت خورشید تاریک
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   چون اما یوزباشی47.  نمود  را تسلیم  و جان ا بگفت ر این» . سپارم  خود را می  تو روح  دستهای پدر به
   گروه  و تمامی48 ». بود  مرد صالح ، این در حقیقت«:  ، گفت  ماجرا را دید، خدا را تمجید کرده این
  جمیع و49 . برگشتند  زنان  را دیدند، سینه  وقایع  این  بودند چون  شده  تماشا جمع  این  برای که

 امور را   بودند تا این  کرده  او را متابعت  از جلیل  که  بودند، با زنانی  او از دور ایستاده آشنایان
  .ببینند

   ایشان  و عمل  در رأی که51  بود،  مرد نیکو و صالح  شورا که  از اهل  نامی  یوسف و اینک50   
کشید،   خدا را می  از بالد یهود بود و انتظار ملکوت ، بلدی  رامه  و از اهل  نداشت مشارکت

 پیچید و  ر کتان، د  آورده  را پایین  آن پس53 . نمود  را طلب ، جسد عیسی  آمده  پیالطس نزدیک52
   تهیه روز و آن54 . بود سپرد  نشده  دفن بدا در آن ا کس  بود و هیچ  تراشیده  از سنگ  که در قبری

 او رفتند و قبر و   بودند، از پی  آمده  او از جلیل  در عقب  که و زنانی55 .شد  می  نزدیک بود و سبت
 مهیا ساختند و روز   و عطریات ، حنوط ته برگش پس56 .ا دیدند او ر  شدن بدن  گذاشته چگونگی
  . گرفتند  آرام  حکم  حسب  را به سبت

  
  

 بودند   کرده  درست  را که ، حنوطی  صبح  سپیده ، هنگام  هفته  در روز اول پس24    

  از سر قبر غلطانیده را  و سنگ2 .  ایشان  همراه  دیگران  و بعضی سر قبر آمدند ، به با خود برداشته
   از این  ایشان  که  شد هنگامی و واقع4 . را نیافتند د، جسد خداوند عیسی شدن  داخل چون3 .ددیدن

،   شده  ترسان و چون5.  بایستادند  نزد ایشان درخشنده   دو مرد در لباس  ناگاه امر متحیر بودند که
   مردگان را از میان  چرا زنده«:  گفتند  ایشان  بودند، به  افکنده  زمین سوی  خود را به سرهای

 بود   در جلیل  که  وقتی  چگونه  یاد آورید که به.   است  برخاسته ، بلکه در اینجا نیست6 طلبید؟ می
،   شده  گناهکار تسلیم  مردم  دست  به  پسر انسان  که  است ، ضروری گفت7 ، شما را خبر داده

  .خاطر آوردند  او را به  سخنان سپ8 ».برخیزد   گردد و روز سوم مصلوب
  و مریم10 . ساختند  امور مطلع  این از همه را   و دیگران  یازده ، آن و از سر قبر برگشته9   
   چیزها مطلع  را از این  رسوالن  بودند که  ایشان  و دیگر رفقای  مادر یعقوب  و یونا و مریم مجدلیه
   به  دوان ، دوان  برخاسته اما پطرس12 .نکردند، باور   پنداشته ا هذیان ر  زنان  سخنان لیکن11. ساختند
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 خود   خانه ، به  شده  ماجرا در عجب و از این.  دید  را تنها گذاشته ، کفن شده  و خم  قبر رفت سوی
  . رفت

   به  از اورشلیم  که ای  قریه سوی رفتند به  می  روز دو نفر از ایشان  در همان و اینک13   
 گفتگو   وقایع  این و با یکدیگر از تمام14 .  داشت  نام  دور بود و عموآس ب تیر پرتا مسافت شصت

  ، با ایشان  شده دیک نز  خود عیسی بودند، ناگاه  می  و مباحثه  در مکالمه  ایشان و چون15. کردند می
  است فها حر چه«:   گفت  ایشان او به17 .اسند شد تا او را نشن  بسته  ایشان  چشمان ولی16 . شد همراه
   در جواب  داشت  نام  کلیوپاس  که یکی18 »پیمایید؟  می  کدورت  را به راهزنید و   با یکدیگر می که
   شد واقف ر اینجا واقع د  ایام  در این  و از آنچه  و تنها هستی  غریب مگر تو در اورشلیم«:   گفت وی

   بود نبی  مردی  که  ناصری  عیسی درباره«:  گفتندش» ؟  چیز است چه«:   گفت  ایشان به19 »؟ نیستی
   فتوای  و حکام ما او را به  کهنه  رؤسای و چگونه20،   قوم  در حضور خدا و تمام قول و  و قادر در فعل

  باید اسرائیل  می  آنکه  است  همین  که اما ما امیدوار بودیم21 . ساختند  سپردند و او را مصلوب قتل
 ما   از زنان و بعضی22 ،  است  امور روز سوم  این  وقوع، امروز از  همه  بر این وهو عال.  دهد را نجات

  ، آمدند و گفتند که و جسد او را نیافته23  نزد قبر رفتند،  بامدادان ند که انداخت  حیرت  ما را به هم
،   سر قبر رفته ما به   از رفقای و جمعی24 .  است  شده د او زنده گفتن  که  را در رؤیا دیدیم فرشتگان

  ». او را ندیدند  بودند یافتند، لیکن  گفته  زنان  چنانکه آن
. اند  انبیا گفته  آنچه  به  آوردن  از ایمان دالن  و سست فهمان  بی ای«:   گفت  ایشان او به25   

 و سایر  سی از مو پس27 » خود برسد؟  جالل را بیند تا به   زحمات  این  مسیح  که بایست آیا نمی26
  . فرمود  شرح  ایشان  برای  کتب ، اخبار خود را در تمام  کرده انبیا شروع

  و ایشان29 . دورتر رود دند، او قصد نمود که بودند رسی  آن  عازم  که  دهی  آن  به و چون28   
  ل داخ پس» .  آخر رسیده  و روز به  است  نزدیک  شب چونکه.  با ما باش « ، گفتند که  کرده الحاح
،   کرده  و پاره داد ، برکت  را گرفته  بود، نان  نشسته  با ایشان و چون30 . نمود  توقف ، با ایشان گشته

 . شد  غایب  از ایشان  و در ساعت.، او را شناختند  باز شده  چشمانشان  ناگاه که31 . داد  ایشان به
نمود و   می  با ما تکلم  در راه  که ، وقتی ختسو  ما نمی  در درون آیا دل«:  با یکدیگر گفتند پس32

   کردند و آن  مراجعت  اورشلیم ، به  برخاسته  ساعت و در آن33 »کرد؟  ما تفسیر می  را بجهت کتب
   شمعون  و به  برخاسته خداوند در حقیقت«: گفتند می34   شده  خود جمع  با رفقای  را یافتند که یازده
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   نان  کردن  پاره  او هنگام  شناختن  و کیفیت  راه  دو نفر نیز از سرگذشت نو آ35 ».  است ظاهر شده
  .خبر دادند

  یشان ا ، به  ایستاده  ایشان  خود در میان  عیسی  ناگاه بودند که  گفتگو می  در این و ایشان36   
  به38 .بینند  می روحی   بردند که گمان،   شده  و ترسان  لرزان اما ایشان37 ». بر شما باد سالم«:  گفت
دستها و 39 دهد؟  می  روی  شما شبهات  دلهای در  چه  شدید و برای چرا مضطرب«:   گفت ایشان
 و   گوشت  روح  ببینید، زیرا که  گذارده  بر من  و دست  خود هستم  من  کنید که  را مالحظه پایهایم

 خود را  یهای و دستها و پا  را گفت این40 ».  است  در من نگرید که  می نکه ندارد، چنا استخوان
   ایشان  بودند، به  مانده ، در عجب  نکرده  تصدیق  هنوز از خوشی  ایشان و چون41 . داد  نشان بدیشان
.  دادند  وی  به  عسل  و از شانه  بریان  از ماهی  قدری پس42»  در اینجا دارید؟ چیز خوراکی«:  گفت

  . بخورد یشان ا  پیش  را گرفته ن آ پس43
   که  است  ضروری  گفتم  با شما بودم  وقتی  که  سخنانی  است همین«:   گفت  ایشان و به44   
  و در آن45 ». رسد  انجام  به  است  مکتوب ن م  انبیا و زبور درباره  و صحف  موسی  در تورات آنچه
   مکتوب  منوال بر همین«:   گفت ن ایشا و به46 . را بفهمند  کرد تا کتب را روشن   ایشان  ذهن وقت
  و از اورشلیم47 . برخیزد  از مردگان د و روز سوم کش  زحمت  مسیح  و بدینطور سزاوار بود که است
و شما شاهد 48 . شود  او کرده  نام ها به  امت  در همه  گناهان  و آمرزش  توبه  به ، موعظه  کرده شروع
   شما در شهر اورشلیم پس.  فرستم  موعود پدر خود را بر شما می ، من و اینک49 . امور هستید بر این

  ». شوید  آراسته  از اعلی  قوت ه ب  که بمانید تا وقتی
 را  ، ایشان  خود را بلند کرده یا برد و دستهای عن  از شهر تا بیت  را بیرون ان ایش پس50   
 باال   آسمان سوی ، به  جدا گشته  از ایشان،  دادن ایشان  برکت  در حین  شد که و چنین51.  داد برکت
 در  و پیوسته53.  برگشتند  اورشلیم سوی  به ظیم ع ، با خوشی  کرده  او را پرستش پس52.  شد برده
 . آمین. گفتند  می ، خدا را حمد و سپاس  مانده هیکل
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   یوحنا انجیل
  
  

 در ابتدا نزد خدا  همان2 .خدا بود   نزد خدا بود و کلمه ه بود و کلم در ابتدا کلمه1    

در او 4.   وجود نیافت  از موجودات چیزی غیر از او   شد و به  او آفریده  واسطه  چیز به همه3. بود
  .  را درنیافت  آن درخشد و تاریکی  می و نور در تاریکی5 . بود  نور انسان  بود و حیات اتحی

 آمد تا بر نور   شهادت او برای7 بود؛   یحیی ش اسم  شد که  خدا فرستاده  از جانب شخصی6   
 . دهد  آمد تا بر نور شهادت بلکه نور نبود  او آن8 . آورند  او ایمان وسیله  به  دهد تا همه شهادت

 بود و  او در جهان10 . بود  آمدنی گرداند و در جهان ی را منور م  هر انسان  بود که  نور حقیقی آن9
 او را   خود آمد و خاصانش  نزد خاصان به11 .  او را نشناخت  شد و جهان ریدهف او آ  واسطه  به جهان

   به  خدا گردند، یعنی  داد تا فرزندان  کردند قدرت  او را قبول  که  کسانی  آن و اما به12نپذیرفتند؛ 
 از  ، بلکه  مردم ش از خواه  جسد و نه  از خواهش  و نه  از خون  نه که13  آورد،  او ایمان  اسم  به هر که

  .خدا تولد یافتند
 ،  او را دیدیم ؛ و جالل  و راستی  شد، پر از فیض  ما ساکن  گردید و میان  جسم و کلمه14   
   آنکه  است این«:  گفت ، می  داد و ندا کرده  بر او شهادت و یحیی15 . پدر  پسر یگانه  شایسته جاللی
و از 16 ». بود  مقدم  بر من  زیرا که ست ا  شده  از من آید، پیش  می  بعد از من  آنکه  او گفتم درباره
 عطا شد، اما   موسی وسیله  به زیرا شریعت17 ،  فیض  عوض  به  و فیض  یافتیم  ما بهره  او جمیع پری
 در   که ای ؛ پسر یگانه  است  ندیده خدا را هرگز کسی18 . رسید  مسیح  عیسی وسیله  به  و راستی فیض
  . او را ظاهر کرد ، همان  پدر است شآغو

 را فرستادند   و الویان  کاهنان  از اورشلیم  یهودیان  که  در وقتی  یحیی  شهادت  است و این19   
   مسیح  من  اقرار کرد که  شد و انکار ننمود، بلکه  معترف که20 ؛  تو کیستی  کنند که تا از او سؤال

  ». نیستم«:  گفت» ؟  هستی ؟ آیا تو الیاس  چه پس«: دند کر  از او سؤال آنگاه21.  نیستم

 مفصل یک/  یوحنا کتاب
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   آن  تا به  کیستی پس«:  بدو گفتند آنگاه22» . نی «  داد که جواب» ؟  هستی  نبی آیا تو آن «  
 ندا   صدای من«:  گفت23 »؟ گویی  می  خود چه ؟ درباره یم بر  ما را فرستادند جواب  که کسانی
  ».  گفت  اشعیا نبی  کنید، چنانکه  خداوند را راست  راه ه ک  در بیابانم ای کننده

   و الیاس اگر تو مسیح«: ، گفتند  کرده  از او سؤال پس25 . بودند  از فریسیان و فرستادگان24   
   آب  به من«:   گفت  ایشان  در جواب یحیی26» ؟ دهی  تعمید می  چه  برای ، پس  نیستی  نبی و آن

   که  است و او آن27 .شناسید  شما او را نمی  که  است  ایستاده  شما کسی ر میان و د دهم تعمید می
 ».  را باز کنم  بند نعلینش که   نیستم  آن  الیق  من ، که  است  شده  از من آید، اما پیش می  بعد از من

  .  گشت  واقعداد  تعمید می  یحیی  که ، در جایی  است  اردن  طرف  آن  که عبره  در بیت و این28
   بره اینک«:   گفت پس. آید  او می  جانب  به  را دید که  عیسی  روز یحیی  آن و در فردای29   

آید   می  بعد از من  مردی  که  او گفتم  درباره  من  آنکه  است این30 !دارد  را برمی  جهان  گناه ا کهخد
   اسرائیل  تا او به ، لیکن  او را نشناختم و من31 . بود  مقدم  بر من  زیرا که است   شده  از من  پیش که

  روح«:  ، گفت  داده  شهادت  یحیی پس32» . دادم  تعمید می  آب  به  آمده  من  همین ظاهر گردد، برای
   او که ، لیکن  او را نشناختم و من33.  ، بر او قرار گرفت  شده  نازل  از آسمان  کبوتری  مثل  که را دیدم
، بر او قرار   شده  نازل  روح  که  بینی  بر هر کس  گفت  من  به ، همان  تعمید دهم  آب تاد تا بهمرا فرس
   است  این  که دهم  می  شهادت  دیده و من34. دهد  تعمید می القدس  روح  به  او که  است ، همان گرفت

  ».پسر خدا
   را دید که  عیسی ناگاه36 . بود ستاده خود ای ر از شاگردان با دو نف و در روز بعد نیز یحیی35   

   عیسی  او را شنیدند، از پی  دو شاگرد کالم  آن و چون37 ». خدا  بره اینک«:  رود؛ و گفت  می راه
 :  گفت بدیشان. آیند  می  از عقب  دو نفر را دید که ، آن  گردانیده  روی  عیسی پس38 .د شدن روانه

:   گفت بدیشان40 »؟ نمایی می  در کجا منزل)   معلم  ای یعنی ( ربی«: بدو گفتند» خواهید؟  می چه«39
   به  روز را نزد او بماندند و قریب  دارد، و آن  کجا منزل ، دیدند که  آمده آنگاه» .بیایید و ببینید«

  . بود  دهم ساعت
  رادر شمعون ب ندریاس او نمودند، ا ، پیروی  را شنیده  یحیی  سخن  دو که  از آن و یکی41   
  تس کرس  آن  ترجمه که( را  مسیح«:   او گفت ، به  را یافته  برادر خود شمعون او اول42 . بود پطرس
 پسر یونا  تو شمعون«:  ، گفت  بدو نگریسته  آورد، عیسی  او را نزد عیسی و چون» . یافتیم)  است
  »).  است س پطر  آن  ترجمه که( شد   خواهی  کیفا خوانده ؛ و اکنون هستی

 م فصل دو/ یوحنا کتاب
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از «:  ، بدو گفت  را یافته  شود، فیلپس  روانه  جلیل سوی  به  خواست  عیسی  چون بامدادان43   
،   را یافته  نتنائیل فیلپس45 . بود  وپطرس دا از شهر اندریاس صی  از بیت و فیلپس44 ». بیا  من عقب

 پسر   عیسی  که ایم اند، یافته شته و انبیا مذکور دا  در تورات  موسی  را که  کسی آن«:  بدو گفت
»  پیدا شود؟  خوب  چیزی  از ناصره شود که مگر می«:   بدو گفت نتنائیل46 ».  است  ناصری یوسف
 او  آید، درباره  او می سوی  به  نتنائیـل  دیـد که   چون و عیسی47 ». بیا و ببین«:  فت بدو گ فیلپس
مرا از کجا «:   بدو گفت نتنائیل48 ».  نیست  او مکری در  که  حقیقی  اسرائیلی اینک«:  گفت
 زیر   که  کند، در حینی  تو را دعوت  فیلپس  از آنکه قبل«:   گفت  وی  در جواب عیسی» ؟ شناسی می

  تو پادشاه!  ی استاد تو پسر خدای ای«:   او گفت  در جواب نتنائیل49 ».  تو را دیدم  انجیر بودی درخت
 انجیر   تو را زیر درخت  که  تو گفتم  به آیا از اینکه«:   او گفت  در جواب عیسی50 »!  هستی اسرائیل
  آمین«:   بدو گفت پس51 ». دید  خواهی  از این بزرگتر  چیزهای ؟ بعد از این  آوردی ، ایمان دیدم
 صعود و  سر انسان بر پ  خدا را که ، و فرشتگان  را گشاده  آسمان  از کنون  که گویم  شما می  به آمین
  ».کنند خواهید دید  می نزول

  
  

  و عیسی2 . در آنجا بود  بود و مادر عیسی  عروسی  جلیل ، در قانای و در روز سوم2    

:   بدو گفت عیسی شد، مادر   تمام  شراب و چون3 . کردند  دعوت  عروسی  را نیز به و شاگردانش
   هنوز نرسیده  من ؟ ساعت  کار است  مرا با تو چه زن  ای«:   گفت  وی  به عیسی4 ». ندارند شراب«

  ». شما گوید بکنید  به هر چه«:   گفت  نوکران  به مادرش5» . است
 دو یا   گنجایش  هر یک  بودند که  تطهیر یهود نهاده  برحسب  سنگی  قدح و در آنجا شش6   

  پس8 .و آنها را لبریز کردند» .نیدر ک پ قدحها را از آب«:   گفت  بدیشان عیسی7 .  داشت  کیل سه
   مجلس  رئیس و چون9  بردند؛ پس» . ببرید  مجلس  رئیس نزد  بردارید و به ناآل«:   گفت بدیشان

 را   آب  که  نوکرانی ، لیکن  از کجا است  که  بود، بچشید و ندانست  گردیده  شراب  را که  آب آن
   شراب هرکسی«10:  ، بدو گفت  ساخته اماد را مخاطب د  مجلس دانستند، رئیس  بودند، می کشیده
   نگاه  را تا حال  خوب  تو شراب لیکن.   شدند، بدتر از آن  مست آورد و چون  می  را اول خوب
  »؟ داشتی

 مفصل دو/  یوحنا کتاب
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 خود را   و جالل  صادر گشت  جلیل  در قانای  از عیسی  که  است  معجزاتی  ابتدای و این11   
 خود   و شاگردان  او با مادر و برادران و بعد از آن12 . آوردند  او ایمان ه ب شاگردانشظاهر کرد و 

  . ماندند  کم  آمد و در آنجا ایامی  کفرناحوم به
  ، فروشندگان و در هیکل14 ،  رفت  اورشلیم  به  بود، عیسی  عید فصح یهود نزدیک و چون13   

 را از  ، همه  ساخته  از ریسمان ای  تازیانه پس15 .  یافت  را نشسته بوتر و صرافانگاو و گوسفند و ک
   را واژگون  ایشان  و تختهای  را ریخت  را، و نقود صرافان  و گاوان  گوسفندان  نمود، هم  بیرون هیکل
   تجارت  پدر مرا خانه  برید و خانه اینها را از اینجا بیرون«:   گفت  کبوترفروشان و به16،  ساخت
  ».  است  تو مرا خورده  خانه غیرت«:   است  مکتوب شاگردان او را یاد آمد که  آنگاه17 ».مسازید
 کارها را   این  که نمایی  می  عالمت  ما چه به«: ، گفتند  او آورده  به  روی  یهودیان پس18   

 را برپا   روز آن  در سه  کنید که  را خراب  قدس این«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی19» ؟ کنی می
اند؛ آیا   را بنا نموده  قدس  این  سال  و شش  چهل در عرصه«:  گفتند  یهودیان آنگاه20 ». نمود خواهم

   وقتی پس22 . گفت  می  جسد خود سخن  قدس اره او درب لیکن21 »؟ کنی  برپا می را  روز آن تو در سه
 و   کتاب  به آنگاه.  بود  گفته ن را بدیشا  این خاطر آمد که  را به  شاگردانش  برخاست  از مردگان که
  . آوردند  بود، ایمان  گفته  عیسی  که  کالمی به

 از او صادر   را که  معجزاتی  چون  بود بسیاری  در اورشلیم  در عید فصح  که و هنگامی23   
یرا  ز، نساخت مؤتمن   را بدیشان  خویشتن  عیسی لیکن24 . آوردند  او ایمان  اسم دند، به دی گشت می
 دهد، زیرا   شهادت  انسان  درباره  کسی  که  نداشت  احتیاج و از آنجا که25 . شناخت  را می  او همه که

  . دانست  بود می  در انسان خود آنچه
  
  

 نزد  او در شب2 . یهود بود  رؤسای از  نام  نیقودیموس  از فریسیان و شخصی3    

 زیرا  ای  خدا آمده  از جانب  که  هستی  تو معلم  که انیمد  استاد می ای«:   گفت  وی ، به  آمده عیسی
 در  عیسی3» . باشد  خدا با وی د، جز اینکه بنمای نمایی  تو می  را که تواند معجزاتی  نمی  کس هیچ

 خدا را   از سر نو مولود نشود، ملکوت  اگر کسی گویم  تو می  به  آمین آمین«:   او گفت جواب
 باشد، مولود   پیر شده  که  انسانی  که  است  ممکن چگونه«:   بدو گفت یقودیموسن4» .تواند دید نمی
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:   گفت  در جواب عیسی5» ، مولود شود؟  مادر گشته  شکم  بار دیگر داخل شود که گردد؟ آیا می
   ملکوت  داخل  که نیست   مولود نگردد، ممکن  و روح  از آب  اگر کسی گویم  تو می  به ، آمین آمین«

  عجب7 .  است  روح  مولود گشت  از روح  و آنچه  است  مولود شد، جسم  از جسم آنچه6 .خدا شود
   آن وزد و صدای خواهد می  می باد هرجا که8 . باید شما از سر نو مولود گردید  تو گفتم  به مدار که
 مولود   از روح  هر که ست ا همچنین. رود  کجا می آید و به  از کجا می دانی  نمی  لیکن شنوی را می
  ».گردد

 در  عیسی10»  شود؟  چنین  که  است  ممکن چگونه«:   گفت  وی  در جواب نیقودیموس9   
  گویم  تو می  به ، آمین آمین11 ؟ دانی  را نمی  و این  هستی ئیل اسرا آیا تو معلم«:   گفت  وی جواب
. کنید  نمی  ما را قبول و شهادت  دهیم  می شهادت،  ایم  دیده  آنچه  و به گوییم ، می دانیم  می آنچه

   با شما سخن  امور آسمانی  به  هرگاه پس. ، باور نکردید  گفتم  سخن  شما را از امور زمینی چون12
   از آسمان  که  کس  مگر آن  باال نرفت  آسمان  به و کسی13  خواهید نمود؟  تصدیق  چگونه انمر

 بلند نمود،   مار را در بیابان  موسی  که و همچنان14 .  است  در آسمان  که ن پسر انسا  آمد یعنی پایین
   حیات ردد، بلکه نگ  آرد هالک  او ایمان  به تا هر که15  شود، ند کرده نیز باید بل  پسر انسان همچنین
 بر او  ر که خود را داد تا ه  پسر یگانه  نمود که  را اینقدر محبت زیرا خدا جهان16 . یابد جاودانی
 نفرستاد تا  زیرا خدا پسر خود را در جهان17.  یابد  جاودانی  حیات  نگردد بلکه  آورد، هالک ایمان

   آرد، بر او حکم  او ایمان  به آنکه18 . یابد  نجات  او جهان وسیله  تا به  کند، بلکه  داوری بر جهان
   خدا ایمان  پسر یگانه  اسم  به  آنکه ، بجهت  است  شده  بر او حکم ن نیاورد اآل  ایمان د؛ اما هر کهنشو

 داشتند،   را بیشتر از نور دوست  ظلمت  آمد و مردم  نور در جهان  که  است  این و حکم19.  نیاورده
   دارد و پیش  را دشمن کند، روشنی  بد می  عمل زیرا هر که20.   بد است  ایشان  اعمال نجا کهاز آ

   روشنی کند پیش  می  عمل  راستی  به  که  کسی و لیکن21 . شود  او توبیخ ادا اعمالید، مبآ  نمی روشنی
  ».  است  شده  در خدا کرده دد که او هویدا گر  اعمال آید تا آنکه می

 سر  نجا به در آ  آمد و با ایشان  یهودیه  زمین  خود به  با شاگردان  عیسی و بعد از آن22   
   در آنجا آب داد زیرا که  تعمید می  سالیم ، نزدیک  نیز در عینون و یحیی23 .داد ، تعمید می برده

 . بود  نشده  حبس  هنوز در زندان  یحیی چونکه24 گرفتند، ند و تعمید میآمد  می بسیار بود و مردم
   نزد یحیی  به پس26.  شد  مباحثه  و یهودیان  یحیی  شاگردان  تطهیر، در میان  در خصوص آنگاه25
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   او شهادت  بود و تو برای  اردن  با تو در آنطرف  که  شخصی  استاد، آن ای«:  او گفتند ، به آمده
  ».آیند  نـزد او می دهـد و همـه  او تعمیـد می ، اکنـون دادی

   بدو داده  از آسمان  آنکه، مگر تواند یافت  نمی  چیزی کس هیچ«:   گفت  در جواب یحیی27   
.   شدم  او فرستاده  روی  پیش  بلکه  نیستم  مسیح  من  گفتم  شاهد هستید که بر منشما خود 28 .شود

شنود، از آواز داماد   آواز او را می  ایستاده  داماد که ، اما دوست  دارد داماد است  عروس  که کسی29
   ناقص د و من شو  افزوده او باید که می30 . گردید  کامل  من  خوشی  این پس. گردد بسیار خشنود می

   تکلم  و از زمین  است  زمینی  است  از زمین  و آنکه  است  همه آید، باالی  از باال می او که31 . گردم
   شهادت  آن  را دید و شنید، به و آنچه32 .  است  همه آید، باالی  می سمان از آ کند؛ اما او که می
   کرد، مهر کرده  اورا قبول  شهادت  که و کسی33. کند  نمی  او را قبول  شهادت کس دهد و هیچ می

نماید،   می  خدا تکلم  کالم  خدا فرستاد، به  را که  کسی زیرا آن34 .  است  خدا راست  بر اینکه است
 او   چیز را بدست هنماید و هم  می پدر پسر را محبت35. کند  عطا نمی  میزان  را به وح خدا ر چونکه
 نیاورد   پسر ایمان  به  دارد و آنکه  جاودانی  باشد، حیات  آورده  پسر ایمان ه ب آنکه36 .  است سپرده
  ».ماند  خدا بر او می  غضب  بلکه را نخواهد دید، حیات

  
  

   بیشتر از یحیی  عیسی اند که  شده  مطلع  فریسیان  که  خداوند دانست و چون4    

 را  یهودیه3،   شاگردانش لکهداد ب  تعمید نمی سی خود عی با اینکه2 دهد، ، تعمید می شاگرد پیدا کرده
  .  رفت  جلیل  جانب ، باز به گذارده
،   داشت  سوخار نام  که  از سامره  شهری  به پس5  عبور کند  از سامره  بود که زمو ال4   
.  بود  یعقوب و در آنجا چاه6 . بود رسید  داده  پسر خود یوسف  به  یعقوب  که  موضعی  آن  به نزدیک

  که7  بود  ششم  ساعت  به  بود و قریب  نشسته  بر سر چاه ، همچنین  شده  از سفر خسته  عیسی پس
زیرا 8 ».  بنوشان  من  به  آب ای جرعه«:   بدو گفت عیسی.   آمد  کشیدن  آب  بجهت  سامری زنی

   تو که چگونه«:  ت بدو گف  سامری زن9 . بودند  شهر رفته  به  خوراک دن خری  بجهت شاگردانش
   یهود با سامریان زیرا که» ؟ باشم  می  سامری  زن  آنکه  و حال خواهی  می  آب  از من یهود هستی
 تو   به  که  و کیست دانستی  خدا را می اگر بخشش«:   او گفت  در جواب عیسی10.  ندارند معاشرت
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  زن11 ».کرد  عطا می  زنده  تو آب و به  ردیک می   تو از او خواهش ، هرآینه  بده  من  به گوید آب می
آیا تو از پدر ما 12 ؟  داری  زنده  از کجا آب پس.  ت اس  عمیق  و چاه  آقا دلو نداری ای«:  بدو گفت
 »آشامیدند؟  می  او از آن  مواشی و  ما داد و خود و پسران  را به  چاه  که  بزرگتر هستی یعقوب

   که  از آبی  که  کسی لیکن14 گردد،   بنوشد باز تشنه  آب  از این هر که«:   او گفت  در جواب عیسی13
   آبی  در او چشمه دهم  او می  به  که  آبی  آن  نخواهد شد، بلکه بنوشد، ابدا تشنه  دهم  او می  به من

تا دیگر    بده  من  را به  آب  آقا آن ای«:   بدو گفت زن15 ».جوشد  می دانی جاو  تا حیات گردد که
  ».  نیایم  کشیدن  آب  اینجا بجهت  و به  نگردم تشنه

:   گفت  در جواب زن17 ». و در اینجا بیا  خود را بخوانبرو و شوهر«:   او گفت  به عیسی16   
   و آنکه  شوهر داشتی  پنج زیرا که18 !  شوهر نداری که  نیکو گفتی«:   بدو گفت عیسی» . شوهر ندارم«
 تو   که بینم آقا می  ای«:   بدو گفت زن19 »! فتی گ  را راست  سخن این!  وهر تو نیست ش  داری ن´اال
   است  جایی  در اورشلیم گویید که کردند و شما می  می  پرستش  کوه  ما در این پدران20 !  هستی نبی
  آید که  می تی ساع  که  کن  مرا تصدیق  زن ای«:   بدو گفت عیسی21 ». باید نمود  عبادت  در آن که
دانید   نمی  را که شما آنچه22 . خواهید کرد  پدر را پرستش شلیم در اور  و نه  کوه  در این نه
   ساعتی لیکن23.   از یهود است  زیرا نجات کنیم  می  عبادت دانیم  می  را که پرستید اما ما آنچه می
 خواهند کرد   پرستش  و راستی  روح را به پدر   پرستندگان حقیقی در آن  که  است ن اآل آید بلکه می

 کند   او را پرستش  و هر که  است خدا روح24 .  است  خود را طالب  پرستندگان  این  پدر مثل زیرا که
  ». بپرستد  و راستی  روح باید به می

ز هر  او آید ا  که  هنگامی پس. آید  کرستس می  یعنی  مسیح  که دانم می«:   بدو گفت زن25   
  ».  همانم گویم  می  با تو سخن ه ک من«:   بدو گفت عیسی26 ». ما خبر خواهد داد چیز به
  گوید ولکن  می  سخن  با زنی  کردند که ، تعجب  آمده  شاگردانش  وقت و در همان27   

،  رده خود را گذا  سبوی  زن آنگاه28 . زنی  می  با او حرف  چه ا برای ی طلبی  می  چه  که  نگفت کس هیچ
آیا .   گفت ن م  به  بودم  کرده  هرآنچه  را ببینید که بیایید و کسی«29 :  را گفت  و مردم  شهر رفت به
  .آمدند ، نزد او می  شده  از شهر بیرون پس30 »؟  نیست  مسیح این

  من«:   گفت بدیشان32 ». استاد بخور ای«: ، گفتند موده ن  او خواهش  شاگردان و در اثنا آن31   
 او   برای مگر کسی«:  یکدیگر گفتند  به شاگردان33» .دانید  را نمی  و شما آن  بخورم  که  دارم غذایی

 خود را   فرستنده  خواهش  که  است  آن  من خوراک«:   گفت  بدیشان عیسی34 »! باشد  آورده خوراکی
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 درو   دیگر موسم  چهار ماه ید کهگوی آیا شما نمی35 .  رسانم  انجام  و کار او را به  آورم  عمل به
   بجهت ن اآل ها را ببینید زیرا که  خود را باال افکنید و مزرعه  چشمان گویم  شما می  به ؟ اینک است

کند تا   می  جمع  جاودانی  حیات  بجهت گیرد و ثمری  می و دروگر اجرت36 .  است درو سفید شده
  ی یک  که  است  در اینجا راست  کالم زیرا این37.  گردند خشنود  هر دو با هم  و درو کننده کارنده

اید درو   نبرده  رنج  در آن  را که  تا چیزی  شما را فرستادم من38 .کند  درو می کارد و دیگری می
  ».اید  شده  داخل  ایشان  کشیدند و شما در محنت  محنت دیگران. کنید

هر  «  داد که  شهادت  که  زن  آن  سخن طه بواس  از سامریان  شهر بسیاری  در آن پس39   
 نزد او آمدند، از او   سامریان و چون40 . آوردند بدو ایمان»   باز گفت ن م  به  بودم  کرده آنچه

 او   کالم بواسطه دیگر  و بسیاری41 .وز در آنجا بماند بماند و دو ر  نزد ایشان  کردند که خواهش
   زیرا خود شنیده آوریم  نمی  تو ایمان  سخن  بواسطه بعد از این « د که گفتن  زن و به42 . آوردند ایمان

  ».  است  عالم  دهنده  و نجات  مسیح  او در حقیقت  که ایم و دانسته
  زیرا خود عیسی44 . شد  روانه  جلیل سوی ، به آمده  اما بعد از دو روز از آنجا بیرون43   
 او را   آمد، جلیلیان  جلیل  به  چون پس45 .  نیست خود حرمت   را در وطن بی ن  هیچ  داد که شهادت

  . بودند  نیز در عید رفته  ایشان  بود، دیدند، چونکه  در عید کرده  در اورشلیم پذیرفتند زیرا هر چه
 از  و یکی.  بود، بازآمد  ساخته  را شراب  آب  که  آنجایی  جلیل  قانای  به  عیسی پس46   

   به  از یهودیه  عیسی  شنید که و چون47 . بود  مریض  پسر او در کفرناحوم د که بو  ملک سرهنگان
   مشرف  فرود بیاید و پسر او را شفا دهد، زیرا که  کرد که ، خواهش ، نزد او آمده  است  آمده جلیل

  سرهنگ49 ». نیاورید نبینید، همانا ایمان   و معجزات اگر آیات«:   بدو گفت عیسی48.  بود  موت به
   زنده  پسرت برو که«:   بدو گفت عیسی50 ». بمیرد فرود بیا  پسرم از آنکه   آقا قبل ای«:  بدو گفت

 او   که و در وقتی51.  شد ، روانه  آورده ، ایمان فت بدو گ  عیسی  که  سخنی  به  شخص آن» . است
   از ایشان پس52 .  است  پسر تو زنده ه و گفتند ک دادند ، مژده  نموده  او را استقبال ، غالمانش رفت می

 ».  گشت  از او زایل  تب  هفتم تدیروز، در ساع«: گفتند» ؟  یافت  عافیت  ساعت در چه « پرسید که
   اهل  او و تمام پس» .  است پسر تو زنده«:  بود  گفته  عیسی  ساعت  در همان  پدر فهمید که آنگاه53

   جلیل  به  از یهودیه  که  در وقتی  از عیسی  بود که  دوم  نیز معجزه نو ای54.  آوردند  او ایمان خانه
  . ظهور رسید آمد، به
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 نزد  و در اورشلیم2 . آمد  اورشلیم  به  بود و عیسی  یهود را عیدی و بعد از آن5    

و در آنجا 3 . دارد  رواق  پنج گویند که ا میحسد  بیت  عبرانی  را به  آن  که  است  حوضی الضان باب
  .بودند می   آب ، منتظر حرکت ده خوابی  و شالن  و لنگان  و کوران  کثیر از مریضان جمعی

 او را   عیسی چون6 . مبتال بود  مرضی  به   سال هشت و   سی  بود که و در آنجا مردی5   
» ؟ ا یابی شف خواهی آیا می«:  ت، بدو گف  است  کشیده  او طول  مرض  که  دید و دانست خوابیده

   آید، مرا در حوض  حرکت  به  آب  چون  که  ندارم  آقا کسی ای «  داد که  او را جواب مریض7
برخیز و «:   بدو گفت عیسی8» .  است  فرو رفته  از من  پیش ، دیگری آیم  می  که  تا وقتی بیندازد، بلکه

  انه، رو  و بستر خود را برداشته  یافت مرد شفا ، آن  در حال که9 »! شو ، روانه تر خود را برداشتهبس
  . بود  روز سبت و آن. گردید

   و بر تو روا نیست  است روز سبت«:  بود، گفتند  شفا یافته  که  کسی  آن  به  یهودیان پس10   
   من  به  مرا شفا داد، همان  که  کسی آن«:   گفت  ایشان او در جواب11 ».  بستر خود را برداری هک

، بستر خود را  گفت تو   به  آنکه کیست«:  از او پرسیدند پس12 ».تر خود را بردار و برو بس گفت
 در آنجا  د شد چون ناپدی  عیسی  بود، زیرا که  که دانست  نمی  شفا یافته  آن لیکن13 »بردار و برو؟

ا دیگر خط.  ای ا یافته شف اکنون«:   بدو گفت  یافته  او را در هیکل ، عیسی و بعد از آن14 . بود ازدحامی
   مرا شفا داد، عیسی آنکه «  را خبر داد که  و یهودیان  مرد رفت آن15 ». تو بدتر نگردد  تا برای مکن
   کرده  کار را در روز سبت  این کردند، زیرا که  می  تعدی  بر عیسی  یهودیان  سبب و از این16» . است
  .بود

 ». کنم  نیز کار می کند و من  می کار  تا کنون پدر من«   که  گفت  ایشان  در جواب عیسی17   
   بلکه شکست  را می  تنها سبت  نه  او کردند زیرا که  بیشتر قصد قتل ، یهودیان  سبب  از این پس18

  . ساخت  خدا می ، خود را مساوی خدا را نیز پدر خود گفته
   پسر از خود هیچ  که گویم  شما می  به  آمین آمین«:   گفت  ایشان  در جواب  عیسی آنگاه19   

 پسر نیز  کند، همچنین  او می  آنچه  آرد، زیرا که  عمل  پدر به  بیند که تواند کرد مگر آنچه نمی
 بزرگتر  نماید و اعمال کند بدو می  خود می دارد و هرآنچه  می  پدر پسر را دوست زیرا که20. کند می

خیزاند و   را برمی  پدر مردگان  که زیرا همچنان21.  نمایید  تعجب خواهد داد تا شما  بدو نشان از این
   داوری کس  پدر بر هیچ زیرا که22. کند  می خواهد زنده  را می  پسر نیز هر که کند، همچنین  می زنده
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   بدارند، همچنان  پسر را حرمت  همه تا آنکه23.   است  پسر سپرده  را به  داوری  تمام کند بلکه نمی
   را فرستاد احترام او  که  پدری  نکند، به  پسر حرمت  به  که دارند؛ و کسی  می  پدر را حرمت هک

 آورد،   ایمان  من  فرستنده  مرا بشنود و به  کالم  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین24 .  است نکرده
  آمین25 .  است  گشته  منتقل ت حیا تا به   از موت آید، بلکه  نمی  دارد و در داوری  جاودانی حیات
شنوند و   آواز پسر خدا را می  مردگان  که  است  اکنون آید بلکه  می  ساعتی  که گویم  شما می  به آمین
 پسر را نیز عطا   دارد، همچنین  پدر در خود حیات  که زیرا همچنان26 .گردد   بشنود زنده هر که
 بکند زیرا   هم  داوری  که  است  بخشیده و بدو قدرت27. د باش  داشته  در خود حیات  که  است کرده
 در   که  کسانی  جمیع  در آن آید که  می  مکنید زیرا ساعتی  تعجب و از این28 .  است  پسر انسان که

   نیکو کرد، برای  اعمال  خواهند آمد؛ هر که و بیرون29باشند، آواز او را خواهند شنید،  قبور می
  .  داوری  قیامت  بد کرد، بجهت  اعمال  هر که و  حیات قیامت

   عادل  من  و داوری کنم  می  داوری ام  شنیده  چنانکه  کرد بلکه توانم  نمی  از خود هیچ من«30   
  .  است  مرا فرستاده  که  پدری  اراده  بلکه  نیستم  خود را طالب  اراده  زیرا که است

   بر من  که  هست دیگری32 .  نیست  راست  من دت شها  دهم ت بر خود شهاد اگر من«31   
  شما نزد یحیی33 .  است راست دهد  می  او بر من  که  شهادتی  که دانم دهد و می  می شهادت

   سخنان  این  ولیکن کنم  نمی  را قبول  انسان  شهادت اما من34 . داد  شهادت  راستی  او بهفرستادید و
   ساعتی  بود و شما خواستید که ای  و درخشنده  افروخته او چراغ35 .ابید ی  تا شما نجات گویم را می

   من  پدر به  که  کارهایی  زیرا آن  دارم  بزرگتر از یحیی  شهادت و اما من36 . کنید  نور او شادی به
مرا  پدر  دهد که  می  شهادت ، بر من کنم  می  من  که  کارهایی  این ، یعنی  کنم عطا کرد تا کامل

   هرگز آواز او را نشنیده  که  است  داده  شهادت  من  مرا فرستاد، به و خود پدر که37 .  است فرستاده
 پدر فرستاد، شما   را که  ندارید زیرا کسی  او را در خود ثابت و کالم38اید،   او را ندیده و صورت
  . نیاوردید بدو ایمان

 دارید؛ و آنها   جاودانی  در آنها حیات برید که  می  کنید، زیرا شما گمان  را تفتیش کتب«39   
  از مردم را  جالل41 . یابید  آیید تا حیات ید نزد منخواه و نمی40 .دهد  می  شهادت  من  به  که است
 پدر   اسم  به من43 . خدا را ندارید  خود محبت ر نفس د  که شناسم  شما را می ولکن42 . پذیرم نمی

 . خواهید کرد ود آید، او را قبول خ  اسم  به  دیگری  هرگاه کنید، ولی  نمی را قبول و م ام خود آمده
  ز خدای ا  را که طلبید و جاللی  از یکدیگر می  جالل  آنکه  آرید و حال توانید ایمان  می شما چگونه44
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   هست کسی.  کرد  نزد پدر بر شما ادعا خواهم  من  مبرید که گمان45  نیستید؟  طالب واحد است
   را تصدیق زیرا اگر موسی46.  بر او امیدوار هستید  که  است  موسی باشد و آن  شما می  مدعی که
 او را  های  نوشته اما چون47.   است  نوشته  من  او درباره کردید چونکه  می کردید، مرا نیز تصدیق می

  ». خواهید کرد  مرا قبول  سخنهای  چگونه کنید، پس  نمی تصدیق
  
  

و 2.   باشد، رفت  طبریه  دریای  که  جلیل  دریای  طرف  آن  به  عیسی و بعد از آن6    

  آنگاه3. دیدند نمود، می  می  مریضان به   را که  معجزاتی  او آمدند زیرا آن  کثیر از عقب جمعی
  شد، نزدیک عید یهود با  که و فصح4.   خود در آنجا بنشست ، با شاگردان  برآمده  کوهی  به عیسی
  .بود

  به. آیند  او می  طرف  کثیر به  جمعی ، دید که  خود را باال انداخته  چشمان  عیسی پس5   
یرا خود ، ز  او گفت  به  امتحان  را از روی و این6»  تا اینها بخورند؟  بخریم از کجا نان«:   گفت فیلپس

 نکند تا  ، اینها را کفایت  دینار نان ویستد «  داد که  او را جواب فیلپس7 . باید کرد  چه دانست می
 :  گفت را  باشد، وی  پطرس  برادر شمعون  اندریاس  که  از شاگردانش یکی8 »! بخورند  اندکی هر یک

   چه  گروه  این  از برای  این و لیکن.  دارد  جو و دو ماهی  نان  پنج  که  است در اینجا پسری«9
   به  قریب  گروه ، گیاه بسیار بود، و آن  مکان و در آن» . را بنشانید مردم«:   گفت عیسی10» شود؟ می
   داد و شاگردان  شاگردان ، به  و شکر نموده  نانها را گرفته عیسی11 . نشستند  هزار مرد بودند که پنج
  به سیر گشتند،  و چون12 . خواستند  که  قدری  نیز به اهی از دو م  دادند؛ و همچنین  نشستگان به

 کردند و   جمع پس13 ». نشود  ضایع  کنید تا چیزی جمع را  مانده  باقی های پاره«:   خود گفت شاگردان
   مردمان و چون14 . سبد پر کردند  بود، دوازده مده آ  زیاده  از خورندگان  جو که  نان  پنج های از پاره

 باید در   که  است  نبی  همان  البته این « ه بود دیدند، گفتند ک  صادر شده  از عیسی  را که معجزه  این
سازند،   ، پادشاه  زور برده خواهند بیایند و او را به  می  که  دانست  چون و اما عیسی15» !یاید ب جهان

  . برآمد  کوه باز تنها به
   آن ، به  سوار شده  کشتی و به17  رفتند،  دریا پایین  جانب  به ش شد، شاگردان  شام و چون16   
و 18 . بود  نیامده  هنوز نزد ایشان ی شد عیس  تاریک و چون.  شدند  روانه  کفرناحوم  دریا به طرف
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 تیر   یا سی  و پنج  بیست  به  قریب  که  وقتی پس19 . آمد  تالطم اد شدید به ب  وزیدن دریا بواسطه
  پس. آید  می  کشتی یک، نزد ه شد  دریا خرامان  بر روی  را دیدند که  بودند، عیسی  رانده پرتاپ

 بیاورند،  خواستند او را در کشتی  می و چون21 »!، مترسید  هستم من«:   گفت شاناو بدی20. ترسیدند
  . بودند رسید  آن  عازم  که  زمینی  آن  به  کشتی در ساعت

 نبود غیر از  ی زورق  هیچ  بودند، دیدند که  دریا ایستاده  طرف  آن  به  که  گروهی بامدادان22   
  ، بلکه  نشده  زورق  آن  خود داخل  با شاگردان  بودند و عیسی  شده  آن  او داخل  شاگردان  که آن

   نان  که  آنجایی  به  آمد، نزدیک  دیگر از طبریه  زورقهای لیکن23 . بودند  تنها رفته ششاگردان
 و   عیسی  دیدند که  گروه  آن چون  پس24.  بود  خداوند شکر گفته  بودند بعد از آنکه خورده

.  آمدند  کفرناحوم  به  عیسی ، در طلب  کشتیها سوار شده  نیز به  در آنجا نیستند، ایشان شاگردانش
 در  عیسی26 »؟  اینجا آمدی  به  استاد کی ای«:  دریا یافتند، بدو گفتند  طرف  او را در آن و چون25

 دیدید،   که  معجزاتی  بسبب طلبید نه  مرا می  که گویم  شما می  به  آمین آمین«:   گفت  ایشان جواب
   برای  بلکه  فانی  خوراک  برای کار بکنید نه27 . خوردید و سیر شدید  که  نان آن   بسبب بلکه

  خدای شما عطا خواهد کرد، زیرا   را به  آن  پسر انسان  که  است  باقی  جاودانی  تا حیات  که خوراکی
 در  عیسی29 »؟  باشیم  خدا را بجا آورده مال تا اع  کنیم چه«: بدو گفتند28 ».  است  او مهر زدهپدر بر
بدو 30 ». بیاورید  او فرستاد، ایمان که   کسی  آن  به  که  است  خدا این عمل«:   گفت  ایشان جواب
 ما در  پدران31 ؟ کنی  کار می ؟ چه  آوریم ایمان تو   به  را دیده  تا آن نمایی  می  معجزه چه«: گفتند
» . عطا کرد تا بخورند  نان  بدیشان  از آسمان  که  است  مکتوب  من را خوردند، چنانکه بیابان

   شما نداد، بلکه  به  را از آسمان  نان  موسی  که گویم  شما می  به آمین آمین«:   گفت  بدیشان عیسی32
   نازل  از آسمان  که  است  خدا آن  نان زیرا که33 .دهد ا می شم  به  را از آسمان ی حقیق  نان پدر من

  ».  ما بده  به  را پیوسته  نان  خداوند این ای«:  بدو گفتند آنگاه34» .بخشد  می  حیات  جهان ، به شده
 نشود و   آید، هرگز گرسنه  نزد من  که کسی.   هستم  حیات  نان من«:   گفت  بدیشان عیسی35   
   دیدید و ایمان را هم م  که  شما گفتم  به لیکن36.  نگردد  آرد، هرگز تشنه  ایمان  من  به هر که

 آید، او را   من  جانب  به  آید و هر که  من  جانب  عطا کند، به  من  پدر به هر آنچه37 .نیاوردید
   اراده  به  بلکه، کنم   خود عمل  اراده  تا به  نه  کردم  نزول زیرا از آسمان38.  نمود  نخواهم بیرون

   تلف  عطا کرد، چیزی  من  به  از آنچه  که  است  مرا فرستاد این  که پدری  و اراده39 . خود فرستنده
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 پسر را دید   هر که  که  است  این  من  فرستنده و اراده40 .  را برخیزانم  آن  روز بازپسین در  بلکه نکنم
  ». برخیزانید  او را خواهم  در روز بازپسین  باشد و من داشته   جاودانی  آورد، حیات و بدو ایمان

   از آسمان  که  نانی  آن  هستم من«:  بود  کردند زیرا گفته  او همهمه  درباره  یهودیان پس41   
  ؟ پس شناسیم  ما پدر و مادر او را می  که  نیست  پسر یوسف  عیسی آیا این«: و گفتند42 ». شد نازل

  با یکدیگر همهمه«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی43» ؟  شدم  نازل  از آسمان وید کهگ  می چگونه
 در   کند و من  مرا فرستاد او را جذب  که  پدری  آید، مگر آنکه تواند نزد من  نمی کسی44 .مکنید

.  اهند یافت خو  از خدا تعلیم  همه  که  است در انبیا مکتوب45.  برخیزانید  او را خواهم روز بازپسین
   باشد، جز آن  پدر را دیده  کسی  اینکه نه46 .آید  می  نزد من  یافت  و تعلیم از پدر شنید  هر که پس
   من  به  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین47.   است ، او پدر را دیده  خداست  از جانب  که کسی

 من را خوردند و  ر بیابان شما د پدران49 . تم هس  حیات  نان من48 . دارد  جاودانی  آرد، حیات یمانا
   نان  آن  هستم من51 . بخورد نمیرد  از آن ر که شد تا ه  نازل  از آسمان  که  است  نانی این50 .مردند
   من  که  خواهد ماند و نانی  ابد زنده  بخورد تا به  نان  از این اگر کسی.  شد  نازل  از آسمان  که زنده

  ». بخشم  می  جهان   حیات  را بجهت  آن  که  است  من  جسم کنم عطا می
 تواند جسد  می  شخص  این چگونه«: گفتند ، می  کرده  با یکدیگر مخاصمه  یهودیان پس52   

 اگر جسد  گویم  شما می  به  آمین آمین«:   گفت  بدیشان عیسی53 »؟  ما دهد تا بخوریم خود را به
 جسد مرا خورد و  و هر که54 . ندارید را ننوشید، در خود حیات او   را نخورید و خون پسر انسان

 جسد  زیرا که55 . برخیزانید روز آخر او را خواهم در   دارد و من  جاودانی  مرا نوشید، حیات خون
  خورد و خون  جسد مرا می  هر که پس56 .  است  حقیقی ، آشامیدنی  من ون و خ  حقیقی ، خوردنی من

،   هستم  پدر زنده  به  مرا فرستاد و من  پدر زنده چنانکه57 . در او ماند و من  می د، در منشنو مرا می
 شد،   نازل  از آسمان  که  نانی  است این58 .شود  می  زنده  من رد او نیز به مرا بخو  که  کسی همچنین

   ابد زنده  را بخورد تا به ن نا  این  هر که  شما من را خوردند و مردند؛ بلکه  پدران  که  همچنان نه
  .  گفت داد، در کنیسه  می  تعلیم  در کفرناحوم  که  را وقتی  سخن این59» .ماند

  که!  ت اس  سخت  کالم این«:  را شنیدند گفتند  این  او چون  از شاگردان  بسیاری آنگاه60   
کنند،   می  امر همهمه  در این ش شاگردان  که  در خود دانست  عیسی چون61 » را بشنود؟ تواند آن می

   اول  که  جایی  به  را بینید که  اگر پسر انسان پس62 دهد؟  می  شما را لغزش آیا این «:  گفت بدیشان
   من  که کالمی.   نیست ای کند و اما از جسد فایده  می  زنده  که  است روح63 ؟ کند چه بود صعود می
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  زیرا که» .آورند  نمی  ایمان شما هستند که  از  بعضی ولیکن64 . ست ا  و حیات ، روح گویم ما می ش به
  پس65 . خواهد کرد  او را تسلیم  که ستآورند و کی  نمی  ایمان  کیانند که دانست  از ابتدا می عیسی
 را بدو  ، آن  پدر من تواند آمد مگر آنکه  نمی  نزد من  کسی  که  شما گفتم  به  سبب از این«:  گفت

  . نکردند ، دیگر با او همراهی  او برگشته  از شاگردان  بسیاری  وقت در همان66» .طا کندع
   به  پطرس شمعون68 »خواهید بروید؟ آیا شما نیز می «:  گفت  دوازده  آن  به  عیسی آنگاه67   
 و   آورده مانو ما ای69 .  نزد تو است  جاودانی  حیات ات؟ کلم  برویم خداوندا نزد که«:  داد او جواب
   شما دوازده آیا من«:  داد  جواب  بدیشان عیسی70 ».  هستی  حی  پسر خدای  تو مسیح  که ایم شناخته

 یهودا پسر شمعون   را درباره و این71 ».  است  از شما ابلیسی  یکی نکه آ  و حال را برنگزیدم
  . بود  دوازده  از آن  بشود و یکی  وی  کننده  تسلیم بایست  می ، زیرا او بود که  گفت اسخریوطی

  
  

 رود   راه  در یهودیه خواست نمی  زیرا گشت  می  در جلیل  عیسی و بعد از آن7    

  پس3.  بود ها باشد نزدیک  عید خیمه و عید یهود که2 .داشتند  او می  قصد قتل یهودیان  چونکه
 تو   را که  اعمالی  نیز آن برو تا شاگردانت  دیه یهو ، به  شده از اینجا روانه«:  بدو گفتند برادرانش

 کارها را   اگر این پس. کند  کار نمی خواهد آشکار شود، در پنهانی  می زیرا هر که4 ببینند،  کنی می
   عیسی آنگاه6 . بودند  نیاورده  او ایمان ز به نی  برادرانش زیرا که5 ». بنما  جهان ، خود را به کنی یم

تواند شما را   نمی جهان7 .  حاضر است  شما همیشه  اما وقت،  هنوز نرسیده  من توق«:   گفت بدیشان
 .  بد است  اعمالش  که دهم  می ت شهاد  بر آن  من دارد زیرا که  می  مرا دشمن  دارد و لیکن دشمن

 ».  است نشده   هنوز تمام  من قت و  زیرا که آیم  عید نمی  این  به  حال من.  عید بروید  این شما برای8
  . نمود  توقف ، در جلیل  گفت  را بدیشان  این چون9

اما 11.  در خفا  آشکار بلکه ز آمد، نه بودند، او نی  عید رفته  برای  برادرانش  چون لیکن10   
 او   درباره  مردم و در میان12 .  او کجا است گفتند که ، می وده در عید او را جستجو نم یهودیان
   کننده  گمراه  بلکه گفتند نی  می  و دیگران  نیکو است  مردی گفتند که  می بعضی. ر بود بسیا همهمه

  .زد  نمی  او ظاهرا حرف  درباره کس  از یهود، هیچ  ترس  بسبب و لیکن13.   است قوم
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   تعجب و یهودیان15. داد  می ، تعلیم  آمده  هیکل  به  بود، عیسی  عید گذشته  نصف و چون14   
   ایشان  در جواب عیسی16 »ند؟دا  را می  کتب ، چگونه  نیافته  هرگز تعلیم  شخص این«: ، گفتند دهنمو

 آرد،   عمل  او را به  بخواهد اراده اگر کسی17 .  من  از فرستنده ، بلکه  نیست  از من  من تعلیم«:  گفت
 از خود  هر که18 . رانم  می  سخن از خود  من آنکه یا   از خدا است  که  خواهد دانست  تعلیم درباره
 و   است ق خود باشد، او صاد  فرستنده  جالل  طالب  بود و اما هر که  خود را طالب  گوید، جالل سخن

   از شما نیست  کسی  آنکه ؟ و حال  است  شما نداده  را به  تورات آیا موسی19 .  نیست در او ناراستی
:  گفتند  در جواب  همه آنگاه20 » رسانید؟  قتل خواهید مرا به می  چه  از برای.  کند  عمل  تورات  به که
   نمودم  عمل یک«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی21 » دارد تو را بکشد؟  اراده که!  تو دیو داری«

 از اجداد   باشد بلکه  از موسی  آنکه  شما داد نه  را به  ختنه موسی22.  شدید  متعجب  شما از آن وهمه
   شود تا شریعت  مختون  در روز سبت  اگر کسی پس23 .کنید  می  را ختنه  مردم وز سبت در رو

   را شفای  شخصی ت در روز سب  که  سبب آورید از آن  می  خشم  نشود، چرا بر من  شکسته موسی
  ». نمایید  داوری  راستی  به لکه مکنید ب  ظاهر داوری بحسب24؟   دادم کامل

  و اینک26  او دارند؟ تل قصد ق  که  نیست  آن آیا این«:  گفتند  اورشلیم  از اهل  بعضی پس25   
؟   است  مسیح  او در حقیقت دانند که آیا رؤسا یقینا می. گویند  نمی زند و بدو هیچ  می آشکارا حرف

 از کجا  شناسد که  نمی کس  آید هیچ  چون ، اما مسیح  از کجا است دانیم  را می  شخص  این لیکن27
دانید از  شناسید و نیز می مرا می«:  ، گفت داد، ندا کرده  می  تعلیم  در هیکل  چون و عیسی28 ». است

 او را  اما من29 .شناسید  شما او را نمی  که  است حق  من  فرستنده  بلکه ام  و از خود نیامده کجا هستم
   خواستند او را گرفتار کنند ولیکن آنگاه30» .  است  و او مرا فرستاده  از او هستم  زیرا که شناسم می

 بدو   گروه  از آن  بسیاری آنگاه31 . بود  او هنوز نرسیده  ساعت  که زیرا  نینداخت  بر او دست کسی
نماید،   می  شخص  این  بیشتر از اینها که  آید، معجزات  مسیح آیا چون«:  آوردند و گفتند ایمان

  »خواهد نمود؟
   کهنه  و رؤسای کنند، فریسیان  می  همهمه  او این  درباره  خلق  شنیدند که فریسیان  چون32   

، بعد نزد   دیگر با شما هستم  زمانی اندک«:   گفت  عیسی آنگاه33 . فرستادند تا او را بگیرند دمانخا
 شما   هستم  من  که  و آنجایی  خواهید کرد و نخواهید یافت و مرا طلب34 . روم  خود می فرستنده

؟  یابیم  ما او را نمی خواهد برود که او کجا می«:  با یکدیگر گفتند  یهودیان پس35 ».توانید آمد نمی
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   که  است  کالمی  چه این36  دهد؟  را تعلیم  رود و یونانیان  یونانیان  پراکندگان سوی  دارد به آیا اراده
  »توانید آمد؟  شما نمی  هستم  من  که ی و جای  خواهید کرد و نخواهید یافت  مرا طلب گفت

  تشنه  هر که«:  ، ندا کرد و گفت  ایستاده  عید بود، عیسی  روز بزرگ و در روز آخر که37   
 او  گوید، از بطن  می  کتاب  آورد، چنانکه  ایمان  من  به  که کسی38 . آید و بنوشد باشد نزد من

 آرد او   او ایمان  به  هر که  که  روح  درباره  را گفت  ایناما39 ». خواهد شد  جاری  زنده  آب هاینهر
  . بود  نیافته  جالل  حال  تا به  عیسی  بود، چونکه  هنوز عطا نشده القدس  روح  زیرا که را خواهد یافت

   شخص  این قتدر حقی«:  را شنیدند، گفتند  کالم  این ، چون  گروه  از آن  بسیاری آنگاه40   
 خواهد   از جلیل مگر مسیح«:  گفتند و بعضی» .  است او مسیح«:  گفتند و بعضی41 ».  است  نبی همان

   بود، مسیح  داود در آن  که ، دهی لحم  داود و از بیت  از نسل  که  است  نگفته آیا کتاب42آمد؟ 
 خواستند او  ن از ایشا و بعضی44 . افتاد  اختالف  مردم و در میان ا  درباره پس43 »خواهد شد؟ ظاهر

  .  نینداخت  بر او دست کس  هیچ را بگیرند و لکن
 او را   چه برای«: ند گفت آنها بدیشان.  آمدند  و فریسیان  کهنه  نزد رؤسای  خادمان پس45   

  آنگاه47» !  است  نگفته  سخن  شخص  این  مثل هرگز کسی«:  گفتند  در جواب خادمان46 »نیاوردید؟
 یا از   از سرداران مگر کسی48 ؟اید  شده آیا شما نیز گمراه«:  گفتند  ایشان  در جواب فریسیان

 ».باشند  می دانند، ملعون را نمی   شریعت  که  گروه  این ولیکن49 ؟  است  آورده  او ایمان  به یانفریس
 ما بر  ریعتآیا ش«51 :  گفت  بود، بدیشان  از ایشان ی و یک  نزد او آمده  در شب ، آنکه نیقودیموس50

 در  ایشان52»  کنند؟  او را بشنوند و کار او را دریافت  سخن  اول دهد، جز آنکه  می  فتوی کسی
   از جلیل  نبی  هیچ  زیرا که  و ببین  کن ؟ تفحص  هستی مگر تو نیز جلیلی«:  گفتند  وی جواب

  . خود رفتند  خانه  به  هر یک پس» .  است برنخاسته
  
  

   قوم  جمیع  آمد و چون  هیکل باز به و بامدادان2 .  رفت  زیتون  کوه به  اما عیسی8    

   در زنا گرفته  را که  زنی  و فریسیان  کاتبان  ناگاه که3 .داد  می  را تعلیم ، ایشان شستهنزد او آمدند ن
   عمل  در عین زن   استاد، این ای«: بدو گفتند4 ،  برپا داشته د و او را در میان او آوردن  بود، پیش شده

  اما تو چه. ار شوند سنگس  زنان  چنین  که  است  کرده  ما حکم  به  در تورات و موسی5  شد؛ زنا گرفته
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 زیر   سر به اما عیسی.  بر او پیدا کنند  بدو گفتند تا ادعایی  امتحان  را از روی و این6» ؟ گویی می
  نمودند، راست  می  الحاح  کردن  در سؤال و چون7.  تنوش  می  زمین  خود بر روی  انگشت ، به افکنده
،  زیر افکنده  و باز سر به8 ». اندازد  بر او سنگ  ندارد اول  از شما گناه هر که«:   گفت ، بدیشان شده

 آخر،   تا به  کرده  شروع ، از مشایخ  شده  شنیدند، از ضمیر خود ملزم  چون پس9 . نوشت  می بر زمین
   عیسی پس10 . بود  ایستاده  در میان  که  زن  ماند با آن  تنها باقی  رفتند و عیسی ون بیر  یک یک
؟ آیا  تو کجا شدند  مدعیان  آن  زن ای«:   را ندید، بدو گفت  کسی  شد و غیر از زن  راست چون
.  دهم ا نمی بر تو فتو  هم من«:   گفت عیسی» . آقا  ای کس هیچ«:  گفت11 » بر تو فتوا نداد؟ کس هیچ

  ». ن مک برو دیگر گناه
   مرا متابعت  که کسی.   هستم  نور عالم من«:  ، گفت  کرده  خطاب  باز بدیشان  عیسی پس12   

تو بر خود «:  بدو گفتند  فریسیان آنگاه13» . را یابد  نور حیات  نشود بلکه  سالک کند، در ظلمت
 بر  هرچند من«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی14 ».  نیست  تو راست  شهادت ، پس دهی  می شهادت

   کجا خواهم  و به ام  از کجا آمده دانم  می  زیرا که  است  راست  من ، شهادت دهم  می خود شهادت
ا کنید ام  می  حکم  جسم شما بحسب15 . روم  کجا می  و به ام کجا آمدهدانید از   شما نمی ، لیکن رفت
   تنها نیستم ، از آنرو که  است  راست  من ، حکم  دهم  حکم و اگر من16 . کنم  نمی  حکم کس  بر هیچ من
حق    دو کس  شهادت  که  است  شما مکتوب و نیز در شریعت17 . مرا فرستاد  که  و پدری  من کهبل

 بدو19» .دهد  می  شهادت  من  مرا فرستاد نیز برای  که  و پدری دهم  می  بر خود شهادت من18 . است
 مرا  هرگاه.  پدر مرا شناسید و نه  مرا می نه «  داد که  جواب عیسی» ؟ پدر تو کجا است«: گفتند
 در   که ، وقتی  گفت المال  در بیت  را عیسی  کالم و این20» .شناختید اختید پدر مرا نیز میشن می

  . بود رسیده او هنوز ن  ساعت  آنکه  بجهت  او را نگرفت کس داد؛ و هیچ  می  تعلیم هیکل
 خود خواهید   خواهید کرد و در گناهان  و مرا طلب روم  می من«:   گفت  بدیشان باز عیسی21   

   خود دارد که  قتل آیا اراده«:  گفتند یهودیان22» .توانید آمد  شما نمی روم  می  من  که مرد و جایی
باشید   می شما از پایین«:   را گفت شانای23 »توانید آمد؟  شما نمی  که  رفت  خواهم  جایی گوید به می

   شما گفتم  به  جهت از این24 . نیستم   جهان  از این  من  هستید، لیکن  جهان شما از این.  از باال اما من
» . خود خواهید مرد ، در گناهان  هستم  من  خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید که  در گناهان که
  من26 .  شما گفتم  نیز به  از اول  که همانم«:   گفت  بدیشان عیسی» ؟ یتو کیست«: بدو گفتند25

   آنچه  و من  مرا فرستاد حق است  آنکه ؛ لکن  کنم  و حکم  شما بگویم  درباره  که  بسیار دارم چیزهای
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 .گوید  می  پدر سخن  درباره یشان بد  نفهمیدند که ایشان27» . گویم  می  جهان ، به ام نیدهاز او ش
   من  که  خواهید دانست  وقت  را بلند کردید، آن  پسر انسان  که وقتی«:   گفت  بدیشان عیسی28

 مرا  و او که29 . کنم  می  داد، تکلم  مرا تعلیم  پدرم  آنچه  به  بلکه کنم  نمی  و از خود کاری هستم
 او را بجا   پسندیده  کارهای همیشه   من  زیرا که  است  و پدر مرا تنها نگذارده  است فرستاد، با من

  ». آورم می
   بدو ایمان  که  یهودیانی  به  عیسی پس31 . آوردند  بدو ایمان ، بسیاری فت را گ  این چون30   

و حق را خواهید 32  خواهید شد،  شاگرد من الحقیقه  بمانید، فی  من اگر شما در کالم«:  آوردند، گفت
 و هرگز  باشیم  می اوالد ابراهیم «  دادند که بدو جواب33 ».اهد کرد و حق شما را آزاد خو تشناخ
   در جواب عیسی34 » آزاد خواهید شد؟  که گویی و می ت  چگونه پس.  ایم  نبوده  را غالم کس هیچ

   همیشه و غالم35 .  است  گناه کند، غالم  می گناه   هر که گویم  شما می  به  آمین آمین«:   گفت ایشان
 آزاد  کند، در حقیقت اگر پسر شما را آزاد  پس36. ماند  می ماند، اما پسر همیشه  نمی  خانهدر

 در شما   من را کالمخواهید مرا بکشید زی  می  هستید، لیکن  اوالد ابراهیم  که دانم می37 .خواهید بود
 ».کنید ید میا ر خود دیده نزد پد  و شما آنچه گویم  می ام  نزد پدر خود دیده  آنچه من38 . ندارد جای

بودید،   می اگر اوالد ابراهیم«:   گفت  بدیشان عیسی» .  است پدر ما ابراهیم «  او گفتند که در جواب39
 با   که  هستم  شخصی خواهید مرا بکشید و من  می ن اآل ولیکن40 .آوردید  را بجا می  ابراهیم مالاع

 پدر خود را بجا  شما اعمال41 . نکرد  چنین ابراهیم.  کنم  می م تکل ام  از خدا شنیده  که  راستی شما به
  ».آورید می

   ایشان  به عیسی42 ». خدا باشد  که  پدر داریم یک.  ایم  نشده ما از زنا زاییده «  بدو گفتند که  
و    خدا صادر شده  از جانب  من داشتید، زیرا که  می بود، مرا دوست اگر خدا پدر شما می«:  گفت
 مرا   سخن  چه برای43 .  است  او مرا فرستاده  بلکه ام  خود نیامده  از پیش  من ، زیرا که ام آمده
باشید و   می شما از پدر خود ابلیس44. توانید بشنوید  مرا نمی  کالم  که فهمید؟ از آنجهت نمی

باشد، از   نمی  ثابت ر راستی بود و د  قاتل او از اول.  آرید  عمل خواهید به  پدر خود را می خواهشهای
گوید زیرا دروغگو   خود می گوید، از ذات  می  سخن  دروغ  به هرگاه.   نیست  در او راستی  که آنجهت

  کیست46. کنید ، مرا باور نمی گویم  می  راست  که  سبب  از این و اما من45.   است و پدر دروغگویان
 از   که کسی47 کنید؟ ، چرا مرا باور نمی گویم ی م  اگر راست  سازد؟ پس  ملزم  گناه  مرا به از شما که
  ». از خدا نیستید شنوید که ا نمی شم  سبب شنود و از این  خدا را می ، کالم خدا است
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 و دیو   هستی  تو سامری  که  نگفتیم آیا ما خوب«:  او گفتند  در جواب  یهودیان پس48   
 و شما مرا  مدار  می  پدر خود را حرمت ، لکن  دیو ندارم من «  داد که  جواب عیسی49» ؟ داری
 .کند  می طلبد و داوری  می  که ت هس ، کسی  نیستم  خود را طالب  جالل من50 .سازید  می حرمت بی
 ». ابد نخواهد دید  را تا به موت کند،   مرا حفظ  کالم ، اگر کسی گویم  شما می  به  آمین آمین51
 اگر  گویی  و انبیا مردند و تو می ابراهیم!   دیو داری  که  دانستیم ناآل«:  گفتند بدو  یهودیان پس52

 مرد و   که آیا تو از پدر ما ابراهیم53 ابد نخواهد چشید؟   را تا به  کند، موت  مرا حفظ  کالم کسی
  »؟ دانی  می ؟ خود را که  مردند بزرگتر هستی  که انبیایی

   که  است  آن پدر من.  نباشد  چیزی  من ، جالل  دهم خود را جاللاگر «:  داد  جواب عیسی54   
 او را  شناسید، اما من و او را نمی55 .  ما است گویید خدای  شما می کهبخشد، آن  می مرا جالل

 او را   و قول شناسم  او را می لیکن.  باشم  شما دروغگو می  مثل شناسم  او را نمی  و اگر گویم شناسم می
» . گردید  روز مرا ببیند و دید و شادمان  کرد بر اینکه  شادی پدر شما ابراهیم56 . دارم  می نگاه

:   گفت  بدیشان عیسی58 »؟ ای  را دیده  و ابراهیم نداری   سال هنوز پنجاه«:  بدو گفتند یهودیان57
 سنگها  آنگاه59 ». مست ه  پیدا شود من  ابراهیم  از آنکه  پیش  که گویم  شما می  به  آمین آمین«

   بیرون ، از هیکل  گذشته  و از میان  ساخت  خود را مخفی اما عیسی. برداشتند تا او را سنگسار کنند
  .  برفت شد و همچنین

  
  

: ، گفتند  کرده  از او سؤال و شاگردانش2.  مادرزاد دید ، کوری رفت  می ه ک و وقتی9    

  گناه «  داد که  جواب عیسی3»  شد؟  کور زاییده  او که الدین یا و  شخص  کرد، این  که  استاد، گناه ای«
 روز   که مادامی4.  ظاهر شود  خدا در وی تا اعمال  ، بلکه  پدر و مادرش  کرد و نه  شخص  این نه

 تواند  نمی کس  هیچ  در آن آید که  می شب.   باشم  خود مشغول  فرستنده  کارهای ، مرا باید به است
، از   انداخته  بر زمین  دهان  و آب  را گفت این6 ». ، نور جهانم  هستم  در جهان ه ک مادامی5 .کند  کاری
   معنی  به که( سیلوحا  برو در حوض«:  و بدو گفت7  کور مالید،  چشمان  را به  و گل  ساخت  گل آب

  . ، برگشت  و بینا شده  شست فته ر پس» . بشوی)  است  مرسل
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آیا «:  بودند، گفتند  دیده  کوری  در حالت  از آن  او را پیش  که  و کسانی گان همسای پس8   
:  گفتند و بعضی» .  است همان«:  گفتند بعضی9 »کرد؟  می  و گدایی نشست  می  که  نیست  آن این

و ا11 »؟ از گشت تو ب  چشمان  چگونه پس«: بدو گفتند10 ».  همانم من«:  او گفت» .و دارد بد شباهت«
   به  گفت  من ، به  مالیده  من  و بر چشمان  ساخت گویند، گل  می  او را عیسی  که شخصی«:  داد جواب
 کجا   شخص آن«:  گفتند  وی به12 ».  بینا گشتم  و شسته  رفتم گاهآن.   سیلوحا برو و بشوی حوض
  ». دانم نمی«:  گفت» ؟ است

،   ساخته  گل  عیسی  که  روزی و آن14 . آوردند ان بود، نزد فریسی پیشتر کور  او را که پس13   
 بینا  چگونه «  کردند که  نیز از او سؤال  فریسیان آنگاه15 . بود  او را باز کرد، روز سبت نچشما
   از فریسیان بعضی16» .  و بینا شدم  شستم پس. گذارد   من  چشمهای  به گل«:   گفت بدیشان» ؟ شدی
  چگونه«:  گفتند دیگران» .دارد  نمی  را نگاه  سبت ، زیرا که  خدا نیست نب از جا  شخص آن«: گفتند
باز 17 . افتاد  اختالف  ایشان  در میانو» . ظاهر سازد  معجزات  این تواند مثل  گناهکار می شخص
  ».  است نبی«:  گفت» ؟  تو را بینا ساخت  چشمان  که گویی  می  او چه تو درباره«:  کور گفتند بدان

  پدر و ، تا آنکه  است  و بینا شده  کور بوده  او را باور نکردند که  سرگذشت  یهودیان لیکن18   
   پسر شما که  است آیا این«: ، گفتند  کرده  سؤال و از ایشان19 . را طلبیدند  بینا شده مادر آن

   ایشان در او در جوابپدر و ما20» ؟  است  بینا گشته  الحال  چگونه ؟ پس گویید کور متولد شده می
 و  دانیم بیند، نمی  چطور می  الحال لیکن21.   و کور متولد شده  پسر ما است  این  که دانیم می«: گفتند
» . کند  خود را بیان  کنید تا او احوال  سؤال  از وی  است او بالغ.   او را باز نموده  چشمان  که دانیم نمی

 با خود عهد   یهودیان ترسیدند، از آنرو که  می  از یهودیان ا که گفتند زیر پدر و مادر او چنین22
  و از اینجهت23 . کنند  بیرونش ، از کنیسه  است  او مسیح  کند که  اعتراف  هر که  بودند که کرده

  ». بپرسید  از خودش  است او بالغ«:  او گفتند والدین
  مدانی ما می.  خدا را تمجید کن«:  گفتند، بدو  کور بود، باز خوانده  را که  شخص  آن پس24   

   که دانم  چیز می یک.  دانم  نمی اگر گناهکار است«:  داد او جواب25 ».  گناهکار است  شخص  این که
»  تو را باز کرد؟  چشمهای  کرد و چگونه با تو چه«: باز بدو گفتند26 ». ام  بینا شده ن و اآل کور بودم

خواهید بشنوید؟ آیا   باز می  چه نشنیدید؟ و برای.   شما گفتم  به ناآل « ه داد ک  را جواب ایشان27
ما .  ستیتو شاگرد او ه«: ، گفتند  داده  او را دشنام پس28 » دارید شاگرد او بشوید؟ ز ارادهشما نی

 از  مدانی  را نمی خص ش اما این.  کرد  تکلم  خدا با موسی  که دانیم ما می29 . باشیم  میشاگرد موسی
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  دانید از کجا است  شما نمی  که  است  عجب این«:   گفت ، بدیشان  داده  مرد جواب آن30 ». کجا است
 اگر  شنود؛ و لیکن  را نمی  گناهکاران  خدا دعای  که دانیم و می31 . مرا باز کرد  چشمهای  آنکه حالو 

   که  است  نشده  شنیده  عالم از ابتدای32 .شنود او را بجا آرد، او را می   باشد و اراده  خداپرست کسی
   کار نتوانستی ، هیچ بودی از خدا ن  شخص اگر این33.  باشد  کور مادرزاد را باز کرده  چشمان کسی
  پس» ؟ یده  می آیا تو ما را تعلیم.  ای  متولد شده  با گناه  کلی تو به«:  گفتند  وی در جواب34 ».کرد

  . راندند او را بیرون
 پسر خدا  ا تو بهآی«:  ، گفت  را جسته اند، وی  کرده  او را بیرون  شنید که  چون عیسی35   
تو «:   بدو گفت عیسی37 »؟  آورم  او ایمان  تا به  کیست آقا ای«:   گفت او در جواب36 »؟  داری ایمان

  پس» . آوردم  اوند ایمان خد ای«:  گفت38» .  است کند همان  می  با تو تکلم  و آنکه ای نیز او را دیده
 بینا و  ان تا کور  آمدم  داوری  بجهت  جهان  در این من«:   گفت  عیسی آنگاه39 . نمود او را پرستش

آیا ما «:  را شنیدند گفتند  کالم  این  با او بودند، چون  که  از فریسیان بعضی40 ».، کور شوند بینایان
  ن اآل داشتید و لکن  نمی بودید گناهی اگر کور می«:   گفت  بدیشان عیسی41 »؟ نیز کور هستیم

  .ماند  شما می  گناه پس.   هستیمگویید بینا می
  
  

   نشود، بلکه  گوسفند داخل آغل ه  از در ب  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین«10    

 .  است  گوسفندان ان شود، شب اخل از در د و اما آنکه2.   است ن دیگر باال رود، او دزد و راهز از راه
واند خ  می  بنام  خود را نام شنوند و گوسفندان  آواز او را می گشاید و گوسفندان  او می  بجهت دربان3

خرامد و   می  ایشان  روی  برد، پیش  خود را بیرون  گوسفندان  که و وقتی4 .برد  می  را بیرون و ایشان
کنند،   نمی  را متابعت  غریب لیکن5 .شناسند ز او را می آوا  زیرا کهروند،  او می  از عقب گوسفندان

  ».شناسند  را نمی  آواز غریبان گریزند زیرا که  از او می بلکه
. گوید  می  چیز بدیشان  چه  نفهمیدند که  آورد، اما ایشان  ایشان  برای  را عیسی  مثل و این6   

  جمیع8 .  هستم  در گوسفندان  من  که یمگو ما می ش  به  آمین آمین«:   باز گفت  بدیشان  عیسی آنگاه7
  من9 . را نشنیدند  ایشان  سخن سفندان گو  هستند، لیکن  آمدند، دزد و راهزن  از من  پیش  که کسانی

دزد 10.  یابد د و علوفه خرام  و درون  یابد و بیرون  گردد، نجات  داخل  از من هر که!  در هستم
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 را زیادتر   یابند و آن  حیات  تا ایشان  آمدم من.  کند  و بکشد و هالک بدزدد آید مگر آنکه نمی
  . کنند حاصل

  اما مزدوری12 .نهد  می  گوسفندان ود را در راه خ  نیکو جان شبان.   نیکو هستم  شبان من«11   
را   آید، گوسفندان  می  گرگ  بیند که باشند، چون  از آن او نمی  و گوسفندان  نیست  شبان که

  گریزد چونکه مزدور می13. سازد  می گیرد و پراکنده را می   گوسفندان کند و گرگ ، فرار می گذاشته
 و  شناسم  خود را می  و خاصان  نیکو هستم  شبان من14 .  نیست  فکر گوسفندان  و به استمزدور 
د را در  خو  و جان اسمشن  پدر را می شناسد و من  پدر مرا می چنانکه15 سند،شنا  مرا می  من خاصان

باید آنها را نیز .  نیستند  آغل  از این  که  دیگر هست و مرا گوسفندان16 . نهم  می  گوسفندان راه
 پدر مرا   سبب و از این17 . خواهند شد شبان   و یک  گله  و آواز مرا خواهند شنید و یک بیاورم
  گیرد، بلکه  نمی  را از من  آن کسی18 . ا باز گیرم ر  تا آن نهم را می خود   جان  من دارد که  می دوست

 را از   حکم ینا.   را باز گیرم  آن  دارم  و قدرت  را بنهم  آن  که  دارم قدرت.  نهم  را می  خود آن من
  ». پدر خود یافتم

  ه گفتند ک  از ایشان بسیاری20 . افتاد  اختالف  یهودیان ان، در می  کالم  این سبب باز به19   
  دیوانه   سخنان این «  گفتند که دیگران21 »دهید؟  می  بدو گوش  چه برای.   است دیو دارد و دیوانه«

  » را باز کند؟  کوران تواند چشم آیا دیو می.  نیست
   سلیمان ، در رواق ل در هیک و عیسی23.  بود ، عید تجدید شد و زمستان  در اورشلیم پس22   

  سیح؟ اگر تو م  ما را متردد داری تا کی«: ، بدو گفتند  دور او را گرفته ان یهودی پس24 .خرامید می
  اعمالی.  نیاوردید  و ایمان  شما گفتم  به من«:  داد  جواب  بدیشان عیسی25 ». ما بگو ، آشکارا به هستی

آورید زیرا   نمی  شما ایمان لیکن26. دهد  می  شهادت  من ، آنها برای آورم  پدر خود بجا می  اسم  به که
 آنها را  شنوند و من  آواز مرا می  من گوسفندان27.   شما گفتم  به ، چنانکه نیستید  من از گوسفندان

   ابد هالک  و تا به دهم  می  جاودانی  آنها حیات  به و من28 .کنند  می  و مرا متابعت شناسم یم
 بزرگتر   داد از همه  من  به  که پدری29 .  نخواهد گرفت  من ها را از دست آن کس نخواهند شد و هیچ

  ».  هستیم  و پدر یک من30 . بگیرد  پدر من تواند از دست می ن  و کسی است
:  داد  جواب  بدیشان عیسی32 . برداشتند تا او را سنگسار کنند باز سنگها  یهودیان آنگاه31   

 از آنها مرا سنگسار   یک  کدام سبب هب.   شما نمودم  به  نیک  پدر خود بسیار کارهای از جانب«
  سبب  به ، بلکه کنیم ، تو را سنگسار نمی  نیک  عمل سبب به«:  گفتند  در جواب یهودیان33» کنید؟ می
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  آیا در تورات«:   گفت  ایشان  در جواب عیسی34 ». خوانی  و خود را خدا می  هستی کفر، زیرا تو انسان
   خدا بدیشان  کالم  را که  اگر آنانی پس35 هستید؟   شما خدایان  گفتم  من  که  است  نشده شما نوشته

،   کرده  پدر تقدیس  را که آیا کسی36  گردد، محو  کتاب  که  نیست  خواند و ممکن  شد، خدایان نازل
  اگر اعمال37 ؟  پسر خدا هستم  گفتم  که  سبب ، از آن گویی گویید کفر می  فرستاد، بدو می  جهان به

   ایمان  من  به ، هرگاه آورم  بجا می  چنانچه و لکن38 . میاورید  ایمان  من ، به آورم پدر خود را بجا نمی
  پس39 ». او در  و من  است  پدر در من  کنید که  آورید تا بدانید و یقین  ایمان  اعمال آورید، به نمی

  .  رفت  بیرون  ایشان  خواستند او را بگیرند، اما از دستهای دیگر باره
 . نمود  و در آنجا توقف داد، رفت  تعمید می  یحیی  اول  که ، جایی  اردن  طرف  آن و باز به40   

   شخص  این ره دربا  یحیی  هر چه  ننمود و لکن  معجزه  هیچ  یحیی ، گفتند که  نزد او آمده و بسیاری41
  . آوردند  او ایمان  در آنجا به  بسیاری پس42 .  است ، راست گفت

  
  

 مرتا   و خواهرش  ده مریم ه عنیا ک  بیت ، بیمار بود، از اهل  ایلعازر نام و شخصی11    

  خود خشکانید  موی  او را به  و پایهای  ساخت  عطر، تدهین  خداوند را به  که  است  آن و مریم2 .بود
 را  او  که  آن  آقا، اینک ای«: تند، گف  نزد او فرستاده  خواهرانش پس3 . ایلعازر بیمار بود  برادرش که

   نیست  موت  تا به  مرض این«:   را شنید گفت  این  عیسی چون4 ».  است  مریض داری  می دوست
   و ایلعازر را محبت  مرتا و خواهرش و عیسی5 ». یابد  جالل  تا پسر خدا از آن خدا  جالل  برای بلکه
  .نمود می

   به و بعد از آن7 . نمود بود دو روز توقف   که ، در جایی  است بیمار  شنید که  چون پس6   
   یهودیان ن، اآل  معلم ای«:  او را گفتند نشاگردا8 ».  برویم  یهودیه باز به«:  گفت خود  شاگردان

آیا «:  داد  جواب عیسی9 »؟  بدانجا بروی خواهی یا باز میخواستند تو را سنگسار کنند؛ و آ می
 را   جهان  نور این  کهخورد زیرا  نمی  رود لغزش  در روز راه ؟ اگر کسی  نیست  دوازده روز ساعتهای

 را  این11 ».  نور در او نیست خورد زیرا که   رود لغزش  راه  در شب  اگر کسی و لیکن10 .بیند می
تا او را بیدار   روم ا میام.   است  ما ایلعازر در خواب دوست«:  فرمود  ایشان  به  و بعد از آن گفت
   موت  درباره اما عیسی13 ». ، شفا خواهد یافت  است وابیده آقا اگر خ ای«:  او گفتند شاگردان12 ». کنم
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  شان عالنیه بدی  عیسی آنگاه14. گوید  می  خواب  از آرامی  بردند که  گمان  و ایشان  گفت او سخن
 نزد   آرید ولکن  تا ایمان  در آنجا نبودم  که تم شما خشنود هس و برای15 .  است ایلعازر مرده«:  گفت

 تا با او  ما نیز برویم«:   خود گفت  همشاگردان  باشد، به  تؤام  معنی  به  توما که پس16» . او برویم
  ». بمیریم
  یا نزدیک عن و بیت18 .باشد  در قبر می  چهار روز است  که  آمد، یافت  عیسی  چون پس17   
 بودند تا   آمده  از یهود نزد مرتا و مریم و بسیاری19 .  تیر پرتاب  پانزده  به ریب، ق بود اورشلیم
.  کرد آید، او را استقبال  می  عیسی  مرتا شنید که و چون20 . دهند  را تسلی ، ایشان رادرشان ب بجهت

، برادر  بودی جا مین آقا اگر در ای ای«:   گفت  عیسی  مرتا به پس21 . ماند  نشسته  در خانه  مریم کنلی
 ». تو خواهد داد  را به ، خدا آن  کنی  از خدا طلب  هر چه  که دانم  نیز می ن اآل ولیکن22 .مرد  نمی من
 روز  ت در قیام  که دانم می«:   گفت  وی مرتا به24 ». برادر تو خواهد برخاست«:  گفت بدو  عیسی23

   ایمان  من  به هر که.   هستم  و حیات  قیامت من«:   بدو گفت عیسی25 ».  خواهد برخاست بازپسین
. رد ابد نخواهد م  آورد، تا به  ایمان  من  بود و به  زنده و هر که26 . گردد  باشد، زنده رد، اگر مردهآو

 در   خدا که پسر  مسیح  تویی  که  دارم  ایمان  آقا، من  ای بلی«:  او گفت27» ؟ کنی  را باور می آیا این
  ».  است  آینده جهان

  د آمدهاستا«:  ، گفت  خوانده  را در پنهانی  و خواهر خود مریم ، رفت  را گفت  این و چون28   
 هنوز  و عیسی30 .، نزد او آمد  برخاسته  را بشنید، بزودی  این او چون29 ».خواند  و تو را می است

 با او   در خانه  که و یهودیانی31 . کرد قات مرتا او را مال بود که   در جایی  بود، بلکه  نشده وارد ده
 او  رود، از عقب  می  بیرون  تعجیل ، به  برخاسته  مریم  دیدند که دادند، چون  می بودند و او را تسلی

 بود   عیسی  که  جایی  به  چون و مریم32 ». کند رود تا در آنجا گریه ر می سر قب به«: ، گفتند آمده
  ، برادر من بودی  آقا اگر در اینجا می ای«:   او افتاد و بدو گفت ر قدمهای، ب رسید، او را دیده

، در   یافت  بودند گریان  با او آمده  که  را هم  دید و یهودیان  او را گریان  چون عیسی33» .مرد نمی
  ای «:و گفتند ا به» اید؟ او را کجا گذارده«:  و گفت34 .  گشت ، مضطرب  مکدر شده د بشدت خو روح

» ! داشت  می بنگرید چقدر او را دوست«:  گفتند  یهودیان آنگاه36 .  بگریست عیسی35 ». آقا بیا و ببین
   این  امر کند که  کور را باز کرد، نتوانست  چشمان  که  شخص آیا این«:  گفتند  از ایشان بعضی37

  »مرد نیز نمیرد؟
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 بر   بود، سنگی ری غا  قبر آمد و آن، نزد  در خود مکدر شده  باز بشدت  عیسی پس38   
   متعفن ن آقا اآل ای«:   بدو گفت اهر میتمرتا خو» . را بردارید سنگ«:   گفت عیسی39 .  گذارده سرش
،  وری بیا  اگر ایمان  تو نگفتم آیا به«:   وی گفت  به عیسی40» .  است  چهار روز گذشته ، زیرا که شده
  عیسی.  بود برداشتند  شده  گذاشته  میت  که  را از جایی  سنگ پس41 » دید؟  خدا را خواهی جالل

  و من42 .  مرا شنیدی  سخن  که کنم کر می پدر، تو را ش ای«:  ، گفت  خود را باال انداخته چشمان
   تا ایمان  حاضرند گفتم  که  گروه  خاطر این  بجهت  لکن؛ و شنوی  مرا می  سخن  همیشه که  دانستم می
 ». بیا  ایلعازر، بیرون ای«: کرد آواز بلند ندا  ، به  را گفت  این چون43 ».  تو مرا فرستادی رند کهبیاو

.  بود  پیچیده  دستمالی  او به  آمد و روی  بیرون  بسته  کفن  به  و پای  دست  مرده  آن در حال44
  ».او را باز کنید و بگذارید برود«:   گفت  بدیشان عیسی

 کرد دیدند، بدو   عیسی  آنچه  بودند، چون  آمده  با مریم   که  از یهودیان سیاری ب آنگاه45   
   کرده  عیسی  که  را از کارهایی  رفتند و ایشان  نزد فریسیان  از ایشان  بعضی ولیکن46 . آوردند ایمان

  . ساختند بود آگاه
   مرد، معجزات ن ای  زیرا که  کنیم چه«: ، گفتند  شورا نموده  و فریسیان  کهنه  رؤسای پس47   

، جا و   آمده  خواهند آورد و رومیان  او ایمان  به ، همه  واگذاریم اگر او را چنین48 نماید؟ بسیار می
  یشان بود، بد  کهنه  رئیس  سال  در آن  که ، قیافا نام  از ایشان یکی49 ». ند گرفت ما را خواه قوم
   قوم  در راه  شخص  یک  که  ما مفید است  بجهت کنید که  نمیو فکر50 دانید  نمی شما هیچ«:  گفت
   کهنه  رئیس  سال  در آن  چون  بلکه  را از خود نگفت و این51 ». نگردند  هالک  طائفه  و تمامیبمیرد

ا  ت  تنها بلکه  طایفه  آن  در راه و نه52  بمیرد؛  طایفه  آن  در راه عیسی  بایست  می  کرد که بود، نبوت
 . او را بکشند روز شورا کردند که  و از همان53 . کند  جمع  متفرقند در یکی ا که خدا ر فرزندان

   موضعی  شد به  از آنجا روانه  بلکه رفت  نمی  یهود آشکارا راه  در میان  عیسی  بعد از آن پس54
  . نمود نجا توقف خود در آ  و با شاگردان  داشت  نام  افرایم  که  شهری  به  بیابان نزدیک
 آمدند تا  لیم اورش  به  از فصح  قبل  از بلوکات  شد، بسیاری  یهود نزدیک  فصح و چون55   

  چه«: گفتند  یکدیگر می ، به  ایستاده بودند و در هیکل  می  عیسی و در طلب56 خود را طاهر سازند
 اگر   بودند که  کرده  حکم ریسیان و ف  کهنه اما رؤسای57 »آید؟  عید نمی برید؟ آیا برای ی م گمان
  . دهد تا او را گرفتار سازند  اطالع  کجا است  بداند که کسی
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 ایلعازر   که  عنْیا آمد، جایی  بیت  به ، عیسی  از عید فصح  روز قبل  شش پس12    

کرد و  ی م  حاضر کردند و مرتا خدمت  او در آنجا شام و برای2 . بود  برخیزانیده  را از مردگان مرده
  ، پایهای  از عطر سنبل خالص گرانبها گرفته  رطلی  مریم آنگاه3 . با او بود  از مجلسیان ازر یکیایلع

 . عطر پر شد  از بوی خانه   خود خشکانید، چنانکه  او را از مویهای  کرد و پایهای  را تدهین عیسی
:   بود، گفت  وی  کننده  تسلیم  که ن، پسر شمعو  اسخریوطی  یهودای  او یعنی  از شاگردان  یکی پس4
   از آنرو گفت  را نه و این6 » شود؟  فقرا داده  نشد تا به ته سیصد دینار فروخ  عطر به  این  چه برای«5

   انداخته  آن در  او و از آنچه  در حواله  دزد بود و خریطه  از آنرو که ، بلکه داشت  فقرا می  پروای که
   را نگاه داشته  این  من  روز تکفین  بجهت او را واگذار زیرا که«:   گفت عیسی7 . داشت شد برمی می

  ».  با شما نیستم  وقت  همه باشند و اما من  با شما می  فقرا همیشه زیرا که8 . است
 و   عیسی  برای  آمدند، نه  در آنجا است  عیسی  دانستند که  کثیر از یهود چون  جمعی پس9   

کردند  شورا   کهنه  رؤسای آنگاه10.  بود ببینند  برخیزانیده  از مردگانش ایلعازر را نیز که تا   بلکه بس
   ایمان  عیسی رفتند و به  او می سبب  از یهود به  بسیاری زیرا که11 . ایلعازر را نیز بکشند که
  .آوردند می

   به  عیسی  کهشنیدند بودند،   عید آمده  برای  که  بسیاری  گروه  روز چون  آن فردای12   
هوشیعانا «: کردند  آمدند و ندا می  او بیرون  استقبال ، به  را گرفته  نخل های شاخه13 آید،  می اورشلیم
 سوار شد  آن، بر   یافته  االغی  کره و عیسی14 .آید ند می خداو  اسم  به  که  اسرائیل  باد پادشاه مبارک
 ».آید  می  االغی تو سوار بر کره   پادشاه ، اینک  مترس ر صهیون دخت ای « که15   است  مکتوب چنانکه

  خاطر آوردند که  به ، آنگاه  یافت  جالل  عیسی  چون  چیزها را نفهمیدند، لکن  اوال این و شاگردانش16
   با او بودند شهادت  که و گروهی17 . بودند  با او کرده  و همچنان ت اس  او مکتوب  چیزها درباره این

   نیز آن  همین و بجهت18 .  است  برخیزانیده ا از مـردگان، او ر  ایلعازر را از قبـر خوانـده دادند که
   به  فریسیان پس19 . بود  را نموده  معجزه  آن  بودنـد که  کردند، زیرا شنیده  او را استقبال گروه

  »!اند  او رفته  از پی  عالم م تما بریـد؟ اینک  نمی  نفـع  هیچ بینید که نمی«: یکدیگر گفتند
 نزد  ایشان21.  بودند  یونانی  بودند، بعضی ه آمد  عبادت  در عید بجهت  که  کسانی و از آن20   
 را   عیسی خواهیم  آقا، می ای«: ، گفتند  کرده  بود آمدند و سؤال  جلیل  صیدای  از بیت  که فیلپس
 در  عیسی23 . گفتند  عیسی  به  و فیلپس ریاس و اند ت گف  اندریاس  آمد و به فیلپس22» . ببینیم
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  گویم  شما می  به  آمین آمین24 . یابد  جالل  پسر انسان  که است   رسیده ساعتی«:   گفت  ایشان جواب
   که کسی25 . اگر بمیرد ثمر بسیار آورد لیکنافتد نمیرد، تنها ماند   می  در زمین  که  گندم اگر دانه

 دارد، تا   خود را دشمن  جان  جهان  در این  کند؛ و هر که  را هالک  دارد، آن  دوست خود را جان
   که  بکند و جایی  کند، مرا پیروی  مرا خدمت اگر کسی26.   خواهد داشت  را نگاه  آن  جاودانی حیات
 خواهد   او را حرمتد پدر کن  مرا خدمت  نیز خواهد بود؛ و هر که  من  آنجا خادم باشم  می من

  لکن.   رستگار کن  ساعت  پدر مرا از این ؟ ای  بگویم  و چه  است  مضطرب  من  جان ناآل27 . داشت
   از آسمان  صدایی ناگاه» !  بده  خود را جالل  پدر اسم ای28 . ام  رسیده  ساعت  امر تا این ن همی بجهت

،   را شنیده  حاضر بودند این  که  گروهی پس29 ». داد  خواهم  و باز جالل  دادم جالل « در رسید که
  این«:   گفت  در جواب عیسی30» ! کرد  با او تکلم ای فرشته«:  گفتند و دیگران» !رعد شد«: گفتند

   جهان ن ای  رئیس ن و اآل  است  جهان  این  داوری لالحا31 . شما  بجهت د، بلکه نیام  من صدا از برای
» . کشید  خود خواهم سوی  را به ، همه  شوم  بلند کرده  اگر از زمین منو 32 .شود  می  افکنده بیرون

  . بمیرد بایست  می  که  موت  قسم  از آن  کنایه  را گفت و این33
. ماند  می  ابد باقی  تا به  مسیح  که ایم  شنیده ما از تورات«:  دادند  او جواب  به  همه پس34   

  آنگاه35 »؟  پسر انسان  این  شود؟ کیست ه باید باال کشید نسان پسر ا  که گویی  تو می  چگونه پس
 بروید تا  ، راه  نور با شماست  که  مادامی پس.   نور با شماست  زمانی اندک«:   گفت  بدیشان عیسی
   که مادامی36 .رود  کجا می داند به رود نمی می   راه  در تاریکی  که  شما را فرو نگیرد؛ و کسی ظلمت

 خود را از  ، رفته  را بگفت  این  چون عیسی» . نور گردید  آورید تا پسران  نور ایمان  به با شماستنور 
  .  ساخت  مخفی ایشان

تا 38.  نیاوردند  بود، بدو ایمان وده بسیار نم  معجزات  چنین  ایشان  روی  پیش و با اینکه37   
  ی خبر ما را باور کرد و بازو  که داوند کیست خ ای«:  رسد  اتمام  به  گفت  اشعیا نبی  که کالمی

 :  اشعیا نیز گفت  آورد، زیرا که  نتوانستند ایمان و از آنجهت39 » آشکار گردید؟  که خداوند به
   خود نبینند و به  چشمان  تا به  ساخت  را سخت  ایشان  را کور کرد و دلهای  ایشان چشمان«40

  او  جالل  که  وقتی  را اشعیا گفت  کالم این41 ».  را شفا دهم ایشانرنگردند تا  خود نفهمند و ب دلهای
 آوردند، اما   نیز بدو ایمان  از سرداران ، بسیاری  با وجود این لکن42 . کرد  او تکلم را دید و درباره

ر از شت را بی  خلق  جالل زیرا که43 . شوند  بیرون  مبادا از کنیسه ه اقرار نکردند ک  فریسیان سبب به
  .داشتند  می  خدا دوست جالل
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 مرا   آنکه  به  بلکه  من  به  آورد، نه  ایمان  من  به آنکه«:  ، گفت  ندا کرده  عیسی آنگاه44   
 در   نوری من46.   است  مرا دیده ا دید فرستنده مر  که و کسی45 .  است  آورده ، ایمان  است فرستاده
   مرا شنید و ایمان  کالم و اگر کسی47.  نماند  آورد در ظلمت مان ای  من  به  تا هر که  آمدم جهان

   را نجات  تا جهان  بلکه  کنم  را داوری  تا جهان ام  نیامده  زیرا که کنم  نمی  بر او داوری نیاورد، من
 کند،   در حق او داوری  که  هست  نکند، کسی  مرا قبول  مرا حقیر شمارد و کالم هر که48 . بخشم

،   از خود نگفتم  من زآنرو که49.  خواهد کرد  بر او داوری  در روز بازپسین  گفتم  که  کالمی مانه
   که دانم و می50 .  کنم  چیز تکلم  چه  و به گویم ب  چه  داد که  فرمان  من  مرا فرستاد، به  که  پدری لکن

  ، تکلم  است  گفته  من  پدر به ه چنانک گویم  می  من  آنچه پس.   است  جاودانی  او حیات فرمان
  ». کنم می
  
  

   تا از این  است  او رسیده  ساعت که   دانست  عیسی ، چون  از عید فصح و قبل13    

 آخر   را تا به یشاننمود، ا  می  محبت  جهان  در این  خود را که  پدر برود، خاصان  جانب  به جهان
   اسخریوطی  یهودا پسر شمعون  در دل  از آن  پیش بلیسخوردند و ا  می  شام و چون2 . نمود محبت

   او داده  دست  چیز را به  همه پدر  که دانست  می  با اینکه سیعی3  کند،  او را تسلیم  بود که هادهن
  کرد و  خود را بیرون  و جامه  برخاست از شام4رود،   خدا می  جانب  و به  و از نزد خدا آمده است

 و   شاگردان  پایهای  شستن  کرد به ، شروع  ریخته  در لگن  آب پس5 .  کمر بست ، به ه گرفت دستمالی
   وی  رسید، او به  پطرس  شمعون  به  چون پس6.   بر کمر داشت  که  آنها با دستمالی خشکانیدن

 تو  ن اآل کنم  می  من آنچه«:   گفت ی و در جواب  عیسی7 »؟ شویی  مرا می  آقا تو پایهای ای«:  گفت
  عیسی» .  شست  مرا هرگز نخواهی پایهای«:   او گفت  به پطرس8 ». فهمید  بعد خواهی ، لکن دانی نمی

 آقا  ای«:   بدو گفت  پطرس شمعون9 ».  نیست  نصیبی  تو را با من یماگر تو را نشو«:  داد او را جواب
   محتاج  یافت  غسل  که کسی«:   بدو گفت عیسی10» . دستها و سر مرا نیز ، بلکه  مرا و بس  پایهای نه

  زیرا که11 ».  همه  نه  هستید لکن  شما پاکو.   است  او پاک  تمام  پایها، بلکه  شستن  مگر به نیست
  ». نیستید  شما پاک همگی«:   گفت  جهت  و از این دانست  خود را می کننده تسلیم

 مهفصل سیزد/  یوحنا کتاب



1560 

یا آ«:   گفت  و بدیشان ، باز بنشست  را گرفته خود ، رخت  را شست  ایشان  پایهای و چون12   
   چنین  کهگویید زیرا  می خوانید و خوب شما مرا استاد و آقا می13 ؟  شما کردم  به فهمیدید آنچه

   که  است ، بر شما نیز واجب  شما را شستم ، پایهای  هستم  آقا و معلم  که  اگر من پس14 . هستم
 .، شما نیز بکنید  با شما کردم ن م  تا چنانکه  دادم ای  شما نمونه زیرا به15 . یکدیگر را بشویید پایهای

 . خود  از فرستنده  رسول  و نه ت خود نیس  بزرگتر از آقای  غالم گویم  شما می  به  آمین آمین16
؛  ویمگ  شما نمی  جمیع درباره18.  آرید  عمل  را به  شما اگر آن  را دانستید، خوشابحال  این هرگاه17
  خورد، پاشنه  می  نان  با من آنکه" شود   تمام  تا کتاب ، لیکن شناسم  می ام  برگزیده  را که  آنانی من

 شود باور   واقع  که  تا زمانی گویم  شما می  به  از وقوع  قبل ناآل19 ".  است  بلند کرده خود را بر من
، مرا  فرستم  می  را که  کند کسی  قبول  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین20.   هستم  من کنید که

  ». باشد  کرده  مرا قبول فرستنده کند،   مرا قبول ؛ و آنکه  کرده قبول
   به  آمین آمین«:  ، گفت  داده  و شهادت  گشت  مضطرب ، در روح  را گفت  این  عیسی چون21   
کردند و   می  یکدیگر نگاه  به  شاگردان پس22» . خواهد کرد  از شما مرا تسلیم  یکی  که گویم شما می
   تکیه  عیسی  سینه  به  او بود که  از شاگردان و یکی23 .گوید  می  که  را درباره  این هبودند ک  می حیران

 را   این  که بپرسد درباره   کرد که  بدو اشاره  پطرس شمعون24 نمود؛  می  او را محبت زد و عیسی می
:  داد  جواب عیسی26 »؟  است خداوندا کدام«:  بدو گفت،   افتاده  عیسی  آغوش او در پس25 . گفت

   اسخریوطی ودای یه ، به  را فرو برده  لقمه پس» . دهم ، بدو می  را فرو برده  لقمه  من  که  است آن«
  نچهآ«،   را گفت  وی  عیسی آنگاه.   گشت  در او داخل ، شیطان بعد از لقمه27 . داد پسر شمعون

 .  بدو گفت  چه  برای  نفهمید که  از مجلسیان  را احدی  سخن اما این28 ».  بکن  زودی ، به کنی می
 عید   را فرمود تا مایحتاج  وی  نزد یهودا بود، عیسی  خریطه  چون  بردند که  گمان  بعضی زیرا که29

  . فقرا بدهد  به  چیزی را بخرد یا آنکه
   عیسی  رفت  بیرون چون31 . بود  و شب  رفت  بیرون در ساعت،  ته را گرف  او لقمه پس30   
،   یافت و اگر خدا در او جالل32 . یافت   و خدا در او جالل  یافت  جالل  پسر انسان ناآل«:  گفت

،   فرزندان ای33 . خواهد داد  او را جالل  زودی ه خواهد داد و ب  خدا او را در خود جالل هرآینه
   که  جایی  یهود گفتم  به  که  خواهید کرد؛ و همچنان  و مرا طلب  دیگر با شما هستم ی زمان اندک
 یکدیگر را   که دهم  می  تازه  شما حکمی به34 . گویم  شما می  نیز به نتوانید آمد، اآل  شما نمی روم می

   همین به35 .نمایید  شما نیز یکدیگر را محبت تا   نمودم  شما را محبت  من  نمایید، چنانکه محبت
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   پطرس شمعون36 ». باشید  یکدیگر را داشته  محبت هستید اگر  شاگرد من  خواهند فهمید که همه
   از عقب توانی  نمی ن، اآل روم  می  که جایی«:  داد  جواب عیسی» ؟ روی  آقا کجا می ای«:   گفت  وی به
  ن اآل  چه  آقا برای ای«:   بدو گفت پطرس37 ». آمد  خواهی  من  در آخر از عقب  و لکن  بیایی من

  آیا جان«:  داد  او جواب  به عیسی38 ». نهاد  تو خواهم  خود را در راه ؟ جان  تو بیایم  از عقب نتوانم
  ، خروس  باشی  مرا انکار نکرده  مرتبه  تا سه گویم  تو می  به  آمین ؟ آمین نهی  می  من خود را در راه

  . زد نخواهد بانگ
  
  

در 2.  آورید  نیز ایمان  من ورید به آ  خدا ایمان به!  نشود  شما مضطرب دل«14    

و اگر 3 ،  حاضر کنم  شما مکانی  تا برای روم می.  گفتم  شما می  واال به  بسیار است  منزل  پدر من خانه
  که   برد تا جایی ود خواهم با خ  و شما را برداشته آیم ، بازمی  حاضر کنم  شما مکانی  و از برای بروم
:  توما بدو گفت5 ».دانید ی را م دانید و راه  می روم  می  من  که و جایی4 . شما نیز باشید باشم  می من

 و   راه من«:   بدو گفت عیسی6 »؟ دانست   را توانیم  راه  چگونه پس.  روی  کجا می دانیم  آقا نمی ای«
شناختید، پدر مرا  اگر مرا می7 .آید  نمی  من وسیله د پدر جز به نز کس هیچ.   هستم  و حیات راستی
 آقا پدر  ای«:   گفت  وی  به فیلپس8 ».اید شناسید و او را دیده ی او را م شناختید و بعد از این نیز می
،  ام ه با شما بود  مدت  در این  فیلیپس ای«:   بدو گفت عیسی9 ».  است  ما را کافی  که  ده شان ما ن را به

 ما  به پدر را  گویی  تو می  چگونه پس.   است  مرا دید، پدر را دیده  که ؟ کسی ای آیا مرا نشناخته
 شما   به  من  که ؟ سخنهایی  است  و پدر در من  در پدر هستم  من  که کنی آیا باور نمی10 ؟  ده نشان
مرا 11 .کند  را می  اعمال ، او این است   ساکن  در من  که  پدری ، لکن گویم  از خود نمی گویم می

.  کنید  تصدیق  اعمال  آن سبب ه، واال مرا ب  است  و پدر در من  در پدر هستم  من  کنید که تصدیق
 او نیز خواهد  کنم  می  من  را که  آرد، کارهایی  ایمان  من  به  هر که گویم  شما می  به  آمین آمین12

  . روم  نزد پدر می  من هد کرد، زیرا کهکرد و بزرگتر از اینها نیز خوا
.  یابد  آورد تا پدر در پسر جالل  کنید بجا خواهم  سؤال  من  اسم  به  را که و هر چیزی«13   

  . آورد  را بجا خواهم  آن نید من ک  طلب  من  اسم  به اگر چیزی14
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   و تسلی کنم  می سؤال از پدر  و من16 . دارید  مرا نگاه  دارید، احکام اگر مرا دوست«15   
   جهان  که  راستی  روح یعنی17  باشما بماند، واهد کرد تا همیشه شما عطا خ  دیگر به ای دهنده
 با  شناسید، زیرا که شناسد و اما شما او را می نمی بیند و  او را نمی  کند زیرا که تواند او را قبول نمی

  .ماند و در شما خواهد بود شما می
بیند   دیگر مرا نمی  جهان  زمانی بعد از اندک19.  آیم  نزد شما می گذارم  نمی  یتیمشما را«18   

 روز شما  و در آن20.   خواهید زیست ، شما هم ام نده ز  من  که  جهت بینید و از این و اما شما مرا می
مرا دارد و آنها    احکام هر که21 . در شما  و من  و شما در من ستم در پدر ه  من  که خواهید دانست

   او را محبت نماید، پدر من  می  مرا محبت نماید؛ و آنکه  می  مرا محبت  که  است  کند، آن را حفظ
   آن یهودا، نه22 ».  ساخت  او ظاهر خواهم د را به نمود و خو  خواهم  او را محبت خواهد نمود و من

  عیسی23» ؟  بر جهان  و نه  ما بنمایی ود را به خ خواهی  می  آقا چگونه ای«:   گفت  وی ، به اسخریوطی
   او را محبت  و پدرم  خواهد داشت  مرا نگاه  نماید، کالم  مرا محبت اگر کسی«:   او گفت در جواب

   ننماید، کالم  مرا محبت و آنکه24 .  گرفت  خواهیم  مسکن وی، نزد   او آمده سوی خواهد نمود و به
  این25 . مرا فرستاد  که  است  از پدری  بلکه  نیست شنوید از من  می  که میکند؛ و کال  نمی مرا حفظ
 پدر او را   که القدس  روح  یعنی  دهنده  تسلی لیکن26 .  با شما بودم  که  وقتی ا گفتم شم  را به سخنان

 یاد شما   به ا گفتم شم  به  خواهد داد و آنچه  شما تعلیم  چیز را به فرستد، او همه  می  من  اسم به
   جهان  چنانکه نه.  دهم  شما می  خود را به ، سالمتی گذارم  شما می  برای سالمتی27 .خواهد آورد

   شما گفتم  به  من اید که شنیده28.  نباشد  و هراسان  شما مضطرب دل.  دهم  شما می  به دهد، من می
،  روم  نزد پدر می  گفتم گشتید که  می شحالنمودید، خو  می اگر مرا محبت.  آیم  و نزد شما می روم می
   گردد ایمان  واقع  که ی تا وقت  شما گفتم  به  از وقوع  قبل نو اآل29 .  است  پدر بزرگتر از من یرا کهز

   چیزی آید و در من  می ن جها  این  رئیس ، زیرا که  گفت  بسیار با شما نخواهم بعد از این30 .آورید
 کرد همانطور   حکم  من  پدر به ، چنانکه نمایم  می  پدر را محبت  بداند که ا جهان ت لیکن31 .ندارد
  . برخیزید از اینجا برویم.  کنم می
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   میوه  که  در من ای هر شاخه2 .  است  باغبان  و پدر من  هستم  حقیقی  تاک من«15    

 شما  الحال3.  آورد کند تا بیشتر میوه ی م ک را پا  آرد آن  میوه سازد و هر چه  را دور می نیاورد، آن
 از   شاخه همچنانکه.  در شما  بمانید و من در من4 . هستید ک پا ام  شما گفته  به  که  کالمی سبب به

   هستم  تاک من5.  نمانید  شما نیز اگر در من ین نماند، همچن  آورد اگر در تاک تواند میوه خود نمی
   هیچ  جدا از من آورد زیرا که  بسیار می  در او، میوه ماند و من  می  در من آنکه. ها و شما شاخه

خشکد و آنها را  شود و می  می  انداخته  بیرون  شاخه  نماند، مثل  در من اگر کسی6 .نید کردتوا نمی
 در شما بماند،   من  بمانید و کالم اگر در من7 .شود  می اندازند و سوخته  می تش، در آ  کرده جمع

سیار  ب  میوه  اینکه شود به  آشکارا می  پدر من جالل8 . شما خواهد شد  برای  بطلبید که خواهید نچهآ
؛ در   نمودم ت نیز شما را محب  نمود، من  پدر مرا محبت  که همچنان9 . بشوید بیاورید و شاگرد من

 پدر   احکام  من اند، چنانکه خواهید م  من  دارید، در محبت  مرا نگاه اگر احکام10 . بمانید  من محبت
 در شما باشد و   من  تا خوشی  شما گفتم  را به این11 . نمما  او می  و در محبت ام  داشته خود را نگاه

 شما را   که مچنان نمایید، ه  یکدیگر را محبت  که  من  حکم  است این«12.  گردد  شما کامل شادی
 . خود بدهد  دوستان  خود را بجهت  جان  ندارد که  محبت بزرگتر از این کسی13 .  نمودم محبت

  خوانم  نمی دیگر شما را بنده15.  بجا آرید کنم  می  شما حکم  به  هستید اگر آنچه  من شما دوست14
  از پدر  هرچه  زیرا که ام  خوانده  شما را دوست داند؛ لکن کند نمی  می  آقایش  آنچه  بنده زیرا که
   و شما را مقرر کردم  شما را برگزیدم  من شما مرا برنگزیدید، بلکه16 .  کردم بیان شما   به ام شنیده

 شما عطا   کنید به  طلب  من  اسم  از پدر به  شما بماند تا هر چه  آورید و میوه تا شما بروید و میوه
  .کند

 شما را  جهاناگر 18 . نمایید  تا یکدیگر را محبت کنم  می  چیزها شما را حکم  این به«17   
  بودید، جهان  می اگر از جهان19 . است   داشته  پیشتر از شما مرا دشمن  دارد، بدانید که دشمن
،  ام  برگزیده  شما را از جهان  من  نیستید بلکه  از جهان  چونکه لکن.  داشت  می  خود را دوست خاصان
 بزرگتر  غالم:   شما گفتم  به  را که کالمیخاطر آرید  به20. کند  می  با شما دشمنی  جهان  سبب از این

   مرا نگاه  خواهند داد؛ اگر کالم  دادند، شما را نیز زحمت اگر مرا زحمت.   خود نیست از آقای
 شما   کارها را به  این  جمیع  من  اسم  بجهت لکن21.   خواهند داشت  نگاه  شما را هم داشتند، کالم

  ، گناه  نکرده  تکلم  ایشان  و به  بودم اگر نیامده22 .شناسند مرا نمی   فرستنده را کهخواهند کرد زی
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   دشمن دارد پدر مرا نیز  مرا دشمن هر که23.  خود ندارند  گناه  برای  عذری ن´داشتند؛ و اما اال نمی
  اه بود، گن  هرگز نکرده  کسی  غیر از من  که  بودم  نکرده  کارهایی و اگر در میان ایشان24 .دارد
   که  شود کالمی  تا تمام بلکه25 . نیز داشتند مرا و پدر مرا  دیدند و دشمن  اکنون ولیکن. داشتند نمی

 او   که دهنده  تسلی  چون لیکن26 ". داشتند  دشمن سبب مرا بی"  ه ک  است  مکتوب  ایشان در شریعت
  دد، او بر منگر از پدر صادر می   که  راستی  روح  آید، یعنی فرستم  پدر نزد شما می را از جانب

  .اید  بوده  از ابتدا با من  خواهید داد زیرا که و شما نیز شهادت27 . خواهد داد شهادت
  
  

 خواهند   بیرون شما را از کنایس2 . نخورید  تا لغزش  شما گفتم  به را این«16    

  و این3 .کند  می خدا را خدمت   برد که ن شما را بکشد، گما  هر که آید که  می  ساعتی نمود؛ بلکه
   شما گفتم  را به  این لیکن4 . مرا اند و نه  پدر را شناخته ه ن  آنکه کارها را با شما خواهند کرد، بجهت

  ، زیرا که  شما نگفتم  به  را از اول و این.   شما گفتم  به  من خاطر آورید که  آید به  ساعت  که تا وقتی
  . با شما بودم

.  روی  کجا می پرسد به  نمی  من از شما از  و کسی روم  خود می  نزد فرستنده ناآلاما «5   
   که گویم  می  شما راست  به و من7 .  است  پر شده  شما از غم ، دل  شما گفتم  را به  این  چون ولیکن6

 او را   برومما اگرا.  نزد شما نخواهد آمد دهنده  تسلی ، زیرا اگر نروم  شما مفید است  برای  من رفتن
اما بر 9 . خواهد نمود  ملزم  و داوری التعد  و  را بر گناه  او آید، جهان و چون8 . فرستم نزد شما می

 و  روم می نزد پدر خود   که  سبب ، از آن و اما بر عدالت10 .آورند  نمی  ایمان  من  به ا که، زیر گناه
  .  است  شده م حک  جهان  این  بر رئیس از آنرو که،  و اما بر داوری11 .دیگر مرا نخواهید دید

 . آنها را ندارید  تحمل  طاقت ن اآل ، لکن  شما بگویم  به  دیگر نیز دارم و بسیار چیزهای«12   
 از   خواهد کرد زیرا که  هدایت  راستی  جمیع  آید، شما را به  روح راستی  او یعنی  چون و لیکن13

 شما خبر   به  آینده و از امور  خواهد گفت  سخن  است  شنیده  آنچه  به کند بلکه  نمی خود تکلم
 شما خبر   و به  خواهد گرفت  است  آن من  از آنچه  خواهد داد زیرا که او مرا جالل14 .خواهد داد
   آن من  از آنچه  که  گفتم  جهت از این.   است ، از آن من  از آن پدر است هر چه15. خواهد داد
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 باز مرا   مرا نخواهید دید و بعد از اندکی بعد از اندکی16 . شما خبر خواهد داد گیرد و به  می، است
  ». روم  نزد پدر می  دید زیرا کهخواهید
  گوید که  ما می  به  اینکه  چیز است چه«:  یکدیگر گفتند  به  از شاگردانش  بعضی آنگاه17   
  پس18» ؟ روم پدر می نزد  از مرا خواهید دید و زیرا که ب  مرا نخواهید دید و بعد از اندکی اندکی
   که  دانست  چون عیسی19 ».گوید  می  چه دانیم گوید؟ نمی  می  که  اندکی  این  چیز است چه«: گفتند
   اندکی  گفتم کنید که  می  سؤال  خود از این آیا در میان«:   گفت  کنند، بدیشان خواهند از او سؤال می

   که گویم  شما می  به  آمین آمین20 باز مرا خواهید دید؟   بعد از اندکی نخواهید دید پسدیگر مرا 
   شما به  حزن شوید لکن  می شما محزون.  خواهد نمود  شادی  خواهید کرد و جهان  و زاری شما گریه

و .   است یده او رس  ساعت شود، زیرا که  می  محزون  زاییدن  در حین زن21 . خواهد شد  مبدل خوشی
   در جهان  انسانی ه از اینک  خوشی سبب آورد به  را دیگر یاد نمی  زحمت  را زایید، آن  طفل  چون لیکن

 شما   دید و دل  باز شما را خواهم باشید، لکن  می  محزون ن´ اال  شما همچنین پس22 . تولد یافت
   از من  روز چیزی و در آن23 . رفت را از شما نخواهد گ  خوشی  آن کس  و هیچ  خواهد گشت خوش
   کنید، به ب طل  من  اسم  از پدر به  هر آنچه  که گویم  شما می  به  آمین آمین.  نخواهید کرد سؤال

ا بیابید و خوشی شما  نکردید، بطلبید ت  طلب  چیزی  من  اسم  به تا کنون24 .شما عطا خواهد کرد
 شما   مثلها به  دیگر به آید که  می  ساعتی ، لکن  شما گفتم ا به مثله  چیزها را به این25 . گردد کامل
  . داد  شما آشکارا خبر خواهم  از پدر به  بلکه زنم  نمی حرف

 شما از پدر  بجهت   من  که گویم  شما نمی  خواهید کرد و به  طلب  من  اسم  روز به در آن«26   
   داشتید و ایمان  شما مرا دوست دارد، چونکه ی م زیرا خود پدر شما را دوست27 ، کنم  می سؤال

، و باز   وارد شدم  و در جهان  آمدم از نزد پدر بیرون28 .  آمدم  از نزد خدا بیرون  من هآوردید ک
 و  گویی می   عالنیه سخن  اکنون هان«:  بدو گفتند شاگردانش29 ». روم ، نزد پدر می  را گذارده جهان
.  از تو بپرسد  کسی  که  نیست  و الزم دانی  چیز را می  همه  که  دانستیم ناآل30 . گویی  نمی  مثل هیچ
 باور  نآیا اآل«:  داد  جواب  ایشان  به عیسی31» .  آمدی  از خدا بیرون  که کنیم  باور می  جهت بدین
 نزد   به  خواهید شد  هریکی  متفرق  که  است  آمده ن اآل آید بلکه  می  ساعتی اینک32 کنید؟ می

   چیزها به بدین33 .  است  پدر با من  زیرا که یستم تنها ن لیکن.  خود و مرا تنها خواهید گذارد خاصان
  و لکن.  خواهد شد  شما زحمت  برای در جهان.  باشید  داشته  سالمتی  تا در من  کردم شما تکلم
  ». ام  شده  غالب  بر جهان  من  دارید زیرا که خاطر جمع
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:  ، گفت  بلند کرده  آسمان  طرف  خود را به ، چشمان  را گفت  این  چون یسیع17    

   که همچنان2.  دهد  نیز تو را جالل  تا پسرت  بده پسر خود را جالل.   است  رسیده  پدر ساعت ای«
  اتو حی3 . بخشد  جاودانی  آنها حیات  به ای  بدو داده  تا هر چه ای  داده  قدرت او را بر هر بشری

 بر  من4 . بشناسند  فرستادی  را که  مسیح  و عیسی  واحد حقیقی  تو را خدای  که  است  این جاودانی
   تو ای نو اآل5 .  رسانیدم  کمال ، به  تا بکنم  سپردی  من  به  را که  و کاری  دادم  تو را جالل  زمین روی

  .  نزد تو داشتم  جهان از آفرینش   قبل  که  جاللی  همان ، به  ده پدر مرا نزد خود جالل
از آن تو بودند و .   ظاهر ساختم  عطا کردی  من  به  از جهان  که  مردمانی  آن  تو را به اسم«6   
 از نزد تو  ای  داده  من  به  دانستند آنچه نو اآل7 . داشتند  تو را نگاه  و کالم دی دا  من  را به ایشان
   یقین  کردند و از روی  قبول  و ایشان  سپردم ، بدیشان  سپردی  من به   را که زیرا کالمی8. باشد می

   اینها سؤال  بجهت من9 .  تو مرا فرستادی  آوردند که ان و ایم  آمدم  از نزد تو بیرون دانستند که
 آن تو  از ، زیرا که یا  داده  من  به  که  کسانی  از برای ، بلکه کنم  نمی  سؤال  جهان  و برای کنم می
 و در  است   از آن من  از آن تو است  و آنچه  از آن تو است  است  از آن من و آنچه10 .باشند می

  ای.  آیم  نزد تو می  هستند و من  اما اینها در جهان  نیستم  در جهان بعد از این11 . ام  یافته آنها جالل
 .  ما هستیم شند چنانکه با  دار تا یکی گاه خود ن  اسم ، به ای  داده  من  به  اینها را که پدر قدوس

   من  به  را که ، و هر کس  داشتم  تو نگاه  اسم  را به  ایشان ، من  بودم  در جهان  با ایشان  که مادامی12
و اما 13.  شود  تمام  تا کتاب  نشد، مگر پسر هالکت  هالک  از ایشان  یکی  که  نمودم  حفظ ای داده
  من14.  باشند  داشته  مرا در خود کامل  تا خوشی گویم  می  را در جهان و این.  آیم  نزد تو می ناآل

   که  نیستند، همچنان  از جهان  زیرا که  داشت  را دشمن  ایشان  و جهان  دادم  ایشان  تو را به کالم
 را از شریر  تا ایشان  ، بلکه  ببری  را از جهان  ایشان  که کنم  نمی خواهش15.   نیستم  نیز از جهان من
 خود   راستی  را به ایشان17 . باشم  نمی  از جهان  من چنانکه نیستند   از جهان ایشان16 . اری د نگاه
   را در جهان یز ایشان ن ، من  فرستادی  مرا در جهان  که همچنان18 .  است  تو راستی کالم.  نما دیستق

   کرده ، تقدیس  نیز در راستی  تا ایشان کنم  می دیس خود را تق  من  ایشان و بجهت19 . فرستادم
  .شوند
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   من  به ان ایش  کالم وسیله  به  آنها نیز که  برای ، بلکه کنم  می  سؤال  اینها فقط  برای و نه«20   
   در تو، تا ایشان  و من  هستی  پدر، در من  تو ای  گردند چنانکه  یک تا همه21 . خواهند آورد ایمان

   به  دادی  من  به  را که  جاللی و من22.   تو مرا فرستادی  آرد که  ایمان  باشند تا جهان ز در ما یکنی
   کامل ، تا در یکی  و تو در من  در ایشان من23 .  هستیم  ما یک  باشند چنانکه ک تا ی  دادم ایشان

 .  نمودی  مرا محبت  چنانکه مودی ن  را محبت  و ایشان  تو مرا فرستادی  بداند که گردند و تا جهان
   مرا که  تا جالل باشم  می  من  که  باشند در جایی  با من ای  داده  من  به  که  آنانی خواهم  پدر می ای24
 تو را  ، جهان  پدر عادل ای25 .  نمودی  محبت  جهان  از بنای ش مرا پی  ببینند، زیرا که ای  داده  من به

   ایشان  تو را به و اسم26.   تو مرا فرستادی اند که ؛ و اینها شناخته  را شناختم تو ، اما من نشناخت
   نیز در ایشان  باشد و من  در ایشان ای  نموده  من  به  که  محبتی  شناسانید تا آن  و خواهم شناسانیدم

  ». باشم
  
  

 و  رفت  رون قد  وادی  طرف  آن  خود به ، با شاگردان  را گفت  این  عیسی چون18    

   بود، آن  وی  کننده  تسلیم و یهودا که2 . در آمد  آن  خود به با شاگردان   بود که در آنجا باغی
 یهودا  پس3. نمود  می  خود بارها انجمن دان در آنجا با شاگر  عیسی ، چونکه دانست  را می موضع

 آنجا   به و مشعلها و اسلحهبا چراغها ،   برداشته  و فریسیان  کهنه  از نزد رؤسای  و خادمان لشکریان
  ایشان  ، به  آمده  شود، بیرون  بر او واقع بایست  می  بود از آنچه  آگاه  با اینکه  عیسی آنگاه4 .آمد
  من«:   گفت  بدیشان عیسی» ! را  ناصری عیسی«:  دادند  او جواب به5 »طلبید؟  را می که«:  گفت
  من«:   گفت  بدیشان  چون پس6 . بود ستاده ای  او بود نیز با ایشان نده کن  تسلیم و یهودا که» ! هستم
  عیسی«: گفتند» طلبید؟  را می که«:  کرد  سؤال او باز از ایشان7 . افتادند ، بر زمین برگشته» ، مهست

رید ذاخواهید، اینها را بگ  اگر مرا می پس!   هستم  من  شما گفتم به«:  داد  جواب عیسی8 »! را ناصری
   را گم  یکی ای اده د  من  به  که از آنانی «  گردد که  بود تمام  گفته  که  سخنی تا آن9 »!بروند
   ملوک  که  کهنه  رئیس  غالم ، به  کشیده  داشت  را که  شمشیری  پطرس  شمعون آنگاه10 ». ام نکرده
آیا !   کن شمشیر خود را غالف«:   گفت  پطرس  به عیسی11 .را برید   راستش ، گوش  زده  داشت نام

  »؟  ننوشم  است  داده  من  پدر به  را که جامی
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 او را نزد  و اول13 .، او را بستند  را گرفته ، عیسی و خادمان یهود  و سرتیبان  سربازان آنگاه12   
   یهود اشاره  به  بود که و قیافا همان14 . بود، آوردند  کهنه  رئیس  سال  در همان  قیافا که حنا، پدر زن

 دیگر از   و شاگردی  پطرس اما شمعون15 ». بمیرد  قوم  در راه  شخص  یک بهتر است «  بود که کرده
   خانه  داخل سی بود، با عی  معروف  کهنه  شاگرد نزد رئیس  آن  شدند، و چون  روانه  عیسی عقب
   کهنه  رئیس  آشنای  شاگرد دیگر که  آن پس.  بود  بیرون در ایستاده اما پطرس16 . شد  کهنه رئیس

   دربان  که  کنیزی  آن آنگاه17 . برد  اندرون  را به کرد و پطرس گفتگو  ، با دربان  آمده بود، بیرون
 و  و غالمان18 »! نیستم«:  گفت» ؟  نیستی  شخص  این آیا تو نیز از شاگردان«:   گفت  پطرس بود، به
 نیز با   هوا سرد بود؛ و پطرس کردند چونکه  می  بودند و خود را گرم ، ایستاده  افروخته  آتش خدام
  .کرد  می  خود را گرم ایشان

 داد   او جواب  به عیسی20 . او پرسید  تعلیم و  شاگردان  درباره  از عیسی  کهنه  رئیس پس19   
   یهودیان  همه  که ، جایی  و در هیکل  در کنیسه  هر وقت من.  ام  گفته  آشکارا سخن  جهان  به من « که

؟ از  کنی  می  سؤال چرا از من21 ! ام  نگفته  و در خفا چیزی دادم  می شدند، تعلیم  می  جمع پیوسته
و 22 »!  گفتم  من دانند آنچه  می شان ای اینک!   گفتم  چیز بدیشان  چه  که اند بپرس  شنیده  که کسانی
  آیا به«:  ، گفت  زده  بر عیسی  بود، طپانچه  در آنجا ایستاده  که  از خادمان ، یکی  را گفت  این چون
؛ و   ده  شهادت  بدی ، به اگر بد گفتم«:  داد  بدو جواب عیسی23 »؟ دهی  می  جواب  چنین  کهنه یسرئ
  . فرستاد  کهنه  نزد قیافا رئیس ، به  حنا او را بسته پس24 »؟ زنی  مرا می  چه ، برای ر خوباگ

  آیا تو نیز از شاگردان«:  بدو گفتند بعضی. کرد  می ، خود را گرم  ایستاده  پطرس عونو شم25   
   آن  از خویشان  که  کهنه  رئیس  از غالمان  یکی پس26 »! نیستم«:  ، گفت او انکار کرده» ؟ او نیستی

 باز  پطرس27 »؟ دم ندی و در باغ تو را با ا مگر من«:   بود، گفت  را بریده  گوشش  پطرس  بود که کس
  . زد  بانگ  خروس  در حال انکار کرد که

   دیوانخانه  داخل  بود و ایشان  آوردند و صبح  دیوانخانه  را از نزد قیافا به بعد عیسی28   
،   آمده  بیرون  نزد ایشان  به  پیالطس پس29.  را بخورند  تا فصح  بشوند بلکه نشدند مبادا نجس

   تو تسلیم بود، به اگر او بدکار نمی«:  او گفتند در جواب30 » دارید؟  شخص  این بر  دعوی چه«:  گفت
» . نمایید  خود بر او حکم  شریعت شما او را بگیرید و موافق«:   گفت  بدیشان پیالطس31 ». کردیم نمی

   گردد که  تمام  عیسی تا قول32 ».  را بکشیم  کسی  که جایز نیستبر ما «:  گفتند  وی  به یهودیان
  . باید بمیرد  که  موت  قسم  آن  به  بود، اشاره گفته
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  آیا تو پادشاه«:   او گفت ، به  را طلبیده  شد و عیسی  دیوانخانه  باز داخل  پیالطس پس33   
 تو   به  من  درباره  یا دیگران گویی  را از خود می آیا تو این«:  داد  او جواب  به عیسی34 »؟ یهود هستی

   تسلیم ن م  تو را به  کهنه  تو و رؤسای ؟ امت  یهود هستم مگر من«:  داد  جواب پیالطس35 »د؟گفتن
   من اگر پادشاهی.   نیست  جهان  از این  من پادشاهی «  داد که  جواب عیسی36 »؟ ای  کرده چه. کردند
 از   من شاهی پاد  اکنون لیکن.   نشوم  یهود تسلیم کردند تا به  می  جنگ  من بود، خدام  می  جهان از این
  گویی تو می«:  داد  جواب  عیسی»؟  هستی مگر تو پادشاه«:   گفت او  به پیالطس37 ».  نیست  جهان این
   راستی  تا به  آمدم  در جهان  این  و بجهت  متولد شدم  من  جهت از این.   هستم  پادشاه  من که

  راستی«:   او گفت  به پیالطس38» .شنود  مرا می  سخن  است  از راستی ، و هر که  دهم شهادت
   در این من«:   گفت  ایشان ، به  شده  بیرون  نزد یهودیان ، باز به  را بگفت  این و چون» ؟ چیست
.   نفر آزاد کنم  شما یک  بجهت  در عید فصح  که  است  شما این و قانون39.   نیافتم  عیبی  هیچ شخص
او را «: ، گفتند  فریاد برآورده باز همه40» ؟  یهود را آزاد کنم ما پادشاه ش د بجهتخواهی  آیا می پس
  .و برابا دزد بود» . برابا را  بلکه نـی

  
  

 بر   از خار بافته  تاجی و لشکریان2 . زد ، تازیانه  را گرفته  عیسی  پیالطس پس19    

 بدو  و طپانچه» ! یهود  پادشاه  ای سالم«: ندگفت و می3 بدو پوشانیدند  ی ارغوان  گذاردند و جامه سرش
  تا بدانید  آوردم  او را نزد شما بیرون اینک«:   گفت  ایشان ، به  آمده  بیرون باز پیالطس4 .زدند می
  پیالطس.  آمد  بیرون  ارغوانی  از خار و لباس  با تاجی  عیسی آنگاه5 ».  نیافتم  عیبی  در او هیچ که
: ، گفتند  او را دیدند، فریاد برآورده  و خدام  کهنه  رؤسای و چون6 ».  انسان  آن ینکا«:   گفت یشانبد
  ا که سازید زیر ، مصلوبش شما او را گرفته«:   گفت  بدیشان پیالطس» !  کن صلیبش!   کن صلیبش«

 ما   شریعت  و موافق  داریم ما شریعتی «  دادند که  بدو جواب یهودیان7 ».  نیافتم  در او عیبی من
  ».  است را خود را پسر خدا ساخته بمیرد زی  که  است واجب

   دیوانخانه باز داخل9 .  گشت  مستولی  بر او زیاده خوف را شنید،   این  پیالطس  چون پس8   
آیا «:   بدو گفت پیالطس10 . نداد  جواب  بدو هیچ  اما عیسی»؟ تو از کجایی«:   گفت  عیسی ، به شده
» ؟  نمایم  آزادت  دارم  و قدرت  کنم  تو را صلیب  دارم  قدرت  که دانی ؟ نمی گویی  نمی  سخن  من به
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   جهت و از این. شد  نمی  تو داده  اگر از باال به داشتی  نمی  بر من  قدرت هیچ«:  داد  جواب عیسی11
 او را آزاد   خواست  پیالطس  وقت و از آن12 ». بزرگتر دارد ناه کرد، گ  تو تسلیم  مرا به  که  کس آن

 قیصر  ، دوست  را رها کنی  شخص اگر این « گفتند که ، می  فریاد برآورده  یهودیان نماید، لیکن
  ». گوید  قیصر سخن  سازد، برخالف  خود را پادشاه هر که.  نیستی

   موضعی، در ، بر مسند حکومت  آورده  را بیرون  را شنید، عیسی  این  پیالطس  چون پس13   
   ششم  ساعت  به  و قریب  فصح  تهیه و وقت14 . شد، نشست  می  جباتا گفته رانی عب  و به  بالط  به که
  صلیبش! او را بردار، بردار«:  فریاد زدند ایشان15 ». شما  پادشاه اینک«:   گفت یان یهود  به پس. بود
   دادند که  جواب  کهنه رؤسای» ؟  کنم لوب شما را مص آیا پادشاه«:   گفت  ایشان  به پیالطس» ! کن

  »!  نداریم غیر از قیصر پادشاهی«
  و صلیب17  بردنـد  را گرفته  عیسی پس. شود   کرد تا مصلوب  تسلیم  او را بدیشان آنگاه16   

ا  را جلجتـ  آن برانـی ع  بـود و به'  مسمی  جمجمه  به  که  موضعی  به  رفت ، بیرون خـود را برداشته
  .گفتند می

 را در   و عیسی  طرف و آن   طرف  نمودند و دو نفر دیگر را از این او را در آنجا صلیب18   
   پادشاه ناصری  عیسی«:  بود  این  گذارد؛ و نوشته ، بر صلیب  نوشته ای  تقصیرنامه و پیالطس19 . میان
 کردند،   را صلیب  عیسی  که  مکانی  آن از یهود خواندند، زیرا  را بسیاری  تقصیر نامه و این20 ».یهود

 یهود   کهنه  رؤسای پس21 . بودند  نوشته  و التینی یونانی و   عبرانی  زبان  را به  شهر بود و آن نزدیک
  ب جوا پیالطس22 ». یهود  پادشاه  منم  او گفت  که  یهود، بلکه  پادشاه منویس«:  گفتند  پیالطس به
  ». تم، نوش  نوشتم آنچه«: داد

  ، چهار قسمت  او را برداشته های  کردند، جامه  را صلیب  عیسی  چون  لشکریان پس23   
  باال بافته تماما از  ، بلکه  درز نداشت ن را نیز، اما پیراه ؛ و پیراهن  قسمت  را یک کردند، هر سپاهی

   تا از آن که  بیندازیم  بر آن  قرعه ، بلکه  نکنیم  را پاره این«:  یکدیگر گفتند  به پس24.  بود شده
   من  کردند و بر لباس  مرا تقسیم های  خود جامه در میان«: گوید  می  که  گردد کتاب تا تمام» .شود
  ، مریم ، مادر او و خواهر مادرش  عیسی  صلیب و پای25 . کردند  چنین  لشکریان پس» .دند افکن قرعه
   دوست  که  شاگردی  مادر خود را با آن  عیسی چون26 .ودند ب  ایستاده دلیه مج  مریم کلوپا و زن
  اینک«:   شاگرد گفت  آن و به27 ». پسر تو ، اینک  زن ای«:   گفت مادر خود  دید، به  ایستاده داشت می

  . خود برد  خانه  شاگرد او را به  آن  ساعت و در همان» .مادر تو
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:   شود، گفت  تمام  تا کتاب  است  رسیده  انجام  چیز به  همه  دید که  عیسی و بعد چون28   
، و بر   پر ساخته  را از سرکه  اسفنجی پس.  بود  گذارده  پر از سرکه و در آنجا ظرفی29» . ام تشنه«

و سر خود » . شد تمام«:  ، گفت  را گرفت  سرکه  عیسی چون30 . او بردند  دهان ، نزدیک گذاردهزوفا 
  . بداد ، جان  آورده را پایین
،   سبت  بود و آن  روز تهیه  نماند، چونکه  بر صلیب  تا بدنها در روز سبت  یهودیان پس31   

.  بیاورند  را بشکنند و پایین  ایشان  پایهای  ساق  کردند که  درخواست  بود، از پیالطس روز بزرگ
اما 33.  بودند، شکستند  شده ب با او صلی  را که  و دیگری  اول  آن  آمدند و ساقهای  لشکریان آنگاه32

 از   یکی لکن34 . او را نشکستند ، ساقهای  است ه مرد  از آن  پیش  آمدند و دیدند که  نزد عیسی چون
 دید   که  کسی و آن35 . آمد  بیرون  و آب  خون  ساعت ن در آ  زد که ای  او نیزه  پهلوی  به لشکریان
 . آورید گوید تا شما نیز ایمان ی م  راست داند که او می و   است  او راست  داد و شهادت شهادت

و 37 ». نخواهد شد  از او شکسته خوانیاست«: گوید  می  شود که  تمام  شد تا کتاب  واقع  این زیرا که36
  ».  زدند خواهند نگریست  نیزه  را که  کسی آن«: گوید  دیگر می باز کتاب
   ترس سبب  به  مخفی  بود، لیکن  و شاگرد عیسی  رامه  از اهل  که ، یوسف و بعد از این38   

  ، بدن  آمده پس.  داد  اذن پیالطس.  را بردارد  جسد عیسی  کرد که  خواهش یهود، از پیالطس
  با عود  بود، مر مخلوط  آمده  نزد عیسی  در شب  اول  نیز که و نیقودیموس39 .  را برداشت عیسی
   تکفین  رسم  به  با حنوط ، در کفن  را برداشته  عیسی  بدن آنگاه40 .رد با خود آو  صد رطل  به قریب

  کس  هیچ هرگز  که ای ، قبر تازه  بود و در باغ  شد باغی  مصلوب  که و در موضعی41 .یهود پیچیدند
 قبر   آن  را در آنجا گذاردند، چونکه  یهود، عیسی  تهیه سبب  به پس42 . بود  نشده  دفن در آن

  . بود یکنزد
  
  

 سر قبر   به  مجدلیه  بود، مریم  هنوز تاریک  که ، وقتی  هفته  در اول بامدادان20    

 شاگرد   و آن  پطرس  نزد شمعون  دوان  دوان پس2 .  است  شده  از قبر برداشته سنگ  آمد و دید که
  دانیم یاند و نم از قبر بردهخداوند را «:   گفت  ایشان ، به  آمده داشت  می  او را دوست  عیسی دیگر که

و هر دو 4 . قبر رفتند  جانب ، به  شده رون شاگرد دیگر بی  و آن  پطرس آنگاه3 ».اند او را کجا گذارده
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ا  ر ، کفن  شده و خم5  قبر رسید،  به ، اول  افتاده  پیش  شاگرد دیگر از پطرس دویدند، اما آن  می با هم
 را  ، کفن  قبرگشته  او آمد و داخل  نیز از عقب  پطرس بعد شمعون6 . نشد  داخل  دید، لیکن گذاشته
  پس8 .  پیچیده  علیحده  در جای بلکه،   نهاده  با کفن  بر سر او بود، نه  را که و دستمالی7  دید، گذاشته

  کتابزیرا هنوز 9 . آورد ، دید و ایمان  شده  داخل بود نیز  سر قبر آمده  به  اول  شاگرد دیگر که آن
  . خود برگشتند  مکان  دو شاگرد به  آن پس10.  برخیزد  باید او از مردگان  بودند که را نفهمیده

دو 12،   شده  قبر خم سوی  به گریست ی م  بود و چون  ایستاده  قبر، گریان  بیرون اما مریم11   
   که ، در جایی  قدم جانب   به  سر و دیگری  طرف  به  سفید در بر داشتند، یکی  لباس  را که فرشته
  بدیشان» ؟  گریانی  چه  برای  زن ای«:  بدو گفتند ایشان13 . دید  بود، نشسته  گذارده  عیسی بدن
   ملتفت  عقب ، به  را گفت  این چون14 ».اند  او را کجا گذارده دانم میاند و ن خداوند مرا برده«:  گفت
   چه  برای  زن ای«:   بدو گفت عیسی15.   است  عیسی  که ت نشناخ  دید لیکن  را ایستاده ، عیسی شده

 آقا اگر تو او را  ای«:  ، بدو گفت  است  باغبان  کرد که  او گمان چون» ؟ طلبی  را می ؟ که گریانی
او » !  مریم ای«:   بدو گفت عیسی16 ».  او را بردارم  تا من ای ارده بگو او را کجا گذ  من ، به ای برداشته

 هنوز نزد   زیرا که  مکن مرا لمس«:   بدو گفت عیسی17» ).  معلم  ای یعنی ( ربونی«:  ، گفت گشتهبر
 نزد پدر خود و پدر شما و   بگو که  ایشان ، به  رفته  من  نزد برادران و لیکن.  ام پدر خود باال نرفته

را خداوند  « ا خبر داد که ر ، شاگردان  آمده دلیه مج مریم18 ». روم  شما می  خود و خدای خدای
  ».  گفت  چنین  من  و به دیدم

   شاگردان  که  بود، جایی  درها بسته  که  بود، هنگامی  یکشنبه  روز که و در شام همان19   
 بر شما  سالم«:   گفت  ایستاد و بدیشان ، در میان  آمده  عیسی  بودند، ناگاه  یهود جمع  ترس سبب به
 خداوند را  ون چ  داد و شاگردان  نشان  ایشان  خود را به ، دستها و پهلوی  را گفت  این و چون20» !باد

 نیز   پدر مرا فرستاد، من چنانکه.  بر شما باد سالم«:   گفت  ایشان  به باز عیسی21 .دیدند، شاد گشتند
  گناهان23 .ا بیابید ر القدس روح«:   گفت ن ایشا ، دمید و به  را گفت  این و چون22 ». فرستم ا را میشم

  ». شد  بستید، بسته  را که نانی شد و آ  آمرزیده  ایشان  آمرزیدید، برای  را که آنانی
   آمد با ایشان  عیسی  که گفتند، وقتی  می  بود و او را توأم  دوازده  از آن  یکی اما توما که24   

  تا در دو دستش«:   گفت بدیشان» . ایم خداوند را دیده«:  دیگر بدو گفتند  شاگردان پس25. نبود
،   ننهم ش خود را بر پهلوی  و دست  میخها نگذارم  خود را در جای  و انگشت  میخها را نبینم جای
  ». آورد  نخواهم ایمان
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   بود که  بودند و درها بسته  جمع ای  با توما در خانه  روز باز شاگردان و بعد از هشت26   
 خود  انگشت«:   توما گفت  به پس27 »! بر شما باد سالم«:  ، گفت اده ایست یان آمد و در م  عیسی ناگاه
   مباش ایمان  بگذار و بی  من  خود را بیاور و بر پهلوی  و دست  مرا ببین  اینجا بیاور و دستهای را به

  ای«:   گفت سیعی29 ».  من خدای   و ای  خداوند من ای«:   گفت  وی توما در جواب28 ». دار  ایمان لکهب
  ». آورند  ایمان  ندیده  که  آنانی ؟ خوشابحال  آوردی  ایمان توما، بعد از دیدنم

  لیکن31 . نشد  نوشته  کتاب  در این  که نمود  معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان و عیسی30   
   اسم ، به  آورده ان و تا ایمـ  و پسر خـدا است ، مسیح  عیسی  آورید که  شد تا ایمان  قدر نوشته این

  . یابید او حیات
  
  

  ظاهر  شاگردان ، به  طبریه  باز خود را در کناره دریای  عیسی بعد از آن21    

   از قانای  که  و نتنائیل  توأم  به  معروف  و تومای  پطرس شمعون2 :  و بر اینطور نمودار گشت ساخت
   ایشان  به  پطرس شمعون3 . بودند  او جمع اندیگر از شاگرد و دو نفر   بود و دو پسر زبدی جلیل
   کشتی ، به  آمده  بیرون پس» . آییم مانیز با تو می«:  او گفتند به» .  کنم  تا صید ماهی روم می«:  گفت

  . نگرفتند  چیزی  شب سوار شدند و در آن
.   است  عیسی  ندانستند که  شاگردان  بود لیکن  ایستاده  بر ساحل  شد، عیسی  صبح و چون4   

  بدیشان6» . نی «  دادند که  او جواب به» ؟  هست ها نزد شما خوراکی  بچه ای«:   گفت  بدیشان عیسی5
   ماهی  انداختند و از کثرت پس» .  خواهید یافت  بیندازید که  کشتی  راست  طرف  را به دام«:  گفت

:   گفت  پطرس نمود به  می  را محبت او  عیسی  که  شاگردی  آن پس7 . را بکشند نتوانستند آن
 پیچید   خویشتن  خود را به ، جامه  خداوند است  شنید که  پطرس  شمعون چون» . خداوند است«

   آمدند زیرا از خشکی  دیگر در زورق اما شاگردان8 .  بود و خود را در دریا انداخت  برهنه چونکه
  .کشیدند  را می  ماهی  و دام  ذراع  دویست  به دور نبودند، مگر قریب

  عیسی10 . دیدند  و نان  گذارده  بر آن  و ماهی  افروخته  آمدند، آتشی  خشکی  به  چون پس9   
 را بر   و دام  رفت  پطرس  شمعون پس11 ».ریداید، بیاو  گرفته ن اآل  که ای از ماهی«:   گفت شانبدی

 . نشد  پاره  اینقدر بود، دام که   با وجودی و  بزرگ  ماهی  و سه  کشید، پر از صد و پنجاه زمین
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تو « از او بپرسد   نکرد که  جرأت  از شاگردان  احدی ولی» .بیایید بخورید«:   گفت  بدیشان عیسی12
 داد و  بدیشان،   را گرفته  آمد و نان  عیسی آنگاه13 .  خداوند است هدانستند ک ، زیرا می» کیستی
  ، خود را به  از مردگان  بعد از برخاستن  عیسی  بود که  سوم مرتبه  و این14 . را  ماهی همچنین
  . ظاهر کرد شاگردان
، پسر یونا، آیا مرا   شمعون ای«:   گفت  پطرس  شمعون  به ، عیسی و بعد از غذا خوردن15   

» . دارم ی م  تو را دوست  که دانی  خداوندا، تو می بلی«:  بدو گفت» ؟ نمایی  می بیشتر از اینها محبت
، پسر یونا، آیا مرا   شمعون ای«:   او گفت  به باز در ثانی16 ».  بده  مرا خوراک های بره«:  تبدو گف
:  تبدو گف» . دارم  می  تو را دوست  که دانی  خداوندا، تو می بلی«:   او گفت به» ؟ نمایی  می محبت

  ، پسر یونا، مرا دوست  شمعون یا«:   بدو گفت  سوم مرتبه17 ».  کن  مرا شبانی گوسفندان«
 او   به پس» ؟ داری  می مرا دوست «  بدو گفت  سوم ، زیرا مرتبه  گشت  محزون پطرس» ؟ داری می

 بدو  عیسی» . دارم  می  تو را دوست  که دانی تو می.   هستی  چیز واقف خداوندا، تو بر همه«:  گفت
، کمر خود را   بودی  جوان  که  وقتی گویم  تو می  به ین آم آمین18 .  ده  مرا خوراک گوسفندان«:  فتگ

 کرد   خود را دراز خواهی  دستهای  پیر شوی  که  زمانی  ولکن رفتی  می خواستی  و هر جا می بستی می
   کرد که  اشاره  سخن و بدیـن19 ». تو را خواهنـد برد خواهی  نمی  که  جایی  به  تو را بسته و دیگران

   مـن از عقب«:  او فرمـود ، به  را گفـت  این  خواهد داد و چـون  خدا را جالل  موت م قس  چه به
  ».بیـا

   از عقب نمود دید که  می  او را محبت  عیسی  را که  شاگردی ، آن  شده  ملتفت پطرس20   
 تو را   که آن  خداوندا کیست«:  زد و گفت  می  عشا تکیه ، وقت  وی  بر سینه  بود که آید؛ و همان می

»  شود؟  خداوند و او چه ای«:   گفت  عیسی  او را دید، به  پطرس  چون پس21 »کند؟  می تسلیم
   این پس23 ». بیا  من ؟ تو از عقب تو را چه   او بماند تا باز آیم  که اگر بخواهم«:   بدو گفت عیسی22

   که  بدو نگفت  عیسی لیکن. مرد شاگرد نخواهد   آن  که  یافت  شهرت  برادران  در میان سخن
   این  به  که  است  شاگردی و این24» ؟  تو را چه  او بماند تا باز آیم  که اگر بخواهم « میرد، بلکه نمی

  و دیگر کارهای25 .  است  او راست  شهادت  که انیمد  و می  داد و اینها را نوشت چیزها شهادت
ها را   نوشته  گنجایش  هم  جهان  که  ندارم  شود گمان ردا نوشته اگر فردا ف  بجا آورد که بسیار عیسی

  . باشد داشته
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    رسوالن  اعمال کتاب
  
  

   عمل  به  عیسی  که  اموری  همه ، درباره  تیؤفلس ، ای را انشا نمودم  اول  صحیفه1  

  قدسال  روح ود را به خ  برگزیده  رسوالن  که  روزی تا آن2 . کرد  آنها شروع  دادن  و تعلیم نمودن
 ظاهر کرد   را زنده  خود، خویشتن  کشیدن  نیز بعد از زحمت  بدیشان که3 . شد ، باال برده  کرده حکم
   خدا سخن  امور ملکوت شد و درباره  ظاهر می  روز بر ایشان  چهل  در مدت  بسیار که  دلیلهای به
   جدا مشوید، بلکه از اورشلیم «  فرمود که غن را قد  شد، ایشان  جمع  با ایشان و چون4 . گفت می

 شما  داد، لیکن  تعمید می  آب  به  یحیی زیرا که5. اید  شنیده  از من  پدر باشید که  وعده منتظر آن
  ».  تعمید خواهید یافت القدس  روح ، به  ایامی بعد از اندک

 را   ملکوت  وقت داوندا آیا در اینخ«: ، گفتند  نموده  بودند، از او سؤال  جمع  که  آنانی پس6   
   را که  زمانها و اوقاتی  که از شما نیست«:   گفت بدیشان7 »؟  داشت  باز برقرار خواهی ائیلبر اسر

 خواهید  آید، قوت  بر شما می القدس  روح  چون لیکن8 . بدانید  است  داشته ه خود نگا پدر در قدرت
  ».  جهان  و تا اقصای  و سامره  یهودیه  و تمامی  اورشلیم خواهید بود، در  من  و شاهدان یافت

   او را از چشمان  شد و ابری  نگریستند، باال برده  همی  ایشان  که ، وقتی  را گفت  این و چون9   
 دو  ، ناگاه رفت  او می  که بودند، هنگامی  می  دوخته  چشم  آسمان سوی  به و چون10 . در ربود ایشان

   آسمان سوی ، به  چرا ایستاده  جلیلی  مردان ای«: گفتند11 ،  ایستاده  نزد ایشان وشد سفیدپمر
   که  طوری  همین  شد، باز خواهد آمد به  باال برده  آسمان  از نزد شما به  که  عیسی نگرانید؟ همین

   که  زیتون  به  مسمی ه کردند، از کو  مراجعت  اورشلیم  به آنگاه12» . دیدید  روانه  آسمان سوی او را به
  ای  باالخانه  شدند، به  داخل و چون13.   است  روز سبت  سفر یک  مسافت  به  اورشلیم  به نزدیک

 و   و توما و برتولما و متی  و فیلپس  و اندریاس  و یوحنا و یعقوب  در آنجا پطرس برآمدند که
 و   اینها با زنان و جمیع14 . بودند  مقیم  برادر یعقوب ودای و شمعون غیور و یه  حلفی  بن یعقوب
  .بودند  می  و دعا مواظب  در عبادت  یکدل  او به  و برادران  مادر عیسی مریم
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 صد و   به  جمله قریب  ایشان  عدد اسامی  که  برادران  در میان ، پطرس  ایام و در آن15   
   از زبان القدس  روح  شود که  تمام  نوشته ن آ بایست ، می  برادران ای«16 : ، گفت  بود برخاسته بیست

 او با ما  که17 . را گرفتند  عیسی  که  آنانی ای راهنما شد بر  یهودا که  درباره  گفت داود پیش
   روی ، به  خریده ظلم خود، زمینی   او از اجرت پس18 .  یافت  خدمت  در این ، نصیبی ه شد محسوب
 گردید   معلوم  اورشلیم  سکنه و بر تمام19 .  گشت  ریخته  امعایش  و تمامید ش  پاره ، از میان درافتاده
 زبور  زیرا در کتاب20.  شد  نامیده  خون  زمین ، یعنی دما  حقل  به  ایشان  در لغت  زمین  آن چنانکه
  ط ضب  را دیگری و نظارتش نگیرد   مسکن  در آن کس  بشود و هیچ  او خراب  خانه  که  است مکتوب
خداوند    عیسی  که  مدتی  آن  ما بودند، در تمام  همراهان  که  مردمانی باید از آن  می الحال21 .نماید

 از   شد، یکی  از نزد ما باال برده  که ، تا روزی  تعمید یحیی از زمان22 کرد،  می با ما آمد و رفت
  ». او بشود  با ما شاهد برخاستن ایشان

 را برپا   بود و متیاس  ملقب  یوستس  به  برسبا که  به'  مسمی  یوسف  دو نفر یعنی آنگاه23   
 دو   از این  یک ، بنما کدام  هستی  همه  قلوب  عارف  خداوند که تو ای«: ، گفتند و دعا کرده24داشتند، 

 خود  کان م ، به افتاده باز   یهودا از آن  را بیابد که  و رسالت  خدمت  این تا قسمت25  ای را برگزیده
   رسول  برآمد و او با یازده  متیاس  نام  به  افکندند و قرعه  ایشان  نام  به  قرعه پس26 ». پیوست
  .  گشت محسوب

  
  

   چون  آوازی  ناگاه که2 .در یکجا بودند   دل  یک  رسید، به طیکاست روز پن و چون2  

و 3 .  بودند پر ساخت  در آنجا نشسته  که را  خانه  آن  آمد و تمام  باد شدید از آسمان  وزیدن صدای
 . گرفت  قرار  از ایشان ، بر هر یکی  ظاهر گشته  بدیشان  آتش های  زبانه ، مثل  شده  منقسم های زبانه

 بخشید،   تلفظ  قدرت  بدیشان  روح  که  نوعی ، به  مختلف  زبانهای ، به  پر گشته القدس  از روح و همه4
  . کردند  شروع  گفتن  سخن به

   این  چون پس6 .داشتند  می  منزل  در اورشلیم ک زیر فل دار از هر طایفه و مردم یهود دین5   
و 7 . شنید  خود را از ایشان  لغت کس افتادند زیرا هر  ، در حیرت  شده  فراهم صدا بلند شد گروهی

  زنند جلیلی  می  حرف  اینها که مگر همه«: گفتند  یکدیگر می  به  شده  و متعجب  مبهوت همه
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 ؟ شنویم  می ایم  تولد یافته  آن در  خود را که  از ما لغت  هر یکی  که  است  چون پس8نیستند؟ 
 و  و فریجیه10  و آسیا  و کپدکیا و پنطس یهودیه و   جزیره  و ساکنان  و عیالمیان  و مادیان پارتیان9

و 11   و جدیدان  یهودیان  یعنی ز روم و غربا ا  است ن قیروا  به  متصل  لبیا که  و مصر و نواحی پمفلیه
 در   همه پس12 ».کنند  خدا می  ما ذکر کبریایی  زبانهای  به  که شنویم ، اینها را می  و عرب  کریت اهل

   استهزاکنان اما بعضی13 » کجا خواهد انجامید؟  به این«:  یکدیگر گفتند ، به  و شک افتاده حیرت
  »!اند  شده  مست  خمر تازهاز « گفتند که

   مردان ای«:   گفت ، بدیشان ، آواز خود را بلند کرده  برخاسته  یازده  با آن  پطرس پس14   
 نیستند   اینها مست زیرا که15 . مرا فرا گیرید  بدانید و سخنان را ، این  اورشلیم  سکنه یهود و جمیع

   یوئیل نبی  که  است  همان  این بلکه16 .  از روز است  سوم  ساعت یرا کهبرید، ز  می  شما گمان چنانکه
   خود بر تمام بشر خواهم  از روح  خواهد بود که  آخر چنین گوید در ایام خدا می"  که17  گفت

  شما خوابها خواهند دید؛ و پیرانرؤیاها   شما  کنند و جوانان  شما نبوت  و دختران  و پسران ریخت
 . خواهند نمود  نبوت  و ایشان خت ری  خود خواهم  از روح  ایام  خود در آن ان و کنیز و بر غالمان18
 ظهور   و بخار دود به  و آتش  را از خون ، آیات  در زمین  و از پایین ، عجایب و از باال در افالک19

و 21 .د از وقوع روز عظیم مشهور خداون  گردد قبل  مبدل  خون  به  و ماه  ظلمت خورشید به20.  آورم
  ". یابد  خداوند را بخواند، نجات  نام  هر که  خواهد بود که چنین

   نزد شما از جانب  که  مردی  ناصری عیسی.  را بشنوید  سخنان  این  اسرائیلی  مردان ای«22   
  گردانید، چنانکه شما از او صادر   خدا در میان  که  و آیاتی  و عجایب  قوات  به  گشت خدا مبرهن

   دست  شد، شما به  خدا تسلیم  و پیشدانی  مستحکم  اراده  برحسب  چون  شخص این23دانید،  میخود 
، او را برخیزانید زیرا   را گسسته  موت  خدا دردهای که24، کشتید،   کشیده  بر صلیب گناهکاران

  خداوند را همواره": دگوی  می  وی  داود درباره زیرا که25 دارد،   او را در بند نگاه  موت  بود که محال
 شاد   دلم  سبب از این26؛   نخورم  تا جنبش  است  من است ر  دست  به  که ام  خود دیده  روی پیش

 مرا در  س نف زیرا که27  خواهد بود؛  نیز در امید ساکن م جسد  وجد آمد بلکه  به گردید و زبانم
   حیات طریقهای28 . تو فساد را ببیند  قدوس داد که   نخواهی  و اجازت  گذاشت  نخواهی  اموات عالم
  ".  سیر گردانیدی  خرمی  خود به  و مرا از روی  آموختی  من را به

  او وفات  که  گویم محابا سخن  با شما بی  داود پطریارخ  درباره توانم ، می  برادران ای«29   
 او   خدا برای  که  بود و دانست  نبی  چون پس30.   ماست  او تا امروز در میان  شد و مقبره دفن ، نموده 
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  درباره31 نشیند، او ب  را برانگیزاند تا بر تخت  جسد، مسیح  او بحسب  صلب  از ذریت  خورد که قسم
 . نشود و جسد او فساد را نبیند ه گذاشت  اموات  او در عالم  نفس  که ، گفت  دیده  پیش  مسیح قیامت

   راست  دست  به  چون پس33 .  هستیم  ما شاهد بر آن د و همهرخیزانی را خدا ب  عیسی  همان پس32
شنوید  بینید و می  می  شما حال  را که ، این  موعود را از پدر یافته القدس  شد، روح خدا باال برده

   خداوند من خداوند به"گوید   خود می  صعود نکرد لیکن  آسمان  داود به زیرا که34.   است ریخته
   خاندان  جمیع پس36 ". انداز تو سازم  را پای شمنانتتا د35  . بنشین  من  راست بر دست  گفت

   ساخته  کردید، خداوند و مسیح  شما مصلوب  را که  عیسی  خدا همین  یقینا بدانند که اسرائیل
  ». است

» ؟  کنیم چه   برادران ای«:  گفتند  و سایر رسوالن  پطرس ، به  گشته  شنیدند دلریش چون37   
   گناهان  آمرزش  بجهت  مسیح  عیسی  اسم  از شما به  کنید و هر یک توبه«:   گفت  بدیشان پطرس38

   شما و فرزندان  برای  است  وعده  این زیرا که39 .  را خواهید یافت القدس  روح ایتعمید گیرید و عط
 بسیار دیگر،   سخنان و به40 ».او را بخواند ما   خداوند خدای  هرکه  دورند یعنی  که  آنانی شما و همه

  ». کجرو رستگار سازید  فرقه خود را از این «  که ، گفت  نموده  داد و موعظه  شهادت بدیشان
  هزار نفر  روز تخمینا سه ، تعمید گرفتند و در همان  او را پذیرفته  کالم  ایشان پس41   
   و دعاها مواظبت  نان  و شکستن  ایشان ارکت و مش  رسوالن و در تعلیم42  پیوستند بدیشان

  . گشت  صادر می  رسوالن  بسیار از دست  و عالمات  ترسیدند و معجزات  خلق و همه43 .نمودند می
   و اموال و امالک45 بودند  می  چیز شریک ند و در همهزیست  می  با هم  ایمانداران و همه44   

   به  در هیکل و هر روزه46 .کردند  می  تقسیم  قدر احتیاجش به   هر کس ، آنها را به خود را فروخته
  دلی  و ساده  خوشی ه را ب کردند و خوراک  می  را پاره ها نان بودند و در خانه  می  پیوسته یکدل
  گردیدند و خداوند هر روزه  عزیز می  خلق گفتند و نزد تمامی و خدا را حمد می47 .خوردند می

  .افزود یسا می را بر کل ناجیان
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  ناگاه2. رفتند  می  هیکل  به حنا با هم و یو  نماز، پطرس ، وقت  نهم و در ساعت3  

 دارد   نام  جمیل  که  در هیکل  بر آن  او را هر روزه بردند که  مادرزاد بود می  لنگ  را که مردی
   و یوحنا را دید که  پطرس  چون  شخص آن3 . بخواهد  صدقه  هیکل  به وندگانگذاشتند تا از ر می
:  ، گفت  نگریسته  نیک  با یوحنا بر وی اما پطرس4 .  خواست  شوند، صدقه  داخل هیکل  خواهند به می

   پطرس آنگاه6.  بگیرد  چیزی  از ایشان ، منتظر بود که  نظر افکنده  بر ایشان پس5 ». ما بنگر به«
 برخیز و   ناصری  مسیح  عیسی  نام به.  دهم  تو می  به ارم د ، اما آنچه  نیست مرا طال و نقره«:  گفت
   گرفت  او قوت ساقهای  پایها و  در ساعت ، او را برخیزانید که  را گرفته  راستش و دست7 »! بخرام

   داخل  و خدا را حمدگویان  و خیزکنان  و جست  خرامان ، بایستاد و خرامید و با ایشان و برجسته8
   او را شناختند که و چون10 . دیدند خوانان  و خدا را تسبیح  او را خرامان  قوم جمیعو 9.  شد هیکل
 شد،  قع بر او وا  امر که  این سبب ، به نشست  می  صدقه  بجهت  در جمیل هیکل  به  که  است همان

   قوم مامی بود، ت  و یوحنا متمسک  پطرس  به  لنگ شفایافته  آن و چون11 . و متحیر گردیدند متعجب
  . شدند  جمع  گرد ایشان  بشتاب زده ، حیرت  است'  مسمی  سلیمانی  به  که در رواقی
  ، چرا از این  اسرائیلی  مردان ای «  کرد که  خطاب  جماعت ، بدان  شده  ملتفت  پطرس آنگاه12   

   را خرامان شخص  این خود   و تقوای  قوت  گویا به اید که  دوخته  دارید و چرا بر ما چشم کار تعجب
   داد که  را جالل  خود عیسی  اجداد ما، بنده ، خدای  و یعقوب  و اسحاق  ابراهیم خدای13 ؟ ساختیم

.  داد  رهانیدنش  به  او حکم  که  انکار کردید، هنگامی ، او را در حضور پیالطس  نموده شما تسلیم
و 15 . شود  شما بخشیده ریز به  خون ی مرد د که، خواستی  را منکر شده  و عادل  قدوس اما شما آن14

  سبب و به16 . خیزانید و ما شاهد بر او هستیم بر  خدا او را از مردگان  را کشتید که  حیات رئیس
   ایمانی  آن بلی.   است  بخشیده شناسید قوت بینید و می  می  را که  شخص  او این  او، اسم  اسم  به ایمان
  .  است  داده  کامل  صحت  شما این  همه  روی  را پیش  کس ، این ست او  وسیله  به که

   ناشناسایی سبب  را به  شما این  حکام  شما و همچنین  که دانم ، می  برادران  ای و الحال«17   
 باید   مسیح  بود که  گفته  خود، پیش  انبیای  جمیع  زبان  به  را که  اخباری  خدا آن و لیکن18 .کردید
 شما محو گردد و تا   کنید تا گناهان  و بازگشت  توبه پس19 . رسانید  انجام یند، همینطور به ب زحمت
 بود   شده  شما اعالم ای بر  از اول  را که  مسیح و عیسی20 . از حضور خداوند برسد  استراحت اوقات

   جمیع  زبان  به  خدا از بدو عالم  چیز که  معاد همه  او را پذیرد تا زمان باید آسمان  می که21 بفرستد،
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   مثل  شما نبی  خداوند خدای  که  اجداد گفت  به زیرا موسی22.  اخبار نمود  خود، از آن  مقدس انبیای
 کند   شما تکلم  به ر چه او را در ه کالم.   شما برخواهد انگیخت  شما برای  برادران ، از میان من

 و   انبیا نیز از سموئیل و جمیع24 . گردد  منقطع  را نشنود، از قوم بی ن  آن  که و هر نفْسی23 بشنوید؛
   و آن شما هستید اوالد پیغمبران25 . اخبار نمودند  ایام ند، از این کرد  بعد از او تکلم  که آنانی
  رکت ب  زمین بایل ق  تو جمیع  از ذریت  گفت  ابراهیم  به  که ، وقتی  خدا با اجداد ما بست  که عهدی

 دهد  ، فرستاد تا شما را برکت  را برخیزانیده  خود عیسی  شما اوال خدا بنده برای26 ، خواهند یافت
 ».  از شما از گناهانش  هر یکی  برگردانیدن به
 
  

 بر  و صدوقیان   و سردار سپاه هیکل گفتند، کهنه  می  سخن  با قوم  ایشان و چون4  

   به دادند و در عیسی  می  را تعلیم  قوم  ایشان  بودند از اینکه  مضطرب چونکه2  تاختند، سر ایشان
   نمودند زیرا که ، تا فردا محبوس  انداخته  بر ایشان  دست پس3 .نمودند  می  اعالم  از مردگان تقیام
   به  قریب  آوردند و عدد ایشان ایمان  را شنیدند  کالم  که  از آنانی اما بسیاری4. ، وقت عصر بود آن
  . هزار رسید پنج

   کهنه  رئیس با حنای6  آمدند،  فراهم  در اورشلیم یشان ا  و کاتبان  رؤسا و مشایخ بامدادان5   
   را در میان و ایشان7 . بودند  کهنه  رئیس بیله از ق  که  کسانی و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه

  آنگاه8» اید؟ کرده کار را   این  نام  چه و به   قوت  کدام شما به «  پرسیدند که بداشتند و از ایشان
اگر امروز از ما 9 ،  اسرائیل  و مشایخ  قوم  رؤسای ای«:   گفت ، بدیشان  پر شده القدس  از روح پطرس
   یافته  او صحت  سبب  چه  به ، یعنی  شده  مرد ضعیف  بدین  که  احسانی شود درباره  می بازپرس
 شما   که  ناصری  مسیح  عیسی  نام  به  باد که  را معلوم  اسرائیل  قوم م شما و تما جمیع10،  است

  ایستاده   حضور شما تندرست  به  کس  برخیزانید، در او این  کردید و خدا او را از مردگان مصلوب
و 12 .  است  شده  سر زاویه د و الحال را رد کردی  آن  شما معماران  که  سنگی  آن  است این11 . است

   بدان  که  عطا نشده  مردم  به  دیگر زیر آسمان  اسمی  زیرا که  نیست  غیر از او نجات کس در هیچ
  ».  یابیم باید ما نجات

 هستند،   و امی علم  بی  مردم  و یوحنا را دیدند و دانستند که  پطرس  دلیری  چون پس13   
 شفا   را که  شخص  آن و چون14.  بودند سی عی  از همراهان د که را شناختن  کردند و ایشان تعجب
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   کردند که  حکم پس15.  گویند  چیزی  ضد ایشان تند به دیدند، نتوانس  ایستاده  بود با ایشان یافته
؟   کنیم  چه  دو شخص با این « که16 ، گفتند  کرده و با یکدیگر مشورت روند   بیرون  از مجلس ایشان

  توانیم  صادر گردید و نمی  آشکار از ایشان ای  معجزه  شد که  واضح شلیم اور  سکنه  بر جمیع زیرا که
 دیگر با   که  تهدید کنیم  را سخت  نیابد، ایشان  شیوع  قوم  تا بیشتر در میان لیکن17 . کردانکار
  عیسی   هرگز نام  کردند که ، قدغن  را خواسته  ایشان پس18 ». نیاورند  زبان  را به  اسم ین ا کس هیچ
اگر نزد خدا «:  گفتند  ایشان  و یوحنا در جواب اما پطرس19 . ندهند  نیاورند و تعلیم ر زبانرا ب

   آن  ما را امکان زیرا که20 . کنید ، حکم دهیم   خدا ترجیح  شما را بر اطاعت  اطاعت  که  است صواب
 بودند، آزاد  را زیاد تهدید نموده   ایشان و چون21 ». ، نگوییم ایم  و شنیده  دیده  آنچه  که نیست

 ماجرا   آن  واسطه  به  زیرا همه  قوم سبب  سازند به  را معذب  ایشان  نیافتند که  راهی ساختند چونکه
   ساله ، بیشتر از چهل  شفا در او پدید گشت  معجزه  که  شخص زیرا آن22 نمودند، خدا را تمجید می

  .بود
   و مشایخ  کهنه  رؤسای  را از آنچه  خود رفتند و ایشان د رفقای یافتند، نز  رهایی و چون23   

،   خدا بلند کرده  به  یکدل  را شنیدند، آواز خود را به  این چون24 . ساختند  بودند، مطلع  گفته شانبدی
  که25 ،  آفریدی  در آنها است ا و آنچه و دری  و زمین  آسمان  که  خدا هستی خداوندا، تو آن«: گفتند
  د و قومها بهکنن  می ها هنگامه چرا امت"   خود داود گفتی  پدر ما و بنده  زبان  به القدس  روح بوسیله
 خداوند و  الف کردند، برخ  مشورت  با هم  برخاستند و حکام  زمین سالطین26 اندیشند؛  می باطل

  ، هیرودیس  کردی  او را مسح  که  تو عیسی  قدوس  بر بنده الواقع  فی زیرا که27 ".  مسیحش برخالف
   و رأی  دست  را که تا آنچه28 شدند،   جمع  با هم  اسرائیل ایها و قومه  با امت  پیالطس و پنطیوس
   و غالمان  نظر کن  ایشان  تهدیدات  خداوند، به ای  نو اآل29 . بود، بجا آورند رموده مقدر ف تو از قبل

   خود، بجهت  دست  دراز کردن به30 گویند،   تو سخن  کالم  به متما   دلیری خود را عطا فرما تا به
  ».  خود عیسی  قدوس  بنده  نام  به  و معجزات  آیات  کردن  و جاری شفا دادن

   به  آمد و همه  حرکت  بودند به  جمع  در آن  که  بودند، مکانی  دعا کرده  ایشان و چون31   
 بود،   جان  و یک  دل  را یک  مؤمنین و جمله32 .گفتند  می  دلیری  به خدا را م، کال  پر شده القدس روح

   چیز را مشترک  همه ، بلکه دانست  خود را از آن خود نمی  از اموال  چیزی  کس  هیچ  که بحدی
  .داشتند می
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 بر   عظیم یضیدادند و ف  می  خداوند شهادت  عیسی  قیامت  به  عظیم  قوت  به و رسوالن33   
 بود،   یا خانه  زمین  صاحب  نبود زیرا هر که  محتاج  گروه  از آن کس زیرا هیچ34 . بود  ایشان یهمگ

بقدر    هر یک نهادند و به  می  رسوالن  قدمهای به35 ،  را آورده  مبیعات ختند و قیمتآنها را فرو
   دادند، مردی  لقب الوعظ ن اب  او را برنابا یعنی  رسوالن  که و یوسف36 .نمودند  می  تقسیم احتیاجش

   قدمهای  را آورد و پیش  آن ، قیمت  فروخته  داشت  را که زمینی37 ،  قپرسی  و از طایفه  الوی  سبطاز
  . گذارد رسوالن

 
  

 را   آن  از قیمت قدری2 ،  فروخته  ملکی  سفیره اش  زوجه، با  حنانیا نام اما شخصی5    

   پطرس آنگاه3.  نهاد  رسوالن زد قدمهای، ن  را آورده  از آن و قدری   داشت  خود نگاه  زن اطالع  به
 از   و مقداری  دهی  را فریب القدس  تا روح  است  تو را پر ساخته  دل  حنانیا چرا شیطان ای«:  گفت
  شد در اختیار تو نبود؟  فروخته  از آن تو نبود و چون  داشتی آیا چون4 ؟  داری  را نگاه  زمین قیمت

 را   سخنان  این حنانیا چون5 ». خدا  به  بلکه  نگفتی  دروغ ن انسا ؟ به  خود نهادی  را در دل چرا این
   جوانان آنگاه6 .  گشت  چیزها مستولی وندگان این شن  شدید بر همه  بداد و خوفی ، جان شنید افتاده
  . نمودند ، دفن  برده  کردند و بیرون ، او را کفن برخاسته
 بدو  پطرس8 . درآمد  نشده  از ماجرا مطلع اش  زوجه  که  گذشت  ساعت تخمینا سهو 7   
   وی  به پطرس9 ».  همین ، به بلی«:  گفت» تید؟ فروخ  قیمت  همین  را به  آیا زمین مرا بگو که«:  گفت
 شوهر تو را   که  آنانی  پایهای  کنید؟ اینک  خداوند را امتحان  شدید تا روح  متفق  چه برای«:  گفت
،   او افتاده  قدمهای  پیش در ساعت10 ». خواهند برد  بیرون و تو را هم   است  کردند، بر آستانه دفن
 . کردند  دفن  شوهرش  پهلوی ، به  برده  بیرون پس.  یافتند ، او را مرده  شده  داخل  بداد و جوانان جان

  .  را شنیدند، فرو گرفت  این  را که  آنانی  کلیسا و همه  شدید تمامی و خوفی11
  رسید و همه  ظهور می  به  قوم  در میان  رسوالن  از دستهای  عظیمه  و معجزات و آیات12   

 شود،   ملحق  بدیشان کرد که  نمی  جرأت  از دیگران اما احدی13 .بودند  می  سلیمان  در رواق  یکدل به
 از   انبوهیشدند،  خداوند متحد می  به  بیشتر ایماندارانو14 .داشتند  می  را محترم ، ایشان ق خل لیکن

 آوردند و بر بسترها و تختها خوابانیدند  ها بیرون  را در کوچه  مریضان  که بقسمی15 ،  و زنان مردان
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،   اورشلیم  از بلدان اطراف و گروهی16.  بیفتد  از ایشان  او بر بعضی  آید، اقال سایه  پطرس  که تا وقتی
  . شفا یافتند  ایشان  شدند و جمیع ، جمع  را آورده  پلیده  ارواح دیدگان  و رنج رانبیما

 پر   غیرت ، به  بودند، برخاسته  صدوقیان  از طایفه  که  رفقایش  و همه  کهنه اما رئیس17   
 خداوند   فرشته شبانگاه19 . را در زندان عام انداختند یشان، ا  انداخته  دست و بر رسوالن18 .گشتند
  ، تمام  ایستاده بروید و در هیکل«20:  ، گفت  آورده  را بیرون  و ایشان  را باز کرده  زندان درهای

  ، تعلیم  درآمده  هیکل  فجر به  را شنیدند، وقت  این چون21 ». بگویید  مردم  را به ات حی  این سخنهای
  .دادند

  ، به  نموده  را طلب اسرائیل  بنی  مشایخ و تمام شورا  ، اهل  آمده  و رفیقانش  کهنه  اما رئیس  
 نیافتند و   را در زندان ، ایشان  رفته  خادمان پس22 . را حاضر سازند ستادند تا ایشان فر زندان

 درها   را بیرون  و پاسبانان  یافتیم  بسته  احتیاط تمام  را به زندان « گفتند که23 ، ، خبر داده برگشته
 و   هیکل  و سردار سپاه  کاهن چون24» .  نیافتیم  را در آن کس ، هیچ  باز کردیم  چون ؛ لیکن ایستاده
 » خواهد شد؟  چه این « فتادند که ا  در حیرت  ایشان  را شنیدند، درباره  سخنان  این  کهنه رؤسای

،  تاده ایس ر هیکل نمودید، د  محبوس  که  کسانی  آن  اینک  را آگاهانید که ، ایشان  آمده  کسی آنگاه25
 زور زیرا   به  نه  را آوردند، لیکن ، ایشان  رفته  با خادمان  سردار سپاه پس26 .دهند  می  را تعلیم مردم
  . را سنگسار کنند  مبادا ایشان  ترسیدند که  از قوم که

،  ده پرسی  از ایشان  کهنه ، برپا بداشتند، رئیس  حاضر کرده  مجلس  را به  ایشان و چون27   
   تعلیم  را به  مدهید؟ همانا اورشلیم  تعلیم  اسم  بدین  که  نفرمودیم  بلیغ مگر شما را قدغن«28:  گفت

 در   و رسوالن پطرس29 ». ما فرود آرید  گردن مرد را به   این خواهید خون اید و می خود پر ساخته
 را   عیسی  ما، آن  پدران خدای30.  نمود  اطاعت د بیشتر از انسانبای خدا را می«:  گفتند جواب

، سرور و   خود باال برده  راست او را خدا بر دست31 .، کشتید  کشیده  صلیب  شما به هبرخیزانید ک
   او بر این  شاهدان و ما هستیم32.  بدهد  گناهان  و آمرزش  را توبه  تا اسرائیل  ساخت دهنده نجات

  ».  است  او عطا فرموده  مطیعان  همه خدا او را به   که  نیز است القدس  روح امور، چنانکه
  اما شخصی34 . رسانند تل ق  را به  ایشان  کردند که ، مشورت  گشته  شنیدند دلریش چون33   
 ، فرمود تا  برخاسته  بود، در مجلس  محترم  خلق  و نزد تمامی  مفتی  که  نام ، غماالئیل فریسی
  ، برحذر باشید از آنچه  اسرائیلی  مردان ای«:   را گفت  ایشان پس35 .د برن  بیرون  را ساعتی رسوالن

  ، خود را شخصی  برخاسته ، تیودا نامی  ایام  از این زیرا قبل36 . بکنید  اشخاص خواهید با این می
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 و   نیز پراکنده  شد و متابعانش او کشته.  چهارصد نفر بدو پیوستند  به  قریب  و گروهی پنداشت می
   را در عقب  کرد و جمعی  خروج نویسی  اسم  در ایام  جلیلی و بعد از او یهودای37 . گردیدند نیست

   مردم  از این گویم  شما می  به ناآل38 . شدند  او پراکنده  تابعان  همه شد و او نیز هالک. خود کشید
 . شد خواهد  باشد، خود تباه سان از ان  و عمل  رأی  را واگذارید زیرا اگر این  بردارید و ایشان دست

  ا خدا منازعه ب  شود که  نمود مبادا معلوم  را برطرف توانید آن  اگر از خدا باشد، نمی ولی39
 نمودند   زدند و قدغن ، تازیانه  را حاضر ساخته  او رضا دادند و رسوالن  سخن  به پس40 ».کنید می
 شورا   از حضور اهل و ایشان41 . کردند  را مرخص ان ایش زنند پس ن  حرف  عیسی  نام  دیگر به که

و هر 42 . کشند  او رسوایی  اسم هت بج  شدند که  شمرده  آن  شایسته شادخاطر رفتند از آنرو که
  . نکشیدند  دست  است  مسیح  عیسی  که  دادن  و مژده ها از تعلیم  و خانه  در هیکل روزه

  
  

 بردند   شکایت  از عبرانیان زیاد شدند، هلینستیان   شاگردان  چون  ایام و در آن6    

 را  ، جماعت شاگردان  دوازده  آن پس2. دماندن  می بهره  بی  یومیه  در خدمت  ایشان زنان  بیوه که
  لهذا ای3 . ها را خدمت کنیم ، مائده  کرده  خدا را ترک  ما کالم  که  نیست شایسته«: ، گفتند طلبیده
 را   کنید تا ایشان  خود انتخاب  را از میان  و حکمت القدس  و پر از روح نام ر نیک نف ، هفت برادران
   جماعت  تمام پس5 ». سپرد  خواهیم  و خدمت کالم دت عبا اما ما خود را به4 .  بگماریم  مهم بر این
 و نیکانور و  پروخرس و   و فیلپس القدس  و روح  پر از ایمان  مردی  رضا دادند و استیفان  سخن بدین
   را در حضور رسوالن ایشان6 ،  کرده  را انتخاب  انطاکیه اهل و نیقوالؤس جدید، از  میناس و پر تیمون

 در   نمود و عدد شاگردان  خدا ترقی و کالم7 . گذاشتند  بر ایشان ، دست  کردهبرپا بداشتند و دعا
  . شدند  ایمان  مطیع  از کهنه  عظیم افزود و گروهی  می  بغایت اورشلیم
 از او ظاهر   مردم  در میان  عظیمه  و معجزات ، آیات  شده  و قوت  پر از فیض اما استیفان8   

 و   و اسکندریان  و قیروانیان  لیبرتینیان  کنیسه  به  مشهور است  که ای  چند از کنیسه و تنی9. شد می
   او سخن  که  و روحی  حکمت و با آن10 کردند، ی م  مباحثه تیفان، با اس  قلیقیا و آسیا برخاسته از اهل

 را   شخص این«:  بگویند  داشتند که  چند نفر را بر این پس11 . نداشتند  مکالمه ، یارای گفت یم
،   را شورانیده  و کاتبان  و مشایخ  قوم پس12 ». گفت  کفرآمیز می  و خدا سخن ی موس  به  که شنیدیم

 ششمفصل/  اعمال رسوالن کتاب



1585 

،   برپا داشته و شهود کذبه13 . حاضر ساختند  مجلس ، به ر کرده گرفتا تاختند و او را بر سر وی
 .دارد  برنمی  دست  و تورات مقدس   مکان  سخن کفرآمیز بر این  از گفتن  شخص این « گفتند که

   موسی  را که  سازد و رسومی  را تباه  مکان  این  ناصری  عیسی  این گفت  می  که زیرا او را شنیدیم14
،   دوخته  حاضر بودند، بر او چشم  در مجلس  که  کسانی و همه15 ».ما سپرد، تغییر خواهد داد  به

  . دیدند  فرشته  صورت  را مثل  وی صورت
  
  

 و   برادران ای«:  او گفت2 »؟  است  امور چنین آیا این«:  ت گف  کهنه  رئیس آنگاه7    

 از   بود قبل ه در جزیر  که  ظاهر شد وقتی راهیم بر پدر ما اب  ذوالجالل خدای.  دهید ، گوش پدران
   تو را نشان  که ینی زم ، به  شده  بیرون  خود و خویشانت از وطن":  و بدو گفت3 .  در حران توقفش
، او را   پدرش  نمود؛ و بعد از وفات  درنگ ، در حران  شده  روانه  از دیار کلدانیان پس4 ". برو دهم
  ، حتی  میراثی  زمین و او را در این5. باشید  می  ساکن ن در آ ن شما اآل  که  زمین ن ای سوی  داد به کوچ

 دهد،   ملکیت  به  ذریتش  و بعد از او به  وی  را به  آن  داد که  وعده  خود نداد، لیکن  پای بقدر جای
 خواهند بود و  ، غریب  بیگانه  تو در ملک ذریت"   که و خدا گفت6.   نداشت  هنوز اوالدی  که گامیهن

   بر آن من":  و خدا گفت7 ".  خواهند داشت ، معذب  کشیده  بندگی  را به  ایشان  چهارصد سال مدت
  مکان  ، در این  آمده  بیرون  نمود و بعد از آن  خواهم  سازند داوری  را مملوک  ایشان  که ای طایفه

 را آورد، در روز   اسحاق  چون  بنابراین  داد که ی و  را به و عهد ختنه8 ". خواهند نمود مرا عبادت
  . را  پطریارخ  دوازده  را و یعقوب  یعقوب  و اسحاق  ساخت  او را مختون هشتم

و او 10 بود  می اما خدا با وی. فروختند مصر  ، او را به  حسد برده  یوسف  به و پطریارخان«9   
 عطا فرمود تا   و حکمت  مصر توفیق ، پادشاه ور فرعون، در حض  او رستگار نموده  زحمت را از تمامی

   والیت  شدید بر همه  و ضیقی  قحطی پس11 .فرما قرار داد د فرمان خو  خاندان او را بر مصر و تمام
   در مصر غله  شنید که  یعقوب اما چون12 . نیافتند  اجداد ما قوتی  که دی نمود، بح  رخ مصر و کنعان

 خود   برادران  خود را به  یوسف  دوم و در کرت13 . اجداد ما را فرستاد ار اولد، بشو  می یافت
  . رسیدند  نظر فرعون  به  یوسف شناسانید و قبیله
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  پس15.  نفر بودند، طلبید هفتاد و پنج   را که  و سایر عیالش ، پدر خود یعقوب  فرستاده  یوسف پس14
  ای ، در مقبره  برده  شکیم  را به و ایشان16 . یافتند ا وفات، او و اجداد م ه مصر فرود آمد  به یعقوب

  . کردند  بود، دفن  خریده  مبلغی  به حمور، پدر شکیم  از بنی  ابراهیم که
ر مصر نمو  د  شد، قوم  بود نزدیک  خورده  قسم  خدا با ابراهیم  که ای  وعده  هنگام و چون«17   
 ما  او با قوم19 .  برخاست شناخت  را نمی  یوسف ه پادشاه دیگر ک ه ک تا وقتی18 .گشتند ، کثیر می کرده
  در آن20 . نکنند  انداختند تا زیست بیرون تا اوالد خود را   ساخت ، اجداد ما را ذلیل  نموده حیله
و 21.   یافت  پدر خود پرورش  در خانه  ماه  سه ، مدت  بوده  جمیل  و بغایت  تولد یافت  موسی وقت
و 22 . نمود ربیت ت  فرزندی  خود به ، برای  او را برداشته  افکندند، دختر فرعون  او را بیرون چون
 از   سال  چهل چون23 .  گشت  قوی  و فعل ، در قول فته یا  مصر تربیت  اهل  حکمت  در تمامی موسی

  و چون24 .فقد نماید ت  اسرائیل د، خاندان خو  از برادران  رسید که خاطرش ، به  گشت  سپری عمر وی
  پس25.   را بکشت  مصری ، آن  عاجز را کشیده  آن  نمود و انتقام  دید او را حمایت  را مظلوم یکی
اما .  خواهد داد  نجات را  او ایشان  دست  خدا به  خواهند فهمید که  برادرانش  برد که گمان

نمودند، ظاهر کرد و   می  منازعه  که شان دو نفر از ای  روز خود را به  آن و در فردای26 .نفهمیدند
  یکدیگر چرا به. باشید ، شما برادر می  مردان ای":   گفت پس.  دهد  مصالحه  ایشان  مابین خواست

و را بر ما  ت که":  ، گفت نمود، او را رد کرده  می  خود تعدی  بر همسایه  آنکه آنگاه27 "کنید؟  می ظلم
  پس29 "؟  را دیروز کشتی  مصری  آن  چنانکه  مرا بکشی خواهی میآیا 28؟   و داور ساخت حاکم
  . اختیار کرد و در آنجا دو پسر آورد  غربت  مدیان ، در زمین  فرار کرده  سخن  از این موسی

   از بوته  آتش  خداوند در شعله  سینا، فرشته ، در بیابان کوه  گذشت  سال  چهل و چون«30   
آمد تا نظر   می  نزدیک  شد و چون  رؤیا در عجب  را دید از آن  این  چون وسیم31 . ظاهر شد  وی به
 و   اسحاق  و خدای  ابراهیم ، خدای  پدرانت  خدای منم"  که32  رسید  وی  از خداوند به د، خطابکن

:  فت گ  وی خداوند به33.  نظر کند  نکرد که ، جسارت مده درآ  لرزه  به  موسی  آنگاه".  یعقوب خدای
  همانا مشقت34 .  است  مقدس ، زمین ای  ایستاده  در آن  که  زیرا جایی  کن  بیرون  از پایهایت نعلین"

.   فرمودم  نزول  ایشان  رهانیدن  و برای  را شنیدم  ایشان  و ناله  در مصرند دیدم  خود را که قوم
 و داور   تو را حاکم که": ، گفتند رد کرده   را که  موسی همان35 ".  مصر فرستم  بیا تا تو را به الحال
 ظاهر شد،   بر وی ر بوته د  که ای  فرشته  دست ، به  مقرر فرموده دهنده  و نجات  خدا حاکم"؟ ساخت
 ظهور   و صحرا به  بحر قلزم مصر و  در زمین  سال  چهل  مدت  که  و آیاتی او با معجزات36 .فرستاد
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 را  ای خدا نبی":   گفت اسرائیل  بنی  به  که  است  موسی  همان این37 .رد آو  را بیرون آورد، ایشان می
  ". او را بشنوید سخن.  خواهد کرد  شما مبعوث  شما برای  برادران  از میان  من مثل

   سینا بدو سخن  در کوه  که ای  فرشته  در صحرا با آن  در جماعت  آنکه  است همین38   
 ما نخواستند او را   پدران که39  ما رساند،  تا به  را یافت زنده  ود و کلمات ما ب  و با پدران گفت می

:  گفتند  هارون و به40  مصر گردانیدند، سوی  خود را به ، دلهای  او را رد کرده  شوند بلکه مطیع
د،  مصر برآور  ما را از زمین  که  موسی  ما بخرامند زیرا این  در پیش  ساز که  ما خدایان برای"
   گذرانیده  قربانی  بت  ساختند و بدان ای  گوساله  ایام  در آن پس41 ".  است  شده  او را چه دانیم مین
 تا جنود   را واگذاشت ، ایشان  خدا رو گردانیده  جهت از این42 . کردند  خود شادی  دستهای اعمال  به

، آیا   اسرائیل  خاندان ای"   که  است  شده  انبیا نوشته  در صحف  نمایند، چنانکه  را پرستش آسمان
   و کوکب خدای  ملوک و خیمه43 ها و هدایا گذرانیدید؟  قربانی ن م  برای  در بیابان  سال  چهل مدت

  بدان شما را  پس.  کنید  ساختید تا آنها را عبادت  را که  اصنامی  را برداشتید یعنی خود رمفان
  ، به  امر فرموده  ما در صحرا بود چنانکه  با پدران  شهادت مهو خی44 ".  سازم  منتقل  بابل طرف
  ". بساز ای  دیده  که ای  نمونه  را مطابق آن":   گفت موسی

 خدا آنها را از   که هایی  امت  ملک  درآوردند به  یوشع ، همراه  را اجداد ما یافته و آن«45   
   و درخواست  گشت  او در حضور خدا مستفیض که46 . داود  افکند تا ایام  ما بیرون  پدران  روی پیش

و 48.   بساخت ای  او خانه  برای اما سلیمان47 . پیدا نماید  یعقوب  خدای  برای  خود مسکنی نمود که
  که49 .  است  گفته  نبی شود چنانکه  نمی  دستها ساکن  مصنوع های  در خانه  اعلی  حضرت لیکن

نید و ک  بنا می  من  برای ای  خانه چه.  انداز من  پای  و زمین  است  من ی کرس گوید آسمان خداوند می"
  ". چیزها را نیافرید  این  جمیع  من مگر دست50 ؟  کجاست  من  آرامیدن محل

   مقاومت القدس  با روح  نامختونید، شما پیوسته  و گوش  دل  به  که  گردنکشان ای«51   
 شما بدو جفا نکردند؟ و   پدران  از انبیا که کیست52.  شما چنین شما هم  پدران کنید، چنانکه می

   او شدید، پیش  و قاتالن کنندگان  تسلیم  شما بالفعل  که  عادلی  آن  از آمدن  را کشتند که آنانی
  »! نکردید  را حفظ ، آن  را یافته  شریعت  فرشتگان  توسط  به شما که53. اخبار نمودند

اما او از 55 . خود را فشردند  دندانهای بر وی،   شده شنیدند دلریش را   این چون54   
 خدا   راست دست را ب  خدا را دید و عیسی  و جالل  نگریست  آسمان سوی ، به  پر بوده القدس روح

 ». بینم  می  خدا ایستاده  راست  دست  را به ، و پسر انسان  را گشاده  آسمان اینک«56 :  و گفت ایستاده
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و از 58  کردند،  بر او حمله  یکدل ، به  خود را گرفته  آواز بلند فریاد برکشیدند و گوشهای  به نگاهآ57
 سولس   که  جوانی  را نزد پایهای خود های ، جامه و شاهدان.  کردند ، سنگسارش  کشیده شهر بیرون

   عیسی ای«:  ، گفت هکردند، او دعا نمود  را سنگسار می  استیفان و چون59 . گذاردند  داشت نام
 را بر اینها   گناه خداوندا این «  آواز بلند ندا در داد که ، به  زانو زده پس60 ». مرا بپذیر خداوند، روح

  . و خوابید  را گفت این» .مگیر
  
  

   شدید بر کلیسای  جفای  وقت و در آن. بود  می  او راضی  در قتل و سولس8

و 2.  شدند  پراکنده  و سامره  یهودیه  نواحی  به  جز رسوالن  همه  که  گردید، بحدی  عارض اورشلیم
 کلیسا را  لساما سو3 . برپا داشتند  عظیمی  ماتم  وی ، برای  کرده  را دفن  استیفان  صالح مردان
  .افکند  می  زندان ، به  را برکشیده  و زنان ، مردان  گشته  خانه  به  و خانه ساخت  می معذب
اما 5. دادند  می  بشارت  کالم دند بهرسی  می  که  هر جایی  شدند، به  متفرق  که نی آنا پس4   
   به  یکدل  به و مردم6 .نمود  می  موعظه  مسیح  را به ن، ایشا  درآمده  از سامره  بلدی  به فیلپس
 دیدند، شنیدند و می ، می گشت  می از او صادر  را که  معجزاتی  دادند، چون  گوش  فیلپس سخنان

 بسیار شفا   و لنگان شدند ومفلوجان  می ، بیرون  زده  داشتند نعره  که  پلید از بسیاری  ارواح زیرا که7
  . نمود  شهر روی  در آن  عظیم و شادی8. یافتند می

 را   سامره نمود و اهل  می  جادوگری  بود که  قریه  در آن  از آن  قبل  نام  شمعون اما مردی9   
،   داده  گوش  خرد و بزرگ  که بحدی10نمود،   می  بزرگ  و خود را شخصی ساخت متحیر می

د از  بو  مدیدی  مدت  دادند از آنرو که و بدو گوش11 ». خدا  عظیم  قوت  است این«: ندگفت می
   عیسی  خدا و نام  ملکوت  به  که  فیلپس  بشارت  به  چون لیکن12 .شدند  او متحیر می جادوگری

   آورد و چون  نیز خود ایمان و شمعون13 . تعمید یافتند  و زنان  آوردند، مردان داد، ایمان  می مسیح
شد، در   از او ظاهر می  که  عظیمه  و قوات  آیات بود و از دیدن  می  با فیلپس  همواره تعمید یافت

  . افتاد حیرت
اند،   خدا را پذیرفته  کالم  سامره هل ا  شنیدند که  بودند، چون  در اورشلیم  که اما رسوالن14   
  القدس  کردند تا روح دعا  ایشان ، بجهت  آمده و ایشان15 . فرستادند و یوحنا را نزد ایشان  پطـرس
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   تعمید یافته عیسی خداوند   نام  به  بود که  نشده  نازل  از ایشان کس  هنوز بر هیچ زیرا که16 را بیابند،
   دید که  چون اما شمعون18 . یافتند را القدس ، روح  گذارده ها بر ایشان دست پس17 . بودند و بس

مرا «:  گفت19 ،  آورده  ایشان  پیش شود، مبلغی  عطا می القدس  روح  رسوالن  دستهای  گذاردن محض
  زرت«:   بدو گفت پطرس20 ». را بیابد القدس ، روح  گذارم  دست  هر کس  به  دهید که  قدرت نیز این

 و   امر، قسمت تو را در این21 .شود  می  زر حاصل  خدا به  عطای  که  پنداشتی  باد، چونکه با تو هالک
 و   کن  شرارت خود توبه  از این پس22 .باشد  نمی  در حضور خدا راست لت د  زیرا که  نیست ای بهره

 و   تلخ  در زهره بینم  تو را می زیرا که23  شود،  آمرزیده  فکر دلت اید این تا ش  کن از خدا درخواست
 از   خداوند دعا کنید تا چیزی  به  من شما برای«:   گفت  در جواب شمعون24» .  گرفتاری قید شرارت

   اورشلیم ، به  کرده  خداوند تکلم  کالم  و به  ارشاد نموده پس25 ». نشود  عارض گفتید بر من  آنچه
  . دادند  بشارت  سامره  اهل  از بلدان برگشتند و در بسیاری

   که  راهی ، به  جنوب  جانب برخیز و به«:  ، گفت  کرده  خطاب  فیلپس  خداوند به اما فرشته26   
   ناگاه  شد که ، روانه  برخاسته پس27 ». شو ، روانه  صحراست رود که می   غزه سوی  به از اورشلیم

   او مختار بود، به  خزانه ، و بر تمام  حبش ملکه،  سرا و مقتدر نزد کنداکه  خواجه  که  حبشی شخصی
 را   نبی اشعیای  ، صحیفه  خود نشسته  بر ارابه و در مراجعت28  بود،  آمده  عبادت  بجهت ورشلیما

   پیش فیلپس30» .  باش  همراه  ارابه  برو و با آن پیش«:   گفت  فیلپس  به  روح آنگاه29 .کند  می مطالعه
:  گفت31 »؟ خوانی  را می  آنچه فهمی ا میآی«:  گفت. کند  می  را مطالعه  نبی  اشعیای ه، شنید ک دویده

، با او   سوار شده د که نمو  خواهش و از فیلپس» . کند  مرا هدایت  کسی ؟ مگر آنکه توانم  می چگونه«
   برند و چون  مذبح ه ب  که  گوسفندی مثل «  بود که خواند این  می  که  از کتاب ای و فقره32. بنشیند

 از او   او انصاف در فروتنی33 .گشاید  خود را نمی  دهان همچنین خود،  برنده  نزد پشم  خاموش ای بره
 ».شود  می  برداشته  او از زمین  حیات تواند تقریر کرد؟ زیرا که  می  شد و نسب او را که منقطع

   که  را درباره  این  نبی  که کنم  می ز تو سؤالا«:  ، گفت  شده  ملتفت  فیلپس سرا به  خواجه پس34
   نوشته  خود را گشود و از آن  زبان  فیلپس آنگاه35 » دیگر؟  کسی  خود یا درباره ارهگوید؟ درب می

:   گفت  رسیدند، خواجه  آبی  به  راه  در عرض و چون36 . داد  بشارت  عیسی  را به ، وی  کرده شروع
   دل  تمام  به هر گاه«:   گفت فیلپس37 »باشد؟  می ز مانع چی  چه تعمید یافتنماز !   است  آب اینک«

 ».  پسر خداست  مسیح  عیسی  که م آورد ایمان«:   گفت او در جواب» . ، جایز است  آوردی ایمان
را  او  پس.  فرود شدند  آب سرا هر دو به  با خواجه  دارند و فیلپس  را نگاه  کرد تا ارابه  حکم پس38
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سرا دیگر او را  ، خواجه  را برداشته  خداوند فیلپس  باال آمدند، روح  از آب و چون39 .تعمید داد
   در اشدود پیدا شد و در همه اما فیلپس40 .  گرفت  پیش  خوشی  خود را به ه را  زیرا که نیافت

  . رسید  قیصریه داد تا به  می  بشارت شهرها گشته
  
  

   کهنه  دمید و نزد رئیس  خداوند همی  بر شاگردان هدید و قتل هنوز ت اما سولس9    

   خواه  طریقت  را از اهل  بود تا اگر کسی  در دمشق  که  کنایسی سوی  به ها خواست و از او نامه2آمد، 
  . بیاورد  اورشلیم ، به  را بند برنهاده  بیابد، ایشان  زن مرد و خواه

  و به4 دور او درخشید   از آسمان وری ن  رسید، ناگاه  دمشق  به  نزدیک ، چون  راه و در اثنای3   
:  گفت5 »؟ کنی  جفا می  بر من  چه  برای، ، شاؤل  شاؤل ای«:   بدو گفت  شنید که ، آوازی  افتاده زمین

،   برخاسته لیکن6 . کنی  تو بدو جفا می  که  هستم  عیسی  آن من«:  خداوند گفت» ؟ خداوندا تو کیستی«
  ». باید کرد شود چه  می تو گفته   آنجا به  شهر برو که به

  نیدند، لیکن صدا را ش  آن  ایستادند چونکه  همسفر او بودند، خاموش  که اما آنانی7   
 را ندید  کس  خود را گشود، هیچ  چشمان ، چون  برخاسته  از زمین  سولس پس8 . را ندیدند کس هیچ

  . نخورد و نیاشامید ، چیزی  روز نابینا بوده و سه9 بردند،   دمشق ، او را به  را گرفته و دستش
  عرض» ! حنانیا ای«:   خداوند در رؤیا بدو گفت  بود که  حنانیا نام ، شاگردی  و در دمشق10   

 نامند  می  را راست  آن  که ای  کوچه برخیز و به«:   را گفت خداوند وی11» ! خداوندا لبیک«: کرد
  و شخصی12 کند،  دعا می  اینک  زیرا که  کن  را طلب  نام طرسوسی  یهودا، سولس  خانه و در بشتاب

 داد  حنانیا جواب13 ». گذارد تا بینا گردد بر او دست،   آمده  که  است  دیده  را در خواب حنانیا نام
   چه اورشلیم تو در   مقدسین  به  که ام  شنیده  از بسیاری  شخص  این  خداوند، درباره ای « که

 تو را بخواند، او را   نام  هر که  دارد که  قدرت  کهنه و در اینجا نیز از رؤسای14 ها رسانید، مشقت
   مرا پیش  تا نام  است  من  برگزیده  او ظرف برو زیرا که«:   را گفت خداوند وی15 ». کند حبس
ها   چقدر زحمت  داد که  خواهم ا نشان او ر  من زیرا که16 . ببرد اسرائیل  و بنی  و سالطینها امت
  ». باید بکشد  من  نام برای
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،   برادر شاؤل ای«:  ، گفت  گذارده  درآمد و دستها بر وی  خانه ، بدان  حنانیا رفته پس17   
 و از   بیابی ، مرا فرستاد تا بینایی  بر تو ظاهر گشت آمدی  می  که  در راهی  که  عیسی خداوند یعنی

،   و برخاسته  یافت ، بینایی  افتاده  فلس  مثل  او چیزی  از چشمان در ساعت18 ». شوی پر  القدس روح
و 20 . نمود توقف   در دمشق  چند با شاگردان  و روزی  گرفت ، قوت و غذا خورده19 . تعمید گرفت

  نیدند تعجب ش  که و آنانی21 .  او پسر خداست نمود که  می عظه مو  عیسی  به ، در کنایس درنگ بی
نمود و   می  پریشان  را در اورشلیم  اسم  این  خوانندگان  که  نیست  کسی  آن مگر این«: ، گفتند نموده

 بیشتر  اما سولس22 » برد؟  کهنه ، نزد رؤسای  نهاده را بند  تا ایشان  است  آمده در اینجا محض این
 .  مسیح  است  همین  که ساخت  می  و مبرهننمود  می  را مجاب  دمشق ، یهودیان ساکن  یافته تقویت

   ایشان  از شورای  سولس ولی24 . چند یهودیان شورا نمودند تا او را بکشند ا بعد از مرور ایامام23
   او را در شب  شاگردان پس25 .نمودند تا او را بکشند  می بانیها پاس  دروازه روز به  شد و شبانه مطلع

  . کردند دیوار شهر پایین، از   گذارده در زنبیلی
 از او   همه  شود، لیکن  ملحق  شاگردان  به  رسید، خواست  اورشلیم  به  سولس و چون26   

 برد و   نزد رسوالن ، به اما برنابا او را گرفته27 .  است  از شاگردان ور نکردند کهبترسیدند زیرا با
   به  و چطور در دمشق  کرده  و بدو تکلم  دیده  خداوند را در راه  چگونه  کرد که  حکایت  ایشان برای
 خداوند   نام کرد و به  می  آمد و رفت  با ایشان و در اورشلیم28 .نمود  می  موعظه  دلیری  به یسی ع نام
 او  اما درصدد کشتن. کرد  می  گفتگو و مباحثه و با هلینستیان29 .نمود  می  موعظه  دلیری  به یسیع

.  نمودند  روانه  طرسوس  بردند و از آنجا به  قیصریه  شدند، او را به  مطلع برادران  چون30. برآمدند
 خداوند و  شدند و در ترس  یافتند و بنا می  آرامی  و سامره  و جلیل  یهودیه  کلیسا در تمامی آنگاه31
  . افزودند ، همی  رفتار کرده القدس  روح  تسلی به

و در آنجا 33 . نیز فرود آمد  لده  ساکن قدسین، نزد م شته گ  نواحی  در همه اما پطرس32   
   وی پطرس34.  بود  خوابیده  بر تخت  فالج ض از مر  سال  هشت  مدت  که  یافت  نام  اینیاس شخصی
 او در   که برخیز و بستر خود را برچین. دهد  تو را شفا می  مسیح ، عیسی  اینیاس ای«:  را گفت
  . کردند  خداوند بازگشت سوی ، به  او را دیده  و سارون  لده  سکنه  جمیعو35 ». ست برخا ساعت

 و   صالحه  از اعمال وی.   است  غزال  آن  معنی  بود که  طابیتا نام ای و در یافا، تلمیذه36   
، در  اده د ، بمرد و او را غسل  او بیمار شده  ایام از قضا در آن37 .کرد، پر بود  می  که صدقاتی

 در آنجا   پطرس  شنیدند که  یافا بود و شاگردان  به  نزدیک  لده و چونکه38 . گذاردند ای االخانهب
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   پطرس آنگاه39» .  نکنی  نزد ما درنگ در آمدن«   کردند که ، خواهش ، دو نفر نزد او فرستاده است
 حاضر  کنان  گریه زنان  بیوه  بردند و همه  باالخانه  رسید او را بدان  آمد و چون ، با ایشان برخاسته

 .دادند  می  نشان  وی  بود، به ه بود دوخت  با ایشان  که  وقتی  غزال  که هایی بودند و پیراهنها و جامه
 طابیتا،  ای«:   کرد و گفت  توجه  بدن سوی ، به ، زانو زد و دعا کرده  کرده  را بیرون  همه اما پطرس40

 او را   دست پس41 . ، بنشست  را دیده ز کرد و پطرسود را با خ  چشمان  در ساعت که» !برخیز
   مقدمه  این چون42 . سپرد  زنده ، او را بدیشان نده را خوا زنان  و بیوه  و مقدسان ، برخیزانیدش گرفته

   نام  شمعون و در یافا نزد دباغی43 . آوردند داوند ایمان خ  به ، بسیاری  یافت  یافا شهرت در تمامی
  . نمود  چند توقف زیرو
  
  

 مشهور   ایطالیانی  به  که  فوجی یوزباشی  بود،  نام  کرنیلیوس  مردی و در قیصریه10  

 نزد  د و پیوستهدا  می  قوم  بسیار به  صدقه  بود که  و خداترس  متقی  بیتش  اهل و او با تمامی2 . است
و  نزد ا  رؤیا آشکارا دید که را در عالم خدا  ، فرشته  نهم  ساعت  نزدیک روزی3 .کرد خدا دعا می

   ای چیست«:  ، گفت  گشته  و ترسان  نگریسته  نیک  او بر وی آنگاه4 »!  کرنیلیوس ای«:  ، گفت آمده
   به  کسانی اکنون5 . نزد خدا برآمد  به  یادگاری هتبج  تو دعاها و صدقات«:   گفت  وی به» خداوند؟

   به اش  خانه  که  نام  شمعون  نزد دباغی که6   کن  را طلب  پطرس ه ب عون ملقب و شم یافا بفرست
   که ای  فرشته و چون7 ». باید کرد  تو را چه  که د گفت تو خواه او به.   است ، مهمان  دریا است کناره
 خاص  الزمان از م  متقی  سپاهی  خود و یک  شد، دو نفر از نوکران  غایب گفت  می  سخن  وی به
  . یافا فرستاد  را به ، ایشان  باز گفته  ماجرا را بدیشان تمامی8 ،  را خوانده شتنخوی

   بام ه ب ، پطرس  ششم  ساعت  به رسیدند، قریب  شهر می  به  از سفر نزدیک روز دیگر چون9   
 او   برای اما چون.  بخورد  چیزی ، خواست  شده  گرسنه  شد که و واقع10 . برآمد تا دعا کند خانه

   چادری  را چون  دید و ظرفی  را گشاده  آسمان پس11 . نمود  او را رخ خودی کردند، بی حاضر می
 از   هر قسمی  در آن که12 شود،  می  بر او نازل  آویخته ین زم سوی ، به  بسته  چهار گوشه  به بزرگ

  رس پط ای « رسید که   وی  به و خطابی13 . هوا بودند  و مرغان  زمین  و حشرات دواب و وحوش
 هرگز   یا حرام پاک نا حاشا خداوندا زیرا چیزی«:   گفت پطرس14 ». و بخور  کن ، ذبح برخاسته
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» .  مخوان ، تو حرام  است  کرده  را خدا پاک آنچه «  رسید که  وی  به بار دیگر خطاب15 ». ام نخورده
  . شد  باال برده  آسمان ه ب  ظرف  آن  در ساعت  شد که  واقع  مرتبه  سه و این16

   باشد، ناگاه  دید چه  که  رؤیایی  این  در خود بسیار متحیر بود که  پطرس و چون17   
پرسیدند  ، می و ندا کرده18  رسیدند، ، بر درگاه  کرده  تفحص را  شمعون  خانه  کرنیلیوس فرستادگان

  کرد، روح  در رؤیا تفکر می  پطرس چونو 19 » دارد؟  در اینجا منزل  پطرس ه ب  معروف شمعون « که
   برو و هیچ  ایشان  شو و همراه ، پایین برخاسته  پس20 .طلبند  مرد تو را می  سه اینک «:  را گفت وی

   فرستاده  نزد وی  کرنیلیوس  که  نزد آنانی  پطرس پس21 ».  را فرستادم  ایشان  من را کهشک مبر زی
: گفتند22 »؟  شما چیست  آمدن سبب. طلبید ی م  که  کس  آن  منم ینکا«:  ، گفت  آمده بود، پایین

   الهام  مقدس ، از فرشته  یهود نیکنام  طایفه  و نزد تمامی  و خداترس ، مرد صالح کرنیلیوس یوزباشی«
  انی، مهم  برده  خانه  را به  ایشان پس23» . از تو بشنود  خود بطلبد و سخنان  خانه  تو را به  که یافت
 او   یافا همراه  شد و چند نفر از برادران  روانه  ایشان ، همراه  برخاسته  روز پطرس  آن و فردای. نمود
  .رفتند

،  خوانده خاص خود را   و دوستان  خویشان  شدند و کرنیلیوس روز دیگر وارد قیصریه24   
،   افتاده ر پایهایش، ب  کرده ستقبال او را ا  شد، کرنیلیوس  داخل  پطرس چون25 .کشید  می انتظار ایشان

و با او 27 ».  هستم  خود نیز انسان خیز، منبر«:  ، گفت  او را برخیزانیده اما پطرس26 . کرد پرستش
 مرد   هستید که شما مطلع«:   گفت  بدیشان پس28.   کثیر یافت ، جمعی  درآمده  خانه  به گفتگوکنان

   داد که  خدا مرا تعلیم لیکن.   است  حرام  یا نزد او آمدن کردن   معاشرت  اجنبی  را با شخص یهودی
   و الحال  آمدم تأمل  شما بی  مجرد خواهش  به  جهت از این29 .  نخوانم  یا نجس  را حرام کس چهی
  ».اید  مرا خواسته  چه  از برای  که پرسم می

   نهم ؛ و در ساعت بودم دار می  روزه  ساعت ، تا این  از این چهار روز قبل«:   گفت کرنیلیوس30   
  ای":  و گفت31 بایستاد   من  پیش  نورانی  با لباس  شخصی  ناگاه  که کردم  خود دعا می در خانه

 یافا   به پس32 . تو در حضور خدا یادآور گردید ت شد و صدقا  تو مستجاب  دعای کرنیلیوس
   دریا مهمان  کناره  به  دباغ  شمعون  در خانه که نما   را طلب  پطرس  به شمعون معروف  و بفرست
   که  و تو نیکو کردی  نزد تو فرستادم تأمل  بی پس33 ". خواهد راند  بیاید با تو سخن او چون.  است
  ».  بشنویم  است  تو فرموده  خدا به  تا آنچه  در حضور خدا حاضریم  همه الحال.  آمدی
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 ،  ظاهر نیست  خدا را نظر به  که ام  یافته الحقیقت فی«:  ، گفت  را گشوده  زبان پطرس34   
 نزد   را که کالمی36 . گردد  نیکو کند، نزد او مقبول  از او ترسد و عمل ، هر که  از هر امتی بلکه35
   بشارت  سالمتی  به  است  خداوند همه  که  مسیح  عیسی  وساطت  به  فرستاد، چونکه اسرائیل بنی
 منتشر شد، بعد   یهودیه  بود و در تمامی  از جلیل  آن  شروع دانید که  را شما می  سخن آن37داد،  می

   به  خدا او را چگونه  را که  ناصری  عیسی یعنی38 نمود،  می  موعظه  بدان  یحیی که   تعمیدی از آن
 را   ابلیس  مقهورین آورد و همه  نیکو بجا می ، اعمال  او سیر کرده  نمود که  مسح  و قوت القدس روح
   او در مرزوبوم  که  کارهایی  بر جمیع و ما شاهد هستیم39 .بود  می بخشید زیرا خدا با وی یشفا م

   را خدا در روز سوم  کس همان40 .، کشتند  کشیده  را نیز بر صلیب او  کرد که یهود و در اورشلیم
 بود،   برگزیده  خدا پیش  که  بر شهودی  بلکه  قوم  بر تمامی  نه لیکن41 ، ، ظاهر ساخت رخیزانیدهب

  و ما را مأمور فرمود که42 . ایم  و آشامیده  با او خورده ن او از مردگا  بعد از برخاستن  که  مایانی یعنی
و 43 . باشد  و مردگان تا داور زندگان خدا او را مقرر فرمود   که  بدین  دهیم  و شهادت  موعظه  قوم به

 را   گناهان  او آمرزش  اسم  آورد، به  ایمان  وی  به  هر که دهند که  می  بر او شهادت انبیا جمیع
  ». یافت خواهد

 را شنیدند،   کالم  که  آنانی  بر همه القدس  روح  بود که  پطرس  هنوز بر زبان  سخنان این44   
 بر   افتادند از آنکه ر حیرت بودند، د  آمده  پطرس  همراه  که  ختنه  از اهل و مؤمنان45 . شد نازل
، خدا   شده م زبانها متکل  به  را شنیدند که  ایشان زیرا که46  شد،  افاضه القدس  روح نیز عطایها  امت

   تعمید دادن  کند، برای  را منع تواند آب  می آیا کسی«:   گفت  پطرس آنگاه47 .کردند را تمجید می
 تعمید   مسیح  عیسی  نام  را به  فرمود تا ایشان پس48» .اند یز یافته ما ن  را چون القدس  روح  که اینانی
  . نماید  چند توقف  روزی  نمودند که  از او خواهش آنگاه. دهند

  
  

 خدا   کالمها نیز  امت  بودند، شنیدند که  در یهودیه  که  و برادرانی  رسوالن پس11    

با  « گفتند که3 ،  کرده  معارضه  با وی  ختنه هلمد، ا آ  اورشلیم  به  پطرس و چون2 .اند را پذیرفته
  »!  غذا خوردی ، با ایشان  برآمده  نامختون مردم
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   ناگاه  که کردم  در شهر یافا دعا می من«5 : ، گفت  کرده  بیان فصال بدیشان م  از اول پطرس4   
   آویخته مان از آس  چهار گوشه ه ب  بزرگ  چادری شود مثل  می  نازل  که  را دیدم  رؤیا ظرفی در عالم

 و  و حشرات   و وحوش ، دواب زمین  کردم ، تأمل  نگریسته  نیک  بر آن چون6 .رسد  می  بر من که
 و   کن ، ذبح  برخاسته  پطرس ای": گوید  می  من  به  که  را شنیدم و آوازی7 .  هوا را دیدم مرغان
بار دیگر 9 ".  است  نرفته  دهانم  به ناپاک یا   حرام چیزیحاشا خداوندا، زیرا هرگز ":  گفتم8 ".بخور

 شد   واقع  کرت  سه این10 ".  مخوان ، تو حرام  نموده  پاک خدا آنچه"   در رسید که آسمان  از خطاب
  . شد  باال برده  آسمان سوی  به باز  همه که

 در   که ای ه خان ، به  شده ه فرستاد  نزد من  مرد از قیصریه  سه  ساعت  در همان و اینک«11   
   برادر نیز همراه  شش  و این". شک برو  بدون با ایشان"   که  مرا گفت و روح12 .، رسیدند  بودم آن
   را در خانه ای  چطور فرشته و ما را آگاهانید که13 .  شدیم  داخل  شخص  آن  خانه  آمدند تا به من

   را بطلب  پطرس  به شمعون معروف و   یافا بفرست  به انکس"   گفت  وی  به  ایستاده خود دید که
  و چون15 ".  خواهید یافت  تو نجات  خانه  اهل  بدانها تو و تمامی  که  خواهد گفت  با تو سخنانی که14

  آنگاه16 . بر ما  نخست  شد، همچنانکه ازل ن  بر ایشان القدس ، روح کردم  می  گفتن  سخن  به شروع
 تعمید  القدس روح   شما به  تعمید داد، لیکن  آب  به یحیی":   گفت  خداوند را که  سخن مبخاطر آورد
   آوردن  ایمان  ما محض  به  بخشید، چنانکه  عطا را بدیشان  خدا همان  چون پس17 ". خواهید یافت

 را   این چون18 »؟  نمایم  خدا را ممانعت بتوانم   که  باشم  که  من  مسیح خداوند، پس  عیسی به
  ها نیز توبه  امت ، خدا به الحقیقت فی«:  گفتند  شدند و خدا را تمجیدکنان شنیدند، ساکت

  »!  است  را عطا کرده بخش حیات
 شدند، تا فینیقیا و   برپا شد متفرق  استیفان  در مقدمه  که  اذیتی سبب  به  که و اما آنانی19   
 از   بعضی لیکن20 . را نگفتند  کالم  از یهود و بس غیر  به کس چ هی گشتند و به  می  و انطاکیه قپرس
   کردند و به  نیز تکلم  رسیدند با یونانیان  انطاکیه  به  بودند، چون  و قیروان  قپرس اهل  از  که ایشان

،   آورده  کثیر ایمان بود و جمعی  می  خداوند با ایشان و دست21 دادند،  می  بشارت خداوند عیسی
  برنابا را به رسید،   اورشلیم  کلیسای  سمع  به  خبر ایشان اما چون22 . کردند  خداوند بازگشت سوی هب

 از   نمود که  را نصیحت ، همه  خدا را دید، شادخاطر شده  رسید و فیض و چون23  فرستادند انطاکیه
   بود و گروهی  و ایمان القدس  و پر از روح  صالح  مردی زیرا که24.  خداوند بپیوندند  به  قلب میمتص

   او را یافت  و چون  رفت  سولس  طلب  برای  طرسوس و برنابا به25 . آوردند  خداوند ایمان بسیار به
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دادند و   می  بسیار را تعلیم شدند و خلقی  می  در کلیسا جمع  تمام  سالی و ایشان26 . آورد  انطاکیه به
  . شدند'  مسمی سیحی م  به  در انطاکیه  نخست شاگردان
   نام  اغابوس  از ایشان  یکی که28  آمدند  انطاکیه  به  از اورشلیم چند  انبیایی  ایام و در آن27   
  در ایام   خواهد شد و آن  مسکون  ربع  شدید در تمامی  قحطی  کرد که  اشاره  روح ، به برخاسته

   مقدور خود، اعانتی  برحسب  هر یک د که شدن  آن  مصمم و شاگردان29 .کلودیوس قیصر پدید آمد
 نزد   برنابا و سولس  دست  را به  کردند و آن  چنین پس30 . بفرستند  برادران ساکن یهودیه برای

  . نمودند  روانه کشیشان
  
  

 از کلیسا دراز کرد   بر بعضی ول تطا ، دست  هیرودیس پادشاه  زمان و در آن12    
،   افزوده  یهود را پسند افتاد، بر آن دید که  و چون3 .  شمشیر کشت ه برادر یوحنا را ب و یعقوب2

   چهار دسته  و به  انداخت ، در زندان  او را گرفته پس4 . فطیر بود یز گرفتار کرد و ایام را ن پطرس
   بیرون  قوم  او را برای  بعد از فصح  که  داشت  کنند و اراده  او را نگاهبانی  سپرد که  سپاهیان رباعی
  .داشتند  می  نگاه  را در زندان  پطرس پس5. آورد

   قصد بیرون  هیرودیس  که و در شبی6. کردند  دعا می  او نزد خدا پیوسته  اما کلیسا بجهت  
ر  نزد د  بود و کشیکچیان  خفته  دو سپاهی ، در میان  دو زنجیر بسته  به ، پطرس  داشت  وی آوردن
   خانه  در آن  حاضر شد و روشنی  خداوند نزد وی  فرشته ناگاه7 .کردند  می  را نگاهبانی زندان

  عت در سا که» . برخیز بزودی«:  ، او را بیدار نمود و گفت  زده  پطرس  پهلوی  به پس. درخشید
  پس» .  برپا کن کمر خود را ببند و نعلین«:   را گفت  وی و فرشته8 .  فرو ریخت زنجیرها از دستش

 او  ، از عقب  شده  بیرون پس9 ». بیا  من  و از عقب ود را بپوش خ ردای«:   گفت  وی رد و به ک چنین
   خواب  برد که  گمان  بلکه  است  نمود حقیقی  روی  از فرشته  آنچه  که  گردید و ندانست روانه
رود رسیدند و  شهر می  سوی  به  که  آهنی  دروازه ، به  گذشته  و دوم  اول  از قراوالن پس10. بیند می
 در   برفتند که  کوچه ، تا آخر یک  رفته  بیرون  باز شد؛ و از آن  ایشان  روی  خود بخود پیش آن

   که  دانستم  تحقیق  به اکنون«:   گفت  خود آمده  به  پطرس آنگاه11 . شد  او غایب از  فرشته ساعت
  ». یهود رهانید  انتظار قوم  و از تمامی س هیرودی ، مرا از دست  خود را فرستاده خداوند فرشته
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 آمد و در آنجا   مرقس  به  ملقب  مادر یوحنای  مریم  خانه ، به  را دریافت  این چون12   
 . آمد تا بفهمد  رودا نام  کنیزی را کوبید،  او در خانه چون13 .کردند ، دعا می  شده  جمع بسیاری

  طرسپ « ، خبر داد که  شتافته  اندرون ، به  در را باز نکرده ، از خوشی  را شناخت  آواز پطرس چون14
  ، گفتند که ت اس  چنین  تأکید کرد که و چون» ! ای دیوانه«:  را گفتند وی15 ».  است  ایستاده  درگاه به
  ، او را دیدند و در حیرت  در را گشوده پس. کوبید  در را می  پیوسته اما پطرس16 ». او باشد فرشته«
   چگونه  نمود که  باشند و بیان  خاموش  کرد که  اشاره  ایشان سوی  خود به  دست اما او به17. تادنداف

  پس» . سازید  امور مطلع  را از این  و سایر برادران یعقوب«:   داد و گفت  خالصی خدا او را از زندان
 را   پطرس  افتاد که یاندر سپاه   عظیم  روز شد اضطرابی و چون18   دیگر رفت  جای ، به  شده بیرون
  ، فرمود تا ایشان  نموده  را بازخواست ، کشیکچیان  نیافت  او را طلبیده  چون و هیرودیس19 . شد چه

  . نمود ، در آنجا اقامت  کرده  کوچ  قیصریه  به  رسانند؛ و خود از یهودیه  قتل را به
 نزد او حاضر   یکدل  به  ایشان پس.  شد  خشمناک  صور و صیدون  با اهل اما هیرودیس20   

 دیار   کردند زیرا که  مصالحه ، طلب  را با خود متحد ساخته  پادشاه  ناظر خوابگاه تسشدند و بالس
 در بر کرد   ملوکانه  لباس ، هیرودیس  معین و در روزی21 . یافت  می  معیشت  پادشاه ز ملک ا ایشان

   نه  آواز خداست هکردند ک  ندا می و خلق22 .کرد  می  خطاب را ، ایشان نشسته  و بر مسند حکومت
 او را خورد   خدا را تمجید ننمود و کرم  خداوند او را زد زیرا که  فرشته  در ساعت که23 . آواز انسان

  . بمرد که
   انجام  را به  خدمت  آن  چون برنابا و سولس و25 .  یافت ، ترقی  خدا نمو کرده ماما کال24   

  . خود بردند  را همراه  مرقس  به  ملقب  کردند و یوحنای  مراجعت انیدند، از اورشلیمرس
  
  

برنابا و شمعون :  چند بودند  بود، انبیا و معلم  در انطاکیه  که و در کلیسایی13    

  چون2 .  و سولس  هیرودیس تیترارخ ضاعی و مناحم برادر ر  نیجر و لوکیوس قیروانی  به ملقب
 جدا   من  را برای برنابا و سولس«:   گفت القدس بودند، روح  می  مشغول  خدا و روزه در عبادت  ایشان

 و دستها بر   و دعا کرده  گرفته  روزه آنگاه3 ». ام  خوانده  آن  را برای یشان ا  که  عمل سازید از بهر آن
  . نمودند ، روانه  گذارده ایشان
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   دریا به  از راه رفتند و از آنجا  سلوکیه ، به  شده  فرستاده القدس  روح  از جانب  ایشان پس4   
  ردند و یوحنا مالزم ک  خدا موعظه  کالم  یهود به ، در کنایس  شده و وارد سالمیس5 . آمدند قپرس
 جادوگر و   را که  یهودی  گشتند، در آنجا شخص  پافس  تا به  جزیره  در تمامی و چون6 . بود ایشان
   فهیم  مردی  بود که  والی  پولس  سرجیوس او رفیق7 . بود  او باریشوع  نام فتند که بود یا  کاذب نبی
 جادوگر،   آن اما علیما یعنی8 . خدا را بشنود  کالم ، خواست ده نمو  را طلب  برنابا و سولس همان. بود

 . برگرداند  را از ایمان لی وا ت، خواس  نموده  را مخالفت باشد، ایشان  می  همچنین  اسمش زیرا ترجمه
 پر از هر  ای«:  گفت10 ،  نگریسته ، بر او نیک  شده قدسال  باشد، پر از روح  پولس  که  سولس ولی9

   طرق  ساختن منحرف از  ایستی ، باز نمی  هر راستی  و دشمن  فرزند ابلیس ، ای  مکر و خباثت نوع
  که» . دید  نخواهی  را تا مدتی ، آفتاب و کور شده   خداوند بر توست  دست الحال11 راست خداوند؟

   والی پس12 .کرد  می  طلب ، راهنمایی زده و دور   او را فرو گرفت  و تاریکی ، غشاوه  ساعت در همان
  . آورد ، ایمان  خداوند متحیر شده  ماجرا را دید، از تعلیم  آن چون

اما یوحنا از .  آمدند  پمفلیه  پرجه ، به سوار شده   کشتی  به  از پافس  و رفقایش  پولس آنگاه13   
 آمدند و   پیسیدیه  انطاکیه ، به  عبور نموده  از پرجه و ایشان14 .  برگشت  اورشلیم ، به  جدا شده ایشان

   کنیسه  انبیا، رؤسای  و صحف  تورات و بعد از تالوت15 .، بنشستند  درآمده  کنیسه  به تدر روز سب
  ». دارید، بگویید  قوم آمیز برای  نصیحت  برادران عزیز، اگر کالمی ای«: ، گفتند رستاده ف نزد ایشان

 و  رائیلی اس  مردان ای«:  ، گفت  کرده  خود اشاره  دست ، به  برپا ایستاده  پولس پس16   
   ایشان غربت را در  ، قوم  ما را برگزیده ، پدران ، اسرائیل  قوم  این خدای17 ! دهید ، گوش خداترسان
   چهل  به و قریب18  آورد؛  بلند از آنجا بیرون ازوی ب  را به  مصر سرافراز نمود و ایشان در زمین

،  کرده   هالک  کنعان  را در زمین  طایفه و هفت19 .بود  می  ایشان  حرکات  متحمل ن در بیابا سال
  ران داو  بدیشان و بعد از آن20 .  سال اه چهار صد و پنج تا قریب   ساخت  ایشان  آنها را میراث زمین

   را از سبط  قیس  بن  خواستند و خدا شاؤل  پادشاهی  وقت و از آن21 .  نبی  سموئیل داد تا زمان
   تا پادشاه ، داود را برانگیخت  برداشته  او را از میان پس22 . داد  ایشان  به  سال  تا چهل نبنیامی
   تمامی  به  که ام  خود یافته  دل  را مرغوب  یسی داود بن"   داد که دت شود و در حق او شها ایشان
  ای دهنده  نجات  اسرائیل ، برای  وعده  او خدا برحسب و از ذریت23 ". خواهد کرد  عمل  من اراده
  ه موعظ  تعمید توبه  را به  اسرائیل  قوم  او تمام  از آمدن  پیش  یحیی چون24  را آورد،  عیسی یعنی
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،   او نیستم پندارید؟ من  می مرا که":   برد، گفت  پایان  خود را به  دوره  یحیی  چون پس25 . بود نموده
  ". ام  او نی  نعلین  گشادن  الیق آید که  می  کسی  بعد از من  اینک لکن

   کالما باشد، مر شما ر  از شما خداترس  و هرکه  ابراهیم  آل  عزیز و ابنای  برادران ای«26   
   او را شناختند و نه  نه ، چونکه  ایشان  و رؤسای  اورشلیم زیرا سکنه27 . شد  فرستاده  نجات این

و 28 . رسانیدند  اتمام  و آنها را به دادند  فتوی شود، بر وی  می  خوانده  هر سبت  انبیا را که آوازهای
   چون پس29 . شود  او کشته  کردند که  خواهش  نیافتند، از پیالطس  در وی  قتل  علت هر چند هیچ

 . قبر سپردند ، به  آورده  پایین  کردند، او را از صلیب  بود تمام  شده  نوشته  وی  درباره  را که آنچه
 او از   همراه  که بسیار ظاهر شد بر آنانی  و او روزهای31 . برخیزانید خدا او را از مردگان  لکن30

   شما بشارت  ما به پس32 .باشند  شهود او می  نزد قوم حال ال بودند که   آمده  اورشلیم  به جلیل
   ایشان  فرزندان  ما که  را به  خدا آن که33  شد،  ما داده  پدران  به  که ای  وعده ، بدان دهیم می
سر تو پ"   که  است  مکتوب  در زبور دوم ، چنانکه  را برانگیخت  عیسی  که  وفا کرد، وقتی باشیم می
 برخیزانید تا دیگر هرگز   او را از مردگان و در آنکه34 ".  امروز تو را تولید نمودم  من،  هستی من

 ". کرد  شما وفا خواهم داود برای   و امین  قدوس  برکات به"   که  گفت  فساد نشود چنین  به راجع
 ". فساد را بیند  که ذاشت گ واهی خود را نخ تو قدوس": گوید  دیگر نیز می  در جایی بنابراین35
   خود ملحق  پدران  و به  بود، بخفت  کرده  خدا را خدمت  خود اراده  در زمان  داود چونکه زیرا که36

  .، فساد را ندید  خدا او را برانگیخت  که  کس  آن لیکن37. ، فساد را دید شده
   گناهان  آمرزش شما از او به   وساطت  به  باد که  عزیز، شما را معلوم  برادران  ای پس«38   
   به  که شود، از هر چیزی  می  شمرده  آورد، عادل  ایمان  او هر که  وسیله و به39. شود  می اعالم

 انبیـا   در صحف  کنید، مبادا آنچـه  احتیـاط پس40 . شوید  شمرده  نتوانستید عادل ی موس شریعت
 نمایید   کنید و تعجـب ، مالحظـه  حقیـرشمارندگان یا"  که41  شـود، ، بر شمـا واقـع  است توبمک

 شما را از   هر چند کسی  که ، عملی  شمـا پدیـد آرم  را در ایـام  عملـی  مـن  شوید زیرا که و هالک
  ». نخواهید کرد  نمایـد، تصدیـق  اعالم آن

   سخنان ین ا  هم ینده آ  در سبت  نمودند که رفتند، خواهش  می  بیرون  از کنیسه  چون پس42   
   و جدیدان خداپرست  از یهودیان  شدند، بسیاری  متفرق  کنیسه  اهل و چون43 . بازگویند را بدیشان
   فیض به « کهنمودند   می ، ترغیب  گفته  سخن  ایشان  دو نفر به  و برنابا افتادند؛ و آن  پولس از عقب

 . خدا را بشنوند  شدند تا کالم م شهر فراه  تمامی  به  دیگر قریب اما در سبت44 ». باشید خدا ثابت
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   مخالفت  پولس  با سخنان،  را دیدند، از حسد پر گشتند و کفر گفته  خلق  یهود ازدحام  چون ولی45
.  شما القا شود  به  خدا نخست  بود کالم واجب«: ، گفتند  و برنابا دلیر شده  پولس آنگاه46 .کردند
ها   امت سوی  شمردید، همانا به  جاودانی  حیات  رد کردید و خود را ناشایسته را  آن  چون لیکن
   زمین  اقصای  تا الی ها ساختم تو را نور امت"   امر فرمود که  ما چنین زیرا خداوند به47 .  نماییم توجه

مجید نمودند  خداوند را ت ، کالم  را شنیدند، شادخاطر شده ها این  امت چون48 »".  باشی منشأ نجات
  . آوردند ند، ایمان مقرر بود  جاودانی  حیات  برای  که و آنانی
   دیندار و متشخص  چند زناما یهودیان50 .  منتشر گشت  نواحی  خدا در تمام آن و کالم49   

  ن، ایشا  نموده  و برنابا تحریض  بر پولس  رسانیدن  زحمت  را به و اکابر شهر را بشورانیدند و ایشان
.  آمدند  ایقونیه ، به  افشانده  خود را بر ایشان  پایهای  خاک و ایشان51 . کردند ا از حدود خود بیرونر

  . گردیدند القدس  و روح  پر از خوشی و شاگردان52
  
  

   گفتند که  سخن  نوعی ، به  یهود در آمده  کنیسه  به  با هم ، ایشان اما در ایقونیه14    

 ها را اغوا نمودند  امت  دلهای ایمان  بی  یهودیان لیکن2.  آوردند  ایمان ونانیان کثیر از یهود و ی جمعی
 کالم   به  که  خداوندی  نام ، به  نموده  توقف  مدیدی  مدت پس3 . ساختند  بداندیش و با برادران

از   کرد که  عطا می  و معجزات گفتند و او آیات  می  سخن  دلیری داد، به  می فیض خود شهادت
  . ظاهر شود  ایشان دست

  و چون5 . بودند  با رسوالن  یهود و جمعی  همداستان  شدند، گروهی  شهر دو فرقه و مردم4   
 ، سنگسار کنند،  نموده را افتضاح  آوردند تا ایشان  می  هجوم  خود بر ایشان ها و یهود با رؤسای امت

و در آنجا 7 . فرار کردند  نواحی  و دیار آن یکاؤنیه ل ، شهرهای  و دربه  لستره سوی ، به  یافته آگاهی6
  .دادند  می بشارت
ولد  مت  بود و از شکم مادر، لنگ حرکت  بی  پایهایش  بود که  نشسته  مردی و در لستره8   

   ایمان  که، دید  نگریسته  نیک شنید، او بر وی  را می  پولس  او سخن چون9 . بود  نرفته ، هرگز راه شده
  ر ساعت د که» !  بایست  خود راست بر پایهای«:   آواز بلند بدو گفت  به پس10 . را دارد  یافتنشفا

   لیکاؤنیه  زبان  خود را به  را دیدند، صدای  پولس  عمل  این  چون اما خلق11 . گردید ، خرامان برجسته
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   و پولس  برنابا را مشتری پس12 ».اند  شده  نزد ما نازل  انسان  صورت  به خدایان«: ، گفتند بلند کرده
  . بود  مقدم  گفتن سخن  او در را عطارد خواندند زیرا که

   به  از خلق هایی  و تاجها با گروه  بود، گاوان  شهر ایشان  پیش  که  مشتری  کاهن پس13   
 شنیدند،  و پولس برنابا   یعنی  دو رسول  آن اما چون14 . گذراند  قربانی  که ، خواست دهها آور دروازه
  ، چرا چنین  مردمان ای«: گفتند15،   افتادند و ندا کرده  مردم ، در میان  خود را دریده های جامه
   از این  که دهیم  می  شما بشارت  و به  علتها مانند شما هستیم  و صاحبان کنید؟ ما نیز انسان می

   در آنها است  را که نچه و دریا و آ ن و زمی  آسمان  حی که  خدای سوی  کنید به  رجوع اباطیل
  با وجودی17  خود رفتار کنند،  در طرق  که شتها را واگذا  امت  همه  سلف  در طبقات که16 آفرید،

 بارآور   و فصول  بارانیده  باران نمود و از آسمان  می  احسان ، چون  نگذاشت شهادت  خود را بی که
   را از گذرانیدن  خلق  سخنان و بدین18 ». ساخت  پر می و شادی  از خوراک ما را  ، دلهای بخشیده
  . باز داشتند  دشواری  به  ایشان  برای قربانی

 را سنگسار   را با خود متحد ساختند و پولس ، مردم  آمده  و ایقونیه  از انطاکیه اما یهودیان19   
 گرد او ایستادند   شاگردان ما چونا20 .  است  مرده یدند و پنداشتند که کش ، از شهر بیرون کرده

   شهر بشارت و در آن21  شد  روانه به در سوی  روز با برنابا به  آن  شهر درآمد و فردای ، به برخاسته
  و دلهای22 . کردند  مراجعت  و انطاکیه ونیه و ایق  لستره  به پس.  را شاگرد ساختند ، بسیاری داده

باید  ی بسیار م  با مصیبتهای  بمانند و اینکه  ثابت  در ایمان دادند که ی، پند م  داده  را تقویت شاگردان
   نمودند و دعا و روزه  معین  کشیشان  ایشان و در هر کلیسا بجهت23 .  خدا گردیم  ملکوت داخل
   به  گذشته دیهو از پیسی24 . بودند، سپردند  آورده دو ایمان ب  که  خداوندی  را به ، ایشان داشته

  . فرود آمدند  اتالیه  نمودند و به  موعظه  کالم  به و در پرجه25 . آمدند مفلیهپ
 خدا   فیض  را به  جا ایشان  از همان  آمدند که  انطاکیه ، به  سوار شده  کشتی و از آنجا به26   
  یسا را جمع وارد شهر شدند، کل و چون27.  بودند  رسانیده  انجام  به  که  کاری  آن  بودند برای سپرده
   را برای  ایمان  دروازه  بود و چگونه  کرده  خدا با ایشان  ساختند از آنچه  را مطلع ، ایشان کرده
  . بسر بردند  با شاگردان  مدیدی  مدت پس28 . بود ها باز کرده امت
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   آیین اگر برحسب « دادند که  می  را تعلیم ، برادران  آمده  چند از یهودیه و تنی15    

   و مباحثه  و برنابا را منازعه  پولس چون2 ». یابید  نجات  که  نیست ، ممکن نشوید  مختون موسی
 و   نزد رسوالن  و برنابا و چند نفر دیگر از ایشان  پولس  شد که  شد، قرار بر این  واقع بسیار با ایشان

 و   از فینیقیه  نموده را مشایعت   کلیسا ایشان پس3 . بروند  مسأله  این  برای رشلیم در او کشیشان
  . دادند  عظیم  را شادی  برادران  کردند و همه ها را بیان  امت  آوردن ، ایمان  عبور کرده سامره

 را پذیرفتند و آنها را از   ایشان  و کشیشان  شدند، کلیسا و رسوالن  وارد اورشلیم و چون4   
 بودند،   آورده  ایمان  که  فریسیان  از فرقه  بعضی آنگاه5 . بود، خبر دادند  کرده با ایشان خدا  آنچه

  ». دارند  را نگاه  موسی  سنن کنند که  نمایند و امر اینها را باید ختنه«: ، گفتند برخاسته
   سخت  مباحثه و چون7 . بینند  امر مصلحت ند تا در این شد  جمع  و کشیشان  رسوالن پس6   

  ، خدا از میان  اول  از ایام  عزیز، شما آگاهید که  برادران ای«:   گفت ، بدیشان  برخاسته شد، پطرس
  و خدای8.  آورند  را بشنوند و ایمان ارت بش  کالم  من ها از زبان  امت شما اختیار کرد که

و در 9 . ما نیز  به  داد، چنانکه دیشان را ب القدس  روح  که  داد بدین  شهادت  بر ایشان القلوب عارف
   اکنون پس10 . را طاهر نمود  ایشان  دلهای ان محض ایم ، بلکه  نگذاشت  فرق  هیچ  ما و ایشان انمی

  یز طاقت ما و ما ن  پدران نهید که  می  شاگردان  بر گردن  یوغی کنید که  می چرا خدا را امتحان
   خواهیم  نجات سیح م  محض فیض خداوند عیسی  که  اعتقاد داریم بلکه11 ،  را نداشتیم  آن تحمل
  ». نیز  ایشان  که ، همچنان یافت

 را   و معجزات  آیات  گرفتند چون  گوش  برنابا و پولس ، به  شده  ساکت  جماعت  تمام پس12   
   ایشان  چون پس13.  بود  ظاهر ساخته  ایشان وساطت  ها به  امت  خدا در میان کردند که  می بیان

   کرده  بیان شمعون14 .ید گیر  عزیز، مرا گوش  برادران ای«:  ، گفت رده رو آو  شدند، یعقوب ساکت
 انبیا  و کالم15 . خود بگیرد  نام  به  از ایشان ها را تفقد نمود تا قومی  امت  خدا اول  چگونه  که است

   افتاده ه داود را ک ، خیمه  نموده  رجوع بعد از این"  که16   است  مکتوب  چنانکه  است  مطابقدر این
   مردم تا بقیه17  کرد،  را برپا خواهم آن و  کنم  را باز بنا می  آن  و خرابیهای کنم  باز بنا می است
 گوید  را می این18 ".  است  شده  نهاده  من نها نام بر آ  که هایی  امت  خداوند شوند و جمیع طالب

   را که کسانی:   است  این  من  رأی پس19 .  است  کرده  معلوم از بدو عالم چیزها را   این  که خداوندی
 از   که  کنیم  را حکم  ایشان مگر اینکه20 ،  نرسانیم کنند زحمت  می بازگشت خدا  سوی ها به از امت
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 در هر   سلف  از طبقات  موسی زیرا که21 . بپرهیزند  و خون شده  خفه انات بتها و زنا و حیو نجاسات
  ».کنند  می  او را تالوت  در کنایس  در هر سبت کنند، چنانکه  می  بدو موعظه  دارد که شهر اشخاصی

 خود   چند نفر از میان  رضا دادند که  کلیسا بدین  با تمامی  و کشیشان  رسوالن آنگاه22   
  س برسابا و سیال  به  ملقب  یهودای  بفرستند، یعنی  انطاکیه  و برنابا به  پولس ، همراه  نموده انتخاب

  ، به  و برادران  و کشیشان رسوالن «  نوشتند که  ایشان و بدست23 . بودند  برادران  از پیشوایان هک
 شد   شنیده چون24. رسانند  می باشند، سالم  می یه و قیلیق  و سوریه  در انطاکیه ها که برادران از امت

   شما را منقلب ، دلهای  ساخته د مشوش خو  سخنان ، شما را به  رفتـه  ما بیـرون  از میان  بعضـی که
 امر   هیچ  ایشـان ا به بدارید و م  را نگاه ، شریعت  شده باید مختون  می گویند که نمایند و می می

 خود   عزیزان ، همراه  چند نفر را اختیار نموده  که  دیدیـم  مصلحت  دل  یک لهذا ما بـه25 . نکردیم
   خداوند ما عیسی  نام  خود را در راه  جانهای  که اشخاصی26 ، ا بفرستیـم نـزد شمـ  به  پولسبرنابـا و
  امـور زبانـی   شما را از این  و ایشان  را فرستادیم  یهودا و سیالس پس27. اند  کرده  تسلیم مسیح

   جز این  بر شما ننهیم  باری  که  دیدیم  و ما صواب القدس  روح زیرا که28 .خواهند آگاهانیـد
   از این  هر گاه  و زنا بپرهیزید که  شده  خفه  و حیوانات و خون  بتها های  از قربانی که29  ضروریات

  ».  والسالم  خواهید پرداخت  نیکویی  دارید به امور خود را محفوظ
.  را رسانیدند ، نامه  آورده  را فراهم  آمدند و جماعت  انطاکیه ، به  شده  مرخص  ایشان پس30   

   نبی  هم  ایشان  چونکه و یهودا و سیالس32 . شادخاطر گشتند ی تسل  کردند، از این  مطالعه ونچ31
 در آنجا بسر   مدتی  چون پس33.  نمودند  و تقویت بسیار، نصیحت   سخنان  را به بودند، برادران

 و  اما پولس34 .ودند نم توجه خود   فرستندگان سوی ، به  گرفته  رخصت  از برادران  سالمتی بردند، به
  .دادند  خدا می  کالم  به  و بشارت  دیگر تعلیم با بسیاری35 ،  توقف نموده در انطاکیهبرنابا 

 در   که  را در هر شهری  و برادران برگردیم«:   برنابا گفت  به  چند، پولس و بعد از ایام36   
   مصلحت اما برنابا چنان37 ».باشند  می گونه چ  که  کنیم دن، دی  نمودیم  خداوند اعالم  کالم آنها به
   که  دانست  صالح  چنین  پولس لیکن38.  نیز بردارد  را همراه  مرقس  به  ملقب  یوحنای دید که
 . بود، با خود نبرد  نکرده مراهی در کار ه  بود و با ایشان  جدا شده  از ایشان  از پمفلیه  را که شخصی

   از راه رس قپ ، به  را برداشته رنابا مرقس، ب  از یکدیگر جدا شده  که دی شد بح  سخت  نزاعی پس39
  ، رو به  شده د سپرده خداون  فیض  به  را اختیار کرد و از برادران  سیالس اما پولس40.  دریا رفت
  .نمود ، کلیساها را استوار می  عبور کرده  و قیلیقیه و از سوریه41 .سفر نهاد
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   آنجا بود، پسر زن  نام  تیموتاؤس  شاگردی  اینک  آمد که و لستره   دربه و به16    

. دادند  می  بر او شهادت  و ایقونیه  در لستره  برادران که2.  بود  یونانی  پدرش  لیکن ؤمنه م یهودیه
   در آن  که  یهودیانی سبب ، به  ساخت  مختون  بیاید، او را گرفته  وی  او همراه  خواست  پولس چون3

گشتند،   می  که و در هر شهری4 . بود  یونانی شناختند که  را می  پدرش  همه  بودند زیرا که نواحی
  سپردند تا حفظ  می  بودند، بدیشان  فرموده  حکم  در اورشلیم  و کشیشان  رسوالن قانونها را که

  .گشتند  می وده افز شدند و روز بروز در شماره  استوار می  کلیساها در ایمان پس5. نمایند
   به  کالم نیدن را از رسا  ایشان القدس  عبور کردند، روح  و دیار غالطیه  از فریجیه و چون6   

 را   ایشان  عیسی ح رو  بطینیا بروند، لیکن  به  نمودند که ، سعی  میسیا آمده  به پس7 . نمود آسیا منع
   شخصی  نمود که  رخ  را رؤیایی  پولس شبی9 . رسیدند  تروآس  به میسیا گذشتهو از 8 . نداد اجازت
  چون10» .، ما را امداد فرما  آمده  مکادونیه به«:   گفت  نموده ، بدو التماس  ایستاده  مکادونیه از اهل

   خداوند ما را خوانده  که  دانستیم  یقین ، زیرا به  شدیم  سفر مکادونیه  عازم درنگ  رؤیا را دید، بی این
   ساموتراکی  به  مستقیم  راه ، به  نشسته  کشتی  به  از تروآس پس11.   رسانیم  بدیشان ارت تا بش است
  .  نیاپولیس  و روز دیگر به رفتیم

 شهر   آن و در  است  و کلونیه  از سرحد مکادونیه  شهر اول  که  رفتیم  فیلپی  آنجا بهو از12   
 نماز   که  جایی  کنار رودخانه  و به  شده ر بیرون از شه و در روز سبت13 .  نمودیم چند روز توقف

،   نام  لیدیه و زنی14 .  راندیم شدند سخن  می آنجا جمع در   که  با زنانی گذاردند، نشسته می
   گشود تا سخنان او را  خداوند دل شنید که  بود، می  از شهر طیاتیرا و خداپرست ، که فروش ارغوان
  اگر شما را یقین«:  ، گفت  نموده  تعمید یافتند، خواهش اش  خانه  او و اهل و چون15 . را بشنود پولس
  . نمود و ما را الحاح» .، بمانید  درآمده  من  خانه ، به  آوردم  خداوند ایمان  به  که است

 و از   داشت  تفأل  روح  که ، کنیزی رفتیم  محل نماز می  ما به  چون  شد که و واقع16   
 و ما   پولس و از عقب17 . ما برخورد نمود، به ود پیدا می خ  آقایان  بسیار برای منافع  گویی غیب
   نجات  طریق شما را از باشند که  می  تعالی  خدای  خدام  مردمان این «  که گفت ، می ، ندا کرده آمده
   و به ، برگشت شده   دلتنگ کرد، پولس  بسیار می  کار را روزهای  این و چون18 ».نمایند  می اعالم
   از او بیرون  در ساعت که» . بیا  دختر بیرون  از این  مسیح  عیسی  نام  به فرمایم تو را می«:   گفت روح
  .شد
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، در  ته را گرف  و سیالس  شدند، پولس  خود مأیوس  از کسب  دیدند که  آقایانش اما چون19   
 شهر ما را   دو شخص این«: ، گفتند  حاضر ساخته یان را نزد وال و ایشان20 . کشیدند بازار نزد حکام

   و بجا آوردن  پذیرفتن نمایند که  می  را اعالم و رسومی21 اند و از یهود هستند،  آورده ورش ش به
  های  جامه  آوردند و والیان  هجوم  بر ایشان  خلق پس22 ». ، جایز نیست  هستیم  رومیان هآنها بر ما ک

   زندان  بسیار زدند، به  را چوب  ایشان و چون23 . بزنند  را چوب دند ایشان، فرمو  را کنده ایشان
 او بدینطور امر  و چون24 . دارد  نگاه  را محکم  ایشان که را تأکید فرمودند   زندان افکندند و داروغه

  .کرد   مضبوط  را در کنده  ایشان  و پایهای  انداخت  درونی  زندان  را به ، ایشان یافت
 خواندند و  می ، خدا را تسبیح  دعا کرده  و سیالس ، پولس  شب  نصف  به اما قریب25   
   به  بنیاد زندان  که  بحدی  گشت  حادث  عظیم ای  زلزله  ناگاه که26 .شنیدند  را می  ایشان زندانیان
،   بیدار شده اروغهاما د27 .  فرو ریخت شد و زنجیرها از همه درها باز   درآمد و دفعه همه جنبش
رد  ب  خود را بکشد زیرا گمان ، خواست  دید، شمشیر خود را کشیده  را گشوده  زندان  درهای چون
ا  زیر  مرسان خود را ضرری«:  ، گفت  آواز بلند صدا زده  به اما پولس28 .اند  فرار کرده  زندانیان که
  ، نزد پولس شده   و لرزان  جست  اندرون ، به ه نمود  طلب  چراغ پس29 ».  در اینجا هستیم  ما همه که

» ؟  یابم  باید کرد تا نجات ، مرا چه  آقایان ای«:  ، گفت  آورده  را بیرون و ایشان30 . افتاد و سیالس
  آنگاه32 ».  خواهید یافت  نجات ات  خانه  تو و اهل  آور که  ایمان  مسیح  خداوند عیسی به«: گفتند31

   ساعت ، در همان  را برداشته  ایشان پس33 . کردند  بیان  بیتش  اهل وتمامی او  ا برای خداوند ر کالم
   خانه  را به و ایشان34 .الفور تعمید یافتند  فی  کسانش  و خود و همه  را شست  ایشان  زخمهای شب

  .، شاد گردیدند ده آور خدا ایمان   خود به  عیال  نهاد و با تمامی  ایشان  پیش ، خوانی خود درآورده
  آنگاه36» . را رها نما  دو شخص آن«: تند، گف  فرستاده  فراشان  روز شد، والیان اما چون35   
   بیرون ن اآل پس. اند تا رستگار شوید اده فرست والیان «   آگاهانید که  سخنان  را از این  پولس داروغه

،  باشیم  می  رومی  مردمان ما را که«:   گفت دیشان ب  پولس لیکن37 ». شوید  روانه  سالمتی ، به مدهآ
 خود  نمایند؟ نی، بلکه  می  بیرون  پنهانی  ما را به نآیا اآل.  انداختند  زندان ، به  زده حجت آشکارا و بی

   رومی  شنیدند که گفتند و چون   والیان  را به  سخنان  این  فراشان پس38 ».بیاورند  ، ما را بیرون آمده
 از شهر   کردند که  خواهش آوردند و ، بیرون  نموده  التماس ، بدیشان و آمده39تند بترسیدند هس

 را   و ایشان  نموده  مالقات  شتافتند و با برادران  لیدیه  خانه ، به  آمده  بیرون  از زندان آنگاه40 .بروند
  . شدند ، روانه  کرده نصیحت
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 در  ند که رسید  تسالونیکی ، به  گذشته ونیه و اپل  و از امفپولس در تسالونیکی17

  با  سبت ، در سه  شده  داخل  خود، نزد ایشان  عادت  برحسب  پولس پس2 . یهود بود آنجا کنیسه
 بیند و از   زحمت  بود مسیح الزم «  که ساخت  می  و مبین و واضح3 کرد  می  مباحثه  از کتاب ایشان

   قبول  از ایشان و بعضی4» .  است  مسیح ، این دهم شما می   او را به خبر  که  برخیزد و عیسی مردگان
،   شریف  و از زنان  عظیم ، گروهی  متحد شدند و از یونانیان خداترس  و سیالس کردند و با پولس

   را جمع ، خلق ، چند نفر اشرار از بازاریها را برداشته  حسد برده ایمان  بی اما یهودیان5 . کثیر عددی
 . ببرند  مردم  را در میان ایشان، خواستند   تاخته  یاسون  خانه  آوردند و به  شورش ، شهر را به کرده

  آنانی « کردند که  شهر کشیدند و ندا می  و چند برادر را نزد حکام  را نیافتند، یاسون  ایشان و چون6
   و همه  است  را پذیرفته  ایشان  یاسونو7 .اند  نیز آمده بدینجا اند، حال  را شورانیده  مسکون  ربع که

   یعنی  دیگر هست  پادشاهی  هستند که  بر این کنند و قایل  می  قیصر عمل  احکام اینها برخالف
   و دیگران و از یاسون9  ساختند  مضطرب  سخنان  این نیدن شهر را از ش  و حکام  خلق پس8» . عیسی
  . را رها کردند ، ایشان  گرفته کفالت

   کردند و ایشان  روانه  بیریه سوی  را به  و سیالس  پولس  در شب درنگ  بی اما برادران10   
 در  تر بودند، چونکه  نجیب  تسالونیکی و اینها از اهل11 . یهود درآمدند  کنیسه ، به سیدهبدانجا ر

.   است  همچنین ا این آی نمودند که  می  را تفتیش  را پذیرفتند و هر روز کتب  کالم  رضامندی کمال
  .  عظیم ، جمعی  و از مردان  یونانیه  شریف  آوردند و از زنان  ایمان  از ایشان  بسیاری پس12

   خدا موعظه  کالم  نیز به  در بیریه  پولس  فهمیدند که  تسالونیکی  یهودیان  چون لیکن13   
   دریا روانه سوی  را به  پولس برادران  در ساعت14 .ورانیدند را ش ، خلق  رفته کند، در آنجا هم می

 اطینا آوردند   او را به و رهنمایان پولس15 . نمودند  در آنجا توقف تیموتاؤس با   سیالس کردند ولی
  . شدند  نزد او آیند، روانه تر به  تمام  هر چه  زودی  به  که  گرفته  و تیموتاؤس  سیالس  برای و حکم

   گشت  مضطرب  او در اندرونش کشید، روح  را می ینا انتظار ایشان در اط  پولس اما چون16   
   و در بازار، هر روزه  و خداپرستان  با یهودیان  در کنیسه پس17 .  شهر از بتها پر است  دید که نچو

و  با او روبر  و رواقیین  اپیکوریین  از فالسفه اما بعضی18. نمود  می کرد، مباحثه  می  مالقات با هر که
   خدایان  به ظاهرا واعظ«:  گفتند و دیگران» خواهد بگوید؟  می گو چه  یاوه این«: گفتند  می ، بعضی شده

   کوه ، به  او را گرفته پس19 .داد  می  بشارت  و قیامت  عیسی  را به  ایشان زیرا که» .  است غریب
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  چونکه20 ؟  چیست گویی  تو می  که ای ازهت   تعلیم  این  که یافت  توانیم آیا می«:  بردند و گفتند مریخ
  اما جمیع21 ».  مقصود است  از اینها چه انیم بد خواهیم  می پس.  رسانی  ما می  گوش  به  غریب سخنان

  .داشتند  نمی  فراغتی  تازه  چیزهای  و شنید درباره  گفت  آنجا جز برای  ساکن  اطینا و غربای اهل
  هر جهت اطینا، شما را از   مردان ای«:  ، گفت  ایستاده  مریخ  کوه  در وسط  پولس پس22   

 بر   که  یافتم ، مذبحی نمودم  می ، معابد شما را نظاره  سیر کرده زیرا چون23 ، ام بسیار دیندار یافته
   شما اعالم  به پرستید، من  می  را شما ناشناخته  آنچه پس.  بود  نوشته  ناشناخته  خدای ، نام آن
، در   است  و زمین  آسمان  او مالک  آفرید، چونکه  است  در آن  و آنچه  جهان  که خدایی24.  نمایم یم

 گویا  شود که  نمی  کرده  خدمت  مردم و از دست25باشد   نمی  دستها ساکن  به  شده  ساخته هیکلهای
  و هر امت26 .بخشد می چیزها   و جمیع  و نفس  حیات  همگان  خود به  باشد، بلکه  چیزی محتاج
د  و حدو  معین  گیرند و زمانهای  مسکن  زمین  روی  تا بر تمامی  ساخت  خون  را از یک انسان

  ، بیابند، با آنکه  کرده  شاید او را تفحص  کنند که تا خدا را طلب27  را مقرر فرمود  ایشان مسکنهای
 از   بعضی  چنانکه  و وجود داریم  و حرکت گی در او زند زیرا که28 . ر نیست از ما دو  یکی از هیچ
  ، نشاید گمان باشیم  خدا می  از نسل  چون پس29.  باشیم  او می  از نسل اند که شما نیز گفته  شعرای
  پس30.   انسان  یا مهارت  صنعت  به  منقوش  یا سنگ  طال یا نقره  دارد به  شباهت  الوهیت برد که

 . کنند  توبه فرماید که  می  حکم را در هر جا  خلق  تمام ن، اآل  پوشیده چشم   جهالت خدا از زمانهای
   مردی  آن  خواهد نمود به  داوری  انصاف  را به  مسکون  ربع  در آن  را مقرر فرمود که روزی زیرا31
  ». برخیزانید  او را از مردگان  اینکه  داد به  را دلیل  فرمود و همه  معین که

 دیگر  مرتبه«:  گفتند  استهزا نمودند و بعضی  شنیدند، بعضی  مردگان کر قیامت ذ چون32   
 چند نفر  لیکن34.   رفت  بیرون  ایشان  از میان  پولس و همچنین33 ». شنید  امر از تو خواهیم ر ایند

   نام رس دام  که  بود و زنی  آریوپاغی  دیونیسیوس  ایشان  از جمله  آوردند که ، ایمان بدو پیوسته
  .  دیگر با ایشان  و بعضی داشت
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 اکیال  و مرد یهودی2 . آمد تس قرن ، به  شده  از اطینا روانه  پولس و بعد از آن18  

   زیرا کلودیوس  را یافت  پرسکله  بود و زنش  رسیده  بود و از ایطالیا تازه  پنطس  مولدش  را که نام
   همپیشه  با ایشان و چونکه3 . آمد  نزد ایشان پس.  بروند روم از   یهودیان  همه  بود که  داده فرمان

   در کنیسه و هر سبت4 . بود دوزی  خیمه  ایشان ؛ و کسب شد  کار مشغول ، به  مانده بود، نزد ایشان
   از مکادونیه  و تیموتاوس  سیالس اما چون5.  ساخت  می  را مجاب  و یونانیان ، یهودیان  کرده مکالمه

  ولی6 .  است ، مسیح  عیسی داد که  می  شهادت  یهودیان ، برای  مجبور شده  در روح مدند، پولسآ
 شما بر سر  خون«:  ، گفت  افشانده  خود را بر ایشان گفتند، دامن ، کفر می  نموده  مخالفت  ایشان چون

   خانه ، به  کرده ز آنجا نقل ا پس7 ». روم ها می  نزد امت  به  اینبعد از.   هستم  بری من.  شما است
   کنیسه ، رئیس اما کرسپس8 . بود کنیسه   به  او متصل  خانه  آمد که  خداپرست  نام  یوستس شخصی
،   آورده  شنیدند، ایمان  چون  قرنتس  از اهل  آوردند و بسیاری  خداوند ایمان  به  بیتش  اهل با تمامی

   بگو و خاموش  سخن ، بلکه  مباش ترسان«:   گفت  پولس ه خداوند در رؤیا ب شبی9 .تعمید یافتند
 شهر   مرا در این  نخواهد رسانید زیرا که  تو را اذیت کس  و هیچ  با تو هستم  من زیرا که10 . مباش

  ». خلق بسیار است
ا ام12. داد  می  خدا تعلیم  کالم ا به ر ، ایشان  نموده  توقف  ماه  و شش  سال  یک  مدت پس11   
   مسند حاکم ، او را پیش ه تاخت ، بر سر پولس  شده  یکدل  بود، یهودیان  اخائیه  والی  غالیون چون
» . کنند  عبادت  شریعت  خدا را برخالف کند که  را اغوا می  مردم  شخص این«: و گفتند13 بردند

بود، هر   می  فاحش  فسقی یا  اگر ظلمی  یهودیان ای«:   گفت  زند، غالیون  حرف  خواست  پولس چون14
 و نامها و   سخنان  درباره  است ای  مسأله  چون ولی15.   شما بشوم  متحمل بود که  می  عقل  شرط آینه

 را از   ایشان پس16» .  کنم داوری  خواهم  امور نمی  در چنین من.  خود بفهمید  شما، پس شریعت
 بزدند و   مسند والی  او را در مقابل  را گرفته یه کنس  رئیس  سوستانیس و همه17 . مسند براند شپی

  . پروا نبود  امور هیچ  را از این غالیون
  ، به  نموده  را وداع  برادران  نمود پس  بسیار در آنجا توقف ، روزهای  بعد از آن اما پولس18   
  ود را چید چونکه خ وی م و درکنخریه.  او رفتند  و اکیال همراه  و پرسکله  دریا رفت  از راه سوریه

،   درآمده  کنیسه ، خود به  دو نفر را در آنجا رها کرده  افسس رسید، آن  به و چون19 . بود نذر کرده
 نکرد   بماند، قبول  با ایشان  مدتی  نمودند که  خواهش  ایشان و چون20 . نمود مباحثه  با یهودیان
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.   کنم  صرف  را در اورشلیم  باید عید آینده  هر صورت بهمرا  «  که ،گفت  کرده  را وداع  ایشان بلکه21
   قیصریه و به22  شد  روانه  از افسس پس» . برگشت   نزد شما خواهم  اگر خدا بخواهد، باز به لیکن

  . آمد  انطاکیه ، به  نموده  و کلیسا را تحیت رفت)   اورشلیم به ( فرود آمده
 جابجا   و فریجیه  غالطیه  نمود و در ملک  سفر توجه ، باز به  در آنجا مانده و مدتی23   

   که  اسکندریه  از اهل  نام  یهود اپلس اما شخصی24 .نمود  را استوار می  شاگردان مه و ه گشت می
   و در روح  یافته  خداوند تربیت او در طریق25 . رسید  افسس  توانا بود، به تاب و در ک  فصیح مردی
   اطالعی  از تعمید یحیینمود هر چند جز  می  و تعلیم  تکلم  دقت  خداوند به اره، درب  بوده سرگرم
 و اکیال او را   پرسکله اما چون.  آغاز کرد  سخن  دلیری  به  در کنیسه  شخص همان26 . نداشت

 او   چون پس27.  خدا را بدو آموختند  طریق ـام تم  دقت شنیدنـد، نـزد خـود آوردنـد و به
 نوشتند  ای نامه  سفارش  شاگردان ، به  نموده  او را ترغیـب  کـرد، بـرادران  سفـر اخائیـه عزیمـت

 بسیار   بودند، اعانت ورده آ  ایمان  فیض  وسیله  به  را که  بدانجا رسید، آنانی و چون.  او را بپذیرند که
  ، مسیح  عیسی نمود که  می  ثابت کرد و از کتب  می  حجت  بر یهود اقامه  تمام  قوت زیرا به28 نمود،
  . است

  
  

  افسس ، به  کرده  باال گردش  در نواحی  بود، پولس  در قرنتس  اپلس و چون19    

 را  القدس  آوردید، روح  ایمان  که آیا هنگامی«:   گفت بدیشان2 ، و در آنجا شاگرد چند یافته. یدرس
 چیز   چه  به پس«:   گفت بدیشان3 »!  هست القدس ح رو  که  نشنیدیم بلکه«:  گفتند  وی به» یافتید؟

   قوم داد و به  می  تعمید توبه  البته یحیی«:   گفت پولس4» .  تعمید یحیی به«: گفتند» تعمید یافتید؟
 را   این چون5 ». عیسی   مسیح  به د یعنی بیاوری آید ایمان  می  بعد از من  که  کسی  آن  به گفت می

 بر  القدس  نهاد، روح  بر ایشان  دست  پولس و چون6  تعمید گرفتند،  خداوند عیسی نام  شنیدند به
 نفر   تخمینا دوازده  مردمان  آن و جمله7 . کردند ، نبوت  گشته انها متکلم زب  شد و به  نازل ایشان
  .بودند

 خدا   ملکوتراند و در امور  می  سخن  دلیری  به  ماه  سه ، مدت  درآمده  کنیسه  به پس8   
   نیاوردند و پیش ، ایمان  گشته دل  سخت  بعضی اما چون9 .آورد  می  قاطع نمود و برهان می  مباحثه
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 در   و هر روزه  را جدا ساخت ، شاگردان  گزیده  کناره گفتند، از ایشان  را بد می ، طریقت  خلق روی
   اهل  تمامی  که  بقسمی  گذشت دو سالو بدینطور 10. نمود  می  مباحثه  نام  طیرانس  شخصی مدرسه
   معجزات  پولس و خداوند از دست11 . را شنیدند  خداوند عیسی  کالم  یونانی  یهود و چه آسیا چه

  ، بر مریضان ها برده  او دستمالها و فوطه  از بدن  که بطوری12رسانید،   ظهور می غیرمعتاد به
  .شدند  می  اخراج  پلید از ایشان شد و ارواح می   زایل  از ایشان گذاردند و امراض می

 خداوند   پلید داشتند، نام  ارواح  که  بر آنانی خوان  چند از یهودیان سیاح عزیمه  تنی لیکن13   
  کند قسم  می و موعظه ا  به  پولس  که  عیسی  آن شما را به«: گفتند  گرفتند و می  را خواندن عیسی
 در   خبیث اما روح15 .کردند  کار می  یهود این  کهنه  اسکیوا رئیس سران نفر پ و هفت14 »! دهیم می

   مرد که و آن16 » شما کیستید؟ لیکن.  دانم را می   و پولس شناسم  را می عیسی«:   گفت  ایشان جواب
  ریان ع  خانه  از آن  که  بحدی  یافت ، غلبه  زورآور شده  و بر ایشان  جست  بر ایشان  پلید داشت روح

 مشهور گردید،   افسس  و یونانیان ساکن  یهودیان  بر جمیع  واقعه  این چون17.  فرار کردند و مجروح
   که  از آنانی و بسیاری18 .داشتند  می  را مکرم داوند عیسی خ ، نام  گشته  طاری  ایشان  بر همه خوف
 از  و جمعی19 .نمودند  می نها را فاش، آ  کرده  خود اعتراف  اعمال  بودند آمدند و به  آورده ایمان
 کردند،   آنها را حساب  قیمت  سوزانیدند و چون ، در حضور خلق  را آورده  خویش  کتب بازان شعبده
  . گرفت  می  قوت  کرده  خداوند ترقی بدینطور کالم20 . بود  هزار درهم پنجاه

   و اخائیه  از مکادونیه  کرد که زیمت ع  در روح ، پولس  مقدمات  این  شدن و بعد از تمام21   
 دو نفر از  پس22 ». را نیز باید دید  آنجا روم به  بعد از رفتنم«:   برود و گفت  اورشلیم ، به گذشته

   توقف و خود در آسیا چندی کرد   روانه  مکادونیه  را به طوس و ارس  تیموتاؤس  خود یعنی زمانمال
   نام  دیمیتریوس زیرا شخصی24.  بر پا شد  طریقت  درباره  عظیم یا  هنگامه  زمان در آن23 .نمود

نمود،   خطیر پیدا می  نفع  صنعتگران  و بجهت ساخت  می  از نقره  ارطامیس  تصاویر بتکده زرگر که
 شما   مردمان ای«:  ، گفت  آورده فراهم25داشتند،   می  اشتغال  پیشه  در چنین  که دیگرانی  را و ایشان

  ، بلکه  تنها در افسس  نه اید که  و شنیده و دیده26 .  ما است ، فراخی رزق  شغل  این از  هستید که اهآگ
  گوید اینهایی  و می  است  ساخته ، منحرف  را اغوا نموده  بسیاری  خلق  پولس  آسیا این تقریبا در تمام

 رود   ما از میان  کسب  فقط  نه  که ت خطر اس پس27.  نیستند شوند، خدایان  می  دستها ساخته  به که
   آسیا و ربع  تمام  که  وی  شود و عظمت  نیز حقیر شمرده  ارطامیس  عظیم  خدای  هیکل  این بلکه

،  ، فریاد کرده  پر گشته  را شنیدند، از خشم  این چون28 ». شود پرستند برطرف  او را می نمسکو
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   متفقا به ، همه  آمده  شورش  شهر به و تمامی29» . سیان افس  ارطامیس  است بزرگ « گفتند که می
 بودند با خود   پولس  و همراهان  مکادونیه  از اهل  را که  و ارسترخس  تاختند و غایوس تماشاخانه

و 31 . او را نگذاشتند درآید، شاگردان   مردم  میان  به  نمود که  اراده  پولس اما چون30 .کشیدند می
   خود را به  نمودند که ، خواهش داشتند، نزد او فرستاده  می  او را دوست  آسیا که ای از رؤس بعضی

 بود و اکثر   آشفته  جماعت کردند زیرا که  می  علیحده  صدایی و هر یکی32.  نسپارد تماشاخانه
 او را  یان یهود  کشیدند که  خلق  اسکندر را از میان پس33 .اند  شده  جمع  چه  برای هدانستند ک نمی
 . بیاورد  حجت  مردم  خود پیش ای بر ، خواست  کرده  خود اشاره  دست  انداختند و اسکندر به پیش

  کردند که  ندا می  دو ساعت  به  آواز قریب  یک  به  همه  است  یهودی  دانستند که  چون لیکن34
  ».  افسسیان  ارطامیس  است بزرگ«

   که ، کیست  افسسی  مردان ای«:  ، گفت  گردانیده  را ساکت  شهر خلق  مستوفی  از آن پس35   
   شد پرستش  نازل  مشتری از  را که  صنمی و آن  عظیم  خدای  ارطامیس  شهر افسسیان داند که نمی
   تعجیل  به  کاری  و هیچ باشید باید آرام  انکار کرد، شما می  امور را نتوان  این  چون پس36 کند؟ می

 شما بد   خدای  به  نهاند و  هیکل کنندگان  تاراج  نه  را آوردید که  اشخاص  این یرا کهز37 .نکنید
 و   قضا مقرر است  دارند، ایام  بر کسی  ادعایی  وی  و همکاران  دیمیتریوس  هر گاه پس38 .اند گفته

 باشید، در   چیزی  دیگر طالب و اگر در امری39.  باید کرد با همدیگر مرافعه.  هستند  معین داوران
 امروز از ما   فتنه  در خصوص  که زیرا در خطریم40 .  خواهد پذیرفت  فیصل  شرعی کمهمح

 ». آورد  توانیم م ازدحـا  ایـن  برای  عـذری  آن  درباره  که  نیست  علتی  هیچ  شود چونکه بازخواست
  .  ساخت  را متفـرق ، جماعت  را گفتـه این41
  
  

   را وداع ، ایشان  را طلبیده  شاگردان ، پولس  هنگامه  این  شدن مامو بعد از ت20    

سیار نمود  ب  آنجا را نصیحت ، اهل  سیر کرده  نواحی و در آن2 . شد  روانه  مکادونیه  سمت و بهنمود 
  ی و  در کمین  کرد و یهودیان  سفر سوریه  عزم  نمود و چون  توقف  ماه و سه3 . آمد  یونانستان و به

 و   و ارسترخس  بیریه ز اهل ا و سوپاترس4 . کند  مراجعت  مکادونیه  از راه  نمود که بودند، اراده
 تا  س و تروفیم  آسیا تیخیکس  و از مردم  و تیموتاؤس به از در  و غایوس  تسالونیکی  اهل از دسسکن
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  و اما ما بعد از ایام6 .ا شدند منتظر م ، در تروآس رفته   پیش و ایشان5 . او رفتند  آسیا همراه به
  ، در آنجا هفت  رسیده  نزد ایشان  تروآس  روز به  و بعد از پنج  سوار شدیم  کشتی  به فطیر از فیلپی
  . روز ماندیم

 روز   آن  در فردای  شدند و پولس  جمع  نان  شکستن  بجهت  شاگردان ، چون  هفته و در اول7   
  ای و در باالخانه8 . کشید  طول  شب  او تا نصف  سخنکرد و  می  موعظه  ایشان  سفر بود، برای عازم
   بود که  نشسته ، نزد دریچه  داشت  نام  افْتیخس  که  جوانی ناگاه9. ، چراغ بسیار بود  بودیم  جمع که

   طبقه، از  گشته  بر او مستولی داد، خواب  می  را طول  کالم  پولس  او را درربود و چون  سنگین خواب
   را در آغوش ، بر او افتاد و وی  زیر آمده  به  پولس آنگاه10 . برداشتند ر افتاد و او را مرده زی  به سوم

،   را شکسته  و نان  باال رفته پس11 ».  او در اوست  جان ید زیرا که مباش مضطرب«:  ، گفت کشیده
   بردند و تسلی  را زنده  جوان و آن12 . شد  روانه ، همچنین بسیار کرده   فجر گفتگوی خورد و تا طلوع

  . پذیرفتند عظیم
   را برداریم  پولس بایست  از آنجا می  که  رفتیم  پیش  اسوس ، به  سوار شده  کشتی اما ما به13   

،   کردیم  او را مالقات  در اسوس  چون پس14.  رود  تا آنجا پیاده  بدینطور قرار داد زیرا خواست که
   خیوس  مقابل ، روز دیگر به  کرده  دریا کوچ و از آنجا به15 .  آمدیم  متیلینی ، به داشته براو را

  ، روز دیگر وارد میلیتس  نموده  توقف  و در تروجیلیون  وارد شدیم  ساموس  به  و روز سوم رسیدیم
   در آسیا درنگی بگذرد، مبادا او را  افسس  از محاذی  که  داشت  عزیمت  پولس زیرا که16.  شدیم

  . برسد  اورشلیم  به  شود تا روز پنطیکاست  اگر ممکن کرد که  می  تعجیل پیدا شود، چونکه
 حاضر   نزدش  به و چون18 . کلیسا را طلبید ، کشیشان تاده فرس  افسس  به  از میلیتس پس17   

 با  ور هر وقت، چط  آسیا شدم وارد  که  از روز اول  که  است بر شما معلوم«:   را گفت شدند، ایشان
   از مکاید یهود بر من  که  بسیار و امتحانهایی  و اشکهای  فروتنی  با کمال که19 ؛ بردم شما بسر می

 شما مفید   برای  را از آنچه  چیزی و چگونه20.  بودم  می  خداوند مشغول  خدمت شد، به  می عارض
 و   یهودیان و به21.  نمودم  می ا را اخبار و تعلیم شم  خانه به   آشکارا و خانه  بلکه  نداشتم باشد، دریغ

  و اینک22 . دادم  می  شهادت  مسیح  خداوند ما عیسی  خدا و ایمان به  سوی  به  نیز از توبه یونانیان
   خواهد شد، اطالعی واقع   در آنجا بر من  و از آنچه روم  می  اورشلیم ، به  شده  بسته  در روح ناآل

 مهیا   برایم ندها و زحمات ب گوید که ، می  داده  در هر شهر شهادت القدس  روح جز اینکه23 . ندارم
   تا دور خود را به دارم  خود را عزیز نمی  جان ، بلکه شمارم  می  هیچ  چیزها را به  این لیکن24 . است
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 خدا   فیض  بشارت ه ب  که ام ته یاف  از خداوند عیسی  را که  خدمتی  و آن  رسانم  انجام  به خوشی
 خدا   ملکوت  و به  شما گشته  در میان  شما که  جمیع  که دانم  را می  این و الحال25 .  دهم شهادت
   از خون  من ه ک طلبم  می  امروز از شما گواهی پس26 . مرا نخواهید دید ، دیگر روی ام  کرده موعظه
   نگاه پس28 .  نکردم  خدا کوتاهی  اراده امی تم  شما به  نمودن م از اعال زیرا که27 ،  هستم  بری همه

 خدا   مقرر فرمود تا کلیسای قف اس آن شما را بر  القدس  روح  را که  گله  آن  و تمامی دارید خویشتن
،   من  بعد از رحلت  که دانم  می زیرا من29 .  است  خود خریده  خون  را به ن آ  کنید که را رعایت

 خود شما  و از میان30  نمود، نخواهند  ترحم  بر گله  شما درخواهند آمد که  میان  به  درنده گانگر
 . خود بکشند  را در عقب  شاگردان تا  خواهند گفت  کج  سخنان  که  خواهند برخاست مردمانی

 از شما با   هر یکی  نمودن روز از تنبیه  شبانه  سال  سه  مدت  یاد آورید که لهذا بیدار باشید و به31
 قادر   که سپارم  او می  فیض  کالم  خدا و به  شما را به  برادران  ای و الحال32 . اشکها باز نایستادم

   کسی یا لباس یا طال  نقره33 . بخشد  شما را میراث  مقدسین یع جم  شما را بنا کند و در میان است
   خدمت  خود و رفقایم اج احتی  دستها در رفع مین ه دانید که  خود می بلکه34 ،  نورزیدم را طمع

 نمایید و  ، ضعفا را دستگیری  کشیده  مشقت باید چنین  می  که  شما نمودم  را به  همه این35 .کرد می
  ». تر است  فرخنده  از گرفتن  دادن  او گفت خاطر دارید که  را به  خداوند عیسی کالم

   بسیار کردند و بر گردن  گریه و همه37 . دعا کرد  ایشان مگی، با ه  زده و زانو  بگفت این36   
بعد «:   گفت  که  سخنی  آن  شدند خصوصا بجهت و بسیار متالم38 .بوسیدند ، او را می  آویخته ولسپ

  . نمودند  مشایعت  کشتی  او را تا به پس» . مرا نخواهید دید از این روی
  
  

   کوس  به  راست  راه  و به ، سفر دریا کردیم م نمودی  هجرت  از ایشان و چون21    

 بود، بر   فینیقیه  عازم  که  یافتیم ای  کشتی و چون2 . پاترا  و از آنجا به  رودس  به و روز دیگر آمدیم
  سوی ، به  رها کرده  چپ  طرف  را به ، آن  نظر آورده  را به و قپرس3 .  کردیم ، کوچ ار شده سو آن

  پس4 . را فرود آورند  بار کشتی بایست آنجا می  در  زیرا که و در صور فرود آمدیم   رفتیم سوریه
   به  گفتند که س پول  به  روح  الهام  به  و ایشان  روز در آنجا ماندیم ، هفت  چند پیدا کرده شاگردی
 شهر   تا بیرون اطفال و   با زنان  و همه  گشتیم ، روانه  روزها را بسر بردیم  آن و چون5 . نرود اورشلیم
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   کشتی ، به  کرده  یکدیگر را وداع پس6 . ، دعا کردیم  دریا زانو زده ره کنا  نمودند و به ما را مشایعت
  . خود برگشتند های  خانه  به  و ایشان سوار شدیم

   را سالم  و برادران  رسیدیم  پتوالمیس ، از صور به  رسانیده  انجام و ما سفر دریا را به7   
   و به  آمدیم  قیصریه ، به  شده  روز، از آنجا روانه  آن در فردای8 .  روز ماندیم  یک ، با ایشان دهکر

 بود  و او را چهار دختر باکره9 . ، نزد او ماندیم مده بود درآ  هفت  از آن  یکی  مبشر که  فیلپس خانه
  .کردند  می  نبوت که

،  و نزد ما آمده11 رسید،   از یهودیه  نام  آغابوس ای نبی،   روز چند در آنجا ماندیم و چون10   
   یهودیان گوید که  می القدس روح«:  ، گفت  خود را بسته  و دستها و پایهای  را گرفته کمربند پولس
 ».ها خواهند سپرد  امت  دستهای ه، او را ب  همینطور بسته  کمربند را به  این  صاحب در اورشلیم

   جواب پولس13 . نرود  اورشلیم  به  که  نمودیم  آنجا التماس ، ما و اهل  را شنیدیم  این  چون پس12
 تا   بلکه  قید شوم  فقط  نه  که  مستعدم شکنید زیرا من  مرا می ، دل  شده  گریان کنید که  می چه«: داد

   اراده آنچه«:   گفتیم،  شده  او نشنید خاموش چون14» .  خداوند عیسی خاطر نام  به  بمیرم در اورشلیم
  ». بشود خداوند است

   چند از شاگردان و تنی16.   شدیم  اورشلیم ، متوجه  سفر دیده  تدارک  ایام و بعد از آن15   
 بود، آوردند   و شاگرد قدیمی رس قپ  از اهل  که  نام  مناسون صی، ما را نزد شخ  آمده  همراه قیصریه

  .  نماییم تا نزد او منزل
و در روز دیگر، 18 . پذیرفتند  خشنودی  ما را به، برادران  گشتیم  وارد اورشلیم و چون17   
،   کرده  را سالم  ایشان پس19 .شدند حاضر   کشیشان  و همه  رفت ، نزد یعقوب  ما را برداشته پولس
 را   این  چون شانای20.   بود، مفصال گفت  آورده  عمل ها به  امت  او در میان  خدمت  خدا بوسیله آنچه

   چند هزارها از یهودیان  که  هستی  برادر، آگاه ای«:  گفتند  وی ، به شنیدند، خدا را تمجید نموده
 در   را که  یهودیان  همه اند که  تو شنیده و درباره21 . غیورند ر شریعتاند و جمیعا د  آورده ایمان
 نباید اوالد خود را  گویی  نمایند و می  انحراف سی از مو  که دهی  می باشند، تعلیم ها می  امت میان
ا  خواهند شد زیر  جمع  جماعت  باید کرد؟ البته  چه پس22 . رفتار نمود  سنن  و به  ساخت نمختو

 بر  هستند کهچهار مرد نزد ما :  آور  عمل  به  تو گوییم  به  آنچه پس23 . ای  تو آمده خواهند شنید که
   که  را بده  ایشان  تطهیر نما و خرج ، خود را با ایشان  را برداشته  ایشان پس24 .  هست  نذری ایشان

 خود نیز در   ندارد بلکه اند اصلی  تو شنیده  درباره  آنچه  بدانند که سر خود را بتراشند تا همه
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  د، ما فرستادیمان  آورده ها ایمان  از امت  که  آنانی  درباره لیکن25.  نمایی  می  سلوک  شریعت حافظتم
  ». و زنا پرهیز نمایند شده  خفه  و حیوانات  و خون  بت های  از قربانی  که  کردیم و حکم

 درآمد و   هیکل ، به  کرده  طهارت دیگر با ایشان ، روز  را برداشته  اشخاص  آن  پولس پس26   
  . بگذرانند ن از ایشا  هر یک  برای ای  داد تا هدیه  اطالع  طهارت  ایام از تکمیل
،   دیده  چند از آسیا او را در هیکل ای  رسید، یهودی  انجام  به  روز نزدیک  هفت و چون27   
،   اسرائیلی  مردان ای « فریاد برآوردند که28 ،  بر او انداخته  دست آوردند و  شورش  را به  قوم تمامی

   را تعلیم  در هر جا همه  مکان و این   و شریعت  امت  برخالف  که  کس  آن  است این! امداد کنید
» .  است  نموده  را ملوث  مقدس  مکان ، این  درآورده  هیکل  چند را نیز به ای  یونانی بلکه. دهد می
 او را   پولس  داشتند که  بودند و مظنه  در شهر دیده  را با وی  تروفیمس افسسی  از آن زیرا قبل29
  . بود  آورده  هیکل به

   بیرون  را گرفتند و از هیکل ، پولس  کرده  ازدحام  آمد و خلق  حرکت  شهر به  تمامی پس30   
 رسید   سپاه باشی  مین کردند، خبر به  او می  قصد قتل و چون31 .الفور درها را بستند کشیدند و فی

، بر سر  رداشتهها را ب  و یوزباشی  سپاه درنگ او بی32 ».  است  آمده  شورش  به اورشلیم  تمامی « که
  . برداشتند  دست  پولس ، از زدن  و سپاهیان باشی  مین  مجرد دیدن  به  ایشان پس.   تاخت ایشان

  این «  داد تا او را بدو زنجیر ببندند و پرسید که ، فرمان  رسید، او را گرفته باشی  مین چون33   
 دیگر صدا   سخنی  به  و بعضی نی سخ  به  گروه  از آن اما بعضی34 »؟  است  کرده  و چه کیست

   قلعه  فهمید، فرمود تا او را به  امر را نتوانست ، حقیقت  شورش سبب  او به و چون. کردند می
  او را برگرفتند،  مردم  ازدحام سبب  به  لشکریان  افتاد که  رسید، اتفاق  زینه  به و چون35. بیاورند

  »!  کن او را هالک « زدند که ، صدا می  افتاده او  از عقب  کثیر از خلق زیرا گروهی36
   است آیا اجازت«:   گفت باشی  مین  درآورند، او به  قلعه  را به  پولس  شد که  نزدیک چون37   

   چندی  که  نیستی  مصری مگر تو آن38 ؟ دانی  را می  یونانی آیا زبان«:  گفت» ؟  گویم  تو چیزی  به که
 مرد  من«:   گفت پولس39»  برد؟  بیابان  را به مرد قتال، چهار هزار  انگیخته بر  فتنه  از این پیش

   مرا اذن  که  دارم  آن  و خواهش  نیست  و نشان نام  بی  که ، شهری  از طرسوس قیلیقیه  هستم یهودی
   اشاره  مردم ه خود ب  دست ، به  ایستاده ، بر زینه  یافت  اذن چون40 ».  گویم  سخن  مردم  تا به ماییفر

  : ، گفت  ساخته  مخاطب  عبرانی  زبان  را به  پیدا شد، ایشان  کامل  آرامی کرد؛ و چون
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  ». بشنوید آورم  شما می  پیش ن اآل  را که ، حجتی  عزیز و پدران  برادران ای«22

  :  گفت پس.  شدند د، بیشتر خاموشکن  می  تکلم  با ایشان  عبرانی  زبان  به  شنیدند که چون2   
 شهر در   در این  بودم  یافته ، اما تربیت ، متولد طرسوس قیلیقیه  هستم  مرد یهودی من«3   
   همگی انکه، چن بودم  خدا غیور می ، درباره  شده  شریعت اجداد متعلم  و در دقایق  غماالئیل خدمت

 را بند   و زنان  مردان  که  نوعی  به دمبو  می  مزاحم  قتل  را تا به  طریقت و این4 .باشید شما امروز می
از   دهند که  می  شهادت  من  شورا به  اهل  و تمام  کهنه  رئیس چنانکه5 ، انداختم  می  زندان ، به نهاده
،   در آنجا باشند قید کرده  را نیز که  تا آنانی  شدم  دمشق ، عازم  گرفته  برادران ها برای  نامه ایشان

   ظهر ناگاه  به ، قریب  رسیدم  دمشق  به  نزدیک ، چون  راه و در اثنای6 . تا سزا یابند ورم آ  اورشلیم هب
: گوید  می  من  به  که  را شنیدم ، هاتفی  افتاده  بر زمین پس7.  درخشید  گرد من  از آسمان ظیم ع نوری

 او مرا "؟ داوندا تو کیستیخ":   دادم  جواب من8 "؟ کنی  جفا می ، چرا بر من شاؤل  ، ای  شاؤل ای"
،   نور را دیده  من و همراهان9 ". کنی  جفا می  تو بر وی  که تم هس  ناصری  عیسی  آن من":  گفت

 "؟  کنم خداوندا چه":  گفتم10 . نشنیدند  گفت  سخن  با من ا که ر  کس  آواز آن  گشتند ولی ترسان
   برایت ه از آنچ  خواهند ساخت  در آنجا تو را مطلع  برو که  دمشق ، به برخاسته":  خداوند مرا گفت

  ، به  مرا گرفته  دست ، رفقایم  نور نابینا گشتم  آن  از سطوت  چون پس11 ".  بکنی  که مقرر است
  یهودیان ساکن   نزد همه  که ، حنانیا نام  شریعت  بحسب  متقی  شخصی آنگاه12 .رسانیدند  دمشق

  در همان   که"، بینا شو  برادر شاؤل ای":   گفت  من ، به  و ایستاده  آمده  نزد من به13  بود، آنجا نیکنام
   عادل  و آن  او را بدانی  ما تو را برگزید تا اراده  پدران خدای":  او گفت14 .  نگریستم  بر وی ساعت

 شاهد بر او   مردم یع نزد جم ای  و شنیده  دیده زیرا از آنچه15 .  بشنوی  سخنی  و از زبانش بینیرا ب
، خود را از   خداوند را خوانده ؟ برخیز و تعمید بگیر و نام نمایی  چرا تأخیر می و حال16 . شد خواهی

 او  پس18 . ، بیخود شدم کردم  دعا می هیکل، در   برگشته  اورشلیم  به و چون17 ".  ده  غسل گناهانت
 را در  تو  شهادت  شو زیرا که  روانه  زودی  به ورشلیم و از ا بشتاب": گوید  می  من  به  که را دیدم
 تو  نین مؤم  در هر کنیسه  من دانند که  می خداوندا، ایشان":   گفتم من19 ".  نخواهند پذیرفت حق من
، رضا   نیز ایستاده ریختند، من  را می  شهید تو استیفان  خون  که و هنگامی20 ؛ زدم ، می  کرده را حبس

 تو را   من  شو زیرا که روانه":   گفت  من او به21 ". داشتم  می  او را نگاه قاتالن  های  و جامه م داد بدان
  ». فرستم  بعید می های  امت سوی به
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   شخص چنین«: ، گفتند  آواز خود را بلند کرده  گرفتند؛ آنگاه  بدو گوش  سخن  تا این پس22   
 خود را  های  و جامه  غوغا نموده و چون23» !  او جایز نیست ماندن  زنده  بردار که  زمین را از روی

 او   درآوردند و فرمود که  قلعه  داد تا او را به  فرمان باشی مین24 ریختند،  هوا می  به ، خاک شاندهاف
و را  ا  که و وقتی25 .کردند  اینقدر بر او فریاد می ب سب  چه  به  کنند تا بفهمد که  امتحان  تازیانه را به
   مردی  که آیا بر شما جایز است«:   حاضر بود گفت  که ای  یوزباشی  به بستند، پولس  ریسمانها می به

، او را خبر   رفته باشی  را شنید، نزد مین  این  یوزباشی چون26 » زنید؟  تازیانه  هم حجت  را بی رومی
   وی ، به  آمده باشی  مین پس27 »؟ ت اس  رومی  شخص  زیرا این نی بک خواهی  می چه«:  ، گفت داده
   را به  حقوق  این من«:  داد  جواب باشی مین28 »! بلی«:  گفت» ؟  هستی  تو رومی مرا بگو که«:  گفت
   که  آنانی در ساعت29 ».  مولود شدم  در آن اما من«:   گفت پولس» !  کردم  خطیر تحصیل مبلغی

   است  رومی  فهمید که  چون  گشت  ترسان باشی رداشتند و مین از او ب  او داشتند، دست قصد تفتیش
  علت   چه  به  یهودیان  بفهمد که  درست  خواست  چون بامدادان30 . بود  او را بسته  که  سبب ز آنا

 شورا حاضر   اهل  و تمامی  کهنه ، فرمود تا رؤسای  آورده  بیرون باشند، او را از زندان  او می مدعی
  .  برپا داشت  ایشان ، در میان  آورده  را پایین پولسشوند و 

  
  

 تا امروز با  ، من  برادران ای«:  ، گفت  نگریسته  شورا نیک  اهل  به  پولس پس23

  ». ام  خدا رفتار کرده  در خدمت  ضمیر صالح کمال
خدا «:  و گفت بد پولس3 . زنند  دهانش  را فرمود تا به ن، حاضرا  کهنه  حنانیا، رئیس آنگاه2   

 ضد   و به  کنی  داوری  شریعت  تا مرا برحسب ای تو نشسته!   دیوار سفیدشده تو را خواهد زد، ای
» ؟ دهی  می  خدا را دشنام  کهنه آیا رئیس«:  گفتند حاضران4 »؟ کنی  می  زدنم  به  حکم عتشری

 خود را بد   قوم  حاکم  است  مکتوب، زیرا  است  کهنه  رئیس  که ، ندانستم  برادران ای«:   گفت پولس5
  ». مگوی

 ندا در داد   از فریسیانند، در مجلس  و بعضی  از صدوقیان  بعضی  فهمید که  پولس چون6   
   بازپرس  از من  مردگان  امید و قیامت  و برای  هستم ، پسر فریسی  فریسی ، من  برادران ای « که
   دو فرقه برپا شد و جماعت   منازعه  و صدوقیان  فریسیان ، در میان  را گفت  این چون7» .شود می

  و سومفصل بیست/  اعمال رسوالن کتاب



1618 

 . هر دو  به  قائل  فریسیان لیکن هستند   و ارواح  و مالئکه  منکر قیامت  صدوقیان زیرا که8 شدند،
در  « گفتند که ، می  نموده  مخاصمه  برخاسته  فریسیان  برپا شد و کاتبان از فرقه  عظیم  غوغای پس9

 نباید   باشد با خدا جنگ  گفته  با او سخن ای فرشته  یا  و اگر روحی ایم  نیافته  بدی یچ ه  شخص این
 فرمود تا  پس.  را بدرند  مبادا پولس  ترسید که باشی شد، مین  زیادتر می  منازعه و چون10» .نمود

  . درآوردند  قلعه ، به  برداشته ، او را از میانشان  آمده  پایین سپاهیان
 زیرا   باش  خاطر جمع  پولس ای«:  ، گفت  روز خداوند نزد او آمده در شب همانو 11   
  ».  دهی  نیز شهادت  باید در روم ، همچنین  دادی  شهادت  من  در حق  در اورشلیم چنانکه
 را  ولس تا پ  کردند که  لعن ، بر خویشتن  با یکدیگر عهد بسته  روز شد، یهودیان و چون12   

اینها 14.  نفر بودند  از چهل  شدند، زیاده ، همقسم  این  درباره  که و آنانی13 .ند و ننوشندنکشند، نخور
   را نکشیم ا پولس ت  که  کردیم  سخت  لعنت بر خویشتن«: ، گفتند  رفته  و مشایخ  کهنه نزد رؤسای

  و را نزد شما بیاورد که ا  کنید که  را اعالم باشی  شورا، مین  شما با اهل ن اآل پس15 .  نچشیم چیزی
 او را   از رسیدنش  قبل  که  نمایید؛ و ما حاضر هستیم  او نیکوتر تحقیق  دارید در احوال گویا اراده

 را  ، پولس  درآمده عه قل  و به ، رفت  یافته  اطالع  ایشان  از کمین  پولس اما خواهرزاده16 ». بکشیم
   ببر زیرا خبری باشی  را نزد مین  جوان این«:  ، گفت ا طلبیده ر  از یوزباشیان  یکی پولس17 .آگاهانید
 مرا   زندانی پولس«:  ، گفت  رسانیده باشی  حضور مین ، به  او را برداشته پس18» . او بگوید  به دارد که
 ». کند  تو عرض  به  دارد که یزی، زیرا چ  تو بیاورم  خدمت  را به  جوان  این  کرد که ، خواهش طلبیده

   من  به خواهی می   که  چیز است چه«:  برد و پرسید  خلوت ، به  را گرفته  دستش باشی  مین پس19
   را فردا به  کنند تا پولس  از تو خواهش اند که  شده  متفق یهودیان«:  کرد عرض20» ؟ خبر دهی
   ایشان  خواهش پس21 . نمایند  دارند در حق او زیادتر تفتیش  گویا اراده  که  شورا درآوری مجلس

  اند که  سوگند عهد بسته اند و به  وی  در کمین  نفر از ایشان  بیشتر از چهل  مفرما زیرا که را اجابت
  باشی مین22» .باشند  تو می عد و منتظر وعده مست ن نخورند و نیاشامند و اآل د چیزیتا او را نکشن

  ».  ساختی  راز مطلع  مرا از این  مگو که کس  هیچ به «  نمود که ، قدغن  فرموده  را مرخص  جوان آن
   و هفتاد سوار و دویست  سپاهی دویست « ، فرمود که  را طلبیده  دو نفر از یوزباشیان پس23   

   حاضر کنید تا پولس و مرکبی24  بروند؛  قیصریه اضر سازید تا به ح  از شب  سوم دار در ساعت نیزه
 :  نوشت  مضمون  بدین ای و نامه25 ». برسانند  والی  نزد فلیکس  به  سالمتی ه او را ب، را سوار کرده

،   را گرفته  شخص  این یهودیان27. رساند  می  سالم س فلیک  گرامی  والی ، به  لیسیاس کلودیؤس«26

 مفصل بیست و سو/  اعمال رسوالن کتاب
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   رومی  که  بودم  کرده فت دریا ، چون  گرفتم ، او را از ایشان  رفته  با سپاه پس.  او داشتند قصد قتل
   ایشان لس مج کنند، او را به  می  شکایت  بر وی  سبب  چه  به  که  بفهمم  خواستم و چون28 . است

  ای  شکوه  هیچ دارند، ولی  می  خود از او شکایت  شریعت  در مسائل  که  یافتم پس29 . درآوردم
 او دارند،   برای سازی  قصد کمین  یهودیان  که  خبر یافتم و چون30 .دارند  یا بند نمی  قتل مستوجب

 تا در حضور تو بر او ادعا نمایند   او را نیز فرمودم  و مدعیان  او را نزد تو فرستادم درنگ بی
  ». والسالم
 . رسانیدند  انتیپاتریس ، به  برداشته  را در شب ولس مأمور شدند، پ  چنانکه  سپاهیان پس31   

 وارد   ایشان و چون33 . برگشتند  قلعه و بروند، خود به با ا  که  را گذاشته  سواران بامدادان و32
 را   نامه  والی پس34.  را نیز نزد او حاضر ساختند لس سپردند و پو  والی  را به  شدند، نامه قیصریه
  چون«:  گفت35 ،  است  از قیلیقیه  که  دانست نچو.   است  والیت  از کدام ، پرسید که  فرموده مالحظه

   نگاه  هیرودیس و فرمود تا او را در سرای» . شنید  تو را خواهم  تو حاضر شوند، سخن دعیانم
  .دارند

  
  

   نام  ترتلس  و خطیبی  با مشایخ  کهنه  رئیس  روز، حنانیای و بعد از پنج24    

،  عا نموده آغاز اد  او را احضار فرمود، ترتلس و چون2 . آوردند  نزد والی  از پولس ایترسیدند و شک
   رسیده  قوم  از تدابیر تو بدین  عظیمه  و احسانات  هستیم  کامل  از وجود تو در آسایش چون«:  گفت
  و لیکن4 . پذیریم  می  شکرگزاری  در کمال را  این در هر جا و در هر وقت3 ،  گرامی س فلیک ، ای است

زیرا 5.   ما را بشنوی  مختصرا عرض  نوازش  از راه  که  هستم ، مستدعی  نشوم  مصدع تا تو را زیاده
 و از   مسکون  ربع  ساکن  یهودیان  همه  در میان ایم انگیز یافته  را مفسد و فتنه  شخص  این که

   به  که  داشتیم ، اراده  سازد، او را گرفته  را ملوث  هیکل  او خواست و چون6 .' نصاری  بدعت پیشوایان
 زور بسیار از  ، او را به  آمده باشی  لیسیاس مین ولی7 .  نماییم داوری خود بر او  ریعت ش قانون

  توانی  می  نزد تو حاضر شوند؛ و از او بعد از امتحان و فرمود تا مدعیانش8  آورد، یرون ما ب دستهای
 گفتند   شده  نیز با او متفق و یهودیان9 ». کنیم  ما بر او ادعا می  که ی امور  این  همه  حقیقت دانست

  .  است  چنین که

 مچهاربیست وفصل/  اعمال رسوالن کتاب
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  دانم  می  رو که از آن«:  داد  بگوید، او جواب  سخن  نمود که  اشاره  پولس  به  والی چون10   
.  آورم  خود می  درباره  وافر حجت  خشنودی ، به باشی  می  قوم  این  تو حاکم  که  بسیار است سالهای

،   رفتم  اورشلیم  به  عبادت  برای  من  که  روز نیست ده از دواز  زیاده  که  دانست توانی زیرا تو می11
   شورش  را به  خلق  یا شهر که  در کنایس  و نه  کنم  مباحثه  با کسی  در هیکل و مرا نیافتند که12

 را نزد تو اقرار   این لیکن14.  نمایند توانند اثبات نند، نمیک  ادعا می  بر من ن اآل  آنچه و هم13.  آورم
 و  ت در تورا  آنچه  و به کنم  می  را عبادت  پدران گویند، خدای  می  بدعت  که  طریقتی  به  که کنم می

   مردگان  قیامت  دارند که  نیز قبول  ایشان  چنانکه  خدا امیدوارم و به15 ،  معتقدم  است انبیا مکتوب
 ضمیر خود   تا پیوسته دهم  می ضت امر ریا و خود را در این16 . نیز خواهد شد  و ظالمان عادالناز 

و هدایا    تا صدقات  بسیار آمدم و بعد از سالهای17.   دارم  نگاه لغزش  بی  خدا و مردم سوی را به
  یافتند بدون امور چند نفر از یهودیان آسیا مرا در هیکل مطهر  و در این18 .  خود بیاورم  قوم برای

 دارند   بر من ر حرفی نیز در اینجا نزد تو حاضر شوند تا اگ یستبا  می و ایشان19 .  یا شورشی هنگامه
   شورا ایستاده حضور اهل در   که  یافتند وقتی  از من  خود بگویند اگر گناهی یا اینان20 .ادعا کنند

   مردگان  قیامت  درباره  که  ندا کردم ، بدان  ایستاده  ایشان  در میان  که  سخن  یک مگر آن21،  بودم
  ».شود  می  شما بازپرس  امروز پیش از من

:  ، گفت  را تأخیر انداخته ، امر ایشان  داشت  نیکوتر آگاهی  از طریقت  چون  فلیکس آنگاه22   
   را فرمان  یوزباشی پس23 ». کرد  خواهم دریافت  امر شما را  آید، حقیقت باشی  لیسیاس مین چون«

   او منع  و مالقات  را از خدمت  از خویشانش  دهد و احدی آزادی دارد و او را   را نگاه داد تا پولس
 را   پولس  بود، آمده  یهودی  زنی  خود درسال که  با زوجه س چند فلیک و بعد از روزی24. نکند

   وداوری  و پرهیزکاری  عدالت  او درباره و چون25 . شنید  ایمان مسیح او را درباره  ، سخن طلبیده
 تو را باز  کنم   فرصت  برو چون الحال «  داد که ، جواب  گشته  ترسان کرد، فلیکس  می  خطاب آینده
   بدهد تا او را آزاد سازد و از این  او را نقدی  پولس  که داشت و نیز امید می26 ». خواند خواهم
،   فستوس یؤس، پورک  دو سال اما بعد از انقضای27. کرد ، با او گفتگو می  را خواسته  مکررا وی جهت
  .  گذاشت  را در زندان  نهد، پولس  بر یهود منت  خواست  چون  شد و فلیکس  فلیکس  والیت خلیفه
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   به ز از قیصریه رو  خود رسید، بعد از سه  والیت  به  فستوس  چون پس25  

 ،  نموده اسدعا کردند و بدو التم ا  و اکابر یهود نزد او بر پولس  کهنه و رئیس2 .  رفت اورشلیم
اما 4 . بکشند  او را در راه  بودند که  بفرستد و در کمین  اورشلیم  خواستند تا او را به  بر وی منتی3

   زودی  به  داشت اده، زیرا خود ار»  داشت  نگاه  را باید در قیصریه پولس «  داد که  جواب فستوس
   شخص  در این  بیایند تا اگر چیزی همراهتوانند   می  از شما که  کسانی پس«:  و گفت5 .آنجا برود

   بود، به کرده   توقف  ایشان  روز در میان  بیشتر از ده و چون6» . شود، بر او ادعا نمایند یافت
 او  چون7.  را حاضر سازند ، فرمود تا پولس  برآمده  بر مسند حکومت  آمد و بامدادان قیصریه

 بر   بسیار و گران ، شکایتهای  گرد او ایستاده  بودند، به مده آ  از اورشلیم  که حاضر شد، یهودیانی
   و نه  هیکل  به  یهود و نه  شریعت  به نه «  داد که او جواب8.  نتوانستند کرد  اثبات  آوردند ولی پولس

:   گفت  پولس  نهد، در جواب  بر یهود منت  خواست  فستوس اما چون9 ». ام  کرده  گناه  قیصر هیچ به
:   گفت پولس10»  شود؟  حکم  حضور من  امور به  تا در آنجا در این  آیی  اورشلیم  به خواهی آیا می«
،  ام  نکرده  ظلمی  یهود هیچ به.  بشود  من باید محاکمه  در آنجا می  که ام  قیصر ایستاده در محکمه«

   دریغ ، از مردن  باشم  کرده  قتل  مستوجب  یا عملی  ظلمی  هر گاه پس11.  دانی  تو نیز نیکو می چنانکه
تواند   نمی  ندارد، کسی آورند اصلی  می  اینها بر من  که  شکایتهایی  از این  یک  اگر هیچ لیکن.  ندارم
 شورا   با اهل  بعد از مکالمه  فستوس آنگاه12 ». کنم  می  دعوی  قیصر رفع به.  سپارد  ایشان مرا به
  ».  رفت  حضور قیصر خواهی ؟ به  کردی  دعوی رفع قیصر  آیا به«:  داد جواب

   قیصریه  به  فستوس  تحیت  برای  و برنیکی  پادشاه  چند، اغریپاس و بعد از مرور ایام13   
   را بیان  پولس ، مقدمه  پادشاه  برای  نمودند، فستوس  بسیار در آنجا توقف  روزی و چون14. آمدند
   به  که  او وقتی  درباره که15 ،  است  او را در بند گذاشته س فلیک  که  است مردی«:  ، گفت کرده

 . شود  داوری بر او  نمودند که  یهود مرا خبر دادند و خواهش  و مشایخ  کهنه ، رؤسای  آمدم اورشلیم
،  علیه  مدعی  از آنکه  را بسپارند قبل  احدی  که  نیست  را رسم  رومیان  که  گفتم  ایشان در جواب16

   چون پس17 . گوید  را جواب ایشان   ادعای  دهند که  خود را روبرو شود و او را فرصت مدعیان
 را حاضر   شخص  تا آن ، فرمودم  بر مسند نشسته  در روز دوم درنگ  شدند، بی  در اینجا جمع ایشان
  بلکه19 . نیاوردند ر وی ادعا ب  هیچ ردمب  می  گمان  من ، از آنچه  برپا ایستاده و مدعیانش18. کردند
  ولس و پ  است  مرده  که  نامی  خود و در حق عیسی  مذهب  چند بر او ایراد کردند درباره ای مسأله
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آیا "   که ، از او پرسیدم  شک داشتم  مسایل  گونه  در این  من و چون20 .  است  او زنده گوید که می
   دعوی  رفع  پولس  چون ولی21 " پذیرد؟  فیصل  مقدمه  آنجا این تا در  بروی  اورشلیم  به خواهی می

 حضور   بدارند تا او را به  او را نگاه  که  دادم  ماند، فرمان  محفوظ  اوغسطس  محاکمه  برای کرد که
  ».  نمایم قیصر روانه

ا فردا او ر«:  گفت» .  را بشنوم  شخص  این خواهم  نیز می من«:   گفت  فستوس  به اغریپاس22   
  ». شنید خواهی

 با   داراالستماع  آمدند و به  عظیم  با حشمتی  و برنیکی  اغریپاس  چون  بامدادان پس23   
  آنگاه24 . را حاضر ساختند  پولس  فستوس ن فرما  شدند، به  شهر داخل  و بزرگان باشیان مین

 را   شخص حضور دارید، این نزد ما   که  مردمانی  همه ، و ای  پادشاه  اغریپاس ای«:   گفت فستوس
  ، از من  در اینجا فریاد کرده  و چه  در اورشلیم  یهود چه  جماعت  او تمامی  درباره بینید که می

   مستوجب  عملی  او هیچ  که  دریافتم  من  چون و لیکن25 . کند نباید زیست دیگر   نمودند که خواهش
  و چون26 .  او را بفرستم  که  کردم اراده کرد،  ی دعو  رفع  اوغسطس  و خود به  است  نکرده قتل

 او را نزد شما و   جهت ، از این  دارم  خداوندگار مرقوم  او به  درباره  که  ندارم  درست چیزی
 .  بنگارم  یافته  شاید چیزی فحصت  تا بعد از  آوردم  پادشاه ریپاس اغ  در حضور تو ای الخصوص علی

  ».  ندارم  معروض  بر اوست  که  و شکایتهایی  را بفرستم  اسیری نماید که می   عقل زیرا مرا خالف27
  
  

   پولس پس» .  خود را بگویی  کیفیت  که مرخصی«:   گفت  پولس  به اغریپاس26    

 خود را در  ، سعادت  پادشاه  اغریپاس ای « که2  کرد  خود را بیان ، حجت از کرده خود را در دست
 .دارند  می از من یهود   که  شکایتهایی  همه ، درباره  بیاورم  امروز در حضور تو حجت ه ک دانم  می این

   تحمل  که  آنم  از تو مستدعی ، پس  هستی  یهود عالم  و مسایل  رسوم  تو در همه خصوصا چون3
  بسر لیم خود در اورش  قوم  از ابتدا در میان  چونکه رفتار مرا از جوانی4.  ، مرا بشنوی فرموده

   قانون  به  دهند که  بخواهند شهادت شناسند هر گاه  می و مرا از اول5 دانند  یهود می ، تمامی بردم می
اد ما  اجد  خدا به  که ای  وعده  امید آن سبب  به والحال6.  بودم  می  خود فریسی  دین  فرقه پارساترین
کنند   می روز بجد و جهد عبادت  ما شبانه بط س  دوازده  آنکه و حال7 .کنند  ادعا می داد، بر من
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 ادعا  ، یهود بر من  پادشاه ریپاس اغ  امید، ای  همین  بجهت  که ه وعد  همین  امید تحصیل محض
  .کنند می

 در خاطر خود   هم من9  را برخیزاند؟  خدا مردگان ید کهپندار  می شما چرا محال«8   
   هم  در اورشلیم چنانکه10،   است  واجب  بسیار کردن خالفت م  ناصری  عیسی  نام  به  که پنداشتم می

   و چون کردم  می  حبس  را در زندان  از مقدسین ، بسیاری  یافته  قدرت  کهنه  و از رؤسای کردم
،   رسانیده  را زحمت  بارها ایشان  کنایس و در همه11 . بودم  می کشتند، در فتوا شریک می  را ایشان

   بعید تعاقب  تا شهرهای  گشته  دیوانه  شدت  به  کفر گویند و بر ایشان  که اختمس مجبور می
در 13 ، رفتم  می  دمشق  به  کهنه  از رؤسای  و اجازت  با قدرت  که ، هنگامی  میان در این12.  کردم می
 و   در دور من کهتر از خورشید  ، درخشنده  دیدم  را از آسمان  ظهر نوری ، در وقت  پادشاه ، ای راه

   مخاطب  عبرانی  زبان  مرا به  که  را شنیدم ، هاتفی  افتادیم  بر زمین  همه و چون14 . تابید رفقایم
 ".  دشوار است ؟ تو را بر میخها لگد زدن کنی  جفا می ، چرا بر من ، شاؤل  شاؤل ای":  ، گفت ساخته

  و لیکن16 . کنی  جفا می  تو بر من  که ستم ه  عیسی من":   گفت"؟ خداوندا تو کیستی":   گفتم من15
   بر آن  و شاهد مقرر گردانم  تا تو را خادم  بر تو ظاهر شدم  زیرا که ، بر پا بایست برخاسته
   خواهم و تو را رهایی17.  شد  ظاهر خواهم  تو در آن  به  و بر آنچه ای  مرا در آنها دیده  که چیزهایی

 تا از   را باز کنی  ایشان تا چشمان18  فرستاد،  نزد آنها خواهم  را به تو  که اییه  و از امت داد از قوم
   در میان  و میراثی  گناهان  خدا برگردند تا آمرزش  جانب  به  شیطان  نور و از قدرت سوی  به ظلمت

  ". بیابند  است  بر من  که  ایمانی  بوسیله مقدسین
   آنانی  نخست بلکه20 .  نورزیدم  را نافرمانی  آسمانی ، رؤیای ه پادشا  اغریپاس  ای  وقت آن«19   
  نمودم  می ها را نیز اعالم  و امت  یهودیه  مرز و بوم  و در تمامی  بودند و در اورشلیم  در دمشق را که
  ین هم سبب به21.   را بجا آورند  توبه  الیقه  نمایند و اعمال  خدا بازگشت سوی  کنند و به  توبه که

   ماندم ، تا امروز باقی  یافته اما از خدا اعانت22 . کردند  من قتل ، قصد  گرفته امور یهود مرا در هیکل
  بایست  می  گفتند که  انبیا و موسی ، جز آنچه گویم  نمی  و حرفی نمایم  می  را اعالم و خرد و بزرگ

 نور  ها را به  و امت ، قوم  گشته  مردگان ت بیند و نوبر قیام  زحمت بایست  می  مسیح که23  شود، واقع
  ». نماید اعالم

   پولس ای«:   آواز بلند گفت  به آورد، فستوس  خود را می ، حجت  سخنان  او بدین چون24   
   نیستم ، دیوانه  فستوس گرامی ای«:  گفت25» !  است  کرده  تو را دیوانه  علم کثرت!   هستی دیوانه

  و ششمفصل بیست/  اعمال رسوالن کتاب



1624 

   سخن  دلیری  در حضور او به  که زیرا پادشاهی26.  گویم  را می  و هوشیاری یراست   سخنان بلکه
   بر او مخفی  مقدمات  از این  یک  هیچ  که  است  مرا یقین ، چونکه  است  امور مطلع ، از این گویم می

؟  یا  آورده ایمان انبیا  ، آیا به  پادشاه  اغریپاس ای27.  نشد  واقع  امور در خلوت  این ، زیرا که نیست
   مسیحی  من  که کنی می   ترغیب  قلیل به«:   گفت  پولس  به اغریپاس28 »!  داری  ایمان  که دانم می

   این  جمیع  تنها تو بلکه  کثیر، نه  یا به  قلیل  یا به داشتم  می از خدا خواهش«:  گفت  پولس29 »؟ بگردم
  »! زنجیرها  گردند، جز این  من شنوند مثل  مرا می  امروز سخن  که اشخاصی
رفتند و با 31 ،  برخاسته  و سایر مجلسیان نیکی و بر  و والی ، پادشاه  را گفت  این چون30   

و 32» .  است  نکرده  یا حبس  قتل جب مستو  عملی  هیچ  شخص این«: ، گفتند یکدیگر گفتگو کرده
  کرد، او را آزاد کردن  خود نمی  دعوی رفع قیصر   مرد به اگر این«:   گفت  فستوس  به اغریپاس
  ».بود  می ممکن

  
  

   یوزباشی  دیگر را به  و چند زندانی ، پولس  ایطالیا برویم  به  مقرر شد که چون27    

 بنادر آسیا بود،   عازم  که  ادرامیتینی  کشتی و به2 .، سپردند  داشت  نام  یولیوس که   اغسطس از سپاه
  روز دیگر به3 . ما بود  همراه  از تسالونیکی ه مکادونی  از اهل  و ارسترخس ردیم ک ، کوچ سوار شده
 خود   نزد دوستان  داد که ، او را اجازت  نموده  مالطفت  با پولس  و یولیوس  فرود آمدیم صیدون

و 5.  بود الف باد مخ  زیرا که  گذشتیم ، زیر قپرس  شده و از آنجا روانه4 . یابد  نوازش ، از ایشان رفته
 کشتی  در آنجا یوزباشی6   رسیدیم  لیکیه  میرای ، به شته گذ  و پمفلیه  کنار قیلیقیه از دریای
  ، به  رفته  آهستگی و چند روز به7 . سوار کرد  و ما را بر آن رفت ی ایطالیا م  به  که  را یافت اسکندریه
و 8 ،  راندیم مونی سل  نزدیک ود، در زیر کریتب  ما می  باد مخالف  و چون  رسیدیم  مشقت  به قنیدس

   است  شهر لسائیه  به  و قریب  مسمی  بنادر حسنه  به  که  موضعی ، به  از آنجا گذشته  دشواری به
  . رسیدیم
   روزه  ایام  بود، زیرا که  سفر دریا خطرناک  وقت  شد و در این  منقضی  زمان و چون9   
 سفر ضرر و   در این  که بینم ، می  مردمان ای«:  ، گفت  کرده  را نصیحت ان ایش پولس10 بود،  گذشته
 ناخدا   یوزباشی ولی11 ». ما را نیز  جانهای که را بل  بار و کشتی  فقط  بسیار پیدا خواهد شد، نه خسران
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 را در  تان زمس  بندر نیکو نبود که  آن و چون12.  اعتنا نمود  پولس  را بیشتر از قول  کشتی و صاحب
   شود خود را به  کنند تا اگر ممکن نقل  از آنجا  دانستند که  مصلحت  بسر برند، اکثر چنان آن

   جنوبی  مغرب  مواجه  از کریت  است  بندری  آن  را در آنجا بسر برند که ، زمستان  رسانیده فینیکس
.  رسیدند  مقصد خویش  به دند که بر ، گمان  گرفت  وزیدن  جنوبی  نسیم و چون13 .  شمالی و مغرب

 را   آن  شدید که  بادی  که  نگذشت  چیزی لیکن14.   گذشتیم  کریت  و از کناره  لنگر برداشتیم پس
 باد  سوی ، رو به  شده  ربوده  کشتی در ساعت15 .  گرفت  زدن  آن نامند از باالی  می اورکلیدون
   کلودی  که ای  در زیر جزیره پس16 .  شدیم اختیار رانده بی،   داده  را از دست  آن پس.  نهاد نتوانست

 و   را برداشته و آن17 . د آوردیم خو  را در قبض  زورق  دشواری  و به  رفتیم  دوان ، دوان  داشت نام
 فرو روند،   ریگزار سیرتس  به  ترسیدند که  را بستند و چون ، کمر کشتی  نموده  را استعمال معونات
، نمود، روز دیگر  می  بر ما غلبه  طوفان و چون18 . شدند  رانده و کشیدند و همچنان را فر شتی ک حبال

و 20.   دریا انداختیم  را به  کشتی  خود آالت  دستهای  به و روز سوم19 . انداختند  را بیرون بار کشتی
 امید  افتاد، دیگر هیچ ی شدید بر ما م  را ندیدند و طوفانی  و ستارگان  بسیار آفتاب  روزهای چون
  . ما نماند  برای نجات

  ، نخست  مردمان ای«:  ، گفت  ایستاده  ایشان  در میان  بسیار، پولس و بعد از گرسنگی21   
  اکنون22 . را نبینید  ضرر و خسران تا این باشید   نکرده  نقل ، از کریت  مرا پذیرفته  سخن بایست می

 شما نخواهد  از  یکی  جان  به  ضرری  هیچ  باشید زیرا که  خاطرجمع ه ک کنم  می نیز شما را نصیحت
،  کنم  و خدمت او را می  او هستم  از آن  که  خدایی  آن ، فرشته  دوش زیرا که23 .  کشتی رسید مگر به

و .   زیرا باید تو در حضور قیصر حاضر شوی  مباش  ترسان  پولس ای":  گفت24 ،  ظاهر شده  من به
   باشید زیرا ایمان  خوشحال  مردمان  ای پس25 ".  است  تو بخشیده  تو را به  همسفران  خدا همه کاین

  ».  بیفتیم ای  باید در جزیره لیکن26 . خواهد شد ، واقع  گفت  من  به  همانطور که  به  که دارم
  ، در نصف شدیم  می  هر سو رانده  ادریا به  شد و هنوز در دریای  چهاردهم  شب و چون27   
و .  یافتند  قامت ، بیست  کرده  پیمایش پس28.   است  نزدیک  خشکی  بردند که  گمان  مالحان شب
ها   صخره  به  ترسیدند که و چون29 . یافتند  قامت ، پانزده  کرده ش، باز پیمای  پیشتر رفته قدری
 قصد   مالحان اما چون30 . روز شود هکردند ک ، تمنا می ته چهار لنگر انداخ  کشتی ، از پشت بیفتیم

   کشتی  لنگرها را از پیش  که ای  بهانه  دریا انداختند به  را به  فرار کنند و زورق  از کشتی داشتند که
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   شما ممکن  نمانند، نجات اگر اینها در کشتی«:   را گفت  و سپاهیان  یوزباشی پولس31بکشند، 
  . بیفتد ، گذاشتند که  را بریده  زورق های ریسمان  سپاهیان آنگاه32» .نباشد

امروز «:   گفت پس.  بخورند  چیزی  نمود که  خواهش  از همه  شد، پولس  روز نزدیک چون33   
   این  من  استدعای پس34 .اید  مانده ، گرسنه  نخورده  و چیزی  انتظار کشیده  که  است روز چهاردهم

 از شما   یک  هیچ از سر  مویی  شما خواهد بود، زیرا که  برای  عافیت  غذا بخورید که  که است
  ، خوردن  کرده  و پاره ت، خدا را شکر گف  گرفته  نان  و در حضور همه  بگفت این35 ».نخواهد افتاد

 و هفتاد و   دویست ی در کشت  نفوس و جمله37 . نیز غذا خوردند  گشته  قویدل ه هم پس36 . گرفت
  اما چون39.  کردند  را سبک ، کشتی  دریا ریخته  را به از غذا سیر شدند، گندم  چون38 .  بودیم شش

 اگر   زدند که  رأی پس.   داشت ای  شاطی  دیدند که  خلیجی نشناختند؛ لیکن  را  شد، زمین روز روشن
  بندهای، آنها را در دریا گذاشتند و  و بند لنگرها را بریده40 . برانند  را بر آن  شود، کشتی نممک

   را درمجمع اما کشتی41 . گرفتند  را پیش  ساحل ، راه ده باد گشا  را برای ، و بادبان  را باز کرده سکان
   درهم  امواج  از لطمه ش مؤخر  ماند ولی حرکت ، بی  فرو شده  آن ، مقدم  رانده  پایاب  به بحرین
  لیکن43 .، بگریزد  شنا کرده  مبادا کسی  کردند که  زندانیان  قصد قتل  سپاهیان آنگاه42 . شکست
   شناوری  و فرمود تا هر که  باز داشت  اراده  را از این  را برهاند، ایشان  پولس  خواست  چون یوزباشی

   بر چیزهای  بر تختها و بعضی و بعضی44 . رساند  ساحل  به ا انداخته دری  را به  خویشتن داند، نخست
  . رسیدند  خشکی  به  سالمتی ه ب  همه  و همچنین کشتی

  
  

   مردمان و آن2 . دارد  نام  ملیطه  جزیره ند که رستگار شدند، یافت و چون28    

 ما  ، همه  افروخته بارید و سرما آتش  می  که  باران سبب  نمودند، زیرا به  مالطفت  با ما کمال بربری
  ای ، افعی  حرارت سبب نهاد، به  می ، بر آتش  کرده  فراهم  هیزم  مقداری  پولس چون3 .را پذیرفتند

 دیدند، با یکدیگر   آویخته  جانور را از دستش  بربریان چون4 . چسپید ، بر دستش  آمده بیرون
   زیست گذارد که  نمی  عدل،  از دریا رست  با اینکه  که  است ، خونی  شخص بالشک این«: گفتند می
 کند یا   او آماس  منتظر بودند که پس6.   ضرر نیافت ، هیچ افکنده  آتش جانور را در  اما آن5 ».کند
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   بدو نرسید، برگشته  ضرری  هیچ  انتظار بسیار کشیدند و دیدند که  چون ولی. ، بمیرد بغته افتاده
  .  است  خدایی گفتند که

   خانه  را به او ما  بود که  داشت  نام  پوبلیوس  که  جزیره  رئیس ، امالک  نواحی و در آن7   
   عارض  و اسهال  تب  را رنج بلیوساز قضا پدر پو8 . نمود  مهمانی  مهربانی  روز به ، سه خود طلبیده

  و چون9 .، او را شفا داد  بر او گذارده  ودست  و دعا کرده  آمده  نزد وی  پولس پس.  بود ، خفته شده
 بسیار   ما را اکرام و ایشان10 .، شفا یافتند دند آمده بو جزیره در   که  شد، سایر مریضانی  امر واقع این

  . ما حاضر ساختند  بود برای  الزم ، آنچه شدیم  می  روانه نمودند و چون
  یره را در جز  و زمستان  جوزا داشت  عالمت  که  اسکندریه  کشتی  به  ماه و بعد از سه11   

و از آنجا دور 13.   نمودیم  روز توقف ، سه  آمده فرود  سراکوس و به12 .  بود، سوار شدیم بسر برده
و در 14.   شدیم  وارد پوطیولی ، روز دوم  وزیده  روز باد جنوبی  و بعد از یک  رسیدیم  ریغیون ، به زده

و برادران 15 .  آمدیم  روم  به  و همچنین دیم روز مان  هفت  ایشان  خواهش ، حسب  یافته آنجا برادران
  و پولس.  دکان  و سه  آمدند تا فورناپیوس  ما بیرون  استقبال  شدند، به  ما مطلع احوال از  آنجا چون

  ، یوزباشـی  رسیدیم  روم  به و چون16 .  گشت ، قویدل خدا را شکر نموده را دید،   ایشان چون
   که سپاهی   با یک  دادنـد که  را اجـازت اما پولس.  سپرد  خاصه  سردار افواج  را به زندانیـان
  . خود بماند کرد، در منزل  او می محافظت
  ای«:   گفت  ایشان  شدند به  جمع  یهود را طلبید و چون  بزرگان  روز، پولس و بعد از سه17   

 ، همانا مرا در  بودم  اجداد نکرده  و رسوم  قوم  خالف  عملی  هیچ  من  که برادران عزیز، با وجودی
   قتل  علت  هیچ  در من  چون  بعد از تفحص ایشان18.  سپردند  رومیان تهای دس ، به  بسته اورشلیم

   قیصر رفع  به  نمودند، ناچار شده  یهود مخالفت  چون ولی19 . مرا رها کنند  که کردند نیافتند، اراده
  القات شما را م  خواستم  جهت  بدین اکنون20 .  کنم  خود شکایت  از امت  آنکه تا ، نه  کردم دعوی
  ما هیچ«:  را گفتند وی21 ».  شدم  زنجیر بسته ، بدین ائیل امید اسر  بجهت  زیرا که  گویم  و سخن کنم

   بدی خن یا س  از آنجا آمدند، خبری  که  از برادرانی  کسی  و نه ایم  نیافته  تو از یهودیه  در حق نوشته
   است  زیرا ما را معلوم  تو مقصود تو را بشنویم از  دانستیم  مصلحت لیکن22 .  است  تو گفته درباره

  ».گویند  را در هر جا بد می  فرقه  این که
   برای  آمدند که  منزلش  نزد او به  کردند، بسیاری  معین  وی  برای  روزی  چون پس23   
  باره در  تا شام  و انبیا از صبح  موسی نمود و از تورات  می ، شرح  داده  خدا شهادت  ملکوت  به ایشان
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و 25 . نیاوردند  ایمان  آوردند و بعضی  او ایمان  سخنان  به  بعضی پس24 .کرد  می  حجت  اقامه عیسی
 بود   را گفته  سخن  یک  این  پولس کردند، از او جدا شدند بعد از آنکه  می با یکدیگر معارضه  چون
  نزد این"   که  است گفته26 ،  کرده ما نیکو خطاب اجداد   به  نبی  اشعیای  وساطت  به القدس روح « که
 و   خواهید نگریست  خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده  گوش  بگو به  بدیشان  رفته قوم

 خود را بر  شنوند و چشمان  می  سنگین  گوشهای  و به  شده  غلیظ  قوم  این زیرا دل27نخواهید دید؛ 
   کنند تا ایشان  بفهمند و بازگشت  دل  گوشها بشنوند و به  ببینند و به چشمان  اند، مبادا به  نهاده هم

  شود و ایشان  می ها فرستاده  خدا نزد امت  نجات  باد که  بر شما معلوم پس28 ". را شفا بخشم
  ».خواهند شنید

 دو   پولساما30. کردند  بسیار می یکدیگر مباحثه رفتند و با   یهودیان  را گفت  این چون29   
  و به31 . پذیرفت میآمد،   می  نزد وی  به  بود و هر که  خود ساکن ای  اجاره  در خانه  تمام سال

   تعلیم  ممانعت  مسیح خداوند بدون  در امور عیسی  دلیری نمود و با کمال  می  خدا موعظه ملکوت
 .داد می
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   رومیان   به  رسول  پولس رساله
 
  

   انجیل  برای  شده  و جدا نموده  شده  خوانده  و رسول  مسیح  عیسی ، غالم پولس1    

 پسر خود  درباره3،   مقدسه  خود در کتب  انبیای  وساطت  بود به  را داده  آن  سابقاً وعده که2خدا، 
   معروف  قوت  قدوسیت پسر خدا به  روح و بحسب4  داود متولد شد،  از نسل  جسم سب بح که

   برای  را یافتیم  و رسالت  او فیض  به که5،   مسیح  خداوند ما عیسی  یعنی  مردگان د از قیامتگردی
   عیسی  شده خوانده شما نیز   ایشان  در میان که6  او، خاطر اسم ها به  امت ر جمیع د  ایمان اطاعت
 از   و سالمتی  فیض، و مقدسید  شده  خدا و خوانده ب محبو  در روم  که  همه به7  هستید، مسیح
  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی جانب

 شما   ایمان  شما که  همگی  درباره  مسیح  عیسی  وساطت  خود را به  خدای کنم  شکر می اول8   
   خدمت  پسرش  خود در انجیل  روح  او را به  که زیرا خدایی9 ؛  است  یافته  شهرت  عالم  تمامدر
   خود مسألت و دائماً در دعاهای10 ، کنم  شما را یاد می  پیوسته نه چگو  که ، مرا شاهد است مکن می
   که  دارم زیرا بسیار اشتیاق11 . یایم، نزد شما ب  یافته  خدا سعادت  اراده  آخر به ن شاید اآل  که کنم می

   شما تسلی  تا در میان یعنی12 بگردید،  شما استوار  که برسانم شما   به  روحانی  تا نعمتی شما را ببینم
خبر باشید   شما بی  که خواهم ، نمی  برادران  ای لکن13 . شما  و ایمان  من کدیگر، ایمان ی  از ایمان یابیم

   در میان  کنم  حاصل  تا ثمری  شدم  ممنوع  حال  و تا به  نزد شما کردم  آمدن  مکرراً اراده از اینکه
  پس15 .  مدیونم  و حکما و جهال را هم  و بربریان  یونانیان زیرا که14. ها  در سایر امت شما نیز چنانکه

 از  زیرا که16 .  دهم رت هستید بشا  در روم  شما را نیز که  که  خود مستعدم  بقدر طاقت همچنین
 یهود و  اولآورد،    ایمان  که  هر کس  نجات ، برای  خداست  قوت  چونکه  عار ندارم  مسیح انجیل
   که  است  مکتوب ، چنانکه  تا ایمان شود، از ایمان  می  خدا مکشوف  عدالت  در آن که17،   یونانی پس
  . خواهد نمود  زیست  ایمان  به عادل

  ی راست  که  مردمانی  و ناراستی دینی شود بر هر بی  می  مکشوف  خدا از آسمان زیرا غضب18   
 زیرا خدا   ظاهر است ، در ایشان  شناخت توان  از خدا می  آنچه چونکه19 .ارندد  باز می را در ناراستی
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 از   و الوهیتش دیرم س  قوت  او یعنی  نادیده  چیزهای زیرا که20.   است  ظاهر کرده  را بر ایشان آن
زیرا هر 21 . نباشد  را عذری شود تا ایشان ی م  و دیده  او فهمیده  کارهای  بوسیله  عالم  آفرینش حین

   خود باطل  در خیاالت  خدا تمجید و شکر نکردند بلکه  او را چون چند خدا را شناختند، ولی
  و جالل23 . گردیدند کردند و احمق  می حکمت  ادعای22.   گشت  تاریک  ایشان فهم  بی ، دل گردیده
لهذا خدا 24 . نمودند  تبدیل رات و حش  بهایم و طیور و  فانی  انسان  صورت  شبیه  را به  غیرفانی خدای

 را   خویش  خود بدنهای  فرمود تا در میان  تسلیم  ناپاکی  به  خودشان  دل  را در شهوات نیز ایشان
 را   نمودند مخلوق  و خدمت  کردند و عبادت  مبدل  دروغ  حق خدا را به  ایشان که25خوار سازند، 

  . آمین.   است باد متبارک تا ابداآل  که  خالقی  عوض به
 نیز   زنانشان  که  نوعی  نمود، به  تسلیم  خباثت  هوسهای  را به  خدا ایشان  سبب از این26   
   استعمال  هم  مردان و همچنین27 . نمودند  تبدیل ت اس  طبیعت  خالف  آنچه  را به  طبیعی عمل

   زشت  اعمال د با مرد مرتکبمر.  خود با یکدیگر سوختند ، از شهوات  کرده  را ترک  زنان طبیعی
 خود   خدا را در دانش  روا نداشتند که و چون28.  سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند ، عقوبت شده
مملو از هر 29 . بجا آورند  ناشایسته تا کارهای   مردود واگذاشت  ذهن  را به  دارند، خدا ایشان نگاه
 و   غمازان30 ؛  و مکر و بدخویی  و جدال و قتل پر از حسد ؛  و خباثت  و طمع  و شرارت  ناراستی نوع

   شر و نامطیعان  و مبدعان  و الفزنان  و متکبران کنندگان  خدا و اهانت  و دشمنان کنندگان غیبت
   کنندگان دانند که  خدا را می زیرا هر چند انصاف32.  رحم  و بی الفت وفا و بی  و بی فهم بی31 ؛ والدین
  .دارند  می  را نیز خوش  کنندگان کنند بلکه  آنها را می  فقط  هستند، نه  موت رها مستوجب کا چنین

  
  

 بر   آنچه  به  زیرا که  نداری  عذری  باشی ، هر که کنی  می  حکم  که  آدمی لهذا ای2    

   عمل به کارها را  ان، هم کنی  می  حکم ، زیرا تو که دهی ، فتوا بر خود می کنی  می  حکم دیگری
 بر   که  آدمی  ای پس3.   بر حق است  اعمال  خدا بر کنندگان چنین  حکم  که دانیم و می2 . آوری می

 خدا   تو از حکم که  بری  می ، آیا گمان کنی  را می  و خود همان کنی  می  حکم  اعمال کنندگان چنین
  نی مهربا  که دانی  و نمی شماری اچیز می او را ن  و صبر و حلم  مهربانی  دولت یا آنکه4 ؟  رست خواهی

   برای کنی  می  را ذخیره کار خود، غضب  ناتوبه  و دل  قساوت سبب و به5 کشد؟  می  توبه خدا تو را به
 : جزا خواهد داد  اعمالش  برحسب  هر کس  به که6  خدا  عادله  و ظهور داوری ز غضبخود در رو
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  و اما به8 را؛   جاودانی  و بقایند، حیات  و اکرام  جالل  نیکو طالب مال با صبر در اع  که  آنانی اما به7
 و  و عذاب9   و غضب شند، خشمبا  می  ناراستی  مطیع کنند بلکه  نمی  راستی  اطاعت  که  تعصب اهل
 و   جالل لکن10 ؛  بر یونانی  بر یهود و پس  اولشود،  می  بدی  مرتکب  که  بشری س بر هر نف ضیق

  . نیز  بر یهود و بر یونانی  بر هر نیکوکار، نخست  و سالمتی کراما
 نیز  شریعت  کنند، بی  گناه  شریعت  بدون  که زیرا آنانی12 . نیست زیرا نزد خدا طرفداری11   
   جهت از آن13 . خواهد شد  حکم  بر ایشان شریعت کنند، از   گناه  با شریعت  که  شوند و آنانی هالک

 خواهند   شمرده  عادل  شریعت کنندگان  نیستند بلکه  در حضور خدا عادل گان شریعت شنوند که
   بجا آرند، اینان  طبیعت  را به  شریعت  ندارند کارهای  شریعت  که هایی  امت زیرا هرگاه14 .شد

   عمل شود که  ظاهر می  از ایشان چونکه15 هستند،   خود شریعت دارند، برای ن هرچند شریعت
 با یکدیگر یا  دهد و افکار ایشان  می  نیز گواهی  و ضمیر ایشان  است  مکتوب  ایشان  بر دل یعتشر
   خواهد نمود به  را داوری  مردم  خدا رازهای  که در روزی16 آورند، کنند یا عذر می  می ذمتم

  .  من  بشارت  برحسب  مسیح  عیسی وساطت
،  نمایی  خدا فخر می  و به کنی  می  تکیه  بر شریعت و  یهود هستی  به'  اگر تو مسمی پس17   

   که  داری و یقین19 ، گزینی  را می  افضل ، چیزهای  یافته  تربیت  و از شریعت دانی  او را می و اراده18
  صورت   و در شریعت  هستی  اطفال  و معلم  جاهالن و مؤدب20   و نور ظلمتیان  کوران  هادیخود

؟ و  آموزی ، چرا خود را نمی دهی  می  را تعلیم  دیگران  که  کسی  ای پس21 ، را داری   و راستی معرفت
، آیا خود  کنی  می  نهی و از زنا کردن22 ؟ کنی  می اید کرد، آیا خود دزدی نب  دزدی  که کنی  می وعظ
 فخر  شریعت  و به23 ؟ کنی  نمی ا خود معبدها را غارت، آی  داری ؟ و از بتها نفرت  نیستی زانی
ها   امت  شما در میان سبب  به زیرا که24؟  کنی  نمی  خدا را اهانت  تجاوز از شریعت ، آیا به کنی می
   عمل  شریعت  به  هرگاه  سودمند است زیرا ختنه25.   است  مکتوب گویند، چنانکه  خدا را کفر می اسم

  ، احکام  اگر نامختونی پس26 .  است  گشته ونی تو نامخت  ختنه،  تجاوز نمایی اما اگر از شریعت.  نمایی
   شریعت  هرگاه و نامختونی طبیعی27 شود؟  نمی  شمرده مختونی او ختنه دارد، آیا نا  را نگاه شریعت

  زیرا آنکه28 . کنی  تجاوز می  از شریعت  ختنه و  با وجود کتب  خواهد کرد بر تو که را بجا آرد، حکم
   که  است  یهود آن بلکه29 .  نی ، ختنه  است ر ظاهر در جسم د  و آنچه نیست  ، یهودی در ظاهر است

 از   بلکه  از انسان  نه  آن  مدح  که  در حرف  نه  باشد، در روح  قلبی  آنکه  باشد و ختنه در باطن
  . خداست
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  ؛ اول بسیار از هر جهت2 ؟  فایده  چه ؟ و یا از ختنه  یهود چیست  برتری پس3    

 نداشتند؟ آیا   ایمان  اگر بعضی  بگوییم  چه زیرا که3.   است  شده  داده  خدا امانت  کالم  بدیشان نکهآ
 دروغگو،   خدا راستگو باشد و هر انسان بلکه! حاشا4سازد؟   می  خدا را باطل  امانت  ایشان ایمانی بی

  ».  آیی  خود غالب ر داوری و د  شوی  خود مصَدق  در سخنان تا اینکه«:   است  مکتوب چنانکه
   که  وقتی  است ؟ آیا خدا ظالم  گوییم کند، چه  می  خدا را ثابت  ما عدالت  اگر ناراستی لکن5   
   را داوری  عالم ونه خدا چگ  صورت در این! حاشا6.  گویم  می  سخن نماید؟ بطور انسان  می غضب

 نیز   من چرا بر  شود، پس  او افزون  جالل رای، راستی خدا ب  من  دروغ زیرا اگر به7 خواهد کرد؟
 ما  برند که  می زنند و گمان  بر ما افترا می  بعضی ، چنانکه و چرا نگوییم8  شود؟  گناهکار حکم چون
  .  است  انصاف  به  ایشان  قصاص  شود؟ که  حاصل  تا نیکویی  بکنیم ، بدی گوییم  می چنین

 یهود   که  ادعا وارد آوردیم زیرا پیش!  وجه  هیچ  به ؟ نه داریم  ؟ آیا برتری  گوییم  چه پس9   
.   نی  هم ، یکی  نیست  عادل کسی «  که  است  مکتوب چنانکه10 .رند گرفتا  گناه  هر دو به و یونانیان

  نیکوکاری. اند  گردیده  باطل و جمیعا  گمراه همه12.   خدا نیست  طالب ، کسی  نیست  فهیم کسی11
زهر مار در . دهند  می  خود فریب  زبانهای  و به  است  گور گشاده  ایشان گلوی13 .  نی  هم  یکی نیست
   ریختن  خون برای   ایشان پایهای15.   است  و تلخی  پر از لعنت  ایشان و دهان14 ،  است  ایشان زیر لب
 .اند  را ندانسته  سالمتی یقو طر17 ،  است  ایشان  در طریقهای یشانی و پر هالکت16 .  است شتابان

  ».  نیست  در چشمانشان خدا ترسی18
  کند تا هر دهانی  می  خطاب  شریعت  اهل گوید، به  می  شریعت  آنچه  که  هستیم  آگاه ناآل19   
 در   بشری  هیچ  شریعت  اعمال  به از آنجا که20 . خدا آیند  زیر قصاص  عالم تمام شود و  بسته

  .  است  گناه  دانستن  از شریعت  نخواهد شد، چونکه شمرده  حضور او عادل
   و انبیا بر آن  تورات ، چنانکه  است  خدا ظاهر شده ، عدالت  شریعت  بدون  الحال لکن21   
   و کل آنانی  همه ، به  است  مسیح  عیسی  به  ایمان  بوسیله  خدا که  عدالت یعنی22 دهند؛  می شهادت

 خدا قاصر  اند واز جالل  کرده  گناه زیرا همه23 ،  نیست  تفاوتی  هیچ زیرا که. د آورن  ایمان که
   مسیح  در عیسی  که ای  فدیه  آن  وساطت شوند به  می  شمرده  او مجاناً عادل  فیض و به24باشند،  می

   او تا آنکه خون  وسیله ب   ایمان  واسطه  باشد به  کرد تا کفاره  معین  خدا او را از قبل که25.  است
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 اظهار  برای26  خدا،  تحمل  در حین  سابق طایای خ  فرو گذاشتن سبب  خود را ظاهر سازد، به عدالت
  . آورد  ایمان  عیسی  به  را که  شمارد هرکسی  شود و عادل  حاضر، تا او عادل  خود در زمان عدالت
   شریعت ؟ آیا به  شریعت م کدا به!   است  شده ؟ برداشته  فخر کجا است  جای پس27   
  ، محض  شریعت  اعمال  بدون  انسان  که دانیم  می زیرا یقین28 .  ایمان  شریعت  به  بلکه ؟ نی اعمال
  ؟ البته  نیست ها هم  امت ؟ مگر خدای  فقط  یهود است آیا او خدای29 .شود  می  شمرده ادل ع ایمان
  را به  ، و نامختونان  را از ایمان  ختنه  اهل  که  خدایی زیرا واحد است30 . ها نیز است  امت خدای
 را   شریعت بلکه! ؟ حاشا سازیم  می  باطل  ایمان  را به  آیا شریعت پس31 . خواهد شمرد  عادل ایمان

  . داریم استوار می
  
  

زیرا اگر 2 ؟  یافت  جسم بحسب   پدر ما ابراهیم  که  چیز را بگوییم  چه پس4    

گوید؟   می  چه زیرا کتاب3 . در نزد خدا  فخر دارد اما نه ی شد، جا  شمرده  عادل  اعمال ه ب ابراهیم
  ». شد  محسوب  او عدالت  برای  آورد و آن خدا ایمان   به ابراهیم«

   محسوب  طلب  از راه که بل  فیض  از راه  نه کند، مزدش  می  عمل  که  کسی  برای لکن4   
 او  ایمانشمارد،   می  را عادل دینان  بی  او که  آورد به  ایمان  نکند، بلکه  عمل ه ک و اما کسی5 .شود می

 او   خدا برای کند که  را ذکر می  کس  آن حالی  داود نیز خوش چنانکه6 .شود  می  محسوب عدالت
د و  ش ه آمرزید  ایشان  خطایای  که  کسانی خوشابحال«7 :  اعمال دارد، بدون  می  محسوب عدالت

  ». نفرماید  محسوب  وی  را به  خداوند گناه  که  کسی خوشابحال8  مستور گردید؛ گناهانشان
   ایمان گوییم  نیز؟ زیرا می  نامختونان  شد یا برای  گفته  ختنه  بر اهل  خوشحالی  آیا این پس9   

 بود یا   او در ختنه  که  شد، وقتی  محسوب  حالت  در چه پس10 .  گشت  محسوب  عدالت  به براهیما
   تا مهر باشد بر آن  را یافت  ختنه و عالمت11؛   در نامختونی ، بلکه  نی ؟ در ختنه در نامختونی

  ت آورند پدر باشد تا عدال  ایمان  را که  نامختونان ، تا او همه  داشت  در نامختونی  که  ایمانی عدالت
   مختونند بلکه  فقط  نه  را که  آنانی  نیز یعنی تنه خ و پدر اهل12  شود؛  محسوب  هم  ایشان برای
  .  داشت  در نامختونی  پدر ما ابراهیم  که باشند بر آثار ایمانی  می  هم سالک

   شریعت  خواهد بود، از جهت  جهان  او وارث  که ای  او، وعده  و ذریت  ابراهیم زیرا به13   
   شد و وعده  عاطل  باشند، ایمان  وارث  شریعت ا اگر اهلزیر14 .  ایمان  از عدالت  نشد بلکه دهدا

 فصل چهارم/  رومیان کتاب



1634 

و 16 .  نیست  تجاوز هم ست نی  شریعت  که ، زیرا جایی  است  غضب  باعث  شریعت زیرا که15.  باطل
 مختص   استوار شود نه  ذریت  همگی  برای  باشد تا وعده  فیض  شد تا محض  از ایمان  جهت از این

   است  مکتوب چنانکه(17 ،  ما است  پدر جمیع  نیز که هیم ابرا  ایمانی  ذریت  به ه بلک  شرعی  ذریت به
 را   مردگان  آورد که  او ایمان  به  که  خدایی ، در حضور آن) ام  بسیار ساخته های  تو را پدر امت که

 آورد تا پدر  ایمان امید   به  او در ناامیدی که18خواند؛   وجود می  را به کند و ناموجودات  می زنده
   کم و در ایمان19 ». خواهند بود  تو چنین ذریت«   شد که  گفته  آنچه  بسیار شود، برحسب های امت
   بود و به ساله صد   به  قریب  بود، چونکه  مرده  وقت  در آن  خود که  بدن ، نظر کرد به  نشده قوت

، خدا را تمجید   گشته یماناال  قوی  ننمود، بلکه  شک ایمانی  خدا از بی و در وعده20 . ه سار  مرده حمر
   او عدالت  برای جهت  و از این22.   خود نیز قادر است  وعده  وفای  به  که  دانست و یقین21 نمود،

 ما نیز   برای بلکه24  شد،  نوشته  او فقط  برای د، نه ش  محسوب  وی  برای  اینکه ولکن23 . شد محسوب
   را از مردگان  خداوند ما عیسی  او که  به  آوریم  ایمان  خواهد شد، چون سوب ما مح  به که

  . شد  ما برخیزانیده  شدن  عادل سبب  گردید و به  ما تسلیم  گناهان سبب  به که25برخیزانید، 
  
  

   بوساطت  داریم سالمتی خدا نزد  شدیم،  عادل شمرده چونکه به ایمان پس5

 در   که  فیضی  در آن  ایمان  بوسیله ایم  نیز یافته  او دخول  وساطت  به که2 ، ح مسی خداوند ما عیسی
،  کنیم  فخر می  در مصیبتها هم  تنها بلکه  این و نه3 . نماییم  خدا فخر می مید جالل ا  و به  پایداریم آن

و امید 5 . امید را  را و امتحان ر امتحانو صب4کند،   صبر را پیدا می  مصیبت  که دانیم  می چونکه
ا عطا شد  م  به  که القدس  روح  ما به  خدا در دلهای  محبت شود زیرا که  نمی  شرمساری باعث
   بیدینان  برای یح، مس  معین ، در زمان  بودیم  ما هنوز ضعیف  که زیرا هنگامی6 .  است  شده ریخته
   مرد نیکو ممکن  بمیرد، هرچند در راه  کسی  عادل  شخص  برای  که زیرا بعید است7 .  یافت وفات
  کند از اینکه  می  خود را در ما ثابت  خدا محبت لکن8 . بمیرد  کند که  نیز جرأت  کسی است

 او   خون  به  که ن چقدر بیشتر اآل پس9 . ما مرد  در راه ، مسیح ر بودیم ما هنوز گناهکا  که هنگامی
   دشمن  که زیرا اگر در حالتی10.   یافت  خواهیم  نجات ب او از غض ، بوسیله  شدیم  شمرده عادل
   یافتن  چقدر بیشتر بعد از صلح ، پس  شدیم  داده  با خدا صلح  پسرش  مرگ ، بوساطت بودیم
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   بوسیله کنیم  فخر می  در خدا هم  بلکه  فقط  همین و نه11.   یافت  خواهیم  او نجات  حیات بوساطت
  . ایم  یافته  صلح ن او اآل  بوساطت  که  مسیح  عیسیخداوند ما

  ؛ و به  موت  گناه  گردید و به  جهان  داخل  گناه  آدم  یک  بوساطت  که لهذا همچنان12   
  ، گناه  از شریعت زیرا قبل13 . کردند  گناه  همه ، از آنجا که  گشت  طاری  مردم  بر همه  موت اینگونه

   تا موسی  از آدم بلکه14 .  نیست  شریعت  که شود در جایی  نمی وب محس  گناه بود، لکن  می در جهان
   نکرده ، گناه  است ینده آ  آن  نمونه  که  تجاوز آدم  بر مثال  نیز که  بر آنانی داشت  می  تسلط موت
   بسیاری  شخص  یک  خطای زیرا اگر به.  نیز باشد  نعمت  خطا بود، همچنان  چنانکه و نه15 .بودند

 ،  است  مسیح  عیسی ، یعنی  انسان  یک  فیض  به  که  بخششی  خدا و آن  فیض ردند، چقدر زیادهم
 باشد؛   بخشش  گناهکار سر زد، همچنان  از یک  آنچه  مثل  اینکه و نه16 . گردید  افزون  بسیاری برای

زیرا اگر 17 . رسید  عدالت  بسیار برای طایای از خ  نعمت  لکن  قصاص  برای  شد از یک زیرا حکم
   فیض  افزونی  که  کرد، چقدر بیشتر آنانی  سلطنت  موت  یک  آن  نفر و بواسطه  یک  خطای سبب به

  .  مسیح  عیسی  یعنی  یک  خواهند کرد بوسیله  سلطنت پذیرند، در حیات  را می  عدالت و بخشش
   یک  به  همچنین،  قصاص رای ب  مردمان د بر جمیع ش  خطا حکم  یک  به  که  همچنان پس18   
 از   که  قسمی  همین زیرا به19.   حیات  عدالت  برای  مردمان  شد بر جمیع  بخشش  صالح عمل

   عادل  بسیاری خص ش  یک  اطاعت  نیز به  گناهکار شدند، همچنین  بسیاری  شخص  یک نافرمانی
،   گشت  زیاده  گناه  که  جایی لکن. شود   آمد تا خطا زیاده  در میان اما شریعت20 .خواهند گردید

 نیز   فیض  کرد، همچنین  سلطنت  در موت  گناه  چنانکه تا آنکه21 . گردید  افزون نهایت  بی فیض
  .  مسیح  خداوند ما عیسی بوساطت   جاودانی  حیات  برای  عدالت  نماید به سلطنت

  
  

 از   که مایانی! حاشا2 گردد؟  فزون ا  تا فیض  بمانیم ؟ آیا در گناه  گوییم  چه پس6

   عیسی  در مسیح  ما که  جمیع دانید که یا نمی3 ؟  کنیم یست ز  دیگر در آن ، چگونه  مردیم گناه
 تا   شدیم ، با او دفن  او تعمید یافتیم  در موت  چونکه پس4 ؟  او تعمید یافتیم ، در موت تیمتعمید یاف

 رفتار   حیات ، ما نیز در تازگی  برخاست  پدر از مردگان  جالل  به  مسیح  که  قسمی  همین  به آنکه
زیرا 6.  شد  خواهیم  نیز چنین  وی  در قیامت ، هرآینه  او متحد گشتیم  موت زیرا اگر بر مثال5.  نماییم
 را  ، دیگر گناه  گشته  معدوم  شد تا جسد گناه  ما با او مصلوب  کهنه  انسانیت  که دانیم  را می این
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  دانیم  می ، یقین  مردیم  با مسیح  هرگاه پس8.   است  مبرا شده  مرد، از گناه زیرا هر که7 .  نکنیم بندگی
، دیگر   برخاست  از مردگان  مسیح  چون  که دانیم زیرا می9 . کرد  خواهیم  هم  با او زیست هک

 مرد و   گناه  برای  مرتبه  مرد یک نچه آ زیرا به10.  ندارد  بر او تسلطی  موت  اینمیرد و بعد از نمی
   مرده  گناه  شما نیز خود را برای همچنین11 .کند  می  خدا زیست برایکند،   می  زندگی  آنچه به

  .  زنده  عیسی  خدا در مسیح انگارید، اما برای
  و اعضای13  نمایید،  را اطاعت  آن ا هوسهای نکند ت  شما حکمرانی  فانی  در جسم  گناه پس12   

   خدا تسلیم  به  شده  زنده  خود را از مردگان  شوند، بلکه  ناراستی  مسپارید تا آالت  گناه خود را به
 نخواهد کرد،   بر شما سلطنت زیرا گناه14 . خدا باشند  برای  عدالت ا آالت خود را ت کنید و اعضای

  .  زیر فیض  نیستید بلکه  زیر شریعت چونکه
! ؟ حاشا  زیر فیض  بلکه  نیستیم  زیر شریعت  از آنرو که  بکنیم ؟ آیا گناه ییم گو  چه پس15   

 را   نمایید، شما آنکس ، او را اطاعت  کرده  تسلیم  کسی  بندگی  را به  اگر خویشتن دانید که آیا نمی16
اما 17.   عدالت برای را   اطاعت ، خواه  مرگ  را برای  گناه  هستید، خواه کنید بنده  می  او را اطاعت که

اید   گردیده  تعلیم  صورت  آن ، مطیع  از دل ن اآل  لیکندید،بو  می  گناه  هرچند غالمان شکر خدا را که
  سبب ، به بطور انسان19. اید  گشته  عدالت ، غالمان  آزاد شده و از گناه18 .اید  شده  سپرده  آن  به که

   گناه  برای  و گناه  نجاست  خود را بندگی  اعضای  که نان، زیرا همچ گویم  می  شما سخن  جسم ضعف
زیرا 20.  بسپارید  قدوسیت  برای  عدالت  بندگی  خود را به  نیز اعضای ن اآل سپردید، همچنین

   ثمر داشتید از آن  چه  وقت  آن پس21 .بودید  آزاد می بودید از عدالت  می  گناه  غالمان  که هنگامی
 آزاد   از گناه  چونکه اما الحال22 ؟  است  آنها موت  انجام اید که  از آنها شرمنده نآل ا  که کارهایی

   جاودانی ، حیات عاقبت آن  آورید که  می  قدوسیت اید، ثمر خود را برای  خدا گشته  و غالمان شده
  .  مسیح ا عیسی در خداوند م  جاودانی  خدا حیات ، اما نعمت  است  موت  مزد گناه زیرا که23 . است

  
  

   مادامی که)  گویم  می  سخن  شریعت  با عارفین زیرا که(دانید   آیا نمی  برادران ای7    

 شوهر   به  شریعت  برحسب  منکوحه زیرا زن2 دارد؟   حکمرانی  بر وی ، شریعت  است  زنده  انسان که
   که  مادامی پس3 .زاد شود آ میرد، از شریعت شوهرش ب  شوهرش ، اما هرگاه  است  بسته زنده
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 بمیرد،   شوهرش  هرگاه لکن. شود  می  خوانده  مرد دیگر پیوندد، زانیه  دارد، اگر به  حیات شوهرش
  . نباشد  شود، زانیه  دیگر داده  شوهری  اگر به  که  آزاد است  شریعت از آن

 شدید تا خود   مرده ریعت ش  برای  جسد مسیح ، شما نیز بوساطت  برادران من ، ای بنابراین4   
   که زیرا وقتی5.   خدا ثمر آوریم ، تا بجهت است برخ  از مردگان  با او که  پیوندید، یعنی  دیگری را به

   موت کرد تا بجهت ی م  ما عمل  بود، در اعضای  از شریعت  که  گناهانی ، هوسهای  بودیم در جسم
،   آزاد شدیم ، از شریعت  مردیم  بودیم  بسته  در آن  که زی چی  آن  برای  چون اما الحال6 . ثمر آوریم

  .  حرف  در کهنگی  نه کنیم  می  بندگی  روح  در تازگی  که بحدی
زیرا .   ندانستیم  شریعت  را جز به  گناه بلکه! ؟ حاشا  است  گناه ؟ آیا شریعت  گوییم  چه پس7   

،   جسته  فرصت  از حکم  گناه لکن8 . مورز  طمع  که گفت  نمی ، اگر شریعت دانستم  را نمی  شهوت که
   بدون  از قبل و من9 .  است  مرده  گناه  شریعت  بدون پدید آورد، زیرا  را در من  طمع هر قسم
   برای  که  حکمی و آن10 .  مردم  و من  گشت  زنده ، گناه آمد  حکم  چون ؛ لکن بودم  می  زنده شریعت
   آن  داد و به ، مرا فریب  یافته  فرصت  از حکم زیرا گناه11.  گردید  موت را باعث م  بود، همان حیات

  . مرا کشت
   من  برای  آیا نیکویی پس13 . و نیکو  و عادل  مقدس  و حکم ت اس  مقدس  شریعت خالصه12   
 شد   مرگ  باعث ن م  برای  نیکویی بوسیله.  ظاهر شود  بودنش ، تا گناه  گناه بلکه!  گردید؟ حاشا موت

  . شود  خبیث  بغایت  حکم سبب  به  گناه تا آنکه
  که15 ،  هستم  شده  فروخته و زیر گناه   جسمانی  من ، لکن  است  روحانی  شریعت  که دانیم زیرا می14 

  بجا  دارم  نفرت  از آن  را که  کاری  بلکه کنم  نمی خواهم  می  زیرا آنچه دانم  نمی کنم  می آنچه
   که کنم  می  را تصدیق ، شریعت آورم  بجا می خواهم  نمی  را که  کاری  هرگاه پس16.  آورم می

زیرا 18 .  است  ساکن  در من  که  گناهی  آن  بلکه  نیستم  آن  دیگر فاعل  من و الحال17.  نیکوست
 اما   حاضر است  در من اده ار ، زیرا که  نیست  ساکن  نیکویی  هیچ  در جسدم  یعنی  در من  که دانم می

  خواهم  نمی  را که  بدی ، بلکه کنم  نمی خواهم  می  را که  نیکویی زیرا آن19 .  نی  نیکو کردن صورت
   در من  که  گناه  بلکه  نیستم  آن  دیگر فاعل ، من کنم  می خواهم  را نمی  آنچه  چون پس20 . کنم می

  .  است ساکن
 حاضر   نزد من  بدی  کنم  نیکویی خواهم  می  که  وقتی  که یابم ا می ر  شریعت لهذا این21   
   دیگر در اعضای  شریعتی لکن23.   خدا خشنودم  شریعت  به باطنی   انسانیت زیرا برحسب22.  است
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 در   که  گناه  شریعت  آن سازد به کند و مرا اسیر می  می  منازعه  من  ذهن  با شریعت  که بینم خود می
   رهایی  موت  این  از جسم مرا  که کیست!   هستم ای  مرد شقی  که  بر من وای24 .  است  من ضایاع

 خود   ذهن  به  من  اینکه خالصه.   مسیح  خداوند ما عیسی  بوساطت کنم خدا را شکر می25 بخشد؟
  . را  گناه  خود شریعت  جسم  و اما به کنم  می  خدا را بندگی شریعت

  
  

  زیرا که2 . هستند یسی ع مسیح  در  که  بر آنانی  نیست  قصـاص ـچ هی پس8    

 از  زیرا آنچه3 . آزاد گردانید  و موت  گناه یعت مرا از شر  عیسی  در مسیح  حیات روح  شریعت
   و برای  گناه  جسم  بود، خدا پسر خود را در شبیه  ضعیف  جسم سبب  به  بود، چونکه  محال شریعت

   بحسب  نه  که  گردد در مایانی  کامل  شریعت تا عدالت4  فتوا داد،  در جسم ، بر گناه هد فرستا گناه
  . کنیم  رفتار می  روح  برحسب که بل جسم

   که کنند و اما آنانی  تفکر می  جسم  هستند، در چیزهای  جسم  برحسب  که زیرا آنانی5   
  وح تفکر ر ، لکن  است  موت  تفکر جسم که   جهت از آن6 .  روح  هستند در چیزهای  روح سببرح

   خدا را اطاعت  شریعت ، چونکه  خدا است  دشمنی  تفکر جسم زانرو که7 .  است  و سالمتی حیات
 .توانند خدا را خشنود سازند  نمی هستند،  جسمانی  که و کسانی8 . بکند تواند هم کند، زیرا نمی ینم
   روح  کسی  باشد؛ و هرگاه  خدا در شما ساکن  روح ، هرگاه روح در   نیستید بلکه  شما در جسم لکن9

 و   است  مرده  گناه سبب  به ، جسم  در شما است و اگر مسیح10 .  او نیست  از آن  را ندارد وی مسیح
 برخیزانید در شما   را از مردگان  عیسی  او که و اگر روح11 .  است ، حیات  عدالت سبب ، به حاما رو
   به  خواهد ساخت  شما را نیز زنده  فانی  برخیزانید، بدنهای  را از مردگان  مسیح باشد، او که  ساکن
  .  است  در شما ساکن  خود که روح

زیرا اگر 13 .  نماییم  زیست  جسم  تا برحسب  نیستیم  جسم ، مدیون  برادران  ای بنابراین12   
 همانا  بکشید،  روح  را بوسیله  بدن  اگر افعال  لکن. خواهید مرد  کنید، هرآینه  زیست  جسم برحسب

از 15.  خدایند  پسران شوند، ایشان  می  خدا هدایت  از روح  که  کسانی زیرا همه14.  خواهید زیست
   آن  به اید که  را یافته  پسر خواندگی  روح  شوید بلکه اید تا باز ترسان  را نیافته  بندگی  روح آنرو که
.   خدا هستیم  فرزندان دهد که  می  ما شهادت  بر روحهای  روح همان16 . کنیم  پدر ندا می ای  ابا یعنی

 متهشفصل /  رومیان کتاب



1639 

   مصیبتهای ، اگر شریک  با مسیح ارث  خدا و هم  ورثه  یعنی  هستیم  هم ، وارثان  فرزندانیم و هرگاه17
  .  باشیم  نیز شریک  وی  تا در جالل او هستیم

 در ما ظاهر خواهد   که  جاللی  آن  به  حاضر نسبت  زمان  دردهای  که دانم  می زیرا یقین18   
  ، مطیع زیرا خلقت20 باشد،  خدا می ، منتظر ظهور پسران  انتظار خلقت زیرا که19 .  است شد هیچ
 نیز   خود خلقت در امید که21 گردانید،   را مطیع  آن  بخاطر او که  خود، بلکه  اراده  به  شد، نه بطالت

  دانیم زیرا می22 . شود  خدا شریک  فرزندان  جالل  تا در آزادی  خواهد یافت قید فساد خالصیاز 
   ما نیز که ، بلکه  فقط  این و نه23 .باشند  می  و درد زه  کشیدن  آه در  با هم ن تا اآل  خلقت  تمام که

زیرا 24.  خود  جسم  خالصی  یعنی  در انتظار پسرخواندگی کشیم  می ، در خود آه ایم  را یافته نوبر روح
بیند چرا    کسی ، زیرا آنچه  شد، دیگر امید نیست  امید دیده  چون ، لکن  یافتیم  امید نجات  به که

  . کشیم  می ، با صبر انتظار آن بینیم  نمی  که  را داریم اما اگر امید چیزی25  باشد؟ دیگر در امید آن
باید   می  که  بطوری  دعا کنیم  آنچه کند، زیرا که ا مدد می ما ر  نیز ضعف  روح و همچنین26   

  و او که27.  کرد شود بیان  نمی  که هایی ه نال کند به  می  ما شفاعت  برای  خود روح ، لکن دانیم نمی
   خدا شفاعت  اراده  برحسب  مقدسین  او برای داند زیرا که  را می ، فکر روح  دلهاست کننده تفحص

اند،   شده  او خوانده  اراده دارند و بحسب  می  خدا را دوست  که  آنانی  بجهت  که دانیم و می28. کند می
،   شناخت  از قبل  را که زیرا آنانی29 .باشند  در کار می با هم)  ایشان (  خیریت  چیزها برای همه

   از برادران زاده ست شوند تا او نخ  متشکل  پسرش  صورت  فرمود تا به  معین  را نیز پیش ایشان
 را   خواند ایشان  را که  خواند و آنانی  را هم  فرمود، ایشان  معین  از قبل  را که و آنانی30. بسیار باشد
  . داد  را نیز جالل  گردانید، ایشان  عادل  را که  گردانید و آنانی نیز عادل
 پسر  او که32  ضد ما؟  به کیست  خدا با ما است  ؟ هرگاه  گوییم  چیزها چه  این  به پس31   

 ما   چیز را به مه ه  با وی  نمود، چگونه  ما تسلیم  جمیع  او را در راه ، بلکه  نداشت خود را دریغ
؟   است  کننده  عادل  شود؟ آیا خدا که  خدا مدعی  بر برگزیدگان  که کیست33 نخواهد بخشید؟

 خدا   راست  دست  به ، آنکه  نیز برخاست  مرد بلکه  که  فتوا دهد؟ آیا مسیح  بر ایشان  که کیست34
   جدا سازد؟ آیا مصیبت  مسیح  ما را از محبت  که کیست35 کند؟  می  و ما را نیز شفاعت هست  هم

  بخاطر تو تمام «  که  است  مکتوب چنانکه36 یا خطر یا شمشیر؟   یا عریانی  یا جفا یا قحط یا دلتنگی
   نصرت  امور از حد زیاده  این  در همه بلکه37» . شویم  می  شمرده  ذبحی فندان گوس  و مثل روز کشته

   فرشتگان  و نه  حیات  و نه  موت  نه  که دانم  می زیرا یقین38 . نمود  ما را محبت  او که وسیله، ب یافتیم
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   هیچ  و نه  پستی  و نه ی بلند و نه39   آینده  چیزهای  و نه  حال  چیزهای  قدرتها و نه  رؤسا و نه و نه
   است  عیسی  در خداوند ما مسیح  خدا که  ما را از محبت  که  خواهد داشت  دیگر قدرت مخلوق

  .جدا سازد
  
  

،   مرا شاهد است القدس  در روح  و ضمیر من  نی  و دروغ گویم  می  راست در مسیح9    
   محروم  خود از مسیح  که بودم  می  هم ا راضیزیر3.   است  دائمی  وجع  و در دلم  عظیم  مرا غمی که2

 و  اند و پسرخواندگی  اسرائیلی  ایشان که4  منند،  خویشان  جسم  بحسب  که م برادران  در راه شوم
 ایشانند   از آن  پدران که5 ؛  است ها از آن ایشان  و وعده ت و عباد  شریعت  و عهدها و امانت جالل

  . باد، آمین تا ابداآل  متبارک ، خدای  است  از همه  فوق  شد که  جسم  بحسب  مسیح و از ایشان
  ، اسرائیلیاند  از اسرائیل  که  باشد؛ زیرا همه  شده  خدا ساقط  کالم  که  نیست  چنین ولکن6   
» . خواهند شد  خوانده  تو در اسحاق نسل «  تماماً فرزند هستند؛ بلکه  ابراهیم  نسل و نه7 نیستند،

زیرا 9 .شوند  می  محسوب  از نسل  وعده  فرزندان  خدا نیستند، بلکه ، فرزندان  جسم  فرزندان یعنی8
   این و نه10 . خواهد بود  را پسری  و ساره آمد  خواهم  وقت  چنین  موافق  که  است  این  وعده کالم
 هنوز   که زیرا هنگامی11  شد، له حام  از پدر ما اسحاق نی یع  شخص  از یک  نیز چون  رفْقَه ، بلکه فقط

   از اعمال  شود نه  اختیار ثابت  خدا برحسب ، تا اراده  یا بد نکرده  نیک  بودند و عملی تولد نیافته
   مکتوب چنانکه13» . خواهد نمود بزرگتر کوچکتر را بندگی «  شد که بدو گفته12  نندهک  از دعوت بلکه
  انصافی ؟ آیا نزد خدا بی  گوییم  چه پس14 ». ما عیسو را دشمن ا  داشتم وست را د یعقوب«:  است
   خواهم  و رأفت  کنم  رحم  فرمود بر هر که  خواهم رحم«: گوید  می  موسی زیرا به15! ؟ حاشا است

   از خدای ، بلکه  است  از شتابنده  و نه  کننده  از خواهش  نه الجرم16» .  نمایم  رأفت نمود بر هر که
 خود را در تو   تا قوت  تو را برانگیختم  همین برای«: گوید  می  فرعون  به زیرا کتاب17.  کننده  رحم

کند و هر   می خواهد رحم  را می  هر که بنابراین18 ». ندا شود  جهان  در تمام  من م و تا نا ظاهر سازم
   که کند؟ زیرا کیست  می تدیگر چرا مالم«:  گویی  مرا می پس19. سازد  می خواهد سنگدل  را می که

؟ آیا  کنی  می  با خدا معارضه  که  انسان  ای  تو کیستی  بلکه نی20»  باشد؟  نموده  او مقاومت با اراده
   از یک  ندارد که گر اختیار بر گل یا کوزه21 ؟  ساختی  چرا مرا چنین گوید که  می  صانع  به مصنوع
 خود را ظاهر   غضب  نمود که  اراده و اگر خدا چون22 زد؟ بسا  ذلیل  عزیز و ظرفی ظرفی  خمیره
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  م حل  بود، به  شده  آماده  هالکت  برای  را که  غضب  را بشناساند، ظروف  خویش سازد و قدرت
  از قبل آنها را   که  رحمتی  خود را بشناساند بر ظروف  جالل و تا دولت23  گردید، بسیار متحمل

. ها نیز  از امت  بلکه  از یهود فقط  ما نه  فرمود یعنی و آنها را نیز دعوت24 ، مستعد نمود  جالل برای
   خواند و او را که  خود خواهم  نبودند، قوم  من  قوم  را که آنانی«: گوید  می  هم  در هوشع چنانکه25

تید، در آنجا  نیس  من  شما قوم  شد که  گفته  ایشان  به  که و جایی26.  خود  محبوبه  نداشتم دوست
هرچند عدد  « کند که  ندا می و اشعیا نیز در حق اسرائیل27» . خواهند شد  خوانده  حی  خدای پسران

   خود را تمام زیرا خداوند کالم28 ؛  خواهند یافت  نجات  بقیه  دریا باشد، لکن  مانند ریگ اسرائیل بنی
اگر  «  اخبار نمود که  اشعیا پیش چنانکهو 29 ». خواهد آورد  عمل  به  بر زمین،  ساخته و منقطع

  ». گشتیم  می ه و مانند غمور شدیم  می  سدوم ل مث گذارد، هرآینه  نمی  ما نسلی ربالجنود برای
  ی نمودند، یعن  را حاصل  نرفتند، عدالت عدالت  در پی  که هایی ؟ امت  گوییم  چه پس30   
   عدالت  شریعت تند، بهرف  می  عدالت  شریعت  در پی  که  اسرائیل لکن31 .  است  از ایمان  که عدالتی

 را   آن  اعمال شریعت  از راه  بلکه  ایمان  از راه  نه  که  جهت ؟ از این  سبب از چه32 .نرسیدند
   در صهیون اینک «  که  است  مکتوب چنانکه33.  خوردند  لغزش  مصادم  سنگ  به طلبیدند، زیرا که

  ». نخواهد گردید  آورد، خجل  بر او ایمان  و هر که نهم  می  لغزش خره و ص  مصادم سنگی
  
  

   نجات  برای  اسرائیل نزد خدا بجهت  من  و دعای  من  دل  خوشی  برادران ای10    

   از روی  نه  دارند لکن  خدا غیرت  برای  که دهم  می  شهادت  ایشان زیرا بجهت2.   است ایشان
   کنند، مطیع  خود را ثابت خواستند عدالت ، می  خدا را نشناخته  عدالت ن چو زیرا که3.  معرفت
   ایمان  که  هر کس  برای  عدالت  بجهت  شریعت  انجام  است  مسیح زیرا که4 . خدا نگشتند عدالت
  .آورد

  خواهد  کند، در این عمل   این  به هر که « کند که  می  را بیان  شریعت  عدالت زیرا موسی5   
   آسمان  به  که در خاطر خود مگو کیست « گوید که  می  بدینطور سخن  ایمان  عدالت لکن6 ». زیست

 را از   تا مسیح  کند یعنی  نزول  هاویه  به  که یا کیست7 را فرود آورد،   تا مسیح صعود کند یعنی
   یعنی  تو است  در قلب و  نزد تو و در دهانت کالم « گوید؟ اینکه  می  چه لکن8» . برآورد مردگان

 و   کنی  خداوند را اعتراف  خود عیسی  زبان زیرا اگر به9» . کنیم  می  وعظ  آن  به  که  ایمان  کالم این
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   دل  به چونکه10.   یافت  خواهی  برخیزانید، نجات  خدا او را از مردگان  که  آوری  خود ایمان در دل
هر «گوید   می و کتاب11.   نجات شود بجهت  می  اعتراف  زبان  به و  عدالت شود برای  می  آورده ایمان
   همان  که  نیست  تفاوتی  در یهود و یونانی زیرا که12» . نخواهد شد  آورد خجل  او ایمان  به که

   نام زیرا هر که13. خوانند  او را می  نام  که  همه  برای  و دولتمند است  است خداوند، خداوند همه
  .  خواهد یافت  را بخواند نجاتخداوند
   کسی  آورند به  ایمان اند؟ و چگونه  نیاورده  او ایمان  به  را که  بخوانند کسی  چگونه پس14   

   فرستاده  کنند جز اینکه  وعظ و چگونه15؟   واعظ  بشنوند بدون اند؟ و چگونه  خبر او را نشنیده که
  هدهند و ب  می  بشارت  سالمتی  به  که  آنانی  پایهای ا است زیب چه «  که  است  مکتوب شوند؟ چنانکه

خداوندا «گوید   نگرفتند زیرا اشعیا می  را گوش  بشارت  همه لکن16 ».دهند  می  نیکو مژده چیزهای
  لکن18.  خدا  از کالم  و شنیدن  است  از شنیدن لهذا ایمان17»  اخبار ما را باور کرد؟  که کیست

 تا  ن ایشا  منتشر گردید و کالم  جهان  در تمام  ایشان صوت«:  شنیدند نشنیدند؟ البته آیا  گویم می
 شما را  من«: گوید  می  موسی اند؟ اول  ندانسته  آیا اسرائیل گویم و می19 ». رسید  مسکون  ربع اقصای

و 20 ».  ساخت واهم خ  شما را خشمگین فهم  بی  و بر قوم  نیست  امتی  که  آن  به آورم  می  غیرت به
 مرا   که  کسانی  نبودند مرا یافتند و به  من  طالب  که آنانی: گوید ، می  کرده اشعیا نیز جرأت
   خود را دراز کردم  روز دستهای تمام«: گوید  می اما در حق اسرائیل21 ». ردیدمنطلبیدند ظاهر گ

  ». و مخالف   نامطیع  قومی سوی به
  
  

 از   نیز اسرائیلی  من زیرا که!  خود را رد کرد؟ حاشا ا خدا قوم آی گویم  می پس11    

.   است  بود، رد نفرموده  شناخته  از قبل  خود را که خدا قوم2 .  هستم  بنیامین  از سبط براهیماوالد ا
  که3 کند  می  از خدا استغاثه اسرائیل بر  گوید، چگونه  می  چه  در الیاس  کتاب دانید که آیا نمی

   من  در قصد جان و ام  مانده  تنهایی  به اند و من  تو را کنده  و مذبحهای  تو را کشته خداوندا انبیای«
   به  که  داشتم  خود نگاه  هزار مرد بجهت هفت « گوید؟ اینکه  می  بدو چه  وحی لکن4 ؟»باشند نیز می
.   است  مانده  اختیار فیض  بحسب ی حاضر نیز بقیت  در زمان  همچنین پس5 .»اند  زانو نزده لنزد بع

  اما اگر از اعمال.   نیست  دیگر فیض  فیض  وگرنه  نیست  دیگر از اعمال  است  فیض و اگر از راه6
  .  نیست  دیگر عمل  واال عمل  نیست  دیگر از فیض است
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  گزیدگان بر ، لکن  است طلبد نیافته  می  را که  آنچه  اسرائیل ؟ اینکه  مقصود چیست پس7   
آلود   خواب  روح خدا بدیشان «  که  است  مکتوب چنانکه8 گردیدند؛   سختدل ماندگان یافتند و باقی
   برای  ایشان مائده « گوید که و داود می9» . نشنود تا امروز  که  نبیند و گوشهایی  که داد چشمانی

 را   ایشان  تار شود تا نبینند و پشت ن ایشا چشمان10  باد؛  و عقوبت  مصادم  و سنگ ام و د  تله ایشان
  ».  گردان دائما خم
ها   امت  به  نجات  ایشان  از لغزش بلکه!  خوردند تا بیفتند؟ حاشا  آیا لغزش گویم  می پس11   

   گردید و نقصان  جهان  دولتمندی  ایشان  لغزش  چون پس12 . پدید آورد  غیرت رسید تا در ایشان
ها   امت  شما ای زیرا به13 . خواهد بود  ایشان  زیادتر پری  چند مرتبه ها، به ت ام  دولتمندی ایشان
تا 14 ، نمایم  خود را تمجید می  خدمت باشم ها می  امت  رسول  که  روی  از این پس.  گویم  می سخن

   ایشان نزیرا اگر رد شد15 .  را برهانم  از ایشان  و بعضی  آورم  غیرت  خود را به  جنس شاید ابنای
  !  از مردگان  خواهد شد؟ جز حیات  چه  ایشان  شد، باز یافتن  عالم مصالحت

. ها  شاخه ، همچنان  است  مقدس  ریشه  و هرگاه  خمیره ، همچنان  است  نوبر مقدس و چون16   
  یشهر ر و د  در آنها پیوند گشتی  بودی  بری  زیتون  شدند و تو که ها بریده  از شاخه  بعضی و چون17

   بلکه  نیستی  ریشه  تو حامل  و اگر فخر کنی ها فخر مکن بر شاخه18 ،  شدی  شریک  زیتون و چربی
  آفرین20» ؟  پیوند شوم  شدند تا من ها بریده شاخه «  که گویی  می پس19 . تو است   حامل ریشه
زیرا اگر 21 !  بترس  بلکه مباشمغرور .  هستی پایدار   ایمان  شدند و تو محض  بریده ایمانی  بی بجهت

   و سختی  مهربانی پس22.  نخواهد کرد  نفرمود، بر تو نیز شفقت  شفقت  طبیعی های خدا بر شاخه
 واال   باشی  ثابت  برتو اگر در مهربانی  افتادند، اما مهربانی  که  بر آنانی  نما؛ اما سختی خدا را مالحظه
 نمانند باز پیوند خواهند شد، زیرا خدا  ایمانی  نیز در بی ایشانو اگر 23.  شد  خواهی تو نیز بریده
  ، برخالف  شده  بریده  بری  طبیعی زیرا اگر تو از زیتون24 .دیگر بپیوندد را بار   ایشان  که قادر است

وند  پی  خویش اند در زیتون  طبیعی  که  زیادتر آنانی  چند مرتبه ، به  نیکو پیوند گشتی  زیتون  به طبع
  .خواهند شد

   مبادا خود را دانا انگارید که خبر باشید که  سر بی  شما از این خواهم  نمی  برادران زیرا ای25   
  و همچنین26.   است  گشته  طاری  از اسرائیل  بر بعضی ها درنیاید، سختدلی  امت  پری  که مادامی
 ظاهر  ای  دهنده  نجات از صهیون «  که  است  مکتوب ، چنانکه  خواهند یافت  نجات  اسرائیل همگی

   که نی در زما  با ایشان  عهد من  است و این27 ؛  خواهد برداشت  را از یعقوب نیدی خواهد شد و بی
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خاطر اجداد   اختیار به  نظر به اند، لکن  شما دشمنان  بجهت  انجیل نظر به28 ».  را بردارم گناهانشان
   شما در سابق  که زیرا همچنان30.   نیست  خدا بازگشتن ها ودعوت در نعمت زیرا که29 .محبوبند
   نافرمان ن نیز اآل  ایشان همچنین31  یافتید،  رحمت  ایشان  نافرمانی سبب  به ن خدا نبودید و اآل مطیع

   را در نافرمانی زیرا خدا همه32 . شود  نیز رحم  بر ایشان  بر شما است  که  رحمتی شدند تا بجهت
  . فرماید  رحم  تا بر همه  است ستهب

  وق او و ف  احکام  است چقدر بعید از غوررسی!  خدا  و علم  و حکمت  دولتمندی  عمق زهی33   
 مشیر او   باشد؟ یا که سته خداوند را دان  رأی  که زیرا کیست34 !  وی  طریقهای  است از کاوش

 او و تا او   از او و به زیرا که36  شود؟  او باز داده به تا   داده بدو  چیزی  جسته  سبقت یا که35 ؟ شده
  .  باد، آمین باد جالل؛ و او را تا ابداآل  چیز است همه

  
  

 خود را   بدنهای  که کنم  خدا استدعا می  رحمتهای ، شما را به  برادران لهذا ای12    

   جهان  این و همشکل2 .  است شما  معقول  عبادت نید که خدا بگذرا  پسندیده  مقدس  زنده قربانی
   نیکوی  اراده  کنید که  دهید تا شما دریافت  خود را تبدیل  خود صورت  ذهن  تازگی  به مشوید بلکه

  .  خدا چیست  کامل پسندیده
   فکرهای  که گویم  از شما را می ، هر یکی  است  عطا شده  من  به  که  فیضی  آن زیرا به3   

   خدا به  که  ایمان  بهره  آن  اندازه  فکر نمایید، به  اعتدال  به  مکنید بلکه  است سته شای بلندتر از آنچه
ا  ر  و هر عضوی  بسیار داریم  اعضای  بدن  در یک  که زیرا همچنان4.   است  فرموده  قسمت هر کس

 . یکدیگر ایاعض ، اما فردا  در مسیح  جسد هستیم ، یک  بسیاریم  ما که همچنین5 ،  کار نیست یک
   موافقت  برحسب  نبوت  شد، خواه  ما داده  به  که  فیضی  بحسب  داریم  مختلف  نعمتهای  چون پس6

،   سخاوت  به ، یا بخشنده  در موعظه یا واعظ8،   در تعلیم ، یا معلم  در خدمتگزاری یا خدمت7،  ایمان
  . سرور  به کننده  اجتهاد، یا رحم یا پیشوا به

 یکدیگر   برادرانه با محبت10.  بپیوندید  نیکویی  کنید و به  نفرت از بدی. ریا باشد  بی محبت9   
 نورزید و در  در اجتهاد کاهلی11 . بنماید  را بیشتر از خود اکرام  دیگری  دارید و هر یک را دوست

ر دعا  صابر و د بتدر امید مسرور و در مصی12.  نمایید ، خداوند را خدمت  شده  سرگرم روح
  برکت14.  باشید  ساعی  کنید و در مهمانداری  مقدسین  در احتیاجات مشارکت13 . باشید مواظب
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 و   کنید با خوشحاالن خوشی15 . مکنید  بطلبید و لعن نند؛ برکت بر شما جفا ک  که بطلبید بر آنانی
   بلند فکر مکنید بلکه یزهای باشید و در چ  فکر داشته  یکدیگر همان برای16.   نمایید با ماتمیان ماتم

  پیش.  مرسانید  بدی  بدی  عوض  را به کس هیچ17.  نمایید و خود را دانا مشمارید مدارا با ذلیالن
   صلح  به  خلق  با جمیع خود  بقدر قوه  است اگر ممکن18 . نیکو بینید  کارهای  تدارک ردم م جمیع

   است  دهید، زیرا مکتوب  را مهلت  خشم د بلکه خود را مکشی  انتقام  محبوبان ای19 .بکوشید
   تو گرسنه اگر دشمن « پس20 ». داد  جزا خواهم من   است  من  از آن  انتقام گوید که خداوند می«

   بر سرش  آتش  اخگرهای  کنی  نما زیرا اگر چنین ، سیرابش  است  و اگر تشنه باشد، او را سیر کن
  . ساز  مغلوب  نیکویی  را به  بدی  مشو بلکه دی ب مغلوب21» .  انباشت خواهی

  
  

  و  جز از خدا نیست قدرتی  زیرا که  برتر بشود،  قدرتهای  مطیع هر شخص13    

 با   نماید، مقاومت  مقاومت  با قدرت  هر که حتی2.   است  شده  خدا مرتب  از جانب  هست  که آنهایی
 نیکو را   عمل زیرا از حکام3 . بر خود آورد ند، حکم ک  مقاومت  باشد و هر که  خدا نموده ترتیب
 از   که  کن ، نیکویی  نشوی  ترسان  قدرت  از آن  که خواهی  اگر می پس.  بد را  عمل  بلکه  نیست خوفی

  ، بترس  کنی  بدی  هرگاه ؛ لکن  نیکویی  تو به  برای  خداست زیرا خادم4 .  یافت ی خواه او تحسین
. کشد  می  از بدکاران  انتقام  و با غضب  خداست دارد، زیرا او خادم  برنمی ا عبث شمشیر ر چونکه

  زیرا که6 . ضمیر خود نیز سبب  به  بلکه  فقط  غضب سبب  به  نه  او شوی  مطیع  که  است لهذا الزم5
  حق هرکس  پس7 . امر هستند  در همین دا و مواظب خ  خدام دهید، چونکه  نیز می  باج  سبب  این به

 و   مستحق ترس  را به  و ترس  مستحق جزیه  را به  و جزیه  مستحق باج  را به باج:  او ادا کنید را به
  .  مستحق عزت  را به عزت

 را   دیگری  که  با یکدیگر، زیرا کسی  نمودن  محبت  مشوید جز به  چیزی  به  احدی مدیون8   
  ، شهادت  مکن ، دزدی  مکن ، قتل زنا مکن « زیرا که9 . باشد  را بجا آورده اید، شریعت نم محبت
  همسایه «  که  کالم  در این  است  شامل ، همه  هست  دیگر که و هر حکمی»  مورز ، طمع  مده دروغ

   شریعت  تکمیل  محبت کند پس  نمی  خود بدی  همسایه  به محبت10 ». نما د محبت خو خود را چون
  . است
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   ما را باید از خواب  که  است  رسیده  ساعت  الحال دانید که  را می  وقت و خصوصاً چون11   
 شد   منقضی شب12.   آوردیم  ایمان  که  وقتی  آن از  ما نزدیکتر است  نجات ن اآل  زیرا که بیدار شویم

 رفتار  یستگیو با شا13 .  نور را بپوشیم ، اسلحه  کرده  را بیرون  تاریکی  اعمال پس.  آمد و روز نزدیک
   مسیح  عیسی بلکه14 و حسد؛   و فجور و نزاع  در بزمها و سکرها و فسق  در روز، نه  چنانکه کنیم

  . نبینید  تدارک  جسمانی  شهوات خداوند را بپوشید و برای
  
  

 در   محاجه  برای  نه  باشد بپذیرید، لکن  ضعیف  در ایمان  را که و کسی14    

  پس3. خورد  می  بقول  است  ضعیف  چیز را باید خورد اما آنکه  همه  دارد که  ایمان یکی2 . مباحثات
 .  است  را پذیرفته نکند زیرا خدا او  حکم  بر خورنده  را حقیر نشمارد و ناخورنده  ناخورنده خورنده

  لیکن. شود  می  یا ساقط  خود ثابت ؟ او نزد آقای کنی  می  دیگر حکم  کسی  بر بنده  که تو کیستی4
  . نماید  او را ثابت  که استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است

 هر  پس. شمارد  هر روز را برابر می داند و دیگری  بهتر می  روز را از دیگری  یک یکی5   
  دارد و آنکه  می داند بخاطر خداوند عزیزش  روز را عزیز می آنکه6 . بشود  خود متیقن  در ذهن کس

خورد زیرا   خداوند می خورد برای  می دارد؛ و هر که  خداوند نمی  برای دارد هم یروز را عزیز نم
زیرا 7 .گوید میخورد و خدا را شکر   خداوند نمی خورد برای  نمی گوید، و آنکه خدا را شکر می

   برای  کنیم زیرا اگر زیست8. میرد  خود نمی  به کس ند و هیچک  نمی  خود زیست  از ما به احدی
،   بمیریم واه، خ  باشیم  زنده  خواه پس.  میریم  خداوند می  برای  و اگر بمیریم کنیم  می اوند زیستخد

.  کند  سلطنت  و مردگان  تا بر زندگان  گشت  مرد و زنده  مسیح  همین زیرا برای9 .  خداوندیم از آن
  ؟ زانرو که شماری  را حقیر می؟ یا تو نیز چرا برادر خود کنی  می  تو چرا بر برادر خود حکم لکن10

   خودم  حیات گوید به خداوند می «  است زیرا مکتوب11.  شد  حاضر خواهیم  مسند مسیح  پیش همه
   هر یکی پس12 ». خدا اقرار خواهد نمود  به انی خواهد شد و هر زب  خم  نزد من  هر زانویی  که قسم

  . خدا خواهد داد  خود را به از ما حساب
   لغزشی یا  مصادم  سنگی  کسی  اینکه  کنید به  حکم  بلکه  نکنیم  بر یکدیگر حکم بنابراین13   
 خود   چیز در ذات  هیچ  که دارم  می  خداوند یقین  و در عیسی دانم می14 . برادر خود ننهد در راه
  یرا هرگاهز15 .  است  او نجس  پندارد؛ برای جس را ن  آن  که  کسی  آن  جز برای  نیست نجس
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   مساز کسی  خود هالک  خوراک به.  کنی  رفتار نمی  محبت  شود، دیگر به  آزرده  خوراک  به برادرت
 و  کل خدا ا زیرا ملکوت17.  شما را بد گویند  نیکویی د که مگذاری پس16 . او بمرد  در راه  مسیح را که
  ر خدمت امو  در این زیرا هر که18 . القدس  در روح  و خوشی  سالمتی و  عدالت  بلکه  نیست شرب
   و بنای  منشأ سالمتی  را که  اموری  آن پس19.   است  مردم  خدا و مقبول را کند، پسندیده مسیح

  . نمایید  پیروی یکدیگر است
   برای  بد است ، لیکن  است  چیز پاک  همه البته.  مساز  کار خدا را خراب  خوراک بجهت20   

   که  نکردن  و کاری  ننوشیدن  و شراب  نخوردن گوشت21. خورد  می  لغزش رای ب  که  شخص آن
 در   خودت  برای ؟ پس  داری آیا تو ایمان22.   باشد نیکو است  برادرت ا ضعف ی  ایذا یا لغزش باعث

  کنل23. شمارد  نیکو می  نکند در آنچه  بر خود حکم  که  کسی  را بدار، زیرا خوشابحال حضور خدا آن
   گناه  نیست  از ایمان چهخورد؛ و هر   نمی  ایمان شود، زیرا به  می  شک دارد اگر بخورد ملزم آنکه
  . است

  

 خود را   و خوشی  بشویم  را متحمل  ناتوانان ، ضعفهای  توانا هستیم و ما که15    

زیرا 3.  ا نیکو است بن  برای  در آنچه بسازد  خود را خوش  از ما همسایه هر یکی2 .  نباشیم طالب
 تو  ندگانکن  مالمت مالمتهای «  است  مکتوب  چنانکه بود، بلکه می ن  خود را طالب  نیز خوشی مسیح
   شد تا به  ما نوشته  تعلیم  شد، برای  مکتوب  از قبل  که  چیزهایی زیرا همه4» . گردید  طاری بر من

  .  امیدوار باشیم  کتاب صبر و تسلی
   با یکدیگر یکرأی  عیسی  مسیح  عطا کناد تا موافق  شما را فیض  صبر و تسلی  خدای ناآل5   
  . را تمجید نمایید  مسیح ، خدا و پدر خداوند ما عیسی  شده  و یکزبان تا یکدل6 .باشید

  گویم زیرا می8 . خدا  جالل  برای  ما را پذیرفت نیز  مسیح  یکدیگر را بپذیرید، چنانکه پس7   
ها  و تا امت9  گرداند،  اجداد را ثابت های  خدا تا وعده  راستی  گردید بجهت  ختنه  خادم ح مسی عیسی

   تو را در میان  جهت از این «  که  است  مکتوب  او چنانکه  رحمت سبب خدا را تمجید نمایند به
 او  ها با قوم  امت ای«گوید  و نیز می10 ». خواند  خواهم  تو تسبیح  نام  کرد و به ها اقرار خواهم امت

   قومها او را مدح مامی ت ها خداوند را حمد گویید و ای  امت  جمیع ای«و ایضاً 11» . شوید شادمان
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  ها مبعوث  امت  حکمرانی  برای  یسا خواهد بود و آنکه ریشه « گوید که و اشعیا نیز می12 ».نمایید
  ». خواهد بود ها بر وی شود، امید امت

   قوت  پر سازد تا به  در ایمان  و سالمتی  خوشی  امید، شما را از کمال  خدای ناآل13   
  . گردید  در امید افزوده القدس روح

 مملو و پر از   خود از نیکویی  که دانم  می  شما یقین ، خود نیز درباره  برادران من  ای لکن14   
   بسیار جسارت  برادران ای  لیکن15.  یکدیگر هستید  نمودن  و قادر بر نصیحت  معرفت کمال

  به خدا   که  فیضی  آن سبب  به  نمایم  تا شما را یادآوری  نوشتم  شما جزئی  خود نیز به ، من ورزیده
 تا   خدا را بجا آورم  انجیل ها و کهانت  امت  برای  شوم  مسیح  عیسی تا خادم16 ،  است  بخشیده من

 خدا فخر   کارهای در  عیسی  مسیح  به پس17 . القدس  روح به   شده فتد، مقدس ا ها مقبول  امت هدیه
   عمل  به  من  بواسطه  مسیح  که  اموری  جز در آن  بگویم  سخنی  که کنم  نمی زیرا جرأت18 . دارم

  بحدی.  خدا  روح  قوت  و به  و معجزات  آیات  قوت به19 ،  و فعل ها در قول  امت  اطاعت آورد، برای
   که  بودم اما حریص20 .  نمودم  را تکمیل مسیح   بشارت  اَلیرکون  تا به  دور زده رشلیم از او که

 .  بنا نمایم بادا بر بنیاد غیری بود، م  یافته  شهرت  مسیح  اسم  که  در جایی ، نه  بدهم  چنان بشارت
 نشنیدند،   که نی کسا خبر او را نیافتند، خواهند دید و  که آنانی «  است  مکتوب  چنانکه بلکه21

  .  شدم  نزد شما ممنوع ز آمدن بارها ا بنابراین22 ».خواهند فهمید
   مشتاق  که  بسیار است  و سالهای  نیست  دیگر جایی  ممالک  مرا در این ن اآل  چون لکن23   
   که میدوار هستم آمد زیرا ا  نزد شما خواهم ، به پانیا سفر کنم اس  به هرگاه24 ، ام  نزد شما بوده آمدن

ا  شم  از مالقات  نمایید، بعد از آنکه  مشایعت  سوی  آن  و شما مرا به  کنم شما را در عبور مالقات
   اهل زیرا که26 .  کنم  را خدمت  تا مقدسین هستم   اورشلیم  عازم ن اآل لکن25 .  سیر شوم اندکی

 رضا  بدین27 د، بفرستن  اورشلیم  مقدسین فلسین م  برای  زکاتی  دیدند که  مصلحت  و اخائیه مکادونیه
مند   بهره  ایشان ها از روحانیات  امت  چون  هستند زیرا که  ایشان  مدیون  که دادند و بدرستی
 و   دهم  را انجام  این  چون پس28 . را بکنند  ایشان  نیز خدمت یات در جسمان  شد که گردیدند، الزم

 نزد شما   به  که  وقتی دانم و می29 . آمد نیا خواهم اسپا  شما به ، از راه  کنم  ختم  ثمر را نزد ایشان این
  . آمد  خواهم  مسیح  انجیل  برکت ، در کمال آیم

   محبت  و به  مسیح  بخاطر خداوند ما عیسی  که  دارم ، از شما التماس  برادران  ای لکن30   
 و   رستگار شوم  یهودیه تا از نافرمانان31 د وجهد کنید، نزد خدا در دعاها ج  من ، برای) القدس( روح
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 و با   برسم نزد شما  خدا با خوشی  اراده تا برحسب32  افتد،  مقدسین  مقبول ر اورشلیم د  من خدمت
   شما باد، آمین  با همه  سالمتی و خدای33 .  یابم شما استراحت

  
  

تا 2  سپارم  شما می ، به کنخریا است در   کلیسای  خادمه  را که و خواهر ما فیبی16    

 باشد او را   شما محتاج  به  که  بپذیرید و در هر چیزی  مقدسین او را در خداوند بطور شایسته
  .نمود  می  را و خود مرا نیز معاونت  او بسیاری  کنید، زیرا که اعانت

   من  جان  در راه که4   عیسی  در مسیح  من ال، همکارانکیکال و ا پرس  برسانید به سالم3   
. ها  امت  کلیساهای  همه ، بلکه  هستم  ایشان  ممنون  تنهایی  به  من  خود را نهادند و نه گردنهای

   سالم  نوبر آسیاست سیح م  برای  را که  اپینطس  من  و حبیب  است  ایشان  در خانه کلیسا را که5
   و یونیاس و اندرونیکوس7.  گویید کشید، سالم بسیار   شما زحمت  برای  را که و مریم6 .رسانید
 از   هستند و قبل  رسوالن  مشهور در میان  نمایید که بودند سالم  اسیر می  با من  مرا که خویشان

  و اوربانـس9.  رسانیـد ، سالم  است  من  در خداوند حبیب  را که و امپلیاس8.  شدند  در مسیح من
   شده  آزموده و اپلیس10.  نمایید  مرا سالم  حبیب  و استاخیس  است یـق رف  با مـا در کار مسیـح که

 را   هیردیون  من و خویش11.  برسانید  ارستبولـس را سالم  خانه  برسانیـد و اهـل  را سالم در مسیح
طریفینا و 12 . رسانید  در خداوند هستند سالم  که نرگسوس   خانه  را از اهل  دهید و آنانی سالم

ند  در خداو  را که  محبوبه  گویید؛ و پرسیس اند سالم  کشیده  در خداوند زحمت ریفوسا را کهطَ
  . بگویید  در خداوند و مادر او و مرا سالم  برگزیده و روفس13 . دهید  بسیار کشید سالم زحمت

ایشـاننـد  بـا   کـه  و برادرانـی  و هرمیــس  و پطروبـاس  و هرماس  را و فلیکون اسنکریطس14 
 با   که  مقدسانی  و همه  و اولمپاس  و خواهرش  و نیریاس  را و جولیـه فیلولکـس15.  نمایید سالم

   مسیح  کلیساهـای و جمیـع.  نماییـد  سالم  مقدسانه  بوسه و یکدیگر را به16 . برسانید ایشانند سالم
  .فرستند  می شما را سالم

   و لغزشهای  منشأ تفاریق  را که  کسانی  آن کنم تدعا می از شما اس  برادران  ای لکن17   
  زیرا که18 . نمایید  اجتناب نید و از ایشان ک باشند، مالحظه اید می  شما یافته  که  تعلیمی  آن مخالف
 نیکو و   الفاظ  خود را و به  شکم کنند بلکه  نمی  را خدمت  مسیح  خداوند ما عیسی  اشخاص چنین

   یافته  شهرت  مردم  شما در جمیع  اطاعت زیرا که19. فریبند  را می دالن  ساده  دلهای ن شیری سخنان
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  دل  ساده  دانا و در بدی  در نیکویی  که  دارم  این اما آرزوی.   شما مسرور شدم  درباره پس.  است
  .باشید

  . شما خواهد سایید  را زیر پایهای  شیطان  بزودی  سالمتی و خدای20   
  . با شما باد  مسیح  خداوند ما عیسی یض ف  
   منند شما را سالم ن خویشا  که  و سوسیپاطرس  و لوقا و یاسون  همکار من تیموتاؤس21   

 مرا و   که قایوس23 . گویم  می ما را در خداوند سالم، ش  رساله ، کاتب  طرتیوس من22 .فرستند می
 برادر  دار شهر و کوارطس  خزینه و ارسطس. فرستد ی م ، شما را سالم  است  کلیسا را میزبان تمام
 و   من  بشارت  شما را استوار سازد، برحسب  که قادر است   او را که ناآل24 .فرستند  می  شما سالم به

   درحال لکن25  بود،  مخفی  ازلی  از زمانهای ه ک  سری  آن  کشف ، مطابق  مسیح  عیسی موعظه
   اطاعت ها بجهت  امت  جمیع  به  سرمدی  خدای  فرموده  انبیا برحسب  کتب  شد و بوسیله مکشوف

  .  باد، آمین باد جالل تا ابداآل  مسیح  عیسی  وحید را بوسیله  حکیم خدای26 آشکارا گردید،  ایمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مشانزدهفصل /  رومیان کتاب



1651 

   قرنتیان   به  رسول پولس  اول  رساله
  
  

   برادر،  و سوستانیس  مسیح   عیسی  شده  خدا رسول خوانده  اراده  به پولس1    

   خوانده  تقدس  برای  که  عیسی  در مسیح ، از مقدسین  است  در قرنتس  خدا که  کلیسای به2   
ما و ) وندخدا ( خوانند که  را می  مسیح  خداوند ما عیسی  در هرجا نام  که  کسانی اند، با همه شده

  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  جانب از  و سالمتی فیض3 .  است ایشان) خداوند(
   عیسی  در مسیح  خدا که  فیض  آن  شما برای  درباره کنم  شکر می  خود را پیوسته خدای4   

 و در هر  ید، در هر کالما  دولتمند شده زیرا شما از هرچیز در وی5 ،  است  شـده شمـا عطا به
 نیستید   ناقص  بخشش  در هیچ  که بحدی7 ر شما استوار گردید، د  مسیح ادت شه چنانکه6 . معرفت

 آخر استوار خواهد   او نیز شما را تا به که8 .باشید  می  مسیح خداوند ما عیسی  و منتظر مکاشفه
   شما را به  که  خدایی  است امین9 . باشید مالمت  بی  مسیح ما عیسیفرمود تا در روز خداوند 

  .  است  خداوند ما خوانده  مسیح ی پسر خود عیس شراکت
   سخن  یک  همه  که  مسیح  خداوند ما عیسی  نام  به  از شما استدعا دارم  برادران  ای لکن10   

   ای زیرا که11 . شوید  کامل  رأی  فکر و یک  یک در  شما نباشد، بلکه  در میان گویید و شقاق
   شما پیدا شده ها در میان نزاع  رسید که  من ما خبر به ش  درباره  خلوئی  خانه ، از اهل برادران من

 از کیفا،  ، و من  از اپلس ، و من  هستم  از پولس  من گوید که  از شما می  هریکی  اینکه غرض12 . است
   پولس  نام  گردید؟ یا به  شما مصلوب  در راه  شد؟ یا پولس  منقسم آیا مسیح13.   از مسیح و من

 ،  و قایوس س جز کرسپ  از شما را تعمید ندادم  یکی  هیچ  که کنم خدا را شکر می14 تعمید یافتید؟
 و دیگر   را نیز تعمید دادم  استیفان و خاندان16 .  خود تعمید دادم  نام  به د که گوی  مبادا کسی که15

 تا   بلکه تعمید دهم تا   مرا فرستاد، نه  مسیح زیرا که17 .  باشم  را تعمید داده  کسی  که یاد ندارم
  . شود  باطل  مسیح  مبادا صلیب  کالم  حکمت  به ، نه  رسانم بشارت
   قوت  هستیم  ناجیان  نزد ما که ، لکن  است  حماقت  هالکان  برای زیرا ذکر صلیب18   
  . خداست
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  کجا است20 ».  را نابود گردانم  فهیمان فهم و   سازم  حکما را باطل حکمت«:   است زیرا مکتوب19
؟   است  نگردانیده  را جهالت  جهان  دنیا؟ مگر خدا حکمت  این ؟ کجا مباحث ؟ کجا کاتب حکیم

 رضا   خدا نرسید، خدا بدین  معرفت  خود به  از حکمت  حکمت خدا، جهان  برحسب  چون زیرا که21
 و خواهند  می  آیتی یهود چونکه22 . بخشد  را نجات ، ایمانداران ظه جهالت موع  بوسیله داد که
 و   یهود را لغزش  که کنیم  می  وعظ  مصلوب  مسیح  ما به لکن23 . هستند  حکمت  طالب یونانیان

 خدا و  ت قو  مسیح  یونانی  یهود و خواه  را خواه  شدگان  دعوت لکن24 .  است ها را جهالت تام
  .، تواناتر  خدا از مردم  و ناتوانی ت حکیمتر اس  خدا از انسان  جهالت زیرا که25 .  خدا است حکمت
 نیستند و   حکیم  جسم  بحسب  بسیاری  نمایید که  خود را مالحظه  دعوت  برادران زیرا ای26   
 را برگزید تا حکما را رسوا سازد و   جهان  خدا جهال بلکه27 .  نی  شریف  و بسیاری  توانا نی بسیاری

 را خدا برگزید،   دنیا و محقران و خسیسان28  را رسوا سازد، انایانگزید تا تو را بر  عالم خدا ناتوانان
 از او شما  لکن30 .کند در حضور او فخر ن  بشری تا هیچ29.  گرداند  نیستیها را تا هستیها را باطل بلکه

.  و فدا  قدوسیت  و عدالت  است  شده  شما حکمت  خدا برای  از جانب  که  مسیح هستید در عیسی
  . فخر کند در خداوند فخر نماید  هر که  است  مکتوب نانکهتا چ31
  
  

   نیامدم  یا حکمت  کالم ، با فضیلت  نزد شما آمدم  به ، چـون  برادران  ای و مـن2    

   باشم  شما دانسته  در میان  چیزی  که  نکردم زیرا عزیمت2 . نمودم  می  خدا اعالم سر  شما را به چون
  و کالم4 ، شما شدم بسیار نزد   و لرزش  و ترس  در ضعف و من3 .  را مصلوب و او  مسیح جز عیسی

   شما در حکمت تا ایمان5 ، قوت و   روح  برهان  به  نبود، بلکه  حکمت  مقنع  سخنان  به  من و وعظ
  . خدا  در قوت  نباشد بلکه انسان

   از روسای  و نه  نیست  عالم از این   که ، اما حکمتی  نزد کاملین کنیم  می  بیان  حکمتی لکن6   
   مخفی  حکمت  آن ، یعنی کنیم  می  بیان  خدا را در سری  حکمت بلکه7 .گردند  می  زایل  که  عالم این

 را   آن  عالم  این  از رؤسای  احدی که8 ما مقدر فرمود،   جالل  از دهرها برای  خدا پیش را که
:   است  مکتوب  چنانکه بلکه9. کردند  نمی  را مصلوب ند جاللدانستند خداو  زیرا اگر می ندانست

   خدا برای  آنچه  خطور نکرد، یعنی خاطر انسانی  نشنید و به  ندید و گوشی  چشمی  را که چیزهایی«
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  ، زیرا که  است  نموده  خود بر ما کشف  روح اما خدا آنها را به10 ».  است ا کرده خود مهی دوستداران
  .کند  می  خدا را نیز تفحص  عمقهای  چیز حتی  همه روح

. باشد  می  در وی  که  انسان  را بداند جز روح  امور انسان  که  از مردمان زیرا کیست11   
،  ایم  را نیافته  جهان  ما روح لیکن12 . خدا ، جز روح  است  ندانسته کس  نیز امور خدا را هیچ همچنین

   آنها را نیز بیان که13 .  بدانیم  است  ما عطا فرموده ه خدا ب  تا آنچه  از خداست  که  روح  آن بلکه
آموزد و   می القدس  روح آنچه   به ، بلکه  انسان  از حکمت  شده  آموخته  سخنان  به  نه کنیم می

 نزد   کهپذیرد زیرا  خدا را نمی  امور روح  نفسانی اما انسان14 . نماییم  می را با روحانیها جمعروحانیها 
 در   روحانی  شخص لکن15 .شود  می  آنها از روح  زیرا حکمتواند فهمید  و آنها را نمی  است او جهالت

   فکر خداوند را دانسته  که زیرا کیست«16.   نیست  را در او حکم کند و کسی  می  چیز حکم همه
  .  را داریم  ما فکر مسیح لکن» ؟ دهد باشد تا او را تعلیم

  
  

   چون ، بلکه  روحانیان  چون  گویم  شما سخن  به  نتوانستم  برادران  ای مـنو 3    

 هنوز   زیرا که  گوشت  به  نه  دادم  شیر خوراک و شما را به2 .  در مسیح  اطفال  و چون مانیانجس
   میان در  هستید، چون  جسمانی حال  تا به زیرا که3 نیز ندارید،   الحال  نداشتید بلکه  آن استطاعت

زیرا 4 نمایید؟ نمی رفتار   انسان  طریق  نیستید و به آیا جسمانی.  ها است  و جدایی شما حسد و نزاع
   نیستید؟ ، آیا انسان  هستم س از اپل  من  و دیگری  از پولس  گوید من  یکی چون

   و به آوردید  ایمان  ایشان  بواسطه  که ؟ جز خادمانی  اپلس  و کیست  پولس  کیست پس5   
 .بخشید و می خدا نم  کرد لکن  آبیاری  و اپلس  کاشتم من6 . داد  هرکس  خداوند به  که ای هانداز

   یک  کننده  و سیرآب و کارنده8 .  رویاننده  خدای  بلکه  دهنده  آب  و نه  است  چیزی  کارنده لهذا نه7
  زیرا با خدا همکاران9 . فت خود خواهند یا ت مشق  خود را بحسب  اجرت  هر یک هستند، لکن

  . خدا هستید  خدا و عمارت  و شما زراعت هستیم
   عمارت  بر آن  و دیگری  معمار دانا بنیاد نهادم  عطا شد، چون  من  به  خدا که  فیض بحسب10 

  کس  دیگر هیچ زیرا بنیادی11 .کند  می  عمارت  چگونه  باشد که با خبر  هرکس سازد؛ لکن می
   بنیاد، عمارتی  بر آن  اگر کسی لکن12 .  مسیح  عیسی ، یعنی  است  شده  نهاده د نهاد جز آنکهتوان نمی
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   آن  آشکار خواهد شد، زیرا که کار هرکس13  بنا کند،  یا کاه  یا گیاه  چوب یا جواهر یا از طال یا نقره
  ، عمل ید و خود آتش ظهور خواهد رس  به  آتش  به  آن  را ظاهر خواهد نمود، چونکه روز آن
 باشد بماند، اجر   گذارده  بر آن  کسی  که اگر کاری14.   است  چگونه  را خواهد آزمود که هرکس
 یابد اما   بدو وارد آید، هرچند خود نجات  شود، زیان  سوخته  کسی و اگر عمل15 . افتخواهد ی
  .  آتش  از میان چنانکه
   هیکل اگر کسی17 ؟  است  خدا در شما ساکن د و روحی خدا هست  هیکل دانید که آیا نمی16   

زنهار 18 . هستید و شما آن   است  خدا مقدس  سازد زیرا هیکل  کند، خدا او را هالک خدا را خراب
 بشود تا  دارد، جاهل پن  حکیم  جهان  از شما خود را در این اگر کسی!  ندهد  خود را فریب کسی
  هحکما را ب«:   است  مکتوب ، چنانکه  است  نزد خدا جهالت  جهان ن ای زیرا حکمت19 . گردد حکیم

  پس21» .  است  باطل داند که خداوند افکار حکما را می«: و ایضا20 ».سازد  گرفتار می مکر خودشان
 کیفا،  ، خواه  اپلس ، خواه  پولس خواه22:   شما استچیز از آن  فخر نکند، زیرا همه  در انسان کس هیچ
 ،  شما است از آن همه ،  آینده  چیزهای ، خواه  حال  چیزهای ، خواه  موت ، خواه  زندگی  دنیا، خواه هخوا

  .باشد  از خدا می  و مسیح و شما از مسیح23
  
  

و دیگر در وکال 2 . اسرار خدا بشمارد  و وکالی سیح م  خدام  ما را چون هرکس4    

 بشر   از شما یا از یوم  که  است  کمتر چیزی  من اما بجهت3 . باشد  امین  هر یکی شود که  می بازپرس
   عادل  از این ، لکن بینم  نمی  در خود عیبی زیرا که4 . کنم  نمی  برخود نیز حکم  بلکه،  شوم  کرده حکم

 مکنید تا   حکم  چیزی  به  از وقت لهذا پیش5 .  خداوند است  من کننده  حکم که، بل شوم  نمی شمرده
   ظهور خواهد آورد؛ آنگاه  دلها را به  خواهد کرد و نیتهای  را روشن  ظلمت  خفایای د بیاید کهخداون

  . از خدا خواهد بود  را مدح هرکس
خاطر شما تا   به  دادم  نسبت  خود و اپلس  به  چیزها را بطور مثل ، این  برادران اما ای6   
ر نکند  از شما تکب  یکی  تجاوز نکنید و تا هیچ است   مکتوب  از آنچه  شوید که  ما آموخته درباره
   چون ؟ پس  نیافتی  که چیز داری  داد و چه  تو را برتری  که زیرا کیست7 .  بر دیگری  یکی برای
  .  گویا نیافتی  که کنی ، چرا فخر می یافتی
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   سلطنت کنید؛ و کاشکه  می  ما سلطنت اید و بدون  و دولتمند گشته  سیر شده الحال8   
   را آخر همه  خدا ما رسوالن  که برم  می زیرا گمان9 . کردیم  می ما نیز با شما سلطنتکردید تا  می

 را   و مردم  و فرشتگان  جهان ، زیرا که  است  شده  بر ایشان  موت  فتوای  که  آنانی  مثل  داشت عرضه
   لکن  دانا هستید؛ ما ضعیف  شما در مسیح ن، لک  هستیم  جاهل خاطر مسیح ما به10 . ایم  شده تماشاگاه

   و آواره  و کوبیده یان و عر  و تشنه  گرسنه  ساعت  همین تا به11 . ا ما ذلیلشما توانا؛ شما عزیز ام
  و مظلوم  طلبیم  می ، برکت  شنیده  و دشنام کشیم  می ، مشقت  خود کار کرده  دستهای و به12 ، هستیم
 دنیا و فضالت   قاذورات  و مثل کنیم  می زنند، نصیحت  افترا بر ما می چون13 . کنیم ، صبر می گردیده

  . حال  تا به ایم چیز شده همه
   خود تنبیه  محبوب  فرزندان  چون  بلکه  سازم  تا شما را شرمنده نویسم  را نمی و این14   

   من  بسیار ندارید، زیرا که پدران   باشید، لکن  داشته  استاد در مسیح زیرا هرچند هزاران15.  کنم می
 اقتدا   من  به  که کنم  می  از شما التماس پس16 ،  تولید نمودم  انجیل  به  عیسی شما را در مسیح

 در   و امین  من  فرزند محبوب  اوست  که  را نزد شما فرستادم  تیموتاؤس  همین برای17 .نمایید
 . دهم  می جا و در هرکلیسا تعلیم در هر  شما بیاورد، چنانکه یاد  به  مرا در مسیح خداوند تا راههای

   نزد شما خواهم  زودی  به لکن19.  آیم  نزد شما نمی  من  آنکه  گمان کنند به  تکبر می اما بعضی18
  زیرا ملکوت20 . را  ایشان  قوت  را بلکه ران متکب  سخن  نه  دانست آمد، اگر خداوند بخواهد و خواهم

 یا با   نزد شما بیایم  دارید آیا با چوب  خواهش چه21 .  است ت در قو  بلکه  نیست  زبان خدا به
  ؟  حلم  و روح محبت

  
  

   که  زنایی ، و چنان  است  شما زنا پیدا شده  در میان شود که  می  شنیده الحقیقه فی5    

  کنید بلکه و شما فخر می2 . باشد داشته  پدر خود را  زن  شخصی ؛ که  نیست ها هم  امت در میان
  زیرا که3.  شود  شما بیرون ان را کرد از می  عمل  این  که  کسی  باید تا آن  ندارید، چنانکه  هم ماتم
   که  در حق کسی  کردم  حاضر، حکم  چون ن؛ و اآل  حاضرم ، اما در روح  غایبم  هرچند در جسم من
   با قوت  من  شما با روح  که ، هنگامی  مسیح ند ما عیسی خداو  نام به4 .  است  کرده  را چنین این
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   جسم  هالکت  شود بجهت  سپرده  شیطان  به  شخص  چنین که5  شوید،  جمع  مسیح داوند ما عیسیخ
  . یابد  نجات در روز خداوند عیسی  تا روح

 سازد؟ ر میرا مخم خمیر  ، تمام  خمیرمایه  اندک  نیستید که آیا آگاه.  فخر شما نیکو نیست6   
 هستید زیرا  خمیرمایه  بی  باشید، چنانکه  سازید تا فطیر تازه  پاک  کهنه  خود را از خمیرمایه پس7

   به  و نه  کهنه  خمیرمایه  به  نه  داریم  عید را نگاه پس8 .  است  شده  ما ذبح  در راه سیح ما م  فصح که
  .  و راستی دلی ساده فطیر   به ، بلکه  و شرارت  بدی خمیرمایه

   این  مطلقا با زانیان  نه لکن10 . نکنید  معاشرت  با زانیان  که  شما نوشتم  به  رساله در آن9   
.  شوید باید از دنیا بیرون  می  صورت  در این ، که پرستان  یا بت  و یا ستمکاران  یا طمعکاران جهان

  پرست  یا بت  یا طماع شود، زانی  می  برادر نامیده  به ه ک  اگر کسی  که نویسم  شما می  به ن اآل لکن11
زیرا 12.  مخورید  غذا هم  مکنید بلکه  معاشرت  شخص  یا میگسار یا ستمگر باشد، با چنین یا فحاش
 کنید؟  نمی  داوری  داخل  بر اهلآیا شما.   کنم اند داوری  خارج  که  بر آنانی  که کار است مرا چه

  . خود برانید  شریر را از میان  آن پس.  خواهد کرد داوری اند خدا  خارج را که   آنانی لکن13
  
  

  د پیش بر  مرافعه  دارد که  باشد، جرأت  مدعی  بر دیگری  از شما چون آیا کسی6    

 خواهند کرد؛ و اگر دنیا از شما  ، دنیا را داوری  مقدسان دانید که یا نمی2 ؟  نزد مقدسان  نه ظالمان
د تا  کر  خواهیم  را داوری  فرشتگان دانید که آیا نمی3  مقدمات کمتر نیستید؟ ، آیا قابل یابد حکم
 در کلیسا   را که  دارید، آیا آنانی  روزگار مرافعه  در مقدمات  چون پس4  امور روزگار؟  رسد به چه

 نفر دانا   شما یک ن، آیا در میا گویم  شما می  انفعال بجهت5 نشانید؟ شوند، می  می حقیر شمرده
  رود و آن  می  محاکمه  برادر با برادر به بلکه6 کند؟   خود حکم  برادران  بتواند در میان  که نیست

  ! ایمانان  نزد بی هم
  چرا بیشتر مظلوم.  دارید  با یکدیگر مرافعه  که  است  قصوری  شما را بالکلیه ن اآل بلکه7   

 را نیز  سازید و این  می کنید و مغبون  می  شما ظلم بلکه8 شوید؟ می ن ید و چرا بیشتر مغبونشو نمی
 مخورید، زیرا  شوند؟ فریب  خدا نمی  ملکوت  وارث  ظالمان دانید که آیا نمی9!  خود  برادران به

 و   و فحاشان  و میگساران  و طمعکاران و دزدان10   و لواط  و متنعمان  و زانیان پرستان  و بت فاسقان
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 و   یافته  غسل بودید لکن  می  از شما چنین و بعضی11 . خدا نخواهند شد  ملکوت  وارث نگراستم
  . ما  خدای  روح  خداوند و به  عیسی  نام اید به  شده  کرده  و عادل  گردیده مقدس
  ، لیکن  رواست  من  چیز برای همه.   هرچیز مفید نیست  لکن  جایز است  من  چیز برای همه12   

 خدا  ، لکن  خوراک  برای  و شکم  است  شکم  برای خوراک13 . یابد  تسلط  بر من  چیزی  که مگذار ینم
   و خداوند برای داوند است خ  برای ، بلکه  زنا نیست  برای اما جسم.   خواهد ساخت  را فانی  و آن این

  دانید که آیا نمی15 .برخیزانید خود خواهد   قوت ز بهو خدا خداوند را برخیزانید و ما را نی14 . جسم
؟   گردانم  فاحشه ، اعضای  را برداشته  مسیح  آیا اعضای ؟ پس  است  مسیح  شما اعضای بدنهای
   تن هردو یک«گوید   باشد؟ زیرا می  یکتن  پیوندد، با وی  با فاحشه  هرکه دانید که آیا نمی16 !حاشا

   که هر گناهی. از زنا بگریزید18 .  است وندد یکروح با خداوند پی  که  کسی لکن17 .»خواهند بود
 شما   بدن دانید که یا نمی19 .ورزد  می  خود گناه  بر بدن انی ز ، لکن  است  از بدن کند بیرون  می آدمی
   به زیرا که20  خود نیستید؟ اید و از آن  یافته از خدا  که  در شما است  که  است القدس  روح هیکل
  . خود تمجید نمایید  بدن  خدا را به  شدید، پس ه خرید قیمتی

  
  

 . نکند  را لمس  زن  که  است  آنمرد را نیکو:  بودید  نوشته  من  به  آنچه اما درباره7    
 را ادا  و شوهر حق زن3 . شوهر خود را بدارد ارد و هر زن خود را بد  زنا، هر مرد زوجه  بسبب لکن2
 مرد  ، و همچنین  شوهرش  بلکه  خود مختار نیست  بر بدن زن4. را حق شوهر   زن ماید و همچنینن

 تا   طرفین  رضای  به  مگزینید مگر مدتی از یکدیگر جدایی5 ،  زنش  خود ندارد بلکه یار بدننیز اخت
 شما  ناپرهیزی  سبب  شما را به  پیوندید مبادا شیطان  باشید؛ و باز با هم  فارغ  و عبادت  روزه برای
   همه  که خواهم اما می7 ،  حکم  طریق  به  نه  اجازه  طریق  به گویم  را می  این لکن6 . اندازد جربهدر ت
  .  چنان  و دیگری  چنین  خاص از خدا دارد، یکی  نعمتی  هرکس لکن.  باشند  خودم  مثل مردم

 اگر  لکن9 . من بمانند ثل م  که  را نیکو است ایشان   که گویم  می زنان  و بیوه  مجردین  به لکن8   
 و  کنم  می  را حکم اما منکوحان10 .  بهتر است  از آتش هوس  نکاح  بکنند زیرا که پرهیز ندارند، نکاح

و اگر جدا شود، مجرد بماند یا با شوهر 11 از شوهر خود جدا نشود؛   زن  خداوند که  بلکه  من نه
  . خود را جدا نسازد  کند؛ و مرد نیز زن خود صلح
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 باشد و   داشته ایمان  بی  زنی  از برادران  اگر کسی  خداوند که  نه گویم  می  را من و دیگران12   
 باشد و او   داشته ایمان  شوهر بی  که و زنی13 . بماند، او را جدا نسازد  با وی  باشد که  راضی  زن آن

   خود مقدس  از زن ایمان  شوهر بی زیرا که14.  بماند، از شوهر خود جدا نشود  با وی  باشد که راضی
   الحال بودند، لکن  می  اوالد شما ناپاک گردد و اگرنه  می  از برادر مقدس ایمان  بی شود و زن می

   صورت  بشود زیرا برادر یا خواهر در این  که  نماید، بگذارش  جدایی ایمان اما اگر بی15 .مقدسند
 را   شوهرت  که  زن  ای  دانی  تو چه زیرا که16.   است خوانده   سالمتی  و خدا ما را به مقید نیست

   داد؟  خواهی  خود را نجات  زن  مرد که  ای  دانی  داد؟ یا چه  خواهی نجات
 خدا   که  حالت  همان  و به  فرموده  قسمت  هرکس  خداوند به  هرطور که  به مگر اینکه17   
  اگر کسی18 . کنم  کلیساها امر می  در همه نکند؛ و همچنی باشد، بدینطور رفتار ب  را خوانده هرکس

 . نشود  شود، مختون  خوانده تونی در نامخ  نگردد و اگر کسی  شود، نامختون  خوانده در مختونی
   که  در هر حالتی هرکس20 . خدا  امرهای  داشتن  نگاه بلکه،   هیچ  و نامختونی  نیست  چیزی ختنه19

   اگر هم  نباشد، بلکه  تو را باکی  شدی  خوانده اگر در غالمی21.  بماند ، در همان باشد  شده دهخوان
 باشد،   شده  در خداوند خوانده  که زیرا غالمی22.   کن تر استعمال'  را اولی ، آن  آزاد شوی توانی می

  ریده خ  قیمتی به23 .  است  مسیح  شد، غالم  خوانده  آزاد که  شخصی ؛ و همچنین آزاد خداوند است
 نزد   باشد، در آن  شده  خوانده  که  در هرحالتی  هرکس  برادران ای24 . نشوید  انسان شدید، غالم
  .خدا بماند

   امین  که  یافتم  از خداوند رحمت  چون لکن.   از خداوند ندارم ها حکمی  باکره اما درباره25   
   که  است  را نیکو آن ، انسان  زمان  این  تنگی بجهت   که کنم  می  گمان پس26 . دهم  می ، رأی باشم
 .  مخواه  دیگر زن  جدا هستی  زن و اگر از  مجوی ، جدایی  شدی  بسته اگر با زن27 . بماند چنانهم
 در   چنین ولی.  نکرد  گردید، گناه  منکوحه  باکره  و هرگاه  نورزیدی ، گناه  کردی  نکاح  هرگاه لکن28

  .  دارم  بر شما شفقت  من ، لیکنواهند کشید خ  زحمت جسم
   دارند مثل  زن که   آنانی  تا بعد از این  است  تنگ  وقت گویم  را می ، این  برادران اما ای29   

   چون ریداران و خ  ناخوشحاالن  مثل  و خوشحاالن  ناگریانان  چون و گریانان30  باشند زن بی
   صورت ه نباشند، زیرا ک کنندگان  استعمال  مثل  جهان  این کنندگان و استعمال31  باشند، غیرمالکان

  .  درگذر است  جهان این
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اندیشد   مجرد در امور خداوند می شخص.  باشید اندیشه  شما بی  که  دارم اما خواهش این32   
 خود   زن ه چگون اندیشد که  در امور دنیا می  زن و صاحب33  خداوند را بجوید؛  رضامندی گونه چ که

 در امور خداوند  ، زیرا باکره  است  نیز تفاوتی  و باکره  منکوحه  زن در میان34 . بسازد را خوش
ندیشد تا شوهر ا  در امور دنیا می  باشد؛ اما منکوحه  مقدس  در روح  و هم  در تن اندیشد تا هم می

   نظر به  بلکه  بر شما بنهم  دامی آنکه   نه گویم  شما می  نفع  را برای اما این35 . سازد خود را خوش
  . تشویش  خداوند، بی  و مالزمت شایستگی

 رسید   حد بلوغ کند، اگر به  می  خود ناشایستگی  با باکره  برد که  گمان  کسی  هرگاه لکن36     
   که  کسیاما37.  کنند  نکاح ؛ بگذار که  نیست  خواهد بکند؛ گناهی ، آنچه  شدن  از چنین و ناچار است

   است  خود جازم  و در دل  خود مختار است  در اراده  ندارد بلکه  و احتیاج  خود پایدار است در دل
   که کند و کسی  دهد، نیکو می  نکاح  به  که  کسی  هم پس38 .کند  دارد، نیکو می خود را نگاه   باکره که
  .نماید  ندهد، نیکوتر می  نکاح به

 مرد آزاد گردید تا   شوهرش اما هرگاه.   است ، بسته  است  زنده  شوهرش  که  مادامی زن39   
، اگر  تر است  خوشحال  من  رأی اما بحسب40 .  در خداوند فقط  شود، لیکن وحه بخواهد منک  هرکه به

  .  خدا را دارم  روح  که برم  می  نیز گمان  بماند و من چنین
  
  

،   تکبر است  باعث علم.   داریم  علم  همه  که دانیم ی بتها، م های  قربانی اما درباره8    

   که داند، بطوری ی نم داند، هنوز هیچ  می  چیزی  برد که  گمان اگر کسی2 .کند  بنا می  محبت لکن
  .باشد  می  نماید، نزد او معروف  خدا را محبت اما اگر کسی3 . باید دانست

  نکه و ای  نیست  چیزی  در جهان  بت  که دانیم  می بتها، های  قربانی  خوردن  درباره پس4   
 و   در آسمان شوند، چه  می  خوانده  خدایان  به زیرا هرچند هستند که5 .  نیست  دیگر جز یکی خدایی

 پدر   یعنی  خداست  ما را یک لکن6 باشند،  بسیار می یار و خداوندان بس  خدایان ، چنانکه  در زمین چه
  چیز از اوست  همه  که  مسیح  عیسی  خداوند یعنی ، و یک  او هستیم  و ما برای وستچیز از ا  همه که

  . و ما از او هستیم
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 را  ، آن  هست  بت  اعتقاد اینکه  به  حال  تا به ، زیرا بعضی  نیست  معرفت  را این  همه ولی7   
، ما را  اما خوراک8 .ودش  می  نجس  است  ضعیف  چون نخورند و ضمیر ایشا  می  بت  قربانی چون
 کنید مبادا   احتیاط لکن9 . بدتر  ناخوردن  به  و نه هتریم ب  خوردن  به  نه سازد زیرا که  خدا نمی مقبول

 در   بیند که  هستی  علم  صاحب  تو را که زیرا اگر کسی10 . ضعفا گردد  لغزش تیار شما باعثاخ
و 11 شود؟  بنا نمی بتها های  قربانی  خوردن  به  است ف ضعی  که  کس ، آیا ضمیر آن ای  نشسته بتکده
   به  چون و همچنین12 .خواهد شد   او مرد هالک  برای  مسیح  که  برادر ضعیف  تو آن از علم
 . خطا نمودید  مسیح ید، همانا به رسانید  را صدمه  ورزیدید و ضمایر ضعیفشان  گناه برادران

 خورد تا برادر خود   نخواهم  ابد گوشت  باشد، تا به  برادر من  لغزش  باعث ، اگر خوراک بنابراین13
  .  ندهم را لغزش

  
  

 ؟ آیا  خداوند ما را ندیدم  مسیح ؟ آیا عیسی ؟ آیا آزاد نیستم  نیستم آیا رسول9    

مهر    زیرا که  شما را هستم ، البته  نباشم  را رسول  دیگران هرگاه2  در خداوند نیستید؟  من شما عمل
  که4   است کنند این  می  مرا امتحان  که  آنانی  بجهت  من حجت3 .ستید در خداوند شما ه  من رسالت
  ، همراه  گرفته  زنی  را به  خواهر دینی  که آیا اختیار نداریم5 ؟  نداریم  و آشامیدن تیار خوردنآیا اخ

   مختار نیستیم  تنهایی  و برنابا به یا من6  خداوند و کیفا؟  و برادران والن سایر رس ، مثل خود ببریم
  ؟  کار نکنیم که

، از   نموده  غرس  تاکستانی  که  کند؟ یا کیست  خود جنگ  هرگز از خرجی  که کیست7   
   را بطور انسان آیا این8  ننوشد؟  بچراند و از شیر گله ای  گله  که  نخورد؟ یا کیست اش میوه
گاو را  «  که  است  مکتوب  موسی  در تورات زیرا که9 گوید؟  را نمی  نیز این یا شریعت  گویم می

 خاطر  یا محض10 باشد؟  می  آیا خدا در فکر گاوان.» مبند کند، دهان  را خرد می  خرمن که هنگامی
 نماید و   امید، شخم باید به  می کننده  شخم  که  است  ما مکتوب  برای گوید؟ بلی  را نمی ما این

، آیا   شما کاشتیم  ما روحانیها را برای چون11 . خود باشد سمت ق  در امید یافتن  خرمن خردکننده
 اختیار بر شما شریکند،   در این اگر دیگران12 ؟  شما را درو کنیم ما جسمانیهای   که  است امر بزرگی
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  ، مبادا انجیل شویم  می ل هرچیز را متحم ، بلکه  نکردیم  اختیار را استعمال  این  ما بیشتر؟ لیکن آیا نه
  .  اندازیم  را تعویق مسیح

   خدمت خورد و هرکه  می  باشد، از هیکل مشغول   در امور مقدس  هرکه دانید که آیا نمی13   
 نماید،   اعالم  انجیل  به هرکه «  خداوند فرمود که و همچنین14 .دارد  می  نصیبی  کند، از مذبح مذبح

 قصد   این  را به  و این  نکردم  از اینها را استعمال  هیچیک  من لیکن15 .» یابد  معیشت از انجیل
 . گرداند باطل فخر مرا   کسی  از آنکه  بهتر است  مرا مردن  شود، زیرا که  چنین  تا با من ننوشتم

 اگر   بر من  وای ، بلکه  است  افتاده  مرا ضرورت  چونکه ، مرا فخر نیست  دهم  بشارت زیرا هرگاه16
   سپرده  من  به باشد وکالتی اگر کرهاً  ، لکن  دارم  اجرت  را طوعاً کنم  این زیرا هرگاه17.   ندهم بشارت

  خرج  را بی  مسیح ، انجیل دهم  می  بشارت  چون  تا آنکه  است  اجرت ، مرا چه  صورت در این18 .شد
  ؟  نکنم  استعمال  و اختیار خود را در انجیل سازم

 .  را سود برم  تا بسیاری دانیدم گر  همه ، خود را غالم  آزاد بودم  کس  از همه یرا با اینکهز19   
   تا اهل عت شری  اهل  را مثل  شریعت  و اهل  تا یهود را سود برم  یهود گشتم و یهود را چون20

،   نیستم شریعت بی، هرچند نزد خدا   شدم شریعتان  بی  را چون شریعتان و بی21 ؛  را سود برم شریعت
 تا ضعفا را   شدم ضعفا را ضعیف22 ؛  را سود برم شریعتان ، تا بی ت اس  در من  مسیح  شریعت بلکه

  کار را بجهت اما همه23 .  را برهانم  بعضی  هرنوعی ا به ت  چیز گردیدم  را همه کس ؛ همه سود برم
  .  گردم  شریک  تا در آن کنم  می انجیل

  به. برد  را می  نفر انعام  یک دوند لکن  می دوند، همه  می  در میدان  که نید آنانیدا آیا نمی24   
  کشد؛ اما ایشان  می  کند در هرچیز ریاضت  ورزش و هرکه25 . ببرید  کمال ر شما بدوید تا بهاینطو
 دارد؛   شک  که  کسی  چون ، نه دوم  می  چنین  من پس26 . را  غیرفانی  ما تاج یابند لکن را ب  فانی تا تاج

،  دارم  می  را در بندگی  و آن سازم  می  خود را زبون  تن بلکه27 .  هوا را بزنم  آنکه  نه زنم می  و مشت
  .  شوم ، خود محروم  نمودم  را وعظ  دیگران مبادا چون
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زیر ابر    ما همه  پدران خبر باشید از اینکه  شما بی خواهم  نمی  برادران زیرا ای10    

   همان و همه3 تعمید یافتند، در ابر و در دریا؛   موسی  به و همه2 از دریا عبور نمودند  د و همهبودن
آشامیدند از   می  را نوشیدند، زیرا که  روحانی  شرب  همان و همه4  را خوردند  روحانی خوراک
   خدا راضی  از اکثر ایشان لیکن5 . بود  مسیح  صخره آمد و آن  می  ایشان  از عقب  که  روحانی صخره

  . شدند  انداخته  در بیابان ا کهنبود، زیر
  و نه7 بودند؛    ایشان ، چنانکه  نباشیم  ما شد تا ما خواهشمند بدی ها برای  امور نمونه و این6   

   برای نشستند و  و شرب  اکل  به قوم«:   است  مکتوب ، چنانکه  از ایشان  بعضی  شوید، مثل پرست بت
   و سه ست روز بی  کردند و در یک  از ایشان  بعضی  چنانکه  زنا کنیم و نه8 ». برپا شدند لهو و لعب

کردند و از مارها    از ایشان  بعضی ، چنانکه  کنیم  را تجربه  مسیح و نه9 . گشتند هزار نفر هالک
 را   ایشان  کننده ردند و هالک ک  از ایشان  بعضی  کنید، چنانکه  همهمه و نه10 . گردیدند هالک
  . کرد هالک

   به  اواخر عالم  گردید که  ما مکتوب  تنبیه  شد و برای  واقع  بدیشان  بطور مثل  همه و این11   
   جز آنکه  تجربه هیچ13 . نیفتد ، باخبر باشد که  است یم قا  برد که  گمان  آنکه پس12 .  است رسیده ما

 خود   طاقت گذارد شما فوق  نمی  که  است اما خدا امین.  ا فرو نگرفت بشر باشد، شما ر مناسب
  . باشید  را داشته  آن  تحمل سازد تا یارای  نیز می  مفری  باتجربه  شوید، بلکه آزموده
  خود حکم:  گویم  می  سخن  خردمندان به15.  بگریزید پرستی  از بت  عزیزان من لهذا ای14   

   مسیح  در خون ، آیا شراکت خوانیم  می  را تبرک  آن  که  برکت پیاله16.  مگوی  می کنید برآنچه
   نان ، یک  بسیاریم زیرا ما که17؟   نی  مسیح  در بدن  آیا شراکت، کنیم  می  پاره  را که ؟ و نانی نیست
آیا !  کنید الحظه را م  جسمانی اسرائیل18.  یابیم  می  قسمت  نان  از یک  همه  چونکه باشیم  می و یکتن

   یا کهباشد؟  می  چیزی ؟ آیا بت  گویم  چه پس19 نیستند؟   قربانگاه ها شریک  قربانی خورندگان
   برای گذرانند نه  دیوها می کنند، برای  می ها قربانی  امت  آنچه بلکه!  نی20 ؟  است  چیزی  بت قربانی

   از پیاله  خداوند و هم  از پیاله  هم  که  است محال21.  دیوها باشید  شما شریک خواهم خدا؛ و نمی
آیا خداوند را 22.  برد توانید قسمت  دیوها نمی  از مایده  خداوند و هم  از مایده دیوها بنوشید؛ و هم

  ؟ باشیم  یا از او تواناتر می آوریم  می  غیرت به
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. کند  بنا نمی  همه ، لیکن  رواست ؛ همه  مفید نیست  همه ، لیکن چیز جایز است همه23   
رید و فروشند، بخو  می  را در قصابخانه هرآنچه25.  را  دیگری  نفع  خود را نجوید، بلکه  نفع هرکس24

 از   کسی هرگاه27.   از آن خداوند است  آن  پری و  جهان زیرا که26 .خاطر ضمیر  مپرسید به هیچ
 مپرسید  خورید و هیچ نزد شما گذارند ب چهخواهید بروید، آن  خواهد و می  از شما وعده ایمانان بی

   که  کس خاطر آن ، مخورید به»  است  بت  قربانی این« شما گوید   به اما اگر کسی28 . ضمیر بجهت
 از   نه گویم اما ضمیر می29 .  خداوند است  از آن  آن  و پری  جهان  ضمیر، زیرا که خبر داد و بجهت

 شکر   به و اگر من30  کند؟  حکم  من  بر آزادی  دیگریرا چرا ضمیر دیگر؛ زی  ضمیر آن  بلکه خودت
   خواه پس31؟  کنم  شکر می  آن  برای  من  که  چیزی  آن سبب  افترا زنند به ، چرا بر من بخورم

 و   و یونانیان یهودیان32 . خدا بکنید  جالل  را برای  همه کنید،  هرچه  بنوشید، خواه بخورید، خواه
 خود را   و نفع سازم  می  را خوش  همه  نیز در هرکاری  من چنانکه33.  مدهید  خدا را لغزش کلیسای
  . یابند  را تا نجات  بسیاری  نفع ، بلکه  نیستم طالب

  
  

  . کنم  می  مسیح  نیز به  من  نمایید چنانکه  من  اقتدا به پس11    

دارید و   در هرچیز مرا یاد می  که جهت  از این نمایم  می  شما را تحسین  برادران اما ای2   
  .نمایید  می ، حفظ  شما سپردم  به  که اخبار را بطوری

 .، خدا ، مرد و سر مسیح  و سر زن  است  سر هر مرد، مسیح  شما بدانید که خواهم اما می3   
   سر برهنه ه ک اما هر زنی5 .نماید  کند، سر خود را رسوا می  دعا یا نبوت  سرپوشیده  که هر مردی4

  زیرا اگر زن6 . شود  تراشیده  که  است چنان  سازد، زیرا این  کند، سر خود را رسوا می دعا یا نبوت
  زیرا که7 .، باید بپوشد  است  قبیح راشیدن یا ت  بریدن  را موی  را نیز ببرد؛ و اگر زن پوشد، موی نمی

زیرا 8 .  مرد است  جالل ، اما زن خداست  ل و جال  او صورت مرد را نباید سر خود را بپوشد چونکه
   برای  زن  نشد، بلکه ریده آف  زن و نیز مرد بجهت9 .  از مرد است  زن  بلکه  نیست ن مرد از ز که
 از مرد   زن لیکن11 .  فرشتگان سبب  باشد به ر داشته بر س باید عزتی  می  زن  جهت از این10 .مرد

 مرد  ، همچنین  از مرد است  زن زیرا چنانکه12.  درخداوند  نیست زن جدا از   و مرد هم جدا نیست
  .چیز از خدا  همه ، لیکن  زن نیز بوسیله
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آیا 14 نزد خدا دعا کند؟   ناپوشیده زن   که  است آیا شایسته:  دهید  خود انصاف در دل13   
   موی و اگر زن15 باشد؟ یرد، او را عار م دراز دا  اگر مرد موی آموزد که  شما را نمی خود طبیعت

گر باشد،   ستیزه و اگر کسی16  شد؟  بدو داده  پرده  بجهت  موی ، زیرا که دراز دارد، او را فخر است
  .  نیست  عادتی  خدا را چنین ما و کلیساهای

   از برای  شما نه ، زیرا که کنم  نمی ، شما را تحسین کنم  شما می  را به  حکم  این  چون لیکن17   
شوید،   می  شما در کلیسا جمع  که  هنگامیزیرا اوال18ٌ .شوید  می  جمع  بدتری  برای لکه ب بهتری

   که  جهت از آن19 . کنم  را باور می  از آن و قدریدهد   می  شما شقاقها روی  در میان  که شنوم می
 شما در   چون پس20. گردند از شما ظاهر   مقبوالن ه شما بدعتها نیز باشد تا ک  در میان  است الزم
   هرکس  خوردن زیرا در وقت21  شود،  خداوند خورده  شام  که  نیست شوید، ممکن  می  جا جمع یک
 و   خوردن ها برای مگر خانه22 .شود  می  مست  و دیگری  گرسنه یگیرد و یک  خود را پیشتر می شام

  سازید؟ به  می  ندارند شرمنده  را که و آنانینمایید   خدا را تحقیر می  ندارید؟ یا کلیسای آشامیدن
  ! نمایم  نمی ؟ تحسین  نمایم  امر شما را تحسین ؟ آیا در این  بگویم شما چه
 او را   که  خداوند در شبی  عیسی  که  شما نیز سپردم  به ، آنچه  از خداوند یافتم زیرا من23   
   من  بدن  است این. بگیرید بخورید«:   کرد و گفت ه، پار و شکر نموده24  ت را گرف  کردند، نان تسلیم

 و   را نیز بعد از شام  پیاله و همچنین25 ». بجا آرید  من  یادگاری  را به این. شود  می  شما پاره  برای که
» . بکنید  من  یادگاری  را بنوشید، به  این هرگاه.   من  در خون  عهد جدید است  پیاله این«:  گفت

  نمایید تا هنگامی  خداوند را ظاهر می  را بنوشید، موت  پیاله  را بخورید و این  نان  این رگاهزیرا ه26
  . بازآید که

   و خون  بدن  خداوند را بنوشد، مجرم  را بخورد و پیاله  نان  بطور ناشایسته  هرکه پس27   
   پیاله  بخورد و از آن ن نا آن کند و بدینطرز از   خود را امتحان اما هر شخص28 .خداوند خواهد بود

 خداوند را  ر بدننوشد اگ خورد و می  خود را می نوشد، فتوای خورد و می  می زیرا هرکه29 .بنوشد
اما اگر 31. اند  خوابیده اند و بسیاری  و مریض  از شما ضعیف  بسیاری  سبب از این30 .کند تمییز نمی

  شود، از خداوند تأدیب  می  بر ما حکم  که  هنگامی لکن32 .شد  بر ما نمی ، حکم کردیم  می برخود حکم
  . شود  دنیا بر ما حکم  مبادا با اهل شویم می
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و اگر 34. شوید، منتظر یکدیگر باشید  می  جمع  خوردن  بجهت ، چون  برادران من لهذا ای33   
   را منتظم ، مابقی  بیایم و چون.  شوید  جمع  عقوبت  بخورد، مبادا بجهت  باشد، در خانه  گرسنه کسی
  . نمود خواهم

  
  

. خبر باشید  شما بی خواهم  نمی  برادران ، ای  روحانی  عطایای اما درباره12    
 شما را   که دید بطوریش  می  برده  گنگ  بتهای سوی بودید، به ها می  امت  که دانید هنگامی می2

گوید و   را اناتیما نمی  خدا باشد، عیسی  روح  به  متکلم  هرکه  که دهم  شما را خبر می پس3 .بردند می
  . تواند گفت  را خداوند نمی  عیسی القدس  روح  جز به احدی

و عملها 6 .  اما خداوند همان  است ا انواعو خدمته5 .  همان  روح  ولی  است ها انواعو نعمت4   
   منفعت  بجهت ر روح را ظهو  هرکس ولی7 .کند  می  عمل  را در همه  خدا همه  همان  لکن  است انواع

  ، بحسب  علم ا کالم ر شود و دیگری  می  داده  حکمت ، کالم  روح  را بوساطت زیرا یکی8 .شود عطا می
  و یکی10 .  روح  همـان  به  شفا دادن های را نعمت  و دیگری  روح  همان  به  را ایمان و یکی9 .  روح همان

 را   زبانهـا و دیگری  را اقسـام  و دیگری  را تمییز ارواح  و یکی ا نبوت ر  و دیگری  معجزات را قوت
   اراده  بحسب را فرداٌ  هرکس  که  است  فاعل ح رو  یک  اینها همان  در جمیع لکن11.  زبانها ترجمه

  .کند  می خود تقسیم
 بسیار   اگرچه  بدن  اعضای  متعدد دارد و تمامی  و اعضای  است  یک  بدن زیرا چنانکه12   
   بدن  در یک  روح  یک  ما به  جمیع زیرا که13. باشد  نیز می  مسیح باشد، همچنین  می  یکتن است

.   شدیم  نوشانیده  روح  از یک  آزاد و همه ، خواه  غالم ، خواه  یونانی  یهود، خواه ، خواه تعمید یافتیم
،  باشم  نمی  از بدن  نیستم  دست گر پا گوید چونکها15.   بسیار است  بلکه  عضو نیست  یک زیرا بدن14

   سبب ، آیا بدین  نیستم  از بدن  نیم  چشم  گوید چونکه و اگر گوش16 ؟  نیست  از بدن  سبب آیا بدین
 کجا   بودی یدن شن  و اگر همه بود شنیدن ، کجا می  بودی  چشم  بدن اگر تمام17 ؟  نیست از بدن

  و اگر همه19 . خود  اراده  نهاد برحسب در بدن از اعضا را   خدا هریک  الحال لکن18 ؟ بود بوییدن می
 را   دست و چشم21 .  یک  بدن  لیکن بسیار است اعضا  ناما اآل20 بود؟  کجا می  بدن  عضو بودی یک
 بر   عالوه بلکه22 .  شما ندارم  به  احتیاج نیز که یا سر پایها را   تو نیستم  محتاج  که تواند گفت نمی
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   بدن تر اجزای  پست و آنها را که23 .باشند تر می نمایند، الزم تر می ضعیف  که  بدن  اعضای ، آن این
 ما را   جمیله  اعضای لکن24 . دارد  ما جمال افضل  قبیح جزای و ا داریم ، عزیزتر می پنداریم می

  تا که25  داد،  را بیشتر حرمت  ناقص  که  بقسمی  ساخت  را مرتب  خدا بدن ، بلکه  نیست احتیاجی
 عضو دردمند  و اگر یک26 . در فکر یکدیگر باشند  برابری ه اعضا ب  نیفتد، بلکه  در بدن جدایی

  . آیند  خوشی  اعضا با او به  یابد، باقی  عزت  همدرد باشند و اگر عضوی گردد، سایر اعضا با آن
 را در  و خدا قرارداد بعضی28 .باشید  می  آن ضای اع هستید و فرداٌ  مسیح اما شما بدن27   
 و تدابیر و  انات و اع  شفا دادن  نعمتهای ، پس ، بعد قوات  معلمان  انبیا، سوم ، دوم  رسوالن اول: کلیسا
  یا همه30؟   قوات ، یا همه  معلمان ا همه انبیا، ی  هستند، یا همه  رسول آیا همه29 . زبانها اقسام

 بهتر   نعمتهای لکن31 کنند؟  می  ترجمه  هستند، یا همه  زبانها متکلم  به ا دارند، یا همه شف نعمتهای
  . دهم  می  شما نشان  را نیز به  افضل  بطلبید و طریق  غیرت را به

  
  

  ، مثل  باشم  نداشته  و محبت  گویم  سخن  و فرشتگان  مردم  زبانهای اگر به13    

 را   علم  اسرار و همه  و جمیع  باشم  داشته و اگر نبوت2 . ام  شده  کننده ن فغا  و سنج ه صدادهند نحاس
و 3 .  هستم ، هیچ  باشم  نداشته حبت و م  کنم  کوهها را نقل  که  بحدی  باشم  داشته  کامل  و ایمان بدانم

،   باشم اشتهد ن  شود و محبت  تا سوخته  خود را بسپارم  و بدن  دهم  خود را صدقه  اموال اگر جمیع
 کبر و غرور ندارد؛  برد؛ محبت  حسد نمی ؛ محبت  است  و مهربان  حلیم محبت4 . برم  سود نمی هیچ

  از ناراستی6 گیرد و سوءظن ندارد؛  نمی د؛ خشمشو  نمی  خود را طالب  ندارد و نفع اطوار ناپسندیده5
 را باور  کند و همه چیز صبر می  در همه7کند؛   می  شادی  با راستی ، ولیگردد  نمی خوشوقت

  .باشد  می باشد و هر چیز را متحمل  امیدوار می حال نماید؛ در همه می
 خواهد شد و اگر زبانها، انتها  شود و اما اگر نبوتها باشد، نیست  نمی  هرگز ساقط محبت8   

،  نماییم  می  نبوت زئی و ج  داریم  علمی زیرا جزئی9.  خواهد گردید ، زایل  و اگر علم خواهد پذیرفت
   حرف  طفل ، چون  بودم  طفل  که زمانی11.  خواهد گردید  نیست  آید، جزئی  کامل  که  هنگامی لکن10
   کارهای،  مرد شدم اما چون.  نمودم  می  تعقل  و مانند طفل کردم  فکر می  طفل  و چون زدم می

  ن روبرو؛ اآل  وقت  آن ، لکن بینیم  بطور معما می  در آینه  الحال زیرا که12 .  کردم  را ترک طفالنه
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   سه  این و الحال13 . ام  شده  نیز شناخته ، چنانکه  شناخت  خواهم وقت  آن ، لکن  دارم  معرفتی جزئی
  .  است اما بزرگتر از اینها محبت.   و امید و محبت  ایمان یعنی:   است چیز باقی

  
  

   اینکه بطلبید، خصوصا  غیرت  را به  روحانی یای بکوشید و عطا  محبت در پی14    

گوید، زیرا   خدا می  به  بلکه  مردم  به گوید، نه  می  سخن  زبانی  به  که زیرا کسی2 . کنید نبوت
 بنا   را برای کند، مردم  می  نبوت اما آنکه3 .یدنما  می  اسرار تکلم  به  در روح فهمد لیکن  نمی کس هیچ

نماید،   می  نبوت کند، اما آنکه گوید، خود را بنا می  می  زبانی  به هرکه4 .گوید  می ی و تسل و نصیحت
   نبوت  بیشتر اینکه  کنید، لکن  زبانها تکلم  شما به  همه  که  دارم و خواهش5 .کند کلیسا را بنا می
 کند   ترجمه گر آنکه زند، م  زبانها حرف  به  که  از کسی  کند بهتر است  نبوت  که نمایید زیرا کسی
  .تا کلیسا بنا شود

؟  بخشم  سود می ، شما را چه  رانم  زبانها سخن  و به ، اگر نزد شما آیم  برادران  ای اما الحال6   
   بیجان  چیزهای و همچنین7 .  گویم  تعلیم به  یا  نبوت  یا به  معرفت  یا به  مکاشفه  شما را به مگر آنکه

   فهمیده  یا بربط  آواز نی  نکند، چگونه  اگر در صداها فرق  یا بربط نی  دهد چون  صدا می که
 شما  همچنین9 سازد؟  می  جنگ  خود را مهیای که دهد،   نامعلوم زیر اگر کرنا نیز صدای8شود؟  می

هوا    به ا که شد زیر  گفته  که  چیزی شود آن  می  معلوم  نگویید، چگونه ، سخن مفهوم  زبان نیز اگر به
.   نیست معنی  بی  یکی  باشد، ولی  دنیا هرقدر زیاده  زبانهای  انواع زیرا که10 ؟  خواهید گفت سخن

   بربری  گوید نزد من  سخن  و آنکه باشم  می  بربری ، نزد متکلم دانم  را نمی  زبان  قوت  هرگاه پس11
 کلیسا   بنای  برای ، بطلبید اینکه هستید  روحانی  غیور عطایای  شما نیز چونکه همچنن12 .باشد می

  . شوید افزوده
   زبانی زیرا اگر به14 . نماید گوید، دعا بکند تا ترجمه  می  سخن  زبانی  به  که  کسی بنابراین13   
   روح ؟ به  مقصود چیست پس15 .شود  برخوردار نمی  من  عقل کند لکن  دعا می  من ، روح دعا کنم

   نیز خواهم  عقل  خواند و به  سرود خواهم  روح  نمود؛ به  نیز دعا خواهم عقل   کرد و به دعا خواهم
 شکر تو  ، به  است  منْزلت امی  به  که  کسی  آن ، چگونه خوانی  می  تبرک زیرا اگر در روح16. خواند
 دیگر   آن ، لکن نیک  شکر می  خوب زیرا تو البته17؟  گویی  می فهمد چه  نمی  آنکه  گوید و حال آمین
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 در کلیسا  لکن19 . زنم  می  زبانها حرف  شما به ه زیادتر از هم  که کنم خدا را شکر می18 .شود بنا نمی
   کلمه  هزاران  از آنکه  دهم  را نیز تعلیم  تا دیگران  خود گویم  عقل  به  کلمه  پنج  که پسندم بیشتر می

  .  بگویم  زبان به
در 21. د رشی  باشید و در فهم  اطفال  در بدخویی  مباشید بلکه اطفال  ، در فهم  برادران ای20   
   خواهم  سخن  قوم  این  غیر به  و لبهای  بیگانه  زبانهای گوید به خداوند می «  که  است  مکتوب تورات
   برای  بلکه داران  ایمان  برای  نه  است  زبانها نشانی پس22» . مرا نخواهند شنید  همه  و با این گفت
 کلیسا در   اگر تمام پس23 .  است  ایمانداران  برای  بلکه  نیست ایمان  بی  برای ؛ اما نبوت ایمانان بی

  گویند که ، آیا نمی شوند  داخل ایمانان  یا بی  زنند و امیان  زبانها حرف  به  شوند و همه  جمع جایی
یابد و  ی م  توبیخ  درآید، از همه  یا امیان ایمانان  از بی  کنند و کسی  نبوت  اگر همه ولی24 اید؟ دیوانه
، خدا را   درافتاده  روی  به شود و همچنین  او ظاهر می  قلب و خفایای25 گردد،  می  ملزم از همه
  ».  شما است  خدا در میان الحقیقه فی «  خواهد کرد و ندا خواهد داد که عبادت
 دارد،   از شما سرودی  شوید، هریکی  جمع که  وقتی ه ک  است  مقصود این  برادران  ای پس26   
  اگر کسی27 . بنا بشود  بجهت دارد، باید همه  ای  دارد، ترجمه ای  دارد، مکاشفه  دارد، زبانی تعلیمی

اما اگر 28 . کند  ترجمه  و کسی  ترتیب ، به باشند  سه  سه  گوید، دو دو یا نهایت  سخن  زبانی به
  خن س و از انبیا دو یا سه29 . گوید شد و با خود و با خدا سخن با ر کلیسا خاموش نباشد، د مترجمی

   اول  شود، آن  مکشوف  مجلس  از اهل  دیگری  به و اگر چیزی30 . تمیز دهند بگویند و دیگران
   نصیحت  یابند و همه یم تعل  کنید تا همه  نبوت یک توانید یک  می  همه زیرا که31.  شود ساکت

   خدای  بلکه  نیست  تشویش  او خدای زیرا که33. باشند  انبیا می  انبیا مطیع و ارواح32 .ذیرندپ
   باشند زیرا که  شما در کلیساها خاموش زنان و34 .  مقدسان  کلیساهای  در همه نکه، چنا سالمتی
اما اگر 35 .گوید  نیز می  تورات چنانکه،   نمودن  اطاعت  بلکه  جایز نیست  زدن  را حرف ایشان
   زدن  در کلیسا حرف را  زنان  خود بپرسند، چون  از شوهران  بیاموزند، در خانه خواهند چیزی می
   خود را نبی اگر کسی37  رسید؟ ی تنهای  شما به  خدا از شما صادر شد یا به آیا کالم36 .  است قبیح

   جاهل گر کسیاما ا38 .  خداوند است ، احکام سمنوی  می شما  به  آنچه  پندارد، اقرار بکند که یا روحانی
   زبانها منع  به  نمودن  بطلبید و از تکلم  غیرت  را به ، نبوت  برادران  ای پس39 . باشد ، جاهل است
  . باشد  و انتظام  شایستگی  چیز به  همه لکن40 .مکنید
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   که نمایم  می  اعالم  دادم ت شما بشار  به  که ، شما را از انجیلی  برادران  ای ناآل15    

   آن  که  شرطی یابید، به  می  نیز نجات  آن و بوسیله2باشید،   می  قایم  هم د و در آن پذیرفتی  را هم آن
 شما   به  اول زیرا که3.  آوردید  ایمان دارید واال عبث   نگاه ، محکم  دادم  شما بشارت  به  را که کالمی
ر  شد و د  مدفون و اینکه4  ما مرد،  گناهان  در راه  کتب ب برحس  مسیح  که م نیز یافت ، آنچه سپردم

 از  و پس6 ،  دوازده  آن  به  کیفا ظاهر شد و بعد از آن  به و اینکه5 ؛  برخاست  کتب  برحسب روز سوم
  ند، اما بعضی هست  تا امروز باقی  بیشتر از ایشان  بار ظاهر شد که  از پانصد برادر یک  زیاده ، به آن

  طفل  مثل  بر من و آخر همه8 .  رسوالن  جمیع اهر شد و بعد به ظ  یعقوب  به  پس از آن7 .اند خوابیده
،   شوم  خوانده  رسول  به  که  نیستم  و الیق  هستم  رسوالن  کهترین زیرا من9 . ظاهر گردید شده سقط

 بر   او که  و فیض  هستم  هستم  خدا آنچه  فیض  به لیکن10 . رسانیدم  خدا جفا می  برکلیسای چونکه
   با من  خدا که  فیض  بلکه  من ، اما نه  کشیدم  مشقت  ایشان  از همه  بیش ، بلکه  نگشت  بود باطل من
  . آوردید  اینطور ایمان  و به کنیم  می  وعظ  طریق  بدین  ایشان  و خواه  من  خواه پس11. بود

 از شما   بعضی  که  است ، چون  برخاست  از مردگان شود که  می  وعظ  مسیح  اگر به لیکن12   
   نیز برنخاسته ، مسیح  نیست  را قیامت اما اگر مردگان13 ؟  نیست  مردگان  قیامت گویند که می

  و شهود کذبه15.  شما  نیز ایمان  است ا و باطل م  وعظ  است ، باطل  برنخاست و اگر مسیح14 . است
 او را   آنکه  را برخیزانید، و حال  مسیح  که  دادیم  خدا شهادت ، زیرا درباره  خدا شدیم نیز برای

 نیز  یزند، مسیحخ  برنمی  مردگان زیرا هرگاه16. خیزند  برنمی  مردگان  که برنخیزانید در صورتی
   در گناهان  تاکنونا و شم  است  شما باطل ، ایمان  است  برنخاسته  مسیح اما هرگاه17 .  است برنخاسته

 در   جهان  در این اگر فقط19 . شدند اند هالک  خوابیده ر مسیح د  که  هم  آنانی بلکه18 خود هستید،
  . تریم  بدبخت  مردم ، از جمیع  امیدواریم مسیح

   به زیرا چنانکه21.   است  شده  و نوبر خوابیدگان  برخاسته  از مردگان  مسیح  بالفعل لیکن20   
  . شد  مردگان  نیز قیامت  انسان  آمد، به  موت انانس
   رتبه  به  هرکس لیکن23 .  خواهند گشت  زنده  نیز همه یحمیرند در مس  می  همه  در آدم و چنانکه22

  و بعد از آن24 .باشند  می  او از آن مسیح  آمدن  در وقت  که  و بعد آنانی  نوبر است خود؛ مسیح
 و   قدرت  و تمام  ریاست  تمام  زمان و در آن.  خدا و پدر سپارد  را به  ملکوت  که  وقتی انتها است

باید او  ننهد، می خود   را زیر پایهای  دشمنان  همه  که زیرا مادامی25 . را نابود خواهد گردانید قوت
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   وی های چیز را زیر پای همه«زیرا 27 .  است شود، موت  نابود می خر که آ دشمن26 . بنماید سلطنت
   همه  او که  که  است ، واضح»  است  چیز را زیر انداخته همه « گوید که  می اما چون. »  است انداخته

   خود پسر هم  باشند، آنگاه  شده  وی  مطیع  همه  که اما زمانی28 .  است' ، مستثنی  زیر او انداخترا
  . خدا کل در کل باشد د، تا آنکه گردانی  وی  چیز را مطیع  همه  خواهد شد او را که مطیع

 مطلقاً   مردگان  کنند؟ هرگاه یابند، چه  تعمید می  مردگان  برای  که واال آنانی29   
 خود را در خطر  اعتو ما نیز چرا هر س30 گیرند؟  تعمید می شان ای  چرا برای خیزند، پس برنمی
   هرروزه ، که  قسم  هست  عیسی وند ما مسیح مرا در خدا  شما که  درباره  فخری  آن به31 ؟ اندازیم می

؟ اگر   سود است ، مرا چه  کردم  جنگ  با وحوش  در افسس  بطور انسان چون32.   است مرا مردنی
،  بد معاشرات!  مشوید فریفته33 . میریم  فردا می  چون  بیاشامیم و خیزند، بخوریم  برنمی مردگان
 خدا را   معرفت  مکنید زیرا بعضی ، گناه  بیدار شده  عدالت ایبر34 .سازد  را فاسد می  حسنه اخالق
  . گویم  شما می  انفعال برای. ندارند

   احمق ای36، »آیند؟  می  بدن  کدام ند و بهخیز  برمی  چگونه مردگان«:  گوید اما اگر کسی35   
 خواهد   را که  جسمی  آن ه، ن کاری  می و آنچه37 . بمیرد گردد جز آنکه  نمی  زنده کاری  تو می آنچه

   اراده  خدا برحسب لیکن38 . دیگر های  و یا از دانه ز گندم ا  مجرد خواه ای  دانه ، بلکه کاری شد می
   نوع  از یک هر گوشت39 . را  خودش  از تخمها جسم هر یکی  دهد و به  می  را جسمی خود، آن
، دیگر و  ن مرغا ، دیگر و گوشت  بهایم وشت و گ ، دیگر است  انسان  گوشت ، بلکه  نیست گوشت
ها،   آسمانی  شأن  نیز؛ لیکن  زمینی  و جسمهای  هست  آسمانی و جسمهای40 .، دیگر  ماهیان گوشت

، دیگر،   ستارگان  دیگر و شأن  ماه  دیگر و شأن  آفتاب و شأن41؛  ها، دیگر است  زمینی دیگر و شأن
  . دارد ، فرق ن در شأ  از ستاره  ستاره زیرا که
  فسادی شود، و در بی  می در فساد کاشته.   مردگان  نیز قیامت  است  نهج  همین به42   
  شود و در قوت  می  کاشته خیزد؛ در ضعف  برمی گردد و در جالل  می  کاشته در ذلت43خیزد؛  برمی
،  هست   نفسانی ر جسماگ. خیزد  برمی  روحانی شود و جسم  می  کاشته  نفسانی جسم44خیزد؛  برمی

   زنده  نفس  آدم  یعنی  اول  انسان  که  است  نیز مکتوب و همچنین45 .  نیز هست  روحانی هرآینه
   و بعد از آن  نفسانی  نبود بلکه  مقدم  روحانی لیکن46 . شد بخش  حیات وح آخر ر ، اما آدم گشت
   خاکی چنانکه48 .  از آسمان  خداوند است دوم  ان؛ انس  خاکی  است  از زمین  اول انسان47.  روحانی
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  و چنانکه49 .باشند  می ها همچنان ، آسمانی ت اس  آسمانی  هستند و چنانکه  نیز چنان ،خاکیان است
  .  گرفت  را نیز خواهیم  آسمانی ، صورت  را گرفتیم  خاکی صورت
 خدا شود و   ملکوت تواند وارث ی نم  و خون  گوشت  که گویم  را می  این  برادران  ای لیکن50   

   خوابید، لیکن  نخواهیم  همه  که گویم  می  شما سری همانا به51 .شود  نیز نمی فسادی  بی سد وارثفا
 صور اخیر، زیرا کرنا صدا   مجرد نواختن ، به العینی ، در طرفه ای در لحظه52 . شد  خواهیم  متبدل ههم

  باید این  می زیرا که53 . شد  خواهیم  و ما متبدل برخاستاهند فساد خو ، بی خواهد داد، و مردگان
 را پوشید  فسادی  فاسد بی  این اما چون54 . گردد  بقا آراسته  به  فانی ین را بپوشد و ا فسادی فاسد بی

  رگم«   خواهد رسید که  انجام  به  است  مکتوب  که  کالمی  این  شد، آنگاه  بقا آراسته  به  فانی و این
   موت نیش56 » گور ظفر تو کجا؟  و ای کجا است تو   نیش  موت ای55 .  است  شده در ظفر بلعیده

   مسیح  خداوند ما عیسی  ما را بواسطه  که  شکر خدا راست لیکن57 . ، شریعت  گناه  و قوت  است گناه
  .دهد ظفر می
 خداوند   در عمل ، پیوسته ه شد تشویش  پایدار و بی  برادران حبیب من  ای بنابراین58   

  .  نیست  شما در خداوند باطل  زحمت دانید که  می بیفزایید، چون
  
  

   غالطیه  کلیساهای  به چنانکه ،  مقدسین  برای  کردن زکات  جمع اما درباره16    

 باشد،   یافته  که  نعمتی  از شما بحسب ، هر یکی  هفته در روز اول2 . کنید ، شما نیز همچنین فرمودم
،   برسم و چون3 . نباشد  کردن  جمع  زحمت  من دن آم ، بگذارد تا در وقت  کرده نزد خود ذخیره

و اگر 4.  ببرند  اورشلیم  شما را به  فرستاد تا احسان  اختیار کنید با مکتوبها خواهم  را که آنانی
  . خواهند آمد  من ، همراه  نیز بروم  من  باشد که مصلحت
 ، کنم  عبور می  از مکادنیه ا که آمد، زیر  نزد شما خواهم ، به  عبور کنم  از مکادونیه و چون5   

، شما مرا   بروم ه ک  تا هرجایی  را نیز بسر برم  زمستان  بلکه  نزد شما بمانم  دارد که و احتمال6
 با   مدتی  امیدوارم  چونکه،  کنم  شما را مالقات  راه  در بین  ندارم  اراده ن اآل زیرا که7 . کنید مشایعت

زیرا 9  ماند،  خواهم  در افسس پنطیکاست تا   من لیکن8 . دهد ، اگر خداوند اجازت  نمایم شما توقف
   آید، آگاه  اگر تیموتاؤس لیکن10. ، بسیارند  باز شد و معاندین ن م  و کارساز برای  بزرگ  دروازه که
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 .  نیز هستم  من  چنانکه  است ول در کار خداوند مشغ ه باشد، زیرا ک ترس  نزد شما بی باشید که
  او  آید زیرا که  کنید تا نزد من  مشایعت  سالمتی  او را به  او را حقیر نشمارد، بلکه کس لهذا هیچ11

   با برادران  که  نمودم  اپلس برادر، از او بسیار درخواست اما درباره12 . کشم  انتظار می را با برادران
  . یابد خواهد آمد  فرصت  چون  بیاید ولی  الحال  هرگز رضا نداد که زد شما بیاید، لیکن ن به

 شما   کارهای میعج14 . باشید و زورآور شوید مردان  استوار باشید و بیدار شوید، در ایمان13   
 نوبر  ناسید کهش  را می  استیفان شما خانواده (  دارم  شما التماس  به  برادران و ای15 . باشد با محبت
   را اطاعت  اشخاص تا شما نیز چنین16 ،)اند  سپرده  مقدسین  خدمت ا به ر  هستند و خویشتن اخائیه

 و  توناتس و فر  استیفان و از آمدن17 . باشد  شریک  در کار و زحمت  که را کنید و هرکس
  چونکه18 کردند،   تمام بود، ایشان   شما ناتمام  از جانب  آنچه  نمود زیرا که  رخ  مرا شادی اخائیکوس

  . را بشناسید  اشخاص  چنین پس.  کردند  و شما را تازه  من روح
   در خانه  که رسانند و اکیال و پرسکال با کلیسایی  می  شما سالم  آسیا به کلیساهای19   

یکدیگر . رسانند  می  شما را سالم  برادران همه20 .رسانند  بسیار در خداوند می الم شما س ایشانند، به
   عیسی اگر کسی22 . رسانم  می  خود سالم  از دست س پول من21 . رسانید  سالم  مقدسانه  بوسه هرا ب

.  خداوند با شما باد  مسیح  عیسی فیض23 . اتا ماران. ندارد، اناتیما باد   خداوند را دوست مسیح
  .  باد، آمین  عیسی  شما در مسیح  با همه  من محبت24
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    قرنتیان  به  رسول  پولس دوم  رساله
  
  

   خدا که  کلیسای  برادر، به ، و تیموتاؤس  مسیح  خدا رسول عیسی  اراده ، به پولس1    

 از پدر ما خدا و   و سالمتی فیض2 هستند،   اخائیه  در تمام  که  مقدسینی باشد با همه  می در قرنتس
  .باد شما   خداوند به  مسیح عیسی

   تسلیات  جمیع تها و خدای پدر رحم  که  مسیح  باد خدا و پدر خداوند ما عیسی متبارک3   
 باشد   که  را در هر مصیبتی  دیگران دهد تا ما بتوانیم  می  ما تسلی  ما را در هر تنگی که4 ، است
 در ما   مسیح  دردهای  که ای  اندازه زیرا به5.  ایم  خود از خدا یافته  که  تسلی  آن ، به  نماییم تسلی
   است ، این  کشیم  زحمت اما خواه6. افزاید  می  مسیح ا نیز بوسیله م  تسلی  قسم  همین  شود، به زیاده
 میسر   که  شما است  و نجات  تسلی  بجهت  هم  این  پذیریم  تسلی  شما، و خواه  و نجات  تسلی برای
شود   شما استوار می و امید ما برای7 . بینیم  می  ما هم  که یی دردها  در همین شود از صبر داشتن می

  . نیز خواهید بود  تسلی  شریک  دردها هستید، همچنین  شما شریک  چنانکه  که دانیم زیرا می
   ما عارض  در آسیا به  که ای خبر باشید از تنگی  شما بی خواهیم  نمی  برادران زیرا ای8   

 در  لکن9 .  شدیم  مأیوس  هم  از جان  که ، بحدی  بار کشیدیم  از طاقت فوق و  نهایت  بی گردید که
 ما  که10خیزاند،   را برمی  مردگان دا که بر خ ، بلکه  نکنیم  تا بر خود توکل  داشتیم  موت خود فتوای
و شما نیز 11 .د خواهد رهانی  هم  بعد از این  که  او امیدواریم رهاند و به  رهانید و می  موت را از چنین

 ما رسید،   به  بسیاری  از اشخاص  که  نعمتی  آن  برای کنید تا آنکه  می  دعا در حق ما اعانت به
  . شود  بجا آورده  ما از بسیاری  بجهت  هم شکرگزاری

  ، نه  خدایی  و اخالص  قدوسیت  به  ضمیر ما که  شهادت  یعنی  است  فخر ما این زیرا که12   
زیرا 13 . شما  به  و خصوصا نسبت م رفتار نمودی  در جهان  الهی  فیض  به ، بلکه  جسمانی  حکمت به

 آخر  به تا   که کنید و امیدوارم  می  اعتراف  آن خوانید و به  می  مگر آنچه نویسیم  شما نمی  به چیزی
،   فخر شما هستیم محل  کردید که  اعتراف الجمله  ما فی  به چنانکه14 . خواهید کرد  هم اعتراف
  . خداوند باشید در روز عیسی  شما نیز ما را می چنانکه

 مفصل یک/  دوم قرنتیان کتاب
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 شما  و از راه16  دیگر بیابید،  تا نعمتی شما آیم نزد   به  خواستم  از این  اعتماد قبل و بدین15   
  پس17 .د کنی  مشایعت  یهودیه سوی ا بهشما مر  و  نزد شما بیایم  و باز از مکادونیه  بروم  مکادونیه به

  د من نز  به  باشد تا آنکه  بشری  عزیمت  من  یا عزیمت  کردم انگاری ، آیا سهل  را خواستم  این چون
 پسر  زیرا که19 .  نیست  و نی  ما با شما بلی خن س  که  است  خدا امین لیکن18 . باشد  نی  و نی  بلی بلی

  ، بلی  کردیم  موعظه  وی  شما به  در میان تاؤس و تیمو  و سلوانس  من  ما یعنی  که  مسیح خدا عیسی
   و از این  در او بلی ، همه  خدا است های  وعده  که زیرا چندان20 .  است  شده  در او بلی نشد بلکه  و نی
 استوار   ما را با شما در مسیح اما او که21.  تا خدا از ما تمجید یابد  است  در او امین جهت
 را در   روح  و بیعانه  او نیز ما را مهر نموده که22.  ، خداست  است  نموده مسحگرداند و ما را  می

  .  است  ما عطا کرده دلهای
   قرنتس  به  تا بحال بر شما  شفقت  برای  که خوانم  خود شاهد می  خدا را بر جان  من لیکن23   
   به  زیرا که ر هستیم شما را مددکا ی شاد  بلکه  باشیم  کرده  شما حکم  بر ایمان  آنکه نه24،  نیامدم
  . هستید مئ قا ایمان

  
  

  زیرا اگر من2 ،  نزد شما نیایم  به یگر با حزن د  که  داشتم  خود عزیمت اما در دل2    

 را  و همین3 ؟  گشت  محزون  از من د جز او که ده  مرا شادی  که ، کیست  سازم شما را محزون
   بشوند، چونکه  من  خوشی  سبب بایست  می  که  از آنانی  شوم  محزون بیایم   که  مبادا وقتی  که نوشتم
 و دلتنگی   از حزن زیرا که4 .  شما است  جمیع ، شادی  من ادی ش  که دارم  شما اعتماد می بر همه
 با  تینهای  بی  محبت  تا بفهمید چه  شوید بلکه  تا محزون ، نه  شما نوشتم  بسیار به  و با اشکهای سخت

  . شما دارم
  ا تا بار زیاده شما ر  جمیع الجمله  فی  بلکه  نساخت  شد، مرا محزون  غم  باعث و اگر کسی5   
   برعکس پس7 .  است  از اکثر شما بدو رسیده ه ک  سیاستی  را این  کس  آن  است کافی6.   باشم ننهاده

  ، به بنابراین8 . را فرو برد  شخص  چنین  غم ونی مبادا افز  دهید که ، تسلی شما باید او را عفو نموده
   تا دلیل  نیز نوشتم  همین  برای زیرا که9 . خود را استوار نمایید حبت با او م  که دارم  می شما التماس
 زیرا  کنم  نیز می  عفو نمایید، من  را چیزی اما هرکه10. باشید  می چیز مطیع  در همه  که شما را بدانم
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،  ام  کرده  حضور مسیح خاطر شما به ، به  باشم  را عفو کرده  چیزی ، هرگاه ام  عفو کرده  من  آنچه که
  . خبر نیستیم  از مکاید او بی  نیابد، زیرا که  بر ما برتری تا شیطان11

 در خداوند باز   من  برای ای  و دروازه  آمدم  مسیح  بشارت  بجهت  تروآس  به اما چون12   
  ع را ودا  ایشان ، بلکه  را نیافتم  برادر خود تیطس  رو که ، از آن  نداشتم  خود آرامی حدر رو13شد، 
 ظفر خود  ، دائما در موکب  ما را در مسیح  که  شکر خدا راست لیکن14 .  آمدم  مکادونیه ، به نموده
  ر خوشبویزیرا خدا را عط15 .کند  ما ظاهر می در هرجا بوسیله خود را  برد و عطر معرفت می

 و آنها را عطر   موت' ، الی اما اینها را عطر موت16 .  در هالکان  و هم  در ناجیان م ه باشیم  می مسیح
   کالم  که  نیستیم  بسیاری زیرا مثل17 باشد؟   کافی  که  امور کیست  این و برای.   حیات  الی حیات

  . گوییم  می  سخن  خدا در حضور خدا در مسیح  و از جانب دلی  از ساده ، بلکه  سازیم خدا را مغشوش
  
  

   سفارش  به  احتیاج  بعضی ؟ و آیا مثل کنیم  می  خود شروع  سفارش آیا باز به3    

   ما، معروف  در دلهای  شده  ما هستید، نوشته شما رساله2 ؟  باشیم  شما یا از شما داشته ه ب جات نامه
   شده  کرده باشید، خدمت  می  مسیح  رساله اید که  ظاهر شده چونکه3.   آدمیان  جمیع  شده و خوانده

   گوشتی  بر الواح ، بلکه گ سن  بر الواح  حی، نه  خدای  روح  به  بلکه  مرکب  به  نه  شده از ما و نوشته
ود تفکر  خ  را به  چیزی  که  باشیم  کافی  آنکه نه5 .  خدا داریم  اعتماد به  چنین ح مسی اما بوسیله4 . دل

 داد تا عهد جدید را   کفایت  او ما را هم که6.  ا از خداست م  کفایت  گویا از ما باشد، بلکه  که کنیم
  .کند  می  زنده  روح کشد لیکن  می  حرف  را زیرا که  روح  را بلکه  حرف ، نه  شویم خادم

  بود، بحدی  می ا جالل ب  شده  بود و بر سنگها تراشیده  در حرف  که  موت اما اگر خدمت7   
  بود،  فانی  او که  چهره  جالل سبب  کنند به  را نظاره  موسی توانستند صورت  نمی اسرائیل  بنی که

 باشد، چند   با جالل  قصاص  خدمت زیرا هرگاه9  نخواهد بود؟  بیشتر با جالل روح   خدمت چگونه8
   بود نیز بدین  شده  داده  جالل  آنچه زیرا که10.  خواهد افزود  در جالل  عدالت  زیادتر خدمت مرتبه
   باقی  این ، هرآینه  بودی  با جالل  فانی زیرا اگر آن11.   فایق  جالل  این سبب  به  نداشت  جاللی نسبت

  . خواهد بود  در جالل'  اولی از طریق
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   که  مانند موسی و نه13 . گوییم  می  سخن  دلیری با کمال،   امید داریم  چنین  چون پس12   
   ایشان  ذهن بلکه14  را نظر نکنند،  فانی  این شدن ، تمام اسرائیل  خود کشید تا بنی  بر چهره نقابی
، زیرا   است  نشده  و کشف  است  باقی  عهد عتیق  در خواندن  نقاب  تا امروز همان  شد زیرا که غلیظ

   ایشان  بر دل خوانند، نقاب  را می  موسی  که روز وقتی تا ام بلکه15 .گردد  می  باطل  در مسیح  فقط هک
اما خداوند 17 .شود  می  برداشته  کنند، نقاب ع خداوند رجو سوی  به  هرگاه لیکن16 .دمان برقرار می

  نقاب  بی  با چهره  ما چون  همه لیکن18 .  است ، آنجا آزادی  خداوند است  روح  که  و جایی  است روح
 از  ، چنانکه شویم  می  متبدل  صورت  همان  به  تا جالل ، از جالل نگریم  می د را در آینه خداون جالل

  .  است  روح خداوند که
  
  

 خاطر  ، خسته ایم  یافته  رحمت ، چنانکه  را داریم  خدمت  این  چون بنابراین4    

   خدا را مغشوش  و کالم نیمک  مکر رفتار نمی ، به  کرده  را ترک  رسوایی  خفایای بلکه2.  شویم نمی
  لیکن3 . سازیم  می  در حضور خدا مقبول  ضمیر هرکس ، خود را به  اظهار راستی  به ، بلکه سازیم نمی

  های  فهم  جهان  این  خدای  در ایشان که4 ،  است  مخفی ، بر هالکان  است ی ما مخف اگر بشارت
  ، ایشان  خداست  صورت  که  مسیح  جالل  بشارت  تجلی مبادا  که  است  را کور گردانیده ایمانشان بی

   خویشتن  خداوند، اما به  عیسی  مسیح  به  بلکه کنیم  نمی  موعظه  خویشتن زیرا به5.  سازد را روشن
   است  درخشید، همان  تا نور از ظلمت  گفت  که زیرا خدایی6.   بخاطر عیسی هستیم  شما  غالم که
  . از ما بدرخشد  مسیح  عیسی  خدا در چهره  جالل رخشید تا نور معرفت ما د  در دلهای که

 . ما  از جانب  خدا باشد نه ز آن ا  قوت  تا برتری  داریم  خاکی  را در ظروف  خزینه  این لیکن7   
،   شده  کرده تعاقب9؛   نی  مأیوس ؛ متحیر ولی یستیم ن  در شکنجه ، ولی  کشیده در هرچیز زحمت8

 خداوند را در جسد خود   عیسی  قتل پیوسته10؛   نی  شده  هالک ، ولی  شده ؛ افکنده  متروک  نه لیکن
  ، دائما بخاطر عیسی ایم  زنده زیرا ما که11 . ما ظاهر شود  در بدن  هم  عیسی  تا حیات کنیم  می حمل
 در ما کار   موت پس12 . ما پدید آید  نیز در جسد فانی  عیسی  تا حیات شویم  می  سپرده  موت به
  . در شما  حیات کند ولی می
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   سخن  پس  آوردم ایمان «  است  مکتوب  آنچه ، بحسب  را داریم  ایمان  روح  همان اما چون13   
 خداوند را   عیسی  او که دانیم  می چون14 . گوییم  می ، از اینرو سخن اریم د  ایمان ، ما نیز چون» گفتم

 چیز   همه زیرا که15 . انید و با شما حاضر خواهد ساخت خواهد برخیز یز با عیسیبرخیزانید، ما را ن
 تمجید خدا   را برای ری، شکرگزا  است  شده  افزوده  بسیاری  بوسیله  که  فیضی  تا آن  شما است برای

  شود، لیکن  می  ما فانی  هرچند انسانیت ظاهری ، بلکه شویم  خاطر نمی  خسته  جهت از این16 .بیفزاید
  ، بار جاودانی  است ای  لحظه  برای  زحمت سبک ما که  این زیرا که17. گردد  می  روز بروز تازه باطن
،   دیدنی  چیزهای  به کنیم  ما نظر نمی  که در حالی18 .کند  پیدا می  و زیاده ما زیاده   را برای جالل
  .  جاودانی  و نادیدنی  است ، زمانی است   دیدنی  آنچه ، زیرا که  نادیدنی  چیزهای  به بلکه

  
  

 از خدا   شود، عمارتی  ما ریخته  زمینی خیمه  خانه  این  هرگاه  که دانیم زیرا می5    

،  کشیم  می  آه  هم  در این زیرا که2 . در آسمانها  دستها و جاودانی ه ب  شده  ناساخته ای ، خانه داریم
   و نه شیده پو الواقع اگر فی3 ،  بپوشیم  است  از آسمان  را کهد خو  خانه  که  هستیم  مشتاق چونکه
  ، از آن کشیم  می ، آه ، گرانبار شده  هستیم  خیمه  در این  ما نیز که از آنرو که4 .  شویم  یافت عریان
اما او 5 . شود  غرق حیات در   تا فانی  را بپوشیم  آن ، بلکه  کنیم  را بیرون  این خواهیم  نمی  که جهت
  .دهد  ما می  را به  روح  بیعانه  که  خدا است  ساخت  درست  این  ما را برای که

  ، از خداوند غریب یم متوطن  در بدن  که  مادامی  که دانیم  و می  هستیم  دائما خاطرجمع پس6   
 را بیشتر   و این تیم هس  خاطرجمع پس8 ). دیدار  به  نه کنیم  رفتار می  ایمان  به زیرا که(7 ، باشیم می
   بر اینکه  هستیم لهذا حریص9 .  شویم  نزد خداوند متوطن  و به  کنیم  غربت  از بدن  که پسندیم می
   مسند مسیح  ما پیش  همه  که  است زیرا الزم10.   او باشیم ، پسندیده  غریب  و خواه  متوطن خواه

  . بد  چه  نیک  باشد، چه  کرده  آنچه  بحسب خود را بیابد،  بدنی  اعمال  تا هرکس حاضر شویم
  و ایم  خدا ظاهر شده اما به.  کنیم  می  را دعوت ، مردم ایم  خدا را دانسته  ترس  چون پس11   
،  کنیم  نمی  شما سفارش  خود به زیرا بار دیگر برای12.  شد  ظاهر خواهیم  ضمایر شما هم  به امیدوارم

 در  در ظاهر نه   که  آنانی  باشد برای  تا شما را جوابی دهیم  شما می  خود به  افتخار درباره  سبب بلکه
زیرا 14 .  شما است  برای  و اگر هشیاریم  خداست  برای خود هستیم زیرا اگر بی13 .کنند  فخر می دل
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   همه پس مرد   همه  برای نفر  یک  که  را دریافتیم  این ، چونکه  است  ما را فرو گرفته  مسیح محبت
   نکنند بلکه  زیست  خویشتن  بعد برای  به اند، از این  زنده  که  مرد تا آنانی  همه و برای15 .مردند
  .  مرد و برخاست  ایشان  برای  او که برای

   را هم  مسیح  هرگاه ، بلکه شناسیم  نمی  جسم  را بحسب کس  هیچ ، ما بعد از این بنابراین16   
   باشد، خلقت  در مسیح  اگر کسی پس17 . شناسیم  دیگر او را نمی ن، اآل  بودیم  شناخته  جسم بحسب

 ما   چیز از خدا که و همه18 .  است  شده  چیز تازه  همه اینک،   درگذشت  کهنه ؛ چیزهای  است ای تازه
   اینکه یعنی19.   است  ما سپرده  را به  مصالحه  و خدمت  داده  با خود مصالحه  مسیح  عیسی را بواسطه

   نداشت  محسوب  را بدیشان  ایشان داد و خطایای  می  را با خود مصالحه  بود و جهان خدا در مسیح
   ما وعظ  زبان  گویا خدا به  که  هستیم  ایلچی  مسیح  برای پس20.  ما سپرد  را به  مصالحه و کالم

،   نشناخت  گناه زیرا او را که21 . کنید لحه با خدا مصا  که کنیم  استدعا می  بخاطر مسیح پس. کند می
  .  عدالت خدا شویم  تا ما در وی  ساخت  ما گناه در راه

  
  

  فایده خدا را بی   فیض  که نماییم  می ، التماس  او هستیـم  همکاران  چـون پس6    

   تو را اعانت ت و در روز نجا  فرمودم  تو را مستجاب در وقت مقبول«: گوید زیرا می2 . باشید نیافته
  .  است  روز نجات ن اآل ؛ اینک  است  مقبول  زمان  الحال اینک» . کردم

   در هر امری بلکه4  شود،  کرده  ما مالمت بادا خدمت م  که دهیم  نمی  چیز لغزش در هیچ3   
در 5گیها،  در تن ، در حاجات در صبر بسیار، در زحمات:   خدا هستیم  خدام  که کنیم  می خود را ثابت

،  ، در معرفت در طهارت6خوابیها، در گرسنگیها،  ا، در بیها، در محنته ها، در زندانها، در فتنه تازیانه
  حه خدا با اسل در کالم حق، در قوت7 ریا،  بی ، در محبت القدس در روح،  ، در مهربانی در حلم
   و اینک کنندگان  گمراه چون.  کنامی و نی  و بدنامی  و ذلت  عزت به8 ،  و چپ  راست  بر طرف عدالت

  ؛ چون  هستیم  زنده  و اینک  موت  در حالت ؛ چون  معروف  و اینک  مجهول چون9 ؛ استگو هستیمر
 را   بسیاری  فقیر و اینک ؛ چون  دائما شادمان ، ولی  محزون چون10؛   نی ، اما مقتول  شده  کرده سیاست

  . چیز  همه  اما مالکچیز،  بی ؛ چون سازیم دولتمند می
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 نیستید  در ما تنگ12 .  است  شده  ما وسیع  و دل شاده شما گ سوی  ما به ، دهان  قرنتیان ای11   
،  گویم  می  خود سخن  فرزندان  به ، زیرا که  این  در جزای پس13 . هستید  خود تنگ  در احشای لیکن

 و   رفاقت  چه  را با گناه  مشوید، زیرا عدالت مانانای  با بی  ناموافق زیر یوغ14 . شوید شما نیز گشاده
   را با کافر چه  و مؤمن  مناسبت چه   را با بلیعال و مسیح15 ؟  است  شراکت  چه ور را با ظلمتن

  باشید، چنانکه  حی می  خدای ؟ زیرا شما هیکل  موافقت  خدا را با بتها چه و هیکل16؟   است نصیب
  بود،  خواهم  ایشان  و خدای  رفت  خواهم  راه  بود و در ایشان  خواهم  ساکن ندر ایشا «  که خدا گفت
 آیید و جدا شوید و   بیرون  ایشان از میان«: گوید  خداوند می پس17 ». خواهند بود  من  قوم و ایشان

   مرا پسران بود و شما و شما را پدر خواهم18،   بدارم  شما را مقبول  مکنید تا من  را لمس چیز ناپاک
  ».گوید  می  خواهید بود؛ خداوند قادر مطلق و دختران

  
  

  نجاست  را از هر ، خویشتن هـا را داریم  وعده  این ، چـون  عزیـزان  ای پـس7    

  .  رسانیم  کمال  به  را در خدا ترسی  و قدوسیت  طاهر بسازیم  و روح جسم
 و   را فاسد نساختیم کس  و هیچ  نکردیم م ظل کس بر هیچ.  خود جا دهید ما را در دلهای2   

 ما هستید   در دل  که  گفتم ، زیرا پیش گویم  نمی  مذمت  را از روی این3 .  ننمودیم  را مغبون کس هیچ
  از تسلی.   است  شما فخر کامل  و درباره مرا بر شما اعتماد کلی4 .  باشیم  با هم  و حیات  در موتتا

  . کنم  وافر می آید، شادی  بر ما می  که زحمتی و در هر  ام سیر گشته
   در هرچیز زحمت ، بلکه  نیافت  ما آرامی ، جسم  رسیدیم  هم  مکادونیه  به زیرا چون5   
، ما   است  افتادگان دهنده  تسلی  که  خدایی لیکن6 .، ترسها بود ، نزاعها و در باطن؛ در ظاهر کشیدیم

   او در شما یافته  نیز که  تسلی  آن  به  او تنها بلکه  از آمدن و نه7 .د بخشی  تسلی  تیطس  آمدن را به
   داشتید، به  من  درباره  که  شما و غیرتی گری  شما و نوحه  از شوق  ساخت  ما را مطلع بود، چون

  ن، پشیما  ساختم  محزون  رساله  آن  هرچند شما را به زیرا که8 .  گردیدم  بیشتر شادمان  که وعین
 .  ساخت ، غمگین  ساعتی  به ر هم شما را اگ  رساله  آن  که  زیرا یافتم  بودم  هم  پشیمان ، اگرچه نیستم

 شما   غم ، زیرا که انجامید  توبه  شما به  غم ینکه از ا  خوردید بلکه  غم  از آنکه ، نه  شادمانم الحال9
   منشأ توبه  خداست  برای  که زیرا غمی10.  نرسد شما  از ما به  زیانی وجه  هیچ  خدا بود تا به برای
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  زیرا اینک11.   است  منشأ موت  دنیوی اما غم؛   نیست  پشیمانی  از آن  که  نجات  جهت باشد به می
  ، بل  اشتیاق ، بل  ترس ، بل  خشم ، بل  احتجاج ، بل  کوشش  خدا بود، چگونه  شما برای  غم  که همین
 امر مبرا   در این  کردید که در هر چیز خود را ثابت.  را در شما پدید آورد  انتقام ، بل غیرت
  .هستید
ا  شم  ما درباره  تا غیرت  نبود، بلکه  یا مظلوم  ظالم  آن ، بجهت  شما نوشتم  به  هرگاه باری12   

 ما از  دی خود شا  در تسلی  لیکن  یافتیم  تسلی  جهت و از این13 . شما در حضور خدا ظاهر شود به
زیرا اگر 14 . بود  یافته  شما آرامی از جمیع او   روح  گردید چونکه  زیاده نهایت  بی خوشی تیطس

،   گفتیم  راستی  شما به  را به  سخنان  همه  چنانکه  بلکه  نشدم ، خجل  شما بدو فخر کردم درباره
   گردید، چونکه یادتر مایل شما ز سوی و خاطر او به15 . شد  راست  تیطس  فخر ما به نینهمچ

 در   که شادمانم16 . و لرز او را پذیرفتید ترس   به  چگونه آورد که  یاد می  شما را به  جمیع اطاعت
  . هرچیز بر شما اعتماد دارم

  
  

  ساهای کلی  به  خدا که  فیضسازیم از  می ، شما را مطلع ران براد  ای لیکن8    

 ظاهر گردید و از  ، فراوانی خوشی ایشان را در امتحان شدید زحمتزی2 .  است  عطا شده مکادونیه
   بلکه  طاقت  بحسب  که  شاهد هستم زیرا که3.  شد  افزوده ، دولت سخاوت ایشان زیادتی فقر ایشان

  خدمت و شراکت در   نعمت ، این  بسیار نموده التماس4 ،  تمام  رضامندی  به  خویش طاقت از  فوق
 ما  به خداوند و   را به  خویشتن  اول ، بلکه  امید داشتیم  چنانکه و نه5 .ز ما طلبیدند را ا مقدسین
   نعمت  این  شروع  همچنانکه  که  استدعا نمودیم  از تیطس  سبب و از این6 . خدا دادند  اراده برحسب

 و   دارید، در ایمان افزونی در هرچیز   چنانکه بلکه7 . برساند  هم  انجام  را به ، آن شما کرد را در میان
   را به این8 . نیز بیفزایید  نعمت ید، در ایندار  با ما می  که  اجتهاد و محبتی  و کمال  و معرفت کالم
  زیرا که9 .  شما را بیازمایم  محبت  اخالص و تا  اجتهاد دیگران سبب  به  بلکه گویم  نمی  حکم طریق
 تا شما از فقر  شما فقیر شد  هرچند دولتمند بود، برای دانید که  را می  مسیح  خداوند ما عیسی فیض

   شما در سال ، چونکه  است  شما را شایسته  این  زیرا که دهم  می ، رأی و در این10 .او دولتمند شوید
  جام ان  را به  عمل اما الحال11 . کردید  شروع  از همه  نیز اول  در اراده  بلکه  فقط  در عمل ، نه گذشته
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  زیرا هرگاه12 . دارید بشود  آنچه  نیز برحسب لعم   بود، انجام  در اراده  دلگرمی رسانید تا چنانکه
   دیگران  اینکه و نه13 . ندارد  آنچه  بحسب  دارد نه سی ک  آنچه افتد، بحسب  می  باشد، مقبول دلگرمی
   ایشان  کمی ما برای ش ، زیادتی  در حال؛ تا  مساوات  طریق  به  باشد، بلکه  و شما را زحمت را راحت

:   است  مکتوب چنانکه15.  بشود  شما باشد و مساوات  کمی  بجهت  ایشان و تا زیادتی14بکار آید؛ 
  ».  نداشت  کرد، کمی  جمع  اندکی  و آنکه  نداشت  کرد، زیادتی  بسیار جمع آنکه«

 ما  زیرا او خواهش17 . نهاد  تیطس دلا در  شم  اجتهاد را برای  این  که اما شکر خداراست16   
   آن و با وی18 . شد  شما روانه سوی  به  تمام ی رضامند ، به  بیشتر با اجتهاد بوده  نمود، بلکه را اجابت
 کلیساها   بلکه  فقط  همین و نه19 .  کلیساها است  در تمامی  انجیل او در  مدح  که  را فرستادیم برادری

 شما   تمجید خداوند و دلگرمی  را برای  آن  خدمت  که  نعمتی یار کردند تا در ایننیز او را اخت
   این  کند درباره  ما را مالمت  مبادا کسی  که کنیم  می  اجتناب چونکه20. سفر مابشود ، هم کنیم می

 نیز  ردم در نظر م ، بلکه  در حضور خداوند فقط  نه زیرا که21 .  هستیم  آن  خادمان  که سخاوتی
 مکررا در امور بسیار   که  برادر خود را نیز فرستادیم و با ایشان22 . بینیم  می  نیکو را تدارک زهایچی

.  دارد، بیشتر با اجتهاد است  بر شما می  که  اعتماد کلی سبب  به  و الحال او را با اجتهاد یافتیم
   برادران ؛ و اگر درباره  است  و همکار من  شما رفیق ، او در خدمت)بپرسند (  تیطس  درباره هرگاه23

 شما   خود و فخر ما را درباره  محبت  دلیل پس24. باشند  می  مسیح  کلیساها و جالل  رسل ما، ایشان
  . ظاهر نمایید  ایشان در حضور کلیساها به

  
  

 .  شما بنویسم  به باشد که  می ، زیادتی  خدمت مقدسین  این  در خصوص زیرا که9    
   از سال  که کنم  فخر می  مکادونیه  اهل  شما به  بجهت  آن  درباره  که دانم  شما را می  دلگرمی چونکه2

  اما برادران3 .  است  نموده  را تحریض ر ایشان شما اکث اند و غیرت  مستعد شده  اخائیه  اهل گذشته
، مستعد  ام  گفته ا چنانکه شود ت  باطل  خصوص  شما در این  مبادا فخر ما درباره  که را فرستادم

   ما از این  شما بلکه گویم  آیند و شما را نامستعد یابند، نمی  با من  مکادونیه مبادا اگر اهل4 .شوید
   تا قبل  کنم  را نصیحت  برادران  که  دانستم  الزم پس5.   شویم ، خجل  فخر کردیم  آن  به  که اعتمادی

  .  طمع  از راه  نه  برکت  موعود شما را مهیا سازند تا حاضر باشد، از راه تاز ما نزد شما آیند و برک
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 کارد،  کت با بر  درو کند و هرکه  هم  کارد، با بخیلی  با بخیلی هرکه:   است  این اما خالصه6   
 و   حزن  به  بکند، نه  است  نموده  خود اراده  در دل  که  بطوری اما هرکس7 . نیز درو کند با برکت

   را برای  هر نعمتی  که  خدا قادر است ولی8 .دارد  می  را دوست  خوش  بخشندهاضطرار، زیرا خدا
  چنانکه9 . شوید  نیکو افزوده  هر عمل رای، ب  داشته  کامل  کفایت  در هر امری شما بیفزاید تا همیشه

 برزگر   برای اما او که10 .»ماند  می  ابد باقی  تا به لتش فقرا داد و عدا پاشید و به «  که  است مکتوب
  دالت ع ، خواهد افزود و ثمرات  کرده کند، بذر شما را آماده  می  را آماده  نان  خورنده بذر و برای

نشأ  م  آن  را بنمایید که  سخاوت ، کمال  در هرچیز دولتمند شده تا آنکه11شما را مزید خواهد کرد، 
   را رفع  مقدسین  حاجات  فقط ، نه  خدمت  این  بجا آوردن زیرا که12 .باشد  ما می شکر خدا بوسیله

کنند  ، خدا را تمجید می  خدمت  این و از دلیل13. افزاید  خدا را نیز بسیار می س سپا کند، بلکه می
و 14 .  و همگان  ایشان  شما برای خشش ب  و سخاوت  مسیح  انجیل  شما در اعتراف  اطاعت سبب به

خدا را 15 .باشند  شما می  خود مشتاق  دعای، در  بر شماست  که  خدایی  فیض  افزونی سبب  به ایشان
  . او شکر باد  ما الکالم  عطای برای

  
  

  ، لیکن  بودم ، فروتن  شما حاضر بودم  در میان  چون ، که  خود، پولس اما من10    

و 2   استدعا دارم  مسیح  و رأفت حلم  ، از شما به کنم  می ، با شما جسارت  هستم  غایب  که وقتی
   جرأت  که برم  می  گمان  که  اعتمادی  بدان  نکنم ، جسارت  حاضر شوم  چون  که کنم  می التماس
  زیرا هرچند در جسم3 . کنیم  رفتار می  جسم  طریق  به ما پندارند که  می  که  کرد با آنانی خواهم

   بلکه  نیست  ما جسمانی  جنگ زیرا اسلحه4 . نماییم  نمی  جنگ می جس  قانون  به ، ولی کنیم رفتار می
   معرفت  خالف  خود را به  را که  و هر بلندی  خیاالت که5 ها،  قلعه  انهدام  برای ادر استنزد خدا ق
  و مستعد هستیم6 ، سازیم  اسیر می  مسیح  اطاعت  را به  و هر فکری افکنیم  زیر می افرازد، به خدا می

 نظر   ظاهری  صورت آیا به7.  شود  شما کامل  اطاعت  که  وقتی  جوییم  انتقام  از هر معصیت که
   چنانکه  را نیز از خود بداند که ، این  است  از آن مسیح  بر خود اعتماد دارد که کسی کنید؟ اگر می

   درباره  فخر بکنم  هم یادهزیرا هرچند ز8 . یم هست  از آن مسیح ، ما نیز همچنان  است او از آن مسیح
  که9  شد،  نخواهم ، خجل  است ما داده   شما به  خرابی  برای  بنا نه  را برای  خداوند آن اقتدار خود که
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 و زورآور   او گران های رساله«: گویند زیرا می10 . ترسانم ها می  رساله شما را به   شود که مبادا معلوم
   در کالم  چنانکه  بداند که  شخص چنین11» . حقیر  و سخنش عیف او ض  حضور جسمی ، لیکن است
  . بود  در حضور خواهیم  نیز در فعل ، همچنین  هستیم ها در غیاب  رساله به

، یا خود  کنند بشماریم  می  را مدح  خویشتن  که  خود را از کسانی  که  نداریم زیرا جرأت12   
  مقابله خود  پیمایند و خود را به  خود را با خود می  چون ایشان  ؛ بلکه  نماییم  مقابله را با ایشان

 خدا   که  قانونی  آن  اندازه  بحسب ، بلکه کنیم  فخر نمی  از اندازه اما ما زیاده13 .نمایند، دانا نیستند می
   که کنیم زیرا از حد خود تجاوز نمی14 .رسد  شما نیز می  به  که  است یا  اندازه  ما پیمود، و آن برای

 خود  و از اندازه15.  ایم  رسیده  شما هم  به سیح م  در انجیل ، چونکه  باشیم  شما نرسیده گویا به
 شود، در   شما افزون  ایمان  چون  که  امید داریم ، ولی نماییم  فخر نمی  دیگران  در محنتهای نگذشته
   دورتر از شما هم  در مکانهای تا اینکه16 . شد  خواهیم  افزوده ایت خود بغ  قانون  شما بحسب میان

وند  خدا  فخر نماید، به اما هرکه17 .  فخر نکنیم  قانون دیگران  به  و در امور مهیا شده  دهیم بشارت
  . نماید  خداوند مدح  را که  آن  افتد بلکه  کند مقبول  خود را مدح  آنکه زیرا نه18 .فخر بنماید

  
  

زیرا 2 .باشید می   هم  من  شوید و متحمل  متحمل  جهالتی  مرا در اندک کاشکه11    

  ای ره تا باک  شوهر نامزد ساختم  یک  شما را به ؛ زیرا که  الهی  غیرت  به  بر شما غیور هستم  من که
 خاطر  ، همچنین  مکر خود حوا را فریفت  مار به  چنانکه  که ترسم  می لیکن3 .  سپارم  مسیح  به عفیفه

  کرد به  می  آمد، وعظ  آنکه زیرا هرگاه4 .، فاسد گردد  است  در مسیح  که ای  از سادگی شما هم
 بودید، یا   یافته  دیگر را جز آنکه ، یا شما روحی  کردیم  ما بدو موعظه  دیگر، غیر از آنکه عیسای
  .شدید  می  متحمل کردید که پذیرفتید، نیکو می  بودید می  کرده  قبول  آنچه  دیگر را سوای انجیلی

 نیز  اما هرچند در کالم6 .  هرگز کمتر نیستم  رسوالن ترین از بزرگ  که  است زیرا مرا یقین5   
  آیا گناه7.   شما آشکار گردیدیم  به کس مه نزد ه  در هر امری بلکه.   نی  در معرفت ، لیکن  باشم امی

   بشارت  خدا شما را مفت  انجیل  به در اینکه تا شما سرافراز شوید   ساختم  خود را ذلیل  که کردم
 نزد شما   به  و چون  نمایم  تا شما را خدمت  گرفتم ، اجرت  نموده  دیگر را غارت کلیساهای8؟  دادم

   آمدند، رفع  از مکادونیه  که زیرا برادرانی9 .  بار ننهادم کس ، بر هیچ  شدم ، محتاج حاضر بوده
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  به10 .  داشت  و خواهم  داشته را نگاه بر شما خود  رچیز از بار نهادن مرا نمودند و در ه حاجت
از 11 . نخواهد شد  گرفته  از من خائیه ا  فخر در نواحی  این  که  قسم  است  در من  که  مسیح راستی

 کرد   خواهم  هم کنم  می  آنچه لیکن12! داند ؟ خدا می دارم  نمی  شما را دوست ؟ آیا از اینکه  سبب چه
.  شوند  ما نیز یافت کنند، مثل  فخر می  تا در آنچه  سازم  را منقطع ، فرصت  فرصت جویندگان تا از

   مسیح  رسوالن  را به  خویشتن  مکار هستند که  و عمله  کذبه  رسوالن  اشخاص  چنین زیرا که13
   نور مشابه  فرشته ه ب را  خویشتن  هم  خود شیطان ، چونکه  نیست و عجب14 .سازند  می مشابه
   سازند که  مشابه  عدالت  خدام  را به  خویشتن  وی  خدام  که  نیست  امر بزرگ پس15 .سازد می

  . خواهد بود  اعمالشان  برحسب  ایشان عاقبت
   نیز اندکی  تا من بپذیرید فهمی  بی  نداند واال مرا چون فهم  مرا بی ، کسی گویم باز می16   

   که  اعتمادی  این در فهمی  بی  از راه ، بلکه گویم  خداوند نمی  از جانب گویم  می آنچه17 . افتخار کنم
زیرا 19.  نمایم  فخر می  هم کنند، من  فخر می  جسمانی  از طریق  بسیاری چونکه18 . فخر ما است

  شوید هرگاه می  زیرا متحمل20 .باشید  می  متحمل  خوشی  را به فهمان  هستید، بی  خود فهیم چونکه
 خود را   شما را گرفتار کند، یا کسی  شما را فرو خورد، یا کسی  سازد، یا کسی  شما را غالم کسی

   گویا ما ضعیف  که گویم  استحقار می از روی21 . زند  شما را بر رخسار طپانچه یبلند سازد، یا کس
  . ایم بوده

آیا 22.   دارم  نیز جرأت  من گویم  می فهمی  بی  دارد، از راه  جرأت  کسی  که  اما در هرچیزی  
 نیز   هستند؟ من راهیم اب از ذریت!   نیز هستم  هستند؟ من اسرائیلی!   نیز هستم  هستند؟ من عبرانی

ها  در محنت!   بیشتر هستم ، من زنم  می  حرف  دیوانه  هستند؟ چون  مسیح آیا خدام23 ! باشم می
  ز چهل ا  مرتبه  پنج از یهودیان24 .ر زندانها بیشتر، در مرگها مکررادتر، دها زی افزونتر، در تازیانه

   شکسته  کرت ؛ سه  سنگسار شدم  دفعه  زدند؛ یک  مرا چوب  مرتبه سه25 .  خوردم  تازیانه  کم یک
   نهرها؛ در خطرهای در سفرها بارها؛ در خطرهای26 ؛  در دریا بسر بردم  روزی شبانه؛   شدم کشتی
؛ در  ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها دربیابان  خود و در خطرها از امت ؛ در خطرها از قوم دزدان

خوابیها بارها؛ در  ، در بی  و مشقت در محنت27 ؛  برادران کذبه در میانخطرها در دریا؛ در خطرها 
  ، آن  بر اینها است ه عالو  آنچه بدون28 . ها بارها؛ در سرما و عریانی زه، در رو  و تشنگی گرسنگی

   ضعیف  من  که  ضعیف کیست29 . کلیساها  همه  برای  اندیشه نی، یع  است  بر من  هر روزه  که باری
   من ف ضع  به باید کرد از آنچه اگر فخر می30؟  سوزم  نمی  من خورد که  می  لغزش ؟ که شوم نمی
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  داند که ، می  است  ابد متبارک  تا به خداوند که   مسیح خدا و پدر عیسی31 . کنم  دارد، فخر می تعلق
   محافظت  من  گرفتن ای را بر ، شهر دمشقیان  پادشاه ، والی حارث در دمشق32 . گویم  نمی دروغ
  .  رستم  وی  کردند و از دستهای  پایین  قلعه  از باره  در زنبیلی ای و مرا از دریچه33 .نمود می
  
  

 رؤیاها و   به لیکن.   نیست ، هرچند شایسته من نم فخر ک  که البد است12    

؟  آیا در جسم.   از این  قبل سال ، چهارده شناسم  می  را در مسیح شخصی2.  آیم  خداوند می مکاشفات
 .شد   ربوده  سوم  تا آسمان  که  شخصی چنین. داند خدا می!  دانم ؟ نمی  از جسم و آیا بیرون!  دانم نمی

   به که4 داند، ، خدا می دانم ، نمی ز جسم جدا ا  و خواه  در جسم ، خواه شناسم ا می ر  شخص و چنین3
  از چنین5 . کند  آنها تکلم  به  جایز نیست را  انسان  شنید که  ناگفتنی  شد و سخنان  ربوده فردوس
 فخر  واهمزیرا اگر بخ6 . کنم  فخر نمی  خویش  از ضعفهای از خود جز  کرد، لیکن  فخر خواهم شخص
   گمانی  در حق من  مبادا کسی کنم  می  اجتناب لیکن.  گویم  می  راست  چونکه باشم  نمی فهم ، بی بکنم

  . شنود  بیند یا از من  در من  از آنچه برد فوق
 شد،   داده  من  در جسم ، خاری  ننمایم  سرافرازی  زیاده  از زیادتی مکاشفات و تا آنکه7   
   دفعه  از خداوند سه  آن و درباره8.   نمایم  سرافرازی مبادا زیاده زند،  تا مرا لطمه،   شیطان فرشته

   در ضعف  من  قوت ، زیرا که  است  تو را کافی  من فیض«:  مرا گفت9 . برود ز من تا ا استدعا نمودم
 در   مسیح قوتتا  نمود   خود بیشتر فخر خواهم های  بسیار از ضعف  شادی  به پس» .گردد  می کامل
   و تنگیها بخاطر مسیح  و زحمات ها و احتیاجات ها و رسوایی ، از ضعف بنابراین10 . شود  ساکن من

  .  توانا هستم ، آنگاه  ناتوانم  چون ، زیرا که شادمانم
 باشید، از   کرده  شما مرا مدح بایست زیرا می. شما مرا مجبور ساختید!  ام  شده فهم بی11   
   که بدرستی12.   هستم هیچ، هرچند   کمتر نیستم وجه  هیچ  به  رسوالن  از بزرگترین  من آنرو که
  زیرا کدام13 .  پدید گشت  و قوات  و معجزات ت صبر از آیا  شما با کمال  در میان  رسول عالمات

  نای.   بر شما بار ننهادم  من  از سایر کلیساها قاصر بودید؟ مگر اینکه  در آن  که چیز است
  ! ببخشید  را از من انصافی بی
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   نه  نهاد از آنرو که  و بر شما بار نخواهم  نزد شما بیایم  که  مهیا هستم  سوم  مرتبه اینک14   
   والدین ، بلکه کنند  ذخیره  والدین  برای باید فرزندان  نمی ، زیرا که  خود شما را طالبم  شما بلکه مال
   خواهم  کرده  و صرف کنم  می  شما صرف  جانهای  برای  خوشی  کمال  به اما من15 .  فرزندان برای
   بر شما بار ننهادم اما باشد، من16 ؟  بینم ، آیا کمتر محبت  نمایم و اگر شما را بیشتر محبت. شد
ا م نزد ش  که  از آنانی  یکی آیا به17 .  آوردم  چنگ  مکر به شما را به،  گر بودم  حیله  چون بلکه

 از  آیا تیطس.   برادر را فرستادم  و با وی  نمودم  التماس  تیطس به18 ؟  از شما بردم ، نفع فرستادم
  ؟  رفتار ننمودیم  روش  و یک  روح  یک  برد؟ مگر به شما نفع
 حضور خدا در  ؟ به آوریم  می  نزد شما حجت کنید که  می ، گمان  مدت آیا بعد از این19   
   چون  که ترسم زیرا می20 .  شما است  بنای  برای  عزیزان  چیز ای  همه لیکن.  وییمگ  می  سخن مسیح
 و حسد و   مبادا نزاع خواهید که  نمی  و شما مرا بیابید چنانکه  بیابم خواهم  می  چنانکه  شما را نه آیم

 مرا نزد شما   من دای، خ  بازآیم و چون21 .ها باشد  و غرور و فتنه و نمامی   و بهتان خشمها و تعصب
   و زنا و فجوری  کردند و از ناپاکی  پیشتر گناه  که  از آنانی  بسیاری  برای  کنم  سازد و ماتم فروتن

  . ننمودند  بودند، توبه  کرده که
  
  

  ثابت  سخن  شاهد، هر  دو سه  گواهی به.  آیم  نزد شما می  سوم  مرتبه این13    

   غایب ن، هرچند اآل ام  حاضر بوده  دوم  گویا دفعه  که گویم  می یش و پ  گفتم پیش2 .خواهد شد
.  نمود  نخواهم ، مسامحه  اگر بازآیم  را که  دیگران  کردند و همه  گناه  از این  قبل  را که ، آنانی هستم

 در   بلکه  نیست ف او نزد شما ضعی جویید که گوید می  می  سخن  در من  را که  مسیح  دلیل چونکه3
 ما  چونکه. کند  می  خدا زیست  از قوت ، لیکن  گشت  مصلوب  از ضعف زیرا هرگاه4 . شما تواناست
.  کرد  خواهیم ، زیست  شما است سوی  به  خدا که  با او از قوت ، لیکن  هستیم  ضعیف نیز در وی

  شناسید که  آیا خود را نمی. کنید خود را باز یافت.   هستید یا نه  در ایمان  کنید که خود را امتحان5
 ما مردود   که ید دانست خواه  که اما امیدوارم6 اگر مردود نیستید؟   در شما است  مسیح عیسی
 ،  هستیم  ما مقبول  تا ظاهر شود که  نکنید، نه  بدی  شما هیچ  که کنم  می و از خدا مسألت7 . نیستیم
   خالف  به توانیم  نمی  هیچ زیرا که8 . ویا مردود باشیمید، هرچند ما گ باش  کرده  تا شما نیکویی بلکه
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  و نیز برای.  و شما توانایید  ما ناتوانیم  که  وقتی و شادمانیم9 .  راستی  برای  بلکه  نماییم ل عم راستی
  حاضر  که  تا هنگامی نویسم  می  را در غیاب  این از اینجهت10 . شوید  شما کامل  که کنیم عا می د این
  .  است  داده  من  به  خرابی  برای  بنا نه  خداوند بجهت  که  قدرتی  آن  بحسب  نکنم ، سختی شوم

   بوده  و با سالمتی  رای  پذیرید؛ یک  شوید؛ تسلی  شاد باشید؛ کامل  برادران  ای خالصه11   
 . نمایید  تحیت سانه مقد  بوسه هیکدیگر را ب12.  با شما خواهد بود  و سالمتی  محبت باشید و خدای

  .رسانند  می  شما سالم  به قدسان م جمیع13
  . آمین.  شما باد  با جمیع القدس  روح  خدا و شرکت  خداوند و محبت  عیسی فیض14   
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    غالطیان به   رسول  پولس رساله
  
  

   و خدای  مسیح  عیسی به   بلکه انسان ه  بوسیل  و نه  انسان  از جانب  نه ، رسول پولس1    

  باشند،  می  با من  که درانی برا و همه2  برخیزانید،  او را از مردگان کهپدر 
 خود را  که4  با شما باد؛ سیح م  پدر و خداوند ما عیسی  خدای  از جانب  و سالمتی فیض3   
  بخشد،  پدر ما خالصی خدا و راده ا  حاضر شریر بحسب  عالم  ما داد تا ما را از این  گناهان برای

  . آمین.  باد باد جالل او را تا ابداآل که5
،   است  خوانده  مسیح  فیض  شما را به  که  کس  از آن  زودی  بدین  که کنم  می تعجب6   
 شما را   هستند که  بعضی لکن.  دیگر نیست)  انجیل ( که7  دیگر،  انجیلی سوی ردید بهگ برمی

 از  ای  یا فرشته  ما هم  هرگاه بلکه8.  نمایند  را تبدیل  مسیح واهند انجیلخ سازند و می  می مضطرب
،   گفتیم  پیش چنانکه9.  شما رساند، اناتیما باد  به م دادی  بشارت  آن  ما به  غیر از آنکه ، انجیلی آسمان

   مردم آیا الحال10.  باد پذیرفتید بیاورد، اناتیما  غیر از آنکه  انجیلی اگر کسی:  گویم  باز می  هم ناآل
 را   مردم  رضامندی ؟ اگر تابحال طلبم  را می  مردم  یا خدا را؟ یا رضامندی آورم  خود می را در رأی

  . بودم  نمی  مسیح ، غالم خواستم می
   طریق  به  که دم دا  بشارت  بدان  من  که  از انجیلی کنم  می  شما را اعالم  برادران اما ای11   

زیرا 13 .  مسیح  عیسی  کشف ، مگر به ختم و نیامو  نیافتم  را از انسان  آن  من زیرا که12 .  نیست نانسا
 را   و آن نمودم  جفا می نهایت  خدا بی  بر کلیسای اید که  یهود شنیده  مرا در دین  سابق سرگذشت

اجداد  و در تقالید  جستم می   خود سبقت  قوم  یهود از اکثر همساالن و در دین14 ، ساختم  می ویران
 خود مرا  ض فی  برگزید و به  مادرم  مرا از شکم  خدا که اما چون15 . بودم  غیور می خود بغایت

،   دهم ها بدو بشارت  امت  آشکار سازد تا در میان  پسر خود را در من که16  داد خواند، رضا بدین
   رسول  از من  قبل  که  نزد آنانی  هم  اورشلیم و به17 ،  نکردم  مشورت  و خون  با جسم در آنوقت
  .  کردم  مراجعت  دمشق  و باز به  شدم  عرب  به ، بلکه بودند نرفتم
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 بسر   روز با وی  و پانزده  رفتم  اورشلیم  به  پطرس  مالقات ، برای  سال  بعد از سه پس18   
 شما   به  آنچه اما درباره20 . ندیدم برادر خداوند را   یعقوب جز اما از سایر رسوالن19.  بردم
و 22 .  آمدم  و قیلیقیه  سوریه نواحی   به آن بعد از21 . گویم  نمی  در حضور خدا دروغ ک، این نویسم می
   بودند که  شنیده جز اینکه23 ،  بودم ورتا غیر معروف بودند ص  در مسیح  که  یهودیه  کلیساهای به
   ویران  از این  قبل  که  ایمانی  همان دهد به  می  بشارت مود، الحالن  پیشتر بر ما جفا می آنکه«

  . تمجید نمودند و خدا را در من24» . ساخت می
  
  

 خود   را همراه  و تیطس  رفتم  اورشلیم  با برنابا باز به  سال  بعد از چهارده پس2    

   عرضه  ایشان ، به کنم  می  موعظه ا بدانه  امت  در میان  را که  و انجیلی  رفتم  الهام  به ولی2.  بردم
   من  همراه  نیز که  تیطس لیکن3 .  باشم  یا دویده  بدوم ادا عبث، مب  معتبرین  به ، اما در خلوت داشتم

 را خفیه   ایشان  بود که  کذبه  برادران سبب  به و این4 . شود ون مخت  بود، مجبور نشد که و یونانی
   و تا ما را به کنند ، جاسوسی  داریم  عیسی  در مسیح  ما را که مدند تا آزادیدرآوردند و خفیه درآ

   انجیل  تا راستی  نشدیم  امر تابع  در این  اطاعت  به  هم  ساعت  را یک  ایشان که5 . درآورند بندگی
  . ماند در شما ثابت

، خدا بر   نیست مرا تفاوتی بودند   هرچه-باشند   می  چیزی  معتبراند که  که اما از آنانی6   
   خالف  به بلکه7 . نرسانیدند  نفع  هیچ  من د، به معتبران  که  زیرا آنانی-کند   نمی  نگاه  انسان صورت

  ـ  پطرس  به  مختونان  بشارت که شد، چنان  سپرده  من  به  نامختونان  بشارت  دیدند که ، چون آن
  پس9  کرد ـ ها عمل  امت  برای  هم من کرد، در   عمل ر پطرس د  مختونان  رسالت  برای زیرا او که8

 بود دیدند،   عطا شده  من  به  را که  فیضی  بودند، آن  ارکان  معتبر به  و کیفا و یوحنا که  یعقوب چون
 ؛  مختونان سوی  به  ایشان نانکه، چ ها برویم  امت سوی  و برنابا دادند تا ما به  من  به  رفاقت دست

  .  کار بودم  این  کردن  و خود نیز غیور به  فقرا را یاد بداریم جز آنکه10
   مالمت  مستوجب  زیرا که  نمودم  آمد، او را روبرو مخالفت  انطاکیه  به  پطرس اما چون11   

 آمدند، از   چون خورد؛ ولی ها غذا می ، با امت  یعقوب  از جانب  از آمدن بعضی  قبل چونکه12بود، 
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 با   هم و سایر یهودیان13 .  را جدا ساخت  ایستاد و خویشتن، باز  بودند ترسیده  ختنه  اهل  که نیآنا
  . گرفتار شد  ایشان  برنابا نیز در نفاق  که  کردند، بحدی  نفاق وی

   پطرس  همه  روی کنند، پیش  رفتار نمی  استقامت  به  راستی انجیل  به  که  دیدم  چون ولی14   
   است ، چون کنی  می  یهود زیست  طریق  به ها و نه  امت  طریق ، به  یهود هستی اگر تو که«:  مرا گفت
   و نه یم طبعا یهود هست ما که15 » یهود رفتار کنند؟  طریق  به  که سازی ها را مجبور می  امت که

  شود، بلکه  نمی  شمرده عادل   شریعت  از اعمال کس  هیچ  که  یافتیم اما چونکه16 ها،  از امت گناهکاران
   از اعمال  و نه  مسیح  به  تا از ایمان  آوردیم  ایمان  عیسی  مسیح  به ، ما هم  مسیح  عیسی  به  ایمان به

  . نخواهد شد  شمرده  عادل  بشری  هیچ  شریعت  از اعمال ، زیرا که  شویم  شمرده  عادل شریعت
  ، آیا مسیح  شویم  گناهکار یافت ، خود هم طلبیم  می را  در مسیح  عدالت اما اگر چون17   
   که کنم  می  ثابت ، هرآینه  ساختم  خراب  را که  آنچه زیرا اگر باز بنا کنم18 !؟ حاشا  است  گناه خادم
 خدا   به  مردم تا نسبت  شریعت  به  نسبت  شریعت ه بواسط  من زانرو که19 .  هستم متعدی خود

 در   مسیح ، بلکه  بعد از این  من  نه  لیکن کنم  می  زندگی  ولی ام  شده  مصلوب  مسیحبا20 .  کنم زیست
 مرا   که کنم  ایمان بر پسر خدا می ، به کنم  می  در جسم  الحال  که و زندگانی. کند  می  زندگی من
   شریعت  به الت، زیرا اگر عد سازم  نمی  خدا را باطل فیض21 . داد  من  نمود و خود را برای تمحب
  . مرد  عبث  مسیح بود، هرآینه می
  
  

 نکنید   را اطاعت  کرد تا راستی  شمـا را افسون  که ، کیسـت فهـم  غالطیان بی ای3    

 از شما  خواهم  را می  این فقط2  گردید؟  مبین  شده  مصلوب ح مسی  شما عیسی  چشمان  پیش که
   روح  به  هستید که فهم آیا اینقدر بی3 ؟ اید یا از خبر ایمان افته ی عت شری  را از اعمال  روح  که بفهمم
  الحقیقه  کشیدید اگر فی  را عبث آیا اینقدر زحمات4 شوید؟  می  کامل  جسم  به ن اآل،  کرده شروع
آورد، آیا از   ظهور می  شما به  در میان کند و قوات  شما عطا می  را به  روح  آنکه پس5  باشد؟ عبث

  کند؟  می  یا از خبر ایمان  شریعت مالاع
   اهل  آگاهید که پس7 . شد  محسوب  او عدالت رد و برای آو  خدا ایمان  به  ابراهیم چنانکه6   
 خواهد   عادل ها را از ایمان  خدا امت  دید که  پیش  چون و کتاب8 .تند هس  ابراهیم  فرزندان ایمان
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   ایمان  اهل بنابراین9» .  خواهند یافت ها از تو برکت  امت جمیع «  داد که  بشارت  ابراهیم شمرد، به
  .یابند  می دار برکت با ابراهیم ایمان

:   است باشند زیرا مکتوب  می  هستند، زیر لعنت  شریعت  از اعمال  که  آنانی زیرا جمیع10   
اما 11» .جا آرد  آنها را به تا  شریعت  کتاب های  نوشته  نماند در تمام  ثابت  هر که  است ملعون«

  ن ایما  به عادل « شود، زیرا که  نمی  شمرده  عادل  در حضور خدا از شریعت کس  هیچ  که  است واضح
کند، در آنها   می  آنها عمل  به آنکه «  بلکه  نیست  از ایمان اما شریعت12 ». خواهد نمود زیست
   شد، چنانکه  ما لعنت  در راه  فدا کرد چونکه ریعت ش ، ما را از لعنت مسیح13 ». خواهد نمود زیست
 بر   عیسی  در مسیح  ابراهیم تا برکت14 ». شود  بر دار آویخته  هرکه است  ملعون «  است مکتوب
  .  کنیم  حاصل  ایمان وسیله  را به  روح ها آید و تا وعده امت

 نیز استوار   از انسان  را که هدی، زیرا ع گویم  می  سخن  انسان  طریق ، به  برادران ای15   
 شد و   او گفته  نسل  و به  ابراهیم ها به اما وعده16 .افزاید سازد و نمی  نمی  باطل سک شود، هیچ می
   مسیح که»  تو  نسل به« و   یکی  درباره  باشد، بلکه  بسیاری  گویا درباره که»  نسلها به«گوید  نمی
 چهارصد و   که  بود، شریعتی  شده  بسته  مسیح  از خدا به  را که ی عهد  است و مقصود این17.  است
 از  زیرا اگر میراث18 . شود  نیست  وعده  که ازد بطوریس  نمی  شد، باطل  نازل  بعد از آن  سال سی

  . داد  از وعده  ابراهیم  را به  خدا آن لیکن.   نبودی ، دیگر از وعده  بودی شریعت
   که  نسلی  آن  آمدن  شد تا هنگام  افزوده  تقصیرها بر آن ؟ برای ت چیس  شریعت پس19   
  یک از  اما متوسط20.  گردید  مرتب  متوسطی  دست  به  فرشتگان  شد و بوسیله  بدو داده وعده
زیرا اگر ! ؟ حاشا  خداست های  وعده  خالف  به  آیا شریعت پس21.   است ، اما خدا یک نیست

  بلکه22. شد  می  حاصل  از شریعت  عدالت  بخشد، هرآینه  تواند حیات شد که  می  داده شریعتی
 را عطا  ، ایمانداران  است  مسیح  عیسی  از ایمان به  که ای  تا وعده  بست  چیز را زیر گناه  همه کتاب
  بایست  می  که  ایمانی  آن  و برای  بودیم  داشته  نگاه ، زیر شریعت  ایمان  از آمدن اما قبل23. شود

   عادل  برساند تا از ایمان  مسیح  ما شد تا به  الالی  شریعت پس24 .  بودیم  شده  شود، بسته مکشوف
  .  الال نیستیم  آمد، دیگر زیر دست  ایمان  چون لیکن25 .  شویم شمرده
 شما  هزیرا هم27 .باشید  خدا می ، پسران  عیسی یح در مس  ایمان  شما بوسیله زیرا همگی26   

 و   یهود باشد یا یونانی  که  نیست  ممکن هیچ28.  را در بر گرفتید  تعمید یافتید، مسیح  در مسیح که
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اما اگر 29 .باشید  می  یک  عیسی ما در مسیح ش  همه ، زیرا که  زن  مرد و نه  آزاد و نه  و نه  غالم نه
  . هستید ، وارث  وعده ب و برحس  ابراهیم  نسل باشید، هرآینه  می شما از آن مسیح

  
  

 ندارد، هرچند   فرق  هیچ ، از غالم است  صغیر وارث  که ی مادام گویم  می ولی4    

.  باشد  کرده  تعیین  پدرش  که باشد تا روزی  و وکال می  ناظران  زیردست بلکه2 . باشد  همه لکما
   کمال  به  زمان  چون لیکن4.  بودیم ی م  غالم  دنیوی  اصول، زیر بودیم  صغیر می  ما نیز چون همچنین3

 زیر   را که تا آنانی5  متولد،  شد و زیر شریعت  زاییده  از زن رسید، خدا پسر خود را فرستاد که
 پسر   پسر هستید، خدا روح اما چونکه6 .  را بیابیم  پسرخواندگی ا آنکه کند ت  باشند فدیه شریعت

   بلکه  نیستی لهذا دیگر غالم7 ». پدر ای « یعنی» یا ابا«کند  یا م ند  شما فرستاد که خود را در دلهای
  .  مسیح  خدا نیز بوسیله ، وارث  پسر هستی پسر، و چون

   نبودند، بندگی دایان طبیعتا خ  را که شناختید، آنانی  خدا را نمی  چون  زمان  در آن لیکن8   
گردید   باز برمی شناسد، چگونه  خدا شما را می شناسید بلکه  خدا را می  که اما الحال9 .کردید می
روزها و 10 کنید؟  خواهید از سر نو آنها را بندگی  دیگر می  و فقیر که  ضعیف  اصول  آن سوی به

   زحمت  شما عبث ی مبادا برا  که  دارم  شما ترس درباره11. دارید  می ها و سالها را نگاه ماهها و فصل
  .  باشم کشیده
  به.  ام  شما شده  مثل  هم  من  بشوید، چنانکه  من  مثل  که ، از شما استدعا دارم رادران ب ای12   

  و آن14 .  دادم  شما بشارت  به ، اول نی بد  ضعف سبب  به اما آگاهید که13 . نکردید لم ظ  هیچ من
دا و  خ  فرشته ن مرا چو  نداشتید، بلکه  بود، خوار نشمردید و مکروه  من  در جسم امتحان مرا که

 اگر   که  شما شاهدم بادی شما؟ زیرا به  مبارک  آن  کجا است پس15 . پذیرفتید  عیسی  مسیح مثل
،  گویم ی م  شما راست  به  چون پس16. دادید  می  من ، به  آورده رون خود را بی ، چشمان  بودی ممکن

خواهند در را بر   می  خیر، بلکه  به  نه نطلبند، لیک  می  غیرت شما را به17 ؟ ام  شما شده آیا دشمن
 نیکو   در امر نیکو در هر زمان  غیرت لیکن18 . بطلبید  را بغیرت تا شما ایشان شما ببندند  روی
ا  ت  دارم  شما باز درد زه  برای  که  فرزندان من ای19.   نزد شما حاضر باشم  من  تنها چون ، نه است

 مفصل چهار/ یان  غالطکتاب



1693 

 تا  بودم  نزد شما حاضر می ن اآل  که کردم  می  خواهش باری20 .د شو  در شما بسته  مسیح صورت
  . ام  شما متحیر شده  درباره ، زیرا که  کنم  خود را تبدیل سخن

زیرا 22شنوید؟   را نمی گویید آیا شریعت باشید، مرا ب خواهید زیر شریعت  می شما که21   
   پسر کنیز، بحسب لیکن23 . از آزاد  دیگری از کنیز و  یکی را دو پسر بود،  ابراهیم  است مکتوب
،   دو زن  این  شد زیرا که  گفته  امور بطور مثل و این24 .  وعده  و پسر آزاد، برحسب یافت تولد  جسم

   هاجر کوه زیرا که25 .  هاجر است زاید و آن  می بندگی   سینا برای  از کوه باشند، یکی دو عهد می
   در بندگی با فرزندانش  ، زیرا که  موجود است  که  با اورشلیمی  است بق، و مطا  در عرب سینا است

 نازاد  ای«:   است زیرا مکتوب27 .باشد  ما می جمیع مادر   که  باال آزاد است  اورشلیم لیکن26 .باشد می
   زن  فرزندان ، زیرا که ای  ندیده  درد زه  تو که  و فریاد برآور ای صدا کن!  ، شاد باش ای  نزاییده که
 . باشیم  می  وعده  فرزندان ق اسحا ، چون  برادران  ما ای لیکن28 ». از اوالد شوهردار بیشتراند کس بی
کرد،   بود جفا می  روح  برحسب  که ، بر وی  تولد یافت  جسم  برحسب  آنکه  آنوقت  چنانکه بلکه29

 زیرا پسر کنیز   کن کنیز و پسر او را بیرون«گوید؟   می  چه  کتاب لیکن30 .  نیز هست ن اآل همچنین
  .  از زن آزادیم  بلکه  کنیز نیستیم ، فرزندان  برادران  ای خالصه31» .  نخواهد یافت با پسر آزاد میراث

  
  

  از در یوغ آزاد کرد، استوار باشید و ب  آن  ما را به  مسیح  که  آزادی  آن  به پس5    

 شما   برای  شوید، مسیح  اگر مختون  که گویم  شما می  به  پولس ن م اینک2 . گرفتار مشوید بندگی
   تمامی  که  است  مدیون  که دهم  می  شود شهادت  مختون  که  هرکس  باز به بلی3 . ندارد  نفع هیچ

   ساقط  و از فیض باطل  شوید، از مسیح  می  عادل  از شریعت  شما که همه4 . را بجا آورد شریعت
   نه  عیسی و در مسیح6 .  هستیم  امید عدالت  مترقب مان از ای  روح  ما بواسطه زیرا که5 .اید گشته
  .کند  می  عمل  محبت  به  که  ایمانی  بلکه  نامختونی  دارد و نه  فایده ختنه

  این8؟   است  ساخته  منحرف  راستی عت شما را از اطا  که  کیست پس! دویدید  می خوب7   
  من10. سازد  خمیر را مخمر می  تمام  اندک خمیرمایه9.   نیست  است  شما را خوانده و که از ا ترغیب

   شما را مضطرب  آنکه ، لیکن  دیگر نخواهید داشت  رأی  هیچ  که در خداوند بر شما اعتماد دارم
   موعظه  ختنه به   حال  تا به  اگر من  برادران اما ای11 .  خود را خواهد یافت باشد، قصاص  سازد هرکه
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   آنانی کاش12. شد  می  برداشته  صلیب  لغزش  صورت  در این ؟ زیرا که دیدم ، چرا جفا می کردم می
  .ساختند  می  را منقطع سازند خویشتن  می  شما را مضطرب که

   خود را فرصت اید؛ اما زنهار آزادی  شده  خوانده  آزادی  به  برادران  شما ای زیرا که13   
   کلمه  در یک  شریعت  تمامی زیرا که14.  کنید ، یکدیگر را خدمت  محبت  به  مگردانید، بلکه مجس

اما اگر همدیگر را بگزید 15 . نما  محبت  خویشتن  خود را چون  همسایه  در اینکه شود یعنی  می کامل
  . شوید  مبادا از یکدیگر هالک و بخورید، باحذر باشید که

زیرا 17 .جا نخواهید آورد  را به  جسم ات  شهو  رفتار کنید، پس  روح ه ب گویم اما می16   
   دو با یکدیگر منازعه ؛ و این  جسم  خالف  به  روح  و خواهش  است  روح  خالف  به  جسم خواهش

   شدید، زیر شریعت  هدایت اما اگر از روح18 .کنید خواهید نمی  می  آنچه  که کنند بطوری می
  .نیستید
 و  پرستی و بت20 و فجور،   و ناپاکی  زنا و فسق ، یعنی  آشکار است  جسم و اعمال19   

 و   و مستی و حسد و قتل21  و بدعتها،  و شقاق  و تعصب  خشم و  و کینه  و نزاع  و دشمنی جادوگری
 کارها   چنین ن کنندگا ، که  دادم  از این  قبل  چنانکه دهم  شما را خبر می  اینها که  و امثال لهو و لعب

  .شوند  خدا نمی  ملکوت وارث
   و تواضع ان و ایم  و نیکویی  و مهربانی  و حلم  و سالمتی  و خوشی ، محبت  روح  ثمره لیکن22   

   از آن مسیح  که و آنانی24 .  کارها نیست  چنین  مانع شریعت   هیچ که23 ،  است و پرهیزکاری
 هم   روح ، به  کنیم  زیست  روح اگر به25 .اند  ساخته  مصلوب تشسها و شهوا را با هو باشند، جسم می
  .  و بر یکدیگر حسد بریم  آوریم  خشم  تا یکدیگر را به  مشویم زن الف26 . تار بکنیمرف
  
  

   هستید چنین  روحانی  گرفتار شود، شما که  خطایی  به ، اگر کسی  برادران اما ای6    

.   افتی  مبادا تو نیز در تجربه  که  کن و خود را مالحظه.  کنید الح اص  تواضع  روح  را به شخص
  زیرا اگر کسی3. جا آرید  را به  مسیح  شریعت ع نو  شوید و بدین  یکدیگر را متحمل  سنگین بارهای2

 خود را   عمل اما هرکس4 .فریبد  نباشد، خود را می  چیزی  آنکه  برد و حال  گمان خود را شخصی
 بار   حامل ا هرکسزیر5 ،  در دیگری  نه  خواهد داشت  تنهایی  فخر در خود به  بکند، آنگاه امتحان
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   خوب  چیزهای همه خود را در   باشد، معلم  یافته  تعلیم  در کالم اما هرکه6 .خود خواهد شد
 بکارد،  می آد  آنچه زیرا که.  کرد توان  مدهید، خدا را استهزاء نمی خود را فریب7 . بسازد مشارک
   فساد را درو کند و هرکه  خود کارد، از جسم  جسم  برای زیرا هر که8 . را درو خواهد کرد همان
 در   زیرا که  نشویم  خسته  از نیکوکاری لیکن9.  خواهد دروید  جاودانی  حیات  کارد از روح  روح برای
   مردم ، با جمیع  داریم  فرصت  که  بقدری خالصه10.   نشویم  کرد اگر ملول  درو خواهیم  آن موسم

  .  ایمان  بیت  با اهل الخصوص ، علی  بنماییم احسـان
  صورتی خواهند  می  که آنانی12 .  شما نوشتم  خود به  بدست  جلی  حروف  کنید چه مالحظه11   

   برای که این  شوید، محض  مختون سازند که  شما را مجبور می  سازند، ایشان  نمایان نیکو در جسم
دارند   نمی  را نگاه شوند، خود شریعت  می  مختون  نیز که زیرا ایشان13 . جفا نبینند  مسیح صلیب
 جز   فخر کنم  که  حاشا از من لیکن14.  شما فخر کنند  شوید تا در جسم خواهند شما مختون  می بلکه

زیرا 15 . دنیا  برای  شد و من مصلوب   من  او دنیا برای  بوسیله  که  مسیح  خداوند ما عیسی از صلیب
   قانون  بدین  که و آنانی16 .  تازه  خلقت  بلکه  نامختونی  و نه  است  چیزی  ختنه  نه  عیسی  در مسیح که

   مرا زحمت کس  هیچ بعد از این17 . خدا  باد و بر اسرائیل ر ایشان ب  و رحمت کنند، سالمتی رفتار می
   مسیح  خداوند ما عیسی فیض18 .  را دارم  خداوند عیسی  داغهای خود  بدن در  من نرساند زیرا که

  . آمین.   برادران  شما باد ای با روح
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   افسسیان به   رسول  پولس رساله
  
  

باشند و   در افسس می  که  مقدسینی ، به  مسیح  عیسی  خدا رسول  اراده  به پولس1    

  .  عیسی  در مسیح ایمانداران
  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض2   
   هر برکت  به  ساخت  ما را مبارک  که  مسیح  باد خدا و پدر خداوند ما عیسی متبارک3   
 در او برگزید تا در حضور   از بنیاد عالم  ما را پیش چنانکه4.   در مسیح  آسمانی  در جایهای روحانی

   شویم  نمود تا او را پسر خوانده  تعیین  ما را از قبل که5 .  باشیم عیب  و بی  مقدس ر محبتداو 
   ما را به  خود که  فیض  جالل  ستایش برای6 خود،   اراده  خشنودی  برحسب  مسیح  عیسی بوساطت

   را به  گناهان مرزش آ  یعنی  او فدیه  خون سبب  به  در وی که7 .  حبیب  گردانید در آن  مستفیض آن
.   و فطانت  عطا فرمود در هر حکمت  فراوانی  ما به  را به  آن که8 . ایم  او یافته  فیض  دولت دازهان
  بود،  نموده  در خود عزم خود که   خشنودی  ما شناسانید، برحسب  خود را به  سر اراده چونکه9

در ،   است  بر زمین  آنچه  و خواه  در آسمان  آنچه  چیز را خواه  زمانها تا همه  کمال  انتظام برای10
   گشتیم  معین  پیش ، چنانکه ایم  او شده  میراث  ما نیز در وی که11 . در او  کند، یعنی  جمع مسیح

   امیدوار به  اول تا از ما که12 .کند  خود می  اراده  رأی  موافق چیزها را  همه  قصد او که برحسب
   نجات  بشارت ، یعنی  راستی  کالم  شما نیز چون و در وی13 . شود  او ستوده  جالل، بودیم می  مسیح

   میراث  بیعانه که14.  شدید  مختوم  قدوس وعده  آوردید، از روح  ایمان  چون خود را شنیدید، در وی
  . شود  او ستوده  ملْک خاص او تا جالل  آن  فدای  برای ما است
   شما را با همه  خداوند ومحبت  شما را در عیسی  خبر ایمان ز چون نی ، من بنابراین15   
  خود، دعاهای شما در   شما و از یاد آوردن  برای  از شکر نمودن ایستم باز نمی16 ،  شنیدم مقدسین

  معرفت را در   و کشف  حکمت ، روح  است  پدر ذوالجالل  که  مسیح  خداوند ما عیسی تا خدای17
 و   او چیست  امید دعوت ، بدانید که  گشته  شما روشن  دل تا چشمان18 .عطا فرماید شما  خود به
 او   قوت نهایت  بی  عظمت  مقدار است و چه19 ،  او در مقدسین  میراث  جالل لت دو  است کدام
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 او را از   کرد چون  عمل  در مسیح که20 ، او  قوت  توانایی  عمل  برحسب  ما مؤمنین  به نسبت
 و  باالتر از هر ریاست21 نشانید،   آسمانی  خود در جایهای  راست  دست  برخیزانید و به ردگانم

   آینده  در عالم  بلکه  فقط  عالم  در این شود، نه  می  خوانده  که  و هر نامی  و سلطنت  و قوت قدرت
  .نیز

   اوست  بدن که23 سا داد، کلی چیز به او را سر همه او نهاد و   چیز را زیر پایهای و همه22   
  .سازد  پر می  را در همه  همه  پری او که یعنی

  
  

،   در آنها قبل که2  گردانید،  بودید، زنده  مرده ان در خطایا و گناه و شما را که2    

در    الحال  که  روحی  آن  هوا یعنی  قدرت  رئیس ، بر وفق  جهان  این  دوره کردید برحسب رفتار می
 از   خود قبل  جسمانی  ما نیز در شهوات ، همه  ایشان  در میان که3 .کند  می  عمل  معصیت فرزندان

   و طبعا فرزندان آوردیم  می  عمل  و افکار خود را به  جسمانی  و هوسهای کردیم  می  زندگی این
 محبت عظیم ت، از حیثی ، دولتمند است  در رحمانیت  خدا که لیکن4 .  دیگران ، چنانکه  بودیم غضب

   محض  که گردانید، زیرا  زنده  با مسیح  بودیم  در خطایا مرده ما را نیز که5  با ما نمود، خود که
تا در 7 . نشانید  عیسی  در مسیح  آسمانی و با او برخیزانید و در جایهای6 .اید  یافته  نجات فیض
 . دارد ظاهر سازد  عیسی  در مسیح بر ما  که  لطفی  خود را به  فیض نهایت  بی  دولت  آینده های عالم

و 9،   خداست  بخشش  بلکه  از شما نیست  و این  ایمان اید، بوسیله  یافته  نجات  فیض  محض زیرا که8
   برای  عیسی  در مسیح  شده ، آفریده  او هستیم  صنعت زیرا که10 . فخر نکند کس  تا هیچ  از اعمال نه

  .  نماییم مهیا نمود تا در آنها سلوک   خدا قبل  نیکو که کارهای
   اهل  به  که  آنانی  که  در جسم های  امت ای (  سلف  شما در زمان  یاد آورید که لهذا به11   
  نامختون، شما را   است  دست  به  شده  و ساخته  در جسم  ایشان شوند، اما ختنه  می  نامیده ختنه
   و از عهدهای ، اجنبی  جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل از مسیح   زمان  شما در آن که12 ،)خوانند می

   وقت  در آن  شما که  عیسی  در مسیح  الحال لیکن13 .خدا در دنیا بودید امید و بی بی و   بیگانه وعده
 گردانید   هر دو را یک  که  ما است  او سالمتی زیرا که14 .اید  شده  نزدیک  مسیح  خون  بهدور بودید،

 در   را که  احکام  شریعت  یعنی و عداوت15 ،  ساخت  بود منهدم  در میان  که را و دیوار جدایی
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 جدید در خود   انسان ک، از هر دو ی  کرده  مصالحه  تا که  خود نابود ساخت  جسم  بود، به فرایض
   بر آن که خود   صلیب  دهد، بوساطت  جسد با خدا مصالحه و تا هر دو را در یک16 .بیافریند
   آنانی  را به  دور بودید و مصالحه  شما که  را رسانید به  مصالحه  بشارت و آمده17 ،  را کشت عداوت

  .  داریم  دخول  روح  او هردو نزد پدر در یک  بوسیله زیرا که18 .ند بود  نزدیک که
   خانه ستید و از اهل ه  مقدسین  هموطن  نیستید بلکه  و اجنبی  بعد غریب  به ، از این پس19   

   در وی که21.   است  زاویه  سنگ  مسیح  عیسی خود اید که  و انبیا بنا شده و بر بنیاد رسوالن20. خدا
 شما نیز با  و در وی22 .کند  در خداوند نمو می  مقدس کل هی ، به  شده  مرتب  با هم  عمارت تمامی
  .ید خدا شو  مسکن شوید تا در روح  می  بنا کرده هم
  
  

  .ها  امت  شما ای  برای  عیسی  و اسیر مسیح  هستم  پولس  که ، من  سبب از این3    

 سر   این که3 ،  است  عطا شده  من  شما به جهت ب  خدا را که  باشید تدبیر فیض اگر شنیده2   
 مرا   ادراکیدتوان  می  آن و از مطالعه4 ،  نوشتم  مختصرا پیش شد، چنانکه   اعالم  بر من  کشف از راه

 بر   الحال  که  بود، بطوری  آشکار نشده آدم  بنی  به  گذشته  در قرنهای  آن که5 . بفهمید در سر مسیح
 و در   و در بدن ها در میراث  امت که6،   است  گشته  مکشوف  روح او به   و انبیای  مقدس رسوالن

   فیض  عطای  بحسب  شدم  آن  خادم که7.  هستند  شریک  انجیل  بوساطت  او در مسیح  وعده بهره
   همه  کمتر از کمترین  که  من  به یعنی8.   است  شده  داده  من  او به  قوت  عمل  برحسب خدا که
 را  و همه9 ،  دهم  بشارت مسیح  قیاس  بی  دولت ها به  امت  در میان  عطا شد که  فیض ، این مقدسینم
ز را چی  همه  که ها مستور بود، در خدایی  عالم  از بنای  که  سری آن   انتظام  چیست  که  سازم روشن
،   آسمانی  ریاستها و قدرتها در جایهای  بر ارباب  الحال تا آنکه10 . آفرید  مسیح  عیسی بوسیله

   در خداوند ما مسیح  که  تقدیر ازلی برحسب11 شود،   کلیسا معلوم  خدا بوسیله حکمت گوناگون
  لهذا استدعا دارم13 .  وی  ایمان سبب  به تماد داریم و دخول بااع  جسارت  در وی که12 ، نمود عیسی

  .  آنها فخر شما است  خاطر مشوید که  شما خسته  جهت  به  من  از زحمات که
   و بر زمین سمان در آ ای  از او هر خانواده که15  پدر،  نزد آن زنم ، زانو می سبب  از این14   
 در انسانیت باطنی خود از   شما عطا کند که  خود به  جالل  دولت  بحسب که16 شود؛ می ' مسمی
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و در 18  شود؛  شما ساکن  در دلهای ایمان   وساطت  به تا مسیح17 زورآور شوید،   قوت  او به روح
 و   عرض  کنید که  ادراک  مقدسین  با تمامی  یابید که ، استطاعت  و بنیاد نهاده  کرده  ریشه محبت
 تا پر   است  از معرفت  فوق  که  مسیح  محبت  شوید به و عارف19 ؛  چیست  و بلندی  و عمق طول

  . خدا  پری شوید تا تمامی
،   یا فکر کنیم  بخواهیم  زیادتر از هرآنچه نهایت  بکند بی  که  قادر است  او را که الحال20   
 قرنها تا   تا جمیع  عیسی ر او را در کلیسا و در مسیحم21 کند،  می  در ما عمل  که  قوتی ن آ بحسب
  . آمین.  باد باد جاللابداآل

  
  

   آن  شایستگی  به  که ، از شما استدعا دارم باشم  در خداوند اسیر می  که لهذا من4    

 یکدیگر   متحمل، و  و حلم  و تواضع  فروتنی با کمال2 اید، رفتار کنید،  شده  خوانده ن آ  به  که دعوتی
   جسد هست یک4.  دارید  نگاه تی سالم  را در رشته  روح  یگانگی  کنید که و سعی3 باشید؛  در محبت

  ، یک  ایمان  خداوند، یک یک5 .  خویش  امید دعوت اید در یک ده ش  نیز دعوت ، چنانکه  روح و یک
 از ما   هریکی لیکن7 .  شما است مه و در ه  همه  میان و در  همه  فوق  که  خدا و پدر همه یک6 تعمید؛

  علیین'  اعلی  او به چون«: گوید  می بنابراین8 .  مسیح  بخشش  اندازه  شد بحسب  بخشیده را فیض
؟ جز   صعود نمود چیست اما این9 ».داد   مردم بخششها به  برد و  اسیری  را به صعود نمود، اسیری

 صعود نیز کرد باالتر از   که  است  نمود، همان  نزول آنکه10 . ن زمی  اسفل  کرد به  هم نزول   اول اینکه
   مبشرین  انبیا و بعضی  و بعضی  رسوالن و او بخشید بعضی11 .کند چیزها را پر   تا همه  افالک جمیع

 ،  جسد مسیح  بنای ، برای ر خدمت کا ، برای  مقدسین  تکمیل برای12 را،   و معلمان  شبانان و بعضی
   مسیح  پری  قامت  اندازه ، به  انسان کامل  و معرفت تام پسر خدا و به  ایمان  یگانگی  به همهتا 13
 در   مردمان ، از دغابازی  نباشیم  از باد هر تعلیم  شده  و رانده  متموج  اطفال تا بعد از این14 . رسیمب

   نماییم ، در هرچیز ترقی  نموده ستی را  پیروی  در محبت بلکه15 ؛  گمراهی  مکرهای  برای اندیشی حیله
 و   مدد هر مفصلی ، به  و مرتب گشته  مرکب  بدن  از او تمام که16 ؛  مسیح ، یعنی  سر است در او که
  .  در محبت  خویشتن  بنای دهد برای  را نمو می  بدن  هر عضوی  اندازه  به  عمل برحسب
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   شما دیگر رفتار منمایید، چنانکه  که دهم  می  و در خداوند شهادت گویم  را می  این پس17   
 خدا   هستند و از حیات  خود تاریک  در عقل که18 .نمایند  بطالت ذهن خود رفتار میها در امت

  ، خود را به فکر شده  بی که19 .  است  در ایشان  ایشان دلی سخت   بجهت  که  جهالتی سبب ، به محروم
  . آورند  عمل  به  حرص  را به  ناپاکی ماند تا هرقس  کرده فجور تسلیم

اید،   یافته اید و در او تعلیم  او را شنیده هرگاه21. اید  اینطور نیاموخته  را به  شما مسیح لیکن20   
 را   کهنه  خود، انسانیت  رفتار گذشته  شما از جهت تا آنکه22 .  است  در عیسی  راستی  که نهجی  به
و 24 . شوید  خود تازه  ذهن  روح و به23 . کنید گردد، از خود بیرون سد میفا   فریبنده  از شهوات که

  . بپوشید  است  شده  آفریده  حقیقی  و قدوسیت  خدا در عدالت  صورت  به  را که  تازه انسانیت
   ما اعضای  بگوید، زیرا که  خود راست  با همسایه ، هرکس  کرده  را ترک لهذا دروغ25   

   را مجال ابلیس27 . نکند  شما غروب  خورشید بر غیظ مورزید؛  گیرید و گناه خشم26.  یکدیگریم
 بتواند  بکشد تا ، زحمت  خود کار نیکو کرده  دستهای  به  نکند بلکه دزد دیگر دزدی28. ندهید

  و  حاجت  بحسب  آنچه  نیاید، بلکه  شما بیرون  بد از دهان  سخن هیچ29 . دهد  را چیزی نیازمندی
   او تا روز رستگاری  به  خدا را که  قدوس و روح30 . رساند  را فیض اشد تا شنوندگان بنا نیکو ب برای

 را از   و خباثت ی و فریاد و بدگوی  و خشم  و غیظ  تلخی و هرقسم31 . مسازید اید، محزون  شده مختوم
   خدا در مسیح فو نمایید چنانکه و همدیگر را ع  باشید و رحیم و با یگدیگر مهربان32 خود دور کنید،

  .  است  آمرزیده شما را هم
  
  

   رفتار نمایید، چنانکه محبت و در2.  خدا اقتدا کنید  عزیز به  فرزندان  چون پس5    

   عطر خوشبوی  برای  و قربانی  خدا هدیه  ما به  را برای  نمود و خویشتن  ما را محبت  هم مسیح
  .گذرانید
 را   مقدسین ود، چنانکه نش  شما هرگز مذکور هم  در میان  و طمع ناپاکیاما زنا و هر 3   

زیرا 5.   شکرگزاری  بلکه  نیست شایسته  اینها  که زبانی  و چرب گویی  و بیهوده  قباحت و نه4 .شاید می
   مسیح وت در ملک ی باشد، میراث پرست  بت  که  یا طماع  یا ناپاک  زانی  هیچ دانید که  می  را یقین این
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 بر  خدا  اینها غضب سبب  به  ندهد، زیرا که  فریب  باطل  سخنان  شما را به کس هیچ6 .و خدا ندارد
  . مباشید  شریک  با ایشان پس7 .شود  می  نازل  معصیت ابنای

   فرزندان  چون پس. باشید  در خداوند، نور می  الحال  بودید، لیکن  پیشتر ظلمت زیرا که8   
  ایید که نم و تحقیق10 .  است  و راستی  و عدالت نیکویی،   نور در کمال  میوه زیرا که9 . کنیدنور رفتار
 کنید،   آنها را مذمت  مباشید بلکه  شریک ثمر ظلمت  بی و در اعمال11 .  خداوند چیست پسندیده

   که  هرچیزی یکنل13 .  است  قبیح  ذکر آنها هم ، حتیکنند  در خفا می  ایشان  که زیرا کارهایی12
  گوید ای  می بنابراین14 . شود نور است  ظاهر می  هرچه گردد، زیرا که  شود، از نور ظاهر می مذمت
  . بر تو درخشد  برخیز تا مسیح ، از مردگان ، بیدار شده ای  خوابیده تو که

 .  حکیمان ن چو  بلکه  جاهالن  چون  رفتار نمایید، نه  دقت  به  چگونه  باخبر باشید که پس15   
  بفهمید که   مباشید، بلکه فهم  بی  جهت از این17 .  روزها شریر است ابید زیرا این را دری و وقت16

و با 19 . پر شوید  از روح ، بلکه ور است فج  در آن  مشوید که  شراب و مست18 .  خداوند چیست اراده
 خداوند   خود به گو کنید و در دلهای گفت  روحانی  و سرودهای  مزامیر و تسبیحات یکدیگر به

   مسیح  خداوند ما عیسی  نام  هرچیز خدا و پدر را به  بجهت و پیوسته20 . نمایید بسرایید و ترنم
  . کنید  اطاعت همدیگر را در خدا ترسی21 .شکر کنید

   است ن شوهر سر ز زیرا که23 . خداوند را  کنید چنانکه  اطاعت خود را ، شوهران  زنان ای22   
   مسیح  کلیسا مطیع  همچنانکه لیکن24 .  است  بدن دهنده یسا و او نجات نیز سر کل  مسیح چنانکه
  . باشند  خود را در هر امری  نیز شوهران  زنان ، همچنین است

 نمود و   کلیسا را محبت  هم  مسیح  نمایید، چنانکه  خود را محبت  زنان  شوهران ای25   
تا 27ماید،  ن ، تقدیس  طاهر ساخته  کالم  بوسیله  غسل آب  را به تا آن26 . داد  آن رای را ب خویشتن
 تا   بلکه باشد،  نداشته  آن چیز مثل  یا هیچ  و چین  لکه  نزد خود حاضر سازد که  مجید را به کلیسای
 نمایند   محبت خود  بدن  را مثل  خویش  زنان طور، باید مردان  همین به28 . باشد عیب  و بی مقدس

   هرگز جسم کس زیرا هیچ29 .نماید ی م  را محبت  نماید، خویشتن  خود را محبت  زوجه زیرا هرکه
 . خداوند نیز کلیسا را د، چنانکهکن  می  و نوازش  را تربیت  آن  بلکه  است  نداشته خود را دشمن

 مرد پدر و   که از اینجاست31 . او ی و از استخوانها ، از جسم باشیم  می  وی  بدن  اعضای زانرو که30
   سر، عظیم این32 . خواهند بود  دو یکتن  و آن وست خواهد پی  خویش ، با زوجه مادر را رها کرده
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   خود را مثل  از شما نیز زن  هریکی خالصه33 . گویم  می  و کلیسا سخن  مسیح ه دربار  من ، لیکن است
  . نمود ود را باید احترامخ  شوهر  بنماید و زن  خود محبت نفس

  
  

.   است  انصاف  این  نمایید، زیرا که  خود را در خداوند اطاعت ، والدین  فرزندان ای6    
باشد و عمر   تا تو را عافیت«3 .  است  با وعده  اول  حکم  این که»  نما پدر و مادر خود را احترام«2

 و   تأدیب  را به  ایشان  میاورید بلکه  خشم را به خود  ، فرزندان  پدران و ای4 ».  کنی دراز بر زمین
  . نمایید  خداوند تربیت نصیحت
 . کنید  اطاعت دلی  لرز، با ساده و  با ترس  مسیح  خود را چون  بشری ، آقایان  غالمان ای5   

 از دا را خ  اراده  که  مسیح  غالمان  چون ، بلکه  طالبان رضامندی انسان  خدمت حضور مثل  به نه6
دانند  و می8  را،  انسان کنند نه  می ا بندگی خداوند ر  خالص  نیت و به7 آورند،  می  عمل  به دل

  و ای9 . آزاد  و خواه  غالم ، خواه افت را از خداوند خواهد ی  آن  نیکو کند، مکافات  عمل  که هرکس
  دانید که  می  احتراز کنید، چونکه  رفتار نمایید و از تهدید کردن  نسق  همین  به ، با ایشان آقایان

  .  ظاهر نیست  و او را نظر به  در آسمان  هست  آقایی خود شما را هم
   تمام اسلحه11 . در توانایی قوت او زورآور شوید، در خداوند و  من  برادران  ای خالصه10   

 و  خون  با  گرفتن ا را کشتی م زیرا که12 . کنید  مقاومت  ابلیس با مکرهایخدا را بپوشید تا بتوانید 
 در   شرارت انی روح  و با فوجهای  ظلمت  این داران  با ریاستها و قدرتها و جهان  بلکه  نیست جسم

 کار   کنید و همه  تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت لهذا اسلحه13 .  آسمانی جایهای
،  رده را دربر ک  عدالت  و جوشن  بسته  راستی د را به کمر خو پس14 .، بایستید جا آورده را به

 را   سپر ایمان  همه  این و بر روی16 . را در پا کنید سالمتیل اد انجیو نعلین استعد15 .بایستید
 و شمشیر  و خود نجات17 . کنید  شریر را خاموش  آتشین ای تیره  بتوانید تمامی  آن  به بکشید که

   دعا کنید و برای  در روح  در هر وقت  تمام و با دعا والتماس18 . بردارید ست خدا  کالم  را که حرو
  . بیدار باشید  مقدسین  همه  بجهت  اصرار و التماس تمام  به همین
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   اعالم  دلیری  را به  سر انجیل  زبان  عطا شود تا با گشادگی  من  به  نیز تا کالم  من و برای19   
   که ، بطوری  گویم  سخن  دلیری  به  تا در آن کنم  می  در زنجیرها ایلچیگری  آن  برای که20،  نمایم
  . باید گفت می

 برادر عزیز و   که  شوید، تیخیکس  مطلع کنم  می  و از آنچه  من  از احوال اما تا شما هم21   
 نزد   به همین   او را بجهت که22هانید، ، شما را از هرچیز خواهد آگا  در خداوند است  امین خادم

 و   را سالم برادران23 . بخشد  شما را تسلی  و او دلهای باشید  ما آگاه  تا از احوال شما فرستادم
   مسیح  به  که  کسانی با همه24 . خداوند باد  مسیح  پدر و عیسی  خدای  از جانب محبت با ایمان

  . آمین.  باد  دارند، فیض فسادی  در بی  خداوند محبت عیسی
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   فیلپیان به   رسول  پولس رساله
  
  

   که  عیسی  در مسیح  مقدسین ، به همه ، غالمان عیسی مسیح  و تیموتاؤس پولس1    

  .  و شماسان باشند با اسْقفان  می در فیلپی
  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض2   
   خود برای  در هر دعای و پیوسته4 ، گزارم  خود را شکر می شما خدای  گاری یاد در تمامی3   

.   حال  تا به  از روز اول  انجیل  شما برای  مشارکت سبب به5 ، کنم  دعا می  خوشی  شما به میعج
  سیح م  را تا روز عیسی  کرد، آن  نیکو را در شما شروع  عمل  او که  که  اعتماد دارم  این  به چونکه6
 شما   زیرا که  فکر کنم  شما همین  همه  درباره  که  مرا سزاوار است چنانکه7 . خواهد رسانید  کمال به

 در   شریک  من شما با  همه  انجیل  و اثبات  و در حجت  من  در زنجیرهای  که دارم  خود می را در دل
 شما   همه ، مشتاق  مسیح  عیسی ی چقدر در احشا  که زیرا خدا مرا شاهد است8 . هستید  نعمت این

  . هستم
تا 10.  بسیار افزونتر شود  فهم  کمال و  شما در معرفت  تا محبت کنم  دعا می  این و برای9   
   عدالت و پر شوید از میوه11  باشید، لغزش غش و بی  بی سیح بهتر را برگزینید و در روز م چیزهای

  .  حمد خداست تمجید و  برای  مسیح  عیسی  بوسیله که
   ترقی  به رعکس، ب  گشت  واقع  بر من  آنچه  شما بدانید که خواهم ، می  برادران اما ای12   
   همه  خاص و به  فوج  در تمام  آشکارا شد در مسیح  من  زنجیرهای  که بحدی13  انجامید، انجیل
  ، بیشتر جرأت  رسانیده  هم  به اعتماد  من  در خداوند از زنجیرهای و اکثر از برادران14.  دیگران

نند، ک  می  موعظه  مسیح  به  از حسد و نزاع اما بعضی15 . بگویند ترس  خدا را بی  کالم هکنند ک می
  کنند و گمان  می  اعالم  مسیح  به  از اخالص  نه  از تعصب اما آنان16 .  از خشنودی  هم  بعضی ولی
   من دانند که  می ، چونکه  محبت  از راه  اینان ولی17 .افزایند می   زحمت  من زنجیرهای   به برند که می

  . ام  شده  معین بجهت حمایت انجیل
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   موعظه  مسیح ، به  راستی  به  و خواه  بهانه  به ، خواه  هر صورت  به ؟ جز اینکه  چه پس18   
 خواهد   من  نجات  به  که مدان زیرا می19 کرد،   خواهم  هم  شادی  بلکه  شادمانم شود و از این می

 چیز   در هیچ  که  انتظار و امید من برحسب20،   مسیح  عیسی  شما و تأیید روح  دعای انجامید بوسیله
   جالل  من  در بدن  نیز مسیح ن، اآل  همیشه ، چنانکه  دلیری  در کمال  کشید، بلکه  نخواهم خجالت

و 22.   نفع  و مردن  است  مسیح  مرا زیستن زیرا که21.  وت در م  و خواه  در حیات ، خواه خواهد یافت
زیرا در 23 .  را اختیار کنم  کدام دانم نمی  ، پس  است  ثمر کار من ، همان  در جسم  اگر زیستن لیکن
  ، زیرا این شم با  و با مسیح  کنم  رحلت  که  دارم  خواهش ، چونکه  گرفتار هستم  دو سخت  این میان

،   اعتماد را دارم  این و چون25 . تر است  شما الزم  برای  ماندن  در جسم لیکن24 . تر استبسیار به
تا 26 شما،   ایمان  و خوشی  ترقی  نمود بجهت  خواهم  شما توقف  ماند و نزد همه  خواهم  که دانم می

  .ما بار دیگر نزد ش  من  آمدن  شود بوسیله  افزوده  در من  عیسی فخر شما در مسیح
   غایب  و خواه  و شما را بینم  آیم  رفتار نمایید تا خواه  مسیح  انجیل  بطور شایسته باری27   
   مجاهده  انجیل  ایمان  برای  نفس  یک  برقرارید و به  روح  یک  به  که  شما را بشنوم ، احوال باشم
، اما   است  هالکت  دلیل  ایشان رای ب  همین  نیستید که  ترسان  از دشمنان  امری و در هیچ28 .کنید می

   ایمان  فقط  نه خاطر مسیح  شما عطا شد به  به زیرا که29 .  از خداست  و این  نجات ا دلیلشما ر
 دیدید و   در من  که  است  مجاهده و شما را همان.  او  برای  هم  کشیدن  زحمت  او بلکه  به آوردن

  .  است  در من شنوید که  می  هم ناآل
  
  

 و  ، یا شفقت در روح  ، یا شراکت  محبت ، یا تسلی  در مسیح  اگـر نصیحتی بنابراین2    

  ، یک  نموده  محبت  فکر کنید و همان  یک  گردانید تا با هم  مرا کامل  خوشی پس2 ،  هست رحمت
   با فروتنی  مکنید، بلکه  و عجب  تعصب چیز را از راه و هیچ3 . باشید  فکر داشته  بشوید و یک دل

   هرکدام  خود را نکند، بلکه  کارهای  از شما مالحظه و هریک4 . را از خود بهتر بدانید دیگران
  . را نیز  دیگران کارهای
 خدا بود،   در صورت  چون که6  نیز بود  عیسی  در مسیح باشد که فکر در شما   همین پس5   

 و در  پذیرفت را   غالم ، صورت  کرده ود را خالی خ لیکن7  نشمرد،  را غنیمت دا برابر بودنبا خ

 مفصل دو/  فیلپیان کتاب



1706 

   موت  و تا به  ساخت  را فروتن  شد، خویشتن  یافت  انسان  در شکل و چون8  شد؛  مردمان شباهت
 را   سرافراز نمود و نامی  خدا نیز او را بغایت  جهت از این9 . گردید  مطیع  صلیب  موت ه تا ب بلکه
 و بر   در آسمان  از آنچه  هر زانویی  عیسی  نام تا به10 .، بدو بخشید  است نامها از جمیع   فوق که

   برای ، خداوند است  مسیح  عیسی  اقرار کند که و هر زبانی11  شود،  خم  است  و زیر زمین زمین
  . پدر تمجید خدای

 بسیار  بلکه   فقط  در حضور من بودید، نه  می  مطیع  همیشه  چنانکه  عزیزان من  ای پس12   
 در شما   که زیرا خداست13 . آورید  و لرز بعمل  ترس  را به خود ، نجات  غایبم  که  وقتی نزیادتر اآل
   همهمه ا بدون ر و هرکاری14 .کند  ایجاد می  را بعمل  فعل هم و   اراده  خود، هم  رضامندی برحسب
رو و   کج  قومی  باشید، در میان مالمت دا بی خ  و فرزندان دل  و ساده عیب تا بی15  بکنید، و مجادله
افرازید،   را برمی  حیات و کالم16 درخشید،  می  نیرها در جهان  چون  میان  در آن  که گردنکش
  .  باشم  نکشیده  زحمت  و عبث  ندویده  عبث  تا آنکه  در روز مسیح  فخر من بجهت

   شما شادی  و با همه م هست ، شادمان  شوم یخته شما ر  ایمان  و خدمت  بر قربانی  هرگاه بلکه17 
  .کنید  می  شادی  هستید و با من  شما نیز شادمان و همچنین18 . کنم می

 نیز از   تامن  نزد شما بفرستم  زودی  را به  تیموتاؤس  که  خداوند امیدوارم و در عیسی19   
   درباره  اخالص  به  که  ندارم گر را همدل دی زیرا کسی20 .  گردم  روح ، تازه  شده لع شما مط احوال

 او را  اما دلیل22 . را  مسیح  امور عیسی طلبند، نه  خود را می  نفع  همه زانرو که21 .شما اندیشد
.   است  کرده  خدمت  انجیل  برای کند، او با من  می  فرزند پدر را خدمت دانید، زیرا چنانکه می
اما در خداوند 24.   بفرستم درنگ شود، او را بی ی چطور م  کار من  دیدم  چون  که  امیدوارم پس23

  .  بیایم  زودی  به  خود هم  که اعتماد دارم
 مرا برادر و همکار و   که  نمایم  شما روانه سوی  را به ردتس اپف  که  دانستم  الزم ولی25   
   شما بود و غمگین  همه  مشتاق هزیرا ک26.   من  حاجت  و خادم باشد، اما شما را رسول  می همجنگ

   بود، لیکن  بر موت  بیمار و مشرف الواقع و فی27 . بود  او بیمار شده  بودید که ه شنید شد از اینکه
   سعی  به پس28.  نباشد  بر غم  نیز تا مرا غمی  بر من  بلکه  بر او فقط  فرمود و نه  ترحم خدا بر وی

 او را در خداوند  پس29 . کمتر شود  من ز شاد شوید و حزن با از دیدنش تا   نمودم بیشتر او را روانه
 شد   بر موت  مشرف زیرا در کار مسیح30 بدارید،   را محترم  کسان  بپذیرید و چنین  خوشی با کمال
  . رساند  کمال  به  من  شما را برای  خدمت  تا نقص  خطر انداخت  خود را به و جان
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 شما   را به  مطالب همان.  باشید ، در خداوند خوش  من ن برادرا  ای خالصه3    

ز  شریر احترا از عامالن. از سگها باحذر باشید2 .  شما است  و ایمنی  نیست سنگین   بر من نوشتن
   و به کنیم  می  عبادت  خدا را در روح  که  ما هستیم زیرا مختونان3 . بپرهیزید از مقطوعان. نمایید
اگر .   نیز اعتماد است هرچند مرا در جسم4 .  اعتماد نداریم  و بر جسم کنیم  می فخر  عیسی مسیح
   و از قبیله  شده  مختون روز هشتم5.  بیشتر  اعتماد دارد، من  در جسم  برد که  دیگر گمان کسی

  فا کننده ج  غیرت از جهت6 ،  فریسی  شریعت ، از جهت رانیان از عب ، عبرانی  بنیامین ، از سبط اسرائیل
  . عیب ، بی  عدالت شریعتی برکلیسا، از جهت

چیز را نیز   همه بلکه8 .  دانستم  زیان خاطر مسیح را به  بود، آن  مرا سود می اما آنچه7   
  چیز را زیان  بخاطر او همه  که دانم  می  زیان  عیسی  خداوند خود مسیح  معرفت  فضیلت سبب به

   از شریعت  با عدالت خود که  نه  شوم  یافت و در وی9 .  را دریابم  تا مسیح  شمردم له و فض کردم
و تا او 10 .  است  از خدا بر ایمان  که لتی عدا شود، یعنی  می  مسیح  ایمان  بوسیله  که  با آن ، بلکه است

  مگر به11 .  گردم  او مشابه  و با موت اسم را بشن  وی  در رنجهای  را و شراکت  وی  قیامت را و قوت
   شده  کامل  یا تابحال  آورده  چنگ  به  حال  تا به  اینکه نه12 .  برسم  قیامت از مردگان  به جههر و
   نیز مرا بدست  مسیح  آن  برای  که  آورم  را بدست  شاید آن  بلکه کوشم  می  آن  در پی ، ولی باشم
  .آورد

 در   آنچه  که کنم  چیز می  یک ؛ لیکن ام  آورده  بدست  من  که برم  نمی ، گمان  برادران ای13   
 مقصد  در پی14،   را کشیده ، خویشتن  است  در پیش  آنچه سوی  و به  کرده  فراموش  است عقب
   کامل  ما که  جمیع پس15 .  است  عیسی  در مسیح ند خدا که بل  دعوت  انعام  بجهت کوشم می

 خواهد   بر شما کشف را هم   فکر دیگر دارید، خدا این الجمله ر فی و اگ  باشیم  فکر داشته ، این هستیم
  . رفتار باید کرد  قانون  همان ه، ب ایم  رسیده  که  هر مقامی اما به16 .فرمود

  که  ای  نمونه  بحسب  را که  کنید آنانی  اقتدا نمایید و مالحظه  من  به ، با هم  برادران ای17   
 شما   را بارها برای  ذکر ایشان نمایند که  رفتار می  بسیاری زیرا که18 .کنند در ما دارید، رفتار می

   هالکت  ایشان  انجام که19 باشند،  می  مسیح  صلیب  دشمنان  که کنم  می  نیز با گریه  و حال ام کرده
  ندیشه را ا  دنیوی ، و چیزهای  ایشان  در ننگ  و فخر ایشان  ایشان  شکم  ایشان  و خدای است
 خداوند را   مسیح  عیسی  یعنی دهنده  از آنجا نیز نجات  که  است  ما در آسمان اما وطن20. کنند می
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 جسد مجید او مصور   صورت  خواهد نمود تا به  ما را تبدیل  جسد ذلیل  شکل که21 ، مکشی انتظار می
  . خود بگرداند  چیز را مطیع همه   خود که  قوت  عمل شود، برحسب

  
  

 همینطور  ، به  من  و تاج  و شادی  من  عزیز و مورد اشتیاق  برادران ، ای بنابراین4    

  در  که  دارم  التماس  سنتیخی  و به  استدعا دارم از افودیه2 . عزیزان  در خداوند استوار باشید ای
،   را امداد کنی  ایشان  که کنم  می  خواهش  همقطار خالص و از تو نیز ای3 . باشند  رأی خداوند یک

 در   ایشان  نام  که  من بودند با اکلیمنتس نیز و سایر همکاران  می  شریک  با من زیرا در جهاد انجیل
  .  است دفتر حیات

   مردم  شما بر جمیع اعتدال5 . شاد باشید گویم و باز می. اشیددر خداوند دائما شاد ب4   
 و   در هرچیز با صالت  مکنید، بلکه  چیز اندیشه یچ ه برای6 .  است خداوند نزدیک.  بشود عروفم

   عقل  از تمامی  فوق  خدا که و سالمتی7 . کنید  خدا عرض  خود را به والت مسؤ دعا با شکرگزاری
  .  خواهد داشت  نگاه  عیسی  شما را در مسیح ، دلها و ذهنهای است

 و   پاک  و هرچه  عادل و هرچه مجید   باشد و هرچه  راست ، هرچه  برادران  ای خالصه8   
و 9 .آنها تفکر کنید باشد، در   بوده  که  و هر مدحی  و هر فضیلت  است نام  نیک  و هرچه  جمیل هرچه
 با شما   سالمتی  آرید، و خدای اید، آنها را بعمل  و دیده  و شنیده  و پذیرفته  آموخته  در من آنچه

  .خواهد بود
   آورد و در این  شکوفه  من  آخر، فکر شما برای ن اآل  که د گردیدمو در خداوند بسیار شا10   
  ، زیرا که گویم  می  سخن  احتیاج  درباره  آنکه نه11 . نیافتید  فرصت کردید، لیکن  مینیز تفکر
،  دانم  می  را هم  و دولتمندی دانم  را می و ذلت12 .  کنم ، قناعت  باشم  که  حالتی در هر  که ام آموخته

  قوت13 . ام  را یاد گرفته  و افالس ندی و دولتم  و گرسنگی چیز، سیری  و در همه در هر صورت
   شریک  من  در تنگی ید که کرد  نیکویی لیکن14. بخشد  می  مرا تقویت  که  در مسیح هرچیز را دارم

  ، هیچ  شدم  روانه مکادونیه از  ، چون  انجیل  در ابتدای  آگاهید که  شما هم  فیلیپیان اما ای15 .شدید
   یک  هم  در تسالونیکی زیرا که16 .  نکرد جز شما و بس  شراکت ا من ب  و گرفتن کلیسا در امر دادن

   به  که ستم ه  ثمری  طالب ، بلکه  باشم  بخشش  طالب  آنکه نه17 . فرستادید  من  احتیاج  برای عهدو دف
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 شما را   هدایای  چونکه ما پر گشته.   دارم  بیشتـر از کفایت  بلکه چیز  همه ولی18 . شما بیفزاید حساب
   مـن امـا خـدای19 .  خـداست  و پسندیـده  مقبـول ی و قربان  عطر خوشبوی  که ام  یافته ردتساز اپف
و 20 . خواهد نمود  رفع  عیسی در مسیح   خـود در جالل  دولـت  شمـا را برحسب  احتیاجات همـه

  . آمین.  باد باد جاللدر ما را تا ابداآلخدا و پ
 شما  باشند به  می  با من  که و برادرانی.  برسانید  سالم  عیسی  را در مسیح هر مقدس21   
   خانه  از اهل  که  آنانی الخصوص رسانند، علی  می  شما سالم  به  مقدسان جمیع22 .فرستند  می سالم

 . آمین.  شما باد  با جمیع مسیح   خداوند ما عیسی فیض23 .قیصر هستند
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    کولسیان به  رسول  پولس رساله
  
  

   برادر،  و تیموتاؤس  عیسـی  خدا رسول مسیح  اراده  به پولس1    

 پدر ما خدا و   از جانب  و سالمتی  فیض  در مسیح  امین  و برادران  در کولسی  مقدسان به2   
  .ما باد خداوند بر ش  مسیح عیسی

،  نماییم  شما دعا می  برای  و پیوسته کنیم  را شکر می  مسیح خدا و پدر خداوند خود عیسی3   
،  نمایید شنیدیم  می  مقدسان  با جمیع  را که  و محبتی  عیسی  شما را در مسیح  ایمان چونکه4
   راستی ما در کال ر  خبر آن  که  است  شده  گذاشته  شما در آسمان  بجهت  که  امیدی سبب به5

کند،  آورد و نمو می  می  نیز و میوه  عالم  در تمامی  شما وارد شد چنانکه  به که6  سابقا شنیدید، انجیل
  چنانکه7 .اید  دانسته را در راستی خدا   را شنیدید و فیض  آن  که  شما نیز از روزی  در میان چنانکه

و او ما را نیز 8 .  شما است  برای  مسیح  امین دمز ما و خا عزی  همخدمت  یافتید که  تعلیم از اپفْراس
  . خبر داد  است  در روح  شما که از محبت

 شما   برای  از دعا کردن ایستیم ، باز نمی  را شنیدیم  این  که  ما نیز از روزی  جهت و از آن9   
  تا شما به10 پر شوید،  انی روح  و فهم  حکمت او در هر  اراده  معرفت  تا از کمال  نمودن و مسألت

   معرفت به نیکو بار آورید و   رفتار نمایید و در هر عمل  رضامندی  کمال  خداوند به  شایسته طریق
 و   زورآور شوید تا صبر کامل  تمام  قوت  او به  جالل  توانایی  اندازه و به11 خدا نمو کنید،  کامل
 در   مقدسان  میراث  بهره  ما را الیق پدر را شکر گزارید کهو 12  باشید؛  داشته  را با شادمانی لتحم

 ،  ساخت  خود منتقل  پسر محبت وت ملک ، به  رهانیده  ظلمت و ما را از قدرت13 ،  است نور گردانیده
  . ایم  را یافته  خویش  گناهان  آمرزش  خود یعنی  فدیه  در وی که14

 چیز   در او همه زیرا که16 .  آفریدگان  تمامی زاده ت، نخس  است  نادیده  خدای و او صورت15   
 و تختها و   و نادیدنی  دیدنی  از چیزهای  است  بر زمین  و آنچه  در آسمان  شد، آنچه آفریده

   و در وی ت اس  از همه و او قبل17 . شد  او آفریده  او و برای سیله بو ؛ همه  و قوات سلطنتها و ریاسات
 از  زاده  و نخست  او ابتدا است ، زیرا که  کلیسا را سر است  یعنی و او بدن18 .ارد د چیز قیام همه
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 شود،   در او ساکن  پری  تمامی  داد که زیرا خدا رضا بدین19 . شود چیز او مقدم ه تا در هم مردگان
را پدید   متی سال  وی  صلیب  خون  به  دهد، چونکه  چیز را با خود مصالحه  او همه  بوساطت و اینکه20

   سابقا از نیت و شما را که21 .  است  در آسمان  آنچه  و خواه  بر زمین  آنچه  او خواه  بوسیله بلی. آورد
 بشری خود  در بدن22 ،  است  داده صالحه م  بودید، بالفعل  و دشمن  اجنبی  بد خویش  در اعمال دل

   که  شرطی به23 حاضر سازد،  مالمت  و بی بعی  و بی  تا شما را در حضور خود مقدس  موت بوسیله
  اید و به  یافته  تعلیم  در آن  که  نخورید از امید انجیل  بمانید و جنبش  و قایم  بنیاد نهاده در ایمان
  . ام  شده  آن  خادم  پولس  و من  است  شده  موعظه  بدان  خلقت زیر آسمان تمامی

   را در بدن  مسیح  زحمات  و نقصهای کنم  می ما شادی ش  خود در راه  از زحمتهای ناآل24   
   نظارت  برحسب ام  گشته  آن  خادم  من که25،   کلیسا است  او که  بدن  برای رسانم  می  کمال خود به
 از دهرها   که  سری  آن یعنی26 ؛  رسانم  کمال  خدا را به  کالم شد تا  شما سپرده  برای  من  به خدا که
 نمود تا   خدا اراده که27  گردید،  او مکشوف  مقدسان  به ل الحا  بود، لیکن  شده  داشته مخفیو قرنها 

   امید جالل در شما و  مسیح  آن ها که  امت  سر در میان  این  جالل  دولت  چیست بشناساند که
 هر   را به و هر کس  کنیم  می  را تنبیه  هر شخص ، در حالتیکه نماییم  می و ما او را اعالن28 . است

   نیز محنت  این و برای29 .  حاضر سازیم  عیسی  در مسیح مل را کا  تا هرکس دهیم  می  تعلیم حکمت
  .کند  می  عمل  قوت  به  در من  او که  عمل  بحسب نمایم  می  و مجاهده کشم می
  
  

 شما و اهل   برای  اجتهاد است  مرا چه نوع  باشید که  شما آگاه خواهم زیرا می2    

   در محبت  یابد و ایشان  تسلی  ایشان تا دلهای2اند،   ندیده  مرا در جسم  صورت  که  و آنانی الودکیه
   در وی  که  سر مسیح یعنی3  برسند؛ سر خدا  معرفت  و به  دولت یقین فهم تمام ، به پیوند شده

 دالویز   سخنان را به شما  کس  تا هیچ یمگو  را می اما این4 .  است  مخفی  و علم  حکمت خزاین  تمامی
 و   و نظم کنم  می ، شادی  با شما بوده  در روح  لیکن  غایبم  هرچند در جسم زیرا که5 اغوا نکند،
  . کنم  می  نظاره  را در مسیح  ایمانتان استقامت
   کرده  او ریشه در که7  رفتار نمایید،  پذیرفتید، در وی خداوند را  عیسی  مسیح  چنانکه پس6   

 بسیار   شکرگزاری  آناید و در  یافته  تعلیم  که اید، بطوری  گشته  راسخ  و در ایمان و بنا شده

 مفصل دو/  کولسیان کتاب
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 و   تقلید مردم ، برحسب  و مکر باطل  فلسفه  شما را نرباید به  کسی باخبر باشید که8 .نمایید می
   ساکن  پری الوهیت تمامی،   جسم  از جهت  در وی که9 ،  مسیح  برحسب  نه  دنیوی  اصول برحسب

   مختون و در وی11.  است   و قدرت  ریاست  سر تمامی اید که  شده  تکمیل و شما در وی10.  است
و با 12.   مسیح  اختتان ، بوسیله  جسمانی  بدن  کردن  بیرون  یعنی  دست  به  ناساخته  ختنه اید، به شده
 او را از  که خدا   بر عمل  ایمان  شدید به  برخیزانیده  هم ن در آ  گشتید که  در تعمید مدفون وی

 گردانید   بودید، با او زنده  خود مرده  جسم  در خطایا و نامختونی و شما را که13 . برخیزانید مردگان
   و به  بر فرایض  ضد ما و مشتمل  را که  دستخطی و آن14 شما را آمرزید،   خطایای  همه چونکه
  و از خویشتن15 .  برداشت ، از میان  زده ود میخ خ صلیب   را به  و آن ود، محو ساخت ما ب خالف

  .  بر آنها ظفر یافت  در آن ، آنها را عالنیه آشکار نمود، چون  کرده  را بیرون  و قوات ریاسات
  نکند،  بر شما حکم  و سبت  عید و هالل  و درباره  و نوشیدن  خوردن  درباره  کسی پس16   

 شما را  عام ان کسیو 18 .  است  از آن مسیح  بدن ، لیکن  است  آینده  چیزهای  اینها سایه زیرا که17
   از ذهن  که  است  دیده  که  در اموری  و مداخلت  فرشتگان  و عبادت  فروتنی  به نرباید از رغبت

   توسط  به  بدن  تمامی آن از   که  نشده  سر متمسک و به19؛   است جا مغرور شده  خود بی نیجسما
 با  چونکه20 .  از خداست  که  نموی کند به می، نمو   پیوند شده  و با هم  و بندها مدد یافته مفاصل
شود؟   می  نهاده  زندگان در دنیا بر شما فرایض  مثل  که  است  مردید، چگونه  دنیوی  از اصول مسیح

) شود  فاسد می  استعمال  اینها محض  همه که(22!  مگذار  دست  بلکه  و مچش  مکن  لمس که21
   و آزار بدن  و فروتنی  نافله  چیزها هرچند در عبادت  چنین که23،   مردم  تقالید و تعالیم برحسب
  . ندارد پروری  تن  رفع  برای ای  فایده  دارد، ولی  حکمت صورت

  
  

 بطلبید در  ر باال است د  را که  شدید، آنچه  برخیزانیده  با مسیح  چون پس3    

   در آنچه ید، نه تفکر کن  باال است در آنچه2 .  خدا نشسته  راست  دست ، به ست ا  مسیح  که آنجایی
   که  مسیح چون4 .  است  خدا مخفی در  شما با مسیح  مردید و زندگی زیرا که3 .  است بر زمین
  . ظاهر خواهید شد الل در ج  با وی  شما هم  ظاهر شود، آنگاه  ما است زندگی

 مفصل سو/  کولسیان بکتا
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 و   و هوس'  و هوی زنا و ناپاکی:  سازید  مقتول  است  بر زمین  خود را که  اعضای پس5   
 وارد   معصیت ا بر ابنای خد  اینها غضب سبب  به که6   است پرستی  بت  که  و طمع بیح ق شهوت

  لیکن8 .نمودید  می  در آنها زیست  که یکردید، هنگام  شما نیز سابقا در اینها رفتار می که7 .آید می
  به9 . خود  را از زبان  و فحش بدگویی و   و بدخویی  و غیظ  خشم  کنید، یعنی  را ترک  شما همه الحال

 را  و تازه10 اید،  کرده  از خود بیرون اعمالش را با   کهنه  انسانیت  مگویید، چونکه یکدیگر دروغ
   یونانی  نه  در آن که11 شود،  می ، تازه  کامل  معرفت به تا  ویش خ  خالق  صورت  به اید که پوشیده
 و   همه  مسیح  آزاد، بلکه  و نه  غالم ، نه  سکیتی ، نه  بربری ، نه  نامختونی ، نه  ختنه  یهود، نه ، نه است

  .  است در همه
 و  واضع ت و  و مهربانی  رحمت  خدا، احشای  و محبوب  مقدس  مانند برگزیدگان پس12   
   ادعایی  بر دیگری ، همدیگر را عفو کنید هرگاه  یکدیگر شده و متحمل13  را بپوشید؛  و حلم تحمل
  ا که ر  محبت  همه و بر این14 . کنید زید، شما نیز چنین شما را آمر  مسیح  باشید؛ چنانکه داشته

   در یک  هم  آن  به  باشد که  شما مسلط  خدا در دلهای و سالمتی15 . بپوشید  است کمربند کمال
   ساکن  حکمت  کمال  و به  دولتمندی  در شما به  مسیح کالم16 .اید و شاکر باشید  شده  خوانده بدن

   در  و با فیض  روحانی  و سرودهای  مزامیر و تسبیحات  کنید به  و نصیحت بشود؛ و یکدیگر را تعلیم
 خداوند بکنید و   عیسی  نام  را به ، همه  و فعل د در قول کنی و آنچه17 . خود خدا را بسرایید دلهای
  . او شکر کنید  پدر را بوسیله خدای

،   شوهران ای19 .شاید  در خداوند می نانکه نمایید، چ  خود را اطاعت ، شوهران  زنان ای18   
  خود را در همه  ، والدین  فرزندان ای20 . مکنید  تلخی نمایید و با ایشان   خود را محبت های زوجه

   خود را خشمگین ، فرزندان  پدران ای21.  در خداوند  است  پسندیده  این  کنید زیرا که چیز اطاعت
   کنید، نه  خود را در هر چیز اطاعت  جسمانی ، آقایان  غالمان ای22 . شوند دل مسازید، مبادا شکسته

و 23.  و از خداوند بترسید  قلب  اخالص ه ب ، بلکه  مردم  رضامندی  جویندگان  حضور مثل  خدمت به
   از خداوند مکافات دانید که  می چون24 .  بخاطر انسان  بخاطر خداوند نه کنید  کنید، از دل آنچه

   ظلمی  کند، آن  ظلم زیرا هرکه25 .کنید  می  خداوند را بندگی مسیح  ، چونکه  را خواهید یافت میراث
  .  نیست هربینیظا  و  کرد، خواهد یافت را که
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دانید شما را   می  را بجا آرید، چونکه  و انصاف  خود عدل ، با غالمان  آقایان ای4    

  .  در آسمان  هست نیز آقایی
   ما نیز دعا کنید که و درباره3 . بیدار باشید  با شکرگزاری ر آن باشید و د در دعا مواظب2   

  و آن4 ،  بگویم ام  افتاده  در قید هم  آن  بجهت  را که مسیح ما بگشاید تا سر   روی  را به خدا در کالم
 رفتار   حکمت  به  خارج  اهل ، پیش  را دریافته زمان5 .  سازم  و مبین  کنم باید تکلم  می  که را بطوری

   را چگونه ، تا بدانید هرکس  نمک  به  شده  باشد و اصالح  با فیض  شما همیشه گفتگوی6. کنید
  .اید داد ب جواب

 شما را   من وال اح  در خداوند، از همه  من  و همخدمت  امین ، برادر عزیز و خادم تیخیکس7   
   شود و دلهای  شما آگاه  تا از حاالت  نزد شما فرستادم  جهت  همین  او را به که8 خواهد آگاهانید،

   گزارش ، شما را از همه ماست از خود ش  که  و حبیب ، برادر امین با انیسیمس9  دهد، شما را تسلی
   عموزاده رساند، و مرقس  می  شما را سالم  من  همزندان ارسترخس10 . خت خواهند سا اینجا آگاه
   یسطس  به ، ملقب و یسوع11  نزد شما آید او را بپذیرید، گاهاید، هر  یافته  او حکم  درباره برنابا که

  اپفراس12.  گردیدند  من  تسلی ، باعث  شده  خدا همخدمت کوت مل  برای  ختنه  تنها از اهل  ایشان که
 خود   شما در دعاهای  برای  و پیوسته  است  مسیح  از شما و غالم  یکی رساند که  می  شما سالم به

   که دهم  می  او گواهی و برای13 . شوید  و متیقن  خدا کامل اراده  کند تا در تمامی جد و جهد می
 و   طبیب حبیب و لوقای14 .کشد  می  بسیار محنت  هیراپولس  و اهل  الودکیه و اهل شما  درباره
  .رسانند  می  شما سالم  به دیماس

  . رسانید  سالم  است  ایشان  در خانه  را که  و کلیسایی  و نیمفاس برادران در الودکیه15 
   نیز خوانده  الودکیان ر کلیسای د  شد، مقرر دارید که  شما خوانده  برای  رساله  این و چون16   

 را   خدمتی  تا آن باخبر باش«:  گویید  ارخپس و به17 . شما بخوانید  را هم ز الودکیه ا شود و رساله
  ».  رسانی  کمال ، به ای  در خداوند یافته که

  . ینآم.  با شما باد فیض.  مرا بخاطر دارید زنجیرهای.   خودم  دست ، به ، پولس  من تحیت18   
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   تسالونیکیان   به  رسول  پولس اول  رساله
  
  

   پدر و عیسی  در خدای  که  تسالونیکیان  کلیسای ، به  و تیموتاؤس  و سلوانس پولس1    

  .باشید  خداوند می مسیح
  . خداوند با شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی  فیض  
 خود شما را ذکر  ی و دائما در دعاها کنیم خدا را شکر می شما   جمیع  درباره پیوسته2   

   مسیح  و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی  اعمال ایمان شما و محنت محبت چون3 ، نماییم می
  . کنیم در حضور خدا و پدر خود یاد می

  زیرا که5 ،  هستیم  شدن شما مطلع  عزیزان خدا، از برگزیده  و ای  برادران  ای زیرا که4   
دانید   می ، چنانکه  کامل  و یقین القدس  و روح  با قوت ، بلکه  وارد نشده  سخن  ما بر شما محض انجیل

   خداوند اقتدا نمودید و کالم  ما و به و شما به6 .  شدیم  مردمان بخاطر شما چگونه شما   در میان که
 و  ونیه مکاد  ایمانداران  شما جمیع  که  حدی به7 پذیرفتید،  القدس را در زحمت شدید، با خوشی روح

 شد،   نواخته  و اخائیه  در مکادونیه  فقط  خداوند نه  از شما کالم  که بنوعی8  شدید،  را نمونه اخائیه
زیرا 9،   بگوییم  ما چیزی  که  نیست  احتیاج  که ، بقسمی  یافت  خدا شیوع  شما به  در هرجا ایمان بلکه

   شما از بتها به  نوع  چه  و به  شما شدیم  وارد به  قسم  چه دهند که  ما خبر می باره در خود ایشان
 انتظار  و تا پسر او را از آسمان10  نمایید،  را بندگی  حی حقیقی ای کردید تا خد  خدا بازگشت سوی

  .رهاند  می  آینده  ما را از غضب  که  عیسی  برخیزانید، یعنی  او را از مردگان بکشید که
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  بلکه2 . نبود  شما باطل رود ما در میان و دانید که ، خود می  برادران زیرا ای2    

 در   دارید، لیکن  اطالع ، چنانکه  بودیم  دیده احترامی  و بی  کشیده  زحمت  در فیلپی  از آن هرچند قبل
  زیرا که3.   نماییم ما اعالم ش د شدید به خدا را با جد و جه  تا انجیل  کردیم  خود دلیری خدای

   انجیل  وکالی  که  خدا گشتیم  مقبول  چنانکه بلکه4 ،  و ریا نیست  و خباثت ز گمراهی ما ا نصیحت
   که یی خدا  رضامندی ، بلکه  نیستیم  مردم  رضامندی  و طالب گوییم  می  سخن ، همچنین بشویم
   طمع نه بها دانید، و نه  می ، چنانکه آمیز نگفتیم  تملق زیرا هرگز سخن5 .آزماید  ما را می دلهای
  ، هرچند چون  از دیگران  از شما و نه ، نه  جستیم  از خلق  بزرگی و نه6 ؛ ، خدا شاهد است کردیم
،  بردیم  بسر می  مالیمت  شما به  در میان بلکه7 .  باشیم  سنگین توانستیم ، می م بودی  مسیح رسوالن

   همان  نه  که بودیم  می ، راضی  شما شده  طرز شایق بدین8 .پرورد  خود را می اطفال  ه ک ای  دایه مثل
   ای زانرو که9 . عزیز ما بودید که را نیز از بس خود   جانهای ، بلکه  شما دهیم  خدا را به انجیل

   انجیـل ، به ـده ش  روز در کار مشغول  شبانه دارید زیرا که  ما را یـاد می  و مشقت  محنت برادران
  .  از شما بار نهیم  مبادا بر کسی  که کردیم  می خـدا شمـا را موعظـه

   نزد شما که عیبی  و بی  و عدالت  با قدوسیت  نوع  چه  به شما شاهد هستید و خدا نیز که10   
 خود را  رزندان پدر، ف  از شما را چون  هر یکی دانید که  می چنانکه11 . ایماندار هستید رفتار نمودیم

 شما   که  خدایی  رفتار بکنید بطور شایسته  که کردیم  می و وصیت12 ، نمودیم  می اری و دلد نصیحت
   چون  که کنیم  ما نیز دائما خدا را شکر می  جهت و از این13 .خواند  خود می  و جالل  ملکوت هرا ب
  الحقیقۀ  فی  چنانکه  نپذیرفتید، بلکه  انسانی م را کال  بودید یافتید، آن  از ما شنیده  خدا را که کالم
، شما اقتدا   برادران  ای زیرا که14 .کند ی م  ایماندار هستید عمل  در شما که  خدا که ، کالم است

   خود همان  شما از قوم باشند، زیرا که  می  عیسی  در مسیح  در یهودیه  خدا که  کلیساهای نمودید به
 خود را کشتند و بر   خداوند و انبیای  عیسی که15 نیز از یهود دیدند،   ایشان که را کشیدید  زحمات

   به کنند که  می و ما را منع16 ،  مردم  جمیع خدا هستند و مخالف ناپسند  ما جفا کردند؛ و ایشان
غضب   کنند، اما منتهای  خود را لبریز می  گناهان  یابند و همیشه  تا نجات  بگوییم ها سخن امت
  .  است  را فروگرفته ایشان

  ، به  از شما مهجور شدیم  در دل  در ظاهر نه  قدر ساعتی  به ، چون  برادران  ما ای لیکن17   
 نزد   خواستیم  دو دفعه  یک  جهت و بدین18 .  شما را ببینیم  تا روی وشیدیم بسیار زیادتر ک اشتیاق
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   امید و سرور و تاج  چیست زیرا که19.   ما را نگذاشت ن شیطا ، لیکن ، پولس  من  یعنی شما بیاییم
 و   شما جالل زیرا که20 ظهور او؟   در هنگام ا عیسیفخر ما؟ مگر شما نیستید در حضور خداوند م

  . ما هستید خوشی
  
  

 ما را در اتینا تنها   که  دادیم ، رضا بدین  نداشتیم  دیگر شکیبایی  چون پس3    

 تا شما را  ، فرستادیم  است  مسیح  خدا در انجیل  برادر ما و خادم  را که اؤسو تیموت2. واگذارند
   متزلزل  مصائب  از این کس تا هیچ3.  کند  شما را نصیحت  ایمانتان استوار سازد و در خصوص

ا ، شما ر  نزد شما بودیم  که زیرا هنگامی4 . ایم  مقرر شده  همین  برای  کهدانید نشود، زیرا خود می
 دیگر   نیز چون لهذا من5 .دانید  شد و می  واقع ، چنانکه  بکشیم باید زحمت  می  که  خبر دادیم پیش

  ، شما را تجربه  کننده  تجربه  آن  مبادا که  کنم  شما را تحقیق  تا ایمان ، فرستادم  نداشتم شکیبایی
  . گردد  ما باطل  باشد و محنت کرده

 ما   شما را به  و محبت  ایمان  ما رسید و مژده  از نزد شما به س تیموتاؤ  چون اما الحال6   
 ما نیز  نانکهباشید، چ  ما می مالقات  کنید و مشتاق  ما را نیکو یاد می  شما پیوسته رسانید و اینکه

   ایمانتان سبب ه، از شما ب  داریم  که  و مصیبتی  ضیق ، در همه  برادران لهذا ای7 ،  شما هستیم شایق
  زیرا چه9 .اگر شما در خداوند استوار هستید،  کنیم  می  زیست ن اآل چونکه8 .  یافتیم تسلی

  که10 ؛  شما داریم  حضور خدا درباره ه ب  که  خوشی  همه  این سبب  نمود به  خدا توانیم  به شکرگزاری
   کمال  شما را به یمان ا  و نقص  کنیم  تا شما را روبرو مالقات کنیم شمار دعا می  روز بی شبانه
 . بیاورد  شما راست سوی ما را به   راه  مسیح  پدر ما و خداوند ما عیسی اما خود خدا یعنی11 . رسانیم

 ما شما را  که بخشد، چنان  افزونی  با یکدیگر و با همه و خداوند شما را نمو دهد و درمحبت12
 حضور خدا و پدر ما در  ، به  در قدوسیت عیب ، بی شما را استوار سازد تا دلهای13 ، نماییم  می محبت
  . خود  مقدسین ، با جمیع  مسیح  ظهور خداوند ما عیسی هنگام
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   که کنیم  می  خداوند استدعا و التماس ، از شما در عیسی  برادران  ای خالصه4    

مانطور زیادتر  ه سازید، به   باید رفتار کنید و خدا را راضی  نوع  چه  به اید که  از ما یافته چنانکه
   است  این زیرا که3 .  شما دادیم  خداوند به  عیسی ب از جان  احکام دانید چه زیرا می2 . نمایید ترقی
   باید ظرف  از شما بداند چگونه تا هرکسی4 . شما تا از زنا بپرهیزید قدوسیت   خدا یعنی اراده

 خدا را   که هایی  امت ، مثل  در هوس شهوت و نه5  دریابد،  و عزت  را در قدوسیت نخویشت
 بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از   یا طمع  تطاول  امر دست  در این و تا کسی6. شناسند نمی

، زیرا خدا ما  ایم  کرده  و حکم  شما گفته  سابقا نیز به چنانکه7 .  است  کشنده  کارها انتقام نین چ تمامی
شمارد،   را حقیر نمی  حقیر شمارد، انسان لهذا هرکه8 .  قدوسیت  به ، بلکه است  وانده نخ  ناپاکی را به
  .  است  شما عطا کرده  خود را به  قدوس  روح  خدا را که بلکه

، زیرا خود شما از خدا   شما بنویسم  به  که  نیست ، الزم  برادرانه  محبت اما در خصوص9   
   در تمام  که  برادرانی کنید با همه  می  هم و چنین10  نمایید؛  محبت یکدیگر را اید که  شده آموخته
  و حریص11 . کنید  زیادتر ترقی  که  داریم  از شما التماس  برادران  ای لیکن. باشند  می مکادونیه

 نمایید،   کسب  خویش  دستهای ، به  شده  خود مشغول  کارهای  شوید و به  آرام باشید در اینکه
 چیز   هیچ  رفتار کنید و به اند بطور شایسته  خارج  که تا نزد آنانی12 ،  کردیم ما را حکم ش هچنانک
  . نباشید محتاج

   دیگران  مبادا مثل خبر باشید که  بی  خوابیدگان  شما از حالت خواهیم  نمی  برادران اما ای13   
 همینطور نیز  ، به  مرد و برخاست  عیسی  که کنیم زیرا اگر باور می14 . شوید  امید ندارند، محزون که

 خدا   شما از کالم  را به زیرا این15 . خواهد آورد با ویاند   خوابیده  در عیسی  را که خدا آنانی
.   جست  نخواهیم  سبقت ، برخوابیدگان  باشیم  خداوند باقی  و تا آمدن  زنده  ما که  که گوییم می
 خواهد شد و   نازل  و با صور خدا از آسمان  فرشتگان آواز رئیسزیرا خود خداوند با صدا و با 16

  .  خواهند برخاست  اول  در مسیح مردگان
   شد تا خداوند را در هوا استقبال  خواهیم  در ابرها ربوده ، با ایشان  باشیم  و باقی  زنده  ما که آنگاه17

  . دهید  همدیگر را تسلی  سخنان ین بد پس18.  بود  با خداوند خواهیم  همیشه  و همچنین کنیم
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 .  شما بنویسم  به  ندارید که اج وقتها و زمانها، احتی  در خصوص  برادران اما ای5    
   که زیرا هنگامی3 .آید  می  دزد در شب  خداوند چون روز  آگاهید که  تحقیق زیرا خود شما به2

   زن  درد زه ، چون  فرو خواهد گرفت  را ناگهان  ایشان هالکت ، آنگاه  است  و امان متیگویند سال می
   روز چون تا آن نیستید  ، در ظلمت  برادران  شما ای لیکن4. هند شد را و هرگز رستگار نخوا حامله

 .  نیستیم  و ظلمت  هستید، از شب روز  نور و پسران  شما پسران زیرا جمیع5 دزد بر شما آید،
   در شب زیرا خوابیدگان7.   بیدار و هشیار باشیم  بلکه م نروی اب خو  به  دیگران  مثل بنابراین6

   ایمان ، جوشن ، هشیار بوده  از روز هستیم  ما که لیکن8 .شوند  می  مست  در شب د و مستانخوابن می
   بجهت  بلکه  غضب  نکرد برای زیرا خدا ما را تعیین9 .  را بپوشیم  و خود امید نجات تو محب
   و خواه  بیدار باشیم  ما مرد تا خواه  برای که10 ،  مسیح  خداوند ما عیسی  بوسیله، ت نجا تحصیل

   هم  دهید و یکدیگر را بنا کنید، چنانکه  همدیگر را تسلی پس11 .  کنیم  زیست  وی ، همراه ابیدهخو
  .کنید می

   شما زحمت  در میان  را که  بشناسید آنانی  که  داریم  شما التماس  به  برادران اما ای12   
   را در نهایت و ایشان13 .کنند  می را نصیحت، شما   شما در خداوند بوده کشند و پیشوایان می

، از شما استدعا   برادران  ای لیکن14 . کنید  دارید و با یکدیگر صلح م محتر  عملشان سبب ، به محبت
   کنید و با جمیع  دهید و ضعفا را حمایت  دلداری را دالن  نمایید و کوتاه  را تنبیه  سرکشان  که داریم
   دائما با یکدیگر و با جمیع  نکند، بلکه  بدی  بدی  سزای  به  با کسی زنهار کسی15.  کنید  تحمل مردم
  . بکوشید  نیکویی  در پی مردم

  ت اس  این  شاکر باشید که در هر امری18.  دعا کنید همیشه17 . باشید  شادمان پیوسته16   
  همه21 .نبوتها را خوار مشمارید20 . را اطفا مکنید روح19 .  عیسی  خدا در حق شما در مسیح اراده

  . احتراز نمایید  بدی از هر نوع22 . باشید  متمسک  نیکو است  آنچه  کنید، و به چیز را تحقیق
 شما تماما  دن و ب  و نفس  گرداناد و روح  مقدس ، شما را بالکل  سالمتی اما خود خدای23   

   شما که  کننده  دعوت  است امین24.   مسیح عیسی خداوند ما   آمدن  باشد در وقت  محفوظ عیب بی
  . خواهد کرد  را هم این

.  نمایید  تحیت  مقدسانه  بوسه  را به  برادران جمیع26 . ما دعا کنید ، برای  برادران یا25   
  . شود  خوانده  مقدس  برادران  جمیع  برای  رساله این   که دهم  می  خداوند قسم شما را به27

 منجفصل پ/  اول تسالونیکیان کتاب



1720 

  .  با شما باد آمین  مسیح  خداوند ما عیسی فیض28   
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   تسالونیکیان   به  رسول  پولس  دوم رساله
  
  

 پدر ما و   در خدای  که  تسالونیکیان  کلیسای ، به  و تیموتاؤس  و سلوانس پولس1    

  .باشید  خداوند می سیح م عیسی
  . خداوند بر شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض2   
، از آنجا   سزاوار است ، چنانکه  شما خدا را شکر کنیم  بجهت باید همیشه ، می  برادران ای3   

   که بحدی4افزاید،  شما جمیعا با همدیگر می از   هر یکی کند و محبت  نمو می  شما بغایت  ایمان که
   مصایب  در همه  صبر و ایمانتان سبب  به کنیم  خدا فخر می  شما در کلیساهای خود ما در خصوص

 عادل خدا تا شما مستحق   بر داوری  است  دلیل که5 شوید،  آنها می  متحمل  که بهاییشما و عذا
   نزد خدا که  است  انصاف  این زیرا که6 .کشید  می  زحمت  هم  آن  برای ه خدا بشوید ک ملکوت
   بخشد در هنگامی کشید، با ما راحت  می  عذاب و شما را که7 . دهد کنندگان شما را عذاب عذاب

   و انتقام  مشتعل در آتش8 د نمود خود ظهور خواه  قوت  با فرشتگان  خداوند از آسمان  عیسی که
 کنند،  نمی  را اطاعت  مسیح عیسی خداوند ما  جیلشناسند و ان  خدا را نمی  که خواهد کشید از آنانی

  هنگامی10 او   قوت  خواهند رسید از حضور خداوند و جالل  جاودانی  هالکت  قصاص  به  ایشان که9
   روز، زیرا که  کنند در آن  از او تعجب  ایمانداران  یابد و در همه  خود جالل  آید تا در مقدسان که

  . کردید ق ما را تصدی شما شهادت
   دعوت  ما شما را مستحق این  خدای  که کنیم  شما دعا می  بجهت  پیوسته  هم  این و برای11   

   خداوند ما عیسی تا نام12  گرداند،  کامل  را با قوت ایمان   و عمل  نیکویی  مسرت شمارد و تمام
  . خداوند  مسیح  ما و عیسی  خدای  فیض  بحسب  در شما تمجید یابد و شما در وی مسیح
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 و  سیح م  خداوند ما عیسی  آمدن درباره کنیم ، از شما استدعا می  برادران اما ای2    

 از   نگردید، نه  نشوید و مضطرب  متزلزل  خود بزودی  شما از هوش که2  نزد او،  ما به  شدن جمع
.   است  رسیده  روز مسیح  که مضمون   گویا از ما باشد، بدین  که ای  از رساله  و نه  از کالم  و نه روح

   مرد شریر یعنی  نشود و آن  واقع  ارتداد، اول  تا آن  شما را نفریبد، زیرا که وجه  هیچ  به زنهار کسی3
سازد  کند و خود را بلندتر می  می  او مخالفت که4 روز نخواهد آمد؛   ظاهر نگردد، آن فرزند هالکت

، خود را   خدا نشسته  خدا در هیکل  مثل  که  شود، بحدی د مسمی معبو  خدا یا به  به از هر چه
  .  خداست نماید که می

  نو اآل6 ؟ گفتم  شما می  را به ، این ودمب  هنوز نزد شما می  که  هنگامی کنید که آیا یاد نمی5   
   عمل ن اآل دینی ی سر ب  آن زیرا که7 . خود ظاهر بشود د تا او در زماندانی  می  است  مانع  را که آنچه
 ظاهر  دین  بی  آن آنگاه8 . شود  برداشته  از میان  است نع ما  حال  تا به  آنکه  که  تا وقتی کند فقط می

،  خویش ظهور   تجلی  خواهد کرد و به  خود هالک  دهان  نفس  خداوند او را به  عیسی خواهد شد که
   دروغ  و عجایب  و آیات  قوت وع با هر ن  است شیطان   ظهور او بعمل که9 ؛ او را نابود خواهد ساخت

 . یابند  را نپذیرفتند تا نجات ی راست  محبت ، از آنجا که  هالکین  برای  ناراستی  فریب  هر قسم و به10
 شود بر  و تا فتوایی12  را باور کنند فرستد تا دروغ  می  گمراهی  عمل  ایشان  خدا به  جهت و بدین11

  . شاد شدند  ناراستی  به  را باور نکردند بلکه  راستی  که ی کسان همه
   که  شما خدا را شکر نماییم  برای باید ما همیشه  عزیزان خداوند، می  و ای  برادران اما ای13   

 شما را   آن و برای14 .  راستی  و ایمان به  روح تقدیس   به  نجات از ابتدا خدا شما را برگزید برای
،   برادران  ای پس15.   مسیح  خداوند ما عیسی  جالل  تحصیل  ما برای  بشارت  بوسیله کرد دعوت

و خود 16.  دارید اید، نگاه  ما آموخته  از رساله  و خواه  از کالم  خواه  را که  روایات استوار باشید و آن
   فیض و را بهو امید نیک   ابدی  نمود و تسلی  ما را محبت  و خدا و پدر ما که  مسیح خداوند ما عیسی

 نیکو استوار   و قول  عطا کناد و شما را در هر فعل  شما را تسلی دلهای17  ما بخشید، خود به
 .گرداناد
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 یابد   شود و جالل  خداوند جاری  ما دعا کنید تا کالم ، برای  برادران  ای خالصه3    

اما 3.   نیست  را ایمان  همه زیرا که  شریر برهیم   ناشایسته و تا از مردم2  شما نیز؛  در میان چنانکه
اما بر شما در 4.   خواهد ساخت  شما را استوار و از شریر محفوظ  که  خداوندی  آن  است امین

و خداوند 5 .آورید و نیز خواهید آورد  می مل، بع  شما امر کنیم  به  آنچه  که خداوند اعتماد داریم
  . کناد  هدایت  صبر مسیح  و به خدا  محبت  شما را به دلهای

   از هر برادری  که کنیم  می  حکم  مسیح  خداوند خود عیسی  نام ، شما را به  برادران  ای ولی6   
  زیرا خود آگاه7.  نمایید اید، اجتناب  ما یافته از  که  قانونی  آن  برحسب کند و نه  رفتار می نظم  بی که

  و نان8 ،  رفتار نکردیم نظم  شما بی  در میان باید نمود، چونکه اقتدا می ما   به  قسم  چه  به هستید که
   بر احدی تا بودیم  می  کار مشغول روز به  شبانه  و مشقت  محنت  به  بلکه  نخوردیم  را مفت کس هیچ

 ما اقتدا  ه تا ب  سازیم شما  برای  تا خود را نمونه  بلکه  اختیار نداریم  آنکه نه9 . از شما بار ننهیم
هد  خوا  اگر کسی  که  شما امر فرمودیم  را به ، این بودیم  می  نزد شما هم  که زیرا هنگامی10 .نمایید

  کنند که  رفتار می نظم  شما بی  در میان  بعضی  که زیرا شنیدیم11.  نخورد  هم کار نکند، خوراک
 و   حکم  مسیح ا در خداوند ما عیسی ر  اشخاص اما چنین12 . هستند  فضول کنند بلکه  نمی ریکا

   از نیکوکاری  برادران اما شما ای13 . را بخورند خود ، نان  کار کرده  آرامی  به  که کنیم  می نصیحت
 گذارید و   نکند، بر او نشانه  اطاعت  رساله  ما را در این  سخن  اگر کسی ولی14 .خاطر مشوید خسته
   برادر، او را تنبیه  چـون  مشمارید بلکه اما او را دشمن15 . شود  مکنید تا شرمنده  معاشرت با وی
  .کنیـد

کناد و خداوند با  عطا  ، سالمتی  در هر صورت  شما را پیوسته اما خود خداوند سالمتی16   
 : نویسم  بدینطور می  است  رساله در هر  عالمت  که  پولس  من  دست  به تحیت17 . شما باد همگی

  . آمین.  شما باد  با جمیع  مسیح وند ما عیسی خدا فیض18
  
  
  
  

 مفصل سو/  دوم تسالونیکیان کتاب
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   تیموتاؤس   به  رسول  پولس  اول رساله
  
  

 خداوند   عیسی  ما خدا و مسیح دهنده نجات   حکم  به  مسیح  عیسی  رسول پولس1    

   از جانب  و سالمتی  و رحم فیض.   تیموتاؤس  خود در ایمان  فرزند حقیقی به2  . امید ما است که
  . بر تو باد  عیسی  پدر و خداوند ما مسیح خدای

 تا   بمانی  در افسس  که  نمودم  شما التماس  به  بودم  مکادونیه  عازم  که  هنگامی چنانکه3   
 را اصغا ننمایند   نامتناهی های نامه ها و نسب و افسانه4 . دیگر ندهند  تعلیمی  که  را امر کنی بعضی

   محبت اما غایت حکم5. آورد  پدید می  است  در ایمان  را که  تعمیر الهی  آن نه را   اینها مباحثات که
   به  گشته  منحرف  امور بعضی  از این که6 .ریا  بی  و ایمان  و ضمیر صالح  پاک  از دل است
  فهمند آنچه  نمی  آنکه  بشوند و حال  شریعت خواهند معلمان و می7 .اند  نموده  توجه گویی بیهوده

  .نمایند  تأکید اظهار می  به  آنچه گویند و نه می
  و این9.  بکار برد  شریعت ا برحسب ر  آن  اگر کسی  نیکو است  شریعت  که دانیم  می لیکن8   

 و  دینان  و بی  و طاغیان  سرکشان  برای شود بلکه  نمی  موضوع  عادل  بجهت  شریعت بداند که
 و   و لواطان و زانیان10  . مردم  مادر و قاتالن  پدر و قاتالن  و قاتالن ران و حرامکا  و ناپاکان گناهکاران

   صحیح  تعلیم  برخالف  که  دیگری  هر عمل  و برای خوران دروغ  و قسم گویان  و دروغ دزدان مردم
  .  است  شده  سپرده  من  به  که  متبارک  خدای  جالل  انجیل برحسب11 .باشد

   به  شمرده  امین  داد چونکه  مرا تقویت  را که  عیسی  خداوند خود مسیح کنم و شکر می12   
 از   از آنرو که  یافتم  رحم  لیکن گو بودم  سابقا کفرگو و مضر و سقط که13 . ممتاز فرمود  خدمتم این

  ر مسیح د  که  و محبتی  افزود با ایمان نهایت  خداوند ما بی اما فیض14 .  کردم ایمانی در بی  جهالت
  .  است عیسی

 را   دنیا آمد تا گناهکاران  به  عیسی  مسیح  تام که  قبول  و الیق  است  امین  سخن این15   
   مسیح  درمن  شد تا اول  رحم  بر من  جهت  از این بلکه16 .  آنها هستم  بزرگترین  من د که بخش نجات
 خواهند آورد  یمان ا  وی  به  جاودانی  حیات هت بج  را که  را ظاهر سازد تا آنانی  حلم  کمال عیسی

 مفصل یک/  اول تیموتاؤس کتاب
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 تا   و جالل  وحید را اکرام  حکیم  را خدای  و نادیده  و باقی  سرمدی  پادشاه باری17 .  باشم نمونه
  . آمین. باد بادابداآل

 سابقا بر تو شد   که  نبوتهایی  برحسب سپارم می  تو  را به  وصیت  این  فرزند تیموتاؤس ای18   
 را از خود دور   این  بعضی  که  داری  را نگاه  و ضمیر صالح و ایمان19  . نیکو کنی ا در آنها جنگت

  باشند که  و اسکندر می  هیمیناؤس  جمله  از آن که20.  شدند کشتی  را شکسته  مر ایمان انداخته
  . دیگر کفر نگویند  شده  تا تأدیب  سپردم  شیطان  را به ایشان

  
  

 را  و شکرها  و دعاها و مناجات  صلوات  که کنم  می  سفارش  چیز اول  همه از پس2    

 و   و استراحت  آرامی  تا به  منصب  صاحبان  و جمیع  پادشاهان بجهت2  بجا آورند  مردم  جمیع برای
 در حضور  است   نیکو و پسندیده  این زیرا که3.   و وقار عمر خود را بسر بریم  دینداری با کمال

زیرا خدا 5 . گرایند  راستی  معرفت بند و به یا  نجات  مردم خواهد جمیع  می که4  ما خدا دهنده جاتن
  که6 . باشد  عیسی  مسیح  که  انسانی  یعنی  است  متوسطی  یک  خدا و انسان  و در میان واحد است

 امتها   و معلم  و رسول واعظ   من  این و برای7 .  معین  در زمان فدا داد شهادتی   همه خود را در راه
   که  دارم  این  آرزوی پس8 .  نی  و دروغ گویم  می  راست یحدر مس.   مقرر شدم  و راستی در ایمان
   زنان و همچنین9 . در هر جا دعا کنند  برافراخته  و جدال  غیظ  را بدون  مقدس های  دست مردان

 . گرانبها  زلفها و طال و مروارید و رخت  به  و پرهیز نه حیا  به  مزین  لباس  را بیارایند به خویشتن
   به  با سکوت زن11 .  صالحه  اعمال کنند به  می اری دیند  دعوی شاید که  را می  زنانی  چنانکه بلکه10

   شود بلکه  دهد یا بر شوهر مسلط  تعلیم  که دهم  نمی  را اجازت و زن12 . گیرد  تعلیم اعت اط کمال
   فریب  زن  نخورد بلکه  فریب و آدم14 . شد و بعد حوا  ساخته  اول  آدم زیرا که13.  بماند در سکوت

 و   و محبت  رستگار خواهد شد اگر در ایمان  زاییدن اما به15 .گرفتار شد در تقصیر  خورده
  . بمانند  و تقوا ثابت قدوسیت

  
  

 مفصل دو/  اول تیموتاؤس کتاب
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 .طلبد ا بخواهد کار نیکو می ر فی اسق  منصب  اگر کسی  که  است  امین  سخن این3    
نواز و   و مهمان  نظام  و هشیار و خردمند و صاحب  زن  یک  و صاحب مالمت  باید بی  اسقف پس2

   جنگجو و نه  و نه  حلیم  بلکه  سود قبیح  یا طماع  میگسار یا زننده نه3 . باشد  تعلیم  به راغب
زیرا 5 . گرداند  وقار مطیع  را در کمال  خویش ندان و فرز  نیکویی  خود به  خانه مدبر اهل4.  زرپرست

  و نه6 نماید؟  می  خدا را نگاهبانی سای کلی  خود را تدبیر کند چگونه  خانه  اهل  نداند که  کسی هرگاه
 خارجند   که  نزد آنانی  که  است اما الزم7 . بیفتد  ابلیس  حکم  به ور کرده مبادا غر  که جدیداالیمان

  . گرفتار شود  ابلیس  و دام  مبادا در رسوایی  باشد که امن  نیک هم
 طماع سود   و نه  زیاده  شراب  به  راغب  و نه  دو زبان  باوقار باشند نه  شماسان همچنین8   
  عیب  بی  شوند و چون  آزموده  ایشان اما باید اول10 .  در ضمیر پاک  سر ایمان رندگاندا9 .قبیح
  لکهگو ب  غیبت  نیز باید باوقار باشند و نه  همینطور زنان و به11 . را بکنند ی شدند کار شماس یافت

 را   خویش  خانه  و اهل باشند و فرزندان   زن  یک  صاحب و شماسان12 .  امین هشیار و در هر امری
  یشتن خو  برای  خوب  باشند درجه  را نیکو کرده  کار شماسی  که زیرا آنانی13 .نیکو تدبیر نمایند

  .  است  عیسی  مسیح  به  که  در ایمانی  کامل کنند و جالدت  می تحصیل
 تا   اگر تأخیر اندازم لیکن15 .  نزد تو آیم  زودی  به ید آنکه ام  به نویسم  تو می  را به این14   
 .  است تیس و بنیاد را  حی و ستون  خدای  کلیسای  که  خدا رفتار کنی  باید در خانه  چگونه  که بدانی

 شد و   کرده  تصدیق  ظاهر شد و در روح  خدا در جسم  که  است  عظیم  سر دینداری و باالجماع16
  . شد  باال برده  جالل  و به  آورده  و در دنیا ایمان  کرده  امتها موعظه  مشهود گردید و به  فرشتگان به
  
  

   ارواح  به  برگشته از ایمان   آخر بعضی  در زمان گوید که  صریحا می  روح و لیکن4    

   ضمایر خود را داغ  که  دروغگویان  ریاکاری به2 . اصغا خواهند نمود  شیاطین مضل و تعالیم
 خدا آفرید   که هایی  احتراز از خوراک نمایند به  می کنند و حکم  می  منع  از مزاوجت که3 .اند کرده
 و   خدا نیکو است  هر مخلوق زیرا که4 . بخورند گزاریشکر   و عارفین حق تا آنها را به  مؤمنین برای
  .شود  می  از کالم خدا و دعا تقدیس زیرا که5 . پذیرند  شکرگزاری  چیز را رد نباید کرد اگر به هیچ

  و چهارممفصل سو/  اول تیموتاؤس کتاب
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 در   یافته  بود تربیت  خواهی  عیسی  مسیح  نیکوی  خادم  بسپاری  برادران  امور را به اگر این6   
 نما  عجوزها احتراز  حرام های  از افسانه لیکن7 . ای  را کرده  آن  پیروی  که وب خ لیم و تع  ایمان کالم

 هر چیز   برای  دینداری  دارد لیکن ای  فایده  اندک  بدنی  ریاضت که8 .  بکش  ریاضت و در دینداری
  . را دارد  و آینده  حال  زندگی  وعده  که مفید است

  کشیم  می احترامی  و بی  زحمت  این  برای زیرا که10 . تام  قبول یق و ال  است  امین  سخن این9   
  .  است دهنده  را نجات  مؤمنین الخصوص  علی  مردمان  جمیع  که  زنده  خدای  به زیرا امید داریم

 را در   مؤمنین  تو را حقیر نشمارد بلکه  جوانی کس هیچ12 . فرما  و تعلیم  امور را حکم ینا11   
 و  قرائت   خود را به  آیم  نه  که تا مادامی13 .  باش  نمونه  و عصمت  و ایمان  و محبت و سیرت  کالم

   دستهای  با نهادن  نبوت  بوسیله  که  در تو است  که  کرامتی زنهار از آن14 . بسپار  و تعلیم نصیحت
 تو   تا ترقی  باش و در اینها راسخ نما   امور تأمل در این15 . منما اعتنایی  شد بی  تو داده  به کشیشان
   چنین  هرگاه  که  باش  امور قائم  و در این  کن  را احتیاط  را و تعلیم خویشتن16 . ظاهر شود بر همه

  . داد  خواهی  را نیز نجات  خویش  را و شنوندگان  خویشتن کنی
  
  

   را چون نان و جوا  کن  پدر او را نصیحت  چون  منما بلکه مرد پیر را توبیخ5    

 را اگر  زنان بیوه3 . عفت  با کمال  خواهران  را مثل  جوان  و زنان  مادران  پیر را چون زنان2 .برادران
   بشوند که ها دارد آموخته  یا نواده  فرزندان زنی اما اگر بیوه4 . دار باشند محترم   بیوه الحقیقت فی

 حضور خدا نیکو و  در  این  اجداد خود را ادا کنند که  دارند و حقوق  نگاه  خود را با دینداری خانه
 و   و در صلوات  خدا امیدوار است  به  است کس  و بی  بیوه الحقیقت  فی  که اما زنی5 .  است پسندیده

 امر  ی معان  این و به7 .  است  مرده  حیات  در حال عیاش   زن لیکن6 .باشد  می روز مشغول دعاها شبانه
 خود تدبیر نکند   خانه  اهل الخصوص  و علی  خویشان  برای  اگر کسی ولی8 . باشند مالمت فرما تا بی
  .  است ایمان تر از بی  و پست منکر ایمان

 . گردد  او ثبت  باشد باید نام  شوهر کرده  نباشد و یک  ساله  کمتر از شصت  که زنی بیوه9   
   و پایهای  نموده  و غربا را مهمانی  را پرورده دان باشد اگر فرزن نام  نیک  صالح  در اعمال که10

اما 11 . باشد ه کرد  و هر کار نیکو را پیروی  نموده  را اعانتی کشان  و زحمت  را شسته مقدسین

 مفصل پنج/  اول تیموتاؤس کتاب
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و 12 . دارند  نکاح  شوند خواهش  سرکش  از مسیح  چون  زیرا که  مکن  را قبول  جوانتر از این های بیوه
   گردش  خانه  به  خانه  بر این و عالوه13 .اند  کرده  را برطرف  نخست  ایمان ینکهشوند از ا  می ملزم
   حرفهای  که  هم گو و فضول  بیهوده کار بلکه  بی  فقط کار باشند و نه  بی شوند که  می  آموخته کرده

بزایند و کدبانو  شوند و اوالد   نکاح  جوان  زنان  که  است  این  من  رأی پس14 .زنند  می ناشایسته
اگر مرد یا زن 16 .  شیطان  عقب  برگشتند به  بعضی زیرا که15 . ندهند  مذمت  را مجال شوند و خصم

 باشند   بیوه الحقیقت  فی  را که  را بپرورد و بار بر کلیسا ننهد تا آنانی ها دارد ایشان  بیوه مؤمن
  . نماید پرورش
  الخصوص باشند علی  می  مضاعف ند مستحق حرمتا  کرده  نیکو پیشوایی  که کشیشانی17   
 را خرد   خرمن  که گاو را وقتی"گوید   می زیرا کتاب18 .کشند  می  محنت  و تعلیم ر کالم د  که آنانی
   جز به  از کشیشان  بر یکی ادعایی19 ".  خود است مزدور مستحق اجرت" و " مبند کند دهن می
  . بترسند دیگران  فرما تا  توبیخ  همه  کنند پیش  گناه  که نانیآ20.  شاهد مپذیر  دو یا سه زبان

 امور را   این  که دهم  می  تو را قسم  برگزیده  و فرشتگان  عیسی در حضور خدا و مسیح21   
  کس  بر هیچ  زودی و دستها به22 .  مکن  طرفداری  از روی  کاری چ و هی  داری  نگاه  غرض بدون

  . دار  خود را طاهر نگاه  مشو بلکه  شریک  دیگران مگذار و در گناهان
   کم  بسیار خود شرابی  و ضعفهای  شکمت  بجهت  بلکه  مباش  فقط  آب دیگر آشامنده23   

  . فرما میل
  قب را تعا خرامد اما بعضی  می  داوری  به  ایشان  روی  و پیش  آشکار است  بعضی گناهان24   

  .  داشت  مخفی  باشد نتوان  دیگرگون  که  و آنهایی  است نیکو واضح   اعمال و همچنین25 .کند می
  
  

 بدانند   احترام  کمال  را الیق  خویش باشند آقایان  می  زیر یوغ  غالمان  که آنانی6    

 را تحقیر ننمایند   دارند ایشان  مؤمن  آقایان  که اما کسانی2 . شود  خدا بد گفته  و تعلیم نام مبادا  که
   مشارکند مؤمن  احسان  در این  که  آنانی  کنند از آنرو که  بیشتر خدمت  برادرانند بلکه آنجا کهاز 

  .و محبوبند

 مفصل شش/  اول تیموتاؤس کتاب
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   صحیح  دهد و کالم  بطور دیگر تعلیم و اگر کسی3 . فرما  و نصیحت  تعلیم  معانی  این  و به  
  از غرور مست4 . ننماید  قبول است   دینداری  طریق  به  را که  تعلیمی  و آن  مسیح خداوند ما عیسی

آید حسد   از آنها پدید می  که  است  گشته  دیوانه  و مجادالت  در مباحثات داند بلکه  نمی  هیچ شده
  پندارند دینداری  می  و مرتد از حق که  فاسدالعقل  مردم منازعات و5 . شر  و کفر و ظنون و نزاع

  . نما  اعراض  اشخاص از چنین.  سود است
   و واضح  نیاوردیم  دنیا هیچ  در این زیرا که7.   است  سود عظیمی  با قناعت  دینداری لیکن6   
 . بود  خواهیم  آنها قانع  به یم دار  و پوشـاک  اگر خوراک پس8 . برد توانیم  نمی  هیچ  از آن  که است

 و  فهم  بی  شهوات  و انواع و دام  شوند در تجربه خواهند دولتمند شوند گرفتار می  می  که اما آنانی9
   که  بدیهـا است  همـه  ریشه  طمـع زیرا که10 .سازند  می  غرق  و هالکت  تباهی  را به  مردم مضر که
  . دردهـا سفتنـد  اقسـام  خـود را به  گشتـه  گمـراه کوشیدند از ایمان  می  آن  در پی  چون بعضی

   و صبر و تواضع  و محبت  و ایمان  و دینداری بگریز و عدالت مرد خدا از اینها   تو ای ولی11   
   آن  برای  را که  جاودانی  حیات  آور آن  و بدست  را بکن  ایمان  نیکوی و جنگ12 . نما را پیروی
   حضور آن  به کنم  می تو را وصیت13 . بسیار  در حضور گواهان کو کردی نی  و اعتراف  شدی دعوت
 نیکو   اعتراف  پیالطس  پنطیوس  در پیش  که  عیسی بخشد و مسیح  می  را زندگی  همه  که خدایی
   آن که15 .  مسیح  ظهور خداوند ما عیسی به تا   کن  حفظ  و مالمت داغ  را بی  تو وصیت که14 .نمود
  که16. رد ظهور خواهد آو  به  معین  در زمان  و رباالرباب الملوک  و قادر وحید و ملک  متبارک را آن

 و   او را ندیده  از انسان  شد و احدی  نتوان  آن  نزدیک  که  است  در نوری  و ساکن تنها الیموت
  . آمین.  باد  و قدرت باد اکراماو را تا ابداآل. تواند دید نمی

  ناپایدار امید ندارند  دولت  نکنند و به  بلندپروازی  را امر فرما که  جهان  این دولتمندان17   
 در   نیکوکار بوده که18 .کند  ما عطا می  به  تمتع  برای  چیز را دولتمندانه  همه  که  زنده  خدای  به بلکه
   آینده  عالم  نیکو بجهت  خود اساس و برای19 . باشند دست  و گشاده  دولتمند و سخی  صالحه اعمال

  . آرند  را بدست  جاودانی نهند تا حیات
  باحثات و از م  حرام های گویی  دار و از بیهوده  را محفوظ  امانت  آن تو  تیموتاؤس ای20   
 با تو  فیض.  گشتند  منحرف  کردند از ایمان  آن  ادعای  چون  بعضی که21  نما  اعراض  دروغ معرفت

  . آمین. باد
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   تیموتاؤس  به  رسول  پولس  دوم رساله
  
  

   در مسیح  که حیاتی وعدهب رحسب   عیسی  خدا رسول مسیح  اراده به  پولس1    

در و  پ  خدای  از جانب  و سالمتی  و رحمت فیض  را  خود تیموتاؤس فرزند حبیب2 .  است عیسی
  . باد  مسیح خداوند ما عیسی

   چونکه کنم  او را می  بندگی  ضمیر خالص  از اجداد خود به  را که  خدایی  آن کنم شکر می3   
 تو را   اشکهای  چونکه  تو هستم  مالقات و مشتاق4  .کنم روز یاد می را شبانه خود تو  دائما در دعاهای

 در   نخست  تو را که ریای  بی  ایمان دارم  یاد می زیرا که5 .  سیر شوم  تا از خوشی دارم  میبخاطر
 بیاد تو لهذا6 .  در تو نیز هست  که  است  یقینبود و مرا  می  ساکن  افنیکی  و مادرت  لوئیس ات جده
زیرا خدا 7 .  برافروزی  بر تو است  من تهای دس  گذاشتن  بوسیله  خدا را که  عطای  آن  که آورم می
  . را  و تأدیب  و محبت  قوت  روح  بلکه  است  ما نداده  را به  جبن روح

   در زحمات  بلکه باشم  اسیر او می  که  از من  خداوند ما عار مدار و نه  از شهادت پس8   
   به  خواند نه  مقدس  دعوت  داد و به  ما را نجات که9 . خدا  قوت  برحسب  باش  شریک انجیل
 ما   به  عیسی  در مسیح االیام  از قدیم  قبل  که  فیضی  خود و آن  اراده  برحسب  ما بلکه  اعمال حسب

   را نیست  موت  که  مسیح  ما عیسی دهنده  ظهور نجات  آشکار گردید به اما الحال10 .عطا شد
 و  ول و رس  واعظ  من  آن  برای که11  . انجیل  گردانید بوسیله  را روشن فسادی  و بی  و حیات ساخت

  دانم  می  چون  عار ندارم  بلکه کشم  را می  زحمات  این  جهت و از این12 . ام ها مقرر شده معلم امت
  . کند  روز حفظ  آن  مرا تا به  امانت  که  قادر است او  که  است  و مرا یقین  آوردم  ایمان  که به

   در مسیح  که محبتی و   در ایمان  شنیدی  از من  که  صحیح  بگیر از سخنان ای نمونه13   
   آگاه از این15 .  کن  حفظ  است ا ساکن در م  که القدس  روح  نیکو را بوسیله  امانت آن14 .  است عیسی
   و هرموجنس  فیجلس  از آنجمله اند که  تافته  رخ  در آسیا هستند از من  که ی آنان  همـه  که هستی
  .باشند می
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 کرد و از زنجیر   مرا تازه  او بارها دل  کناد زیرا که  را ترحم  انیسیفورس  خانه خداوند اهل16   
. دا نمود پی  کرده  بسیار تفحص  کوشش  رسید مرا به  روم  به  چون بلکه17  . عار نداشت من
 در   را که و خدمتهایی.)  یابد  روز در حضور خداوند رحمت  در آن خداوند بدو عطا کناد که(18

  . دانی  کرد تو بهتر می افسس
  
  

  و آنچه2 .  زورآور باش  است  عیسی  در مسیح  که  در فیضی  فرزند من  تو ای پس2    

  چون3.  باشند  هم  دیگران  تعلیم ابل ق ار که بسپ  امین  مردمان  به  شنیدی  شهود بسیار از من به
 خود را در امور روزگار   سپاهی هیچ4 .  باش  شریک  زحمات  در تحمل سی عی  مسیح  نیکوی سپاهی

 را   کند تاج  نیز پهلوانی و اگر کسی5.  بجوید  ساخت  او را سپاهی  آنکه سازد تا رضایت گرفتار نمی
 از   نصیبی باید اولکشد   می  محنت  که برزگری6.  باشد  نکرده  پهلوانی  قانون دهند اگر به بدو نمی
  . خواهد بخشید  چیز فهم  زیرا خداوند تو را در همه  تفکر کن گویم  می در آنچه7 . ببرد حاصل

   بشارت  برحسب  برخاست  از مردگان  داود بوده  از نسل  را بخاطر دار که  مسیح عیسی8   
  و از این10 .شود  نمی  خدا بسته  کالم  لیکن کشم  می  بندها زحمت  بدکار تا به  چون  در آن که9  .من

   در مسیح  را که  نیز نجاتی  تا ایشان شوم  می  متحمل  را بخاطر برگزیدگان  زحمات  همه جهت
 با او  می مرد  زیرا اگر با وی  است  امین  سخن این11 . کنند  تحصیل  جاودانی ل با جال  است عیسی
   او را انکار کنیم  کرد و هرگاه  خواهیم  هم  با او سلطنت  کنیم و اگر تحمل12 . کرد  خواهیم  هم زیست

تواند  ماند زیرا خود را انکار نمی  می  او امین  شویم ایمان اگر بی13 .او نیز ما را انکار خواهد کرد
  .نمود

 نکنند زیرا   مجادله  فرما که ضور خداوند قدغن آور و در ح  یاد ایشان  چیزها را به این14   
 خدا   خود را مقبول  که  کن و سعی15 .باشد  می  شنوندگان  هالکت باعث  بخشد بلکه  سود نمی هیچ

   اعراض  حرام های گویی و از یاوه16 . دهد انجام   خدا را بخوبی  نشود و کالم  خجل  که  عاملی سازی
خورد و از   می  آکله  چون  ایشان و کالم17 . خواهد کرد  ترقی دینی  بی یزون ف  تا به نما زیرا که

   شده ن اآل  قیامت گویند که  می  از حق برگشته  ایشان که18 .باشند  می  و فلیطس  هیمیناؤس آنجمله
ا دارد  مهر ر  و این  است  بنیاد ثابت خدا قائم و لیکن19 .سازند  می  منحرف  را از ایمان  و بعضی است
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اما 20 ". جوید  کناره  را خواند از ناراستی  مسیح  نام هرکه«و » شناسد  خود را می خداوند کسان"  که
 و اینها   عزت  برای نیز اما آنها  و گلی  چوبی باشد بلکه  می  طال و نقره  ظروف  فقط  نه  بزرگ در خانه

   و نافع  خواهد بود مقدس  عزت سازد ظرف را از اینها طاهر   خویشتن  اگر کسی پس21 .  ذلت برای
  . نیکو  هر عمل  خود و مستعد برای  مالک برای

  خوانند عدالت  خداوند را می  نام  خالص  از قلب  که  بگریز و با آنانی  جوانی اما از شهوات22   
   نما چون اعراض  تأدیب  و بی  بیهوده  از مسائل لیکن23 . نما  را تعاقب  و سالمتی  محبت و و ایمان

  به   و راغب  مالیم  کس  با همه  کند بلکه  خدا نباید نزاع اما بنده24 .آورد  نزاعها پدید می  که دانی می
  وبه را ت  شاید خدا ایشان  نماید که  را تأدیب  مخالفین و با حلم25  باشد  و صابر در مشقت تعلیم

 او صید او   اراده  حسب  به  آیند که  هوش  باز به یس ابل تا از دام26 . را بشناسند بخشد تا راستی
  .اند شده

  
  

  زیرا که2  پدید خواهد آمد  سخت خر زمانهای آ  در ایام  که  را بدان اما این3    

 و   و ناسپاس  و متکبر و بدگو و نامطیع والدین زن  و الف  خواهند بود و طماع  خودپرست مردمان
کار و  و خیانت4 .  و متنفر از نیکویی مروت گو و ناپرهیز و بی  و غیبت دل  و کینه الفت و بی3 . ناپاک

   دارند لیکن  دینداری  صورت که5 .دارند  می  را بیشتر از خدا دوست  عشرت  و مغرور که تندمزاج
   داخل  حیله  به  که  از اینها هستند آنانی زیرا که6 . نما  اعراض از ایشان. کنند  می را انکار  آن قوت
   ربوده  شهوات  انواع کشند و به  را می  بار گناهان کنند که  را اسیر می عقل  کم  زنان ها گشته خانه
  که و همچنان8 .توانند رسید می ن  راستی  معرفت  هرگز به گیرند لکن  می و دائما تعلیم7 .شوند می

   مردم کنند که  می  مقاومت  نیز با راستی  کردند ایشان  مقاومت  با موسی بریس و یم ینیس
   بر جمیع  ایشان  حماقت  نخواهند کرد زیرا که  بیشتر ترقی لیکن9 . و مردود از ایمانند فاسدالعقل

  . آنها نیز شد  حماقت  خواهد شد چنانکه  واضح مردم
و 11 .  نمودی  و صبر مرا پیروی  و محبت  و حلم  و قصد و ایمان  و سیرت  تو تعلیم لیکن10   
 را   زحمات  شد چگونه  واقع  بر من  و لستره  و ایقونیه  در انطاکیه  که  آنهایی  و آالم مرا مثل زحمات
   عیسی خواهند در مسیح  می  که  کسانی و همه12.  داد  رهایی  و خداوند مرا از همه نمودم  می تحمل
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   ترقی شریر و دغاباز در بدی   مردمان لیکن13.  خواهند کشید  کنند زحمت  زیست  دینداری به
   قایم  آوردی  و ایمان  آموختی اما تو در آنچه14 .باشند  می  خورده  و فریب یبنده فر خواهند کرد که

   که ای  را دانسته  مقدسه  کتب  از طفولیت و اینکه15 .  یافتی  تعلیم  کسان  از چه دانی  می  چونکه باش
 از   کتب تمامی16 .  است  عیسی  بر مسیح  که یمانی ا  بوسیله  نجات ی آموزد برا تواند تو را حکمت می
  تا مرد خدا کامل17  . مفید است  در عدالت  و تربیت  و اصالح  و تنبیه  تعلیم  و بجهت  خداست الهام

  . بشود  نیکو آراسته  هر عمل و بجهت
  
  

 خواهد کرد   داوری ان و مردگ  بر زندگان  که  عیسی تو را در حضور خدا و مسیح4    

   مواظب  و غیر فرصت  و در فرصت  کنی  موعظه  کالم  به که2 . او  ظهور وملکوت  و به دهم  می قسم
   صحیح  تعلیم آید که  می زیرا ایامی3 .  و تعلیم  تحمل  باکمال  نمایی  و نصیحت  و توبیخ  و تنبیه باشی

   را بر خود فراهم  معلمان  گوشها داشته خود خارش   شهوات  برحسب  نخواهند شد بلکه را متحمل
 تو  لیکن5 .دها خواهند گرایی  افسانه سوی  به  برگردانیده  خود را از راستی و گوشهای4 .خواهند آورد

   کمال  خود را به  و عمل مبشر را بجا آور و خدمت  باش  زحمات  متحمل  چیز هشیار بوده در همه
  . رسان

   جنگ نیکو جنگ به7 .  است  رسیده  من  رحلت  و وقت شوم  می  ریخته ن اآل  من زیرا که6   
   برای  عدالت  تاج بعد از این8 . ام  داشته  را محفوظ  ایمان  رسانیده  کمال  خود را به  و دوره ام کرده
 نیز   بلکه  فقط  من  به  خواهد داد و نه  من  روز به  در آن  خداوند داور عادل  که  است  حاضر شده من
  .دارند  می  ظهور او را دوست  که  کسانی  همه به

 جهان حاضر مرا   این  محبت  برای  دیماس زیرا که10  . آیی  نزد من  زودی  به  که  کن سعی9   
لوقا تنها با 11.   دلماطیه  به  و تیطس  غالطیه  به  و کریسکیس  است  رفته  تسالونیکی  به  کرده ترک
 را  اما تیخیکس12 .  مفید است  خدمت  مرا بجهت  که با خود بیاور زیرا  را برداشته مرقس.  ت اس من
 را  و کتب بیاور   آمدنت  وقت  گذاشتم  نزد کرپس  در تروآس  را که ردایی13 .  فرستادم افسس به

 جزا   افعالش را بحسبخداوند او .  بسیار بدیها کرد اسکندر مسگر با من14 . را نیز و خصوصا رقوق
  در محاجه16 . نمود  مقاومت  ما بشدت ا سخنان ب  زیرا که  از او باحذر باش و تو هم15 .خواهد داد
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   محسوب  بر ایشان  این مباد که.  کردند  مرا ترک  همه  حاضر نشد بلکه  با من کس  هیچ اول من
  .شود

ها   امت  رسد و تمامی  کمال  به  من  بوسیله عظه داد تا مو  قوت  من  به  ایستاده  خداوند با من لیکن17 
   آسمانی  ملکوت و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به18 .  شیر رستم بشنوند و از دهان

  . آمین.  باد باد جاللاو را تا ابداآل.  خواهد داد تخود نجا
 در قرنتس ماند اما  ارستس20 .  رسان  را سالم  انیسیفورس انه خ فرسکا و اکیال و اهل19   
 و   و پودیس افبولس.   بیایی  از زمستان  قبل  که  کن سعی21 .  بیمار واگذاردم  را در میلیتس ترفیمس
  فیض.  تو باد  خداوند با روح  مسیح عیسی22 .رسانند  می  تو را سالم برادران   و همه  و کالدیه لینس

  . آمین. بر شما باد
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    تیطسهب  رسول  پولس رساله
  
  

   برگزیدگان خدا و معرفت  ایمان  برحسب  مسیح  عیسی  خدا و رسول  غالم پولس1    

 از  تواند گفت  نمی  دروغ  که  خدایی  که  جاودانی  امید حیات به2 .  است  در دینداری  که  راستی آن
   که ای  موعظه  خود را ظاهر کرد به  کالم  معین اما در زمان3 . را داد  آن  وعده  ازلی زمانهای
  . شد  سپرده  من  ما خدا به دهنده  نجات  حکم برحسب
 از   و سالمتی  و رحمت  فیض  است  عام  ایمان  برحسب  من  فرزند حقیقی  را که تیطس4   
  . خداوند باد  مسیح  ما عیسی دهنده  پدر و نجات  خدای جانب

 و   نمایی  اصالح  است  مانده  باقی  را که  تا آنچه  واگذاشتم ریت تو را در ک  جهت بدین5   
   زن  و شوهر یک مالمت  بی اگر کسی6.   در هر شهر مقرر کنی  کشیشان  تو امر نمودم  به  من چنانکه

 خدا   وکیل باید چون  اسقف می زیرا که7 . از تهمت فجور و تمرد  دارد بری  مؤمن  فرزندان باشد که
  بلکه8 . نباشد  سود قبیح  یا طماع  یا میگسار یا زننده  یا تندمزاج  باشد و خودرأی المتم بی

   کالم امین  به و متمسک9 . و پرهیزکار  و مقدس  و عادل  و خرداندیش  و خیردوست دوست مهمان
  . نماید خ را توبی  کند و مخالفان  نصیحت  صحیح  تعلیم  تا بتواند به  یافته  که  تعلیمی برحسب
   از اهل  که  آنانی الخصوص باشند علی  بسیار و متمرد می  و فریبندگان گویان  یاوه زیرا که10   
 سود  سازند و برای  می  واژگون ها را بالکل  زیرا خانه  را باید بست  ایشان  دهان که11 . هستند ختنه

   اهل  که  است  گفته  است  خاص ایشان ی نب  که  از ایشان یکی12. دهند  می  ناشایسته  تعالیم یحقب
   است  راست  شهادت این13. باشند  می کاره  بی پرست  شریر و شکم  دروغگو و وحوش  همیشه کریت
   نگیرند به و گوش14 . باشند  صحیح  فرما تا در ایمان  توبیخ  سختی  را به  ایشان  جهت از این
   است  پاک  پاکان هرچیز برای15 .جویند  می  انحراف  از راستی که   مردمانی  یهود و احکام های افسانه
  . است  نیز ملوث  و ضمیر ایشان  فهم  بلکه  نیست چیز پاک  را هیچ ایمانان  و بی  آلودگان لیکن

 و متمرد هستند   مکروه کنند چونکه  خود او را انکار می  افعال باشند اما به  خدا می مدعی معرفت16
  . نیکو مردود ر عمل ه و بجهت

 مفصل یک /  تیطسکتاب
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مردان پیر هشیار و باوقار و   که2 . را بگو  صحیح  تعلیم  شایسته اما تو سخنان2    

و   باشند  پیر در سیرت متقی  زنان همچنین3 .ند باش  و صبر صحیح  و محبت  و در ایمان خرداندیش
   را خرد بیاموزند که  جوان نانتا ز4 . نیکو  تعلیم  معلمات  بلکه  زیاده  شراب  بنده گو و نه  غیبت نه

 شوهران   و نیکو و مطیع نشین  و خانه  و عفیفه و خرداندیش5 . باشند  و فرزنددوست شوهردوست
  . باشند  فرما تا خرداندیش  را نصیحت  جوانان  نسق  همین و به6 . شود خدا متهم   مبادا کالم خود که
 را   خود صفا و وقار و اخالص بساز و در تعلیم نیکو   اعمال چیز نمونه و خود را در همه7   
  . شود  در حق ما نیابد خجل  بد گفتن  فرصت  چونکه  را تا دشمن عیب  بی  صحیح و کالم8 .بکار بر
 سازند   را راضی  کنند و در هر امر ایشان  خود را اطاعت  آقایان  نما که  را نصیحت غالمان9   
 ما خدا  دهنده  نجات  را ظاهر سازند تا تعلیم  دیانت  کمال ند بلکه نکن و دزدی10 .گو نباشند و نقیض

  . دهند را در هر چیز زینت
  ما را تأدیب12 .  ظاهر شده  است بخش  نجات  مردم  همه  برای  خدا که  فیض زیرا که11   

   در این اری و دیند  و عدالت  با خرداندیشی  کرده  را ترک  دنیوی  و شهوات دینی  بی کند که می
   خود ما عیسی دهنده  و نجات  عظیم  خدای  جالل  و تجلی  امید مبارک و آن13 .  کنیم  زیست جهان
   برهاند و امتی  تا ما را از هر ناراستی  ما فدا ساخت  خود را در راه که14 .  را انتظار کشیم مسیح
 فرما   را بگو و نصیحت این15 .باشند نیکو  او و غیور در اعمال خاص   ملک  خود طاهر سازد که برای

  . تو را حقیر نشمارد کس  نما و هیچ  اقتدار توبیخ و در کمال
  
  

 نمایند و   کنند و فرمانبرداری  را اطاعت  و سالطین  حکام  آور که بیاد ایشان3    

  و کمال   مالیم  را بد نگویند و جنگجو نباشند بلکه  کس و هیچ2 . هرکار نیکو مستعد باشند برای
  . جا آورند  به  مردم  را با جمیع حلم

 در   بوده  و لذات  شهوات  انواع  و بنده  و نافرمانبردار و گمراه فهم  ما نیز سابقا بی زیرا که3   
   چون لیکن4.  داشتیم  می  و بر یکدیگر بغض  بودیم  نفرت  الیق  که بردیم  و حسد بسر می خبث

   بودیم  کرده  عدالت  ما به  که  اعمالی  سبب  به نه5 . ما خدا ظاهر شد هدهند  نجات  و لطف مهربانی
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  که6   است القدس  از روح  که ای ازگی و ت  تولد تازه  غسل  داد به  خود ما را نجات  رحمت  محض بلکه
   او عادل ض فی تا به7  . مسیح  ما عیسی دهنده  نجات  توسط  نمود به  افاضه  دولتمندی  ما به او را به
 امور   و در این  است  امین  سخن این8.   جاودانی  امید حیات  بحسب یم گرد  وارث  شده شمرده

 نیکـو   در اعمـال  آورند بکوشنـد که  خدا ایمان  به  که  تا آنانی  فرمایی  بلیغ  تو قدغن خواهم می
  .  مفیـد است نیکـو و  انسـان  امـور بـرای  ایـن  نمایند زیرا که مواظبت
   نما زیرا که  اعراض  شرعی ها و نزاعها و جنگهای نامه  و نسب  نامعقول و از مباحثات9   

 . نما  اجتناب  دو نصیحت  باشد بعد از یک  بدعت  از اهل  که و از کسی10 .  است ثمر و باطل یب
  .کند  می رفتار  در گناه  شده  مرتد و از خود ملزم کس  چنین  که دانی  می چون11

   آیی  نزد من  در نیکوپولیس  که  کن  سعی  را نزد تو فرستم  یا تیخیکس  ارتیماس که وقتی12   
   به  را در سفر ایشان  و اپلس  خطیب زیناس13.   را در آنجا بسر برم  زمستان  دارم  عزیمت زیرا که
 نیکو   در کارهای  بگیرند که م ما نیز تعلی و کسان14 .چیز نباشند  هیچ  تا محتاج د کن امدا سعی

   تو را سالم  من  رفقای جمیع15. ثمر نباشند  تا بی  ضروری  احتیاجات  رفع  باشند برای مشغول
.  شما باد  با همگی فیض.   رسان دارند سالم  می  ما را دوست  ایمان  از روی  را که رسانند و آنانی می

  . آمین
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    فلیمون  به  رسول پولس  رساله
  
  

  و به2 . عزیز و همکار ما  فلیمون  برادر به تاؤسو و تیم  عیسی  اسیر مسیح پولس1  

  .باشد  می ات  در خانه  که  کلیسایی  ما و به سپاه  هم  و ارخپس  محبوبه اپفیه
  . خداوند با شما باد  مسیح  پدر ما خدا و عیسی  از جانب  و سالمتی فیض3   
 ذکر  چونکه5  .آورم  خود یاد می  تو را در دعاهای  و پیوسته کنم  شکر می خود را خدای4   
   ایمانت تا شراکت6  . داری  مقدسین  همه  خداوند و به  عیسی  به  که ام  تو را شنیده  و ایمان محبت

 مرا خوشی  زیرا که7 . عیسی مسیح  برای  در ما است  که مؤثر شود در معرفت کامل هر نیکویی
   برادر استراحت  از تو ای  مقدسین  دلهای  تو از آنرو که  نمود از محبت  رخ  و تسلی کامل
  .پذیرند می

   تو را حکم  است  مناسب  آنچه  به  که  را دارم  جسارت  کمال  هرچند در مسیح  جهت بدین8   
  ن پولس پیر و اآل  چون  هرچند مردی  نمایم  التماس  که  است  سزاوارتر آن  محبت  برای لیکن9  .دهم

 در   که  فرزند خود انیسیمس  درباره کنم  می  تو را التماس پس10.  باشم  نیز می  عیسی اسیر مسیح
 تو را و مرا   الحال  بود لیکن فایده  تو بی  سابقا او برای که11 .  خود او را تولید نمودم زنجیرهای

  و من13.   است  من  جان  تو او را بپذیر که پس.  فرستم ی م  او را نزد تو پس که12 .باشد مند می فایده
اما 14 . کند  خدمت  انجیل  تو مرا در زنجیرهای  عوض  تا به  دارم  او را نزد خود نگاه  که خواستم می

.  اختیار  از روی  اضطرار نباشد بلکه  تو از راه  تا احسان  باشم  تو کرده  رأی  بدون  کاری نخواستم
   نه  بعد از این لیکن16 .  ابد دریابی شد تا او را تا به از تو جدا   ساعتی جهت  شاید بدین  کهزیرا15

 در   تو هم  زیادتر به  اما چند مرتبه  من  برادر عزیز خصوصا به  یعنی  از غالم  فوق  بلکه  غالم چون
  اما اگر ضرری18 . فرما  قبول من   او را چون انید  می  مرا رفیق  هرگاه پس17 . در خداوند  و هم جسم

   هستم  پولس  که من19 . دار  محسوب  را بر من  آن باشی   از او داشته  باشد یا طلبی  تو رسانیده به
 .  هستی  من  خود نیز مدیون  جان  به  که  تو نگویم  کرد تا به  خود ادا خواهم نویسم  خود می  دست به
  چون21.   بده  تازگی  مرا در مسیح  جان پس.   در خداوند برخوردار شوم از تو  برادر تا من  ای بلی20

 مفصل یک/  فلیمون کتاب
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   هم گویم  می  بیشتر از آنچه دانم  می  که جهت  از آن نویسم  تو می  به  تو اعتماد دارم بر اطاعت
  . کرد خواهی

   بخشیده شما  شما به  از دعاهای  امیدوارم  زیرا که  حاضر کن  من  نیز برای معهذا منزلی22   
  . شوم

 و   و دیماس و ارسترخس24 .  و مرقس  است  من  همزندان  عیسی  در مسیح  که اپفراس23   
  . آمین.  شما باد  با روح  مسیح  خداوند ما عیسی فیض25 .رسانند  می  تو را سالم  من رانلوقا همکا
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   رساله به عبرانیان
  
  

   انبیا به  بوساطت  مختلف های  متعدد و طریق  اقسام  به  در زمان سلف خدا که1    

   جمیع  او را وارث  شد که  پسر خود متکلم  ما بوساطت  آخر به  ایام در این2 . نمود  ما تکلم پدران
   و به  بوده  جوهرش  و خاتم  جاللش  فروغ که3 . او عالمهـا را آفریـد  قـرار داد و بوسیله موجودات

   رسانیـد به  اتمـام  را به  گناهـان  طهـارت  چـون  بـوده  موجودات  همه  خود حامـل ت قو کلمـه
   مقـدار آنکه  گردیـد به  افضال و از فرشتگان4 .  بنشست علیین  کبریـا در اعلـی  راست دست
  . بود  یافته  میـراث  به  بزرگتـر از ایشـان اسمـی

 امروز تو را تولید  من.   هستی تو پسر من"   که  هرگز گفت  از فرشتگان  یک  کدام زیرا به5   
 را  زاده  نخست  که و هنگامی6 " خواهد بود؟  بود و او پسر من  او را پدر خواهم من" و ایضا " نمودم
  و در حق فرشتگان7 ". کنند  خدا او را پرستش  فرشتگان جمیع"  گوید که آورد می  می  جهان باز به
اما در حق پسر 8 ".  آتش  خود را شعله گرداند و خادمان  خود را بادها می فرشتگان"  گوید که می

 و   را دوست عدالت9 .  است  راستی  تو عصای  ملکوت ی و عصا باد است تو تا ابداآل  خدا تخت ای"
   مسح ت بیشتر از رفقای  شادمانی  روغن  تو تو را به  خدا خدای بنابراین.  داری  می  را دشمن شرارت
   مصنوع  افالک و  را بنا کردی  خداونددر ابتدا زمین تو ای") گوید نیز می(و 10 ".  است کرده

 . خواهد شد  منـدرس  جامه  آنها چون  و جمیع  هستی  تو باقی  لکن آنها فانی11 .  تو است دستهای
   تو تمام  و سالهای  هستی ن تو هما لکن.   پیچید و تغییر خواهند یافت  ردا آنها را خواهی و مثل12

   تا دشمنان  من  راست  دست  به بنشین" .  هرگز گفت  از فرشتگان  یک  کدام و به13 ".نخواهد شد
   که  آنانی  خدمت  برای  خدمتگزار نیستند که های  روح  ایشان آیا همگی14 "؟ انداز تو سازم تو را پای

  شوند؟  می  خواهند شد فرستاده  نجات وارث
  

 مفصل یک/  عبرانیان کتاب
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   از آن  مبادا که  دهیم  گوش  را شنیدیم تر آنچه  بلیغ  دقت  به  که  است لهذا الزم2    

 هر   که  شد برقرار گردید بقسمی  گفته  فرشتگان  بوساطت  که  کالمی زیرا هر گاه2 .  شویم ربوده
   عظیم  نجاتی چنین اگر از   رستگار گردیم  ما چگونه پس3 .رسید  می  عادل  را جزای تجاوز و تغافلی

   شنیدند بر ما ثابت  که  از خداوند بود و بعد کسانی  آن  به  در ابتدا تکلم ؟ که  باشیم غافل
 و   قوات  و انواع  و معجزات  آیات داد به  می  شهادت  خدا نیز با ایشان  که در حالتی4 .گردانیدند
  . خود  اراده  برحسب القدس  روح عطایای
 در   کسی لکن6 .  نساخت  فرشتگان  مطیع کنیم می را   ذکر آن  را که ای  آینده زیرا عالم5   
 از او تفقد   که ر انسان یا پس  او را بخاطر آوری  که  انسان چیست"   گفت  داده  شهادت موضعی
  و او را  را بر سر او نهادی  و اکرام  جالل  و تاج تر قرار دادی  پست  اندکی او را از فرشتگان7 ؟ نمایی

   چیز را مطیع  همه  چون  پس".  او نهادی  چیز را زیر پایهای همه8 .  خود گماشتی  دستهای بر اعمال
   چیز مطیع  همه  که بینیم  هنوز نمی ن اآل لکن.  او نباشد  مطیع  که  چیز را نگذاشت او گردانید هیچ

   زحمت  به  را که  عیسی  یعنی بینیم شد می کمتر   از فرشتگان  اندکی اما او را که9.  باشد  شده وی
 . را بچشد  موت  ذائقه  همه برای خدا   فیض  شد تا به  نهاده  بر سر وی  و اکرام  جالل  تاج موت

   بسیار را وارد جالل  فرزندان باشد چون  چیز می  همه  و از وی  همه  بخاطر وی زیرا او را که10
   چون زانرو که11 . گرداند  دردها کامل  را به شان نجات ای س رئی  بود که گرداند شایسته می

.  را برادر بخواند  ایشان  عار ندارد که  جهت باشند از این  می  از یک  همه  و مقدسان کننده مقدس
   خواهم  کلیسا تو را تسبیح  و در میان کنم  می  خود اعالم  برادران  تو را به اسم"گوید   می چنانکه12

 عطا   من  خدا به  که  و فرزندانی  من اینک" و نیز ". نمود  خواهم  توکل  بر وی من"و ایضا 13 ".دخوان
  ".فرمود

   هر دو شریک  در این  دارند او نیز همچنان  شراکت  و جسم  در خون  فرزندان  چون پس14   
   موت  از ترس  را که نانیو آ15 . سازد  را تباه  ابلیس  یعنی  موت  قدرت  صاحب  موت شد تا بوساطت

  .بودند آزاد گرداند  می  عمر خود گرفتار بندگی تمام
. نماید  می  را دستگیری  ابراهیم  نسل نماید بلکه  نمی  را دستگیری  فرشتگان  در حقیقت زیرا که16 

  ای نه که  خود شود تا در امور خدا رئیس  برادران  مشابه  در هر امری بایست  می  جهت از این17

 مفصل دو/  عبرانیان کتاب
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 دید   تجربه  کشیده  خود عذاب  چون زیرا که18 . را بکند  قوم  گناهان  کفاره ه شد  و امین کریم
  . فرماید  را اعانت شدگان  تجربه  دارد که استطاعت

  
  

 و   هستید در رسول  شریک  سماوی  در دعوت  که  مقدس  برادران  ای بنابراین3    

 بود   فرمود امین  را معین  وی  نزد او که که2 . کنید  تأمل سی عی  ما یعنی  اعتراف  کهنه رئیس
   شمرده  بیشتر از موسی  اکرامی  الیق  شخص  این زیرا که3 . او بود  خانه  نیز در تمام وسی م چنانکه
   کسی  بدست ای زیرا هر خانه4.   است  بیشتر از خانه  را حرمت  خانه  سازنده  که ای  اندازه  آن شد به

 دهد   بود تا شهادت  او امین  خانه  در تمام  خادم  مثل و موسی5 .  خداست  همه  بانی شود لکن  میبنا
   او ما هستیم و خانه.  او  پسر بر خانه  مثل و اما مسیح6 . شود  بعد گفته بایست  می  که یبر چیزهای
  . م باشی  و فخر امید خود متمسک  دلیری  انتها به  تا به  که بشرطی
   خود را سخت دل8 .امروز اگر آواز او را بشنوید"گوید   می القدس  روح  چنانکه پس7   

 شما مرا   پدران  که جایی9  . در بیابان  او در روز امتحان  خشم  دادن  جنبش  در وقت مسازید چنانکه
   گروه  آن  به جهت  از این10 .دیدند  می  سال  چهل  مرا تا مدت  کردند و اعمال  و آزمایش امتحان
تا در 11.  مرا نشناختند  هستند و راههای  خود گمراه  در دلهای  پیوسته  ایشان  گفتم  گرفته خشم
  ". نخواهند شد  داخل  من  آرامی  به  که  خوردم  خود قسم خشم

  ی از خدا  باشد که ایمان  شریر و بی  از شما دل  باحذر باشید مبادا در یکی  برادران ای12   
شود   می  خوانده"امروز"   که  کنید مادامی  همدیگر را نصیحت  هر روزه بلکه13 .حی مرتد شوید

   اگر به ایم  گشته  شریک  در مسیح از آنرو که14 . گردد دل  سخت  گناه  فریب ا به از شم مبادا احدی
امروز اگر آواز او را "شود   می  گفته چونکه15 .  شویم  متمسک  انتها سخت تا به اعتماد خود  ابتدای

  ". او  خشم  دادن  جنبش  در وقت  مسازید چنانکه  خود را سخت بشنوید دل
   نبودند که  گروه  آن  دادند؟ آیا تمام  او را جنبش  شنیدند و خشم  بودند که  که پس16   

   به بود؟ آیا نه  می  خشمگین  سال  چهل  تا مدت  که و به17  آمدند؟  از مصر بیرون  موسی سطهبوا
   من  آرامی  به  خورد که  قسم  که و درباره18 شد؟   در صحرا ریخته  ایشان  بدنهای  که  عاصیانی آن
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  ایمانی  بی سبب  به  که  دانستیم پس19 نکردند؟   اطاعت  را که  نخواهند شد مگر آنانی داخل
  . شوند نتوانستند داخل

  
  

باشد ظاهر شود   می  باقی  وی  در آرامی  دخول وعده   مبادا با آنکه  بترسیم پس4    

   کالمی  شد لکن  داده  بشارت  ایشان  مثال  ما نیز به  به زیرا که2 . باشد  از شما قاصر شده  احدی هک
   ایمان زیرا ما که3.  متحد نشدند  ایمان  به وندگان با شن  نبخشید از اینرو که  نفع  شنیدند بدیشان که

   آرامی  به  که  خوردم  خود قسم در خشم"   است  گفته  چنانکه گردیم  می  آرامی  آن داخل  آوردیم
  و در مقامی4.  بود  رسیده تمام ا  به  عالم  او از آفرینش  اعمال  آنکه  و حال". نخواهند شد  داخل من

  و باز در این5 ".  گرفت  خود آرامی  اعمال  خدا از جمیع در روز هفتم"   که  گفت  روز هفتم درباره
  ". نخواهند شد  داخل  من  آرامی به"   که مقام

  سبب  یافتند به  بشارت  پیش  که  بشوند و آنانی  آن  داخل  بعضی  که  است  باقی  چون پس6   
   مدیدی  داود بعد از مدت  زبان  به فرماید چونکه  می  معین باز روزی7 . نشدند  داخل نافرمانی

   خود را سخت امروز اگر آواز او را بشنوید دل"   مذکور شد که  پیش  چنانکه  گفت"امروز"
   برای پس9. کرد  دیگر را ذکر نمی عد از آن بود ب  داده  را آرامی  ایشان زیرا اگر یوشع8 ".مسازید

ید  خود بیارام  آرامی او شد او نیز از اعمال  داخل زیرا هر که10 .ماند  می  باقی  سبت  خدا آرامی قوم
 در   مبادا کسی  شویم  داخل  آرامی  آن  تا به  جد و جهد بکنیم پس11 .  خویش  خدا از اعمال چنانکه

   از هر شمشیر دودم تر است  و مقتدر و برنده  خدا زنده زیرا کالم12. آمیز بیفتد  نافرمانی عبرت آن
  و هیچ13  . است  قلب ا و ممیز افکار و نیتهای و مغز ر  و مفاصل  و روح  تا جدا کند نفْس و فرورونده

   و منکشف  برهنه  است  کار ما با وی  او که  چیز در چشمان  همه  بلکه  نیست  از نظر او مخفی خلقت
  .باشد می

 پسر   عیسی  یعنی  است  از آسمانها درگذشته  که  داریم  عظیمی  کهنه  رئیس  چون پس14   
 ما   نتواند همدرد ضعفهای  که  نداریم ای  کهنه زیرا رئیس15 .  بداریم م خود را محک ا اعترافخد

   فیض  تخت  به  نزدیک  با دلیری پس16 .  گناه  ما بدون  مثال ر چیز به در ه  شده  آزموده بشود بلکه
  . کند اعانت) ما را (  ضرورت  در وقت  که  کنیم  را حاصل  و فیضی  بیابیم  تا رحمت بیاییم

 مفصل چهار/  عبرانیان کتاب
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شود   مقرر می  آدمیان  برای  شده  گرفته  آدمیان  از میان  کهنه  هر رئیس زیرا که5    

  تواند مالیمت  می  و گمراهان  با جاهالن که2 . بگذراند  گناهان ها برای  تا هدایا و قربانی در امور الهی
   چنانکه  است را الزم او   کمزوری  این سبب و به3 .  است  شده  گرفته یز در کمزوری او ن کند چونکه

   را برای  مرتبه  این و کسی4 . بگذراند  گناهان  برای  قربانی نیز  خویشتن  برای  همچنین  قوم برای
 نیز خود را   مسیح و همچنین5 . را  هارون او را بخواند چنانکه خدا   که گیرد مگر وقتی خود نمی

 امروز تو را تولید   من  هستی تو پسر من"   گفت  وی ه ب  او که  بشود بلکه  کهنه  رئیس  نداد که جالل
  ".  ملکیصدق  بر رتبه  هستی  ابد کاهن تو تا به"گوید   دیگر نیز می  در مقام چنانکه6 ". نمودم

   از موت  رهانیدنش  به  با فریاد شدید و اشکها نزد او که  خود چونکه  بشریت و او در ایام7   
  هر چند پسر بود به8 . گردید  مستجاب  خویش  تقوای سبب بسیار کرد و به   و دعای قادر بود تضرع

   جاودانی  نجات  خود را سبب  مطیعان  جمیع  شده و کامل9  . را آموخت  کشید اطاعت  که مصیبتهایی
  .  ملکیصدق  رتبه  به  ساخت  مخاطب  کهنه  رئیس و خدا او را به10 . گشت

   گوشهای باشد چونکه  می  آنها مشکل  شرح  که  بسیار است خنان او ما را س  درباره که11   
 باشید باز  باید معلمان  شما را می  زمان  طول  هر چند با این زیرا که12 .  است شده  شما سنگین
   غذای  شیر شدید نه  شما بیاموزد و محتاج  خدا را به  و مبادی الهامات  اصول  کسی محتاجید که

  اما غذای14 .  است  طفل  چونکه  است اآزموده ن  عدالت  باشد در کالم  شیرخواره هر کهزیرا 13.  قوی
 و بد را  اند تا تمییز نیک  داده  ریاضت  عادت  موجب  حواس خود را به  که  است  از آن بالغان قوی
  .بکنند

  
  

 و بار  یم بجوی  سبقت  کمال  سوی  به  درگذشته  مسیح  ابتدای  از کالم بنابراین6    

   دستها و قیامت  تعمیدها و نهادن و تعلیم2  . خدا ننهیم  به  و ایمان  مرده  از اعمال دیگر بنیاد توبه
  . دهد  خدا اجازت  آورد هر گاه  را بجا خواهیم و این3 . را  جاودانی  و داوری مردگان
  یدند و شریک را چش  سماوی  عطای  بار منور گشتند و لذت  یک  که زیرا آنانی4   

  اگر بیفتند محال6 . را چشیدند  آینده  عالم  خدا و قوات  نیکوی  کالم و لذت5 . گردیدند القدس روح
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   خود باز مصلوب  پسر خدا را برای  که  سازند در حالتی  تازه  توبه  را بار دیگر برای  ایشان  که است
خورد و  افتد می  می  بارها بر آن  را که  بارانی  که زیرا زمینی7 .سازند  می حرمت کنند و او را بی می

رویاند   می  اگر خار و خسک لکن8 .یابد  می رویاند از خدا برکت می خود   فالحان برای  نیکو نباتات
  .شود  می  و در آخر سوخته  لعنت  به  و قرین متروک
 هر چند  داریم می   را یقین  نجات  بهتر و قرین  در حق شما چیزهای  عزیزان اما ای9   

 او   اسم  به  را که  محبت  شما و آن  عمل  که  نیست انصاف زیرا خدا بی10 . گوییم  می بدینطور سخن
   آرزوی لکن11.  کند اید فراموش تید ظاهر کرده و هس  بوده  مشغول  در آن  که  مقدسین از خدمت

و 12 . انتها ظاهر نمایید  امید تا به  کامل یقین   جد و جهد را برای  از شما همین  هر یک  که  داریم این
  .باشند ها می  وعده  و صبر وارث  ایمان  به  را که  اقتدا کنید آنانی  مشوید بلکه کاهل

   خورد به  نتوانست  بزرگتر از خود قسم  به  داد چون  وعده  ابراهیم  خدا به  که زیرا وقتی13   
 کثیر  نهایت  داد و تو را بی  خواهم  عظیمی  تو را برکت من  هرآینه"14 .  گفت  خورده خود قسم

 بزرگتر   آنکه  به زیرا مردم16 .  را یافت  وعده  صبر کرد آن ون چ و همچنین15 ". گردانید خواهم
 خدا  از اینرو چون17 . شود  تا اثبات  است  قسم ایشان   هر مخاصمه خورند و نهایت  می  قسم است

   در میان  ظاهر سازد قسمشمار  تأکید بی  به  وعده  وارثان  خود را به تغییر اراده   عدم  که خواست
 شود   حاصل  قوی  گوید تسلی  خدا در آنها دروغ  نیست  ممکن تغییر که  دو امر بی تا به18. آورد
 را  و آن19  .ییم جو  تمسک  است  شده  ما گذارده  در پیش  که  امیدی  آن  تا به  بردیم  پناه  ما که برای
   که جایی20  . است  شده  داخل  حجاب  در درون  که  و پایدار داریم  خود ثابت  جان  برای  لنگری مثل
  .باد گردید تا ابداآل  کهنه  رئیس  ملکیصدق  بر رتبه  که  عیسی  شد یعنی  ما داخل  پیشرو برای آن
  
  

 از   ابراهیم  که  هنگامی'  تعالی خدای   و کاهن  سالیم  پادشاه  ملکیصدق زیرا این7    

   نیز از همه و ابراهیم2 . داد  بدو برکت  کرده ا استقبالکرد او ر  می  مراجعت  ملوک  دادن شکست
   نیز یعنی  سالیم  و بعد ملک  است"  عدالت پادشاه"   شده  ترجمه  او اول  بدو داد که یک چیزها ده

   به  بلکه  حیات  و انتهای  ایام  ابتدای  و بدون نامه نسب مادر و بی یپدر و ب بی3 ".  سالمتی پادشاه"
  .ماند  می  دایمی  کاهن  پسر خدا شده شبیه

 مفصل هفت/  عبرانیان کتاب
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   بهترین نیز از  پاتریارخ  ابراهیم  بود که  چقدر بزرگ  شخص  این  کنید که  مالحظه پس4   
   از قوم  دارند که یابند حکم  را می انت که  که  کسانی و اما از اوالد الوی5 . بدو داد یک  ده غنایم

 پدید  براهیم ا  نیز از صلب  ایشان  خود با آنکه  از برادران  بگیرند یعنی یک  ده  شریعت بحسب
ها را   وعده ب و صاح  گرفته یک  ده  از ابراهیم  نداشت  بدیشان  نسبتی  که  کس  آن لکن6 .آمدند
  و در اینجا مردمان8 .شود  می  داده  برکت  از بزرگ ک کوچ ه هر شبه و بدون7 .  است  داده برکت
   آنکه حتی9 .شود  می  داده  شهادت  وی  بودن  بر زنده  که گیرند اما در آنجا کسی  می یک  ده مردنی

زیرا 10  شد  گرفته یک گیرد ده  می یک ده   که  الوی  از همان  ابراهیم  بوساطت  که  گفت توان گویا می
  . کرد  او را استقبال  ملکیصدق  که  پدر خود بود هنگامی هنوز در صلب  که

باز )  یافتند  را بر آن  شریعت زیرا قوم(شد   می  حاصل  کمال  الوی و دیگر اگر از کهانت11   
   بر رتبه  شود که شود و مذکور  مبعوث  ملکیصدق  دیگر بر رتبه  کاهنی بود که  می  احتیاج چه

  زیرا او که13. یابد  می  نیز تبدیل  شریعت تهپذیرد الب  تغییر می  کهانت زیرا هر گاه12 ؟  نیست هارون
  خدمت   از آن  احدی  که  است  دیگر ظاهر شده شود از سبط  می  گفته  در حق وی  سخنان این

 در   موسی  که فرمود  یهودا طلوع  خداوند ما از سبط  که  است زیرا واضح14 .  است  را نکرده قربانگاه
  .  نگفت  هیچ  کهانت  از جهت  سبط حق آن
 بطور دیگر باید ظهور نماید   کاهنی  ملکیصدق  مثال  به  از اینکه  است و نیز بیشتر مبین15   

   داده زیرا شهادت17 .  غیرفانی  حیات  قوت  به  بلکه نشود  مبعوث  جسمی  و احکام  شریعت  به که16
  ".  ملکیصدق  بر رتبه  هستی بد کاهن ا تو تا به"  شد که
  از آن(19 .  آن  فایده  و عدم  ضعف  بعلت  سابق  حکم  نسخ شود هم  می  حاصل زیرا که18   
   به  تقرب  آن  به  امید نیکوتر که  برآوردن و هم) گرداند  نمی  چیز را کامل  هیچ  شریعت  که جهت

  اند و لیکن  شده  کاهن قسم  بی زیرا ایشان21 .باشد  نمی  قسم  بدون  این آنکهو بقدر 20.  جوییم خدا می
   تو کاهن  نخواهد داد که  خورد و تغییر اراده خداوند قسم"گوید   می  وی  به  از او که  با قسم این

   آن  ضامن  عیسی  که هدی ع  آن  قدر نیکوتر است  همین به22 ".  ملکیصدق  بر رتبه  هستی ابدی
.   است  مانع  ایشان  بودن  از باقی  موت  آنکه شوند از جهت  بسیار می  کاهنان و ایشان23 .گردید

 را   آنانی  که  نیز قادر است  جهت از این25 . دارد زوال  بی  کهانت  است اقی ابد ب  تا به  چون  وی لکن24
 را   ایشان  تا شفاعت است   دائما زنده  بخشد چونکه نهایت  بی  نزد خدا آیند نجات  وی  بوسیله که

  .بکند
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   و از گناهکاران عیب آزار و بی  و بی  قدوس  است  شایسته  کهنه  رئیس  ما را چنین زیرا که26   
   اول  که  کهنه  رؤسای  آن  مثال  نباشد به  هر روز محتاج که27  . و از آسمانها بلندتر گردیده جدا شده

  که   بجا آورد هنگامی  بار فقط  را یک  این  بگذراند چونکه  قربانی  قوم  خود و بعد برای  گناهان برای
سازد   می  دارند کاهن  کمزوری  را که  مردمانی  شریعت از آنرو که28 . گذرانید  قربانی خود را به

  .  است  شده باد کامل تا ابداآل  پسر را که  است  بعد از شریعت  که  قسم  کالم لکن
  
  

   هست ای  کهنه  رئیس  ما چنین  برای  که  است  این  کالم  از این مده مقصود ع پس8    

   خیمه  و آن  اقدس  مکان  خادم که2  . است  کبریا نشسته  تخت  راست  دست  در آسمانها به که
شود تا هدایا   مقرر می  کهنه  هر رئیس زیرا که3 .  انسان  را برپا نمود نه ند آن خداو  که  است حقیقی

 اگر بر  پس4 .بگذراند   باشد که  او را نیز چیزی  که  است  واجب  جهت ها بگذراند و از این  قربانیو
  و ایشان5 .گذرانند  هدایا را می  شریعت ون قان  به  هستند که  کسانی بود چون  نمی بود کاهن  می زمین
   بود که  عازم  که  شد هنگامی هم مل  موسی کنند چنانکه  می  را خدمت  آسمانی  چیزهای  و سایه شبیه
   تو نشان  به  در کوه  که ای  نمونه  آن  چیز را به  همه  که  باش آگاه"گوید   را بسازد زیرا بدو می خیمه
 متوسط عهد نیکوتر نیز   که  مقداری  به  است  نیکوتر یافته  او خدمت ن اآل لکن6 ".  شد بسازی داده

  .  است وتر مرتب نیک های بر وعده   که هست
 را   ایشان چنانکه8. شد  نمی  طلب  دیگری  برای بود جایی  می عیب  بی  اول زیرا اگر آن7   
 یهودا   و خاندان  اسرائیل  با خاندان آید که  می  ایامی گوید اینک خداوند می"گوید   می  کرده مالمت
   من  که  در روزی  بستم  ایشان  با پدران  که  عهدی  آن  مثل نه9 . نمود  استوار خواهم  تازه عهدی
  پس.  نماندند  ثابت  در عهد من  ایشان  زیرا که  مصر برآوردم  تا از زمین  نمودم  را دستگیری ایشان

   بعد از آن  که  عهدی  آن  است گوید این و خداوند می10.   را واگذاردم  ایشان گوید من خداوند می
   نهاد و بر دل  خواهم  خود را در خاطر ایشان  احکام  که  داشت  استوار خواهم  اسرائیل  با خاندان ایام

و دیگر 11 . خواهند بود  مرا قوم د و ایشان بو  را خدا خواهم  و ایشان  داشت  خواهم  مرقوم ایشان
  از مه ه  زیرا که  خداوند را بشناس  نخواهد داد و نخواهد گفت  و برادر خود را تعلیم  همسایه کسی
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 را   فرمود و گناهانشان  خواهم  ترحم  ایشان زیرا بر تقصیرهای12 .  مرا خواهند شناخت خرد و بزرگ
  ". آورد  یاد نخواهم دیگر به
 بر   مشرف  است  و پیر شده  کهنه  و آنچه  ساخت  را کهنه  اول  گفت" تازه"   چون پس13   
  .  است زوال

  
  

   اول زیرا خیمه2 . بود  دنیوی  و قدس  خدمت فرایض  را نیز  عهد اول  آن خالصه9    

  و در پشت3 . گردید  مسمی  قدس  به  و آن مه و میز و نان تقد  بود چراغدان  در آن  شد که نصب
 و   زرین  بود مجمره  در آن که4  . است  مسمی االقداس  قدس  به  که ای  خیمه  بود آن  دوم پرده

 پر از من بود و   طال که  بود حقه  بود و در آن  طال آراسته  به طرافش ا  همه  که  شهادت تابوت
   بر تخت  که  جالل  کروبیان و بر زبر آن5 . عهد  بود و دو لوح ورده آ  شکوفه  که  هارون عصای
  .  آنها نیست  تفصیل  جای نبودند و اآل گستر می  سایه رحمت
   به وسته پی  خدمت  لوازم  ادای  بجهت د کهنه ش  چیزها بدینطور آراسته  این  چون پس6   
   نه  هم شود و آن  می  تنها داخل  کهنه  رئیس  مرتبه  یک  سالی  در دوم لکن7 .آیند  درمی  اول خیمه
   اشاره القدس  روح  همه  این  به که8 .گذراند  می  قوم  جهاالت و برای خود   برای  که  خونی بدون
   است  مثلی و این9 .شود  ظاهر نمی  اقدس  مکان  راه  برپاست  اول  خیمه  که مادامی  نماید بر اینکه می

  هکنند  عبادت  ندارد که  قوت گذرانند که ها را می  هدایا و قربانی  آن  بحسب  حاضر که  زمان برای
   مختلفه رات و طها  و آشامیدنی  خوردنی  اینها با چیزهای چونکه10  گرداند  ضمیر کامل را از جهت

  .  است  مقرر شده  اصالح تا زمان   که  است  جسدی  فرایض فقط
 بزرگتر و   خیمه  باشد به  آینده  نعمتهای  کهنه  ظاهر شد تا رئیس  چون  مسیح لیکن11   

  ها بلکه  بزها و گوساله  خون  به و نه12 . نیست  خلقت  از این  که  یعنی  دست  به شده کاملتر و ناساخته
   خون زیرا هر گاه13 .  را یافت  ابدی  شد و فدیه خل دا  اقدس  مکان  به  فقط  مرتبه  خود یک  خون به

   مقدس  جسمی  طهارت  بهشود تا  می  پاشیده  بر آلودگان  چون  و خاکستر گوساله بزها و گاوان
 خدا   به عیب  را بی ویشتن خ  ازلی  روح  به  که  مسیح  خون  زیاده  آیا چند مرتبه پس14 سازد می

   نمایید؟  را خدمت  زنده  تا خدای  طاهر نخواهد ساخت  مرده گذرانید ضمیر شما را از اعمال
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   عهد اول  تقصیرات  کفاره  برای  موت  تا چون  است ای  عهد تازه  او متوسط  جهت و از این15   
 البد   است  وصیتی  که زیرا در هر جایی16 . را بیابند  ابدی  میراث  وعده شدگان  آمد خوانده بوقوع
شود زیرا   می  ثابت  بعد از موت  وصیت زیرا که17 . را تصور کنند کننده  موت وصیت  که است

 برقرار   خون  نیز بدون اول  و از اینرو آن18 . ندارد  استحکامی  است  زنده دهکنن  وصیت  که مادامی
ها و   گوساله  رسانید خون  قوم  سمع  به  شریعت  را بحسب  احکام  تمامی  موسی  چون زیرا که19 .نشد

  این"  و گفت20 . پاشید  قوم  و تمامی  را بر خود کتاب  آن  قرمز و زوفا گرفته  و پشم بزها را با آب
 را نیز   خدمت  آالت  و جمیع  خیمه و همچنین21 ". خدا با شما قرار داد  که  عهدی  آن  خون است
   خون  ریختن شود و بدون  طاهر می  خون  چیز به  تقریبا همه  شریعت و بحسب22 . بیالود ون خ به

  .  نیست آمرزش
   به  خود سماویات  اینها طاهر شود لکن  به  سماوی  چیزهای های  مثل  بود که  الزم پس23   
   مکان  مثال  نشد که  داخل  دست  به شده  ساخته  قدس  به زیرا مسیح24 . نیکوتر از اینها های قربانی
   آنکه و نه25 . ما ظاهر شود  در حضور خدا بجهت ن اآل  تا آنکه  خود آسمان  به  بلکه  است حقیقی
   اقدس  مکان  به  دیگری  با خون  هر سال  که  کهنه  رئیس  کند مانند آن  خود را بارها قربانی جان
  لکن.  باشد  کشیده  بارها زحمت  او از بنیاد عالم  که یستبا  می  صورت زیرا در این26 .شود  می داخل

 را   مردم و چنانکه27 . را محو سازد  خود گناه  قربانی  ظاهر شد تا به  در اواخر عالم  مرتبه  یک ناآل
 شد   بار قربانی  یک  نیز چون  مسیح همچنین28 .  مقرر است  جزا یافتن  و بعد از آن  بار مردن یک

باشند ظاهر   منتظر او می  که  کسانی  برای  گناه  نماید بار دیگر بدون  را رفع  بسیاری انتا گناه
  .  نجات خواهد شد بجهت

  
  

 چیزها   نفس صورت آن  نه  است  نعمتهای آینده  را سایه  شریعت  چون زیرا که10    

   را کامل جویندگان رانند تقربگذ  می  پیوسته  که هایی  قربانی  همان  به تواند هر سال  هرگز نمی آن
   بار پاک  یک  بعد از آنکه کنندگان  عبادت شد چونکه  نمی  آنها موقوف واال آیا گذرانیدن2 .گرداند

   گناهان  یادگاری  سال در اینها هر بلکه3داشتند؟  نمی  را در ضمیر شدند دیگر حس گناهان
  . را بکند  گناهان  رفع گاوها و بزها  خون  که  است زیرا محال4 .شود می
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   جسدی ن لک  را نخواستی  و هدیه قربانی"گوید  شود می  می  جهان  داخل  که لهذا هنگامی5   
   اینک  گفتم آنگاه7.   نداشتی  رغبت  گناه های  و قربانی  سوختنی های  قربانی به6 .  مهیا ساختی  من برای
   پیش چون8 ".  خدا بجا آورم  تو را ای تا اراده)  ت اس  مکتوب  در حق من در طومار کتاب ( آیم می
   آنها رغبت  و به  را نخواستی  گناه های  و قربانی  سوختنی های ها و قربانی هدایا و قربانی"گوید  می

 خدا   تو را ای  تا اراده آیم  می اینک"   که بعد گفت9 گذرانند ی م  شریعت  آنها را بحسب  که" نداشتی
  . را استوار سازد دارد تا دوم  را برمی  اول  پس". بجا آورم
و هر 11 .  فقط  مرتبه  یک  مسیح سد عیسی ج  قربانی  به ایم  شده  مقدس  اراده  این و به10   
 هرگز  گذراند که ها را مکررا می  قربانی ایستد و همان  می  بوده  مشغول  خدمت  به  هر روزه کاهن
 خدا   راست  دست  گذرانید به  گناهان  برای  قربانی  یک  او چون لکن12 . کردتواند  را نمی  گناهان رفع

  .انداز او شوند  پای  تا دشمنانش  منتظر است و بعد از آن13 .باد تا ابداآل بنشست
  القدس و روح15 .باد تا ابداآل  است  گردانیده  را کامل  مقدسان  قربانی  یک  به از آنرو که14   
   ایام  بعد از آن  که  عهدی  آن  است این"16 . بود  گفته دهد زیرا بعد از آنکه  می ا شهادت م نیز برای
   ایشان  نهاد و بر ذهن  خواهم  ایشان  خود را در دلهای گوید احکام  خداوند می  بست  خواهم با ایشان
اما 18.  آورد  یاد نخواهم ر به را دیگ  ایشان  و خطایای و گناهان) گوید باز می(17  . داشت  خواهم مرقوم
  .  نیست  گناهان  دیگر قربانی  اینها هست  آمرزش  که جایی

از 20  . شویم  داخل  اقدس  مکان  تا به  داریم  دلیری  عیسی  خون  به  چونکه  برادران  ای پس19   
  و کاهنی21  . است موده خود مهیا ن  جسم  یعنی  پرده  ما از میان  را بجهت  آن  که  و زنده  تازه طریق
   خود را از ضمیر بد پاشیده  دلهای  ایمان  در یقین  راست  دل  به پس22  . خدا داریم  را بر خانه بزرگ

یرا  ز  داریم  نگاه  امید را محکم و اعتراف23  . بیاییم  نزدیک  داده  غسل  پاک  آب  خود را به و بدنهای
   نیکو ترغیب  و اعمال  محبت  تا به  یکدیگر را بنماییم الحظهو م24 .  است  امین دهنده  وعده که

 یکدیگر را   بلکه  است  را عادت  بعضی  چنانکه  نشویم  غافل  در جماعت  آمدن و از با هم25 . نماییم
  .شود  می  روز نزدیک  آن بینید که  می  که ای  اندازه  و زیادتر به  کنیم نصیحت
   گناهان  دیگر قربانی  اگر عمدا گناهکار شویم  راستی  معرفت یرفتن بعد از پذ زیرا که26   

  هر که28 . را فرو خواهد برد  مخالفان  که  آتشی  و غیرت  انتظار هولناک عذاب بلکه27  . نیست باقی
 مقدار   چه  به پس29. شود  می  شاهد کشته  دو یا سه  به  رحم  را خوار شمرد بدون  موسی شریعت
 کرد   پسر خدا را پایمال  خواهد شد که تر شمرده  سخت  مستحق عقوبت  کس  آن کنید که می  گمان
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 رد؟ ک حرمت  را بی  نعمت  شمرد و روح  شد ناپاک گردانیده   مقدس  آن  به  را که  عهدی و خون
   خواهم افات مک  من  است  از آن من گوید انتقام خداوند می"   است  گفته  او را که شناسیم زیرا می30
   چیزی  زنده  خدای  دستهای  به افتادن31 ". خواهد نمود  خود را داوری خداوند قوم" و ایضا ".داد

  .  است هولناک
  ای  مجاهده  منور گردیدید متحمل  بعد از آنکه  یاد آورید که  را به  سلف  ایام ولیکن32   
   از آنکه شدید و چه  می  مردم  تماشای  زحمات از دشنامها و  از اینکه چه33 . از دردها شدید عظیم
 نیز همدرد   با اسیران زیرا که34 .بردند  چیزها بسر می  در چنین هبودید ک  می  با کسانی شریک

   خود شما را در آسمان  دانستید که پذیرفتید چون  می  خوشی  خود را نیز به  اموال بودید و تاراج می
 .باشد  می  عظیم  مجازات  به رون مق  خود را که  مکنید دلیری  ترک پس35 .  است  و باقی نیکوتر مال

بعد از "  زیرا که37 . را بیابید  وعده  را بجا آورده خدا  تا اراده  است  شما را صبر الزم زیرا که36
د نمود  خواه  زیست  ایمان  به  عادل لکن38 . خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود  آینده  آن  زمانی اندک

   شویم  تا هالک  نیستیم  ما از مرتدان لکن39 ". نخواهد شد  خوش  با وی  من و اگر مرتد شود نفس
  .  خود را دریابیم  تا جان  از ایمانداران بلکه

  
  

.   نادیده  و برهان چیزهای  است  شده  امید داشته  اعتماد بر چیزهای  ایمان پس11    
  . شد  داده  شهادت قدما  برای  این  به زیرا که2

 از   دیدنی  چیزهای  آنکه  گردید حتی  خدا مرتب  کلمه ها به  عالم  که ایم  فهمیده  ایمان به3   
  . شد  ساخته  نادیدنی چیزهای
 شد   داده  شهادت  آن سبب  خدا گذرانید و به  را به  نیکوتر از قائن  قربانی  هابیل  ایمان به4   

 هنوز   بعد از مردن  همان سبب دهد و به  می  او شهادت  هدایای  خدا به  آنکه  به  است  عادل که
  .  است گوینده
   ساخت  خدا او را منتقل  شد چرا که  را نبیند و نایاب  تا موت  گشت  منتقل  خنوخ  ایمان به5   
   ایمان دون ب لیکن6 . کرد  خدا را حاصل  رضامندی  که شد  داده  شهادت  وی  از انتقال زیرا قبل
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 آورد بر   ایمان  که  است  خدا جوید الزم  به  تقرب  زیرا هر که  است  او محال  رضامندی تحصیل
  .دهد  خود را جزا می  و جویندگان  او هست اینکه

   شده  بود خداترس  یافته  الهام  نشده  دیده  وقت  تا آن  که  اموری  درباره  چون  نوح  ایمان به7   
   از ایمان  که  عدالتی  آن  وارث  ساخته  دنیا را ملزم  آن  و به  خود بساخت  خانه  اهل بجهت  ای کشتی
  . گردید است

   که  مکانی  آن  سمت  به  رفت  نمود و بیرون  شد اطاعت  خوانده  چون  ابراهیم  ایمان به8   
   در زمین  ایمان و به9 .رود ی کجا م  به دانست و نمی آمد   بیرون پس.  یابد  میراث  به بایست می

   وعده  همین  در میراث  که  و یعقوب ها با اسحاق  و در خیمه  پذیرفت  غربت  بیگانه  زمین  مثل وعده
  .  خداست  آن  معمار و سازنده  بابنیاد بود که  شهری  مترقب زانرو که10 . نمود  بودند مسکن شریک
  ه زایید چونک  وقت  و بعد از انقضای  یافت  نسل ول قب  نیز قوت  خود ساره  ایمان به11   
 کثیر   آسمان  ستارگان  مثل  مرده  هم  نفر و آن  از یک  سبب و از این12 .  دانست  را امین دهنده وعده

  . شدند شمار زاییده  کنار دریا بی و مانند ریگهای
 آنها را از دور   بودند بلکه یافتهها را ن  وعده  شدند در حالیکه  فوت  ایشان  همه در ایمان13   
   که زیرا کسانی14 . بودند  و غریب  بیگانه  زمین ی بر رو  گفتند و اقرار کردند که  تحیت دیده

   بیرون  از آن  را که و اگر جایی15 . هستند  وطنی  در جستجوی زند کهسا گویند ظاهر می  می همچنین
   مشتاق  الحال لکن16 .برگردند) بدانجا ( تند کهداش ی م  فرصت آوردند هرآینه آمدند بخاطر می

   ایشان  خدای  عار ندارد که  هستند و از اینرو خدا از ایشان سماوی) وطن (  نیکوتر یعنی وطنی
  .  است  مهیا ساخته  شهری  ایشان  برای  شود چونکه خوانده
سر  بود پ ها را پذیرفته  وعده و آنکه را گذرانید   شد اسحاق  امتحان  چون  ابراهیم  ایمان به17   
 ". خواهد شد  خوانده  اسحاق  تو به نسل"   بود که  شده  او گفته  به که18 کرد  می  خود را قربانی یگانه

 از   او را در مثلی  و همچنین  است  از اموات  خدا قادر بر برانگیزانیدن  که  دانست  یقین چونکه19
  .  نیز باز یافت اموات

  . داد  برکت  و عیسو را در امور آینده  نیز یعقوب  اسحاق  ایمان به20   
 داد و بر سر   را برکت  یوسف  از پسران  مردن خود هر یکی  در وقت  یعقوب  ایمان به21   
  . کرد  خود سجده عصای
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   اخبار نمود و درباره اسرائیل  بنی  خود از خروج  وفات  در حین  یوسف  ایمان به22   
  . کرد  خود وصیت تخوانهایاس

 کردند و   پنهان  ماه  سه  یافته  جمیل  او را طفلی  متولد شد والدینش  چون  موسی  ایمان به23   
  . نداشتند  بیم  پادشاه از حکم
و 25 . شود  خوانده  پسر دختر فرعون  شد ابا نمود از اینکه  بزرگ  موسی  چون  ایمان به24   
  و عار مسیح26 . را ببرد  زمانی گناه  لذت اندک  از آنکه تر داشت دا را پسندیده خ  با قوم  بودن ذلیل

 مصر   ایمان به27 . داشت  نظر می  مجازات سوی  به  زیرا که  مصر پنداشت  بزرگتر از خزائن را دولتی
   ایمان به28 . را بدید استوار ماند  نادیده ن آ  چون  نترسید زیرا که  پادشاه  کرد و از غضب را ترک

  . نگذارد  دست  بر ایشان  نخستزادگان کننده  آورد تا هالک  را بعمل  خون  و پاشیدن عید فصح
  . شدند  غرق  کرده  مصر قصد آن  عبور نمودند واهل  خشکی  به  از بحر قلزم  ایمان به29   
  .یر افتاد ز  بودند به  کرده  را طواف  روز آن  هفت  حصار اریحا چون  ایمان به30   
   پذیرفته  سالمتی  را به  جاسوسان  نشد زیرا که  هالک  با عاصیان  فاحشه  راحاب  ایمان به31   

  .بود
 و   و شمشون  و باراق  از جدعون دهد که نمی   مرا کفاف  وقت ؟ زیرا که  گویم و دیگر چه32   
   صالحه  اعمال  کردند و به  تسخیر ممالک  از ایمان که33  . و انبیا اخبار نمایم  و داود و سموئیل یفتاح

   کردند و از دم  را خاموش  آتش سورت34  را بستند  شیران ذیرفتند و دهانها را پ پرداختند و وعده
 غربا را   شدند و لشکرهای  شجاع  یافتند و در جنگ  توانایی شمشیرها رستگار شدند و از ضعف

   شدند و خالصی  معذب  دیگران  باز یافتند لکن  قیامتی  به خود را  مردگان زنان35 . ساختند زممنه
 از بندها و  ها بلکه  از استهزاها و تازیانه و دیگران36 . قیامت نیکوتر برسند ردند تا به نک را قبول
 شمشیر   شدند و به  کرده تجربه.  گشتند  دوپاره سنگسار گردیدند و با اره37.  شدند  آزموده زندان
   که آنانی38 . شدند  و آواره  و ذلیل و مظلوم   و بزها محتاج  گوسفندان در پوستهای. تند گش مقتول
  . گشتند  پراکنده  زمین ها و شکافهای  نبود در صحراها و کوهها و مغاره  ایشان  الیق جهان

  خدا برایزیرا 40 . را نیافتند  شدند وعده  داده  شهادت  از ایمان  با اینکه  ایشان  جمیع پس39   
  . نشوند  ما کامل  بدون  تا آنکه  است  نیکوتر مهیا کرده ما چیزی
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 و   هر بار گران  را گرداگرد خود داریم  ابر شاهدان  ما نیز چنین  چونکه بنابراین12    

   ما مقرر شده  روی  پیش  که  میدان  و با صبر در آن پیچد دور بکنیم  می  ما را سخت  را که گناهی
   خوشی  آن  بجهت  که  باشیم  نگران  عیسی  یعنی  ایمان کننده  پیشوا و کامل سوی و به2 .  بدویم است
   تخت  راست ست د  گردید و به  صلیب  متحمل  را ناچیز شمرده حرمتی  بود بی  او موضوع  پیش که

 او   به ز گناهکاران ا  بود که  مخالفتی  متحمل چنین  تفکر کنید در او که پس3 .  است خدا نشسته
   حد خون  تا به هنوز در جهاد با گناه4 . شوید  خسته  کرده  خود ضعف هایپدید آمد مبادا در جان

  کند که  می  مکالمه  با پسران  با شما چون اید که  نموده  را فراموش و نصیحتی5 .اید  نکرده مقاومت
زیرا 6. خاطر مشو  خسته  یابی  از او سرزنش که   خداوند را خوار مشمار و وقتی  تأدیب  پسر من ای"

  ".زند  می  تازیانه  خود را به فرماید و هر فرزند مقبول  می دارد توبیخ  می  را خداوند دوست هر که
  ت پسر اس زیرا کدام. نماید  رفتار می  با پسران  شوید خدا با شما مثل  تأدیب اگر متحمل7   

 شما   یافتند پس  بهره  از آن  همه باشید که  می تأدیب  اگر بی لکن8  نکند؟  او را تأدیب  پدرش که
نمودند و   می  ما را تأدیب  که  داشتیم  خود را وقتی و دیگر پدران جسم9.   پسران زادگانید نه حرام
  را کهزی10 ؟  شویم تا زنده   نکنیم  پدر روحها را اطاعت  اولی  آیا از طریق نمودیم  می  را احترام ایشان
   تا شریک ده فای  او بجهت  کردند لکن  صوابدید خود ما را تأدیب  موافق  زمانی  اندک ایشان

نماید اما در آخر   از دردها می  از خوشیها بلکه  نه  در حال  هر تأدیب لکن11 .  او گردیم قدوسیت
 و  افتاده  لهذا دستهای12 .آورد میاند بار   یافته  ریاضت  از آن  که  آنانی  را برای  عدالت سالمتی میوه

   که  بسازید تا کسی  راست  خود راههای  پایهای و برای13 . را استوار نمایید  شده  سست زانوهای
  . شفا یابد  نشود بلکه  منحرف  باشد از طریق لنگ

اهد  خداوند را نخو کس  هیچ  بغیر از آن  که  بکوشید و تقدسی  با همه  سالمتی و در پی14   
   اضطراب  نمو کرده  مرارت  شود و ریشه  خدا محروم  از فیض و مترصد باشید مبادا کسی15. دید

   پیدا شود مانند عیسو که مباالت  یا بی  زانی مبادا شخصی16 . گردند  آلوده  از آن رد و جمعیبار آو
   خواست  که  نیز وقتی ن بعد از آ دانید که زیرا می17.   خود را بفروخت  نخستزادگی  طعامی برای
   آن  با اشکها در جستجوی با آنکه)  پیدا ننمود  توبه  جای زیرا که( شود مردود گردید   برکت وارث

  .بکوشید
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   تاریکی  به  و نه  افروخته  آتش  کرد و به  لمس توان  می  که  کوهی اید به  نجسته زیرا تقرب18   
   آن  کردند که  التماس  شنوندگان  که  کالمی ز کرنا و صدای آوا  به و نه19  . و باد سخت و ظلمت

   نیز کوه  اگر حیوانی  نتوانستند شد که  قدغن  آن  متحمل زیرا که20 . نشود  گفته  دیگر بدیشان کالم
   گفت  موسی  بود که  ترسناک  بحدی  رؤیت و آن21 . شود  زده  نیزه د سنگسار یا به کن را لمس

   اورشلیم  حی یعنی  و شهر خدای  صهیون  جبل اید به  جسته  تقرب بلکه22 ".  و لرزانم ن ترسا بغایت"
  .  فرشتگان  از محفل شماره  جنود بی  و به سماوی

   ارواح عادالن مکمل  و به  داور جمیع  خدای  مکتوبند و به  در آسمان  که  نخستزادگانی و کلیسای23 
   معنی نیکوتر از خون  به  است  متکلم  که  شده  پاشیده  خون و به متوسط عهد جدید   عیسی و به24

  . هابیل
   سخن  بر زمین  از آنکه  که گوید رو مگردانید زیرا اگر آنانی  می  سخن زنهار از آنکه25   
   سخن سمان از آ  اگر از او که  یافت  خواهیم  نجات  ما چگونه  نیافتند پس  رو گردانیدند نجات گفت
   که  است  داده  وعده ن اآل  را جنبایند لکن  زمین  وقت  آواز او در آن که26؟  گوید روگردانیم می

   مرتبه  او یک  قول و این27 ". جنبانید  را نیز خواهم  آسمان  بلکه  زمین  فقط  دیگر نه  مرتبه یک"
   که  شد تا آنهایی  ساخته  که یی آنها شود مثل  می  جنبانیده  که  چیزهایی  از تبدیل  است دیگر اشاره
  . ماند شود باقی  نمی جنبانیده
 و تقوا   خشوع  تا به  شکر بجا بیاوریم یابیم  جنبانید می توان  نمی  را که  ملکوتی  چون پس28   

  .  است  فروبرنده  ما آتش ا خدایزیر29 .  نماییم  پسندیده خدا را عبادت
  
  

   آن  به  مشوید زیرا که  غافل نوازی و از غریب2 شد برقرار با  برادرانه محبت13    

 و   ایشان  همزندان  را بخاطر آرید مثل اسیران3.  کردند  را ضیافت  فرشتگان  نادانسته بعضی
  . هستید  شما نیز در جسم  را چون مظلومان
  را خدا داوری  یان و زان  فاسقان  زیرا که غیرنجس   باشد و بسترش  محترم  هر وجه  به نکاح4   

 او   کنید زیرا که  دارید قناعت  آنچه  باشد و به  خالی  شما از محبت نقره سیرت5 .خواهد فرمود
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  گوییم  می  ما با دلیری تمام بنابراین6 ". نمود  نخواهم  و تو را ترک تو را هرگز رها نکنم"   است گفته
  "کند؟  می  چه  من  به سانان.  بود  نخواهم  و ترسان  است  من خداوند مددکننده"

   ایشان  سیرت  کردند بخاطر دارید و انجام  شما بیان  خدا را به  کالم  خود را که مرشدان7   
  باد همان دیروز و امروز و تا ابداآل  مسیح عیسی8.  اقتدا نمایید  ایشان  ایمان  به  کرده را مالحظه

  . است
   فیض  شما به  دل  که  است  مشوید زیرا بهتر آن رده از جا ب  و غریب  مختلف از تعلیمهای9   

  . نیافتند  نمودند فایده  در آنها سلوک  که  آنانی  که  خوراکهایی  به استوار شود و نه
  زیرا که11 . بخورند از آن   ندارند که  اجازت  خیمه  آن گذاران  خدمت  که  داریم مذبحی10   

 از  رونبرد بی  می  گناه  برای االقداس  قدس  آنها را به  خون کهنه   رئیس  که  حیواناتی  آن جسدهای
   دروازه ماید بیرون ن  خود تقدیس  خون  را به  نیز تا قوم  عیسی بنابراین12 .شود  می  سوخته لشکرگاه
نجا  در ای زانرو که14 . برویم او  سوی  به  از لشکرگاه  بیرون لهذا عار او را برگرفته13 . کشید عذاب
   خدا بگذرانیم  را به  او قربانی تسبیح  بوسیله پس15 .  هستیم  را طالب  آینده  بلکه  نداریم  باقی شهری
  . باشند  او معترف  اسم  به  را که  لبهایی  ثمره یعنی

  .  است ها راضی  قربانی  همین  مشوید زیرا خدا به  غافل  و خیرات  از نیکوکاری لکن16   
کنند   شما را می  جانهای  پاسبانی  ایشان  و انقیاد نمایید زیرا که ود را اطاعت خ مرشدان17   
  .  شما را مفید نیست  این  بجا آورند زیرا که  ناله  به  نه  خوشی  را به  خواهند داد تا آن  حساب چونکه

 در هر امر  خواهیم  و می  داریم  ضمیر خالص  که  است  ما دعا کنید زیرا ما را یقین برای18   
  .  شوم  نزد شما باز آورده  کنید تا زودتر به  چنین  که  دارم و بیشتر التماس19 . رفتار نیکو نماییم

د  عه  خون  را به  خداوند ما عیسی  یعنی  گوسفندان  اعظم  شبان  که  سالمتی  خدای پس20   
 او را بجـا آوریـد و  ناد تا اراده گردا  نیکو کامل شما را در هر عمل21  برخیزانید  از مردگان ابدی
.  باد باد جالل او را تا ابداآل  که  مسیح  عیسی  آورد بوساطت  منظور نظر او باشد در شما بعمل آنچه
  . آمین

  شوید زیرا آمیز را متحمل  نصیحت  کالم  این  که  دارم  از شما التماس  برادران  ای لکن22   
   و اگر زود آید به  است  یافته  رهایی  برادر ما تیموتاؤس بدانید که23 . ام  شما نوشته  نیز به مختصری

  . نمود  خواهم  او شما را مالقات اتفاق
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 شما   از ایتالیا هستند به  که  برسانید و آنانی  را سالم  مقدسین  خود و جمیع  مرشدان همه24   
  .رسانند  می سالم

  . آمین.  باد همگی شما را فیض25   
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    یعقوب رساله
  
  

   پراکنده  که  سبط  دوازده به   خداوند است  مسیح  خدا و عیسی  غالم  که یعقوب1    

  . باشید هستند خوش
  چونکه3.  دانید  خوشی  مبتال شوید کمال  گوناگون های  در تجربه  که  وقتی  من  برادران ای2   

 و   خود باشد تا کامل  تام  صبر را عمل لکن4 .کند صبر را پیدا می شما   ایمان  امتحان دانید که می
 بکند از   باشد سؤال  حکمت  به  محتاج و اگر از شما کسی5 . چیز نباشید  هیچ  شوید و محتاج تمام

   به لکن6 . خواهد شد  او داده ید و بهنما  نمی کند و مالمت  عطا می  سخاوت  را به  هر کس  که خدایی
 و  از باد رانده   که  دریاست  کند مانند موج  شک  نکند زیرا هرکه  بکند و هرگز شک  سؤال نایما

 در  مرد دودل8.   خواهد یافت  از خداوند چیزی  نبرد که  گمان  شخص زیرا چنین7 .شود  می متالطم
و دولتمند از 10 .د خود فخر بنمای  سرافرازی  به  برادر مسکین لکن9.   رفتار خود ناپایدار است تمام

 را   علف  کرده  طلوع  با گرمی  آفتاب از آنرو که11.   در گذر است  گل علف زیرا مثل خود  مسکنت
 دولتمند نیز در   همینطور شخص به.  شد  زایل  صورتش  حسن  زیر افتاده خشکانید و گلش به

  . خواهد گردید  خود پژمرده راههای
   را که  حیاتی  تاج  شد آن  آزموده  چون  شود زیرا که  تجربه  متحمل  که  کسی خوشابحال12   

 افتد نگوید   در تجربه  چون کس هیچ13 .  خواهد یافت  است  فرموده وعده خود   محبان خداوند به
 .کند  نمی  را تجربه کس و او هیچشود   نمی  زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه"کند  می خدا مرا تجربه"

  پس15. سازد  می کشد و فریفته  او را می  وی  شهوت  که افتد وقتی  می  در تجربه  هرکس لکن14
 برادران  ای16 .کند  را تولید می  موت  رسیده م انجا  به زاید و گناه  را می  گناه  شده  آبستن شهوت

شود از   می  و نازل  از باال است هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل17 ! مشوید  گمراه عزیز من
   کلمه  اراده خود ما را بوسیله او محض18.   نیست  گردش  و سایه  تبدیل چ نزد او هی پدر نورها که

  .  او باشیم  نوبر مخلوقات حق تولید نمود تا ما چون

 مفصل یک/  یعقوب کتاب
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   و در خشم  آهسته  تند و در گفتن  در شنیدن  هرکس  برادران عزیز من  ای بنابراین19   
 و افزونی شر   هر نجاست پس21 .آورد  نمی  عمل  خدا را به دالت ع انسانزیرا خشم 20 . باشد سست

   شما را نجات  جانهای  که  قادر است  را بپذیرید که  شده  کالم کاشته را دور کنید و با فروتنی
  زیرا اگر کسی23 .دهند  می  خود را فریب  که دگان شنون  فقط  باشید نه  کنندگان کالم لکن22 .بخشد
زیرا 24 .نگرد  می  طبیعی خود را در آینه  صورت  را ماند که  نکند شخصی بشنود و عمل  را مکال

 بر شریعت   که  کسی لکن25 . بود  چطور شخصی  کرد که فراموش و فورا   و رفت خود را نگریست
   کننده باشد بلکه  فراموشکار نمی  شنونده  ماند او چون  ثابت  و در آن  دوخت  چشم کامل آزادی

   خدا است  پرستنده  برد که  از شما گمان اگر کسی26.  خواهد بود  خود مبارک  در عمل او  پس عمل
 و   صاف پرستش27 .  است  او باطل  دهد پرستش فریب خود را   دل  خود را نکشد بلکه  زبان و عنان

 تفقد کنند و خود را از   ایشان یبت را در مص زنان  و بیوه  یتیمان  که  است  نزد خدا و پدر این عیب بی
  . دارند  دنیا نگاه آالیش

  
  

   را با ظاهربینی  رب الجالل  مسیح  ایمان خداوند ما عیسی  برادران من ای2    

 نیز   شود و فقیری  داخل  نفیس  و لباس  زرین  با انگشتری  شما شخصی  کنیسه زیرا اگر به2. مدارید
 فقیر   و به" اینجا نیکو بنشین" گویید   شده  فاخر متوجه  لباس  صاحب بهو 3 . درآید  ناپاک با پوشاک

   داورانآیا در خود متردد نیستید و4 ".  بنشین انداز من  یا زیر پای تو در آنجا بایست"گویید 
   را برنگزیده  جهان  این آیا خدا فقیران.  دهید  عزیز گوش  برادران ای5 اید؟  فاسد نشده خیاالت
  لکن6  بشوند؟  است  فرموده  خود وعده  محبان  به  که  ملکوتی  آن  و وارث  تا دولتمند در ایمان است

ها   و شما را در محکمهکنند  نمی  بر شما ستم آیا دولتمندان. اید شما فقیر را حقیر شمرده
  ویند؟گ  کفر نمی  است  شده  بر شما نهاده  نیکو که  نام  آن  به آیا ایشان7 کشند؟ نمی

   خـود را مثل همسایه"   بجا آورید یعنـی  کتاب  را برحسب  ملوکانه  شریعت اما اگر آن8   
   را به شما کنید و شریعت  می  کنید گناه  اگر ظاهربینی لکن9 .کنید  نیکو می" نما  خود محبت نفس

   همه  جزو بلغزد ملزم ک دارد و در ی  را نگاه  شریعت  تمام زیرا هرکه10 .سازد  می  ملزم خطاکاری
   کردی  اگر قتل  هرچند زنا نکنی  پس".  مکن قتل"   نیز گفت" زنا مکن"   گفت زیرا او که11 .باشد می

 مفصل دو/  یعقوب کتاب
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   داوری  بر ایشان  که  نمایید مانند کسانی  گویید و عمل  سخن همچنین12 .  تجاوز نمودی از شریعت
 و   است  نکرده  رحم  که  خواهد بود برکسی رحم  بی ی داور زیرا آن13.  خواهد شد  آزادی  شریعت به

  .شود  مفتخر می  بر داوری رحم
آیا   ندارد؟  عمل  که  وقتی"  دارم ایمان" گوید   سود دارد اگر کسی  چه  من  برادران ای14   

  وزینه ر  خوراک  و محتاج ه برهن  یا خواهری  اگر برادری پس15  بخشد؟ تواند او را نجات  می مانای
 را   بدن  مایحتاج  لیکن" و سیر شوید  بروید و گرم  سالمتی به" گوید   از شما بدیشان و کسی16 باشد

  بلکه18 .  است  ندارد در خود مرده اعمال نیز اگر   ایمان همچنین17 دارد؟   نفع  ندهد چه بدیشان
   بنما و من  من  به  اعمال ود را بدون خ ایمان.   دارم  اعمال  و من  داری تو ایمان"   خواهد گفت کسی
؟ نیکو   خدا واحد است  که  داری تو ایمان19 ". نمود  تو خواهم  خود به  خود را از اعمال ایمان
   که  دانست خواهی  آیا می  مرد باطل  ای و لیکن20 !لرزند  دارند و می  نیز ایمان نشیاطی!  کنی می

  ؟  است  باطل  اعمال  بدون ایمان
   قربانگاه  را به سحاق پسر خود ا که  نشد وقتی  شمرده  عادل  اعمال  به آیا پدر ما ابراهیم21   

   نوشته و آن23.  گردید  کامل  از اعمال  ایمان کرد و  او عمل  با اعمال  ایمان  که بینی می22 گذرانید؟
 و " گردید  محسوب  عدالت  به او  آورد و برای  خدا ایمان  به ابراهیم"گوید   می  که  گشت تمام

 . تنها  از ایمان شود نه  می رده شم  عادل  از اعمال  انسان بینید که  می پس24 . شد  خدا نامیده دوست
   به ته را پذیرف  قاصدان  که  نشد وقتی  شمرده  عادل  نیز از اعمال  فاحشه  آیا راحاب و همچنین25

 نیز   اعمال  بدون  ایمان  همچنین  است  مرده  روح  بدون  بدن کهزیرا چنان26  نمود؟  دیگر روانه راهی
  .  است مرده

  
  

تر   سخت  بر ما داوری دانید که  می  نشوید چونکه  بسیار معلم  من  برادران ای3    

 و   است  نلغزد او مرد کامل  گفتن  در سخن و اگر کسی.  لغزیم زیرا همگی ما بسیار می2 .خواهد شد
 ما شوند   تا مطیع زنیم  می  اسبان  را بر دهان  لگام و اینک3 . جسد خود را بکشد  تمام  عنانندتوا می
   رانده  سخت  و از بادهای  است  کشتیها نیز چقدر بزرگ اینک4 . گردانیم  آنها را برمی  بدن امو تم
   زبان همچنان5. شود  می هناخدا باشد برگردانید   اراده  که  هر طرفی  به  کوچک  با سکان شود لکن می

 مفصل سو/  یعقوب کتاب
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 را   عظیمی  جنگل  چه  کمی  آتش اینک. گوید  کبرآمیز می  و سخنان  است  کوچک نیز عضوی
 را   بدن  تمام  که  است  ما زبان  اعضای  در میان  عالم ناراستی آن!   است  آتشی و زبان6 .سوزاند می
  !شود  می  سوخته سوزاند و از جهنم  را می  کائنات آالید و دایره می

   رام  انسان  از طبیعت  بحری  و حیوانات  و طیور و حشرات  از وحوش  هر طبیعتی زیرا که7   
 و پر از   سرکش شرارتی.  کند تواند رام  نمی  از مردمان  را کسی  زبان لکن8 .  است  شده شود و رام می

 خدا   صورت  به  را که  مردمان  همان  و به خوانیم  می  متبارک  آن خدا و پدر را به9 !  است زهر قاتل
   شایسته ن برادرا ای! آید  می  بیرون  و لعنت  برکت  دهان از یک10 . گوییم  می اند لعن  شده آفریده
شود  یا می12 سازد؟  می  و شور جاری  شیرین  آب  شکاف  از یک آیا چشمه11 . شود  چنین  که نیست

  تواند آب  شور نمی  مو انجیر بار آورد؟ و چشمه  یا درخت انجیر زیتون   درخت  که  برادران من ای
  . را موجود سازد شیرین
   نیکو به  خود را از سیرت  اعمال  باشد؟ پس  و عالم  حکیم  شما که  در میان کیست13   
 ضد  مکنید و به دارید فخر   و تعصب  خود حسد تلخ  اگر در دل لکن14 .هر بسازد ظا  حکمت تواضع

زیرا 16.   است  و شیطانی  و نفسانی  دنیوی شود بلکه  نمی  از باال نازل  حکمت این15 . مگویید حق دروغ
   حکمت  آن لکن17. باشد  موجود می  و هر امر زشت  در آنجا فتنه  است  حسد و تعصب  که هرجایی

  های ه و میو پذیر و پر از رحمت  و نصیحت آمیز و مالیم  و بعد صلح  طاهر است  اول  از باال است که
   را بعمل سالمتی  که  آنانی شود برای  می  کاشته  در سالمتی  عدالت و میوه18 .ریا تردد و بی نیکو و بی

  .آورند می
  
  

  های  از لذت آید؟ آیا نه پدید می  شما جنگها و از کجا نزاعها از کجا در میان4    

نمایید و  کشید و حسد می ورزید و ندارید می  می طمع2 کند؟  می  شما جنگ  در اعضای  کهشما
و 3 کنید  نمی  سؤال  که  جهت از اینکنید و ندارید   می  و جدال  آرید و جنگ  چنگ توانید به نمی
  . نمایید  خود صرف کنید تا در لذات  می  بد سؤال  نیت  به یابید از اینرو که کنید و نمی  می سؤال

  دوستخواهد   می  هرکه ؟ پس  خداست  دوستی دنیا دشمنی دانید که نمی آیا   زانیات ای4   
   او را در ما ساکن که گوید روحی  می  عبث  کتاب  دارید که آیا گمان5 . خدا گردد دنیا باشد دشمن

 مفصل چهار/  یعقوب کتاب
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خدا "گوید   می بنابراین. بخشد  می  زیاده  او فیض لیکن6  دارد؟  بر ما اشتیاق  غیرت  تا به  است کرده
  ".بخشد  می  را فیض کند اما فروتنان  می  را مخالفت متکبران
   خدا تقرب و به8 . کنید تا از شما بگریزد  مقاومت  نمایید و با ابلیس  خدا را اطاعت پس7   

   خود را پاک  و دلهای  گناهکاران  خود را طاهر سازید ای دستهای.  نماید  شما نزدیکی جویید تا به
   شما به  و خوشی  ماتم  شما به  نمایید و خنده  و گریه خود را خوار سازید و ناله9 .  دودالن کنید ای

  .را سرافراز فرماید کنید تا شما  در حضور خدا فروتنی10 . شود  مبدل غم
   برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم  یکدیگر را ناسزا مگویید زیرا هرکه  برادران ای11   

   عامل  کنی  حکم  اگر بر شریعت لکن.  باشد  کرده  حکم  و بر شریعت ا گفته را ناسز کند شریعت
   و هالک  بر رهانیدن  که  است  و داور یکی  شریعت صاحب12 .  داور هستی  بلکه  نیستی شریعت
  ؟ کنی  می  خود داوری  بر همسایه  که  تو کیستی پس. باشد  قادر می کردن

   و در آنجا یک  رفت  شهر خواهیم  فالن امروز و فردا به"گویید   می  که  کسانی  ای هان13   
 فردا  دانید که  نمی  آنکه و حال14 " برد  خواهیم  کرد و نفع  خواهیم  برد و تجارت  بسر خواهیم سال
 و بعد   ظاهر است  زمانی  اندک  نیستید که ؟ مگر بخاری  شما چیست  حیات شود از آنرو که  می چه

   و چنان  و چنین مانیم  می اگر خدا بخواهد زنده"   که  باید گفت  آنکه  عوض به15 شود؟ یناپدید م
   نیکویی  هرکه پس17 .  فخر بد است کنید و هر چنین می خود فخر   عجب  به اما الحال16 ". کنیم می

  .  است  نیاورد او را گناه  بداند و بعمل کردن
  
  

   و ولوله آید گریه  بر شما وارد می  که مصیبتهایی   بجهت  دولتمندان  ای هان5    

خورد و   می  شما را زنگ طال و نقره3 .شود  می  شما بیدخورده سد و رخت شما فا دولت2. نمایید
 آخر  ر زمانشما د.  شما را خواهد خورد  گوشت  آتش  خواهد داد و مثل زنگ آنها بر شما شهادت

   فریب  را به اند و شما آن  شما را درویده های  کشته  که هایی مله مزد ع اینک4 .اید  اندوخته خزانه
  بر روی5.   است  ربالجنود رسیده  گوشهای  به دروگران  های آورد و ناله اید فریاد برمی  داشته نگاه
 '  فتوی بر مرد عادل6 . پروردید  قتل  خود را در یوم ی دلها  بوده  مشغول  ناز و کامرانی  به زمین

  .کند  نمی  رسانیدید و با شما مقاومت  قتل دادید و او را به

 مفصل پنج/  یعقوب کتاب
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  کشد برای  انتظار می  دهقان اینک.  خداوند صبر کنید  آمدن  تا هنگام  برادران  ای پس7   
شما نیز صبر 8 . را بیابد  و آخرین  اولین ارانکند تا ب  صبر می  و برایش  زمین  گرانبهای محصول

 از یکدیگر   برادران ای9 .  است  خداوند نزدیک  آمدن ا که سازید زیر را قوی خود  نمایید و دلهای
   زحمت  نمونه  برادران ای10.   است ه داور بر در ایستاد اینک.  شود  مکنید مبادا بر شما حکم شکایت

 و  گوییم  می  را خوشحال  صابران اینک11.  نمودند  خداوند تکلم  نام  به  که و صبر را بگیرید از انبیایی
   و کریم  مهربان  خداوند بغایت اید زیرا که  کار خداوند را دانسته اید و انجام  را شنیده صبر ایوب

  . است
   هیچ  به  و نه  زمین  به  و نه  آسمان  به  مخورید نه  قسم  برادران من  ای  اول همه لکن12   

  . بیفتید مبادا در تحکم   باشد و نی شما نی  بلی شما بلی سوگند دیگر بلکه
 باشد سرود   خوشحال  باشد دعا بنماید و اگر کسی  بالیی  از شما مبتالی اگر کسی13   
 دعا نمایند و او   کند تا برایش  کلیسا را طلب  از شما بیمار باشد کشیشان  کسی و هرگاه14. بخواند
 را شفـا خواهـد بخشیـد و  مریـض   ایمان و دعای15 . کنند  تدهین  روغن  خداوند به  نام را به

  نزد یکدیگر به16 . خواهد شد  باشد از او آمرزیده  کرده خداونـد او را خواهد برخیزانید و اگر گناه
   در عمل  عادل مرد  یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید زیرا دعای  کنید و برای  خود اعتراف گناهان
   باران  دعا کرد که  تمامی دل  ما و به  مثل  حواس ب بود صاح  مردی الیاس17 . بسیار دارد قوت

 ثمر خود را   بارید و زمین و باز دعا کرد و آسمان18 . نبارید  ماه  و شش  سال  سه دتنبارد و تا م
  .رویانید
 . او را بازگرداند  شود و شخصی  منحرف  از شما از راستی  اگر کسی  برادران من ای19   

 بسیار را   و گناهان  رهانیده  را از موت  او برگرداند جانی  راه ار را از ضاللت گناهک بداند هرکه20
  .  است پوشانیده

  
  
  
  
  
  

 فصل پنجم/  یعقوب کتاب
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    پطرس رسول  اول رساله
  
  

 و  اند در پنطس و غالطیه  پراکنده  که  غریبانی به   مسیح  عیسی  رسول پطرس1    

   اطاعت  برای  روح  تقدیس  پدر به  خدای ق ساب  علم  برحسب برگزیدگان2  . و آسیا و بطانیه قپدوقیه
  . باد  بر شما افزون  و سالمتی فیض .  مسیح  عیسی  خون و پاشیدن

 خود ما را   عظیم  رحمت  بحسب  که  مسیح  باد خدا و پدر خداوند ما عیسی متبارک3   
   میراث بجهت4 .  امید زنده  از نو تولید نمود برای  از مردگان  مسیح  برخاستن عیسی بوساطت

 خدا   قوت  به که5 . شما  برای  در آسمان  است  شده  داشته  نگاه  که  و ناپژمرده آالیش فساد و بی بی
  و در آن6 . آخر ظاهر شود  تا در ایام  است  مهیا شده  که  نجاتی  برای  ایمان  هستید به محروس
تا 7 .اید  شده  محزون  گوناگون های ر تجربه د  ضرورت  از راه  اندکی نمایید هرچند در حال وجد می

 و   تسبیح  برای  گرانبهاتر است  در آتش  شدن  با آزموده  فانی  از طالی آزمایش ایمان شما که
نمایید   می اید محبت  ندیده  او را اگرچه که8 .  مسیح  ظهور عیسی  شود در حین  یافت  و اکرام جالل
   بیان توان  نمی  که ای نمایید با خرمی  وجد می  آورده  بر او ایمان د لکنبینی  او را نمی  اگرچه نو اآل

  .یابید  را می  نجات جان خویش  خود یعنی  ایمان و انجام9 .  است کرد و پر از جالل
   و تفحص  شما مقرر بود اخبار نمودند تفتیش  برای  که  از فیضی  که  انبیایی  نجات  این  درباره که10 

 بود   در ایشان  که  مسیح  روح  که  است  زمان  و چگونه  کدام نمودند که  می و دریافت11 .دندکر می
از آنها خواهد بود  بعد   که  مقرر بود و جاللهایی  مسیح  برای  که  از زحماتی داد چون  خبر می از آن

   اموری کردند در آن  می  ما خدمت  به  خود بلکه  به  نه  شد که  مکشوف و بدیشان12 داد  می شهادت
   است  شده  فرستاده  از آسمان  که القدس  روح  به  که اید از کسانی  از آنها خبر یافته  شما اکنون که

  . در آنها نظر کنند  هستند که  نیز مشتاق اند و فرشتگان  داده بشارت
   در مکاشفه  را که ی فیض  آن  امید کامل  خود را ببندید و هشیار شده لهذا کمر دلهای13   
   مشوید بدان  هستید مشابه  اطاعت  ابنای و چون14 . شما عطا خواهد شد بدارید  به ح مسی عیسی

 مفصل یک/  اول پطرس کتاب
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ما  خود ش  است  شما را خوانده  که  قدوس  آن  مثل بلکه15 .شتیددا  می  جهالت  در ایام  که شهواتی
  ".  قدوسم  من  باشید زیرا که سمقد"   است زیرا مکتوب16 . باشید  مقدس نیز در هر سیرت

نماید   می  داوری  هرکس  اعمال  برحسب  ظاهربینی  بدون خوانید که  او را پدر می و چون17   
اید از سیرت   شده  خریده دانید که زیرا می18 . نمایید  صرف ا با ترس خود ر  غربت  هنگام پس

   گرانبها چون  خون  به بلکه19 . و طال  نقره  مثل  فانی  چیزهای  به اید نه  خود یافته  از پدران  که باطلی
 آخر   زمان در  شد لکن  معین  از بنیاد عالم  پیش که20  . مسیح  خون  یعنی داغ  و بی عیب  بی  بره خون
 برخیزانید و او را   او را از مردگان  که  خدایی  او شما بر آن  بوساطت که21  شما ظاهر گردید برای
  . و امید شما بر خدا باشد اید تا ایمان  آورده اد ایمان د جالل

  ریا داشته  بی  برادرانه اید تا محبت  طاهر ساخته  راستی  اطاعت  خود را به  نفسهای چون22   
   فانی  از تخم  یافتید نه  تولد تازه از آنرو که23 . بنمایید  محبت  بشدت  را از دل یکدیگر باشید پس

 مانند  هر بشری"  زیرا که24 .  است باد باقی و تا ابداآل  زنده  خدا که  کالم  به  یعنی نی از غیرفا بلکه
 خدا تا   کلمه لکن25.   ریخت  شد و گلش  پژمرده گیاه.   گیاه  گل  او چون  جالل  و تمام  است گیاه
  .  است ه شد  داده  شما بشارت  به  که  کالمی  آن  است  و این".  است باد باقیابداآل

  
  

 .  کرده  را ترک  بدگویی  و هر مکر و ریا و حسد و هرقسم  کینه لهذا هر نوع2    
اگر 3 . نمو کنید  نجات  برای غش باشید تا از آن  و بی  شیر روحانی  مشتاق  اطفال نوزاده چون2

  .  است  خداوند مهربان اید که  چشیده الواقع فی
 و   نزد خدا برگزیده  لکن  از مردم  رد شده  زنده  سنگ  آن  به  یعنی  جسته  او تقرب و به4   
 تا   مقدس  و کهانت  روحانی  عمارت شوید به  می  بنا کرده  زنده  سنگهای شما نیز مثل5.  مکرم
   مکتوب  در کتاب بنابراین6.  بگذرانید  مسیح  عیسی  بواسطه خدا را  و مقبول  روحانی های قربانی
 آورد   ایمان  وی  به  و هر که  و مکرم  برگزیده  سر زاویه  سنگی  در صهیون نهم می  اینک"   که است
  ". نخواهد شد خجل

 فصل دوم/  اول پطرس کتاب
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   که  سنگی آن" ندارند   ایمان  را که  آنانی  لکن  است  دارید اکرام  ایمان  شما را که پس7   
   زیرا که"  مصادم ه و صخر  دهنده  لغزش سنگ"و 8 " گردید  سر زاویه  رد کردند همان معماران
  .اند  شده  معین  همین  برای خورند که  می  لغزش  نکرده  کالم اطاعت
 خاص خدا   ملک  که  و قومی  مقدس  و امت  ملوکانه  و کهانت  برگزیده  شما قبیله لکن9   

 .اییدم ن  اعالم  است  خود خوانده  نور عجیب  به  شما را از ظلمت  او را که باشد هستید تا فضایل
   کرده  رحمت  اما الحال  محروم  از رحمت  وقت آن.  خدا هستید  قوم ن نبودید و اآل  سابقا قومی که10

  .اید شده
 در   با نفس  که  جسمی  از شهوات  و بیگانگان  غریبان  چون  که  استدعا دارم  محبوبان ای11   

   که  امری ها نیکو دارید تا در همان  امت  خود را در میان و سیرت12 . نمایید  هستند اجتناب نزاع
 ببینند در روز تفقد خدا را تمجید   شما که  نیکوی گویند از کارهای  بد می  بدکاران شما را مثل

  .نمایند
.   است  همه  فوق  را که  پادشاه  کنید خواه  را بخاطر خداوند اطاعت  بشری لهذا هر منصب13   

 .  نیکوکاران  و تحسین ز بدکاران ا  کشیدن  انتقام  هستند بجهت  وی ن رسوال  را که  حکام و خواه14
 . نمایید  را ساکت فهم  بی  مردمان  نیکوکاری خود جهالت  به  خدا که  اراده  است  همین زیرا که15
   بندگان  چون سازند بلکه ی م  شرارت  آزادی خود را پوشش  که  آنانی  مثل  اما نه  آزادگان مثل16

   را احترام پادشاه. سیداز خدا بتر.  نمایید  را محبت برادران.  کنید  را احترام  مردمان همه17 .خدا
  .نمایید

   را بلکه نان و مهربا  صالحان  فقط  و نه  ترس  خود باشید با کمال  آقایان  مطیع  نوکران ای18   
   بر خدا دارد در وقتی  چشم  که ضمیری   بجهت  کسی  که  است  ثواب زیرا این19 . را نیز خلقان کج
   گناهکار بوده  که  فخر دارد هنگامی زیرا چه20.  شود کشد دردها را متحمل  می  ناحق زحمت که

 نزد خدا  کنید این کشید و صبر   زحمت  اگر نیکوکار بوده لکن.  شوید  آن  خورید و متحمل تازیانه
 کشید و شما را   ما عذاب  نیز برای  مسیح اید چونکه  شده نده خوا  همین  برای زیرا که21 .  است ثواب
   یافت  نکرد و مکر در زبانش  گناه  هیچ که"22  رفتار نمایید  وی در اثر قدمهای تا   گذاشت ای نمونه
نمود  کشید تهدید نمی  می  عذاب داد و چون  نمی  پس دادند دشنام  می  او را دشنام چون23 ".نشد
   بردار متحمل  خویش  ما را در بدن  گناهان خود که24 . کرد  تسلیم  داور عادل  را به تن خویش بلکه

 فصل دوم/  اول پطرس کتاب
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  از آنرو که25. اید  او شفا یافته  ضربهای  به  که  نماییم  زیست  عدالت  به  شده  مرده شد تا از گناه
  .اید د برگشته خو  و اسقف جانهای  شبان  سوی  به  الحال  بودید لکن مانند گوسفندان گمشده

  
  

   کالم  نیز مطیع  نمایید تا اگر بعضی  خود را اطاعت  شوهران  زنان  ای همچنین3    

و 3 . شما را بینند رت طاهر و خداترس سی چونکه2 . دریابد  کالم  را بدون  ایشان نشوند سیرت زنان
 انسانیت  بلکه4 .  لباس دن طال و پوشی  به  شدن  و متحلی  موی  نباشد از بافتن  ظاهری شما را زینت
 زنان  زیرا بدینگونه5 .  نزد خدا گرانبهاست  که و آرام   حلیم  غیر فاسد روح  در لباس باطنی قلبی

 خود را  شوهراننمودند و   می  را زینت  خدا بودند خویشتن  به  متوکل  نیز که  در سابق مقدسه
 او  خواند و شما دختران بود و او را آقا می  می طیع را م  ابراهیم  که مانند ساره6 .کردند  می اطاعت
  . نشوید  ترسان  خوف  کنید و از هیچ اید اگر نیکویی شده

 و  تر زنانه  ضعیف  با ظروف  کنید چون  زیست  با ایشان  با فطانت  شوهران  ای و همچنین7   
  . نشود  شما بازداشته دعاهای نیز هستند تا   حیات  فیض  با شما وارث  دارید چون  را محترم ایشان

   به و بدی9 . باشید  و فروتن  و مشفق ر دوست و همدرد و براد  شما یکرای  همه خالصه8   
  دانید برای  می  بطلبید زیرا که  برکت  برعکس  مدهید بلکه  دشنام  عوض  به  و دشنام  بدی عوض
   دارد و ایام  را دوست خواهد حیات  می ههرک"زیرا 10 . شوید  برکت اید تا وارث  شده ه خواند این

 نماید و   اعراض از بدی11 باز بدارد  گفتن  خود را از فریب  و لبهای  خود را از بدی نیکو بیند زبان
 خداوند بر   چشمان از آنرو که12 . نماید  تعاقب را  را بطلبد و آن جا آورد سالمتی  را به نیکویی
  ".  است  خداوند بر بدکاران  روی  لکن  ایشان  دعای  سوی ه او ب  و گوشهای  است عادالن
   برای  هرگاه بلکه14  برساند؟ ما ضرری ش  به  که  غیور هستید کیست  نیکویی و اگر برای13   
  بلکه15 . مشوید  و مضطرب  ترسان ف ایشان از خو پس.  شما  کشیدید خوشابحال  زحمت عدالت

   را که  امیدی  سبب  مستعد باشید تا هرکه  نمایید و پیوسته  تقدیس خود  را در دل خداوند مسیح
  و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی16 .  و ترس  با حلم  دهید لیکن دارید از شما بپرسد او را جواب

  گویند خجالت  شما را بد می  که  چیزی زنند در همان  می  طعن  شما در مسیح  نیکوی  بر سیرت که
 از بدکردار   بهتر است دن کشی  و زحمت  نیکوکار بودن  است  خدا چنین زیرا اگر اراده17 .کشند
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 تا ما را   ظالمان  برای  عادلی  کشید یعنی  بار زحمت  یک  گناهان  نیز برای  مسیح زیرا که18 . بودن
 نیز   روح  آن هو ب19  . گشت  زنده  روح  بحسب  مرد لکن  جسم  بحسب نزد خدا بیاورد در حالیکه

   حلم  که  سابقا نافرمانبردار بودند هنگامی که20 . بودند  در زندان  که  ارواحی  نمود به  و موعظه رفت
   هشت  یعنی  قلیل  جماعتی  در آن شد که  بنا می  کشتی  که کشید وقتی  انتظار می  نوح خدا در ایام

   دور کردن نه(بخشد   می  ما را نجات  تعمید اکنون نی یع  آن  نمونه که21 . یافتند  نجات  آب نفر به
   به که22 .  مسیح  عیسی  برخاستن بواسطه)  خدا  سوی  به  ضمیر صالح  امتحان  بلکه  جسم کثافت
  .اند  او شده  مطیع  و قدرتها و قوات  و فرشتگان  خدا است  راست  و بدست  رفت آسمان

  
  

   نیت  همان  کشید شما نیز به  ما زحمت برای   جسم  بحسب  مسیح لهذا چون4    

   بعد از آن تا آنکه2 .  است  شده ازداشته ب  کشید از گناه  زحمت  جسم  بحسب  شوید زیرا آنکه مسلح
 عمر  زیرا که3.  خدا بسر برد  اراده  موافق که بل  انسانی  شهوات  بحسب  نه  عمر را در جسم مابقی
 و  گساری  و می ها و در فجور و شهوات  امت  خواهش  به  نمودن عمل   برای  است  کافی گذشته
   ایشان  شما همراه  هستند که  متعجب و در این4 .  رفتار نمودن ام حر پرستیهای  و بزمها و بت عیاشی

 خواهند داد   حساب و ایشان5 .دهند  می شتابید و شما را دشنام  نمی  اسراف اوباشی  همین  سوی به
   مردگان  نیز به  از اینجهت زیرا که6.  نماید  را داوری  و مردگان  تا زندگان  مستعد است هبدو ک
   روح  خدا بحسب  شود و موافق  حکم  جسم  بحسب  مردم  موافق  شد تا بر ایشان  داده بشارت
  . نمایند زیست
  و اول همه8 .ار باشید دعا هشی  و برای اندیش خرد پس.   است چیز نزدیک  همه  انتهای لکن7   

  ر را بدونو یکدیگ9. پوشاند  را می  گناهان  کثرت  محبت  نمایید زیرا که  محبت با یکدیگر بشدت
   نماید مثل  خدمت  باشد یکدیگر را در آن  یافته  که  نعمتی  بحسب و هریک10 . کنید  مهمانی همهمه

   خدمت  خدا بگوید و اگر کسی ید مانند اقوال گو  سخن اگر کسی11 . خدا  گوناگون  فیض وکالء امین
   جالل  مسیح  عیسی  چیز خدا بواسطه  باشد بکند تا در همه  خدا بدو داده  که  توانایی کند برحسب

  .  آمین باد هست تا ابداآل  و توانایی  او را جالل یابد که

 فصل چهارم/  اول پطرس کتاب
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 شما   امتحان  و بجهت  شماست  در میان  که  آتشی  منمایید از این  تعجب  حبیبان ای12   
   مسیح  زحمات  شریک  که  بقدری بلکه13 . باشد  شده  بر شما واقع  غریب  گویا چیزی آید که می

   مسیح اگر بخاطر نام14 . و وجد نمایید  شادی  وی ر جالل ظهو هستید خشنود شوید تا در هنگام
  پس15 .گیرد  می خدا بر شما آرام   روح و  جالل  روح  شما زیرا که کشید خوشابحال  می رسوایی

   مسیحی  اگر چون لکن16.  نکشد  عذاب د یا شریر یا فضول یا دز  قاتل  از شما چون  یکی زنهار هیچ
   که  است  زمان زیرا این17 . خدا را تمجید نماید  اسم  این  به  نشود بلکه  شرمنده  بکشد پس عذاب
ا  خدا ر  انجیل  که  عاقبت کسانی  پس  از ماست  آن شروع شود و اگر   خدا شروع  از خانه داوری
 و گناهکار کجا  دین  یابد بی  نجات  دشواری  به و اگر عادل18  خواهد شد؟ کنند چه  نمی اطاعت
 خود را در   کشند جانهای  خدا زحمت  اراده  برحسب  نیز که  کسانی پس19  خواهد شد؟ یافت

  .ارند بسپ  امین  خالق  به نیکوکاری
  
  

 و شاهد بر   نیز با شما پیر هستم  که  من کنم  می  شما نصیحت  را در میان پیران5    

   شماست  در میان  خدا را که گله2 . خواهد شد  مکشوف  که  در جاللی  و شریک  مسیح زحمات
  . رغبت  به بلکه   سود قبیح  بجهت  و نه  رضامندی  به  زور بلکه  به  را بکنید نه  آن بچرانید و نظارت

  که تا در وقتی4 . باشید  نمونه  گله  بجهت  بکنید بلکه  خود خداوندی های  بر قسمت  چنانکه و نه3
  . را بیابید  جالل  ناپژمرده تاج ظاهر شود   شبانان رئیس

یرا  را بر خود ببندید ز  با یکدیگر فروتنی  همه  باشید بلکه  پیران  مطیع  جوانان  ای همچنین5   
   زورآور خدا فروتنی  زیر دست پس6 .بخشد  می  را فیض کند و فروتنان  می  مقاومت خدا با متکبران
 او  را که واگذارید زی  وی  خود را به  اندیشه و تمام7 . سرافراز نماید  معین را در وقتنمایید تا شما 

   گردش  مانند شیر غران  ابلیس شما  دشمن هشیار و بیدار باشید زیرا که8 .کند  شما فکر می برای
   آگاه  کنید چون  با او مقاومت  استوار شده  ایمان  به پس9 .طلبد تا ببلعد  را می کند و کسی می

  .آید  در دنیا هستند می  شما که  بر برادران  زحمات  همین هستید که
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 شما را   است خوانده   مسیح  خود در عیسی  ابدی  جالل  ما را به  فیضها که  همه و خدای10   
   و توانایی باد جاللاو را تا ابداآل11 . د ساخت و استوار و توانا خواه  کامل  قلیل  زحمتی بعد از کشیدن

  . باد آمین
 و   و نصیحت  نوشتم  مختصری شمارم  شما می  او را برادر امین  که  سلوانس  توسط به12   
 با شما  خواهر برگزیده13 . هستید  قائم  بر آن  خدا که قی حقی  فیض  است  همین  که دهم  می شهادت

   سالم  محبتانه  بوسه یکدیگر را به14 .رسانند  می  شما سالم  به  مرقس  و پسر من  است  در بابل که
  .  باد آمین  هستید سالم  عیسی  در مسیح  شما را که نمایید و همه
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    رسول  پطرس  دوم رساله
  
  

   گرانبها را به  ایمان  که  آنانی به   مسیح  عیسی  و رسول  غالم  پطرس شمعون1    

  .  دهنده  نجات  مسیح  ما و عیسی  خدای اند در عدالت مساوی ما یافته
  . باد  بر شما افزون  خدا و خداوند ما عیسی  در معرفت  و سالمتی فیض2   
   ما عنایت  به  است  الزم  و دینداری  حیات  برای  را که  چیزهایی  او همه  الهیه  قوت چنانکه3   
 آنها   بوساطت که4  . نموده  خود دعوت  و فضیلت  جالل  ما را به  او که  معرفت  به  است فرموده
 گردید و از   اینها شریک طبیعت الهی  شد تا شما به  ما داده  و گرانبها به  عظیم نهایت  بی های وعده

  . یابید  خالصی  است  در جهان از شهوت   که فسادی
   علم و در فضیلت6 . پیدا نمایید  خود فضیلت  در ایمان  نموده  سعی  کمال  جهت  همین و به5   

   و در محبت  برادران  محبت و در دینداری7  . صبر و در صبر دینداری  و در عفت  عفت و در علم
   در معرفت گذارد که  شود و بیفزاید شما را نمی  شما یافت اینها در زیرا هرگاه8 . را  محبت برادران

 نظر   اینها را ندارد کور و کوتاه زیرا هرکه9.  باشید ثمر بوده  یا بی  کاهل  مسیح خداوند ما عیسی
  .  است  کرده فراموش  خود را  و تطیهر گناهان گذشته است

 نمایید زیرا   خود را ثابت و برگزیدگی   بیشتر جد و جهد کنید تا دعوت  برادران لهذا ای10   
 خداوند و   جاودانی  در ملکوت  دخول و همچنین11 . نخواهید خورد  کنید هرگز لغزش اگر چنین

  . خواهد شد  داده  دولتمندی ا به شم  به  مسیح  ما عیسی دهنده نجات
دانید و  هرچند آنها را می ورزید   نخواهم  امور غفلت  شما از این  یاد دادن لهذا از پیوسته12   
   در این  که  مادامی دانم  می  را صواب  این لکن13.  استوار هستید  نزد شما است  که  راستی در آن
   من  خیمه  کردن  بیرون  وقت  که دانم  می چونکه14.   برانگیزانم  یاد آوری  شما را به  هستم خیمه

 تا  کنم  می  نیز کوشش  این و برای15 . نیز مرا آگاهانید  مسیح ا عیسی خداوند م  چنانکه  است نزدیک
   جعلی های  افسانه  در پی زیرا که16 .آورید امور را یاد   بتوانید این  من  بعد از رحلت شما در هروقت

   او را دیده  کبریایی  بلکه  دادیم  شما را اعالم  مسیح  خداوند ما عیسی  و آمدن  از قوت  چون نرفتیم
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   او رسید که  به  کبریایی  از جالل  آوازی  که  هنگامی  یافت  و جالل  پدر اکرام زیرا از خدای17.  دیمبو
   مقدس  در کوه  با وی  که  آواز را ما زمانی و این18 ".  خشنودم  از وی  که  من  پسر حبیب  است این"

  . شد  آورده  از آسمان  که  شنیدیم بودیم
   چراغی  کنید مثل  اهتمام کنید اگر در آن  نیکو می  که تر داریم را نیز محکم انبیا  و کالم19   

 را  و این20.  کند  شما طلوع  در دلهای  صبح  تا روز بشکافد و ستاره  تاریک  در مکان درخشنده
   انسان  اراده  به  نبوت زیرا که21 .  نیست  از تفسیر خود نبی  کتاب نبوت  هیچ  بدانید که نخست

  . گفتند  خدا سخن  از جانب  شده  مجذوب القدس  روح  به  مردمان  نشد بلکه هرگز آورده
 
  

   کذبه  معلمان  شما هم  در میان  نیز بودند چنانکه  کذبه  انبیای  قوم  در میان لکن2    

انکار  را خرید   ایشان  را که  آقایی خواهند آورد و آنه  را خفی  مهلک  بدعتهای خواهند بود که
 خواهند   را متابعت  فجور ایشان و بسیاری2 . را بر خود خواهند کشید  سریع خواهند نمود و هالکت

 شما   جعلی  سخنان  به  طمع و از راه3 . خواهد شد  مورد مالمت  حق طریق   ایشان  سبب  به نمود که
   ایشان و هالکتکند  می مدید تأخیر ن  از مدت  ایشان  عقوبت  خواهند کرد که را خرید و فروش

  .  نیست خوابیده
   انداخته  جهنم  را به  ایشان  ننمود بلکه  کردند شفقت  گناه  که  خدا بر فرشتگانی زیرا هرگاه4   

   نفرمود بلکه  شفقت و بر عالم قدیم5 . شوند  داشته  نگاه  داوری  سپرد تا برای  ظلمت  زنجیرهای به
  و شهرهای6 . آورد دینان  بی  را بر عالم  طوفان  داشته  نفر دیگر محفوظ  را با هفت  واعظ عدالت نوح

 بعد از   که  آنانی  آنها فرمود و آنها را برای  شدن  واژگون  به  حکم  را خاکستر نموده  و عموره سدوم
 بود   رنجیده دینان  بی  از رفتار فاجرانه  را که و لوط عادل7  . ساخت  خواهند کرد عبرتی دینی  بی این

 خود   صالح شنید دل دید و می  می  از آنچه  بوده  ساکن  در میانشان  مرد عادل  آن زیرا که8 .رهانید
   را از تجربه  عادالن داند که  خداوند می پس9.  داشت  می  رنجیده  هرروزه شان ای  قبیح  کارهای را به
   نجاست  در شهوات  که خصوصا آنانی10 . دارد نگاه   روز جزا در عذاب ه را تا ب  دهد و ظالمان رهایی
  .دانند  را حقیر می روند و خداوندی  می  جسم در پی

   که  فرشتگانی  آنکه و حال11 .لرزند  نمی  بر بزرگان زدن تهمت اینها جسور و متکبرند و از   
   اینها چون لکن12 .زنند  افترا نمی  حکم  بر ایشان خداوند  هستند پیش  افضل  و قوت در قدرت
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 دانند  نمی کنند بر آنچه  می اند مالمت  طبعا متولد شده  صید و هالکت  برای  که  غیرناطق حیوانات
   و عشرت  عیش  که  خود را خواهند یافت و مزد ناراستی13 . خواهند شد و در فساد خود هالک

 و   خود عیش  محبتانه های در ضیافت  ها و عیبها هستند که لکه. دانند  را سرور خود می  روزه یک
   بازداشته  از گناه  پر از زنا دارند که چشمهای14. کنند  می  با شما شادی  که نمایند وقتی  می عشرت

   ریاضت  طمع  خود را برای  قلب  که  لعنت کشند ابنای  می  دام  ناپایدار را به شود و کسان نمی
ا  ر  مزد ناراستی  بصور را که  بن  بلعام  شدند و طریق  گمراه  کرده  را ترک  مستقیم و راه15 .اند داده

   زبان  به  حمار گنگ  که  یافت  او از تقصیر خود توبیخ لکن16 . کردند  متابعت داشت  می دوست
  . نمود  را توبیخ  دیوانگی نبی  شده  متنطق انسان

 ظلمت   ایشان  برای  باد شدید هستند که  به  شده  رانده های  و مه آب  بی های اینها چشمه17   
   از اهل  را که گویند و آنانی  می  تکبرآمیز و باطل  سخنان زیرا که18 . ست مقرر ا تاریکی جاودانی

   آزادی  را به و ایشان19 .کشند  می  فجور جسمی  به  شهوات اند در دام  رستگار شده  تازه ضاللت
د او  باش  یافته  غلبه  بر کسی  که  فساد هستند زیرا هرچیزی  غالم خود  آنکه دهند و حال  می وعده

   از آالیش  مسیح  ما عیسی دهنده  خداوند و نجات  معرفت  به زیرا هرگاه20 .  است  آن نیز غالم
 بدتر   از اوایل ر ایشان گشتند اواخ  آن  بار دیگر گرفتار و مغلوب  رستند و بعد از آن دنیوی

   بعد از دانستن  باشند از اینکه  را ندانسته  عدالت  راه بود که  بهتر می  ایشان  برای را کهزی21 .شود می
 بر   حقیقی  مثل  معنی لکن22 .بود برگردند   شده  سپرده  بدیشان  که  مقدس  حکم بار دیگر از آن

 در   غلطیدن  به  شده  و خنزیر شسته  است  کرده  خود رجوع  قی  به سگ"   آمد که  راست ایشان
  ". گل

 
  

   هردو دل پاک  این  به  که نویسم  شما می  به ن اآل  حبیبان  را ای  دوم  رساله این3    

اند و   گفته  پیش  مقدس  انبیای  که تا بخاطر آرید کلماتی2  .انگیزانم  برمی  یادگاری  طریق شما را به
  . شد ا داده شم  رسوالن  به  را که  دهنده  خداوند و نجات حکم

بر    با استهزا ظاهر خواهند شد که  آخر مستهزئین  در ایام دانید که  را می  این و نخست3   
   به  پدران  که  او؟ زیرا از زمانی  آمدن  وعده کجاست"  خواهند گفت4   خود رفتار نموده  شهوات وفق

 عمدا از   ایشان زیرا که5 ".  است اقی بود ب  آفرینش  از ابتدای  که  همینطوری  رفتند هرچیز به خواب
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  و به6 . گردید  قائم  آب  و به  از آب  بود و زمین  خدا آسمانها از قدیم  کالم  به  هستند که  غافل این
   به ن اآل  و زمین  آسمان لکن7 .  گشت  هالک  شده  غرق ود در آب ب  وقت  آن  که  هردو عالمی این

  .اند  شده  داشته  نگاه دین  بی  مردم  و هالکت  و تا روز داوری  شده خیره ذ  آتش  برای  کالم همان
   هزار سال  روز نزد خدا چون  یک  نماند که  چیز از شما مخفی  یک  این  حبیبان  ای لکن8   
 تأخیر   بعضی نماید چنانکه  خود تأخیر نمی خداوند در وعده9 . روز  یک  چون  و هزار سال است
   توبه  به  همه دد بلکه گر  هالک  کسی خواهد که  نمی نماید چون  می  بر شما تحمل د بلکهپندارن می

 خواهند   زایل  عظیم  صدای  آسمانها به  در آن  دزد خواهد آمد که  روز خداوند چون لکن10 .گرایند
 خواهد  سوخته   است  در آن  که  و کارهایی  خواهد پاشید و زمین  از هم  شده شد و عناصر سوخته

  .شد
ید در هر  باید باش  خواهند گردید شما چطور مردمان  اینها متفرق  جمیع  چون پس11   

   در آن  را بشتابانید که  روز خدا را انتظار بکشید و آن و آمدن12 ؟  و دینداری سیرت مقدس
  ولی13. هد گردید خوا  گداخته  خواهند شد و عناصر از حرارت  متفرق  از هم  شده آسمانها سوخته

 خواهد   ساکن  در آنها عدالت  که  جدید هستیم  جدید و زمین  او منتظر آسمانهای  وعده بحسب
  .بود

  و داغ کشید جد و جهد نمایید تا نزد او بی  چیزها را می  انتظار این  چون  حبیبان لهذا ای14   
 ما   برادر حبیب  بدانید چنانکه تو تحمل خداوند ما را نجا15 . شوید  یافت  در سالمتی عیب بی

  های  در سایر رساله و همچنین16 .  شما نوشت  شد به  داده  وی به   که  حکمتی  نیز برحسب پولس
 و   است  آنها مشکل  فهمیدن  که  چیزهاست  در آنها بعضی نماید که  می  چیزها را بیان خود این
  . خود برسند  هالکت کنند تا به  می  تحریف یر کتب سا  و ناپایدار آنها را مثل علم  بی مردمان
   گمراهی  مبادا به دانید باحذر باشید که  می  امور را از پیش  این  چون  حبیبان  شما ای پس17   

 ما  دهنده  خداوند و نجات  و معرفت  در فیض بلکه18.  از پایداری خود بیفتید  شده  ربوده دینان بی
  . آمین.  باد باد جالل تا ابداآل  او را از کنون د که کنی  ترقی  مسیح عیسی
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    رسول  یوحنایل اوهرسال
  
  

   نگریستیم  بر آن  آنچه  خود دیده  چشم  و به ایم  شنیده  بود و آنچهء از ابتدا آنچه1    

   و شهادت ایم  را دیده  ظاهر شد و آن و حیات2 .  حیات  کلمه  کرد درباره ا لمس م و دستهای
   دیده از آنچه3.  نزد پدر بود و برما ظاهر شد ه ک  جاودانی دهیم از حیات  شما خبر می  و به دهیم می

در و  ما با پ و اما شراکت.  باشید  داشته  با ما شراکت  تا شما هم نماییم  می  شما را اعالم ایم و شنیده
  . گردد ا خوشی ما کامل ت نویسم  شما می  را به و این4 .  است  مسیح  عیسی با پسرش

  و هیچ   خدا نور است  که نماییم  می  شما اعالم  و به ایم  از او شنیده  که  پیغامی  است و این5   
   سلوک  در ظلمت  در حالیکه  داریم  شراکت  با وی  که اگر گوییم6 .  هرگز نیست  در وی ظلمت

 او در   چنانکه نماییم  می  اگر در نور سلوک لکن7 . کنیم  نمی  عمل  و براستی وییمگ  می  دروغ نماییم می
 .سازد  می  پاک ما را از هر گناه   مسیح  پسر او عیسی  و خون  داریم  با یکدیگر شراکت نور است

 خود   گناهان اگر به9.   در ما نیست  و راستی کنیم می   خود را گمراه  نداریم  گناه  که اگر گوییم8
اگر 10.  سازد  پاک  ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی  تا گناهان  است  و عادل مین او ا  کنیم اعتراف
  .  او در ما نیست  و کالم شماریم  او را دروغگو می ایم  نکرده  گناه  که گوییم

  
  

 کند   گناهی  اگر کسیو.  نکنید  تا گناه نویسم  شما می  را به  این  فرزندان من ای2    

 ما   گناهان  ما و نه  گناهان  بجهت  کفاره و اوست2.   عادل  مسیح  عیسی  نزد پدر یعنی م داری شفیعی
.   داریم  او را نگاه  اگر احکام شناسیم  او را می  که دانیم  می و از این3.  نیز  جهان  تمام  بلکه بجهت فقط

  لکن5.   نیست  راستی  و در وی ست ندارد دروغگو  او را نگاه  و احکام شناسم  گوید او را می  که کسی4
   که دانیم  می  و از این  است  شده  کامل  خدا در وی  محبت الواقع  دارد فی  او را نگاه  کالم  که کسی

 م و دومفصل یک/  اول یوحنا کتاب



1776 

نمود او نیز باید   می  او سلوک  که  طریقی  همین  به مانم  می  در وی  گوید که هرکه6.   هستیم در وی
  . کند سلوک
 را از ابتدا داشتید و   آن  که  کهنه  حکمی  بلکه نویسم  شما نمی  به  تازه حکمی   حبیبان ای7   
 و   در وی  آن  که نویسم  شما می  به  تازه و نیز حکمی8 . از ابتدا شنیدید  که  است کالم   آن  کهنه حکم

  .درخشد  می ن اآل  و نور حقیقی  درگذر است  تاریکی  زیرا که در شما حق است
 .  است  در تاریکی  دارد تا حال  و از برادر خود نفرت  در نور است گوید که  می  که یکس9   

   که اما کسی11.   نیست  در وی  و لغزش  است کن نماید در نور سا  برادر خود را محبت  که و کسی10
  رود زیرا که یداند کجا م رود و نمی  می  راه  و در تاریکی  است  دارد در تاریکی از برادر خود نفرت

  .  است  را کور کرده  چشمانش تاریکی
.   است  شده  او آمرزیده  شما بخاطر اسم  گناهان  زیرا که نویسم  شما می  به  فرزندان ای12   

  نویسم  شما می  به  جوانان ای. شناسید  می  از ابتدا است  زیرا او را که نویسم  شما می  به  پدران ای13
  ای14. شناسید  پدر را می  زیرا که  شما نوشتم ها به  بچه ای. اید  شده شریر غالب بر  از آنجا که

   جهت  از آن  شما نوشتم  به  جوانان ای. شناسید  می  از ابتداست  زیرا او را که  شما نوشتم  به پدران
 در  ا را و آنچهدنی15 .اید  یافته بر شریر غلبه  و  است  خدا در شما ساکن  توانا هستید و کالم که

  زیرا که16.   نیست  پدر در وی  دارد محبت  دنیا را دوست  مدارید زیرا اگر کسی  دوست دنیاست
   از جهان  بلکه  پدر نیست از  و غرور زندگانی  چشم  و خواهش  جسم  از شهوت  در دنیاست آنچه
   ابد باقی کند تا به  می  خدا عمل ه اراد  به  که  کسی  لکن  در گذر است  آن و دنیا و شهوات17 . است
  .ماند می

   دجاالن  هم آید الحال  می  دجال اید که  شنیده  و چنانکه  آخر است  ساعت ها این  بچه ای18   
 از ما نبودند   شدند لکن از ما بیرون19 .  ساعت آخر است  که دانیم  می ناند و از ای بسیار ظاهر شده
.  از ما نیستند  ایشان  همه  رفتند تا ظاهر شود که  بیرون ماندند لکن با ما میبودند  زیرا اگر از ما می

   که  جهت  شما از این  به ننوشتم21 .دانید اید و هرچیز را می  را یافته  مسح  قدوس و اما شما از آن20
  .  نیست تی از راس  دروغ  هیچ دانید و اینکه  را می  آن  از اینرو که دانید بلکه  را نمی راستی

 پدر و پسر را  ه ک  است  دجال آن.  را انکار کند  عیسی  بودن  مسیح  جز آنکه دروغگو کیست22 
 پسر نماید پدر   به  اعتراف  که  ندارد و کسی  پسر را انکار کند پدر را هم  که کسی23 .نماید انکار می

  .را نیز دارد

 دومفصل / نا  اول یوحکتاب
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 شنیدید در   از اول  بماند زیرا اگر آنچه ثابت از ابتدا شنیدید در شما   و اما شما آنچه24   
   او به  که ای  وعده  آن  است و این25 . خواهید ماند پسر و در پدر ثابت بماند شما نیز در  شما ثابت

   شما را گمراه  که  آنانی  درباره  شما نوشتم  را به و این26 .  جاودانی  حیات  یعنی  است ادهما د
 شما را   کسی  ندارید که  و حاجت  است اید ثابت  از او یافته  که  مسح ر شما آنو اما د27. کنند می

   و دروغ دهد و حق است  می  چیز تعلیم  شما را از همه  مسح  خود آن  چنانکه  دهد بلکه تعلیم
  بت در او ثا  فرزندان  ای ناآل28. مانید  می  داد در او ثابت  شما را تعلیم  که  بطوری  پس نیست

اگر 29 .  نشویم  خجل  از وی  ظهورش گام و در هن  باشیم  ظاهر شود اعتماد داشته بمانید تا چون
  .  است  تولد یافته  را بجا آورد از وی  عدالت  هر که دانید که  می  پس  است  او عادل اید که فهمیده

  
  

   شویم  خدا خوانده  تا فرزندان  است  ما داده  پدر به  محبت  نوع  کنید چه مالحظه3    

  ن اآل  حبیبان ای2 .  او را نشناخت شناسد زیرا که ی دنیا ما را نم  جهت  و از این  هستیم و چنین
 او ظاهر   چون  که دانیم  می  بود لکن  خواهیم  آنچه  است  و هنوز ظاهر نشده  خدا هستیم فرزندان

   امید را بر وی  این  که و هرکس3 . دید خواهیم   هست  بود زیرا او را چنانکه شود مانند او خواهیم
  .  است  او پاک سازد چنانکه  می دارد خود را پاک

   شریعت  مخالف  زیرا گناهکند  می  عمل  شریعت آورد برخالف  می  را بعمل  گناه و هرکه4   
   در وی هرکه6.  ت نیس  گناه  هیچ ارد و در وی را برد  او ظاهر شد تا گناهان دانید که و می5 . است
  .شناسد  و نمی  است کند او را ندیده  می  گناه کند و هرکه  نمی  گناه  است ثابت

   است دلآورد عا جا می  را به  عدالت  که  نکند کسی  شما را گمراه  کسی  فرزندان ای7   
   از ابتدا گناهکار بوده س ابلی  زیرا که  است کند از ابلیس  می  گناه  که و کسی8 .  است  او عادل چنانکه
   از خدا مولود شده هر که9 . سازد  را باطل  ابلیس تا اعمال پسر خدا ظاهر شد   جهت و از این.  است
 از خدا   باشد زیرا که تواند گناهکار بوده ماند و او نمی  می  او در وی کند زیرا تخم  نمی  گناه است

 را بجا   عدالت هر که. گردند  ظاهر می  از این  ابلیس ندان خدا و فرز فرزندان10.   است تولد یافته
  .نماید  نمی  برادر خود را محبت  هر که  و همچنین آورد از خدا نیست نمی

 فصل سوم/ نا  اول یوحکتاب
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   مثل نه12 .  نماییم  یکدیگر را محبت ید که شنید  از اول  که  پیغامی  آن  است زیرا همین11   
   اعمال  که  سبب ؟ از این  او را کشت  سبب  و از چه ا کشت شریر بود و برادر خود ر  از آن  که قائن

  نید اگر دنیا از شما نفرت مک  تعجب  برادران من ای13 . نیکو  برادرش  بود و اعمال بیح ق خودش
.  نماییم  می  را محبت  برادران  از اینکه ایم  گشته  حیات  داخل  گذشته  از موت  که دانیم ما می14 .گیرد
 نماید   از برادر خود نفرت هر که15 .  است  ساکن نماید در موت  نمی برادر خود را محبت  هرکه
  . ندارد  در خود ثابت  جاودانی  قاتل حیات  هیچ دانید که  و می  است قاتل

 خود را   ما نهاد و ما باید جان  خود را در راه  او جان  که ایم  را دانسته  امر محبت از این16   
   بیند و رحمت  دارد و برادر خود را محتاج  دنیوی  معیشت  که  کسی لکن17 .  بنهیم برادران  در راه

   نه جا آریم  را به  محبت  فرزندان ای18 ؟  است  خدا در او ساکن  محبت نهخود را از او باز دارد چگو
 خود   و دلهای از حق هستیم   که  دانست  خواهیم و از این19 .  و راستی  در عمل  بلکه و زبان  در کالم

کند زیرا خدا از   می  دل ما ما را مذمت  در هرچه یعنی20   ساخت  خواهیم در حضور او مطمئنرا 
  .داند  و هرچیز را می  ما بزرگتر است دل

   سؤآل و هرچه22   نکند در حضور خدا اعتماد داریم  دل ما ما را مذمت  هرگاه  حبیبان ای21   
   عمل  اوست  پسندیده  آنچه  و به داریم  می  او را نگاه  احکام  که  از آنجهت یابیم  از او می کنیم
   و یکدیگر را محبت  آوریم  ایمان  مسیح  پسر او عیسی  اسم  به  او که  حکم  است و این.  نماییم می
 و از   و او در وی  است ن دارد در او ساک  او را نگاه  احکام و هرکه23 . ما امر فرمود  به  چنانکه اییمنم
  .  است  ما داده  به  که  روح  از آن  یعنی  است  در ما ساکن  که شناسیم  می این
  
  

 از خدا هستند یا  بیازمایید که را ها روح  مکنید بلکه  را قبول  هر روح  حبیبان ای4    

  .اند  رفته  بیرون  جهان  بسیار به  کذبه  انبیای زیرا که.  نه
  . اقرار نماید از خداست  شده  مجسم  مسیح  عیسی  به  که هر روحی:  شناسیم  خدا را می  روح ین ا به2
   که  دجال  روح  است و این.   را انکار کند از خدا نیست  شده  مجسم  مسیح  عیسی  که و هر روحی3

  .  است  در جهان  هم نآید و اآل  او می اید که شنیده

 فصل چهارم/ نا  اول یوحکتاب
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تر  بزرگ  در شماست اید زیرا او که  یافته  غلبه ز خدا هستید و بر ایشان شما ا  فرزندان ای4   
گویند و دنیا   می  دنیوی  سخنان  جهت  از دنیا هستند از این ایشان5 .  است  در جهان  از آنکه است
  ت از خدا نیس شنود و آنکه شناسد ما را می  خدا را می  و هرکه ما از خدا هستیم6. شنود  را می ایشان

  . دهیم  تمییز می  را از این روح حق و روح ضاللت. شنود ما را نمی
نماید   می  محبت  و هرکه  از خداست  محبت  زیرا که  بنماییم  یکدیگر را محبت  حبیبان ای7   

شناسد زیرا  نماید خدا را نمی  نمی  محبت  که و کسی8 شناسد  و خدا را می  است لود شدهاز خدا مو
   جهان  خود را به  خدا پسر یگانه  اینکه  به  است  ما ظاهر شده  خدا به و محبت9 . ستا  خدا محبت

   نمودیم  ما خدا را محبت  آنکه  نه  است  در همین و محبت10 .  نماییم  زیست  وی  تا به  است فرستاده
 اگر   حبیبان ای11 .د شو ما  گناهان  نمود و پسر خود را فرستاد تاکفاره  او ما را محبت  اینکه بلکه

 هرگز خدا را ندید اگر  کسی12 .  نماییم باید یکدیگر را محبت ی نمود ما نیز م  محبت خدا با ما چنین
  .  است  شده  او در ما کامل  و محبت  است  خدا در ما ساکن  نماییم یکدیگر را محبت

و 14.   است  ما داده  خود به از روح   و او در ما زیرا که  ساکنیم  در وی  که دانیم  می از این13   
 اقرار  هرکه15 .شود ب  جهان دهنده  پدر پسر را فرستاد تا نجات  که دهیم  می  و شهادت ایم ما دیده

  ایم  و باور کرده و ما دانسته16 . و او در خدا  است  ساکن  در وی خدا  پسر خداست  عیسی کند که می
 در خدا   است  ساکن  در محبت  و هرکه  است خدا محبت.   است ه خدا با ما نمود  را که  محبتی آن

  .  و خدا در وی  است ساکن
 او   باشد زیرا چنانکه  تا در روز جزا ما را دالوری  است  شده  با ما کامل  در همین محبت17   
 را  وف خ  محبت کامل  بلکه  نیست  خوف در محبت18.   هستیم  همچنین  جهان  ما نیز در این هست
ما او 19 .  است  نشده  کامل دارد در محبت   خوف  که  دارد و کسی  عذاب اندازد زیرا خوف  می بیرون

  نمایم  می  خدا را محبت  گوید که اگر کسی20.  نمود  ما را محبت  او اول  زیرا که نماییم  می را محبت
 ننماید   محبت  است  دیده را که   برادری  که  زیرا کسی  کند دروغگوست و از برادر خود نفرت

   که ایم  یافته  را از وی  حکم و این21  نماید؟  محبت  است  ندیده را که   خدایی  است  ممکن چگونه
  . بنماید نماید برادر خود را نیز محبت  می  خدا را محبت هرکه

  
  

 فصل چهارم/ نا  اول یوحکتاب
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 والد را  هرکه و   است  از خدا مولود شده  است  مسیح  عیسی  دارد که  ایمان هرکه5    

   خدا را محبت  فرزندان  که دانیم  می از این2. نماید  می نماید مولود او را نیز محبت  می محبت
 خدا   محبت  است زیرا همین3 . آوریم  او را بجا می  و احکام نماییم  می  خدا را محبت  چون نماییم می
   بر دنیا غلبه  است  از خدا مولود شده زیرا آنچه4 .  نیست گران او   و احکام  داریم  او را نگاه  احکام که
 یابد؟   بر دنیا غلبه  آنکه کیست5.  ست ما  ایمان  است  ساخته  دنیا را مغلوب  که ای یابد و غلبه می

  .  پسر خداست  عیسی  دارد که مان ای جز آنکه
 و   آب  به  بلکه  فقط  آب  به نه.   مسیح  عیسی  آمد یعنی  و خون  آب  به  او که  است همین6   
   شهادت  هستند که زیرا سه7 .  حق است روح دهد زیرا که  می  شهادت  آنکه  است  و روح خون
   کنیم  را قبول  انسان اگر شهادت9.  هستند  یک  سه  و این  و خون  و آب  روح یعنی8دهند  می

 .  است  داده  پسر خود شهادت ارهرب د  خدا که  شهادت  است  زیرا این  خدا بزرگتر است شهادت
 نیاورد او را دروغگو   خدا ایمان  به  دارد و آنکه  آورد در خود شهادت  پسر خدا ایمان  به آنکه10

  و آن11 .  است  نیاورده ایمان   است  پسر خود داده  خدا درباره  که  شهادتی  زیرا به  است شمرده
  آنکه12 .  در پسر اوست  حیات  و این است   ما داده  به دانی جاو  خدا حیات  که  است  این شهادت

  .  است  را نیافته  پسر خدا را ندارد حیات  را دارد و آنکه پسر را دارد حیات
   جاودانی  حیات اید تا بدانید که  آورده  پسر خدا ایمان  اسم  به  شما که  به  را نوشتم این13   

   هرچه  که  داریم  نزد وی  که  دلیری  آن  است و این14 . بیاورید یمان اسم پسر خدا ا بهدارید و تا 
شنود   ما را می  کنیم  سؤال  هرچه  که و اگر دانیم15 .شنود  ما را می  نماییم او سؤال   اراده برحسب

 را  ناهی گ  برادر خود را بیند که اگر کسی16.  یابیم  می  کنیم  از او درخواست  آنچه  که دانیم  می پس
   به  منتهی  گناهی  هرکه  خواهد بخشید به کند دعا بکند و او را حیات  نباشد می  موت  به  منتهی که

هر 17 . دعا باید کرد  که گویم  نمی آن   بجهت  هست  موت  به  منتهی گناهی.  باشد  نکرده موت
 از خدا   هرکه  که دانیم و می18 .  نیست  موت  به  منتهی  که  هست  گناهی  ولی  است  گناه ناراستی

 شریر او   و آندارد  می  خود را نگاه  از خدا تولد یافت  که  کسی کند بلکه  نمی  گناه  است مولود شده
  اما آگاه20 .  است  دنیا در شریر خوابیده ام و تم  از خدا هستیم  که دانیم و می19 .کند  نمی را لمس
 در   و در حق یعنی  تا حق را بشناسیم  است  داده  ما بصیرت  و به  است  پسر خدا آمده  که هستیم

 فصل پنجم/ نا  اول یوحکتاب
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 خـود را از بتهـا   فرزنـدان ای21 .  جاودانی  حق و حیات  خدای وستا.   هستیم  مسیح پسر او عیسی
  . آمین.  داریـد نگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل پنجم/ نا  اول یوحکتاب
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    رسول یوحنای   دوم رساله
  
  

   محبت  را در راستی  ایشان  که  و فرزندانش  برگزیده ن خاتو  به  پیرم  که من1    

 در مـا   که  راستی بخاطر آن2 .دانند  را می  راستی  که  کسانی  همه  بلکه  فقط  من  و نه نمایم می
  . ابـد خواهـد بود  و با مـا تا بـه  است ساکـن
داوند و پسر پدر در  خ  مسیح  پدر و عیسی  خدای  از جانب  و سالمتی  و رحمت فیض3   
  . با ما خواهد بود  و محبت راستی

ند کن  رفتار می  در راستی  که  تو را یافتم  از فرزندان  بعضی  چونکه بسیار مسرور شدم4   
   تو بنویسم  به  تازه  حکمی  آنکه  نه  دارم  از تو التماس  خاتون  ای نو اآل5 .  یافتیم  از پدر حکم چنانکه
   موافق  که  محبت  است و این6 .  بنماییم ت یکدیگر را محب  که  از ابتداء داشتیم ا که ر  همان بلکه
  .  نماییم  سلوک  شنیدید تا در آن  از اول  که  است  همان  و حکم  بنماییم  او سلوک احکام

  را  در جسمه ظاهر شد  مسیح  عیسی  شدند که  دنیا بیرون  کنندگان بسیار به زیرا گمراه7   
   کردیم  عمل  را که  بدارید مبادا آنچه خود را نگاه8 . ال و دج  کننده  گمراه  است آن. کنند اقرار نمی
 خدا  یست ن  ثابت  مسیح کند و در تعلیم  می  پیشوایی هرکه9 . بیابید  کامل  تا اجرت ید بلکهبرباد ده
 نزد   به اگر کسی10 . پدر و پسر را دارد مد او ه مان  ثابت  مسیح  در تعلیم اما آنکه.   است را نیافته

 او را  زیرا هرکه11  مگویید ت خود مپذیرید و او را تحی  خانه  را نیاورد او را به  تعلیم شما آید و این
  . گردد  شریک  قبیحش  گوید در کارهای تحیت

   بلکه  بنویسم کب کاغذ و مر  به  که  نخواستم  لکن  شما بنویسم  به  که  بسیار دارم چیزهای12 
  . شود  تا خوشی ما کامل  گفتگو نمایم  و زبانی  نزد شما بیایم  به  که امیدوارم
  . آمین. رسانند  می  تو سالم  تو به فرزندان خواهر برگزیده13   

  

 مفصل یک/ نا  دوم یوحکتاب
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    رسول این یوح  سوم رساله
 
  

 دعا   حبیب ای2.  نمایم  می  محبت  او را در راستی  که  حبیب س غای  به  پیرم  که من1    

  زیرا که3.   است  تو کامیاب  جان  چنانکه  باشی  بوده  و تندرست  کامیاب  در هر وجه  که کنم می
   سلوک  تو در راستی  دادند چنانکه  آمدند و بر راستیِ تو شهادت  برادران  چون بسیار شاد شدم

  ای5 .نمایند  می  سلوک  در راستی انمزند فر  که  بشنوم  که  نیست  شادی  از این مرا بیش4 . مایین می
 در حضـور کلیسا  که6  .کنی  می  امانت  به  غریبـان  و خصوصـاً به  برادران  به کنی  می  آنچه حبیب

  نمایی  می  نیکویی  کنی  خدا بدرقه  را بطـور شایستـه  ایشـان  دادند و هرگاه  تو شهادت بـر محبت
   اسـت  بر مـا واجب پـس7 .گیرنـد  نمی ها چیـزی ت رفتنـد و از ام یـرون او ب  اسـم  بجهت یرا کهز
  .  بشویم  راستی  تا شریک  را بپذیریم  اشخاص  چنیـن که

دارد ما را   می  را دوست  بر ایشان  سرداری  که  لکن دیوترِفیس  نوشتم  کلیسا چیزی به8   
   ناشایسته  سخنان  آورد زیرا به  یاد خواهم کند به او می   را که  کارهایی لهذا اگر آیم9 .کند  نمی قبول

   را نیز که پذیرد و کسانی  را خود نمی  برادران  نشده  قانع  این کند و به  می گویی بر ما یاوه
  .کند  می شود و از کلیسا بیرون  می  ایشان خواهند مانع می

 و بدکردار خدا   زیرا نیکو کردار از خداست  نیکویی  به  اقتدا منما بلکه  بدی  به  حبیب ای10   
   شهادت دهند و ما هم  می  شهادت  نیز بر دیمتریوس  و خود راستی  مردم همه11 .  است را ندیده

  .  است  ما راست  شهادت  و آگاهید که دهیم می
.   تو بنویسم  به  و قلم  مرکب  به خواهم  نمی  لکن  تو بنویسم  به  بسیار بود که مرا چیزهای12   

  .  گفتگو کنیم  دید و زبانی  تو را خواهم  زودی  به  که  امیدوارم لکن13
  .  برسان  نام  به  نام  دوستان  مرا به سالم. رسانند  می  تو سالم  به دوستان.  بر تو باد سالم14   

  
  
  

 مفصل یک/  سوم یوحنا کتاب
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   یهودا رساله
  
  

 پدر   در خدای  که انی شدگ  خوانده  به  و برادر یعقوب  مسیح  عیسی یهودا غالم1    

  .باشید می   محفوظ  مسیح  عیسی  و برای حبیب
  . باد  بر شما افزون  و محبت  و سالمتی رحمت2   
   که  ناچار شدم  شما بنویسم  به  عام  نجات  درباره  که  داشتم  تمام  شوق  چون  حبیبان ای3   

   مقدسین بار به  یک  که  ایمانی  آن ید برای کن  تا شما مجاهده  دهم  و نصیحت  شما بنویسم  به ناآل
   مقرر شده  قصاص  این  برای  از قدیم اند که  در خفا درآمده  اشخاص  بعضی زیرا که4.  شد سپرده

 واحد و   آقای  مسیح  و عیسی  نموده  فجور تبدیل  ما را به  خدای  فیض  که دین  بی بودند مردمان
  .اند خداوند ما را انکار کرده

 خداوند   بعد از آنکه دانید که  چیز را دفعه می  هرچند همه  شما را یاد دهم خواهم  می پس5   
   را که و فرشتگانی6 . فرمود  را هالک ایمانان یگر بی بود بار د  بخشیده  مصر رهایی  را از زمین قوم

   در تحت  ابدی نجیرهای نمودند در ز  خود را ترک  حقیقی  مسکن  نکردند بلکه  خود را حفظ ریاست
 نواحی   و سایر بلدان  و غموره  سدوم و همچنین7 .  است  داشته  نگاه  یوم عظیم ص قصا  بجهت ظلمت

   گرفتار شده  ابدی  آتش  بشر دیگر افتادند در عقوبت  زناکار شدند و در پی  چونکه  ایشان آنها مثل
  . مقرر شدند  عبرت بجهت

  سازند و خداوندی  می  نیز جسد خود را نجس  بینندگان  خواب  این مه ه  باوجود این لیکن8   
 جسد   درباره  چون  مالئکه  رئیس اما میکائیل9. زنند  می  تهمت شمارند و بر بزرگان را خوار می

خداوند تو را " گفت   افترا بر او بزند بلکه  حکم  ننمود که کرد جرأت  می  با ابلیس منازعه موسی
   حیوان  مثل زنند و در آنچه دانند افترا می  بر آنچه نمی  اشخاص  این لکن10 ".رماید ف توبیخ

  .سازند اند خود را فاسد می  فهمیده  بالطبع غیرناطق
   غرق  اجرت  بجهت  بلعام اند و در گمراهی  رفته  قائن  راه  به  زیرا که  بر ایشان وای11   

ها هستند   شما صخره  محبتانه های اینها در ضیافت12 .اند ته گش  هالک در مشاجرت قورحاند و  شده

 مفصل یک/  یهودا کتاب
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 از بادها  آب  بی پرورند و ابرهای  می خوف  را بی  خویشتن  که کنند و شبانانی  می  با شما شادی چون
   دریا که  جوشیده و امواج13 .  شده  کنده  و از ریشه  مرده  دوباره میوه  بی  صیفی  و در ختان  شده رانده

   ظلمت ریکی تا  ایشان  برای  هستند که  آواره آورند و ستارگان  برمی  کف  خود را مثل رسوایی
   گفت  خبر داده  اشخاص  همین  بود درباره  از آدم  هفتم  که  خنوخ لکن14 .  مقرر است جاودانی

 را  دینان  بی و جمیع نماید   داوری تا برهمه15 . خود آمد  هزار از مقدسین  خداوند با هزاران اینک"
   گناهکاران  که  زشت  سخنان  کردند و برتمامی  ایشان  که دینی  بی  کارهای  سازد بر همه ملزم
   خود سلوک  شهوات  برحسب  که مندان  و گله کنان اینانند همهمه16 ". او گفتند  خالف  به دین بی
  .پسندند  سود می  را بجهت  مردم  صورتهایگویند و  تکبرآمیز می  خود سخنان  زبان نمایند و به می

   پیش  مسیح  خداوند ما عیسی  رسوالن  که  سخنانی  بخاطر آورید آن  حبیبان اما شما ای17   
   شهوات  برحسب  خواهند آمد که  آخر مستهزئین  در زمان  شما خبر دادند که  به چون18 .اند گفته
 را   روح  هستند که کنند و نفسانی ها پیدا می  تفرقه د کهاینانن19 .دینی خود رفتار خواهند کرد بی

  .ندارند
  . نموده  عبادت القدس  و در روح  خود بنا کرده  اقدس  ایمان  خود را به  حبیبان اما شما ای20   

   حیات ای بر  مسیح  خداوند ما عیسی  دارید و منتظر رحمت  خدا محفوظ  را در محبت خویشتن21
   بیرون  را از آتش و بعضی23 . سازید کنند ملزم  می  مجادله ه را ک و بعضی22 . باشید ه بود جاودانی
  . نمایید آلود نفرت  جسم  کنید و از لباس  رحمت  با خوف  برهانید و بر بعضی کشیده
 خود شما   دارد و در حضور جالل  محفوظ  شما را از لغزش  که  قادر است  او را که ناآل24   
 و   و عظمت  ما را جالل دهنده  واحد و نجات  خدای یعنی25.  فرماید  قایم  عظیم  فرحی  به یبع را بی
  . آمین. باد و تا ابداآل ن باد اآل  و قدرت توانایی

  
  
  
  
  
  
  

 مفصل یک/  یهودا کتاب
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    رسول  یوحنای مکاشفه
  
  

 شود بر  باید زود واقع  می  را که  او داد تا اموری  خدا به  که  مسیح  عیسی مکاشفه1    

  که2 . خود یوحنا  را ظاهر نمود بر غالم  آن  خود فرستاده  فرشته  خود ظاهر سازد و بوسیله المانغ
   که  کسی خوشابحال3 . بود  دیده  که  در اموری  مسیح  عیسی  شهادت  خدا و به  کالم  داد به گواهی

دارند   می  نگاه  است کتوب م  در این  را و آنچه  نبوت  این شنوند کالم  می  که خواند و آنانی می
  .  است  نزدیک  وقت چونکه

 و   هست  بر شما باد از او که  و سالمتی فیض . در آسیا هستند  که  کلیسایی  هفت  بهیوحنا4   
 و   شاهد امین  که  مسیح و از عیسی5 . هستند  وی  تخت  پیش  که  روح آید و از هفت بود و می
نماید و ما را از   می  ما را محبت مر او را که.   است  جهان  پادشاهان  و رئیس  از مردگان زاده نخست
 و   او را جالل  ساخت  و کهنه و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان6  . خود شست  خون  ما به گناهان
  . آمین. باد باد تا ابداآل توانایی

   زدند و تمامی  او را نیزه  که ی او را خواهد دید و آنان آید و هر چشمی  با ابرها می اینک7   
  گوید آن  می" و آخر  و یا اول  الف  هستم من"8 .  آمین! بلی.  خواهند نالید  وی  برای  جهان های امت

  . االطالق آید قادر علی  و بود و می  هست خداوند خدا که
   هستم یح مس  و صبر در عیسی  و ملکوت  در مصیبت  برادر شما و شریک  یوحنا که من9   
و در روز خداوند 10 .  شدم مس پط  به'  مسمی ای  در جزیره  مسیح  عیسی  خدا و شهادت  کالم بجهت
 و یا و   الف من"  گفت  می که11 .  صور شنیدم  صدای  بلند چون  خود آوازی  و از عقب  شدم در روح

 در آسیا هستند   که  کلیسایی  هفت  را به  و آن  بنویس  در کتابی بینی  می آنچه.   و آخر هستم اول
  ".  بفرست  و الئودکیه  و فیالدلفیه  و طیاتیرا و ساردس  و اسمیرنا و پرغامس  افسس  به یعنی

   رو گردانیدم  و چون نمود بنگرم  می  تکلم  با من  را که  آوازی  تا آن  رو برگردانیدم پس12   
 بلند در بر   ردای  را که  پسر انسان  شبیه  چراغدان  هفت و در میان13 .  طال دیدم  چراغدان هفت
 سفید   برف  مثل  پشم  او سفید چون و سر و موی14 . بود  طال بسته  کمربندی  وی  و بر سینه داشت

 مفصل یک/  یوحنای رسول کتاب
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 شود و آواز   تابیده  در کوره  که  صیقلی  مانند برنج و پایهایش15 .  آتش  شعله  او مثل بود و چشمان
   شمشیری  و از دهانش  داشت  ستاره  خود هفت  راست و در دست16 . بسیار بهای آ  صدای او مثل
  .تابد  میش در قوت  بود که  آفتاب  چون اش آمد و چهره  می  تیز بیرون دودمه

   نهاده  خود را بر من  راست  و دست  افتادم  پایهایش  پیش  مرده  مثل  او را دیدم و چون17   
   هستم باد زنده تا ابداآل  و اینک  شدم و مرده18 ".  و آخر و زنده  اول  هستم من!   مباش ترسان"  گفت

   که  و چیزهایی  دیدی  را که  چیزهایی  بنویس پس19 .  است  نزد من  اموات  و عالم ت مو و کلیدهای
   من راست   در دست  را که ای  ستاره سر هفت20 . خواهند شد  بعد از این  را که هستند و چیزهایی

   چراغدان  کلیسا هستند و هفت  هفت  فرشتگان  ستاره اما هفت.  طال را  چراغدان  و هفت دیدی
  .باشند  کلیسا می هفت

  
  

 را   ستاره  هفت گوید او که  را می  بنویس که این  در افسس  کلیسای  فرشته به"2    

 و   تو را و مشقت  اعمال دانم می2 .مدخرا  طال می  چراغدان  هفت ان خود دارد و در می  راست بدست
خوانند و نیستند   می  خود را رسوالن  را که  شد و آنانی توانی  اشرار نمی  متحمل صبر تو را و اینکه

  .  نگشتی  و خسته  کردی  تحمل  من  و بخاطر اسم و صبر داری3   را دروغگو یافتی  و ایشان مودیآز
 از   بخاطر آر که پس5 . ای  کرده  خود را ترک  نخستین محبت   که  بر تو دارم  بحثی لکن"4   

 را از   و چراغدانت آیم  نزد تو می  آور واال بزودی  را بعمل  نخست  و اعمال  کن  و توبه ای کجا افتاده
  ه چنانک  داری  را دشمن  نقوالویان  اعمال  که  را داری  این لکن6 .  نکنی  اگر توبه کنم  می  نقل مکانش

  .  دارم  نیز از آنها نفرت من
 را   او این  آید به  غالب گوید هر که  می  کلیساها چه  به  روح  دارد بشنود که  گوش آنکه"7   
  . بخورد  خداست  فردوس  در وسط  که  حیاتی  از درخت  بخشید که خواهم

 شد   مرده  آخر که و  اول گوید آن  را می  این  که  در اسمیرنا بنویس  کلیسای  فرشته و به"8   
 خود را   را که  و کفر آنانی  دولتمند هستی  لکن دانم  تو را می  و مفلسی  و تنگی اعمال9 .  گشت و زنده

  اینک!   کشید مترس  خواهی  که  زحماتی از آن10.  شیطانند  از کنیسه گویند و نیستند بلکه یهود می
   روز زحمت  ده  شوید و مدت  کرده  تا تجربه د انداخت خواه  از شما را در زندان  بعضی ابلیس
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   دارد بشنود که  گوش آنکه11.   تو دهم  را به  حیات  تا تاج  باش  امین  مرگ  تا به لکن. خواهید کشید
  .  ضرر نخواهد یافت  ثانی  آید از موت  غالب گوید هر که  می  کلیساها چه  به روح

 تیز را   شمشیر دودمه گوید او که  را می  این  بنویس ر پرغامس د  کلیسای  فرشته و به"12   
   و ایمان  داری  مرا محکم  و اسم  در آنجاست  شیطان  تخت  که دانم  تو را می  و مسکن اعمال13. دارد

   شیطان  که  شما در جایی  در میان  انطیپاس شهید امین من  که  در ایامی  هم  نه مرا انکار ننمودی
 متمسکند   که  را داری  در آنجا اشخاصی  که  بر تو دارم  کمی  بحث لکن14 . شد  کشته  است ساکن

 بتها  های  بیندازد تا قربانی  مصادم  سنگی اسرائیل  بنی  در راه  که  را آموخت  باالق  که  بلعام  تعلیم به
   توبه پس16 .اند  را پذیرفته الویان نقو لیم تع  که  را داری  کسانی و همچنین15 .بخورند و زنا کنندرا 
   گوش آنکه17 . کرد  خواهم  جنگ  خود با ایشان  شمشیر زبان  و به آیم  نزد تو می  واال بزودی کن

 داد و   خواهم  وی  به  آید از من مخفی  غالب گوید و آنکه  می  کلیساها چه  به  روح دارد بشنود که
 را   آن  احدی  که  است  جدید مرقوم  اسمی  سنگ  بر آن ه بخشید ک  او خواهم  سفید به سنگی
  . باشد  را یافته  آن داند جز آنکه نمی

   او چون  چشمان گوید پسر خدا که  را می  این  در طیاتیرا بنویس  کلیسای  فرشته و به"18   
 و صبر تو را  ایمان و   و خدمت  و محبت اعمال19.   است  صیقلی  برنج  او چون  و پایهای  آتش شعله
   نامی  ایزابل  زن  آن  که  بر تو دارم  بحثی لکن20.   است  آخر تو بیشتر از اول  اعمال  و اینکه دانم می

  زنا و  مرتکب کند که  اغوا می  داده  مرا تعلیم گوید و بندگان  می  خود را نبیه  که دهی  می را راه
   خود توبه خواهد از زنای  کند اما نمی  تا توبه  دادم  او مهلت و به21 . بتها بشوند های  قربانی خوردن

 مبتال   سخت  مصیبتی کنند به  با او زنا می  را که  و آنانی اندازم  می  او را بر بستری اینک22. کند
ساها  کلی  همه آنگاه.  رسانید  خواهم  قتل  را به و اوالدش23 . نکنند  خود توبه  اگر از اعمال گردانم می

   خواهم  اعمالش  از شما را برحسب  و هر یکی  جگرها و قلوب کننده  امتحان  منم  که خواهند دانست
   شیطان اید و عمقهای  را نپذیرفته  تعلیم  در طیاتیرا هستید و این  شما را که ماندگان  باقی لکن24. داد

   هنگام دارید تا  آنچه  به جز آنکه25  .رمگذا  بر شما نمی اید بار دیگری گویند نفهمیده  می را چنانکه
ها   دارد او را بر امت  نگاه  مرا تا انجام  آید و اعمال  غالب و هر که26.  جویید  تمسک  من آمدن
گر خرد   کوزه های  کوزه  کند و مثل  حکمرانی  آهنین  عصای  را به تا ایشان27 . بخشید  خواهم قدرت

  آنکه29.  بخشید  را خواهم  صبح  او ستاره و به28 . ام از پدر خود یافته نیز   من خواهند شد چنانکه
  .گوید  می  کلیساها چه  به  روح  دارد بشنود که گوش
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 خدا   روح  هفت گوید او که  را می  این  بنویس  در ساردس  کلیسای  فرشته و به"3    

بیدار شو و 2 .  هستی  مرده  ولی ای  زنده  که ی دار  نام  که دانم  تو را می اعمال.  را دارد  ستاره و هفت
.   نیافتم  را در حضور خدا کامل تو  عمل  هیچ  استوار نما زیرا که  فنا است  به  نزدیک  را که مابقی

 مانند دزد   بیدار نباشی  نما زیرا هرگاه  و توبه  کن  و حفظ ای  و شنیده ای  یافته  بیاد آور چگونه پس3
  . شد  نخواهی  بر تو مطلع  من  آمدن  آمد و از ساعت بر تو خواهم

 سفید  اند و در لباس  نساخته  خود را نجس  لباس  که  چند داری  اسمهای  در ساردس لکن"4   
 خواهد شد   سفید ملبس  جامه  آید به  غالب هر که5 . هستند  مستحق د خرامید زیرا که خواهن من با

 او اقرار   و فرشتگان  در حضور پدرم  وی  نام  به  بلکه  ساخت حو نخواهم م  او را از دفتر حیات و اسم
  .گوید  می  کلیساها چه  به  روح  دارد بشنود که  گوش آنکه6.  نمود خواهم

 کلید   که  و حق  قدوس گوید آن  را می  این  که  بنویس  در فیالدلفیه  کلیسای  فرشته و به"7   
  اعمال8 . نخواهد گشود کس بندد و هیچ  می و  نخواهد بست کس  و هیچگشاید  می داود را دارد که

   زیرا اندک  را نتواند بست  آن  کسی  که ام  تو گذارده  روی  پیش  گشاده  دری اینک.  دانم تو را می
  یطان ش  را از کنیسه  آنانی دهم  می اینک9.   مرا انکار ننمودی  اسم  کرده  مرا حفظ  و کالم  داری قوتی
   نمود که  را مجبور خواهم  ایشان اینک. گویند  می  دروغ نامند و نیستند بلکه  خود را یهود می که

 صبر مرا   کالم چونکه10 . ام  نموده  تو را محبت  من  که کنند و بدانند  تو سجده  پایهای بیایند و پیش
 خواهد   مسکون  ربع  بر تمام  که تحان ام  از ساعت  داشت  خواهم  نیز تو را محفوظ  من  نمودی حفظ

   تاج  مبادا کسی ن ک  حفظ  داری  آنچه  پس آیم  می بزودی11 . را بیازماید  زمین  ساکنان امیآمد تا تم
 و دیگر هرگز   ساخت  خواهم  خود ستونی  خدای  آید او را در هیکل  غالب هر که12 .تو را بگیرد

 از   جدید را که  اورشلیم  خود یعنی  شهر خدای  خود را و نام  خدای  و نام  نخواهد رفت بیرون
   گوش آنکه13 .  نوشت  خواهم دید خود را بر وی ج شود و نام  می  نازل  من  خدای  از جانب آسمان

  .گوید  می  کلیساها چه  به  روح دارد بشنود که
 و   و شاهد امین گوید آمین ی را م  این  که  بنویس  در الئودکیه  کلیسای  فرشته و به"14   
 سرد  کاشکه.  ستی ه  گرم  سرد و نه  نه  که دانم  تو را می اعمال15 .  خداست  خلقت  ابتدای  که صدیق
 . کرد  خود قی خواهم  را از دهان سرد تو  و نه  گرم  نه  یعنی  فاتر هستی لهذا چون16 .  یا گرم بودی

 تو   که دانی  و نمی  نیستم  چیز محتاج  هیچ  و به ام  اندوخته لت و دو  دولتمند هستم گویی زیرا می17
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 را   آتش  به  زر مصفای  که کنم  می تو را نصیحت18 .  و فقیر و کور و عریان  هستی نمستمند و مسکی
 تو ظاهر نشود و   عریانی  و ننگ  شوی  سفید را تا پوشانیده  و رخت  تا دولتمند شوی  بخری از من
 و   توبیـخ دارم  می  دوست  را من هر که19 .  یابـی  بینایـی  خود کشیـده ن چشمـا  را تا به سرمـه
 آواز مرا   اگر کسی کوبم  می  بر در ایستاده اینک20.  نما  غیور شو و توبه پس.  نمایم  می تأدیب

.  ورد و او نیـز با مـن خـ  خواهـم  شـام  آمد و با وی  نـزد او درخواهم بشنـود و در را باز کنـد به
   غلبـه  مـن  بنشینـد چنانکه  با من  من  بر تخت  داد کـه  خواهـم  وی  را به  آیـد این  غالب آنکه21

   کلیساها چه  به  روح  دارد بشنود که  گـوش هـر که22.   او نشستـم در خود بر تخت و با پ یافتم
  ".گوید می
 
  

 را   آواز اول  و آن  است  باز شده  در آسمان ای  دروازه  ناگاه  که  دیدم بعد از این4    

   اینجا صعود نما تا اموری به"گوید   می  دیگرباره گفت  می  سخن  کرنا با من  چون  که  بودم  شنیده که
   در آسمان  تختی  که  و دیدم  شدم الفور در روح فی2 ".  تو بنمایم  شود به  باید واقع  بعد از این را که
 و   است  و عقیق  یشم  مانند سنگ  در صورت  نشیننده و آن3 . ای  نشیننده  تخت  و بر آن است  قائم
 و چهار   بیست و گرداگرد تخت4  زمرد دارد  به  منظر شباهت  به  که  در گرد تخت قزحی قوس
 و بر سر   دیدم ه سفید در بر دارند نشست ای  جامه  و چهار پیر که  تختها بیست  و بر آن  است تخت
   پیش  آتشین  چراغ آید و هفت  برقها و صداها و رعدها برمی و از تخت5 .  زرین  تاجهای ایشان
 مانند بلور و در   از شیشه  دریایی  تخت و در پیش6. باشند  خدا می  روح  هفت  که  افروخته تخت
   اول و حیوان7 . پر هستند  چشمان  به  و پس پیش از   که  چهار حیوان  و گرداگرد تخت  تخت میان

   و حیوان  داشت  مانند انسان  صورتی  سوم  و حیوان  مانند گوساله  دوم مانند شیر بود و حیوان
  .  پرنده  مانند عقاب چهارم

 پر   چشمان  به  دارد گرداگرد و درون  بال  از آنها شش  هر یکی  که  چهار حیوان و آن8   
   که  قادر مطلق  خداوند خدای  قدوس  قدوس قدوس"  ایستند از گفتن از نمیروز ب هستند و شبانه
 تا   که نشینی  تخت  آن  به  و سپاس  و تکریم  جالل  حیوانات  آن و چون9 ".آید  و می بود و هست

او  و  نشین  تخت افتند در حضور آن  و چهار پیر می  بیست  آن آنگاه10 خوانند  می  است باد زندهابداآل
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  ای"11 گویند  می  انداخته  تخت  را پیش خود کنند و تاجهای  می  عبادت  است باد زنده تا ابداآل را که
 و  ای  را آفریده  موجودات  تو همه  زیرا که  را بیابی  و قوت  و اکرام  جالل  که خداوند مستحقی

  ". شدند  تو بودند و آفریده  اراده محض
  
  

   و بیرون  از درون  است  مکتوب  را که  کتابی نشین  تخت ت راس  بر دست و دیدم5    

 مستحق  کیست"  کند که  آواز بلند ندا می  به  که  را دیدم  قوی ای و فرشته2.  مهر  هفت  به و مختوم
   و در زیرزمین  و در زمین  در آسمان کس و هیچ3 " را بردارد؟  را بگشاید و مهرهایش  کتاب اینکه

   که کس  زیرا هیچ گریستم  می  بشدت و من4 . نظر کند  را باز کند یا بر آن  کتاب  آن نتوانست
   به  پیران  از آن و یکی5 . نشد  باشد یافت  بر آن ظر کردن یا ن  آن  یا خواندن  کتاب  گشودن شایسته

   آمده غالب   داود است  یهودا و ریشه  از سبط  که  شیری  آن اینک!   مباش گریان"گوید   می من
  . را بگشاید  مهرش  و هفت  تا کتاب است

   است  ایستاده شده  ذبح  چون ای  بره  پیران  و در وسط  و چهار حیوان  تخت  در میان و دیدم6   
  پس7. شوند  می  فرستاده  جهان  تمامی  به  خدایند که  روح  هفت  دارد که  چشم  و هفت  شاخ و هفت

   چهار حیوان  آن  را گرفت  کتاب و چون8 .  است  گرفته نشین  تخت  راست ت را از دس آمد و کتاب
 پر از بخور   زرین های  و کاسه  بربطی  از ایشان  افتادند و هر یکی  حضور بره  و چهار پیر به و بیست
   کتاب مستحق گرفتن"گویند  سرایند و می  جدید می و سرودی9 .  است  مقدسین  دعاهای دارند که
 و  ه خود از هر قبیل  خون  خدا به  را برای  و مردمان  شدی  ذبح  زیرا که  هستی  مهرهایش و گشودن

   و بر زمین  ساختی  و کهنه  ما پادشاهان  خدای  را برای و ایشان10   خریدی  و امت  و قوم زبان
  ". خواهند کرد سلطنت
 بودند   و پیران  و حیوانات گرداگرد تخت   بسیار را که  فرشتگان  صدای  و شنیدم و دیدم11   

   بره  است مستحق"گویند   آواز بلند می  به که12  هزار بود  کرورها کرور و هزاران و عدد ایشان
  ". را بیابد  و برکت  و جالل  و اکرام  و توانایی  و حکمت  و دولت  قوت  که شده ذبح
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 در آنها   و آنچه  و در دریاست و زیرزمین   و بر زمین  در آسمان  را که و هر مخلوقی13   
 باد تا   و توانایی  و جالل  و تکریم  را برکت  و بره نشین تخت"گویند   می  که باشد شنیدم می

  . نمودند  درافتادند و سجده  روی  به  پیران  و آن"! آمین" گفتند  و چهار حیوان14 ".بادابداآل
  
  

 چهار   از آن  یکی  مهر را گشود و شنیدم هفت   از آن  یکی  بره  چون و دیدم6    

   سوارش  سفید که  اسبی  ناگاه  که و دیدم2 ")! و ببین(بیا "گوید   رعد می  مثل  صدایی  به حیوان
  . نماید  و تا غلبه کننده  آمد غلبه  شد و بیرون  بدو داده  دارد و تاجی کمانی

 دیگر  و اسبی4 ")! و ببین(بیا "گوید   می  که نیدم را ش  دوم  را گشود حیوان  مهر دوم و چون3   
 بردارد و تا یکدیگر   را از زمین  سالمتی  بود که  شده  داده  را توانایی  آمد و سوارش  بیرون آتشگون

  . شد  داده  بزرگ  شمشیری  وی را بکشند و به
   و دیدم")! و ببین(بیا "گوید   می  که  را شنیدم  سوم  را گشود حیوان  مهر سوم و چون5   
   را شنیدم  آوازی  چهار حیوان و از میان6.  خود دارد  بدست  ترازویی  سوارش  که  سیاه  اسبی اینک
 و   روغن  دینار و به  یک  جو به  یک  هشت  دینار و سه  یک  به  گندم  یک  هشت یک"گوید   می که

  ".  ضرر مرسان شراب
  و دیدم8 ")! و ببین(بیا "گوید   می  که  را شنیدم  چهارم یوان را گشود ح  مهر چهارم و چون7   

 او   از عقب  اموات  و عالم  است  او موت  اسم  که  سوار شده  بر آن  زرد و کسی  اسبی  اینک که
 و با وحوش   و موت  شمشیر و قحط  شد تا به  داده  زمین  ربع  دو اختیار بر یک  آن آید و به می

  . بکشند زمین
 خدا و   کالم  برای  را که  آنانی  نفوس  دیدم  را گشود در زیر مذبح  مهر پنجم و چون9   
 و   خداوند قدوس ای"گفتند   می  آواز بلند صدا کرده  به که10  بودند  شده  داشتند کشته  که تیشهاد

 از   هر یکی و به11 "؟ کشی  نمی  زمین  ما را از ساکنان  خون  و انتقام نمایی  نمی  انصاف  کی حق تا به
   نمایند تا عدد همقطاران  دیگر آرامی  اندکی  شد که  گفته  ایشان  شد و به  سفید داده ای  جامه ایشان

  . شود  خواهند شد تمام  کشته  ایشان  مثل که
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   پالس  چون  شد و آفتاب  واقع  عظیم ای  زلزله  که  را گشود دیدم  مهر ششم و چون12   
 فرو ریختند مانند   بر زمین  آسمان و ستارگان13   گشت  خون  چون  ماه  گردید و تمام  سیاه پشمی
  و آسمان14. افشاند  خود را می  نارس های  میوه  آمده  حرکت  به  از باد سخت  که  انجیری درخت
و 15 .  گشت  خود منتقل  از مکان زیره و ج  شد و هر کوه  از جا برده  شده  پیچیده  طوماری چون

 و آزاد خود را در   و هر غالم  و جباران  و دولتمندان ساالران  و سپه  و بزرگان پادشاهان زمین
بر ما بیفتید و ما "  گویند که ها می  کوهها و صخره و به16 . کردند  کوهها پنهان های و صخرهها  مغاره

 و   است  او رسیده یرا روز عظیم غضبز17    بره  و از غضب نشین  تخت  آن  سازید از روی را مخفی
  "تواند ایستاد؟  می  که کیست

  
  

 را   چهار باد زمین  ایستاده  زمین  بر چهار گوشه  چهار فرشته  دیدم و بعد از آن7    

   از مطلع  که  دیدم  دیگری و فرشته2 . نوزد  درخت و بر دریا و بر هیچ  دارند تا باد بر زمین باز می
   شد که  داده  بدیشان  که ای  چهار فرشته  آن و به.  را دارد  زنده آید و مهر خدای ی باال م آفتاب
 و دریا و   زمین  به  ضرری هیچ"گوید  می3  . آواز بلند ندا کرده  و دریا را ضرر رسانند به زمین

 را  انو عدد مهرشدگ4 .  مهر زنیم  را بر پیشانی ایشان خود  خدای  مرسانید تا بندگان درختان
  . و چهار هزار مهر شدند  صد و چهل اسرائیل  از جمیع اسباط بنی  که شنیدم

 جاد   هزار و از سبط  دوازده  رؤبین  هزار مهر شدند و از سبط  یهودا دوازده و از سبط5   
  ازده دو  منسی  هزار و از سبط  دوازده  نفْتالیم  هزار و از سبط  اشیر دوازده و از سبط6 . هزار دوازده
 . هزار  یساکار دوازده  هزار و از سبط  دوازده  الوی  هزار و از سبط  دوازده  شمعون و از سبط7 .هزار

 هزار مهر   دوازده  بنیامین  هزار و از سبط  دوازده  یوسف  هزار و از سبط  دوازده  زبولون از سبط8
  .شدند

   را نتواند شمرد از هر امت  ایشان کس یچ ه  که  عظیم  گروهی  اینک  که  دیدم و بعد از این9   
   نخل های  و شاخه  سفید آراسته های  جامه  به  و در حضور بره  تخت  در پیش  و زبان  و قوم و قبیله

   بر تخت  ما را که  خدای نجات"گویند   می  آواز بلند ندا کرده و به10 .اند  ایستاده  گرفته  دست به
   ایستاده  و چهار حیوان  و پیران  در گرد تخت  فرشتگان و جمیع11 ". ست را ا  و بره  است نشسته
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 و   و جالل برکت!  آمین"و گفتند 12  کردند  خدا را سجده  درافتاده  روی  به  تخت و در پیش. بودند
  ". آمین. باد ما را باد تا ابداآل  خدای  و توانایی  و قوت  و اکرام  و سپاس حکمت
 "اند؟  کیانند و از کجا آمده  سفیدپوشان این"   گفت  من  به  شده  متوجه پیران از  و یکی13   

   سخت  از عذاب باشند که  می  کسانی ایشان"   مرا گفت"! دانی خداوندا تو می"   او را گفتم من14
   پیش  جهت از این15. اند  سفید نموده وشو کرده   شست  بره  خون  خود را به آیند و لباس  می بیرون
 را  خود  خیمه نشین  تخت کنند و آن  می  را خدمت  او وی روز در هیکل  خدایند و شبانه  تخت روی

 گرما بر  یچ و ه  نخواهند شد و آفتاب  و تشنه و دیگر هرگز گرسنه16 .  برپا خواهد داشت بر ایشان
  های  چشمه  خواهد بود و به شان ای  شبان  است  تخت  در میان  که ای زیرا بره17 . نخواهد رسید ایشان
  ". خواهد کرد  پاک  را از چشمان ایشان  خواهد نمود و خدا هر اشکی  را راهنمایی  ایشان  حیات آب

  
  

 . شد  واقع  در آسمان  ساعت  نیم  به  قریب  را گشود خاموشی  مهر هفتم و چون8    
و 3.  شد  کرنا داده  هفت  ایشان به  اند که  در حضور خد ایستاده  را که  فرشته  هفت و دیدم2

   را به  شد تا آن  طال و بخور بسیار بدو داده  بایستاد با مجمری  نزد مذبح  دیگر آمده ای فرشته
 با   فرشته و دود بخور از دست4 . بدهد  است  تخت  پیش  طال که  بر مذبح  مقدسین  جمیع دعاهای
 را   آن  مذبح  از آتش  مجمر را گرفته  فرشته  آن پس5 .  در حضور خدا باال رفت  مقدسین دعاهای

  . گردید  حادث  و صداها و رعدها و برقها و زلزله  انداخت  زمین سوی پر کرد و به
   اولی و چون7 . نمودند ند خود را مستعد نواختن کرنا را داشت  هفت  که ای  فرشته و هفت6   
   شد و ثلث  ریخته  زمین سوی  گردید و به  واقع ه شد  آمیخته  با خون  و آتش  تگرگ بنواخت
  . شد  و هر گیاه سبز سوخته  سوخته درختان
   دریا افکنده  به  شده  افروخته  آتش  به  بزرگ  کوهی  مثال  ناگاه  که  بنواخت  دوم و فرشته8   

   کشتیها تباه د و ثلث داشتند بمردن  جان  که  دریایی  مخلوقات و ثلث9 . گردید  دریا خون شد و ثلث
  .گردید
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   از آسمان  شده  افروخته  چراغی  چون  عظیم ای  ستاره  ناگاه  نواخت  سوم  فرشته و چون10   
  خوانند و ثلث  می  را افسنتین  ستاره  آن و اسم11.  افتاد  آب های  نهرها و چشمه فرود آمد و بر ثلث

  . بود مردند  شده  تلخ  که یار از آبهایی بس  و مردمان  گشت  مبدل  افسنتین آبها به
 رسید تا   صدمه  ستارگان  و ثلث  ماه  و ثلث  آفتاب  ثلث  و به  بنواخت  چهارم و فرشته12   

   و شنیدم  را دیدم و عقابی13 .نور شد  بی  همچنین  شب ز و ثلث رو  گردید و ثلث  آنها تاریک ثلث
   بسبب  زمین  بر ساکنان  وای  وای وای"گوید  ز بلند می آوا پرد و به  می  آسمان  در وسط که

  ".باید بنوازند  می  که ای  فرشته  آن سه  دیگر کرنای صداهای
  
  

   کلید چاه بود و  افتاده  را دیدم که بر زمین ای  ستاره  نواخت  پنجم  فرشته و چون9  

   باال آمد و آفتاب  از چاه  عظیم د تنوری دو  چون  را گشاد و دودی و چاه هاویه2 . شد  بدو داده هاویه
   قوت  چون  آنها قوتی  برآمدند و به  زمین  دود ملخها به و از میان3 .  گشت  تاریک و هوا از دود چاه

   هیچ  به  و نه  زمین  گیاه  به  ضرر نرسانند نه  شد که  گفته و بدیشان4 . شد  داده  زمین عقربهای
   آنها داده و به5 . خود ندارند ر خدا را بر پیشانی مه  که  مردمانی  آن  به  بلکه  درختی  به  و نه سبزی
بود    عقرب  اذیت  آنها مثل  بدارند و اذیت  معذب  ماه  پنج  تا مدت  را نکشند بلکه  ایشان شد که
 و  واهند یافت را نخ  خواهند کرد و آن  طلب موت  مردم  ایام و در آن6 . زند  را نیش  کسی  که وقتی
  .  خواهد گریخت  از ایشان  اما موت  خواهند داشت  موت تمنای

   تاجهای  مثل  بود و بر سر ایشان  جنگ  برای  شده  آراسته  اسبهای  ملخها چون و صورت7   
 و   زنان  موی  داشتند چون و مویی8.  بود  انسان  صورت  شبیه  ایشان های  طال و چهره شبیه

   بالهای  و صدای  آهنین  جوشنهای و جوشنها داشتند چون9 . بود  شیران  مانند دندانهای نادندانهایش
 عقربها با نیشها  و دمها چون10 . تازند  همی  جنگ  به  که بسیار  اسبهای های  ارابه  صدای  مثل ایشان

  و بر خود پادشاهی11. د نماین  را اذیت  مردم  ماه ج پن  تا مدت  بود که  آنها قدرت داشتند و در دم
 . خوانند  او را اپلیون ر یونانی و د  است'  مسمی  ابدون  به  در عبرانی  که  است الهاویه  ملک داشتند که

  .آید  می  دیگر بعد از این  دو وای اینک.   است  گذشته  وای یک12
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   در حضور خداست  که طالیی   مذبح  چهار شاخ  از میان  آوازی  ناگاه  که  بنواخت  ششم و فرشته13 
 بر نهر   را که  چهار فرشته آن"گوید   کرنا بود می  صاحب  که  ششم  فرشته  آن  به که14  .شنیدم
   و سال  و روز و ماه  ساعت  برای  که  چهار فرشته  آن پس15 ".  کن اند خالص  بسته  فرات عظیم
   دویست و عدد جنود سواران16 . یافتند د خالصی را بکشن  مردم  ثلث اند تا اینکه  مهیا شده معین

  .  را شنیدم  عدد ایشان هزار هزار بود که
   و آسمانجونی  آتشین  جوشنهای  که  را در رؤیا دیدم  و سواران ایشان  اینطور اسبان و به17   

   بیرون ریت و دود و کب  آتش  و از دهانشان  است  سر شیران  چون  اسبان  دارند و سرهای و کبریتی
   هالک  مردم آید ثلث برمی   از دهانشان  که  و دود و کبریت  آتش  بال یعنی  سه از این18 .آید می

   که  مارهاست  آنها چون  دمهای  زیرا که  است  ایشان  و دم  در دهان  اسبان  قدرت زیرا که19 .شدند
   نگشتند از اعمال  بالیا کشته  این  به  که و سایر مردم20 .کنند  می  آنها اذیت  دارد و بهسرها

   را که  و چوب  و سنگ  و برنج  طال و نقره  دیوها و بتهای  عبادت  نکردند تا آنکه  خود توبه دستهای
  ها و جادوگریها و زنا و دزدیهای و از قتل21 . کنند  ندارند ترک  و خرامیدن  و شنیدن  دیدن طاقت

  . نکردند خود توبه
  
  

 دربر   ابری شود که  می  نازل  از آسمان  را که  زورآور دیگری  فرشته یدمو د10    

  و در دست2.   آتش ای ستونه  مثل  و پایهایش  آفتاب  مثل اش  و چهره  بر سرش قزحی دارد و قوس
  و به3 . نهاد  خود را بر زمین  چپ  خود را بر دریا و پای  راست  دارد و پای  گشوده ای خود کتابچه

و 4.  گفتند  خود سخن  صداهای عد به ر  صدا کرد هفت  شیر صدا کرد و چون  غرش آواز بلند چون
گوید   می  که  شنیدم  از آسمان  آوازی آنگاه.   بنویسم  که  گفتند حاضر شدم  رعد سخن  هفت چون

  ".  و آنها را منویس  رعد گفتند مهر کن  هفت آنچه"
   آسمان سوی  خود را به  راست  دست  دیدم  ایستاده ریا و زمین بر د  که ای  فرشته و آن5   

 و   است  در آن  را که  و آنچه  آسمان  که  است باد زنده تا ابداآل  او که  خورد به قسم6  .بلند کرده
   زمانی بعد از این"   آفرید که  است  در آن  را که  و دریا و آنچه  است  در آن را که   و آنچه زمین

 خواهد   اتمام باید بنوازد سر خدا به  کرنا را می  چون  هفتم  فرشته  صدای  در ایام بلکه7 خواهد بودن
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 بار دیگر   بودم  شنیده  از آسمان  که  آوازی و آن8 ". داد  خود انبیا را بشارت  بندگان رسید چنانکه
 بر دریا و   که ای  فرشته  دست را از  گشاده برو و کتابچه"گوید   می  کرده  مرا خطاب  که شنیدم
  ". بگیر  است  ایستاده زمین

بگیر و "  او مرا گفت.  بدهد  من  را به  کتابچه  که  گفتم  وی  به  رفته  نزد فرشته  به پس9   
  پس10 ". خواهد بود  شیرین  عسل  چون  در دهانت  خواهد نمود لکن  را تلخ  اندرونت بخور که
  خورده   چون  بود ولی  شیرین  عسل  مثل  در دهانم  که  خوردم  گرفته شته فر  را از دست کتابچه
 بسیار را  ها و زبانها و پادشاهان  و امت باید تو اقوام می"   که و مرا گفت11 . گردید  تلخ  درونم بودم
  ".  کنی نبوت

  
  

 و  مذبح خدا و  برخیز و قدس"   شد و مرا گفت  داده  من  عصا به  مثل ای و نی11    

 را   انداز و آن  را بیرون و صحن خارج قدس2 . نما کنند پیمایش  می  عبادت آن در   را که آنانی
  و به3 . خواهند نمود  پایمال  و دو ماه  را چهل  و شهر مقدس  است  شده ها داده  امت  به مپیما زیرا که

  ". نمایند  روز نبوت  و شصت دویست هزار و   مدت  در بر کرده  پالس  داد که دو شاهد خود خواهم
و اگر 5 .اند اده ایست  در حضور خداوند زمین  که  و دو چراغدان  زیتون اینانند دو درخت4   
گیرد و   را فرو می  ایشان  دشمنان  بدر شده  از دهانشان  رساند آتشی  اذیت  بخواهد بدیشان کسی
 دارند تا در   آسمان  بستن  به اینها قدرت6.  شود ته باید کش  دارد بدینگونه  ایشان  قصد اذیت هر که
 را هر   نمایند و جهان  تبدیل  خون  آنها را به  بر آبها دارند که  نبارد و قدرت  باران  نبوت ایشان ایام
  . بالیا مبتال سازند  انواع  بخواهند به گاه

   جنگ آید با ایشان  برمی اویه از ه  که  وحش  رسانند آن  اتمام  خود را به  شهادت و چون7   
   که  در شارع عام شهر عظیم  ایشان و بدنهای8 .  را خواهد کشت  و ایشان  خواهد یافت  غلبه کرده
 خواهد   گشت  نیز مصلوب  خداوند ایشان  که  جایی  است'  و مصر مسمی  سدوم  به  معنی روحانی به

کنند و   می  نظاره  روز و نیم  را سه  ایشان ها بدنهای  و امت و زبانها  و قبایل  از اقوام و گروهی9. ماند
   و شادی  خوشی  بر ایشان  زمین و ساکنان10 .قبر سپارند   را به  ایشان  بدنهای دهند که  نمی اجازت
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   را معذب  زمین  ساکنان  دو نبی  این کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد از آنرو که می
  .ساختند
 خود ایستادند و   بر پایهای  درآمد که  از خدا بدیشان  حیات  روح  روز و نیم و بعد از سه11   

گوید   می  بدیشان  شنیدند که  بلند از آسمان و آوازی12 .  فرو گرفت  عظیم  را خوفی بینندگان ایشان
و در 13.  را دیدند ن ایشا  باال شدند و دشمنانشان  آسمان  در ابر به  پس". اینجا صعود نمایید به"

 هزار نفر از   گردید و هفت  از شهر منهدم  یک  ده  که  گشت  حادث  عظیم ای  زلزله  ساعت همان
  وای دوم14 . را تمجید کردند  آسمان  خدای ه گشت  ترسان ماندگان  شدند و باقی  هالک زلزله

  .آید  می  بزودی  وای سوم اینک.   است درگذشته
  سلطنت"گفتند   می  شد که  واقع  بلند در آسمان  صداهای  ناگاه  که  بنواخت ای و فرشته15   
 و چهار   بیست و آن16 ". خواهد کرد باد حکمرانی او شد و تا ابداآل  از آن خداوند ما و مسیح جهان
فتند و گ17 . کردند  خدا را سجده  درافتاده  روی اند به  خود نشسته  در حضور خدا بر تختهای پیر که

 خود را   عظیم  قوت  زیرا که  و بودی  هستی  که  خداوند خدای قادر مطلق  ای کنیم تو را شکر می"
   تو ظاهر گردید و وقت  شدند و غضب ها خشمناک و امت18 .  پرداختی  سلطنت  به  گرفته ستبد

 خود   نام  و ترسندگان ن انبیا و مقدسا  خود یعنی  شود و تا بندگان  داوری  رسید تا بر ایشان مردگان
  ".  را فاسد گردانی  زمین  و مفسدان  دهی  اجرت  بزرگ  و چه  کوچک را چه

 او ظاهر شد و برقها   او در قدس  عهدنامه  و تابوت  گشت  مفتوح  خدا در آسمان و قدس19   
  . شد  حادث  و تگرگ عظیمی و صداها و رعدها و زلزله

  
  

 زیر   را دربر دارد و ماه  آفتاب  که  ظاهر شد زنی مان در آس  عظیم و عالمتی12    

 فریاد   زاییدن  و عذاب  از درد زه  بوده و آبستن2  . است  ستاره  از دوازده  تاجی  و بر سرش پایهایش
   او را هفت  که  بزرگ آتشگون  اژدهای  اینک  پدید آمد که  دیگر در آسمان و عالمتی3. آورد برمی

 آنها را بر   را کشیده  آسمان  ستارگان  ثلث و دمش4 . افسر  هفت  بود و بر سرهایش  شاخ سر و ده
 پسر  پس5 . بزاید فرزند او را ببلعد ا چونزایید بایستاد ت  می  که  زن  آن و اژدها پیش.   ریخت زمین
  ه ب د و فرزندش خواهد کر  حکمرانی  آهنین  عصای  را به  زمین های  امت  همه  را زایید که ای نرینه

 فصل دوازدهم/  یوحنای رسول کتاب
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 از خدا مهیا   وی  برای  در آنجا مکانی  فرار کرد که  بیابان  به و زن6 . شد  او ربوده نزد خدا و تخت
  . روز بپرورند  و شصت ار و دویست هز  تا او را مدت  است شده

   کردند و اژدها و فرشتگانش  با اژدها جنگ  و فرشتگانش  شد میکائیل  جنگ و در آسمان7   
   بزرگ و اژدهای9.  نشد  یافت  دیگر در آسمان شان ای  جای  نیافتند بلکه  غلبه ولی8 . کردند جنگ

 را   مسکون  ربع  تمام  که  است'  مسمی  و شیطان  ابلیس  به  که  مار قدیمی  آن  شد یعنی انداخته
  . شدند  انداخته  با وی  شد و فرشتگانش  انداخته او بر زمین. فریبد می

 ما و   و سلطنت خدای  و قوت  نجات اکنون"گوید   می  که  شنیدم  بلند در آسمان و آوازی10   
 ما بر  روز در حضور خدای  شبانه  ما که  مدعی برادران  آن  او ظاهر شد زیرا که  مسیح قدرت
 خود بر او   شهادت  و کالم  بره  خون  بوساطت و ایشان11 . شد  زیر افکنده کند به  می عوی د ایشان
 آنها شاد باشید   آسمانها و ساکنان  ای  جهت از این12.  نداشتند  خود را دوست  آمدند و جان غالب
  که داند  می  چون  عظیم  با خشم  است  نزد شما فرود شده  به  ابلیس  و دریا زیرا که  بر زمین وای

  ". دارد  قلیل زمانی
 بود جفا   را زاییده  نرینه فرزند  که  زن  شد بر آن نده افک  بر زمین  اژدها دید که و چون13   

 او را از   که  خود پرواز کند جایی  مکان  به  بیابان  شد تا به  داده  زن  به  بزرگ  عقاب و دو بال14 .کرد
   زن  خود در عقب و مار از دهان15 .کنند  می  پرورش  زمان  و نصف ن و دو زما  مار زمانی نظر آن

 خود را   دهان  کرد و زمین  را حمایت  زن و زمین16 . او را فرو گیرد  تا سیل  ریخت  رودی چون  آبی
 تا با   رفت  نموده  غضب و اژدها بر زن17 . فرو برد  خود ریخت دها از دهان اژ  رود را که  آن گشاده
  . کند دارند جنگ  می نگاه را  کنند و شهادت عیسی  می  خدا را حفظ  احکام  او که ماندگان ذریت باقی

  
  

   شاخ  ده آید که  از دریا باال می  وحشی و دیدم.  بود و او بر ریگ دریا ایستاده13    

   را که  وحش و آن2 .  کفر است  نامهای  و بر سرهایش افسر  ده  سر دارد و بر شاخهایش و هفت
 و   خویش و اژدها قوت.  شیر  دهان ثل م  و دهانش  خرس  پای  مثل  بود و پایهایش  مانند پلنگ دیدم
 شد و از   کشته  موت  تا به  که  را دیدم  از سرهایش و یکی3 . داد  وی  به  عظیمی  خود و قوت تخت
   اژدها را که و آن4 . افتادند  در حیرت  وحش  این پی در   و تمامی جهان  شفا یافت  مهلک  زخم آن
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 و   وحش  مثل کیست «  گفتند که  کرده  را سجده کردند و وحش   بود پرستش  داده  وحش  به قدرت
  » کند؟ تواند جنگ  می  با وی  که کیست
   مدت  او عطا شد که  به کند و قدرتی  می  کبر و کفر تکلم  به  شد که  داده  دهانی  وی و به5   
 او و  مه او و خی بر اسم بر خدا گشود تا   کفرهای  خود را به  دهان پس6 . کند  عمل  و دو ماه چهل
 یابد و   غلبه  کند و بر ایشان  جنگ  با مقدسین  شد که  داده  وی و به7 . کفر گوید  آسمان سکنه
   نامهای  که  جز آنانی  جهان  ساکنان و جمیع8 . بدو عطا شد  و امت  و زبان قوم و   بر هر قبیله تسلط
.  او را خواهند پرستید  است توب بود مک  شده  ذبح عالم   از بنای  که ای  بره  در دفتر حیات ایشان

   شمشیر قتل  به  رود و اگر کسی  اسیری  اسیر نماید به اگر کسی10 .نود دارد بش  گوش اگر کسی9
  .  مقدسین  صبر و ایمان در اینجاست.  گردد  شمشیر کشته باید او به کند می
 و   داشت  بره  شاخهای  مثل آید و دو شاخ ال می با  از زمین  را که  دیگری  وحش و دیدم11   

 و  کند و زمین  می  عمل  در حضور وی  قدرت وحش نخست و با تمام12 .نمود  می مانند اژدها تکلم
و 13 . بپرستند  شفا یافت  مهلک ز زخم ا  را که  نخست  وحش دارد که  وامی  را بر این  آن سکنه

و 14 . فرود آورد  زمین  به حضور مردم در   را نیز از آسمان آتشآورد تا   می  بعمل معجزات عظیمه
   آنها را در حضور وحش  شد که  داده  وی  به  که  معجزاتی  آن کند به  می  را گمراه  زمین ساکنان
دن زخم شمشیر  بعد از خور  که  وحش  را از آن  صورتی گوید که  می  زمین  ساکنان و به. بنماید
   وحش  صورت  بخشد تا که  را روح  صورت وحش  آن  شد که  داده  وی و به15 .سازند نمود ب زیست
 را از  و همـه16 . گـردد  نکند کشته  را پرستش حش و  صورت  هر که  کند که گوید و چنان  سخن

ـا  ی  راسـت  بر دسـت دارد که  وامـی  و آزاد بـر ایـن کبیـر و صغیـر و دولتمنـد و فقیـر و غـالم
   که  نتواند کرد جز کسی  خرید و فروش کس  هیچ و اینکه17 . گذارند ـر پیشانـی خـود نشانـیب

   فهـم  هـر که پـس.   است در اینجا حکمت18 . باشد  را داشته  وحش  عدد اسـم یا  اسم  یعنی نشان
  .  است ش و ش  ششصد و شصت  و عددش  است  عدد انسان  را بشمارد زیرا که دارد عدد وحش
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 و   صد و چهل  و با وی  است  ایستاده  صهیون  بر کوه  بره  اینک  که و دیدم14    

   از آسمان و آوازی2 .دارند  می  خود مرقوم بر پیشانی پدر او را   او و اسم  اسم چهار هزار نفر که
 مانند آواز   شنیدم  که  آوازی  و آن  بسیار و مانند آواز رعد عظیم  آواز آبهای  مثل شنیدم
   سرودی  و پیران  و چهار حیوان و در حضور تخت3 . خود را بنوازند  بربطهای ود که ب نوازان بربط

 از   و چهار هزار که  صد و چهل  سرود را بیاموزد جز آن  آن  نتوانست کس سرایند و هیچ جدید می
   هستند و آنانند که  باکره  نشدند زیرا که لوده آ  با زنان  که اینانند آنانی4 . بودند ده ش  خریده جهان
   خدا و بره تا نوبر برایاند   شده  خریده  مردم کنند و از میان  می رود متابعت  را هر کجا می بره

  . هستند عیب  بی  نشد زیرا که  یافت  دروغی و در دهان ایشان5 .باشند
 را دارد تا   جاودانی کند و انجیل پرواز می   آسمان  در وسط  که  دیگر را دیدم ای و فرشته6   
از خدا "گوید   آواز بلند می و به7 دهد   بشارت  و قوم  و زبان یله و قب  را از هر امت  زمین ساکنان

 و   و زمین  آسمان  او را که پس.   است  داوری او رسیده  زمان بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که
  ". کنید ا آفرید پرستش ر  آب های دریا و چشمه

   از خمر غضب زنای  که  عظیم  شد بابل منهدم"   گفت  او آمده  دیگر از عقب ای و فرشته8   
  ".ها را نوشانید  امت خود جمیع

 او   و صورت  وحش اگر کسی"گوید   آواز بلند می  به  دو آمده  این  از عقب  سوم و فرشته9   
 در  او نیز از خمر غضب خدا که10 . خود پذیرد  یا دست پیشانی او را بر   کند و نشان را پرستش

   و در حضور بره  خواهد نوشید و در نزد فرشتگان مقدس  است  شده  بیغش آمیخته  وی  خشم پیاله
   که  آنانی پس. رود باد باال می تا ابداآل و دود عذاب ایشان11 . خواهد شد  معذب  و کبریت  آتش به

 ". ندارند روز آرامی  او را پذیرد شبانه  اسم  نشان کنند و هر که  می و را پرستش ا  و صورت وحش
  .نمایند  می  را حفظ  عیسی  خدا و ایمان  احکام  که  صبر مقدسین در اینجاست12

   که  خوشحالند مردگانی  از کنون  که بنویس"گوید   می  که  شنیدم  را از آسمان و آوازی13   
  ".رندمی در خداوند می

   ایشان  از عقب  ایشان  یابند و اعمال  خود آرامی  تا از زحمات بلی"گوید   می  و روح  
  ".رسد می

 فصل چهاردهم/  یوحنای رسول کتاب
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   تاجی  که  نشسته  پسر انسان  مثل  سفید پدید آمد و بر ابر کسی  ابری  اینک  که و دیدم14   
 آواز بلند   به  آمده یرون ب  دیگر از قدس ای و فرشته15 .  تیز است  داسی شاز طال دارد و در دست

 و   حصاد رسیده  زیرا هنگام  بیاور و درو کن  خود را پیش داس"  کند که  را ندا می  ابرنشین آن
  . شد  درویده  آورد و زمین  خود را بر زمین  داس و ابرنشین16 ".  است  شده  خشک  زمین حاصل

 .  تیز داشت  آمد و او نیز داسی رون بی  است  در آسمان  که  دیگر از قدسی ای و فرشته17   
   صاحب  آواز بلند ندا در داده  به  شده  بیرون  از مذبح  است  مسلط  بر آتش  دیگر که ای و فرشته18

   زیرا انگورهایش  را بچین  مو زمین های  آور و خوشه  تیز خود را پیش داس"  داس تیز را گفت
 را در   آن  را چیده  زمین  آورد و موهای د را بر زمین داس خو  فرشته  آن پس19 ".  است رسیده

 از   پا بیفشردند و خون  شهر به  را بیرون و چرخشت20 . خشت عظیم غضب خدا ریختچر
  . شد  جاری  هزار و ششصد تیر پرتاب  مسافت  به  اسبان  دهن  تا به چرخشت

  
  

   که ای  فرشته هفت   یعنی  دیدم  در آسمان  و عجیبی و عالمت دیگر عظیم15    

  و دیدم2 .  است  رسیده  انجام  به ب الهی آنها غض  به  هستند زیرا که  آخرین  دارند که  بالیی هفت
   او و عدد اسم او غلبه  و صورت  بر وحش  را که  و کسانی  آتش  به  مخلوط  از شیشه  دریایی مثال
 خدا و سرود   بنده سرود موسی3 .  گرفته  را بدست خدا  و بربطهای  ایستاده  شیشه یابند بر دریای می
 و  عدل!   قادر مطلق  خداوند خدای  تو ای  اعمال  است  و عجیب عظیم"گویند  خوانند و می  را می بره

 تو را   نام  که  از تو نترسد خداوندا و کیست  که کیست4! ها  امت  پادشاه  تو ای  راههای حق است
 خواهند   در حضور تو پرستش ها آمده  امت  و جمیع  هستی  تو تنها قدوس تمجید ننماید؟ زیرا که

  "!  است  تو ظاهر گردیده  احکام کرد زیرا که
   که ای  فرشته و هفت6 . شد  گشوده  در آسمان  شهادت  قدس خیمه  که  دیدم و بعد از این5   
 . آمدند بیرون  بسته کمربند زرین   به ن و کمر ایشا  دربر کرده  و روشن  پاک  بال داشتند کتانی هفت

 تا   خدا که  داد پر از غضب  زرین  پیاله  هفت  فرشته  هفت  آن  به  چهار حیوان  از آن و یکی7
   هفت  آن  بالی و تا هفت9 . او پر دود گردید  خدا و قوت ل از جال و قدس8 .  است باد زندهابداآل
  . درآید  قدس  به توانست ن کس  نرسید هیچ  انجام  به فرشته

 فصل پانزدهم/  یوحنای رسول کتاب
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  گوید که  می  فرشته  هفت  آن  به  قدس  از میان  که  بلند شنیدم و آوازی16    

  ". بریزید  غضب خدا را بر زمین  پیاله بروید هفت"
   وحش  نشان  که  و بد بر مردمانی  زشت  و دمل  ریخت  خود را بر زمین  پیاله  رفته و اولی2   

  . آمد  بیرونپرستند  می او را دارند و صورت
 و هر   گشت  مبدل  مرده  خون  مثل  خون  به  آن  که  دریا ریخت  خود را به  پیاله و دومین3   

  . در دریا بود بمرد  که از چیزهایی  نفْس زنده
 آبها را  و فرشته5 . شد  و خون  ریخت  آب های  چشمه خود را در نهرها و  پیاله و سومین4   
  چونکه6  . کردی  حکم  چنین  زیرا که  قدوس  ای  و بودی  هستی  تو که عادلی"گوید  ی م  که شنیدم
   که و شنیدم7 ". مستحقند  بنوشند زیرا که  که  دادی  خون  و انبیا را ریختند و بدیشان  مقدسین خون
  ".  است  تو حق و عدل  داوریهای  قادر مطلق  خداوند خدای ای"گوید   می مذبح

   آتش  را به  مردم  که شد  داده  آن  و به  ریخت  خود را بر آفتاب  پیاله هارمینو چ8   
 دارد   بالیا قدرت  بر این  خدا که  آن  اسم  شدند و به  شدید سوخته  حرارت  به و مردم9 .بسوزاند

  . نکردند تا او را تمجید نمایند کفر گفتند و توبه
 خود   و زبانهای  گشت  او تاریک  و مملکت  ریخت  وحش  خود را بر تخت  پیاله و پنجمین10   

  گفتند و از اعمال  خود کفر می  دردها و دملهای سبب  به  آسمان  خدای و به11 .گزیدند را از درد می
  . نکردند خود توبه

   که  پادشاهانی  خشکید تا راه  و آبش  ریخت  خود را بر نهر عظیم فرات  پیاله و ششمین12   
   نبی  و از دهان  وحش  اژدها و از دهان  از دهان  که و دیدم13 .آیند مهیا شود  می رق آفتابز مشا

   معجزات  دیوها هستند که  آنها ارواح زیرا که14. آیند  می  وزغها بیرون  چون  روح خبیث  سه کاذب
 روز   جنگ آن  برای را کنند تا ایشان  می  خروج  مسکون  ربع  تمام سازند و بر پادشاهان ظاهر می

  . آورند  فراهم  قادر مطلق عظیم خدای
 دارد مبادا   رخت خود را نگاه  بیدار شده  که  کسی خوشابحال!  آیم  دزد می  چون اینک"15   
  ". او را ببینند  رود و رسوایی  راه عریان

  . آوردند همخوانند فرا  می  حارمجدون  را در عبرانی  آن  که  موضعی  را به و ایشان16   
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 بدر   از تخت  قدس آسمان  بلند از میان  و آوازی  خود را بر هوا ریخت  پیاله و هفتمین17   
   شد آن  عظیم ای  گردید و زلزله و برقها و صداها و رعدها حادث18 "! شد تمام"   که  گفت آمده

  و شهر بزرگ19.  بود  نشده ظمت و ع  شدت  این  به ای  زلزله  بر زمین  انسان  آفرینش  از حین چنانکه
   در حضور خدا بیاد آمد تا پیاله  بزرگ  شد و بابل ها خراب  امت  و بلدان  گشت  منقسم  قسم  سه به
و تگرگ 21   گشت هها نایاب و کو  گریخت و هر جزیره20 .آلود خشم خود را بدو دهد مر غضبخ

 خدا را   تگرگ  صدمه سبب  به  بارید و مردم  مردم بر  بود از آسمان  من  یک  وزن  گویا به  که بزرگ
  . بود  سخت نهایت  بی اش  صدمه کفر گفتند زیرا که

  
  

   خطاب  من  را داشتند آمد و به  پیاله  هفت  که ای  فرشته  هفت  از آن و یکی17    

  . دهم  تو نشان  به  است  بسیار نشسته  بر آبهای  را که  بزرگ  فاحشه  آن بیا تا قضای"   گفت کرده
 مرا در  پس3 ". شدند  او مست  از خمر زنای  زمین  با او زنا کردند و ساکنان  جهان  پادشاهان که2

 سر   کفر پر بود و هفت  از نامهای  که  سوار شده  قرمزی  بر وحش  را دیدم  برد و زنی  بیابان  به روح
 و   طال و جواهر و مروارید مزین  بود و به  ملبس و قرمز  ارغوانی  به  زن و آن4 . داشت   شاخ و ده
   اسم  این اش و بر پیشانی5 .  خود داشت  زنای  و نجاسات ائث خود پر از خب  دست  به  زرین ای پیاله

   از خون  مست  را دیدم  زن و آن6 ". دنیا  و خبائث  و مادر فواحش  عظیم سر و بابل" بود  مرقوم
چرا  «  مرا گفت و فرشته7 .  نمودم  تعجب نهایت  او بی یدن و از د  عیسی ای شهد  و از خون مقدسین
 تو   به  اوست  حامل  دارد که  شاخ  سر و ده  هفت  را که  وحش  و آن  سر زن ؟ من  شدی متعجب

 خواهد   هالکت  خواهد برآمد و به  و از هاویه  بود و نیست  دیدی  که  وحش آن8.  منمای  می بیان
 در   است  مرقوم  در دفتر حیات  عالم  از بنای  ایشان  نامهای  که  جز آنانی  زمین  و ساکنان رفت

  . و ظاهر خواهد شد  بود و نیست  که  وحش  آن  خواهند افتاد از دیدن حیرت
 بر آنها   زن باشد که  می  کوه  سر هفت  هفت این.  دارد  حکمت  که  ذهنی اینجاست"9   
  و  است  هنوز نیامده  و دیگری  هست اند و یکی  افتاده  پنج  هستند که  پادشاه و هفت10   است نشسته
 و  ت اس  هفت  و از آن  است  هشتمین  بود و نیست  که  وحش و آن11 . بماند باید اندکی  آید می چون
  اند بلکه  نیافته  هنوز سلطنت  هستند که  پادشاه  ده  دیدی  که  شاخ  ده و آن12 .رود  می  هالکت به
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 خود   قدرت و  دارند و قوت  رأی اینها یک13. یابند  می  قدرت  پادشاهان  چون  با وحش  ساعت یک
   خواهد آمد زیرا که  غالب  بر ایشان  خواهند نمود و بره  جنگ  با بره ایشان14 .دهند  می  وحش را به

 و   و برگزیده شده  خوانده  هستند که  با وی یز که ن  و آنانی  است  پادشاهان  و پادشاه او رباالرباب
  ".امینند

عتها و  قومها و جما  است  نشسته  فاحشه  که  آنجایی  دیدی  که آبهایی"گوید  و مرا می15   
 و   خواهند داشت  را دشمن  اینها فاحشه  و وحش  دیدی  که  شاخ و اما ده16 .باشد ها و زبانها می امت

 . خواهند سوزانید  آتش  را خواهند خورد و او را به  خواهند نمود و گوشتش یاناو را بینوا و عر
   خود را به  سلطنت  شده  رأی  او را بجا آرند و یک  اراده  که  است  نهاده  ایشان زیرا خدا در دل17

  هان بر پادشا  که  است  شهر عظیم  آن  دیدی  که و زنی18 . شود  خدا تمام  بدهند تا کالم وحش
  ".کند  می  سلطنت جهان

  
  

 و   داشت  عظیم  قدرت  شد که  نازل  دیگر از آسمان ای  فرشته  دیدم بعد از آن18    

!   شد بابل عظیم  شد منهدم منهدم"   گفت  آواز زورآور ندا کرده و به2 . او منور شد  جالل  به زمین
 از  زیرا که3 !  است  گردیده  و مکروه ناپاک   و مالذ هر مرغ  خبیث  دیوها و مالذ هر روح و او مسکن
  اند و تجار جهان  زنا کرده  با وی  جهان اند و پادشاهان ها نوشیده  امت  او همه آلود زنای خمر غضب
  "!اند  او دولتمند گردیده  عیاشی از کثرت
 آیید مبادا در  ن او بیرو  از میان  من  قوم ای"  گفت  می  که  شنیدم  دیگر از آسمان و صدایی4   
  و خدا  رسیده  فلک  تا به زیرا گناهانش5 .مند شوید  بهره  از بالهایش شده   شریک گناهانش

 دو   کارهایش  و بحسب  است  او داده  را که بدو رد کنید آنچه6 .  است  یاد آورده  را به لمهایشظ
   که ای  اندازه به7 . بیامیزید ا دو چندان او ر  است  او آمیخته  که ای  بدو جزا دهید و در پیاله چندان

 خود   در دل  بدو دهید زیرا که  و ماتم  آنقدر عذاب  نمود به  را تمجید کرد و عیاشی خویشتن
 و   او از مرگ لهذا بالیای8 . دید  هرگز نخواهم  و ماتم یستم ن  و بیوه ام  نشسته  ملکه  مقام گوید به می
 خداوند   زورآور است  خواهد شد زیرا که  سوخته  آتش خواهد آمد و به روز   در یک  و قحط ماتم

 دود   نمودند چون  با او زنا و عیاشی  دنیا که  پادشاهان آنگاه9 .کند  می  بر او داوری  که خدایی
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   وای  خواهند گفت  دور ایستاده  عذابش و از خوف10 . خواهند کرد  و ماتم سوختن او را بینند گریه
  ! تو آمد  عقوبت  ساعت  در یک  زورآور زیرا که  بلده  بابل  ای  شهر عظیم  ای وای

 را  ن ایشا  بضاعت  پس  از این  خواهند نمود زیرا که  و ماتم  او گریه  برای و تجار جهان"11   
رمز  و ق  و ابریشم  و ارغوانی  نازک  و جواهر و مروارید و کتان بضاعت طال و نقره12 .خرد  نمی کسی

 و حماما  و دارچینی13 . و مرمر  و آهن  گرانبها و مس  چوب  و ظروف  عاج  و هر ظرف و عود قماری
ها  ارابه و  ها و اسبان ها و گله  و رمه  و گندم  و آرد میده  و روغن ها و مر و کندر و شراب و خوشبوی

 از تو   و روشن  چیز فربه شد و هر  تو از تو گم  شهوت نفس و حاصل14 .  مردم و اجساد و نفوس
اند از   دولتمند شده  از وی  چیزها که  این و تاجران15.   یافت  و دیگر آنها را نخواهینابود گردید
   کتان  به  که  شهر عظیم  ای  وای  وای خواهند گفت16  .کنان  و ماتم  گریان  دور ایستاده ترس عذابش

 اینقدر  عت سا  زیرا در یک طال و جواهر و مروارید مزین   و به بودی  می  و قرمز ملبس و ارغوانی
   و هر که باشند و مالحان  بر کشتیها می  که و هر ناخدا و کل جماعتی17 . شد  خراب دولت عظیم

   شهر است  گفتند کدام  را دیدند فریادکنان  آن  دود سوختن چون18  .کند دور ایستاده  دریا می شغل
  گفتند وای  می  فریاد برآورده کنان  و ماتم  گریان  بر سر خود ریخته و خاک19 !  شهر بزرگ  این مثل
 او دولتمند گردید   بود از نفایس  کشتی  در دریا صاحب  هـر که  از آن  که  شهر عظیـم  بر آن وای
  .  گشت  ویـران  ساعت  در یک که

 شما را از او  ید زیرا خدا انتقام کن  و انبیا شادی  و رسوالن  و مقدسان  آسمان  ای پس"20   
  ".  است کشیده
   و گفت  دریا انداخت  به  گرفته  بزرگ  آسیای  سنگ  چون  زورآور سنگی  فرشته و یک21   

و 22.  نخواهد شد  خواهد گردید و دیگر هرگز یافت  منهدم  بزرگ  شهر بابل  صدمه  یک  به چنین"
   نخواهد شد و هیچ  در تو شنیده  بعد از این  و کرنانوازان زنان  و نی  و مغنیان زنان  بربط صوت

 . نخواهد گردید  آسیا در تو شنیده  در تو دیگر پیدا نخواهد شد و باز صدای صنعتگر از هر صناعتی
 زیرا   نخواهد گشت  و داماد باز در تو شنیده  در تو دیگر نخواهد تابید و آواز عروس و نور چراغ23
 انبیا و   خون و در آن24 . شدند ها گمراه  امت  تو جمیع ی بودند و از جادوگر بر جهان تجار تو اکا که

  ". شد  یافت  زمین  روی  و تمام مقتوالن مقدسین
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گفتند   می  که  کثیر در آسمان  بلند از گروهی  آوازی  چون  شنیدم و بعد از آن19    

   و عدل  او راست  احکام زیرا که2   ما است  خدای از آن  و قوت رام و اک  و جالل نجات!  هللویاه"
  گردانید و انتقام  خود فاسد می  زنای  را به  جهان  که  بزرگ  نمود بر فاحشه  داوری  چونکه است
  ". او کشید  خود را از دست  بندگان خون

  "!رود باد باال می تا ابداآل  و دودش هللویاه"و بار دیگر گفتند 3   
   نشسته  بر تخت  را که  خدایی  درافتاده  روی  به  و چهار پیر و چهار حیوان ت بیس و آن4   
  "!  هللویاه آمین" نمودند و گفتند   سجده است

 او و   بندگان  تمامی  ما را ای حمد نمایید خدای"   گفت  آمده  بیرون  از تخت و آوازی5   
  "! صغیر  کبیر و چه  او چه ترسندگان

 شدید   آواز رعدهای  و چون  فراوان  آواز آبهای  کثیر و چون  آواز جمعی  چون و شنیدم6   
   و وجد نماییم شادی7 !  است  گرفته  سلطنت  قادر مطلق ما  زیرا خداوند خدای هللویاه"گفتند   می که

 او   بهو8 .  است  او خود را حاضر ساخته وس و عر  است  رسیده  بره  نکاح  زیرا که و او را تمجید کنیم
  .  است  مقدسین  عدالتهای  کتان  آن  زیرا که" خود را بپوشاند  و روشن  کتان پاک  به  شد که داده

 و نیز مرا ".اند  شده  دعوت  بره  نکاح  بزم  به  که  آنانی  خوشابحال بنویس"  و مرا گفت9   
  ". خدا  راست  کالم  است این"   که گفت

   من  زیرا که  نکنی زنهار چنین"   گفت  من او به.   کنم تا او را سجده   افتادم و نزد پایهایش10   
   زیرا که  کن خدا را سجده.  را دارند  شهادت عیسی  که  و با برادرانت  هستم با تو همخدمت

  ".  است  نبوت  روح  عیسی شهادت
   عدل  دارد و به حق نام و   امین  سوارش  سفید که  اسبی  و ناگاه  را گشوده  آسمان و دیدم11   
   بسیار و اسمی  افسرهای  و بر سرش  آتش  شعله  چون و چشمانش12 .نماید  می  و جنگ داوری
 او را  مآلود دربر دارد و نا  خون ای و جامه13 .داند ا نمی ر  آن کس  هیچ  جز خودش  دارد که مرقوم

  پاک سفید و   کتان  سفید و به بر اسبهای در آسمانند   که و لشکرهایی14 .خوانند می»  خدا کلمه«
ها را بزند و   امت  آن آید تا به  می  تیز بیرون  شمشیری و از دهانش15 .آمدند  او می  از عقب ملبس

 قادر   خدای  و خشم  خمر غضب  خواهد نمود و او چرخشت  حکمرانی  آهنین  عصای آنها را به
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 و   پادشاهان پادشاه"   یعنی  است  مرقوم  او نامی  و ران ر لباسو ب16 .افشرد  خود می  را زیر پای مطلق
  ". رباالرباب

   در آسمان  را که  مرغانی  آواز بلند تمامی  به  که  ایستاده  را در آفتاب ای  فرشته و دیدم17   
د تا بخوری18.  شوید  ضیافت عظیم خدا فراهم تبیایید و بجه"گوید   می کنند ندا کرده پرواز می
 آنها و گوشت   اسبها و سواران  و گوشت  جباران  و گوشت ساالران  سپه  و گوشت  پادشاهان گوشت
  ". کبیر  صغیر و چه  چه  غالم  آزاد و چه  را چه همگان
ا  بودند تا ب  شده  جمع  را که  ایشان  و لشکرهای  زمین  و پادشاهان  وحش و دیدم19   
   او معجزات  پیش  که  با وی  گرفتار شد و نبی کاذب و وحش20 . کنند سوار و لشکر او جنگ اسب

  این.  کند پرستند گمراه  او را می  را دارند و صورت  وحش  نشان  را که  آنها آنانی کرد تا به ظاهر می
  از  که  شمشیری  به و باقیان21 . شدند  انداخته  کبریت  به  شده  افروخته  آتش  دریاچه  به هر دو زنده

  . سیر گردیدند  ایشان  از گوشت  مرغان  شدند و تمامی آمد کشته  می سوار بیرون  اسب دهان
  
  

 را دارد و  شود و کلید هاویه می   نازل  از آسمان  را که ای  فرشته و دیدم20    

ار باشد گرفت  می  و شیطان  ابلیس  را که  مار قدیم و اژدها یعنی2.   است  وی  بر دست  بزرگ نجیریز
 مهر کرد   و در را بر او بسته  انداخت  هاویه و او را به3 . در بند نهاد  هزار سال  تا مدت او را کرده

   خالصی باید اندکی  می  رسد و بعد از آن  انجام  به  هزار سال  نکند تا مدت ها را دیگر گمراه تا امت
  .یابد

   را که  آنانی  نفوس  شد و دیدم  داده ومت حک  ایشان  و بر آنها نشستند و به و تختها دیدم4   
   را پرستش  و صورتش  وحش  را که  شدند و آنانی  خدا سر بریده  و کالم  عیسی  شهادت بجهت

   هزار سال ا مسیح شدند و ب  زنده  خود نپذیرفتند که  و دست  او را بر پیشانی نکردند و نشان
.   اول  قیامت  است این.  رسید  اتمام  به ند تا هزار سال نشد  زنده و سایر مردگان5 . کردند سلطنت

 ندارد   تسلط  ثانی بر اینها موت.  دارد  قسمتی  اول  از قیامت  که  کسی  است  و مقدس خوشحال6
  . خواهند کرد  با او سلطنت  خواهند بود و هزار سال  خدا و مسیح  کاهنان بلکه
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  تا بیرون8 .  خواهد یافت  خود خالصی  از زندان شیطان رسد   انجام  به  هزار سال و چون7   
   را بجهت  کند و ایشان  را گمراه  و ماجوج  جوج  جهانند یعنی  در چهار زاویه  را که هایی رود و امت

   لشکرگاه  برآمده  جهان و بر عرصه9 .  دریاست  ریگ  چون  عدد ایشان  آورد که  فراهم جنگ
 را   ایشان  فرو ریخته ان خدا از آسم  از جانب  آتش پس.  کردند را محاصره   و شهر محبوب مقدسین

   که  شد جایی  انداخته  و کبریت  آتش  دریاچه کند به  می  را گمراه  ایشان  که و ابلیس10 .بلعید
  . خواهند کشید روز عذاب باد شبانه تا ابداآل  هستند و ایشان  کاذب  و نبی وحش

   و زمین  آسمان  وی  از روی  که  نشسته  را بر آن  بزرگ سفید و کسی  تختی و دیدم11   
   ایستاده  تخت  پیش  که  دیدم  را خرد و بزرگ و مردگان12 . نشد  یافت  آنها جایی  و برای گریخت

   و بر مردگان  است  دفتر حیات  شد که  دیگر گشوده  دفتری پس. بودند و دفترها را گشودند
   در آن  را که و دریا مردگانی13.   است  در دفترها مکتوب  از آنچه  ایشان  اعمال حسب شد ب داوری

   بحسب  در آنها بودند باز دادند و هر یکی  را که  مردگانی  اموات  و عالم موت بودند باز داد و
   موت ثانی ت اس این.  شد  انداخته  آتش  دریاچه  به  اموات  و عالم و موت14.   یافت  حکم اعمالش
  . گردید  افکنده  آتش  دریاچه  نشد به  یافت  مکتوب  در دفتر حیات و هر که15.   آتش  دریاچه یعنی

  
  

   اول  و زمین  اول  آسمان  جدید چونکه  جدید و زمینی  آسمانی و دیدم21    

 خدا از  ب از جان  که  جدید را دیدم  اورشلیم و شهر مقدس2 .باشد  و دریا دیگر نمی درگذشت
 بلند از  و آوازی3 .  است  شوهر خود آراسته  برای ه ک  عروسی  چون شود حاضر شده  می  نازل آسمان
   خواهد بود و ایشان  ساکن  و با ایشان  است  خدا با آدمیان  خیمه اینک"  گفت  می  که  شنیدم آسمان

 را از  و خدا هر اشکی4 .واهد بود خ  ایشان  خدای  ایشان او خواهند بود و خود خدا با های قوم
 و درد دیگر رو   و ناله  نخواهد بود و ماتم  موت و بعد از آن.  خواهد کرد  پاک  ایشان چشمان

  ".  درگذشت  اول  چیزهای نخواهد نمود زیرا که
   این  زیرا که بنویس"   و گفت". سازم  چیز را نو می  همه الحال"   گفت نشین  تخت و آن5   

  ".  است  و راست  امین مکال
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 باشد از   تشنه  هر که  به من.   و یا و ابتدا و انتها هستم  الف من!  شد تمام"  باز مرا گفت6   
 چیز خواهد شد و او را خدا   همه  آید وارث  غالب و هر که7 . داد  خواهم  مفت حیات   آب چشمه
 و   و زانیان  و قاتالن  و خبیثان ایمانان  و بی  ترسندگان لکن8 . بود و او مرا پسر خواهد بود همخوا

 و   آتش  به شده  افروخته  در دریاچه  ایشان  نصیب  دروغگویان  و جمیع پرستان  و بت جادوگران
  ".  ثانی  موت  است این.  خواهد بود کبریت
آمد و مرا  را دارند   آخرین  بالی  پر از هفت  پیاله  هفت  که  فرشته  هفت  از آن و یکی9   
   به  مرا در روح آنگاه10 ".  دهم  تو نشان  را به  بره  منکوحه بیا تا عروس"   گفت  ساخته مخاطب
   خدا نازل  از جانب  از آسمان  نمود که  من  را به  اورشلیم  بزرگ بلند برد و شهر مقدس کوهی
   بزرگ و دیواری12 .  بلورین  یشم واهر گرانبها چون مانند ج  خدا را دارد و نورش و جالل11 .شود می

   است  مرقوم ها بر ایشان  و اسم  فرشته ها دوازده  دارد و بر سر دروازه  دروازه و بلند دارد و دوازده
   و از جنوب  دروازه  سه  و از شمال  دروازه  سه از مشرق13 . باشد اسرائیل  بنی  سبط دوازده   نامهای که
   دوازده  اسم  دارد و بر آنها دوازده  اساس و دیوار شهر دوازده14 .  دروازه سه   و از مغرب دروازه  سه

  .  است  بره رسول
 را   و دیوارش هایش ازه تا شهر و درو  طال داشت کرد نی  می  تکلم  با من  که  کس و آن15   
   دوازده  پیموده ی ن  آن  و شهر را به  است  مساوی  و عرضش  طول  که  است و شهر مربع16 .بپیماید

 و چهار   را صد و چهل و دیوارش17 .  برابر است اش  وبلندی  و عرض  و طول  یافت هزار تیر پرتاب
  زر خالص بود و شهر از   از یشم  دیوار آن و بنای18 .  فرشته  یعنی  انسان  ذراع افق پیمود مو ذراع
   یشم  بنیاد اول  بود که  جواهر گرانبها مزین نوع هر  و بنیاد دیوار شهر به19 . بود'  مصفی  شیشه چون
   و هفتم  عقیق  و ششم  عقیقی  جزع و پنجم20  زمرد  سفید و چهارم  عقیق و سوم کبود   یاقوت و دوم

   و دوازدهم مانجونی آس  اخضر و یازدهم  عقیق  طوپاز و دهم  و نهم  زمرد سلقی زبرجد و هشتم
 مروارید و شارع عام شهر از   از یک  مروارید بود هر دروازه  دوازده روازه د و دوازده21 . بود یاقوت

  .  شفاف  شیشه  چون زر خالص
و 23 .  است  آن  قدس  و بره در مطلق قا  زیرا خداوند خدای  ندیدم  قدس  هیچ و در آن22   

سازد و  نور می را م خدا آن   جالل  دهد زیرا که  را روشنایی  آن  یا ماه  آفتاب  ندارد که شهر احتیاج
 خود   و اکرام  جالل  جهان  خواهند بود و پادشاهان  سالک ها در نورش و امت24 .  است  بره چراغش

 در آنجا نخواهد   شب  نخواهد بود زیرا که  در روز بسته هایش و دروازه25 . خواهند درآورد  آن را به
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   که  یا کسی  ناپاک و چیزی27 .  خواهند ساخت ل داخ  آن را بهها   امت  و عزت و جالل26. بود
   بره  در دفتر حیات  که  نخواهد شد مگر آنانی  آن  شود هرگز داخل  یا دروغ  زشت  عمل مرتکب
  .مکتوبند

  
  

ز  بود مانند بلور و ا  درخشنده  از آب حیات به من نشان داد که و نهری22    

 را   حیات  نهر درخت  و بر هر دو کناره  شارع عام آن و در وسط2 .شود  می  جاری  خدا و بره تخت
   شفای  برای خت در  آن  و برگهایدهد  خود را می  میوه  هر ماه آورد یعنی  می  میوه  دوازده که

  گانش خواهد بود و بند  در آن  نخواهد بود و تخت خدا و بره  لعنت و دیگر هیچ3 .باشد ها می امت
و 5 . خواهد بود  بر پیشانی ایشان وی   او را خواهند دید و اسم و چهره4 .مود خواهند ن او را عبادت
   روشنایی ن ندارند زیرا خداوند خدا بر ایشا  و نور آفتاب  چراغ  به  نخواهد بود و احتیاج دیگر شب

اوند  و خد  است  و راست  کالم امین این"  و مرا گفت6 . خواهند کرد باد سلطنتبخشد و تا ابداآل می
   شود نشان باید واقع  زود می  را که  خود آنچه  بندگان  خود را فرستاد تا به  ارواح انبیا فرشته خدای
  ".دهد

  ". دارد  را نگاه  کتاب  این  نبوت  کالم  که  کسی خوشابحال.  آیم  می  زودی  به و اینک"7   
   آن  پایهای  تا پیش  افتادم و دیدم   شنیدم  و چون  و دیدم  امور را شنیدم  یوحنا این و من8   
   همخدمت  زیرا که زنهار نکنی"  او مرا گفت9 .  کنم  داد سجده  نشان  من ا به امور ر  این  که ای فرشته

  خدا را سجده.  دارند  را نگاه  کتاب  این  کالم  که  و با آنانی  برادرانت  و با انبیا یعنی با تو هستم
   ظالم هر که11 .  است  نزدیک  وقت  زیرا که مکن را مهر   کتاب  این  نبوت کالم"  و مرا گفت10 ". کن

 کند و هر   باز عدالت  است  عادل  بماند و هر که  باز خبیث  است  خبیث  کند و هر که  باز ظلم است
  ". بشود  باز مقدس  است  مقدس که

 جزا   اعمالش  را بحسب  تا هر کسی ست ا  با من  من  و اجرت آیم  می  زودی  به و اینک"12   
  ".  و آخر هستم  و یاء و ابتدا و انتها و اول  الف من13.  دهم
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