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انجیل مّتى
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، لیست فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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انجیل مّتى
معّرفى کتاب

انجیل متّی بشارت می دهد كه عیسی نجات دهندۀ موعودی 
است كه خدا به وسیلۀ او به تمام وعده های خود در عهد عتیق 
وفا نموده و اآنها را به عمل اآورده است. این بشارت، فقط برای 

قوم یهود نیست، بلكه برای تمام مردم دنیاست.
متّی با دقّت خاّصی انجیل خود را با تولّد عیسی مسیح شروع 
می كند و با تعمید و اآزمایش های او ادامه می دهد. ســـپس به 
موعظه ها و تعالیم و معجـــزات او در نواحی جلیل می پردازد. 
سپس وقایع مسافرتهای مسیح از جلیل به اورشلیم و در اآخر، 
واقعۀ هفتۀ اآخر مسیح و مصلوب شدن و قیام او از مردگان را 
شرح می دهد. این انجیل عیسی را معلّم بزرگی معّرفی می كند 
كه می تواند قوانین خدا را تشریح و تفسیر نماید و دربارۀ ملكوت 

خدا تعلیم دهد.
متّی تعالیم عیســـی مســـیح را در این انجیل به پنج قسمت 

تقسیم می کند:
۱- موعظۀ سر كوه كه شامل شخصّیت، وظایف، امتیازات و
سرنوشت شهروندان پادشاهی اآسمان می باشد (فصلهای ۵ -۷)

۲- دستورات به دوازده شاگرد دربارۀ مأموریت اآنان (فصل ۱۰)
۳- مثلها دربارۀ ملكوت خدا (فصل ۱۳)
۴- تعالیم دربارۀ شاگرد بودن (فصل ۱۸)

۵- دربارۀ پایان زمان حاضر و اآمدن ملكوت خدا (فصلهای ۲۴ و ۲۵)
تقسیم بندى کتاب

شجرهنامهوتولّدعیسیمسیح1:1-23:2
رسالتیحیایتعمیددهنده1:3-12

تعمیدوآزمایشهایعیسی13:3-11:4
خدماتعمومیعیسیدرجلیل12:4-35:18

ازجلیلتااورشلیم1:19-34:20
هفتۀآخردراورشلیمواطرافآن1:21-66:27

رستاخیزوظهورعیسی1:28-20

مّتى
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 شجره نامۀ عیسى مسیح
(لوقا ۲۳ :۳ -۳۸)

 شجره نامۀ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم:1
 ابراهیـــم پدر اســـحاق بود و اســـحاق پدر یعقوب و 

2

 و یهودا پدر فاَرص و زاَرح 
یعقوب پدر یهودا و برادران او بود 3

 و اَرام 
(از تامار) و فارص پدر َحصرون و َحصرون پـــدر اَرام 4

پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نَحشون و نَحشون پدر َشلمون 
 و شلمون پدر بوَعز (از راحاب) و بوَعز پدر عوبید (از روت) 

5

 و َیسی پدر داوود پادشاه بود.
و عوبید پدر َیسی 6

 و ســـلیمان پدر 
داوود پدر ســـلیمان بود (از همســـر اوریا) 7

 و اآسا پدر َیهوشافاط و 
َرُحبعام و َرحبعام پدر اَبیا و اَبیا پدر اآسا 8

 و ُعزیا پدر یوتام و یوتام 
َیهوشافاط پدر یورام و یورام پدر ُعزیا 9

 و حزقیا پدر منسی و منسی پدر 
پدر اآحاز و اآحاز پدر حزقیا 10

 و یوشیاه پدر َیُکنیا و برادران او 
اآمون و اآمون پدر یوشیاه بود 11

بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.
 پس از تبعید یهودیان به بابل، یُكنیا پدر شـــالتیئیل شـــد و 

12

 و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم 
شالتیئیل پدر زروبابل 13

 و عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاكین 
و ایلیاقیم پدر عازور 14

 و ایلیهود پدر العازار و العازار پدر َمتان 
و یاكین پدر ایلیهود 15

 و یعقوب پدر یوســـف شوهر مریم بود و 
و َمتان پدر یعقوب 16

مریم عیسی ملّقب به مسیح را به دنیا اآورد.
 به این ترتیب از ابراهیم تا داوود چهارده نسل، و از داوود 

17

تا تبعید یهودیان به بابِل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح 
چهارده نسل است.

توّلد عیسى
(لوقا ۱ :۲ -۷)

 تولّد عیســـی مســـیح چنین بود: مریم مادر او كه به عقد 
18

یوســـف دراآمده بود، قبل از اآنكه به خانۀ شوهر برود به وسیلۀ 
 یوســـف كه مرد نیكوكاری بود و 

روح القدس اآبستن شـــد. 19
نمی خواست مریم را در پیش مردم رسوا كند، تصمیم گرفت 
 یوسف هنوز در این فكر بود، كه 

مخفیانه از او جدا شود. 20
فرشتۀ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: »ای یوسف 
پسر داوود، از بردن مریم به خانۀ خود نترس. زیرا اآنچه در رحم 
 او پسری به دنیا خواهد اآورد و 

اوست از روح القدس است. 21
تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهانشان 

رهایی خواهد داد.«

مّتى 1 
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 این همه واقع شد تا اآنچه خداوند به وسیلۀ نبی اعلام فرموده 
22

بود به انجام برسد:
»باکره ای اآبستن شده، پسری خواهد زایید كه  23

عمانوئیل - یعنی خدا با ما- خوانده خواهد شد.«
 یوســـف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشتۀ خداوند 

24

 اّما تا زمانی که مریم 
عمل نمود و مریم را به خانۀ خود اآورد. 25

پســـر خود را به دنیا نیاورد، با او همبســـتر نشد و كودک را 
عیسی نام نهاد.

آمدن مجوسیان از مشرق زمین

 عیسی در زمان زمامداری هیرودیس پادشاه، در بیت لحم 2
یهودیه تولّد یافت. پس از تولّد او مجوسیانی از مشرق 
 پرســـیدند: »کجاســـت اآن نوزاد که 

زمین به اورشـــلیم اآمده 2
پادشاه یهود است؟ ما طلوع ستارۀ او را دیده و برای پرستش 

او اآمده ایم.«
 وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار مضطرب شد و 

3

 او جلسه ای با 
تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. 4

شركت سران كاهنان و علمای قوم یهود تشكیل داد و دربارۀ 
محل تولّد مسیح موعود از ایشان پرسید.

 اآنها جواب دادند: »در بیت لحم یهودیه، زیرا در كتاب نبی 
5

چنین اآمده است:
'ای بیت لحم، در سرزمین یهودیه،  6

تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا كمتر نیستی،
زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد كرد

كه قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.'«
 اآنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او 

7

ملاقات كنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ســـتاره اآگاه 
 بعد از اآن، اآنها را به بیت لحم فرستاده گفت: »بروید و 

شد. 8
با دقّت به دنبال اآن كودک بگردید و همین که او را یافتید به 

من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم.«
 اآنان بنا به فرمان پادشاه حركت كردند و ستاره ای كه طلوعش 

9

را دیده بودند، پیشـــاپیش اآنان می رفت تا در بالای مكانی كه 
 وقتی ستاره را دیدند، بی نهایت 

كودک در اآن بود، توقّف كرد. 10
 پس به اآن خانه وارد شدند و كودک را 

خوشحال شـــدند. 11
با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش كردند. 
اآنـــگاه صندوقهای خود را باز كردند و هدایایی شـــامل طلا و 

مّتى 1  و  2 
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 چون در عالم خواب به اآنان 
كُنُدر و ُمّر به او تقدیم نمودند. 12

اخطار شـــد كه به نزد هیرودیس بازنگردند، از راهی دیگر به 
وطن خود برگشتند.

فرار به مصر

 پس از رفتن اآنان فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف ظاهر 
13

شده گفت: »برخیز، كودک و مادرش را بردار و به مصر فرار 
كن و تا وقتی که بـــه تو بگویم در اآنجا بمـــان، زیرا هیرودیس 

می خواهد كودک را پیدا كند و به قتل برساند.«
 پس یوسف برخواست و مادر و طفل را برداشته، در همان 

14

 و تا وقت مرگ هیرودیس در اآنجا ماند 
شب عازم مصر شد 15

و به این وســـیلۀ ســـخنی كه خداوند به زبان نبی فرموده بود، 
تحّقق یافت كه: »پسر خود را از مصر فراخواندم.«

قتل عام اطفال

 وقتی هیرودیس متوّجه شد كه مجوسیان او را فریب داده اند، 
16

بسیار غضبناک شـــد و فرمان قتل عام پسران دو ساله و كمتر 
را در بیت لحم و تمام حومۀ اآن طبق تاریخی كه از مجوسیان 

جویا شده بود، صادر كرد.
 به این ترتیب كلماتی كه به وســـیلۀ ارمیای نبی بیان شده 

17

بود، به حقیقت پیوست:
»صدایی در رامه به گوش رسید.  18  

صدای گریه و ماتم عظیم.
راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد

و تسلّی نمی پذیرفت
زیرا اآنان از بین رفته اند.«

بازگشت از مصر

 پس از درگذشت هیرودیس، فرشتۀ خداوند در مصر در عالم 
19

 به او گفت: »برخیز، كودک و 
خواب به یوسف ظاهر شده 20

مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل روانه شو زیرا اآن کسانی که 
 پس او برخاسته 

قصد جان كودک را داشتند درگذشته اند.« 21
كودک و مادرش را برداشت و به ســـرزمین اسرائیل برگشت. 
 ولی وقتی شنید كه اآركلائوس به جای پدر خود هیرودیس در 

22

یهودیه به فرمانروایی رسیده است، ترسید كه به اآنجا برود و چون 
 و در  اآنجا 

در خواب به او وحی رسید، به سرزمین جلیل رفت 23
در شهری به نام ناصره ساكن شد. به این طریق پیشگویی انبیا كه 

گفته بودند: »او ناصری خوانده خواهد شد.« تحّقق یافت.

مّتى 2   
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 موعظۀ یحیاى تعمید دهنده
(مرقس ۱ :۱ -۸؛ لوقا ۱ :۳ -۱۸؛ یوحنا ۱۹ :۱ -۲۸)

 در اآن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر 3
 »توبه كنید زیرا پادشاهی 

شد و تعلیم داده می گفت: 2
 یحیی همان كسی است كه اشعیای 

اآسمان نزدیک است.« 3
نبی دربارۀ او می گوید:

»مردی در بیابان فریاد می زند:
راه خداوند را اآماده سازید

و مسیر او را راست گردانید.«
 لباس یحیی از پشـــم شـــتر بود و كمربندی چرمی به كمر 

4

 مردم از 
می بســـت و خوراكش ملخ و عســـل صحرایی بود. 5

 و 
اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن نزد او می اآمدند 6

به گناهان خـــود اعتراف می کردند و در رود اردن از او تعمید 
می گرفتند.

 وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید 
7

اآمده اند به اآنان گفت: »ای مارها چه کسی شما را اآگاه كرد 
 پس کارهایی را كه شایستۀ توبه 

تا از غضب اآینده بگریزید؟ 8
 در این فكر نباشید كه پدری مانند ابراهیم 

باشد، انجام دهید. 9
دارید. بدانید كه خدا قادر اســـت از این سنگها برای ابراهیم 
 اكنون تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته شده 

فرزندانی بیافریند. 10
و هر درختی كه میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در اآتش افكنده 
 من شـــما را با اآب تعمید می دهم و این تعمید 

خواهد شد. 11
نشانۀ توبه شماست ولی کسی که بعد از من می اآید، از من تواناتر 
است و من لایق اآن نیستم كه حتّی کفشهای او را بردارم. او 
 او چنگال 

شما را با روح القدس و اآتش تعمید خواهد داد. 12
خود را در دســـت گرفته و خرمن خود را پاک خواهد كرد. 
گندم را در انبار جمع می کند، ولـــی كاه را در اآتش خاموش 

نشدنی خواهد سوزانید.«
 تعمید عیسى

(مرقس ۹ :۱ -۱۱؛ لوقا ۲۱ :۳ -۲۲)

 در اآن وقت عیســـی از جلیل بـــه رود اردن نزد یحیی اآمد 
13

 یحیی ســـعی کرد او را از این کار باز 
تا از او تعمید بگیرد. 14

دارد و گفت: »اآیا تو نزد من می اآیی؟ مـــن احتیاج دارم از تو 
تعمید بگیرم.«

 عیسی در جواب گفت: »بگذار فعلاً این طور باشد، زیرا 
15

به این وسیله احكام شریعت را بجا خواهیم اآورد.« پس یحیی 

مّتى 3 
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 عیسی پس از تعمید، فوراً از اآب بیرون اآمد. اآنگاه 
قبول كرد. 16

اآسمان گشوده شد و او روح خدا را دید كه مانند كبوتری نازل 
 و صدایی از اآسمان شنیده شد كه 

شده به سوی او می اآید. 17
می گفت: »این است پسر عزیز من كه از او خشنودم.«

 آزمایشهاى سه گانه
(مرقس ۱۲ :۱ -۱۳؛ لوقا ۱ :۴ -۱۳)

 اآنگاه روح، عیســـی را به بیابان برد تا ابلیس او را در 4
 عیسی چهل شبانه روز، 

مقابل وسوسه ها امتحان كند. 2
 در اآن وقت وسوسه كننده 

روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. 3
به او نزدیک شـــده گفت: »اگر تو پســـر خدا هستی بگو این 

سنگها نان بشود.«
 عیسی در جواب گفت: »کتاب مقّدس می فرماید:

4

'زندگی انسان فقط بسته به نان نیست،
بلكه به هر كلمه ای كه خدا می فرماید.'«

 اآنگاه ابلیس او را به شهر مقّدس برده بر روی كنگرۀ معبد 
5

 و به او گفت: »اگر تو پسر خدا هستی خود 
بزرگ قرار داد 6

را از اینجا به پایین بینداز زیرا کتاب مقّدس می فرماید:
'او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد

و اآنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت
مبادا پایت به سنگی بخورد.'«

 عیسی جواب داد: »کتاب مقّدس همچنین می فرماید: 'خداوند 
7

 بار دیگر ابلیس او را بر بالای 
خدای خود را امتحان نكن.'« 8

كوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شكوه و جلال 
 و گفت: »اگر نزد من سجده کنی و مرا 

اآنها را به او نشان داد 9
 عیسی به او فرمود: 

بپرستی، همۀ اینها را به تو خواهم داد.« 10
»دور شو ای شـــیطان، کتاب مقّدس می فرماید: 'باید خداوند 

خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.'«
 اآنگاه ابلیس عیسی را ترک نموده و فرشتگان اآمده، او را 

11

خدمت كردند.
 شروع کار عیسى در جلیل

(مرقس ۱۴ :۱ -۱۵؛ لوقا ۱۴ :۴ -۱۵)

 وقتی عیسی شنید كه یحیی بازداشت شده است به استان 
12

 ولی در شهر ناصره نماند بلكه به كفرناحوم كه 
جلیل رفت. 13

در كنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع اســـت 
 با این كار سخنان اشعیای نبی 

رفت و در اآنجا ماندگار شد. 14
تحّقق یافت كه می فرماید:

مّتى 3  و  4 
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»زبولون و نفتالی،  15

سرزمینهایی كه در مسیر دریا و اآن سوی اردن هستند.
جلیل در قسمت بیگانگان.

قومی كه در تاریكی به سر می برند  16

نور عظیمی خواهند دید
و بر اآنانی كه در سرزمین سایۀ مرگ ساكنند

نوری خواهد درخشید.«
 عیسی از اآن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت: »توبه 

17

كنید زیرا پادشاهی اآسمان نزدیک است.«
 دعوت چهار ماهیگیر

(مرقس ۱۶ :۱ -۲۰؛ لوقا ۱ :۵ -۱۱)

 وقتی عیسی در كنار دریای جلیل قدم می زد، دو برادر یعنی 
18

شمعون ملّقب به پطرس و برادرش اندریاس را دید كه تور به 
 عیســـی به ایشان 

دریا می انداختند زیرا اآنها ماهیگیر بودند. 19
 اآن 

فرمود: »دنبال من بیایید تا شما را صّیاد مردم گردانم.« 20
دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند.

 عیســـی از اآنجا قدری جلوتر رفـــت و دو برادر دیگر یعنی 
21

یعقوب ِزبدی و برادرش یوحنا را دید كه با پدر خود ِزبدی در 
قایق نشسته، مشغول اآماده كردن تورهای خود بودند. عیسی 
 و اآنها فوراً قایق و پدرشـــان را ترک 

اآنها را نزد خود خواند 22
كرده به دنبال او رفتند.

 تعالیم و خدمات عیسى
(لوقا ۱۷ :۶ -۱۹)

 عیســـی در تمـــام جلیل می گشـــت، در کنیســـه های 
23

نها تعلیم می داد و مژدۀ پادشـــاهی خدا را اعلام می کرد  اآ
را شـــفا می بخشـــید.  ناخوشـــی های مردم  بیماری ها و  و 
 او در تمـــام ســـوریه شـــهرت یافت و تمام کســـانی را 

24

كه به انـــواع امراض و دردهـــا مبتلا بودنـــد و دیوانگان 
نان  و مصروعـــان و مفلوجان را نـــزد او می اآوردند و او اآ
 جمعّیـــت زیادی نیـــز از جلیل و 

را شـــفا می بخشـــید. 25
دكاپولس، از اورشـــلیم و یهودیه و از اآن ســـوی اردن به 

دنبال او روانه شـــدند.
موعظۀ سر کوه

 وقتی عیسی جمعّیت زیادی را دید، به بالای كوهی 5
رفت و در اآنجا نشست و شاگردانش به نزد او اآمدند 

 و او دهان خود را گشوده به اآنان چنین تعلیم داد:
2

مّتى 4  و  5 
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 خوشبختى واقعى
(لوقا ۲۰ :۶ -۲۳)

»خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود اآگاهند  3

زیرا، پادشاهی اآسمان از اآن ایشان است.
»خوشا به حال ماتم زدگان،  4

زیرا ایشان تسلّی خواهند یافت.
»خوشا به حال فروتنان،  5

زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد.
»خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنۀ نیكی خدایی   6

هستند،
زیرا ایشان سیر خواهند شد.
»خوشا به حال رحم كنندگان،  7

زیرا ایشان رحمت را خواهند دید.
»خوشا به حال پاکدلان،  8

زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
»خوشا به حال صلح كنندگان،  9

زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.
»خوشا به حال کسانی که در راه نیكی اآزار می بینند،  10

زیرا پادشاهی اآسمان از اآن ایشان است.
 »خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند 

11

و اآزار می رســـانند و به ناحق هرگونه افترایی به شما می زنند. 
 خوشحال باشید و بسیار شـــادی كنید، زیرا پاداش شما در 

12

اآسمان عظیم است، چون همین طور به انبیای قبل از شما نیز 
اآزار می رسانیدند.

 نمک و نور
(مرقس ۵۰ :۹؛ لوقا ۳۴ :۱۴ -۳۵)

 »شما نمک جهان هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از 
13

دست بدهد، چگونه می توان اآن را بار دیگر نمكین ساخت؟ 
دیگر مصرفی ندارد، جز اآنكه بیرون ریخته پایمال مردم شود.

»شـــما نور جهان هســـتید. نمی توان شـــهری را كه بر   
14

 هیچ کس چراغ 
كوهی بنا شـــده اســـت، پنهـــان كـــرد. 15

روشـــن نمی کند كه اآن را زیر ســـرپوش بگـــذارد، بلكه اآن 
را بـــر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ســـاكنان خانه نور 
 نور شـــما نیز باید همین طـــور در برابر مردم بتابد 

دهـــد. 16
تـــا كارهـــای نیک شـــما را ببینند و پدر اآســـمانی شـــما را 

ســـتایش نمایند.

مّتى 5 
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شریعت

 »فكـــر نكنید كه مـــن اآمده ام تا تورات و نوشـــته های انبیا 
17

را منسوخ نمایم. نیامده ام تا منســـوخ كنم، بلكه تا به كمال 
 یقین بدانید كه تا اآسمان و زمین بر جای هستند، 

برسانم. 18
هیچ حرف و نقطه ای از تـــورات از بین نخواهد رفت تا همۀ 
 پس هرگاه کسی حتّی كوچكترین احكام 

اآن به انجام برسد. 19
شریعت را بشكند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی 
اآسمان پست ترین فرد محسوب خواهد شد. حال اآنكه هرکس 
شـــریعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنیـــن تعلیم دهد، در 
 بدانید كه تا 

پادشاهی اآســـمان بزرگ خوانده خواهد شـــد. 20
نیكی شما از نیكی علما و فریسیان بیشتر نباشد، به پادشاهی 

اآسمان وارد نخواهید شد.
خشم و غضب

 »شـــنیده اید كه در قدیم به مردم گفته شـــد: 'قتل نكن و 
21

 اّما من به شما 
هرکس مرتكب قتل شود محكوم خواهد شد.' 22

می گویم: هرکس نسبت به برادر خود عصبانی شود، محكوم 
خواهد شد و هرکه برادر خود را ابَله بخواند، به دادگاه برده 
خواهد شـــد و اگر او را 'احمق' بخواند مستوجب اآتش جهنم 
 پس اگر هدیۀ خـــود را به قربانگاه ببری و در 

خواهد بود. 23
 هدیۀ 

اآنجا به خاطر بیاوری كه برادرت از تو شكایتی دارد، 24
خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود اآشتی كن 

و اآنگاه برگرد و هدیۀ خویش را تقدیم كن.
 »با مّدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هســـتی صلح 

25

نما وگرنه اآن مّدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی 
تو را به دســـت زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. 

 یقین بدان كه تا ریال اآخر را نپردازی، اآزاد نخواهی شد.
26

ِزنا

 اّما من به شما می گویم 
 »شنیده اید كه گفته شده: 'زنا نكن' 28

27

هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه كند در دل خود با او 
 پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو 

زنا كرده است. 29
می شود، اآن را بیرون اآور و دورانداز؛ زیرا بهتر است كه عضوی 
از بدن خود را از دســـت بدهی تا اینكه با تمام بدن به جهنم 
 اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، اآن 

افكنده شوی. 30
را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است كه عضوی از بدن خود را 

از دست بدهی تا اینكه با تمام بدن به جهنم بیفتی.

مّتى 5 
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 طالق
(متّی ۹ :۱۹؛ مرقس ۱۱ :۱۰ -۱۲؛ لوقا ۱۸ :۱۶)

 »همچنین گفته شده: 'هرگاه مردی زن خود را طلاق دهد، 
31

 اّما من به شما می گویم: هرگاه 
باید طلاقنامه ای به او بدهد.' 32

کسی زن خود را جز به علّت زنا طلاق دهد، او را به زنا كاری 
می کشاند و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می کند.

سوگند خوردن

 »همچنین شنیده اید كه در قدیم به مردم گفته شده: 'قسم 
33

دروغ نخور و به هر ســـوگندی كه به نام خداوند یاد کرده ای 
 اّما من می گویم به هیچ وجه قســـم یاد نكن، 

عمل نمـــا.' 34
 نه به زمین زیرا كه 

نه به اآســـمان زیرا كه عرش خداســـت، 35
پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا كه شهر اآن پادشاه بزرگ 
 و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی مویی از اآن را سیاه 

است 36
 سخن شما فقط بلی یا خیر باشد. زیاده بر 

یا سفید کنی. 37
این از شیطان است.

 انتقام
(لوقا ۲۹ :۶ -۳۰)

 »شنیده اید كه گفته شده: 'چشم به عوض چشم و دندان 
38

 اّما من به شما می گویم به کسی که به تو 
به عوض دندان.' 39

بدی می کند بدی نكن و اگر کســـی بر گونۀ راست تو سیلی 
 هرگاه کسی 

می زند، گونۀ دیگر خود را به طرف او بگردان. 40
تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بكشاند، كت خود را هم 
 هرگاه شـــخصی تو را به پیمودن یک کیلومتر 

به او ببخش. 41
 به کســـی که از تو 

راه مجبور نماید دو کیلومتـــر با او برو. 42
چیزی می خواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند، 

روی نگردان.
 مهربانى با دشمن

(لوقا ۲۷ :۶ -۲۸ و ۳۲ -۳۶)

 »شنیده اید كه: 'همســـایه ات را دوست بدار و با دشمن 
43

 اّما من به شما می گویم دشمنان خود 
خویش دشمنی كن.' 44

را دوست بدارید و برای کسانی که به شما اآزار می رسانند دعا 
 به این وسیله شما فرزندان پدر اآسمانی خود خواهید 

كنید. 45
شد، چون او اآفتاب خود را بر بدان و نیكان، یكسان می تاباند 
 اگر فقط 

و باران خود را بر درستكاران و بدكاران می باراند. 46
کسانی را دوست بدارید كه شما را دوست دارند، چه اجری 
 اگر فقط به 

دارید؟ مگر باجگیران همین كار را نمی كنند؟ 47

مّتى 5   
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دوستان خود سلام كنید چه كار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر 
 پس شما باید كامل باشید 

بی دینان همین كار را نمی کنند؟ 48
همان طور كه پدر اآسمانی شما كامل است.

صدقه دادن

 »مواظب باشـــید كه وظایف دینی خود را برای جلب 6
توّجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین 

كنید، هیچ اجری نزد پدر اآسمانی خود ندارید.
 »پس هرگاه صدقه می دهی اآن را با ســـاز و كرنا اعلام نكن، 

2

چنانکه ریاكاران در کنیسه ها و خیابانها می کنند تا مورد ستایش 
 و اّما 

مردم قرار بگیرند. یقین بدانید كه اآنان اجر خود را یافته اند! 3
تو، هرگاه صدقه می دهی، نگذار دست چپ تو از اآنچه دست 
راستت می کند اآگاه شود. 4 از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و 
پدری كه هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد.

 دعا
(لوقا ۲ :۱۱ -۴)

 »وقتی دعا می کنید مانند ریاكاران نباشید. اآنان دوست دارند 
5

در کنیســـه ها و گوشه های خیابانها بایســـتند و دعا بخوانند تا 
مردم اآنان را ببینند. یقین بدانید كه اآنها اجر خود را یافته اند! 
 هرگاه تو دعا می کنی به انـــدرون خانۀ خود برو، در را ببند 

6

و در خلوت، در حضور پدر نادیدۀ خود دعا كن و پدری كه 
 در 

هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. 7
وقت دعا مانند بت پرستان ِوردهای بی معنی را تكرار نكنید، اآنان 
 پس 

گمان می کنند با تكرار زیاد، دعایشان مستجاب می شود. 8
مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از اآنكه 

 پس شما این طور دعا كنید:
از او بخواهید می داند. 9
'ای پدر اآسمانی ما،
نام تو مقّدس باد.
پادشاهی تو بیاید.  10

ارادۀ تو همان طور كه در اآسمان اجرا می شود، در زمین 
نیز اجرا شود.

نان روزانۀ ما را امروز به ما بده.  11

خطاهای ما را ببخش،  12

چنانکه ما نیز خطاکاران خود را می بخشیم.
ما را در وسوسه ها میاور بلکه ما را از شریر رهایی ده،  13

آباد از اآن توست. اآمین.' زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالا
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 »چون اگر شما خطاهای دیگران را ببخشید پدر اآسمانی 
14

 اّما اگر شما مردم را نبخشید 
شما نیز شما را خواهد بخشید. 15

پدر اآسمانی شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.
روزه

 »وقتی روزه می گیرید مانند ریاكاران، خودتان را پریشـــان 
16

نشـــان ندهید. اآنان قیافه های خود را تغییر می دهند تا روزه دار 
بودن خود را به ُرخ دیگران بكشند. یقین بدانید كه اآنها اجر 
 اّما تو وقتی روزه می گیری، سر خود را شانه 

خود را یافته اند! 17
 تا مردم از روزۀ تو باخبر نشوند، 

ُکن و صورت خود را بشوی 18
بلكه فقط پدر تو كه در نهان است، اآن را بداند و پدری كه 

هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد.
 گنج آسمانى

(لوقا ۳۳ :۱۲ -۳۴)

 »گنجهـــای خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به 
19

اآن زیان می رســـاند و دزدان نقب زده اآن را می دزدند، ذخیره 
 بلكه گنجهای خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که 

نكنید. 20
بید و زنگ به اآن اآسیبی نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و 
 زیرا هرجا گنج توست، دل 

اآن را نمی دزدند، ذخیره كنید. 21
تو نیز در اآنجا خواهد بود.

 چراغ بدن
(لوقا ۳۴ :۱۱ -۳۶)

 »چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام 
22

 اّما اگر چشم تو ســـالم نباشد تمام 
وجودت روشن اســـت 23

وجودت در تاریكی خواهد بود. پس اگر اآن نوری كه در توست 
تاریک باشد، اآن، چه تاریکی عظیمی خواهد بود!

 خدا و دارایى
(لوقا ۱۳ :۱۶؛ ۲۲ :۱۲ -۳۱)

 »هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب باشد، چون یا از اولی 
24

بدش می اآید و دومی را دوســـت دارد و یا به اولی ارادت پیدا 
می کند و دومی را حقیر می شـــمارد. شما نمی توانید هم بندۀ 

خدا باشید و هم در بند مال.
 »بنابراین به شما می گویم: برای زندگی خود نگران نباشید، 

25

كه چه بخورید و یا چه بیاشـــامید و نه برای بدن خود كه چه 
 به 

بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. 26
پرندگان نگاه كنید: اآنها نه می كارند، نه درو می کنند و نه در 
انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر اآسمانی شما روزِی اآنها را می دهد. 

مّتى 6   
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 کدام یک از 
مگر ارزش شما به  مراتب از اآنها بیشتر نیست؟ 27

شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟
 »چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن های صحرا نگاه 

28

كنید و ببینید چگونه نمو می کنند، اآنها نه زحمت می کشـــند 
 ولی بدانید كه حتّی سلیمان هم با اآن همه 

و نه می ریســـند. 29
 پس اگر 

حشـــمت و جلالش مثل یكی از اآنها اآراسته نشد. 30
خدا علف صحرا را كه امروز هســـت و فـــردا در تنور ریخته 
می شود این طور می اآراید، اآیا شما را، ای كم ایمانان، بمراتب 

بهتر نخواهد پوشانید!
 »پس نگران نباشید و نگویید: 'چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ 

31

 تمام ملل جهان برای به دست اآوردن این 
و یا چه بپوشیم؟' 32

چیزها تلاش می کنند، اّما پدر اآسمانی شما می داند كه شما به 
 شما قبل از هر چیز برای به 

همۀ این چیزها احتیاج دارید. 33
دست اآوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بكوشید، 
 پس 

اآن وقت همۀ این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. 34
نگران فردا نباشـــید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز 

برای امروز كافی است.
 قضاوت دربارة دیگران
(لوقا ۳۷ :۶ -۳۸ و ۴۱ -۴۲)

 »دربارۀ دیگران قضـــاوت نكنید تا مورد قضاوت قرار 7  
 همان طور كه شما دیگران را محكوم می کنید 

نگیرید. 2
خودتان نیز محكوم خواهید شد. با هر پیمانه ای كه به دیگران 
 چرا پِر كاهی 

بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. 3
را كه در چشـــم برادرت هســـت می بینی، ولی در فكر چوب 
 یا چگونه جرأت 

بزرگی كه در چشـــم خود داری نیســـتی؟ 4
می کنی به برادر خود بگویی: 'اجازه بده پر كاه را از چشمت 
بیرون اآورم' حال اآنكه خودت چوب بزرگی در چشـــم داری. 
 ای ریاكار، اول اآن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، 

5

اآنگاه درست خواهی دید كه پر كاه را از چشم برادرت بیرون 
 اآنچه مقّدس اســـت به سگان ندهید و مرواریدهای 

بیاوری. 6
خود را جلوی خوکها نریزید. مبادا اآنها را زیر پا لگدمال كنند 

و برگشته شما را بَدَرند.
 خواستن، جستجو کردن و کوبیدن

(لوقا ۹ :۱۱ -۱۳)

 »بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید 
7

 چون هرکه 
كرد. در بزنید، در بـــه رویتان باز خواهد شـــد. 8
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بخواهد، به دست می اآورد و هرکه بجوید، پیدا می کند و هرکه 
 اآیا كســـی در میان شما 

در بزند، در به رویش باز می شـــود. 9
هست كه وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ 
 پس 

 و یا وقتی ماهی می خواهد، ماری در دستش بگذارد؟ 11
10

اگر شما كه انسانهای شریری هســـتید، می دانید چگونه باید 
چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشـــتر باید 
مطمئن باشید كه پدر اآسمانی شما چیزهای نیكو را به اآنانی كه 
 با دیگران همان طور 

از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود! 12
رفتار كنید كه می خواهید اآنها با شـــما رفتار كنند. این است 

خلاصۀ تورات و نوشته های انبیا.
 دِر تنگ

(لوقا ۲۴ :۱۳)

 »از دِر تنگ وارد شـــوید، زیرا دری كه بزرگ و راهی كه 
13

وسیع است به هلاكت منتهی می شود و کسانی که این راه را 
 اّما دری كه به حیات منتهی می شود تنگ 

می پیمایند، بسیارند 14
و راهش دشوار است و یابندگان اآن هم، كم هستند.

 درخت و میوة آن
(لوقا ۴۳ :۶ -۴۴)

 »از انبیای دروغین برحذر باشید كه در لباس میش به نزد شما 
15

 اآنان را از کارهایشان 
می اآیند، ولی در باطن گرگان دّرنده اند. 16

خواهید شناخت. اآیا می توان از بوتۀ خار، انگور و از خاربن، 
 همین طور درخت خوب میوۀ خوب به بار می اآورد 

انجیر چید؟ 17
 درخت خوب نمی تواند میوۀ بد به 

و درخت فاسد میوۀ بد. 18
 درختی كه میوۀ خوب 

بار اآورد و نه درخت بد میوۀ خوب. 19
 بنابراین شما 

به بار نیاورد اآن را می برند و در اآتش می اندازند. 20
اآنها را از میوه هایشان خواهید شناخت.

 شما را نمى شناسم
(لوقا ۲۵ :۱۳ -۲۷)

»نه هرکس كه مرا »خداوندا، خداوندا« خطاب كند به   
21

پادشاهی اآسمان وارد خواهد شد، بلكه کسی که ارادۀ پدر 
 وقتی اآن روز برسد بسیاری 

اآسمانی مرا به انجام برساند. 22
به من خواهند گفـــت: 'خداوندا، خداوندا، اآیـــا به نام تو 
نبّوت نكردیم؟ اآیـــا با ذكر نام تو دیوهـــا را بیرون نراندیم؟ 
 اآنگاه اآشـــکارا به 

و به نام تـــو معجزات بســـیار نكردیم؟ 23
اآنان خواهم گفت: 'من هرگز شما را نشناختم. از من دور 

شـــوید، ای بدكاران.'

مّتى 7   
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 دو خانه
(لوقا ۴۷ :۶ -۴۹)

 »پس کسی که سخنان مرا می شنود و به اآنها عمل می کند، 
24

مانند شخص دانایی است كه خانۀ خود را بر سنگ بنا نمود. 
 باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر اآن خانه فشار اآورد، 

25

اّما اآن خانه خراب نشد زیرا شالودۀ اآن بر روی سنگ بود.
 »اّما هرکه سخنان مرا بشـــنود و به اآنها عمل نكند مانند 

26

شـــخص نادانی اســـت كه خانۀ خود را بر روی شن بنا كرد. 
 باران بارید، ســـیل جاری شد و باد وزیده به اآن خانه فشار 

27

اآورد و اآن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود!«
 وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم 

28

 زیرا او برخلاف روش علما، با اختیار و اقتدار 
او متحّیر شدند 29

به اآنان تعلیم می داد.
 شفاى جذامى

(مرقس ۴۰ :۱ -۴۵؛ لوقا ۱۲ :۵ -۱۶)

 وقتی عیســـی از كوه پایین اآمد جمعّیت زیادی پشت 8
 در این هنگام یک نفر جذامی 

سر او حركت كرد. 2
به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت: »ای اآقا، اگر 

بخواهی می توانی مرا پاک سازی.«
 عیسی دست خود را دراز كرده او را لمس نمود و گفت: 

3

»البتّه می خواهم، پاک شو.« و فوراً  اآن مرد از جذام خود شفا 
 اآنگاه عیســـی به او فرمـــود: »مواظب باش كه چیزی 

یافت. 4
به کســـی نگویی، بلكه برو و خودت را به كاهن نشـــان بده 
و به خاطر شـــفای خود هدیه ای را كه موسی مقّرر كرده است 

تقدیم كن تا اآنها شفای تو را تصدیق نمایند.«
 شفاى خادم یک سروان رومى

(لوقا ۱ :۷ -۱۰)

 وقتی عیسی وارد كفرناحوم  شد، یک سروان رومی جلو اآمد 
5

 »ای اآقا، غلام من مفلوج در خانه 
و با التماس به او گفت: 6

افتاده است و سخت درد می كشد.«
 عیسی فرمود: »من می اآیم و او را شفا می دهم.«

7

8 اّما سروان در جواب گفت: »ای اآقا، من لایق اآن نیستم كه تو به زیر 

سقف خانۀ من بیایی. فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت. 
 چون خود من یک مأمور هستم و سربازانی هم زیر دست خویش دارم. 

9

وقتی به یكی می گویم 'برو' می رود و به دیگری می گویم 'بیا' می اآید و 
وقتی به نوكر خود می گویم: 'این كار را بكن' می کند.«

مّتى 7  و  8 
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 عیسی از شنیدن این سخنان تعّجب كرد و به مردمی كه 
10

به دنبال او اآمده بودند فرمود: »به شما می گویم كه من چنین 
 بدانید كه بسیاری از 

ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیده ام. 11
مشرق و مغرب اآمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی 
 اّما کسانی که برای 

اآسمان بر سر یک سفره خواهند نشست 12
این پادشاهی تولّد یافتند به بیرون در تاریکی، جایی که گریه و 
 سپس عیسی به 

فشار دندان است، افكنده خواهند شـــد.« 13
اآن ســـروان گفت: »برو، مطابق ایمانت به تو داده شود.« در 

همان لحظه غلام او شفا یافت.
 شفاى بیماران

(مرقس ۲۹ :۱ -۳۴؛ لوقا ۳۸ :۴ -۴۱)

 وقتی عیسی به خانۀ پطرس رفت، مادر زن پطرس را دید كه 
14

 عیسی دست او را لمس 
در بستر خوابیده است و تب دارد. 15

كرد. تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی عیسی پرداخت.
 همین که غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او اآوردند و 

16

او با گفتن یک كلمه دیوها را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا 
 تا پیشگویی اشعیای نبی تحّقق یابد كه گفته بود:

می داد 17
»او ضعفهای ما را برداشت

و مرضهای ما را از ما دور ساخت.«
 پیروى از مسیح
(لوقا ۵۷ :۹ -۶۲)

 عیســـی جمعّیتی را كه به دورش جمع شده بودند دید و 
18

به شاگردان خود دستور داد كه به طرف دیگر دریاچه بروند. 
 یكی از علما پیش اآمده گفت: »ای استاد، هرجا كه بروی 

19

به دنبال تو می اآیم.«
 عیسی در جواب گفت: »روباهان برای خود لانه و پرندگان 

20

برای خود اآشیانه دارند، اّما پسر انسان جایی ندارد كه در اآن 
بیارامد.«

 یکی دیگر از پیروان او بـــه او گفت: »ای اآقا، اجازه بده 
21

اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم.«
 عیســـی جواب داد: »به دنبال من بیـــا و بگذار مردگان، 

22

مردگان خود را دفن كنند.«
 آرام ساختن دریاى توفانى

(مرقس ۳۵ :۴ -۴۱؛ لوقا ۲۲ :۸ -۲۵)

 عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حركت كردند. 
23

 ناگهان توفانی در دریا برخاست به طوری که امواج، قایق 
24
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 پس شاگردان 
را پر می ساخت، ولی عیسی در خواب بود. 25

اآمده او را بیدار كردنـــد و با فریاد گفتند: »ای خداوند، ما را 
نجات بده، ما داریم هلاک می شویم.«

 عیسی گفت: »ای كم ایمانان، چرا این قدر می ترسید؟« و 
26

سپس برخاسته با پرخاش به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملاً 
اآرام شد.

 شاگردان از اآنچه واقع شد متحّیر شده گفتند: »این چگونه 
27

شخصی است كه باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟«
 شفاى دو دیوانه

(مرقس ۱ :۵ -۲۰؛ لوقا ۲۶ :۸ -۳۹)

 هنگامی که عیسی به اآن طرف دریا به سرزمین َجَدریان رسید 
28

دو دیوانه از میان قبرها بیرون اآمده با او روبه رو شدند. اآنها اآن قدر 
خطرناک بودند كه هیچ کس جرأت نداشت از اآنجا عبور كند. 
 اآن دو نفر با فریاد گفتند: »ای پسر خدا، با ما چه كار داری؟ 

29

اآیا به اینجا اآمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟«
 قدری دورتر از اآن محل، یک گلّۀ بزرگ خوک مشغول چریدن 

30

 و دیوها از عیسی خواهش كرده گفتند: »اگر می خواهی ما 
بود 31

را بیرون برانی، ما را به داخل اآن گلّۀ خوک بفرست.«
 عیسی فرمود: »بروید« پس اآنها بیرون اآمده به داخل خوکها 

32

رفتند. تمام اآن گلّه از بالای تّپه به دریا هجوم بردند و در اآب 
هلاک شدند.

 خوک بانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان 
33

 در نتیجه تمام 
و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل كردند. 34

مردم شـــهر برای دیدن عیسی بیرون اآمدند و وقتی او را دیدند 
از او تقاضا كردند كه اآن ناحیه را ترک نماید.

 شفاى مفلوج
(مرقس ۱ :۲ -۱۲؛ لوقا ۱۷ :۵ -۲۶)

 عیســـی سوار قایق شـــد و از دریا گذشته به شهر خود 9  
 در این وقت چند نفر یک مفلوج را كه در بستر 

اآمد. 2
خوابیده بود نزد او اآوردند. عیسی ایمان اآنان را دیده به اآن مرد 

گفت: »پسرم، دل قوی دار، گناهانت اآمرزیده شد.«
 فـــوراً بعضی از علمـــا پیش خود گفتند »این مرد ســـخنان 

3

كفراآمیز می گوید.«
 عیســـی به افكار اآنان پی برده گفت: »چرا این افكار پلید 

4

 اآیا گفتن 'گناهانت اآمرزیده شـــد' 
را در دل خود می پرورانید؟ 5

 اّما حالا ثابت خواهم 
اآسانتر است یا گفتن 'برخیز و راه برو'؟ 6

مّتى 8  و  9   
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كرد كه پسر انسان بر روی زمین حق اآمرزیدن گناهان را دارد.« 
ســـپس به اآن مفلوج گفت: »برخیز، بســـتر خود را بردار و به 

خانه ات برو.«
 مردم از دیدن این 

 اآن مرد برخاست و به خانۀ خود رفت. 8
7

واقعه بسیار تعّجب كردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی 
به انسان شكر نمودند.

 دعوت مّتى
(مرقس ۱۳ :۲ -۱۷؛ لوقا ۲۷ :۵ -۳۲)

 عیسی از اآنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متّی دید 
9

كه در محل دریافت عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت: 
»به دنبال من بیا.« متّی برخاسته به دنبال او رفت.

 هنگامی که عیســـی در خانۀ او بر سر سفره نشسته بود 
10

بسیاری از خطاكاران و باجگیران و اشخاص دیگر اآمدند 
 فریسیان 

و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. 11
این را دیده به شـــاگردان عیســـی گفتند: »چرا استاد شما 

بـــا باجگیـــران و خطـــاكاران غـــذا می خـــورد؟«
 عیسی سخن اآنان را شنیده گفت: »بیماران به طبیب احتیاج 

12

 بروید و معنی این كلام را بفهمید: 'من 
دارند، نه تندرستان. 13

رحمت می خواهم نه قربانی' زیرا مـــن نیامدم تا پرهیزكاران را 
دعوت كنم بلكه گناهكاران را.«

 سؤال دربارة روزه
(مرقس ۱۸ :۲ -۲۲؛ لوقا ۳۳ :۵ -۳۹)

 شاگردان یحیی نزد عیسی اآمده پرسیدند: »چرا ما و فریسیان 
14

روزه می گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی گیرند؟«
 عیسی در جواب گفت: »اآیا انتظار دارید دوستان داماد 

15

درحالی که داماد با ایشـــان اســـت عزاداری كننـــد؟ زمانی 
می اآید كه داماد از ایشان گرفته می شود، در اآن روزها روزه 

خواهنـــد گرفـــت.
فته  ب نر اآ و  نو  رچۀ  پا بـــا  ا  ر كهنه  لباس  هیچ کس  «  

16

ز  ا وصله  ن  اآ ین صـــورت  ا در  ا  یر ز نمی کنـــد،  وصلـــه 
می کند.  د  یجا ا تـــری  بد رگی  پا و  دد  می گر جدا  لباس 
ند.  یز نمی ر كهنـــه  مشـــک  در  نیـــز  ا  ر ه  ز تا اب   شـــر

17

بیرون  اب  ه می شـــود، شـــر ر پـــا نـــد مشـــکها  یز بر گـــر  ا
ا  ر ه  ز تا اب  شـــر می رود.  بین  ز  ا َمشـــکها  و  د  یـــز می ر
مشک  هم  و  شراب  هم  تا  ند  یز می ر نو  مشـــکهای  در 

نـــد.« لم بما ســـا
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 زنده کردن یک دختر و شفاى یک زن
(مرقس ۲۱ :۵ -۴۳؛ لوقا ۴۰ :۸ -۵۶)

 عیسی هنوز سخن می گفت كه سرپرست یکی از کنیسه ها 
18

به نزد او اآمد و تعظیم كرده گفت: »دختر من همین الاآن ُمرد، 
ولی می دانم که اگر تو بیایی و بر او دســـت بگذاری او زنده 

خواهد شد.«
 عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او 

19

حركت كردند.
 در این وقت زنی كه مّدت دوازده سال به خونریزی مبتلا 

20

بود از پشت ســـر عیســـی اآمد و دامن ردای او را لمس كرد، 
 زیرا پیش خود می گفت: »اگـــر فقط بتوانم ردایش را لمس 

21

كنم شفا خواهم یافت.«
 عیسی برگشت و او را دیده فرمود: »دخترم، دل قوی دار. ایمان 

22

تو، تو را شفا داده است« و از همان لحظه او شفا یافت.
 وقتی عیسی به خانۀ سرپرست كنیسه رسید و نوحه سرایان 

23

 فرمود: »همه بیرون بروید، این دختر 
و مردم وحشت زده را دید 24

نمرده بلكه در خواب است.« اّما اآنها فقط به او می خندیدند. 
 وقتی عیسی همه را بیرون كرد به داخل اتاق رفت و دست 

25

 خبر این واقعه در تمام اآن 
دختر را گرفت و او برخاســـت. 26

نواحی انتشار یافت.
شفاى دو نابینا

 درحالی که عیسی از اآنجا می گذشت، دو كور به دنبال او 
27

رفتند و فریاد می کردند »ای پسر داوود، به ما رحم کن«
 و وقتی او به خانه رســـید اآن دو نفر نزد او اآمدند. عیسی 

28

از اآنها پرســـید: »اآیا ایمان دارید كه من قادر هستم این كار را 
انجام دهم؟« اآنها گفتند: »بلی، ای اآقا«

 پس عیسی چشـــمان اآنها را لمس كرد و فرمود: »بر طبق 
29

 و چشـــمان اآنها باز شد. 
ایمان شما برایتان انجام بشـــود« 30

عیسی با اصرار از اآنها خواست كه دربارۀ این موضوع چیزی 
به کسی نگویند.

 اّما همین که از خانه بیرون رفتند، این اخبار را دربارۀ عیسی 
31

در تمام اآن نواحی منتشر كردند.
شفاى مرد الل

 درحالی کـــه اآن دو نفـــر بیرون می رفتند، شـــخصی را نزد 
32

 عیسی دیو را 
عیسی اآوردند كه لال بود زیرا دیو داشـــت. 33

مّتى 9   
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از او بیرون كرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار 
تعّجب كرده گفتند: »چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل 

دیده نشده است.«
 اّما فریســـیان گفتند: »او به كمک رئیس شیاطین، دیوها 

34

را بیرون می کند.«
دلسوزى عیسى براى مردم

 عیسی در تمام شهرها و روستاها می گشت و در کنیسه ها 
35

تعلیم می داد و مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع 
 وقتی او جمعّیت زیادی 

ناخوشی و بیماری را شفا می داد. 36
را دید، دلش به حال اآنها ســـوخت زیرا اآنان مانند گوسفندان 
 پس به شاگردان 

بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. 37
خود گفت: »در حقیقت محصول فراوان است ولی كارگر كم. 
 بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا 

38

كارگرانی برای جمع اآوری محصول خود بفرستد.«
 دوازده حوارى

(مرقس ۳ :۱۳ -۱۹؛ لوقا ۶ :۱۲ -۱۶)

 عیســـی دوازده حواری را نزد خود خواند و به اآنان 10  
قدرت داد تا ارواح پلیـــد را بیرون كنند و هر نوع 
 این است اسامی اآن دوازده 

بیماری و مرض را شفا بخشند. 2
رسول: اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس، یعقوب 
 فیلیُپس و برتولما، توما و متای 

فرزند زبدی و برادرش یوحنا، 3
 شمعون غیور و یهودای 

باجگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی، 4
اسخریوطی كه عیسی را به دست دشمنان تسلیم كرد.

 مأموریت حواریون
(مرقس ۷ :۶ -۱۳؛ لوقا ۱ :۹ -۶)

 عیسی این دوازده نفر را به مأموریت فرستاده به اآنها گفت: 
5

»از سرزمینهای غیر یهود عبور نكنید و به هیچ یک از شهرهای 
 بلكه نزد گوسفندان گمشدۀ قوم اسرائیل 

سامریان وارد نشوید، 6
 و در بین راه اعلام كنید كه پادشـــاهی اآسمان نزدیک 

بروید 7
 بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده كنید، جذامیان 

است. 8
را پاک ســـازید و دیوها را بیرون كنید. ُمفت یافته اید، ُمفت 
 و کوله بار 

 برای سفر، طلا و نقره و مس با خود نبرید. 10
بدهید. 9

یا پیراهن اضافی و كفش و چوب دستی برندارید، چون كارگر 
مستحق معاش خود می باشد.

 »به هر شهر و روستایی كه وارد می شوید دنبال كسی بگردید 
11

كه شایســـته باشـــد و تا زمانی که در اآنجا هســـتید در منزل او 
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 اگر 
 وقتی به خانه ای وارد می شوید سلام بگویید. 13

بمانید. 12
اآن خانواده لایق اآن باشد سلام شما بر اآنها قرار می گیرد و اگر 
 اگر کسی 

شایسته نباشد، سلام شما به خودتان برمی گردد. 14
شما را نپذیرد و یا به اآنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که اآن 
خانه یا اآن شـــهر را ترک می کنید، گرد و خاک اآن را از پای 
 بدانید كه در روز قیامت حالت سدوم و غموره 

خود بتكانید. 15
از اآن شهر بهتر خواهد بود.

 جور و جفا
(مرقس ۹ :۱۳ -۱۳؛ لوقا ۱۲ :۲۱ -۱۷)

 »خوب توّجه كنید، من شـــما را مانند گوسفندان به میان 
16

گرگها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند كبوتر، بی اآزار 
 مواظب باشـــید، زیرا مردم شما را تحویل دادگاهها 

باشید. 17
 و شما 

خواهند داد، و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد 18
را به خاطر من نزد فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر 
 اّما وقتی شما را دستگیر 

اآنان و ملل بیگانه شـــهادت دهید. 19
می کنند، نگران نباشید كه چه چیز و چطور بگویید چون در 
 زیرا 

همان وقت اآنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد، 20
گوینده شما نیســـتید، بلكه روح پدر اآسمانی شماست كه در 

شما سخن می گوید.
 »برادر، برادر را و پدر، فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. 

21

فرزندان علیه والدین خود برخواهند خاســـت و باعث كشـــتن 
 همۀ مردم به خاطر نام من كه شما بر خود 

اآنها خواهند شد. 22
دارید، از شـــما متنّفر خواهند بود، اّما کســـی که تا اآخر ثابت 
 هرگاه شـــما را در شهری اآزار 

بماند نجات خواهد یافت. 23
می رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید كه پیش از اآنكه 

به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد اآمد.
 »شاگرد از معلّم خود و خادم از ارباب خویش بالاتر نیست. 

24

 شـــاگرد می خواهد به مقام معلّم خود برسد و خادم به مقام 
25

ارباب خویش. اگر پدر خانه را بعلزبول - رئیس شیاطین- بخوانند، 
چه نسبت های بدتری به اهل خانه اش خواهند داد.

 از چه کسى باید ترسید
(لوقا ۲ :۱۲ -۷)

 »پس از اآنها نترسید، هرچه پوشیده است، پرده از روی اآن 
26

 اآنچه 
برداشته می شود و هرچه پنهان است اآشكار خواهد شد. 27

را من در تاریكی به شما می گویم، باید در روز روشن اعلام كنید 
و اآنچه را محرمانه می شنوید، باید در بام خانه ها با صدای بلند 
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 از کسانی که جسم را می كشند ولی قادر به كشتن 
بگویید. 28

جان نیستند نترســـید. از کسی بترسید كه قادر است جسم و 
 اآیا دو گنجشک به یک 

جان، هر دو را در دوزخ تباه سازد. 29
ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این، بدون اجازۀ پدر اآسمانی 
 و اّما در مورد 

شما حتّی یكی از اآنها به زمین نخواهد افتاد. 30
 پس نترسید، 

شما، حتّی موهای سر شما شمرده شده است. 31
شما از گنجشک های بی شمار بیشتر ارزش دارید.

 اعتراف به ایمان
(لوقا ۸ :۱۲ -۹)

 »پس هرکس در برابر مـــردم، خود را از اآن من بداند من 
32

نیز در برابر پدر اآسمانی خود او را از اآن خود خواهم دانست. 
 اّما هرکه در برابر مردم بگوید كه مرا نمی شناسد من نیز در 

33

حضور پدر اآسمانی خود خواهم گفت كه او را نمی شناسم.
 شمشیر یا صلح

(لوقا ۵۱ :۱۲ -۵۳؛ ۲۶ :۱۴ -۲۷)

 »گمان نكنید كه اآمده ام تا صلح به زمین بیاورم، نیامده ام 
34

 من اآمده ام تا در میان پسر 
كه صلح بیاورم بلكه شمشـــیر. 35

و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شـــوهر اختلاف بیندازم. 
 دشمنان شخص، اعضای خانوادۀ خود او خواهند بود.

36

 »هرکه پدر یا مادر خود را بیشـــتر از من دوســـت داشته 
37

باشد، لایق من نیست و هر كسی دختر یا پسر خود را بیش از 
 هرکه صلیب خود را 

من دوست بدارد، لایق من نمی باشد. 38
 هرکس فقط 

برندارد و به دنبال من نیاید، لایق من نیست. 39
در فكر زندگی خود باشـــد، اآن را از دست خواهد داد؛ ولی 
کســـی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد، زندگی 

او در امان خواهد بود.
 اجر و پاداش
(مرقس ۴۱ :۹)

 »هرکه شـــما را بپذیـــرد، مرا پذیرفته و هرکـــه مرا بپذیرد 
40

 هرکس نبی را به خاطر اینكه نبی 
فرستندۀ مرا پذیرفته است. 41

است بپذیرد، اجر یک نبی را به دست خواهد اآورد و هرکس 
شخص نیكوكاری را به خاطر اینكه نیكوكار است بپذیرد، اجر 
 یقین بدانید كه هرگاه کسی 

یک نیكوكار را خواهد یافت. 42
به یكـــی از كوچكترین پیـــروان من، به خاطـــر اینكه پیرو من 
است، حتّی یک ُجرعه اآب ســـرد بدهد، به هیچ وجه بی اجر 

نخواهد ماند.«

مّتى 10   
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 قاصدان یحیاى تعمید دهنده
(لوقا ۱۸ :۷ -۳۵)

 عیسی این دستورات را به دوازده شاگرد خود داد و 11  
اآنجا را ترک كرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد 

و موعظه نماید.
 وقتـــی یحیی در زندان از كارهای مســـیح باخبر شـــد، دو 

2

 پرسید: »اآیا تو همان 
نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده 3

شخصی هستی كه قرار اســـت بیاید، یا ما در انتظار شخص 
دیگری باشیم؟«

 عیسی در جواب گفت: »بروید و هر اآنچه را كه می  بینید و 
4

 كوران بینایی خود را باز می یابند، 
می شنوید به یحیی بگویید: 5

لنگان به راه می افتند و جذامیان پاک می گردند، كران شـــنوا 
و مردگان زنده می شـــوند و به بینوایان بشارت داده می شود. 

 خوشا به حال کسی که در مورد من شک نكند.«
6

 درحالی که شاگردان یحیی از اآنجا می رفتند، عیسی دربارۀ 
7

یحیی شـــروع به صحبت كرد و به مردمی كـــه در اطراف او 
ایستاده بودند گفت: »برای دیدن چه چیزی به بیابان رفتید؟ 
 پس برای دیدن چه 

برای تماشـــای نی ای كه از باد می لرزد؟ 8
چیز رفتید؟ برای دیدن مردی كه لباسهای ابریشمی و گرانبها 
پوشیده بود؟ مســـلّماً جای چنین افرادی در کاخهای سلطنتی 
 پس شـــما برای دیدن چه چیزی از شهر بیرون رفتید؟ 

است 9
برای دیدن یک نبی؟ اآری، به شما می گویم كه او از یک نبی 
 او کسی است كه کتاب مقّدس دربارۀ وی 

هم بالاتر است. 10
می فرماید: 'این است قاصد من كه او را پیش روی تو می فرستم 
 بدانید كه 

و او راه را برای اآمدن تو اآماده خواهد ســـاخت.' 11
كســـی بزرگتر از یحیـــی به دنیا نیامده اســـت. بـــا وجود این 
كوچكترین شـــخص در پادشاهی اآســـمان از او بزرگتر است. 
 از زمان یحیی تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی اآسمان مورد 

12

حملات سخت قرار گرفته و زورمندان برای دست یافتن به اآن 
 همۀ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارۀ 

كوشش می نمایند. 13
 اگر اینها را قبول دارید، 

پادشاهی خدا پیشگویی کرده اند. 14
 اگر گوش 

باید بدانید كه یحیی همان الیاس موعود است. 15
شنوا دارید بشنوید.

 »اّما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشـــبیه كنم؟ اآنها 
16

مانند كودكانی هستند كه در بازار می نشینند و با صدای بلند 

مّتى 11   
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به یكدیگر می گویند: 17 'ما برای شـــما نی زدیم، نرقصیدید! 
 وقتی یحیی اآمد نه می خورد 

نوحه گری كردیم، گریه نكردید!' 18
 وقتی پسر 

و نه می نوشید، ولی همه می گفتند، او دیو دارد! 19
انسان اآمد که می خورد و می نوشد مردم می گویند: 'نگاه كنید، 
او یک اآدم ُپرخور، میگســـار و رفیق باجگیـــران و گناهكاران 
اســـت!' با وجود این، درستی حكمت خدایی به وسیلۀ نتایج 

اآن به ثبوت می رسد.«
 شهرهایى که ایمان نیاوردند

(لوقا ۱۳ :۱۰ -۱۵)

 اآنگاه عیســـی دربارۀ شـــهرهایی صحبت كرد كه اكثر 
20

معجـــزات او در اآنها روی داده بود و مردم اآن شـــهرها را 
 گفت: 

به خاطـــر اینكه توبه نكـــرده بودند توبیخ نمـــوده 21
»وای بر تو ای خورزین و وای بر تـــو ای بیت صیدا، اگر 
معجزاتی كه در شـــما انجام شد در صور و صیدون انجام 
می شـــد، مّدتها پیـــش از این، پلاس پوش و خاكسترنشـــین 
 اّما بدانید كه در روز قیامت برای صور 

توبه می کردند. 22
و صیدون بیشـــتر قابـــل تحّمل خواهد بود تا برای شـــما. 
 و اّما تو ای كفرناحوم كه ســـر به اآسمان كشیده ای! به 

23

دوزخ سرنگون خواهی شـــد، زیرا اگر معجزاتی كه در تو 
انجام شد در ســـدوم انجام می شد، اآن شـــهر تا به امروز 
 اّما بدان كه در روز قیامت برای شـــهر 

باقی می مانـــد. 24
ســـدوم بیشـــتر قابل تحّمل خواهد بود تا برای تو.«

 بیایید نزد من
(لوقا ۲۱ :۱۰ -۲۲)

 در اآن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: »ای 
25

پدر، ای خداوند اآسمان و زمین، تو را سپاس می گویم كه این 
امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان اآشكار 

 اآری ای پدر، خواست تو چنین بود.
ساخته ای. 26

 »پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر، 
27

پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد، به جز پسر و 
کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند.

»بیایید نزد من ای تمامی زحمتكشـــان و گرانباران و   
28

 یوغ مرا به گردن گیرید 
من به شما اآرامی خواهم داد. 29

و از مـــن تعلیـــم یابید، زیرا مـــن بردبار و فروتن هســـتم و 
 زیرا یوغ من اآســـان 

جانهای شـــما اآرامی خواهد یافت، 30
و بار من ســـبک اســـت.«

مّتى 11 



1767

 سؤال دربارة روز سبت
(مرقس ۲۳ :۲ -۲۸؛ لوقا ۱ :۶ -۵)

اآن زمان عیســـی در یک روز سبت از میان 12    در 
شـــاگردانش  گنـــدم می گذشـــت و چون  مزارع 
گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن 
 فریســـیان این را دیده بـــه او گفتند: »نگاه 

نها كردند. 2 اآ
كن شـــاگردان تو كاری می کنند كه در روز ســـبت جایز 

نیســـت.«
 او در جواب فرمود: »اآیا شما اآنچه را كه داوود وقتی 

3

خـــودش و یارانش گرســـنه بودند انجـــام داد نخوانده اید؟ 
 چگونه او به خانۀ خدا وارد شـــد و نانهای تقدیس شده 

4

را خورد، حال اآنكـــه خوردن اآن نانها، هم برای او و هم 
برای یارانـــش ممنوع بود و فقط كاهنان اجازۀ خوردن اآن 
 اآیا در تورات نخوانده اید كه كاهنان با اینكه 

را داشتند. 5
در روز ســـبت در معبد بزرگ، قانون ســـبت را می شكنند 
 بدانید كه شخصی بزرگتر از معبد بزرگ 

مقّصر نیســـتند؟ 6
 اگر شـــما معنی این جمله را می دانستید 

در اینجاســـت. 7
كه می گوید: 'رحمـــت می خواهم نه قربانی،' افراد بی گناه 
 زیرا پســـر انســـان صاحب اختیار 

را محكوم نمی کردید. 8
روز ســـبت اســـت.«

 شفاى مردى که یک دستش فلج شده بود
(مرقس ۱ :۳ -۶؛ لوقا ۶ :۶ -۱۱)

 پس از اآن عیســـی به شـــهر دیگری رفت و به كنیسۀ اآنان 
9

 مردی در اآنجا بود كه یک دستش فلج شده بود. 
وارد شد. 10

عّده ای از حاضرین از عیسی سؤال كردند: »اآیا شفا دادن در 
روز سبت جایز است؟« البتّه مقصود اآنها این بود، كه اتّهامی 

علیه او پیدا كنند.
 اّما عیسی به ایشـــان فرمود: »فرض كنید كه یكی از شما 

11

گوســـفندی دارد كه در روز ســـبت به گودالی می افتد. اآیا اآن 
 مگر انسان 

گوسفند را نمی گیرید و از گودال بیرون نمی اآورید؟ 12
از گوســـفند بمراتب عزیزتر نیســـت؟ بنابراین، انجام كارهای 
 سپس عیسی به اآن مرد رو 

نیكو در روز سبت جایز است.« 13
كرده فرمود:

»دســـتت را دراز كن.« او دســـت خود را دراز كرد و مانند 
 اآنگاه فریسیان از كنیسه بیرون رفتند 

دست دیگرش سالم شد. 14
و برای كشتن عیسی توطئه چیدند.

مّتى 12   



1768

بندة برگزیدة خدا

 اّما وقتی عیســـی از ماجرا باخبر شـــد، اآنجا را ترک كرد 
15

ولی جمعّیت زیادی به دنبال او رفتند و او همۀ بیماران را شفا 
 و به اآنها دستور داد كه دربارۀ او با کسی صحبت 

بخشید 16
 تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحّقق یابد كه 

نكنند 17
می فرماید:

»این است بندۀ من كه او را برگزیده ام  18  
او محبوب و مایۀ شادی من است.

او را از روح خود سرشار خواهم ساخت
و او ملّتها را از كیفر الهی اآگاه خواهد نمود.

او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند،  19  
و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید.

نی خمیده را نخواهد شكست،  20  
و فتیلۀ نیم سوخته را خاموش نخواهد كرد

و خواهد كوشید تا عدالت پیروز شود.
او مایۀ امید تمام ملّتها خواهد بود.«  21  

 عیسى و بعلزبول
(مرقس ۲۰ :۳ -۳۰؛ لوقا ۱۴ :۱۱ -۲۳)

 در این وقت مردم شخصی را نزد او اآوردند كه دیوانه و كور 
22

و لال بود و عیسی او را شفا داد به طوری که او توانست هم 
 مردم همه تعّجب كرده می گفتند: 

حرف بزند و هم ببیند. 23
»اآیا این فرزند داوود نیست؟«

 اّما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند: »این مرد به كمک 
24

بعلزبول، رئیس شیاطین، دیوها را بیرون می کند.«
 عیســـی كه از افكار ایشـــان اآگاه بود به اآنان گفت: »هر 

25

كشـــوری كه به دسته های مختلف تقسیم شـــود رو به خرابی 
خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه ای كه به دسته های مخالف 
 و اگر شیطان، شیطان را 

تقسیم گردد، دوام نخواهد اآورد. 26
بیرون كند و علیه خود تجزیه شود حكومت او چگونه پایدار 
 و اگر من به كمک بعلزبول دیوها را بیرون می کنم، 

بماند؟ 27
فرزندان شما با كمک چه کســـی اآنها را بیرون می کنند؟ اآنها 
 اّما اگر من به 

دربارۀ حرفهای شـــما قضاوت خواهند كرد. 28
وسیلۀ روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد كه 
 یا چگونه کسی 

پادشاهی خدا به شما نزدیک شده اســـت 29
می تواند به خانۀ مرد زورمندی وارد شـــود و اموال او را تاراج 
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كند جز اآنكه اول دست و پای اآن مرد را ببندد و اآن وقت خانۀ 
او را غارت كند؟

 »هرکه با من نیست برخلاف من است و هرکه با من جمع 
30

 پس بدانید كه هر نوع گناه یا 
نمی کند پراكنده می ســـازد. 31

كفری كه انسان مرتكب شده باشد قابل اآمرزش است، به جز 
كفری كه علیه روح القدس بگویـــد. این كفر اآمرزیده نخواهد 
 هرکس علیه پسر انسان سخنی بگوید اآمرزیده خواهد 

شد. 32
شـــد، اّما برای کسی که علیه روح القدس ســـخن بگوید هیچ 

اآمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای اآینده.
 درخت و میوة آن
(لوقا ۴۳ :۶ -۴۵)

 »اگر میوۀ خوب می خواهید، درخت شما باید خوب باشد، 
33

زیرا درخت بد میوۀ بد به بار خواهد اآورد. چونكه درخت را 
 ای مارها، شما كه اآدمهای شریری 

از میوه اش می شناسند. 34
هســـتید، چگونه می توانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از 
 مرد نیكو از 

اآنچه دل را پر ســـاخته است، سخن می گوید. 35
خزانۀ نیكوی درون خویش، نیكی و مرد بد از خزانۀ بد درون 

خود، بدی به بار می اآورد.
 »بدانید كه در روز داوری همۀ مردم باید جواب هر سخن 

36

 زیرا بر طبق سخن خود یا 
بیهوده ای را كه گفته اند بدهند. 37

تبرئه خواهی شد و یا محكوم.«
 در خواست نشانه

(مرقس ۱۱ :۸ -۱۲؛ لوقا ۲۹ :۱۱ -۳۲)

 در این وقت عّده ای از علما و فریسیان به عیسی گفتند: 
38

»ای استاد می خواهیم نشانه ای به ما نشان بدهی«
 او جواب داد: »نسل شـــریر و بی وفا نشانه ای می خواهند 

39

و تنها نشانه ای كه به اآنها داده خواهد شد، نشانۀ یونس نبی 
 همان طور كه یونس سه روز و سه شب در شكم یک 

است. 40
ماهی بزرگ ماند، پســـر انسان نیز سه شـــبانه روز در دل زمین 
 در روز داوری مردم نینوا برمی خیزند و مردم این 

خواهد ماند. 41
زمانه را محكوم می كنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظۀ یونس را 
شنیدند، توبه كردند. حال اآنکه شخصی كه در اینجاست، از 
 ملكۀ جنوب نیز در روز داوری برخاسته 

یونس بزرگتر است. 42
مردم این زمانه را محكوم خواهد ســـاخت، زیرا او از دورترین 
نقطـــۀ جهان اآمد تا حكمت ســـلیمان را بشـــنود و حال اآنکه 

شخصی كه در اینجاست از سلیمان بزرگتر است.
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 بازگشت روح پلید
(لوقا ۲۴ :۱۱ -۲۶)

 »وقتی روح پلید از شخصی بیرون می اآید برای پیدا كردن 
43

جای راحت در بیابانهای خشک و بی اآب سرگردان می شود و 
 با خود می گوید: 'به خانه ای كه اآن را ترک 

چون نمی یابد، 44
كردم برمی گردم.' پـــس برمی گردد و اآن خانه را خالی و جارو 
 اآنگاه می رود و هفت روح 

شـــده و منظّم و مرتّب می بیند. 45
شریرتر از خود را جمع می کند و می اآورد و اآنها همه اآمده و در 
اآنجا ساكن می شوند و عاقبِت اآن شخص از اولش بدتر می شود. 

وضع مردم شریر این زمانه هم همین طور خواهد بود.«
 مادر و برادران عیسى

(مرقس ۳۱ :۳ -۳۵؛ لوقا ۱۹ :۸ -۲۱)

 عیسی هنوز مشـــغول صحبت بود، كه مادر و برادرانش 
46

اآمدند و در بیرون ایســـتاده می خواستند با او گفت وگو كنند. 
 پس شخصی به او گفت: »مادر و برادرانت بیرون ایستاده 

47

و می خواهند با تو صحبت كنند.«
 و 

 عیســـی گفت: »مادر من كیست؟ برادرانم كیانند؟« 49
48

به شاگردان خود اشاره كرده فرمود: »اینها مادر و برادران من 
 هرکه ارادۀ پدر اآسمانی مرا انجام دهد برادر من، 

هســـتند. 50
خواهر من و مادر من است.«

 َمَثل برزگر
(مرقس ۱ :۴ -۹؛ لوقا ۴ :۸ -۸)

 در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به كنار 13  
 جمعّیت زیادی به دور 

دریا رفت و اآنجا نشست. 2
او جمع شـــد به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده 
در اآن بنشـــیند درحالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند. 

 عیسی مطالب بسیاری را با َمَثل به اآنها گفت. او فرمود:
3

 وقتی مشغول 
»برزگری برای پاشـــیدن بذر به مزرعه رفت. 4

پاشیدن بذر در مزرعه بود، بعضی از دانه ها در وسط راه افتادند 
 بعضی از دانه ها روی سنگلاخ 

و پرندگان اآمده اآنها را خوردند. 5
 اّما وقتی 

افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند. 6
خورشید بر اآنها تابید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک 
 بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد 

شدند. 7
 بعضی از دانه ها در خاک خوب 

كرده اآنها را خفه كردنـــد. 8
افتادند و از هر دانه صد یا شصت یا سی دانه به دست اآمد. 

 هرکه گوش شنوا دارد بشنود.«
9
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 مقصود َمَثل
(مرقس ۱۰ :۴ -۱۲؛ لوقا ۹ :۸ -۱۰)

 پس از اآن شـــاگردان نزد عیسی اآمده از او پرسیدند: »چرا 
10

به صورت َمَثل برای اآنها صحبت می کنی؟«
 عیســـی در جواب فرمود: »قدرت درک اســـرار پادشاهی 

11

 زیرا 
اآسمان به شما عطا شده، اّما به اآنها عطا نشده است. 12

به شـــخصی كه دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازۀ كافی 
و فراوان داشته باشد، و از اآن کس كه ندارد، حتّی اآنچه را هم 
 بنابراین من برای اآنان در قالب مثلها 

كه دارد گرفته می شود. 13
صحبت می کنم، زیرا اآنان نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش 
 پیشگویی اشعیاء دربارۀ 

می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. 14
اآنان تحّقق یافته است كه می گوید:

'پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید،
پیوسته نگاه می کنید ولی نمی بینید؛

زیرا ذهن این مردم كند گشته،  15  
گوشهایشان سنگین شده
و چشمانشان بسته است
وگرنه چشمانشان می دید
و گوشهایشان می شنید

و می فهمیدند و بازگشت می کردند
و من اآنان را شفا می دادم.'

 »اّما خوشا به حال شما كه چشمانتان می بیند و گوشهایتان 
16

 بدانید كه انبیا و نیكمردان بسیاری اآرزو داشتند كه 
می شنود. 17

اآنچه را شـــما اكنون می  بینید، ببینند و ندیدند و اآنچه را شما 
می شنوید، بشنوند و نشنیدند.

 تفسیر َمَثل برزگر
(مرقس ۱۳ :۴ -۲۰؛ لوقا ۱۱ :۸ -۱۵)

 وقتی شـــخص مژدۀ 
 »پس معنی َمَثل برزگر را بشـــنوید: 19

18

پادشاهی خدا را می شنود ولی اآن را نمی فهمد، شیطان می اآید 
و اآنچه را كه در دل او كاشته شده، می رباید. این بذری است 
 دانه ای كه در سنگلاخ می افتد، 

كه در وسط راه افتاده بود. 20
مانند کسی اســـت كه تا پیام را می شنود، با شادی می پذیرد. 
 ولی در او ریشـــه نمی گیرد و دوام نمـــی اآورد. پس وقتی به 

21

سبب اآن مژده زحمت و اآزاری به او برسد فوراً دلسرد می شود. 
 دانه ای كه به داخل خارها افتاد مانند کسی است كه پیام را 

22

می شنود، اّما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا، اآن پیام 

مّتى 13   
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 و دانۀ كاشته شده در زمین 
را خفه می کند و ثمر نمی اآورد 23

خوب به کسی می ماند، كه پیام را می شنود و اآن را می فهمد 
و صد یا شصت و یا سی برابر ثمر به بار می اآورد.«

َمَثل تلخه  ها

 پس از اآن عیســـی َمَثل دیگری نیز برای اآنان اآورده گفت: 
24

»پادشاهی اآسمان مانند این است كه شخصی در مزرعۀ خود بذر 
 اّما وقتی همه در خواب بودند دشمن او اآمده در 

خوب كاشت 25
 هنگامی که دانه ها سبز شدند 

میان گندم تلخه پاشید و رفت. 26
و شروع به رشد و نمو كردند، تلخه ها نیز در میان اآنها پیدا شد. 
 دهقانان نزد ارباب خود اآمده گفتند: 'ای اآقا، مگر بذری كه 

27

تو در مزرعه خود كاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از كجا 
 او در جواب گفت: 'این كار، كار دشمن است.' 

اآمده اند؟' 28
دهقانان به او گفتند: 'پس اجازه می دهی ما برویم و تلخه ها را 
 او گفت: 'خیر، چون ممكن است در موقع جمع 

جمع كنیم؟' 29
 بگذارید تا موسم ِدرو 

كردن اآنها گندمها را نیز از ریشه بكنید. 30
هردوی اآنها با هم رشـــد كنند، در اآن وقت به دروگران خواهم 
گفت كه تلخه ها را جمع كنند و اآنها را برای سوخت ببندند و 

گندم را نیز جمع كرده در انبار من ذخیره كنند.'«
 َمَثل دانه خردل

(مرقس ۳۰ :۴ -۳۲؛ لوقا ۱۸ :۱۳ -۱۹)

 عیسی یک َمَثل دیگری نیز برای اآنان اآورده گفت: »پادشاهی 
31

اآسمان مانند دانۀ َخرَدلی است كه شخصی اآن را می گیرد و در 
 دانۀ خردل كه كوچكترین دانه هاست، 

مزرعۀ خود می کاَرد. 32
پس از اآنكه رشد و نمو كند از بوته های دیگر بزرگتر شده به 
اندازۀ یک درخت می شود و اآن قدر بزرگ است كه پرندگان 

می اآیند و در میان شاخه هایش اآشیانه می سازند.«
 َمَثل خمیرمایه

(لوقا ۲۰ :۱۳ -۲۱)

 عیسی برای اآنان َمَثل دیگری اآورده گفت: »پادشاهی اآسمان 
33

مانند خمیرمایه ای است كه زنی بر می دارد و با سه پیمانه اآرد 
مخلوط می کند تا تمام خمیر َور بیاید.«

 تعلیم با َمَثل
(مرقس ۳۳ :۴ -۳۴)

 عیسی تمام این مطالب را برای جمعّیت با َمَثل بیان می کرد 
34

 تا پیشگویی نبی تحّقق 
و بدون َمَثل چیزی به اآنها نمی گفت 35

یابد كه فرموده است:
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»من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت
و چیزهایی را بیان خواهم نمود كه از َبدو خلقت عالم 

پوشیده مانده است.«
تفسیر َمَثل تلخه  ها

 پس از اآن عیســـی مردم را مرّخـــص كرد و خودش نیز به 
36

منزل رفت، شاگردان عیســـی نزد او اآمده گفتند: »معنی َمَثل 
تلخه های مزرعه را برای ما شرح بده.«

 عیسی در جواب گفت: »کســـی که بذر نیكو می کارد، 
37

 مزرعه، این جهان اســـت و بذر نیكو 
پسر انســـان اســـت. 38

تابعین پادشاهی خدا هســـتند و تخمهای تلخه پیروان شیطان 
 اآن دشمنی كه تخمهای تلخه را كاشت، ابلیس 

می باشند. 39
است و موسم ِدرو، اآخر زمان می باشـــد و دروگران فرشتگان 
 همان طوری که دروگران تلخه را جمع می کنند 

هســـتند. 40
 پسر 

و می ســـوزانند در اآخر زمان هم همین طور خواهد شد. 41
انسان فرشـــتگان خود را خواهد فرستاد و اآنها هرکسی را كه 
در پادشـــاهی او باعث لغزش شود و همچنین همۀ بدكاران را 
 و در کوره ای مشتعل خواهند افكند، جایی که 

جمع می کنند 42
 در اآن زمان 

اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشـــارند. 43
نیكان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. 

هرکه گوش شنوا دارد بشنود.
َمَثل گنج پنهان شده

 »پادشـــاهی اآســـمان مانند گنجی اســـت كه در مزرعه ای 
44

پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً اآن را پیدا كند. او دوباره 
اآن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را 

می فروشد و برگشته اآن مزرعه را می خرد.
َمَثل مروارید

 »پادشاهی اآســـمان همچنین مانند بازرگانی است كه در 
45

 وقتی که مروارید بســـیار 
جســـتجوی مرواریدهای زیبا بود. 46

گرانبهایی پیدا كرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و اآن را 
خرید.

َمَثل تور ماهیگیرى

 »و نیز پادشاهی اآســـمان مانند توری است كه ماهیگیری 
47

اآن را در دریا انداخت و از انواع ماهیان مختلف صید نمود. 
 وقتی که تور از ماهی پر شـــد، ماهیگیران اآن را به ســـاحل 

48

كشـــیدند و اآن وقت نشســـته ماهیان خوب را در زنبیل جمع 
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 در اآخر زمان نیز 
كردند و ماهیان بی مصرف را دور ریختند. 49

چنین خواهد بود. فرشتگان می اآیند و بدكاران را از میان نیكان 
 اآنها را در کوره ای مشتعل می اندازند، جایی که 

جدا ساخته، 50
گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد.«

حقایق تازه و کهنه

 عیسی از اآنها پرســـید: »اآیا همۀ این چیزها را فهمیدید؟« 
51

شاگردان پاسخ دادند: »اآری«
 عیسی به اآنان فرمود: »پس هرگاه یک معلّم شریعت، در 

52

مكتب پادشاهی اآسمان تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه ای است 
كه از گنجینۀ خود چیزهای تازه و كهنه بیرون می اآورد.«

 ناصره عیسى را نمى پذیرد
(مرقس ۱ :۶ -۶؛ لوقا ۱۶ :۴ -۳۰)

 وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید، اآنجا را ترک كرد 
53

 و به شهر خود اآمد و در كنیسه اآنجا طوری به مردم تعلیم داد 
54

كه همه با تعّجب می پرسیدند: »این مرد از كجا این حكمت و 
 مگر او پسر 

قدرت انجام معجزات را به دست اآورده است؟ 55
یک نّجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نمی باشد؟ اآیا یعقوب 
 و مگر همۀ 

و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند؟ 56
خواهران او در اینجا با ما نمی باشند؟ پس او همۀ این چیزها را 

 پس اآنها او را رد كردند.
از كجا كسب كرده است؟« 57

عیسی به اآنها گفت: »یک نبی در همه جا مورد احترام است، 
 عیسی به علّت 

جز در وطن خود و در میان خانوادۀ خویش.« 58
بی ایمانی اآنها معجزات زیادی در اآنجا به عمل نیاورد.

 مرگ یحیاى تعمید دهنده
(مرقس ۱۴ :۶ -۲۹؛ لوقا ۷ :۹ -۹)

 در این وقـــت اخبار مربوط به عیســـی به اطّلاع 14  
 او بـــه ملازمان خود 

هیرودیس پادشـــاه رســـید. 2
گفت: »این مرد همان یحیای تعمید دهنده اســـت كه پس از 
مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او 

به ظهور می رسد.«
 زیـــرا هیرودیس به خاطـــر هیرودیا كه زن بـــرادرش فیلیُپس 

3

بود، یحیی را گرفته و دســـت و پای او را در بند نهاده و به 
 چون یحیی به هیرودیس گفته بود: »تو 

زندان انداخته بود. 4
 هیرودیس می  خواست 

حق نداری با این زن ازدواج كنی.« 5
او را بُكشد اّما از مردم می ترســـید، زیرا در نظر مردم یحیی 

یـــک نبـــی بـــود.
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 ولی در موقع جشن تولّد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر 
6

مهمانان رقصید و هیرودیس اآن قدر از رقص او خوشحال شد، 
 او با راهنمایی 

 كه قســـم خورد هرچه بخواهد به او بدهد. 8
7

مادرش گفت: » سر یحیای تعمید دهنده را همین حالا در داخل 
یک سینی به من بده.«

 پادشاه از شنیدن این سخن ناراحت شد، ولی به پاس سوگند 
9

خود و به خاطر مهمانانش دســـتور داد كه ســـر یحیی را به او 
 او کســـانی را به زندان فرســـتاده سر یحیی را از تن 

بدهند. 10
 و سر او را كه در داخل سینی بود، اآورده به دختر 

جدا كرد 11
 ســـپس شاگردان یحیی 

دادند و او اآن را نزد مادر خود برد. 12
اآمده بدن او را بردند و اآن را به خاک سپردند. پس از اآن اآنها 

به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند.
 خوراك دادن به پنج هزار نفر

(مرقس ۳۰ :۶ -۴۴؛ لوقا ۱۰ :۹ -۱۷؛ یوحنا ۱ :۶ -۱۴)

 عیســـی وقتی این خبر را شـــنید، اآنجـــا را ترک كرد و با 
13

قایق به جای خلوتی رفت. اّما مردم باخبر شـــده دسته دسته از 
 همین که 

شـــهرهای خود از راه خشـــكی به دنبال او رفتند. 14
عیسی به ساحل رسید، جمعّیت زیادی را دید و دلش به حال 

اآنها سوخت و مریضان اآنان را شفا داد.
 عصر همان روز شاگردانش نزد او اآمده گفتند: »اینجا بیابان 

15

است و روز هم به اآخر رسیده، مردم را به روستاها بفرست تا 
برای خودشان غذا بخرند.«

 عیسی به ایشان گفت: »احتیاجی نیست مردم بروند، خود 
16

شما به اآنان خوراک بدهید.«
 شاگردان گفتند: » ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم.«

17

 و پس از 
 عیسی در جواب فرمود: »اآنها را نزد من بیاورید« 19

18

اآن به مردم دستور داد كه روی سبزه  ها بنشینند. اآنگاه پنج نان 
و دو ماهی را گرفته به اآسمان نگاه كرد و خدا را شكر نموده 
نانها را پاره كرد و به شاگردان داد و شاگردان اآنها را به مردم 
 همه خوردند و ســـیر شدند و از ُخرده های باقیمانده 

دادند. 20
 غیراز 

كه شاگردان جمع كردند، دوازده زنبیل بزرگ پر شد. 21
زنها و كودكان پنج هزار مرد خوراک خوردند.

 راه رفتن بر روى آب
(مرقس ۴۵ :۶ -۵۲؛ یوحنا ۱۵ :۶ -۲۱)

 اآنگاه عیسی شاگردان را وادار ساخت كه سوار قایق شده 
22

قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرّخص 

مّتى 14   
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 پس از انجام این كار عیســـی به بالای كوهی رفت 
نماید. 23

تا به تنهایی دعا كند. وقتی شـــب شـــد او در اآنجا تنها بود. 
 در این موقع قایق در وسط دریا به علّت باد مخالف، گرفتار 

24

امواج شده بود.
 بین ساعت سه و شـــش صبح عیسی درحالی که بر روی 

25

 وقتی شاگردان عیسی را دیدند 
دریا قدم می زد نزد اآنها اآمد. 26

كه برروی اآب دریا راه می رود اآن قدر ترســـیدند كه با وحشت 
فریاد زده گفتند: »این یک شبح است.«

 عیسی فوراً به ایشان گفت: »دل قوی دارید،  من هستم، 
27

نترسید.«
 پطرس گفت: »ای خداوند اگر تو هســـتی به من دستور 

28

بده تا من هم بر روی اآب نزد تو بیایم.«
 عیســـی فرمود: »بیا.«  پطرس از قایق پایین اآمد و بر روی 

29

 اّما وقتی شّدت توفان را دید، 
اآب به طرف عیســـی رفت. 30

 به وحشـــت افتاد و درحالی که در اآب غرق می شد فریاد زد: 
»خداوندا،  نجاتم بده.«

 عیســـی فوراً رسید و دســـت او را گرفته گفت: »ای كم 
31

ایمان، چرا شک كردی؟«
 و کسانی که در قایق 

 اآنها سوار قایق شدند و باد قطع شد 33
32

بودند به پای او افتاده می گفتند: »تو واقعاً  پسر خدا هستی.«
 شفاى بیماران در ِجنیساِرت

(مرقس ۵۳ :۶ -۵۶)

 به 
 اآنها از دریا گذشته به سرزمین ِجنیساِرت رسیدند. 35

34

محض اینكه مردم اآن محل عیسی را شـــناختند کسانی را به 
 اآنها 

تمام اآن نواحی فرستاده همۀ بیماران را نزد او اآوردند. 36
از او تقاضا كردنـــد كه اجازه دهد، مریضـــان اآنها فقط دامن 
ردای او را لمـــس نمایند و هرکـــه اآن را لمس می کرد، کاملاً 

شفا می یافت.
 تعالیم اجداد

(مرقس ۱ :۷ -۱۳)

 در این وقت گروهی از فریسیان و علما از اورشلیم 15 
 »چرا شاگردان تو 

نزد عیسی اآمده از او پرسیدند: 2
اآداب و رسومی را كه از نیاکان ما به ما رسیده است، نادیده 
می گیرند و پیش از خوردن غذا دستهای خود را نمی شویند؟«

 عیسی به اآنان جواب داد: »چرا خود شما برای اینكه اآداب 
3

و رسوم گذشته خود را حفظ كنید، فرمان الهی را می شكنید؟ 

مّتى 14  و  15 
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 مثلاً خـــدا فرمود: 'پدر و مادر خود را احترام كن، و هرکس 
4

 اّما شما 
به پدر یا مادر خود ناســـزا گوید، باید كشته شود،' 5

می گویید: 'اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید كه هرچه باید 
 دیگر او 

برای كمک به شـــما بدهم وقف كار خدا کرده ام، 6
مجبور نیست به اآنها احترام بگذارد.' شما این طور قانون خدا 
 ای ریاكاران! 

را به خاطر اآداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. 7
اشعیا دربارۀ شما درست پیشگویی كرد وقتی گفت:
'این قوم با زبان خود، به من احترام می گذارند،  8  

اّما دلهایشان از من دور است.
عبادت اآنها بیهوده است  9  

زیرا اوامر انسانی را به جای احكام الهی تعلیم 
می دهند.'«

 چیزهایى که انسان را ناپاك مى سازد
(مرقس ۱۴ :۷ -۲۳)

 اآنگاه عیسی مردم را نزد خوانده به ایشان گفت: »به من 
10

 كه انسان به وسیلۀ اآنچه می خورد 
گوش كنید و این را بدانید 11

و می نوشـــد ناپاک نمی شـــود، بلكه اآن چیزی كه از دهان او 
بیرون می اآید، او را ناپاک می سازد.«

 در این وقت شـــاگردان نزد او اآمده گفتنـــد: »اآیا می دانی 
12

فریسیان از اآنچه گفته ای ناراحت شده اند؟«
 عیسی جواب داد: »هر نهالی كه پدر اآسمانی من بر زمین 

13

 اآنها را به حال 
نكاشـــته باشد، از ریشه كنده خواهد شـــد. 14

خودشان بگذارید، اآنها كورانی هستند كه راهنمای كوران دیگر 
می باشـــند و هرگاه كوری راهنمای كور دیگری باشد، هر دو 

به چاه خواهند افتاد.«
 اآنگاه پطرس به عیســـی گفت: »معنی این َمَثل را برای ما 

15

تعریف كن.«
 عیســـی در جواب فرمود: »پس شما هنوز هم این چیزها 

16

 اآیا نمی فهمیـــد كه هرچه از راه دهان 
را درک نمی کنید؟ 17

وارد بدن شـــود به معده می رود و پس از اآن در َمزَبله ریخته 
 اّما چیزهایـــی كه از دهان بیـــرون می اآید از دل 

می شـــود؟ 18
سرچشمه می گیرد و اآنهاســـت كه اآدمی را ناپاک می سازد، 
 زیرا افكار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و 

19

 و اینهاست، چیزهایی كه 
افترا از دل سرچشـــمه می گیرند 20

اآدمی را نجس می ســـازد نه نشســـتن دســـتها قبل از غذا.«

مّتى 15   
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 ایمان یک زن
(مرقس ۲۴ :۷ -۳۰)

 اآنگاه عیسی اآن محل را ترک كرده به نواحی صور و صیدون 
21

 یک زن كنعانی كه اهل اآنجا بود، نزد عیسی اآمد و 
رفت. 22

با صدای بلنـــد گفت: »ای اآقا، ای فرزند داوود، به من رحم 
كن، دخترم سخت گرفتار دیو شده است.«

 اّما عیســـی هیچ جوابی به او نداد تا اینكه شاگردان جلو 
23

اآمدند و از عیسی خواهش كرده گفتند: »او فریادكنان به دنبال 
ما می اآید، او را بفرست برود.«

 عیسی در جواب گفت: »من فقط برای گوسفندان گمشدۀ 
24

قوم اسرائیل فرستاده شده ام.«
 اّما اآن زن جلو اآمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد 

25

زد: »ای اآقا، به من كمک كن.«
 عیسی در جواب او گفت: »درست نیست كه نان اطفال 

26

را برداریم و پیش سگها بیندازیم.«
 اّما اآن زن جواب داد: »درست است ای اآقا، اّما سگها نیز 

27

از ریزه های غذایی كه از سفرۀ اربابشان می افتد، می خورند.«
 عیســـی در جواب به او گفت: »ای زن، ایمان تو عظیم 

28

است. اآرزوی تو بر اآورده شـــود.« و در همان لحظه دخترش 
شفا یافت.

شفاى بسیارى از بیماران

 عیسی اآن محل را ترک كرده و از راه ساحل دریای جلیل 
29

 عّدۀ زیادی از مردم 
به بالای كوهی رفت و در اآنجا نشست. 30

نزد او اآمدند و اشـــخاص ُچلاق و كوران، گنگان و لنگان و 
بیماران دیگر را با خود اآورده جلوی پاهای او می گذاشـــتند و 
 مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص 

او اآنها را شفا می داد. 31
ُچلاق را سالم و شلان را روان و كوران را بینا دیدند، تعّجب 

كردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند.
 غذا دادن به چهار هزار نفر

(مرقس ۱ :۸ -۱۰)

 عیسی شـــاگردان را نزد خود خوانده به اآنان گفت: »دل 
32

من برای این مردم می سوزد. الاآن سه روز است كه اآنها با من 
هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم اآنها را 
گرسنه روانه كنم، چون ممكن است در راه ضعف كنند.«

 شاگردان در جواب گفتند: »از كجا می توانیم در این بیابان 
33

نان كافی برای سیر كردن چنین جمعّیتی پیدا كنیم؟«

مّتى 15 
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 عیسی پرســـید: »چند نان دارید؟« جواب دادند: »هفت 
34

نان و چند ماهی كوچک.«
 اآنگاه 

 عیسی دســـتور داد كه مردم روی زمین بنشینند. 36
35

اآن هفت نان و ماهیان را گرفت و پس از اآنكه خدا را شـــكر 
نمود اآنها را پاره كرده به شـــاگردان داد و شـــاگردان به مردم 
 همه خوردند و سیر شدند و از ُخرده های باقیمانده 

دادند. 37
 غیراز زنها و كودكان چهارهزار مرد از 

هفت زنبیل پر شد. 38
 اآنگاه عیسی جمعّیت را مرّخص كرد 

اآن خوراک خوردند. 39
و خود سوار قایق شده و به ناحیه َمجَدل رفت.

 تقاضاى معجزه
(مرقس ۱۱ :۸ -۱۳؛ لوقا ۵۴ :۱۲ -۵۶)

 فریسیان و صدوقیان جلو اآمده از روی امتحان از 16 
عیسی خواستند كه نشانه ای به اآنان نشان دهد. 
 عیســـی در جواب اآنها گفت: »در وقت غروب اگر اآســـمان 

2

 و اگر صبح 
سرخ باشد شما می گویید هوا خوب خواهد بود 3

زود اآسمان سرخ و گرفته باشد می گویید باران خواهد بارید. 
شما كه می توانید با نگاه كردن به اآسمان هوا را پیش بینی كنید 
چگونه نمی توانید معنی علایم و نشانه های این زمان را درک 
 این نسل شریر و بی وفا جویای نشانه ای است و نشانه ای 

كنید؟ 4
به جز نشانۀ یونس نبی به ایشان داده نخواهد شد.« پس از اآن 

عیسی اآنها را ترک كرد و از اآنجا رفت.
 خمیرمایۀ صدوقیان و فریسیان

(مرقس ۱۴ :۸ -۲۱)

 شاگردان به اآن طرف دریا می رفتند ولی فراموش كرده بودند 
5

 پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: »از 
كه با خود نان ببرند. 6

خمیرمایۀ فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط كنید.«
 اآنهـــا در بین خود صحبت كـــرده می گفتند: » چون ما نان 

7

همراه خود نیاورده ایم او چنین می گوید.«
 عیسی این را درک كرد و به ایشان گفت: »ای كم ایمانان، چرا 

8

دربارۀ نداشتن نان صحبت می کنید؟ 9 اآیا هنوز هم نمی فهمید؟ اآیا 
پنج نان و پنج هزار مرد را به خاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع كردید؟ 
 یا در مورد اآن هفت نان و چهارهزار مرد، چند زنبیل جمع كردید؟ 

10

 چرا نمی توانید بفهمید كه من دربارۀ نان صحبت نمی کردم؟ من 
11

فقط گفتم كه از خمیرمایۀ فریسیان و صدوقیان احتیاط كنید.«
 اآنگاه شاگردان فهمیدند كه عیسی از اآنان می خواهد، كه از 

12

تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط كنند، نه از خمیرمایۀ نان.

مّتى 15  و  16 
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 تو مسیح هستى
(مرقس ۲۷ :۸ -۳۰؛ لوقا ۱۸ :۹ -۲۱)

 وقتی عیســـی به نواحی اطراف قیصریه فیلیُپس رســـید از 
13

 اآنها 
شاگردان خود پرسید: »به نظر مردم پسر انسان كیست؟« 14

جواب دادند: »بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده است و 
 عیسی 

عّده ای می گویند: الیاس یا ارمیا و یا یكی از انبیاست.« 15
 شمعون پطرس جواب داد: 

پرسید: »شما مرا كه می دانید؟« 16
 اآنگاه عیسی گفت: 

»تو مسیح، پسر خدای زنده هستی.« 17
»ای شـــمعون پسر یونا، خوشـــا به حال تو! چون تو این را از 
انســـان نیاموختی بلكه پدر اآســـمانی من اآن را بر تو مكشوف 
 و به تو می گویم كه تو پطرس هستی و من بر 

ساخته است. 18
این صخره كلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ، هرگز 
 و كلیدهای پادشاهی اآسمان را به تو 

بر اآن چیره نخواهد شد 19
می دهم، اآنچه را كه تو در زمین منع كنی، در اآسمان ممنوع 
خواهد شد و هرچه را كه بر زمین جایز بدانی در اآسمان جایز 

دانسته خواهد شد.«
 بعد از اآن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند 

20

كه او مسیح است.
 پیشگویى عیسى دربارة مرگ و قیام خود

(مرقس ۳۱ :۸ -۱ :۹؛ لوقا ۲۲ :۹ -۲۷)

 از اآن زمان عیسی به اآشكار ساختن این حقیقت پرداخت و 
21

به شاگردان خود گفت كه او می بایست به اورشلیم برود و در 
اآنجا از مشایخ و سران كاهنان و علما رنج بسیار ببیند و كشته 
 اّما پطرس عیسی را به كناری 

شود و روز سوم زنده گردد. 22
كشید و با اعتراض به او گفت: »خدا نكند! خیر، خداوندا، 
 عیســـی برگشته 

هرگز برای تو چنین اتّفاقی نخواهد افتاد.« 23
به پطرس گفت: »دور شو ای شیطان! تو مانع راه من هستی 

و افكار تو افكار انسانی است، نه خدایی.«
 سپس عیسی به شاگردان خود فرمود: »اگر کسی بخواهد 

24

پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را 
 زیرا هرکه بخواهد جان خود را 

برداشته به دنبال من بیاید. 25
حفظ كند اآن را از دست می دهد، اّما هرکه به خاطر من جان 
 برای انسان چه 

خود را فدا كند اآن را نگاه خواهد داشت. 26
سودی دارد كه تمام جهان را ببرد، اّما جان خود را از دست 
بدهد؟ زیـــرا او دیگر به هیچ قیمتی نمی توانـــد اآن را باز یابد. 
 پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می اآید و به 

27

مّتى 16 
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 بدانید كه بعضی 
هرکس بر طبق کارهایش پاداش می دهد. 28

از کسانی که اكنون اینجا ایستاده اند تا اآمدن پسر انسان را به 
صورت یک پادشاه نبینند، نخواهند مرد.«

 تبدیل هیئت عیسى
(مرقس ۲ :۹ -۱۳؛ لوقا ۲۸ :۹ -۳۶)

 بعد از شش روز عیسی، پطرس و یعقوب و یوحنا 17  
برادر یعقوب را برداشته به بالای كوهی بلند برد 
 در حضور اآنها هیئت او تغییر كرد، 

تا در اآنجا تنها باشـــند. 2
چهره اش مانند اآفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. 
 در همین موقع شـــاگردان، موســـی و الیـــاس را دیدند كه با 

3

 اآنگاه پطرس به عیسی گفت: 
عیســـی گفت وگو می كردند. 4

»خداوندا چه خوب اســـت كه ما اینجا هستیم. اگر بخواهی 
من سه سایبان در اینجا می ســـازم: یكی برای تو، یكی برای 
 هنوز سخن او تمام نشده بود 

موسی و یکی هم برای الیاس.« 5
كه ابری درخشان بر اآنان سایه افکند و از اآن ابر صدایی شنیده 
شد كه می گفت: »این است پسر عزیز من كه از او خشنودم. 
 وقتی شاگردان این صدا را شنیدند، بسیار 

به او گوش دهید.« 6
 اآنگاه عیسی نزد اآنان 

ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. 7
اآمده و بر اآنان دست گذاشته گفت: »برخیزید، دیگر نترسید.« 
 وقتی شاگردان چشمان خود را باز كردند جز عیسی، کسی 

8

دیگر را ندیدند.
 درحالی که از كوه پایین می اآمدند، عیسی به اآنان دستور داد 

9

تا روزی كه پســـر انسان پس از مرگ زنده نشده است دربارۀ 
 شاگردان پرسیدند: »پس چرا 

اآن رؤیا به کسی چیزی نگویند. 10
علما می گویند باید اول الیاس بیاید؟«

 عیسی پاســـخ داد: »درست است، اول الیاس خواهد اآمد 
11

 اّما من به شـــما می گویم 
و همه چیز را اصلاح خواهد كرد. 12

كه الیاس اآمده است و اآنان او را نشناختند و اآنچه خواستند با 
او كردند. پسر انســـان نیز باید همین طور از دست ایشان رنج 
 در این وقت شاگردان فهمیدند كه مقصود او یحیای 

ببیند.« 13
تعمید دهنده است.

 شفاى مصروع
(مرقس ۱۴ :۹ -۲۹؛ لوقا ۳۷ :۹ -۴۳ الف)

 همین که عیسی و شاگردان نزد مردم برگشتند، مردی نزد 
14

 گفت: »ای اآقا، بر پسر من 
عیسی اآمد و در برابر او زانو زده 15

رحم كن. او مصروع است و دچار حمله های سختی می شود 

مّتى 16  و  17   



1782

 او 
به طوری که بارها خود را در اآب و اآتش انداخته است. 16
را نزد شاگردان تو اآوردم، اّما نتوانستند او را شفا دهند.«

 عیسی در جواب گفت: »مردم این زمانه چقدر بی ایمان 
17

و منحرف هستند! تا كی باید با شما باشم؟ و تا به كی باید 
 پس عیســـی با 

شـــما را تحّمل كنم؟ او را نزد من بیاورید.« 18
تندی به دیو دستور داد از او خارج شود. دیو او را ترک كرد 

و اآن پسر در همان لحظه شفا یافت.
 بعد از این واقعه شـــاگردان عیســـی اآمده در خلوت از او 

19

 عیسی 
پرسیدند: »چرا ما نتوانستیم اآن دیو را بیرون كنیم؟« 20

جواب داد: »چون ایمان شـــما كم اســـت! بدانید كه اگر به 
اندازۀ یک دانۀ َخرَدل ایمان داشته باشید، می توانید به این كوه 
بگویید كه از اینجا به اآنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و 
 لیکن این جنس 

هیچ چیز برای شـــما محال نخواهد بود. [21
جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.]«

 دومین پیشگویى مرگ و قیام
(مرقس ۳۰ :۹ -۳۲؛ لوقا ۴۳ :۹ -۴۵)

 در موقعی که اآنها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به 
22

ایشان گفت: »پسر انسان بزودی به دست مردم تسلیم می گردد 
 و اآنان او را خواهند كشـــت ولی او در روز ســـوم باز زنده 

23

خواهد شد.« شاگردان بسیار غمگین شدند.
پرداخت مالیات معبد بزرگ

 در موقع ورود عیسی و شاگردان به كفرناحوم، کسانی که 
24

مأمور دریافت مالیات برای معبد بـــزرگ بودند نزد پطرس اآمده 
از او پرسیدند: »اآیا استاد تو مالیات معبد بزرگ را نمی پردازد؟« 
 پطرس گفت: »البتّه!« وقتی پطرس به خانه رفت قبل از اینكه 

25

چیزی بگوید عیسی به او گفت: »ای شمعون، به نظر تو پادشاهان 
جهان از چه کســـانی باج و خراج می گیرند از ملّت خود یا از 
 پطرس گفت: »از بیگانگان«، عیسی فرمود: »در 

بیگانگان؟« 26
این صورت خود ملّت معاف است، 27 اّما برای اینكه این اشخاص 
لغزش نخورند، برو و قّلابی به دریا بینداز، وقتی دهان اولین ماهی 
صید شده را باز كنی، سّکه ای در اآن خواهی یافت. اآن را بردار 

و بابت مالیات من و خودت به اآنها بده.«
 چه کسى بزرگتر است

(مرقس ۳۳ :۹ -۳۷؛ لوقا ۴۶ :۹ -۴۸)

 در اآن وقت شاگردان نزد عیسی اآمده از او پرسیدند: 18  
»چه کســـی در پادشاهی اآســـمان از همه بزرگتر 

مّتى 17  و  18   
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 عیسی كودكی را صدا كرد و از او خواست در برابر 
است؟« 2

 و سپس به اآنان گفت: »در حقیقت به شما می گویم 
اآنان بایستد 3

كه اگر شما عوض نشوید و مانند كودكان نگردید، هرگز به 
 در پادشاهی اآسمان، اآن 

پادشاهی اآسمان وارد نخواهید شد. 4
کسی از همه بزرگتر است كه خود را فروتن سازد و مانند این 
 و کسی که چنین كودكی را به نام من بپذیرد، 

كودک بشود. 5
مرا پذیرفته است.

 وسوسه هاى گناه
(مرقس ۴۲ :۹ -۴۸؛ لوقا ۱ :۱۷ -۲)

 »وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این كوچكان كه 
6

به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر است كه سنگ اآسیابی 
 وای بر 

به گردنش اآویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. 7
دنیا كه باعث چنین لغزشهایی می شود! مسلّماً لغزشهایی پیش 

خواهد اآمد، اّما وای بر کسی که باعث این لغزشها شود.
 »بنابراین اگر دست یا پای تو، تو را به گناه بكشاند اآن را 

8

قطع كن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است كه بدون دست 
یا پا وارد حیات گردی تا با دو دســـت و دو پا به داخل اآتش 
 و اگر چشم تو، تو را به گناه می کشاند، 

ابدی افكنده شوی. 9
اآن را در اآور و دور بینداز، زیرا بهتر است كه با یک چشم وارد 

حیات شوی تا با دو چشم به اآتش دوزخ افكنده شوی.
 َمَثل گوسفند ُگمشده

(لوقا ۳ :۱۵ -۷)

 »هرگز این كوچكان را حقیر نشمارید. بدانید كه اآنان در 
10

عالم بالا فرشتگانی دارند كه پیوســـته در پیشگاه پدر اآسمانی 
 زیرا پسر انسان اآمده است تا ُگمشده 

من حاضر هســـتند. [11
را نجات بخشد.]

 »عقیدۀ شما چیست؟ اگر مردی صد گوسفند داشته باشد 
12

و یکی از اآنها ُگم شـــود، اآیا او نود و نه گوسفند دیگر را در 
كوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند ُگمشده نمی رود؟ 
 و هرگاه اآن را پیدا كند برای اآن یک گوســـفند بیشـــتر شاد 

13

می شـــود تا برای اآن نود و نه گوسفند دیگر كه ُگم نشده اند. 
 به همین طور پدر اآسمانی شما نمی خواهد كه حتّی یکی از 

14

این كوچكان از دست برود.
وقتى برادرى مرتکب خطا مى شود

 »اگر برادرت به تو بدی كند، برو و با او در تنهایی دربارۀ 
15

اآن موضوع صحبت كن. اگر به ســـخن تو گوش دهد برادر 

مّتى 18   
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 و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو 
خود را بازیافته ای 16

نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع 
 اگر حاضر نیست سخنان اآنان را بشنود موضوع 

تأیید شود. 17
را به اطّلاع كلیسا برسان و اگر حاضر نشود به كلیسا گوش 

دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار كن.
حرام و حالل

 »بدانید كه هرچه شما در زمین حرام كنید در اآسمان حرام 
18

خواهد شد و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید در اآسمان حلال 
 و نیز بدانید كه هرگاه دو نفر از شما در روی زمین 

خواهد شد. 19
دربارۀ اآنچه كه از خدا می خواهند یكدل باشند پدر اآسمانی من 
 زیرا هرجا كه دو یا سه نفر به 

اآن را به ایشان خواهد بخشید، 20
نام من جمع شوند، من اآنجا در میان اآنان هستم.«

کسى که دیگران را نمى بخشد

 در این وقت پطرس نزد عیسی اآمده از او پرسید: »خداوندا، 
21

اگر برادر من نســـبت به من خطا بكند تا چنـــد بار باید او را 
ببخشم؟ تا هفت بار؟«

 عیسی در جواب گفت: »نمی گویم هفت بار، بلكه هفتاد 
22

 چون پادشاهی اآسمان مانند پادشاهی است 
مرتبه هفت بار. 23

 وقتی این 
كه تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. 24

كار را شروع كرد شخصی را نزد او اآوردند كه میلیونها تومان 
 اّما چون او نمی توانســـت اآن را بپردازد، 

به او بدهـــكار بود 25
اربابش دســـتور داد او را بـــا زن و فرزندان و تمام هســـتی اش 
 اآن شخص پیش پای ارباب 

بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. 26
خود افتاده گفت: 'ای اآقا، به من مهلت بده و من تمام اآن را 
 دل ارباب به حال او 

تا ریال اآخر به تو خواهم پرداخـــت.' 27
سوخت. به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر كرد 

و به او اجازه داد برود.
 »اّمـــا او وقتی از اآنجا رفت در راه با یکی از همكاران خود 

28

روبه رو شد كه در حدود صد و پنجاه تومان به او بدهكار بود، 
او را گرفت و گلویش را فشـــرده گفت: 'بدهی خود را به من 
 اآن شـــخص به پای همكار خود افتاد و به او التماس 

بپرداز.' 29
 اّما او 

كرده گفت: 'به من مهلت بده، پول تو را می پردازم.' 30
قبول نكرد و اآن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. 
 خادمان دیگری كه این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند 

31

و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطّلاع او رسانیدند. 

مّتى 18   
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 او اآن مرد را احضار كرده به او گفت: 'ای غلام شریر، به خاطر 
32

خواهشی كه از من كردی من همۀ بدهی تو را به تو بخشیدم. 
 اآیا نمی باید همین طور كه من دلم برای تو سوخت، تو هم به 

33

 ارباب اآن قدر خشمگین شد كه 
همكار خود ترّحم می کردی؟' 34

اآن غلام را به زندان انداخت و دســـتور داد تنبیه شود و تا وقتی 
تمام بدهی خود را نپرداخته است، اآزاد نشود.

 »اگر همۀ شما برادر خود را از دل نبخشید، پدر اآسمانی 
35

من هم با شما همین طور رفتار خواهد كرد.«
 تعلیم عیسى دربارة طالق

(مرقس ۱ :۱۰ -۱۲)

 وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل 19  
را ترک كـــرد و به نواحی یهودیه در اآن طرف رود 
 جمعّیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی اآنها را 

اردن رفت. 2
 بعضی از فریسیان هم نزد او اآمده از روی 

در اآنجا شفا داد. 3
امتحان از او پرسیدند: »اآیا جایز است كه مرد به هر علّتی كه 
 عیســـی در جواب از اآنها 

بخواهد زن خود را طلاق دهد؟« 4
پرسید: »اآیا تا به حال نخوانده اید كه پروردگار از ابتدا انسان را 
 به این سبب است كه مرد، پدر و مادر خود 

زن و مرد اآفرید؟ 5
را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و اآن دو یکی می شوند. 
 از این رو اآنها دیگر دو تن نیســـتند بلكه یکی هســـتند، پس 

6

اآنچه را كه خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد.« 
 اآنها پرسیدند: »پس چرا موسی اجازه داد كه مرد با دادن یک 

7

طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟«
 عیسی در جواب گفت: »به خاطر سنگدلی شما بود كه موسی 

8

اجازه داد از زن خود جدا شـــوید، ولی از ابتدای خلقت چنین 
 اّما من به شما می گویم هرکس زن خود را به هر علّتی به 

نبود. 9
جز علّت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتكب 
 شاگردان به او گفتند: »اگر شوهر در مقابل زنش 

زنا می شود.« 10
باید چنین وضعی داشته باشد، بهتر است كه دیگر كسی ازدواج 
 عیسی به اآنها گفت: »همه نمی توانند این تعلیم را قبول 

نكند.« 11
 بعضی ها 

كنند، مگر کسانی که اســـتعداد اآن را داشته باشند. 12
طوری به دنیا اآمده اند كه اصلاً نمی توانند ازدواج كنند، عّده ای 
هم به دست انسان مقطوع النّسل شده اند و عّده ای نیز به خاطر 
پادشاهی اآسمان از ازدواج خودداری می کنند. بنابراین هرکس 

قدرت اجرای این تعلیم را دارد، اآن را بپذیرد.«

مّتى 18  و  19   
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 عیسى بّچه هاى کوچک را برکت مى دهد
(مرقس ۱۳ :۱۰ -۱۶؛ لوقا ۱۵ :۱۸ -۱۷)

 در ایـــن وقت عّده ای از مردم، بّچه هـــای کوچک را نزد 
13

عیسی اآوردند تا او دست خود را بر سر اآنها بگذارد و برای اآنها 
دعا كند. اّما شاگردان اآنها را به خاطر این كار سرزنش كردند. 
 اّما عیسی به اآنان فرمود: »بگذارید بّچه های کوچک نزد من 

14

بیایند و مانع اآنان نشوید، زیرا پادشاهی اآسمان به چنین كسانی 
 عیسی دست خود را بر سر كودكان گذاشت 

تعلّق دارد.« 15
و سپس از اآنجا رفت.

 جوان دولتمند
(مرقس ۱۷ :۱۰ -۳۱؛ لوقا ۱۸ :۱۸ -۳۰)

 در این هنگام مردی جلو اآمد و از عیســـی پرســـید: »ای 
16

اســـتاد چه كار نیكی باید بكنم تا بتوانم حیات جاودانی را به 
 عیسی به او گفت: »چرا دربارۀ نیكی از من 

دست اآورم؟« 17
سؤال می کنی؟ فقط یکی نیكوست. اّما اگر تو مایل هستی به 
 او پرسید: 

حیات وارد شوی، احكام شـــریعت را نگاه دار.« 18
»كدام احكام؟« عیسی در جواب فرمود: »قتل مكن، زنا مكن، 
 احترام پدر و مادر خود را 

دزدی نكن، شهادت دروغ نده، 19
 اآن 

نگاه دار و همسایه  ات را مانند جان خود دوست بدار.« 20
جوان پاســـخ داد: »من همۀ اینها را نگاه داشـــته ام، دیگر چه 
 عیسی به او فرمود: »اگر می خواهی كامل 

چیزی كم دارم؟« 21
باشی برو، دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو 
در عالم بالا ثروتی اندوخته شود. اآن وقت بیا و از من پیروی 
 وقتی اآن جوان این را شنید با دلی افسرده از اآنجا رفت 

كن.« 22
زیرا ثروت بسیار داشت.

 عیسی به شاگردان خود فرمود: »بدانید كه ورود دولتمندان 
23

 باز هم می گویم كه 
به پادشاهی اآسمان بسیار دشوار است، 24

گذشتن شتر از سوراخ سوزن اآسانتر است تا ورود یک شخص 
 شاگردان از شنیدن این سخن 

دولتمند به پادشـــاهی خدا.« 25
سخت ناراحت شده پرسیدند: »پس چه كسی می تواند نجات 
 عیسی به اآنان نگاه كرد و فرمود: »برای انسان این 

بیابد؟« 26
 پطرس 

محال است ولی برای خدا همه چیز ممكن می باشد.« 27
در جواب به او گفت: »ما كه همه چیز را ترک كرده و به دنبال 

تو اآمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟«
 عیسی پاســـخ داد: »در حقیقت به شما می گویم كه در 

28

دنیای اآینده، در اآن هنگام كه پســـر انســـان با شكوه و جلال 

مّتى 19   
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اآسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند، شما كه از من 
پیروی کرده اید بر دوازده تخت خواهید نشســـت و بر دوازده 
 و هرکس كه به خاطر 

طایفۀ اســـرائیل داوری خواهید نمود. 29
من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و كودكان و زمین 
و ملک خود را ترک كرده باشد، چندین برابر پاداش خواهد 
 اّما بسیاری 

گرفت و حیات جاودانی به دست خواهد اآورد. 30
از کسانی که اكنون اول هستند، اآخر خواهند شد و بسیاری از 

اآنها كه اكنون اآخر هستند اول خواهند بود.
کارگران تاکستان

 »پادشاهی اآسمان مانند صاحب تاكستانی است كه 20  
یک روز صبح زود بیرون رفت تا برای تاكستان خود 
 و بعد از اآنكه اآنها دربارۀ مزد روزانه موافقت 

کارگرانی بگیرد 2
 ساعت نه صبح باز بیرون 

كردند، اآنان را به سر كار فرستاد. 3
رفت و افراد دیگری را دید كه بیكار در بازار ایستاده بودند. 
 به اآنها گفت: 'بروید و در تاكستان من كار كنید و من حق 

4

 در وقت ظهر و 
شما را به شما خواهم داد' و اآنها هم رفتند. 5

همچنین ساعت سه بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات 
 او یک ساعت پیش از غروب اآفتاب 

قبل عّده ای را اجیر نمود. 6
باز بیرون رفت و دستۀ دیگری را در اآنجا ایستاده دید، به اآنان 
 اآنها جواب 

گفت: 'چرا تمـــام روز اینجا بیكار ایســـتاده اید؟' 7
دادند: 'چونكه هیچ کس به ما كاری نداده اســـت' پس او به 

اآنان گفت: 'بروید و در تاكستان من كار كنید.'
 »وقتی غروب شد صاحب تاكستان به مباشر خود گفت: 

8

'كارگـــران را صدا كن و مزد همه را بده، از کســـانی که اآخر 
 اآنانی 

اآمدند شروع كن و اآخر همه به کسانی که اول اآمدند.' 9
كه یک ساعت قبل از غروب شـــروع به كار كرده بودند نزد 
 وقتی نوبت به 

اآمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. 10
كسانی رسید كه اول اآمده بودند اآنها انتظار داشتند از دیگران 
 وقتی 

بیشـــتر بگیرند اّما به اآنان به اندازۀ دیگران داده شـــد. 11
كارگران مزد خود را گرفتند شكایت كنان به صاحب تاكستان 
گفتند: 12 'این کســـانی که اآخر همه اآمده اند فقط یک ساعت 
كار کرده اند و تو اآنان را با ما كه تمام روز در اآفتاب ســـوزان 
كارهای سنگین را تحّمل کرده ایم در یک سطح قرار داده ای.' 
 اآن مالک رو به یکی از اآنها كرده گفت: 'ای رفیق، من كه 

13

به تو ظلمی نکرده ام. مگر تو قبول نكردی كه با این مزد كار 
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 پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر اآخر 
كنی؟ 14

 اآیا حق ندارم كه با پول خود مطابق 
به اندازۀ تو مزد بدهم. 15

میل خود عمل كنم؟ چرا به سخاوت من حسادت می کنی؟'
 »به ایـــن ترتیب، اآخرین، اولین و اولیـــن، اآخرین خواهند 

16

شد.«
 سومین پیشگویى مرگ و قیام عیسى
(مرقس ۳۲ :۱۰ -۳۴؛ لوقا ۳۱ :۱۸ -۳۴)

 وقتی عیسی به طرف اورشلیم می رفت، در راه دوازده شاگرد 
17

 »اكنون ما به اورشلیم 
خود را به كناری برد و به اآنان گفت: 18

می رویم و در اآنجا پســـر انسان به دست سران كاهنان و علما 
 تحویل 

تسلیم خواهد شد و اآنان او را به مرگ محكوم كرده 19
بیگانگان خواهند داد تا اآنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و 
مصلوب كنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد.«

 خواهش یک مادر
( مرقس ۳۵ :۱۰ -۴۵)

 اآنگاه مادر پسران ِزبدی به اتّفاق فرزندان خود نزد عیسی 
20

اآمده، تعظیم كرد و تقاضا نمود كه عیسی به او لطفی بنماید. 
 عیسی پرســـید: »چه می خواهی؟« گفت: »قول بده كه در 

21

پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری 
 عیسی به اآن دو برادر رو كرده 

در دست چپ تو بنشیند.« 22
گفت: »شما نمی دانید كه چه می خواهید. اآیا می توانید جامی 
را كه من می نوشم بنوشید؟« اآنها جواب دادند: »بلی، می توانیم« 
 عیسی به اآنان گفت: »درست است، شما از جام من خواهید 

23

نوشـــید، اّما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست 
چپ من بنشینند با من نیست، زیرا كسانی در دست راست 
یا چپ من خواهند نشســـت كه پدر من قبلاً برایشـــان اآماده 

كرده است.«
 وقتی ده شاگرد دیگر از این موضوع باخبر شدند از اآن دو 

24

 پس عیسی اآنان را نزد خود خوانده 
برادر سخت رنجیدند. 25

فرمود: »شـــما می دانید كه در این دنیا حكمرانان بر زیردستان 
 اّما 

خود اآقایی می کنند و رهبرانشـــان به اآنان زور می گویند. 26
در میان شما نباید چنین باشد، بلكه هرکه می خواهد در بین 
 و هرکه بخواهد 

شـــما بزرگ باشـــد، باید خادم همه گردد 27
 پسر انسان نیز نیامد 

بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. 28
تا خدمت شـــود، بلكه تا خدمت كند و جان خود را در راه 

بسیاری فدا سازد.«
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 شفاى دو کور
(مرقس ۴۶ :۱۰ -۵۲؛ لوقا ۳۵ :۱۸ -۴۳)

 وقتی عیسی و شاگردانش شـــهر اریحا را ترک می کردند 
29

 در كنار راه دو نفر كور 
جمعّیت بزرگی به دنبـــال او رفت. 30

نشسته بودند و چون شنیدند كه عیسی از اآنجا می گذرد فریاد 
 مردم 

زده گفتند: »ای اآقا، ای پسر داوود، بر ما رحم كن.« 31
اآنان را سرزنش كرده و به اآنها می گفتند كه ساكت شوند. اّما 
اآن دو نفر بیشتر فریاد كرده می گفتند: »ای اآقا، ای پسر داوود، 

به ما رحم كن.«
 عیســـی ایســـتاد و اآن دو مرد را صدا كرده پرسید: »چه 

32

 اآنهـــا گفتند: »ای اآقا، ما 
می خواهید برایتـــان انجام دهم؟« 33
می خواهیم كه چشمان ما باز شود.«

 عیسی متأثر شده چشـــمان اآنان را لمس كرد و اآنها فوراً 
34

بینایی خود را بازیافتند و به دنبال او رفتند.
 ورود مظّفرانۀ عیسى به اورشلیم

(مرقس ۱ :۱۱ -۱۱؛ لوقا ۲۸ :۱۹ -۴۰؛ یوحنا ۱۲ :۱۲ -۱۹)

 وقتی عیسی و شـــاگردان به نزدیكی اورشلیم و به 21  
دهكدۀ بیت فاجی واقع در كوه زیتون رسیدند عیسی 
 و به اآنها گفت: »به دهكدۀ 

دو نفر از شاگردان خود را فرستاد 2
مقابل بروید. نزدیک دروازۀ اآن، الاغی را با كّره اش بسته خواهید 
 اگر كسی به شما 

یافت. اآنها را باز كنید و نزد من بیاورید. 3
حرفی زد بگویید كه خداوند به اآنها احتیاج دارد و او به شما 

اجازه خواهد داد كه اآنها را فوراً بیاورید.«
 به این وسیله پیشگویی نبی تحّقق یافت كه می فرماید:

4

به دختر صهیون بگویید:  5  
»این پادشاه توست كه بر الاغی نشسته

و بر كره چارپایی سوار است
و با فروتنی نزد تو می اآید.«

 اآن دو شـــاگرد رفتند و اآنچه به اآنها گفته شده بود، انجام 
6

 و اآن الاغ و كرّ ه  اش را اآوردند و اآنگاه رداهای خود را 
دادند 7

 جمعّیت زیادی 
بر پشـــت اآنها انداختند و عیسی سوار شد. 8

جاده را بـــا رداهای خود فرش كردند و بعضی، شـــاخه های 
 اآنگاه جمعّیتی 

درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. 9
كه از جلو می رفتند و اآنها كه از عقب می اآمدند فریاد می زدند 
و می گفتند: »سپاس باد بر پسر داوود! مبارک باد اآن کسی که 
بـــه نام خداوند می اآیـــد! خدای متعال او را مبارک ســـازد!« 

مّتى 20  و  21   



1790

 همین که عیسی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان 
10

 جمعّیت 
اآمدند و عّده ای می پرسیدند: »این شخص كیست؟« 11

پاســـخ می دادند: »این عیسی نبی اســـت كه از ناصرۀ جلیل 
اآمده اســـت.«

 عیسى در معبد بزرگ اورشلیم
(مرقس ۱۵ :۱۱ -۱۹؛ لوقا ۴۵ :۱۹ -۴۸؛ یوحنا ۱۳ :۲ -۲۲)

 اآنگاه عیسی به داخل معبد بزرگ رفت و همۀ كسانی را 
12

كه در صحن معبد بزرگ به خرید و فروش اشـــتغال داشتند، 
بیرون راند. او میزهای صّرافان و جایگاههای كبوتر فروشان را 
 و به اآنان گفت: »کتاب مقّدس می فرماید: 

واژگون ساخت 13
'معبد بزرگ من نمازخانه خوانده  خواهد شـــد، اّما شما اآن را 

کمینگاه دزدان ساخته اید.'«
 نابینایان و مفلوجـــان در معبد بزرگ به نزد او اآمدند و او 

14

 سران كاهنان و علما وقتی عجایب عیسی 
اآنها را شفا داد. 15

را دیدند و شنیدند كه كودكان در معبد بزرگ فریاد می زدند 
 اآنها از عیسی 

»سپاس باد بر پســـر داوود« خشمگین شدند. 16
پرسیدند: »اآیا می شنوی اینها چه می گویند؟« عیسی جواب داد: 
»بلی می شنوم! مگر نخوانده اید كه كودكان و شیرخوارگان را 
 اآنگاه 

می اآموزی تا زبان اآنها به حمد و ثنای تو بپردازنـــد؟« 17
اآنان را ترک كرد و از شهر خارج شـــد و به بیت عنیا رفت و 

شب را در اآنجا گذرانید.
 عیسى درخت انجیر را نفرین مى کند

(مرقس ۱۲ :۱۱ -۱۴ و ۲۰ -۲۴)

 صبح روز بعد، وقتی عیســـی به شهر برگشت گرسنه شد 
18

 و در كنار جاده درخت انجیری دیده به طرف اآن رفت اّما 
19

جز برگ چیزی در اآن نیافت پس اآن درخت را خطاب كرده 
فرمود: »تو دیگر هرگز ثمر نخواهی اآورد« و اآن درخت در همان 

لحظه خشک شد.
 شـــاگردان از دیدن اآن تعّجب كرده پرسیدند: »چرا این 

20

 عیسی در پاسخ به 
درخت به این زودی خشـــک شـــد؟« 21

اآنـــان گفـــت: »یقین بدانید كه اگر ایمان داشـــته باشـــید و 
شـــک نكنید، نه تنها قادر خواهید بود اآنچه را كه نســـبت 
بـــه ایـــن درخت انجام شـــد انجام دهید، بلكـــه اگر به این 
كـــوه بگویید كه از جای خود كنده و به دریا پرتاب شـــود 
 و هرچه با ایمـــان در دعا طلب كنید 

چنین خواهد شـــد 22
خواهیـــد یافـــت.«
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 اختیار و اقتدار عیسى
(مرقس ۲۷ :۱۱ -۳۳؛ لوقا ۱ :۲۰ -۸)

 عیسی وارد معبد بزرگ شـــد و به تعلیم مردم پرداخت. 
23

سران كاهنان و مشایخ نزد او اآمده پرسیدند: »با چه اجازه ای 
دست به چنین كارهایی می زنی و چه کسی این اختیار را به تو 
 عیسی در جواب به اآنها گفت: »من از شما 

داده اســـت؟« 24
سؤالی می کنم، اگر به اآن جواب بدهید من هم به شما خواهم 
 اآیا تعمید 

گفت كه با چه اجازه ای این كارها را می کنـــم. 25
یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان؟«

بر سر این موضوع در میان اآنها بحثی درگرفت، می گفتند: 
»اگر بگوییم از جانب خداســـت او خواهد گفـــت چرا به او 
 و اگر بگوییم از جانب انســـان اســـت، از 

ایمان نیاوردید؟ 26
 از 

مردم می ترســـیم، زیرا همه یحیی را یک نبی می دانند.« 27
این رو در جواب عیسی گفتند: »ما نمی دانیم« عیسی فرمود: 
»پس من هم به شـــما نخواهم گفت كه بـــه چه اجازه ای این 

كارها را می کنم.«
َمَثل دو پسر

 »عقیدۀ شـــما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر 
28

داشت. او نزد پســـر بزرگ خود رفت و به او گفت: 'پسرم، 
 اآن پسر جواب 

امروز به تاكســـتان برو و در اآنجا كار كن.' 29
 اآنگاه پدر 

داد: 'من نمی روم' اّما بعد پشیمان شـــد و رفت. 30
نزد دومی اآمد و همین را به او گفت او پاســـخ داد: 'اطاعت 
 کدام یک از این دو نفر بر 

می کنم. ای اآقا' اّما هرگز نرفت. 31
طبق میل پدر رفتار كرد؟« گفتند: »اولی« پس عیسی جواب داد: 
»بدانید كه باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا 
 زیرا یحیی اآمد و راه صحیح زندگی را به 

وارد خواهند شد 32
شما نشان داد و شما سخنان او را باور نكردید ولی باجگیران 
و فاحشه ها باور كردند و شـــما حتّی بعد از دیدن اآن هم توبه 

نكردید و به او ایمان نیاوردید.«
 َمَثل باغبانان شریر

(مرقس ۱ :۱۲ -۱۲؛ لوقا ۹ :۲۰ -۱۹)

 »به َمَثل دیگری گوش دهید: مالكی بود كه تاكســـتانی 
33

احداث كرد و دور اآن دیواری كشید و در اآن َچرُخشتی كند و 
یک ُبرج دیده بانی هم برای اآن ساخت، اآنگاه اآن را به باغبانان 
 هنگامی كه موسم چیدن 

ســـپرد و خود به مســـافرت رفت. 34
انگور رســـید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را 
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 اّما باغبانان، خادمان او را گرفته، یکی را 
تحویل بگیرنـــد. 35

كتک زدند و دیگری را كشـــتند و سومی را سنگسار كردند. 
 صاحب باغ بار دیگر عّدۀ بیشتری از خادمان خود را فرستاد. 

36

 سرانجام پسر خود را 
با اآنان نیز به همان طور رفتار كردند. 37

نزد باغبانان فرستاده گفت: 'اآنان احترام پسرم را نگاه خواهند 
 اّما وقتی باغبانان پسر را دیدند به یكدیگر گفتند: 

داشت.' 38
'این وارث اســـت. بیایید او را بكشـــیم و میراثش را تصاحب 
 پس او را گرفته و از تاكستان بیرون انداخته، به قتل 

كنیم.' 39
 هنگامی که صاحب تاكستان بیاید با باغبانان چه 

رسانیدند. 40
خواهد كرد؟«

 اآنها جواب دادند: »اآن مردان شریر را به عقوبت شدیدی 
41

خواهد رسانید و تاكستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد 
تا هروقت موسم میوه برسد، سهم او را بدهند.«

 اآنگاه عیســـی به اآنان فرمود: »اآیا تـــا كنون در كلام خدا 
42

نخوانده اید:
'اآن سنگی كه بنّایان رد كردند

اکنون مهمترین سنگ بنا شده است.
این كار خداوند است؛

و به نظر ما عجیب است.'
 »بنابراین به شما می گویم كه پادشاهی خدا از شما گرفته و 

43

 اگر 
به اّمتی داده خواهد شد كه ثمراتی شایسته به بار اآورد. [44

كسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه اآن سنگ 
بر روی كسی بیفتد او را به غبار مبّدل خواهد ساخت.]«

 وقتی سران كاهنان و فریسیان مثلهای او را شنیدند فهمیدند 
45

 اآنها خواستند او را دستگیر 
كه عیسی به اآنها اشاره می کند. 46

كنند اّما از مردم كه عیسی را نبی می دانستند، می ترسیدند.
 َمَثل جشن عروسى
(لوقا ۱۵ :۱۴ -۲۴)

 »پادشاهی 22  
 عیسی باز هم برای مردم َمَثلی اآورده گفت: 2

اآسمان مانند پادشاهی است كه برای عروسی پسر 
خود، جشنی ترتیب داد. 3 او نوكران خود را فرستاد تا به دعوت 
شدگان بگویند که در جشن حاضر شوند، اّما اآنها نخواستند بیایند. 
 پادشاه بار دیگر عّده ای را فرستاده به اآنها فرمود كه به دعوت 

4

شدگان بگویند: 'به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی كه ترتیب 
داده ام اآماده است، گاوها و پرواریهای خود را سر بریده و همه چیز 
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 اّما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نكردند 
را اآماده کرده ام.' 5

و مشغول كار خود شدند. یكی به مزرعۀ خود رفت و دیگری به 
 درحالی که دیگران، نوكران پادشاه را 

كسب و كار خود پرداخت 6
 وقتی پادشاه این را شنید، غضبناک 

گرفته، زدند و اآنها را كشتند. 7
شد و سربازان خود را فرستاد و اآنها قاتلان را كشتند و شهرشان را 
 اآنگاه پادشاه به نوكران خود گفت: 'جشن عروسی 

اآتش زدند. 8
 پس 

اآماده است، اّما کسانی که دعوت كرده بودم، لایق نبودند. 9
به کوچه ها و خیابانها بروید و هرکه را یافتید به عروسی دعوت 
 اآنان رفته و هرکه را پیدا كردند - چه نیک و چه بد- با 

كنید.' 10
خود اآوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد.

 »هنگامی که پادشـــاه وارد شد تا مهمانان را ببیند مردی را 
11

 پادشاه از او پرسید: 
دید كه لباس عروسی بر تن نداشـــت. 12

'ای دوســـت، چطور بدون لباس عروسی به اینجا اآمده ای؟' او 
 پس پادشاه به ملازمان خود گفت: 'دست و 

ساكت ماند. 13
پای او را ببندید و او را بیرون در تاریكی بیندازید در جایی که 

گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.'
 »زیرا دعوت شدگان بسیارند اّما برگزیدگان كم هستند.«

14

 مسئلۀ مالیات
(مرقس ۱۳ :۱۲ -۱۷؛ لوقا ۲۰ :۲۰ -۲۶)

 اآنگاه فریسیان نقشه كشیدند كه چطور عیسی را با سخنان 
15

 اآنها چنـــد نفر از پیروان خود را به 
خودش به دام بیندازند. 16

اتّفاق عّده ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: 
»ای استاد، ما می دانیم كه تو مرد راستگویی هستی. چون به 
ظاهر انسان توّجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از 
 پس به ما بگو عقیدۀ تو در 

انسان، با راستی تعلیم می دهی، 17
این باره چیســـت؟ اآیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است 
 عیســـی به نیرنگ اآنان پی برد و به اآنان فرمود: »ای 

یا نه؟« 18
 سّکه ای را كه 

ریاكاران، چرا می خواهید مرا امتحان كنید؟ 19
با اآن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید.«

 عیسی پرسید: »این تصویر 
اآنها یک سّکۀ نقره به او دادند. 20

 اآنها جواب دادند: »مال قیصر.« عیسی 
و عنوان مال كیست؟« 21

به اآنان فرمود: »پس اآنچه را كه مال قیصر است به قیصر و اآنچه 
را كه مال خداست به خدا بدهید.«

 اآنها كه از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند، از اآنجا 
22

بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند.
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 مسئلۀ رستاخیز مردگان
(مرقس ۱۸ :۱۲ -۲۷؛ لوقا ۲۷ :۲۰ -۴۰)

 همان روز صدوقیان كه منكر رستاخیز مردگان هستند نزد 
23

 »ای اســـتاد، موسی گفته 
او اآمدند و از او ســـؤال نمودند: 24

است كه هرگاه شخصی بدون فرزند بمیرد برادرش باید با زن 
 باری، 

او ازدواج كنـــد و برای او فرزندانی به وجـــود اآورد. 25
در بین ما هفت برادر بودند، اولی ازدواج كرد و قبل از اآنكه 
دارای فرزندی شود، ُمرد و همسر او به برادرش واگذار شد. 
 همین طور دومی و سومی تا هفتمی با اآن زن ازدواج كردند 

26

 پس در 
 اآن زن هم بعد از همه مرد. 28

و بدون فرزند ُمردند. 27
روز قیامت اآن زن همسر کدام یک از اآنها خواهد بود زیرا همۀ 

اآنان با او ازدواج كرده بودند؟«
 عیسی جواب داد: »شما در اشتباهید! نه از كلام خدا چیزی 

29

 در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد 
می دانید و نه از قدرت او! 30

و نه شوهر می کند، بلكه همه در اآن عالم مانند فرشتگان اآسمانی 
 اّما در خصوص رستاخیز مردگان، اآیا نخوانده اید كه 

هستند. 31
 او فرموده است: 'من 

خود خدا به شـــما چه فرموده اســـت؟ 32
خدای ابراهیم، خدای اســـحاق و خدای یعقوب هستم.' خدا 

خدای مردگان نیست، بلكه خدای زندگان است.«
 مردم كه این را شنیدند، از تعالیم او مات و مبهوت شدند.

33

 حکم اعظم
(مرقس ۲۸ :۱۲ -۳۴؛ لوقا ۲۵ :۱۰ -۲۸)

 وقتی فریسیان شنیدند كه عیسی صدوقیان را ُمجاب كرده 
34

 و یک نفر از اآنها كه معلّم شریعت 
است، دور او را گرفتند 35

 »ای استاد، 
بود از روی امتحان از عیسی سؤالی نموده گفت: 36
کدام یک از احكام شریعت از همه بزرگتر است؟«

 عیسی جواب داد: »خداوند، خدای خود را با تمام دل و 
37

 این اولین و بزرگترین 
تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. 38

 دومین حكمی كه به همان اندازه مهم 
حكم شریعت است. 39

است شبیه اولی است، یعنی همســـایه ات را مانند جان خود 
 در این دو حكم تمام تورات و نوشته های انبیا  

دوست بدار. 40
خلاصه شده است.«

 مسیح کیست؟
(مرقس ۳۵ :۱۲ -۳۷؛ لوقا ۴۱ :۲۰ -۴۴)

 عیسی از اآن فریسیانی كه اطراف او ایستاده بودند پرسید: 
41

 »عقیدۀ شما دربارۀ مسیح چیست؟ او فرزند كیست؟« اآنها 
42
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 عیسی از اآنها پرسید: 
جواب دادند: »او فرزند داوود است.« 43

»پس چطور است كه داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند 
می خواند؟ زیرا داوود می گوید:

'خداوند به خداوند من گفت:  44  
بر دست راست من بنشین

تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.'
 او چطور می تواند فرزند داوود باشد درصورتی كه خود داوود 

45

او را خداوند می خواند؟«
 هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از اآن روز 

46

به بعد دیگر کسی جرأت نكرد از او سؤالی بپرسد.
 کارهاى غلط فریسیان و علما

(مرقس ۳۸ :۱۲ -۳۹؛ لوقا ۴۳ :۱۱ و ۴۶؛ ۴۵ :۲۰ -۴۶)

 اآنگاه عیســـی به مردم و شاگردان خود گفت: 23  
 »چـــون علما و فریســـیان بر كرســـی موســـی 

2

 شـــما باید به هرچه اآنها می گویند گوش دهید و 
نشسته اند، 3

مطابق اآن عمل نمایید اّمـــا از کارهای اآنان پیروی نكنید، زیرا 
 اآنها بارهای ســـنگین را 

خود اآنها اآنچه می گویند، نمی کنند. 4
می بندند و بر دوش مردم می گذارند درحالی که خودشان حاضر 
نیستند برای بلند كردن اآن بار حتّی انگشت خود را تكان دهند. 
 هرچه می کنند برای تظاهر و خودنمایی است. دعاهای بسته 

5

شده به بازو و پیشانی خود را قطورتر و دامن ردای خویش را 
 اآنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند 

پهن تر می سازند. 6
 و مردم در کوچه ها 

و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند 7
 اّما شما 

به اآنها ســـلام نمایند و اآنها را 'استاد' خطاب كنند. 8
نباید 'استاد' خوانده شـــوید، زیرا شما یک استاد دارید و همۀ 
 هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، 

شما برادر هســـتید. 9
 و نباید 

زیرا شـــما یک پدر دارید، یعنی همان پدر اآسمانی. 10
'پیشوا' خوانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید كه مسیح است. 
 کسی در میان شما از همه بزرگتر است كه خادم همه باشد. 

11

 زیرا هرکه خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هرکه خود 
12

را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید.
 عیسى ریاکارى آنان را محکوم مى کند

(مرقس ۴۰ :۱۲؛ لوقا ۳۹ :۱۱ -۴۲ و ۴۴ و ۵۲؛ ۴۷ :۲۰)

 »وای بر شـــما ای علما و فریســـیان ریاكار! شما درهای 
13

پادشاهی اآسمان را بر روی مردم می بندید، خودتان وارد نمی شوید 
 وای 

و دیگران را هم كه می خواهند وارد شوند، باز می دارید. [14
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بر شما ای علما و فریسیان ریاكار، شما مال بیوه زنها را می بلعید 
و حال اآنكه محض خودنمایی نماز خود را طول می دهید، به 

این جهت شما شدید ترین كیفرها را خواهید دید.]
 »وای بر شـــما ای علما و فریســـیان ریاكار، شـــما دریا و 

15

خشكی را طی می كنید تا کسی را پیدا كنید كه دین شما را 
بپذیرد. و وقتی که موفّق شدید، او را دو برابر بدتر از خودتان 

سزاوار جهنّم می سازید.
 »وای بر شما ای راهنمایان كور، شما می گویید: اگر کسی 

16

به معبد بزرگ سوگند بخورد چیزی نیست، اّما اگر به طلاهای 
معبد بزرگ سوگند بخورد، موظّف است به سوگند خود وفا 
 ای احمقان و ای كوران، كدام مهمتر اســـت، طلا، 

كند. 17
 شـــما می گویید: 

یا معبد بزرگ كه طلا را تقدیس می كند؟ 18
هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست اّما اگر به 
هدایایی كه در قربانگاه قرار دارد، سوگند بخورد موظّف است 
 ای كوران! كدام مهمتر اســـت، هدایا، یا 

به اآن عمل كند. 19
 کسی که به قربانگاه 

قربانگاهی كه هدایا را تقدیس می كند؟ 20
سوگند یاد می كند به اآن و به هرچه بر روی اآن است، سوگند 
 و کسی که به معبد بزرگ سوگند می خورد به اآن و 

می خورد 21
 و 

به خدایی كه در اآن ساكن است، سوگند خورده است. 22
هرگاه کسی به اآسمان سوگند بخورد، به تخت خدا و اآن کس 

كه بر اآن می نشیند سوگند خورده است.
 »وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار، شما از نعناع و شوید 

23

و زیره ده یک می دهید، اّما مهمترین احكام شریعت را كه عدالت و 
رحمت و صداقت است، نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام 
دهید و در عین حال از انجام سایر احكام نیز غفلت نكنید. 24 ای 

راهنمایان كور كه پشه را صافی می کنید و شتر را می بلعید.
 »وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار، شما بیرون پیاله و 

25

بشقاب را پاک می کنید درحالی که درون اآن از ظلم و ناپرهیزی 
ُپر است 26 ای فریسی كور، اول درون پیاله را پاک كن كه در 

اآن صورت بیرون اآن هم پاک خواهد بود.
 »وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار، شما مثل مقبره های 

27

سفید شده ای هستید كه ظاهری زیبا دارند، اّما داخل اآنها پر 
 شما هم 

از اســـتخوانهای مردگان و انواع كثافات اســـت! 28
همین طور ظاهراً مردمانی درستكار ولی در باطن پر از ریاكاری 

و شرارت هستید.
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 پیشگویى عقوبت آنان
(لوقا ۴۷ :۱۱ -۵۱)

 »وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار، شما مقبره های 
29

انبیا را می سازید و بناهایی را كه به یادبود مقّدسین ساخته 
 و می گوییـــد: 'اگر مـــا در زمان 

شـــده، تزئیـــن می کنیـــد 30
نیاکان خود زنده بودیم، هرگز با اآنان در قتل انبیا شـــركت 
 به این ترتیب تصدیـــق می کنید كه فرزندان 

نمی کردیم.' 31
 پس بروید 

کســـانی هستید كه انبیا را به قتل رسانیده اند. 32
 ای 

و اآنچه را كه نیاکانتان شروع كردند به اتمام رسانید. 33
ماران، ای افعی زادگان، شـــما چگونـــه از مجازات دوزخ 
 به ایـــن جهت من انبیـــا و حكما و علما را 

می گریزیـــد؟ 34
برای شما می فرستم، اّما شما بعضی را می کشید و مصلوب 
می کنیـــد و بعضی را هم در كنیســـه هایتان تازیانه می زنید و 
 و از این جهت خون همۀ نیک مردان 

شهر به شهر می رانید 35
خدا كه بر زمین ریخته شـــده، برگردن شـــما خواهد بود، 
از هابیل معصـــوم گرفته تا زكریا فرزنـــد برخیا كه او را در 
 در 

بین انـــدرون مقّدس معبد بزرگ و قربانگاه كشـــتید. 36
حقیقت به شما می گویم گناه تمام این كارها به گردن این 

نســـل خواهد بود.
 محّبت عیسى به اورشلیم

(لوقا ۳۴ :۱۳ -۳۵)

 »ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری كه انبیا را به قتل 
37

رسانیدی و رســـولانی را كه به نزد تو فرستاده شدند سنگسار 
كردی! چه بسیار اوقاتی كه اآرزو كردم مانند مرغی كه جوجه های 
خود را زیر پر و بال خود جمع می کند، فرزندان تو را به دور 
 اكنون خانۀ شما متروک 

خود جمع كنم؛ اّما تو نخواستی. 38
 و بدانید كه دیگر هرگز مرا 

به شـــما واگذار خواهد شـــد! 39
نخواهید دید تا روزی كه بگویید: مبارک اســـت کسی که به 

نام خدا می اآید.«
 پیشگویى خرابى معبد بزرگ اورشلیم

(مرقس ۱ :۱۳ -۲؛ لوقا ۵ :۲۱ -۶)

 درحالی که عیسی از معبد بزرگ خارج می شد، 24  
شاگردانش توّجه او را به بناهای معبد بزرگ جلب 
 عیسی به اآنها گفت: »اآیا این بناها را نمی بینید؟ یقین 

نمودند. 2
بدانید كه هیچ سنگی از اآن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، 

بلكه همه فرو خواهند ریخت.«

مّتى 23  و  24   
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 سختى ها و زحمات
(مرقس ۳ :۱۳ -۱۳؛ لوقا ۷ :۲۱ -۱۹)

 وقتی عیسی در روی كوه زیتون نشسته بود، شاگردانش نزد 
3

او اآمدند و به طور محرمانه به او گفتند: »به ما بگو، چه زمانی 
این امور واقع خواهد شد؟ و نشانۀ اآمدن تو و رسیدن اآخر زمان 
 عیسی جواب داد: »مواظب باشید كه کسی 

چه خواهد بود؟« 4
 زیرا بسیاری به نام من خواهند اآمد و 

شما را گمراه نســـازد. 5
خواهند گفت: 'من مسیح هستم.' و بسیاری را گمراه خواهند 
 زمانی می اآید كه شـــما صـــدای جنگها را از نزدیک و 

كرد. 6
اخبار مربوط به جنگ در جایهای دور را خواهید شنید. هراسان 
نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اّما پایان كار هنوز نرسیده 
 زیرا ملّتی با ملّت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ 

است. 7
خواهد كرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد 

 اینها همه مثل اآغاز درد زایمان است.
اآمد. 8

 »در اآن وقت شما را برای شكنجه و كشتن تسلیم خواهند 
9

نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی كه به من دارید، از شما 
 و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند 

متنّفر خواهند بود 10
داد و یكدیگر را تسلیم دشمن نموده، از هم متنّفر خواهند شد. 
 انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و بسیاری را گمراه 

11

 و شـــرارت به قدری زیاد می شود كه محّبت 
خواهند نمود. 12

 اّما هرکس تا اآخر 
اآدمیان نسبت به یكدیگر سرد خواهد شد. 13

 و این مژدۀ پادشاهی الهی 
پایدار بماند نجات خواهد یافت 14

در سراســـر عالم اعلام خواهد شد تا برای همۀ ملّتها شهادتی 
باشد و اآنگاه پایان كار فرا می رسد.

 وحشت عظیم
(مرقس ۱۴ :۱۳ -۲۳؛ لوقا ۲۰ :۲۱ -۲۴)

 »پس هرگاه اآن وحشـــت عظیمی را كه دانیال نبی از اآن 
15

سخن گفت در مكان مقّدس ایستاده ببینید (خواننده خوب 
 کسانی که در 

توّجه كند که منظور این قسمت چیســـت) 16
 اگر کســـی روی 

یهودیه هســـتند، باید به کوهها بگریزند. 17
بام خانه ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید 
 و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به 

18

 اآن روزها برای زنهای اآبستن و شیرده چقدر 
خانه برگردد. 19

 دعا كنید كه وقت فرار شـــما در 
وحشـــتناک خواهد بود! 20

 زیرا در اآن وقت مردم به 
زمستان و یا در روز سبت نباشد، 21

چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد كه از ابتدای 

مّتى 24   
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عالم تا اآن وقت هرگز نبوده و بعـــد از اآن هم دیگر نخواهد 
 اگر خدا اآن روزها را كوتاه نمی کرد، هیچ جانداری 

بود. 22
جان ســـالم به در نمی برد. اّما خدا به خاطر برگزیدگان خود 

اآن روزها را كوتاه خواهد ســـاخت.
 »در اآن زمان اگر کسی به شما بگوید 'نگاه كن! مسیح 

23

 زیرا اشخاص بسیاری 
اینجا یا اآنجاست' اآن را باور نكنید. 24

پیدا خواهند شـــد كه به دروغ اّدعا می کنند، مســـیح یا نبی 
هســـتند و نشـــانه ها و عجایب بزرگی انجـــام خواهند داد به 
طوری كه اگر ممكن بود، حتّی برگزیدگان خدا را هم گمراه 

 توّجه كنید، من قبلاً شـــما را اآگاه ســـاخته ام.
می کردند. 25

»اگر به شـــما بگویند كه او در بیابان اســـت، به اآنجا   
26

نروید و اگر بگویند كه او درون خانه اســـت، باور نكنید. 
 ظهور پســـر انســـان مانند ظاهر شـــدن برق درخشـــان از 

27

اآسمان است كه وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن 
 هرجا لاشه ای باشد، لاشخوران در اآنجا جمع 

می سازد. 28
می شـــوند!

 ظهور پسر انسان
(مرقس ۲۴ :۱۳ -۲۷؛ لوقا ۲۵ :۲۱ -۲۸)

 »به محض اآنكه مصیبت اآن روزها به پایان برسد، خورشید 
29

تاریک خواهد شـــد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از 
اآسمان فرو خواهند ریخت و قدرتهای اآسمانی متزلزل خواهند 
 پس از اآن، علامت پسر انسان در اآسمان ظاهر می شود 

شد. 30
و همۀ ملل عالم سوگواری خواهند كرد و پسر انسان را خواهند 
 شیپور 

دید كه با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای اآسمان می اآید. 31
بزرگ به صدا خواهد اآمد و او فرشـــتگان خود را می فرستد تا 
برگزیدگان خدا را از چهار گوشۀ جهان و از کرانه های فلک 

جمع كنند.
 درسى از درخت انجیر

(مرقس ۲۸ :۱۳ -۳۱؛ لوقا ۲۹ :۲۱ -۳۳)

 »از درخت انجیر درسی بیاموزید: هر وقت شاخه های اآن 
32

جوانه می زنند و برگ می اآورند، شما می دانید كه تابستان نزدیک 
 به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می  بینید بدانید 

است. 33
 بدانید تا 

كه اآخر كار نزدیک، بلكه بسیار نزدیک اســـت. 34
تمام این چیزها واقع نشـــود، مردمان این نسل نخواهند ُمرد. 
 اآســـمان و زمین از بین خواهند رفت، اّما سخنان من هرگز 

35

از بین نخواهد رفت.

مّتى 24   
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 هیچ کس از آن روز و ساعت خبر ندارد
(مرقس ۳۲ :۱۳ -۳۷؛ لوقا ۲۶ :۱۷ -۳۰ و ۳۴ -۳۶)

 »هیچ کس غیراز پدر از اآن روز و ساعت خبر ندارد، حتّی پسر 
36

 زمان ظهور پسر انسان 
و فرشتگان اآسمانی هم از اآن بی خبرند. 37

 در روزهای قبل از توفان 
درست مانند روزگار نوح خواهد بود. 38

یعنی تا روزی كه نوح به داخل كشتی رفت، مردم می خوردند و 
 و چیزی نمی فهمیدند تا اآنكه 

می نوشیدند و ازدواج می کردند 39
سیل اآمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد 
بود. 40 از دو نفر كه در مزرعه هستند، یكی را می برند و دیگری 
 و از دو زن كه دستاس می کنند یكی را می برند و 

را می گذارند 41
 پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در چه 

دیگری را می گذارند. 42
 به خاطر داشته باشید: اگر صاحبخانه 

روزی مولای شما می اآید. 43
می دانست كه دزد در چه ساعت از شب می اآید، بیدار می ماند و 
 پس شما باید همیشه اآماده 

نمی گذاشت دزد وارد خانه اش بشود. 44
باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی كه انتظار ندارید خواهد اآمد.

 غالم امین
(لوقا ۴۱ :۱۲ -۴۸)

 »كیست اآن غلام امین و دانا كه اربابش او را به سرپرستی 
45

خادمان خانۀ خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیرۀ اآنان را 
 خوشا به حال اآن غلام، اگر وقتی اربابش بر می گردد 

بدهد. 46
 بدانید كه اربابش ادارۀ 

او را در حـــال انجام وظیفه ببینـــد. 47
 اّما اگر 

تمام مایملک خود را به عهدۀ او خواهد گذاشت. 48
غلام شریر باشـــد و بگوید كه، اآمدن ارباب من طول خواهد 
 و به اذیّت و اآزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران 

كشید 49
 در روزی كه او انتظار 

به خوردن و نوشیدن مشغول شـــود، 50
 و او را 

ندارد و در وقتی که او نمی داند، اربابش خواهد اآمد 51
تکه تکه كرده، به سرنوشت ریاكاران گرفتار خواهد ساخت در 

جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.
َمَثل ده دختر جوان

 »در اآن روز پادشاهی اآسمان مثل ده دختر جوان 25  
خواهـــد بود كه چراغهـــای خود را برداشـــته به 
 پنج نفر از اآنان دانـــا و پنج نفر نادان 

اســـتقبال داماد رفتند. 2
 دختران نادان چراغهای خود را با خود برداشتند ولی 

بودند. 3
 اّما دختران دانا چراغهای خود را 

با خود هیچ روغن نبردند، 4
 چون داماد در اآمدن تأخیر كرد، 

با ظرفهای پر از روغن بردند. 5
همگی خوابشان برد.

مّتى 24  و  25   
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 »در نیمۀ شب فریاد کسی شنیده شد كه می گفت: 'داماد 
6

 وقتی دختران این را شنیدند، همه 
می اآید، به پیشواز او بیایید' 7

 دختران نادان به دختران 
برخاسته چراغهایشان را حاضر كردند. 8

دانا گفتند: 'چراغهای ما در حال خاموش شدن است، مقداری 
 اآنهـــا گفتند: 'خیر، برای 

از روغـــن خودتان را به ما بدهید.' 9
همۀ ما کافی نیست، بهتر است شما نزد فروشندگان بروید و 
 وقتی اآنها رفتند روغن 

مقداری روغن برای خودتان بخرید.' 10
بخرند، داماد وارد شد. کسانی که اآماده بودند با او به مجلس 
 بعد كه اآن پنج دختر 

عروســـی وارد شدند و در بسته شـــد. 11
دیگر برگشـــتند، فریاد زدند: ' ای اآقا، ای اآقا در را به روی ما 
 اّما او جواب داد: ' به شـــما می گویم كه اصلاً شما 

باز كن' 12
 پس بیدار باشید زیرا شما از روز و ساعت 

را نمی شناســـم.' 13
این واقعه خبر ندارید.

 َمَثل سه غالم
(لوقا ۱۱ :۱۹ -۲۷)

 »پادشاهی اآسمان مانند مردی است كه می  خواست سفر 
14

كند. پس غلامان خود را خوانده، تمام ثروتش را به اآنان سپرد 
 و به هر یک به نســـبت توانایی اش چیـــزی داد به یکی پنج 

15

هزار ســـّکۀ طلا، به دیگری دو هزار ســـّکۀ طلا، و به سومی 
 مردی كه پنج هزار 

هزار سّکۀ طلا و پس از اآن به سفر رفت. 16
سّکۀ طلا داشـــت زود رفت و با اآنها تجارت كرد و پنج هزار 
 همچنین اآن مردی كه دو هزار سّکۀ 

سّکۀ طلا ســـود برد. 17
 اّما اآن مردی كه 

طلا داشت دو هزار سّکۀ دیگر سود اآورد. 18
هزار سّکۀ طلا به او داده شده بود رفت و زمین را َكند و پول 

ارباب خود را پنهان كرد.
 »بعـــد از مّدت زیادی ارباب برگشـــت و با اآنها به تصفیه 

19

 کسی که پنج هزار سّکۀ طلا به او داده شده 
حساب پرداخت. 20

بود اآمد و پنج هزار سّکه ای را هم كه سود برده بود با خود اآورد 
و گفت: 'تو این پنج هزار سّکه را به من سپرده بودی، این پنج 
 ارباب گفت: 'اآفرین، ای 

هزار سّکۀ دیگر هم سود اآن است.' 21
غلام خوب و امین، تو در امر كوچكی امانت و درستی خود 
را نشان دادی، من حالا كارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. 
 اآنگاه مردی كه دو 

بیا و در شادی ارباب خود شریک باش.' 22
هزار سّکۀ طلا داشـــت اآمد و گفت: 'تو دو هزار سّکۀ به من 
 ارباب 

سپردی، این دو هزار سّکۀ دیگر هم سود اآن است.' 23

مّتى 25   
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گفت: 'اآفریـــن، ای غلام خوب و امین تـــو در كار كوچكی 
امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا كارهای بزرگ را 
به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش.' 
 سپس مردی كه هزار سّکه به او داده شده بود اآمد و گفت: 

24

'ای ارباب، من می دانســـتم كه تو مرد سختگیری هستی، از 
جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپاشیده ای جمع 
 پس ترسیدم و رفتم سّکه های تو را در زمین پنهان 

می نمایی، 25
 ارباب گفت: 'ای غلام 

كردم. بفرما، پول تو اینجاســـت.' 26
بدسرشت و تنبل، تو كه می دانستی من از جایی كه نکاشته ام 
 پس به 

درو می کنم و از جایی که نپاشـــیده ام جمع می کنم، 27
همین دلیل می باید پول مرا به صّرافان می دادی تا وقتی من از 
 سّکه ها را از 

سفر بر می گردم اآن را با ســـودش پس بگیرم. 28
 زیرا 

او بگیرید و به اآن کســـی كه ده هزار سّکه دارد بدهید، 29
اآن کس كه دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته 
باشد و اآن کس كه ندارد، حتّی اآنچه را هم كه دارد از دست 
 این غلام بی فایده را به تاریكی بیندازید جایی که 

خواهد داد. 30
گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.'

روز داورى

 »وقتی پسر انســـان با جلال خود همراه با همۀ فرشتگان 
31

 و تمام ملل 
می اآید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست 32

روی زمین در حضور او جمع می شوند. اآنگاه او مانند شبانی 
كه گوســـفندان را از ُبزها جدا می کند، اآدمیان را به دو گروه 
 گوسفندان را در دست راست و ُبزها را 

تقسیم خواهد كرد. 33
 اآنگاه پادشاه به اآنانی 

در دست چپ خود قرار خواهد داد. 34
كه در سمت راست او هستند خواهد گفت: 'ای کسانی که 
از جانب پدر من بركت یافته اید! بیایید و وارث سلطنتی شوید 
 چون 

كه از ابتدای اآفرینش عالم برای شما اآماده شده است. 35
وقتی گرســـنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشـــنه بودم به 
من اآب دادید، هنگامی که غریب بودم مرا به خانۀ خود بردید، 
 وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت 

36

 اآنگاه 
من اآمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن كردید' 37

نیكان پاسخ خواهند داد: 'ای خداوند چه وقت تو را گرسنه 
دیدیم كه به تو خوراک داده باشـــیم و یا چه موقع تو را تشنه 
 چه زمان غریب بودی كه 

دیدیم كه به تو اآب داده باشیم؟ 38
 چه 

تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی كه تو را پوشـــاندیم؟ 39

مّتى 25   
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 پادشاه 
وقت تو را بیمار یا زندانی دیدیم كه به دیدنت اآمدیم؟' 40

در جواب خواهد گفـــت: 'بدانید اآنچه به یکی از كوچكترین 
پیروان من كردید، به من كردید.'

 »اآنگاه به اآنانی كه در سمت چپ او هستند خواهد گفت: 
41

'ای ملعونان، از من دور شوید و به اآتش ابدی كه برای ابلیس و 
 زیرا وقتی گرسنه بودم به 

فرشتگان او اآماده شده است بروید، 42
 وقتی 

من خوراک ندادید، وقتی تشنه بودم به من اآب ندادید، 43
غریب بودم مرا نپذیرفتید، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید و وقتی 
 اآنان نیز جواب 

بیمار و زندانی بودم به دیـــدن من نیامدید.' 44
خواهند داد: 'چه موقع تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا عریان 
 او جواب 

یا بیمار یا زندانی دیدیم و كاری برایت نكردیم؟' 45
خواهد داد: 'بدانید اآنچـــه به یکی از این كوچكان نكردید به 
 و اآنان به كیفر ابدی خواهند رسید، ولی نیكان 

من نكردید' 46
به حیات جاودانی وارد خواهند شد.«
 توطئه علیه عیسى

(مرقس ۱ :۱۴ -۲؛ لوقا ۱ :۲۲ -۲؛ یوحنا ۴۵ :۱۱ -۵۳)

 در پایان این ســـخنان عیســـی به شاگردان خود 26  
 »شـــما می دانید كـــه دو روز دیگر عید 

گفت: 2
فصح است و پسر انســـان به دست دشمنان تسلیم می شود و 

اآنها او را مصلوب می کنند.«
 در همین وقت سران كاهنان و مشـــایخ قوم در کاخ قیافا 

3

 و مشورت كردند كه چگونه عیسی 
كاهن اعظم جمع شدند 4

 اآنان گفتند: »این 
را با حیله دستگیر كرده به قتل برســـانند. 5

كار نباید در روزهای عید انجام گردد، مبادا اآشـــوب و بلوایی 
در میان مردم ایجاد شود.«

 تدهین عیسى در بیت عنیا
(مرقس ۳ :۱۴ -۹؛ یوحنا ۱ :۱۲ -۸)

 زنی 
 وقتی عیسی در بیت عنیا در منزل شمعون جذامی بود، 7

6

با شیشه ای از عطر گرانبها نزد او اآمد و درحالی که عیسی سر 
 شاگردان 

سفره نشسته بود، اآن زن عطر را روی سر او ریخت. 8
از دیدن این کار، عصبانی شـــده گفتنـــد: »این اصراف برای 
 ما می توانســـتیم اآن را به قیمت خوبی بفروشیم و 

چیســـت؟ 9
پولش را به فقرا بدهیم!«

 عیسی این را فهمید و به اآنان گفت: »چرا مزاحم این زن 
10

 فقرا 
می شوید؟ او كار بســـیار خوبی برای من كرده اســـت. 11

 او با 
همیشه با شما خواهند بود اّما من همیشه با شما نیستم. 12
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ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین اآماده ساخته است. 
 بدانید كه در هر جای عالم كه این انجیل بشارت داده شود 

13

اآنچه او كرده است به یاد بود او نقل خواهد شد.«
 موافقت کردن یهودا براى تسلیم کردن عیسى

(مرقس ۱۰ :۱۴ -۱۱ و لوقا ۳ :۲۲ -۶)

 اآنگاه یهودای اسخریوطی كه یکی از اآن دوازده حواری بود 
14

 و گفت: »اگر عیسی را به شما تسلیم 
نزد سران كاهنان رفت 15

كنم به من چه خواهید داد؟« اآنان سی سكّۀ نقره را شمرده به 
 از اآن وقت یهودا به دنبال فرصت مناســـبی بود تا 

او دادند. 16
عیسی را تسلیم نماید.

 شام فصح
(مرقس ۱۲ :۱۴ -۲۱؛ لوقا ۷ :۲۲ -۱۳؛ ۲۱ -۲۳؛ یوحنا ۲۱ :۱۳ -۳۰)

 در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی اآمده از او 
17

پرسیدند: »كجا میل داری برای تو شام فصح را اآماده كنیم؟«
 عیسی جواب داد: »در شهر نزد فلان شخص بروید و به 

18

او بگویید: استاد می گوید وقت من نزدیک است و فصح را با 
 شاگردان طبق 

شـــاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت.« 19
دستور عیسی عمل كرده شام فصح را حاضر ساختند.

 وقتی شـــب شد عیسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفره 
20

 در ضمن شام فرمود: »بدانید كه یکی از شما مرا 
نشست. 21

تسلیم دشمن خواهد كرد.«
 اآنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند: 

22

 عیسی جواب داد: 
»خداوندا، اآیا من اآن شخص هســـتم؟« 23

»کسی که دست خود را با من در كاسه فرو می کند، مرا تسلیم 
 پسر انسان به همان راهی خواهد رفت كه در 

خواهد كرد. 24
کتاب مقّدس برای او تعیین شـــده اســـت، اّما وای بر اآن کسی 
كه پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای اآن شخص بهتر بود 
 اآنگاه یهودای خائن در پاســـخ 

كه هرگز بـــه دنیا نمی اآمد.« 25
گفت: »ای اســـتاد، اآیا اآن شخص من هستم؟« عیسی جواب 

داد: »همان طور است كه می گویی.«
 شام خداوند

(مرقس ۲۲ :۱۴ -۲۶؛ لوقا ۱۴ :۲۲ -۲۰؛ اول قرنتیان ۲۳ :۱۱ -۲۵)

 شام هنوز تمام نشده بود كه عیسی نان را برداشت و پس 
26

از شكرگزاری اآن را پاره كرده به شاگردان داد و گفت: »بگیرید 
 اآنگاه پیاله را برداشـــت و 

و بخورید، این بدن من اســـت.« 27
پس از شكرگزاری اآن را به شاگردان داد و گفت: »همۀ شما 
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 زیرا این خون من است كه اجرای پیمان تازه 
از این بنوشید 28

را تأیید می کند و برای اآمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. 
 بدانید كه من دیگر از میوۀ مو نخواهم نوشید تا روزی كه اآن 

29

 پس از اآن، سرود 
را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.« 30

فصح را خواندند و به طرف كوه زیتون رفتند.
 پیشگویى انکار پطرس

(مرقس ۲۷ :۱۴ -۳۱؛ لوقا ۳۱ :۲۲ -۳۴؛ یوحنا ۳۶ :۱۳ -۳۸)

 اآنگاه عیســـی به اآنان فرمود: »امشب همۀ شما مرا ترک 
31

خواهید كرد، زیرا کتاب مقّدس می فرماید: 'شبان را می زنم و 
 اّما پس از اآنكه دوباره 

گوسفندان گلّه پراكنده خواهند شد.' 32
زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت.«

 پطـــرس جواب داد: »حتّی اگر همـــه تو را ترک نمایند، 
33

 عیســـی به او گفت: 
من هرگز چنین كاری نخواهم كرد.« 34

»یقین بدان كه همین امشب پیش از اآنكه خروس بخواند، تو 
 پطرس گفت: 

ســـه بار خواهی گفت كه مرا نمی شناسی.« 35
»حتّی اگر لازم شود با تو بمیرم. هرگز نخواهم گفت كه تو را 

نمی شناسم.« بقّیۀ شاگردان نیز همین را گفتند.
 دعاى عیسى در باغ جتسیمانى

(مرقس ۳۲ :۱۴ -۴۲؛ لوقا ۳۹ :۲۲ -۴۶)

 در این وقت عیســـی با شـــاگردان خود به محلی به نام 
36

جتســـیمانی رســـید و به اآنان گفت: »در اینجا بنشینید، من 
 او پطرس و دو پسر ِزبدی را با 

برای دعا به اآنجا می روم.« 37
 و به اآنان گفت: 

خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد 38
»جان من از شّدت غم نزدیک به مرگ است، شما در اینجا 
 عیســـی كمی جلوتر رفت، 

بمانید و با من بیدار باشـــید.« 39
رو بـــه زمین نهـــاد و دعا كرده گفت: »ای پـــدر اگر ممكن 
اســـت، این پیاله را از من دور كن، اّما نه به ارادۀ من بلكه 

بـــه ارادۀ تـــو.«
 بعد پیش اآن سه شاگرد برگشت و دید اآنان خوابیده اند، پس 

40

به پطرس فرمود: »اآیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت 
 بیدار باشید و دعا كنید تا دچار وسوسه 

با من بیدار بماند؟ 41
 عیسی بار دیگر 

نشوید، روح مایل است اّما جسم ناتوان.« 42
رفت دعا نموده گفت: »ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز 
 باز 

اینکه من این پیاله را بنوشـــم پس ارادۀ تو انجام شود.« 43
عیسی اآمده اآنان را در خواب دید، زیرا كه چشمان ایشان از 

خواب سنگین شده بود.

مّتى 26   



1806

 پس، از پیش اآنان رفت و برای بار سوم به همان كلمات 
44

 اآنگاه نزد شـــاگردان برگشـــت و به اآنان گفت: 
دعا كرد. 45

»باز هم خواب هستید؟ هنوز اســـتراحت می کنید؟ ساعت اآن 
رسیده است كه پسر انسان به دست گناهكاران تسلیم شود. 

 برخیزید برویم، اآن خائن اکنون می اآید.«
46

 دستگیرى عیسى
(مرقس ۴۳ :۱۴ -۵۰؛ لوقا ۴۷ :۲۲ -۵۳؛ یوحنا ۳ :۱۸ -۱۲)

 عیســـی هنوز صحبت خود را تمام نكرده بود كه یهودا، 
47

یکی از دوازده حواری، همراه گروه كثیری از کسانی که سران 
كاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به اآنجا رسیدند. این گروه 
 اآن شاگرد خائن به 

همه با شمشیر و چماق مسلّح بودند. 48
همراهان خود علامتی داده و گفته بود: »کسی را كه می بوسم 
 پس یهـــودا فوراً به 

همان شـــخص اســـت، او را بگیرید.« 49
طرف عیسی رفت و گفت: »سلام ای استاد« و او را بوسید. 
 عیسی در جواب گفت: »ای رفیق، كار خود را زودتر انجام 

50

بده.« در همین موقع اآن گروه جلو رفتند و عیســـی را دستگیر 
 در این لحظه یکی از کســـانی که با 

كرده، محكم گرفتند. 51
عیسی بودند، دست به شمشـــیر خود برد، اآن را كشید و به 
 ولی عیســـی به او 

غلام كاهن اعظم زده گوش او را برید. 52
فرمود: »شمشـــیر خود را غلاف كن. هرکه شمشیر كشد به 
 مگر نمی دانی كه من می توانم از پدر 

شمشیر كشته می شود. 53
خود بخواهم كه بیش از دوازده لشکر از فرشتگان را به یاری 
 اّما در اآن صورت پیشگویی های کتاب مقّدس 

من بفرستد؟ 54
چگونه تحّقق می باید؟«

55 اآنگاه عیسی رو به جمعّیت كرده گفت: »مگر می خواهید یک 

راهزن را بگیرید كه این طور مسلّح با شمشیر و چماق برای دستگیری 
من اآمده اید؟ من هر روز در معبد بزرگ می نشستم و تعلیم می دادم و 
شما دست به سوی من دراز نكردید، 56 اّما تمام این چیزها اتّفاق 
افتاد تا اآنچه انبیا در کتاب مقّدس نوشته اند به انجام رسد.« در این 

وقت همۀ شاگردان او را ترک كرده، گریختند.
 عیسى در مقابل شوراى یهود

(مرقس ۵۳ :۱۴ -۶۵؛ لوقا ۵۴ :۲۲ -۵۵ و ۶۳ -۷۱؛ یوحنا ۱۳ :۱۸ -۱۴ و ۱۹ -۲۴)

 اآن گروه عیسی را به خانۀ قیافا كاهن اعظم، كه علما و 
57

 پطرس از دور به 
مشایخ یهود در اآنجا جمع بودند، بردند. 58

دنبال عیســـی اآمد تا به حیاط خانۀ كاهن اعظم رسید و وارد 
 سران 

شده در میان خدمتكاران نشست تا پایان كار را ببیند. 59

مّتى 26   
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كاهنان و تمام اعضای شورا سعی می کردند دلیلی علیه عیسی 
 اّما با وجود 

پیدا كنند تا بر اساس اآن او را به قتل برسانند. 60
اینكه بسیاری جلو رفتند و شهادتهای دروغ دادند شورا نتوانست 
 و گفتند: »این 

دلیلی پیدا كند. سرانجام دو نفر برخاســـتند 61
مرد گفته است: من می توانم معبد بزرگ را خراب كرده و در 

ظرف سه روز دوباره بنا كنم.«
 كاهن اعظم برخاســـته از عیسی پرســـید: »اآیا به اتّهاماتی 

62

 اّما 
كه این شاهدان به تو وارد می سازند جواب نمی دهی؟« 63

عیسی ساكت ماند. پس كاهن اعظم گفت: »تو را به خدای 
زنده سوگند می دهم به ما بگو اآیا تو مسیح، پسر خدا هستی؟« 
 عیسی پاسخ داد: »همان است كه تو می گویی. اّما همۀ شما 

64

بدانید كه بعد از این پســـر انسان را خواهید دید كه بر دست 
راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای اآسمان می اآید.«

 كاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت: »او كفر گفت! اآیا 
65

شهادتی بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا كفر او را با گوش خود 
 نظر شما چیست؟« اآنها جواب دادند: »او مستوجب 

شنیدید. 66
 اآنگاه اآب دهان به صورتش انداخته او را زدند 

اعدام است.« 67
 می گفتند: »حالا ای 

و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدند، 68
مسیح از غیب بگو چه کسی تو را زده است.«

 انکار پطرس
(مرقس ۶۶ :۱۴ -۷۲؛ لوقا ۵۶ :۲۲ -۶۲؛ یوحنا ۱۵ :۱۸ -۱۸ و ۲۵ -۲۷)

 در این وقت پطرس در بیرون، در حیاط خانه نشسته بود 
69

كه کنیزی نزد او اآمده گفت: »تو هم با عیسی جلیلی بودی.« 
 پطرس در حضور همه منكر شـــده گفـــت: »من نمی دانم 

70

 پطرس از اآنجا به طرف در حیاط رفت 
تو چه می گویی.« 71

و در اآنجا کنیز دیگری او را دیده بـــه اطرافیان خود گفت: 
 باز هم پطرس منكر 

»این شخص با عیسای ناصری بود.« 72
شده گفت: »من قسم می      خورم كه اآن مرد را نمی شناسم.« 
 كمی بعد کسانی که اآنجا ایستاده بودند، نزد پطرس اآمده 

73

به او گفتنـــد: »البتّه تو یکی از اآنها هســـتی زیرا از لهجه ات 
 اّما پطرس سوگند خورده گفت: »لعنت خدا 

پیداســـت.« 74
بر من اگر اآن مرد را بشناسم.« در همان لحظه خروس بانگ 
 و پطرس به یاد اآورد كه عیســـی به او گفته بود: »پیش 

زد 75
از اآنكـــه خروس بخواند، تو ســـه بار خواهـــی گفت كه مرا 

نمی شناســـی.« پس بیرون رفت و زار زار گریســـت.

مّتى 26   
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 عیسى در حضور پیالطس
(مرقس ۱ :۱۵، لوقا ۱ :۲۳ -۲؛ یوحنا ۲۸ :۱۸ -۳۲)

 وقتی صبح شد، سران كاهنان و مشایخ قوم در 27  
جلسه ای تصمیم گرفتند كه چگونه عیسی را به 
 پس از اآن او را دست بسته برده به پیلاطس، 

قتل برســـانند. 2
فرماندار رومی، تحویل دادند.

 مرگ یهودا
(کارهای رسولان ۱۸ :۱ -۱۹)

 وقتی یهودای خائن دید كه عیسی محكوم شده است، از 
3

كار خود پشیمان شد و ســـی سّکۀ نقره را به سران كاهنان و 
 و گفت: »من گناه کرده ام كه به یک مرد 

مشایخ باز گردانید 4
بی گناه خیانت كرده، باعث مرگ او شده ام.«

اّما اآنها گفتند: »دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی!« 
 پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت كرد و بیرون 

5

رفته خود را با طناب خفه نمود.
 سران كاهنان پول را برداشته گفتند: »نمی شود این پول را 

6

 بنابراین 
به بیت المال معبد بزرگ ریخت، زیرا خونبهاست.« 7

پس از مشـــورت، با اآن پول مزرعۀ کوزه گر را خریدند تا برای 
 به این دلیل 

خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. 8
اآن زمین تا به امروز، »مزرعۀ خون« خوانده می شود.

 به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحّقق یافت كه می گوید: 
9

»اآنها اآن سی سّکۀ نقره، یعنی قیمتی را كه قوم اسرائیل برای او 
 و با اآن مزرعۀ کوزه گر را خریدند. 

تعیین كرده بود، گرفتند 10
چنانکه خداوند به من فرموده است.«

 بازپرسى از عیسى
(مرقس ۲ :۱۵ -۵؛ لوقا ۳ :۲۳ -۵؛ یوحنا ۳۳ :۱۸ -۳۸)

 در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار اآوردند. فرماندار از او 
11

پرسید: »اآیا تو پادشاه یهودیان هستی؟« عیسی فرمود: »همان است 
 ولی عیسی به اتّهاماتی كه سران كاهنان و مشایخ به 

كه می گویی.« 12
او وارد می  نمودند جوابی نمی داد. 13 اآنگاه پیلاطس به او گفت: »اآیا 
این شهادتهایی را كه علیه تو می دهند نمی شنوی؟« 14 اّما او حتّی یک 

كلمه هم جواب نداد. به طوری که فرماندار بسیار تعّجب كرد.
 حکم قتل عیسى

(مرقس ۶ :۱۵ -۱۵؛ لوقا ۱۳ :۲۳ -۲۵؛ یوحنا ۳۹ :۱۸ -۱۶ :۱۹)

 در زمان عید، رسم فرماندار این بود كه یک زندانی را به 
15

 در اآن زمان شخص بسیار معروفی 
میل مردم اآزاد می ساخت. 16

مّتى 27   
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 وقتـــی مردم اجتماع كردند، 
به نـــام باراباس در زندان بود. 17

پیلاطـــس به اآنان گفت: »می خواهیـــد کدام یک از این دو نفر 
را برایتان اآزاد كنم، باراباس یا عیســـی معروف به مسیح را؟« 
 زیرا او می دانست كه یهودیان از روی حسد عیسی را به او 

18

تسلیم کرده اند.
 هنگامی که پیلاطس در دیوانخانه نشســـته بود، همسرش 

19

پیغامی به این شرح برای او فرستاد: »با اآن مرد بی گناه كاری 
نداشته باش، من دیشـــب به خاطر او در خوابهایی كه دیدم، 
 ضمناً ســـران كاهنان و مشـــایخ، 

بســـیار ناراحت بودم.« 20
جمعیّت را تشویق نمودند كه از پیلاطس بخواهند كه باراباس 
 پس وقتی فرماندار از 

را اآزاد سازد و عیسی را اعدام كند. 21
اآنها پرســـید: »کدام یک از این دو نفـــر را می خواهید برایتان 
 پیلاطس پرســـید: 

اآزاد ســـازم؟« اآنها گفتند: »باراباس را.« 22
»پس با عیسی معروف به مسیح چه كنم؟« و اآنان یک صدا 
 پیلاطس سؤال كرده گفت: »چرا؟ 

گفتند: »مصلوبش كن.« 23
چه گناهی كرده اســـت؟« اّما اآنان با فریـــادی بلندتر گفتند: 

»مصلوبـــش كـــن.«
 وقتی پیلاطس دید كه دیگر فایده ای ندارد و ممكن است 

24

شورشی ایجاد شود، اآب خواست و پیش چشم مردم دستهای 
خود را شســـت و گفت: »من از خون این مرد بری هســـتم! 
 مردم یک صدا فریاد كردند: »خون این مرد 

شما مسئولید!« 25
 پس از اآن باراباس را برای 

به گردن ما و فرزندان ما باشد!« 26
اآنان اآزاد كرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا 

مصلوب گردد.
 سربازان عیسى را مسخره مى کنند
(مرقس ۱۶ :۱۵ -۲۰؛ یوحنا ۲ :۱۹ -۳)

 ســـربازان پیلاطس عیسی را به حیاط كاخ فرماندار بردند 
27

 اول لباس عیسی را 
و تمام سربازان به دور او جمع شدند. 28

 و تاجی از 
در اآوردند و ردای ارغوانی رنگی به او پوشانیدند 29

خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر 
 اآنها 

او زانو زده به طعنه می گفتند: »درود بر پادشاه یهود.« 30
اآب دهان بر او انداخته و با چوبی كه در دستش بود بر سرش 
 سر انجام از مسخره كردن او دست برداشتند و اآن 

می زدند. 31
ردا را در اآورده لباس خودش را به او پوشـــانیدند. اآنگاه او را 

بردند تا مصلوب كنند.
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 عیسى را بر صلیب میخکوب مى کنند
(مرقس ۲۱ :۱۵ -۳۲؛ لوقا ۲۶ :۲۳ -۴۳؛ یوحنا ۱۷ :۱۹ -۲۷)

 در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبه رو شدند و 
32

 وقتی به 
او را مجبور كردند كه صلیب عیسی را حمل كند. 33

 شراب اآمیخته 
محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، 34

به داروی بیهـــوش كننده به او دادند، اّما وقتی اآن را چشـــید 
 اآنها او را به صلیب میخكوب كردند. 

نخواست بنوشـــد. 35
 و 

اآنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند 36
 جرم او را بر لوحی به این 

برای پاسداری در اآنجا نشستند. 37
شرح نوشتند: »این است عیسی، پادشاه یهود« و بر بالای سرش 
 دو راهزن را نیز با او مصلوب كردند، یکی 

نصب كردند. 38
 کسانی که 

در سمت راست و دیگری در ســـمت چپ او. 39
از اآنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به 
 »تو كه می خواستی معبد بزرگ را خراب کنی 

او می گفتند: 40
و اآن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از 
 همچنین ســـران 

صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده.« 41
كاهنان و علما و مشایخ یهود او را مسخره كرده، می گفتند: 
 »او دیگران را نجات می داد، اّما نمی تواند خودش را نجات 

42

دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، حالا از صلیب پایین بیاید و ما 
 او به خدا توکّل داشت و می گفت 

به او ایمان خواهیم اآورد. 43
كه فرزند خداست، پس اگر خدا را دوست داشته باشد او را 
 حتّی راهزنانی هم كه با او مصلوب شده 

اآزاد می ســـازد.« 44
بودند، همین طور به او توهین می کردند.

 مرگ عیسى
(مرقس ۳۳ :۱۵ -۴۱؛ لوقا ۴۴ :۲۳ -۴۹؛ یوحنا ۲۸ :۱۹ -۳۰)

 از ظهر تا ســـاعت ســـه بعد از ظهر تاریكی تمام زمین را 
45

 نزدیک ساعت سه عیسی با صدای بلند فریاد كرد: 
فراگرفت. 46

»ایلی، ایلی، لما سبقتنی؟« یعنی »خدای من، خدای من، چرا 
 بعضی از کســـانی که اآنجا ایستاده بودند 

مرا ترک كردی؟« 47
 یکی از اآنان فوراً 

این را شنیده گفتند: »الیاس را می خواند.« 48
دوید و اسفنجی را اآورده، در شراب تُرشیده فرو برد و بر نوک 
 اّما دیگران گفتند: 

چوبی قرار داده، جلوی دهان عیسی برد. 49
 عیسی 

»بگذارید ببینیم اآیا الیاس می اآید او را نجات دهد یا نه!« 50
بار دیگر فریاد بلندی كشید و جان سپرد.

 در اآن لحظه پردۀ اندرون مقّدس معبد بزرگ از بالا تا به 
51

پایین دو پاره شـــد و چنان زمین لرزه ای شد كه تخته سنگها 
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 و قبرها باز شـــدند و بسیاری از مقّدسین كه خفته 
شكافته 52

 و از قبرهای خود بیرون اآمده، بعد از رستاخیز 
بودند برخاستند 53

عیســـی به شهر مقّدس وارد شدند و بســـیاری از مردم اآنان را 
 وقتی افسر رومی و افراد او كه به پاسداری از عیسی 

دیدند. 54
مشغول بودند، زمین لرزه و همۀ ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند 
 عّده ای از 

و گفتند: »بدون شک این مرد پســـر خدا بود.« 55
زنها كه عیســـی را خدمت می کردند و به دنبـــال او از جلیل 
اآمده بودند در اآنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. 
 در میان اآنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوســـف و 

56

مادر پسران ِزبدی دیده می شدند.
 تدفین عیسى

(مرقس ۴۲ :۱۵ -۴۷؛ لوقا ۵۰ :۲۳ -۵۶؛ یوحنا ۳۸ :۱۹ -۴۲)

 در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف كه اهل رامه و 
57

 او به حضور پیلاطس رفت 
یکی از پیروان عیسی بود رسید. 58

و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاطس دستور داد 
 یوسف جسد را برده در پارچۀ كتانی 

كه اآن را به او بدهند. 59
 و در قبر خود كه تازه از سنگ تراشیده بود، قرار 

تازه پیچید 60
 مریم 

داد و اآنگاه سنگ بزرگی در جلوی اآن غلطانیده رفت. 61
مجدلیه و اآن مریم دیگر نیز در اآنجا مقابل قبر نشسته بودند.

پاسدارى از مقبره

 روز بعد، یعنی صبح روز سبت، سران كاهنان و فریسیان 
62

 گفتند: »عالیجناب، 
به طور دسته جمعی نزد پیلاطس رفته 63

ما به یاد داریم كه اآن گمراه كننده وقتی زنده بود گفت كه من 
 پس دستور بفرما تا 

پس از ســـه روز از نو زنده خواهم شد. 64
روز سوم، قبر تحت نظر باشد، وگرنه امكان دارد شاگردان او 
بیایند و جسد او را بدزدند و اآنگاه به مردم بگویند كه او پس 
از مرگ زنده شـــده است و به این ترتیب در اآخر كار مردم را 
 پیلاطس گفت: »شما می توانید 

بیشتر از اول فریب دهند.« 65
نگهبانانی در اآنجا بگمارید. بروید و تا اآنجا كه ممكن است 
 پس اآنها رفته قبر را ُمهر و ُموم كرده، 

از اآن محافظت كنید.« 66
پاسدارانی در اآنجا گماردند تا از قبر نگهبانی كنند.

 رستاخیز عیسى
(مرقس ۱۶ :۱ -۱۰؛ لوقا ۲۴ :۱ -۱۲؛ یوحنا ۲۰ :۱ -۱۰)

 بعد از روز سبت، در سپیده َدم صبح روز یكشنبه، 28  
مریم مجدلیه و اآن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. 
 ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از اآسمان 

2
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نازل شده به سوی ســـنگ اآمد و اآن را به كناری غلطانیده بر 
 صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش 

روی اآن نشست. 3
 از دیدن این منظره نگهبانان از ترس 

مانند برف ســـفید بود. 4
لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند.

 اآنگاه فرشـــته به زنها گفت: »نترسید! می دانم كه به دنبال 
5

 او اینجا نیست. چنانکه خود او 
عیسی مصلوب می گردید. 6

قبلاً گفته بود، پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را كه 
 و زود بروید و به شاگردان او بگویید 

او خوابیده بود، ببینید 7
كه او پس از مرگ زنده شـــده اســـت و قبل از شما به جلیل 
خواهد رفت و شـــما او را اآنجا خواهید دید. اآنچه را به شما 

گفتم به خاطر داشته باشید.«
 اآنها با عجله و ترس و در عین حال شـــاد و خوشـــحال از 

8

قبر خارج شـــدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان 
 در ضمن راه، ناگهان عیســـی با اآنان روبه رو شده 

برســـانند. 9
گفت: »ســـلام بر شـــما!« زنها جلو اآمدند و بر قدمهای او به 
 اآنگاه عیسی به اآنان 

خاک افتاده، در مقابل او سجده كردند. 10
فرمود: »نترســـید، بروید و به برادران من بگویید كه به جلیل 

بروند و در اآنجا مرا خواهند دید.«
گزارش نگهبانان

 وقتی زنها در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته، 
11

اآنچه را كه اتّفاق افتاده بود، به ســـران كاهنان گزارش دادند. 
 سران كاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی 

12

 تا اینكه اآنها بگویند: »شاگردان او شبانه 
به ســـربازان دادند 13

اآمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم، جســـد را دزدیدند.« 
 و نیز افزودند: »اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد، ما 

14

خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم كه شـــما به زحمت 
 پس نگهبانان پول را گرفته طبق دســـتور اآنان عمل 

بیفتید.« 15
كردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است.

 ظهور عیسى به شاگردان
(مرقس ۱۴ :۱۶ -۱۸؛ لوقا ۳۶ :۲۴ -۴۹؛ یوحنا 

۱۹ :۲۰ -۲۳؛ کارهای رسولان ۶ :۱ -۸)

 یازده شاگرد عیسی به جلیل، به اآن كوهی كه عیسی گفته 
16

 وقتی اآنها عیسی را 
بود، اآنان را در اآنجا خواهد دید، رفتند. 17

دیدند، او را پرستش كردند. هرچند كه بعضی در شک بودند. 
 اآنگاه عیســـی جلوتر اآمده برای اآنان صحبت كرد و فرمود: 

18

»تمام قدرت در اآســـمان و بر زمین به من داده شـــده اســـت. 

مّتى 28   
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 پس بروید و همۀ ملّتها را شاگرد من سازید و اآنها را به نام 
19

 و تعلیم دهید كه همۀ 
پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید 20

چیزهایی را كه به شما گفته ام، انجام دهند و بدانید كه من هر 
روزه تا اآخر زمان با شما هستم.« 

مّتى 28   
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انجیل َمرُقس
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، لیست فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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انجیل َمرُقس
معّرفى کتاب

انجیل مرقس با پیام خبرخوش دربارۀ عیسی مسیح پسر خدا 
اآغاز می شـــود. در انجیل مرقس عیســـی به عنوان مرد عمل و 
اختیار تصویر شـــده، اختیارات او در تعالیم، در تسلّط داشتن 
بر ارواح خبیث و در بخشش گناهان مردم مشاهده می شود. 
عیســـی، دربارۀ خودش به عنوان (پسر انسان) سخن می گوید 
كه به زمین اآمده تا جان خود را در راه نجات گناهكاران فدا 

سازد و اآنها را اآزاد و رستگار نماید.
مرقس خیلی اآشکارا و صریح عیسی را از روی کارهایش معّرفی 
می كند و در مقابل، بر گفتار و تعالیم وی زیاد تكیه نمی كند. 
پس از مقّدمه ای كوتاه دربارۀ یحیای تعمیددهنده، تعمید یافتن 
عیسی و اآزمایشهای او، فوراً به رسالت عیسی در شفای مریضان 
و تعالیم او می پردازد. هرچه زمان می گذرد، شاگردان او بیشتر 
او را درک می كننـــد و از طرفی دشـــمنی ها از طرف مخالفان 
عیسی شدیدتر می شود. در فصلهای اآخر شرح كارها و وقایع 
هفته اآخر زندگی عیسی بر روی زمین به ویژه ماجرای مصلوب 

شدن او و سپس رستاخیزش را بیان می كند.

تقسیم بندى کتاب

آغازانجیل1:1-13
خدماتعمومیعیسیدرجلیل14:1-50:9

ازجلیلتااورشلیم1:10-52
هفتهآخردراورشلیمواطرافآن1:11-47:15

رستاخیزعیسی1:16-8
ظهوروصعودعیسیبعداززندهشدن9:16-20
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 یحیاى تعمید دهنده
(متّی ۱ :۳ -۱۲؛ لوقا ۱ :۳ -۱۸؛ یوحنا ۱۹ :۱ -۲۸)

 در كتاب اشعیای 1  
 ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا: 2

نبی اآمده است كه:
»من قاصد خود را پیشاپیش تو می فرستم،

او راه تو را باز خواهد كرد.
ندا کننده ای در بیابان فریاد می زند:  3  

راه خداوند را اآماده سازید و
مسیر او را راست گردانید.«

 یحیای تعمید  دهنده در بیابان ظاهر شـــد و اعلام كرد كه 
4

مردم بـــرای اآمرزش گناهان، باید توبه كننـــد و تعمید بگیرند. 
 مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم نزد او می رفتند 

5

و با اعتراف به گناهان خود، در رود اردن به وسیلۀ او تعمید 
 لباس یحیی از پشـــم شتر بود و كمربندی چرمی 

می گرفتند. 6
 او 

به كمر می بست و خوراكش ملخ و عسل صحرایی بود. 7
اعلام كرده گفت: »بعد از من مردی تواناتر از من می اآید كه 
من لایق اآن نیستم كه خم شوم و بند كفشهایش را باز كنم. 
 من شما را با اآب تعمید می دهم، اّما او شما را با روح القدس 

8

تعمید خواهد داد.«
 تعمید و آزمایش عیسى

(متّی ۱۳ :۳ -۱۱ :۴؛ لوقا ۲۱ :۳ -۲۲؛ ۱ :۴ -۱۳)

 در این هنگام عیسی از ناصرۀ جلیل اآمد و در رود اردن از 
9

 همین که عیسی از اآب بیرون اآمد، دید 
یحیی تعمید گرفت. 10

كه اآسمان شكافته شد و روح القدس به صورت كبوتری به سوی 
 و اآوازی از اآسمان شنیده شد كه می گفت: »تو 

او فرود اآمد. 11
 فوراً روح خدا او را به 

پسر عزیز من هستی، از تو خشنودم.« 12
 او مّدت چهل روز در بیابان بود و شیطان او را 

بیابان برد. 13
وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان 

او را خدمت می کردند.
 دعوت چهار ماهیگیر

(متّی ۱۲ :۴ -۲۲؛ لوقا ۱۴ :۴ -۱۵؛ ۱ :۵ -۱۱)

 پس از بازداشـــت یحیی، عیســـی به اســـتان جلیل اآمد و 
14

 و گفت: »ســـاعت مقّرر رسیده و 
مژدۀ خدا را اعلام فرمود 15

پادشاهی خدا نزدیک اســـت. توبه كنید و به این مژده ایمان 
 وقتی عیســـی در كنار دریاچۀ جلیـــل قدم می زد، 

اآوریـــد.« 16
شمعون و برادرش اندریاس را دید كه تور به دریا می انداختند 
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 عیسی به اآنها فرمود: »دنبال من بیایید 
چون ماهیگیر بودند. 17

 اآن دو نفر فوراً تورهایشان 
تا شـــما را صّیاد مردم گردانم.« 18

 كمی دورتر عیسی، یعقوب 
را گذاشـــته، به دنبال او رفتند. 19

پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید كه در قایقی مشغول اآماده 
 عیسی اآن دو نفر را نیز فوراً نزد 

كردن تورهای خود بودند. 20
خود خواند. اآنها پدر خود زِبدی را با كارگرانش در قایق ترک 

كردند و به دنبال او رفتند.
 شفاى مرد دیوانه
(لوقا ۳۱ :۴ -۳۷)

 عیسی و شاگردانش وارد كفرناحوم شدند و همین که روز 
21

ســـبت فرا رسید، عیسی به كنیسه رفت و به تعلیم پرداخت. 
 مـــردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف علمای 

22

 در همان 
یهـــود، او با اقتدار و اختیار به اآنها تعلیم می داد. 23

موقع مردی كه روح پلید داشـــت، وارد كنیســـه شد و فریاد 
 »ای عیسای ناصری با ما چه کار داری؟ اآیا اآمده ای تا 

زد: 24
ما را نابود كنی؟ من می دانم تو كیســـتی، ای قّدوس خدا.« 
 اّما عیســـی او را ســـرزنش كرده گفت: »ساكت شو و از 

25

 روح پلید اآن مرد را تكان ســـختی داد 
این مرد بیرون بیا.« 26

 همه چنان حیران شدند، 
و با فریاد بلند از او خارج شـــد. 27

كه از یكدیگر می پرســـیدند: »این چیست؟ چه تعالیم تازه ای 
اســـت و با چه قدرتی بـــه ارواح پلید فرمـــان می دهد و اآنها 

اطاعـــت می کننـــد!«
 بزودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید.

28

 شفاى دردمندان
(متّی ۱۴ :۸ -۱۷؛ لوقا ۳۸ :۴ -۴۱)

 عیسی و شاگردانش از كنیسه بیرون اآمدند و به اتّفاق یعقوب 
29

 مادر 
و یوحنا یک راست به خانۀ شمعون و اندریاس رفتند. 30

زن شمعون تب داشت و خوابیده بود. به محض اینكه عیسی 
 عیسی نزد 

به اآنجا رسید او را از حال اآن زن باخبر كردند. 31
او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید، تبش قطع شد و 

به پذیرایی اآنها پرداخت.
 وقتی خورشـــید غروب كرد و شـــب شد، همۀ بیماران و 

32

 تمام مردم شهر در جلوی اآن خانه 
دیوانگان را نزد او اآوردند. 33

 عیسی بیماران بسیاری را كه امراض گوناگون 
جمع شدند. 34

داشتند، شـــفا داد و دیوهای زیادی را بیرون كرد و نگذاشت 
اآنها حرفی بزنند، چون او را می شناختند.
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 موعظه در جلیل
(لوقا ۴۲ :۴ -۴۴)

 سحرگاه روز بعد، عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج 
35

 شمعون 
شـــد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شـــد. 36

 و وقتی او را پیدا 
و همراهانش به جســـتجوی او پرداختند. 37

كردند به او گفتند: »همه به دنبال تو می گردند.«
 عیسی به اآنها فرمود: »به جاهای دیگر و شهرهای اطراف 

38

برویم تا در اآنجا هم پیام خود را برسانم، چون من برای همین 
منظور اآمده ام.«

 عیسی در سراسر جلیل می گشت و در کنیسه ها پیام خود 
39

را اعلام می کرد و دیوها را بیرون می  نمود.
 شفاى جذامى

(متّی ۱ :۸ -۴؛ لوقا ۱۲ :۵ -۱۶)

 یک نفر جذامی نزد عیسی اآمد، زانو زد و تقاضای كمک 
40

كرد و گفت: »اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی.«
 دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز كرد، 

41

 فوراً 
او را لمس نمود و فرمود: »البتّه می خواهم، پاک شو.« 42

 بعد عیسی درحالی که 
جذامش برطرف شد و پاک گشت. 43

 به او فرمود: »مواظب 
او را مرّخص می کرد با تأكید فراوان 44

باش به كسی چیزی نگویی، بلكه برو خود را به كاهن نشان 
بده و به خاطر اینكه پاک شده ای قربانی ای را كه موسی حكم 

كرده، تقدیم كن تا برای شفای تو شهادتی باشد.«
 اّما اآن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشـــر كرد. به 

45

طوری که عیسی دیگر نمی توانست اآشكارا وارد شهر بشود. 
بلكه در جاهای خلوت شهر می ماند و مردم از همه طرف نزد 

او می رفتند.
 شفاى مفلوج

(متّی ۱ :۹ -۸؛ لوقا ۱۷ :۵ -۲۶)

 بعد از چند روز عیسی به كفرناحوم برگشت و به همه 2  
 عّدۀ زیادی در اآنجا 

خبر رسید كه او در منزل است. 2
جمع شدند، به طوری که حتّی در جلوی در خانه هم جایی 
 عّده ای مرد 

نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد. 3
مفلوجی را كه به وسیلۀ چهار نفر حمل می شد، نزد او اآوردند. 
 اّما به علّت زیادی جمعیّت، نتوانستند او را نزد عیسی بیاورند. 

4

پس سقف اتاقی را كه عیسی در اآنجا بود، برداشتند و وقتی اآنجا 
را باز كردند مرد مفلوج را درحالی که روی تشک خود خوابیده 
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 عیسی وقتی ایمان ایشان را دید، به مرد 
بود، پایین گذاشتند. 5

مفلوج گفت: »ای فرزند، گناهان تو اآمرزیده شد.«
 چند نفر از علمای یهود كه اآنجا نشسته بودند، پیش خود فكر 

6

 »چرا این شخص چنین می گوید؟ این كفر است. چه 
كردند: 7

 عیسی فوراً فهمید 
کسی جز خدا می تواند گناهان را بیامرزد؟« 8

اآنها چه افـــكاری در دل خود دارند. پس به اآنها فرمود: »چرا 
 اآیا به این مفلوج 

چنین افكاری را در دل خود راه می دهید؟ 9
گفتن 'گناهانت اآمرزیده شد' اآسانتر است یا گفتن 'برخیز تشک 
 اّما تا شما بدانید که پسر انسان در 

خود را بردار و راه برو'؟ 10
روی زمین حق اآمرزیدن گناهان را دارد.« به اآن مفلوج فرمود: 
 »به تو می گویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو.« 

11

 او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم 
12

همه خارج شد. همه بسیار تعّجب كردند و خدا را حمدكنان 
می گفتند: »ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم.«

 دعوت از الوى
(متّی ۹ :۹ -۱۳؛ لوقا ۲۷ :۵ -۳۲)

 بار دیگر عیســـی به كنار دریا رفت، مردم نزد او اآمدند و 
13

 همچنان که می رفت لاوی پســـر 
او به تعلیم اآنان پرداخت. 14

َحلفی را دید، كه در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی 
به او گفـــت: »به دنبال من بیا.« لاوی برخاســـت و به دنبال 
 وقتی عیسی در خانۀ لاوی سر سفره نشسته بود، 

او رفت. 15
عّدۀ زیادی از باجگیران و خطاكاران با او و شاگردانش نشسته 
 وقتی عّده ای از 

بودند، چون بسیاری از اآنها پیرو او بودند. 16
علمای فریسی او را دیدند، كه با باجگیران و خطاكاران غذا 
می خورد، به شاگردانش گفتند: »چرا با باجگیران و خطاكاران 
 عیسی این را شنید و به اآنها فرمود: »بیماران 

غذا می خورد؟« 17
احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من اآمده ام تا خطاكاران 

را دعوت نمایم، نه پرهیزكاران را.«
 دربارة روزه

(متّی ۱۴ :۹ -۱۷؛ لوقا ۳۳ :۵ -۳۹)

 هنگامی که شاگردان یحیی و فریسیان روزه دار بودند، عّده ای 
18

نزد عیسی اآمدند و پرسیدند: »چرا شاگردان یحیی و فریسیان 
روزه می گیرند، اّما شاگردان تو روزه نمی گیرند؟«

 عیســـی به اآنها فرمود: »اآیا می توان انتظار داشت دوستان 
19

داماد تا زمانی که داماد با اآنهاست روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی كه 
 اّما زمانی خواهد اآمد 

داماد با اآنهاست اآنها روزه نمی گیرند. 20
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كه داماد از ایشان گرفته می شـــود، در اآن وقت روزه خواهند 
 هیچ کس لباس كهنه را با پارچۀ نو وصله نمی کند. 

گرفت. 21
اگر چنین كند اآن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری 
 همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشکهای 

بجا می گذارد. 22
كهنه نمی ریزد. اگر چنین كند شـــراب، مشـــک را می تركاند 
و مشک و شـــراب هر دو از بین می روند. شـــراب تازه را در 

مشکهای نو باید ریخت.«
 دربارة سبت

(متّی ۱ :۱۲ -۸؛ لوقا ۱ :۶ -۵)

 در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می گذشت 
23

و شاگردانش درحالی که راه می رفتند شروع به چیدن خوشه های 
 فریسیان به او گفتند: »نگاه كن، چرا شاگردان 

گندم كردند. 24
 عیسی 

تو كاری می کنند كه در روز ســـبت جایز نیســـت؟« 25
فرمود: »مگر نخوانده اید كه داوود وقتی خود و یارانش گرسنه و 
 در زمانی كه ابیاتار كاهن اعظم بود، 

محتاج بودند چه كرد؟ 26
به خانۀ خدا وارد شـــد و نان تقدیس شده را كه جز كاهنان، 
كسی حق خوردن اآنها را نداشت، خورد و به همراهان خود 
 و به اآنها فرمود: »سبت برای انسان به وجود اآمد، 

نیز داد.« 27
 بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز 

نه انسان برای سبت. 28
سبت هم هست.«

 شفاى مرد علیل
(متّی ۹ :۱۲ -۱۴؛ لوقا ۶ :۶ -۱۱)

 عیسی بار دیگر به كنیسه رفت. در اآنجا مردی حضور 3  
 فریسیان مراقب 

داشت، كه دستش خشک شده بود. 2
بودند ببینند، اآیا عیسی او را در روز سبت شفا می دهد تا اتّهامی 
 عیســـی به اآن مرد علیل فرمود: »بیا جلو 

علیه او پیدا كنند. 3
 بعد به اآنها گفت: »اآیا در روز سبت خوبی كردن 

بایست.« 4
رواســـت یا بدی كردن؟ نجات دادن یا كشتن؟« اآنها خاموش 
 عیسی با خشـــم به اآنها نگاه كرد، زیرا از سنگدلی 

ماندند. 5
اآنها متأســـف بود و ســـپس به اآن مرد فرمود: »دستت را دراز 
 فریسیان 

كن.« او دستش را دراز كرد و مانند اول سالم شد. 6
فوراً از اآنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین 

بردن عیسی توطئه بچینند.
جمعّیتى در کنار دریا

 عیسی با شاگردانش به كنار دریا رفت. عّدۀ زیادی به دنبال 
7

 و اورشلیم و ادومیه 
او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه 8
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و از اآن طرف رود اردن و از قسمت های صور و صیدون اآمده 
بودند. این جمعّیت انبوه، شرح كارهای او را شنیده و به نزدش 
 پس او به شاگردانش گفت، كه قایقی برایش حاضر 

اآمدند. 9
 چون اآن قدر بیماران را 

كنند تا از ازدحام مردم دور باشـــد. 10
شـــفا داده بود، كه همه به طرف او هجوم می اآوردند تا او را 
 همین طور ارواح پلید وقتی او را می دیدند، در 

لمس كننـــد. 11
جلوی او به خاک می افتادند و با صدای بلند فریاد می کردند: 
 عیسی با تأكید به اآنها امر می کرد كه 

»تو پسر خدا هستی!« 12
این را به كسی نگویند.

 انتخاب دوازده رسول
(متّی ۱ :۱۰ -۴؛ لوقا ۱۲ :۶ -۱۶)

 بعد از اآن عیسی به بالای كوهی رفت و اشخاصی را كه 
13

 او دوازده 
می  خواست نزد خود خواند و اآنها پیش او رفتند. 14

نفر را تعیین كرد تا نزد او باشـــند و تا اآنها را برای اعلام پیام 
 و قدرت بیرون كردن دیوها را داشته باشند. 

خود بفرســـتد 15
 دوازده نفری كه انتخاب كرد عبارتند بودند از: شمعون كه 

16

 یعقوب فرزند ِزبدی و برادرش 
عیسی به او لقب پطرس داد، 17

 و 
یوحنا كـــه به اآنها لقب »بوانرجس« یعنی »رعداآســـا« داد. 18

اندریاس و فیلیُپس و برتولما و متّی و توما و یعقوب پسر َحلفی 
 و یهودای اسخریوطی كه بعدها عیسی 

و تدی و شمعون غیور 19
را تسلیم كرد.

 عیسى و بعلزبول
(متّی ۲۲ :۱۲ -۳۲؛ لوقا ۱۴ :۱۱ -۲۳؛ ۱۰ :۱۲)

 عیسی به منزل رفت. باز هم جمعّیت زیادی در اآنجا جمع 
20

شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. 
 وقتی خویشاوندان او این را شنیدند، اآمدند تا او را با خود ببرند، 

21

 علمایی هم 
چون بعضی می گفتند كه او دیوانه شده است. 22

كه از اورشلیم اآمده بودند، می گفتند: »او تحت فرمان بعلزبول 
است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می کند.«

 پس عیسی از مردم خواســـت كه جلو بیایند و برای اآنها 
23

مثلهایی اآورد و گفت: »شیطان چطور می تواند شیطان را بیرون 
 اگر در مملكتی تفرقه باشـــد، اآن مملكت نمی تواند 

كنـــد؟ 24
 و اگر در خانـــواده ای تفرقه بیفتد، اآن خانواده 

دوام بیاورد. 25
 اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام كند 

نمی تواند پایدار بماند. 26
و در او تفرقه پیدا شود دیگر نمی تواند دوام بیاورد و سلطنتش 

به پایان خواهد رسید.
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 »همچنین هیچ کـــس نمی تواند به خانۀ مرد زوراآوری وارد 
27

شـــود و اموال او را غارت كند، مگر اینکه اول اآن زورمند را 
 بدانید هر نوع 

ببندد و پس از اآن خانه اش را غارت نماید. 28
گناه و كفری كه انسان مرتكب شده باشد، قابل اآمرزش است. 
 اّما هرکه به روح القدس كفـــر بگوید تا ابد اآمرزیده نخواهد 

29

 عیسی این َمَثل را 
شد، نه در این دنیا و نه در دنیای اآینده.« 30

اآورد چون عّده ای می گفتند: »او روح پلید دارد.«
 مادر و برادران عیسى

(متّی ۴۶ :۱۲ -۵۰؛ لوقا ۱۹ :۸ -۲۱)

 مادر و برادران عیسی اآمدند و بیرون ایستاده، پیغام فرستادند 
31

 جمعیّت زیادی دور او نشسته بودند 
كه عیسی نزد اآنها برود. 32

و به او خبر دادند كه: »مادر و برادران تو بیرون ایســـتاده اند و 
 عیســـی جواب داد: »مادر من كیست؟ 

تو را می خواهند.« 33
 و به کسانی که اطراف او 

برادران من چه كسانی هستند؟« 34
نشســـته بودند نگاه كرده، گفت: »اینها مـــادر و برادران من 
 چون هرکـــس ارادۀ خدا را انجـــام دهد، برادر و 

هســـتند. 35
خواهر و مادر من است.«

 َمَثل برزگر
(متّی ۱ :۱۳ -۹؛ لوقا ۴ :۸ -۸)

 عیســـی باز هـــم در كنار دریاچۀ جلیل بـــه تعلیم مردم 4  
پرداخـــت. جمعّیت زیـــادی دور او جمع شـــدند، به 
طوری که مجبور شد به قایقی كه روی اآب بود، سوار شود 
 و او 

و در اآن بنشـــیند. مردم در كنار ساحل ایستاده بودند 2
بـــا َمَثـــل تعالیم زیادی بـــه اآنها داد. در ضمـــن تعلیم به اآنها 
 »گوش كنید: برزگری برای كاشـــتن بذر به صحرا 

گفت: 3
 وقتی مشغول پاشیدن بذر بود، مقداری از بذرها در 

رفت. 4
 بعضی از بذرها 

راه افتـــاد و پرندگان اآمده اآنها را خوردند. 5
روی ســـنگلاخ، جایی كه خاک كـــم بود افتاد و چون زمین 
 اّما وقتی خورشید بر اآنها 

عمقی نداشـــت، زود سبز شـــد. 6
تابید، همه سوختند و چون ریشه ای نداشتند، خشک شدند. 
 مقداری از بذرها در میان خارها افتادند و خارها رشد كرده 

7

 و بعضی 
اآنها را خفـــه كردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند. 8

از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و ســـبز شـــده، رشد 
كردند و ثمر اآوردند و حاصل اآنها ســـی برابر، شـــصت برابر 
 و بعد عیســـی اضافه كرد: »هرکه گوش 

و صد برابر بود.« 9
شـــنوا دارد، بشـــنود.«
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 مقصود َمَثلها
(متّی ۱۰ :۱۳ -۱۷؛ لوقا ۹ :۸ -۱۰)

 وقتی عیســـی تنها بود، همراهانش با اآن دوازده نفر دربارۀ 
10

 او جواب داد: »قدرت درک 
این َمَثلها از او ســـؤال كردند. 11

اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است اّما برای دیگران 
 تا:

همه چیز به صورت َمَثل بیان می شود 12
'دایماً نگاه كنند و چیزی نبینند،

پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند،
مبادا به سوی خدا برگردند و اآمرزیده شوند.'«

 توضیح َمَثل برزگر
(متّی ۱۸ :۱۳ -۲۳؛ لوقا ۱۱ :۸ -۱۵)

 سپس عیسی به اآنها گفت: »شما این َمَثل را نمی فهمید؟ 
13

 برزگر، كلام خدا 
پس چگونه سایر مثلها را خواهید فهمید؟ 14

 دانه هایی كه در كنار راه می افتند كسانی 
را پخش می کند. 15

هســـتند كه به محض اینکه كلام خدا را می شـــنوند، شیطان 
می اآید و كلامی را كه در دلهایشان كاشته شده است می رباید. 
 دانه هایی كه در زمین سنگلاخ می افتد، مانند كسانی هستند 

16

كه به محض شنیدن كلام خدا با خوشحالی اآن را قبول می کنند. 
 اّما كلام در اآنها ریشه نمی گیرد و دوامی ندارد و وقتی به خاطر 

17

كلام، زحمت و یا گرفتاری برای اآنها پیش می اآید، فوراً دلسرد 
 دانه هایی كه در میان خارها می افتند، مانند كسانی 

می شوند. 18
 اّما نگرانی های زندگی و عشق 

هستند كه كلام را می شنوند 19
به مال دنیا و هوی و هوس و چیزهای دیگر، داخل می شوند 
 و بذرهایی 

و كلام را خفه می کنند و اآن را بی ثمر می سازند. 20
كه در خاک خوب می افتند مانند كسانی هستند كه كلام را 
می شنوند و از اآن استقبال می کنند و سی برابر و شصت برابر 

و صد برابر ثمر می اآورند.«
 چراغ زیر تشت
(لوقا ۱۶ :۸ -۱۸)

 عیســـی به اآنها فرمود: »اآیا كســـی چراغ را می اآورد تا اآن 
21

را زیر تشـــت یا تخت بگذارد؟ البتّه نه، اآن را می اآورد تا روی 
 هیچ چیز پنهانی نیست كه اآشكار نگردد 

چراغ پایه ای بگذارد. 22
و هیچ چیز پوشیده ای نیست كه پرده از رویش برداشته نشود. 

 اگر گوش شنوا دارید، بشنوید.«
23

 باز به اآنها فرمود: »در اآنچه می شنوید دقّت كنید. با هر پیمانه ای 
24

كه بدهید، با همان پیمانه هم می گیرید و چیزی هم علاوه بر اآن 
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 هرکه دارد به او بیشـــتر داده خواهد شد و 
دریافت می دارید. 25

اآنکه ندارد اآنچه را هم دارد، از دست خواهد داد.«
َمَثل روییدن دانه

 عیسی فرمود: »پادشاهی خدا، مانند مردی است كه در 
26

 دانه سبز می شود و رشد می کند اّما 
مزرعۀ خود بذر می پاشد. 27

چطور؟ او نمی داند. شب و روز، چه او در خواب باشد و چه 
 زمین به خودی خود سبب می شود كه گیاه بروید و 

بیدار، 28
ثمر بیاورد؛ اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانۀ رسیده در داخل 
 اّما به محض اینکه محصول می رسد، او با داس خود 

خوشه. 29
به كار مشغول می شود، چون موسم درو رسیده است.«

 َمَثل دانۀ َخرَدل
(متّی ۳۱ :۱۳ -۳۲ و ۳۴ لوقا ۱۸ :۱۳ -۱۹)

 عیسی فرمود: »پادشاهی خدا را به چه چیزی تشبیه كنم و 
30

 مانند دانۀ َخرَدلی است كه 
یا با چه َمَثلی اآن را شرح بدهم؟ 31

در زمین كاشته می شود. خردل كوچكترین دانه های روی زمین 
 اّما وقتی که كاشته شود، رشد می کند و از هر بوتۀ 

اســـت، 32
دیگری بلندتر می گردد و شاخه های اآن به  اندازه ای بزرگ می شود 

كه پرندگان می توانند در میان شاخه های اآن لانه بسازند.«
 عیسی با مثلهای زیادی از این قبیل، پیام خود را تا اآنجا 

33

 و برای 
كه اآنها قادر به فهم اآن بودند، برای مردم بیان می کرد 34

اآنها بدون َمَثل چیزی نمی گفت. اّما وقتی تنها بودند، همه چیز 
را برای شاگردان خود شرح می داد.

 آرامش توفان
(متّی ۲۳ :۸ -۲۷؛ لوقا ۲۲ :۸ -۲۵)

 عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود: »به اآن طرف 
35

 پس اآنها جمعّیت را ترک كردند و او را با همان 
دریا برویم.« 36

قایقی كه در اآن نشسته بود، بردند و قایقهای دیگری هم همراه 
 توفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می زد به 

اآنها بود. 37
 در این موقع عیسی 

طوری که نزدیک بود، قایق غرق شود. 38
در عقب قایق، سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. 
شاگردانش او را بیدار كردند و به او گفتند: »ای استاد، مگر 

در فكر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم!«
39 او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت: 

»ساكت و اآرام شـــو.« باد ایســـتاد و اآرامش كامل برقرار شد. 
 بعد عیسی به ایشان فرمود: »چرا این قدر ترسیده اید؟ اآیا هنوز 

40

ایمان ندارید؟«
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 اآنها وحشـــت زده به یكدیگر می گفتند: »این كیست كه 
41

حتّی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟«
 اخراج سپاه ارواح پلید

(متّی ۲۸ :۸ -۳۴؛ لوقا ۲۶ :۸ -۳۹)

 به این ترتیب عیسی و شاگردانش به طرف دیگر دریا، 5  
 همین که عیسی قدم به 

به ســـرزمین َجَدریان رفتند. 2
خشكی گذاشت، مردی كه گرفتار روح پلید بود، از گورستان 
 او در گورســـتان زندگی می کرد و 

بیرون اآمده، نزد او رفت. 3
هیچ کس نمی توانســـت او را حتّی با زنجیر در بند نگه دارد. 
 بارها او را با كُنده و زنجیر بســـته بودند، اّما زنجیرها را پاره 

4

كرده و ُکنده ها را شكســـته بود و هیچ کس نمی توانست او را 
 او شب و روز در گورستان و روی تّپه ها اآواره بود و 

اآرام كند. 5
دایماً فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت.

 وقتی عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او سجده كرد 
6

 و با صدای بلند فریاد زد: »ای عیسی، پسر خدای متعال، با 
7

 زیرا عیسی 
من چه کار داری؟ تو را به خدا مرا عذاب نده.« 8
به او گفته بود: »ای روح پلید از این مرد بیرون بیا.«

 عیسی از او پرسید: »اسم تو چیست؟« او گفت: »اسم من 
9

 و بسیار التماس 
سپاه است، چون ما عّدۀ زیادی هســـتیم.« 10

كرد، كه عیسی اآنها را از اآن سرزمین بیرون نكند.
 در این موقع یک گلّۀ بزرگ خوک در اآنجا بود كه روی 

11

 ارواح به او التماس كرده گفتند: »ما را به 
تّپه ها می چریدند. 12

 عیسی به اآنها 
میان خوکها بفرســـت تا به اآنها وارد شویم.« 13

اجازه داد و ارواح پلید بیرون اآمدند و در خوکها وارد شدند و 
گلّه ای كه تقریباً دو هزار خوک بود با سرعت از سراشیبی به 

طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند.
 خوک بانان فرار كردند و این خبر را در شهر و حومه های 

14

اطراف پخش كردند. مردم از شـــهر بیـــرون رفتند تا اآنچه را 
 وقتی اآنها نزد عیسی اآمدند و 

كه اتّفاق افتاده بود، ببینند. 15
اآن دیوانه را كه گرفتار گروهی از ارواح پلید بود دیدند، كه 
لباس پوشـــیده و با عقل ســـالم در اآنجا نشسته است، بسیار 
 کسانی که شـــاهد ماجرا بودند، اآنچه را 

هراسان شـــدند. 16
كه بـــرای مرد دیوانه و خوکها اتّفـــاق افتاده بود، برای مردم 

تعریـــف كردنـــد.
 پس مردم از عیسی خواهش كردند از سرزمین اآنها بیرون برود.

17
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 وقتی عیسی می  خواست سوار قایق بشود، مردی كه قبلاً دیوانه 
18

بود، از عیسی خواهش كرد كه به وی اجازه دهد همراه او برود.
 اّما عیسی به او اجازه نداد بلكه فرمود: »به منزل خود نزد 

19

خانواده ات برو و اآنها را از اآنچه خداوند از راه لطف خود برای 
تو كرده است، اآگاه كن.«

 اآن مرد رفت و اآنچه را عیســـی برایش انجام داده بود، در 
20

سرزمین دكاپولس منتشر كرد و همۀ مردم تعّجب می کردند.
 دختر یائیروس و زن بیمارى که رداى مسیح را لمس کرد

(متّی ۱۸ :۹ -۲۶؛ لوقا ۴۰ :۸ -۵۶)

 وقتی عیســـی دوباره به طرف دیگـــر دریا رفت، جمعّیت 
21

 یائیروس سرپرست 
فراوانی در كنار دریا دور او جمع شدند. 22

كنیسۀ اآن محل اآمد و وقتی او را دید، در مقابل او سجده كرد 
 و با التماس زیاد به او گفت: »دخترم در حال مرگ است. 

23

خواهش می کنم بیا و دســـت خود را روی او بگذار تا خوب 
شود و زنده بماند.«

 عیسی با او رفت، جمعّیت فراوانی نیز به دنبال او رفتند. 
24

مردم از همه طرف به او هجوم می اآوردند.
 در میـــان اآنها زنـــی بود، كه مّدت دوازده ســـال مبتلا به 

25

 او متحّمل رنجهای زیادی از دســـت طبیبان 
خونریزی بود. 26

بسیاری شـــده و با وجودی كه تمام دارایی خود را در این راه 
صرف كرده بود، نه تنهـــا هیچ نتیجه ای نگرفته بود، بلكه هر 
 او دربارۀ عیسی چیزهایی شنیده بود و به 

روز بدتر می شد. 27
همین دلیل از میان جمعّیت گذشت و پشت سر عیسی ایستاد. 
 او با خود گفت: »حتّی اگر دســـت خود را به لباسهای او 

28

بزنم، خوب خواهم شد.«
 پس لباس او را لمس كرد و خونریزی او فوراً قطع شـــد و 

29

در وجود خود احســـاس كرد، كه دردش درمان یافته است. 
 در همان وقت عیســـی پی برد كه، قّوتی از او صادر شـــده 

30

است. به جمعّیت نگاهی كرد و پرسید: »چه کسی لباس مرا 
لمس كرد؟«

 شاگردانش به او گفتند: »می بینی كه جمعّیت زیادی به تو فشار 
31

می اآورند پس چرا می پرسی چه کسی لباس مرا لمس كرد؟«
 عیسی به اطراف نگاه می کرد تا ببیند چه کسی این كار را 

32

 اّما اآن زن كه درک كرده بود شفا یافته است، با 
كرده است. 33

ترس و لرز در برابر عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را بیان 
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 عیسی به او فرمود: »دخترم، ایمانت تو را شفا داده 
كرد. 34

است، بسلامت برو و برای همیشه از این بلا خلاص شو.«
 هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود، كه قاصدانی از خانۀ 

35

سرپرست كنیسه اآمدند و گفتند: »دخترت مرده است. دیگر 
چرا استاد را زحمت می دهی؟«

 اّما عیسی به سخنان اآنها توّجهی نكرد و به سرپرست كنیسه 
36

 او به كسی جز پطرس 
فرمود: »نترس، فقط ایمان داشته باش.« 37

 وقتی 
و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه نداد كه به دنبال او برود. 38

اآنان به خانۀ سرپرست كنیسه رسیدند، جمعّیت اآشفته ای را دیدند 
 عیسی وارد منزل 

كه با صدای بلند گریه و شیون می کردند. 39
شد و به اآنها فرمود: »چرا شلوغ کرده اید؟ برای چه گریه می کنید؟ 

دختر نمرده است بلكه در خواب است.«
 اّما اآنها به او خندیدند. عیسی همه را از خانه بیرون كرد 

40

و پدر و مادر و سه شاگرد خود را به جایی که دختر بود، برد. 
 و دست دختر را گرفت و فرمود: »طلیتا قومی.« یعنی »ای 

41

دختر، به تو می گویم برخیز.«
 فوراً اآن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد. (او دوازده 

42

 اّما عیسی 
ساله بود.) اآنها از این كار مات و مبهوت ماندند 43

با تأكید به اآنها امر كرد كه این موضوع را به كسی نگویند و 
از اآنها خواست كه به دختر خوراک بدهند.

 مردم ناصره عیسى را رد مى کنند
(متّی ۵۳ :۱۳ -۵۸؛ لوقا ۱۶ :۴ -۳۰)

 عیسی اآنجا را ترک كرد و به شهر خود اآمد، شاگردانش 6  
 در روز سبت، عیسی در كنیسه 

نیز به دنبال او اآمدند. 2
شروع به تعلیم دادن كرد. جمعّیت زیادی كه صحبتهای او را 
شـــنیدند با تعّجب می گفتند: »این چیزها را از كجا یاد گرفته 
است؟ این چه حكمتی است كه به او داده شده كه می تواند 
 این مگر اآن نّجار، پسر مریم و 

چنین معجزاتی را انجام دهد؟ 3
برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او 

در بین ما نیستند؟« به این سبب اآنها از او رویگردان شدند.
 عیسی به اآنها فرمود: »یک نبی در همه جا مورد احترام است، 

4

جز در وطن خود و در میان خانوادۀ خویش.«
 او نتوانست در اآنجا هیچ معجزه ای انجام دهد. فقط دست 

5

 و از بی ایمانی 
خود را روی چند بیمار گذاشت و اآنها را شفا داد 6

اآنها در حیرت بود.
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 مأموریت دوازده حوارى
(متّی ۵ :۱۰ -۱۵؛ لوقا ۱ :۹ -۶)

عیسی برای تعلیم مردم به تمام دهکده های اآن اطراف رفت. 
 بعد دوازده شاگرد خود را احضار كرد و اآنها را دو به دو، به 

7

مأموریت فرستاد و به اآنها قدرت داد تا بر ارواح پلید پیروز شوند. 
 همچنین به اآنها دستور داده گفت: »برای سفر به جز یک عصا 

8

چیزی برندارید. نه نان و نه کوله بار و نه پول در كمربندهای 
 فقط نعلین به پا كنید و بیش از یک پیراهن نپوشید.« 

خود، 9
 عیسی همچنین به اآنها گفت: »هرگاه شما را در خانه ای قبول 

10

 و هرجا 
كنند تا وقتی که در اآن شهر هستید، در اآنجا بمانید 11

كه شما را قبول نكنند و یا به شما گوش ندهند، از اآنجا بروید 
و گرد پاهای خود را هم برای عبرت اآنها بتكانید.«

 پس اآنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می کردند كه مردم 
12

 اآنها دیوهای زیادی را بیرون كردند و بیماران 
باید توبه كنند. 13

بسیاری را با روغن تدهین كرده، شفا دادند.
 درگذشت یحیاى تعمید دهنده
(متّی ۱ :۱۴ -۱۲؛ لوقا ۷ :۹ -۹)

 هیرودیس پادشاه از این جریان باخبر شد، چون شهرت عیسی 
14

در همه جا پیچیده بود، بعضی می گفتند: »یحیی تعمید دهنده 
زنده شـــده اســـت و به همین جهت معجزات بزرگی از او به 

ظهور می رسد.«
 دیگران می گفتند: »او الیاس است.« عّده ای هم می گفتند: 

15

»او نبی ای مانند سایر انبیاست.«
 اّما وقتی هیرودیس این را شـــنید گفت: »این همان یحیی 

16

است كه من سرش را از تن جدا كردم، او زنده شده است.« 
 هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا، دستور داد یحیای 

17

تعمید دهنده را دســـتگیر كنند و او را در بنـــد نهاده به زندان 
 یحیی به 

بیندازند. هیرودیا قبلاً زن فیلیُپس برادر هیرودیس بود. 18
هیرودیس گفته بود: »تو نباید با زن برادر خود ازدواج كنی.«

 هیرودیا این كینه را در دل داشت و می  خواست او را به قتل 
19

 هیرودیس از یحیی می ترسید؛ زیرا 
برساند اّما نمی توانست. 20

می دانست او مرد خوب و مقّدسی است و به این سبب رعایت 
حال او را می  نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد. 

اگرچه هروقت سخنان او را می شنید ناراحت می شد.
 ســـرانجام هیرودیـــا فرصت مناســـبی به دســـت اآورد. 

21

هیرودیس در روز تولّد خود جشنی ترتیب داد و وقتی تمام 
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 دختر 
22 بزرگان و امرا و اشـــراف جلیل حضور داشـــتند، 

هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش 
از رقص او بســـیار لـــّذت بردند، به طوری که پادشـــاه به 
 و 

دختر گفـــت: »هرچه بخواهـــی به تو خواهـــم داد.« 23
برایش ســـوگند یاد كرده گفت: »هرچـــه از من بخواهی، 

حتّـــی نصـــف مملكتـــم را بـــه تـــو خواهـــم داد.«
 دختر بیرون رفـــت و به مادر خود گفت: »چه بخواهم؟« 

24

مادرش جواب داد: »سر یحیای تعمید دهنده را.«
 دختر فوراً نزد پادشاه برگشت و گفت: »از تو می خواهم 

25

كه در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک 
سینی به من بدهی.«

 پادشاه بســـیار متأسف شد، اّما به خاطر سوگند خود و به 
26

احترام مهمانانش صلاح ندانست كه خواهش او را رد كند. 
 پس فوراً جلاّد را فرستاد و دستور داد كه سر یحیی را بیاورد. 

27

 و اآن را در داخل یک 
جلاّد رفت و در زندان سر او را برید 28

ســـینی اآورد و به دختـــر داد و دختر اآن را به مـــادر خود داد. 
 وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، اآنها اآمدند و جنازۀ 

29

او را برداشتند و در مقبره ای دفن كردند.
 غذا دادن به پنج هزار نفر

(متّی ۱۳ :۱۴ -۲۱؛ لوقا ۱۰ :۹ -۱۷؛ یوحنا ۱ :۶ -۱۴)

 رسولان نزد عیسی برگشتند و گزارش همۀ كارها و تعالیم 
30

 چون اآمد و رفِت مردم اآن قدر 
خود را به عرض او رسانیدند. 31

زیاد بود كه عیسی و شاگردانش حتّی فرصت غذا خوردن هم 
نداشتند، عیسی به ایشـــان فرمود: »خودتان تنها بیایید كه به 
 پس اآنها به 

جای خلوتی برویم تا كمی اســـتراحت كنید.« 32
 اّما عّدۀ زیادی 

تنهایی با قایق به طرف جای خلوتی رفتند، 33
اآنها را دیدند كه اآنجا را ترک می کردند. مردم اآنها را شناختند 
و از تمام شهرها از راه خشـــكی به طرف اآن محل دویدند و 
 وقتی عیسی به خشكی رسید، 

قبل از اآنها به اآنجا رسیدند. 34
جمعّیت زیادی را دید و دلش برای اآنها ســـوخت چون مانند 
گوسفندان بی شبان بودند. پس به تعلیم اآنان پرداخت و مطالب 
 چون نزدیک غروب بود، شاگردانش نزد او 

زیادی بیان كرد. 35
اآمده گفتند: »اینجا بیابان است و روز هم به پایان رسیده است. 
 مردم را مرّخص بفرما تا به مزارع و دهکده های اطراف بروند 

36

و برای خودشان خوراک بخرند.«
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 اّما او جواب داد: »خودتان به اآنها خوراک بدهید.« اآنها 
37

گفتند: »اآیا می خواهی برویم و در حدود دویســـت سّکۀ نقره 
نان بخریم تا غذایی به اآنها بدهیم؟«

 عیســـی از اآنها پرســـید: »چند نان دارید؟ بروید ببینید.« 
38

شاگردان تحقیق كردند و گفتند: »پنج نان و دو ماهی.«
 عیسی دستور داد كه، شاگردانش مردم را دسته دسته روی 

39

 مردم در دسته های صد نفری و پنجاه نفری 
علفها بنشانند. 40

 بعد عیسی پنج نان و دو ماهی را گرفت، 
روی زمین نشستند. 41

به اآســـمان نگاه كرد و خدا را شكر نموده و نانها را پاره كرد 
و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم كنند. او همچنین اآن دو 
 همه خوردند و سیر شدند 

ماهی را میان اآنها تقســـیم كرد. 42
 و شـــاگردان، دوازده سبد پر از ُخرده های باقی ماندۀ نان و 

43

 در میان کســـانی که از نانها خوردند، 
ماهی جمع كردند. 44

پنج هزار مرد بودند.
 راه رفتن بر روى دریا

(متّی ۲۲ :۱۴ -۲۳؛ یوحنا ۱۵ :۶ -۲۱)

 بعد از این كار، عیســـی فوراً شاگردان خود را سوار قایق 
45

كرد تا پیش از او به بیت صیدا در اآن طرف دریا بروند تا خودش 
 پس از اآنكه عیسی با مردم خداحافظی 

مردم را مرّخص كند. 46
 وقتی شب شد، قایق 

كرد، برای دعا به بالای كوهی رفت. 47
 بین ساعت 

به وسط دریا رسید و عیسی در ساحل تنها بود. 48
سه و شش صبح بود كه دید شـــاگردانش گرفتار باد مخالف 
شده و با زحمت زیاد پارو می زنند. پس قدم زنان در روی اآب 
 وقتی 

به طرف اآنها رفت و می  خواست از كنار اآنها رد شود. 49
شـــاگردان او را دیدند كه روی دریا راه می رود، خیال كردند 
 چون همه او را دیده 

كه یک شبح اســـت و فریاد می زدند، 50
و ترسیده بودند. اّما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود: »جرأت 
 بعد سوار قایق شد و باد 

داشته باشید، من هستم نترسید!« 51
 ذهن اآنها كُند شده 

ایســـتاد و اآنها بی اندازه تعّجب كردند. 52
بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند.

 شفاى بیماران در جنیسارت
(متّی ۳۴ :۱۴ -۳۶)

 اآنها از دریا گذشتند و به سرزمین ِجنیسارت رسیده و در اآنجا 
53

 وقتی از قایق بیرون اآمدند، مردم فوراً عیسی 
لنگر انداختند. 54

 و با عجله به تمام اآن حدود رفتند و مریضان را 
را شناختند 55

بر روی بسترهایشان به جایی که می شنیدند عیسی بود، بردند. 
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 به هر شهر و ده و مزرعه ای كه عیسی می رفت، مردم بیماران 
56

خود را به اآنجا می بردند و در ســـر راه او می گذاشتند و از او 
التماس می کردند كه به بیماران اجازه دهد، دامن ردای او را 

لمس كنند و هرکس كه لمس می کرد، شفا می یافت.
 تعالیم نیاکان
(متّی ۱ :۱۵ -۹)

 فریسیان و بعضی از علما كه از اورشلیم اآمده بودند، دور 7  
 اآنها دیدند كه بعضی از شاگردان او 

عیسی جمع شدند. 2
با دستهای نشسته و به اصطلاح »ناپاک« غذا می خورند.

 یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا طبق سنّتهای گذشته، دستهای 
3

 وقتی 
خود را به طرز مخصوصی نمی شستند، غذا نمی خوردند. 4

از بازار می اآمدند تا خود را نمی شستند، چیزی نمی خوردند و 
بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله  ها و دیگها و كاسه های 

مسی را رعایت می کردند.
 پس فریســـیان و علما از او پرســـیدند: »چرا شـــاگردان تو 

5

سنّتهای گذشـــته را رعایت نمی کنند، بلكه با دستهای ناپاک 
غذا می خورند؟«

 عیسی به ایشان فرمود: »اشعیا دربارۀ شما ریاكاران، چقدر 
6

درست پیشگویی نمود وقتی گفت:
'این مردم مرا با زبان عبادت می کنند

اّما دلهایشان از من دور است.
عبادت اآنها بیهوده است،  7  

چون راه و رســـوم انســـانی را به جای احکام الهی 
تعلیـــم می دهنـــد.'

 »شـــما احكام خدا را كنار گذاشـــته و به ســـنّتهای بشری 
8

چسبیده اید.«
 عیســـی همچنین به ایشان فرمود: »شـــما احكام خدا را با 

9

 مثلاً موسی 
زرنگی كنار می گذارید تا رسوم خود را بجا اآورید. 10

فرمود: پدر و مادر خود را احترام كن و هرکه به پدر و یا مادر 
 اّما شما می گویید: اگر 

خود، نا سزا بگوید سزاوار مرگ است. 11
كسی به پدر و یا مادر خود بگوید كه هرچه باید برای كمک به 
 دیگر اجازه نمی دهید كه 

شما بدهم وقف كار خدا کرده ام، 12
 به این ترتیب با انجام 

برای پدر و یا مادر خود كاری كند. 13
رسوم و سنّتهایی كه به شما رسیده است، كلام خدا را خنثی 

می نمایید. شما از این قبیل كارها زیاد می کنید.«
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 چیزهایى که انسان را ناپاك مى کند  
(متّی ۱۰ :۱۵ -۲۰)

 عیسی بار دیگر مردم را نزد خود خواند و به اآنها فرمود: 
14

 چیزی نیســـت 
»همه به من گوش بدهید و این را بفهمید: 15

كه از خارج وارد وجود انسان شود و او را ناپاک سازد. اآنچه 
اآدمی را ناپاک می کند چیزهایی اســـت كه از وجود او صادر 

 هرکس گوش شنوا دارد، بشنود.]«
می شود. [16

 وقتی عیســـی از نزد مردم به خانه رفت، شاگردان دربارۀ 
17

 به ایشـــان فرمود: »اآیا شما هم 
این َمَثل از او ســـؤال كردند 18

مثل دیگران كودن هستید؟ اآیا نمی دانید هرچیزی كه از خارج 
 چون 

وارد وجود انسان شـــود، نمی تواند او را ناپاک سازد؟ 19
به قلب او وارد نمی شـــود، بلكه داخل معده اش می شود و از 
اآنجا به مزبله می ریـــزد.« به این ترتیب عیســـی تمام غذاها را 

پاک اعلام كرد.
 عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: »اآنچه كه اآدمی را 

20

ناپاک می ســـازد، چیزی است كه از وجود او صادر می شود. 
 چـــون افكار بـــد، از دل بیرون می اآید یعنی فســـق، دزدی، 

21

 زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، 
اآدمكشی، 22

 اینها همه از درون بیرون می اآیند 
تهمت خودبینی و حماقت، 23
و انسان را ناپاک می سازند.«

 ایمان یک زن
(متّی ۲۱ :۱۵ -۲۸)

 بعد از اآن عیسی از اآنجا به راه افتاد و به سرزمین صور رفته، به 
24

خانه ای وارد شد و نمی خواست كسی بفهمد كه او در اآنجاست، 
 فوراً زنی كه دخترش گرفتار روح پلید 

اّما نتوانست پنهان بماند. 25
بود، از بودن او در اآنجا اطّلاع یافت و اآمده جلوی پای عیسی 
 او كه زنی یونانی و از اهالی فینیقیه سوریه بود، از 

سجده كرد. 26
 عیسی 

عیسی خواهش كرد كه دیو را از دخترش بیرون كند. 27
به او فرمود: »بگذار اول فرزندان سیر شوند، درست نیست نان 

فرزندان را گرفته و نزد سگها بیندازیم.«
 زن جواب داد: »ای اآقا درست است، اّما سگهای خانه 

28

نیز از خورده ریزه های خوراک فرزندان می خورند.«
 عیسی به او فرمود: »برو، به خاطر این جواب، دیو از دخترت 

29

بیرون رفته است.«
 وقتی زن به خانه برگشـــت، دید كه دخترش روی تخت 

30

خوابیده و دیو او را رها كرده است.
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شفاى مرد کر و الل

 عیسی از سرزمین صور برگشت و از راه صیدون و دكاپولس 
31

 در اآنجا مردی را نزد او اآوردند كه كر بود 
به دریای جلیل اآمد. 32

و زبانش لكنت داشت. از او درخواست كردند كه دست خود 
 عیسی اآن مرد را دور از جمعّیت، 

را روی اآن مرد بگذارد. 33
به كناری برد و انگشـــتان خود را در گوشهای او گذاشت و 
 بعد به اآسمان نگاه 

اآب دهان انداخته، زبانش را لمس نمود. 34
كرده اآهی كشید و گفت: »افتح« یعنی »باز شو.«

 فوراً گوشهای اآن مرد باز شد و لكنت زبانش از بین رفت 
35

 عیسی به اآنان دستور داد كه به كسی 
و خوب حرف می زد. 36

چیـــزی نگویند. اّما هرچه او بیشـــتر ایشـــان را از این كار باز 
 مردم كه بی اندازه 

می داشت اآنها بیشتر اآن را پخش می کردند. 37
متحّیر شده بودند، می گفتند: »او همۀ كارها را به خوبی انجام 

داده است، كرها را شنوا و لالها را گویا می کند.«
 خوراك دادن به چهار هزار نفر

(متّی ۳۲ :۱۵ -۳۹)

 در اآن روزها بار دیگر جمعّیت زیادی دور عیسی جمع 8  
شدند و چون غذایی نداشتند عیسی شاگردان را خواند 
 »دل من به حال این جمعّیت می سوزد. سه 

و به ایشان فرمود: 2
روز است كه اآنها با من هستند و چیزی برای خوردن ندارند. 
 اگر اآنها را گرسنه به منزل بفرستیم، در بین راه از حال خواهند 

3

رفت، چون بعضی از اآنها از راه دور اآمده اند.«
 شاگردان در جواب گفتند: »چگونه می توان در این بیابان، 

4

برای اآنها غذا تهّیه كرد؟«
 عیســـی پرســـید: »چند نان دارید؟« اآنها جـــواب دادند: 

5

 پس به مردم دســـتور داد روی زمین بنشینند. 
»هفت نان.« 6

اآنگاه هفت نان را گرفت و بعد از شكرگزاری به درگاه خدا، 
نانها را پاره كرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم كنند، 
 همچنین چند 

شـــاگردان نانها را بین مردم تقســـیم كردند. 7
ماهی كوچک داشـــتند. عیسی، خدا را برای اآنها شكر كرد 
 همه خوردند 

و دســـتور داد اآنها را بین مردم تقسیم نمایند. 8
و سیر شـــدند و هفت زنبیل پر از ُخرده های باقیمانده، جمع 
 اآنها در حدود چهار هزار نفر بودند. عیســـی ایشان 

كردند. 9
 پس از اآن فوراً با شاگردان خود در قایق 

را مرّخص فرمود. 10
نشســـت و به منطقۀ دلمانوته رفت.
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 درخواست فریسیان براى نشانه
(متّی ۱ :۱۶ -۴)

 فریسیان نزد عیسی اآمده و با او به بحث پرداختند و از روی 
11

 عیسی از دل اآهی 
امتحان از او نشانه ای اآسمانی خواستند. 12

كشید و فرمود: »چرا مردمان این زمانه به دنبال نشانه ای هستند؟ 
یقین بدانید هیچ نشانه ای به اآنان داده نخواهد شد.«

 پس از اآن عیسی اآنان را ترک كرد و دوباره در قایق نشست 
13

و به طرف دیگر دریا رفت.
 خمیرمایۀ فریسیان و خمیرمایۀ هیرودیس

(متّی ۵ :۱۶ -۱۲)

 شاگردان فراموش كرده بودند كه با خود نان ببرند و در قایق 
14

 عیسی به ایشان فرمود: »از خمیرمایۀ 
بیش از یک نان نداشتند. 15

فریسیان و خمیرمایۀ هیرودیس برحذر باشید و احتیاط كنید.«
 شـــاگردان در بین خود بحث كرده گفتند: »چون ما نان 

16

نیاورده ایم، او این را می گوید.«
 عیسی می دانست اآنها به هم چه می گویند. پس به ایشان 

17

فرمود: »چرا دربارۀ نداشتن نان با هم بحث می کنید؟ مگر هنوز 
درک نمی کنید و نمی فهمید؟ اآیا هنوز دل و ذهن شـــما كور 
 شما كه هم چشم دارید و هم گوش اآیا نمی بینید و 

است؟ 18
 كه چگونه اآن پنج نان را بین 

نمی شنوید؟ اآیا فراموش کرده اید 19
پنج هزار مرد تقسیم كردم؟ اآن موقع چند سبد از ُخرده های نان 
 عیسی پرسید: »وقتی 

جمع كردید؟« گفتند: »دوازده سبد.« 20
نان را بین چهار هزار نفر تقسیم كردم، چند سبد از خرده های 
 پس عیســـی به 

نانها جمع كردید؟« گفتند: »هفت ســـبد.« 21
ایشان فرمود: »اآیا باز هم نمی فهمید؟«

شفاى یک نابینا در بیت صیدا

 عیسی و شاگردان به بیت صیدا رسیدند. در اآنجا كوری را 
22

نزد عیسی اآوردند و از او خواهش كردند كه دست خود را روی 
 او دست كور را گرفت و او را از دهكده 

اآن كور بگذارد. 23
بیرون برد. بعد به چشمهایش اآب دهان مالید و دستهای خود 

را روی او گذاشت و پرسید: »اآیا چیزی می بینی؟«
 او به بالا نگاه كرد و گفت: »مردم را مثل درختهایی می بینم 

24

 عیسی دوباره دستهای خود را روی 
كه حركت می کنند.« 25

چشمهای او گذاشت. اآن مرد با دقّت نگاه كرد و شفا یافت 
 عیســـی او را به منزل 

و دیگر همه چیز را به خوبی می دید. 26
فرستاد و به او فرمود كه به اآن ده برنگردد.
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 اظهارات پطرس دربارة عیسى
(متّی ۱۳ :۱۶ -۲۰؛ لوقا ۱۸ :۹ -۲۱)

 عیسی و شاگردان به دهکده های اطراف قیصریۀ فیلیُپس 
27

رفتند. در بین راه عیســـی از شاگردان پرســـید: »مردم مرا چه 
كسی می دانند؟«

 اآنها جواب دادند: »بعضی می گویند تو یحیای تعمید دهنده 
28

هستی. عّده ای می گویند تو الیاس و عّده ای هم می گویند كه 
یكی از انبیا هستی.«

 از ایشان پرسید: »به عقیده شما من كیستم؟« پطرس جواب 
29

 بعد عیسی به اآنان دستور داد كه 
داد: »تو مسیح هســـتی.« 30

دربارۀ او به هیچ کس چیزی نگویند.
 سخنان عیسى دربارة رنجها و مرگ خود

(متّی ۲۱ :۱۶ -۲۸؛ لوقا ۲۲ :۹ -۲۷)

 اآنگاه عیسی به تعلیم شـــاگردان پرداخت و گفت: »لازم 
31

است پسر انسان متحّمل رنجهای زیادی شده و به وسیلۀ رهبران 
و ســـران كاهنان و علما طرد و كشته شـــود و پس از سه روز 
 عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت. به 

زنده گردد.« 32
 اّما 

طوری که پطرس او را به گوشه ای برده، سرزنش كرد. 33
عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی كرد و با پرخاش به پطرس 
گفت: »از من دور شو، ای شـــیطان، افكار تو افكار انسانی 

است، نه خدایی.«
 پس عیســـی مردم و همچنین شـــاگردانش را نزد خود 

34

خواند و به ایشان فرمود: »اگر كسی بخواهد از من پیروی 
كند، باید خـــود را فراموش كرده، صلیـــب خود را بردارد 
 زیرا هرکـــه بخواهد جان خود را 

و به دنبال مـــن بیاید. 35
حفظ كند، اآن را از دســـت خواهد داد، اّما هرکه به خاطر 
من و انجیل جـــان خود را فدا كنـــد، اآن را نجات خواهد 
 چه ســـود دارد كه اآدم تمام جهان را ببرد اّما جان 

داد. 36
 و انســـان چه می تواند بدهد تا جان خود 

خود را ببازد؟ 37
 بنابراین، هرکه از مـــن و تعالیم من در این 

را باز یابـــد؟ 38
زمانۀ گناه اآلود و فاســـد عار داشته باشد، پسر انسان هم در 
وقتی که در جلال پدر خود با فرشـــتگان مقّدس می اآید، از 

او عار خواهد داشـــت.«

 او همچنین فرمود: »یقین بدانید كه بعضی از کسانی که 9  
در اینجا ایســـتاده اند تا پادشـــاهی خدا را كه با قدرت 

می اآید نبینند، نخواهند مرد.«
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 تبدیل هیئت عیسى
(متّی ۱ :۱۷ -۱۳؛ لوقا ۲۸ :۹ -۳۶)

 شش روز بعد، عیسی پطرس و یعقوب و یوحنا را برداشت و 
2

اآنها را با خود به كوه بلندی برد. او در اآنجا با این شاگردان تنها 
 و لباسهایش چنان 

بود و در حضور اآنها هیئت او تغییر یافت. 3
سفید و درخشان شد كه هیچ کس روی زمین نمی تواند لباسی 
 اآنگاه اآنها الیاس و موسی را دیدند كه 

را اآن قدر تمیز بشوید. 4
 پطرس به عیسی گفت: 

با عیسی مشغول گفت وگو بودند. 5
»ای اســـتاد، چقدر خوب اســـت كه ما در اینجا هستیم. سه 
سایبان خواهیم ســـاخت، یكی برای تو و یكی برای موسی و 
 او درست نمی دانست چه می گوید، 

یكی هم برای الیاس.« 6
چون بسیار ترسیده بودند.

 در اآن وقت ابری ظاهر شد و بر اآنها سایه افكند. از اآن ابر 
7

ندایی اآمد كه می گفت: »این پسر عزیز من است به او گوش 
 اآنها فوراً به اطراف نگاه كردنـــد، اّما هیچ کس را 

بدهیـــد.« 8
ندیدند، فقط عیسی با اآنان بود.

 وقتی اآنها از كوه پایین می اآمدند، عیسی به ایشان دستور داد 
9

كه دربارۀ اآنچه دیده اند تا زمانی كه پســـر انسان پس از مرگ 
زنده نشود، به كسی چیزی نگویند.

 اآنان از این دستور اطاعت كردند ولی در بین خود دربارۀ 
10

 اآنها از او 
معنی »زنده شدن پس از مرگ« به بحث پرداختند. 11

پرسیدند: »چرا علما می گویند كه باید اول الیاس بیاید؟«
 عیسی جواب داد: »بلی، الیاس اول می اآید تا همه چیز را 

12

اآماده سازد، اّما چرا کتاب مقّدس می گوید كه پسر انسان باید 
 به 

متحّمل رنجهای بسیاری شـــده و خوار و خفیف شود؟ 13
شما می گویم همان طور كه دربارۀ الیاس نوشته شده، او اآمد و 

مردم هرچه خواستند با او كردند.«
 شفاى پسر بّچۀ دیوانه

(متّی ۱۴ :۱۷ -۲۱؛ لوقا ۳۷ :۹ -۴۳ الف)

 وقتی اآنها نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعّیت بزرگی را 
14

دیدند كه دور اآنها ایستاده اند و علما با ایشان مباحثه می کنند. 
 همین که جمعّیت، عیسی را دیدند با تعّجب فراوان دوان دوان 

15

 عیسی از شاگردان 
به استقبال او رفتند و به او سلام كردند. 16

پرسید: »دربارۀ چه چیز با اآنها بحث می کنید؟«
 مردی از میان جمعّیت گفت: »ای اســـتاد، من پسرم را 

17

نزد تـــو اآوردم. او گرفتار روح پلیدی شـــده و نمی تواند حرف 
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 در هرجا كه روح به او حمله می کند، او را به زمین 
بزند. 18

می اندازد، دهانش كف می کند، دندان به هم می ساید و تمام 
بدنش خشک می شود. از شاگردان تو درخواست كردم اآن را 

بیرون كنند اّما نتوانستند.«
 عیسی به اآنها گفت: »شما چقدر بی ایمان هستید! تا كی 

19

باید با شما باشـــم و تا كی باید متحّمل شما گردم؟ او را نزد 
 اآنها اآن پســـر را نزد او اآوردند. روح به محض 

من بیاورید.« 20
اینکه عیسی را دید، پسر را دچار حملۀ سختی ساخت. پسر 
 عیسی 

بر زمین افتاد و دهانش كف كرده و دست و پا می زد. 21
از پدر او پرسید: »چند وقت است كه این حالت برای او پیش 
 اغلب اوقات این روح 

اآمده؟« پدر جواب داد: »از بّچگی. 22
او را در اآب و اآتـــش می انداخت به طـــوری که نزدیک بود او 
را تلف سازد. اّما اگر برایت مقدور است به ما ترّحم نموده، 

كمک كن.«
 عیسی فرمود: »اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان 

23

دارد، همه چیز ممكن است.« 24 اآن پدر فوراً با صدای بلند گفت: 
»من ایمان دارم، ولی ایمانم كم است. اآن را زیاد گردان.«

 وقتی عیســـی دید كه مردم جمع می شوند، با پرخاش به 
25

روح پلید فرمود: »ای روح كر و لال، به تو فرمان می دهم كه 
از او بیرون بیایی و هیچ وقت به او داخل نشوی.«

 اآن روح نعره ای زد و پســـر را به تشـــنّج انداخت و از او 
26

بیرون اآمد و رنگ اآن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که 
 اّما عیســـی دستش را 

عّده ای می گفتند: »او مرده اســـت.« 27
 عیسی به خانه 

گرفت و او را بلند كرد و او سرپا ایســـتاد. 28
رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند: »چرا ما نتوانستیم 
 عیســـی فرمود: »برای بیرون كردن 

اآن روح را بیرون كنیم؟« 29
این گونه ارواح، وسیله ای جز دعا وجود ندارد.«

 عیسى بار دیگر دربارة مرگ خود سخن مى گوید
(متّی ۲۲ :۱۷ -۲۳؛ لوقا ۴۳ :۹ -۴۵)

 عیسی و شاگردان اآن ناحیه را ترک كردند و از راه استان 
30

جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی خواست كسی بداند 
 زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می گفت كه 

او كجاســـت 31
پسر انسان به دست اآدمیان تسلیم می شود و اآنان او را خواهند 
 اّما اآنها 

كشت ولی سه روز بعد، دوباره زنده خواهد شد. 32
نمی فهمیدند چه می گوید و می ترسیدند از او چیزی بپرسند.

مرقس 9   



1838

 بزرگترین شخص
(متّی ۱ :۱۸ -۵؛ لوقا ۴۶ :۹ -۴۸)

 اآنها به كفرناحوم اآمدند و وقتی در منزل بودند عیســـی از 
33

شاگردان پرسید: »بین راه دربارۀ چه چیزی مباحثه می کردید؟«
 اآنها ساكت ماندند، چون در بین راه، صحبت ایشان بر 

34

 او 
ســـر این بود كه در میان اآنها چه كسی بزرگتر اســـت. 35

نشست و دوازده حواری را نزد خود خواند و به ایشان فرمود: 
»اگر كسی می خواهد اول شـــود، باید خود را اآخرین و غلام 
 سپس كودكی را گرفت و او را در برابر همه 

همه ســـازد.« 36
 »هرکه یكی از 

قرار داد و بعد او را در اآغوش گرفته فرمود: 37
این كودكان را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است و هرکه مرا 

بپذیرد، نه تنها مرا بلكه فرستنده مرا پذیرفته است.«
 هرکه ضد ما نیست با ماست

(لوقا ۴۹ :۹ -۵۰)

 یوحنا عرض كرد: »ای استاد، ما مردی را دیدیم كه دیوها را با ذكر 
38

نام تو بیرون می کرد، اّما چون از ما نبود، سعی كردیم مانع او شویم.«
 عیسی فرمود: »مانع كار او نشوید، زیرا هرکه با ذكر نام 

39

من معجزه ای بكند، نمی تواند در همان  َدم از من بد بگوید. 
 یقین بدانید هرکه 

 چون هرکه برضد ما نباشد با ماست. 41
40

به شما به خاطر اینکه پیروان مسیح هستید، جرعه ای اآب بدهد، 
به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.

 مسّببین گناه
(متّی ۶ :۱۸ -۹؛ لوقا ۱ :۱۷ -۲)

 »اّما هر کســـی یكی از این كوچكان را كه به من ایمان 
42

دارند گمراه سازد، برای او بهتر است كه با سنگ اآسیایی به 
 پس اگر دستت باعث 

دور گردن خود، به دریا انداخته شود. 43
گمراهی تو می شـــود، اآن را ببر، زیرا بهتر اســـت بدون دست 
وارد حیات شوی از اینکه با دو دست به جهنم بیافتی یعنی به 
 جایی که كرم ایشان نمیرد 

اآتشی كه خاموشی نمی پذیرد. [44
 و اگر پایت تو را گمراه كند، اآن 

و اآتش خاموش نشـــود.] 45
را ببر، زیرا بهتر اســـت كه لنگ وارد حیات شوی از اینکه با 
 جایی که كرم ایشان نمیرد 

دو پا به جهنم انداخته شـــوی. [46
 و اگر چشمت تو را منحرف سازد 

و اآتش خاموش نشود.] 47
اآن را در اآور، زیرا بهتر اســـت كه با یک چشم وارد پادشاهی 
 جایی که 

خدا شوی از اینکه با دو چشـــم به جهنم بیافتی. 48
كرم ایشان نمیرد و اآتش خاموش نشود.

مرقس 9   



1839

 

در برخی از نسخه های قدیمی این اآیه به این شکل ادامه دارد: و هر قربانی به نمک نمکین 

می شود. 

 نمک چیز خوبی 
 »چون همه با اآتش نمكین می شوند.* 50

49

است، اّما اگر مزۀ خود را از دست بدهد، دیگر به چه وسیله 
می تواند مزۀ خود را باز یابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته 

باشید و با یكدیگر در صلح و صفا زندگی كنید.«
 تعلیم عیسى دربارة طالق

(متّی ۱ :۱۹ -۱۲؛ لوقا ۱۸ :۱۶)

 عیســـی از اآنجا به راه افتاد و به ســـرزمین یهودیه و 10  
به جانب شـــرقی رود اردن رفت. باز هم جمعّیتی 
به دور او جمع شـــد و او بر حسب عادت همیشگی خود به 

تعلیم اآنان پرداخت.
 عّده ای از فریسیان نزد او اآمدند و برای امتحان از او پرسیدند: 

2

 عیسی در 
»اآیا مرد مجاز است كه زن خود را طلاق بدهد؟« 3

جواب، از اآنها پرســـید: »موسی در این باره چه دستوری داده 
 اآنها جواب دادند: »موسی اجازه داده است كه مرد با 

است؟« 4
 عیسی به ایشان 

دادن طلاق نامه به زن خود، از او جدا شود.« 5
فرمود: »به خاطر سنگدلی شما بود كه موسی این اجازه را به 
 وگرنه خدا از اول خلقت، انسان را به صورت مرد 

شما داد. 6
 به این دلیل مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند 

و زن اآفرید. 7
 و این دو یک تن واحد می شوند. یعنی 

و به زن خود می پیوندد 8
 اآنچه را 

دیگر اآنها دو نفر نیســـتند، بلكه یک تن می باشـــند. 9
 در منزل، 

خدا به هم پیوسته است، انسان نباید جدا سازد.« 10
شـــاگردان باز هم دربارۀ این موضوع از عیسی سؤال كردند. 
 او به ایشـــان فرمود: »هرکه زن خود را طلاق دهد و با زنی 

11

دیگر ازدواج كند، نسبت به زن خود مرتكب زنا شده است. 
 همین طور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری 

12

ازدواج كند، مرتكب زنا شده است.«
 عیسى کودکان را برکت مى دهد
(متّی ۱۳ :۱۹ -۱۵؛ لوقا ۱۵ :۱۸ -۱۷)

 بّچه  ها را نزد عیســـی می اآوردند تا بر اآنها دســـت بگذارد 
13

 وقتی عیسی این را 
ولی شاگردان، اآنها را سرزنش می کردند. 14

دید ناراحت شده به شاگردان فرمود: »بگذارید بّچه  ها نزد من 
بیایند، مانع اآنها نشـــوید چون پادشاهی خدا به چنین كسانی 
 یقین بدانید كه اگر كسی پادشاهی خدا را مانند 

تعلّق دارد. 15
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 سپس عیسی 
كودک نپذیرد، هیچ وقت وارد اآن نخواهد شد.« 16

كودكان را در اآغوش گرفت و دســـت بر اآنان گذاشته، برای 
ایشان دعای خیر كرد.

 جوان ثروتمند
(متّی ۱۶ :۱۹ -۳۰؛ لوقا ۱۸ :۱۸ -۳۰)

 وقتی عیسی عازم سفر شـــد، شخصی دوان دوان اآمده در 
17

برابـــر او زانو زد و عرض كرد: »ای اســـتاد نیكو، من برای به 
دست اآوردن حیات جاودانی چه باید بكنم؟«

 عیسی به او فرمود: »چرا مرا نیكو می خوانی؟ هیچ کس جز 
18

 احكام را می دانی - قتل نكن، زنا نكن، 
خدا نیكو نیســـت. 19

دزدی نكن، شهادت نادرست نده، كلاهبرداری نكن، پدر و 
مادر خود را احترام كن.«

 اآن شخص در جواب گفت: »ای استاد، من از جوانی همۀ 
20

اینها را رعایت کرده ام.«
 عیســـی با محّبت به او خیره شـــده فرمود: »یک چیز كم 

21

داری، برو اآنچه داری بفروش و به فقـــرا بده كه در عالم بالا 
 اآن 

گنجی خواهی داشـــت و بعد بیا و از من پیروی كـــن.« 22
شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه ای محزون، و 

با ناراحتی از اآنجا رفت.
 عیســـی به اطراف نگاه كرد و به شـــاگردان فرمود: »چه 

23

دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا!«
 شاگردان از سخنان او تعّجب كردند، اّما عیسی باز هم به 

24

اآنان فرمود: »ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر 
 رد شدن شتر از سوراخ سوزن، اآسانتر است از 

دشوار است! 25
وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا.«

 شـــاگردان بی اندازه تعّجب كرده و به یكدیگر می گفتند: 
26

»پس چه كسی می تواند نجات یابد؟«
 عیسی به اآنان نگاهی كرد و فرمود: »برای انسان غیرممكن 

27

اســـت، اّما نه برای خـــدا، زیرا بـــرای خدا همه چیـــز امكان 
دارد.«

 پطرس در جواب عیسی شروع به صحبت كرده گفت: 
28

»ببین، ما از همه چیز خود دست كشیده و پیرو تو شده ایم.«
 عیسی فرمود: »یقین بدانید كه هرکس به خاطر من و انجیل، 

29

خانه و یا برادران یـــا خواهران یا مادر یا پدر یـــا فرزندان و یا 
 در این دنیا صد برابر خانه و 

املاک خود را ترک نمایـــد، 30
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برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک - و همچنین رنجها- و 
 اّما بسیاری 

در اآخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. 31
از اآنان كه اكنون اولین هستند، اآخرین خواهند شد و بسیاری 

هم كه اآخرین هستند، اولین خواهند شد.«
 عیسى براى سومین بار دربارة مرگ خود سخن مى گوید

(متّی ۱۷ :۲۰ -۱۹؛ لوقا ۳۱ :۱۸ -۳۴)

 عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش 
32

شاگردان حركت می کرد. شاگردان متحّیر بودند و کسانی که 
از عقب اآنها می اآمدند، بسیار می ترسیدند. عیسی دوازده شاگرد 
خود را به كناری برد و دربارۀ اآنچـــه كه می باید برایش اتّفاق 
 و به اآنها فرمود: »ما 

افتد، با اآنها شـــروع به صحبت كـــرد 33
اكنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان به دست سران كاهنان 
و علما سپرده خواهد شد. اآنها او را محكوم به مرگ خواهند 
 اآنها او را مسخره 

كرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. 34
خواهند نمـــود و به رویش اآب دهان خواهنـــد انداخت، او را 
تازیانه خواهند زد و خواهند كشت، اّما پس از سه روز دوباره 

زنده خواهد شد.«
 درخواست یعقوب و یوحنا

(متّی ۲۰ :۲۰ -۲۸)

 یعقوب و یوحنا - پســـران ِزبدی - نزد عیسی اآمده گفتند: 
35

»ای استاد، ما می خواهیم كه اآنچه كه از تو درخواست می کنیم 
 به ایشان گفت: »چه می خواهید برایتان 

برای ما انجام دهی.« 36
 اآنها جواب دادند: »به ما اجازه بده تا در جلال تو 

بكنم؟« 37
یكی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم.« 
 عیسی به ایشان فرمود: »شما نمی فهمید چه می خواهید. اآیا 

38

می توانید از پیاله ای كه من می نوشم بنوشید و یا تعمیدی را كه 
 اآنها جواب دادند: »می توانیم.« عیسی 

من می گیرم بگیرید؟« 39
فرمود: »از پیاله ای كه من می نوشم، خواهید نوشید و تعمیدی 
 اّما نشستن در 

را كه من می گیرم، شما هم خواهید گرفت. 40
دست راست و یا چپ من با من نیست. این به كسانی تعلّق 
 وقتی ده شاگرد 

دارد كه از پیش برایشان تعیین شده است.« 41
 عیسی 

دیگر این را شنیدند از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. 42
ایشان را نزد خود خواند و فرمود: »می دانید كه در بین ملل، 
کسانی که فرمانروا محسوب می شوند، بر زیردستان خود فرمانروایی 
 ولی در 

می کنند و رهبرانشان نیز بر اآنها ریاســـت می نمایند 43
بین شما نباید چنین باشد؛ بلكه هرکه می خواهد در میان شما 
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 و هرکه می خواهد اول 
بزرگ شود، باید خادم شما باشـــد 44

 چون پسر انسان نیامده است 
شود، باید غلام همه باشد. 45

تا خدمت کرده شود، بلكه تا به دیگران خدمت كند و جان 
خود را در راه بسیاری فدا سازد.«

 شفاى بارتیماؤس نابینا
(متّی ۲۹ :۲۰ -۳۴؛ لوقا ۳۵ :۱۸ -۴۳)

 اآنها به شهر اریحا رسیدند و وقتی عیسی به اتّفاق شاگردان 
46

خود و جمعّیت بزرگی از شـــهر بیـــرون می رفت، یک گدای 
نابینا به نام بارتیماؤس - پسر تیمائوس - در كنار راه نشسته بود. 
 وقتی شـــنید كه عیسای ناصری است، شروع به فریاد كرد 

47

 عّدۀ 
و گفت: »ای عیسی، پسر داوود، بر من رحم كن.« 48

زیادی او را ســـرزنش كردند و از او خواستند تا ساكت شود. 
ولی او هرچه بلندتر فریاد می کرد: »ای پسر داوود، بر من رحم 
 عیسی ایســـتاد و فرمود: »به او بگویید اینجا بیاید.« 

كن.« 49
اآنها اآن كور را صدا كردند و به او گفتند: »خوشـــحال باش، 
 بارتیماؤس فوراً ردای خود را 

بلند شـــو، تو را می خواهد.« 50
به كناری انداخت و از جای خود بلند شد و نزد عیسی اآمد. 
 عیســـی به او فرمود: »چه می خواهی برایت بكنم؟« اآن كور 

51

 عیسی 
عرض كرد: »ای استاد می خواهم بار دیگر بینا شوم.« 52

به او فرمود: »برو، ایمانت تو را شفا داده است.« او فوراً بینایی 
خود را بازیافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.
 ورود پیروزمندانۀ مسیح به اورشلیم

(متّی ۱ :۲۱ -۱۱؛ لوقا ۲۸ :۱۹ -۴۰؛ یوحنا ۱۲ :۱۲ -۱۹)

 وقتی بـــه بیت فاجی و بیت عنیا در كـــوه زیتون كه 11  
نزدیک اورشـــلیم است رسیدند، عیســـی دو نفر از 
 و به اآنها چنین دســـتور داد: »به 

شـــاگردان خود را فرســـتاد 2
دهكدۀ روبه رو بروید. همین که وارد اآن شـــدید كّره الاغی را 
در اآنجا بســـته خواهید دید، كه هنوز كسی بر اآن سوار نشده 
 اگر كسی پرسید: 

است، اآن را باز كنید و به اینجا بیاورید. 3
چرا اآن را باز می کنید؟ بگویید: خداوند اآن را لازم دارد. و او 
 اآن دو نفر رفتند 

بدون تأخیر، اآن را به اینجا خواهد فرستاد.« 4
و در کوچه ای كّره الاغی را دیدند كه جلوی دری بسته شده 
 بعضی از کســـانی که در اآنجا ایستاده 

بود، اآن را باز كردند. 5
بودند، به اآنهـــا گفتند: »چرا این كّره الـــاغ را باز می کنید؟« 
 اآنها همان طور كه عیسی به ایشان فرموده بود، جواب دادند 

6

 كّره الاغ را نزد عیسی اآوردند و 
و كسی مانع ایشان نشـــد. 7
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 عّدۀ زیادی 
لباسهای خود را روی اآن انداختند و او سوار شد. 8

از مردم، لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عّده ای 
هم از مزارع اطراف، شـــاخ و برگ درختـــان را بریده جلوی 
 کسانی که از جلو و عقب به دنبال او 

راه او می گسترانیدند. 9
می اآمدند، با فریاد می گفتند: »خدا را ســـپاس باد! مبارک باد 
 فرخنده باد پادشاهی پدر 

اآن کسی که به نام خداوند می اآید. 10
 عیسی 

ما داوود كه در حال اآمدن است، خدا را سپاس باد.« 11
وارد اورشلیم شد و به معبد بزرگ رفت. در اآنجا همه چیز را 
از نظر گذرانید. اّما چون دیر وقـــت بود با اآن دوازده حواری 

به بیت عنیا رفت.
 درخت انجیر بى میوه

(متّی ۱۸ :۲۱ -۱۹)

 روز بعد وقتی اآنها از بیت عنیا بیرون اآمدند، در بین راه عیسی 
12

 از دور درخت انجیر ُپربرگی دید و رفت تا ببیند 
گرسنه شد. 13

اآیا می تواند چیزی در اآن پیدا كند. وقتی به اآن رسید جز برگ 
 پس به درخت 

چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبـــود. 14
فرمود: »دیگر كسی از میوۀ تو نخواهد خورد.« و شاگردانش 

این را شنیدند.
 ورود عیسى به معبد بزرگ

(متّی ۱۲ :۲۱ -۱۷؛ لوقا ۴۵ :۱۹ -۴۸؛ یوحنا ۱۳ :۲ -۲۲)

 اآنها به اورشلیم اآمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به 
15

بیرون راندن بازرگانان معبد بزرگ و مشـــتریان اآنها پرداخت. 
میزهای صّرافان و چهار پایه های كبوتر فروشان را به هم ریخت 
 و به كسی اجازه نمی داد كه برای حمل اجناس، از صحن 

16

 او به مردم تعلیم می داد و می گفت: 
معبد بزرگ عبور كند. 17

»اآیا كتاب خدا نمی فرماید: خانۀ مـــن نمازخانه ای برای همۀ 
ملّتها خواهد بود؟ اّما شـــما اآن را كمینگاه دزدان ساخته اید.« 
 ســـران كاهنان و علما كه این را شنیدند، در صدد براآمدند 

18

راهی برای از بین بردن او پیدا كنند. اآنها از او می ترســـیدند، 
 در غروب اآن روز 

چون همۀ مردم از تعالیم او حیران بودند. 19
عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند.

 درسى از درخت انجیر
(متّی ۲۰ :۲۱ -۲۲)

 صبـــح روز بعد در ضمن راه اآنهـــا دیدند كه اآن درخت 
20

 پطرس موضوع را به یاد 
انجیر از ریشه خشک شده است. 21

اآورد و گفت: »ای اســـتاد، نگاه كن، درخت انجیری را كه 
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 عیسی در جواب اآنها 
نفرین كردی خشک شده اســـت.« 22

 و یقین بدانید اگر كسی 
گفت: »به خدا ایمان داشته باشید 23

به این كوه بگوید: حركت كن و به دریا پرتاب شـــو و شک 
و شبهه ای به دل راه ندهد بلكه ایمان داشته باشد كه هرچه 
 بنابراین به شما 

بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. 24
می گویـــم: یقین بدانید، اآنچه را كـــه در دعا طلب می کنید، 
 وقتی برای دعا 

خواهید یافت و به شـــما داده خواهد شد. 25
می ایستید اگر از كسی شـــكایتی دارید، او را ببخشید تا پدر 
 اّما اگر شما 

اآسمانی شما هم خطاهای شـــما را ببخشد. [26
دیگران را نبخشید، پدر اآسمانی شـــما هم خطاهای شما را 

نخواهد بخشـــید.]«
 اقتدار و اختیار عیسى

(متّی ۲۳ :۲۱ -۲۷؛ لوقا ۱ :۲۰ -۸)

 اآنها بار دیگر به اورشلیم اآمدند. وقتی عیسی در معبد بزرگ 
27

 و از 
قدم می زد، سران كاهنان و علما و مشایخ نزد او اآمدند 28

او پرسیدند: »به چه اختیاری این كارها را می کنی؟ چه کسی 
 عیسی به 

به تو اختیار انجام چنین كارهایی را داده است؟« 29
ایشان فرمود: »من هم از شما سؤالی دارم اگر جواب دادید، 
به شما خواهم گفت كه به چه اختیاری این كارها را می کنم. 
 اآیـــا تعمید یحیی از جانب خدا بود، یا از جانب بشـــر؟ به 

30

 اآنها بین خود بحث كرده گفتند: »اگر 
من جواب بدهید.« 31

بگوییم از جانب خدا بـــود، او خواهد گفت، 'پس چرا به او 
 اّما اگر بگوییم از جانب بشر بود...« (اآنها 

ایمان نیاوردید؟' 32
از مردم می ترســـیدند، چون همه یحیی را نبی می دانســـتند.) 
 از این رو در جواب عیسی گفتند: »ما نمی دانیم.« عیسی 

33

به ایشـــان گفت: »پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این 
كارها را می کنم.«

 َمَثل تاکستان و باغبان
(متّی ۳۳ :۲۱ -۴۶؛ لوقا ۹ :۲۰ -۱۹)

 عیسی به ســـخن خود ادامه داده و در قالب َمَثل به 12  
ایشان گفت: »مردی تاكستانی احداث كرد و دیواری 
دور اآن كشید. در داخل اآن َچرُخشتی برای گرفتن اآب انگور 
كند و یک ُبرج هم برای اآن ســـاخت، بعد اآن را به باغبانان 
 در موســـم انگور، غلامی 

اجاره داد و خود به ســـفر رفت. 2
را نزد باغبانان فرستاد تا ســـهم خود را از محصول تاكستان 
 اّما اآنها اآن غلام را گرفته كتک زدند و دست خالی 

بگیرد. 3
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 صاحب تاكســـتان، غلام دیگری نزد ایشـــان 
بازگردانیدند. 4

فرســـتاد. او را هم سنگسار كردند و ســـرش را شكستند و با 
 باز غلام دیگری فرستاد، او را هم 

بی احترامی برگردانیدند. 5
كشتند. بسیاری از كســـان دیگر را نیز همین طور، بعضی را 
 صاحب باغ، فقط یک نفر دیگر 

زدند و بعضی را كشتند. 6
داشت كه بفرستد و اآن هم پســـر عزیز خودش بود. سرانجام 
او را فرســـتاد و پیش خود گفت: 'اآنها احترام پســـرم را نگاه 
 اّما باغبانان به یكدیگر گفتند: 'این وارث 

خواهند داشت.' 7
 پس 

است، بیایید او را بكشیم تا ِملک او مال خودمان بشود.' 8
پسر را گرفتند و او را كشـــتند و از تاكستان بیرون انداختند. 
 صاحب تاكستان چه خواهد كرد؟ او می اآید این باغبانان را 

9

 مگر در 
می کشد و تاكســـتان را به دیگران واگذار می کند. 10

كلـــام خـــدا نخوانده ایـــد:
'اآن ســـنگی كه معماران رد كردند،

به صورت ســـنگ اصلی بنا دراآمده اســـت،
این كار خداوند اســـت  11  

و به چشـــم ما عجیب می نماید!'«
 رهبران یهود در صدد براآمدند عیسی را دستگیر كنند، چون 

12

فهمیدند روی ســـخن او با اآنها بود، اّما از مردم می ترسیدند. 
پـــس او را تـــرک كردنـــد و رفتنـــد.

 سؤال دربارة پرداخت مالیات
(متّی ۱۵ :۲۲ -۲۲؛ لوقا ۲۰ :۲۰ -۲۶)

 عّده ای از فریسیان و طرفداران هیرودیس، فرستاده شدند 
13

 اآنها نزد او 
تا عیسی را با ســـؤالات خویش به دام بیندازند. 14

اآمده گفتند: »ای استاد می دانیم كه تو شخص درستی هستی 
و از كســـی طرفداری نمی کنی، چون به ظاهر اشخاص نگاه 
نمی کنی بلكه با راســـتی، راه خدا را تعلیم می دهی. اآیا دادن 
مالیات بـــه امپراتور روم جایز اســـت یا خیر؟ اآیـــا باید مالیات 
 عیسی به نیرنگ ایشان پی برد و فرمود: »چرا 

بدهیم یا نه؟« 15
 اآنها 

مرا امتحان می کنید؟ یک ســـّکۀ نقره بیاورید تا ببینم.« 16
برایش سکه ای اآوردند. او به ایشان فرمود: »نقش و عنوان چه 
كسی روی اآن است؟« جواب دادند: »نقش و عنوان قیصر.« 
 پس عیسی فرمود: »بسیار خوب، اآنچه مال قیصر است به 

17

قیصر و اآنچه مال خداست، به خدا بدهید.« و اآنان از سخنان 
او تعّجب كردند.
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 سؤال دربارة رستاخیز مردگان
(متّی ۲۳ :۲۲ -۳۳؛ لوقا ۲۷ :۲۰ -۴۰)

 بعد صدوقیان نزد او اآمدند. (این فرقه معتقد بودند كه پس از 
18

 »ای 
مرگ، رستاخیزی وجود ندارد.) اآنها از عیسی پرسیدند: 19

استاد، موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون 
فرزند باشـــد، برادرش موظّف است، اآن زن را بگیرد تا برای او 
 هفت برادر بودند، اولی زنی گرفت و بدون 

فرزندانی بیاورد. 20
 بعد دومی اآن زن را گرفت و او هم بدون فرزند مرد. 

فرزند مرد. 21
 تا بالاخره هر هفت نفر مردند و هیچ فرزندی 

همین طور سومی. 22
 در روز رستاخیز 

بجا نگذاشتند. بعد از همه، اآن زن هم مرد. 23
وقتی اآنها دوباره زنده می شوند او زن کدام یک از اآنها خواهد بود؟ 
 عیسی به ایشان فرمود: 

چون هر هفت نفر با او ازدواج كردند.« 24
»اآیا گمراهی شما به این علّت نیست كه نه از کتاب مقّدس خبر 
 وقتی مردگان قیام کنند، دیگر نه 

دارید و نه از قدرت خدا؟ 25
زن می گیرند و نه شوهر می کنند، بلكه مانند فرشتگان اآسمانی 
 و اّما دربارۀ قیامت مردگان، مگر تا به حال در 

خواهند بود. 26
كتاب موسی در داستان بوتۀ سوزان نخوانده اید كه خدا چطور 
با او صحبت كرد و فرمود: 'من خدای ابراهیم و خدای اسحاق 
 خدا، خدای مردگان نیست، بلكه 

و خدای یعقوب هستم.' 27
خدای زندگان است. شما سخت گمراه هستید.«

 فرمان بزرگ
(متّی ۳۴ :۲۲ -۴۰؛ لوقا ۲۵ :۱۰ -۲۸)

 یكی از علما كه بحث اآنان را شنید و پی برد كه عیسی 
28

جوابی عالی به اآنها داده است، جلو اآمد و پرسید: »مهمترین 
 عیسی جواب داد: »اول این 

حكم شریعت كدام اســـت؟« 29
است: ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما، خداوند یكتاست. 
 خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و 

30

 و دوم این است: همسایه ات 
تمام قدرت خود دوست بدار. 31

را مانند جان خود دوست بدار. هیچ فرمانی بزرگتر از این دو، 
 اآن شخص به او گفت: »ای استاد، درست 

وجود ندارد.« 32
است. حقیقت را فرمودی خدا یكی است و به جز او خدایی 
 و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام 

نیست 33
قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همۀ هدایای سوختنی 
 وقتی عیسی دید كه جوابی عاقلانه 

و قربانی ها بالاتر است.« 34
داده است، به او فرمود: »تو از پادشاهی خدا دور نیستی.« بعد 

از اآن دیگر كسی جرأت نمی کرد از عیسی سؤالی بكند.
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 داوود و مسیح
(متّی ۴۱ :۲۲ -۴۶؛ لوقا ۴۱ :۲۰ -۴۴)

 عیســـی ضمن تعالیم خود در معبـــد بزرگ چنین گفت: 
35

»علما چطور می توانند بگویند كه مســـیح، پسر داوود است؟ 
 درحالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت:

36

'خداوند به خداوند من گفت:
در دست راست من بنشین

تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.'
 پس وقتی خـــود داوود، او را خداوند می خواند، چطور او 

37

می تواند پسر داوود باشد؟«
 هشدار عیسى علیه معّلمین شریعت
(متّی ۱ :۲۳ -۳۶؛ لوقا ۴۵ :۲۰ -۴۷)

 عیسی 
جمعّیت كثیری با علاقه به سخنان او گوش می دادند. 38

در ضمـــن تعالیم خود به اآنها فرمود: »از علمایی كه دوســـت 
دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقۀ شدیدی به سلامهای 
 اآنها بهترین 

احترام اآمیز دیگران در بازارها دارند، برحذر باشید. 39
جاها را در کنیســـه ها و صدر مجالس را در مهمانی  ها اشغال 
 مال بیوه زنها را می بلعند و محض خودنمایی، نماز 

می کنند. 40
را طول می دهند. كیفر اآنها سخت تر خواهد بود.«

 هدیۀ یک بیوه زن
(لوقا ۱ :۲۱ -۴)

 عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد بزرگ نشسته بود و 
41

می دید كه چگونه اشخاص به اآن صندوق پول می ریختند. بسیاری 
 بیوه زن فقیری هم اآمد و دو 

از دولتمندان، پولهای زیادی دادند. 42
 عیسی 

سّکه كه تقریباً دو ریال می شد در صندوق انداخت. 43
شاگردان خود را نزد خود خواند و فرمود: »یقین بدانید كه این 
بیوه زن فقیر بیش از همۀ کسانی که در صندوق پول ریختند، پول 
 چون اآنها از اآنچه كه زیاد داشتند دادند، اّما او با 

داده است. 44
وجود تنگدستی، هرچه داشت یعنی تمام معاش خود را داد.«

 پیشگویى ویرانى معبد بزرگ
(متّی ۱ :۲۴ -۲؛ لوقا ۵ :۲۱ -۶)

 وقتی عیســـی از معبد بزرگ خارج می شـــد یکی از 13  
شـــاگردان به او گفت: »ای اســـتاد، به این سنگها 
 عیســـی به او فرمود: »این 

و ساختمانهای بزرگ نگاه كن.« 2
ساختمانهای بزرگ را می بینی؟ هیچ یک از سنگهای اآن روی سنگ 

دیگر باقی نخواهد ماند، بلكه همه زیر و رو خواهد شد.«
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 جور و جفا
(متّی ۳ :۲۴ -۱۴؛ لوقا ۷ :۲۱ -۱۹)

 وقتی عیســـی در كوه زیتون، روبه روی معبد بزرگ نشسته 
3

بود، پطرس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به 
 »به ما بگو ایـــن در چه وقت اتّفاق خواهد افتاد؟ 

او گفتند: 4
 عیسی 

علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟« 5
در جواب اآنها فرمود: »مواظب باشید كه كسی شما را گمراه 
 بسیاری به نام من اآمده خواهند گفت: 'من او هستم' 

نكند. 6
 وقتی صدای جنگ 

و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت. 7
را از نزدیک بشنوید و یا اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان 
برسد، هراسان نشـــوید. این چیزها باید اتّفاق بیفتد. اّما هنوز 
 ملّتی با ملّتی دیگر و مملكتی با مملكتی 

اآخر كار نیســـت. 8
دیگر جنگ خواهند كرد و در جاهای بسیار، زمین لرزه ها روی 
می دهد و خشکســـالی خواهد شـــد. این چیزها علایم شروع 
 اّما مواظب خودتان باشید، 

دردی مانند درد زایمان اســـت. 9
شما را برای محاكمه به شوراها خواهند كشانید و در کنیسه ها 
شلاّق خواهند زد. به خاطر من، شما را به حضور حكمرانان 
 اول 

و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل اآنها شهادت دهید. 10
 پس وقتی شما را دستگیر 

باید انجیل به تمام ملّتها برســـد. 11
می کنند و تســـلیم می نمایند، ناراحت نشـــوید كه چه بگویید 
بلكه اآنچه در اآن ســـاعت به وســـیلۀ روح القدس به شما گفته 
می شـــود، همان را بگویید. چون اوست كه سخن می گوید، 
 برادر، برادر را تســـلیم مرگ خواهد كرد و پدر، 

نه شـــما. 12
فرزند را. فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند كرد و اآنان 
 همۀ مردم به خاطر اینکه نام من بر 

را به كشتن خواهند داد. 13
شماست، از شما روی گردان خواهند شد. اّما هرکه تا به اآخر 

پایدار بماند، نجات خواهد یافت.
 مکروه ویرانى

(متّی ۱۵ :۲۴ -۲۸؛ لوقا ۲۰ :۲۱ -۲۴)

 »اّما هرگاه اآن مكروه ویرانی را در جایی که نباید باشـــد، 
14

مستقر ببینید (خواننده بداند مقصود چیست.) کسانی که در 
 اگر كسی در پشت بام 

یهودیه هستند، به کوهها فرار كنند. 15
خانه است، نباید برای بردن چیزی پایین بیاید و وارد خانه شود. 
 و اگر در مزرعه اســـت، نباید برای برداشتن لباس برگردد. 

16

 اآن روزها برای زنهای اآبســـتن و یا شیرده چقدر وحشتناک 
17

 دعا كنید كه این چیزها در زمستان پیش نیاید. 
خواهد بود! 18
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 زیرا در اآن روزها چنان مصیبتـــی روی خواهد نمود، كه از 
19

زمانی که خدا دنیا را اآفرید تا به حال، مثل اآن دیده نشـــده و 
 اگر خداوند اآن روزها را كوتاه 

دیگر هم دیده نخواهد شد. 20
نمی کرد، هیچ جانداری، جان سالم بدر نمی برد. اّما به خاطر 
 پس اگر 

برگزیدگان خـــود اآن روزها را كوتاه كرده اســـت. 21
كسی به شـــما بگوید: 'نگاه كن مسیح اینجا و یا اآنجاست!' 
 مسیح ها و انبیای دروغین ظهور خواهند كرد و 

باور نكنید. 22
چنان نشـــانه ها و معجزاتی خواهند نمود كه اگر ممكن باشد 
 مواظب خودتان باشید من 

برگزیدگان خدا را گمراه كنند. 23
شما را از همۀ این چیزها قبلاً باخبر کرده ام.

 آمدن پسر انسان
(متّی ۲۹ :۲۴ -۳۱؛ لوقا ۲۵ :۲۱ -۲۸)

 »اّما در اآن روزها بعد از اآن مصیبت ها، اآفتاب تاریک خواهد 
24

 ســـتاره ها از اآسمان فرو 
شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. 25

 اآن وقت 
خواهند ریخت و نیروهای اآسمان متزلزل خواهند شد. 26

پسر انسان را خواهند دید كه با قدرت عظیم و جاه و جلال، 
 او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان 

بر ابرها می اآید. 27
خود را از چهار گوشۀ عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین 

حدود اآسمان جمع خواهد كرد.
 درسى از درخت انجیر

(متّی ۳۲ :۲۴ -۳۵؛ لوقا ۲۹ :۲۱ -۳۳)

 »از درخت انجیر درس بگیرید: وقتی شـــاخه هایش سبز و 
28

شاداب می شوند و برگ می اآورند، می دانید كه تابستان نزدیک 
 به همان طریق وقتی وقوع این چیزها را ببینید، مطمئن 

است. 29
 یقین بدانید قبل از 

باشید كه نزدیک بلكه در اآستانۀ در است. 30
اینکه زندگی این نسل به سر اآید، همۀ این امور اتّفاق خواهد 
 اآســـمان و زمین از بین خواهد رفت، اّما سخنان من 

افتاد. 31
هرگز از بین نخواهد رفت.

 روز و ساعت نامعلوم
(متّی ۳۶ :۲۴ -۴۴)

 »اّما از اآن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد؛ نه فرشتگان 
32

 هوشیار و اآگاه 
اآسمان و نه پسر، فقط پدر از اآن اآگاه است. 33

 اآمدن اآن روز، 
باشید، شما نمی دانید اآن زمان چه وقتی می اآید. 34

مانند شخصی است كه به سفر رفته و خانۀ خود را به خادمان 
سپرده است تا هرکس كار خود را انجام دهد و به دربان سپرده 
 پس بیدار باشید چون نمی دانید 

است كه گوش به زنگ باشد. 35
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كه صاحب خانه كی می اآید. شب یا نصف شب، وقت سحر 
 مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. 

یا سپیده َدم. 36
 اآنچه را به شما می گویم، به همه می گویم: بیدار باشید.«

37

 توطئه علیه عیسى
(متّی ۱ :۲۶ -۵؛ لوقا ۱ :۲۲ -۲؛ یوحنا ۴۵ :۱۱ -۵۳)

 دو روز به عید فصح و عید فطیر مانده بود. سران 14  
كاهنان و علما در صدد بودند عیسی را مخفیانه 
 اآنها می گفتند: »این كار را 

دســـتگیر كرده و به قتل برسانند. 2
در روزهای عید نباید كرد، مبادا مردم اآشوب كنند.«

 تدهین عیسى در بیت عنیا
(متّی ۶ :۲۶ -۱۳؛ یوحنا ۱ :۱۲ -۸)

 وقتی عیسی در بیت عنیا در خانۀ شمعون جذامی بر سر سفره 
3

نشســـته بود، زنی با گلابدانی از ســـنگ مرمر، كه پر از عطر 
 گران قیمِت سنبل خالص بود، وارد شد و گلابدان را شكست و 
 بعضی از حاضران با عصبانّیت به 

عطر را بر سر عیسی ریخت. 4
 می شد اآن 

یكدیگر گفتند: »چرا باید این عطر این طور تلف شود؟ 5
را به بیش از سیصد سکۀ نقره فروخت و پولش را به فقرا داد.« 
 اّما عیسی فرمود: 

اآنها با خشونت به اآن زن اعتراض كردند. 6
»با او كاری نداشته باشید، چرا او را ناراحت می کنید؟ او كار 
 فقرا همیشه در بین شما خواهند 

خوبی برای من كرده است. 7
بود و هروقت بخواهید می توانید بـــه اآنها كمک كنید، اّما مرا 
 او اآنچه از دستش بر می  اآمد برای من 

همیشه نخواهید داشت. 8
كرد و با این عمل، بدن مرا پیش از وقت برای دفن اآماده كرده 
 یقین بدانید در هر جای عالم كه انجیل اعلام شود، 

اســـت. 9
اآنچه او كرده است، به یادبود او بیان خواهد شد.«

 همکارى یهودا در تسلیم عیسى
(متّی ۱۴ :۲۶ -۱۶؛ لوقا ۳ :۲۲ -۶)

 بعد از اآن یهودای اسخریوطی كه یکی از اآن دوازده حواری 
10

بود، نزد سران كاهنان رفت تا عیسی را به اآنها تسلیم نماید. 
 اآنها وقتی این را شنیدند، خوشحال شدند و به او وعدۀ پول 

11

دادند. یهودا به دنبال فرصت مناســـبی بود تا عیسی را تسلیم 
كند.

 صرف شام فصح با حواریون
(متّی ۱۷ :۲۶ -۲۵؛ لوقا ۷ :۲۲ -۱۴ و ۲۱ -۲۳ یوحنا ۲۱ :۱۳ -۳۰)

 در اولیـــن روز عید فطیر، یعنـــی در وقتی که قربانی عید را 
12

ذبح می کردند، شاگردان به عیسی گفتند: »در كجا می خواهی 
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 عیسی دو نفر از شاگردان 
شام فصح را برای تو اآماده كنیم؟« 13

خود را فرستاده به اآنها گفت: »به داخل شهر بروید، در اآنجا 
مردی را خواهید دید كه كوزۀ اآبی را حمل می کند. به دنبال 
 و به هرجا كه وارد شد، شما به صاحبخانه بگویید: 

او بروید 14
'استاد می گوید اآن اتاقی كه من با شاگردانم فصح را در اآنجا 
 او اتاق بزرگ و مفروشی را در 

خواهیم خورد كجاســـت؟' 15
طبقۀ دوم به شـــما نشان خواهد داد، در اآنجا برای ما تدارک 
 شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را اآن طوری که 

ببینید.« 16
او فرموده بود، مشـــاهده كردند و به این ترتیب تدارک فصح 
 وقتی شب شد، عیســـی با اآن دوازده حواری به 

را دیدند. 17
 موقعی که اآنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن 

اآنجا اآمد. 18
غذا بودند، عیســـی به اآنها فرمود: »یقیـــن بدانید كه یکی از 
 اآنها 

شما كه با من غذا می خورد، مرا تسلیم خواهد كرد.« 19
محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند: »اآیا اآن شخص من 
 عیســـی فرمود: »یکی از شما دوازده نفر است كه 

هستم؟« 20
 البتّه پسر انسان همان سرنوشتی را 

با من هم كاسه می باشد. 21
خواهد داشت كه در كلام خدا برای او تعیین شده است، اّما 
وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. 

برای اآن شخص بهتر بود كه اصلاً به دنیا نمی اآمد.«
 شام مقّدس خداوند

(متّی ۲۶ :۲۶ -۳۰؛ لوقا ۱۴ :۲۲ -۲۰؛ اول قرنتیان ۲۳ :۱۱ -۲۵)

 در موقع شام، عیسی نان را گرفت، و پس از شكرگزاری 
22

اآن را پاره کرد و به شاگردان داد و به اآنها فرمود: »بگیرید، این 
 بعد پیاله را گرفت و پس از شكرگزاری 

بدن من اســـت.« 23
 عیسی فرمود: »این است 

به اآنها داد و همه از اآن خوردند. 24
خون من كه برای بسیاری ریخته می شود و نشانۀ پیمان خدا با 
 یقین بدانید كه دیگر از میوۀ مو نخواهم خورد 

انسان است. 25
 بعد از 

تا اآن روزی كه در پادشاهی خدا اآن را تازه بخورم.« 26
خواندن سرود عید فصح، اآنها به كوه زیتون رفتند.

 پیشگویى انکار پطرس
(متّی ۳۱ :۲۶ -۳۵؛ لوقا ۳۱ :۲۲ -۳۴؛ یوحنا ۳۶ :۱۳ -۳۸)

 عیسی به شـــاگردان فرمود: »همۀ شما از من روی گردان 
27

خواهید شد، چون كلام خدا می فرماید: 'چوپان را خواهم زد و 
 اّما بعد از اآنكه دوباره زنده 

گوسفندان پراكنده خواهند شد.' 28
 پطرس به عیسی 

شوم، قبل از شما به جلیل خواهم رفت.« 29
گفت: »حتّی اگر همه تو را ترک كنند، من ترک نخواهم كرد.« 
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 عیســـی به او فرمود: »یقین بدان كه امروز و همین امشب 
30

قبل از اینكه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی 
 اّما او با اصرار جواب داد: »حتّی 

گفت كه مرا نمی شناسی.« 31
اگر لازم شـــود كه با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت كه تو را 

نمی شناسم.« همۀ شاگردان دیگر هم همین را گفتند.
 دعاى عیسى در جتسیمانى

(متّی ۳۶ :۲۶ -۴۶؛ لوقا ۳۹ :۲۲ -۴۶)

 وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان 
32

 و 
فرمود: »وقتی من دعا می کنم، شـــما در اینجا بنشینید.« 33

بعد پطرس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیسی كه بسیار 
 به ایشـــان فرمود: »از شّدت 

مضطرب و اآشـــفته شده بود، 34
غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم، شما اینجا بمانید و بیدار 
 عیسی كمی از اآنجا دور شد و به روی زمین افتاده 

باشید.« 35
دعا كرد، كه اگر ممكن باشد اآن ساعت پر درد و رنج نصیب 
 پس گفت: »ای پـــدر، همه چیز برای تو ممكن 

او نشـــود. 36
اســـت، این پیاله را از من دور ســـاز، اّما نه به خواست من، 
 عیســـی برگشـــت و ایشان را در خواب 

بلكه به ارادۀ تو.« 37
دید، پس به پطرس گفت: »ای شـــمعون، خواب هستی؟ اآیا 
 بیدار باشید و دعا 

نمی توانستی یک ســـاعت بیدار بمانی؟ 38
كنید تا از وسوسه ها به دور بمانید. روح مشتاق است اّما جسم 
 وقتی 

 عیسی بار دیگر رفت و همان دعا را كرد. 40
ناتوان.« 39

برگشت، باز هم اآنها را در خواب دید، اآنها گیج خواب بودند 
 عیسی بار سوم اآمد و 

و نمی دانستند چه جوابی به او بدهند. 41
به ایشان فرمود: »اآیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟ 
بس است! ساعت موعود رسیده است، اكنون پسر انسان به 
 برخیزید برویم، اآنكه مرا 

دست گناهكاران تسلیم می شود. 42
تسلیم می کند، الاآن می رسد.«

 بازداشت عیسى
(متّی ۴۷ :۲۶ -۵۶؛ لوقا ۴۷ :۲۲ -۵۳؛ یوحنا ۳ :۱۸ -۱۲)

 او هنـــوز صحبـــت می کرد كه ناگهـــان یهودا، یکی از 
43

اآن دوازده حواری، همراه با جمعّیتی كه همه با شمشـــیر و 
چماق مسلّح بودند، از طرف سران كاهنان و علما و مشایخ 
 تســـلیم كنندۀ او بـــه اآنان علامتی داده 

به اآنجا رســـیدند. 44
گفته بود: »کســـی را كه می بوسم، همان شخص است. او 
 پس همین که یهودا 

را بگیرید و با مراقبـــت كامل ببرید.« 45
به اآنجا رســـید، فوراً نزد عیسی رفت و گفت: »ای استاد.« 
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 اآنها عیســـی را گرفتند و محكم بستند. 
و او را بوســـید. 46

 یکی از حاضران شمشـــیر خود را كشید و به غلام كاهن 
47

 اّما عیســـی فرمود: 
اعظـــم حمله كرد و گوش او را برید. 48

»مگر من یاغی هســـتم كه با شمشیر و چماق برای دستگیر 
 من هـــر روز در معبد بزرگ در حضور 

كـــردن من اآمدید؟ 49
شـــما تعلیم می دادم و شـــما مرا دســـتگیر نكردید، اّما اآنچه 
 همۀ شـــاگردان او 

كلـــام خدا می فرماید باید تحّقق یابد.« 50
 جوانی كه فقط یک 

را ترک كردند و از اآنجـــا گریختند. 51
پارچۀ كتان به دور بدن خود پیچیده بود، به دنبال او رفت. 
 اّما او اآنچه بر تن داشـــت رها كرد 

اآنها او را هم گرفتند، 52
و عریـــان گریخـــت.

 عیسى در برابر شورا
(متّی ۵۷ :۲۶ -۶۸؛ لوقا ۵۴ :۲۲ -۵۵ و ۶۳ -۷۱؛ یوحنا ۱۳ :۱۸ -۱۴ و ۱۹ -۲۴)

 عیسی را به حضور كاهن اعظم بردند و همۀ سران كاهنان و 
53

 پطرس از دور به دنبال 
مشایخ و علما در اآنجا جمع شده بودند. 54

او اآمد و وارد محوطۀ خانۀ كاهن اعظم شد و بین خدمتكاران 
 سران كاهنان 

نشست و در كنار اآتش، خود را گرم می کرد. 55
و تمام شـــورای یهود، در صدد بودند كه مدركی علیه عیسی 
به دســـت اآورند تا حكم اعدامش را صادر نمایند، اّما مدركی 
 بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، 

به دست نیاوردند. 56
 عّده ای بلند شدند و 

اّما شهادتشان با یكدیگر سازگار نبود. 57
 »ما شنیدیم كه می گفت: 

به دروغ شـــهادت داده، گفتند: 58
من این معبد بزرگ را كه به دست انسان ساخته شده، خراب 
می کنم و در سه روز، معبد دیگری می سازم كه به دست انسان 
 ولی در این مورد هم شهادت های اآنها 

ساخته نشده باشد.« 59
 كاهن اعظم برخاست و در برابر همه از 

با هم سازگار نبود. 60
عیسی پرسید: »به این اتّهاماتی كه به تو نسبت می دهند، جوابی 
 اّما او ساكت بود و هیچ جوابی نمی داد. باز كاهن 

نمی دهی؟« 61
اعظم از او پرسید: »اآیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟« 
 عیسی گفت: »هستم و تو پسر انسان را خواهی دید كه در 

62

دســـِت راسِت خدای قادر نشسته و بر ابرهای اآسمان می اآید.« 
 كاهن اعظم، گریبان خود را چاک زد و گفت: »دیگر چه 

63

 شما این كفر را شنیدید. رأی 
احتیاجی به شـــاهدان هست؟ 64

 بعضی ها 
شما چیست؟« همه او را مستوجب اعدام دانستند. 65

اآب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت 
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او را می زدند و می گفتند: »از غیب بگو چه کســـی تو را زد؟« 
نگهبانان هم او را كتک زدند.

 پطرس عیسى را انکار مى کند
(متّی ۶۹ :۲۶ -۷۵؛ لوقا ۵۶ :۲۲ -۶۲؛ یوحنا ۱۵ :۱۸ -۱۸ و ۲۵ -۲۷)

 پطرس هنوز در محوطۀ پایین ســـاختمان بود كه یکی از 
66

 و او را دید كه خود را گرم می کند. 
كنیزان كاهن اعظم اآمد 67

به او خیره شد و گفت: »تو هم همراه عیسای ناصری بودی!« 
 پطرس منكر شده گفت: »من اصلاً نمی دانم و نمی فهمم تو 

68

چه می گویی.« بعد از اآن، او به داخل دالان رفت و در همان 
 اآن كنیز باز هم او را دید و به اطرافیان 

موقع خروس بانگ زد. 69
 پطرس باز هم انكار كرد. 

گفت: »این هم یكی از اآنهاست.« 70
كمی بعد، اطرافیان به پطرس گفتند: »تو حتماً یکی از اآنهایی، 
 اّما او به جان خود سوگند یاد كرد و 

چون اهل جلیل هستی.« 71
گفت: »من این شخص را كه شما درباره اش صحبت می کنید، 
 درست در همان وقت خروس برای دومین بار 

نمی شناسم.« 72
بانگ زد. پطرس به یاد اآورد كه عیسی به او فرموده بود: »پیش 
از اینكه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت 

كه مرا نمی شناسی.« و به گریه افتاد.
 عیسى در برابر پیالطس

(متّی ۱ :۲۷ -۲ و ۱۱ -۱۴؛ لوقا ۱ :۲۳ -۵؛ یوحنا ۲۸ :۱۸ -۳۸)

 همین که صبح شد، سران كاهنان به اتّفاق مشایخ 15  
و علما و تمام اعضای شـــورا، با عجله جلسه ای 
تشـــكیل دادند. اآنها عیســـی را با زنجیری بسته و به پیلاطس 
 پیلاطس از او پرســـید: »اآیا تو پادشـــاه یهود 

تحویل دادنـــد. 2
هســـتی؟« عیســـی جواب داد: »همان اســـت كه می گویی.« 
 پیلاطس 

 سران كاهنان، اتّهامات زیادی به او نسبت دادند. 4
3

باز از او پرسید: »جوابی نداری؟ ببین چه اتّهامات زیادی به تو 
 اّما عیسی جوابی نداد، به طوری که باعث 

نسبت می دهند.« 5
تعّجب پیلاطس شد.

 حکم اعدام عیسى
(متّی ۱۵ :۲۷ -۲۶؛ لوقا ۱۳ :۲۳ -۲۵؛ یوحنا ۳۹ :۱۸ -۱۶ :۱۹)

 در هر عید فصح پیلاطس بنا به خواهش مردم، یک زندانی 
6

 در اآن زمان مردی معروف به »باراباس« همراه 
را اآزاد می کرد. 7

با یاغیانی كه در یک اآشـــوب، مرتكب قتل شـــده بودند، در 
 مردم نـــزد پیلاطس رفتند و از او خواهش كردند 

زندان بود. 8
 پیلاطس از 

كه طبق معمول این كار را برایشـــان انجام دهد. 9
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ایشان پرســـید: »اآیا می خواهید، پادشاه یهود را برای شما اآزاد 
 چون او می دانســـت كه سران كاهنان از روی حسد 

كنم؟« 10
 اّما سران كاهنان مردم را تحریک 

عیسی را تسلیم کرده اند. 11
كردند كه از پیلاطس بخواهند »باراباس« را برایشان اآزاد كند. 
 پیلاطس بار دیگر به ایشـــان گفت: »پس با مردی كه او را 

12

 اآنها در جواب با فریاد 
پادشاه یهودیان می نامید، چه كنم؟« 13

 پیلاطس پرسید: »چرا؟ مرتكب چه 
گفتند: »مصلوبش كن.« 14

جنایتی شده است؟« اّما اآنان شدیدتر فریاد می زدند: »مصلوبش 
 پـــس پیلاطس كه مایل بود، مردم را راضی نگه دارد 

كن!« 15
»باراباس« را برای ایشان اآزاد كرد و دستور داد عیسی را تازیانه 

زده، بسپارند تا مصلوب شود.
 سربازان عیسى را مسخره مى کنند
(متّی ۲۷ :۲۷ -۳۱؛ یوحنا ۲ :۱۹ -۳)

 سربازان عیسی را به داخل محوطۀ كاخ فرمانداری بردند 
16

 اآنها ردای ارغوانی را به او 
و تمام گروهان را جمع كردند. 17

 و به 
پوشانیدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند 18

 و 
او ادای احترام كرده می گفتند: »سلام، ای پادشاه یهود.« 19

با چوب بر سرش می زدند و به رویش اآب دهان می انداختند. 
 وقتی تمسخرها تمام 

بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. 20
شد، اآنها لباس ارغوانی را از تنش دراآورده و لباسهای خودش را 

به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب كنند.
 عیسى بر روى صلیب

(متّی ۳۲ :۲۷ -۴۴؛ لوقا ۲۶ :۲۳ -۴۳؛ یوحنا ۱۷ :۱۹ -۲۷)

 اآنان شخصی را به نام شـــمعون اهل قیروان، پدر اسكندر 
21

و روفس كه از صحرا به شـــهر می اآمد و از اآنجا می گذشـــت، 
 اآنها عیسی را 

مجبور كردند كه صلیب عیسی را حمل كند. 22
به محلی به نام »جلجتا« كه معنی اآن »محل كاسۀ سر« است 
 به او شـــرابی دادند كه اآمیخته به دارویی به نام »ُمر« 

بردند. 23
 پس او را بر صلیب میخكوب 

بود، اّما او اآن را قبول نكرد. 24
كردند و لباسهایش را بین خود تقســـیم نمودند و برای تعیین 
 ساعت نُه صبح بود كه او را 

سهم هر یک، قرعه انداختند. 25
 تقصیرنامه ای به این شرح برایش نوشتند: 

مصلوب كردند. 26
 دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب كردند 

»پادشـــاه یهودیان« 27
 به 

یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. [28
این طریق اآن كلامی كه می گوید: از خطاكاران محسوب شد، 
 کسانی که از اآنجا می گذشتند، سرهایشان را 

تحّقق یافت.] 29
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تكان می دادند و با اهانت به عیسی می گفتند: »ای کسی که 
می خواستی معبد بزرگ را خراب كنی و در سه روز بسازی، 
 همچنین 

 حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده.« 31
30

سران كاهنان و علما نیز او را مسخره می کردند و به یكدیگر 
می گفتند: »دیگران را نجات می داد، اّما نمی تواند خود را نجات 
 حالا این مسیح، پادشاه اسرائیل، از صلیب پایین بیاید 

دهد. 32
تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم.« كسانی هم كه با او مصلوب 

شده بودند، به او اهانت می کردند.
 مرگ عیسى

(متّی ۴۵ :۲۷ -۵۶؛ لوقا ۴۴ :۲۳ -۴۹؛ یوحنا ۲۸ :۱۹ -۳۰)

 در وقت ظهر، تاریکی تمام اآن سرزمین را فراگرفت و تا سه 
33

 در ساعت سه بعد از ظهر، عیسی با 
ساعت ادامه داشت. 34

صدای بلند گفت: »ایلی، ایلی لما سبقتنی؟« یعنی »خدای من، 
 بعضی از حاضران وقتی 

خدای من، چرا مرا ترک كردی؟« 35
این را شنیدند، گفتند: »نگاه كنید! او الیاس را صدا می کند!« 
 یکی از اآنها دوید و اسفنجی را از شراب تُرشیده ُپر كرد و روی 

36

نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: »بگذارید ببینم، اآیا 
 عیسی فریاد بلندی كشید 

الیاس می اآید تا او را پایین بیاورد؟« 37
 پردۀ اندرون مقّدس معبد بزرگ از بالا تا پایین 

و جان داد. 38
 سروانی كه در مقابل عیسی ایستاده بود، وقتی 

دو تكه شد. 39
چگونگی مرگ او را دید، گفت: »حقیقتاً این مرد پســـر خدا 
 در اآنجا عّده ای زن هم بودند كه از دور نگاه می کردند 

بود.« 40
و در بین اآنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب كوچک و یوشا 
 این زنها وقتی عیسی در جلیل بود، 

و سالومه دیده می شدند. 41
به او گرویدند و او را كمک می کردند. بسیاری از زنهای دیگر 

نیز همراه او به اورشلیم اآمده بودند.
 کفن و دفن عیسى

(متّی ۵۷ :۲۷ -۶۱؛ لوقا ۵۰ :۲۳ -۵۶؛ یوحنا ۳۸ :۱۹ -۴۲)

 غروب همان روز كه روز تدارک، یعنی پیش از روز سبت 
42

 یوسف از اهل رامه، كه یکی از اعضای محترم شورای 
بود، 43

یهود و در انتظار ظهور پادشـــاهی خدا بود، با كمال شهامت 
 پیلاطس 

نزد پیلاطس رفت و جسد عیسی را از او خواست. 44
باور نمی کرد كه عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال 
ســـروانی كه مأمور مصلوب كردن عیســـی بود فرستاد و از او 
 وقتی پیلاطس از جانب 

پرسید: »اآیا او به همین زودی مرد؟« 45
سروان اطمینان یافت، به یوسف اجازه داد كه جنازه را ببرد. 
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 یوســـف، كتان لطیفی خرید و جنازه عیسی را پایین اآورد و 
46

در اآن پیچید و در مقبره ای كه از سنگ تراشیده شده بود، قرار 
 مریم مجدلیه و مریم 

داد و ســـنگی جلوی در اآن غلطانید. 47
مادر یوشا، دیدند كه عیسی كجا گذاشته شد.

 رستاخیز عیسى
(متّی ۱ :۲۸ -۸؛ لوقا ۱ :۲۴ -۱۲؛ یوحنا ۱ :۲۰ -۱۰)

 پس از پایان روز سبت، مریم مجدلیه، مریم مادر 16  
یعقوب و سالومه روغنهای معطّری خریدند تا بروند 
 و صبح زود روز یكشنبه، 

و بدن عیســـی را تدهین كنند. 2
 اآنها به 

درســـت بعد از طلوع اآفتاب، به ســـر قبر رفتنـــد. 3
یكدیگر می گفتند: »چه کســـی سنگ را برای ما از جلوی 
 وقتی خوب نگاه كردند، دیدند كه 

قبر خواهد غلطانید؟« 4
ســـنگ بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانیده شده است. 
 پس به داخل مقبره رفتند و در اآنجا مرد جوانی را دیدند كه 

5

در طرف راست نشسته و ردای سفید بلندی در برداشت. 
 اّما او به اآنان گفت: »تعّجب نكنید، 

اآنها متحّیـــر ماندند. 6
شما عیســـای ناصری مصلوب را می جویید. او زنده شده، 
دیگر در اینجا نیست، نگاه كنید اینجا، جایی است كه او 
 حالا بروید و به شاگردان او، همچنین 

را گذاشته بودند. 7
به پطرس بگویید كه او پیش از شـــما به جلیل خواهد رفت 
و همان طوری که خودش به شـــما فرمـــوده بود، او را در 
 اآنها از مقبره بیرون اآمدند و از سر قبر 

اآنجا خواهید دید.« 8
گریختند، چون ترس و وحشـــت اآنهـــا را فراگرفته بود و از 

ترس چیزی به کســـی نگفتند.
 ظهور عیسى به مریم مجدلیه

(متّی ۹ :۲۸ -۱۰؛ یوحنا ۱۱ :۲۰ -۱۸)

 عیسی پس از رستاخیز خود، در سحر گاه روز اول هفته قبل 
9

از همه به مریم مجدلیه كه هفـــت دیو از او بیرون كرده بود، 
 مریم رفت و این خبر را به شاگردان كه غمگین 

ظاهر شد. 10
 اّما اآنها باور نكردند كه عیسی زنده 

و گریان بودند، رسانید. 11
شده و به مریم ظاهر گشته است.

 ظهور عیسى به دو حوارى
(لوقا ۱۳ :۲۴ -۳۵)

 پس از اآن عیســـی به طرز دیگری به دو نفر از اآنها كه به 
12

 اآنان برگشتند و به سایرین 
بیرون شهر می رفتند، ظاهر شد. 13

خبر دادند، اّما اآنها حرف ایشان را باور نمی کردند.
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 ظهور عیسى به یازده حوارى
(متّی ۱۶ :۲۸ -۲۰؛ لوقا ۳۶ :۲۴ -۴۹؛ یوحنا 

۱۹ :۲۰ -۲۳؛ کارهای رسولان ۶ :۱ -۸)

 سرانجام عیسی به اآن یازده حواری، در وقتی که اآنها سر 
14

سفره نشسته بودند، ظاهر شد و بی ایمانی و سخت دلی اآنها را 
در نپذیرفتن گفتۀ کسانی که او را زنده دیده بودند، مورد سرزنش 
 پس به ایشان فرمود: »به تمام نقاط دنیا بروید و این 

قرار داد. 15
 کسی که ایمان می اآورد و 

مژده را به تمام مردم اعلام كنید. 16
تعمید می گیرد نجات خواهد یافت، اّما کسی که ایمان نیاورد، 
 به ایمانداران این نشانه های قدرت داده 

محكوم خواهد شد. 17
خواهد شد: اآنها با ذكر نام من دیوها را بیرون خواهند كرد، 
 اگر مارها را بگیرند و 

به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، 18
یا زهر بخورند به ایشان اآسیبی نخواهد رسید. دستهای خود را 

بر مریضان خواهند گذاشت و اآنان شفا خواهند یافت.«
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انجیل لوقا
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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انجیل لوقا
معّرفى کتاب

انجیل لوقا عیســـی را به عنوان منجی و نجات دهندۀ موعود 
بنی اسرائیل و نجات دهندۀ تمامی مردم جهان معّرفی می كند. 
لوقا گزارش می دهد كه عیســـی توسط روح خدا خوانده شده 
است تا اینكه خبرخوش را به مسكینان بشارت دهد. این انجیل 
همچنین توّجه خاصی نسبت به تمام مردم با هرگونه نیازمندی 
اآنها دارد. در این انجیل پیام  شادی اآفرین در ابتدا و انتهای اآن 
به خوبی مشاهده می شـــود. چه در موقع تولّد او و بشارتهای 
شـــاد و خوش، چه در موقع صعود او به اآســـمان و وعده های 
اآرامش و شـــادی. داستان رشد و توســـعۀ مسیحّیت در كتاب 
دیگری از این نویسنده، به نام (كارهای رسولان) اآمده است. 
در قسمت دوم و ششم (به تقسیم بندی كتاب رجوع كنید)، 
مطالبی اآمده اســـت كه فقط در این انجیل مشاهده می كنید، 
مانند، سرود فرشتگان و ملاقات شبانان از عیسی هنگام تولّد، 
عیسی پسر خردسال در معبد بزرگ، مثل سامری نیكو و پسر 
گمشـــده. در این انجیل اهمّیت خاصی به دعا، روح القدس 
و نقش زنها در رســـالت عیسی و بخشش گناهان توسط خدا 

داده شده است.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه1:1-4

تولّدوکودکییحییتعمیددهندهوعیسی5:1-52:2

رسالتیحیایتعمیددهنده1:3-20

تعمیدوآزمایشهایعیسی21:3-13:4

خدماتعمومیعیسیدرجلیل14:4-50:9

ازجلیلتااورشلیم51:9-27:19

هفتۀآخردراورشلیمواطرافآن28:19-56:23

رستاخیز،ظهوروصعودعیسی1:24-53
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مقّدمه

 تقدیم به عالیجناب تئوفیلوس:1  
تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی 
 و اآنچه را كه به 

كه در بین ما رخ داده است، اقدام کرده اند 2
وسیلۀ شاهدان عینی اّولیه و اعلام کنندگان اآن پیام به ما رسیده 
 من نیز به نوبۀ خود، به عنوان کسی که 

است به قلم اآورده اند. 3
جریان كامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررســـی كرده 
است، صلاح دیدم كه این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع 
 تا به حقیقت همۀ مطالبی كه از اآن اطّلاع 

برای تو بنویســـم 4
یافته ای، پی ببری.

خبر توّلد یحیى

 در زمان ســـلطنت هیرودیس، پادشـــاه یهودیـــه، كاهنی به 
5

نام زكریا از افراد گروه ابیا، زندگی می کرد. همســـر او نیز از 
 این دو نفر در نظر 

خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. 6
خدا درستكار بودند و بدون کوتاهی، كلّیۀ احكام و دستورات 
 اّما فرزندی نداشتند زیرا الیزابت 

خداوند را رعایت می کردند. 7
 چون نوبت خدمت روزانه 

نازا بود و هر دو سالخورده بودند. 8
در معبد بزرگ به گروه زكریا رسید، او به عنوان كاهن مشغول 
انجام وظایف خود شد. 9  طبق رسوم كاهنان قرعه به نام او دراآمد 
كه به داخل جایگاه مقّدس در معبد بزرگ وارد شود و ُبخور 
 در وقت سوزاندن ُبخور، تمام جماعت در بیرون 

بسوزاند. 10
 در اآنجا فرشتۀ خداوند 

ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. 11
 زكریا 

به او ظاهر شد و در سمت راست اآتشدان ُبخور ایستاد. 12
 اّما فرشته به او 

از دیدن این منظره تكانی خورد و ترســـید. 13
گفت: »ای زكریا نترس. دعاهای تو مستجاب شده و همسرت 
الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. 
 شادی و ســـرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولّد او 

14

 زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد 
شادمان خواهند شد. 15

بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای 
 و بسیاری از بنی اسرائیل را 

تولّد از روح القدس ُپر خواهد بود 16
 با روح و 

به سوی خداوند، خدای اآنان باز خواهد گردانید. 17
قدرت الیاس مانند پیشـــاهنگی در حضور خداوند قدم خواهد 
زد تا پدران و فرزندان را اآشتی دهد و سركشان را به راه نیكان 
 زكریا به 

اآورد و مردمانی مستعد برای خداوند اآماده سازد.« 18
فرشته گفت: »چطور می توانم این را باور كنم؟ من پیر هستم و 
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 فرشته به او پاسخ داد: »من جبرائیل 
زنم نیز سالخورده است.« 19

هستم كه در حضور خدا می ایســـتم و فرستاده شده ام تا با تو 
 پس توّجه كن: تو 

صحبت كنم و این مژده را به تو برسانم. 20
تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شـــد و نیروی تكلّم را از 
دست خواهی داد زیرا سخنان مرا كه در وقت مقّرر به حقیقت 
 جماعتی كه منتظر زكریا بودند 

خواهد پیوست باور نكردی.« 21
از اینكـــه او اآن همه در داخل جایگاه مقـــّدس در معبد بزرگ 
 وقتی بیرون اآمد و یارای سخن گفتن 

ماند، متعّجب گشتند. 22
نداشـــت، اآنان فهمیدند كه در داخل جایگاه مقّدس در معبد 
بزرگ رؤیایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند ایما 
 زكریا وقتی که دورۀ خدمت كهانت خود 

و اشاره می کرد. 23
 بعد 

را در معبد بزرگ به انجام رســـانید به خانه بازگشت. 24
از اآن همسرش الیزابت حامله شد و مّدت پنج ماه در خلوت 
 »ایـــن كار را خداوند برای 

به ســـر برد و با خود می گفت: 25
من كرده است و با این لطف خود، رسوایی مرا پیش مردم از 

میان برداشته است.«
خبر توّلد عیسى

 در ماه ششم، جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام 
26

 به نزد دختر باکره ای 
ناصره، كه در استان جلیل واقع است 27

كه در عقد مردی به نام یوسف - از خاندان داوود- بود، فرستاده 
 فرشته وارد شد و به او گفت: 

شد. نام این دختر مریم بود. 28
»سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست.« 
 اّما مریم از اآنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست 

29

 فرشته به او گفت: »ای مریم، 
كه معنی این سلام چیست. 30

 تو اآبستن خواهی 
نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. 31

 او 
شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. 32

بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملّقب خواهد شد. 
خداوند، خدا تخت پادشاهی جّدش داوود را به او عطا خواهد 
 او تا به ابد برخاندان یعقوب فرمانروایی خواهد كرد 

فرمود. 33
 مریم به فرشته 

و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.« 34
 فرشته 

گفت: »این چگونه ممكن است؟ من باکره هستم.« 35
به او پاسخ داد: »روح القدس بر تو خواهد اآمد و قدرت خدای 
متعال بر تو سایه خواهد افكند و به این سبب اآن نوزاد مقّدس، 
 بدان كه خویشاوند تو الیزابت 

پسر خدا نامیده خواهد شد. 36
در سن پیری پسری در رحم دارد و اآن کسی که نازا به حساب 
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 زیرا برای 
می اآمد اكنون شـــش ماه از حاملگی او می گذرد. 37

 مریم گفت: »باشد، من كنیز 
خدا هیچ چیز محال نیست.« 38

خداوند هستم، همان طور كه تو گفتی بشود.« و فرشته از نزد 
او رفت.

مالقات مریم با الیزابت

 در اآن روزها مریم عازم سفر شد و باشتاب به شهری واقع 
39

 او به خانۀ زكریا وارد شد و به 
در كوهســـتان یهودیه رفت. 40

 وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بّچه 
الیزابت سلام كرد. 41

 و با 
در َرحمش تكان خورد. الیزابت از روح القدس ُپر شد 42

صدای بلند گفت: »تو در بین زنها متبارک هستی و مبارک 
 من كیستم كه مادر خداوندم به دیدنم 

است ثمرۀ رحم تو. 43
 همین که سلام تو به گوش من رسید، بّچه از شادی در 

بیاید؟ 44
 خوشا به حال اآن زنی كه باور می کند 

رحم من تكان خورد. 45
که وعدۀ خداوند برای او به انجام خواهد رسید.«

سرود مریم

 مریم گفت:
46

»جان من خداوند را می  ستاید
و روح من در نجات دهندۀ من، خدا، شادی می کند،  47  

چون او به كنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است.  48  
از این پس همۀ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند،
زیرا اآن قادر مطلق كارهای بزرگی برای من كرده   49  

است.
نام او مقّدس است.

رحمت او پشت در پشت برای كسانی است كه از او   50  
می ترسند.

دست خداوند با قدرت كار كرده است،  51  
متكّبران را با خیالات دلشان تارومار كرده

و زورمندان را از تختهایشان به زیر افكنده  52  
و فروتنان را سربلند كرده است.

گرسنگان را با چیزهای نیكو سیر نموده  53  
و ثروتمندان را تهی دست روانه كرده است.

به خاطر محّبت پایدار خود،  54  
از بندۀ خود اسرائیل حمایت كرده است،

همان طور كه به اجداد ما یعنی به ابراهیم  55  
و به فرزندان او تا به ابد وعده داد.«
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 مریم در حدود ســـه ماه نزد الیزابـــت ماند و بعد به منزل 
56

خود بازگشت.
توّلد یحیى

 وقتی 
 وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا اآورد. 58

57

همسایگان و خویشاوندان او باخبر شدند كه خداوند چه لطف 
بزرگی در حق او كرده است مانند او شاد و خوشحال گشتند. 
 پس از یـــک هفته اآمدند تا نوزاد را ختنـــه نمایند و در نظر 

59

 اّما مادرش گفت: 
داشتند نام پدرش زكریا را بر او بگذارند. 60

 اآنها گفتند: »اّما در خاندان 
»خیر، نام او باید یحیی باشد.« 61

 و با اشاره از پدرش پرسیدند 
تو هیچ کس چنین نامی ندارد.« 62

 او تخته ای خواست و 
كه تصمیم او دربارۀ نام طفل چیست. 63

 ناگهان 
در برابر تعّجب همگی نوشت: »نام او یحیی است.« 64

 تمام همسایگان 
زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. 65

ترسیدند و كلّیۀ این اخبار در سرتاسر كوهستان یهودیه انتشار 
 همۀ کسانی که این موضوع را می شنیدند دربارۀ اآن 

یافت. 66
فكر می کردند و می گفتند: »این كودک چه خواهد شـــد؟ در 

واقع دست خداوند با اوست.«
نبّوت زکریا

 پدر او زكریا، از روح القدس ُپر شد و چنین نبّوت كرد:
67

»خداوند، خدای اسرائیل را سپاس باد.  68  
زیرا به یاری قوم خود اآمده و اآنان را رهایی داده است.

از خاندان بندۀ خود داوود،  69  
رهانندۀ نیرومندی بر افراشته است.

او از قدیم از زبان انبیای مقّدس خود وعده داد  70  
كه ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد  71  

و از دست همۀ کسانی که از ما نفرت دارند، اآزاد 
سازد

و با نیاکان ما به رحمت رفتار نماید  72  
و پیمان مقّدس خود را به خاطر اآورد.

برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد كرد  73  
كه ما را از دست دشمنان نجات دهد  74  

و عنایت فرماید كه او را بدون ترس
با پاكی و نیكی تا زنده ایم، عبادت نماییم.  75  

و تو، ای فرزند، نبِی خدای متعال نامیده خواهی شد،  76  
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زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت
تا راه او را اآماده سازی

و به قوم او خبر دهی  77  
كه با اآمرزش گناهانشان رستگار می شوند،

زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست  78  
كه خورشید صبحگاهی از اآسمان بر ما طلوع خواهد كرد

تا بر کسانی که در تاریكی و در سایۀ مرگ به سر   79  
می برند بتابد

و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت 
فرماید.«

 و اّما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی 
80

كه علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر می برد.
 توّلد عیسى

(متّی ۱۸ :۱ -۲۵)

 در اآن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر 2  
دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور اوغسطس صادر شد. 
 این اولین سرشماری بود و در اآن هنگام كرینیوس فرماندار كّل 

2

 پس برای انجام سرشماری هرکسی به شهر خود 
سوریه بود. 3

 و یوسف نیز از شهر ناصرۀ جلیل به یهودیه اآمد تا در 
می رفت 4

شهر داوود، كه بیت لحم نام داشت نامنویسی كند، زیرا او از 
 او مریم را كه در این موقع در عقد او و 

خاندان داوود بود. 5
 هنگامی که در اآنجا اقامت داشتند 

باردار بود همراه خود برد. 6
 و مریم اولین فرزند خود را كه پسر 

وقت تولّد طفل فرا رسید 7
بود به دنیا اآورد. او را در قنداق پیچیده در اآخوری خوابانید، 

زیرا در مسافرخانه جایی برای اآنان نبود.
چوپانان و فرشتگان

 در همان اطراف در میان مزارع، چوپانانی بودند كه در هنگام 
8

 فرشتۀ خداوند در برابر 
شب از گلّۀ خود نگهبانی می کردند. 9

ایشان ایستاد و شكوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید 
 اّما فرشته گفت: »نترسید، 

و ایشان سخت وحشت كردند. 10
من برای شما مژده ای دارم: شادی بزرگی شامل حال تمامی 
 امروز در شهر داوود نجات دهنده ای برای 

این قوم خواهد شد. 11
 نشانی اآن 

شما به دنیا اآمده است كه مسیح و خداوند است. 12
برای شـــما این است كه نوزاد را در قنداق پیچیده و در اآخور 
 ناگهان با اآن فرشته فوج بزرگی از 

خوابیده خواهید یافت.« 13
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سپاه اآسمانی ظاهر شـــد كه خدا را با حمد و ثنا می سراییدند 
و می گفتند:

»خدا را در برترین اآسمانها جلال  14  
و بر زمین در بین مردمی كه مورد پسند او می باشند 

صلح و سلامتی باد.«
 بعد از اآنكه فرشتگان اآنان را ترک كردند و به اآسمان رفتند، 

15

چوپانان به یكدیگر گفتند: »بیایید، به بیت لحم برویم و واقعه ای 
 پس 

را كه خداوند ما را از اآن اآگاه ســـاخته اســـت ببینیم.« 16
باشـــتاب رفتند و مریم و یوســـف و اآن كودک را كه در اآخور 
 وقتی كودک را دیدند اآنچه را كه 

خوابیده بود پیدا كردند. 17
 همۀ شنوندگان 

دربارۀ او به اآنان گفته شده بود بیان كردند. 18
 اّما مریم تمام 

از اآنچه چوپانان می گفتنـــد تعّجب می کردند. 19
این چیزها را به خاطر می سپرد و دربارۀ اآنها عمیقاً می اندیشید. 
 چوپانان برگشـــتند و به خاطر اآنچه شنیده و دیده بودند خدا 

20

را حمد و سپاس می گفتند، زیرا اآنچه به ایشان گفته شده بود 
اتّفاق افتاده بود.

نامگذارى عیسى

 یک هفته بعد كه وقت ختنۀ كودک فرا رسید او را عیسی 
21

نامیدند، همان نامی كه فرشـــته قبل از قرار گرفتن او در رحم 
تعیین كرده بود.

تقدیم عیسى در معبد بزرگ

 پس از اآنكه روزهای تطهیر را مطابق شریعت موسی پشت 
22

سر گذاردند كودک را به اورشلیم اآوردند تا به خداوند تقدیم 
 چنانکه در شـــریعت خداوند نوشـــته شـــده است: 

نمایند. 23
 و نیز طبق اآنچه 

نخستزادۀ مذکر از اآن خداوند شمرده می شود 24
در شریعت خداوند نوشته شـــده است قربانی ای تقدیم كنند. 

یعنی یک جفت کبوتر و یا دو جوجه قمری.
 در اورشـــلیم مـــردی به نام شـــمعون زندگـــی می کرد كه 

25

درستكار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد و 
 از طرف روح القدس به او الهام رسیده 

روح القدس بر او بود. 26
 او 

بود كه تا مســـیح موعود خداوند را نبیند، نخواهد مرد. 27
به هدایت روح به داخل معبد بزرگ اآمد و هنگامی که والدین 
عیســـی، طفل را به داخل اآوردند تا اآنچه را كه طبق شریعت 
 شمعون، طفل را در اآغوش گرفت 

مرسوم بود انجام دهند، 28
و خدا را حمدكنان گفت:
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»حال ای خداوند، بر طبق وعدۀ خود  29  
بنده ات را بسلامت مرّخص فرما

چون چشمانم نجات تو را دیده است،  30  
نجاتی كه تو در حضور همۀ ملّتها اآماده ساخته ای،  31  

نوری كه افكار ملل بیگانه را روشن سازد  32  
و مایۀ سربلندی قوم تو، اسرائیل گردد.«

 پـــدر و مادر اآن طفل از اآنچه دربارۀ او گفته شـــد متحّیر 
33

 شمعون برای اآنان دعای خیر كرد و به مریم مادر 
گشتند. 34

عیسی، گفت: »این كودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری 
در اسرائیل تعیین شده است و نشانه ای است كه در ردكردن 
 افكار پنهانی عّدۀ كثیری اآشكار خواهد شد و در دل تو 

او 35
نیز خنجری فرو خواهد رفت.«

 در اآنجا، همچنین زنی نبّیه به نام حنا زندگی می کرد كه 
36

دختر فنوئیل از طایفۀ اشـــیر بود، او زنی بود بسیار سالخورده، 
كه بعد از ازدواج، مّدت هفت سال با شوهرش زندگی كرده 
 و بعد از اآن هشتاد و چهار سال بیوه مانده بود. او هرگز از 

37

معبد بزرگ خارج نمی شد بلكه شـــب و روز با نماز و روزه، 
 او در همان موقع جلو اآمد، به درگاه 

خدا را عبادت می کرد. 38
خدا شكرگزاری نمود و برای همۀ کسانی که در انتظار نجات 

اورشلیم بودند، دربارۀ اآن طفل صحبت كرد.
بازگشت به ناصره

 بعد از اآنكه همۀ كارهایی را كه در شریعت خداوند مقّرر 
39

 و 
است انجام دادند، به شهر خود، ناصرۀ جلیل برگشتند. 40

كودک سرشـــار از حكمت، بزرگ و قوی می گشت و لطف 
خدا با او بود.

عیسى نوجوان در معبد بزرگ

 والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم می رفتند. 
41

 وقتی او به دوازده سالگی رسید اآنها طبق معمول برای اآن عید 
42

 وقتی روزهای عید به پایان رسید و اآنان عازم 
به اآنجا رفتند. 43

شهر خود شدند، عیسی نوجوان در اورشلیم ماند ولی والدینش 
 و به گمان اینكه او در بین كاروان است 

این را نمی دانستند 44
یک روز تمام به ســـفر ادامه دادند و اآن وقت در میان دوستان 
 چون او را پیدا 

و خویشان خود به جستجوی او پرداختند. 45
 بعد 

نكردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. 46
از سه روز او را در معبد بزرگ پیدا كردند - درحالی كه در میان 
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معلّمان نشســـته بود و به اآنان گوش می داد و از ایشان سؤال 
 همۀ شنوندگان از هوش او و از پاسخهایی كه می داد 

می کرد. 47
 والدین عیســـی از دیدن او تعّجب كردند 

در حیرت بودند. 48
و مادرش به او گفت: »پســـرم، چرا با ما چنین كردی؟ من و 

پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو می گشتیم.«
 او گفت: »برای چه دنبال من می گشتید؟ مگر نمی دانستید 

49

 اّما اآنان نفهمیدند 
كه من موظّف هستم در خانۀ پدرم باشم؟« 50

كه مقصود او چیست.
 عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع اآنان بود. مادرش 

51

 عیسی در 
همۀ این چیزها را در دل خود نگاه می داشـــت. 52

حكمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود.
 پیام یحیى

(متّی ۱ :۳ -۱۲؛ مرقس ۱ :۱ -۸؛ یوحنا ۱۹ :۱ -۲۸)

 در پانزدهمین ســـال حكومت طیبریوس قیصر، وقتی 3  
پنطیوس پیلاطس فرماندار یهودیه و هیرودیس، حاكم 
استان جلیل و برادرش فیلیُپس، حاكم استانهای ایتوریه و نواحی 
 یعنی در زمانی که حنا 

ترخونیتس، و لیسانیوس حاكم اآبلیه بود، 2
و قیافا كاهنان اعظم بودند، كلام خدا در بیابان به یحیی پسر 
 او به تمام نواحی اطراف رود اردن می رفت و اعلام 

زكریا رسید. 3
می کرد كه مردم توبه كنند و برای اآمرزش گناهان خود تعمید 

 همچنان که در كتاب اشعیای نبی اآمده است:
بگیرند. 4

»شخصی در بیابان فریاد می زند:
راهی برای خداوند اآماده سازید،

طریق او را راست نمایید.
دّره ها پر شوند،  5  

کوهها و تّپه ها صاف گردند،
کجی ها راست خواهند شد

راههای ناهموار هموار خواهند گشت
و همۀ اآدمیان نجات خدا را خواهند دید.«  6  

 انبوه مردم می اآمدند تا از دست یحیای تعمید بگیرند. او به 
7

ایشان گفت: »ای مارها، چه كسی شما را اآگاه ساخت تا از 
 پس توبۀ خود را با ثمراتی كه 

خشم و غضب اآینده بگریزید؟ 8
به بار می اآورید، نشان دهید و پیش خود نگویید كه ما پدری 
مانند ابراهیم داریم. بدانید كه خدا قادر اســـت از این سنگها 
 تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته 

فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. 9
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شده و هر درختی كه میوۀ خوب به بار نیاورد، بریده و در اآتش 
افكنده خواهد شد.«

 او پاسخ 
 مردم از او پرسیدند: »پس تكلیف ما چیست؟« 11

10

داد: »اآن کســـی که دو پیراهـــن دارد، باید یكـــی از اآنها را به 
کسی که ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد، باید همچنین كند.« 
 باجگیـــران هم برای گرفتن تعمید اآمدند و از او پرســـیدند: 

12

 به ایشان گفت: »بیش از 
»ای اســـتاد، ما چه باید بكنیم؟« 13

 سپاهیان هم پرسیدند: »ما 
اآنچه مقّرر شـــده مطالبه نكنید.« 14

چه  كنیم؟« به اآنان گفت: »از كسی بزور پول نگیرید و تهمت 
ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید.«

 مردم در انتظار به ســـر می بردند و از یكدیگر می پرسیدند 
15

 اّما او چنین جواب 
كه اآیا یحیی مســـیح موعود است یا نه. 16

داد: »من شـــما را با اآب تعمید می دهم اّما كسی خواهد اآمد 
كه از من تواناتر اســـت و من لایق اآن نیستم كه بند كفش او 
را باز كنم. او شما را با روح القدس و اآتش تعمید خواهد داد. 
 او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک كند 

17

و گندم را در انبار جمع نماید، اّما كاه را در اآتشـــی خاموش 
نشدنی، خواهد سوزانید.«

 یحیی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق می کرد 
18

 اّما هیرودیس، كه بر سر موضوع 
و به اآنها بشـــارت می داد 19

زن برادرش هیرودیا و خلافکاریهای دیگر خود مورد ســـرزنش 
 با انداختـــن یحیی به زندان مرتكب 

یحیی واقع شـــده بود، 20
كاری بدتر از همه شد.

 تعمید گرفتن عیسى
(متّی ۱۳ :۳ -۱۷؛ مرقس ۹ :۱ -۱۱)

 پس از اآنكه همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و 
21

 و روح القدس به 
به دعا مشغول بود كه اآسمان گشوده شد 22

صورت كبوتری بر او نازل شـــد و صدایی از اآسمان اآمد: »تو 
پسر عزیز من هستی. از تو خشنودم.«
 شجره نامۀ عیسى
(متّی ۱ :۱ -۱۷)

 وقتی عیسی مأموریت خود را شروع كرد در حدود سی سال 
23

از عمرش گذشته بود و برحسب تصّور مردم او پسر یوسف بود و 
 پسر َمتات، پسر لاوی، پسر ِملكی، پسر ینا، 

یوسف پسر هالی، 24
 پسر َمتاتیا، پسر اآموس، پسر ناحوم، پسر ِحسلی، 

پسر یوسف، 25
 پسر مأت، پسر َمتاتیا، پسر ِشمعی، پسر یوسف، 

پسر نَجی، 26
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 پسر یوحنا، پسر ریسا، پسر زروبابل، پسر شالتیئیل، 
پسر یهودا، 27

 پسر ِملكی، پسر اَدی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، 
پسر نیری، 28

 پسر یوسی، پسر الیعزر، پسر یوریم، پسر َمتات، پسر 
پسر عیر، 29

 پسر َشمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر 
لاوی، 30

 پسر ِملیا، پسر مینان، پسر َمتاتا، پسر ناتان، پسر داوود، 
ایلیاقیم، 31

 پسر َیسی، پسر عوبید، پسر بوعز، پسر َشلمون، پسر نَحشون، 
32

 پسر عمیناداب، پسر ارام، پسر َحصرون، پسر فارص، پسر یهودا، 
33

 پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور، 
34

 پسر 
 پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر صالح، 36

35

 پسر 
قینان، پسر ارفكشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لاَمک، 37

 پسر 
متوشالَح، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر َمهلئیل، پسر قینان، 38

انوش، پسر شیث، پسر اآدم بود و اآدم از خدا بود.
 آزمایشها

(متّی ۱ :۴ -۱۱؛ مرقس ۱۲ :۱ -۱۳)

 عیسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح 4  
 و در اآنجا ابلیس او را مّدت 

خدا او را به بیابانها برد 2
چهل روز با وسوسه ها اآزمایش می کرد. او در اآن روزها چیزی 

نخورد و سرانجام گرسنه شد.
 ابلیس به او گفت: »اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ 

3

 عیسی پاسخ داد: »در کتاب مقّدس نوشته 
بگو تا نان شود.« 4

 بعد 
شده است كه زندگی انسان فقط بسته به نان نیست.« 5

ابلیس او را به بالای كوهی برد و در یک چشم به هم زدن تمام 
 و گفت: »تمامی اختیارات این 

ممالک دنیا را به او نشان داد 6
قلمرو و همۀ شكوه و جلال اآن را به تو خواهم بخشید، زیرا در 
اختیار من است و من می توانم اآن را به هرکه بخواهم ببخشم. 

 اگر تو مرا سجده كنی، صاحب همۀ اآن خواهی شد.«
7

 عیسی به او پاسخ داد: »در کتاب مقّدس نوشته شده است: 
8

'تو بایـــد خداوند، خدای خود را ســـجده كنـــی و فقط او را 
خدمت نمایی.'«

 ســـپس ابلیس او را به اورشلیم برد و بر كنگرۀ معبد بزرگ 
9

قرار داد و به او گفت: »اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا 
 زیرا در کتاب مقّدس نوشـــته شده است: 'او 

به پایین بینداز، 10
به فرشـــتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت كنند.' 
 و نیز نوشته شده است: 'تو را در دستهای خود نگاه خواهند 

11

داشت، مبادا پایت به سنگی بخورد.'«
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 عیسی به او پاســـخ داد: »کتاب مقّدس همچنین می گوید 
12

 ابلیس پس از 
كه 'نباید خداوند، خدای خود را بیازمایی.'« 13

اآنكه تمام وسوسه های خود را به پایان رسانید مّدتی او را تنها 
گذاشت.

 آغاز کار عیسى در جلیل
(متّی ۱۲ :۴ -۱۷؛ مرقس ۱۴ :۱ -۱۵)

 عیســـی با قدرت روح القدس به اســـتان جلیل برگشت و 
14

 در کنیسه های 
شـــهرت او سرتاسر اآن ناحیه را ُپر ســـاخت. 15
اآنان تعلیم می داد و همۀ مردم او را می ستودند.

 مردم ناصره عیسى را رد مى کنند
(متّی ۵۳ :۱۳ -۵۸؛ مرقس ۱ :۶ -۶)

 به این ترتیب به شـــهر ناصره، جایی که در اآن بزرگ شده 
16

بود، اآمد و در روز ســـبت طبق معمول به كنیسه رفت و برای 
 طومار اشعیای نبی را به او دادند. 

قرائت كلام خدا برخاست. 17
طومار را باز كرد و اآن قسمتی را یافت كه می فرماید:

»روح خداوند بر من است،  18  
او مرا مسح كرده است
تا به بینوایان مژده دهم.

مرا فرستاده است تا اآزادی اسیران و بینایی كوران
و رهایی ستمدیدگان را اعلام كنم

و سال فرخندۀ خداوند را اعلام نمایم.«  19  
 طومار را پیچید و به سرپرســـت كنیســـه داد و نشست. 

20

 او شروع 
در كنیســـه تمام چشم ها به او دوخته شده بود. 21

به صحبت كرد و به ایشان گفت: »امروز هنگامی که گوش 
 همۀ حاضران او 

می دادید این نوشته به حقیقت پیوست.« 22
را تحسین می کردند و از كلمات فیض بخشی كه می گفت، 
تعّجب می  نمودند. اآنها می گفتند: »مگر این مرد پسر یوسف 
 عیســـی گفت: »بدون شـــک در مورد من این 

نیســـت؟« 23
ضرب المثـــل را خواهیـــد گفت كه ای طبیب خود را شـــفا 
بده. شما همچنین خواهید گفت كه ما شرح همۀ كارهایی 
را كـــه تو در كفرناحوم کرده ای شـــنیده ایم، همان كارها را 
 عیسی ادامه داد و گفت: »در 

در شـــهر خود انجام بده.« 24
 یقین 

واقـــع هیچ نبی ای در شـــهر خود پذیرفته نمی شـــود. 25
بدانید، در زمان الیاس كه مّدت سه سال و شش ماه اآسمان 
بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین به وجود اآمد، بیوه 
 با وجود این الیاس نزد 

زنهای بسیاری در اسرائیل بودند. 26
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هیچ یک از اآنان فرســـتاده نشـــد، مگر نزد بیوه زنی در شهر 
 همین طور در زمان الیشـــع نبی، جذامیان 

صرفه صیدون. 27
بســـیاری در اســـرائیل بودند ولی هیچ كدام از اآنان جز نعمان 
 از شنیدن این سخن همۀ حاضران 

سریانی شـــفا نیافت.« 28
 اآنها برخاستند و او را از شهر 

در كنیسه غضبناک شدند. 29
بیرون كردند و به لب تّپه ای كه شـــهر بر روی اآن بنا شـــده 
 اّما او از میان اآنان 

بـــود بردند تا او را به پایین بیندازنـــد. 30
گذشـــت و رفت.

 شفاى یک دیوزده
(مرقس ۲۱ :۱ -۲۸)

 عیسی به كفرناحوم كه یكی از شهرهای جلیل است اآمد 
31

 مردم از تعالیم او تعّجب 
و مردم را در روز سبت تعلیم داد. 32

 در كنیسه مردی 
كردند، زیرا كلام او با قدرت ادا می شد. 33

حضور داشت كه دارای روح دیو پلید بود. او با صدای بلند 
 »ای عیســـای ناصری، با ما چـــه کار داری؟ اآیا 

فریـــاد زد: 34
اآمده ای ما را نابود كنی؟ تو را خوب می شناسم ای پاک مرد 
 عیسی او را ســـرزنش كرد و فرمود: »ساكت شو و 

خدا.« 35
از او بیرون بیا.« روح دیو پلید پس از اآنكه اآن مرد را در برابر 
مردم بـــه زمین كوبید، بدون اآنكه به او اآســـیبی برســـاند او را 
 همه متحّیر شدند و به یكدیگر می گفتند: »این 

ترک كرد. 36
چه نوع فرمانی اســـت؟ به ارواح پلید با اختیار و اقتدار فرمان 
 به این ترتیب شهرت او در 

می دهد و اآنها بیرون می روند.« 37
تمام اآن نواحی پیچید.

 شفاى دردمندان
(متّی ۱۴ :۸ -۱۷؛ مرقس ۲۹ :۱ -۳۴)

 عیســـی از كنیســـه بیرون اآمد و به خانۀ شمعون رفت. 
38

مادرزن شمعون به تب شدیدی مبتلا بود. از عیسی خواستند 
 عیســـی بر بالین او ایســـتاد و با 

كـــه به او كمک نماید. 39
پرخاش به تب فرمان داد و تب او قطع شـــد و اآن زن فوراً 
 هنگام غروب 

برخاست و به پذیرایی اآنان مشغول شـــد. 40
همۀ کســـانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشـــتند 
اآنان را نزد عیســـی اآوردند و او دســـت خود را بر یک یک 
 دیوها هم از عّدۀ زیادی 

اآنان گذاشت و اآنان را شفا داد. 41
بیرون اآمدند و فریاد می زدند: »تو پســـر خدا هســـتی«، اّما 
او اآنها را سرزنش می کرد و اجازه نمی داد حرف بزنند زیرا 

اآنها می دانســـتند كه او مســـیح موعود اســـت.
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 عیسى در کنایس موعظه مى کند
(مرقس ۳۵ :۱ -۳۹)

 وقتی ســـپیدۀ صبح دمید، عیسی از شهر خارج شد 
42

ّما مردم به ســـراغ او رفتند و  و به جای خلوتی رفت. ا
وقتی بـــه جایی که او بود رســـیدند، ســـعی می کردند از 
باید  او گفت: »من  ّمـــا   ا

43 نمایند.  او جلوگیـــری  رفتن 
مژدۀ پادشـــاهی خدا را به شـــهرهای دیگر هم برســـانم 
 به 

44 انجـــام همین كار فرســـتاده شـــده ام.«  برای  چون 
پیام خود را در کنیســـه های یهودیه اعلام  او  ترتیب  این 

می کرد.
 انتخاب شاگردان

(متّی ۱۸ :۴ -۲۲؛ مرقس ۱۶ :۱ -۲۰)

 یک روز عیســـی در كنار دریاچۀ جنیســـارت ایستاده 5  
بود و مـــردم به طرف او هجـــوم اآورده بودند تا كلام 
 عیســـی ملاحظه كرد كه دو 

خدا را از زبان او بشـــنوند. 2
قایق در اآنجا لنگر انداخته اند و ماهیگیران پیاده شده بودند 
 عیســـی به یكی از قایقها كه 

تا تورهای خود را بشـــویند. 3
متعلّق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا كرد كه كمی 
از ســـاحل دور شـــود و درحالی که در قایق نشسته بود، به 
 در پایان صحبت به شمعون گفت: 

تعلیم مردم پرداخت. 4
»به قســـمت های عمیق اآب بران و تورهایتان را برای صید 
 شمعون جواب داد: »ای استاد، ما تمام 

به اآب بیندازید.« 5
شب زحمت كشیدیم و اصلاً چیزی نگرفتیم، اّما حالا كه 
 اآنها چنین كردند 

تو می فرمایی، من تورها را می انـــدازم.« 6
و اآن قدر ماهی صید كردند كه نزدیک بود تورهایشـــان پاره 
 پس به همكاران خود كه در قایق دیگر بودند اشاره 

شود. 7
كردند كه به كمک اآنان بیایند. ایشان اآمدند و هر دو قایق 
را از ماهی پر كردند به طوری که نزدیک بود غرق شوند. 
 وقتی شمعون پطرس متوّجه شد كه چه اتّفاقی افتاده است، 

8

پیش عیسی زانو زد و عرض كرد: »ای خداوند، از نزد من 
 او و همۀ همكارانش از صیدی 

برو چون من خطـــاكارم.« 9
 همكاران او یعقوب و یوحنا، 

كه شده بود، متحّیر بودند. 10
پسران ِزبدی نیز همان حال را داشـــتند. عیسی به شمعون 
فرمود: »نترس؛ از ایـــن پس مردم را صیـــد خواهی كرد.« 
 به محض اینكه قایقها را به خشـــكی اآوردند، همه چیز را 

11

رهـــا كردنـــد و بـــه دنبـــال او رفتنـــد.
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 شفاى یک جذامى
(متّی ۱ :۸ -۴؛ مرقس ۴۰ :۱ -۴۵)

 روزی عیسی در شهری بود، از قضا مردی جذامی در اآنجا 
12

حضور داشت. وقتی اآن جذامی عیسی را دید به پای او افتاد 
و از او كمک خواسته گفت: »ای اآقا، اگر بخواهی می توانی 
 عیسی دست خود را دراز كرد، او را لمس 

مرا پاک كنی.« 13
نمود و فرمود: »می خواهم، پاک شو.« فوراً جذام او بر طرف 
 عیسی به او امر فرمود كه این موضوع را به كسی نگوید 

شد. 14
و افزود: »اّما برو خود را به كاهن نشـــان بده و به خاطر پاک 
شـــدنت قربانی ای را كه موسی معّین نموده است، تقدیم كن 
 اّما عیسی بیش از پیش در تمام 

تا برای همه مدركی باشد.« 15
اآن نواحی شهرت یافت و عّدۀ زیادی گرد اآمدند تا سخنان او 
 اّما او به خارج 

را بشنوند و از نا خوشی های خود شفا یابند، 16
از شهر می رفت تا در تنهایی دعا كند.
 شفاى یک مفلوج

(متّی ۱ :۹ -۸؛ مرقس ۱ :۲ -۱۲)

 روزی عیسی مشـــغول تعلیم بود و پیروان فرقۀ فریسی و 
17

اآموزگاران شریعت كه از تمام روســـتاهای جلیل و از یهودیه 
و اورشـــلیم اآمده بودند، در اطراف او نشســـته بودند و او با 
 در این هنگام چند 

قدرت خداوند بیماران را شفا می داد. 18
مرد دیده شـــدند كه مفلوجی را روی تختی می اآوردند. اآنها 
ســـعی می کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیســـی به 
 اّما به علّت كثرت جمعّیت نتوانستند راهی 

زمین بگذارند. 19
پیدا كنند كه او را به داخل اآوردنـــد. بنابراین به بام رفتند و 
او را با تشک از میان سفالهای ســـقف پایین گذاشتند و در 
 عیسی وقتی ایمان 

وسط جمعّیت در برابر عیسی قرار دادند. 20
اآنها را دید فرمود: »ای دوســـت، گناهان تو بخشیده شد.« 
 علما و فریســـیان به یكدیگر می گفتند: »این كیســـت كه 

21

حرفهای كفراآمیز می زند؟ چه کسی جز خدا می تواند گناهان 
 اّما عیسی افكار اآنان را درک كرد و در جواب 

را ببخشد؟« 22
 اآیا 

فرمود: »چرا چنین افكاری را در ذهن خود می پرورانید؟ 23
گفتن اینكه گناهان تو بخشـــیده شد، اآســـانتر است یا گفتن 
 اّما برای اینكه بدانید پسر انسان 

اینكه بلند شو و راه برو؟ 24
در روی زمین قدرت و اختیار اآمرزیـــدن گناهان را دارد، به 
اآن مرد مفلوج گفت: به تو می گویم بلند شو، تشک خود را 
 او فوراً پیش چشم اآنان روی پاهای 

بردار و به خانه برو.« 25
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خود برخاست، تشكی را كه روی اآن خوابیده بود برداشت 
 همه غرق در حیرت 

و خدا را حمدگویان به خانه رفت. 26
شـــدند و خدا را حمـــد كردند و با تـــرس می گفتند: »امروز 

چیزهـــای عجیبـــی دیدیـــم.«
 دعوت الوى

(متّی ۹ :۹ -۱۳؛ مرقس ۱۳ :۲ -۱۷)

 بعد از اآنكه عیســـی بیرون رفت متوّجـــه باجگیری به نام 
27

لاوی شد كه در محل دریافت باج نشسته بود. به او فرمود: 
 او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به 

»به دنبال من بیا.« 28
 لاوی برای عیسی در خانۀ خود مهمانی بزرگی 

دنبال او رفت. 29
ترتیب داد. عّدۀ زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی 
 فریسیان و علمای اآنها 

و شاگردانش سر سفره نشسته بودند. 30
از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند: »چرا شما با باجگیران 
 عیسی به اآنان جواب 

و خطاكاران می خورید و می نوشید؟« 31
 من 

داد: »تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلكه بیماران. 32
نیامده ام تـــا پرهیزکاران را به توبه دعوت كنـــم بلكه اآمده ام تا 

خطا كاران را دعوت نمایم.«
 دربارة روزه

(متّی ۱۴ :۹ -۱۷؛ مرقس ۱۸ :۲ -۲۲)

 اآنـــان بـــه او گفتند: »شـــاگردان یحیـــی اغلب اوقات 
33

روزه می گیرند و نماز می گزارند، شـــاگردان فریســـیان هم، 
چنین می کنند، اّما شـــاگردان تو می خورند و می نوشـــند.« 
 عیسی به ایشـــان پاسخ داد »اآیا شـــما می توانید دوستان 

34

داماد را درحالی که داماد با ایشـــان اســـت به روزه گرفتن 
 اّما زمانی می اآید كه داماد از ایشـــان گرفته 

مجبور كنید؟ 35
خواهد شد، در اآن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت.« 
 همچنین برای اآنان این َمَثل را بیان فرمود: »هیچ کس از 

36

یک لباس نو تکه ای پاره نمی کند تا با اآن لباس كهنه ای را 
وصلـــه كند. اگر چنین كند، هم اآن لباس نو پاره می شـــود 
 همچنین 

و هم وصلۀ نو مناســـب لباس كهنـــه نیســـت. 37
هیچ کس شـــراب تازه را در مشـــكهای كهنه نمی ریزد. اگر 
بریزد، شـــراب تازه مشـــکها را می تركاند، شـــراب به هدر 
 اآری، باید 

می رود و مشـــكها نیز از بین خواهند رفـــت. 38
 هیچ کس پس از 

شراب تازه را در مشـــكهای نو ریخت. 39
نوشیدن شراب كهنه، شراب تازه نمی خواهد چون می گوید 

كه شـــراب كهنه بهتر اســـت.«
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 کار در روز سبت
(متّی ۱ :۱۲ -۸؛ مرقس ۲۳ :۲ -۲۸)

 یـــک روز ســـبت عیســـی از میان كشـــتزارهای گندم 6  
می گذشت. شاگردان او خوشه های گندم را می چیدند 
 بعضی 

و در كف دستهای خود پاک می کردند و می خوردند. 2
از فریسیان گفتند: »چرا شما كاری را كه در روز سبت جایز 
 عیسی پاسخ داد: »مگر نخوانده اید 

نیست انجام می دهید؟« 3
 او 

داوود در وقتی که خود و یارانش گرســـنه بودند چه كرد؟ 4
به خانۀ خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد 
و به یـــاران خود نیز داد، درصورتی که خـــوردن اآن نانها برای 
 همچنین به ایشان فرمود: 

هیچ کس جز كاهنان جایز نیست.« 5
»پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است.«

 شفا در روز سبت
(متّی ۹ :۱۲ -۱۴؛ مرقس ۱ :۳ -۶)

 عیسی در روز سبت دیگری به كنیسه رفت و مشغول تعلیم 
6

شـــد. از قضا مردی در اآنجا حضور داشت كه دست راستش 
 علما و فریسیان مواظب بودند كه ببینند اآیا 

خشک شده بود. 7
عیسی او را در روز سبت شفا خواهد داد تا مدركی علیه او به 
 اّما عیسی به افكار اآنان پی برد و به مردی كه 

دست اآورند. 8
دستش خشک شده بود فرمود: »بلند شو و در وسط بایست.« 
 عیسی به ایشان فرمود: »سؤالی 

او برخاست و اآنجا ایســـتاد. 9
از شما دارم: اآیا در روز ســـبت، نیكی كردن رواست یا بدی 
 دور تا 

كردن؟ جان انســـان را نجات دادن یا نابود كردن؟« 10
دور به همۀ اآنها نگاه كرد و به اآن مرد فرمود: »دستت را دراز 
 اّما اآنان 

كن.« او دست خود را دراز كرد و دستش خوب شد. 11
بسیار خشمگین شده در میان خودشان به گفت وگو پرداختند 

كه با عیسی چه می توانند بكنند.
 انتخاب حواریون

(متّی ۱ :۱۰ -۴؛ مرقس ۱۳ :۳ -۱۹)

 در اآن روزها عیسی برای دعا به كوهستان رفت و شب را 
12

 وقتی سپیدۀ صبح دمید 
با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید. 13

شاگردان خود را احضار كرد و از میان اآنان، دوازده نفر را انتخاب 
 شمعون كه به او لقب پطرس داد 

كرد و اآنها را رسولان نامید: 14
 متّی و 

و اندریاس برادر او، یعقوب و یوحنا، فیلیُپس و بارتولما، 15
توما، یعقوب پسر حلفی و شمعون معروف به فدایی، یهودا پسر 

 و یهودای اسخریوطی كه خائن از كار دراآمد.
یعقوب 16
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 در خدمت مردم
(متّی ۲۳ :۴ -۲۵)

 عیسی با اآنان از كوه پایین اآمد و در زمین همواری ایستاد. 
17

اجتماع بزرگی از شاگردان او و گروه كثیری از تمام نقاط یهودیه 
 اآنها اآمده 

و اورشلیم و اطراف صور و صیدون حضور داشتند. 18
بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. اآن 
 و هر كسی در 

کسانی که گرفتار ارواح پلید بودند، شفا یافتند 19
میان جمعّیت سعی می کرد دست خود را به عیسی بزند چون 

قدرتی كه از او صادر می شد، همه را شفا می داد.
 ستایش و نکوهش

(متّی ۱ :۵ -۱۲)

 بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت:
20

»خوشا به حال شما كه فقیرید،
پادشاهی خدا از اآن شماست.

»خوشا به حال شما كه اكنون گرسنه اید،  21  
شما سیر خواهید شد.

خوشا به حال شما كه اكنون اشک می  ریزید،
شما خندان خواهید شد.

 »خوشا به حال شـــما هرگاه به خاطر پسر انسان، مردم از 
22

شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون كنند و به شما 
 در اآن روز شاد باشید 

اهانت كنند و یا به شما بد بگویند. 23
و از خوشـــی پایكوبی كنید چون بدون شک پاداش سرشاری 
در عالم بالا خواهید داشـــت زیرا نیاکان ایشان نیز درست به 

همین طور با انبیا رفتار می کردند.
»اّما وای به حال شما ثروتمندان،  24  

شما روزهای كامرانی خود را پشت سر گذاشته اید.
وای به حال شما كه اكنون سیر هستید،  25  

گرسنگی خواهید كشید.
وای به حال شما كه اكنون می خندید،

شما ماتم خواهید گرفت و اشک خواهید ریخت.
 »وای به حال شما وقتی همه از شما تعریف می کنند. نیاکان 

26

ایشان درست همین كار را با انبیای دروغین كردند.
 مهربانى با دشمنان

(متّی ۳۸ :۵ -۴۸؛ ۱۲ :۷ الف)

 »اّما به شما كه سخن مرا می شنوید می گویم: به دشمنان 
27

خود محّبت نمایید، به اآنانی كه از شما متنّفرند نیكی كنید. 
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 برای اآنانی كه به شما دشنام می دهند دعای خیر كنید. برای 
28

 وقتی كسی 
اآنانی كه با شـــما بدرفتاری می کنند دعا كنید. 29

به صورت تو می زنـــد طرف دیگر صورت خود را هم پیش او 
ببر. وقتی كسی قبای تو را می برد بگذار پیراهنت را هم ببرد. 
 به هرکه چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی كسی اآنچه را 

30

 با دیگران اآن چنان 
كه مال توست می برد اآن را مطالبه نكن. 31

رفتار كنید كه می خواهید اآنها با شما رفتار كنند.
 »اگر فقط كسانی را دوست بدارید كه شما را دوست دارند 

32

برای شما چه افتخاری دارد؟ حتّی خطاكاران هم دوستداران 
 و اگر فقط به کسانی که به شما 

خود را دوست می دارند. 33
نیكی می کنند نیكی كنید برای شما چه افتخاری دارد؟ چون 
 و اگر فقط به كســـی قرض 

خطاكاران هم چنین می کنند. 34
بدهید كه توقّع پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای شما 
دارد؟ حتّی خطاكاران هم، اگر بدانند تمام اآن را پس خواهند 
 اّما شما به دشمنان 

گرفت، به یكدیگر قرض خواهند داد. 35
خود محّبت نمایید و نیكـــی كنید و بدون توقّع عوض، قرض 
بدهید كه پاداش سرشـــاری خواهید داشت و فرزندان خدای 
متعال خواهید بود، زیرا او نســـبت به ناسپاسان و خطاكاران 
 پس همان طور كه پدر شما رحیم است رحیم 

مهربان است. 36
باشید.

 قضاوت دربارة دیگران
(متّی ۱ :۷ -۵)

 »دربارۀ دیگران قضاوت نكنید تا خود مورد قضاوت قرار 
37

نگیرید. محكوم نكنید تا محكوم نشوید. دیگران را ببخشید تا 
 بدهید كه به شما داده خواهد شد، پیمانۀ 

بخشیده شوید. 38
درست و فشرده و تكان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته 
خواهد شد، زیرا با هر پیمانه ای كه به دیگران بدهید با همان 

پیمانه، عوض خواهید گرفت.«
 همچنین َمَثلی برای ایشـــان اآورد: »اآیا یک كور می تواند 

39

عصاكش كور دیگری باشـــد؟ مگر هر دو در گودال نخواهند 
 شاگرد بالاتر از استاد خود نیست اّما وقتی تحصیلات 

افتاد؟ 40
خود را به پایان برساند به پایۀ استادش خواهد رسید.

 »چرا به پركاهی كه در چشم برادرت هست نگاه می کنی 
41

 چطور 
و هیچ در فكر تیری كه در چشم خود داری نیستی؟ 42

می توانی به برادرت بگویی 'ای برادر، اجازه بده اآن پر كاه را 
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از چشمت بیرون بیاورم'، درصورتی كه تیر داخل چشم خود 
را نمی بینی؟ ای ریاكار، اول تیر را از چشـــم خود بیرون بیاور 
اآن وقت درســـت خواهی دید كه پر كاه را از چشـــم برادرت 

بیرون بیاوری.
 شناسایى درخت

(متّی ۱۶ :۷ -۲۰؛ ۳۳ :۱۲ -۳۵)

 »هرگز درخت خوب میوۀ بد و یا درخت بد میوۀ خوب به 
43

 هر درختی از میوه اش شناخته می شود. از 
بار نیاورده است، 44

بوته های خار، انجیر جمع نمی کنند و از خارُبن انگور نمی چینند. 
 مرد نیكو از خزانۀ نیـــک درون خود نیكی به بار می اآورد و 

45

مرد بد از خزانۀ بد درون خود بدی به بار می اآورد، چون زبان 
از اآنچه دل را پر ساخته است سخن می گوید.

 دو خانه
(متّی ۲۴ :۷ -۲۷)

 »چرا پیوسته به من خداوندا  خداوندا می گویید ولی اآنچه 
46

 هرکه نزد من بیاید 
را كه به شما می گویم انجام نمی دهید؟ 47

و اآنچه را كه می گویم بشنود و به اآنها عمل كند به شما نشان 
 او مانند اآن مردی است كه 

می دهم مانند چه كسی است. 48
برای ســـاختن خانۀ خود، زمین را عمیق كرد و شالودۀ اآن را 
روی سنگ قرار داد. وقتی سیل اآمد، رودخانه طغیان كرد و به 
اآن خانه زد اّما نتوانست اآن را از جا بكند چون محكم ساخته 
 اّما هرکه ســـخنان مرا بشنود و به اآن عمل نكند 

شده بود. 49
مانند مردی اســـت كه خانۀ خود را روی خاِک بدون شالوده 
بنا كرد. به محض اینكه ســـیل به اآن خانه زد خانه فروریخت 

و به كلّی ویران شد!«
 شفاى غالم افسر رومى

(متّی ۵ :۸ -۱۳)

 وقتی عیسی تمام این سخنان را به مردم گفت به شهر 7  
 سروانی در اآنجا خادمی داشت كه 

كفرناحوم رفت. 2
در نظرش بسیار گرامی بود. این خادم بیمار شد و نزدیک بود 
 اآن سروان دربارۀ عیسی چیزهایی شنیده بود. پس عّده ای 

بمیرد. 3
از رهبران یهود را نزد او فرســـتاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و 
 ایشـــان نزد عیسی اآمدند و با اصرار و 

غلامش را شفا دهد. 4
 چون ملّت ما را 

التماس گفتند: »او سزاوار این لطف توست 5
 عیسی 

دوست دارد و او بود كه كنیسه را برای ما ساخت.« 6
با اآنان به راه افتاد و وقتی به نزدیکی های خانه رسید، اآن سروان 
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دوستانی را با این پیغام فرستاد كه: »ای اآقا بیش از این به خودت 
زحمت نده. من لایق اآن نیســـتم كه تو به زیر ســـقف خانه ام 
 و به همین سبب بود كه روی اآن را نداشتم شخصاً به 

بیایی 7
خدمت تو بیایم فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، 
 زیرا من خود مأمور هســـتم و سربازانی هم تحت فرمان خود 

8

دارم و به یكی می گویم 'برو' می رود و به دیگری 'بیا' می اآید و 
 عیســـی 

به غلام می گویم 'فلان كار را بكن،' البتّه می کند.« 9
وقتی این را شـــنید تعّجب كرد و به جمعّیتی كه پشت سرش 
می اآمدند رو كرد و فرمود: »بدانید كه من حتّی در اسرائیل هم، 
 قاصدان به خانه برگشتند و غلام را 

چنین ایمانی ندیده ام.« 10
سالم و تندرست یافتند.

زنده کردن پسر یک بیوه زن

 فردای اآن روز عیسی با شـــاگردان خود به اتّفاق جمعّیت 
11

 همین که به دروازۀ شهر 
زیادی به شهری به نام نائین رفت. 12

رسید با تشییع جنازه ای روبه رو شـــد. شخصی كه مرده بود، 
پسر یگانۀ یک بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه اآن زن 
 وقتی عیسی خداوند اآن مادر را دید، دلش به حال 

بودند. 13
 عیسی جلوتر رفت 

او سوخت و فرمود: »دیگر گریه نكن.« 14
و دســـت خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را 
می بردند، ایستادند. عیســـی فرمود: »ای جوان به تو می گویم 
 اآن مرده نشست و شروع به صحبت كرد عیسی او 

برخیز.« 15
 همه ترسیدند و خدا را تمجید كرده 

را به مادرش باز گردانید. 16
گفتند: »نبِی بزرگی در میان ما ظهور كرده است.« و همچنین 
 خبر اآنچه 

می گفتند: »خدا به قوم خود توّجه نموده است.« 17
كه عیسی كرده بود در سراسر استان یهودیه و همۀ اطراف اآن 

منتشر شد.
 سؤال یحیى

(متّی ۲ :۱۱ -۱۹)

 یحیی نیز به وســـیلۀ شاگردان خود از همۀ این امور باخبر 
18

 و اآنها را با این پیغام، 
شـــد. دو نفر از ایشان را احضار كرد 19

نزد عیسی خداوند فرستاد: »اآیا تو اآن كسی هستی كه قرار است 
 اآن دو نفر نزد عیسی اآمدند و 

بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟« 20
عرض كردند: »یحیی تعمید دهنده، ما را نزد تو فرستاده است 
تا بداند: اآیا تو اآن كسی هستی كه قرار است بیاید یا باید منتظر 
 همان ساعت عیسی عّدۀ كثیری را كه گرفتار 

دیگری باشیم؟« 21
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ناخوشـــی ها، بلاها و ارواح پلید بودند، شفا داد و به نابینایان 
 بعد به ایشان پاسخ داد: »بروید و اآنچه 

زیادی بینایی بخشید. 22
را كه دیده و شنیده اید به یحیی بگویید كه چگونه كوران بینا، 
لنگان خرامان، جذامیان پاک، كرها شنوا و مردگان برخیزانیده 
 خوشا به حال کسی که 

می شوند و به بینوایان مژده می رسد. 23
 بعد از اآنكه قاصدان یحیی رفتند 

دربارۀ من شـــک نكند.« 24
عیسی دربارۀ او برای مردم شـــروع به صحبت كرد و گفت: 
»وقتی به بیابان رفتید انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نِی نیزاری 
 برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با 

كه از باد می لرزد؟ 25
لباسهای حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی كه لباسهای زیبا 
می پوشند و زندگانی پر تجّملی دارند در قصرها به سر می برند. 
 پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک نبی؟ اآری، بدانید 

26

 او مردی است كه کتاب مقّدس درباره اش 
از نبی هم بالاتر. 27

می فرماید: 'این است قاصد من كه پیشاپیش تو می فرستم. او 
 بدانید كه كسی 

راه تو را پیش پایت اآماده خواهد ساخت.' 28
بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این، كوچكترین 
 همۀ مردم و از 

شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است.« 29
جمله باجگیران، سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینكه از 
دست یحیی، تعمید گرفته بودند، خدا را برای عدالتش شكر 
 اّما فریســـیان و معلّمان شریعت كه تعمید یحیی 

می کردند. 30
را قبول نكرده بودند، نقشه ای را كه خدا برای اآنان داشت رد 
 »مردم این زمانه را به چه چیز می توانم تشبیه كنم؟ 

كردند. 31
 مانند كودكانی هســـتند كه در بازار 

اآنان به چـــه می مانند؟ 32
می نشینند و بر سر هم فریاد می کشند و می گویند: 'برای شما 
 مقصود 

نی زدیم نرقصیدید! نوحه گری كردیم، گریه نكردید!' 33
این است كه یحیای تعمید دهنده اآمد كه نه نان می خورد و نه 
 پسر انسان 

شراب می نوشید و شما می گفتید: 'او دیو دارد' 34
اآمد، او هم می خورد، هم می نوشـــد و شـــما می گویید: 'نگاه 
كنید، یک اآدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و خطاكاران!' 
 با وجود این، درســـتی حكمت خدایی به وسیلۀ کسانی که 

35

اآن را پذیرفته  اند، به ثبوت می رسد.«
در خانۀ شمعون فریسى

 یكی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا دعوت كرد. 
36

 در اآن 
او به خانۀ اآن فریسی رفت و بر سر سفره نشســـت. 37

شهر زن گناهکاری زندگی می کرد. چون او شنید كه عیسی 
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در خانۀ اآن فریسی غذا می خورد در گلابدانی سنگی، روغنی 
 پشت سر عیســـی و كنار پاهای او قرار گرفت 

معطّر اآورد. 38
و گریه می کرد. چون اشكهایش پاهای عیسی را تر كرد، اآنها 
را با گیسوان خود خشک نمود و پاهای عیسی را می بوسید و 
 وقتی میزبان یعنی اآن فریســـی این را 

به اآنها روغن می مالید. 39
دید پیش خود گفت: »اگر این مرد واقعاً نبی بود، می دانست 
این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است، او 
 عیسی به فریسی گفت: »شمعون، 

یک زن بدكاره است.« 40
 فرمود: 

مطلبی دارم برایت بگویم.« گفت: »بفرما، استاد.« 41
»دو نفر از شـــخصی وام گرفته بودند، یكی به او پانصد سّکۀ 
 چون هیچ یک 

نقره بدهكار بود و دیگری پنجاه سّکۀ نقره. 42
از اآن دو نفر چیزی نداشت كه به او بدهد، طلبكار هر دو را 
بخشـــید. حالا کدام یک از اآن دو او را بیشتر دوست خواهد 
 شـــمعون جواب داد: »گمان می کنم اآن کسی که 

داشت؟« 43
بیشتر به او بخشیده شد.« عیسی فرمود: »قضاوت تو درست 
 و سپس رو به اآن زن كرد و به شمعون فرمود: »این زن 

است.« 44
را می بینی؟ من به خانۀ تو اآمدم و تو برای پاهایم اآب نیاوردی. 
اّما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود 
 تو هیچ مرا نبوسیدی اّما این زن از وقتی که من 

خشک كرد. 45
 تو به سر من 

وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست برنمی دارد. 46
 بنابراین 

روغن نزدی اّما او به پاهای من روغن معطّر مالید. 47
بدان كه محّبت فراوان او نشـــان می دهد كه گناهان بسیارش 
اآمرزیده شده است و کسی که كم بخشیده شده باشد، كم محّبت 
 بعد به اآن زن فرمود: »گناهان تو بخشیده شده 

می نماید.« 48
 سایر مهمانان از یكدیگر می پرسیدند: »این كیست 

است.« 49
 اّما عیسی به اآن زن فرمود: 

كه حتّی گناهان را هم می اآمرزد؟« 50
»ایمان تو، تو را نجات داده است، بسلامت برو.«

زنان همراه عیسى

 بعد از اآن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می گشت 8  
 دوازده حواری 

و مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 2
و عّده ای از زنانی كه از ارواح پلید و ناخوشـــی ها رهایی یافته 
بودند با او همراه بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه كه از 
 یونا همسر خوزا مباشر هیرودیس 

او هفت دیو بیرون اآمده بود، 3
و سوســـن و بسیاری كســـان دیگر. این زنها از اموال خود به 

عیسی و شاگردانش كمک می کردند.
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 َمَثل برزگر
(متّی ۱ :۱۳ -۱۹؛ مرقس ۱ :۴ -۹)

 وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی اآمدند و جمعّیت 
4

 »برزگری 
زیادی در اطراف او جمع شد، عیسی َمَثلی زده گفت: 5

برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید، مقداری از اآن در 
 مقداری 

گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان اآنها را خوردند. 6
هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از اآنكه رشد كرد به خاطر کمی 
 بعضی از بذرها داخل خارها افتاد و خارها 

رطوبت خشک شد. 7
 بعضی از بذرها در خاک 

با اآنها رشد كرده اآنها را خفه نمود. 8
خوب افتادند و رشد كردند و صد برابر ثمر اآوردند.« این را فرمود 

و با صدای بلند گفت: »اگر گوش شنوا دارید، بشنوید.«
 مقصود از بکار بردن َمَثل

(متّی ۱۰ :۱۳ -۱۷؛ مرقس ۱۰ :۴ -۱۲)

 فرمود: 
 شاگردان عیسی معنی این َمَثل را از او پرسیدند. 10

9

»درک اسرار پادشاهی خدا به شـــما عطا شده است، اّما این 
مطالب برای دیگران در قالب َمَثل بیان می شـــود تا نگاه كنند 

اّما چیزی نبینند، بشنوند اّما چیزی نفهمند.
 تفسیر َمَثل برزگر

(متّی ۱۸ :۱۳ -۲۳؛ مرقس ۱۳ :۴ -۲۰)

 »معنی و مفهوم این َمَثل از این قرار است: دانه، كلام خداست. 
11

 دانه هایی كه در گذرگاه افتادند كسانی هستند كه اآن را می شنوند و 
12

سپس ابلیس می اآید و كلام را از دلهایشان می رباید مبادا ایمان بیاورند 
 دانه های كاشته شده در سنگلاخ به كسانی می ماند 

و نجات یابند. 13
كه وقتی كلام را می شنوند با شادی می پذیرند اّما كلام در اآنان ریشه 
نمی دواند. مدّتی ایمان دارند اّما در وقت اآزمایشهای سخت از میدان 
 دانه هایی كه در میان خارها افتادند بر كسانی دلالت 

بدر می روند. 14
می کند كه كلام خدا را می شنوند اّما با گذشت زمان، نگرانی های دنیا 
و مال و ثروت و خوشی های زندگی، كلام را در اآنها خفه می کند و 
هیچ گونه ثمری نمی اآورند. 15 اّما دانه هایی كه در خاک خوب افتادند 
بر كسانی دلالت دارد كه كلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند 

و اآن را نگه می دارند و با پشتكار، ثمرات فراوان به بار می اآورند.
 َمَثل چراغ

(مرقس ۲۱ :۴ -۲۵)

 »هیچ کس چراغ را روشـــن نمی کند تا اآن را زیر ســـرپوش 
16

بگذارد یا زیر تخت بگذارد. برعکـــس، اآن را روی چراغپایه 
می گذارد تا هرکه وارد شود، نور اآن را ببیند.
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 »زیرا هرچه پنهان باشد اآشكار می شود و هرچه زیر سرپوش 
17

باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود.
 »پس مواظب باشـــید كه چطور می شنوید زیرا به کسی که 

18

دارد بیشتر داده خواهد شد، اّما اآن کس كه ندارد حتّی اآنچه را 
كه به گمان خود دارد از دست خواهد داد.«

 مادر و برادران عیسى
(متّی ۴۶ :۱۲ -۵۰؛ مرقس ۳۱ :۳ -۳۵)

 مادر و برادران عیســـی به ســـراغ او اآمدند، اّما به ســـبب 
19

 به او گفتند: »مادر و 
زیادی جمعّیت نتوانستند به او برسند. 20

 عیسی 
برادرانت بیرون ایستاده اند و می خواهند تو را ببینند.« 21

پاسخ داد: »مادر من و برادران من اآنانی هستند كه كلام خدا 
را می شنوند و اآن را بجا می اآورند.«

 آرامش در دریاى توفانى
(متّی ۲۳ :۸ -۲۷؛ مرقس ۳۵ :۴ -۴۱)

 در یكی از اآن روزها عیســـی با شاگردان خود سوار قایق 
22

شـــد و به اآنان فرمود: »به طرف دیگر دریا برویم.« اآنها به راه 
 و وقتی قایق در حركت بود عیسی به خواب رفت. 

افتادند 23
در این وقت توفان ســـختی در دریا پدید اآمد. اآب، قایق را پر 
 نزد او رفتند 

می ساخت و اآنان در خطر بزرگی افتاده بودند. 24
و بیدارش كرده گفتند: »ای اســـتاد، ای استاد، چیزی نمانده 
كه ما از بین برویم.« او از خواب برخاست و با تندی به باد و 
اآبهای توفانی فرمان سكوت داد. توفان فرو نشست و همه جا 
 عیسی از اآنان پرسید: »ایمانتان كجاست؟« اآنان با 

اآرام شد. 25
حالت ترس و تعّجب به یكدیگر می گفتند: »این مرد كیست 
كه به باد و اآب فرمان می دهد و اآنها از او اطاعت می کنند؟«

 شفاى دیوانه
(متّی ۲۸ :۸ -۳۴؛ مرقس ۱ :۵ -۲۰)

 به این ترتیب در ســـرزمین جدریان كه مقابل استان جلیل 
26

 همین که عیسی قدم به ساحل 
است به خشكی رســـیدند. 27

گذاشت با مردی از اهالی اآن شهر روبه رو شد كه گرفتار دیوها 
بود. مّدتی دراز نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی كرده 
 به محض اینکه 

بود بلكه در میان گورســـتان به سر می برد. 28
عیســـی را دید فریاد كرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند 
گفت: »ای عیسی، پسر خدای متعال از من چه می خواهی؟ 
 زیرا عیســـی به روح 

از تو التماس می کنم، مرا عذاب نده« 29
پلید فرمان داده بود كه از اآن مرد بیرون بیاید. اآن دیو بارها بر 
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او حمله ور شـــده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها 
محكم نگاه داشته بودند، اّما هربار زنجیرها را پاره می کرد و 
 عیسی از او پرسید: »اسم 

اآن دیو او را به بیابانها می کشانید. 30
تو چیســـت؟« جواب داد: »ســـپاه« و این به اآن سبب بود كه 
 دیوها 

دیوهای بسیاری او را به تصّرف خود دراآورده بودند. 31
از عیســـی تقاضا کردند كـــه اآنها را به چاه بی انتها نفرســـتد. 
 در اآن نزدیكـــی، گلّۀ بزرگ خوکی بود كـــه در بالای تّپه 

32

می چریدند و دیوها از او در خواست كردند كه اجازه دهد به 
 دیوها از اآن 

داخل خوكها بروند. عیسی به اآنها اجازه داد. 33
مرد بیرون اآمدند و به داخل خوكها رفتند و اآن گلّه از سراشیبی 

تّپه به دریا جست و غرق شد.
 خوک بانان اآنچه را كه واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند 

34

 مردم برای 
و این خبر را به شـــهر و اطراف اآن رســـانیدند. 35

تماشا از شهر بیرون اآمدند. وقتی نزد عیسی رسیدند مردی را 
كه دیوها از او بیرون رفته بودند، لباس پوشـــیده و عاقل پیش 
 شاهدان واقعه 

پای عیسی نشســـته دیدند و هراسان شدند. 36
 بعد 

برای اآنان شـــرح دادند كه اآن مرد چگونه شفا یافت. 37
تمام مردم ناحیۀ جدریان از عیسی خواهش كردند كه از اآنجا 
برود زیرا بسیار هراسان بودند. بنابراین عیسی سوار قایق شد و 
 مردی كه دیوها از او بیرون 

به طرف دیگر دریا بازگشت. 38
اآمده بودند اجازه خواست كه با او برود اّما عیسی به او اجازه 
 »به خانه ات برگرد و اآنچه را كه خدا برای تو 

نداد و گفت: 39
انجام داده است بیان كن.« اآن مرد به شهر رفت و اآنچه را كه 

عیسی برای او انجام داده بود، همه جا پخش كرد.
 شفاى یک زن و زنده کردن دختر یائروس

(متّی ۱۸ :۹ -۲۶؛ مرقس ۲۱ :۵ -۴۳)

 هنگامی که عیســـی به طرف دیگر دریا بازگشت مردم به 
40

 در 
گرمی از او استقبال كردند زیرا همه در انتظار او بودند. 41

این وقت مردی كه اســـمش یائروس بود و سرپرستی كنیسه را 
به عهده داشـــت نزد عیســـی اآمد. خود را پیش پاهای عیسی 
 زیرا 

انداخـــت و از او تقاضـــا كرد كه بـــه خانه اش بـــرود، 42
دختر یگانه اش كه تقریباً دوازده ساله بود در اآستانۀ مرگ قرار 
داشـــت. وقتی عیسی در راه بود مردم از هر طرف به او فشار 
 در میان مردم زنی بود كه مّدت دوازده ســـال 

می اآوردنـــد. 43
مبتلا به خونریزی بود و با اینكه تمام دارایی خود را به پزشکان 
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 این زن 
داده بود هیچ کس نتوانســـته بود او را درمان نماید. 44

از پشـــت سر اآمد و قبای عیسی را لمس كرد و فوراً خونریزی 
 عیســـی پرسید: »چه كسی به من دست زد؟« 

او بند اآمد. 45
همگی انكار كردند و پطرس گفت: »ای اســـتاد، مردم تو را 
 اّما عیسی فرمود: 

احاطه کرده اند و به تو فشـــار می اآورند.« 46
»كســـی به من دست زد، چون احســـاس كردم نیرویی از من 
 اآن زن كه فهمید شناخته شده است با ترس 

صادر شـــد.« 47
و لـــرز اآمـــد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همۀ مردم شـــرح 
داد كه چرا او را لمس كرده و چگونه فوراً شـــفا یافته است. 
 عیسی به او فرمود: »دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، 

48

 هنوز گرم صحبت بودنـــد كه مردی با این 
بســـلامت برو« 49

پیغام از خانۀ سرپرست كنیسه اآمد: »دخترت ُمرد. بیش از این 
 وقتی عیسی این را شنید، به یائروس 

استاد را زحمت نده.« 50
فرمود: »نترس فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد.« 
 هنگام ورود به خانه اجازه نداد كسی جز پطرس و یوحنا و 

51

 همه برای 
یعقوب و پدر و مادر اآن دختر با او وارد شـــود. 52

اآن دختر اشک می ریختند و عزاداری می کردند. عیسی فرمود: 
 اآنان فقط به او 

»دیگر گریه نكنید، او نمرده، خواب است.« 53
نیشخند می زدند، چون خوب می دانستند كه او ُمرده است. 
 اّما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: 

54

 روح او بازگشت و فوراً برخاست. 
»ای دخترک، برخیز.« 55

 والدین او 
عیسی به ایشان فرمود كه به او خوراک بدهند. 56

بسیار تعّجب كردند، اّما عیسی با تأكید از اآنان خواست كه 
ماجرا را به كسی نگویند.

 مأموریت حواریون
(متّی ۵ :۱۰ -۱۵؛ مرقس ۷ :۶ -۱۳)

 عیســـی دوازده حواری را نزد خود خواند و به اآنها 9  
قـــدرت و اختیار داد تا بر تمامی دیوها چیره شـــوند 
 اآنان را فرســـتاد تا پادشـــاهی 

و بیماریها را درمان نمایند. 2
 به اآنان فرمود: 

خدا را اعلام كنند و مردم را شـــفا دهند. 3
»برای مســـافرت هیچ چیز نبرید، نه چوبدستی، نه کوله بار 
و نـــه نان و نـــه پول و هیچ یک از شـــما نباید جامۀ اضافی 
 هرگاه شما را در خانه ای می پذیرند تا وقتی 

داشته باشد. 4
 اّما کســـانی که 

در اآن شـــهر هســـتید در اآن خانـــه بمانید. 5
شـــما را نمی پذیرند، وقتی شهرشـــان را ترک می کنید برای 
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عبـــرت اآنان گرد و خاک اآن شـــهر را هـــم از پاهای خود 
 به ایـــن ترتیب اآنها بـــه راه افتادند و اآبادی به 

بتکانیـــد.« 6
اآبادی می گشـــتند و در همه جا بشارت می دادند و بیماران 

را شـــفا می بخشـــیدند.
 هیرودیس و عیسى

(متّی ۱ :۱۴ -۱۲؛ مرقس ۱۴ :۶ -۲۹)

 در ایـــن روزهـــا هیرودیس پادشـــاه از اآنچـــه در جریان 
7

بود اآگاهی یافت و سرگشـــته و پریشـــان شد چون عّده ای 
 عّده ای 

می گفتند كه یحیای تعمید دهنده زنده شده است. 8
نیـــز می گفتند كه الیاس ظهور كرده، عّده ای هم می گفتند 
 اّمـــا هیرودیس 

یكـــی از انبیای قدیم زنده شـــده اســـت. 9
گفت: »من كه خود فرمان دادم ســـر یحیی را ببرند، ولی 
این كیست كه دربارۀ او این چیزها را می شنوم؟« و سعی 

می کـــرد او را ببینـــد.
 خوراك دادن پنج هزار مرد

(متّی ۱۳ :۱۴ -۲۱؛ مرقس ۳۰ :۶ -۴۴؛ یوحنا ۱ :۶ -۱۴)

 وقتی رســـولان برگشـــتند گزارش كارهایـــی را كه انجام 
10

داده بودند به عرض عیســـی رســـانیدند. او اآنان را برداشـــت 
و به شـــهری به نام بیت صیدا برد و نگذاشـــت كســـی دیگر 
 اّما مردم باخبر شدند و به دنبال او به 

همراه ایشـــان برود. 11
راه افتادند. ایشـــان را پذیرفت و برای ایشان دربارۀ پادشاهی 
خدا صحبت كرد و كســـانی را كه محتاج درمان بودند شفا 
 نزدیـــک غروب، دوازده حواری نزد او اآمدند و عرض 

داد. 12
كردند: »این مردم را مرّخص فرما تا به دهکده ها و كشتزارهای 
اطراف برونـــد و برای خود منزل و خوراک پیدا كنند، چون 
 او پاسخ داد: 

ما در اینجا در محل دورافتاده ای هســـتیم.« 13
»شـــما خودتان به اآنان غذا بدهید.« اّما شاگردان گفتند: »ما 
فقط پنج نـــان و دو ماهی داریم، مگـــر اینكه خودمان برویم 
 اآنان در حدود 

و بـــرای همۀ این جماعت غـــذا بخریـــم.« 14
پنج هزار مرد بودند. عیســـی به شـــاگردان فرمود: »اآنها را به 
 شاگردان این كار را انجام 

دسته های پنجاه نفری بنشانید.« 15
 بعد عیســـی اآن پنج نان و دو 

دادنـــد و همه را نشـــانیدند. 16
ماهی را گرفت، چشم به اآسمان دوخت و برای اآن خوراک 
سپاسگزاری كرد. سپس نانها را پاره كرد و به شاگردان داد 
 همه خوردند و سیر شدند و دوازده 

تا پیش مردم بگذارند. 17
ســـبد از ُخرده های نان و ماهی جمع شـــد.
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 گواهى پطرس دربارة عیسى
(متّی ۱۳ :۱۶ -۱۹؛ مرقس ۲۷ :۸ -۲۹)

 یک روز عیسی به تنهایی در حضور شاگردانش دعا می کرد از 
18

 جواب دادند: »بعضی ها 
اآنان پرسید: »مردم مرا كه می دانند؟« 19

می گویند تو یحیی تعمیددهنده ای، عّده ای می گویند تو الیاس 
هســـتی و عّده ای هم می گویند كه یكی از انبیای پیشین زنده 
 عیسی فرمود: »شما مرا كه می دانید؟« پطرس 

شده است.« 20
جواب داد: »مسیح خدا.«

 نخستین پیشگویى عیسى دربارة مرگ خود
(متّی ۲۰ :۱۶ -۲۸؛ مرقس ۳۰ :۸ -۱ :۹)

 بعد به اآنان دستور اكید داد كه این موضوع را به هیچ کس 
21

 و ادامه داد »لازم است كه پسر انسان متحّمل رنجهای 
نگویند 22

سختی شود و مشـــایخ یهود، ســـران كاهنان و علما او را رد 
 سپس 

كنند و او كشته شود و در روز سوم باز زنده گردد.« 23
به همه فرمود: »اگر كسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از 
جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. 
 هرکه بخواهد جان خود را حفظ كند اآن را از دست خواهد 

24

داد اّما هرکه به خاطـــر من جان خود را فدا كنـــد اآن را نگاه 
 برای اآدمی چه سودی دارد كه تمام جهان 

خواهد داشت. 25
را به دســـت بیاورد، اّما جان خود را از دست بدهد یا به اآن 
 هرکه از من و تعالیم من عار داشته باشد پسر 

اآسیب برساند؟ 26
انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقّدس 
 یقین بدانید از کسانی که در 

بیاید از او عار خواهد داشت. 27
اینجا ایستاده اند عّده ای هســـتند كه تا پادشاهی خدا را نبینند 

طعم مرگ را نخواهند چشید.«
 تبدیل هیئت عیسى

(متّی ۱ :۱۷ -۸؛ مرقس ۲ :۹ -۸)

 عیســـی تقریباً یک هفته بعد از ایـــن گفت وگو، پطرس، 
28

یوحنا و یعقوب را برداشـــت و برای دعا به بالای كوه رفت. 
 هنگامی که به دعا مشغول بود، نمای چهره اش تغییر كرد و 

29

 ناگهان دو مرد یعنی موسی 
لباسهایش از سفیدی می درخشید. 30

 اآنها با شكوه و 
و الیاس در اآنجا با او گفت وگو می کردند. 31

جلال ظاهر گشتند و دربارۀ رحلت او، یعنی اآنچه كه می بایست 
 در این موقع 

در اورشلیم به انجام رسد، صحبت می کردند. 32
پطرس و همراهان او به خواب رفته بودند، اّما وقتی بیدار شدند 
جلال او و اآن دو مردی را كه در كنار او ایستاده بودند مشاهده 
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 درحالی که اآن دو نفر از نزد عیسی می رفتند پطرس 
كردند. 33

به او عرض كرد: »ای استاد، چه خوب است كه ما در اینجا 
هستیم! سه سایبان بسازیم، یكی برای تو، یكی برای موسی، 
یكی هم برای الیاس.« پطرس بدون اآنكه بفهمد چه می گوید 
 هنوز حرفش تمام نشده بود كه ابری 

این ســـخن را گفت. 34
اآمد و بر اآنان سایه افكند و وقتی ابر اآنان را فراگرفت شاگردان 
 از ابر ندایی اآمد: »این است پسر من و برگزیدۀ 

ترســـیدند. 35
 وقتی اآن ندا به پایان رســـید، اآنها 

من، به او گوش دهید.« 36
عیسی را تنها دیدند. اآن سه نفر سكوت كردند و در اآن روزها 

از اآنچه دیده بودند چیزی به كسی نگفتند.
 شفاى مصروع

(متّی ۱۴ :۱۷ -۱۸؛ مرقس ۱۴ :۹ -۲۷)

 روز بعد وقتی از كـــوه پایین می اآمدند جمعّیت زیادی در 
37

 ناگهان مردی از وسط جمعّیت فریاد زد: 
انتظار عیسی بود. 38

»ای استاد، از تو التماس می کنم به پسر من، كه تنها فرزند من 
 روحی او را می گیرد و ناگهان نعره 

است، نظری بیاندازی. 39
می کشد، كف از دهانش بیرون می اآید و بدنش به تشنّج می افتد 
 از شاگردان تو تقاضا 

و با دشـــواری زیاد او را رها می کند. 40
 عیسی پاسخ 

كردم كه اآن روح را بیرون كنند اّما نتوانستند.« 41
داد: »مردمان این روزگار چقدر بی ایمان و فاسد هستند! تا كی 
با شما باشم و شما را تحّمل كنم؟ پسرت را به اینجا بیاور.« 
 اّما قبل از اآنكه پسر به نزد عیسی برسد دیو او را به زمین زد 

42

و به تشنّج انداخت. عیسی با پرخاش به روح پلید دستور داد 
خارج شود و اآن پســـر را شفا بخشید و به پدرش بازگردانید. 

 همۀ مردم از بزرگی خدا مات و مبهوت ماندند.
43

 دومین پیشگویى عیسى دربارة مرگ خود
(متّی ۲۲ :۱۷ -۲۳؛ مرقس ۳۰ :۹ -۳۲)

درحالی كه عموم مردم از تمام كارهای عیسی در حیرت بودند 
 »این سخن مرا به خاطر بسپارید: پسر 

عیسی به شاگردان فرمود: 44
 اّما اآنان نفهمیدند 

انسان به دست اآدمیان تسلیم خواهد شد.« 45
چه می گوید. مقصود عیســـی به طوری برای اآنان پوشیده بود 

كه اآن را نفهمیدند و می ترسیدند اآن را از او بپرسند.
 چه کسى از همه بزرگتر است؟
(متّی ۱ :۱۸ -۵؛ مرقس ۳۳ :۹ -۳۷)

 مباحثه ای در میان اآنان درگرفت كه چه كسی بین اآنها از 
46

 عیسی فهمید كه در ذهنشان چه افكاری 
همه بزرگتر است. 47
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می گذرد، پس كودكی را گرفت و او را در كنار خود قرار داد 
 و به اآنان فرمود: »هرکه این كودک را به نام من بپذیرد مرا 

48

پذیرفته اســـت و هرکه مرا بپذیرد فرســـتندۀ مرا پذیرفته است، 
زیرا در بین شما اآن كســـی بزرگتر است كه از همه كوچكتر 

می باشد.«
 هرکه ضد شما نباشد با شماست

(مرقس ۳۸ :۹ -۴۰)

 یوحنا عرض كرد: »ای استاد، ما مردی را دیدیم كه با ذكر 
49

نام تو دیوها را بیرون می کرد اّما چون از ما نبود ســـعی كردیم 
 عیسی به او فرمود: »با او كاری نداشته 

مانع كار او شویم.« 50
باشید زیرا هرکه ضد شما نباشد با شماست.«

بى مهرى روستائیان سامرى

 چون وقت اآن رســـید كه عیسی به اآسمان برده شود با 
51

 و قاصدانی پیشـــاپیش 
عزمی راســـخ رو به اورشـــلیم نهاد 52

خود فرستاد. اآنان حركت كردند و به دهکده ای در سرزمین 
 اّما مردمان 

سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند. 53
اآن ده نمی خواســـتند از او پذیرایی كنند، زیرا معلوم بود كه 
 وقتی یعقوب و یوحنا، شاگردان 

او عازم اورشلیم است. 54
او، این جریان را دیدند، گفتند: »خداوندا، اآیا می خواهی 
بگوییم از اآســـمان اآتشـــی ببارد و همۀ اآنان را بســـوزاند؟« 
 و روانۀ دهكدۀ 

 اّما او برگشت و اآنان را سرزنش كرد 56
55

دیگری شـــدند.
 شرایط پیروى از عیسى

(متّی ۱۹ :۸ -۲۲)

 در بین راه مردی به او عرض كرد: »هرجا بروی من به 
57

 عیســـی جـــواب داد: »روباهان، لانه و 
دنبال تو می اآیم.« 58

پرندگان، اآشیانه دارند اّما پسر انســـان جایی برای سرنهادن 
 عیسی به شخص دیگری فرمود: »با من بیا.« اّما 

ندارد.« 59
او جـــواب داد: »ای اآقا، بگذار اول بـــروم پدرم را به خاک 
 عیسی فرمود: »بگذار مردگان، مردگان خود را 

بسپارم.« 60
به خاک بسپارند، تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا 
 شـــخص دیگری گفت: »ای اآقا، من با تو 

اعلام نمایی.« 61
خواهم اآمد اّما اجازه بفرما اول با خانواده ام خداحافظی كنم.« 
 عیسی به او فرمود: »کسی که مشغول شخم زدن باشد و 

62

به عقب نگاه كند لیاقت اآن را ندارد كه برای پادشاهی خدا 
خدمـــت كند.«
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مأموریت هفتاد نفر

 بعد از این عیسی خداوند، هفتاد نفر دیگر را تعیین 10  
فرمود و اآنان را دو نفر دو نفر پیشاپیش خود به شهرها 
 به 

و نقاطی كه در نظر داشـــت از اآنها دیدن نماید فرستاد. 2
اآنان فرمود: »محصول فراوان است اّما كارگر كم، پس باید 
از صاحب محصول تقاضا كنید كه كارگرانی برای جمع اآوری 
 بروید و بدانید كه من شما را مثل بّره ها 

محصول بفرستد. 3
 هیچ كیســـه یا کوله بار یا كفش 

در بین گرگها می فرســـتم. 4
 به هر 

با خود نبرید و در بین راه به كســـی ســـلام نگویید. 5
خانه ای كه وارد می شوید اولین كلام شما این باشد: 'سلام 
 اگر كسی اهل صلح و صفا در اآنجا باشد: 

بر این خانه باد.' 6
سلام شـــما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه اآن سلام به خود 
 در همان خانه بمانید و از اآنچه 

شـــما باز خواهد گشـــت. 7
پیش شما می گذارند بخورید و بنوشـــید زیرا كارگر مستحق 
 وقتی به شهری وارد 

مزد خود است. خانه به خانه نگردید. 8
می شوید و از شما استقبال می کنند، غذایی را كه برای شما 
 بیماران اآنجا را شفا دهید و بگویید 

تهّیه می کنند، بخورید. 9
 وقتی به شهری 

'پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است.' 10
وارد می شوید و روی خوش به شما نشان نمی دهند به داخل 
کوچه های اآن شـــهر بروید و بگویید: 11 'خاكی را هم كه از 
شهر شما به پاهای ما چسبیده است پیش روی شما از پای 
خود می تکانیم ولی این را بدانید كه پادشـــاهی خدا نزدیک 
 بدانید كه اآن روز برای سدوم بیشتر قابل تحّمل 

شده است.' 12
خواهد بود تا برای اآن شـــهر.

 نکوهش شهرهاى ناتوبه کار
(متّی ۲۰ :۱۱ -۲۴)

 »وای بـــر تو ای خورزین، وای بر تـــو ای بیت صیدا، اگر 
13

معجزاتی كه در شـــما انجام شد، در صور و صیدون می شد، 
مّدتها پیش از این، پلاس پوش و خاكسترنشین، توبه می کردند. 
 ولی روز داوری برای صور وصیدون بیشتر قابل تحّمل خواهد 

14

 و اّما تو ای كفرناحوم، می خواستی سر به 
بود تا برای شما. 15

اآسمان بكشی؟ به دوزخ سرنگون خواهی شد.
 »ای شـــاگردانم: هرکه به شما گوش دهد، به من گوش 

16

داده است هرکه شما را رد كند مرا رد كرده است و هرکه مرا 
رد كند فرستندۀ مرا رد كرده است.«
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بازگشت از مأموریت

 اآن هفتاد شاگرد، خوش و خّرم بازگشتند و عرض كردند: 
17

 عیسی 
»خداوندا، با ذكر نام تو حتّی دیوها تسلیم ما می شوند!« 18

پاسخ داد: »من دیدم چطور شیطان مانند برق از اآسمان سقوط 
 من به شـــما قدرت داده ام كه مارها و عقربها و تمام 

كرد. 19
قوای دشمن را زیر پا لگدمال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما 
 ولی از اینکه ارواح تسلیم شما 

صدمه ای نخواهد رســـانید، 20
می شوند شـــادی نكنید، بلكه شاد باشـــید كه اسامی شما در 

عالم بالا ثبت شده است.«
 شادمانى عیسى

(متّی ۲۵ :۱۱ -۲۷؛ ۱۶ :۱۳ -۱۷)

 در اآن لحظه روح القدس شادی عظیمی به عیسی بخشید 
21

و عیســـی گفت: »ای پدر، ای خداوند اآسمان و زمین، تو را 
سپاس می گویم كه این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان 
نموده، به كودكان اآشـــكار ســـاختی. اآری ای پـــدر، ارادۀ تو 

چنین بود.«
 »پدر همه چیز را در اختیار من گذاشـــته است. فقط پدر 

22

می داند كه پسر كیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر 
بخواهد پدر را به اآنان مكشوف سازد، می دانند پدر كیست.« 
 عیسی رو به شاگردان خود كرد و به طور خصوصی گفت: 

23

»خوشا به حال اآن چشمانی كه اآنچه را شما می  بینید، می بینند. 
 بدانید انبیا و پادشـــاهان بسیاری اآرزو می کردند كه اآنچه را 

24

شـــما می  بینید ببینند، اّما ندیدند و اآنچه را شـــما می شـــنوید، 
بشنوند اّما نشنیدند.«

َمَثل سامرى نیکو

 روزی یكی از معلّمین شـــریعت اآمـــد و از راه امتحان از 
25

او پرسید: »ای اســـتاد، چه باید بكنم تا وارث حیات جاودان 
 عیسی به او فرمود: »در تورات چه نوشته شده؟ اآن 

شوم؟« 26
 او جواب داد: »خدای خود را با 

را چطور تفسیر می کنی؟« 27
تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست 
 عیسی 

بدار و همسایه ات را مانند جان خود دوست بدار.« 28
فرمود: »درست جواب دادی. این كار را بكن كه حیات خواهی 
 اّما او برای اینكه نشان دهد اآدم بی غرضی است 

داشـــت.« 29
 عیسی چنین پاسخ 

به عیسی گفت: »همسایۀ من كیست؟« 30
داد: »مردی كه از اورشلیم به اریحا می رفت، به دست راهزنان 
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افتاد. راهزنان او را لخت كردند و كتک زدند و به حال نیم مرده 
 اتّفاقاً كاهنی از همان راه می گذشت، اّما 

انداختند و رفتند. 31
 همچنین یک 

وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد. 32
لاوی به اآن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور 
 پس از اآن یک مســـافر سامری به او رسید و وقتی او 

كرد. 33
 نزد او رفت، زخمهایش 

را دید، دلش به حال او سوخت. 34
را با شراب شســـت و بر اآنها روغن مالید و بست. بعد او را 
برداشته، ســـوار چارپای خود كرد و به كاروانسرایی برد و در 
 روز بعد دو سّکۀ نقره دراآورد و 

اآنجا از او پرســـتاری كرد. 35
به صاحب كاروانســـرا داد و گفت: 'از او مواظبت كن و اگر 
 به 

بیشتر از این خرج كردی، وقتی برگردم به تو می دهم.' 36
عقیدۀ تو کدام یک از این سه نفر همسایۀ اآن مردی كه به دست 
 جواب داد: »اآن کسی که به 

دزدان افتاد به حساب می اآید؟« 37
او ترّحم كرد.« عیسی فرمود: »برو مثل او رفتار كن.«

در منزل مرتا و مریم

 در جریان ســـفر اآنها، عیسی به دهکده ای اآمد و در اآنجا 
38

 اآن زن خواهری 
زنی به نام مرتا او را در خانۀ خود پذیرفت. 39

به نام مریم داشت كه پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به 
 در این هنگام مرتا به علّت كارهای 

تعالیم او گوش می داد. 40
زیادی كه داشت نگران و دلواپس بود. پس نزد عیسی اآمد و 
عرض كرد: »خداوندا، هیچ در فكر این نیستی كه خواهر من 
مرا رها كرده تا دست تنها پذیرایی كنم! اآخر به او بفرما بیاید به 
 اّما عیسی خداوند جواب داد: »ای مرتا، 

من كمک كند.« 41
ای مرتا، تو برای چیزهای بسیاری دلواپس و ناراحت هستی. 
 اّما فقط یک چیز لازم است: اآنچه مریم اختیار كرده از همه 

42

بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.«
 تعلیم دعا

(متّی ۹ :۶ -۱۳؛ ۷ :۷ -۱۱)

 روزی عیســـی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی 11  
از دعا فراغت یافت یكی از شاگردان به او گفت: 
»خداوندا، همان طور كه یحیی به شاگردان خود یاد داده است، 
 عیســـی به ایشان فرمود: 

تو هم دعا كردن را به ما یاد بده.« 2
»هروقت دعا می کنید، بگویید:

'ای پدر، نام تو مقّدس باد،
پادشاهی تو بیاید.
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نان روزانۀ ما را هر روز به ما بده  3  
و گناهان ما را به ما ببخش،  4  

زیرا ما نیز همۀ كسانی را كه به ما بدی کرده اند، 
می بخشیم

و ما را از وسوسه  ها دور نگه دار.'«
 سپس به ایشان گفت: »فرض كنید كه یكی از شما دوستی 

5

داشته باشـــد و نیمه شب نزد اآن دوســـت برود و بگوید: 'ای 
 یكی از دوستانم كه 

دوست، سه قرص نان به من قرض بده 6
در سفر بود به خانۀ من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او 
 و او از داخل جواب بدهد: 'مزاحم من نشو! حالا 

بگذارم.' 7
در قفل شده اســـت و من و بّچه هایم به رختخواب رفته ایم و 
 بدانید كه حتّی اگر از 

نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم.' 8
روی دوستی برنخیزد و چیزی به او ندهد، اّما سرانجام سماجت 
او، او را وادار خواهد كرد كه برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج 
 پس به شما می گویم تقاضا كنید كه به شما 

دارد، به او بدهد. 9
داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در 
 چون هرکه بخواهد به دست 

به روی شما باز خواهد شد. 10
می اآورد و هرکه بجوید پیدا می کند و هرکه بكوبد در برویش باز 
 اآیا در میان شما پدری هست كه وقتی پسرش از او 

می شود. 11
 یا 

ماهی بخواهد به عوض ماهی، ماری در دستش بگذارد. 12
 پس اگر شما با 

وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ 13
اینكه گناهکار هســـتید، می دانید چگونه چیزهای خوب را به 
فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر اآسمانی، روح القدس را به 

اآنانی كه از او تقاضا می کنند، عطا خواهد فرمود!«
 عیسى و بعلزبول

(متّی ۲۲ :۱۲ -۳۰؛ مرقس ۲۰ :۳ -۲۷)

 عیســـی یک دیو لال را از شخصی بیرون می کرد و وقتی 
14

دیو بیرون اآمد مرد لال شروع به حرف زدن كرد و مردم حیرت 
 اّما بعضی ها گفتند: »او به وســـیلۀ بعلزبول، رئیس 

كردند. 15
 دیگران از راه امتحان از او 

شیاطین، دیوها را بیرون می راند.« 16
 اّما او افكار اآنان را درک 

تقاضای نشانه ای اآسمانی كردند. 17
كرد و فرمود: »هر سلطنتی كه علیه خودش تقسیم شود رو به 
خرابی می گذارد و خانواده ای كه دو دستگی در اآن باشد سقوط 
 همچنین اگر شیطان علیه خود تفرقه بیندازد، 

خواهد كرد. 18
سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ باری شما اّدعا دارید كه 

لوقا 11   



1895

 اگر من به وسیلۀ 
من به وسیلۀ بعلزبول دیوها را بیرون می رانم. 19

بعلزبول دیوها را بیرون می رانم، یاران خود شما به چه وسیله 
اآنها را بیرون می رانند؟ اآنان اّدعای شما را تكذیب خواهند كرد. 
 اّما اگر با قدرت خداســـت كه من دیوها را بیرون می رانم، 

20

یقین بدانید كه پادشاهی خدا به شما رسیده است.
 »وقتی مرد زورمندی كه کاملاً مســـلّح است از قلعۀ خود 

21

 اّما وقتی كسی 
نگهبانی می کند، دارایی او در امان است. 22

زورمندتـــر از او بـــه او حمله كند، او را از پـــای در می اآورد و 
تیرها و زرهی را كه تكیه گاه او هستند، می برد و دارایی اش را 

تاراج می کند.
 »هرکه با من نباشد، برضد من است و هرکه با من جمع 

23

نكند، پراكنده می سازد.
 بازگشت روح پلید
(متّی ۴۳ :۱۲ -۴۵)

 »وقتی روح ناپاكی از كسی بیرون می اآید، در جستجوی 
24

استراحتگاهی در بیابانهای بی اآب و علف سرگردان می شود و 
وقتی جایی را پیدا نمی کند، می گوید: 'به منزلی كه از اآن بیرون 
 پس بر می گردد و اآن خانه را جارو شده و 

اآمدم باز می گردم.' 25
 او می رود و هفت روح بدتر از خود 

منظّم و مرتّب می بیند. 26
را جمع می کند و اآنها همه وارد می شوند و مستقر می گردند و 

در اآخر، حال و روز اآن َمرد از گذشته اش بدتر می شود.«
سعادت واقعى

 درحالی که عیسی صحبت می کرد، زنی از میان جمعّیت با 
27

صدایی بلند گفت: »خوشا به حال اآن مادری كه تو را زایید و 
 اّما او فرمود: »اّما خوشا به حال اآن کسانی که 

به تو شیر داد.« 28
كلام خدا را بشنوند و اآن را بجا بیاورند.«
 درخواست نشانه اى آسمانى

(متّی ۳۸ :۱۲ -۴۲)

 وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام كردند او به صحبت 
29

خود چنین ادامه داد: »مردمان این زمانه چقدر شـــریرند! اآنها 
نشانه ای می خواهند، اّما تنها نشانه ای كه به ایشان داده خواهد 
 چون همان طور كه یونس برای 

شد، نشانۀ یونس نبی است. 30
مردم نینوا نشانه ای بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشانۀ 
 در روز داوری، ملكۀ جنوب با مردم 

دیگری خواهد بـــود. 31
این روزگار زنده خواهد شـــد و اآنان را متّهم خواهد ساخت، 
چون او از اآن سِر دنیا اآمد تا حكمت سلیمان را بشنود، و شما 
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 مردم نینوا 
بدانید اآنكه در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. 32

در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و علیه اآنان 
شـــهادت خواهند داد، چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه 

كردند و اآنكه در اینجاست از یونس بزرگتر است.«
 چراغ بدن

(متّی ۱۵ :۵؛ ۲۲ :۶ -۲۳)

 »هیچ کس چراغ را روشـــن نمی کند كه اآن را پنهان كند 
33

یا زیر تشت بگذارد، بلكه اآن را روی چراغپایه قرار می دهد تا 
 چراغ بدن تو، 

کسانی که وارد اتاق می شوند، نور را ببینید. 34
چشم توســـت. وقتی چشمانت سالم هســـتند، تمام وجود تو 
روشن است اّما وقتی چشمهایت معیوب باشند تو در تاریكی 
 پس چشمان خود را باز كن مبادا نوری كه داری، 

هستی. 35
 اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت 

تاریكی باشد. 36
اآن در تاریكی نباشد وجود تو چنان نورانی خواهد بود كه گویی 

چراغی نور خود را بر تو می تاباند.«
 نکوهش فریسیان و معّلمان شریعت
(متّی ۱ :۲۳ -۳۶؛ مرقس ۳۸ :۱۲ -۴۰)

 وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یكی از فریسیان، او 
37

 فریسی 
را به صرف غذا دعوت كرد. او وارد شد و نشست. 38

با تعّجب ملاحظه كرد، كه عیسی قبل از غذا، دستهای خود 
 اّما عیسی خداوند به او گفت: »ای فریسیان، 

را نشست. 39
شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید درصورتی که در درون 
 ای احمق ها، اآیا 

خود چیزی جز ِحرص و شـــرارت ندارید. 40
 از اآنچه 

اآن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ 41
درون ظرفها دارید، خیرات كنید كه همه اش برای شـــما پاک 
 »وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعناع 

خواهد شد.« 42
و سداب و انواع ادویه ده یک می دهید، اّما از اجرای عدالت و 
محّبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است كه شما باید 
 »وای 

بدون غافل مانـــدن از چیزهای دیگر به عمل اآورید.« 43
به حال شما ای فریسیان! شـــما صدر مجلس را در کنیسه ها 
 وای به حال 

و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. 44
شما! شما مانند قبرهایی هســـتید كه هیچ نشانه ای روی اآنها 
 یكی 

نیست و مردم ندانسته و نشناخته روی اآنها راه می روند.« 45
از معلّمان شریعت در جواب عیسی گفت: »ای استاد، وقتی 
 عیسی در 

چنین حرفهایی می زنی، به ما هم توهین می شود.« 46
جواب فرمود: »بلی، ای معلّمان شریعت، وای به حال شما نیز، 
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چون بارهای بسیار سنگین بردوش مردم می گذرانید و خودتان 
 وای به حال شما كه 

یک انگشت هم به اآن بار نمی زنید. 47
 و 

اآرامگاه های انبیایی را كه نیاکان شما كشتند، می سازید 48
به این وسیله کارهای نیاکانتان را تأیید می کنید و بر اآنها ِصّحه 
می گذراید چون اآنان مرتكب اآن قتلها شـــدند و شـــما اینها را 
 این اســـت كه حكمت خدا می فرماید: 'برای 

بنا می کنید. 49
ایشان انبیا و رسولان می فرستم، بعضی را می کشند و بعضی 
 تا مردم این زمانه مجبور شـــوند جواب 

را اآزار می رســـانند،' 50
خون تمام انبیایی را كه از اول پیدایش دنیا ریخته شده است 
 از خون هابیل گرفته تا خون زكریا كه بین قربانگاه و 

بدهند، 51
داخل جایگاه مقّدس در معبد بزرگ هلاک شد. اآری، بدانید 
 »وای 

كه مردم این روزگار جواب همۀ اآنها را خواهند داد.« 52
به حال شما ای معلّمان شریعت، شما كلید دِر معرفت را بر 
می  دارید، خودتان وارد نمی شوید و اآنانی را هم كه می خواهند 
 وقتی عیسی از اآن خانه بیرون 

وارد شـــوند، باز می دارید.« 53
رفت، علما و فریسیان با خشم و غضب دور او را گرفتند و او 
 و در كمین بودند 

را در موضوعات بسیار سؤال پیچ نمودند 54
كه او را با سخنان خودش به دام بیندازند.

 پرهیز از ریاکارى
(متّی ۲۶ :۱۰ -۲۷)

 در این هنـــگام جمعّیتی مركب از هزاران نفر گرد  12  
اآمده بود به طوری که یكدیگر را زیر پا می گذاشتند. 
عیســـی قبل از همه با شـــاگردان خود شـــروع به سخن كرده 
گفت: »از خمیرمایۀ فریسیان یعنی ریاكاری اآنان برحذر باشید. 
 هرچه پوشیده اســـت، عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد 

2

 بنابراین اآنچه 
شد و هرچه پنهان اســـت، اآشكار خواهد شد. 3

را كه در تاریكی گفته اید، در روشنایی روز شنیده خواهد شد 
و اآنچه را كه پشـــت درهای بسته اآهسته گفته اید، روی بامها 

اعلام خواهد شد.
 خداترسى

(متّی ۲۸ :۱۰ -۳۱)

 »به شما كه دوستان من هستید می گویم: از کسانی که بدن 
4

را می ُکشند و بعد از اآن، كار دیگری از دستشان بر نمی اآید، 
 شما را اآگاه می سازم كه از چه كسی باید بترسید: 

نترسید. 5
از اآن كسی بترسید كه پس از كشـــتن، اختیار دارد به جهنم 

اندازد. اآری، می گویم از او باید ترسید.
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 »اآیا قیمت پنج گنجشک، دو ریال نمی باشد؟ اّما هیچ كدام 
6

 علاوه بر این، حتّی موهای سر 
از اآنها از نظر خدا دور نیست. 7

شما تماماً شمرده شده است هیچ نترسید؛ شما از گنجشکهای 
بی شمار بیشتر ارزش دارید!

 اقرار همبستگى با مسیح
(متّی ۳۲ :۱۰ -۳۳؛ ۳۲ :۱۲؛ ۱۹ :۱۰ -۲۰)

 »بدانید: هرکه در برابر مردم خود را از اآن من بداند، پسر 
8

انسان در برابر فرشتگان خدا او را از اآن خود خواهد دانست. 
 اّما هرکه در برابر مردم بگوید كه مرا نمی شناسد، در حضور 

9

فرشتگان خداناشناس محسوب خواهد شد.
 »هرکس کلمه ای برضد پسر انسان بگوید بخشوده خواهد 

10

شد اّما اآن کسی که به روح القدس بد بگوید بخشیده نخواهد 
شد.

 »وقتی شما را به کنیسه ها و دادگاه ها و به حضور فرمانروایان 
11

می اآورند، نگران نباشـــید كه چطور از خود دفاع كنید و چه 
 چون در همان ســـاعت، روح القدس به شما نشان 

بگویید، 12
می دهد كه چه بگویید.«

َمَثل توانگر نادان

 مردی از میان جمعیّت به عیسی گفت: »ای استاد، به برادر 
13

 عیسی جواب 
من بگو ارث خانواده را با من تقسیم كند.« 14

داد: »ای مرد، چه کسی مرا در میان شما قاضی و َحَكم قرار 
 بعد به مردم فرمود: »مواظب باشید. خود را از 

داده است؟« 15
هر نوع ِحرص و طمع دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت 

فراوان تشكیل نمی دهد.«
 سپس برای ایشـــان این َمَثل را اآورده گفت: »مردی زمینی 

16

 با خود فكر كرد كه: 'چه 
داشت كه محصول فراوانی اآورد. 17

 سپس گفت: 
 كنم؟ جا ندارم كه محصول خود را انبار كنم.' 18

'خوب، فهمیدم چه كار كنم. انبارها را خراب می کنم و اآنها را 
 اآن 

بزرگتر می سازم. غلّه و سایر اجناسم را جمع اآوری می كنم. 19
وقت به خود می گویم ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب 
جمع کرده ای كه برای سالیان درازی كفایت می کند، اآسوده باش، 
بخور و بنوش و خوش بگذران.' 20 اّما خدا به او فرمود: 'ای احمق، 
همین امشب باید جانت را تسلیم كنی، پس اآنچه اندوخته ای 
 این است عاقبت مردی كه برای 

مال چه كسی خواهد بود؟' 21
خود ثروت می اندوزد ولی نزد خدا دست خالی است.«
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 توّکل بر خدا
(متّی ۲۵ :۶ -۳۴)

 به شاگردان فرمود: »به این سبب است كه به شما می گویم: 
22

به خاطر زندگی، نگران غذا و برای بدن، نگران لباس نباشید، 
 به 

 زیرا زندگی، بالاتر از غذا و بدن، بالاتر از لباس است. 24
23

كلاغها فكر كنید: نه می كارند و نه درو می کنند، نه انبار دارند 
و نه كاهـــدان، ولی خدا به اآنها روزی می دهد و شـــما خیلی 
 اآیا یكی از شما می تواند با 

بیشـــتر از پرندگان ارزش دارید! 25
 پس اگر شما 

نگرانی، ســـاعتی به طول عمر خود بیافزاید؟ 26
كاری به این كوچكی را هم نمی توانید بكنید چرا در مورد بقّیۀ 
 در رشد و نمو سوسن ها تأّمل كنید: 

چیزها نگران هستید؟ 27
نه می ریسند و نه می بافند، ولی بدانید كه حتّی سلیمان هم با 
 پس 

اآن همه حشمت و جلال مثل یكی از اآنها اآراسته نشد. 28
اگر خدا علفی را كه امـــروز در صحرا می روید و فردا در تنور 
سوخته می شود چنین می اآراید چقدر بیشتر ای كم ایمانان شما 
 برای اآنچه می خورید و می اآشامید این قدر 

را خواهد پوشانید! 29
 چون اینها تماماً چیزهایی است 

تقّلا نكنید و نگران نباشید، 30
كه مردم این دنیا دنبال می کنند. اّما شما پدری دارید كه می داند 
 شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید 

به اآنها محتاجید. 31
و بقّیۀ چیزها به سراغ شما خواهد اآمد.

 ثروت در آسمان
(متّی ۱۹ :۶ -۲۱)

 »ای گلّۀ كوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در 
32

 اآنچه دارید 
این است كه اآن پادشاهی را به شما عطا كند. 33

بفروشـــید و به فقرا بدهید و برای خود كیسه هایی فراهم كنید 
كه كهنه نمی شود و ثروتی در اآن عالم ذخیره نمایید كه هیچ 
كاســـته نمی گردد و هیچ دزدی نمی تواند به اآن دستبرد بزند و 
 زیرا اموال شما هر كجا باشد، دل 

بید اآن را از بین نمی برد، 34
شما هم اآنجا خواهد بود.

خادمان کمربسته

 »با كمرهای بســـته و چراغ های روشن اآمادۀ كار باشید. 
35

 مانند اشخاصی باشـــید كه منتظر اآمدن ارباب خود از یک 
36

مجلس عروسی هستند و حاضرند كه هروقت برسد و در بزند، 
 خوشـــا به حـــال خادمانی كه وقتی 

در را برایش باز کنند. 37
اربابشـــان می اآید اآنان را چشـــم به راه ببیند. یقیین بدانید كه 
كمر خود را خواهد بست، اآنان را بر سر سفره خواهد نشانید 
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 چه نیمه شـــب باشد و 
و به خدمت اآنها خواهد پرداخت، 38

چه قبل از ســـپیده َدم. خوشـــا به حال اآنان اگر وقتی اربابشان 
 خاطرجمع 

می اآید ملاحظه كند كه اآنها چشم به راه هستند. 39
باشید اگر صاحب خانه می دانست كه دزد چه ساعتی می اآید، 
 پس اآماده باشید چون پسر 

نمی گذاشت وارد خانه اش بشود. 40
انسان در ساعتی می اآید كه شما كمتر انتظار اآن را دارید.«

 پطرس عرض كرد: »خداوندا، اآیا مقصود تو از این مثال، 
41

تنها ما هستیم یا برای همه است؟«
 عیسی خداوند فرمود: »خوب، كیست اآن مباشر امین و 

42

باتدیبر كه اربابش او را به عنوان ناظر منصوب كند تا نوكرانش 
 خوشا 

را اداره نماید و در وقت مناسب جیرۀ اآنها را بدهد؟ 43
به حال اآن غلامی كه وقتی اربابش می اآید او را ســـر كار خود 
 یقین بدانید كه اربابش او را مباشر همۀ املاک خود 

ببیند. 44
 اّما اگر اآن غلام به خود بگوید: 'ارباب به این 

خواهد كرد. 45
زودیها نخواهد اآمد' و دســـت به اآزار غلامان و كنیزان بزند و 
 یک روز كه اآن غلام انتظارش 

بخورد و بنوشد و مستی كند، 46
را ندارد و در ســـاعتی كه او نمی داند، ارباب خواهد رسید و 
او را تکه تکه خواهـــد كرد و به این ترتیـــب او جزء نامطیعان 

خواهد شد.
 »غلامی كه خواسته های ارباب خود را می داند و با وجود 

47

این برای انجام اآنها هیچ اقدامی نمی کند با شـــلاّق ضربه های 
 اّما کســـی که از خواسته های اربابش 

بســـیار خواهد خورد. 48
بی خبر است و مرتكب عملی می شود كه سزاوار تنبیه می باشد، 
ضربه های كمتری خواهد خورد. هرگاه به كســـی زیاده داده 
شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به كسی زیادتر سپرده 

شود، از او زیادتر مطالبه خواهد شد.
 تفرقه

(متّی ۳۴ :۱۰ -۳۶)

 »من اآمده ام تا برروی زمین اآتشـــی روشن كنم و ای كاش 
49

 من تعمیدی دارم كه باید بگیرم 
زودتر از این روشن می شد. 50

 اآیا گمان می کنید من 
و تا زمان انجام اآن چقدر تحت فشارم! 51

اآمده ام تا صلح برروی زمین برقرار كنم؟ خیر، این طور نیست! 
 زیرا از این پس بین پنج 

بدانید كه من اآمده ام تا تفرقه بیاندازم. 52
نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد، سه نفر مخالف دو 
 پدر مخالف پسر 

نفر و دو نفر مخالف سه نفر خواهند بود: 53
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و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر، 
مادرشوهر مخالف عروس و عروس مخالف مادرشوهر.«

 شناختن زمان
(متّی ۲ :۱۶ -۳)

 همچنین به مردم فرمود: »شـــما وقتـــی می  بینید كه ابرها 
54

از مغرب پدیدار می شـــوند، فوراً می گوییـــد: 'می خواهد باران 
 و وقتی باد از جانب جنوب می اآید 

ببارد' و باران هم می بارد 55
می گویید: 'گرمای شدیدی خواهد شد' و همین طور می شود. 
 ای ریاكاران! شـــما كه می توانید به ظواهر زمین و اآســـمان 

56

نگاه كنید و حالت اآن را پیش بینی كنید چگونه از درک معنی 
این روزگار عاجزید؟

 مصالحه با مّدعى
(متّی ۲۵ :۵ -۲۶)

 »چرا نمی توانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ 
57

 اگر كســـی علیه تو اّدعایی كند و تو را به دادگاه بكشاند، 
58

سعی كن هنگامی که هنوز در راه هستی با او كنار بیایی وگرنه 
او تو را نزد قاضی می برد و قاضی تو را به دست پاسبان می دهد 
 بدان كه تا دینار اآخر را 

و پاسبان تو را به زندان می اندازد. 59
ندهی بیرون نخواهی اآمد.«

توبه یا هالکت

 در همان هنگام عّده ای در اآنجا حضور داشـــتند 13  
كه داستان جلیلیانی را كه پیلاطس خونشان را با 
 عیسی به اآنان جواب 

قربانی هایشان دراآمیخته بود بیان كردند. 2
داد: »اآیـــا تصّور می کنید این جلیلیان كه دچار اآن سرنوشـــت 
 یقیناً خیر! اّما بدانید 

شدند، از سایر جلیلیان خطاكارتر بودند؟ 3
 و 

كه اگر توبه نكنید همۀ شما مانند اآنان نابود خواهید شد. 4
یا اآن هجده نفری كه در موقع فرو ریختن ُبرجی در ســـيلوحا 
كشته شدند، خیال می کنید كه از سایر مردمانی كه در اورشلیم 
 خیر، بلكه مطمئن باشید 

زندگی می کردند گناهكارتر بودند؟ 5
اگر توبه نكنید، همۀ شما مانند اآنان نابود خواهید شد.«

َمَثل درخت بى َبر

 عیسی برای اآنان این َمَثل را اآورده گفت: »مردی در تاكستانش 
6

درخت انجیری داشـــت و برای چیدن میوه به اآنجا رفت ولی 
 پس به باغبان گفت: 'نگاه كن الاآن ســـه 

چیزی پیدا نكرد. 7
سال است كه من می اآیم و در این درخت دنبال میوه می گردم 
ولی چیزی پیدا نکرده ام. اآن را بُِبر، چرا بی سبب زمین را اشغال 
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 اّما او جواب داد: 'ارباب، این یک ســـال هم بگذار 
كند؟' 8

 اگر در موسم اآینده 
بماند تا من دورش را بكنم و كود بریزم. 9

میوه اآورد، چه بهتر وگرنه دستور بده تا اآن را ببرند.'«
شفاى زن خمیده پشت در روز سبت

 یک روز سبت عیسی در كنیسه ای به تعلیم مشغول بود. 
10

 در اآنجا زنی حضور داشت كه روحی پلید او را مّدت هجده 
11

سال رنجور كرده بود. پشتش خمیده شده بود و نمی توانست 
 وقتی عیسی او را دید به او فرمود: »ای زن، 

راست بایستد. 12
 بعد دستهای خود را بر او 

تو از بیماری خود شـــفا یافتی.« 13
گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شكرگزاری پرودگار 
 اّما در عوض سرپرست كنیسه از اینكه عیسی در 

پرداخت. 14
روز سبت شفا داده بود، دلگیر شد و به جماعت گفت: »شش 
روز تعیین شـــده است كه باید كار كرد، در یكی از اآن روزها 
 عیسی خداوند در 

بیایید و شـــفا بگیرید، نه در روز سبت.« 15
جواب او فرمود: »ای ریاكاران! اآیا كســـی در میان شما پیدا 
می شود كه در روز سبت گاو یا الاغ خود را از اآخور باز نكند 
 پس چه عیب دارد اگر این زن 

و برای اآب دادن بیرون نبرد؟ 16
كه دختر ابراهیم است و هجده ســـال گرفتار شیطان بود، در 
 وقتی عیسی این سخنان 

روز سبت از این بندها اآزاد شود؟« 17
را فرمود مخالفان او خجل گشتند، درحالی که عموم مردم از 

کارهای شگفت انگیزی كه انجام می داد، خوشحال بودند.
 مثلهاى دانه َخرَدل و خمیرمایه

(متّی ۳۱ :۱۳ -۳۲؛ مرقس ۳۰ :۴ -۳۳)

 عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود: »پادشاهی خدا 
18

 مانند دانۀ َخرَدلی 
مانند چیست؟ اآن را به چه چیز تشبیه كنم؟ 19

است كه شخصی اآن را در باغ خود كاشت، اآن دانه رشد كرد 
و درختی شـــد و پرندگان اآمدند و در میان شاخه هایش اآشیانه 
 باز فرمود: »پادشـــاهی خدا را به چه چیز تشـــبیه 

گرفتند.« 20
 مانند خمیرمایه ای است كه زنی اآن را با سه پیمانه اآرد 

كنم؟ 21
مخلوط كرد تا تمام خمیر َور بیاید.«

 دِر تنگ
(متّی ۱۳ :۷ -۱۴ و ۲۱ -۲۳)

 عیسی به ســـفر خود در شهرها و روســـتاها ادامه داد و 
22

درحالی که به سوی اورشلیم می رفت، به مردم تعلیم می داد. 
 شخصی از او پرسید: »ای اآقا، اآیا فقط عّدۀ کمی نجات 

23

 »ســـخت بكوشید تا 
می یابند؟« عیســـی به ایشـــان گفت: 24
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خود را به داخل دِر تنگ برســـانید و بدانید كه عّدۀ بسیاری 
برای ورود كوشـــش خواهند كرد ولی توفیق نخواهند یافت. 
 بعـــد از اآنکه صاحب خانه برخیزد و در را قفل كند شـــما 

25

خود را بیرون خواهید دیـــد و در اآن موقع در را می کوبید و 
می گویید: 'ای اآقا، اجازه بفرما به داخل بیاییم' اّما جواب او 
فقط ایـــن خواهد بود: 'من نمی دانم شـــما از كجا اآمده اید.' 
 بعد شـــما خواهید گفت: 'ما با تو سر یک سفره خوردیم 

26

 اّما او 
و نوشیدیم و تو در كوچه های ما، تعلیم می دادی.' 27

باز به شـــما خواهد گفت: 'نمی دانم شـــما از كجا اآمده اید. 
 در اآن 

ای بدكاران همه از پیش چشـــم من دور شـــوید.' 28
زمان شـــما كه ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام انبیا را در 
پادشـــاهی خدا می  بینید، درحالی که خودتان محروم هستید، 
چقدر گریه خواهید كرد و دندان بر دندان خواهید فشـــرد. 
 مردم از مشـــرق و مغرب و شمال و جنوب خواهند اآمد و 

29

 اآری، 
در پادشـــاهی خدا، بر سر سفره خواهند نشســـت. 30

اآنان كه اكنون اآخرین هســـتند، اولین و اآنان كه اكنون اولین 
هســـتند، اآخرین خواهند بود.«

 ماتم براى اورشلیم
(متّی ۳۷ :۲۳ -۳۹)

 در اآن موقع عّده ای از فریســـیان نـــزد او اآمدند و گفتند: 
31

»اینجا را ترک كـــن و به جای دیگری بـــرو. هیرودیس قصد 
جان تو را دارد.«

 عیسی جواب داد: »بروید و به اآن روباه بگویید: 'من امروز 
32

و فردا دیوها را بیرون می رانم و شفا می دهم و در روز سوم به 
 اّما باید امروز و فردا و پس فردا 

هدف خود نایل می شوم.' 33
به سفر خود ادامه دهم زیرا این محال است كه نبی در جایی 

جز اورشلیم بمیرد.
 »ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری كه انبیا را می كشی 

34

و اآنانی را كه نزد تو فرستاده می شوند سنگسار می کنی! چه 
بســـیار اآرزو داشـــته ام مانند مرغی كه جوجه های خود را زیر 
پروبالش می گیرد، فرزندان تو را بـــه دور خود جمع كنم اّما 
 به شـــما می گویم كه معبد بزرگ شما متروک 

نخواستی. 35
به شما واگذار خواهد شـــد! و بدانید كه دیگر مرا نخواهید 
دید تا اآن زمان كه بگویید: 'متبارک اســـت اآن کســـی که به 

نـــام خداونـــد می اآید.'«
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شفاى مرد مبتال به مرض تشنگى

 در یک روز سبت عیسی برای صرف غذا به منزل 14  
یكی از بزرگان فرقۀ فریســـی رفت. اآنان با دقّت 
 اآنجا در برابر او مردی بود كه مبتلا به مرض 

مراقب او بودند. 2
 عیسی از معلّمان شریعت و فریسیان پرسید: »اآیا 

تشنگی بود. 3
 اآنها چیزی 

شفای بیماران در روز سبت جایز است یا خیر؟« 4
 بعد 

نگفتند. پس عیسی اآن مرد را شفا داد و مرّخص فرمود. 5
رو به اآنان كرد و فرمود: »اگر پسر یا گاو یكی از شما در چاه 
بیفتد اآیا به خاطر اینکه روز سبت است در بیرون اآوردنش دچار 

 و اآنها برای این سؤال جوابی نیافتند.
تردید خواهید شد؟« 6

برترى جویى و فروتنى

 وقتی عیســـی دید كه مهمانان بالای مجلس را برای خود 
7

 »وقتی كسی 
اختیار می کردند برای ایشان َمَثلی اآورده گفت: 8

شما را به یک مجلس عروسی دعوت می کند، در بالای مجلس 
ننشینید. زیرا امكان دارد كه شخصی مهمتر از شما دعوت شده 
 و میزبان بیاید و به شما بگوید: 'جای خود را به این اآقا 

باشد 9
بده.' در اآن صورت باید با شرمساری در پایین مجلس بنشینی. 
 خیر، وقتی دعوت از تو می شود برو و در پایین مجلس بنشین 

10

تا وقتی میزبان تو اآمد، بگوید: 'دوست من، بفرما بالاتر.' پس 
 چون 

تمام مهمانان احترامی را كه به تو می شود خواهند دید. 11
هرکه بزرگی كند خوار خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد، 

سرافراز خواهد گردید.«
 بعد به میزبان خود گفت: »وقتی ضیافت شـــام یا ناهاری 

12

ترتیب می دهی دوستان، برادران و سایر خویشان یا همسایگان 
ثروتمند خود را دعوت نكن مبادا اآنان هم متقابلاً از تو دعوت 
 بلكه وقتی 

كننـــد و به این ترتیب عوض خـــود را بگیـــری، 13
ضیافتی می دهی بینوایان و مفلوجان و شلها و كورها را دعوت 
 و خوشـــبخت خواهی بود چون اآنان هیچ گونه وســـیلۀ 

كن 14
عوض دادن ندارند و تو در اآن روزی كه نیكان زنده می شوند، 

عوض خواهی گرفت.«
 جشن پادشاهى خدا

(متّی ۱ :۲۲ -۱۰)

 یكی از حاضران، بعد از شنیدن این سخنان به او عرض 
15

كرد: »خوشا به حال اآن کسی که در پادشاهی خدا سر سفره 
 اّما عیسی پاسخ داد: »مردی ضیافت شام بزرگی 

بنشیند.« 16

لوقا 14   



1905

 در وقت شـــام، 
ترتیـــب داد و عّدۀ زیادی را دعوت كرد. 17

غلام خود را با پیغامی نزد مهمانان فرســـتاد كه حالا بیایید، 
 اّما همه شروع به عذر اآوردن كردند. 

همه چیز حاضر است. 18
اولی گفت: 'من قطعه زمینی خریده ام و باید بروم اآن را ببینم. 
 دومی گفت: 'مـــن پنج جفت گاو 

لطفاً عذر مرا بپذیـــر.' 19
خریده ام و حالا می روم اآنها را امتحان كنم. لطفاً مرا معذور 
 نفر بعـــدی گفت: 'من تازه زن گرفتـــه ام و به این 

بـــدار.' 20
 وقتی اآن غلام برگشت و موضوع 

ســـبب نمی توانم بیایم.' 21
را به اطّلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او 
گفت: 'زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بینوایان 
 بعداً غلام 

و مفلوجان و كورها و شـــلها را نزد من بیاور.' 22
گفت: 'ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم، جا هست.' 
 ارباب جواب داد: 'به شـــاهراهها و كوچه باغها برو و با 

23

اصرار همـــه را دعوت كن كـــه بیایند تا خانۀ من ُپر شـــود. 
 بدانید كه هیچ یک از اآن کسانی که دعوت كرده بودم مزۀ 

24

این شـــام را نخواهد چشـــید.'«
 بهاى پیروى از مسیح

(متّی ۳۷ :۱۰ -۳۸)

 در بین راه جمعّیت بزرگی همراه عیسی بود. او به اآنان 
25

 »اگر كسی نزد من بیاید واز پدر و مادر، 
رو كرد و فرمود: 26

زن و فرزند، بـــرادران و خواهران و حتّی جان خود دســـت 
 کسی که صلیب خود 

نشوید، نمی تواند شاگرد من باشد. 27
 اگر 

را برندارد و با من نیاید، نمی تواند شاگرد من باشد. 28
كسی از شما به فكر ساختن یک ُبرج باشد، اآیا اول نمی نشیند 
و مخارج اآن را براآورد نمی کند تا ببیند اآیا توانایی تمام كردن 
 در غیر این صورت اگر پایۀ اآن را بگذارد 

اآن را دارد یا نه؟ 29
و بعد نتواند اآن را تمام كند، همۀ کسانی که اآن را ببینند به 
 و خواهند گفت: 'این مرد ساختمانی را 

او خواهند خندید 30
 یا كدام پادشاهی 

شروع كرد ولی نتوانست اآن را تمام كند.' 31
است كه به جنگ پادشاه دیگری برود بدون اآنكه اول بنشیند 
و مطالعه كند كه اآیا با ده هزار سپاهی می تواند با یک لشکر 
 و اگر نتواند، او خیلی زودتر 

بیست هزار نفری مقابله كند؟ 32
از اینكه دشمن سر برسد سفیری می فرستد و تقاضای صلح 
 همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود 

می کند. 33
را از دســـت بدهید، نمی توانید شـــاگرد من باشـــید.
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 نمک فاسد
(متّی ۱۳ :۵؛ مرقس ۵۰ :۹)

 »نمک چیز خوبی است، اّما اگر خود نمک بی مزه شود 
34

 دیگر نه برای زمین 
به چه وسیله مزۀ اصلی خود را باز یابد؟ 35

مصرفی دارد و نه می توان به صورت كود از اآن استفاده كرد. 
اآن را فقط باید دور ریخت. اگر گوش شنوا دارید بشنوید.«

 گوسفند گمشده
(متّی ۱۲ :۱۸ -۱۴)

 در این هنگام باجگیران و خطاكاران ازدحام كرده 15  
 فریسیان و علما 

بودند تا به سخنان او گوش دهند. 2
غرولند كنان گفتند: »این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی 
 به این جهت عیسی َمَثلی 

می پذیرد و با اآنان غذا می خورد.« 3
اآورد و گفت:

 »فرض كنید یكی از شما صد گوسفند داشته باشد و یكی از 
4

اآنها را ُگم كند، اآیا نود و نُه تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد 
 و وقتی اآن 

و به دنبال اآن گمشده نمی رود تا اآن را پیدا كند؟ 5
 و به خانه 

را پیدا كرد با خوشـــحالی اآن را به دوش می گیرد 6
می رود و همۀ دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید: 
'با من شادی كنید، گوسفند گمشـــدۀ خود را پیدا کرده ام.' 
 بدانید كه به همان طریق برای یک گناهكار كه توبه می کند 

7

در اآسمان بیشتر شادی و ســـرور خواهد بود تا برای نود و نه 
شخص پرهیزکار كه نیازی به توبه ندارند.

سّکۀ گمشده

 »و یا فرض كنید زنی ده سّکۀ نقره داشته باشد و یكی را ُگم 
8

كند اآیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در 
 و وقتی پیدا 

هر گوشه به دنبال اآن نمی گردد تا اآن را پیدا كند؟ 9
كرد همۀ دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید: 
'با من شادی كنید، سّکه ای را كه ُگم كرده بودم، پیدا كردم.' 
 به همان طریق بدانید كه برای یک گناهكار كه توبه می کند 

10

در میان فرشتگان خدا، شادی و سرور خواهد بود.«
پسر گمشده

 پسر كوچكتر 
 باز فرمود: »مردی بود كه دو پسر داشت. 12

11

به پدر گفت: 'پدر، ســـهم مرا از دارایی خودت به من بده.' 
 چند روز بعد 

پس پدر دارایی خود را بین اآن دو تقسیم كرد. 13
پسر كوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل كرد و رهسپار 
سرزمین دوردستی شد و در اآنجا دارایی خود را در عیاشی به باد 
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 وقتی تمام اآن را خرج كرد قحطی سختی در اآن سرزمین 
داد. 14

 پس رفت و نوكر 
رخ داد و او سخت دچار تنگدستی شد. 15

یكی از َملاّكین اآن محل شد. اآن شخص او را به مزرعۀ خود 
 او اآرزو داشت شكم خود 

فرســـتاد تا خوكهایش را بچراند. 16
را با نواله هایی كـــه خوكها می خورند ُپر كند ولی هیچ کس به 
 سرانجام به خود اآمد و گفت: 'بسیاری 

او چیزی نمی داد. 17
از کارگران پدر من نان كافی و حتّـــی اضافی دارند و من در 
 من برمی  خیزم و 

اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. 18
نزد پدر خود می روم و به او می گویم: پدر، من نسبت به خدا 
 دیگر لایق اآن نیستم كه پسر تو 

و نسبت به تو گناه کرده ام. 19
خوانده شـــوم. با من هم مثل یكی از نوكران خود رفتار كن.' 

 پس برخاست و رهسپار خانۀ پدر شد.
20

»هنوز تا خانه فاصلۀ زیادی داشـــت كه پـــدرش او را دید و 
دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش 
 پسر گفت: 'پدر، من نسبت 

انداخت و به گرمی او را بوسید. 21
به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق اآن نیستم كه پسر 
 اّما پدر به نوكران خود گفت: 'زود بروید. 

تو خوانده شوم.' 22
بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به انگشتش 
 گوســـالۀ پرواری را بیاورید و سر 

و كفش به پاهایش كنید. 23
 چون این پسر من مرده 

ببرید تا مجلس جشـــنی برپا كنیم، 24
بود، زنده شده و ُگمشده بود، پیدا شده است.' به این ترتیب 

جشن و سرور شروع شد.
 »در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت، 

25

همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید. 
 یكی از نوكران را صدا كرد و پرســـید: 'جریان چیســـت؟' 

26

 نوكر به او گفت: 'برادرت اآمده و پدرت چون او را صحیح 
27

 اّما پسر 
و سالم باز یافته، گوســـالۀ پرواری را كشته است.' 28

بزرگ قهر كرد و به هیچ وجه نمی خواست به داخل بیاید پدرش 
 اّما او در جواب پدر گفت: 

بیرون اآمد و به او التماس نمود. 29
'تو خوب می دانی كه من در این چند ســـال چطور مانند یک 
غلام به تو خدمت کـــرده ام و هیچ وقت از اوامر تو ســـرپیچی 
نکرده ام و تو حتّی یک ُبزغاله هم به من ندادی تا با دوســـتان 
 اّما حالا كه این پسرت پیدا شده، بعد 

خود خوش بگذرانم. 30
از اآنكه همۀ ثروت تو را با فاحشه ها تلف كرده است برای او 
 پدر گفت: 'پسرم، تو همیشه با 

گوسالۀ پرواری می کشی.' 31
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 اّما ما باید جشن 
من هستی و هرچه من دارم مال توست. 32

بگیریم و شادی كنیم، زیرا این برادر توست كه مرده بود، زنده 
شده است و ُگمشده بود، پیدا شده است.'«

مباشر نادرست

 عیسی همچنین به شاگردان فرمود: »شخصی ثروتمند 16  
مباشری داشت و شكایتی به او رسید كه اآن مباشر 
 پس به دنبال او فرستاد و 

دارایی اش را حیف و میل می کند. 2
گفت: 'این چه حرفهایی است كه دربارۀ تو می شنوم. حسابهایت 
 اآن 

را واریز كن چون دیگر نمی توانی در اینجا مباشر باشی.' 3
مباشـــر پیش خود گفت: 'حالا كه اربـــاب من می خواهد كار 
مباشری را از من بگیرد چه باید بكنم؟ من كه نه توان بیل زدن 
 اآری می دانم چه كنم تا مطمئن 

دارم و نه روی گدایی كردن. 4
شوم كه وقتی مرا از این كار بر كنار كرد اشخاصی باشند كه 
 پس بدهكاران 

دِر خانه های خود را بر روی من باز كننـــد.' 5
ارباب را یک به یک حاضر كرد. بـــه اولی گفت: 'چقدر به 
 جواب داد: 'صد پیمانۀ روغن زیتون' 

ارباب من بدهكاری؟' 6
گفت: 'بیا، این صورت حساب توست. بنشین و به جای اآن 
 بعد به دیگری گفت: 'تو 

بنویس پنجاه پیمانه، زود بـــاش.' 7
چقـــدر بدهكاری؟' گفت: 'صد خروار گنـــدم،' به او گفت: 
'صورت حسابت را بگیر و به جای اآن بنویس هشتاد خروار.' 
 اآن ارباب، مباشر نادرست را به خاطر اینكه چنان زیركانه عمل 

8

كرده بود تحسین كرد، زیرا مردم دنیوی در مناسبات با همنوعان 
خود از ایمانداران زیركترند.

 »پس به شما می گویم كه مال دنیا را برای به دست اآوردن دوستان 
9

مصرف كنید تا وقتی پولتان به اآخر می رسد شما را در خانه های 
 کسی که در امور كوچک درستكار باشد، در 

جاودانی بپذیرند. 10
كارهای بزرگ هم درستكار خواهد بود و کسی که در امور كوچک 
 پس 

نادرست باشد، در كارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. 11
اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید، چه كسی در مورد اآن 
 و اگر شما در مورد 

ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد كرد؟ 12
اآنچه به دیگری تعلّق دارد امین نباشید، چه کسی اآنچه را كه مال 
 هیچ نوكری نمی تواند غلام 

خود شماست به شما خواهد داد؟ 13
دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می اآید و دومی را دوست دارد 
یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید 

هم بندۀ خدا باشید و هم در بندۀ پول.«
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 سخنانى از عیسى
(متّی ۱۲ :۱۱ -۱۳؛ ۳۱ :۵ -۳۲؛ مرقس ۱۱ :۱۰ -۱۲)

 فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره كردند زیرا 
14

 عیســـی به اآنان فرمود: »شـــما كسانی 
پول دوســـت بودند. 15

هستید كه نیکویی های خود را به ُرخ مردم می کشید، اّما خدا 
از درونتان اآگاه اســـت چون اآنچه در نظر اآدمیان ارزش بسیار 

دارد، نزد خدا پلید است.
 »تا زمان یحیی، تورات و نوشته های انبیا در كار بود. از اآن 

16

پس مژدۀ پادشاهی خدا اعلام شده است و همۀ مردم می خواهند 
 اآسانتر است كه اآسمان و 

با جّد و جهد به اآن وارد شـــوند. 17
زمین از بین برود تا نقطه ای از تورات بیفتد.

 »هر مردی كه زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد 
18

مرتكب زنا می شـــود و هر كســـی که زن طلاق داده شده را 
بگیرد زنا می کند.

توانگر و ایلعازر

 »مرد ثروتمندی بود كه همیشـــه لباسی ارغوانی و از كتان 
19

 در 
لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. 20

جلوی در خانۀ او گدای زخم اآلودی به نام ایلعازر خوابیده بود، 
 كه اآرزو می داشـــت با ریزه های سفرۀ اآن ثروتمند شكم خود 

21

را پر كند. حتّی سگها می اآمدند و زخمهای او را می لیسیدند. 
 یک روز اآن فقیر مرد و فرشتگان او را به اآغوش ابراهیم بردند. 

22

 او كه در دنیای 
اآن ثروتمند هم ُمرد و به خاک سپرده شد. 23

مردگان در عـــذاب بود، نگاهی به بالا كرد و از دور، ابراهیم 
 فریاد زد: 'ای پدر من 

را با ایلعازر كه در كنار او بود دید. 24
ابراهیم، به من رحم كن. ایلعازر را بفرست تا سر انگشتش را 
به اآب بزند و زبان مرا خنک كند چون من در این اآتش عذاب 
 اّما ابراهیم گفت: 'فرزندم، به خاطر بیاور كه وقتی 

می کشم.' 25
زنده بودی همۀ چیزهای خوب نصیب تو و همۀ بدیها نصیب 
ایلعازر شد. حالا او در اینجا اآسوده است و تو در عذاب هستی. 
 اّما كار به اینجا تمام نمی شود ِشكاف عمیقی میان ما و شما 

26

قرار دارد. هرکه از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از 
 او 

اآن بگذرد و كسی هم نمی تواند از اآن طرف نزد ما بیاید.' 27
جواب داد: 'پس ای پدر، التماس می کنم ایلعازر را به خانۀ پدر 
 كه در اآن پنج برادر دارم، بفرست تا اآنان را باخبر كند، 

من، 28
 اّما ابراهیم گفت: 

مبادا اآنان هم به این محل عذاب بیایند.' 29
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'اآنها موســـی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند.' 
 اآن مرد جواب داد: 'نه، ای پدر، اگر كسی از مردگان نزد 

30

 ابراهیم در پاسخ فرمود: 'اگر 
ایشان برود، توبه خواهند كرد.' 31

به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتّی اگر كسی هم پس 
از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند كرد.'«

 سخنانى دیگر از عیسى
(متّی ۶ :۱۸ -۷ و ۲۱ -۲۲؛ مرقس ۴۲ :۹)

 عیسی به شاگردان خود فرمود: »از روبه رو شدن با 17  
وسوسه ها گریزی نیست اّما وای به حال اآن کسی 
 برای او بهتر است كه با سنگ 

كه سبب وسوسه می شـــود. 2
اآسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یكی از این 
 مواظب باشید! اگر برادرت به تو 

كوچكان را منحرف كند. 3
 حتّی 

بدی كند او را متنّبه ساز و اگر توبه كند، او را ببخش. 4
اگر روزی هفت بار به تو بدی كند و هفت بار نزد تو بیاید و 

بگوید: 'توبه كردم' باید او را ببخشی.«
 رسولان به عیسی خداوند عرض كردند: »ایمان ما را زیاد 

5

كن.«
 خداوند پاســـخ داد: »اگر شما به اندازۀ دانه َخرَدلی ایمان 

6

می داشتید می توانستید به این درخت توت بگویید: 'از ریشه در 
بیا و در دریا كاشته شو' و از شما اطاعت می کرد.

 »فرض كنید یكی از شـــما غلامی دارد كه شخم می زند یا 
7

از گوسفندان پاســـداری می کند. وقتی از مزرعه برگردد اآیا او 
 اآیا به عوض اآن 

به اآن غلام خواهد گفت: 'فوراً بیا و بنشین؟' 8
نخواهد گفت: 'شـــام مرا حاضر كن، كمرت را ببند و تا من 
می      خورم و می نوشم خدمت كن، بعد می توانی غذای خودت 
 و اآیا او از اآن غلام به خاطر اآنكه دستوراتش را اجرا 

را بخوری؟' 9
 در مورد شما هم همین طور 

كرده است ممنون خواهد بود؟ 10
است، هرگاه تمام دستورهایی كه به شما داده شده بجا اآورید 
بگویید: 'ما غلامانی بیش نیســـتیم، فقط وظیفۀ خود را انجام 

داده ایم.'«
شفاى ده جذامى

 عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و 
11

 هنگامی که می  خواست به دهکده ای وارد 
جلیل می گذشت. 12

 و فریاد 
شود با ده نفر جذامی روبه رو شد. اآنان دور ایستادند 13

 وقتی عیسی 
زدند: »ای عیسی، ای استاد، به ما رحم كن.« 14
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اآنان را دید فرمود: »بروید و خود را به كاهنان نشان بدهید.« 
 یكی از ایشـــان وقتی 

و همچنان که می رفتند پاک گشـــتند. 15
دید شـــفا یافته اســـت درحالی که خدا را با صدای بلند حمد 
 خود را پیش پاهای عیسی انداخت و 

می گفت بازگشـــت. 16
 عیسی 

از او سپاسگزاری كرد. این شخص یک سامری بود. 17
در این خصوص فرمود: »مگر هر ده نفر پاک نشدند؟ پس اآن 
 اآیا غیراز این بیگانه كسی نبود كه 

نُه نفر دیگر كجا هستند؟ 18
 به اآن مرد فرمود: »بلند شـــو 

برگردد و خدا را حمد گوید؟« 19
و برو، ایمانت تو را شفا داده است.«

 آمدن پادشاهى خدا
(متّی ۲۳ :۲۴ -۲۸ و ۳۷ -۴۱)

 فریسیان از او سؤال كردند كه پادشاهی خدا كی خواهد 
20

اآمد. عیســـی در جواب فرمود: »پادشاهی خدا طوری نمی اآید 
 و كسی نخواهد گفت كه، اآن 

كه بتوان اآن را مشاهده كرد 21
در اینجا یا در اآنجاســـت، چون در حقیقت پادشاهی خدا در 

میان خود شماست.«
 به شاگردان فرمود: »زمانی خواهد اآمد كه شما اآرزوی دیدن 

22

یكی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت اّما اآن را نخواهید 
 به شما خواهند گفت كه به اینجا یا اآنجا نگاه كنید. 

دید. 23
 زیرا پسر انسان در روز خود مانند 

شما به دنبال اآنان نروید، 24
برق كه از این سر اآسمان تا اآن سر اآسمان می درخشد خواهد 
 اّما لازم است كه او اول متحّمل رنجهای بسیار گردد 

بود. 25
 زمان پسر انسان مانند 

و از طرف مردم این روزگار رد شود. 26
 مردم تا روزی كه نوح وارد كشتی 

روزگار نوح خواهد بود. 27
شد و سیل اآمده همه را نابود كرد می خوردند و می نوشیدند، 
 همچنین مانند زمان لوط 

زن می گرفتند و شوهر می کردند. 28
خواهد بـــود كه مردم می خوردند و می نوشـــیدند و به خرید و 
 اّما در 

فروش و كشت و كار و خانه سازی مشـــغول بودند. 29
روزی كه لوط از ســـدوم بیرون اآمد اآتش و گوگرد از اآســـمان 
 روزی كه پسر انسان ظهور كند 

بارید و همه را از بین برد. 30
مانند اآن روزگار خواهد بود.

 »در اآن روز مـــردی كه در پشـــت بام اســـت و دارایی اش 
31

در خانه می باشـــد نباید برای بردن اآنهـــا پایین بیاید. همچنین 
 زن لوط را به یاد 

کســـی که در مزرعه اســـت نباید برگردد. 32
 هرکه برای نجات جان خود بكوشد اآن را 

داشته باشـــید! 33
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از دست می دهد و هرکه جان خود را فدا سازد اآن را نجات 
 بدانید كه در اآن شـــب از دو نفر كه در یک 

خواهـــد داد. 34
 از دو 

بستر هستند یكی را می برند و دیگری را می گذارند. 35
زن كه با هم دســـتاس می کنند یكی را می برنـــد و دیگری را 
 از دو مردی كه در مزرعه باشند یكی برداشته 

می گذارند. [36
می شود دیگری در جای خود می ماند.]«

 وقتی شاگردان این را شنیدند پرسیدند »كجا ای خداوند؟« 
37

او فرمود: »هر جا لاشه ای باشد لاشخورها جمع می شوند.«
قاضى نادرست و بیوه زن ِسِمج

 عیسی برای شاگردان َمَثلی اآورد تا نشان دهد كه 18  
 او 

باید همیشه دعا كنند و هرگز دلسرد نشوند. 2
فرمود: »در شهری قاضی ای بود كه نه ترس از خدا داشت و 
 در همان شهر بیوه زنی زندگی می کرد كه 

نه توّجهی به خلق. 3
 قاضی 

نزد او می اآمد و از دست دشمن خود شكایت می کرد. 4
تا مّدت زیادی به شـــكایت او توّجهی نكرد اّما سرانجام پیش 
خود گفت: 'درست است كه من ترسی از خدا و توّجهی به 
 اّما این بیوه زن مایۀ دردسر من شده است و 

خلق خدا ندارم، 5
برای اینكه با اصرار و پافشاری خود مرا به ستوه نیاورد به داد 

او خواهم رسید.'«
 عیســـی خداوند فرمود: »اآنچـــه را قاضی بی انصاف گفت 

6

 اآیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود كه شب و 
شـــنیدید. 7

روز به درگاهش تّضرع می کنند توّجه نخواهد كرد و اآیا برای 
 بدانید كه بزودی و به 

كمک به اآنها شـــتاب نخواهد نمود؟ 8
نفع اآنان دادرسی خواهد كرد. اّما وقتی پسر انسان می اآید اآیا 

اثری از ایمان برروی زمین خواهد یافت؟«
عبادت یک فریسى و یک باجگیر

 همچنین عیســـی برای کســـانی که از نیكـــی خود مطمئن 
9

بودند و سایرین را از خود پست تر می شمردند این َمَثل را اآورده 
 »دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یكی فریسی 

گفت: 10
 اآن فریسی ایستاد و با خود دعا كرد 

و دیگری باجگیر بود. 11
و گفـــت: 'ای خدا، تو را شـــكر می کنم كه مانند ســـایرین، 
حریص و نادرســـت و زنـــاكار و یا مانند این باجگیر نیســـتم. 
 هفته ای دو بار روزه می گیرم. ده یک همۀ چیزهایی را كه به 

12

 اّما اآن باجگیر دور ایستاد و جرأت 
دست می اآورم می دهم.' 13

نگاه كردن به اآســـمان را نداشـــت بلكه به سینۀ خود می زد و 
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 بدانید كه 
می گفت: 'ای خدا، به من گناهكار ترّحم كن!' 14

این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه اآن دیگری. هرکه 
خود را بزرگ نماید خوار خواهد شـــد و هرکه خود را فروتن 

سازد سرافراز خواهد گردید.«
 عیسى کودکان را برکت مى دهد

(متّی ۱۳ :۱۹ -۱۵؛ مرقس ۱۳ :۱۰ -۱۶)

 مردم حتّی بّچه  ها را به حضور عیسی می اآوردند تا بر اآنها 
15

دست بگذارد اّما شاگردان وقتی این را دیدند اآنها را سرزنش 
 اّما عیســـی بّچه  ها را نزد خـــود خواند و فرمود: 

كردنـــد. 16
»بگذاریـــد بّچه  ها نزد مـــن بیایند و مانع اآنان نشـــوید، چون 
 یقین بدانید اگر 

پادشاهی خدا به چنین كسانی تعلّق دارد. 17
كســـی پادشـــاهی خدا را مانند یک كودک نپذیرد هیچ وقت 

وارد اآن نخواهد شـــد.«
 توانگران و پادشاهى خدا

(متّی ۱۶ :۱۹ -۳۰؛ مرقس ۱۷ :۱۰ -۳۱)

 شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید: »ای استاد نیكو، 
18

من برای به دســـت اآوردن حیات جاودان چـــه باید بكنم؟« 
 عیسی به او فرمود: »چرا مرا نیكو می خوانی؟ هیچ کس جز 

19

 احكام را می دانی زنا نكن، قتل نكن، 
خدا نیكو نیست. 20

دزدی نكن، شهادت نادرســـت نده، پدرت و مادر خود را 
 اآن مرد جواب داد: »من از جوانی همۀ اینها 

احترام كن.« 21
 عیسی وقتی این را شنید فرمود: »هنوز 

را رعایت کرده ام.« 22
یک چیز كم داری، اآنچه داری بفروش و میان فقرا تقســـیم 
كن كه در عالم بالا گنجی خواهی داشـــت و بعد بیا از من 
 اّما او از این سخنان افسرده شد، چون ثروت 

پیروی كن.« 23
 عیسی وقتی این را دید فرمود: »چه دشوار 

بسیار داشت. 24
 رد شدن شتر از 

است ورود ثروتمندان به پادشـــاهی خدا! 25
سوراخ سوزن اآسانتر است تا وارد شدن ثروتمندی به پادشاهی 
 شنوندگان پرسیدند: »پس چه کسی می تواند نجات 

خدا.« 26
 پاسخ داد: »اآنچه برای اآدمیان غیرممكن است برای 

یابد؟« 27
 پطرس گفت: »ببیـــن، ما از همه چیز 

خدا امـــكان دارد!« 28
 عیسی فرمود: 

خود دست کشیده ایم و پیرو تو شـــده ایم.« 29
»یقین بدانید كه هرکس به خاطر پادشاهی خدا، خانه یا زن، 
 در این 

برادران، والدیـــن یا فرزندان خود را ترک نمایـــد، 30
دنیا چندین برابر عوض خواهـــد گرفت و در اآخرت، حیات 

جاودان نصیب او خواهد شـــد.«
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 سومین پیشگویى عیسى دربارة مرگ خود
(متّی ۱۷ :۲۰ -۱۹؛ مرقس ۳۲ :۱۰ -۳۴)

 عیسی دوازده شاگرد خود را به كناری برد و به اآنان فرمود: 
31

»ما اكنون به اورشـــلیم می رویم و اآنچه انبیا دربارۀ پسر انسان 
 او به دست بیگانگان 

نوشته اند به حقیقت خواهد پیوست. 32
تسلیم خواهد شد، او را مسخره خواهند كرد و با او بدرفتاری 
 او را تازیانه 

نموده بـــه رویش اآب دهان خواهند انداخـــت. 33
زده و خواهند كشت. اّما در روز سوم باز زنده خواهد شد.« 
 اّما شاگردان از این همه، چیزی نفهمیدند و این سخن برای 

34

ایشـــان نامفهوم بـــود و درک نمی کردند كه دربـــارۀ چه چیز 
صحبت می کند.

 شفاى گداى نابینا
(متّی ۲۹ :۲۰ -۳۴؛ مرقس ۴۶ :۱۰ -۵۲)

 هنگامی که عیسی به نزدیكی اریحا رسید كوری در كنار 
35

 همین که شنید جمعّیتی از 
راه نشسته بود و گدایی می کرد. 36

 به او گفتند: »عیسای 
اآنجا می گذرد، پرسید چه خبر است؟ 37

 پس فریاد زد: »ای عیسی، ای 
ناصری از اینجا می گذرد.« 38

 اشخاصی كه در جلو بودند 
پسر داوود، به من رحم كن.« 39

به تندی با او حرف زده گفتند: »ســـاكت باش« اّما او هرچه 
 عیسی 

بلندتر فریاد می کرد: »ای پسر داوود، به من رحم كن« 40
ایستاد و دســـتور داد اآن مرد را نزد او بیاورند. وقتی اآمد از او 
 »چه می خواهی برایت بكنم؟« جواب داد: »ای اآقا، 

پرسید: 41
 عیسی به او فرمود: »بینا شو، 

می خواهم بار دیگر بینا شوم« 42
 فوراً بینایی خود را باز یافت 

ایمانت تو را شفا داده است.« 43
و درحالی که خدا را تمجید می کرد به دنبال عیسی رفت. همۀ 

مردم به خاطر اآنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند.
عیسى و زکى

 عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر می گذشت. 19  
 مـــردی در  اآنجا بود به نام زكی، كه سرپرســـت 

2

 او می  خواســـت ببیند كه 
باجگیران و بســـیار ثروتمند بـــود. 3

عیســـی چه نوع شخصی اســـت، اّما به علّت كوتاهی قامت 
 پس جلو دوید و از 

و ازدحام مردم نمی توانســـت او را ببیند. 4
درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیســـی 
 وقتی عیسی به اآن محل رسید به بالا نگاه 

از اآن راه بگذرد. 5
كرد و فرمود: »ای زكی، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در 
 او به سرعت پایین اآمد و با خوشرویی 

خانۀ تو مهمان باشم.« 6
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 وقتی مردم این را دیدند زمزمۀ نارضایی از 
عیسی را پذیرفت. 7

اآنها برخاســـت. اآنها می گفتند: »او مهمان یک خطاكار شده 
 زكی ایستاد و به عیســـی خداوند گفت: »ای اآقا، 

اســـت.« 8
اكنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی 
را كه به ناحق گرفته باشـــم چهار برابر بـــه او بر می گردانم.« 
 عیسی به او فرمود: »امروز رستگاری به این خانه روی اآورده 

9

 زیرا پسر انسان 
است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. 10

اآمده است تا گمشده را پیدا كند و نجات دهد.«
 َمَثل سّکه هاى طال
(متّی ۱۴ :۲۵ -۳۰)

 عیســـی چون در نزدیكی اورشلیم بود برای کسانی که این 
11

ســـخنان را شـــنیده بودند َمَثلی اآورد زیرا اآنان تصّور می کردند 
 او فرمود: 

كه هر لحظه پادشـــاهی خدا ظاهر خواهد شـــد. 12
»شریف زاده ای سفر دور و درازی به خارج كرد تا مقام پادشاهی 
 اّمـــا اول ده نفر از غلامانش 

را به دســـت اآورد و بازگردد. 13
را احضار كرد و به هر كدام یک ســـّکۀ طلا داد و گفت: 'تا 
 هموطنانش كه 

بازگشـــت من با این پول داد و ستد كنید.' 14
از او دل خوشی نداشتند پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا 
 پس 

بگویند: 'ما نمی خواهیم این مرد بر ما حكومت كند.' 15
از مّدتی او با عنوان فرمانروایی بازگشـــت، دنبال غلامانی كه 
به اآنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده 
 اولی اآمـــد و گفت: 'ارباب، پول تو ده برابر شـــده 

اســـت. 16
 جواب داد: 'اآفرین، تو غلام خوبی هستی، خودت 

است.' 17
را در امر بسیار كوچكی درستكار نشان داده ای و باید حاكم 
 دومی اآمد و گفت: 'ارباب، پول تو پنج 

ده شهر بشـــوی.' 18
 به او هم گفت: 'تو هم حاكم پنج شهر 

برابر شده اســـت.' 19
 سومی اآمد و گفت: 'ارباب، بفرما، این پول توست. 

باش.' 20
 از تو می ترسیدم 

اآن را در دستمالی پیچیده كنار گذاشـــتم. 21
چون مرد سختگیری هستی. اآنچه را كه اصلاً نگذاشته ای بر 
 ارباب جواب 

می داری و اآنچه را كه نکاشته ای درو می کنی.' 22
داد: 'ای غلام پســـت نهاد، تو را با حرفهای خودت محكوم 
می کنم. تو كه می دانستی من مرد سختگیری هستم كه نگذاشته 
 پس چرا پول مرا 

را بر می دارم و نكاشـــته را درو می کنـــم، 23
به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع بازگشت اآن را با سودش 
 به حاضران گفـــت: 'پول را از او بگیرید و 

دریافت كنم؟' 24
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 اآنها جواب دادند 'اّما 
به غلامی كه ده ســـّکه دارد بدهید.' 25

 او گفت: 'بدانید، هرکه دارد 
ای اآقا او كه ده سّکه دارد!' 26

بیشتر به او داده می شود و اّما اآن کسی که ندارد حتّی اآنچه را 
 و اّما اآن دشمنان من كه 

هم كه دارد از دست خواهد داد. 27
نمی خواستند بر اآنان حكومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و 

در حضور من گردن بزنید.'«
 ورود عیسى به اورشلیم

(متّی ۱ :۲۱ -۱۱؛ مرقس ۱ :۱۱ -۱۱؛ یوحنا ۱۲ :۱۲ -۱۹)

 عیسی این را فرمود و جلوتر از اآنها راه اورشلیم را در پیش 
28

 وقتی که به بیت فاجی و بیت عنیا واقع در كوه زیتون 
گرفت. 29

نزدیک شد دو نفر از شاگردان خود را با این دستور روانه كرد: 
 »به دهكدۀ روبه رو بروید. همین که وارد اآن بشوید کّره الاغی 

30

را در اآنجا بسته خواهید دید كه هنوز كسی بر اآن سوار نشده 
 اگر كسی پرسید: 

است. اآن را باز كنید و به اینجا بیاورید. 31
'چرا اآن را باز می کنید؟' بگویید: 'خداوند اآن را لازم دارد.'«

 اآن دو نفر رفتند و همه چیز را همان طور كه عیسی گفته بود 
32

 وقتی کّره الاغ را باز می کردند صاحبانش پرسیدند: 
دیدند. 33

 جواب دادند: 'خداوند اآن را 
'چرا اآن كره را باز می کنید؟' 34

 پس کّره الاغ را نزد عیسی اآوردند. بعد لباسهای 
لازم دارد.' 35

خود را روی کّره الاغی انداختند و عیسی را بر اآن سوار كردند 
 و همین طور كه او می رفت جاده را با لباســـهای خود فرش 

36

 در این هنگام كه او به سرازیری كوه زیتون نزدیک 
می کردند. 37

می شد تمامی شاگردان با شادی برای همۀ معجزاتی كه دیده 
 و 

بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا كردند 38
می گفتند:

»مبارک باد اآن پادشاهی كه به نام خداوند می اآید! سلامتی 
در اآسمان و جلال در عرش برین باد.«

 چند نفر فریسی كه در میان مردم بودند به او گفتند: »ای 
39

 عیسی 
استاد، به شاگردانت دستور بده كه ساكت شوند.« 40

جواب داد: »بدانید كه اگر اینها ساكت بمانند سنگها به فریاد 
 عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور 

خواهند اآمد.« 41
 و گفت: »ای كاش امروز سرچشمۀ 

دیده شـــد، گریه کرد 42
صلح و سلامتی را می شناختی. اّما نه، این از چشمان تو پنهان 
 و زمانی خواهد اآمد كه دشمنانت علیه تو سنگربندی 

است 43
خواهند كرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف 
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 و تو و ساكنانت را در میان دیوارهایت 
محاصره خواهند كرد 44

به خاک خواهند كوبید و در تو، سنگی را روی سنگ دیگر 
باقی نخواهند گذاشت، چون تو زمانی را که خدا برای نجات 

تو اآمد، درک نكردی.«
 اخراج سوداگران از معبد بزرگ

(متّی ۱۲ :۲۱ -۱۷؛ مرقس ۱۵ :۱۱ -۱۹؛ یوحنا ۱۳ :۲ -۲۲)

 بعد از اآن عیســـی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن 
45

 »كتاب خـــدا می فرماید: 
فروشـــندگان پرداخت و گفـــت: 46

'خانۀ من نمازخانه خواهد بود،' اّما شما اآن را كمینگاه دزدان 
 همه روزه عیسی در معبد بزرگ تعلیم می داد و 

ساخته اید.« 47
سران كاهنان و علما سعی می كردند كه با كمک رهبران شهر 
 اّما دیدند كه كاری از دستشان برنمی اآید 

او را از بین ببرند 48
چون همۀ مردم با علاقۀ زیاد به سخنان او گوش می دادند.

 اختیارات عیسى
(متّی ۲۳ :۲۱ -۲۷؛ مرقس ۲۷ :۱۱ -۳۳)

 یک روز وقتی عیسی مردم را در معبد بزرگ تعلیم 20  
می داد و مژدۀ نجات را به ایشان اعلام می کرد سران 
 و گفتند: 

كاهنان و علما به اتّفاق مشایخ یهود نزد او اآمدند 2
»به ما بگو به چه اختیاری این كارها را می کنی؟ چه کسی به 
 عیسی به اآنان پاسخ داد: »من 

تو این اختیار را داده است؟« 3
 اآیا تعمید یحیی از 

هم از شـــما ســـؤالی دارم، به من بگویید 4
 اآنها بین خود بحث كرده 

جانب خدا بود یا از جانب بشر؟« 5
گفتند: »اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت: چرا 
 و اگر بگوییم: از جانب بشر، همۀ مردم 

به او ایمان نیاوردید؟ 6
ما را سنگباران خواهند كرد، چون یقین دارند كه یحیی یک 
 عیسی 

 پس گفتند: »ما نمی دانیم از كجاست.« 8
نبی بود.« 7

به ایشان گفت: »من هم به شما نمی گویم كه با چه اختیاری 
این كارها را می کنم.«

 َمَثل تاکستان و باغبانان
(متّی ۳۳ :۲۱ -۴۶؛ مرقس ۱ :۱۲ -۱۲)

 عیســـی به ســـخن خود ادامه داد و برای مردم َمَثلی اآورده 
9

گفت: »مردی تاكستانی احداث كرد و اآن را به باغبانان سپرد 
 در موسم انگور، غلامی را نزد 

و مّدت درازی به سفر رفت. 10
باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاكستان بگیرد. اّما 
 صاحب 

اآنها غلام را كتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. 11
تاكســـتان غلام دیگری فرســـتاد، او را هم كتـــک زده و با او 
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 غلام سوم را 
بدرفتاری كردند و دســـت خالی برگردانیدند. 12

 پس 
فرستاد. این یكی را هم زخمی كردند و بیرون انداختند. 13

صاحب تاكســـتان گفت: 'چه باید بكنم؟ پســـر عزیز خود را 
 اّما باغبانان وقتی 

می فرستم، شاید حرمت او را نگه  دارند.' 14
او را دیدند با هـــم بحث كردند و گفتند: 'این وارث اســـت 
 پس او را از 

بیایید او را بكشیم تا ِملک به خودمان برسد.' 15
تاكســـتان بیرون انداختند و كشتند. حالا صاحب تاكستان با 
 او می اآید و این باغبانان را می کشد و 

اآنان چه خواهد كرد؟ 16
تاكستان را به دست دیگران می سپارد.«

وقتی مردم این را شنیدند گفتند: »خدا نكند!«
 اّما او به ایشان نگاه كرد و فرمود: »پس معنی این قسمت 

17

از کتاب مقّدس چیست؟
'اآن سنگی كه بنّایان رد كردند،

اکنون مهمترین سنگ بنا شده است.'
 هرکه بر اآن سنگ بیفتد خرد خواهد شد و اگر اآن سنگ بر 

18

كسی بیفتد او را کاملاً نرم خواهد كرد.«
 پرداخت مالیات به قیصر

(متّی ۱۵ :۲۲ -۲۲؛ مرقس ۱۳ :۱۲ -۱۷)

 علمای یهود و سران كاهنان می خواستند در همان لحظه 
19

او را بگیرند، چون پی بردند كه مقصود اآن َمَثل خود اآنهاست 
 پس به دنبال فرصت می گشتند و 

اّما از مردم می ترســـیدند. 20
مأموران مخفی كه خود را دیندار نشان می دادند نزد او فرستادند 
تا حرفی از دهان او بربایند و اآن را دستاویزی برای تسلیم او به 
 از 

دستگاه قضایی و حوزۀ اختیارات فرماندار رومی قرار دهند. 21
او پرسیدند: »ای استاد، ما می دانیم اآنچه تو می گویی و تعلیم 
می دهی درست و بجاست. تو در مورد هیچ کس تبعیض قایل 
نمی شوی بلكه با راستی و درستی راه خدا را تعلیم می دهی. 
 اآیا ما مجاز هستیم كه به امپراتوری روم مالیات بدهیم یا نه؟« 

22

 »یک سّکۀ نقره 
 عیســـی به نیرنگ اآنان پی برد و فرمود: 24

23

به من نشان بدهید. نقش و عنوان چه كسی روی اآن است؟« 
 عیسی فرمود: »پس اآنچه مال قیصر 

جواب دادند: »قیصر« 25
 به این 

است به قیصر و اآنچه مال خداست به خدا بدهید.« 26
ترتیب كوشش اآنان برای به دســـت اآوردن مدركی علیه او در 
برابر مردم بی اثر ماند و درحالی کـــه از جواب او حیرت كرده 

بودند خاموش ماندند.
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 رستاخیز مردگان
(متّی ۲۳ :۲۲ -۳۳؛ مرقس ۱۸ :۱۲ -۲۷)

 بعد چند نفر از صدوقیان كه منكر رستاخیز پس از مرگ بودند 
27

 »ای استاد، موسی این دستور را 
جلو اآمدند و از او پرسیدند: 28

برای ما نوشت: چنانچه مردی زنی بگیرد ولی بدون فرزند بمیرد 
برادرش موظّف است اآن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندانی 
 حالا هفت برادر بودند، اولی زنی گرفت و بدون فرزند 

بیاورد. 29
 و سپس سومی و همین طور هر 

 بعد دومی او را گرفت 31
مرد. 30

 بعد از همه، 
هفت نفر مردند و هیچ فرزندی بجا نگذاشتند. 32

 در روز رستاخیز، او باید زن کدام یک باشد؟ 
اآن زن هم مرد. 33

 عیسی به ایشان فرمود: 
چون هر هفت نفر با او ازدواج كردند.« 34

»زنها و مردان این جهان ازدواج می کنند. 35 اّما کسانی که شایستۀ 
رسیدن به جهان اآینده و رستاخیز از مردگان بشوند، زن نمی گیرند 
 زیرا اآنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ 

و شوهر نمی کنند، 36
برای اآنان محال است و چون در رستاخیز شركت دارند فرزندان 
 این مطلب كه مردگان بار دیگر زنده می شوند، 

خدا هستند. 37
مطلبی است كه خود موسی در داســـتان بوتۀ سوزان، اآنجا كه 
خداوند را خدای ابراهیم و خدای اســـحاق و خدای یعقوب، 
 خدا، خدای مردگان نیست 

خطاب می کند نشان داده است. 38
 در این 

بلكه خدای زندگان است چون نزد او همه زنده   اند.« 39
 و 

مورد بعضی از علما گفتند: »ای استاد، عالی جواب دادی.« 40
پس از اآن دیگر جرأت نكردند كه از او چیزی بپرسند.

 داوود و مسیح
(متّی ۴۱ :۲۲ -۴۶؛ مرقس ۳۵ :۱۲ -۳۷)

 عیسی به ایشان فرمود: »چطور می توان گفت كه مسیح پسر 
41

 چون خود داوود در كتاب زبور می گوید:
داوود است؟ 42

'خداوند به خداوند من فرمود:
در دست راست من بنشین

تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.'  43  
 باری، داوود او را 'خداوند' خطاب می کند، پس چطور او 

44

می تواند پسر داوود باشد؟«
 سرزنش علما

(متّی ۱ :۲۳ -۳۶؛ مرقس ۳۸ :۱۲ -۴۰)

 »از علما 
 عیسی در حضور همۀ مردم به شاگردان فرمود: 46

45

كه دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقۀ شدیدی 
به سلامهای احترام اآمیز در بازارها و بهترین جاها در كنیسه ها 
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 اآنان 
و صدر مجالس ضیافت نشان می دهند، برحذر باشید. 47

مال بیوه زنها را می بلعند حال اآنكه محض خودنمایی نماز را 
طول می دهند. اآنها شدیدترین كیفرها را خواهند دید.«

 هدیۀ بیوه زن
(مرقس ۴۱ :۱۲ -۴۴)

 عیسی به اطراف نگاهی كرد و ملاحظه فرمود كه 21  
دولتمندان هدایای خـــود را به صندوق بیت المال 
 همچنین متوّجه بیوه زن بســـیار فقیری 

معبد بزرگ می ریزند. 2
 عیسی فرمود: »بدانید 

شد كه دو ریال به داخل اآن انداخت. 3
 چون 

كه در واقع این بیوه زن فقیر بیش از همه پول داده است 4
اآنان از اآنچه زیادی داشـــتند دادند، اّما او با وجود تنگدستی، 

تمام خرج معاش خود را داده است.«
 پیشگویى ویرانى معبد بزرگ
(متّی ۱ :۲۴ -۲؛ مرقس ۱ :۱۳ -۲)

 عّده ای دربارۀ معبد بزرگ گفت وگو می كردند واز سنگ های 
5

زیبا و هدایایی كه با اآنها تزئین شده بود تعریف می کردند. عیسی 
 »و اّما دربارۀ این چیزهایی كه به اآنها خیره شده اید، 

فرمود: 6
زمانی خواهد اآمد كه هیچ یک از سنگهای اآن روی سنگ دیگری 

نخواهد ماند، همه زیر و رو خواهند شد.«
 جنگها و اغتشاشات

(متّی ۳ :۲۴ -۱۴؛ مرقس ۳ :۱۳ -۱۳)

 اآنها پرســـیدند: »ای اســـتاد، این اتّفاق كی خواهد افتاد و 
7

علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟«
 عیســـی فرمود: »مواظب باشید كه گمراه نشوید، بسیاری 

8

به نام من خواهند اآمد و خواهند گفت: 'من او هســـتم' و 'اآن 
 وقتی دربارۀ 

زمان موعود رسیده است.' با اآنان همراه نشوید. 9
جنگها و اغتشاشات چیزی می شنوید نترسید. این چیزها باید 

اول اتّفاق بیفتد اّما اآخر كار به این زودی ها نمی رسد.«
 و افزود: »ملّتی با ملّت دیگر و مملكتی با مملكت دیگر جنگ 

10

 زمین لرزه های سخت پدید می اآید و در بسیاری از 
خواهد كرد. 11

نقاط خشکسالی و بلاها و در اآسمان، علامتهای وحشت اآور و 
 اّما قبل از وقوع این همه 

شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. 12
شما را دستگیر خواهند كرد و به شما اآزار خواهند رسانید. شما 
را برای محاكمه به كنیسه ها خواهند كشانید و به زندان خواهند 
انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شماست نزد پادشاهان 
 و این فرصتی برای شـــهادت دادن 

و فرمانروایان خواهند برد 13
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 لازم نیست كه جوابهای خود را قبلاً حاضر 
شما خواهد بود. 14

 چون خود من به شما قدرت بیان و حكمتی می دهم كه 
كنید 15

هیچ یک از مّدعیان، قدرت مقاومت و تكذیب را نداشته باشند. 
 حتّی والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانتان شما را به 

16

 و 
 دام خواهند انداخت. اآنها عّده ای از شما را خواهند كشت 17

به خاطر نام من كه برخود دارید همه از شما روی گردان خواهند 
 با پایداری، 

 اّما مویی از سر شما كم نخواهد شـــد. 19
شـــد. 18

جان هایتان را رهایی خواهید داد.
 پیشگویى ویرانى اورشلیم

(متّی ۱۵ :۲۴ -۲۱؛ مرقس ۱۴ :۱۳ -۱۹)

 »اّما هروقت اورشلیم را در محاصرۀ لشكرها می بینید بدانید 
20

 در اآن موقع کسانی که در یهودیه 
كه ویرانی اآن نزدیک است. 21

هستند باید به كوهســـتان ها بگریزند و اآنانی كه در خود شهر 
هستند باید اآن را ترک كنند و کسانی که در حومۀ شهر هستند 
 چون این است اآن زمان مكافات، در 

نباید وارد شهر شوند. 22
اآن زمان كه تمام نوشـــته های کتاب مقّدس به حقیقت خواهد 
 وای به  حال زنانی كه در اآن روزها باردار یا شیرده 

پیوست. 23
هستند، چون پریشان حالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد 
 اآنان به 

و این قوم مورد خشم و غضب الهی واقع خواهد شد. 24
َدم شمشیر خواهند افتاد و به اسارت به تمام كشورها خواهند 
رفت و اورشلیم تا اآن زمان كه دوران ملل بیگانه به پایان نرسد 

پایمال اآنان خواهد بود.
 آمدن پسر انسان

(متّی ۲۹ :۲۴ -۳۱؛ مرقس ۲۴ :۱۳ -۲۷)

 »در خورشید و ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد. 
25

در روی زمین ملّتها از غّرش دریا و خروش امواج اآن پریشـــان 
 اآدمیان از وحشت تصّور اآنچه بر سر 

و نگران خواهند شد. 26
دنیا خواهد اآمد، از هوش خواهند رفت و قدرت های اآسمانی 
 اآن وقت پســـر انسان را خواهند دید 

به لرزه خواهند افتاد. 27
 وقتی این چیزها 

كه با قدرت و جلال عظیم بر ابری می اآید. 28
شروع شود شما راست بایستید و سرهایتان را راست نگاه  دارید 

چون رستگاری شما نزدیک است.«
 درسى از درخت انجیر

(متّی ۳۲ :۲۴ -۳۵؛ مرقس ۲۸ :۱۳ -۳۱)

 عیسی برای اآنان این َمَثل را اآورده، گفت: »به درخت انجیر 
29

 به محض اینکه می بینید جوانه 
و یا درختهای دیگر نگاه كنید: 30
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 به همان طریق وقتی که 
می زند می دانید كه تابستان نزدیک است. 31

وقوع همۀ این چیزها را ببینید مطمئن باشید كه پادشاهی خدا 
 یقین بدانید كه پیش از درگذشت نسل حاضر 

نزدیک است، 32
 اآسمان و زمین از بین خواهد رفت 

همۀ اینها ُرخ خواهد داد. 33
اّما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.

بیدارى

 »مراقب باشید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی 
34

و اندیشه های دنیوی تیره و تار شود، چون اآن روز بزرگ ناگهان 
 اآن روز مانند دامی بر سر همۀ اآدمیان در سراسر 

فرا می رسد. 35
 پس گوش به زنگ باشید و در تمام اوقات 

دنیا خواهد افتاد. 36
دعا كنید تا قدرت اآن را داشته باشید كه همۀ رنجهایی را كه 
بزودی پیش می اآید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان 
 عیسی روزها را به تعلیم در معبد بزرگ اختصاص 

بایستید.« 37
داده بود و شبها از شهر خارج می شد و شب را در كوه زیتون 
 و صبحگاهان مردم برای شنیدن سخنان او 

به صبح می اآورد 38
در معبد بزرگ اجتماع می كردند.

 توطئۀ قتل عیسى
(متّی ۱ :۲۶ -۵؛ مرقس ۱ :۱۴ -۲؛ یوحنا ۴۵ :۱۱ -۵۳)

 عید فطیر كه به فصح معروف است نزدیک می شد. 22  
 سران كاهنان و علما در پی اآن بودند بهانه ای پیدا 

2

نموده عیسی را به قتل برســـانند زیرا از تودۀ مردم بیم داشتند. 
 شـــیطان به دل یهودا كه لقب اســـخریوطی داشت و یكی از 

3

 یهودا نزد سران كاهنان و افسرانی 
دوازده حواری بود وارد شد. 4

كه مسئول نگهبانی از معبد بزرگ بودند رفت و با اآنان در این 
خصوص كه چگونه عیسی را به دست اآنان تسلیم كند گفت وگو 
 ایشان بسیار خوشحال شدند و تعّهد نمودند مبلغی پول 

كرد. 5
 یهودا موافقت كرد و پی فرصت می گشـــت تا 

به او بدهند. 6
عیسی را دور از چشم مردم به دست اآنان بسپارد.

 تدارك شام فصح
(متّی ۱۷ :۲۶ -۲۵؛ مرقس ۱۲ :۱۴ -۲۱؛ یوحنا ۲۱ :۱۳ -۳۰)

 روز عید فطیر كه در اآن قربانی فصح بایستی ذبح شود فرا 
7

 عیســـی، پطرس و یوحنا را با این دستور روانه كرد: 
رسید، 8

»بروید و شام فصح را برای ما تهّیه كنید تا بخوریم.«
 اآنها پرسیدند: »كجا میل داری تدارک ببینیم؟«

9

 عیسی پاسخ داد: »گوش بدهید، به محض اینكه به شهر 
10

قدم بگذارید مردی با شـــما روبه رو خواهد شد كه كوزۀ اآبی 
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حمل می كند. به دنبال او به داخل خانه ای كه او می رود بروید 
 و به صاحب اآن خانه بگویید 'استاد می گوید اآن اتاقی كه من 

11

 او 
با شـــاگردانم فصح را در اآنجا خواهم خورد كجاست؟' 12

اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقۀ دوم به شما نشان می د هد. 
در اآنجا تدارک ببینید.«

 اآنها رفتند و همه چیز را اآن طور كه او فرموده بود مشاهده 
13

كردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند.
 شام آخر

(متّی ۲۶ :۲۶ -۳۰؛ مرقس ۲۲ :۱۴ -۲۶؛ اول قرنتیان ۲۳ :۱۱ -۲۵)

 وقتی ساعت معّین فرا رســـید عیسی با رسولان سر سفره 
14

 و به اآنان فرمود: »چقدر مشتاق بودم كه پیش از مرگم 
نشست 15

 به شما می گویم تا اآن زمان كه 
این فصح را با شما بخورم. 16

این فصح در پادشاهی خدا به كمال مقصود خود نرسد دیگر 
از اآن نخواهم خورد.«

 بعد پیاله ای به دست گرفت و پس از شكرگزاری گفت: 
17

 چون به شـــما 
»این را بگیرید و بین خودتان تقســـیم كنید، 18

می گویم از این لحظه تا اآن زمان كه پادشاهی خدا فرا می رسد 
من دیگر شراب نخواهم خورد.«

 همچنین كمی نان برداشت و پس از شكرگزاری اآ ن  را پاره 
19

كرد و به اآنان داد و فرمود: »این بدن من است كه برای شما 
 به 

تسلیم می شـــود. این كار را به یادبود من انجام دهید.« 20
همین ترتیب بعد از شـــام پیاله ای را به اآنـــان داد و فرمود: »با 
خون خود كه برای شما ریخته می شود پیمان تازه ای بسته ام و 

این پیاله نشانۀ اآن است.
 »اّما بدانید كه دســـت تســـلیم كنندۀ من با دست من در 

21

 البتّه پســـر انسان چنانکه مقّدر است به سوی 
سفره است. 22

سرنوشت خود می رود، اّما وای به حال اآن کسی که به دست 
او تسلیم می شود.«

 اآنان از خودشان شـــروع به سؤال كردند كه کدام یک از 
23

اآنها چنین كاری خواهد كرد.
مباحثه دربارة بزرگى

 در میان شاگردان بحثی درگرفت كه کدام یک در میان اآنان 
24

 عیسی فرمود: »در میان 
از همه بزرگتر محسوب می شـــود. 25

ملل بیگانه، پادشـــاهان بر مردم حکمرانی می كنند و صاحبان 
 اّما شما این طور نباشید، 

قدرت 'ولی  نعمت' خوانده می شوند، 26
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برعکس، بزرگترین شـــخص در میان شـــما بایـــد به صورت 
 زیرا چه 

كوچكترین دراآید و رئیس باید مثل نوكر باشـــد، 27
كسی بزرگتر است-اآن کسی که بر سر سفره می نشیند، یا اآن 
نوكری كه خدمت می كند؟ یقیناً اآن کســـی که بر ســـر سفره 
می نشیند. با وجود این من در میان شما مثل یک خدمتگزار 

هســـتم.
 »شما كسانی هستید كه در اآزمایشهای سخت من با من 

28

 همان طور كه پدر، حق ســـلطنت را به من سپرد، 
بوده اید. 29

 شـــما در پادشاهی من سر سفرۀ 
من هم به شما می سپارم. 30

من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران دوازده 
طایفۀ اسرائیل بر تختها خواهید نشست.
 پیشگویى انکار پطرس

(متّی ۳۱ :۲۶ -۳۵؛ مرقس ۲۷ :۱۴ -۳۱؛ یوحنا ۳۶ :۱۳ -۳۸)

 »ای شمعون، ای شمعون، توّجه كن: شیطان خواست ِمثل 
31

دهقانی كه گندم را از كاه جدا می كند همۀ شما را بیازماید. 
 اّمـــا من برای تو دعا كرده ام كه ایمانت از بین نرود و وقتی 

32

 شمعون جواب 
برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی.« 33

داد: »ای خداونـــد، من حاضرم با تو به زنـــدان بیفتم و با تو 
بمیرم.«

 عیســـی فرمـــود: »ای پطـــرس، اآگاه باش، امـــروز قبل از 
34

اآنکه خـــروس بانگ بزند تو ســـه بـــار خواهی گفـــت كه مرا 
نمی شناسی.«

پیشگویى سختى ها

 عیسی به ایشان فرمود: »وقتی شما را بدون كفش و كیسه 
35

و كوله بار روانه كردم اآیا چیزی كم داشـــتید؟« جواب دادند: 
»خیر.«

 به ایشان گفت: »اّما حالا هرکه یک كیسه دارد بهتر است 
36

كـــه اآن را با خود بردارد و همین طـــور كوله بارش را و چنانچه 
 چون 

شمشیر ندارد قبای خود را بفروشد و شمشیری بخرد، 37
می خواهم بدانید كه این پیشگویی کتاب مقّدس كه می گوید: 
'او در گروه جنایتكاران به حســـاب اآمد'، باید در مورد من به 
انجام برسد و در واقع همه چیزهایی كه دربارۀ من نوشته شده 

در حال انجام است.«
 اآنها گفتند: »خداوندا، نگاه  كن، اینجا دو شمشیر داریم.« 

38

ولی او جواب داد: »كافی است.«
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 دعا در کوه زیتون
(متّی ۳۶ :۲۶ -۴۶؛ مرقس ۳۲ :۱۴ -۴۲)

 عیسی بیرون اآمد و طبق معمول رهسپار كوه زیتون شد و 
39

 وقتی به اآن محل رسید به اآنان 
شاگردانش همراه او بودند. 40

فرمود: »دعا كنید كه از وسوسه ها دور بمانید.«
 عیسی به اندازۀ پرتاب یک سنگ از اآنان فاصله گرفت، 

41

 »ای پدر، اگر ارادۀ توســـت، 
زانو زد و چنین دعا كرد: 42

این پیاله را از من دور كن. اّمـــا نه ارادۀ من بلكه ارادۀ تو 
 فرشته ای از اآسمان به او ظاهر شد و او 

به انجام برسد.« 43
 عیسی در شّدت اضطراب و با حرارت 

را تقویت كرد. 44
بیشـــتری دعا كرد و عرق او مثل قطره هـــای خون بر زمین 

می چکیـــد.
 وقتی از دعا برخاست و نزد شاگردان اآمد، اآنان را دید كه در 

45

 به ایشان فرمود: »خواب 
اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. 46

هستید؟ برخیزید و دعا كنید تا از وسوسه  ها دور بمانید.«
 بازداشت عیسى

(متّی ۴۷ :۲۶ -۵۶؛ مرقس ۴۳ :۱۴ -۵۰؛ یوحنا ۳ :۱۸ -۱۱)

 عیسی هنوز صحبت می كرد كه جمعّیتی دیده شد و یهودا، 
47

یكی از اآن دوازده حواری، پیشاپیش اآنان بود. یهودا نزد عیسی 
 اّما عیسی به او فرمود: »ای یهودا، اآیا 

اآمد تا او را ببوسد. 48
پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی؟«

 وقتی پیروان او اآنچه را كـــه در جریان بود دیدند گفتند: 
49

 و یكی از اآنان به 
»خداوندا، شمشیرهایمان را بكار ببریم؟« 50

غلام كاهن اعظم زد و گوش راستش را برید.
 اّما عیسی جواب داد: »دست نگه دارید.« و گوش اآن مرد 

51

را لمس كرد و شفا داد.
 سپس عیسی به سران كاهنان و افسرانی كه مسئول نگهبانی 

52

از معبد بزرگ بودند و مشایخی كه برای گرفتن او اآمده بودند 
فرمود: »مگر من یاغی هســـتم كه با شمشـــیر و چماق برای 
 من هر روز در معبد بزرگ با شما 

دســـتگیری من اآمده اید؟ 53
بودم و شما دست به  طرف من دراز نكردید. اّما این ساعت 

كه تاریكی حكمفرماست، ساعت شماست.«
 پطرس عیسى را انکار مى کند

(متّی ۵۷ :۲۶ -۵۸ و ۶۹ -۷۵؛ مرقس ۵۳ :۱۴ -۵۴ و ۶۶ -
۷۲؛ یوحنا ۱۲ :۱۸ -۱۸ و ۲۵ -۲۷)

 عیســـی را دســـتگیر كردنـــد و به خانـــۀ كاهن اعظم 
54

 در وسط 
نها می اآمد. 55 اآوردند. پطرس از دور به دنبال اآ

لوقا 22   



1926

تشـــی روشـــن كرده و  محوطۀ خانۀ كاهن اعظم عّده ای اآ
نان نشســـت.  دور اآن نشســـته بودند. پطرس نیز در بین اآ
بـــود كنیزی  اآتش نشســـته  او در روشـــنایی   درحالی که 

56

او را دید و بـــه او خیره شـــده گفت: »این مـــرد هم با 
عیســـی بود.«

 اّمـــا پطـــرس منكر شـــد و گفـــت: »ای زن، مـــن او را 
57

نمی شناسم.«
 كمی بعد یک نفر دیگر متوّجه او شـــد و گفت: »تو هم 

58

یكی از اآنها هســـتی.« اّما پطرس بـــه او گفت: »ای مرد، من 
نیستم.«

 تقریباً یک ساعت گذشت و یكی دیگر با تأكید بیشتری 
59

گفت: »البتّه این مرد هم با او بوده چونكه جلیلی است.«
 اّمـــا پطـــرس گفـــت: »ای مـــرد، من نمی دانـــم تو چه 

60

می گویی.« درحالی که او هنوز صحبت می کرد، بانگ خروس 
 و عیسی خداوند برگشت و مستقیماً به پطرس 

برخاست 61
نگاه كرد و پطرس ســـخنان خداوند را به خاطر اآورد كه به 
او گفته بود: »امـــروز پیش از اینکه خـــروس بانگ بزند تو 
 پطرس بیرون 

سه بار خواهی گفت كه مرا نمی شناسی.« 62
رفت و زارزار گریســـت.

 توهین به عیسى
(متّی ۶۷ :۲۶ -۶۸؛ مرقس ۶۵ :۱۴)

 کســـانی که عیســـی را تحت نظر داشـــتند او را مسخره 
63

 چشمانش را بستند و می گفتند: »حالا 
كردند، كتک زدند، 64

 و به این طرز به او اهانت 
از غیب  بگو كه تو را می زنـــد!« 65

می كردند.
 عیسى در حضور شورا

(متّی ۵۹ :۲۶ -۶۶؛ مرقس ۵۵ :۱۴ -۶۴؛ یوحنا ۱۹ :۱۸ -۲۴)

 همین که هوا روشن شد مشایخ قوم، سران كاهنان و علمای 
66

یهود تشكیل جلســـه دادند و عیسی را به حضور شورا اآوردند 
 و گفتند: »به ما بگو اآیا تو مسیح هستی؟«

67

عیسی جواب داد: »اگر به شما بگویم، گفتۀ مرا باور نخواهید 
 اّما از این به بعد 

 و اگر سؤال بكنم، جواب نمی دهید. 69
كرد 68

پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست« همگی 
 عیسی جواب داد: »خودتان 

گفتند: »پس پسر خدا هستی؟« 70
 اآنها گفتند: »چه احتیاجی به شاهدان 

می گویید كه هستم.« 71
دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم.«
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 عیسى در حضور پیالطس
(متّی ۱ :۲۷ -۲؛ ۱۱ -۱۴؛ مرقس ۱ :۱۵ -۵؛ یوحنا ۲۸ :۱۸ -۳۸)

 ســـپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او 23  
 و علیه او شكایت 

را به حضور پیلاطس اآوردند 2
خود را این طور شـــروع كردند: »ما این شـــخص را در حالی 
دیدیم كه به منحرف كردن ملّت ما مشغول بود. او با پرداخت 
مالیات به قیصر مخالفت می كرد و اّدعا می کند كه مسیح یعنی 
 پیلاطس از او پرسید: »اآیا تو پادشاه یهودیان 

پادشاه است.« 3
 پیلاطس سپس به 

هستی؟« عیسی جواب داد: »تو می گویی.« 4
سران كاهنان و جماعت گفت: »من در این مرد هیچ تقصیری 
 اّما اآنان پافشاری می کردند و می گفتند: »او مردم 

نمی بینم.« 5
را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع 

كرد و به اینجا رسیده است.«
عیسى در حضور هیرودیس

 هنگامی که پیلاطس این را شنید پرسید كه اآیا این مرد جلیلی 
6

 وقتی اآگاه شد كه به قلمرو هیرودیس تعلّق دارد او را 
است. 7

 وقتی 
نزد هیرودیس كه در اآن موقع در اورشـــلیم بود فرستاد. 8

هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا دربارۀ او مطالبی 
شنیده بود و مّدتها بود می خواســـت او را ببیند و امید داشت 
 از او سؤالات فراوانی 

كه شاهد معجزاتی از دست او باشد. 9
 سران كاهنان و علما جلو 

كرد اّما عیسی هیچ جوابی نداد. 10
 پس هیرودیس و 

اآمدند و اتّهامات شدیدی به او وارد كردند. 11
سربازانش به عیسی اهانت كرده، او را مسخره نمودند و ردای 
ُپر َزرق و َبرقی به او پوشانیده، او را نزد پیلاطس پس فرستاد. 
 در همان روز هیرودیس و پیلاطس اآشتی كردند، زیرا دشمنی 

12

دیرینه ای تا اآن زمان بین اآن دو وجود داشت.
 محکوم به اعدام

(متّی ۱۵ :۲۷ -۲۶؛ مرقس ۶ :۱۵ -۱۵؛ یوحنا ۳۹ :۱۸ -۱۶ :۱۹)

 پیلاطس در این موقع ســـران كاهنان، رهبران قوم و مردم 
13

 و به اآنان گفت: »شـــما این مرد را به اتّهام 
را احضار كرد 14

اخلالگری نزد من اآوردید. اّما چنانكـــه می دانید خود من در 
حضور شما از او بازپرســـی كردم و در او چیزی كه اتّهامات 
 هیرودیس هـــم دلیلی پیدا نكرد، 

شـــما را تأیید كند نیافتم. 15
چون او را نزد ما برگردانیده است. واضح است كه او كاری 
 بنابراین او را پس از 

نكرده است كه مستوجب مرگ باشد. 16
 زیرا لازم بود كه هر عیدی یک 

تازیانه زدن اآزاد می كنم.« [17
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 اّما همه با صدای بلند 
نفر زندانی را بـــرای اآنها اآزاد كند.] 18

 (این 
گفتند: »اعدامش كن! برای ما بارابـــاس را اآزاد كن.« 19

شخص به خاطر شورشی كه در شهر اتّفاق افتاده بود و به علّت 
 چون پیلاطس مایل بود عیسی 

اآدمكشی زندانی شده بود.) 20
را اآزاد سازد بار دیگر سخن خود را به  گوش جماعت رسانید 
 برای 

 اّما اآنها فریاد كردند: »مصلوبش كن، مصلوبش كن!« 22
21

سومین بار به ایشـــان گفت: »چرا؟ مرتكب چه جنایتی شده 
است؟ من او را در هیچ مورد، مستوجب اعدام ندیدم. بنابراین 
 اّما اآنان در تقاضای 

او را پس از تازیانه زدن اآزاد می کنم.« 23
خود پافشاری كردند و فریاد می زدند كه عیسی باید به صلیب 
 و پیلاطس حكمی 

میخكوب شود. فریادهای ایشان غالب اآمد 24
 بنابر درخواست ایشان، 

را كه اآنان می خواستند صادر كرد. 25
مردی را كه به خاطر یاغی گری و اآدمكشی به زندان افتاده بود 

اآزاد كرد و عیسی را در اختیار اآنان گذاشت.
 روى صلیب

(متّی ۳۲ :۲۷ -۴۴؛ مرقس ۲۱ :۱۵ -۳۲؛ یوحنا ۱۷ :۱۹ -۲۷)

 هنگامی كـــه او را بـــرای اعدام می بردند مـــردی را به  نام 
26

شمعون كه اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می اآمد گرفتند. 
صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور كردند كه اآن 
 جمعّیت بزرگی از جمله زنانی كه 

را به دنبال عیسی ببرد. 27
به خاطر عیسی به ســـینۀ خود می زدند و عزاداری می کردند از 
 عیسی روبه اآنان كرد و فرمود: »ای دختران 

عقب او می اآمدند. 28
اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه 
 بدانید روزهایی خواهد اآمد كه خواهند گفت: 'خوشا 

كنید! 29
به حال نازایان و رحم هایی كه بّچه نیاوردند و پســـتانهایی كه 
 اآن  وقت به کوهها خواهند گفت: 'به روی ما 

شیر ندادند' 30
 اگر با چوب  تر 

بیفتید' به تّپه ها خواهند گفت: 'ما را بپوشانید.' 31
چنین كنند با چوب خشک چه خواهند كرد؟«

 و وقتی به محلی 
 دو جنایتكار هم برای اعدام با او بودند 33

32

موسوم به »كاسۀ  سر« رسیدند، او را در اآنجا به صلیب میخكوب 
كردند. اآن جنایتكاران را هم با او مصلوب نمودند، یكی را در 
 عیسی گفت: 

سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. 34
»ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می كنند.« لباس های 
 مردم ایستاده تماشا 

او را به قید قرعه میان خود تقسیم كردند. 35
می كردند و رهبران اآنان با طعنه می گفتند: »دیگران را نجات 
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داد. اگر این مرد مسیح و برگزیدۀ خداست، حالا خودش را 
 سربازان هم او را مسخره كردند و جلو اآمده، 

نجات دهد.« 36
 و گفتند: »اگر تو پادشاه 

شراب تُرشیده به او تعارف كردند 37
 در بالای سر او نوشته 

یهودیان هستی خود را نجات بده.« 38
 یكی از اآن جنایتكاران كه به 

شده بود: »پادشاه یهودیان.« 39
صلیب اآویخته شده بود با طعنه به او می گفت: »مگر تو مسیح 
 اّما اآن دیگری با سرزنش 

نیستی؟ خودت و ما را نجات بده.« 40
به اولی جواب داد: »از خدا نمی ترسی؟ تو و او یكسان محكوم 
 در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای 

شده اید. 41
کارهای خود می رسیم، اّما این مرد هیچ خطایی نكرده است.« 
 و گفت: »ای عیســـی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا 

42

 عیسی جواب داد: »خاطر جمع باش، 
به یاد داشـــته باش.« 43

امروز با من در فردوس خواهی بود.«
 مرگ عیسى

(متّی ۴۵ :۲۷ -۵۶؛ مرقس ۳۳ :۱۵ -۴۱؛ یوحنا ۲۸ :۱۹ -۳۰)

 تقریباً ظهر بود، كه تاریكی تمام اآن سرزمین را فراگرفت و 
44

 و پردۀ معبد بزرگ 
تا ساعت سه بعد از ظهر اآفتاب گرفته بود 45

 عیسی با فریادی بلند گفت: »ای پدر، روح 
دو تکه شد. 46

 وقتی 
خود را به تو تسلیم می كنم.« این را گفت و جان داد. 47

افسری كه مأمور نگهبانی بود، این جریان را دید خدا را حمد 
 جمعّیتی كه 

كرد و گفت: »در واقع این مرد بی گناه بود.« 48
برای تماشا گرد اآمده بودند وقتی ماجرا را دیدند، سینه زنان به 
 اآشنایان عیسی با زنانی كه از جلیل 

خانه های خود برگشتند. 49
همراه او اآمده بودند، همگی در فاصلۀ دوری ایستاده بودند و 

جریان را می دیدند.
 کفن و دفن عیسى

(متّی ۵۷ :۲۷ -۶۱؛ مرقس ۴۲ :۱۵ -۴۷؛ یوحنا ۳۸ :۱۹ -۴۲)

 در اآنجا مردی به  نام یوســـف حضور داشـــت كه یكی از 
50

اعضای شـــورای یهود بود. او مردی نیکنام و درســـتكار بود. 
 یوســـف به تصمیم شـــورا و كاری كه در پیش گرفته بودند 

51

رأی مخالـــف داده بود. او از اهالی یک شـــهر یهودی به  نام 
رامه بود و از  اآن كسانی بود كه در انتظار پادشاهی خدا به سر 
 این مـــرد در این  موقع نزد پیلاطس رفت و جنازۀ 

می بردند. 52
 سپس اآن را پایین اآورد و در كتان لطیف 

عیسی را خواست. 53
پیچید و در مقبره ای كه از ســـنگ تراشیده شده بود و پیش از 
 اآن روز، روز 

اآن كســـی را در اآن نگذاشـــته بودند قرار داد. 54
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 زنانی 
تدارک بود و روز سبت از اآن ساعت شروع می شد. 55

كه از جلیل همراه عیســـی  اآمده بودند به  دنبال یوسف رفتند. 
 ســـپس به خانه رفتند 

اآنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند. 56
و حنوط و عطریّات تهّیه كردند و در روز ســـبت طبق دستور 

شریعت استراحت نمودند.
 رستاخیز عیسى

(متّی ۱ :۲۸ -۱۰؛ مرقس ۱ :۱۶ -۸؛ یوحنا ۱ :۲۰ -۱۰)

 در روز اول هفته (یكشنبه) صبح خیلی زود سر قبر 24  
اآمدند و حنوطی را كه تهّیه كرده بودند، با خود 
 اآنها دیدند كه سنگ از در مقبره به كنار غلطانیده شده 

اآوردند. 2
 حیران 

 و وقتی به داخل رفتند، از جســـد عیسی اثری نبود. 4
3

در اآنجا ایســـتاده بودند كه ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی 
 زنها وحشت كردند و درحالی که 

در كنار اآنان قرار گرفتند. 5
سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. اآن دو مرد گفتند: 
 او اینجا نیست بلكه 

»چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ 6
زنده شده است. اآنچه را كه در موقع اقامت خود در جلیل به 
 كه چطور پسر انسان می بایست به 

شما گفت، به یاد بیاورید 7
دست خطاكاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم 
 و وقتی 

 اآن وقت زنها سخنان او را به خاطر اآوردند 9
قیام كند.« 8

از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده حواری و دیگران 
 اآن زنها عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و 

گزارش دادند. 10
مریم مادر یعقوب. زنهای دیگر هم كه با اآنان بودند، جریان را 
 اّما موضوع به نظر اآنان ُمهَمل و بی معنی 

به رسولان گفتند. 11
 اّما پطرس برخاست و 

اآمد و سخنان اآنان را باور نمی كردند 12
به سوی قبر دوید و خم شده نگاه كرد، ولی چیزی جز كفن 
ندید. ســـپس درحالی که از این اتّفاق در حیرت بود، به خانه 

برگشت.
 در راه َعمواس

(مرقس ۱۲ :۱۶ -۱۳)

 همان روز دو نفر از اآنان به سوی دهكده ای به نام َعمواس 
13

كه تقریباً در دوازده کیلومتری اورشلیم واقع شده است می رفتند. 
 همین طور 

 اآن  دو دربارۀ همه این اتّفاقات گفت وگو می كردند. 15
14

كه سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با 
 اّما چیزی جلوی چشمان اآنها را گرفت، به 

اآنان همراه شد. 16
 عیسی از اآنان پرسید: »موضوع 

طوری که او را نشناختند. 17
بحث شما در بین راه چیست؟« اآنها در جای خود ایستادند. 
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 یكی از اآن دو كه 
غم و اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. 18

نامش كلیوپاس بود جواب داد: »گویا در میان مسافران ساكن 
 عیسی پرسید: 

اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بی خبری!« 19
»موضوع چیست؟« جواب دادند: »عیسای ناصری مردی بود 
كه در گفتار و كردار در پیشگاه خدا و نزد همۀ مردم نبی ای 
 اّما سران كاهنان و حكمرانان ما او را تسلیم كردند 

توانا بود، 20
تا محكوم به اعدام شود و او را به صلیب میخكوب كردند. 
 امید ما این بود كه او اآن كسی باشد كه می بایست اسرائیل را 

21

رهایی دهد. از اآن گذشته الاآن سه روز است كه این كار انجام 
 علاوه براین، چند نفر زن از گروه ما، ما را مات 

شده است. 22
 اّما 

و متحّیر كرده اند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، 23
موفّق به پیداكردن جنازه نشدند. اآنها برگشته اند و می گویند در 
 پس 

رؤیا فرشتگانی را دیدند كه به اآنان گفته اند او زنده است. 24
عّده ای از گروه ما سر قبر رفتند و اوضاع را همان طور كه زنها 
 سپس عیسی 

گفته  بودند مشاهده كردند، اّما او را ندیدند.« 25
به اآنان فرمود: »شما چقدر دیر فهم و در قبول كردن گفته های 
 اآیا نمی باید كه مسیح قبل از ورود به 

انبیا كُند ذهن هستید. 26
 اآن وقت از تورات موسی 

جلال خود همین طور رنج ببیند؟« 27
و نوشته های انبیا شروع كرد و در هر قسمت از کتاب مقّدس 
 در این 

اآیاتی را كه دربارۀ خودش بود برای اآنان بیان فرمود. 28
هنگام نزدیک دهكده ای كه به طرف اآن می رفتند رســـیدند و 
 اّما به او اصرار 

گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد. 29
كردند: »نزد ما بمان چون غروب نزدیک اســـت و روز تقریباً 
به پایان رسیده.« بنابراین عیســـی وارد خانه شد تا نزد ایشان 
 وقتی با اآنان سر سفره نشست نان را برداشت و پس 

بماند. 30
 در این 

از دعای سپاسگزاری اآن  را پاره كرد و به ایشان داد. 31
وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر 
 اآ نها به یكدیگر گفتند: »دیدی وقتی در راه 

اآنها ناپدید شد. 32
با ما صحبت می كرد و کتاب مقّدس را تفسیر می کرد، چطور 
 اآنها بی درنگ حركت كردند 

دلها در سینه های ما می تپید!« 33
و به اورشلیم بازگشتند. در اآنجا دیدند كه اآن یازده حواری به 
 می گفتند: »اآری، در واقع 

اتّفاق دیگران دور هم جمع شده 34
 اآن دو 

خداوند زنده شده است. شمعون او را دیده است.« 35
نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند كه چطور او را 

در موقع پاره كردن نان شناختند.

لوقا 24   



1932

 ظهور عیسى به حواریون
(متّی ۱۶ :۲۸ -۲۰؛ مرقس ۱۴ :۱۶ -۱۸؛ یوحنا 

۱۹ :۲۰ -۲۳؛ کارهای رسولان ۶ :۱ -۸)

 درحالی که شاگردان دربارۀ این چیزها گفت وگو می کردند 
36

عیسی در بین ایشان ایستاده به اآنها گفت: »صلح و سلامتی 
 اآنها با ترس و وحشت، تصّور كردند كه َشَبحی 

بر شما باد« 37
 او فرمود: »چرا این طور اآشفته حال هستید؟ چرا شک 

می بینند. 38
 به دستها و پاهای من 

و شبهه به دلهای شما رخنه می كند؟ 39
نگاه كنید، خودم هستم، به من دســـت بزنید و ببینید، شبح 
 این را گفت و دستها 

مانند من گوشت و استخوان ندارد.« 40
 از فرط شادی و تعّجب 

و پاهای خود را به ایشان نشان داد. 41
نتوانستند این چیزها را باور كنند. اآنگاه عیسی از اآنان پرسید: 
 یک تکه ماهی بریان پیش او 

»اآیا در اینجا خوراكی دارید؟« 42
 و به 

 اآن را برداشت و پیش چشـــم اآنان خورد. 44
اآوردند. 43

ایشان فرمود: »وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم كه هرچه در 
تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور دربارۀ من نوشته شده، 
 بعد اذهان 

باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود.« 45
 و فرمود: »این 

ایشـــان را باز كرد تا کتاب مقّدس را بفهمند 46
است اآنچه نوشته شده كه مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در 
 و به نام او توبه و اآمرزش گناهان 

روز سوم دوباره زنده شود 47
 شما 

به همۀ ملّتها اعلام گردد و شروع اآن از اورشلیم باشد. 48
 خود من عطیۀ موعود پدرم را بر 

بر همۀ اینها گواه هستید. 49
شما می فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما 

نازل شود، در این شهر بمانید.«
 صعود عیسى

(مرقس ۱۹ :۱۶ -۲۰؛ کارهای رسولان ۹ :۱ -۱۱)

 بعد اآنان را تا نزدیكی بیت عنیا برد و با دستهای برافراشته 
50

 درحالی که اآنان را بركت می داد 
برای ایشان دعای خیر نمود. 51

 و ایشان او را پرستش كردند 
از اآنان جدا و به اآسمان برده شد 52

 و تمام اوقات 
و سپس با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند 53

خود را در معبد بزرگ صرف حمد و سپاس خدا كردند. 
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انجیل یوحنا
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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انجیل یوحنا
معّرفى کتاب

انجیل یوحنا عیسی را به عنوان كلمۀ ازلی خدا معّرفی می كند. 
قسمت اول این انجیل به شرح معجزات مختلفی می پردازد كه 
توسط عیسی انجام شد و نشان می دهد كه او منجی موعود و 
پسر خدا می باشد. این قسمت با توضیح مطالبی ادامه می یابد 
كه نشان می دهد معجزات عیســـی چه نقشی دارد و چگونه 
عّده ای به او ایمان اآورده، جزو پیروانش می شـــوند درحالی که 
عّده ای با او به مخالفت می پردازند. فصلهای ۱۳ -۱۷ مشاركت 
و مصاحبت نزدیک و صمیمانه ای را بین عیسی و حواریون او 
بیان می كند. بویژه در شبی كه او را دستگیر كردند. همچنین 
در این قسمت ملاحظه می كنیم كه عیسی از قبل شاگردان خود 
را اآماده می سازد و مسائل صلیب و زحمات خود را برای اآنها 
شـــرح می دهد. در فصلهای اآخر دربارۀ دستگیری، محاكمه، 
صلیب و قیام مسیح و نیز شرح ظاهر شدن عیسی به شاگردانش 

بعد از زنده شدن، نوشته شده است.
یوحنا به عطای حیات جاودانی تأكید می كند که از هم اكنون 
اآغاز می شود و به كسانی عطا می گردد كه عیسی را به عنوان 
راه راســـتی و حیات می پذیرند. مطلب برجســـته و قابل توّجه 
یوحنا این است كه، مسائل عمومی و روزانه را به طور نمونه 
و َمَثل به امور روحانی ارتباط می دهد. مانند، اآب، نان، نور، 

شبان و گوسفندانش، تاک و میوۀ اآن.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه1:1-18

یحیایتعمیددهندهواولینشاگردانعیسی19:1-51

خدماتعمومیعیسی1:2-50:12

هفتهآخردراورشلیمواطرافآن1:13-42:19

رستاخیزوظهورعیسی1:20-13

خاتمهوظهوریدیگردرجلیل1:21-25
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کلمۀ حیات

 در ازل كلمه بود. كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا 1  
 همه  چیز به وسیلۀ او 

 از ازل كلمه با خدا بود. 3
بود، 2

 حیات از او به 
هستی یافت و بدون او چیزی اآفریده نشـــد. 4

 نور اآدمیان بود. نور در تاریكی می تابد 
وجود اآمد و اآن حیات 5

و تاریكی هرگز بر اآن چیره نشده است.
 او اآمد 

 مردی به نام یحیی ظاهر شد كه فرستادۀ خدا بود. 7
6

تا شـــاهد باشد و بر اآن نور شـــهادت دهد تا به وسیلۀ او همه 
 او خود اآن نور نبود، بلكـــه اآمد تا بر اآن نور 

ایمان بیاورنـــد. 8
 اآن نور واقعی كه همۀ اآدمیان را نورانی می كند، 

شهادت دهد. 9
در حال اآمدن بود.

 او در جهان بود و جهان به وسیلۀ او اآفریده شد، اّما جهان 
10

 او به قلمرو خود اآمـــد ولی متعلّقانش او را 
او را نشـــناخت. 11

 اّما به همۀ کسانی که او را قبول كردند و به 
قبول نكردند. 12

 كه 
او ایمان اآوردند، این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند 13

نه مانند تولّدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر 
جسمانی، بلكه از خدا تولّد یافتند.

 كلمه انسان شد و در میان ما ساكن گردید. ما شكوه و 
14

جلالش را دیدیم، شكوه و جلالی شایستۀ فرزند یگانۀ پدر و 
پر از فیض و راستی.

 شـــهادت یحیی این بود كه فریاد می زد و می گفت: »این 
15

همان شخصی است كه دربارۀ او گفتم كه بعد از من می   اآید 
اّما بر من برتری و تقّدم دارد، زیرا پیش از تولّد من، او وجود 

داشت.«
 زیرا 

 از فیض سرشار او، پیوسته بركات فراوانی یافته ایم. 17
16

شریعت به وسیلۀ موسی عطا شـــد، اّما فیض و راستی توسط 
 كسی هرگز خدا را ندیده است، اّما اآن 

عیسی مسیح اآمد. 18
فرزند یگانه ای كه در ذات پدر و از همه به او نزدیكتر اســـت 

او را شناسانیده است.
 پیام یحیاى تعمید دهنده

(متّی ۱ :۳ -۱۲؛ مرقس ۱ :۱ -۸؛ لوقا ۱ :۳ -۱۸)

 این است شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم، كاهنان و 
19

لاویان را نزد او فرستادند تا بپرسند كه او كیست.
 او از جواب دادن خودداری نكـــرد، بلكه به طور واضح 

20

اعتراف نموده گفت: »من مسیح نیستم.«
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 اآنها از او پرســـیدند »پس اآیا تو الیاس هستی؟« پاسخ داد: 
21

»خیر.« اآنها پرســـیدند: »اآیا تو اآن نبی موعود هســـتی؟« پاسخ 
داد: »خیر.«

 پرسیدند: »پس تو کیستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب 
22

 او از زبان اشعیای نبی 
بدهیم، دربارۀ خودت چه می گویی؟« 23

پاسخ داده گفت: »من صدای ندا كننده ای هستم كه در بیابان 
فریاد می زند، 'راه خداوند را راست گردانید.'«

 از 
 این قاصدان كه از طرف فریسیان فرستاده شده بودند 25

24

او پرســـیدند: »اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه اآن نبی 
موعود، پس چرا تعمید می دهی؟«

 یحیی پاسخ داد: »من با اآب تعمید می دهم، اّما کسی در میان 
26

شما ایستاده است كه شما او را نمی شناسید. 27 او بعد از من می اآید، 
ولی من حتّی شایستۀ اآن نیستم كه بند كفشهایش را باز كنم.«

 این ماجرا در بیت عنیا، یعنی اآن طرف رود اردن، در جایی که 
28

یحیی مردم را تعمید می داد، واقع شد.
بّرة خدا

 روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید كه به طرف او می اآید، 
29

گفت: »نگاه كنید این اســـت اآ ن بّرۀ خـــدا كه گناه جهان را 
 این است اآن کسی که درباره اش گفتم كه بعد از 

برمی دارد. 30
من مردی می اآید كه بر من تقّدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولّد 
 من او را نمی شناختم، اّما اآمدم تا 

من او وجود داشته است. 31
با اآب تعمید دهم و به  این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.«

 یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد: »من روح خدا را 
32

دیدم كه به صورت كبوتری از اآسمان اآمد و بر او قرار گرفت. 
 من او را نمی شـــناختم اّما اآن کسی که مرا فرستاد تا با اآب 

33

تعمیـــد دهم به من گفته بود، هرگاه ببینی كه روح بر کســـی 
نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان كه او همان کسی است كه 
 من این را دیده ام و شهادت 

به روح القدس تعمید می دهد. 34
می دهم كه او پسر خداست.«

اولین شاگردان عیسى

 روز بعد هم یحیی با دو نفر از شـــاگردان خود ایســـتاده 
35

 وقتی عیسی را دید كه از اآنجا می گذرد گفت: »این 
بود، 36

است بّرۀ خدا.«
 اآن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه 

37

 عیسی برگشت و اآن دو نفر را دید كه به دنبال او 
افتادند. 38
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می اآیند. از اآنها پرسید: »به دنبال چه می گردید؟« اآنها گفتند: 
»ربی (یعنی ای استاد) منزل تو كجاست؟«

 او به ایشان گفت: »بیایید و ببینید.« پس اآن دو نفر رفتند 
39

و دیدند كجا منزل دارد و بقّیۀ روز را نزد او ماندند. زیرا تقریباً 
ساعت چهار بعد از ظهر بود.

 یكی از اآن دو نفر، كه بعد از شـــنیدن سخنان یحیی 
40

برادر شـــمعون پطرس  اندریـــاس  دنبال عیســـی رفت،  به 
 او اول برادر خود شـــمعون را پیدا كرد و به او 

بـــود. 41
 پس 

42 گفت: »ما ماشـــیح (یعنی مســـیح) را یافته ایـــم.« 
وقتـــی اندریاس، شـــمعون را نزد عیســـی برد، عیســـی به 
شـــمعون نگاه كرد و گفت: »تویی شـــمعون پســـر یونا، 
بـــه معنی صخره) نامیده  ولی بعد از این كیفا (یا پطرس 

می شـــوی.«
فیلیُپس و نتنائیل

 روز بعد، وقتی عیسی می  خواست به جلیل برود، فیلیُپس را 
43

 فیلیُپس مانند اندریاس و 
یافته به او گفت: »به دنبال من بیا.« 44

 فیلیُپس هم رفت و نتنائیل را پیدا 
پطرس اهل بیت صیدا بود. 45

كرد و به او گفت: »ما اآن کسی را كه موسی در تورات ذكر 
كرده و انبیا دربارۀ او ســـخن گفته اند، پیدا كرده ایم او عیسی 

پسر یوسف و از اهالی ناصره است.«
 نتنائیل به او گفت: »اآیا می شود كه از ناصره چیز خوبی 

46

بیرون بیاید؟« فیلیُپس جواب داد: »بیا و ببین.«
 وقتی عیســـی نتنائیـــل را دید كه به طـــرف او می اآید 

47

گفت: »این اســـت یک اســـرائیلی واقعی كـــه در او هیچ 
مكـــری وجـــود نـــدارد.«

 نتنائیل پرســـید: »مرا از كجا می شناسی؟« عیسی جواب 
48

داد: »پیش از اآنکـــه فیلیُپس تو را صدا كند، وقتی زیر درخت 
انجیر بودی، من تو را دیدم.«

 نتنائیل گفت: »ای استاد، تو پسر خدا هستی! تو پادشاه 
49

اسرائیل می باشی!«
 عیسی در جواب گفت: »اآیا فقط به علّت اینکه به تو گفتم 

50

تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان اآوردی؟ بعد از این كارهای 
 اآنگاه به او گفت: »یقین بدانید كه 

بزرگتری خواهی دید.« 51
شما اآسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی كه بر پسر 

انسان صعود و نزول می كنند خواهید دید.«
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عروسى در قاناى جلیل

 دو روز بعد، در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و 2  
 عیسی و شاگردانش 

مادر عیسی در اآنجا حضور داشت. 2
 وقتی شراب تمام شد، مادر 

نیز به عروسی دعوت شده بودند. 3
عیسی به او گفت: »اآنها دیگر شراب ندارند.«

 عیسی به وی پاسخ داد: »این به من مربوط است یا به تو؟ 
4

وقت من هنوز نرسیده است.«
 مـــادرش به نوكـــران گفت: »هرچه به شـــما بگوید انجام 

5

دهید.«
 در اآنجا شـــش خمرۀ سنگی وجود داشت، كه هر یک در 

6

حدود هشتاد لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر 
 عیســـی به نوكران گفت: »خمره ها را 

یهود به كار می رفت. 7
 اآنگاه عیسی گفت: 

از اآب پر كنید.« اآنها را لبالب پر كردند. 8
»اكنون كمی از اآن را نزد رئیـــس مجلس ببرید.« و اآنها چنین 
 رئیس مجلس كه نمی دانست اآن  را از كجا اآورده بودند، 

كردند. 9
اآبی را كه به شراب تبدیل شـــده بود چشید، اّما خدمتكارانی 
كه اآب را از چاه كشیده بودند، از جریان اطّلاع داشتند. پس 
 و به او گفت: »همه، بهترین 

رئیس مجلس داماد را صدا كرد 10
شراب را اول به مهمانان می دهند و وقتی سرشان گرم شد، اآن 
وقت شراب پست تر را می اآورند اّما تو بهترین شراب را تا این 

ساعت نگاه داشته ای!«
 این معجزه، كه در قانای جلیل انجام شـــد، اولین معجزۀ 

11

عیسی بود و او به  وسیلۀ اآن جلال خود را ظاهر كرد و شاگردانش 
به او ایمان اآوردند.

 بعد از اآن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به 
12

كفرناحوم رفت و چند روزی در اآنجا ماندند.
 عیسى به معبد بزرگ مى رود

(متّی ۱۲ :۲۱ -۱۳؛ مرقس ۱۵ :۱۱ -۱۷؛ لوقا ۴۵ :۱۹ -۴۶)

 چـــون عیـــد فصح یهود نزدیک بود عیســـی به اورشـــلیم 
13

 در معبد بزرگ، اشـــخاصی را دید كه به فروش گاو 
رفت. 14

و گوسفند و كبوتر مشغولند، و صّرافان هم در پشت میزهای 
 پس با طناب شلاقی ساخت و همۀ اآنان را 

خود نشسته اند. 15
با گوســـفندان و گاوان از معبد بزرگ بیرون راند و سّکه های 
 اآنگاه 

صّرافان را دور ریخت و میزهای اآنها را واژگون ساخت. 16
به كبوتر فروشان گفت: »اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانۀ پدر 
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 شاگردان عیسی به خاطر اآوردند كه 
مرا به بازار تبدیل نكنید.« 17

کتاب مقّدس می فرماید: »غیرتی که برای خانۀ تو دارم اآتشی در 
وجودم برافروخته است.«

 پس یهودیان از او پرســـیدند: »چه معجزه ای می كنی كه 
18

نشان بدهد حق داری این كارها را انجام دهی؟«
 عیسی در پاسخ گفت: »این معبد را ویران كنید و من اآن 

19

را در سه روز برپا خواهم كرد.«
 یهودیان گفتند: »ساختن این معبد چهل و شش سال طول 

20

كشیده است. تو چطور می توانی اآن  را در سه روز بنا كنی؟«
 اّما معبدی كه عیســـی از اآن سخن می گفت بدن خودش 

21

 پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد اآوردند 
بود. 22

كه این را گفته بود و به کتاب مقّدس و ســـخنان عیسی ایمان 
اآوردند.

عیسى همه را مى شناسد

 در اآن روزها كه عیســـی برای عید فصح در اورشلیم بود 
23

 اّما 
اشخاص بسیاری كه معجزات او را دیدند، به او گرویدند 24

عیســـی به اآنان اعتماد نكرد، چون همه را خوب می شناخت 
 و لازم نبود کسی دربارۀ انسان چیزی به او بگوید زیرا او به 

25

خوبی می دانست كه در درون انسان چیست.
عیسى و نیقودیموس

 یک نفر از فریســـیان به نام نیقودیموس كه از بزرگان 3  
 یک شـــب نزد عیســـی اآمد و به او 

قوم یهـــود بود، 2
گفت: »ای استاد، ما می دانیم تو معلّمی هستی كه از طرف 
خدا اآمده ای زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را كه تو می كنی 

انجام دهد، مگر اآنکه خدا با او باشد.«
 عیسی پاســـخ داد: »یقین بدان تا شخص از نو تولّد نیابد 

3

نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.«
 نیقودیموس گفت: »چطور ممكن است شخص سالخورده ای 

4

از نو متولّد شود؟ اآیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و 
دوباره تولّد یابد؟«

 عیسی پاسخ داد »یقین بدان كه هیچ کس نمی تواند به پادشاهی 
5

 اآنچه از 
خدا وارد شـــود مگر اآنکه از اآب و روح تولّد یابـــد. 6

جسم تولّد بیابد، جسم است و اآنچه از روح متولّد گردد، روح 
 تعّجب نكن كه به تو می گویم همه باید دوباره متولّد 

است. 7
 باد هرجا كه بخواهد می وزد صدای اآن را می شنوی، 

شوند. 8
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اّما نمی دانی از كجا می  اآید، یا به كجا می رود. حالت كسی 
هم كه از روح خدا متولّد می شود همین طور است.«

 نیقودیموس در جواب گفت: »این چطور ممكن است؟«
9

 عیسی گفت: »اآیا تو كه یک معلّم بزرگ اسرائیل هستی، 
10

 یقین بـــدان كه ما از اآنچه می دانیم 
این چیزها را نمی دانی؟ 11

سخن می گوییم و به اآنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما 
 وقتی دربارۀ امور زمینی سخن 

شهادت ما را قبول نمی كنید. 12
می گویم و اآن را باور نمی کنید، اگر دربارۀ امور اآسمانی سخن 
 کسی هرگز به اآسمان بالا 

بگویم چگونه باور خواهید كرد؟ 13
نرفت، مگر اآن کس كه از اآسمان پایین اآمد، یعنی پسر انسان 

كه جایش در اآسمان است.
 »همان طوری که موســـی در بیابان مار برنزی را بر بالای 

14

 تا هرکس 
تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود 15

 زیرا خدا 
به او ایمان بیاورد صاحـــب حیات جاودان گردد. 16

جهانیان را اآن قدر محّبت نمود كه پســـر یگانۀ خود را داد تا 
هرکه به او ایمـــان بیاورد هلاک نگردد، بلكه صاحب حیات 
 زیرا خدا پســـر خود را به جهان نفرستاد كه 

جاودان شود. 17
جهانیان را محكوم نماید بلكه تا اآنان را نجات بخشد.

 »هرکس به او ایمان بیاورد محكوم نمی شود اّما کسی که 
18

به او ایمـــان نیاورد در محکومّیت باقی می ماند، زیرا به اســـم 
 حكم این است كه 

پســـر یگانۀ خدا ایمان نیاورده اســـت. 19
نور به جهان اآمد ولی مردم به علّت کارهای شرارت اآمیز خود 
 زیرا کسی که مرتكب كارهای 

تاریكی را بر نور ترجیح دادند، 20
بد می شـــود از نور متنّفر اســـت و از اآن دوری می جوید مبادا 
 اّما شخص نیكوكار به 

کارهایش مورد سرزنش واقع شـــود. 21
سوی نور می اآید تا روشن شود كه کارهایش در اتّحاد با خدا 

انجام شده است.«
عیسى و یحیى

 بعد از اآن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت 
22

 یحیی نیز در 
و در اآنجا مّدتی با اآنها مانده تعمید مـــی داد. 23

عینون، نزدیک سالیم، به تعمید دادن مشغول بود. در اآن ناحیه 
 زیرا یحیی 

اآب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می اآمدند، 24
هنوز به زندان نیفتاده بود.

 بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه ای در مورد 
25

 پس اآنها نزد یحیـــی اآمده به او 
مســـئلۀ طهارت درگرفـــت. 26
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گفتند: »ای استاد، اآن کسی که در اطراف اردن با تو بود و تو 
دربارۀ او شهادت دادی، در اینجا به تعمید دادن مشغول است 

و همه نزد او می روند.«
 یحیی در پاسخ گفت: »انسان نمی تواند چیزی جز اآنچه 

27

 شما خود شاهد هستید 
خدا به او می بخشد، به دست اآورد. 28

كه من گفتم مسیح نیستم، بلكه پیشاپیش او فرستاده شده ام. 
 عـــروس به داماد تعلّق دارد. دوســـت داماد، كه در كناری 

29

ایستاده و صدای داماد را می شنود، لّذت می برد. شادی من هم 
 او باید پیشرفت كند، درحالی که 

همین طور كامل شده است. 30
من عقب می روم.«

کسى که از آسمان مى آید

 کســـی که از بالا می اآید بالاتر از همه اســـت و کســـی که 
31

متعلّق به این دنیای خاكی باشـــد، اآدمی است زمینی و دربارۀ 
امور دنیوی ســـخن می گوید، اّما اآن کسی که از اآسمان می اآید 
 و به اآنچه دیده و شنیده است شهادت 

از همه بالاتر است 32
 هرکه 

می دهد اّما هیچ کس شـــهادت او را قبول نمی کند. 33
شـــهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق كرده 
 کســـی که از طرف خدا فرستاده شده است، كلام 

است. 34
خدا را بیان می کند زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او 
 پدر پسر را محّبت می کند و همه چیز را به او 

عطا می فرماید. 35
 اآن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان 

سپرده است. 36
دارد؛ اّما کسی که از پسر اطاعت نكند حیات را نخواهد دید، 

بلكه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.
عیسى و زن سامرى

 وقتی خداوند فهمید كه فریسیان شنیده اند كه او بیشتر از 4  
 (هرچند 

یحیی شاگرد پیدا كرده و اآنها را تعمید می دهد 2
 یهودیه را ترک 

شاگردان عیسی تعمید می دادند نه خود او) 3
 ولی لازم بود از سامره عبور كند.

كرد و به جلیل برگشت 4
5 او به شهری از سامره كه سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه ای 

 چاه 
كه یعقوب به پســـر خود یوسف بخشیده بود، رســـید. 6

یعقوب در اآنجا بود و عیســـی كه از سفر خسته شده بود، در 
كنار چاه نشست. تقریباً ظهر بود.

 یک زن سامری برای كشیدن اآب اآمد. عیسی به او گفت: 
7

 زیرا شـــاگردانش برای خرید غذا به 
»قدری اآب به من بده.« 8

شهر رفته بودند.
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 زن سامری گفت: »چطور تو كه یک یهودی هستی از من 
9

كه یک زن سامری هســـتم اآب می خواهی؟« (او این را گفت 
چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی کنند.)

 عیسی به او پاسخ داد: »اگر می دانستی بخشش خدا چیست 
10

و كیست كه از تو اآب می خواهد، حتماً از او خواهش می کردی 
و او به تو اآب زنده عطا می کرد.«

 زن گفت: »ای اآقا دلو نداری و این چاه عمیق است. از 
11

 اآیا تـــو از جّد ما یعقوب بزرگتری 
كجا اآب زنده می اآوری؟ 12

كه این چاه را به ما بخشـــید و خود او و پسران و گلّه اش از 
اآن اآشامیدند؟«

 عیسی گفت: »هرکه از این اآب بنوشد باز تشنه خواهد شد، 
13

 اّما هرکس از اآبی كه من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد 
14

شد، زیرا اآن اآبی كه به او می دهم در درون او به چشمه ای تبدیل 
خواهد شد كه تا حیات جاودان خواهد جوشید.«

 زن گفـــت: »ای اآقا، اآن اآب را به من بده تا دیگر تشـــنه 
15

نشوم و برای كشیدن اآب به اینجا نیایم.«
 عیســـی به او فرمود: »برو شوهرت را صدا كن و به اینجا 

16

برگرد.«
 زن پاســـخ داد: »شـــوهر ندارم.« عیســـی گفت: »راست 

17

 زیرا تو پنج شوهر داشته ای و اآن 
می گویی که شوهر نداری، 18

مردی هم كه اكنون با تو زندگی می كند شوهر تو نیست. اآنچه 
گفتی درست است.«

 پدران ما 
 زن گفت: »ای اآقا می بینم که تو نبی هستی. 20

19

در روی این كوه عبادت می كردند، اّما شما یهودیان می گویید، 
باید خدا را در اورشلیم عبادت كرد.«

مد  اآ  عیسی گفت: »ای زن، باور كن زمانی خواهد 
21

این كوه پرســـتش خواهید كرد و  بـــرروی  نه  كه پدر را 
نچه را نمی شناسید   شـــما ســـامریان اآ

22 نه در اورشـــلیم. 
نچه را كه می شناسیم عبادت می کنیم،  ّما ما اآ می پرستید ا
ّما زمانی   ا

23 ید.  زیرا رستگاری به وســـیلۀ قوم یهود می اآ
ید - و این زمان هم اكنون شـــروع شـــده است- كه  می اآ
پرســـتندگان حقیقـــی، پدر را با روح و راســـتی عبادت 
خواهنـــد كـــرد، زیرا پـــدر طالـــب این گونه پرســـتندگان 
 خدا روح اســـت و هرکه او را می پرســـتد 

می باشـــد. 24
بایـــد بـــا روح و راســـتی عبـــادت نمایـــد.«

یوحنا 4   



1943

 زن گفت: »من می دانم مسیح یا كریستوس خواهد اآمد و 
25

هروقت بیاید، همه چیز را به ما خواهد گفت.«
 عیسی گفت: »من كه با تو صحبت می کنم همانم.«

26

 در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند 
27

كه با یک زن سخن می گوید تعّجب كردند ولی هیچ کس از 
زن نپرسید: »چی می خواهی؟« و به عیسی هم نگفتند: »چرا 

با او سخن می گویی؟«
 زن ســـبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به 

28

 »بیایید و مردی را ببینید، كه اآنچه تا به حال 
مردم گفـــت: 29

 پس مردم 
كرده بودم به من گفت. اآیا این مســـیح نیست؟« 30

از شهر خارج شده نزد عیسی رفتند.
 در این ضمن شـــاگردان از عیسی خواهش كرده گفتند: 

31

»ای استاد، چیزی بخور.«
 اّما او گفت: »من غذایی برای خوردن دارم كه شـــما از 

32

اآن بی خبرید.«
 پس شاگردان از یكدیگر پرسیدند: »اآیا کسی برای او غذا 

33

اآورده است؟«
 عیسی به ایشان گفت: »غذای من این است كه ارادۀ فرستندۀ 

34

 مگر شما نمی گویید: 
خود را بجا اآورم و كارهای او را انجام دهم. 35

'هنوز چهار ماه به موســـم درو مانده است؟' توّجه كنید، به شما 
می گویم به كشتزارها نگاه كنید و ببینید كه حالا برای درو اآماده 
 دروگر مزد خود را می گیرد و محصولی برای حیات 

هستند. 36
جاودانی جمع می کند تا این كه كارنده و درو كننده با هم شادی 
 در اینجا این گفته مصداق پیدا می کند، كه یكی می کارد 

كنند. 37
 من شما را فرستادم تا محصولی را درو 

و دیگری درو می کند. 38
كنید كه برای اآن زحمت نکشـــیده اید. دیگران برای اآن زحمت 

كشیدند و شما از نتایج كار ایشان استفاده می برید.«
 به خاطر شهادت اآن زن كه گفته بود »اآنچه تا به حال كرده 

39

بودم به من گفت«، در اآن شهر عّدۀ زیادی از سامریان به عیسی 
 وقتی سامریان نزد عیسی اآمدند از او خواهش 

ایمان اآوردند. 40
كردند كه نزد اآنها بماند. پس عیسی دو روز در اآنجا ماند.

 و به اآن 
 عّدۀ زیادی به خاطر ســـخنان او ایمان اآوردند. 42

41

زن گفتند: »حالا دیگر به خاطر حرف تو نیســـت كه ما ایمان 
داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم كه او در 

حقیقت نجات دهندۀ عالم است.«
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شفاى پسر مأمور دولت

 پس از دو روز، عیسی اآنجا را ترک كرد و به طرف جلیل 
43

 زیرا خود عیسی فرموده بود كه نبی در دیار خود احترامی 
رفت. 44

 اّما وقتی به جلیل وارد شد، مردم از او استقبال كردند 
ندارد، 45

زیرا اآنچه را كه در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند، چون 
اآنها هم در روزهای عید در اورشلیم بودند.

 عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جایی که اآب را به شراب 
46

تبدیـــل كرده بود، رفت. یكی از مأمـــوران دولت در اآنجا بود 
 وقتی شنید كه 

كه پسرش در كفرناحوم بیمار و بستری بود. 47
عیسی از یهودیه به جلیل اآمده است نزد او اآمد و خواهش كرد 
که به كفرناحوم برود و پسرش را كه در اآستانۀ مرگ بود شفا 
 عیســـی به او گفت: »شما بدون دیدن عجایب و 

بخشد. 48
نشانه ها به هیچ وجه ایمان نخواهید اآورد.«

 اآن شـــخص گفت: »ای اآقا، پیش از اآنکه بّچۀ من بمیرد 
49

بیا.«
 اآنگاه عیسی گفت: »برو، پسرت زنده خواهد ماند.« اآن 

50

 او هنوز 
مرد با ایمان به ســـخن عیسی به طرف منزل رفت. 51

به خانه نرســـیده بود كه نوكرانش در بین راه او را دیدند و به 
او مژده دادند: »پسرت زنده و تندرست است.«

 او پرســـید: »در چه ســـاعتی حالش خوب شد؟« گفتند: 
52

 پدر 
»دیروز در ســـاعت یک بعد از ظهر تب او قطع شد.« 53

فهمید كه این درست همان ساعتی است كه عیسی به او گفته 
بود: »پسرت زنده خواهد ماند.« پس او و تمام اهل خانه اش 

ایمان اآوردند.
 این دومین معجزه ای بود كه عیسی پس از اآنكه از یهودیه 

54

به جلیل اآمد انجام داد.
شفاى مفلوج

 بعد از اآن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم 5  
 در اورشلیم نزدیک دروازه ای معروف به دروازۀ 

رفت. 2
گوسفند اســـتخری با پنج رواق وجود دارد كه به زبان عبری 
 در اآنجا عّدۀ زیادی از بیماران، 

اآن را بیت حسدا می گویند. 3
نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز كشیده [و منتظر حركت اآب 
 زیرا هر چند وقت یک بار فرشتۀ خداوند به استخر داخل 

بودند 4
می شد و اآب را به حركت در می اآورد و اولین بیماری كه بعد از 
حركت اآب به استخر داخل می گردید از هر مرضی كه داشت، 
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 در میان اآنها مردی دیده می شد كه سی و 
شـــفا می یافت.] 5

 وقتی عیســـی او را در اآنجا خوابیده 
هشت ســـال بیمار بود. 6

دید و دانست كه مّدت درازی است كه بیمار می باشد، از او 
پرسید: »اآیا می خواهی خوب و سالم شوی؟«

 اآن مریض پاسخ داد: »ای اآقا، وقتی اآب به حركت می اآید 
7

کسی نیست كه به من كمک كند و مرا در استخر بیاندازد؛ 
تا من از جایم حركت می کنم، شخص دیگری پیش از من به 

داخل می رود.«
 اآن 

 عیسی به او گفت: »بلند شو، بسترت را بردار و برو.« 9
8

مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. اآن 
 به همین علّت یهودیان به مردی كه 

روز، روز ســـبت بود. 10
شفا یافته بود گفتند: »امروز روز سبت است، تو اجازه نداری 

بستر خود را حمل نمایی.«
 او در جواب ایشان گفت: »اآن کسی که مرا شفا داد به من 

11

گفت: 'بسترت را بردار و برو.'«
 از او پرسیدند: »چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار 

12

و برو؟«
 ولی اآن مردی كه شفا یافته بود، او را نمی شناخت؛ زیرا 

13

اآن محل پر از جمعّیت بود و عیسی از اآنجا رفته بود.
 بعد از این جریان عیســـی او را در معبد بزرگ یافته به او 

14

گفت: »اكنون كه شفا یافته ای دیگر گناه نكن، مبادا به وضع 
بدتری دچار شوی.«

 اآن مرد رفت و به یهودیان گفت: »کســـی که مرا شفا داد 
15

 چون عیسی در روز سبت این كارها را می کرد، 
عیسی است.« 16

 اّما عیسی به اآنان گفت: 
یهودیان به اذیّت و اآزار او پرداختند. 17

»پدرم هنوز كار می کند و من هم كار می کنم.«
 این سخن، یهودیان را در كشتن او مصّمم تر ساخت. چون 

18

او نه تنها سبت را می شکست، بلكه خدا را پدر خود می خواند 
و به این طریق خود را با خدا برابر می ساخت.

اختیار فرزند

 عیسی در جواب اآنان گفت: »یقین بدانید كه پسر نمی تواند 
19

از خـــود کاری انجام دهد مگـــر اآنچه كه می  بینـــد پدر انجام 
 زیرا پدر پسر را 

می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند، 20
دوســـت دارد و هرچه انجام دهد، به پسر نیز نشان می دهد و 
كارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعّجب 
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 زیرا همان طور كه پدر مردگان را زنده می کند و به اآنان 
كنید، 21

 پدر 
حیات می بخشد، پسر هم هرکه را بخواهد زنده می کند. 22

بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پســـر سپرده 
 تا اآنكه همه، همان طور كه پدر را احترام می کنند، 

است، 23
پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی حرمتی كند، به 

پدر كه فرستندۀ اوست بی حرمتی كرده است.
 »یقین بدانید، هرکه ســـخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من 

24

ایمان اآورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محكوم نخواهد شد، 
 یقین بدانید 

بلكه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. 25
كه زمانی خواهد اآمد، و در واقع اآن زمان شروع شده است، 
كه مردگان صدای پســـر خدا را خواهند شنید و هرکه بشنود 
 زیرا همان طور كه پدر منشأ حیات است، 

زنده خواهد شد. 26
به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشاء حیات باشد. 
 و به او اختیار داده است كه داوری نماید، زیرا پسر انسان 

27

 از این تعّجب نكنید، زیرا زمانی خواهد اآمد كه همۀ 
است. 28

 و از قبرهای خود بیرون 
مردگان صدای او را خواهند شنید 29

خواهند اآمد: نیكـــوكاران برای حیات خواهند برخواســـت و 
گناهكاران برای محکومّیت.

شهادت به عیسى

 »من از خـــود نمی توانم کاری انجام دهم بلكه طبق اآنچه 
30

كه می شنوم قضاوت می کنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا 
در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلكه انجام میل پدری 

كه مرا فرستاده است.
 »اگر من دربارۀ خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری 

31

 ولی شـــخص دیگری هست كه دربارۀ من شهادت 
ندارد، 32

 شما 
می دهد و می دانم كه شهادت او دربارۀ من معتبر است. 33

 من 
قاصدانی نزد یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. 34

به شهادت انســـان نیازی ندارم بلكه به خاطر نجات شما این 
 یحیی مانند چراغی بود كه می سوخت 

سخنان را می گویم. 35
و می درخشید و شما مایل بودید، برای مّدتی در نور او شادی 
 اّما من شـــاهدی بزرگتر از یحیی دارم: كارهایی كه 

كنید. 36
پدر به من سپرده است تا انجام دهم، بر این حقیقت شهادت 
 پدری كه مرا فرستاد 

می دهند كه پدر مرا فرستاده اســـت. 37
خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید 
 و كلام او در دلهای شما جایی 

و نه صدایش را شـــنیده اید 38
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ندارد، زیرا به اآن کسی که فرستاده اســـت، ایمان نمی اآورید. 
 کتاب مقـــّدس را مطالعه می نمایید، چون خیال می کنید كه 

39

در اآن حیات جاودان خواهید یافت. درحالی که كتاب دربارۀ 
 شـــما نمی خواهید نـــزد من بیایید تا 

من شـــهادت می دهد، 40
حیات بیابید.

 من شما را می شناسم 
 »من از مردم توقّع احترام ندارم. 42

41

 من به نام پدر 
و می دانم كه خدا را از دل دوست ندارید. 43

خود اآمده ام و شـــما مرا نمی پذیرید، ولی اگر کسی خودسرانه 
 شما كه طالب احترام از 

بیاید از او اســـتقبال خواهید كرد. 44
یكدیگر هستید و به عّزت و احترامی كه از جانب خدای یكتا 
 گمان 

می اآید توّجهی ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ 45
نكنید كه من در پیشـــگاه پدر، شما را متّهم خواهم ساخت، 
کسی دیگر، یعنی همان موسی كه به او امیدوار هستید، شما 
 اگر شما به موسی ایمان می داشتید به من 

را متّهم می نماید. 46
 اّما اگر 

نیز ایمان می اآوردید، زیرا او دربارۀ من نوشته است. 47
به نوشـــته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید 

كرد؟«
 غذا دادن به پنج هزار نفر

(متّی ۱۳ :۱۴ -۲۱؛ مرقس ۳۰ :۶ -۴۴؛ لوقا ۱۰ :۹ -۱۷)

 بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل كه همان 6  
 و عّدۀ زیادی، كه معجزات 

دریای طبریه است رفت 2
او را در شـــفا دادن به بیماران دیده بودند، به دنبال او رفتند. 
 اآنگاه عیسی به بالای كوهی رفت و با شاگردان خود در اآنجا 

3

 وقتی 
 روزهای عید فصح یهودیان نزدیک بـــود. 5

نشســـت. 4
عیسی به اطراف نگاه كرد و عّدۀ زیادی را دید كه به طرف 
او می اآیند، از فیلیُپس پرسید: »از كجا باید نان بخریم تا اینها 
 عیسی این را از روی امتحان به او گفت زیرا خود 

بخورند؟« 6
او می دانست چه باید بكند.

 فیلیُپس پاسخ داد: »دویست سّکۀ نقره نان هم كافی نیست 
7

كه هر یک از اآنها کمی بخورد.«
 یکی از شاگردانش به نام اندریاس كه برادر شمعون پطرس 

8

 »پسر بّچه ای در اینجا هست كه پنج نان 
بود، به او گفت: 9

جو و دو ماهی دارد، ولی اآن برای این عّده چه می شود؟«
 عیسی گفت: »مردم را بنشانید.« در اآنجا سبزه بسیار بود، 

10

 اآنگاه 
پس مردم كه در حدود پنج هزار مرد بودند، نشستند. 11
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عیسی نانها را برداشت، خدا را شكر كرد و در میان مردم، كه 
بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهیان را نیز همین طور 
 وقتی همه سیر شدند، به شاگردان 

هرقدر خواستند تقسیم كرد. 12
گفت: »خورده های نان را جمع كنید تا چیزی تلف نشود.« 
 پس شاگردان اآنها را جمع كردند و دوازده سبد از خورده های 

13

باقیماندۀ اآن پنج نان جو ُپر نمودند.
 وقتی مردم این معجزۀ عیسی را دیدند گفتند: »در حقیقت 

14

 پس 
این همان نبی موعود است كه می بایست به جهان بیاید.« 15

چون عیسی متوّجه شد كه اآنها می خواهند او را بزور برده پادشاه 
سازند، از اآنها جدا شد و تنها به كوهستان رفت.

 راه رفتن بر روى آب
(متّی ۲۲ :۱۴ -۳۳؛ مرقس ۴۵ :۶ -۵۲)

 و سوار 
 در وقت غروب، شـــاگردان به طرف دریا رفتند 17

16

قایق شده به اآن طرف دریا به سوی كفرناحوم حركت كردند. 
هوا تاریک شده بود و عیســـی هنوز نزد ایشان برنگشته بود. 
 وقتی 

 باد شدیدی شروع به وزیدن كرد و دریا توفانی شد. 19
18

در حدود شش کیلومتر جلو رفتند، عیسی را دیدند كه بر روی 
 اّما 

اآب قدم می زند و به طرف قایق می اآید. اآنها ترســـیدند. 20
 می خواستند او 

عیسی به اآنها گفت: »من هستم، نترسید.« 21
را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق بزودی به مقصد رسید.

در جستجوى عیسى

 روز بعد مردمی كه در كنارۀ دیگر دریا ایستاده بودند دیدند 
22

كه، به جز همان قایقی كه شـــاگردان سوار شده بودند، قایق 
دیگری در اآنجا نبود و عیســـی هم ســـوار اآن نشده بود، بلكه 
 ولی قایقهای دیگری از 

شاگردان بدون عیسی رفته بودند. 23
طبریه به نزدیكی همان محلی كه مردم نانها را بعد از شکرگزاری 
 وقتی مردم دیدند كه عیسی و 

خداوند خورده بودند، رسیدند. 24
شاگردانش در اآنجا نیستند، سوار این قایقها شده در جستجوی 

عیسی به كفرناحوم رفتند.
نان حیات

 همین که او را در اآن طرف دریا پیدا كردند، به او گفتند: 
25

»ای استاد، چه وقت به اینجا اآمدی؟«
 عیسی پاسخ داد: »یقین بدانید به علّت معجزاتی كه دیده اید 

26

نیست كه به دنبال من اآمده اید، بلكه به خاطر نانی كه خوردید 
 برای خوراک فانی تلاش نكنید بلكه برای 

و سیر شـــدید. 27
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خوراكی كه تا حیات جاودان باقی می ماند یعنی خوراكی كه 
پسر انسان به شـــما خواهد داد، زیرا كه پدر او را تأیید كرده 
 اآنها از او پرسیدند: »وظیفۀ ما چیست؟ چطور می توانیم 

است.« 28
كارهایی را كه خدا از ما می خواهد انجام دهیم؟«

 عیســـی به ایشان پاســـخ داد: »اآن کاری كه خدا از شما 
29

می خواهد این اســـت كه به کســـی که فرستاده اســـت ایمان 
بیاورید.«

 اآنها گفتند: »چه معجزه ای نشـــان می دهی تا به تو ایمان 
30

 نیاکان ما در بیابان َمنّا را خوردند و 
بیاوریم؟ چه می کنـــی؟ 31

چنانکه كتاب مقّدس می فرماید: 'او از اآسمان به اآنها نان عطا 
فرمود تا بخورند.'«

 عیســـی به اآنان گفت: »یقین بدانید اآن موسی نبود كه از 
32

اآسمان به شما نان داد، بلكه پدر من نان حقیقی را از اآسمان 
 زیرا نان خدا اآن است كه از اآسمان 

به شـــما عطا می کند، 33
نازل شده به جهان حیات می بخشد.«

 به او گفتند: »ای اآقا، همیشه این نان را به ما بده.«
34

 عیسی به اآنها گفت: »من نان حیات هستم. هرکه نزد من 
35

بیاید، هرگز گرســـنه نخواهد شد و هرکه به من ایمان بیاورد، 
 اّما چنانکه گفتم شما با اینكه مرا 

هرگز تشنه نخواهد گردید. 36
 همۀ کسانی که پدر به من می بخشد 

دیدید ایمان نیاوردید. 37
به ســـوی من خواهند اآمد و کسی را که نزد من می اآید بیرون 
 من از اآسمان به زمین اآمده ام نه به خاطر اآنكه 

نخواهم كرد. 38
 و ارادۀ 

ارادۀ خود را به عمل اآورم، بلكه ارادۀ فرستندۀ خویش را 39
فرستندۀ من این است كه من از همۀ کسانی که او به من داده 
است حتّی یک نفر را هم از دست ندهم، بلكه در روز بازپسین 
 زیرا خواست پدر من این است كه هرکس 

اآنها را زنده كنم. 40
پسر را می بیند و به او ایمان می اآورد، صاحب حیات جاودان 

گردد. و من او را در روز بازپسین زنده خواهم كرد.«
 پس یهودیان شـــكایت كنان به او اعتراض كردند، زیرا او 

41

گفته بود: »من اآن نانی هستم كه از اآسمان نازل شده است.« 
 اآنها گفتند: »اآیا این مرد عیســـی، پسر یوسف، نیست كه 

42

ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید: 'من از 
اآسمان اآمده ام.'«

 هیچ کس 
 عیسی در جواب گفت: »این قدر شكایت نكنید. 44

43

نمی تواند نزد من بیاید، مگر اینكه پدری كه مرا فرستاد او را به 
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طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم 
 در كتب انبیا نوشته شده است: همه از خدا تعلیم 

ساخت. 45
خواهند یافت. بنابراین هرکس صدای پدر را شنیده واز او تعلیم 
 البتّـــه هیچ کس پدر را ندیده 

گرفته باشـــد، نزد من می اآید. 46
است. فقط کســـی که از جانب خدا اآمده پدر را دیده است. 
 یقین بدانید کســـی که به من ایمان می اآورد حیات جاودان 

47

 نیاکان شـــما در بیابان َمنّا 
 من نان حیات هســـتم. 49

دارد. 48
 اّما من دربارۀ نانی صحبت می کنم 

را خوردند ولی مردند. 50
كه از اآسمان نازل شده است و اگر کسی از اآن بخورد هرگز 
 من اآن نان زنده هستم كه از اآسمان اآمده است. 

نمی میرد. 51
هرکه این نان را بخـــورد تا ابد زنده خواهـــد ماند و نانی كه 
من خواهم داد، بدن خودم می باشد، كه اآن را به خاطر حیات 

جهانیان می دهم.«
 یهودیان با یكدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند: »چگونه 

52

این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟«
 عیســـی پاســـخ داد: »یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را 

53

 هركه 
نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. 54

بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من 
 زیرا جسم من 

در روز بازپســـین او را زنده خواهم ساخت. 55
 هرکه 

خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. 56
جسم مرا می خورد و خون مرا می اآشامد، در من ساكن است 
 همان طوری که پدر زنده مرا فرســـتاد و من 

و مـــن در او. 57
به وسیلۀ پدر زنده هستم، هرکه مرا بخورد به وسیلۀ من زنده 
 این نانی كه از اآسمان نازل شده، مانند نانی 

خواهد ماند. 58
نیست كه نیاکان شما خوردند و مردند. زیرا هرکه از این نان 

بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند.«
 این چیزها را عیسی هنگامی که در كنیسه ای در كفرناحوم 

59

تعلیم می داد فرمود.
سخنان حیات جاودانى

 بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند: »این 
60

تعلیم سخت است، چه کسی می تواند به اآن گوش دهد؟«
 وقتی عیسی احساس كرد كه پیروانش از این موضوع شكایت 

61

می کنند، به اآنها گفت: »اآیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ 
 پس اگر پسر انســـان را ببینید كه به مكان اول خود صعود 

62

 روح است كه حیات می بخشد 
می كند چه خواهید كرد؟ 63
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ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی كه به شما می گویم روح و 
 ولی بعضی از شما ایمان ندارید.« زیرا عیسی 

حیات است 64
از ابتدا کسانی را كه ایمان نداشـــتند و همچنین اآن کسی را 
 پس گفت: »به همین 

كه بعداً او را تسلیم كرد می شناخت. 65
دلیل به شـــما گفتم كه هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید، مگر 

اآنكه پدر من این فیض را به او عطا كرده باشد.«
 از اآن به بعد بســـیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او 

66

 اآن وقت عیسی از دوازده حواری پرسید: 
همراهی نكردند. 67

»اآیا شما هم می خواهید مرا ترک كنید؟«
 شـــمعون پطرس در جواب گفت: »ای خداوند، نزد كه 

68

 ما ایمان و اطمینان 
برویم؟ كلمات حیات جاودانی نزد توست. 69

داریم كه تو اآن پاک مرد خدا هستی.«
 عیسی پاسخ داد: »اآیا من شما دوازده نفر را برنگزیدم؟ در 

70

 این را دربارۀ یهودای 
حالی كه یکی از شما ابلیسی است.« 71

اسخریوطی پسر شمعون گفت. زیرا او كه یکی از اآن دوازده 
حواری بود، قصد داشت عیسی را تسلیم كند.

عیسى و برادران او

 بعـــد از اآن عیســـی در جلیـــل مســـافرت می کرد. او 7  
نمی خواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند 
 همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک 

او را بكشند. 2
 برادران عیســـی به او گفتند: »اینجا را ترک كن و به 

شـــد، 3
 کسی که 

یهودیه برو تا پیروان تو كارهایی را كه می کنی ببینند. 4
می خواهد مشهور شود كارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد، تو 
 چونكه 

كه این كارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند.« 5
برادرانش هم به او ایمان نداشتند.

 عیسی به ایشان گفت: »هنوز وقت من نرسیده است، اّما 
6

 دنیا نمی تواند از شما متنّفر 
برای شما هروقت مناسب است. 7

باشد، اّما از من نفرت دارد، زیرا من دربارۀ اآن شهادت می دهم 
 شما برای این عید بروید. من فعلاً 

كه كارهایش بد اســـت. 8
 عیسی این 

نمی اآیم زیرا هنوز وقت من کاملاً نرسیده است.« 9
را به اآنان گفت و در جلیل ماند.

عیسى در اورشلیم

 بعد از اآنكه برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی 
10

 یهودیان در روزهای 
نیز به اآنجا رفت ولی نه اآشكارا بلكه پنهانی. 11

عید به دنبال او می گشتند و می پرسیدند: »او كجاست؟«
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 در میان مردم دربارۀ او گفت وگوی زیادی وجود داشت. 
12

بعضی می گفتند: »او اآدم خوبی اســـت« و دیگران می گفتند: 
 اّما به علّت ترس از یهودیان، 

»نه، او مردم را گول می زند.« 13
هیچ کس دربارۀ او به طور علنی چیزی نمی گفت.

 در اواسط روزهای عید، عیسی به معبد بزرگ اآمد و به تعلیم 
14

 یهودیان با تعّجب می گفتند: »این شخص كه 
دادن پرداخت. 15

هرگز تعلیم نیافته است، چگونه كتب مقّدس را می داند؟«
 عیسی در جواب ایشان گفت: »اآنچه من تعلیم می دهم از 

16

 کسی که 
خود من نیست، بلكه از طرف فرستندۀ من است. 17

مایل باشـــد ارادۀ او را انجام دهد خواهد دانســـت كه تعالیم 
من از جانب خداســـت یا من فقط از خود ســـخن می گویم. 
 هرکه از خود ســـخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود 

18

می باشد. اّما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد، اآدمی 
 مگر موسی شریعت را 

است صادق و در او ناراستی نیست. 19
به شما نداد شریعتی كه هیچ یک از شما به اآن عمل نمی کند؟ 

چرا می خواهید مرا بكشید؟«
 مردم در جواب گفتند: »تو دیو داری. چه کسی می خواهد 

20

تو را بكشد؟«
 عیسی جواب داد: »من یک كار کرده ام و همۀ شما از اآن 

21

 موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد 
تعّجب کرده اید. 22

(هرچند از موسی شروع نشد بلكه از اجداد قوم) و شما در روز 
 پس اگر پسران خود را 

سبت پسران خود را ختنه می کنید. 23
در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شكسته نشود، چرا 
به این دلیل كه من در روز سبت به یک انسان سلامتی كامل 
 از روی ظاهر قضاوت 

بخشیدم بر من خشمگین شـــده اید؟ 24
نكنید، بلكه در قضاوتهای خود با انصاف باشید.«

آیا او مسیح است؟

 پس بعضی از مردم اورشـــلیم گفتند: »اآیا این همان کسی 
25

 ببینید او در اینجا به طور 
نیست كه می خواهند او را بكشند؟ 26

علنی صحبت می کند و اآنها چیزی به او نمی گویند. اآیا حكمرانان 
 با وجود این ما 

ما واقعاً قبول دارند كه او مسیح موعود است؟ 27
همه  می دانیم كه این مرد اهل كجاست، اّما وقتی مسیح ظهور 

كند هیچ کس نخواهد دانست كه او اهل كجاست.«
 از ایـــن رو وقتی عیســـی در معبد بـــزرگ تعلیم می داد با 

28

صدای بلند گفت: »شـــما مرا می شناسید و می دانید كه اهل 
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كجا هستم. ولی من به دلخواه خود نیامده ام زیرا فرستنده من 
 اّما من او را می شناسم 

حق است و شما او را نمی شناسید. 29
زیرا از جانب او اآمده ام و او مرا فرستاده است.«

 در این وقت اآنها خواستند او را دستگیر كنند، اّما هیچ کس 
30

دست به طرف او دراز نكرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. 
 ولی عّدۀ زیادی به او ایمـــان اآوردند و می گفتند: »اآیا وقتی 

31

مسیح ظهور كند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟«
کوشش براى بازداشت عیسى

 فریسیان اآنچه را كه مردم دربارۀ او به طور پنهانی می گفتند 
32

شنیدند. پس اآنها و سران كاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی 
 اآنگاه عیسی گفت: »فقط مّدت كوتاهی 

را بازداشت كنند. 33
با شـــما خواهم بود و بعد به نزد فرستندۀ خود خواهم رفت. 
 شما به دنبال من خواهید گشت، اّما مرا نخواهید یافت و 

34

به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید.«
 پس یهودیان به یكدیگر گفتند: »كجا می خواهد برود كه 

35

ما نتوانیم او را پیدا كنیم، اآیا می خواهد نزد كســـانی برود كه 
در میان یونانیان پراكنده هســـتند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او 
می گوید: 36 'به دنبال من خواهید گشت اّما مرا نخواهید یافت 
و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید.' مقصود او 

از این حرف چیست؟«
نهرهاى آب حیات

 در اآخرین روز كه مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و 
37

با صدای بلند گفت: »اگر کســـی تشنه است نزد من بیاید و 
 چنانکه كلام خدا می فرماید: 'نهرهای اآب زنده از 

بنوشد. 38
درون اآن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.'« 
 این ســـخنان را دربارۀ روح القدس، كـــه می باید به مؤمنین 

39

او داده شـــود می گفت و چون هنوز عیســـی جلال نیافته بود 
روح القدس عطا نشده بود.

دودستگى در میان جمعّیت

 بسیاری از کسانی که این ســـخن را شنیدند گفتند: »این 
40

مرد واقعاً همان نبی موعود است«
 دیگران گفتند: »او مسیح است.« و عّده ای هم گفتند: »اآیا 

41

 مگر کتاب مقّدس نمی گوید كه 
مسیح از جلیل ظهور می کند؟ 42

مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهكدۀ داوود یعنی بیت لحم 
 به این ترتیب دربارۀ او در میان جمعّیت دودستگی به 

باشد؟« 43
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 عّده ای خواستند او را دستگیر كنند، اّما هیچ کس 
وجود اآمد. 44

به طرف او دست دراز نكرد.
بى ایمانى سران یهود

 بعد از اآن پاسبانان نزد سران كاهنان و فریسیان برگشتند. 
45

اآنها از پاسبان پرسیدند: »چرا او را نیاوردید؟«
 پاسبان جواب دادند: »تا به حال هیچ کس مانند این مرد 

46

سخن نگفته است.«
 فریسیان در پاسخ گفتند: »اآیا او شما را هم گمراه كرده 

47

 و 
 اآیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ 49

است؟ 48
اّما این اآدمهایی كه از شریعت بی خبرند، ملعون هستند!«

 نیقودیموس، كه در شب به دیدن عیسی اآمده بود و یکی 
50

 »اآیا شریعت به ما اجازه می دهد 
از اآنها بود، از اآنها پرسید: 51

کسی را محكوم كنیم بدون اآنكه به سخنان او گوش دهیم و 
بدانیم چه كار كرده است؟«

 در پاسخ به او گفتند: »مگر تو نیز جلیلی هستی؟ بررسی 
52

كن و ببین كه هیچ نبی ای از جلیل ظهور نكرده است.«
 پس اآنها همه به خانه های خود رفتند.

53]
زنى که در هنگام زنا گرفته شد

 و صبح زود باز به معبد 8  
 اّما عیسی به كوه زیتون رفت 2

بزرگ اآمـــد و همۀ مردم به دور او جمع شـــدند و او 
 در این وقت علما 

نشست و به تعلیم دادن اآنها مشغول شد. 3
و فریســـیان زنی را كه در هنگام عمل زنـــا گرفته بودند نزد او 
 اآنان به او گفتند: »ای استاد، 

اآوردند و در وسط برپا داشتند 4
 موسی در تورات به ما 

این زن را در هنگام عمل زنا گرفته ایم. 5
دستور داده است كه چنین زنهایی باید سنگسار شوند. اّما تو 
 اآنان از روی امتحان این را گفتند 

در این باره چه می گویی؟« 6
تا دلیلی برای اتّهام او پیدا كنند. اّما عیسی سر بزیر افكند و با 
 ولی چون اآنان با اصرار به 

انگشت خود روی زمین می نوشت. 7
سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند كرد و گفت: 
»اآن کســـی که در میان شما بی گناه اســـت سنگ اول را به او 
 عیسی باز سر خود را بزیر افكند و بر زمین می نوشت. 

بزند.« 8
 وقتی اآنها این را شـــنیدند، از پیران شروع كرده یک به یک 

9

بیرون رفتند و عیســـی تنها با اآن زن كه در وسط ایستاده بود، 
 عیســـی سر خود را بلند كرد و به اآن زن گفت: 

باقی ماند. 10
»اآنها كجا رفتند؟ کسی تو را محكوم نكرد؟«
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 زن گفت: »هیچ کس ای اآقا.« عیسی گفت: »من هم تو 
11

را محكوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نكن.«]
عیسى نور جهان است

 عیسی باز به مردم گفت: »من نور جهان هستم، کسی که 
12

از من پیروی كند در تاریكی سرگردان نخواهد شد، بلكه نور 
حیات را خواهد داشت.«

 فریسیان به او گفتند: »تو دربارۀ خودت شهادت می دهی 
13

پس شهادت تو اعتباری ندارد.«
 عیسی در پاســـخ گفت: »من حتّی اگر بر خود شهادت 

14

بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می دانم از كجا اآمده ام و 
به كجا می روم ولی شما نمی دانید كه من از كجا اآمده ام و به 
 شما از نظر انسانی قضاوت می کنید، ولی من 

كجا می روم. 15
 اگر قضاوت هم 

دربارۀ هیچ کس چنین قضاوت نمی کنـــم. 16
بكنم قضاوت من درست است، چون در این كار تنها نیستم، 
 در شریعت شما 

بلكه پدری كه مرا فرستاد نیز با من است. 17
 یکی 

هم نوشته شده است، كه گواهی دو شاهد معتبر است: 18
خود من هستم كه برخود شهادت می دهم و شاهد دیگر، پدری 

است كه مرا فرستاد.«
 به او گفتند: »پدر تو كجاست؟« عیسی پاسخ داد: »شما نه مرا 

19

می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید.«
 عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد بزرگ 

20

تعلیم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نكرد، زیرا 
وقت او هنوز نرسیده بود.

جایى که من مى روم شما نمى توانید بیایید

 باز عیسی به ایشان گفت: »من می روم و شما به دنبال من 
21

خواهید گشت ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که 
من می روم نمی توانید بیایید.«

 یهودیان به یكدیگـــر گفتند: »وقتی می گوید جایی که من 
22

می روم شـــما نمی توانید بیایید، اآیا منظورش این اســـت كه او 
می خواهد خودش را بكشد؟«

 عیسی به اآنها گفت: »شما به این عالم پایین تعلّق دارید 
23

و من از عالم بالا اآمده ام، شما از این جهان هستید، ولی من 
 به این جهت به شـــما گفتم كه در 

از این جهان نیســـتم. 24
گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید كه من او هستم، 

در گناهان خود خواهید مرد.«
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 اآنان از او پرسیدند: »تو كیستی؟« عیسی جواب داد: »من 
25

 چیزهای 
همان کسی هســـتم كه از اول هم به شما گفتم. 26

زیادی دارم كه دربارۀ شما بگویم و داوری نمایم اّما فرستندۀ 
من حق است و من اآنچه را كه از او شنیده ام به جهان اعلام 

می کنم.«
 اآنها نفهمیدند كه او دربارۀ پدر با اآنان صحبت می کند. 

27

 به همین دلیل عیسی به اآنان گفت: »وقتی شما پسر انسان 
28

را از زمین بلند كردید اآن وقت خواهید دانست كه من او هستم 
و از خود كاری نمی کنم، بلكه همان طور كه پدر به من تعلیم 
 فرستندۀ من با من است. پدر 

داده است ســـخن می گویم. 29
مرا تنها نگذاشـــته است، زیرا من همیشـــه اآنچه او را خشنود 

می سازد به عمل می اآورم.«
 در نتیجۀ این سخنان بسیاری به او گرویدند.

30

آزادى و بردگى

 سپس عیســـی به یهودیانی كه به او گرویده بودند گفت: 
31

»اگر مطابق تعالیم من عمل كنید، در واقع شاگردان من خواهید 
 و حقیقت را خواهید شـــناخت و حقیقت شما را اآزاد 

بود 32
خواهد كرد.«

 اآنها بـــه او جواب دادند: »ما فرزندان ابراهیم هســـتیم و 
33

هرگز بردۀ كســـی نبوده ایم. مقصود تو از اینكه می گویی شما 
اآزاد خواهید شد چیست؟«

 عیسی به ایشان گفت: »یقین بدانید كه هرکسی كه گناه 
34

 و برده همیشه در میان اهل خانه 
می کند بردۀ گناه اســـت 35

 پس اگر پسر، شما را 
نمی ماند ولی پسر همیشـــه می ماند. 36

 می دانم كه شما فرزندان 
اآزاد سازد واقعاً اآزاد خواهید بود. 37

ابراهیم هستید. اّما چون تعالیم من در دلهای شما جایی ندارد، 
 من دربارۀ اآنچه در حضور پدر دیده ام 

می خواهید مرا بكشید. 38
سخن می گویم و شما هم اآنچه را از پدر خود اآموخته  اید، انجام 

می دهید.«
 اآنها در پاسخ گفتند: »ابراهیم پدر ماست.«

39

عیسی به اآنها گفت: »اگر فرزندان ابراهیم می بودید، کارهای او 
 ولی حالا می خواهید مرا بكشید، درحالی که 

را بجا می اآورید، 40
من همان کسی هستم كه حقیقت را اآن چنان که از خدا شنیده ام 
 شما كارهای 

به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نكرد. 41
پدر خود را بجا می اآورید.«
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اآنها به او گفتند: »ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و 
اآن خود خداست.«

 عیسی به اآنها گفت: »اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست 
42

می داشتید؛ زیرا من از جانب خدا اآمده ام و در بین شما هستم. 
 چرا سخنان مرا 

من خودسرانه نیامده ام، بلكه او مرا فرستاد. 43
نمی فهمید؟ برای اینكه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. 
 شما فرزندان پدر خود، ابلیس هستید و اآرزوهای پدر خود را به 

44

عمل می اآورید. او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر است، چون 
در او هیچ راســـتی نیست. وقتی دروغ می گوید مطابق سرشت 
 اّما 

خود رفتار می نماید؛ زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. 45
من چون حقیقت را به شما می گویم، به من ایمان نمی اآورید. 
 کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر 

46

 کسی که 
من حقیقت را می گویم، چرا به من ایمان نمی اآورید؟ 47

از خدا باشـــد، به كلام خدا گوش می دهد. شما به كلام خدا 
گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید.«
عیسى و ابراهیم

 یهودیان در جواب به او گفتند: »اآیا درست نگفتیم كه تو 
48

سامری هستی و دیو داری؟«
 عیســـی گفت: »من دیو ندارم، بلكه به پدر خود احترام 

49

 من طالب جلال 
می گذارم ولی شما مرا بی حرمت می سازید. 50

خود نیستم، كس دیگری هست كه طالب اآن است و او قضاوت 
 یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، 

می کند. 51
هرگز نخواهد مرد.«

 یهودیان به او گفتند: »حالا مطمئن شدیم كه تو دیو داری. 
52

ابراهیم و همۀ انبیا مردند ولی تو می گویی: هرکه از تعالیم من 
 اآیا تو از پدر ما ابراهیم و 

اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. 53
همۀ انبیایی كه مرده اند بزرگتری؟ فكر می کنی كه هستی؟«

 عیسی پاسخ داد: »اگر من خود را اآدم بزرگی بدانم این 
54

بزرگی ارزشی ندارد، اآن پدر من است كه مرا بزرگی و جلال 
می بخشد، همان کسی که شـــما می گویید خدای شماست. 
 شـــما هیچ وقت او را نشناخته اید، اّما من او را می شناسم و 

55

اگر بگویم كه او را نمی شناســـم، مانند شما دروغگو خواهم 
بود، ولی من او را می شناسم و اآنچه می گوید اطاعت می کنم. 
 پدر شما ابراهیم از اینكه امید داشت روز مرا ببیند، خوشحال 

56

بود و اآن را دید و شادمان شد.«
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 یهودیان به او گفتند: »تو هنوز پنجاه سال هم نداری پس 
57

چگونه ممكن است، ابراهیم را دیده باشی؟«
 عیســـی به ایشـــان گفت: »یقین بدانید كه پیش از تولّد 

58

ابراهیم، من بوده ام و هستم.«
 اآنها سنگ برداشتند كه به سوی عیسی پرتاب كنند ولی از 

59

نظر مردم دور شد و معبد بزرگ را ترک كرد و رفت.
عیسى کور مادرزاد را شفا مى دهد

 وقتی از محلی می گذشـــت، كور مـــادرزادی را دید. 9  
 شاگردانش از او پرسیدند: »ای استاد، به علّت گناه 

2

چه کسی بود كه این مرد، نابینا به دنیا اآمد؟ خود او گناهكار 
بود یا والدینش؟«

 عیسی جواب داد: »نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، 
3

 تا وقتی روز 
بلكه تا در وجود او كارهای خدا اآشكار گردد. 4

است، باید كارهای فرســـتندۀ خود را به انجام برسانیم. وقتی 
 تـــا وقتی در جهان 

شـــب می اآید کســـی نمی تواند كار كند. 5
هستم، نور جهانم.«

 وقتی این را گفت اآب دهان به زمین انداخت و با اآن گل 
6

 و به او گفت: »برو و 
ساخت و گل را به چشمان كور مالید 7

در حوض سیلوحا (یعنی فرستاده) چشمهای خود را بشوی.« 
پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت.

 پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد 
8

می شناختند گفتند: »اآیا این همان شخصی نیست كه می نشست 
و گدایی می کرد؟«

 بعضی گفتند: »این همان شخص است.« اّما دیگران گفتند: 
9

»نه این شخص به او شـــباهت دارد.« ولی او خودش گفت: 
»من همان شخص هستم.«

 از او پرسیدند: »پس چشمان تو چگونه باز شد؟«
10

11 او در جواب گفت: »شخصی كه اسمش عیسی است گل ساخت 

و به چشمان من مالید و به من گفت كه به حوض سیلوحا بروم و 
بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم.«

 اآنهـــا پرســـیدند: »اآن شـــخص كجاســـت؟« پاســـخ داد: 
12

»نمی دانم.«
تحقیق فریسیان دربارة شفاى کور مادرزاد

 زیرا 
 اآنها اآن مرد را كه قبلاً نابینا بود، نزد فریسیان بردند، 14

13

عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز كرده بود. 
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 در این وقت فریســـیان از او پرســـیدند كه چگونه بینا شده 
15

اســـت. اآن مرد به اآنان گفت: »او روی چشمانم گل مالید و 
من شستم و حالا می توانم ببینم.«

 عّده ای از فریســـیان گفتند: »این شـــخص از جانب خدا 
16

نیست چون قانون سبت را رعایت نمی کند.«
دیگران گفتند: »شـــخص گناهكار چگونـــه می تواند چنین 

معجزاتی بنماید؟« و در میان اآنان دو دستگی به وجود اآمد.
 اآنها باز هم از اآن شخص كه نابینا بود پرسیدند: »نظر تو 

17

دربارۀ اآن کسی که می گویی چشمان تو را باز كرد چیست؟«
او پاسخ داد: »او یک نبی است.«

 ولی یهودیان باور نمی کردند كه اآن مرد كور بوده و بینایی 
18

 از 
خود را باز یافته است تا اینكه والدین او را احضار كردند. 19

اآنان پرسیدند: »اآیا این مرد پسر شماست؟ اآیا شهادت می دهید كه 
كور به دنیا اآمده است؟ پس چگونه اكنون می تواند ببیند؟«

 والدین اآن شـــخص در جواب گفتند: »ما می دانیم كه او 
20

 اّما نمی دانیم 
فرزند ما می باشد و نابینا به دنیا اآمده اســـت. 21

اكنون چگونه می تواند ببیند یا چه كســـی چشـــمان او را باز 
كرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را 
 والدین او چون از یهودیان می ترسیدند این طور 

خواهد زد.« 22
جواب دادند، زیرا یهودیان قبلاً توافق كرده بودند كه هركس 
اقرار كند كه عیسی، مسیح است او را از كنیسه اخراج نمایند. 
 از این جهت والدین اآن مرد گفتند: »از خودش بپرسید، او 

23

بالغ است.«
 پس برای بـــار دوم اآن مرد را كه قبلـــاً كور بود، احضار 

24

كرده گفتند: »ســـوگند یاد كن كه حقیقت را خواهی گفت. 
ما می دانیم كه این شخص گناهكار است.«

 اآن مرد پاسخ داد: »اینکه او گناهكار است یا نه من نمی دانم 
25

فقط یک چیز می دانم كه كور بودم و اكنون می بینم.«
26 اآنها پرسیدند: »با تو چه كرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟«

 جواب داد: »من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. 
27

چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ اآیا شما هم می خواهید شاگرد 
 پس به او دشنام دادند و گفتند: »خودت شاگرد 

او بشوید؟« 28
 ما می دانیم كه خدا با 

او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. 29
موسی سخن گفت ولی در مورد این شخص، ما نمی دانیم كه 

او از كجا اآمده است.«
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 اآن مرد در جواب اآنان گفت: »چیز عجیبی است كه شما 
30

نمی دانید او از كجا اآمده است درحالی که چشمان مرا باز كرده 
 همه می دانیم كه خدا دعای گناهكاران را نمی شنود 

است. 31
ولی اگر کسی خداپرست باشد و ارادۀ خدا را بجا اآورد، خدا 
 از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده 

دعاهای او را می شنود. 32
 اگر این 

كه کسی چشمان كور مادرزادی را باز كرده باشد. 33
مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بكند.«

 به او گفتند: »تو كه در گناه متولّد شـــده ای، به ما تعلیم 
34

می دهی؟« و بعد او را از كنیسه بیرون انداختند.
کور دالن

 وقتی عیسی شنید كه او را از كنیسه بیرون کرده اند، او را 
35

پیدا كرد و از او پرسید: »اآیا به پسر انسان ایمان داری؟«
 اآن مـــرد پاســـخ داد: »ای اآقـــا، كیســـت تا بـــه او ایمان 

36

اآورم؟«
 عیســـی به او گفت: »تو او را دیده ای و او همان کسی 

37

است كه اكنون با تو سخن می گوید.«
 او گفـــت: »خداوندا، ایمان دارم.« و در مقابل عیســـی 

38

سجده كرد.
 عیســـی ســـپس گفت: »من به خاطر داوری به این جهان 

39

اآمده ام تا كوران بینا و بینایان كور شوند.«
 بعضی از فریســـیان كه در اطراف او بودند این سخنان را 

40

شنیدند و به او گفتند: »اآیا مقصودت این است كه ما هم كور 
 عیسی به ایشان گفت: »اگر كور می بودید گناهی 

هستیم؟« 41
نمی داشتید، اّما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز 

در گناه هستید.«
َمَثل آغل گوسفندان

 »یقین بدانید هرکه از در به اآغل گوسفندان وارد نشود 10  
بلكه از راه دیگری بالا برود او دزد و راهزن است. 
 دربان 

 اّما کسی که از در وارد شود شبان گوسفندان است. 3
2

در را برای او باز می کند و گوســـفندان صدایش را می شنوند. 
او گوسفندان خود را به نام می خواند و اآنان را بیرون می برد. 
 وقتی گوسفندان خود را بیرون می َبرد، خودش در جلوی اآنها 

4

 به دنبالش می روند زیرا صدای 
حركت می کند و گوسفندان 5

او را می شناسند. به دنبال غریبه نمی روند بلكه از او می گریزند 
زیرا صدای غریبه ها را نمی شناسند.«
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 عیســـی این َمَثل را برای ایشان اآورد ولی اآنها مقصود او را 
6

نفهمیدند.
شبان نیکو

 پس عیســـی بار دیگر به اآنها گفـــت: »یقین بدانید كه من 
7

 همۀ کسانی که قبل از من اآمدند، 
برای گوسفندان در هستم. 8

دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای اآنان گوش ندادند. 
 من در هستم، هرکه به وسیلۀ من وارد شود نجات می یابد و 

9

 دزد می اآید تا 
به داخل و خارج می رود و علوفه پیدا می کند. 10

بدزدد، بكشد و نابود سازد. من اآمده ام تا اآدمیان حیات یابند 
و اآن را به طور كامل داشته باشند.

 »من شـــبان نیكو هســـتم، شـــبان نیكو جان خود را برای 
11

 اّما مزدوری كه شبان نیست و 
گوســـفندان فدا می ســـازد. 12

گوســـفندان به او تعلّـــق ندارند وقتی ببیند كـــه گرگ می اآید، 
گوســـفندان را می گذارد و فرار می کند. اآنـــگاه گرگ به گلّه 
 او می گریزد 

حمله می کند و گوسفندان را پراكنده می سازد. 13
 من شبان 

چون مزدور اســـت و به فكر گوسفندان نیســـت. 14
نیكو هستم، من گوســـفندان خود را می شناسم و اآنها هم مرا 
 همان طور كه پدر مرا می شناسد، من هم پدر 

می شناســـند. 15
را می شناســـم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم. 
 من گوسفندان دیگری هم دارم كه از این گلّه نیستند، باید 

16

اآنها را نیز بیاورم. اآنها صدای مرا خواهند شـــنید و یک گلّه و 
یک شبان خواهند شد.

 »پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم تا 
17

 هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد، 
اآن را بار دیگر بازیابم. 18

من به میل خود اآن را فدا می کنـــم. اختیار دارم كه اآن را فدا 
سازم و اختیار دارم كه اآن را باز به دست اآورم. پدر این دستور 

را به من داده است.«
 به خاطر این سخنان، بار دیگر در بین یهودیان دودستگی 

19

 بسیاری از اآنان گفتند: »او دیو دارد و دیوانه 
به وجود اآمد. 20

است. چرا به سخنان او گوش می دهید؟«
 دیگران گفتند: »کسی که دیو دارد نمی تواند این طور سخن 

21

بگوید. اآیا دیو می تواند چشمان كور را باز نماید؟«
یهودیان عیسى را نمى پذیرند

 و 
 وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود 23

22

عیســـی در صحن معبد بزرگ و در داخل رواق سلیمان قدم 
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 یهودیان در اطراف او گرد اآمدند و از او پرســـیدند: 
می زد. 24

»تا چه  موقع مـــا را در بی تکلیفی نگاه می داری؟ اگر مســـیح 
هستی اآشكارا بگو.«

 عیسی گفت: »من به شما گفته ام اّما شما باور نمی كنید. 
25

كارهایی كه به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت می دهند. 
 اّما شـــما، چون گوســـفندان من نیســـتید ایمان نمی اآورید. 

26

 گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من اآنها را می شناسم و 
27

 من به اآنها حیات جاودان می بخشم 
اآنها به دنبال من می اآیند. 28

و اآنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند اآنها را 
 پدری كه اآنان را به من بخشیده است 

از دست من بگیرد. 29
از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند اآنها را از دست پدر 

 من و پدر یک هستیم.«
من بگیرد. 30

 بار دیگر یهودیان سنگ را برداشتند تا او را سنگسار كنند. 
31

 عیســـی به اآنها گفـــت: »من از جانب پـــدر كارهای نیک 
32

بسیاری در برابر شما انجام داده ام به خاطر کدام یک از اآنها مرا 
سنگسار می کنید؟«

 یهودیان در جواب گفتند: »برای كارهای نیک نیست كه 
33

می خواهیم تو را سنگسار كنیم، بلكه به خاطر كفرگفتن توست. 
تو كه یک انسان هستی و اّدعای الوهّیت می کنی!«

 عیسی در جواب گفت: »مگر در شریعت شما نوشته نشده 
34

 اگر خدا كسانی را كه كلام 
است كه شما خدایان هستید؟ 35

او را دریافت کرده اند خدایان خوانده است و ما می دانیم كه 
 پس چرا به من كه پدر، مرا 

كلام خدا هرگز باطل نمی شود، 36
برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت كفرگویی می دهید، 
 اگر من كارهای پدرم را 

وقتی می گویم پســـر خدا هســـتم؟ 37
 اّما اگر كارهای او را 

بجا نمی اآورم، به من ایمان نیاوریـــد. 38
انجام می دهم حتّی اگر به من ایمان نمی اآورید به كارهای من 
ایمان اآورید و بدانید و مطمئن شـــوید كه پدر در من است و 

من در او.«
 پس بار دیگر اآنها می خواســـتند او را دستگیر كنند اّما از 

39

نظر ایشان دور شد.
 باز عیسی از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلاً تعمید 

40

 بسیاری از مردم نزد او اآمدند و 
می داد، رفت و در اآنجا ماند. 41

گفتند: »یحیی هیچ معجزه ای نكرد اّما اآنچه او دربارۀ این مرد 
 در اآنجا بسیاری به عیسی گرویدند.

گفت راست بود.« 42
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مرگ ایلعازر

 مردی به نام ایلعازر، از اهالی بیت عنیا یعنی دهكدۀ 11  
 مریم همان بود 

مریم و خواهرش مرتا، مریض بود. 2
كه بـــه پاهای خداوند عطر ریخت و اآنها را با گیســـوان خود 
 پس خواهرانش 

خشک كرد و اكنون برادرش ایلعازر بیمار بود. 3
برای عیسی پیغام فرستادند كه: »ای خداوند، اآن کسی که تو 

او را دوست داری بیمار است.«
 وقتی عیسی این را شنید گفت: »این بیماری به مرگ او منجر 

4

نخواهد شـــد بلكه وسیله ای برای جلال خداست تا پسر خدا 
 عیسی مرتا و خواهر او و ایلعازر را 

نیز از این راه جلال یابد.« 5
 پس وقتی از بیماری ایلعازر باخبر شد دو 

دوست می داشت. 6
 و سپس به شاگردانش 

روز دیگر در جایی که بود توقّف كرد 7
گفت: »بیایید باز با هم به یهودیه برویم.«

 شـــاگردان به او گفتند: »ای اســـتاد، هنوز از اآن وقت كه 
8

یهودیان می خواستند تو را سنگسار كنند، چیزی نگذشته است. 
اآیا باز هم می خواهی به اآنجا بروی؟«

 عیسی پاسخ داد: »اآیا یک روز دوازده ساعت نیست؟ کسی که 
9

در روز راه می رود لغزش نمی خورد زیرا نور این جهان را می بیند. 
 اّما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا در او هیچ نوری 

10

 عیسی این را گفت و افزود: »دوست ما ایلعازر 
وجود ندارد.« 11

خوابیده است اّما من می روم تا او را بیدار كنم.«
 شاگردان گفتند: »ای خداوند، اگر او خواب باشد حتماً 

12

خوب خواهد شد.«
 عیسی از مرگ او ســـخن می گفت اّما اآنها تصّور كردند 

13

 اآنگاه عیسی به طور واضح 
مقصود او خواب معمولی است. 14

 به خاطر شما خوشحالم 
به اآنها گفت: »ایلعازر مرده است. 15

كه اآنجا نبوده ام چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید نزد 
او برویم.«

 توما كه او را دوقلو می گفتند به ســـایر شـــاگردان گفت: 
16

»بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم.«
عیسى قیامت و حیات است

 وقتی عیسی به اآنجا رسید، معلوم شد كه چهار روز است 
17

 بیت عنیا كمتر از سه کیلومتر از اورشلیم 
او را دفن کرده اند. 18

 و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم اآمده بودند 
فاصله داشت 19

تا به خاطر مرگ برادرشان اآنها را تسلّی دهند.
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 مرتا به محض اآنكه شنید عیسی در راه است، برای استقبال 
20

 مرتا به عیسی گفت: 
او بیرون رفت ولی مریم در خانه ماند. 21

 با وجود 
»خداوندا، اگر تو اینجا می بودی، برادرم نمی ُمرد. 22

ایـــن می دانم كه الاآن هـــم هرچه از خدا بخواهـــی به تو عطا 
خواهد كرد.«

 عیسی گفت: »برادرت باز زنده خواهد شد.«
23

 مرتـــا گفت: »می دانم كـــه او در روز قیامت زنده خواهد 
24

شد.«
 عیســـی گفت: »من قیامت و حیات هستم. کسی که به 

25

 هر 
من ایمان بیاورد حتّی اگر بمیرد، حیات خواهد داشت؛ 26

کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد، هرگز نخواهد مرد. 
اآیا این را باور می کنی؟«

 مرتا گفت: »اآری، خداوندا! من ایمان دارم كه تو مسیح 
27

و پسر خدا هستی كه می باید به جهان بیاید.«
عیسى گریه مى کند

 مرتا پس از اینكـــه این را گفت رفت و خواهر خود مریم 
28

را صدا كرد و به طور پنهانی به او گفت: »اســـتاد اآمده است 
 وقتی مریم این را شـــنید، فوراً بلند شد 

و تو را می خواهد.« 29
 عیسی هنوز به دهكده نرسیده بود 

و به طرف عیسی رفت. 30
 یهودیانی 

بلكه در همان جایی بود كه مرتا به دیدن او رفت. 31
كه برای تسلّی دادن به مریم در خانه بودند وقتی دیدند كه او 
با عجله برخاســـته و از خانه بیرون می رود به دنبال او رفتند و 
با خود می گفتند كه او می خواهد به ســـر قبر برود تا در اآنجا 

گریه كند.
 همین که مریم به جایی که عیسی بود اآمد و او را دید، به 

32

پاهای او افتاده گفت: »خداوندا، اگر در اینجا می بودی برادرم 
نمی ُمرد.«

 عیسی وقتی او و یهودیانی را كه همراه او بودند، گریان 
33

 و پرسید: »او را 
دید؛ از دل اآهی كشید و سخت متأثّر شد 34

كجا گذاشته اید؟« جواب دادند: »خداوندا، بیا و ببین.«
 یهودیان گفتند: 

 اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. 36
35

»ببینید چقدر او را دوست داشت؟«
یا این مرد كه چشـــمان کور   اّمـــا بعضی گفتنـــد: »اآ

37

را باز كرد، نمی توانســـت کاری بكند كـــه جلوی مرگ 
ایلعـــازر را بگیـــرد؟«
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ایلعازر زنده مى شود

 پس عیسی درحالی که از دل اآه می کشید به سر قبر اآمد. قبر 
38

 عیسی گفت: 
غاری بود كه سنگی جلوی اآن گذاشته بودند. 39

»سنگ را بردارید.« مرتا خواهر ایلعازر گفت: »خداوندا، الاآن 
چهار روز از مرگ او می گذرد و متعّفن شده است.«

 عیســـی به او گفت: »اآیا به تو نگفتم كه اگر ایمان داشته 
40

 پس سنگ را از جلوی قبر 
باشی، جلال خدا را خواهی دید؟« 41

برداشتند. اآنگاه عیسی به اآسمان نگاه كرد و گفت: »ای پدر، تو 
 من می دانستم كه تو 

را شكر می کنم كه سخن مرا شنیده ای. 42
همیشه سخن مرا می شنوی ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند، 
 پس از 

این را گفتم تا اآنها ایمان بیاورند كه تو مرا فرستاده ای.« 43
این سخنان، عیسی با صدای بلند فریاد زد: »ای ایلعازر، بیرون 
 اآن مرده، درحالی که دستها و پاهایش با كفن بسته شده و 

بیا.« 44
صورتش با دستمال پوشیده بود بیرون اآمد. عیسی به اآنها گفت: 

»او را باز كنید و بگذارید برود.«
 توطئه علیه عیسى

(متّی ۱ :۲۶ -۵ و مرقس ۱ :۱۴ -۲ و لوقا ۱ :۲۲ -۲)

 بســـیاری از یهودیانی كه برای دیدن مریـــم اآمده بودند، 
45

وقتی اآنچه را عیســـی انجام داد مشـــاهده كردند، به او ایمان 
 اّما بعضی از اآنها نزد فریســـیان رفتند و كارهایی را 

اآوردند. 46
 فریسیان و 

كه عیسی انجام داده بود به اآنها گزارش دادند. 47
سران كاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه ای تشكیل دادند و 
 اگر 

گفتند: »چه باید كرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. 48
او را همین طور اآزاد بگذاریم، همـــۀ مردم به او ایمان خواهند 
اآورد و اآن وقت رومیـــان خواهند اآمد و معبد بزرگ و ملّت ما 

را خواهند گرفت.«
 یکی از اآنها یعنی قیافا كه در اآن ســـال، كاهن اعظم بود 

49

 متوّجه نیستید كه لازم 
گفت: »شما اصلاً چیزی نمی دانید. 50

است یک  نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملّت ما به كلّی نابود نشود.« 
 او این سخن را از خود نگفت، بلكه چون در اآن سال كاهن 

51

اعظم بود، پیشـــگویی كرد كه عیسی می باید در راه قوم یهود 
 و نـــه تنها در راه اآن قوم بلكه تا فرزندان خدا را كه 

بمیرد، 52
پراكنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد.

 بعد از اآن 
 از اآن روز به بعد اآنها توطئه قتل او را چیدند. 54

53

عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و اآمد نمی کرد، 
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بلكه از اآنجا به ناحیه ای نزدیک بیابان، به شهری به نام افرایم 
رفت و با شاگردان خود در اآنجا ماند.

 عید فصح یهودیان نزدیک بود و عّدۀ زیادی از اآبادیهای 
55

اطراف به اورشلیم اآمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. 
 اآنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد بزرگ به یكدیگر 

56

 اّما 
می گفتند: »او به جشن نخواهد اآمد. نظر شما چیست؟« 57

سران كاهنان و فریسیان دستور داده بودند كه هرکه بداند عیسی 
كجاست، اطّلاع دهد تا او را دستگیر نمایند.

 تدهین عیسى به وسیلۀ مریم
(متّی ۶ :۲۶ -۱۳؛ مرقس ۳ :۱۴ -۹)

 شـــش روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت عنیا، 12  
محل زندگی ایلعازر یعنی همان کسی که او را پس 
 اآنها در اآنجا برای او شـــامی 

از مردن، زنده كرده بود، اآمد. 2
تهّیه دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایلعازر با مهمانان، پهلوی 
 اآنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار 

عیسی بر سر سفره نشست. 3
گرانبها كه روغن ســـنبل خالص بود، اآورد و بر پاهای عیسی 
ریخت و با گیسوان خود اآنها را خشک كرد به طوری که اآن 
 در این وقت یهودای اسخریوطی پسر 

خانه از بوی عطر پر شد. 4
شمعون كه یکی از حواریون عیسی بود و بزودی او را تسلیم 
 »چرا این عطر به ســـیصد سّکۀ نقره فروخته 

می کرد گفت: 5
 او این را از روی دلسوزی 

نشد تا پول اآن به فقرا داده شود؟« 6
برای فقرا نگفت، بلكه به این دلیل گفت كه خودش مسئول 
كیسۀ پول و شخص دزدی بود و از پولی كه به او می دادند، 
 عیسی گفت: »با او کاری نداشته باش، بگذار 

برمی  داشت. 7
 فقرا همیشه در 

اآن را تا روزی كه مرا دفن می کنند نگه دارد. 8
بین شما خواهند بود اّما من همیشه با شما نخواهم بود.«

توطئه علیه ایلعازر

 عّدۀ زیادی از یهودیان شنیدند كه عیسی در اآنجاست. پس 
9

اآمدند تا نه تنها عیسی بلكه ایلعازر را هم كه زنده كرده بود، 
 بنابراین سران كاهنان تصمیم گرفتند كه ایلعازر را نیز 

ببینند. 10
 زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران 

بكشند، 11
خود روی گردان شده، به عیسی ایمان اآورند.

 ورود مظّفرانۀ عیسى به اورشلیم
(متّی ۱ :۲۱ -۱۱؛ مرقس ۱ :۱۱ -۱۱؛ لوقا ۲۸ :۱۹ -۴۰)

 فردای اآن روز جمعّیت بزرگی كه برای عید اآمده بودند. وقتی 
12

 شاخه های نخل به دست 
شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، 13
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گرفتند و به استقبال او رفتند. اآنها فریاد می زدند: »خدا را سپاس 
باد، مبارک باد پادشاه اسرائیل كه به نام خداوند می اآید.«

عیسی کّره الاغی یافت و بر اآن سوار شد، چنانکه كلام   14  
خدا می فرماید:

»ای دختر صهیون، دیگر نترس!  15  
اكنون پادشاه تو كه بر کّره الاغی سوار است، می اآید.«

 در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود؛ اّما 
16

پس از اآنكه عیسی به جلال رســـید، اآنها به یاد اآوردند كه این 
چیزها دربارۀ او نوشته شـــده بود و همان طور هم اآنها برای او 

انجام داده بودند.
 موقعی که عیســـی ایلعازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون 

17

اآورد، عّدۀ زیادی حضور داشـــتند. اآنها اآنچه را دیده و شنیده 
 به این دلیل اآن جمعّیت بزرگ به استقبال 

بودند نقل كردند. 18
عیسی اآمدند، زیرا شنیده بودند كه عیسی این معجزه را انجام 
 فریسیان به یكدیگر گفتند: »نمی بینید كه هیچ کاری 

داده بود. 19
از ما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است.«

یونانیان مى خواهند عیسى را ببینند

 در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم اآمده بودند 
20

 اآنها نزد فیلیُپس كه اهل بیت صیدای 
عّده ای یونانی بودنـــد. 21

جلیل بـــود اآمدند و گفتند: »ای اآقا، ما می خواهیم عیســـی را 
ببینیم.«

 فیلیُپس رفت و این را به اندریاس گفت و اآن وقت هردوی 
22

 عیسی به اآنها گفت: »ساعت 
اآنها رفتند و به عیسی گفتند. 23

 یقین بدانید كه 
اآن رسیده است كه پسر انسان جلال یابد. 24

اگر دانۀ گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک 
دانه بیشـــتر نمی شـــود اّما اگر بمیرد دانه های بی شماری به بار 
 کسی که جان خود را دوست دارد، اآن را از دست 

می اآورد. 25
می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد اآن را تا 
 اگر کسی می خواهد 

به حیات جاودانی حفظ خواهد كرد. 26
مرا خدمت كند باید به دنبال من بیاید و هرجا من باشم، خادم 
من نیز در اآنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت كند، 

پدر من او را سرافراز خواهد كرد.
عیسى دربارة مرگ خود سخن مى گوید

 »اكنون جان من در اضطراب است. چه بگویم؟ اآیا بگویم: 
27

'ای پدر مرا از این ســـاعت برهان؟' اّما بـــرای همین منظور به 
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 ای پدر، نام خود را جلال بده.« در 
این ساعت رسیده ام. 28

اآن وقت صدایی از اآســـمان رسید كه می گفت: »اآن را جلال 
داده ام و باز هم جلال خواهم داد.«

 گروهی كه در اآنجا ایســـتاده بودند گفتند: »صدای رعد 
29

بود.« و دیگران گفتند: »فرشته ای با او سخن گفت.«
 عیســـی در جواب گفت: »این صدا به خاطر شما اآمد نه 

30

 اكنون موقع داوری این جهان است و حكمران 
به خاطر من. 31

 وقتی از زمین بالا برده می شوم، 
این جهان بیرون رانده می شود. 32

 عیسی این را 
همۀ اآدمیان را به سوی خود خواهم كشید.« 33

در اشاره به نوع مرگی كه در انتظارش بود گفت.
 مردم به او گفتند: »تورات به ما تعلیم می دهد كه مسیح 

34

تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی كه پسر انسان 
باید بالا برده شود؟ این پسر انسان كیست؟«

 عیسی به اآنان گفت: »فقط تا زمانی كوتاه نور با شماست؛ 
35

تا وقتی این نور با شماست راه بروید مبادا تاریكی شما را فرا گیرد. 
 تا زمانی که 

کسی که در تاریكی راه می رود نمی داند به كجا می رود. 36
نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید.«

بى ایمانى یهودیان

 با وجود 
عیسی این را گفت و از نزد اآنان رفت و پنهان شد. 37

معجزات بسیاری كه در حضور اآنان انجام داد اآنها به او ایمان 
 تا سخن اشعیای نبی تحّقق یابد كه گفته بود:

نیاوردند، 38
»ای خداوند، اآیا پیام ما را کسی باور نموده

و اآیا قدرت خداوند به احدی مشكوف گردیده است؟«
 پس اآنها نتوانستند ایمان اآورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده 

39

است:
»چشمان اآنها را نابینا  40  

و دلهایشان را سخت گردانیده است
تا با چشمان خود نبینند

و با دلهای خود نفهمند
و به سوی من باز نگردند
تا ایشان را شفا دهم.«

 اشـــعیا این را فرمود زیرا جلال عیســـی را دید و دربارۀ او 
41

سخن گفت.
 با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند. ولی 

42

به خاطر فریســـیان و ترس از اآنکه مبادا از كنیسه اخراج شوند 
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 زیرا اآنان تعریف و تمجید از 
به ایمان خود اقرار نمی کردند، 43

انسان را بیش از حرمت و عّزتی كه از جانب خداست دوست 
می داشتند.

داورى به وسیلۀ کالم عیسى

 پس عیسی با صدای بلند گفت: »هرکه به من ایمان بیاورد 
44

 هرکه 
نه فقط به من بلكه به فرستندۀ من نیز ایمان اآورده است. 45

 من نوری هستم كه به 
مرا می بیند فرستندۀ مرا دیده است. 46

 اّما 
جهان اآمده ام تا هرکه به من ایمان اآورد در تاریكی نماند، 47

اگر کسی سخنان مرا بشـــنود و اطاعت نكند، من در حّق او 
داوری نمی کنم، زیرا نیامده ام تا جهان را محكوم سازم بلكه تا 
 داوری هست كه هرکه مرا رد كند و 

جهان را نجات بخشم. 48
سخنانم را نپذیرد او را محكوم می سازد. سخنانی كه من گفتم 
 چون من از خود 

در روز اآخر او را محكوم خواهد ساخت. 49
سخن نمی گویم بلكه پدری كه مرا فرستاده است به من فرمان 
 و من می دانم كه 

داد كه چه بگویم و چگونه صحبت كنم 50
فرمان او حیات جاودانی است. پس اآنچه من می گویم کاملاً 

همان چیزی است كه پدر به من گفته است.«
شستن پاهاى شاگردان

 یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید كه 13  
ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان 
را ترک كند و نزد پدر برود. او كه همیشه متعلّقان خود را در 

این جهان محّبت می  نمود، اآنها را تا به اآخر محّبت كرد.
 وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً دل یهودای اسخریوطی را 

2

 عیسی كه می دانست 
برانگیخته بود كه عیسی را تسلیم نماید. 3

پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا اآمده است 
 از سر ســـفره برخاسته، لباس خود را 

و به سوی او می رود، 4
 بعد از اآن در 

كنار گذاشت و حوله ای گرفته به كمر بست. 5
لگنی اآب ریخت و شروع كرد به شســـتن پاهای شاگردان و 
 وقتی نوبت 

خشک كردن اآنها با حوله ای كه به كمر بسته بود. 6
به شمعون پطرس رسید او به عیسی گفت: »ای خداوند، اآیا 

تو می خواهی پاهای مرا بشویی؟«
 عیسی در جواب گفت: »تو اكنون نمی فهمی من چه می کنم 

7

ولی بعداً خواهی فهمید.«
 پطرس گفت: »هرگز نمی گذارم پاهای مرا بشویی.«

8
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عیســـی به او گفت: »اگر تو را نشـــویم، تو در من سهمی 
نخواهی  داشت.«

 شمعون پطرس گفت: »پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا 
9

بلكه دستها و سرم را نیز بشوی.«
 عیســـی گفت: »کسی که غســـل كرده است احتیاجی به 

10

شست وشو ندارد، به جز شســـتن پاهایش. او از سر تا پا تمیز 
 چون او می دانست 

است و شما پاک هستید، ولی نه همه.« 11
چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت همۀ 

شما پاک نیستید.
 بعـــد از اآنکه پاهـــای اآنان را شســـت و لباس خود را 

12

یا  پوشـــید و دوباره سر ســـفره نشســـت، از اآنها پرسید: »اآ
 شما مرا استاد و خداوند 

فهمیدید برای شما چه كردم؟ 13
خطاب می کنید و درســـت هـــم می گویید زیرا كـــه چنین 
 پس اگر من كه اســـتاد و خداوند شـــما هستم 

هســـتم. 14
پاهای شـــما را شسته ام، شـــما هم باید پاهای یكدیگر را 
 به شـــما نمونه ای دادم تا همان طور كه من با 

بشـــویید. 15
 یقین بدانید كه 

شـــما رفتار كردم شـــما هم رفتار كنید. 16
هیـــچ غلامی از ارباب خـــود و هیچ قاصدی از فرســـتندۀ 
 هرگاه این را فهمیدید، خوشـــا 

خویش بزرگتر نیســـت. 17
به حال شـــما اگر به اآن عمل نمایید.

 »اآنچه می گویم مربوط به همۀ شما نیست. من کسانی را 
18

كه برگزیده ام می شناســـم. اّما این پیشگویی کتاب مقّدس باید 
تحّقق یابد: 'اآن کس كه با من نان می خورد، برضد من برخاسته 
 اكنون پیش از وقوع این را به شما می گویم تا وقتی 

است.' 19
 یقین بدانید هرکه، 

واقع شود ایمان اآورید كه من او هستم. 20
کسی را كه من می فرستم بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا 

بپذیرد فرستندۀ مرا پذیرفته است.«
 پیشگویى دربارة تسلیم شدن

(متّی ۲۰ :۲۶ -۲۵؛ مرقس ۱۷ :۱۴ -۲۱؛ لوقا ۲۱ :۲۲ -۲۳)

 وقتی عیســـی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد و 
21

به طور اآشكار فرمود: »یقین بدانید كه یکی از شما مرا تسلیم 
دشمنان خواهد كرد.«

 شاگردان با شک و تردید به یكدیگر نگاه می کردند زیرا 
22

 یکی از 
نمی دانستند این را دربارۀ کدام یک از اآنها می گوید. 23

شاگردان كه عیسی او را دوست می داشت، پهلوی او نشسته 
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 پس شـــمعون پطرس با اشاره از او خواست از عیسی 
بود. 24

بپرسد كه او دربارۀ کدام یک از اآنها صحبت می کند.
 بنابراین اآن شاگرد به عیسی نزدیكتر شده از او پرسید: »ای 

25

خداوند، او كیست؟«
 عیسی پاسخ داد: »من این تکۀ نان را به داخل كاسه فرو 

26

می برم و به او می دهم، او همان شـــخص اســـت.« پس وقتی 
تكۀ نان را به داخل كاسه فرو برد، اآن را به یهودا پسر شمعون 
 همین که یهودا لقمه را گرفت شیطان وارد 

اسخریوطی داد. 27
وجود او شد. عیسی به او گفت: »اآنچه را می کنی زودتر بكن.« 
 ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید منظور 

28

 بعضی گمان كردند كه چون یهودا 
او از این سخن چه بود. 29

مسئول كیسۀ پول بود عیسی به او می گوید كه هرچه برای عید 
لازم دارند، خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد.

 به محض اینكه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شـــب 
30

بود.
فرمان تازه

 وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت: »اكنون پسر انسان جلال 
31

 و اگر خدا به وسیلۀ او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد 
می یابد 32

داد و این جلال بزودی شروع می شود. 33 ای فرزندان من، زمانی كوتاه 
با شما هستم. اآنگاه به دنبال من خواهید گشت و همان طور كه به 
یهودیان گفتم اكنون به شما هم می گویم، اآن جایی که من می روم شما 
 به شما فرمان تازه ای می دهم: یكدیگر را دوست 

نمی توانید بیایید. 34
بدارید، همان طور که من شما را دوست داشته ام شما نیز یکدیگر را 
دوست بدارید. 35 اگر نسبت به یكدیگر محّبت داشته باشید، همه 

خواهند فهمید كه شاگردان من هستید.«
 پیشگویى انکار پطرس

(متّی ۳۱ :۲۶ -۳۵؛ مرقس ۲۷ :۱۴ -۳۱؛ لوقا ۳۱ :۲۲ -۳۴)

 شمعون پطرس به او گفت: »ای خداوند، كجا می روی؟« 
36

عیسی پاسخ داد: »جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال 
من بیایی، اّما بعدها خواهی اآمد.«

 پطرس گفت: »ای خداوند چرا نمی توانم همین حالا به 
37

دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم.«
 عیسی به او جواب داد: »اآیا حاضری جان خود را به خاطر 

38

من بدهی؟ یقین بدان كه پیش از بانگ خروس سه بار خواهی 
گفت كه مرا نمی شناسی.«
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عیسى یگانه راه به سوى خداست

 »دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکّل نمایید، 14  
 در خانۀ پدر من 

به من نیز ایمان داشـــته باشید. 2
منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود، به شما می گفتم. من 
 پس از اینكه رفتم و 

می روم تا مكانی برای شما اآماده سازم. 3
مكانی برای شما اآماده ساختم، دوباره می اآیم و شما را نزد خود 
 شما می دانید به 

می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. 4
كجا می روم و راه اآن را نیز می دانید.«

 توما گفت: »ای خداوند، ما نمی دانیم تو به كجا می روی، 
5

پس چگونه می توانیم راه را بدانیم.«
 عیسی به او گفت: »من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس 

6

جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی اآید. 7 اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز 
می شناختید، از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید.«

 فیلیُپس به او گفت: »ای خداوند، پدر را به ما نشان بده 
8

و این برای ما كافی است.«
 عیسی به او گفت: »ای فیلیُپس، در این مّدت طولانی من 

9

با شـــما بوده ام و تو هنوز مرا نشـــناخته ای؟ هرکه مرا دید پدر 
را دیده اســـت. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ 
 اآیا باور نمی کنی كه من در پدر هستم و پدر در من است؟ 

10

سخنانی كه به شـــما می گویم از خودم نیست، اآن پدری كه 
 به من 

در من ساكن است همۀ این كارها را انجام می دهد. 11
ایمان داشته باشید كه من در پدر هستم و پدر در من است. 
در غیر این صورت به خاطر کارهایی كه از من دیده اید به من 
 یقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد 

ایمان داشته باشـــید. 12
اآنچه را من می كنم خواهد كرد و حتّی كارهای بزرگتری هم 
 و هرچه به نام 

انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر مـــی روم 13
من بخواهید اآن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. 

 اگر چیزی به نام من بخواهید اآن را انجام خواهم داد.
14

وعدة روح القدس

 »اگر مرا دوست دارید، دستورهای مرا اطاعت خواهید كرد 
15

 و من از پدر درخواست خواهم كرد و او پشتیبان دیگری به 
16

 یعنی همان روح 
شما خواهد داد كه همیشه با شما بماند. 17

راستی كه جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد 
ولی شما او را می شناسید، چون او نزد شما می ماند و در خود 

شما خواهد بود.
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 پس از اندک 
 »شما را تنها نمی گذارم، نزد شما برمی گردم. 19

18

زمانی، جهان دیگر مرا نخواهد دید اّما شما مرا خواهید دید و 
 در اآن روز خواهید 

چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. 20
دانست كه من در پدر هستم و شما در من و من در شما.

 »هرکه احكام مرا قبول كنـــد و مطابق اآنها عمل نماید او 
21

کسی است كه مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر 
من او را دوســـت خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته 

خود را به او ظاهر خواهم ساخت.«
 یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: »ای خداوند، 

22

چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اّما نه به جهان؟«
 عیسی در جواب او گفت: »هرکه مرا دوست دارد مطابق 

23

اآنچه می گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد 
 کسی که مرا 

داشت و ما نزد او اآمده و با او خواهیم ماند. 24
دوست ندارد مطابق تعالیم من عمل نمی كند. اآنچه شما می شنوید 

از خودم نیست بلكه از پدری كه مرا فرستاده است.
 اّما 

 »این چیزها را وقتی هنوز با شما هســـتم می گویم، 26
25

پشتیبان شما یعنی روح القدس كه پدر به نام من خواهد فرستاد 
همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و اآنچه را به شما گفته ام 

به یاد شما خواهد اآورد.
 »اآرامش برای شما بجا می گذارم، من اآرامش خود را به شما 

27

می دهم. جهان نمی تواند اآن اآرامش را به طوری که من به شما 
می دهم بدهد. دلهای شـــما مضطرب نشود و ترسان نباشید. 
 شنیدید كه به شما گفتم من می روم ولی نزد شما برمی گردم. 

28

اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن اینكه من نزد پدر می روم، 
 اكنون قبل از 

شاد می شـــدید زیرا پدر از من بزرگتر اســـت. 29
اینكه این كار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اتّفاق می افتد 
 بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا 

ایمان بیاورید. 30
 اّما 

حكمران این جهان می اآید، او بر من هیچ قدرتی ندارد، 31
برای اینكه جهان بداند كه من پدر را دوست دارم، دستورات 

او را به طور كامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.
تاك حقیقى

 »من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. 15  
 هر شاخه ای را كه در من ثمر نیاورد می برد و هر 

2

شاخه ای كه ثمر بیاورد اآن را پاک می سازد تا میوۀ بیشتری به 
 در 

 شما با تعالیمی كه به شما گفتم پاک شده اید. 4
بار اآورد. 3
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من بمانید و من در شما. همان طور كه هیچ شاخه ای نمی تواند 
به خودی خود میوه دهد مگر اآنکه در تاک بماند، شـــما نیز 

نمی توانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید.
 »من تاک هســـتم و شما شـــاخه های اآن هستید. هرکه در 

5

من بماند و من در او، میوۀ بسیار می اآورد چون شما نمی توانید 
 اگر کسی در من نماند مانند 

جدا از من کاری انجام دهید. 6
شـــاخه ای به دور افكنده می شـــود و خشـــک می گردد. مردم 
شـــاخه های خشـــكیده را جمع می کنند و در اآتش می ریزند و 
 اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند 

می ســـوزانند. 7
هرچه می خواهید بطلبید كه حاجت شـــما براآورده می شـــود. 
 جلال پدر من در این است كه شما میوۀ فراوان بیاورید و به 

8

 همان طور كه پدر مرا 
این طریق شـــاگردان من خواهید بود. 9

دوست داشته است من هم شما را دوست داشته ام. در محّبت 
 اگر مطابق احكام من عمل كنید، در محّبت من 

من بمانید. 10
خواهید ماند، همان طور كه من احكام پدر را اطاعت نموده ام 

و در محّبت او ساكن هستم.
 »این چیزها را به شـــما گفته ام تا شادی من در شما باشد 

11

 حكم من این است كه یكدیگر 
و شادی شما كامل گردد. 12

را دوست بدارید، همان طور كه من شـــما را دوست داشتم. 
 محّبتی بزرگتر از این نیســـت كه کسی جان خود را فدای 

13

 شما دوستان من هستید اگر احكام مرا 
دوستان خود كند. 14

 دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا بنده نمی داند 
انجام دهید. 15

اربابش چه می کند. من شـــما را دوســـتان خود خوانده ام زیرا 
 شما مرا 

هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. 16
برنگزیده اید بلكه من شما را برگزیده ام و مأمور كرده ام كه بروید 
و میوه بیاورید، میوه ای كه دایمی باشد تا هرچه به نام من از 
 حكم من برای شما این 

پدر بخواهید به شـــما عطا نماید. 17
است كه یكدیگر را دوست بدارید.
نفرت جهان

 »اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید كه قبل از شما از 
18

 اگر شما متعلّق به این جهان بودید 
من نفرت داشته است. 19

جهان متعلّقان خود را دوست می داشت، اّما چون شما از این 
جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام، به این سبب 
 اآنچه را گفتم به خاطر بسپارید: 

جهان از شـــما نفرت دارد. 20
غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من اآزار رسانیدند به 
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شما نیز اآزار خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی كردند از 
 چون شما به من تعلّق 

تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. 21
دارید اآنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت زیرا فرستندۀ مرا 
 اگر من نمی اآمدم و با اآنها سخن نمی گفتم اآنها 

نمی شناسند. 22
تقصیری نمی داشتند، ولی اكنون دیگر برای گناه خود عذری 
 کسی که از من متنّفر باشد از پدر من نیز نفرت دارد. 

ندارند. 23
 اگر در میان اآنان كارهایی را كه هیچ شخص دیگری قادر به 

24

انجام اآنها نیست انجام نداده بودم، مقّصر نمی بودند، ولی اآنها 
اآن كارها را دیده اند ولی با وجود این، هم از من و هم از پدر 
 و به این ترتیب تورات اآنها كه می گوید: 

من نفرت دارند. 25
'بی جهت از من متنّفرند' تحّقق می یابد.

 »اّما وقتی پشـــتیبان شـــما كه او را از جانب پدر نزد شما 
26

می فرستم بیاید یعنی روح راستی كه از پدر صادر می گردد، او 
 و شما نیز شاهدان من خواهید 

دربارۀ من شهادت خواهد داد 27
بود زیرا از ابتدا با من بوده اید.

 »این چیزها را به شـــما گفتم تا ایمانتان سســـت 16  
 شما را از کنیســـه ها بیرون خواهند كرد 

نشود. 2
و در حقیقت زمانی می اآید كه هرکه شـــما را بكشـــد، گمان 
 این كارها را 

می کند كه با این كار به خدا خدمت می نماید. 3
 این 

با شما خواهند كرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. 4
چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع اآنها برسد گفتار مرا 

به خاطر اآورید.
کار روح القدس

»این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم 
 اّما اكنون نزد کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما 

5

 ولی چون این چیزها را به شـــما 
نمی پرســـید 'كجا می روی؟' 6

 با وجود این، این حقیقت 
گفتم دلهای شـــما پر از غم شد. 7

را به شـــما می گویم كه رفتن من برای شـــما بهتر اســـت زیرا 
اگر من نروم پشتیبانتان نزد شما نمی اآید اّما اگر بروم او را نزد 
 و وقتی او می اآید جهان را در مورد گناه، 

شما خواهم فرستاد 8
 گناه را نشان خواهد داد 

عدالت و داوری متقاعد می سازد. 9
 عدالت را مكشـــوف خواهد 

چون به من ایمان نیاوردنـــد، 10
 و 

ساخت چون من نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید؛ 11
واقعّیت داوری به اآنها ثابت می شود چون حكمران این جهان 

محكوم شده است.
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 »چیزهای بسیاری هست كه باید به شما بگویم ولی شما 
12

 در هر حال، وقتی او كه 
فعلاً طاقت شنیدن اآنها را ندارید. 13

روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد 
كرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه فقط دربارۀ اآنچه 
بشنود ســـخن می گوید و شما را از امور اآینده باخبر می سازد. 
 او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را كه از من دریافت 

14

 هرچه پدر دارد از اآن من 
كرده به شما اعلام خواهد نمود. 15

اســـت و به همین دلیل بود كه گفتم: حقایقـــی را كه از من 
دریافت كرده به شما اعلام خواهد نمود.

غم و شادى

 »بعد از مّدتی، دیگر مرا نمی بینید ولی باز بعد از چند روز 
16

مرا خواهید دید.«
 پس بعضی از شاگردان به یكدیگر گفتند: »چرا او می گوید: 

17

بعد از مّدتی دیگر مـــرا نخواهید دید ولی باز بعد از مّدتی مرا 
خواهید دید، چون به نزد پدر می روم؟ مقصود او از این سخن 
 ســـپس اآنها گفتند: »این مّدتی كه او دربارۀ اآن 

چیســـت؟« 18
سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم دربارۀ چه چیزی صحبت 

می کند.«
 عیســـی فهمید كه اآنها می خواهند در این باره از او چیزی 

19

بپرسند، پس به اآنها گفت: »من به شما گفتم كه بعد از مّدتی، 
دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مّدتی مرا خواهید دید. 
 یقین بدانید كه شما اشک 

اآیا بحث شما دربارۀ این است؟ 20
خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان شادی خواهد 
كرد. شما غمیگن خواهید شد ولی غم شما به شادی مبّدل 
 یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از 

خواهد گشـــت. 21
درد ناراحت است اّما به محض اینكه طفل به دنیا می اآید درد 
و ناراحتی خود را فراموش می کند به خاطر اینكه یک انســـان 
 شما هم همین طور، اكنون غمگین و 

به جهان اآمده است. 22
ناراحت هستید ولی شما را باز هم خواهم دید و در اآن وقت 
شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما 

بگیرد.
 »در اآن روز دیگـــر از مـــن چیزی نخواهید پرســـید، یقین 

23

بدانید كه هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. 
 تاكنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست 

24

اآورید و شادی شما كامل گردد.
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پیروزى بر جهان

 »تا به حال با َمَثل و كنایه با شما سخن گفته ام ولی زمانی 
25

خواهد اآمد كه دیگر با َمَثل و كنایه با شـــما صحبت نخواهم 
كرد، بلكه واضح و بی پرده دربارۀ پدر با شـــما سخن خواهم 
 وقتی اآن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا 

گفت. 26
خواهید كرد و من نمی گویم كه برای شما از پدر تقاضا خواهم 
 زیرا پدر خودش شـــما را دوست دارد چون شما مرا 

نمود، 27
دوست داشته اید و قبول کرده اید كه من از جانب خدا اآمده ام. 
 من از نزد پدر اآمدم و به جهان وارد شدم و اكنون جهان را 

28

ترک می کنم و به سوی پدر می روم.«
 شاگردان به او گفتند: »حالا به طور واضح و بدون اشاره و 

29

 ما اكنون مطمئن هستیم كه تو همه چیز 
كنایه سخن می گویی. 30

را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل 
است كه ما ایمان داریم تو از نزد خدا اآمده ای.«

 ببینید، ساعتی 
 عیسی پاسخ داد: »اآیا حالا ایمان دارید؟ 32

31

می اآید - و در واقع هم اكنون شروع شده است- كه همۀ شما 
پراكنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. 
 این 

با وجود این، من تنها نیســـتم، زیرا پدر با من اســـت. 33
چیزها را به شما گفتم تا در اتّحاد با من اآرامش داشته باشید. 
در جهان رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، 

من بر دنیا چیره شده ام.«
دعا براى شاگردان

 پس از این سخنان، عیسی به سوی اآسمان نگاه 17  
كرد و گفت: »ای پدر، اآن ساعت رسیده است. 
 زیرا تو 

پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، 2
اختیار تمام انسانها را به دست او سپرده ای تا به همۀ کسانی که 
 این است حیات 

تو به او بخشیده ای حیات جاودان بدهد. 3
جاودان كه اآنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را 
 من تو را در روی زمین جلال 

كه فرستادۀ توست بشناسند. 4
 و اكنون 

دادم و کاری را كه به من سپرده شده بود تمام كردم 5
ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده همان جلالی كه پیش 

از اآفرینش جهان در نزد تو داشتم.
 »من تو را به اآن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به 

6

من بخشیدی شناسانیدم. اآنان متعلّق به تو بودند و تو اآنان را 
 اكنون 

به من بخشیدی و اآنها مطابق كلام تو عمل کرده اند. 7
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 زیرا 
اآنها می دانند كه اآنچه به من دادی واقعاً از جانب توست. 8

اآن كلامی را كه تو به من دادی، به اآنان دادم و اآنها هم اآن را 
قبول كردند. اآنها این حقیقت را می دانند كه من از جانب تو 

اآمده ام و ایمان دارند كه تو مرا فرستاده ای.
 »من برای اآنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که 

9

 اآنچه 
تو به من داده ای دعا می کنم زیرا اآنها از اآن تو هستند. 10

من دارم از اآن توست و اآنچه تو داری از اآن من است و جلال 
 من دیگر در این جهان 

من به وسیلۀ اآنها اآشكار شده است. 11
نمی مانم ولی اآنها هنوز در جهان هستند و من نزد تو می اآیم. 
ای پدر مقّدس، با قدرت نام خود کسانی را كه به من داده ای 
حفظ فرما تا اآنها یکی باشند همان طوری که ما یکی هستیم. 
 در مّدتی كه با اآنان بودم با قدرت نام تو کســـانی را كه به 

12

من بخشیدی، حفظ كردم و هیچ یک از اآنان هلاک نشد جز 
اآن کسی که مستحّق هلاكت بود تا اآنچه کتاب مقّدس می گوید 
 ولی اكنون نزد تو می اآیم و قبل از اینکه جهان 

تحّقق یابد. 13
را ترک كنم این ســـخنان را می گویم تا شادی مرا در خود به 
 من كلام تو را به اآنان رسانیده ام، 

حّد كمال داشته باشند. 14
اّما چون اآنها مانند من به این جهان تعلّق ندارند جهان از اآنان 
 به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینكه اآنان را 

نفرت دارد. 15
از جهان ببری بلكه تا اآنان را از شـــرارت و شیطان محافظت 
 همان طور كه من متعلّق به این جهان نیستم، ایشان 

فرمایی. 16
 اآنان را به وسیلۀ راستی خود تقدیس نما، كلام 

هم نیستند. 17
 همان طور كه تو مرا به جهان فرستادی من 

تو راستی است. 18
 و اكنون به خاطر اآنان، خود را 

نیز اآنان را به جهان فرستادم. 19
تقدیس می نمایم تا اآنان نیز با راستی تقدیس گردند.

 »فقط برای اینها دعا نمی کنم بلكه برای کسانی هم كه به 
20

 تا همۀ 
وسیلۀ پیام و شهادت اآنان به من ایمان خواهند اآورد، 21

اآنان یکی باشند اآن چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو 
و اآنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایمان بیاورد كه تو مرا 
 اآن جلالی را كه تو به من داده ای به اآنان داده ام 

فرستاده ای. 22
 من در اآنان و 

تا اآنها یکی باشند اآن چنان که ما یکی هستیم، 23
تو در من، تا اآنها به طور كامل یکی باشند و تا جهان بداند كه 

تو مرا فرستادی و اآنها را مثل خود من دوست داری.
 »ای پدر، اآرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که 

24

من هستم با من باشـــند تا جلالی را كه تو بر اثر محّبت خود 
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 ای پدر عادل، اگر 
بیش از اآغاز جهان به من دادی، ببیند. 25

چه جهان تو را نشـــناخته است، من تو را شـــناخته ام و اینها 
 من تو را به اآنان شناسانیدم، و 

می دانند كه تو مرا فرستادی. 26
باز خواهم شناسانید تا اآن محبّتی كه تو نسبت به من داشته ای 

در اآنها باشد و من در اآنها باشم.«
 بازداشت عیسى

(متّی ۴۷ :۲۶ -۵۶؛ مرقس ۴۳ :۱۴ -۵۰؛ لوقا ۴۷ :۲۲ -۵۳)

 پس از این سخنان، عیســـی با شاگردان خود به اآن 18  
طرف دّرۀ قدرون رفت. در اآنجا باغی بود كه عیسی 
 یهودا كه تسلیم كنندۀ او بود، 

و شاگردانش وارد اآن شـــدند. 2
می دانست اآن محل كجاست زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در 
 پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی 

اآنجا جمع می شدند. 3
را كه سران كاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به اآن باغ 
 عیسی 

برد. اآنها مجّهز به چراغها و مشعل ها و اسلحه بودند. 4
با وجودی كه می دانست چه اتّفاقی برایش خواهد افتاد، جلو 

رفت و از اآنان پرسید: »به دنبال چه كسی می گردید؟«
 به او گفتند: »به دنبال عیسی ناصری.« عیسی به اآنان گفت: 

5

 وقتی عیسی به 
»من هستم.« و یهودای خائن هم همراه اآنان بود 6

اآنان گفت: »من هستم«، اآنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. 
 پس عیسی بار دیگر پرسید: »به دنبال چه كسی می گردید؟« 

7

اآنها جواب دادند: »عیسای ناصری.«
 عیسی گفت: »من كه به شما گفتم خودم هستم. اگر به 

8

 او این را گفت تا 
دنبال من می گردید، بگذارید اینها بروند.« 9

به اآنچه قبلاً فرموده بود تحّقق بخشد: »هیچ یک از کسانی که 
به من سپردی ُگم نشد.«

 اآنگاه شمعون پطرس شمشیری را كه همراه داشت كشیده، 
10

ضربه ای به نوكر كاهن اعظم كه ملوک نام داشت زد و گوش 
 عیسی به پطرس گفت: »شمشیرت را غلاف 

راست او را برید. 11
كن. اآیا جامی را كه پدر به من داده است نباید بنوشم؟«

عیسى در مقابل حنا

 سپس اآن ســـربازان به اتّفاق فرماندۀ خود و پاسبانان یهود 
12

 ابتدا او را نزد حنا 
عیسی را دستگیر كرده، محكم بستند. 13

 و این 
پدرزن قیافا كه در اآن موقع كاهن اعظم، بـــود بردند 14

همان قیافایی بود كه به یهودیان گفته بود كه به خیر و صلاح 
اآنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد.
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 انکار پطرس
(متّی ۶۹ :۲۶ -۷۰؛ مرقس ۶۶ :۱۴ -۶۸؛ لوقا ۵۵ :۲۲ -۵۷)

 شمعون پطرس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند 
15

و چون اآن شاگرد با كاهن اعظم اآشنایی داشت همراه عیسی 
 اّما پطرس در بیرون منزل، 

به داخل خانۀ كاهن اعظم رفت. 16
نزدیک در ایستاد. پس اآن شاگردی كه با كاهن اعظم اآشنایی 
داشت بیرون اآمد و به دربان چیزی گفت و پطرس را به داخل 
 خادمه ای كه جلوی در خدمت می کرد گفت: »مگر تو 

برد. 17
یکی از شاگردان این مرد نیستی؟« او گفت: »نه، نیستم.«

 نوكران و نگهبانان، اآتش افروخته بودند زیرا هوا سرد بود 
18

و دور اآتش ایســـتاده خود را گرم می کردند. پطرس نیز پهلوی 
اآنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد.
 بازجویى از عیسى

(متّی ۵۹ :۲۶ -۶۶؛ مرقس ۵۵ :۱۴ -۶۴؛ لوقا ۶۶ :۲۲ -۷۱)

 كاهن اعظم از عیسی دربارۀ شاگردان و تعالیم او سؤالاتی 
19

 عیسی پاسخ داد: »من به طور علنی و در مقابل همه 
كرد. 20

صحبت کرده ام. همیشه در كنیسه و در معبد بزرگ یعنی در 
جایی که همۀ یهودیان جمع می شوند، تعلیم داده ام و هیچ وقت در 
 پس چرا از من سؤال می کنی؟ از کسانی که 

خفا چیزی نگفته ام، 21
سخنان مرا شنیده اند بپرس. اآنها می دانند چه گفته ام.«

 وقتی عیســـی این را گفت یکـــی از نگهبانان كه در اآنجا 
22

ایستاده بود به او سیلی زده گفت: »اآیا این طور به كاهن اعظم 
جواب می دهی؟«

 عیسی به او گفت: »اگر بد گفتم، با دلیل خطای مرا ثابت 
23

كن و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟«
 سپس حنا او را دست بسته نزد قیافا كاهن اعظم فرستاد.

24

 پطرس بار دیگر منکر عیسى مى شود
(متّی ۷۱ :۲۶ -۷۵؛ مرقس ۶۹ :۱۴ -۷۲؛ لوقا ۵۸ :۲۲ -۶۲)

 شمعون پطرس در اآنجا ایستاده بود و خود را گرم می کرد. 
25

عّده ای از او پرسیدند: »مگر تو از شاگردان او نیستی؟« او منكر 
شد و گفت: »نه، نیستم«

 یکی از خدمتكاران كاهن اعظم كه از خویشـــاوندان اآن 
26

کسی بود كه پطرس گوشش را بریده بود به او گفت: »مگر 
من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟«

 پطرس باز هم منكر شد و درست در همان وقت خروس 
27

بانگ زد.
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 عیسى در مقابل پیالطس
(متّی ۱ :۲۷ -۲ و ۱۱ -۱۴؛ مرقس ۱ :۱۵ -۵؛ لوقا ۱ :۲۳ -۵)

 صبح زود عیســـی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. 
28

یهودیان به کاخ وارد نشدند مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای 
 پس پیلاطس بیرون اآمد و از اآنها پرســـید: 

فصح را بخورند. 29
»چه شكایتی علیه این مرد دارید؟«

 در جـــواب گفتنـــد: »اگـــر جنایتـــكار نبـــود او را نزد تو 
30

نمی اآوردیم.«
 پیلاطس گفت: »او را ببرید و بر طبق قانون خود محاكمه 

31

نمایید.« یهودیان به او پاســـخ دادند: »طبـــق قانون، ما اجازه 
 و به این ترتیب اآنچه كه عیسی 

نداریم کسی را بكشـــیم.« 32
 سپس 

در اشاره به نحوۀ مرگ خود گفته بود تحّقق یافت. 33
پیلاطس به کاخ برگشت و عیسی را احضار كرده از او پرسید: 

»اآیا تو پادشاه یهود هستی؟«
 عیســـی پاســـخ داد: »اآیا این نظر خود توست یا دیگران 

34

دربارۀ من چنین گفته اند؟«
 پیلاطس گفت: »مگر من یهودی هســـتم؟ قوم خودت و 

35

سران كاهنان، تو را نزد من اآوردند. چه کرده ای؟«
 عیســـی پاســـخ داد: »پادشـــاهی من متعلّق به این جهان 

36

نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلّق می داشت، پیروان 
من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی 

من پادشاهی دنیوی نیست.«
 پیلاطس به او گفت: »پس تو پادشـــاه هســـتی؟« عیسی 

37

پاسخ داد: »همان طور كه می گویی هستم. من برای این متولّد 
شده ام و به دنیا اآمدم تا به راستی شهادت دهم و هرکه راستی 

را دوست دارد، سخنان مرا می شنود.«
 پیلاطس گفت: »راستی چیست؟«

38

 عیسى به مرگ محکوم مى شود
(متّی ۱۵ :۲۷ -۳۱؛ مرقس ۶ :۱۵ -۲۰؛ لوقا ۱۳ :۲۳ -۲۵)

پس از گفتن این ســـخن، پیلاطس باز نزد یهودیان رفت 
و بـــه اآنها گفـــت: »من در این مـــرد هیچ ُجرمـــی نیافتم، 
 ولی طبق رسم شـــما من در روز فصح یکی از زندانیان 

39

یـــا مایلید كه پادشـــاه یهود را  را برایتـــان اآزاد می کنـــم. اآ
برایتان اآزاد ســـازم؟«

 اآنها همه فریاد كشیدند: »نه او را نمی خواهیم، باراباس را 
40

اآزاد كن.« باراباس یک راهزن بود.

یوحنا 18   
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 در این وقت پیلاطس دســـتور داد عیسی را تازیانه 19  
 و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند 

زدند 2
 و نزد او می اآمدند و 

و ردایی ارغوانی رنگ به او پوشانیدند. 3
می گفتند: »درود بر پادشاه یهود!« و به او سیلی می زدند.

 بار دیگر پیلاطس بیرون اآمد و به اآنها گفت: »ببینید، او را 
4

 و 
نزد شما می اآورم تا بدانید كه در او هیچ ُجرمی نمی بینم.« 5

عیسی درحالی که تاج خاری بر سر و ردایی ارغوانی برتن داشت 
بیرون اآمد. پیلاطس گفت: »ببینید، اآن مرد اینجاست.«

 وقتی سران كاهنان و مأموران اآنها را دیدند، فریاد كردند: 
6

»مصلوبش كن! مصلوبش كن!« پیلاطس گفت: »شما او را ببرید 
و مصلوبش كنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم.«

 یهودیان پاسخ دادند: »ما قانونی داریم كه به موجب اآن او 
7

باید بمیرد، زیرا اّدعا می کند كه پسر خداست.«
 و باز 

 وقتی پیلاطس این را شنید بیش از پیش هراسان شد 9
8

به کاخ خود رفت و از عیسی پرسید: »تو اهل كجا هستی؟« 
 پیلاطس گفت: »اآیا به من جواب 

عیسی به او پاسخ نداد. 10
نمی دهی؟ مگر نمی دانی كه من قدرت دارم تو را اآزاد سازم و 

قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟«
 عیسی در جواب گفت: »تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی، 

11

اگر خدا اآن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم 
نمود، تقصیر بیشتری دارد.«

 از اآن وقـــت به بعد پیلاطس ســـعی كرد او را اآزاد ســـازد 
12

ولی یهودیـــان دایماً فریاد می کردند: »اگر این مرد را اآزاد كنی 
دوست قیصر نیستی. هرکه اّدعای پادشاهی كند، دشمن قیصر 

است.«
 وقتی پیلاطس این را شـــنید عیســـی را بیرون اآورد و خود 

13

در محلی موسوم به ســـنگفرش كه به زبان عبری اآن را جباتا 
 وقت تهّیه فصح و 

می گفتند، بر مســـند قضاوت نشســـت. 14
نزدیک ظهر بود كه پیلاطس به یهودیان گفت: »ببینید، پادشاه 

شما اینجاست.«
 ولـــی اآنها فریـــاد كردند: »اعدامش كـــن! اعدامش كن! 

15

مصلوبش كن!« پیلاطس گفت: »اآیا می خواهید پادشـــاه شما 
را مصلوب كنم؟« ســـران كاهنان جواب دادند: »ما پادشاهی 

جز قیصر نداریم.«
 سرانجام پیلاطس عیسی را به دست اآنها داد تا مصلوب شود.

16
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 عیسى را بر صلیب میخکوب مى کنند
(متّی ۳۲ :۲۷ -۴۴؛ مرقس ۲۱ :۱۵ -۳۲؛ لوقا ۲۶ :۲۳ -۴۳)

 عیســـی درحالی که 
پس اآنها عیســـی را تحویل گرفتند. 17

صلیب خود را می برد، به جایی که به »محلۀ كاســـه سر« و 
 در اآنجا او را 

به عبری به ُجلُجتا موســـوم اســـت، رفت. 18
به صلیب میخكوب كردند و با او دو نفر دیگر را یکی در 
دست راست و دیگری در ســـمت چپ او مصلوب كردند 
 پیلاطس تقصیرنامه ای 

و عیسی در وســـط اآن دو نفر بود. 19
نوشـــت تا بر صلیب نصـــب گردد و اآن نوشـــته چنین بود: 
 بسیاری از یهودیان این 

»عیسای ناصری پادشـــاه یهود.« 20
تقصیرنامه را خواندند، زیرا جایی که عیســـی مصلوب شـــد 
از شـــهر دور نبود و اآن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین 
 بنابراین، ســـران كاهنان یهود 

و یونانی نوشـــته شده بود. 21
به پیلاطس گفتند: »ننویس پادشـــاه یهـــود، بنویس او اّدعا 

می کرد كه پادشـــاه یهود اســـت.«
 پیلاطس پاسخ داد: »هرچه نوشتم، نوشتم.«

22

 پس از اینكه سربازان عیسی را به صلیب میخكوب كردند، 
23

لباســـهای او را برداشتند و چهار قســـمت كردند و هر یک از 
سربازان یک قســـمت از اآن را برداشت ولی پیراهن او كه درز 
نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود، باقی ماند. 

 پس اآنها به یكدیگر گفتند:
24

»اآن را پاره نكنیم، بیایید روی اآن قرعه بیندازیم
و ببینیم به چه كسی می رسد.«

به این ترتیب كلام خدا كه می فرماید: »لباسهای مرا در میان 
خود تقسیم كردند و بر ردایم قرعه افكندند.« به حقیقت پیوست 

و سربازان همین كار را كردند.
اآن میخكوب شده بود،   نزدیک صلیبی كه عیسی به 

25

مادر عیســـی به اتّفاق خواهرش مریم زن كلوپاس و مریم 
 وقتی عیسی مادر خود را دید 

مجدلیه ایســـتاده بودند. 26
او را دوســـت می داشت  كه پهلوی همان شـــاگردی كه 
ایستاده اســـت، به مادر خود گفت: »مادر، این پسر تو 

می باشـــد.«
 و بعد به شاگرد خود گفت: »و این مادر تو می باشد.« و 

27

از همان لحظه اآن شاگرد او را به خانۀ خود برد.
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 عیسى جان مى دهد
(متّی ۴۵ :۲۷ -۵۶؛ مرقس ۳۳ :۱۵ -۴۱؛ لوقا ۴۴ :۲۳ -۴۹)

 بعد از اآن عیسی دید كه همه چیز انجام شده است، گفت: 
28

»تشنه ام.« و به این طریق پیشگویی كلام خدا تحّقق یافت.
 خمره ای پر از شـــراب تُرشـــیده در اآنجا قرار داشت. اآنها 

29

اسفنجی را به شراب اآغشته كردند و اآن را بر سر نی ای گذارده 
 وقتی عیسی به شراب لب زد گفت: 

جلوی دهان او گرفتند. 30
»تمام شد.«

بعد سر به  زیر افكنده جان سپرد.
به پهلوى عیسى نیزه مى زنند

 چون جمعه بـــا روز تهّیه فصح مصـــادف بود و یهودیان 
31

نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در اآن سبت بزرگ بر روی 
صلیب بماند، از پیلاطس درخواست كردند كه ساق پای اآن 
 پس سربازان 

سه را بشكنند و اآنها را از صلیب پایین بیاورند. 32
جلو اآمدند و ســـاق پای اآن دو نفری را كه با عیسی مصلوب 
 اّما وقتی نزد عیسی اآمدند، دیدند 

شده بودند، شكســـتند. 33
 اّما 

كه او مرده است و از این رو ساقهای او را نشكستند. 34
یکی از سربازان نیزه ای به پهلوی او فرو كرد و خون و اآب از 
 کسی که خود شاهد این واقعه بود این را 

بدنش جاری شد. 35
می گوید و شهادت او راست است، او حقیقت را می گوید تا 
 چنین شد تا پیشگویی کتاب مقّدس كه 

شما نیز ایمان اآورید. 36
می فرماید: »هیچ یک از اســـتخوانهایش شكسته نخواهد شد.« 
 و در جای دیگر می فرماید: »اآنها به کســـی که 

تحّقق یابد. 37
نیزه زده اند، نگاه خواهند كرد.«

 تدفین عیسى
(متّی ۵۷ :۲۷ -۶۱؛ مرقس ۴۲ :۱۵ -۴۷؛ لوقا ۵۰ :۲۳ -۵۶)

 بعد از اآن یوســـف رامه ای كه به علّـــت ترس از یهودیان 
38

مخفیانه شاگرد عیسی بود، نزد پیلاطس رفت و اجازه خواست 
كه جنازۀ عیســـی را بـــردارد. پیلاطس به او اجـــازه داد. پس 
 نیقودیموس، یعنی همان 

اآمد و جسد عیسی را برداشـــت. 39
کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز اآمد و با خود 
مخلوطی از ُمّر و چوب عود كه در حدود پنجاه كیلو می شد، 
 اآنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود، 

اآورد. 40
 در نزدیكی 

در پارچه ای كتانی با داروهـــای معطّر پیچیدند. 41
محلی كه او مصلوب شد، باغی بود و در اآن باغ قبر تازه ای 
 چون روز 

قرار داشت كه هنوز کسی در اآن دفن نشده بود. 42
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قبل از سبت بود و قبر هم در همان نزدیكی قرار داشت، جسد 
عیسی را در اآنجا دفن كردند.

 قبر خالى
(متّی ۱ :۲۸ -۸؛ مرقس ۱ :۱۶ -۸؛ لوقا ۱ :۲۴ -۱۲)

 بامداد روز اول هفتـــه وقتی هوا هنوز تاریک بود. 20  
مریم مجدلیه بر ســـر قبر اآمد و دید كه ســـنگ از 
 او دوان دوان نزد شمعون پطرس 

جلوی قبر برداشته شده است. 2
و اآن شـــاگردی كه عیسی او را دوســـت می داشت رفت و به 
اآنها گفت: »خداوند را از قبـــر برده اند و نمی دانیم او را كجا 

گذاشته اند.«
 پس پطرس و اآن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر 

3

 هر دو با هم می دویدند، ولی اآن شاگرد دیگر از پطرس 
رفتند. 4

 او خم شد و به داخل قبر 
جلو افتاد و اول به سر قبر رسید. 5

نگاه كرده، كفن را دید كه در اآنجا قرار داشت. ولی به داخل 
 بعد شمعون پطرس هم رسید و به داخل قبر رفت. 

قبر نرفت. 6
 و اآن دستمالی كه 

او هم كفن را دید كه در اآنجا قرار داشت 7
روی ســـر او بود در كنار كفن نبود بلكه پیچیده شـــده و دور 
 بعد، اآن شاگردی هم 

از اآن در گوشـــه ای گذاشته شده بود. 8
كه ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، اآن را دید و ایمان اآورد. 
 زیرا تا اآن وقت اآنهـــا كلام خدا را نفهمیده بودند كه او باید 

9

 پس اآن دو شاگرد به منزل 
بعد از مرگ دوباره زنده شـــود. 10

خود برگشتند.
 ظاهر شدن عیسى به مریم مجدلیه
(متّی ۹ :۲۸ -۱۰؛ مرقس ۹ :۱۶ -۱۱)

 اّما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همان طور 
11

 و دو 
كه او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه كرد 12

فرشتۀ سفید پوش را دید كه در جایی که بدن عیسی را گذاشته 
 اآنها به 

بود، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. 13
او گفتند: »ای زن، چرا گریه می کنی؟« او پاسخ داد: »خداوند 

مرا برده اند و نمی دانم او را كجا گذاشته اند.«
 وقتی این را گفت به عقب برگشـــت و عیســـی را دید 

14

 عیسی به 
كه در اآنجا ایستاده اســـت ولی او را نشناخت. 15

او گفت: »ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کســـی 
می گردی؟« مریم به گمان اینكه او باغبان است به او گفت: 
»ای اآقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را كجا گذاشته ای 

تـــا مـــن او را ببـــرم.«
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 عیسی گفت: »ای مریم.« مریم برگشت و به زبان عبری 
16

گفت: »ربونی.« (یعنی ای استاد.)
 عیسی به او گفت: »به من دست نزن! زیرا هنوز به نزد پدر 

17

بالا نرفته ام اّما نزد برادران من برو و به اآنان بگو كه اكنون نزد پدر 
خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم.«

 مریم مجدلیه نزد شـــاگردان رفت و بـــه اآنها گفت: »من 
18

خداوند را دیده ام.« و سپس پیغام او را به اآنان رسانید.
 ظاهرشدن عیسى به شاگردان

(متّی ۱۶ :۲۸ -۲۰؛ مرقس ۱۴ :۱۶ -۱۸؛ لوقا ۳۶ :۲۴ -۴۹)

 در غروب روز یكشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در 
19

پشت درهای بســـته، دور هم جمع شده بودند، عیسی اآمده 
 و بعد 

در میان اآنان ایستاد و گفت: »ســـلام بر شما باد!« 20
دســـتها و پهلوی خود را به اآنان نشان داد. وقتی شاگردان، 
 عیسی باز هم گفت: 

خداوند را دیدند، بسیار شاد شدند. 21
»سلام بر شما باد! همان طور كه پدر مرا فرستاد من نیز شما 
 بعد از گفتن این سخن، عیسی بر اآنان دمید 

را می فرستم.« 22
 گناهان کســـانی را كه 

و گفت: »روح القـــدس را بیابید، 23
ببخشید، بخشـــیده می شود و اآنانی را كه نبخشید، بخشیده 

نخواهد شـــد.«
عیسى و توما

 یکـــی از دوازده شـــاگرد یعنی توما كه بـــه معنی دوقلو 
24

 پس وقتی که 
است، موقعی که عیســـی اآمد با اآنها نبود. 25

ســـایر شـــاگردان به او گفتند: »ما خداوند را دیده ایم.« او 
گفت: »من تا جای میخها را در دستش نبینم و تا انگشت 
خود را در جای میخها و دستم را در پهلویش نگذارم باور 

نخواهـــم كـــرد.«
 بعد از هشـــت روز، وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند 

26

و توما هم با اآنان بود، با وجود اینكه درها بســـته بود، عیسی 
به درون اآمد و در میان اآنان ایســـتاد و گفت: »ســـلام بر شما 
 و بعد به توما گفت: »انگشت خود را به اینجا بیاور، 

باد.« 27
دستهای مرا ببین، دست خود را بر پهلوی من بگذار و دیگر 

بی ایمان نباش بلكه ایمان داشته باش.«
 توما گفت: »ای خداوند من و ای خدای من.«

28

 عیسی گفت: »اآیا تو به خاطر اینكه مرا دیده ای ایمان اآوردی؟ 
29

خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می اآورند.«
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مقصود از نوشتن این کتاب

 عیسی معجزات بســـیار دیگری در حضور شاگردان خود 
30

 ولی این قدر نوشته 
انجام داد كه در این كتاب نوشته نشد. 31

شد تا شما ایمان بیاورید كه عیسی، مسیح و پسر خداست و 
تا ایمان اآورده به وسیلۀ نام او صاحب حیات جاودان شوید.

ظاهرشدن عیسى به هفت شاگرد

 چندی بعد عیسی در كنار دریای طبریه بار دیگر 21  
خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او 
 شمعون پطرس و تومای ملّقب به دوقلو و نتنائیل 

این طور بود: 2
كه اهل قانای جلیل بود و دو پسر ِزبدی و دو شاگرد دیگر در 
 شمعون پطرس به اآنها گفت: »من می خواهم به 

اآنجا بودند. 3
ماهیگیری بروم.«

اآنها گفتند: »ما هم بـــا تو می اآییم.« پس اآنهـــا به راه افتاده 
 وقتی 

سوار قایقی شدند. اّما در اآن شب چیزی صید نكردند. 4
صبح شد، عیسی در ساحل ایســـتاده بود ولی شاگردان او را 
 او به اآنها گفت: »دوستان، چیزی گرفته اید؟« اآنها 

نشناختند. 5
جواب دادند: »خیر.«

 عیسی به اآنها گفت: »تور را به طرف راست قایق بیندازید، 
6

در اآنجا ماهی خواهید یافت.« اآنها همین كار را كردند و اآن قدر 
ماهی گرفتند كه نتوانستند تور را به داخل قایق بكشند.

 پس اآن شاگردی كه عیسی او را دوست می داشت به پطرس 
7

گفت: »این خداوند است!« وقتی شمعون پطرس كه برهنه بود 
 بقّیۀ 

این را شنید لباسش را به خود پیچید و به داخل اآب پرید. 8
شـــاگردان با قایق به طرف خشكی اآمدند و تور پر از ماهی را 
به دنبال خود می کشیدند زیرا از خشكی فقط یكصد متر دور 
 وقتی به خشكی رسیدند، در اآنجا اآتشی دیدند كه ماهی 

بودند. 9
 عیسی به اآنها 

روی اآن قرار داشت و با مقداری نان اآماده بود. 10
گفت: »مقداری از ماهیانی را كه الاآن گرفتید بیاورید.«

 شمعون پطرس به طرف قایق رفت و توری را كه از یكصد 
11

و پنجاه و سه ماهی بزرگ پر بود به خشكی كشید و با وجود 
 عیسی به اآنها گفت: »بیایید 

اآن همه ماهی، تور پاره نشـــد. 12
صبحانـــه بخورید.« هیچ یک از شـــاگردان جـــرأت نكرد از او 
بپرسد: »تو كیستی؟« اآنها می دانســـتند كه او خداوند است. 
 پس عیسی پیش اآمده نان را برداشت و به اآنان داد و ماهی 

13

را نیز همین طور.
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 این سومین باری بود كه عیسی پس از رستاخیز از مردگان 
14

به شاگردانش ظاهر شد.
عیسى و پطرس

 بعد از صبحانه، عیســـی به شـــمعون پطرس گفت: »ای 
15

شمعون پسر یونا، اآیا مرا بیش از اینها محّبت می نمایی؟«
پطرس جواب داد: »اآری، ای خداونـــد، تو می دانی كه تو 
را دوست دارم.« عیسی گفت: »پس به بّره های من خوراک 
 بار دوم پرسید: »ای شمعون پسر یونا، اآیا مرا محّبت 

بده.« 16
می نمایی؟«

پطرس پاسخ داد: »ای خداوند، تو می دانی كه تو را دوست 
دارم.«

عیسی به او گفت: »پس از گوسفندان من پاسداری كن.« 
 سومین بار عیسی از او پرســـید: »ای شمعون پسر یونا، اآیا 

17

مرا دوست داری؟«
پطرس از اینكه بار سوم از او پرســـید اآیا مرا دوست داری، 
اآزرده  خاطر شده گفت: »خداوندا تو از همه چیز اطّلاع داری، 

تو می دانی كه تو را دوست دارم.«
 در حقیقت به 

عیسی گفت: »گوسفندان مرا خوراک بده. 18
تو می گویم در وقتی که جوان بودی كمر خود را می بستی و به 
هرجا كه می خواستی می رفتی، ولی وقتی پیر بشوی، دستهایت 
را دراز خواهی كرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که 
 به این وسیله عیسی اشاره به نوع 

نمی خواهی خواهند برد.« 19
مرگی نمود كه پطرس می بایست برای جلال خدا متحّمل شود 

و بعد به او گفت: »به دنبال من بیا.«
عیسى و آن شاگرد دیگر

 پطرس به اطراف نگاه كرد و دید اآن شاگردی كه عیسی 
20

او را دوست می داشت، از عقب می اآید یعنی همان شاگردی 
كه در وقت شـــام پهلوی عیسی نشســـته و از او پرسیده بود: 
 وقتی 

»خداوندا، كیست اآن کس كه تو را تسلیم خواهد كرد؟« 21
پطرس چشمش به اآن شاگرد افتاد از عیسی پرسید: »خداوندا، 

عاقبت او چه خواهد بود؟«
 عیسی به او گفت: »اگر میل من این باشد كه تا وقت اآمدن 

22

من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا.«
 این گفتۀ عیســـی در میان شـــاگردان پیچید و همه تصّور 

23

كردند كه اآن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت 

یوحنا 21   



1989

كه او نخواهد مرد. او فقط گفته بود: »اگر میل من این باشد 
كه تا وقت اآمدن من او بماند به تو چه ربطی دارد؟«

 و این همان شـــاگردی اســـت كه این چیزها را نوشته و 
24

به درستی اآنها شـــهادت می دهد و ما می دانیم كه شهادت او 
راست است.

خاتمه

 البتّه عیسی كارهای بسیار دیگری هم انجام داد كه اگر 
25

جزئیات اآنها به تفصیل نوشته شود، تصّور می کنم تمام دنیا هم 
گنجایش كتابهایی را كه نوشته می شد، نمی داشت. 
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کارهاى رسوالن
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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کارهاى رسوالن
معّرفى کتاب

كتاب كارهای رســـولان ادامۀ انجیل لوقا می باشد. مقصود 
عمدۀ این کتاب این است كه بگوید، چگونه پیروان اّولیه عیسی 
به وسیلۀ روح القدس هدایت شدند و خبرخوش دربارۀ او را در 
اورشلیم، یهودیه، سامره و تا دورافتاده ترین نقاط جهان منتشر 
كردند. (۸ :۱) این كتاب شرح شروع مسیحّیت در بین یهودیان 
است و اینكه چگونه این ایمان در سراسر جهان و برای همۀ 
مردم دنیا ممكن شد. نویسنده سعی دارد كه خوانندگان خود 
را مطمئن سازد كه مسیحیان یک گروه سیاسی برای واژگون 
كردن امپراتوری روم نیستند؛ و مسیحّیت تكمیل كنندۀ مذهب 

یهود است.
كتاب كارهای رســـولان را برحســـب تأثیر خبرخوش دربارۀ 
عیسی و تأسیس كلیسا در اآن نواحی، می توان به سه قسمت 

تقسیم كرد:
۱- شروع حركت مسیحی در اورشلیم بعد از صعود عیسی 

به اآسمان
۲- توســـعه و گســـترش اآن در ســـایر قســـمت های سرزمین 

فلسطین
۳- نشر و توسعه اآن در ناحیۀ دریای مدیترانه و تا روم

یكی از نكات برجســـته و مهم كتاب كارهای رسولان كار 
روح القدس اســـت كه روز پنتیكاست در اورشلیم به شاگردان 
نازل شد و رفته رفته با هدایت روح القدس، رهبران قدرت یافته 
و كلیسای مسیح را بنا نهادند. پیام مســـیحیان اّولیه در چند 
موعظه خلاصه شده و اآنچه كه در این كتاب ثبت شده، قدرت 
این پیام را در زندگی ایمانداران و پیروان كلیسا و پرستش اآنان، 

نشان می دهد.
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 تئوفیلوس عزیزم، من در اولین نامۀ خود دربارۀ تمام کارها 1
 تا روزی  كه به وسیلۀ روح القدس 

و تعالیم عیسی از ابتدا 2
دستورات لازم را به رسولان برگزیدۀ خود داد و به اآسمان برده 
 او پس از مرگ، با دلایل بسیار، خود را 

شد به تو نوشـــتم: 3
زنده، به این افراد نشان داد و مّدت چهل روز بارها به ایشان 
 وقتی او 

ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با اآنها سخن گفت . 4
هنوز در بین اآنان بود به ایشان گفت: »اورشلیم را ترک نكنید 
بلكه در انتظار اآن وعدۀ پدر، كه در خصوص اآن به شما گفته 
 یحیی با اآب تعمید می داد، اّما بعد از چند روز 

بودم، باشید. 5
شما با روح القدس تعمید خواهید یافت.«

صعود عیسى مسیح

 پس هنگامی كه همه دور هم جمع بودند از او پرســـیدند: 
6

»خداوندا، اآیا وقت اآن رســـیده است كه تو بار دیگر سلطنت 
 عیسی پاسخ داد »برای شما لزومی 

را به اسرائیل بازگردانی؟« 7
ندارد، كه تاریخهـــا و زمانهایی را كه پدر در اختیار خود نگه 
 اّما وقتی روح القدس بر شما نازل شود 

داشته است، بدانید. 8
قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا 
 همین كه 

دورافتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.« 9
عیسی این را گفت، در حالی كه همه نگاه می کردند، بالا برده 
 هنگامی كه 

شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ســـاخت. 10

تقسیم بندى کتاب

آمادگیبرایشهادتدادن1:1-26
الف-آخرینفرمانووعدةعیسی1:1-14

ب-جانشینیهودا15:1-26
شهادتدراورشلیم1:2-3:8

شهادتدریهودیهوسامره4:8-25:12
رسالتپولس1:13-31:28

الف-اولینسفربشارتی1:13-28:14
ب-شورایاورشلیم1:15-35

ج-دومینسفربشارتی36:15-22:18
د-سومینسفربشارتی23:18-16:21

ه-پولسدرزنداناورشلیم،قیصریهوروم
17:21-31:28
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او می رفت و چشمان اآنان هنوز به اآســـمان دوخته شده بود، 
 و پرسیدند: »ای 

دو مرد ســـفیدپوش در كنار اآنان ایســـتادند 11
مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به اآسمان نگاه می کنید؟ 
همین عیسی كه از پیش شـــما به اآسمان بالا برده شد، همان 
طوری که بالا رفت و شـــما دیدید، دوباره به همین طریق باز 

خواهد گشت.«
انتخاب جانشین یهودا

 اآنگاه رسولان از كوه زیتون، كه فاصلۀ اآن تا اورشلیم فقط 
12

 به محض اینكه به 
یک كیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند. 13

شهر وارد شدند، به بالا خانه ای كه محل اقامت اآنان بود رفتند. 
پطرس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیُپس و توما، برتولما و 
متّی، یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب 
 اینان همه با زنها و مریم مادر عیسی و برادران 

در اآنجا بودند. 14
او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. 
 در اآن روزها پطرس در برابر ایمانداران كه عّدۀ اآنان روی هم 

15

 »ای ایمانداران، 
یكصد و بیست نفر بود ایســـتاد و گفت: 16

لازم بود پیشگویی كتاب مقّدس دربارۀ یهودا، راهنمای دستگیر 
کنندگان عیسی، كه روح القدس به زبان داوود نموده بود، به 
 زیرا او یكـــی از ما بود و در مأموریت ما 

حقیقـــت بپیوندد، 17
 او با پولی كه از بابت اجرت شرارت خود 

شركت داشت. 18
دریافت نمود، قطعه زمینی خرید و در اآن با سر سقوط كرد و 
 و این امر به 

از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت 19
اطّلاع جمیع ساكنان اورشلیم رسید و اآن قطعه زمین را به زبان 
 پطرس ادامه 

خودشان 'حقل دما' یعنی 'مزرعۀ خونین' نامیدند.« 20
داد و گفت: »زیرا در كتاب زبور نوشته شده است:

'مسكن او ویران باد
و دیگر كسی در اآن ساكن نشود.'

و همچنین اآمده است:
'مأموریتش نیز به دیگری سپرده شود.'

 »بنابراین یـــک نفر كه پیوســـته در تمام مّدتی كه عیســـی 
21

 یعنی از روزی كه یحیی 
خداوند با ما رفت و اآمد داشـــت، 22

به تعمید پرداخت تا روزی كه عیسی از میان ما بالا برده شد، 
در جرگۀ ما بوده اســـت باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به 

جمع ما بپیوندد.«
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 اآنگاه نام دو نفر را كه یكی یوسف معروف به برسابا (كه 
23

لقب یوستس هم داشت) و دیگری متیاس بود، برای این خدمت 
 و دعا كرده گفتند: »ای خداوندی كه از قلوب 

پیشنهاد كردند 24
همۀ انسانها اآگاهی، به ما نشان بده كه کدام یک از این دو نفر 
 كه جانشین یهودا بشود؛ زیرا كه او سمت 

را انتخاب کرده ای 25
خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جایی که سرنوشت 
 پس قرعه انداختند و قرعه به نام متیاس دراآمد و 

او بود برود.« 26
به این ترتیب او در شمار اآن یازده رسول دراآمد.

نزول روح القدس

 وقتی روز پنتیكاســـت رسید، همۀ ایمانداران با هم در 2  
 ناگهان صدایی شـــبیه وزش باد 

یكجا جمع بودنـــد. 2
شدید از اآسمان اآمد و تمام خانه ای را كه در اآن نشسته بودند، 
 در برابر چشم اآنان زبانه هایی مانند زبانه های اآتش 

پر ساخت. 3
ظاهر شد، كه از یكدیگر جدا گشته و بر هر یک از اآنان قرار 
 همه از روح القدس پر گشتند و به طوری  كه روح به 

گرفت. 4
ایشان قدرت بیان بخشید، به زبانهای دیگر شروع به صحبت 
 در اآن زمان یهودیان خداپرســـت از جمیع ملل زیر 

كردنـــد. 5
 وقتی اآن صدا به گوش 

اآسمان، در اورشلیم اقامت داشـــتند. 6
رسید، جمعّیت گرد اآمدند و چون هرکس به زبان خود سخنان 
 و در كمال تعّجب 

ایمانداران را شنید، همه غرق حیرت شدند 7
اظهار داشتند: »مگر همۀ این کسانی که صحبت می کنند جلیلی 
 پس چطور است كه هر یک از ما پیام اآنان را به زبان 

نیستند؟ 8
 ما كه از پارتیان و مادیان و عیلامیان و 

خودمان می شـــنویم؟ 9
اهالی بین النهرین و یهودیه و كپدوكیه و پنطس و اســـتان اآسیا 
 و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لیبی كه متّصل به قیروان 

10

 هم یهودیان و هم اآنانی كه دین یهود 
است و زائران رومی، 11

را پذیرفته  اند، و اهالی كریت و عربستان هستیم، شرح كارهای 
 همه حیران و 

بزرگ خدا را به زبـــان خودمان می شـــنویم.« 12
 اّما بعضی 

ســـرگردان به یكدیگر می گفتند: »یعنـــی چـــه؟« 13
مسخره كنان می گفتند: »اینها از شراب تازه مست شده اند.«

پیام پطرس

 اّما پطرس با اآن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند 
14

كرد و خطاب به جماعت گفت: »ای یهودیان و ای ساكنان 
 برخلاف تصّور 

اورشلیم، توّجه كنید: بدانید و اآگاه باشید كه 15
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شـــما، این مردان مست نیســـتند؛ زیرا اکنون ساعت نُه صبح 
 بلكه این همان چیزی اســـت كه یوئیل نبی گفت:

است. 16
'خدا می فرماید در زمان اآخر چنین خواهم كرد:  17  
از روح خود بر همۀ مردم فرو خواهم ریخت

و پسران و دختران شما نبّوت خواهند كرد
و جوانان شما رؤیاها

و پیران شما خوابها خواهند دید.
اآری، حتّی بر غلامان و كنیزان خود  18  

در اآن روزها از روح خود فرو خواهم ریخت
و ایشان نبّوت خواهند كرد.

و در اآسمان شگفتی ها  19  
و بر روی زمین نشانه هایی ظاهر خواهم نمود،

یعنی خون، اآتش و دود غلیظ.
پیش از اآمدن اآن روز بزرگ و پر شكوه خداوند،  20  

خورشید تاریک خواهد شد
و ماه رنگ خون خواهد گرفت

و چنان خواهد شد كه هرکه نام خداوند را بخواند   21  
نجات خواهد یافت.'

 »ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسای 
22

ناصری مـــردی بود، كـــه مأموریتش از جانب خدا به وســـیلۀ 
معجزات و شگفتی ها و نشانه هایی كه خدا توسط او در میان 
شما انجام داد، به ثبوت رسید، همان طوری که خود شما خوب 
 شما این مرد را، كه بر طبق نقشه و پیشدانی خدا 

می دانید. 23
به دست شما تسلیم شد، به وسیلۀ كفار به صلیب میخكوب 
 اّما خدا او را زنده كرد و از عذاب مرگ 

كردید و كشتید. 24
رهایی داد. زیـــرا محال بود، مرگ بتواند او را در چنگ خود 

 داوود دربارۀ او می فرماید:
نگه دارد. 25

'خداوند را همیشه پیش روی خود می دیدم
زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم.

به این سبب دلم مسرور گردید  26  
و زبانم از شادمانی فریاد می کرد

و بدن فانی من در امید ساكن خواهد شد،
از اآن رو كه جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی كرد  27  

و نمی گذاری كه بندۀ امین تو فساد را ببیند.
تو راههای حیات را به من شناسانیده ای  28  
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روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی كرد.'
 »ای برادران* دربارۀ جدّ ما داوود صریحاً باید بگویم كه او نه فقط 

29

مرد و به خاک سپرده شد، بلكه اآرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما 
 و چون او نبی بود و می دانست كه خدا برای او سوگند 

باقی است. 30
یاد كرده است، كه از نسل او یک  نفر را بر تخت سلطنت بنشاند، 

31 از قبل، رستاخیز مسیح را پیش بینی نموده دربارۀ اآن گفت:

'او در دنیای مردگان ترک نشد
و جسد او هرگز فاسد نگردید.'

 خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده كرد و همۀ ما بر اآن 
32

 حال كه عیسی به دست راست خدا بالا برده 
گواه هستیم. 33

شده اســـت، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه 
 زیرا 

كرده است، شما این چیزها را می بینید و می شـــنوید. 34
داوود به عالم بالا صعود نكرد اّما خود او می گوید:

'خداوند به خداوند من گفت:
به دست راست من بنشین

تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.'  35  
 »پس ای جمیع قوم اسرائیل، یقین بدانید كه خدا این عیسی 

36

را كه شما مصلوب كردید، خداوند و مسیح كرده است.«
 وقتی اآنها این را شنیدند دلهایشان جریحه دار شد و از پطرس 

37

و سایر رسولان پرسیدند: »ای برادران، تكلیف ما چیست؟«
 پطرس به ایشان گفت: »توبه كنید و هر یک از شما برای 

38

اآمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید كه 
 زیرا این وعده 

روح القدس یعنی عطیۀ خدا را خواهید یافت، 39
برای شما و فرزندان شما و برای كسانی است كه دور هستند، 

یعنی هرکه خداوند، خدای ما او را بخواند.«
 پطرس با سخنان بسیار دیگر شهادت می داد و اآنان را ترغیب می کرد 

40

 پس کسانی که 
و می گفت: »خود را از این اشخاص نادرست برهانید.« 41

پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به 
ایشان پیوستند. 42 اآنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و 

مشاركت ایماندارن و پاره كردن نان و دعا می گذرانیدند.
روش زندگى ایمانداران

 در اثر عجایب و نشـــانه های بسیاری كه توسط رسولان 
43

 تمام 
به عمل می اآمد، خوف الهی برهمه چیره شـــده بود. 44
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 مال و 
ایمانداران با هم متّحد و در همه چیز شریک بودند. 45

دارایی خود را می فروختند و نسبت به احتیاج هرکس بین خود 
 اآنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع 

تقسیم می کردند. 46
می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند و با دلخوشی 
 خدا را حمد می کردند 

و صمیمّیت با هم غذا می خوردند. 47
و مورد احترام همۀ مردم بودند و خداوند هر روز كسانی را كه 

نجات می یافتند، به جمع ایشان می افزود.
شفاى مفلوج

 یک روز در ساعت سه بعد از ظهر که وقت نماز بود، 3  
 در اآنجا مردی 

پطرس و یوحنا به معبد بزرگ می رفتند. 2
مفلوج مادرزاد بود كه هر روز او را در جلوی در معبد بزرگ، 
كه به »دروازۀ زیبا« معروف بود، می گذاشتند تا از کسانی که 
 وقتی پطرس و 

به درون معبد بزرگ می رفتند صدقه بگیـــرد. 3
یوحنا را دید كه به معبد بزرگ می روند تقاضای صدقه كرد. 
 اّما پطرس و یوحنا به او خیره شـــدند و پطرس به او گفت: 

4

 او به خیال اینكـــه چیزی از اآنان خواهد 
»به ما نگاه كـــن.« 5

 اّما پطرس 
گرفت، با چشمانی ُپرتوقّع به ایشـــان نگاه كرد. 6

گفت: »من طلا و نقره ندارم، اّما اآنچه دارم به تو می دهم. به 
نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور می  دهم، بلند شو و راه 
 اآنگاه پطرس دســـت راستش را گرفت و او را از زمین 

برو.« 7
 او از جا 

بلند كرد. فوراً پاها و قوزک پاهای او قّوت گرفتند. 8
پرید، روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد و جست و خیزكنان و 
 همۀ 

خدا را حمدگویان به اتّفاق ایشان وارد معبد بزرگ شد. 9
 و وقتی پی بردند كه او 

مردم او را روان و حمدگویان دیدند 10
همان كسی است كه قبلاً در جلوی »دروازۀ زیبا« می نشست و 
صدقه می گرفت از اآنچه برای او اتّفاق افتاده بود، غرق تعّجب 

و حیرت شدند.
پیام پطرس در معبد بزرگ

 در حالی كـــه او به پطرس و یوحنا چســـبیده بود و از اآنان 
11

جدا نمی شد، جمیع مردم با حیرت در ایوان سلیمان به طرف 
 وقتی پطرس دید كه مردم می اآیند گفت: »ای 

اآنان دویدند. 12
اسرائیلیان چرا از دیدن این امر تعّجب می کنید؟ چرا به ما خیره 
شده اید؟ خیال می کنید كه ما این شخص را با تقوی و نیروی 
 خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای 

خود شفا داده ایم؟ 13
اجداد ما، بندۀ خود عیسی را به جلال رسانیده است. اآری، 
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شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاطس او 
را رد كردید، در حالی كه پیلاطس تصمیم گرفته بود او را اآزاد 
 شما بودید كه اآن پاک مرد خدا، یعنی اآن مرد عادل 

كند. 14
 و 

را انكار كردید و اآزادی یک نفر قاتل را خواســـتار شدید 15
به این طریق اآن سرچشمۀ حیات را كشتید، اّما خدا او را پس 
 قدرت نام 

از مرگ زنده كرد و ما شاهد این واقعه هستیم. 16
عیسی، این شـــخص را كه می بیند و می شناسید نیرو بخشیده 
است. به وسیلۀ ایمان به نام او این كار انجام شده است. اآری، 
در حضور جمیع شـــما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست 

كرده است.
 »و اّما ای اســـرائیلیان، می دانم كه شـــما مثل حکمرانان 

17

 ولی خدا به 
خود این كار را از روی غفلت انجام دادیـــد. 18

این طریق به اآن پیشگویی هایی كه مّدتها پیش به وسیلۀ جمیع 
انبیا فرموده بود كه مسیح او می اآید تا رنج و اآزار ببیند، تحّقق 
 پس توبه كنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا 

بخشـــید. 19
 و زمان تجدید حیات از پیشگاه 

گناهان شما اآمرزیده شود. 20
خداوند فرا رســـد و خدا، عیسی یعنی اآن مسیح موعود را كه 
 همان طور كه خدا به 

از پیش برایتان برگزیده بود بفرســـتد. 21
وسیلۀ انبیای مقّدس خود از مّدتها پیش اعلام نموده، او باید 
 موسی 

تا زمانی كه همه چیز تازه و نو شود، در اآسمان بماند. 22
فرمود: 'خداوند خدای شـــما، از میان شـــما نبی ای مانند من 
برای شما برمی  انگیزاند، باید به اآنچه او به شما می گوید گوش 
 و هركس از اطاعت اآن نبی سر باز زند باید از جمع 

دهید. 23
 و همچنین تمام انبیا از سموئیل 

بنی اسرائیل ریشه كن شود.' 24
 شما 

به بعد، یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردند. 25
فرزندان انبیا هستید و به این سبب در اآن پیمانی كه خدا با اجداد 
شما بست سهمی دارید، چنانکه خدا به ابراهیم فرمود: 'از نسل 
 هنگامی كه 

تو جمیع اقوام روی زمین بركت خواهند یافت.' 26
خدا بندۀ خود عیســـی را برگزید، او را قبل از همه نزد شـــما 
فرستاد تا شـــما را از راههای شرارت اآمیزتان برگرداند و به این 

وسیله شما را بركت دهد.«
پطرس و یوحنا در حضور شوراى یهود

 هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود كه كاهنان 4  
به اتّفاق فرماندۀ پاســـداران معبد بزرگ و پیروان فرقۀ 
 اآنان از اینكه رســـولان، قوم را تعلیم 

صدوقـــی وارد شـــدند. 2
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می دادند و به اتّكای رستاخیز عیسی، رستاخیز مردگان را اعلام 
 پس پطرس و یوحنا 

می کردند، سخت ناراحت شده بودند. 3
را گرفتند و چون نزدیک غروب بود تا روز بعد ایشـــان را در 
 اّما بسیاری از کسانی که اآن پیام را شنیده 

زندان نگه داشتند، 4
بودند، ایمان اآوردند و تعداد مردان ایشـــان به حدود پنج هزار 
 روز بعد، رهبران یهود و مشایخ و علما در اورشلیم 

نفر رسید. 5
 »حنا« كاهن اعظم و قیافا و یوحنا و 

جلسه ای تشكیل دادند. 6
اسكندر و همۀ اعضای خانوادۀ كاهن اعظم حضور داشتند. 
 رسولان را احضار كردند و از اآنان سؤال نمودند: »با چه قدرت 

7

 پطرس پر از روح القدس 
و به چه نامی این كار را کرده اید؟« 8

 اگر امروز 
جواب داد: »ای سران قوم و ای مشایخ اسرائیل، 9

به خاطر کار نیكویی كه در مورد یک مرد علیل انجام شد، از 
ما بازپرســـی می کنید و می خواهید بدانید كه او به چه وسیله 
 همۀ شما و همۀ قوم اسرائیل بدانید كه این 

شفا یافته است، 10
مرد که امروز به قدرت نام عیسی مسیح ناصری، كه شما او را 
روی صلیب كشتید و خدا او را زنده گردانید، کاملاً شفا یافته 
 این همان سنگی است كه شما بنّایان اآن را 

و ایستاده است. 11
خوار شمردید و رد كردید، ولی اکنون مهمترین سنگ بنا شده 
 در هیچ كس دیگر، رستگاری نیست و در زیر اآسمان 

است. 12
هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ اآن 
 وقتی اآنان جسارت پطرس و یوحنا را مشاهده 

نجات یابیم.« 13
كردند و پی بردند كه افرادی درس نخوانده و معمولی هستند، 
 وقتی 

متعّجب شدند و دانستند كه از یاران عیسی بوده اند. 14
شخص شـــفا یافته را همراه پطرس و یوحنا دیدند، نتوانستند 
 پس به ایشان امر كردند، كه 

گفتار اآنان را تكذیب نمایند. 15
از شورا بیرون بروند و سپس دربارۀ این موضوع مشغول بحث 
 و گفتند: »با این افراد چه كنیم؟ چون همۀ ساكنان 

شدند 16
اورشلیم می دانند كه معجزه ای چشمگیر به وسیلۀ ایشان انجام 
 اّما برای اینكه 

شده اســـت و ما نمی توانیم منكر اآن بشویم. 17
این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود، به اآنان اخطار 
 اآنگاه 

كنیم، كه دیگر دربارۀ عیسی با كسی سخن نگویند.« 18
اآنان را احضار كردند و به ایشان اخطار نمودند كه به هیچ وجه 
 پطرس 

به نام عیســـی چیزی اظهار نكنند و تعلیمی ندهند. 19
و یوحنا در پاســـخ گفتنـــد: »خودتان قضـــاوت كنید: در نظر 
خدا چه چیز درســـت است؟ از خدا اطاعت كنیم یا از شما؟ 
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 اّما ما نمی توانیم از گفتن اآنچه دیده ایم و شـــنیده ایم، دست 
20

 اآنان پطرس و یوحنا را پس از تهدید بسیار مرّخص 
برداریم.« 21

كردند، زیرا راهی نیافتند تا ایشان را تنبیه نمایند. از اآن رو كه 
همه خدا را برای اآنچه صورت گرفتـــه بود، حمد می گفتند. 
 مردی كه این معجزۀ شفا در مورد او انجام شده بود، بیش 

22

از چهل سال داشت.
ایمانداران براى شجاعت دعا مى کنند

 به محض اینكه این دو شاگرد از اآنجا مرّخص شدند، نزد 
23

دوستان خود بازگشتند و چیزهایی را كه سران كاهنان و مشایخ 
 وقتی ایمانداران باخبر 

به اآنان گفته بودند، بازگو كردنـــد. 24
شـــدند، همه با هم به درگاه خدا دعـــا كردند و گفتند: »ای 
 تو 

پروردگار، خالق اآسمان و زمین و دریا و اآنچه در اآنهاست، 25
به وسیلۀ روح القدس از زبان جّد ما داوود بندۀ خود فرمودی:

'چرا مردم جهان شورش می کنند
و قومها به باطل می اندیشند.

پادشاهان جهان بر می  خیزند  26  
و حكمرانان ایشان اجتماع می کنند،

علیه خداوند و علیه مسیح او.'
 در واقع در همین شـــهر برضد بندۀ مقّدس تو عیسی كه تو 

27

منصوب فرمودی، اجتماع كردند. هیرودیس و پنطیوس پیلاطس، 
 و 

با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دســـت هم دادند 28
همۀ کارهایی را كه تـــو با قدرت و ارادۀ خـــود از پیش مقّرر 
 اكنون ای خداوند تهدیدات 

فرموده بودی به انجام رسانیدند. 29
اآنان را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با 
 دســـت خود را به جهت شفا دادن و 

شـــهامت بیان كنند. 30
جاری ســـاختن عجایب و معجزاتی كه به نام بندۀ مقّدس تو 

عیسی انجام می گیرد دراز كن.«
 هنگامی كه دعایشان به پایان رسید، ساختمان محل اجتماع 

31

اآنان به لرزه دراآمد و همه از روح القدس پر گشتند و كلام خدا 
را با شهامت بیان می کردند.

مشارکت ایمانداران

 همۀ مؤمنان از دل و جان متّحد شـــده بودند و هیچ کس 
32

دارایی خـــود را از اآن خود نمی دانســـت؛ بلكه همه در اموال 
 رسولان به رستاخیز عیسی خداوند 

یكدیگر شریک بودند. 33
با قدرتی عظیم شهادت می دادند و خدا بركت فراوانی به اآنها 
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 هیچ كس در میان ایشـــان محتاج نبود. زیرا 
عطا می فرمود. 34

هرکـــس زمینی یا خانه ای داشـــت اآن را می فروخت، پولش را 
 و در اختیار رسولان می گذاشت و به این ترتیب بین 

می اآورد 35
 مثلاً یوسف 

محتاجان به نسبت احتیاجشان تقسیم می شد. 36
كه رسولان او را برنابا یعنی تشویق كننده می نامیدند و از طایفۀ 
 زمینی داشت. اآن را فروخت و پولش 

لاوی و اهل قبرس بود 37
را در اختیار رسولان گذاشت.

حنانیا و سفیره

 اّما شـــخصی به نام حنانیا با همسر خود سفیره قطعۀ 5  
 و با اطّلاع زن خود مبلغی از پول 

زمینی را فروخت 2
اآن را نگه داشـــت و بقّیۀ را اآورد و در اختیار رســـولان نهاد. 
 پطرس گفت: »ای حنانیا، چرا این طور تسلیم شیطان شدی 

3

تا او تو را وادار كند به روح القدس دروغ بگویی و مقداری از 
پول زمینت را نگاه داری؟ اآیا وقتی اآن را داشـــتی مال خودت 
 اآیا وقتی اآن را فروختی باز هم در اختیارت نبود؟ چطور 

نبود؟ 4
شـــد كه فكر چنین كاری كـــردی؟ تو نه به انســـان، بلكه به 
 همین که حنانیا این سخنان را شنید به 

خدا دروغ گفته ای.« 5
زمین افتاد و جان ســـپرد و همۀ اآنانی كه این را شنیدند بسیار 
 اآنگاه جوانان اآمدنـــد و او را كفن كرده به خاک 

ترســـیدند. 6
 پس از سه ســـاعت همسرش بدون اینكه از جریان 

سپردند. 7
 پطرس از او پرسید: »بگو ببینم اآیا 

اآگاه شده باشد وارد شد. 8
زمین را به همین مبلغ فروختیـــد؟« زن گفت: »اآری به همین 
 پطرس به او گفت: »چرا هر دو همدســـت شدید كه 

مبلغ.« 9
روح خداوند را بیازمایید؟ کسانی که شوهرت را دفن کرده اند 
 در 

هم اكنون در اآستانۀ در هستند و تو را هم خواهند برد.« 10
همان لحظه او پیش پاهای پطرس افتاد و جان داد. جوانان كه 
وارد شدند او را مرده یافتند و جسدش را بردند و پیش شوهرش 
 ترس عظیمی بر همۀ كلیســـا و کسانی که این 

دفن كردند. 11
ماجرا را شنیدند چیره شد.

عجایب و معجزات

 رسولان عجایب و نشانه های بی شماری در میان قوم انجام 
12

می دادند و با وحدت نظر در ایوان ســـلیمان جمع می شدند. 
 هیچ کس خارج از جمع خودشـــان جـــرأت نمی کرد با اآنان 

13

همنشین شـــود، اّما مردم عموماً از ایشـــان تعریف می کردند. 
 ولی بیش از پیش مردان و زنهای بسیاری به خداوند ایمان 

14
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 كار به جایی رسید كه مردم، 
اآوردند و به ایشان پیوســـتند. 15

بیماران خود را در كوچه ها می اآوردند و اآنان را بر بستر و تشک 
می خوابانیدند تا وقتی که پطرس از اآنجا می گذشت لااقل سایۀ 
 عّدۀ زیادی از شـــهرهای اطراف 

او بر بعضی از اآنان بیفتد. 16
اورشـــلیم اآمدند و بیماران و كســـانی را كه گرفتار ارواح پلید 

می بودند اآورده و همه شفا یافتند.
بازداشت رسوالن و بازجویى از آنان

 در این هنگام كاهن اعظم و دستیاران او یعنی فرقۀ صدوقی 
17

 اآنها رسولان را گرفتند 
از روی حسد اقداماتی به عمل اآوردند: 18

 اّما همان شـــب فرشتۀ خداوند 
و به زندان عمومی انداختند 19

درهای زندان را باز كرد و اآنان را بیرون برد و به ایشان گفت: 
»بروید و در معبد بزرگ بایستید و در مورد این حیات تازه با   

20

 پس اآنان این را شـــنیدند و به اآن عمل 
همه صحبت كنید.« 21

كردند و صبح زود به معبد بزرگ رفته به تعلیم پرداختند. كاهن 
اعظم و دستیاران او، اعضای شورا و مشایخ اسرائیل را فراخوانده 
جلسه ای تشكیل دادند و كسانی را فرستادند تا رسولان را از 
 وقتی مأموران وارد زندان شدند اآنان را 

زندان بیرون بیاورند. 22
 »ما دیدیم كه 

نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده گفتند: 23
درهای زندان کاملاً بســـته بود و نگهبانان در جلوی درها سر 
خدمت حاضر بودند؛ ولی وقتی در را باز كردیم، هیچ كس را 
 هنگامی كه فرماندۀ پاســـداران معبد بزرگ و سران 

نیافتیم.« 24
كاهنان این را شـــنیدند، حیران ماندند كه چه به سر رسولان 
 در این هنگام شخصی 

اآمده و عاقبت كار چه خواهد شد. 25
جلو اآمد و گفت: »زندانیان شما در معبد بزرگ ایستاده اند و 
 پس فرمانده با پاسداران معبد بزرگ 

قوم را تعلیم می دهند.« 26
رفت و اآنان را اآورد، البتّه بدون اِعمال زور زیرا می ترسیدند كه 
 رسولان را اآوردند و در برابر شورا 

قوم اآنان را سنگسار كنند. 27
بپا داشتند و كاهن اعظم بازپرســـی را چنین اآغاز كرده گفت: 
 »مگر ما اكیداً به شـــما اخطار نكردیـــم كه دیگر به این نام 

28

تعلیم ندهید؟ اّما شما برخلاف دستور ما اورشلیم را با تعالیم 
خود پر کرده اید و می کوشید كه خون این شخص را به گردن 
 پطرس و رســـولان پاسخ دادند: »از خدا باید 

ما بیندازید.« 29
 خدای نیاکان ما همان عیسی را 

اطاعت كرد، نه از انسان. 30
 و به عنوان 

كه شما مصلوب كرده و كشـــتید زنده گردانید 31
سرور و نجات دهنده با سرافرازی در َسمت راست خود نشانید 
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روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

تا فرصت توبه و اآمرزش گناهان را به بنی اســـرائیل عطا فرماید 
 و ما شاهدان این امور هستیم یعنی ما و روح القدس كه خدا 

32

 هنگامی كه این را شنیدند، 
به مطیعان خود بخشیده است.« 33

 اّما 
چنان خشمگین شدند كه تصمیم گرفتند اآنان را بكشند. 34

شخصی از فرقۀ فریسی به نام غمالائیل كه استاد شریعت و نزد 
همۀ مردم محترم بود در مجلس بپا خواســـت و دستور داد كه 
 سپس به حاضران گفت: »ای 

متّهمان را مّدتی بیرون برند. 35
 مّدتی قبل 

اسرائیلیان مواظب باشید كه با اینها چه می کنید. 36
شخصی به نام تئودا برخاست و با این اّدعا كه شخص مهمی 
اســـت، تقریباً چهارصد نفر را دور خود جمع كرد. اّما او به 
قتل رسید و همۀ پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشه های 
 یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری 

او نقش بر اآب شد. 37
برخاست و گروهی را به دنبال خود كشید، اّما او هم از بین رفت 
 و امروز این را به شما می گویم كه 

و پیروانش پراكنده شدند. 38
با این افراد كاری نداشته باشید. اآنها را به حال خود بگذارید، 
زیرا اگر نقشـــه و كاری كه دارند از اآن انســـان باشد، به ثمر 
 اّما اگر از اآن خدا باشد، شما نمی توانید اآنها 

نخواهد رسید. 39
را شكست دهید. چون در این صورت شما هم جزء كسانی 
 اآنان به نصیحت 

خواهید شد، كه با خدا ســـتیزه می کنند.« 40
او گوش دادند. رسولان را احضار كردند و پس از اآنکه اآنها را 
با شـــلاّق زدند، به اآنان اخطار كردند كه باید از سخن گفتن 
 پس 

به نام عیسی دست بردارند. سپس اآنها را اآزاد ساختند. 41
رسولان چون خدا اآنان را شایســـته دانسته بود كه به خاطر نام 
عیسی بی حرمتی ببینند شادی كنان از حضور شورا بیرون رفتند. 
 و همه روزه در معبد بزرگ و در خانه ها به تعلیم و اعلام این 

42

مژده كه عیسی، مسیح موعود است، ادامه دادند.
تعیین هفت نفر نیک نام

 در اآن زمان كه تعداد شـــاگردان زیادتر می شد یهودیان 6  
یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شكایت كردند كه 
در تقســـیم خوراک روزانه، بیوه زنهای یونانی زبان از نظر دور 
 پس اآن دوازده رسول كلّیه شاگردان را احضار كردند 

می مانند. 2
و گفتند: »شایسته نیست ما به خاطر رسانیدن غذا به دیگران از 
 پس ای برادران،* از میان خودتان 

اعلام كلام خدا غافل بمانیم. 3
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هفت نفر از مردان نیک نام و پر از روح القدس و با حكمت را 
 و اّما ما 

انتخاب كنید تا اآنان را مأمور انجام این وظیفه بنماییم 4
وقت خود را صرف دعا و تعلیم كلام خدا خواهیم نمود.«

 این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و 
5

استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلیُپس، پرخروس، 
نیكانور، تیمون، پرمیناس و نیكلاوس را كه قبلاً به دین یهود 
 این عّده به رســـولان 

گرویده و اهل انطاكیه بود، برگزیدند. 6
معّرفی شدند و رسولان دست بر سر اآنان گذارده برای اآنها دعا 
 پیام خدا پیوســـته در حال انتشـــار بود و در اورشلیم 

كردند. 7
تعداد شـــاگردان بسیار افزایش یافت و بســـیاری از كاهنان نیز 

ایمان به مسیح را پذیرفتند.
بازداشت استیفان

 استیفان پر از فیض و قدرت، به انجام نشانه ها و عجایب 
8

 تعدادی از اعضای كنیسه ای 
عظیم در میان قوم یهود پرداخت. 9

به نام كنیســـۀ »اآزادگان« مركب از قیروانیان و اســـكندریان و 
همچنین اهالی قیلیقیه و استان اآسیا پیش اآمدند و با استیفان به 
 اّما استیفان چنان با حكمت و قدرت روح 

مباحثه پرداختند. 10
سخن می گفت كه اآنها نتوانستند در برابرش مقاومت نمایند. 
 بنابراین چند نفر را وادار كردند كه بگویند »ما شـــنیدیم كه 

11

استیفان نسبت به موسی و خدا ســـخنان كفراآمیز می گفت.« 
 و به این ترتیب اآنها مردم و مشایخ و علما را تحریک كردند 

12

و بر اســـتیفان هجوم اآوردند و او را دســـتگیر نموده نزد شورا 
 و چند نفر شاهد دروغ را اآوردند و اآنان گفتند: »این 

بردند 13
شخص همیشـــه برخلاف این مكان مقّدس و شریعت موسی 
 زیرا ما با گوش خود شنیدیم كه او می گفت: 

سخن می گوید، 14
عیسای ناصری این مكان را خراب می کند و سنّت هایی را كه 
 در این هنگام 

موسی به ما سپرده اســـت تغییر خواهد داد.« 15
همۀ اعضای شورا كه به استیفان خیره شده بودند، دیدند كه 

صورت او مانند صورت یک فرشـــته می درخشـــد.
سخنرانى استیفان

 اآنگاه كاهن اعظم پرسید: »اآیا اینها راست می گویند؟« 7  
 استیفان جواب داد: »ای برادران و ای پدران، توّجه 

2

بفرمایید، خـــدای پرجلال به پـــدر ما ابراهیـــم در وقتی که در 
بین النهرین ســـكونت داشـــت، یعنی قبل از مهاجرت به حّران 
 و به او فرمود: 'وطن خود و بستگانت را ترک كن 

ظاهر شد 3
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 پس به این ترتیب 
و به سرزمینی كه به تو نشان می دهم برو.' 4

از زمین كلدانیان عزیمت كرد و مّدتی در حّران ماند و پس از 
مرگ پدرش، خدا او را از اآنجا به سرزمینی كه امروز شما در 
 خدا حتّی یک وجب از اآن 

اآن سكونت دارید منتقل ساخت. 5
سرزمین را به ابراهیم نداد. اّما در همان وقت كه او هنوز فرزندی 
نداشـــت به او قول داد، كه او و بعد از او فرزندانش را مالک 
 پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود كه 

اآن زمین بگرداند. 6
فرزندان او مانند غریبه ها در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند 
كرد و مّدت چهارصد ســـال در بندگی و ظلم به سر خواهند 
 و خدا فرمود: 'اّما مـــن اآن ملّتی را كه قوم من بردگان 

برد. 7
اآنها خواهند شد محکوم خواهم ساخت و بعد از اآن اآنان اآزاد 
 در 

خواهند شد و مرا در همین مكان عبادت خواهند كرد.' 8
همین زمان خدا ختنه را به عنوان نشانۀ پیمان خود به ابراهیم 
عطا كرد و به این ترتیب پس از تولّد اسحاق او را در روز هشتم 
ختنه كرد و اسحاق، یعقوب را، و یعقوب، دوازده فرزند خود 

را كه بعدها هر كدام پدر یک طایفۀ اسرائیل شدند.
 »فرزندان یعقوب از روی حسد یوسف را به بردگی در مصر 

9

 و او را از جمیع زحماتش رهانید 
فروختند، اّما خدا با او بود 10

و به او توفیق و حكمت عطا فرمود به طوری  كه مورد پســـند 
فرعون، فرمانروای مصر واقع شد و یوسف فرمانروای سرزمین 
 در این هنگام در سرتاسر مصر 

مصر و دربار سلطنتی گردید. 11
و كنعان قحطی ای پدید اآمد كه باعث مصیبت عظیمی شد به 
 وقتی یعقوب 

حّدی كه اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. 12
باخبر شد كه در مصر غلّه پیدا می شود نیاکان ما را برای اولین 
 در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش 

بار به اآنجا فرستاد. 13
 یوسف 

شناسانید و فرعون از اصل و نصب یوسف باخبر شد. 14
پدر خود یعقوب و تمام بستگانش را كه جمعاً هفتاد و پنج نفر 
 و به این ترتیب یعقوب به مصر 

بودند به مصر دعوت كـــرد 15
 و 

قدم نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در اآنجا به ســـر رسید 16
اجســـاد اآنان را به شـــكیم بردند و در اآرامگاهی كه ابراهیم از 

فرزند حمور به مبلغی خریده بود به خاک سپردند.
 »و چون وقت اآن نزدیک می شـــد كه خدا به وعده ای كه 

17

به ابراهیم داده بود، عمل كند قوم ما در ســـرزمین مصر رشد 
 سرانجام پادشاه دیگری كه 

كرد و تعداد اآنان افزایش یافت. 18
 و با اجداد ما 

یوسف را نمی شناخت به پادشاهی مصر رسید 19
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با نیرنگ رفتار كرد و بر اآنان ظلم بســـیار روا داشت به حّدی 
 كه ایشان را مجبور ساخت كه نوزادان خود را سر راه بگذارند 
 در چنین روزگاری موسی كه كودكی بسیار زیبا 

تا بمیرند. 20
بود، به دنیا اآمد. او مّدت ســـه ماه در خانۀ پدر پرورش یافت 
 و وقتی او را ســـر راه گذاشتند، دختر فرعون او را برداشت 

21

 به این ترتیب موسی بر 
و همچون فرزند خود تربیت نمود. 22

تمام فرهنگ و معارف مصر تســـلّط یافت و در گفتار و كردار 
استعداد مخصوصی از خود نشان داد.

 »همین كه موسی چهل ســـاله شد به فكرش رسید كه به 
23

 و چـــون دید كه مردی 
دیدن برادران اســـرائیلی خود بـــرود 24

مصری با یكی از اآنان بدرفتاری می کند، به حمایت اآن اسرائیلی 
برخاست و اآن تجاوزكار مصری را به سزای عمل خود رسانید 
 موسی گمان می کرد كه هم نژادانش خواهند 

و او را كشت. 25
فهمید كه خدا او را وســـیلۀ نجات اآنان قرار داده اســـت، اّما 
 فردای اآن روز به دو نفر اسرائیلی كه با هم 

اآنان نفهمیدند. 26
نزاع می کردند رسید و برای رفع اختلافشان چنین گفت: 'ای 
 مرد 

دوستان، شما برادرید. چرا با هم بدرفتاری می کنید؟' 27
مقّصر او را عقب زد و گفت 'چه كسی تو را حاكم و قاضی 
 می خواهی مرا هم مثل اآن مصری كه دیروز 

ما كرده است؟ 28
 موســـی وقتی این جواب را شنید از اآن 

كشـــتی، بكشـــی؟' 29
سرزمین گریخت و در ســـرزمین مدیان اآواره گشت و در اآنجا 

صاحب دو پسر شد.
 »پس از اآنكه چهل سال سپری شد، فرشته ای در بیابانهای 

30

 موسی 
اطراف كوه سینا در بوته ای سوزان به موسی ظاهر شد. 31

از دیدن اآن رؤیا غرق حیرت گشت و هنگامی كه نزدیک اآمد 
تا بهتر ببیند، صدای خداوند به گوشش رسید كه می گفت: 
32 'من خدای نیاکان تو، خدای ابراهیم و اســـحاق و یعقوب 

 سپس 
هستم.' موسی ترسید و جرأت نگاه كردن نداشت. 33

خداوند فرمود: 'نعلین ات را بیرون بیاور چون در مكان مقّدسی 
 البتّه اآن ظلمی را كه در مصر نسبت به قوم من 

ایستاده ای. 34
می شود دیده و اآه و ناله هایشان را شنیده ام و برای نجات اآنان 

اآمده ام، برخیز تو را به مصر می فرستم.'
 »اآری همـــان موســـی را كه اآنان رد كـــرده و به او گفته 

35

بودند: 'چه كسی تو را حاكم و قاضی ما كرده است؟' خدا به 
وسیلۀ فرشته ای كه در بوته به او ظاهر شد حكمران و رهاننده 
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 این موسی بود كه با انجام نشانه ها و عجایب در 
گردانید. 36

مصر و در راه دریای سرخ، بنی اســـرائیل را به خارج از مصر 
هدایت كرد و مّدت چهل سال در بیابان عهده دار رهبری اآنان 
 باز هم موسی بود كه به بنی اسرائیل فرمود: 'خدا از بین 

بود. 37
 و او بود كه در 

شـــما نبی ای مانند من برایتان برمی انگیزد.' 38
اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در كوه 
سینا و با اجداد ما گفت وگو كرد و پیام زندۀ الهی را دریافت 

نمود تا اآن را به ما نیز برساند.
 »اّما نیاکان ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد بر سینه اش 

39

 و از هارون خواستند 
زدند و اآرزو داشـــتند به مصر برگردند 40

برای ایشان خدایانی بسازد كه پیشاپیش اآنان بروند و گفتند: 
'ما نمی دانیم بر سر اآن موسایی كه ما را از مصر بیرون اآورد چه 
 و در اآن روزها گوساله ای ساختند و در برابر اآن 

اآمده است.' 41
بت، قربانی های بسیار گذراندند و به افتخار ساخته و پرداختۀ 
 لیكن خدا از اآنان روی 

دســـت خود جشـــنی برپا نمودند، 42
گردان شد و ایشان را به پرستش ستارگان اآسمانی واگذاشت. 

همان طور كه در كتاب انبیا مكتوب است:
'ای قوم اسرائیل اآیا طی این چهل سال

برای من در بیابان قربانی كرده اید
یا هدیه ای تقدیم داشته اید؟
خیر، بلكه شما خیمۀ مولک  43  

و پیكرۀ خدای ستارۀ خود رمفان را با خود حمل می كردید،
اآنها ُبتهایی بودند كه برای پرستش ساخته بودید

پس شما را به اآن سوی بابل تبعید خواهم كرد.'
 »اجداد ما در بیابان خیمۀ مقّدس داشتند و این خیمه همان 

44

چیزی است كه خدا به موسی دستور داد كه طبق اآن نمونه ای 
 نیاکان ما در نسل بعد در اآن وقت 

كه قبلاً دیده بود بسازد. 45
كه زمین كنعـــان را به تصّرف دراآورده بودند، یعنی وقتی خدا 
اقوام دیگر را از سر راهشان برمی داشت، اآن خیمه را به همراهی 
یوشع با خود اآوردند و تا زمان داوود اآن خیمه در اآنجا ماند. 
 داوود مورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود كه به او اجازه 

46

 ولی این 
داده شود مسكنی برای خدای یعقوب بنا نماید. 47

سلیمان بود كه خانه ای برای خدا ساخت.
 »اّما خدای متعال در مسكن های ساختۀ دست بشر ساكن 

48

نمی شود. چنانکه نبی فرموده است:
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'اآسمان تخت من  49  
و زمین پای انداز من است.

برای من چه خانه ای خواهید ساخت؟
استراحتگاه من كجاست؟  50  

اآیا دست خود من جمیع این چیزها را نساخته است؟'
 »ای  گردنكشـــان كه از دل و گوش كافرید و گوشهایتان 

51

كر است. شما هم مثل اجداد خود همیشه به ضد روح القدس 
 كدام نبی ای از دســـت اجداد شما جفا 

مقاومت می كنید. 52
ندید؟ اآنان كسانی را كه دربارۀ اآمدن اآن یكتای عادل پیشگویی 
می کردند كشتند، و در زمان ما، شما به خود او خیانت كردید و 
 اآری شما شریعت را كه توسط فرشتگان 

او را به قتل رساندید. 53
به شما رسید قبول كردید اّما از اطاعت اآن سر باز زدید.«

شهادت استیفان

54 اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم اآمدند كه 

دندانهای خود را به هم می ساییدند. 55 اّما استیفان پر از روح القدس، 
به اآسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را كه در دست 
 دید و گفت: »ببینید من هم اكنون 

راست خدا ایستاده بود 56
اآسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده 
 در این هنگام فریاد بلندی از حاضران برخاست. اآنها 

می بینم.« 57
 او را از 

گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله كردند، 58
شهر بیرون انداخته سنگسار نمودند. کسانی که علیه او شهادت 
داده بودند، لباســـهای خود را كندند و پیش پای جوانی به نام 
 وقتی استیفان را سنگسار می کردند او با فریاد 

شائول گذاشتند. 59
 سپس به زانو 

گفت: »ای عیسی، ای خداوند روح مرا بپذیر.« 60
افتاد و با صدای بلند گفت: »خداوندا، این گناه را به حساب 

ایشان نگذار.« این را گفت و جان سپرد.

 شـــائول جزء كسانی بود، كه با قتل استیفان موافقت 8  
كرده بودند.

آزار شائول به کلیسا

در همان روز جفای سختی به كلیسای اورشلیم شروع شد و 
همۀ ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراكنده 
 گروهی از نیكوكاران جسد استیفان را به خاک سپردند 

شدند. 2
 شائول سعی می کرد، 

و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند. 3
كه بنیاد كلیسا را براندازد. او خانه به خانه می گشت و زنها و 

مردها را بیرون می كشید و به زندان می انداخت.
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بشارت در استان سامره

 و اّما اآنانی كه پراكنده شـــده بودند به هرجا كه می رفتند، 
4

 فیلیُپس به شهری از سامره وارد 
پیام خدا را اعلام می کردند. 5

 و مردم یک دل و 
شد و در اآنجا به اعلام نام مسیح پرداخت 6

با اشتیاق به سخنان او گوش می دادند و معجزاتی را كه انجام 
 ارواح پلید با فریاد از مبتلایان بسیار خارج 

می داد می دیدند. 7
 و 

می شدند و عّدۀ زیادی از مفلوجان و لنگان شفا می یافتند 8
 مردی شمعون نام در اآن 

در اآن شهر شادی عظیمی برپا شد. 9
شهر زندگی می کرد كه برای مّدتی سامریان را فریفتۀ کارهای 
جادوگرانۀ خود كرده و مّدعی بود كه او شخص بزرگی است. 
 همۀ اآنـــان از بـــزرگ و كوچک با توّجـــه كامل به او گوش 

10

می دادند و می گفتند: »این شخص قدرت همان خدایی است 
 اآنها احترام زیادی به او می گذاشتند زیرا 

كه عظیم نام دارد.« 11
 اّما 

او سالهای سال با جادوگری اآنها را افســـون كرده بود. 12
وقتی به مژدۀ فیلیُپس دربارۀ پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح 
 حتّی خود شمعون 

ایمان اآوردند مردها و زنها تعمید یافتند. 13
نیز ایمـــان اآورد و تعمید گرفت و پـــس از اآن دیگر از فیلیُپس 
دور نشـــد و وقتی عجایب و معجزاتی را كه به وسیلۀ فیلیُپس 
 همین که 

به عمل می اآمد می دید مـــات و مبهوت می شـــد. 14
رســـولان ساکن اورشـــلیم باخبر شدند كه در ســـامره هم پیام 
خدا با استقبال روبه رو شده است، پطرس و یوحنا را نزد اآنان 
 وقتی اآنها به اآنجا رسیدند، برای ایمانداران دعا 

فرســـتادند. 15
 زیرا اآنها فقط به نام عیســـی 

كردند تا روح القدس را بیابند، 16
خداوند تعمید گرفته بودند و تا اآن زمان روح خداوند بر اآنان 
 بنابراین پطرس و یوحنا دست بر سر اآنان 

نازل نشـــده بود. 17
 وقتی شمعون دید كه 

گذاردند و اآنان روح القدس را یافتند. 18
با دستگذاری رسولان روح القدس عطا می شود، پولهای خود 
 و گفت: »همان قدرت را به من 

را نزد پطرس و یوحنا اآورد 19
هم مرحمت كنید تا بر هرکه دســـت بگذارم، روح القدس را 
 پطرس پاســـخ داد: »پولت با خودت هلاک شود، 

بیابد.« 20
چون گمان کرده ای كه بخشش رایگان خدا را با پول می توان 
 تو از این بابـــت هیچ نصیبی نداری؛ زیرا دل تو نزد 

خرید. 21
 از این شرارت توبه كن و از خداوند 

خدا ناراست اســـت. 22
 من 

بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فكری ببخشد. 23
می بینـــم كه زندگی تو تلخ و زهراآگین اســـت و در زنجیرهای 
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 شمعون در پاسخ خواهش كرده گفت: 
شرارت گرفتاری.« 24

»برای من بـــه درگاه خداوند دعا كنید تا هیچ یک از چیزهایی 
 پس از اآنكه پطرس 

را كه دربارۀ من گفتید عملی نشـــود.« 25
و یوحنا شـــهادت های خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام 
كردند، به اورشلیم بازگشـــتند و در بین راه مژدۀ نجات را به 

بسیاری از دهكده های سامره رسانیدند.
فیلیُپس و خزانه دار حبشى

 فرشتۀ خداوند به فیلیُپس گفت: »برخیز به طرف جنوب، 
26

به اآن جاده ای كه از اورشـــلیم به غزه می رود برو.« (این جاده 
 او بلند شد و به طرف اآنجا حركت 

یک راه بیابانی است.) 27
كرد. یک خواجه سرای حبشـــی كه در دربار ملكۀ حبشه به 
نام كندا مقام مهمی داشت و خزانه دار او بود برای عبادت به 
 در این هنگام در راه بازگشت به وطن 

اورشـــلیم اآمده بود. 28
در كالسكه ای نشسته بود و كتاب اشعیای نبی را می خواند. 
 روح خـــدا به فیلیُپس گفت: »نزدیک بـــرو و خود را به اآن 

29

 پس فیلیُپس به ســـوی اآن دوید و شنید 
كالســـكه برســـان.« 30

كه او كتاب اشـــعیا را می خواند و پرسید: »اآیا اآنچه می خوانی 
 او پاسخ داد: »تا كسی مرا راهنمایی نكند، چطور 

می فهمی؟« 31
می توانم اآن را بفهمم؟« خواجه سرا از فیلیُپس خواهش كرد كه 
 اآن قسمتی را كه 

سوار كالسكه بشود و پهلوی او بنشیند. 32
می خواند چنین بود:

»او مانند گوسفندی كه به كشتارگاه می برند،
یا مثل بّره ای كه پیش پشم چینان زبان نمی گشاید،

كلامی به زبان نیاورد.
بدین گونه او را حقیر شمردند و حقانّیتش را نادیده   33  

گرفتند.
چه كسی دربارۀ فرزندان او سخن خواهد گفت؟
زیرا حیات او از روی زمین منقطع شده است.«

 اآن خواجه سرا به فیلیُپس گفت: »تمنّا دارم به من بگو كه 
34

نبی در اینجا دربارۀ چه كسی سخن می گوید، دربارۀ خودش یا 
 اآنگاه فیلیُپس شروع كرده و از همان قسمت 

كسی دیگر.« 35
 همان طور كه 

كتاب مقّدس، مژدۀ عیسی را به او رســـانید. 36
می رفتند به اآبی رسیدند. خواجه سرا گفت: »نگاه كن، در اینجا 
 فیلیُپس 

اآب هست؛ چه چیزی مانع تعمید گرفتن من است؟« 37
گفت: »اگر با تمام دل ایمان اآوری هیچ مانعی وجود ندارد.« 
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خواجه سرا پاسخ داد: »من ایمان دارم كه عیسی مسیح، پسر 
 خواجه سرا دستور داد كالسكه را نگه دارند. 

خداســـت.« 38
 وقتی 

او و فیلیُپس داخل اآب رفتند و فیلیُپس او را تعمید داد. 39
از اآب بیرون اآمدند، روح خداوند ناگهان فیلیُپس را در ربود و 
خواجه ســـرا دیگر او را ندید و شادی كنان به راه خود رفت. 
 اّما فیلیُپس در اشدود دیده شد كه در همۀ شهرهای اآن ناحیه 

40

می گشت و بشارت می داد تا سرانجام به قیصریه رسید.
 تغییر زندگى شائول

(کارهای رسولان ۶ :۲۲ -۱۶؛ ۱۲ :۲۶ -۱۸)

 شائول از تهدید و كشتن پیروان خداوند به هیچ نحوی 9  
 و تقاضای 

دست بردار نبود. او نزد كاهن اعظم رفت 2
معّرفی  نامه هایی برای كنیسه های دمشق كرد تا چنانچه مرد یا 
زنی را از اهل طریقت پیدا كند اآنها را دستگیر كرده به اورشلیم 
 شائول هنوز به دمشق نرسیده بود، كه ناگهان نزدیک 

اآورد. 3
 او به زمین افتاد و 

شهر نوری از اآســـمان در اطراف او تابید. 4
صدایی شنید كه می گفت: »ای شائول، شائول، چرا بر من جفا 
 شائول پرسید: »خداوندا تو كیستی؟« پاسخ اآمد: 

می کنی؟« 5
 ولی 

»من عیسی هستم، همان كسی كه تو بر او جفا می کنی، 6
برخیز و به شـــهر برو و در اآنجا به تو گفته خواهد شد كه چه 
 در این هنگام همسفران شائول خاموش ماندند، 

باید بكنی.« 7
 پس 

زیرا اگرچه صدا را می شنیدند، ولی كسی را نمی دیدند. 8
شائول از زمین برخاست و با اینكه چشمانش باز بود، چیزی 
نمی دید. دســـتش را گرفتند و او را به دمشق هدایت كردند. 
 یكی از 

 در اآنجا سه روز نابینا ماند و چیزی نخورد و ننوشید. 10
9

ایمانداران به نام حنانیا در شهر دمشق زندگی می کرد. خداوند 
در رؤیا به او ظاهر شد و فرمود: »ای حنانیا.«
او پاسخ داد: »بله ای خداوند، اآماده ام.«

 خداوند فرمـــود: »برخیز و به کوچه ای كه اآن را 'راســـت' 
11

می نامند برو و در خانۀ یهودا ســـراغ شـــخصی به نام شـــائول 
 و در رؤیا مردی 

طرسوسی را بگیر. او به دعا مشغول است 12
را دیده است به نام حنانیا كه می اآید و بر او دست می گذارد 
 حنانیا عرض كرد: »خداوندا 

و بینایی او را باز می گرداند.« 13
دربارۀ این شـــخص و اآن همه اآزار كه او به قوم تو در اورشلیم 
 و حالا از طرف سران 

رسانیده اســـت، چیزهایی شـــنیده ام 14
كاهنان اختیار یافته و به اینجا اآمده است تا همۀ كسانی را كه 
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 اّما خداوند به او گفت: 
به تو روی می اآوردند دستگیر كند.« 15

»تو باید بروی زیرا این شخص وسیله ای است كه من انتخاب 
کرده ام تا نام مرا به ملّتها و پادشاهان اآنان و قوم اسرائیل اعلام 
 خود من به او نشـــان خواهـــم داد كه چه رنجهای 

نماید. 16
بسیاری به خاطر نام من متحّمل خواهد شد.«

 پس حنانیا رفت، وارد اآن خانه شـــد و دســـت بر شائول 
17

گذاشت و گفت: »ای برادر، ای شائول، خداوند یعنی همان 
عیسایی كه بین راه به تو ظاهر شـــد، مرا فرستاده است تا تو 
 در همان 

بینایی خود را بازیابی و از روح القدس پر گردی.« 18
لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شائول افتاد و بینایی خود 
 بعد از اآن غذا خورد و 

را بازیافت و برخاسته تعمید گرفت. 19
قّوت گرفت.

بشارت شائول در دمشق

 و طولی 
شـــائول مّدتی در دمشق با ایمانداران به ســـر برد 20

نكشید كه در كنیسه های دمشق به طور اآشكار اعلام می کرد 
 هرکس سخنان او را می شنید در 

كه عیسی، پسر خداست. 21
حیرت می افتاد و می گفت: »مگر این همان كسی نیست كه 
در اورشلیم کســـانی که نام عیســـی را به زبان می اآوردند نابود 
می کرد؟ و اآیا منظور او از اآمدن به اینجا فقط این نیســـت كه 
 اّما قدرت 

اآنان را بگیرد و به دست سران كاهنان بسپارد؟« 22
كلام شائول روزبه روز بیشتر می شد و یهودیان دمشق را با دلایل 
انكار ناپذیر مجاب می ساخت كه عیسی، مسیح موعود است. 
 پس از مّدتی یهودیان توطئه كردند تا او را به قتل برسانند. 

23

 اّما شائول از نّیت اآنان باخبر شد. یهودیان حتّی دروازه های 
24

 ولی 
شهر را شب و روز تحت نظر داشتند تا او را بكشند، 25

شاگردان او، شبانه او را داخل سبدی گذاشتند و از دیوار شهر 
او را به پایین فرستادند.

شائول در اورشلیم

 وقتی شائول به اورشلیم رسید سعی نمود به سایر شاگردان 
26

عیسی بپیوندد، اّما اآنان از او می ترسیدند، زیرا قبول نمی كردند 
 به هر حال برنابا او را 

كه او واقعاً پیرو عیسی شده باشـــد. 27
برداشت و به حضور رسولان اآورد و برای ایشان شرح داد، كه 
چگونه او در راه دمشق خداوند را دیده و چطور خداوند با او 
سخن گفته و به چه ترتیب شـــائول در دمشق بی باكانه به نام 
 به این ترتیب شائول در اورشلیم با 

عیسی وعظ كرده است. 28
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اآنان رفت و اآمد پیدا كرد و اآشكارا بدون ترس به نام خداوند 
 و با یهودیان یونانی زبان مباحثه و گفت وگو 

موعظه می کرد 29
 وقتی 

می نمود به طوری  كه اآنان قصد جان او را داشـــتند. 30
ایماندران از ایـــن موضوع اآگاه شـــدند شـــائول را به قیصریه 
 به این  ترتیب كلیسا 

رسانیدند و او را روانۀ طرسوس كردند. 31
در سراســـر یهودیه و جلیل و سامره اآرامش یافت. در حالی كه 
اآنان در خداترسی و تقویت روح القدس به سر می بردند، كلیسا 

از لحاظ نیرو و تعداد رشد می کرد.
پطرس در ِلده و یافا

 پطرس از همه جا دیدن می کـــرد و یک بار نیز به دیدن 
32

 در اآنجا شـــخصی را به نام 
مقّدســـین مقیم لده رفـــت. 33

اینیاس كه به مّدت هشت سال مفلوج و بستری بود، دید. 
 پطرس به او گفت: »ای اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا 

34

می بخشد. بلند شو و رختخواب خود را جمع كن.« او فوراً 
 و جمیع ساكنان لده و شارون او را دیدند 

از جا برخاست 35
 در یافا یكی از ایمانداران كه 

و به خداوند روی اآوردند. 36
زنی به نام طبیتا بود زندگی می کـــرد (ترجمه یونانی نام او 
دوركاس به معنی اآهوســـت.) این زن كه بسیار نیكوكار و 
 در این زمان بیمار شد و فوت كرد. او را 

بخشـــنده بود 37
 ایمانداران كه 

غسل دادند و در بالاخانه ای گذاشـــتند. 38
شنیده بودند، پطرس در لده اســـت، به سبب نزدیكی لده 
به یافا دو نفر را نزد او فرســـتادند و تقاضا نمودند: »هرچه 
 پطرس بی درنگ به اتّفاق 

زودتر خـــود را به ما برســـان.« 39
اآنان حركت كـــرد و همین که به اآنجا رســـید، او را به بالا 
خانه بردند. بیوه زنـــان گریه كنـــان دور او را گرفتند و همۀ 
پیراهن ها و لباســـهایی را كه دوركاس در زمان حیات خود 
 پطرس همۀ اآنان را از اتاق 

دوخته بود به او نشان دادند. 40
بیرون كرد. سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد كرده 
گفت: »ای طبیتا برخیز.« او چشمان خود را گشود و وقتی 
 پطرس دست خود را به 

پطرس را دید راست نشســـت. 41
او داد و او را روی پا بلند كرد. سپس مقّدسین و بیوه زنان 
 این موضوع در 

را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. 42
سراسر یافا منتشر شـــد و بسیاری به خداوند ایمان اآوردند. 
 پطرس روزهـــای زیادی در یافا ماند و با شـــمعون دباغ 

43

زندگـــی می کرد.
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پطرس و کرنیلیوس

 در شـــهر قیصریه ســـروانی به نـــام كرنیلیوس زندگی 10  
می کرد كه جزو یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی 
 او مردی بود، پرهیزكار و خانواده ای خدا ترس داشت 

بود. 2
و پیوســـته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اســـرائیلی 
 این مرد یک روز در حدود ســـاعت 

صدقه بســـیار می داد. 3
سه بعد از ظهر فرشتۀ خدا را اآشـــکارا در رؤیا دید، كه نزد 
 كرنیلیوس با وحشت به او 

او اآمده گفت: »ای كرنیلیوس« 4
چشم دوخت و پاسخ داد: »خداوندا چه می فرمایی؟« فرشته 
گفت: »بدان كه دعاها و همۀ صدقات تو در بالا در پیشگاه 
 اكنون افرادی را 

خدا مورد قبول و یاداآوری واقع شـــده اند. 5
به یافا بفرست و ســـراغ شـــمعون ملّقب به پطرس را بگیر. 
 او نزد شمعون دباغ كه خانه اش در ساحل دریاست مهمان 

6

 همین که فرشته ای كه با او صحبت می کرد ناپدید 
است.« 7

شد، كرنیلیوس دو نفر از نوكران خود و یک سرباز دیندار را 
 موضوع را تماماً برای 

كه در خدمت او بود، احضار كرد و 8
 روز بعد كه اآنان 

ایشان شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد. 9
در راه بودند و تا شهر فاصله كمی داشتند، پطرس نزدیک ظهر 
 در اآنجا گرسنه شد و خواست 

برای دعا به بالای بام رفت. 10
چیزی بخورد. اّما وقتی که برایش غذا اآماده می کردند، حالت 
 و در اآن حال اآسمان را گشوده و 

جذبه ای به او دست داد 11
چیزی مانند یک سفره بزرگ دید، كه از چهارگوشه اآویزان 
 در اآن انواع 

شده بود و رو به پایین به طرف زمین می اآمد. 12
 صدایی به 

چارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. 13
گوشش رســـید كه می گفت: »ای پطرس، برخیز، سر ببر و 
 پطرس در پاســـخ گفـــت: »خیر ای خداوند، زیرا 

بخور.« 14
 بار دوم 

من هرگز بـــه چیزهای ناپاک و حرام لب نزده ام.« 15
همان صدا اآمد كه: »اآنچه را خدا حلال كرده است تو نباید 
 این موضوع سه بار تكرار شد و سرانجام 

حرام بپنداری.« 16
اآن ســـفره به اآســـمان برده شـــد.

 در همان وقت كه پطرس از تفســـیر رؤیای خود درمانده 
17

بود و ســـعی می کرد اآن را برای خود تجزیـــه و تحلیل نماید، 
فرستادگان كرنیلیوس جستجوكنان به در خانۀ شمعون رسیدند. 
 و فریاد می زدند و می پرسیدند: »اآیا شمعون ملّقب به پطرس 

18

در اینجا مهمان است؟«
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 در حالی كه پطرس دربارۀ این رؤیا تفكّر می کرد، روح خدا 
19

 برخیز، 
به او گفت: »نگاه كن، چند نفر به سراغ تو اآمده اند. 20

پایین برو و از رفتن با ایشان تردید نداشته باش.« زیرا من اآنها 
 پطرس پایین رفت و به اآنان گفت: »من همان 

را فرستاده ام. 21
كسی هستم كه به دنبال او می گردید. برای چه اآمده اید؟«

 اآنها پاسخ دادند: »سروان كرنیلیوس كه شخص نیكوكار و 
22

خدا ترس است و نزد همۀ یهودیان نیک نام می باشد، از فرشتۀ 
مقّدسی دستور یافت كه ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانۀ 
 پس 

خود دعوت كند تا به هر پیامی كه داری گوش دهد.« 23
پطرس اآنان را به خانه اآورد و از ایشان پذیرایی نمود.

روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از ایماندران یافایی با 
 فردای اآن روز به قیصریه رسیدند. كرنیلیوس 

اآنان همراه بودند. 24
كه از خویشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت كرده بود چشم 
 وقتی پطرس می خواست داخل خانه شود، 

به راه ایشان بود. 25
 اّما پطرس او 

كرنیلیوس جلو رفت و پیش او به خاک افتاد. 26
را از زمین بلند كرد و گفت: »برخیز من هم مانند تو انسانم.« 
 ســـپس به اتّفاق، صحبت كنان وارد خانه شدند. پطرس در 

27

 و به اآنان گفت: »این را به 
اآنجا با عّدۀ زیادی روبه رو شـــد 28

خوبی می دانید، كه جایز نیســـت یک نفر یهودی با بیگانگان 
معاشرت یا همنشینی نماید. اّما خدا به من نشان داده است، 
 پس وقتی 

كه من نباید هیچ كس را نجس یا ناپاک بدانـــم. 29
دنبال من فرستادید بدون چون و چرا اآمدم. تنها سؤالی كه دارم 

این است كه برای چه به دنبال من فرستادید؟«
 كرنیلیوس در پاسخ گفت: »چهار روز پیش درست در 

30

همین وقت یعنی ســـاعت سه بعد از ظهر من در خانۀ خود 
به نماز مشغول بودم، كه ناگاه مردی در لباس نورانی به من 
 و گفت: 'ای كرنیلیوس، دعاهایت مستجاب 

ظاهر شـــد 31
شده و صدقاتی كه به فقرا می دهی در پیشگاه خدا منظور 
 بنابراین كسی را به شـــهر یافا بفرست و 

شـــده اســـت. 32
شـــمعون ملّقب به پطـــرس را به اینجا دعـــوت كن. او در 
خانۀ شمعون دبّاغ كه در ســـاحل دریا واقع است، مهمان 
 پس بی درنگ این اشخاص را نزد تو فرستادم و 

اســـت.' 33
تو لطف فرموده به اینجا اآمـــدی. اكنون همۀ ما در حضور 
خدا گرد اآمده ایم تا به اآن چیزهایی كه خداوند به تو دستور 

داده اســـت گوش دهیم.«
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پیام پطرس در خانۀ کرنیلیوس

 پس پطرس سخنان خود را شروع كرده گفت: »من به 
34

این حقیقت پی برده ام كه خدا هیچ تبعیضی قایل نمی شـــود 
 و هرکس از هر ملّتی كه خداترس و نیكوكار باشد، مقبول 

35

 خدا پیام خود را به قوم اســـرائیل فرستاد و به 
خداســـت. 36

این طریق مژدۀ صلح و ســـلامتی را به وســـیلۀ عیسی مسیح 
 شـــما خودتان از 

كه خداوند همه اســـت، ابلاغ فرمود. 37
اتّفاق بزرگی كه در سرتاســـر یهودیه روی داد، باخبر هستید 
و می دانیـــد همۀ این چیزهـــا بعد از اعلام تعمیـــد یحیی، از 
 خدا، عیسای ناصری را با روح القدس 

جلیل شروع شد. 38
و قدرت خود مســـح كرد و می دانید، كه چگونه عیســـی به 
همه جا می رفت و کارهای نیک انجام می داد و همۀ كسانی 
را كه در اســـارت شیطان به ســـر می بردند رهایی می بخشید 
 ما شـــاهدان همۀ اآن کارهایی هستیم 

زیرا خدا با او بود. 39
كه او در ســـرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد. اآنان او 
 اّما خدا 

را به صلیب كشیده، میخكوب كرده و كشتند. 40
 اّما نه 

او را در روز سوم زنده كرد و بسیاری او را دیدند، 41
همۀ قوم اسرائیل بلكه شاهدانی كه خدا قبلاً برگزیده بود، او 
را دیدند؛ یعنی ما كه پس از رســـتاخیز او با او می خوردیم و 
 او به ما فرمان داد كه به اآن قوم اعلام كنیم 

می نوشیدیم. 42
و به این حقیقت شهادت دهیم كه خدا او را داور زندگان و 
 جمیع انبیا به او شهادت می دهند 

مردگان قرار داده است. 43
كه هر كســـی به او ایمان اآورد، به وســـیلۀ نـــام او گناهانش 

اآمرزیده می شـــود.«
نزول روح القدس بر غیر یهودیان

 پطرس هنـــوز صحبت می کرد، كـــه روح القدس بر همۀ 
44

 و مؤمنان یهودی نژاد كه همراه پطرس 
شنوندگان نازل شد 45

اآمده بودند از اینكه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده 
 زیرا می شنیدند كه به زبانها 

شده بود، دچار حیرت شدند. 46
صحبت می کنند و خـــدا را تمجید می نماینـــد. اآنگاه پطرس 
 »اآیا كســـی می تواند مانع از تعمید این اشخاص در 

گفت: 47
اآب بشود؟ مگر نه این است، كه ایشان هم مانند ما روح القدس 
 پس دســـتور داد ایشان را به نام عیسی مسیح 

را یافته اند؟« 48
تعمید دهند. سپس اآنها از پطرس تقاضا كردند چند روزی نزد 

ایشان بماند.
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گزارش پطرس به کلیساى اورشلیم

 به رسولان و ایماندارن مقیم یهودیه خبر رسید كه 11  
 هنگامی که 

غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفته  اند. 2
پطرس به اورشـــلیم بازگشت کســـانی که به ختنه كردن غیر 
 »چرا 

یهودیان اصرار داشـــتند به او اعتراض كرده گفتنـــد: 3
به خانۀ نامختونان وارد شدی و حتّی با اآنها غذا خوردی؟« 
 پطرس شـــروع كرد و تمام جریان را از اول تا به اآخر برای 

4

ایشـــان شـــرح داد و گفت:
 »در یافا به دعا مشـــغول بودم كه حالت جذبه ای به من 

5

دست داد و در رؤیا چیزی دیدم مانند یک سفرۀ بزرگ كه 
از چهار گوشـــه اآویزان شده بود و از اآسمان به پایین اآمد تا 
 وقتی با دقّت به اآن نگاه كردم دیدم كه در 

به من رسید. 6
اآن چارپایان و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع شده اند 
 و صدایی به گوشم رسید كه می گفت: 'ای پطرس، برخیز، 

7

 گفتم 'خیر، ای خداونـــد من هرگز به 
ســـر ببر و بخـــور.' 8

 بار دوم صدایی از 
چیزهای ناپـــاک و حرام لب نـــزده ام.' 9

اآسمان رســـید كه می گفت: 'اآنچه را كه خدا حلال كرده 
 این موضوع سه بار تكرار 

اســـت تو نباید حرام بپنداری.' 10
 در همان 

شـــد و بالاخره همه چیز به اآســـمان بالا رفـــت. 11
لحظه ســـه نفر به خانه ای كه محل اقامت من بود، اآمدند. 
 روح خدا 

ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند. 12
به من فرمود كه بدون تردید با ایشان بروم. این شش برادر 
هم به همراه من اآمدند و به خانۀ اآن شـــخص وارد شدیم. 
 او برای ما تعریف كرد كه چطور در خانۀ خود فرشته ای 

13

را دیده كه ایســـتاده و به او گفته اســـت: 'كسی را به یافا 
 و او اآن پیامی 

بفرست و شمعون ملّقب به پطرس را بیاور 14
را كه باعث نجات تو و تمامی اهل خانه ات خواهد شـــد، 
 من در اآنجـــا هنوز مطالب زیادی 

به تو خواهد رســـانید.' 15
نگفته بودم كه روح القدس بر اآنها نازل شد. به همان طریقی 
 و اآنگاه به خاطر 

که در ابتدا به خود ما نازل شـــده بـــود 16
اآوردم كه خداوند فرموده بـــود: 'یحیی با اآب تعمید می داد 
 خدا به اآنها 

اّما شما با روح القدس تعمید خواهید یافت.' 17
همان چیزی را بخشیده است كه به ما هنگامی که به عیسی 
مســـیح خداوند ایمان اآوردیم عطا فرمود، پس من ِكه بودم 

كه مانع كار خدا بشـــوم؟«
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 وقتی این را شـــنیدند خاموش ماندنـــد و درحالی که خدا 
18

را ســـتایش می کردند گفتند: »پس در این صورت خدا به غیر 
یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا اآنها هم از گناهان 

خود توبه كنند و حیات یابند.«
کلیساى انطاکیه

 در اثر شكنجه و اآزاری كه به دنبال مرگ استیفان اآغاز شد، 
19

عّدۀ زیادی پراكنده شـــدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاكیه 
مهاجرت كردند. اّما اآنان پیام خود را به هیچ كسی جز یهودیان 
 ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس 

اعلام نكردند. 20
و قیروان نیز بودند، كه به محض رسیدن به انطاكیه با یونانیان 
به گفت وگو پرداختند و دربارۀ عیسی خداوند بشارت دادند. 
 قدرت خداوند با ایشـــان بود و عـــّدۀ زیادی ایمان اآورده به 

21

 این خبر در اورشلیم به كلیسا رسید و 
خداوند روی اآوردند. 22

 وقتی او 
در نتیجه برنابا مأمور شد كه به انطاكیه سفر نماید. 23

به اآنجا رسید و بركات خدا را با چشم خود دید، شادمان شد 
و اآنان را تشویق می کرد، كه از دل و جان در وفاداری نسبت به 
 او مردی نیكوكار و پر از روح القدس 

خداوند استوار بمانند. 24
 بعد 

و ایمان بود. پس عّده كثیری به خداوند تسلیم شدند. 25
 پس 

از اآن برنابا به شهر طرسوس رفت تا شائول را پیدا كند. 26
او را یافته به انطاكیه اآورد و مّدت یک سال تمام با ایمانداران 
جمع می شـــدند و عّدۀ بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه 
 در 

بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. 27
همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاكیه وارد شدند. 
 یكی از اآنان كه اغابوس نام داشـــت. برخاســـت و با الهام 

28

روح، قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی كرد. این قحطی 
 از این نظر 

در زمان ســـلطنت كلودیوس قیصر اتّفاق افتـــاد. 29
شاگردان تصمیم گرفتند که هرکس به قدر توانایی خود اعانه ای 
 اآنها چنین كردند، 

برای یاری ایمانداران مقیم یهودیه بفرستد. 30
اعانه ها را به دست برنابا و شائول سپردند تا به رهبران كلیسای 

اورشلیم تقدیم كنند.
کشتن یعقوب و بازداشت پطرس

 در همان موقع هیرودیس پادشاه به شكنجه و اآزار 12  
 و یعقوب برادر 

عّده ای از اعضای كلیسا پرداخت 2
 و چون دید یهودیان از این كار 

یوحنا را به شمشیر كشت. 3
خوششان اآمد، قدم فراتر گذاشت و پطرس را هم دستگیر نمود. 
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 پس پطرس را گرفته 
این كار در روزهای عید فطیر اتّفاق افتاد. 4

به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به نگهبانی او 
گماشـــت. زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فصح او را 
 درحالی که پطرس در زندان بود، كلیسا 

تحویل قوم یهود بدهد. 5
صمیمانه برای او به درگاه خدا دعا می کرد.

آزاد شدن پطرس

 یک شب، قبل از اآن روزی كه هیرودیس می  خواست پطرس 
6

را به دادگاه بیاورد پطرس در زندان بین دو سرباز با دو زنجیر 
بسته شـــده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان 
 ناگاه فرشتۀ خداوند در كنار پطرس ایستاد و 

پاس می دادند. 7
نوری در اآن اتاق تابید. فرشته به پهلوی پطرس زد و او را بیدار 
كرد و گفت: »زود برخیز.« فوراً زنجیرها از دستهایش به زمین 
 فرشته به او فرمود، »كمر خود را ببند و كفشهایت را 

افتاد. 8
بپوش« و او چنان كرد. ســـپس فرشته به او گفت: »ردایت را 
 پس به دنبال او رفت و 

به خودت بپیچ و به دنبال مـــن بیا.« 9
هیچ فكر نمی کرد اآنچه فرشـــته انجام می داد، حقیقت داشته 
 وقتی از 

باشد. او گمان می کرد این وقایع را در رؤیا می بیند. 10
پاسگاههای اول و دوم گذشتند به دری اآهنی كه به طرف شهر 
باز می شد رسیدند. در خود به خود به روی اآنان باز شد. اآنها 
بیرون رفتند، از کوچه ای می گذشتند که ناگهان فرشته ناپدید 
 پطرس به خود اآمد و گفت: »حالا دیگر یقین دارم، كه 

شد. 11
خداوند فرشتۀ خود را فرستاده است كه مرا از دست هیرودیس 
 همین که به 

و از اآنچه یهودیان انتظار اآن را داشتند برهاند.« 12
موضوع پی برد به خانۀ مریم مادر یوحنا ملّقب به مرقس، كه 
 وقتی در 

عّدۀ زیادی در اآنجا برای دعا گرد اآمده بودند رفت. 13
خانه را كوبید، خدمتکاری به نام رودا اآمد تا در را باز كند. 
 اّما وقتی که صدای پطرس را شناخت، به عوض اینكه در را 

14

باز كند، از فرط شادی برگشت تا مژده دهد، كه پطرس بیرون 
 اآنها به او گفتند: »مگر دیوانه شده ای؟« اّما 

در ایستاده است. 15
او اصرار داشت كه راست می گوید. سپس گفتند: »پس حتماً 
 اّما پطرس پشت سر هم در می زد 

فرشتۀ محافظ اوســـت.« 16
و وقتی در را باز كردند و او را دیدند، غرق تعّجب شـــدند. 
 پطرس به اآنها اشاره كرد تا ساكت شوند و برای ایشان شرح 

17

داد كه چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در 
اآخر گفت: »یعقوب و ایمانداران را از این امور باخبر كنید.« 
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 وقتی روز 
اآنگاه ایشان را ترک كرد و به جایی دیگر رفت. 18

شد، پاسبانان بسیار مضطرب شدند، زیرا نمی دانستند به سر پطرس 
 هیرودیس دستور داد، كه همه جا دنبال پطرس 

چه اآمده است. 19
بگردند، اّما وقتی او را پیدا نكردند، از نگهبانان بازجویی به عمل 
اآورد و حكم کشتن اآنان را صادر نمود. بعد از اآن پطرس یهودیه 

را ترک نموده به قیصریه اآمد و مّدتی در اآنجا ماند.
درگذشت هیرودیس

 هیرودیس بغض و كینۀ شـــدیدی نســـبت به مردمان صور 
20

و صیدون در دل داشـــت. به این جهت اهالی اآن دو شهر به 
اتّفاق نزد او اآمدند و بلاســـتوس را كه فراش خوابگاه پادشـــاه 
بود، با خود همراه كردند و تقاضای صلح نمودند، زیرا كشور 
اآنـــان در امر تغذیه و خـــوراک محتاج كشـــور هیرودیس بود. 
 هیرودیس در یک روز معّین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت 

21

 در پایان مردم فریاد می زدند: 
نشســـت و نطقی ایراد كرد. 22

»این سخنان، ســـخنان یكی از خدایان است نه یک انسان.« 
 و چون هیرودیس جلالی را كه از اآن خداست به خود نسبت 

23

داده بود در همان لحظه فرشـــتۀ خداوند او را نقش زمین كرد 
 پیام خدا هر روز با تأثیر 

و كرمهـــا او را خوردند و او مـــرد. 24
 برنابا و شائول وقتی مأموریت خود 

بیشتری انتشار می یافت. 25
را در اورشلیم به پایان رسانیدند به انطاكیه برگشتند و یوحنای 

ملّقب به مرقس را همراه خود بردند.
مأموریت برنابا و شائول

 در اآن زمان در كلیسای انطاكیه عّده ای نبی و معلّم 13  
از قبیل برنابا و شمعون ملّقب به نیجر و لوكیوس 
قیروانی و مناحم (كه با هیرودیس پادشاه، بزرگ شده بود) و 
 یک روز كه اآنها روزه دار و مشغول 

شائول حضور داشـــتند. 2
عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشـــان فرمود: »برنابا و 
شائول را مأمور انجام اآن كاری كه من برای اآنها مقّرر کرده ام 
 پس اآنها بعد از روزه و دعا، دســـت بر ســـر اآن دو 

بنمایید.« 3
گذاردند و اآنها را به مأموریت فرستادند.

سفر اول: بشارت در قبرس

 این دو نفر كه فرستادگان روح القدس بودند، به بندر سلوكیه 
4

 و وارد شهر سلامیس 
رفتند و از اآنجا از راه دریا به قبرس اآمدند 5

شدند و در کنیسه های یهودیان كلام خدا را منتشر می ساختند 
و یوحنا (كه مرقس لقب داشت) دستیار ایشان بود.
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روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 اآنها تمام جزیره قبرس را طی كردند تا به شهر پافس رسیدند. 
6

در اآنجا به یک جادوگر یهودی كه نبی دروغین بود و بریشوع 
 او از ملازمین سرگیوس پولس، فرماندار 

نام داشت برخوردند. 7
قبرس كه مرد فهمیده ای بود، بشمار می اآمد. فرماندار، برنابا و 
شائول را به حضور خود احضار نمود؛ زیرا می  خواست كلام خدا 
 اّما اآن جادوگر كه نام یونانی او علیما بود، با 

را از اآنها بشنود. 8
اآنان مخالفت می كرد و سعی داشت فرماندار را از ایمان اآوردن 
 در این هنگام شائول كه به نام پولس معروف شده 

باز دارد. 9
بود، پر از روح القدس شده به اآن مرد چشم دوخت و گفت: 
 »ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی ها، ای منبع نیرنگ 

10

و تبهكاری، اآیا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند 
 حالا ببین، دست خدا تو را خواهد زد 

دست بر نمی داری؟ 11
و نابینا خواهی شد و تا مّدتی نور اآفتاب را نخواهی دید.«

در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و تار شد و كوركورانه 
به این طرف و اآن طرف می گشت تا شخصی را برای راهنمایی 
 فرماندار كه این جریان را دید، ایمان اآورد؛ 

خود پیدا كند. 12
زیرا از تعالیم خداوند سخت متحّیر شده بود.

در انطاکیۀ پیسیدیه

 پولس و همراهـــان او پاِفس را تـــرک كردند و از راه دریا 
13

به پرجۀ پمفیلیه اآمدند. یوحنا (مرقس) از اآنان جدا شـــد و به 
 ایشان از پرجه گذشته به شهر انطاكیه كه 

اورشلیم بازگشت. 14
یكی از شهرهای استان پیسیدیه است اآمدند. در روز سبت به 
 بعد از قرائت تورات و كتاب 

كنیسه وارد شدند و نشستند. 15
انبیا رؤسای كنیسه نزد ایشان فرستادند و گفتند: »ای برادران* 
چنانچه پیام تشـــویق کننده ای برای این قـــوم دارید بفرمایید.« 
 پولس برخاست و با اشارۀ دست، از ایشان درخواست نمود 

16

كه ساكت باشند و بعد چنین گفت:
»ای مردان اسرائیلی و همۀ شما كه خدا ترس هستید توّجه 
 خدای قوم اســـرائیل، نیـــاكان ما را برگزید و در اآن 

نمایید. 17
هنگام كه اآنها در ســـرزمین مصر در غربت زندگی می کردند 
اآنان را قومی بزرگ ساخت و دست خود را دراز كرد تا اآنان 
 مّدت چهل ســـال در بیابانها 

را از اآن ســـرزمین بیرون اآورد. 18
 پس از نابود ساختن اآن هفت ملّتی كه 

متحّمل ایشان شد. 19
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 تا مّدت چهارصد و پنجاه 
مقیم كنعان بودند، سرزمین اآنها را 20

سال به عنوان میراث به تصّرف اســـرائیل در اآورد. بعد از اآن 
 و وقتی 

هم تا زمان سموئیل نبی، داوران را به ایشان بخشید 21
اآنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شائول 
پســـر قیس را كه مردی از طایفۀ بنیامین بود، به ایشان داد تا 
 بعد از اآن او را بر كنار 

او مّدت چهل سال حكمرانی كند. 22
كرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. خدا در حق 
داوود چنین گواهی داده گفت: 'من داوود پسر َیسی را مورد 
پســـند خود یافته ام. او كسی اســـت كه هرچه بخواهم انجام 
 از نسل همین مرد، خدا بر طبق وعدۀ خود عیسی 

می دهد.' 23
 قبل 

را به عنوان نجات دهنده ای برای اسرائیل برانگیخت. 24
از اآمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به  همۀ قوم اسرائیل اعلام 
 و وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت: 'من 

می کرد 25
اآن کسی که شـــما گمان می کنید نیستم. اّما بعد از من كسی 

می اآید كه من لایق اآن نیستم كه بند نعلین او را باز نمایم.'
 »ای برادران كه فرزند ابراهیم هستید و شما نیز ای کسانی که 

26

در این جمع حضور دارید و از خدا می ترسید، پیام این نجات 
 زیرا ساكنان اورشلیم و حکمرانان ایشان 

به ما رسیده است، 27
نه او را شناختند و نه از كلمات انبیا كه در هر روز سبت قرائت 
می شود چیزی فهمیدند، اّما با محكوم كردن او به پیشگویی های 
 اگر چه خطایی كه مستوجب مرگ 

انبیا تحّقق بخشـــیدند. 28
باشد در او نیافتند، از پیلاطس تقاضا كردند تا او را اعدام كند. 
 و بعد از اآنكه تمام پیشگویی های کتاب مقّدس را در امور او به 

29

انجام رسانیدند او را از صلیب پایین اآوردند و به خاک سپردند. 
 و کسانی که در سفر 

 اّما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید 31
30

از جلیل به اورشـــلیم همراه او بودند روزهای زیادی او را دیدند 
 ما در حضور 

و هم اكنون در برابر قوم، شاهدان او می باشند. 32
شما مژدۀ اآن وعده ای را كه خدا به نیاکان ما داد اعلام می کنیم 
 كه خدا برای ما كه فرزندان اآنان هستیم با رستاخیز عیسی به 

33

اآن وعده وفا كرده است، چنانکه در مزمور دوم اآمده است:
'تو پسر من هستی

امروز من پدر تو شده ام.'

 باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینكه دیگر او 
34

فساد را نخواهد دید، خدا چنین فرمود:
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'من اآن بركات مقّدس و قابل اطمینانی را
كه به داوود وعده داده ام به تو خواهم بخشید.'

 و در جای دیگر می فرماید:
35

'تو به این رضا نخواهی داد، كه بندۀ امین تو فساد را ببیند.'

 و اّما داوود كه در روزگار خود طبق ارادۀ خدا خدمت كرده 
36

بود، درگذشـــت و به نیاکان خود ملحق شد و فساد را دید، 
 اّما اآن کسی که خدا او را زنده گردانید، هرگز فساد را ندید. 

37

 ای برادران، شما باید بدانید كه مژدۀ اآمرزش گناهان به وسیلۀ 
38

 شما باید بدانید كه هرکس 
عیسی به شما اعلام شده است. 39

به او ایمان اآورد، از تمام گناهانی كه شریعت موسی نتوانست 
 پس مواظب باشید، كه 

او را اآزاد نماید، اآزاد خواهد شـــد. 40
این گفتۀ انبیا در مورد شما صادق نباشد كه می فرماید:

'ای استهزا كنندگان توّجه كنید،  41  
حیران شوید و نابود گردید،

زیرا در روزگار شما كاری خواهم كرد
كه حتّی اگر كسی اآن را برایتان بیان كند باور نخواهید 

كرد.'«
 در موقع خروج از كنیسه مردم از اآنها تقاضا كردند، كه 

42

 و 
سبت بعدی نیز دربارۀ این امور برای ایشان سخن بگویند 43

وقتی مجلس تمام شد، بسیاری از یهودیان و اآنها كه به یهودیّت 
گرویده بودند، به دنبال پولـــس و برنابا به راه افتادند. این دو 
با اآنان صحبت می کردند و ایشان را تشویق می  نمودند كه در 

فیض الهی استوار بمانند.
 هفتۀ بعد تقریباً همۀ ســـاكنان اآن شـــهر برای شنیدن پیام 

44

 اّما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدند 
خدا گرد اآمدند. 45

حسادت ورزیدند و هرچه را پولس می گفت، تكذیب می کردند 
 پولس و برنابا با شهامت و جسارت 

و به او دشنام می دادند. 46
گفتند: »لازم بود كه كلام خدا قبل از همه به گوش شما برسد، 
اّما چون شما اآن را رد كردید و خود را لایق حیات جاودانی 
ندانســـتید، بدانید كه ما از این پس نـــزد غیر یهودیان خواهیم 

 زیرا خداوند چنین فرموده است:
رفت، 47

'من تو را نور تمام ملّتهای جهان خواهم ساخت
تا اینکه تمام دنیا نجات یابند.'«
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 وقتی غیر یهودیان این گفتار را شـــنیدند خوشحال شدند 
48

و از كلام خدا تعریف كردند و اآنانی كه برای دریافت حیات 
 پیام خداوند در 

جاودانی معّین شـــده بودند، ایمان اآوردند. 49
 اّما یهودیان زنهای متنفذی كه 

تمام اآن سرزمین منتشر شد. 50
به یهودیّـــت گرویده بودند و بزرگان شـــهر را به ضد پولس و 
برنابا تحریـــک نمودند. پس اآنان را اآزار رســـانیده از اآن ناحیه 
 اّما اآن دو به عنوان اعتراض، خاک اآن شهر را 

بیرون كردند. 51
 و شاگردان در 

از پاهای خود تکانده و به شـــهر قونیه رفتند 52
انطاكیه پر از شـــادی و روح القدس گردیدند.

بشارت در قونیه

 در شهر قونیه نیز پولس و برنابا به كنیسه یهود وارد 14  
شدند و چنان صحبت كردند، كه گروه عظیمی از 
 اّما یهودیانی كه ایمان نیاورده 

یهودیان و یونانیان ایمان اآوردند. 2
بودند، غیر یهودیان را تحریک كردند و افكار اآنان را نســـبت 
 اآن دو مّدت زیادی در 

به این ایمانداران منحرف ســـاختند. 3
اآن شهر ماندند و بدون ترس دربارۀ خداوند سخن می گفتند. 
خداوند نیز با اعطای قـــدرت به اآنها بـــرای انجام عجایب و 
 اّما بین 

نشانه ها، پیام فیض بخش خود را تصدیق می فرمود. 4
مردم شهر دودســـتگی افتاد، عّده ای طرفدار یهودیان شدند و 
 در این وقت یهودیان و 

عّده ای جانب رســـولان را گرفتنـــد. 5
غیر یهودیان با همدســـتی اولیای امور تصمیم گرفته بودند، به 
 به محض اینكه 

رسولان اآزار برسانند و اآنان را سنگسار نمایند. 6
رسولان از این موضوع اآگاه شدند، به سوی شهرهای لیكائونیه 
 و در اآنجا به 

یعنی لستره و دربه و نواحی مجاور فرار كردند 7
بشارت نجات ادامه دادند.

در لستره

 در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته بود، كه لنگ مادرزاد بود 
8

 او به سخنان پولس گوش 
و هرگز با پاهای خود راه نرفته بود. 9

می داد. پولس به صورت او خیره شد و چون دید ایمان اآن را 
 با صدای بلند به او گفت: »بلند شو و 

دارد كه شـــفا یابد، 10
راست روی پاهای خود بایست.« او جست زد و به راه افتاد. 
 وقتی مردم كاری را كه پولس كرد دیدند، به زبان اآن محل 

11

فریاد زدند: »خدایان به صورت انسان در میان ما فرود اآمده اند.« 
 برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند. (پولس را از اآن 

12

 اآنگاه كاهن 
جهت عطارد خواندند، كه سخنگوی اآنان بود.) 13
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پرستشگاه مشتری كه پرستشگاهش در خارج از شهر واقع بود 
گاوانی با حلقه های گل به دروازۀ شهر اآورد و می  خواست به 
 اّما هنگامی که اآن دو 

اتّفاق جماعت گاوان را قربانی كند. 14
رسول، یعنی برنابا و پولس از این امر مطّلع گشتند، لباسهای 
 »ای 

خـــود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد می کردنـــد: 15
اآقایان، چه می کنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم، با عواطف 
و احساســـاتی مانند خود شما. ما برای شـــما مژده ای داریم، 
كه از این کارهای بیهوده بـــاز گردید و به خدای زنده ای كه 
اآسمان و زمین و دریا و اآنچه را كه در اآنهاست اآفریده است، 
 در دوران گذشته او اجازه داد كه جمیع ملّتها 

روی اآورید. 16
 در عین حال کارهای نیک او همیشه 

به راههای خود بروند. 17
وجودش را ثابت نموده اســـت. او به شـــما از اآسمان باران و 
محصول به موقع عطا می کند، به شما غذا می دهد و دلهایتان 
 رسولان با این سخنان به سختی 

را از شادمانی پر می سازد.« 18
 در 

توانســـتند مردم را از قربانی كردن برای ایشان باز دارند. 19
این هنگام یهودیان از انطاكیه و قونیه رسیدند و مردم را با خود 
متّحد ساخته و پولس را سنگسار كردند و به گمان اینكه مرده 
 اّما وقتی شاگردان دور 

است، او را از شهر بیرون كشیدند. 20
او جمع شدند او برخاست و به داخل شهر اآمد و روز بعد به 

اتّفاق برنابا به دربه عزیمت كرد.
بازگشت به انطاکیه و سوریه

 پس از اینكـــه در اآن شـــهر هم بشـــارت دادند و پیروان 
21

 و 
بســـیاری یافتند، به لســـتره و قونیه و انطاكیه بازگشتند 22

در بین راه شـــاگردان را تقویت می کردند و اآنان را تشـــویق 
می  نمودند كه در ایمان خود پایدار بمانند و به اآنان می گفتند: 
»برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راههای بسیار 
 در هر یک از كلیساها مشایخی را تعیین 

سختی بگذریم.« 23
كردند و با نیایش و روزه ایشان را به دست اآن خداوندی كه 
 ســـپس از سرزمین پیسیدیه 

به او گرویده بودند، سپردند. 24
 وقتی پیام را در 

گذشـــتند و به سرزمین پمفیلیه رســـیدند. 25
 و از اآنجا با 

پرجه هـــم اعلام كردند به اتالیه وارد شـــدند 26
کشتی به سوی انطاكیه رفتند. یعنی همان جایی که به خاطر 
خدمتی كه انجام داده بودند، به فیض الهی ســـپرده شـــده 
 وقتی به اآنجا رســـیدند، اعضای كلیســـا را جمع 

بودند. 27
كردند و ایشـــان را از هرچه خدا به اتّفـــاق اآنان انجام داده 
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روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

بود، مطّلع ســـاختند و نیز گفتند، كه چگونه خدا راه ایمان 
 و در اآنجا مّدتی 

را به روی ملل غیر یهود گشوده اســـت 28
نزد شـــاگردان ماندند.

انجمن کلیسایى اورشلیم

 عّده ای از یهودیه به انطاكیه اآمده بودند و ایمانداران 15  
را تعلیم داده می گفتند: »تا طبق سنّت موسی ختنه 
 پس از مناظره و 

نشوید، نجات یافتن برایتان محال است.« 2
مباحثه بســـیار بین اآنان از یک طرف پولـــس و برنابا از طرف 
دیگر، قرار بر این شـــد، كه پولس و برنابـــا و چند نفر دیگر 
برای تحقیق در اطراف این مســـئله به اورشلیم نزد رسولان و 
 اعضای كلیسا ایشان را بدرقه نمودند 

رهبران كلیسا بروند. 3
و درحالی که از فنیقیه و ســـامره عبور می کردند، همه جا مژدۀ 
ایمان اآوردن ملّتهای غیر یهود را ابلاغ می  نمودند و این خبر 
 هنگامی که به 

موجب شـــادی عظیم جمیع ایماندارن شـــد. 4
اورشلیم رسیدند، كلیســـا و رسولان و رهبران با اآغوش باز از 
ایشـــان اســـتقبال كردند و اآنان كارهایی را كه خدا به اتّفاق 
 در این موقع بعضی از 

ایشـــان انجام داده بود، بیان كردند. 5
فریسیان كه ایمان اآورده بودند، برخاســـتند و اظهار داشتند: 
»لازم است ایشان ختنه شوند و به اآنان دستور داده شود، كه 
 رسولان و رهبران برای 

شریعت موســـی را رعایت نمایند.« 6
 پس از بحث 

رسیدگی به این مسئله انجمنی تشكیل دادند. 7
بسیار پطرس برخاست و خطاب به ایشان گفت: »ای برادران،* 
شـــما می دانید كه مّدتها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا 
غیر یهودیان مژدۀ نجات را از زبان من بشنوند و ایمان اآورند. 
 خدا كه از قلبها اآگاه است، این كار را با عطای روح القدس 

8

به اآنان به همان طریقی كه به خود ما عطا فرمود، تأیید كرد 
 و هیچ تبعیضی بین ما و اآنان قایل نشد، بلكه قلب اآنان را با 

9

 پس حالا چرا می خواهید خدا را بیازمایید 
ایمان پاک ساخت. 10

و باری بر دوش این شاگردان بگذارید، باری كه نه نیاکان ما 
 بلکه برعکس، ما از راه 

قدرت تحّمل اآن را داشتند و نه ما؟ 11
فیض عیسی خداوند، ایمان می اآوریم و نجات می یابیم و اآنها 
 به دنبال سخنان پطرس همه ساكت ماندند 

هم همین طور.« 12
و به گزارش برنابا و پولس در مورد عجایب و نشانه هایی كه 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است.

خدا به وســـیلۀ ایشـــان در میان غیر یهودیان انجام داده بود، 
 همین که ســـخنان اآنان تمام شد، یعقوب 

گوش می دادند. 13
 شـــمعون برای 

گفت: »ای بـــرادران،* من، توّجه فرمایید، 14
ما شـــرح داد، كه چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام 
جهان برگزید تا فقط به او متعلّق باشند و به این وسیله علاقۀ 
 این موافق سخن انبیاست، 

خود را به تمام ملل نشان داد. 15
چنانکـــه كلـــام خـــدا می فرمایـــد:

'بعد از این باز می گردم  16  
و مسكن ویران داوود را از نو بنا می كنم
و خرابی های اآن را بار دیگر اآباد می گردانم

و اآن را برپا خواهم كرد
تا بقّیۀ بنی نوع بشر طالب خداوند گردند،  17  

یعنی جمیع مللی كه نام خود را بر اآنها نهاده ام،
این است اآنچه خداوند می گوید، خداوندی كه این   18  
چیزها را از زمانهای قدیم اآشكار كرده است.'

 »بنابراین رأی من این است كه غیر یهودیانی را كه به سوی 
19

 جز اینكه كتباً به ایشان 
خدا اآمده اند، دچار زحمت نسازیم. 20

دستور دهیم كه از خوردن گوشـــتی كه در اثر تقدیم شدن به 
ُبتها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه 
 چون شریعت موسی 

شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند. 21
از زمانهای قدیم در هر روز سبت در کنیسه ها خوانده و تعالیم 

او در تمام شهرها موعظه می شود.«
نتیجۀ مذاکرات انجمن

 پس رســـولان و رهبران با اعضای كلیسا توافق كردند كه 
22

افرادی از میان خود انتخاب كنند و به اتّفاق پولس و برنابا به 
انطاكیه بفرستند. ایشان یهودای ملّقب به برسابا و سیلاس را 
 و 

كه از افراد برجسته در میان ایمانداران بودند انتخاب كردند 23
نامۀ خود را به این شرح به وسیلۀ ایشان ارسال داشتند:

»برادران شما، یعنی رســـولان و رهبران، به ایماندارن غیر 
یهودی مقیم انطاكیه و ســـوریه و قیلیقیه ســـلام می رسانند. 
 به ما خبر رسیده است، كه بعضی از افراد ما بدون اینكه 

24

دستوری داشته باشند، با سخنان خود شما را دچار تشویش 
 بنابراین همۀ ما به 

كرده و افكارتان را پریشان ساخته اند. 25

کارهاى رسوالن 15   



2028

اتّفاق اآراء تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به اتّفاق 
 كه جان خود را به خاطر خدمت 

عزیزان خود برنابا و پولس 26
خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداخته اند، نزد شما بفرستیم. 
 بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاهاً همان چیزها را 

27

 رأی روح القدس و ما این است، كه جز 
برایتان بیان كند. 28

 و 
دستوراتی كه در زیر می اآید بار شما را سنگین تر نسازیم 29

اآن این است كه از هرچه برای ُبتها قربانی شده و از خون و 
حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید. چنانچه از این چیزها 

پرهیز كنید كار نیكویی انجام داده اید، والسلام.«
 وقتی اآنها را از اآنجا روانه کردند، به انطاكیه رفتند و همین که 

30

جماعـــت ایمانداران را جمع كردند اآن نامـــه را به اآنها دادند. 
 وقتی نامه خوانده شد، جمعّیت از اآن پیغام دلگرم كننده شادمان 

31

 و یهودا و سیلاس كه نبی بودند با سخنان بسیار اآن 
شـــدند 32

 پس از اآنكه مّدتی در 
جماعت را تشـــویق و تقویت كردند. 33

اآنجا ماندند، توسط ایمانداران به سلامتی به سوی فرستندگان 
 و به 

 اّما پولس و برنابا در انطاكیه ماندند 35
خود برگشتند. 34

اتّفاق عّدۀ كثیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند.
سفر دوم: جدایى پولس از برنابا

 بعد از چند روز پولس به برنابا گفت: »به شـــهرهایی كه 
36

پیام خداوند را اعلام کرده ایم برویـــم و از ایماندارانی كه تازه 
 برنابا 

ایمان اآورده اند دیدن نماییم تا از حالشان باخبر شویم.« 37
 اّما 

می  خواست، یوحنای ملّقب به مرقس را همراه خود ببرند. 38
پولس عقیده داشت كه نباید كسی را كه در پمفیلیه ایشان را 
ترک كرده و تا پایان كار همراه ایشان نمانده بود بار دیگر با 
 مشاجرۀ اآنان چنان سخت شد، كه از یكدیگر 

خود ببرند. 39
جدا شـــدند و در نتیجه برنابا، مرقس را برداشت و از راه دریا 
 و پولس، ســـیلاس را انتخاب كرد و پس از 

به قبرس رفت. 40
اینكه توسط ایماندران به فیض الهی سپرده شد، حركت كرد 
 و از اســـتانهای سوریه و قیلقیه گذشته و كلیساها را تقویت 

41

می کرد.
تیموتاؤس و همکارى او

 پولس به اتّفاق ســـیلاس به دربه و لســـتره رسید. 16  
در شهر لستره یكی از شاگردان به نام تیموتاؤس 
زندگی می کرد كه مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی 
 و 

 ایماندران ساكن لستره و قونیه از او تعریف می کردند 3
بود. 2
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پولس میل داشت، او را همراه خود ببرد، پس به خاطر یهودیان 
اآن دیـــار تیموتاؤس را ختنـــه نمود. زیرا همه می دانســـتند كه 
 اآنان همچنان كه شهر به شهر می گشتند، 

پدرش یونانی بود. 4
تصمیماتی را كه رســـولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند، 
 از این رو 

به ایمانداران می ســـپردند تا بر طبق اآن عمل كنند. 5
كلیساها در ایمان تقویت می یافتند و روز به روز به تعدادشان 

افزوده می شد.
رؤیاى پولس در تروآس

 وقتی اآنها از اســـتان فریجیه و اســـتان غلاطیه می گذشتند، 
6

روح القدس مانع شد كه پیام خدا را به استان اآسیا ابلاغ نمایند 
 و وقتی به سرحد میسیه رسیدند، سعی داشتند به استان بطینیه 

7

 بنابراین از میسیه 
بروند. اّما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. 8

 در همان شب پولس در رؤیا 
گذشتند و به شهر ترواآس اآمدند. 9

دید، كه شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او می گفت: 
 به محض اینكه پولس این 

»به مقدونیه بیا و ما را یاری كن.« 10
رؤیا را دید، ما عازم مقدونیه شـــدیم. زیرا شكی نداشتیم كه 

خدا ما را خوانده بود كه به ایشان نیز بشارت دهیم.
ایمان آوردن لیدیه در فیلیپى

 در ترواآس سوار كشتی شدیم و مستقیم به جزیرۀ ساموتراكی 
11

 از اآنجا به فیلیپی كه 
رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم. 12

یک مستعمرۀ رومی و شهری در بخش اول استان مقدونیه است 
 روز سبت از 

رفتیم. در این شهر چند روزی اقامت كردیم. 13
دروازۀ شهر خارج شدیم و به كنار رودخانه ای كه گمان می کردیم 
محل دعای یهودیان باشـــد رفتیم. در اآنجا نشستیم و با زنانی 
 یكی از شنوندگان 

كه جمع شـــده بودند، صحبت كردیم. 14
ما زنی بود به نام لیدیه، كه پارچه های ارغوانی می فروخت. او 
از اهالی شهر طیاتیرا و زنی خداپرست بود. خداوند قلب او را 
 و هنگامی که او و خانواده اش 

باز كرد تا تعلیم پولس را بپذیرد 15
تعمید گرفتند، با خواهش و تمنّا به ما گفت: »اگر مرا نسبت 
به خداوند یـــک مؤمن حقیقی می دانید بیاییـــد و در منزل من 

بمانید.« و اآن قدر اصرار كرد، كه ما رفتیم.
بازداشت پولس و سیالس در فیلیپى

 یک روز كه به محل دعا می رفتیم به كنیزی برخورد كردیم 
16

كه روح فالگیری و غیبگویی داشت و از این راه منافع سرشاری 
 او به دنبال ما و پولس افتاد 

نصیب اربابان خـــود كرده بود. 17
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و فریاد می کرد: »اینان غلامان خدای متعالند و راه رستگاری 
 چند روز كارش همین بود تا 

را به شـــما اعلام می نمایند.« 18
ســـرانجام حوصلۀ پولس سر اآمده به سوی او برگشت و به اآن 
روح گفت: »به نام عیســـی مســـیح به تو فرمان می دهم از او 
 همین که 

خارج شو.« و در همان لحظه از او خارج شـــد. 19
اربابـــان او دیدند امید منافع خود را از دســـت داده اند، پولس 
و سیلاس را گرفتند و كشان كشان به میدان شهر نزد بزرگان 
 وقتی اآنان را نزد مأموران رومی اآوردند گفتند: 

شـــهر بردند. 20
»ایـــن مردان كه یهودی هســـتند شـــهر ما را به هـــم می ریزند 
 ایشـــان رسومی را تبلیغ می کنند كه قبول اآنها و عمل كردن 

21

 مردم نیز در این حمله 
به اآنها برای ما رومیان جایز نیست.« 22

به اآنان پیوستند و مأموران لباسهای اآنان را در اآوردند و دستور 
 بعد از كتـــک زیاد اآنها را به 

دادند، اآنان را چوب بزننـــد. 23
زندان انداختند و به زندانبان دستور اكید دادند، كه ایشان را 
 با این دســـتور زندانبان اآنان 

با دقّت تمام تحت نظر بگیرد. 24
را در زندان داخلی زندانی كرد و پاهای ایشـــان را در كنده و 
 نزدیكی های نصف شب پولس و سیلاس به 

زنجیر گذاشت. 25
دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می خواندند 
 ناگهان زلزلۀ شدیدی 

و زندانیان دیگر گوش می دادند، كه 26
رخ داد، به طوری که زندان را از بنیاد به لرزه دراآورد. تمام 
درهای زندان در همان لحظه باز شد و همۀ زنجیرها به زمین 
 وقتی زندانبان بیدار شـــد و درهـــای زندان را باز 

افتادنـــد. 27
دید، شمشیر خود را كشید و چیزی نمانده بود، كه خود را 
 اّما پولس 

بكشد؛ چون تصّور می کرد زندانیان فرار کرده اند. 28
به صدای بلند گفت: »به خود اآســـیبی نرسان، همۀ ما اینجا 
 زندانبان چراغی خواست و سراسیمه وارد اتاق شد 

هستیم.« 29
و درحالی که از ترس می لرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به 
 سپس اآنان را بیرون اآورد و گفت: »ای اآقایان، 

زمین افتاد. 30
 پاسخ دادند: »به عیسی 

من چه باید بكنم كه نجات یابم؟« 31
خداوند ایمان اآور كه تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت.« 
 اآنگاه پیام خداوند را به او و جمیع اهل خانه اش رسانیدند. 

32

 درست در همان موقع شب زندانبان اآنان را بیرون اآورد و 
33

زخمهایشـــان را شست وشو نمود و بی درنگ او و خانواده اش 
 زندانبان ایشان را به خانۀ خود برد و برای 

تعمید گرفتند. 34
ایشـــان غذا اآورد و او و تمام اهل خانـــه اش از اینكه به خدا 
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 همین که روز شد 
ایمان اآورده بودند، بی نهایت شاد گشتند. 35

مأموران رومی چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند 
 زندانبان این خبر را به پولس رسانیده 

كه اآنان را اآزاد كنند. 36
گفت: »مأموران رومی دستور داده اند كه شما را اآزاد كنیم، 
 پولس در پاسخ گفت: 

پس بفرمایید و به سلامت بروید.« 37
»ایشـــان ما را كه اتباع رومی هســـتیم در مقابل همه و بدون 
محاكمه چوب زدند و به زندان انداختند و حالا می خواهند 
ما را مخفیانه بیرون كنند. هرگز! خودشان بیایند و ما را بیرون 
 پاسبانان گفتار پولس را به اطّلاع مأموران رسانیدند. 

ببرند.« 38
وقتی اآنها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند، بسیار ترسیدند 
 و اآمده از ایشان عذرخواهی كردند و اآنان را تا بیرون زندان 

39

همراهـــی كردند و از اآنان خواهش نمودند كه شـــهر را ترک 
 به این ترتیب اآن دو نفر از زنـــدان بیرون اآمده به 

نماینـــد. 40
خانۀ لیدیه رفتند و پس از اینكه ایماندران را دیدند و به ایشان 

دلگرمـــی دادنـــد اآنجـــا را تـــرک كردند.
هیاهو در تسالونیکى

 پس اآنهـــا از اآمفیپولیـــس و اآپولونیا گذشـــتند و به 17  
تسالونیكی كه كنیسۀ یهود در اآن واقع بود رسیدند. 
 پولس به پیروی از شـــیوۀ همیشگی خود وارد كنیسه شد و 

2

در سه روز ســـبت به طور متوالی با استفاده از کتاب مقّدس 
 و توضیح می داد و دلیل می اآورد كه 

با اآنان مباحثه می کرد 3
لازم بود مســـیح رنـــج ببیند و پس از مرگ زنـــده گردد. او 
می گفت: »عیسایی كه من به شما اعلام می کنم همان مسیح 
 عّده ای از اآنان و همچنین گروه زیادی از یونانیان 

اســـت.« 4
خداپرســـت و زنهای سرشناس متقاعد شـــدند و به پولس و 
 اّما یهودیان در اآتش حسد می سوختند. 

ســـیلاس گرویدند. 5
اآنان عّدۀ زیادی از اراذل و اوباش بازاری را گرد اآورده دسته ای 
به راه انداختند و هیاهویی در شهر برپا كرده به خانۀ یاسون 
هجوم بردند تا پولس و سیلاس را به میان جمعّیت بیاورند. 
 وقتی اآنان را نیافتند یاســـون و عـــّده ای از ایماندارن را نزد 

6

انجمن شهر كشیدند و فریاد می کردند: »این کسانی که دنیا 
 و یاســـون اآنان را 

را به هم ریخته اند حالا به اینجا اآمده اند 7
به خانۀ خود برده اســـت. اینها همـــه برخلاف احكام قیصر 
عمل می کنند و اّدعا دارند پادشاه دیگری به نام عیسی وجود 
 با شنیدن این جمله جمعّیت و انجمن شهر بشّدت 

دارد.« 8
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 ولی به هر حال یاســـون و دیگران را با 
به هیجان اآمدنـــد. 9
ضمانـــت اآزاد كردنـــد.

در بیریه

 به محض اینكه هوا تاریک شد، ایمانداران، پولس و سیلاس 
10

را به بیریه روانه كردند و وقتی به اآنجا رسیدند به كنیسۀ یهود 
 یهودیان مقیم اآنجا از یهودیان تسالونیكی روشنفكرتر 

رفتند. 11
بودند. اآنها با اشتیاق كامل به پیام پولس و سیلاس گوش می دادند 
و هر روز کتاب مقّدس را مطالعه می کردند تا ببینند اآیا اآن سخنان 
 بنابراین بسیاری از اآنان و عّدۀ 

با كتب سازگار است یا خیر. 12
زیادی از زنهای متنفذ یونانی و مردان یونانی نیز ایمان اآوردند. 
 ولی وقتی یهودیان در تســـالونیكی اطّلاع یافتند، كه پولس 

13

در بیریه نیز كلام خدا را منتشر ساخته است به اآنجا اآمدند تا 
 به این جهت ایماندران فوراً پولس را به 

مردم را بشـــورانند. 14
ساحل دریا فرستادند و سیلاس و تیموتاؤس هر دو در همان جا 
 همراهان پولس او را تا شـــهر اآتن همراهی كردند. 

ماندند. 15
سپس پولس به اآنان دســـتور داد كه به بیریه بازگردند و هرچه 

زودتر سیلاس و تیموتاؤس را نزد او بفرستند.
پولس در آتن

 پولس وقتی در اآتن در انتظار سیلاس و تیموتاؤس بود، از 
16

 و 
اینكه شـــهر را اآن طور پر از بت می دید عمیقاً متأثر شـــد. 17

به این دلیل در كنیســـه با یهودیان و خداپرستان و هر روز در 
 عّده ای از 

میدان شهر با رهگذران به گفت وگو می پرداخت. 18
فلسفه دانان اپیكوری و رواقی به او برخورد كردند و با عقایدش 
به مخالفت پرداختند. بعضی از اآنهـــا می گفتند: »این یاوه گو 

چه می خواهد بگوید؟«
دیگران می گفتند: »گویا مبلّغ خدایان بیگانه است.« (زیرا به 
 پس او را گرفته به شورای 

عیسی و رستاخیز بشارت می داد) 19
كوه مریخ بردند و گفتند: »ممكن اســـت ما بدانیم این تعالیم 
 سخنان تو به گوش 

تازه ای كه تو پیشنهاد می كنی چیست؟ 20
 (اآتنی ها 

ما عجیب می اآید. ما می خواهیم معنی اآن را بفهمیم.« 21
و خارجی های ســـاكن اآنجا همه وقت خود را صرف گفت و 

شنود در خصوص عقاید تازه می كردند.)
 پس پولس در میان »شورای كوه مریخ« برخاست و فرمود: 

22

»ای مردم شهر اآتن، من می دانم كه شما در كلّیۀ امور دینی بسیار 
 زیرا وقتی در شهر شما می گشتم و 

دقیق و باریک بین هستید 23
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اآنچه را مورد پرستش شماست مشاهده می كردم، به قربانگاهی 
رسیدم كه بر اآن نوشته شـــده بود 'تقدیم به خدای ناشناخته.' 
من همان كسی را كه شما می پرستید اّما نمی شناسید به شما 
 اآن خدایی كه دنیا و اآنچه در اآن است اآفرید 

اعلام می كنم. 24
و صاحب اآسمان و زمین است در معابد ساخته شده به دست 
 و به چیزی كه اآدمیان با دستهای خود 

انسان ساکن نیست 25
برای او فراهم نمایند نیازی ندارد، زیرا خداســـت كه نفس و 
 او جمیع 

حیات و همه چیز را به جمیع اآدمیان می بخشـــد. 26
ملل را از نسل یک انسان اآفرید تا در تمام سطح زمین ساكن 
شـــوند و برای اآنان زمانی را مقّرر فرمود و برای مرز و بومشان 
 تا خدا را بجویند و كوركورانه پی او 

حدودی معّین كـــرد، 27
بگردند تا شـــاید او را بیابند و حال اآنكـــه او از هیچ یک از ما 

دور نیست،
'زیرا در او زندگی می کنیم و در او حركت و هستی   28  

داریم.'

چنانکه بعضی از شاعران خودتان گفته اند:
'ما نیز فرزندان او هستیم.'

 پس چون همۀ ما فرزندان خدا هستیم نباید گمان كنیم كه 
29

ذات الهی مانند پیکره ای از طلا و نقره و ســـنگ است كه با 
 خدا دوران جهالت را 

هنر و مهارت اآدمی تراشیده می شود. 30
نادیده گرفت، اّما اكنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید، 
 زیرا روزی را معّین فرمود كه جهان را با راستی و درستی به 

31

وسیلۀ شخصی كه برگزیدۀ خود اوست داوری فرماید و برای 
اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده كرد.«

 وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند 
32

عّده ای او را مسخره كردند ولی عّده ای گفتند: »خوب، دربارۀ 
این چیزها در فرصت دیگر به ســـخن تو گوش خواهیم داد.« 
 چند نفر از جمله 

 به این ترتیب پولس شورا را ترک كرد. 34
33

دیونیسوس كه عضو اآن شورا بود و زنی به نام دامرس و چند 
تن دیگر به او گرویدند و ایمان اآوردند.

پولس در قرنتس

 پس از این پولس اآتن را ترک كرد و رهسپار قرنتس 18  
 و در اآنجا با مردی یهودی به نام اكیلا كه از 

شد 2
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اهالی پنطس بود اآشنا شد. اكیلا به همراه همسر خود پرسكله 
تازه از ایتالیا به قرنتس اآمده بود، زیرا كلودیوس قیصر حكم كرده 
بود كه همۀ یهودیان از روم بیرون بروند. پولس نزد اآنان رفت 
 و چون مانند ایشان کارش خیمه دوزی بود، همان جا ماند و 

3

 او همچنین در روزهای سبت در كنیسه 
با هم كار می کردند. 4

صحبت می کرد و می کوشید كه یهودیان و یونانیان را متقاعد 
 وقتی که سیلاس و تیموتاؤس از مقدونیه اآمدند پولس 

ســـازد. 5
همۀ وقت خود را وقف اعلام پیام خدا نمود و برای یهودیان 
 و اّما 

دلیل می اآورد كه عیسی همان مســـیح موعود اســـت. 6
چون عّده ای از یهودیان با او مخالفت و نسبت به او بد زبانی 
می  نمودند، او دامن ردای خود را تكان داد و به ایشان گفت: 
»خون شما به گردن خودتان است. من از اآن مبّرا هستم و از 
 پس اآنان را ترک كرد 

این پس نزد غیر یهودیان خواهم رفت.« 7
و برای اقامت به خانۀ یک غیر یهودی به نام تیتوس یوستس كه 
مردی خداپرست بود رفت. خانۀ او در جنب كنیسۀ یهودیان 
 كرســـپس كه سرپرست كنیسه بود در این موقع با 

واقع بود. 8
تمام اهل خانه اش به خداوند ایمان اآورد. به علاوه، بســـیاری 
از اهالی قرنتس كه به پیام خدا گوش می دادند، ایمان اآوردند 
 یک شب خداوند در رؤیا به پولس گفت: 

و تعمید گرفتند. 9
»هیچ واهمه ای نداشته باش، به تعالیم خود ادامه بده و دست 
 زیرا من با تو هستم و هیچ کس قادر نخواهد 

از كار بر ندار. 10
بود به تو اآزاری برســـاند و در این شـــهر افراد بسیاری هستند 
 به این سبب پولس مّدت یک 

كه متعلّق به من می باشـــند.« 11
سال و شـــش ماه در اآنجا ماند و كلام خدا را به ایشان تعلیم 
 اّما هنگامی که غالیون به ســـمت فرماندار رومی در 

می داد. 12
یونان مأمور خدمت شـــد، یهودیان دسته جمعی بر سر پولس 
 و گفتند: »این شخص مردم 

ریخته او را به دادگاه كشیدند 13
را وامی دارد كه خدا را با روشـــهایی كه برخلاف قانون است 
 پولس هنوز حرفی نزده بود كه غالیون خطاب 

پرستش نمایند.« 14
به یهودیان گفت: »ای یهودیان، اگر جـــرم و جنایتی در بین 
 اّما چون این 

باشد، البتّه باید به اّدعاهای شما گوش بدهم. 15
مسائل مربوط به كلمات و عناوین و القاب و شریعت خودتان 
می باشد، باید خودتان اآن را حل و فصل نمایید. من مایل نیستم 
 سپس اآنان را از دادگاه بیرون 

در چنین اموری قضاوت كنم.« 16
 در این موقع اآنها سوســـتانیس را كه سرپرست كنیسه 

كرد. 17
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بود گرفتند و در جلوی مســـند قاضی كتک زدند، اّما غالیون 
توّجهی به این جریان نداشت.

بازگشت پولس به انطاکیه

 پولس مّدتی در اآنجا ماند و سرانجام با ایماندارن خداحافظی 
18

كرد و با كشتی عازم سوریه شـــد و پرسكله و اكیلا را هم با 
خود برد. در شهر كنخریه پولس نذر كرده سر خود را تراشید. 
 وقتی اآنها به افســـس رسیدند، پولس از همسفران خود جدا 

19

شد و به تنهایی به كنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه پرداخت. 
 از او خواهش كردند كه بیشتر اآنجا بماند اّما او قبول نكرد. 

20

 او از ایشان خداحافظی كرد و گفت: »اگر خدا بخواهد، باز 
21

 وقتی به ساحل 
نزد شما بر می  گردم« و افسس را ترک كرد. 22

قیصریه رسید به اورشلیم رفت و پس از سلام و احوالپرسی با اهل 
 پس از اینكه مّدتی در 

كلیسا به طرف انطاكیه حركت كرد. 23
اآنجا اقامت كرد بار دیگر به راه افتاد و در سرزمینهای غلاطیه 

و فریجیه می گشت و شاگردان را تقویت می کرد.
سفر سوم: آپولس در افسس و قرنتس

 در این هنگام مردی یهودی به نام اآپولس كه متولّد اسكندریه 
24

بود به افسس اآمد. او ناطقی فصیح و به کتاب مقّدس وارد بود. 
 و در طریق خداوند تربیت یافته و پر از شور و شوق روحانی 

25

بود. او حقایق زندگانی عیسی را بدرستی تعلیم می داد اگرچه 
 او در كنیســـه بدون 

فقـــط از تعمید یحیی اآگاهی داشـــت. 26
ترس و واهمه شـــروع به ســـخن گفتن كرد و در اآنجا بود كه 
پرسكله و اكیلا سخنان او را شنیدند و او را نزد خود اآوردند و 
 وقتی 

طریقۀ الهی را با تفصیل بیشتری برایش شرح دادند. 27
می  خواست به یونان سفر كند ایمانداران از او حمایت كردند 
و به ایمانداران در اآن سرزمین نوشتند كه با گرمی از او استقبال 
نمایند و او از موقع ورود خود به اآنجا به کسانی که از راه فیض 
 زیرا در مقابل 

الهی ایمان اآورده بودند، یاری بســـیار نمود؛ 28
همه با كوشش بسیار بی اساس بودن اّدعاهای یهودیان را ثابت 
می کرد و با استفاده از کتاب مقّدس دلیل می اآورد كه عیسی، 

همان مسیح موعود است.
پولس در افسس

 در اآن زمان كه اآپولس در شـــهر قرنتس بود، پولس 19  
در نواحی داخلی اآن استان مسافرت می کرد تا به 
 از اآنان 

افسس رسید و در اآنجا با تعدادی شاگرد برخورد كرد. 2
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پرسید: »اآیا وقتی ایمان اآوردید، روح القدس را یافتید؟« اآنها در 
پاسخ گفتند: »خیر، ما حتّی خبر هم نداشتیم كه روح القدسی 
 پولس به ایشان گفت: »پس چه نوع تعمیدی 

وجود دارد.« 3
 پولس فرمود: »تعمیدی كه 

گرفتید؟« گفتند: »تعمید یحیی.« 4
یحیی می داد، نشـــانۀ توبه بود و در ضمـــن به مردم می گفت 
كه به اآن شخصی كه بعد از او می اآید، یعنی به عیسی، ایمان 
 وقتی اآنها این را شنیدند به نام عیسی خداوند تعمید 

بیاورند.« 5
 و هنگامی که پولس بر سر اآنان دست نهاد، روح القدس 

گرفتند 6
بر اآنان نازل شد و به زبانها صحبت كرده و نبّوت می  نمودند. 
 پولس به 

 این مردان جمعـــاً در حدود دوازده نفر بودنـــد. 8
7

كنیســـه رفت و مّدت ســـه ماه در اآن شهر با شـــهامت تمام 
صحبت می کرد و با استدلال گفت وگو می  نمود و می کوشید 
 اّما 

كه شـــنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد. 9
عّده ای از اآنان سنگدل بودند و ایمان نمی اآوردند و برعکس، 
از طریقۀ الهی نزد مردم بدگویی می کردند. بنابراین پولس از 
اآنان كناره گیری كرد و شاگردان را به جای دیگری برد و همه 
روزه در تالار ســـخنرانی طیرانس مجلس بحثی برپا می کرد. 
 این برنامه به مّدت دو ســـال ادامه داشت و نتیجۀ اآن این 

10

شد كه جمیع ســـاكنان استان اآســـیا اعم از یهودی و یونانی 
پیام خداوند را شـــنیدند.

پسران اسیکوا

 به 
 خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان می داد. 12

11

طوری که مردم دستمالها و پیش بندهایی را كه با بدن پولس 
تماس یافته بود، می بردند و بر بدن مریضان می گذاشـــتند و 
اآنان از امراض خود شفا می یافتند و ارواح پلید از اآنان خارج 
 اّما در این زمان عّده ای از جنگیران دوره گرد 

می گشـــت. 13
یهودی در صدد براآمدند، كه با ذكر نام عیسی خداوند ارواح 
پلید را اخراج نمایند. اآنان چنین می گفتند: »تو را به عیسایی 
 و هفت نفر از 

كه پولس بشارت می دهد قســـم می دهم.« 14
پسران شخصی به نام اسكیوا، كه یكی از سران كاهنان بود، 
 اّما روح پلید پاسخ داد: »من 

این روش را به كار می بردند. 15
عیســـی را می شناسم و دربارۀ پولس اطّلاع دارم اّما شما چه 
 مردی كه روح پلید داشـــت، با چنان قدرتی به 

کاره اید؟« 16
اآنان حمله كرد كه همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از اآن 
 این موضوع به گوش همۀ ساكنان افسس 

خانه فرار كردند. 17
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اعم از یهودی و یونانی رسید و همه را به وحشت انداخت 
و نام عیسی خداوند در میان ایشـــان بیشتر مورد احترام قرار 
 عّدۀ زیادی از کســـانی که ایمان اآورده بودند پیش 

گرفت. 18
اآمدند و اعتراف كردند، كه قبل از اآن به جادوگری مشغول 
 و عّدۀ کثیری از ســـاحران کتب جادوگری خود را 

بودند 19
جمع كردند و پیش مردم ســـوزانیدند. كتابهـــا را كه قیمت 
گذاشتند، معلوم شد كه ارزش اآنها برابر پنجاه هزار سّکۀ نقره 
 به این ترتیب كلام خداوند منتشـــر می شـــد و قدرت 

بود. 20
بیشـــتری می یافت.

شورش در افسس

 پس از این وقایـــع پولس تصمیم گرفت، كه از مقدونیه و 
21

یونان دیدن نماید و از اآنجا به اورشلیم برود. او گفت: »بعد 
 پس دو نفر از 

از رفتن به اآنجا شـــهر روم را هم باید ببینم.« 22
دستیاران خود یعنی تیموتاؤس و ارسطوس را به مقدونیه فرستاد 
 در این 

و خود او مّدت بیشتری در استان اآسیا اقامت نمود. 23
روزها سر و صدای زیادی دربارۀ این طریقه در افسس بلند شد. 
 در اآنجا شخصی بود به نام دیمیتریوس نقره ساز، كه تصاویر 

24

نقره ای از بتكدۀ اآرتمیس (دیانا) می ساخت و به این وسیله برای 
 پس او 

صنعتگران شغل خوب و مفیدی فراهم ساخته بود. 25
انجمنی مركب از اآنان و همچنین صاحبان حرفه های مشـــابه 
تشكیل داد و خطاب به ایشان گفت: »ای اآقایان، می دانید كه 
 و به طوری 

سعادت زندگی ما وابسته به این صنعت است 26
که می  بینید و می شنوید این پولس با تبلیغات خود نه فقط در 
شهر ما افسس، بلكه تقریباً در سرتاسر استان اآسیا عّدۀ فراوانی 
را به طرف خود كشیده و منحرف ســـاخته است و می گوید 
كه چیزهای ساخته شده به دست انسان به هیچ وجه خدایان 
 پس خطر تنها در این نیست كه شغل ما از اعتبار 

نیســـتند. 27
بیفتد بلكه این خطر هم هست كه پرستشگاه الهۀ ما اآرتمیس 
بی ارزش گردد و طولی نخواهد كشـــید كه عظمت خود الهه 
كه مورد پرستش تمام مردم استان اآسیا و سراسر جهان است، 
 وقتی اآنها این را شـــنیدند غضبناک گشتند و 

از بین برود.« 28
 شهر به هم 

فریاد می زدند: »بزرگ است اآرتمیس افسسیان.« 29
ریخت و مردم غایوس و اَِرْسَترُخس را که از اهالی مقدونیه و از 
همراهان پولس بودند دستگیر كردند و كشان كشان به تماشاخانۀ 
 پولس می  خواست كه با جمعّیت روبه رو شود، 

شهر بردند. 30

کارهاى رسوالن 19   



2038

 حتّی عّده ای از بزرگان استان اآسیا 
اّما ایمانداران نگذاشتند. 31

كه با پولس رفاقت داشتند، نزد او فرستاده و اصرار كردند كه 
 در این 

در تماشـــاخانه شـــهر جان خود را به خطر نیندازد. 32
میان دســـته ای یک چیز می گفتند و دســـته ای چیز دیگر، زیرا 
اآن جماعت بسیار اآشفته بود و اغلب اآنان اصلاً مقصود جمع 
 اّما عّده ای گمان بردند اسكندر 

شدن خود را نمی دانستند. 33
مسئول است، چون یهودیان او را به جلوی جمعّیت فرستاده 
بودند. پس او با اشارۀ دســـت از مردم خواست، كه ساكت 
باشند و سعی او این بود كه در نزد اآن جماعت دفاع نماید. 
 اّما وقتی مردم فهمیدند كه اسكندر یهودی است، همه با یک 

34

صدا به مّدت دو ساعت پشت سرهم فریاد می زدند: »بزرگ 
 سرانجام شهردار مردم را ساكت 

است اآرتمیس افسسیان.« 35
كرد و گفت: »ای مردان افسس، همه بدون استثناء می دانند 
كه شهر ما افسس، حافظ پرستشگاه اآرتمیس بزرگ و حافظ 
 و 

سنگ مقّدسی است كه از اآســـمان به زمین اآمده است. 36
از اآنجا كه این حقایق غیر قابل انكار اســـت صلاحتان بر این 
 این مردانی كه 

است كه اآرام باشید و ندانسته كاری نكنید. 37
شـــما به عنوان متّهم به اینجا اآورده اید، نه به معبد ما دستبرد 
 پس 

زده اند و نه نســـبت به الهۀ ما سخن كفراآمیز گفته اند. 38
اگر دیمیتریـــوس و همكارانش اّدعایی علیه كســـی دارند، در 
دادگاهها باز است و فرمانداران رومی حاضرند، اآنها می توانند 
 اگر مسائل دیگری 

در اآنجا علیه یكدیگر شـــكایت نمایند. 39
در پیش است، باید در یک جلسه رسمی حل و فصل نمایند. 
 زیرا این خطر در پیش است كه به خاطر كار امروز متّهم به 

40

اخلالگری شویم. درحالی که هیچ دلیلی برای اآن وجود ندارد 
 این را 

و هیچ جوابی هم برای توجیه این شـــورش نداریم.« 41
گفت و حاضران مجلس را مرّخص كرد.

مسافرت پولس به مقدونیه و یونان

 همین که ســـر و صداها خوابید، پولس به دنبال 20  
شاگردان فرستاد و پس از تشویق اآنان خداحافظی 
 او در اآن نواحی می گشـــت و 

كـــرد و عازم مقدونیه شـــد. 2
همه جا با ســـخنان خود به شـــاگردان دلگرمـــی می داد و به 
 پس از سه ماه اقامت در اآنجا، 

این ترتیب به یونان رسید. 3
هنگامی که خواســـت با كشتی به سوریه برود، یهودیان علیه 
او توطئـــه چیدند. بنابراین او تصمیـــم گرفت از راه مقدونیه 
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 همراهان او عبارت بودند از ســـوپاترس بیریه ای 
بازگـــردد. 4

و اَِرْســـَترُخس و ســـكندس تســـالونیكی و غایوس دربه ای و 
تیموتاؤس و تیخیكاس و تروفیمس كه از اهالی اســـتان اآسیا 
 اینها زودتر از ما رفتند و در شـــهر ترواآس در انتظار 

بودند. 5
 خود ما پس از روزهای عید فطیر از فیلیپی سوار 

ما ماندند. 6
كشتی شدیم و پنج روز بعد در بندر ترواآس به اآنان رسیدیم 

و یـــک هفتـــه در اآنجـــا ماندیـــم.
آخرین بازدید پولس از تروآس

 در شب یكشـــنبه وقتی ما برای پاره كردن و خوردن نان 
7

دور هم جمع شدیم، پولس به علّت اآنكه روز بعد عازم سفر 
بود، بـــه تفصیل برای اآنـــان صحبت كرد و تا نصف شـــب 
 در بالا خانـــه ای كه ما در اآن 

به ســـخنان خود ادامه داد. 8
 جوانی به 

جمع شده بودیم، چراغهای زیادی روشـــن بود. 9
نام افتیخس جلوی پنجره نشســـته بود و همین طور كه پولس 
صحبت می کرد رفتـــه رفته خوابش گرفـــت، بالاخره خواب 
کاملاً بر او غالب شد و از طبقۀ سوم به زیر افتاد و وقتی او 
 پولس پایین رفت و خود را روی او 

را برداشتند مرده بود. 10
انداخت و او را در اآغوش گرفت و به اآنان گفت: »ناراحت 
 پس پولس دوباره بالا رفت 

نباشید، او هنوز زنده اســـت.« 11
و نان را پـــاره كرد و خورد. و پس از گفت وگوهای بســـیار 
كه تا سپیدۀ صبح به طول انجامید پولس شهر را ترک كرد. 
 و اآنان اآن جوان را زنده به خانه بردند و خاطر همه از این 

12

بابت کاملاً راحت شـــد.
سفر دریایى از تروآس به میلیتس

 ما قبل از دیگران به طرف كشتی رفتیم، و به طوری که، 
13

پولس قبلاً قرار گذاشته بود به ســـوی اَسس حركت كردیم تا 
در اآنجا پولس را ســـوار كنیم. زیرا او قصد داشـــت كه از راه 
 وقتی پولس در اَسس به ما ملحق شد، 

خشكی به اآنجا برود. 14
 روز بعد 

او را سوار كشتی نمودیم و به بندر میلیتس اآمدیم. 15
از دریا به مقابل جزیرۀ خیوس رسیدیم و در روز دوم از اآنجا به 
جزیره ساموس رفتیم. فردای اآن روز وارد بندر میلیتس شدیم، 
 زیرا پولس تصمیم گرفته بود، كه از كنار افسس عبور نماید 

16

تا از اتلاف وقت در استان اآسیا جلوگیری شود زیرا او اشتیاق 
بسیار داشـــت كه در صورت امكان قبل از روز پنتیكاست در 

اورشلیم باشد.
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در برخی از نسخه های قدیمی نوشته شده خدا. 

خداحافظى پولس با رهبران کلیساى افسس

 پولس از میلیتس پیامی به افسس فرستاد و رهبران كلیسا را 
17

 وقتی اآنها رسیدند به اآنان گفت: »شما می دانید كه 
فراخواند. 18

از اولین روزی كه من به استان اآسیا پا گذاشتم، در تمام اوقاتی 
 یعنی با كمال تواضع و 

كه با شما بودم چگونه رفتار نمودم. 19
با اشکها و زحماتی كه به وسیلۀ دسیسه های یهودیان برای من 
 شما 

پیش می اآمد، مانند یک غلام خداوند را خدمت كردم. 20
می دانید كه من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز مضایقه 
نكردم. من پیام را به شـــما رساندم و شـــما را پیش مردم، در 
 من به یهودیان و یونانیان اخطار كردم 

خانه هایتان تعلیم دادم. 21
كه اآنها باید از گناهان خود توبه كنند و به خدا روی اآورند و 
 اكنون در بندگی 

به خداوند ما عیســـی ایمان داشته باشند. 22
روح القدس در راه اورشلیم هستم و از اآنچه به سرم خواهد اآمد 
 جز اینكه روح القدس در هر شـــهر به طور 

چیزی نمی دانم. 23
اآشكار مرا مطّلع می ســـازد، كه حبس ها و سختی ها در انتظار 
 اّما ادامۀ زندگی برای من اآن قدر ارزش ندارد كه 

من است. 24
نگران جان خود باشم. تنها اآرزوی من این است كه مأموریت 
خود را انجام دهم و خدمتی را كه عیسی خداوند به من سپرده 

بود، یعنی اعلام مژدۀ فیض خدا به پایان برسانم.
 »و اكنون خاطر جمع هستم كه هیچ یک از شما كه برای 

25

اعلام پادشاهی خدا با شما رفت و اآمد داشته ام، دیگر روی مرا 
 بنابراین امروز به شما می گویم: اگر كسی از 

نخواهد دید. 26
 زیرا برای اعلام جمیع 

شما هلاک شود من مسئول نیستم، 27
 مواظب 

مقاصد الهی به شما از هیچ كاری كوتاهی نکرده ام. 28
خود و مواظب اآن گلّه ای باشید كه روح القدس شما را به نظارت 
اآن برگزیده است و چون شبانان، كلیسایی را كه خداوند* با 
 من می دانم كه بعد 

خون خود خریده اســـت پرورش دهید. 29
از رفتن من گرگهای دّرنده به میان شـــما خواهند اآمد، كه به 
 و حتّی در میان خود شما افرادی 

گلّه ترّحمی نخواهند كرد. 30
پیدا خواهند شد كه حقیقت را تغییر داده، پیروانی را به دنبال 
 پس اآگاه باشید و فراموش نكنید كه 

خود خواهند كشـــید. 31
چگونه دایماً مّدت سه سال روز و شب شما را تعلیم دادم و 

برای شما اشک ریختم.
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 »اكنون شما را به خدا و كلام فیض بخش او می سپارم. 
32

كلامی كه قادر است شـــما را بنا كند و بركاتی را كه میراث 
 من به پول یا لباس 

مقّدسان اوست، به شـــما عطا فرماید. 33
 خودتان می دانید كه با این دستها 

كسی چشـــم ندوخته ام. 34
زحمت کشیده ام و نیازمندیهای خود و همراهانم را تأمین کرده ام. 
 من عملاً به شما نشان داده ام كه ما باید زحمت بكشیم و 

35

ناتوانان را یاری نماییم. و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته 
باشیم كه فرمود: »دادن از گرفتن فرخنده تر است.«

 وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید، با همۀ اآنان 
36

 همه با صدای بلند گریه می کردند و او 
زانو زد و دعا كرد. 37

 اآنچه بیش از هر چیز 
را در اآغوش می گرفتند و می بوسیدند. 38

اآنان را غمگین می ساخت این بود که پولس گفته بود دیگر اآنها 
روی او را نخواهند دید. پس او را تا كشـــتی بدرقه نمودند.

سفر پولس به اورشلیم

 ما از اآنان خداحافظی كرده اآنجا را ترک نمودیم و 21  
از راه دریا یكسره به جزیرۀ كاس اآمدیم و روز بعد 
به بندرگاه جزیره رودس وارد شـــدیم و از اآنجا به پاترا رفتیم. 
 در  اآنجا كشـــتی ای دیدیم كه عازم فینیقیه بود، پس سوار اآن 

2

 همین که قبرس از دور نمایان شد، 
شدیم و حركت كردیم. 3

ما از طرف جنوب اآن گذشتیم و به سفر خود به سوی سوریه 
ادامه دادیم و در بندر صور لنگر انداختیم. زیرا قرار بر این بود 
 در  اآنجا ایمانداران را 

كه بار كشـــتی را در اآنجا خالی كنند. 4
پیدا كردیم و هفت روز نزد اآنان ماندیم. اآنها با الهام روح خدا 
به پولس اصرار كردند، كه از رفتن به اورشلیم منصرف شود. 
 و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش 

5

گرفتیم و جمیع اآنان با زنها و بّچه هایشان ما را تا خارج شهر 
 و 

بدرقه كردند. اآنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا كردیم 6
با یكدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما ســـوار كشتی شدیم، 

اآنان به خانه های خود بازگشتند.
 از صور به سفر دریایی خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس 

7

رسیدیم. در اآنجا ایماندران را ملاقات نمودیم و روزی را با اآنان 
 روز بعد اآنجا را ترک كرده به قیصریه اآمدیم 

به ســـر اآوردیم. 8
و به خانه فیلیُپس مبشر كه یكی از اآن هفت نفری بود كه در 
 فیلیُپس 

اورشلیم انتخاب شده بودند، رفتیم و نزد او ماندیم. 9
 پس از 

چهار دختر باكره داشت كه همگی نبّوت می کردند. 10
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چند روز یک نفر نبی به نام اآكابوس از یهودیه به اآنجا رسید. 
 او نزد ما اآمد و كمربند پولس را برداشـــت و دســـت و پای 

11

خود را با اآن بست و گفت: »اآنچه روح القدس می گوید: این 
است كه یهودیان مقیم اورشلیم، صاحب این كمربند را این طور 

خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد.«
 وقتی این را شنیدیم، هم ما و هم اهالی اآن شهر به پولس 

12

 اّما 
التماس نمودیم كه از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید. 13

پولس در جواب گفت: »این چه كاری است كه شما می کنید؟ 
چرا با اشـــكهای خود دل مرا می شكنید؟ من نه فقط حاضرم 
زندانی شوم، بلكه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند 

بمیرم.«
 چون سخنان ما در او اثری نكرد، دست برداشتیم و گفتیم: 

14

»باشد! هرچه خداوند می خواهد همان بشود.«
 بعد از چند روز ما بار سفر خود را بستیم و عازم اورشلیم 

15

 چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی 
شدیم. 16

كردند و ما را به خانۀ مناسون كه اهل قبرس و یكی از ایمانداران 
اّولیه بود، بردند.

دیدار پولس از یعقوب

 وقتی به اورشلیم رسیدیم ایمانداران با گرمی از ما استقبال 
17

 روز بعد پولس به اتّفـــاق ما به دیدن یعقوب رفت 
كردنـــد. 18

 پس از سلام و 
و تمام رهبران كلیسا اآنجا حضور داشـــتند. 19

احوالپرســـی، پولس از كارهایی كه خدا به وســـیلۀ او در میان 
 اآنان 

ملل غیر یهود انجام داده بود گزارش كاملی به اآنها داد. 20
وقتی این را شنیدند خدا را ســـتایش كردند و سپس به پولس 
گفتند: »ای برادر، همان طور كه می بینی هزاران نفر از یهودیان 
ایمان اآورده اند و همۀ اآنها نســـبت به شـــریعت تعّصب بسیار 
 در میان اآنان شـــایع شده اســـت كه تو به یهودیانی 

دارند. 21
كه در كشورهای بیگانه سكونت دارند، تعلیم می دهی كه از 
شریعت موســـی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نكنند و 
 تكلیف چیست؟ اآنان حتماً 

دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. 22
 پس هرچه به تو می گوییم، 

از اآمدن تو باخبر خواهند شد. 23
 تو 

انجام بده. در اینجا چهار نفر هستند كه نذری نموده اند. 24
همراه اآنان برو و به اتّفاق اآنها مراســـم تطهیر را به جای بیاور 
و مخارج ایشـــان را هم قبول كن تا اآنها بتوانند سرهایشان را 
بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید كه در این شایعات 
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هیچ حقیقتی وجود ندارد بلكه برعکس، تو هم مطابق شریعت 
 و اّما در خصوص غیر یهودیانی كه ایمان 

زندگی می کنی. 25
اآورده اند، ما قبلاً حكم خود را كتباً به اطّلاع اآنها رسانده ایم تا 
از خوردن غذاهایی كه به ُبتها تقدیم می گردد، خون، گوشت 

حیوان خفه شده و از زنا پرهیز كنند.«
 پس روز بعد پولس اآن چهـــار نفر را همراه خود برد و به 

26

اتّفاق اآنان مراسم تطهیر را بجا اآورد و بعد از اآن وارد معبد بزرگ 
شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را، كه در اآخر اآن باید برای 

هر یک از اآنان قربانی گذرانیده شود، اعلام نمود.
بازداشت پولس در معبد بزرگ

 هنوز دوره هفت روزه تطهیر به پایان نرسیده بود كه بعضی 
27

از یهودیان مقیم استان اآســـیا پولس را در معبد بزرگ دیدند. 
 و فریاد زدند: 

اآنان مردم را تحریک كردند و پولس را گرفتند 28
»ای مردان اســـرائیلی كمک كنید، این همان كسی است كه 
در همه جا برضد قوم ما و شریعت موســـی و این مكان تعلیم 
می دهد و از اآن گذشته یونانیان را نیز به این معبد بزرگ اآورده و 
 (اآنان قبلاً تروفیمس 

این مكان مقّدس را ناپاک كرده است.« 29
از اهالی افســـس را همراه پولس در شـــهر دیده بودند و تصّور 

می کردند كه پولس او را به معبد بزرگ اآورده است.)
 تمام شهر شلوغ شد، مردم هجوم اآوردند و پولس را گرفته 

30

از معبد بزرگ بیرون كشیدند و فوراً درهای معبد بزرگ بسته 
 وقتی مردم در صدد قتل او بودند، به فرمانده هنگ 

شـــد. 31
رومی خبر رسید كه همۀ ســـاكنان اورشلیم شورش کرده اند. 
 او بی درنگ با ســـربازان و افســـران خود به سوی جمعّیت 

32

شتافت. وقتی یهودیان فرمانده و سربازان را دیدند از زدن پولس 
 در این موقع ســـرهنگ به پولس نزدیک 

دست برداشـــتند، 33
شد و او را دستگیر ساخت و دستور داد كه او را با دو زنجیر 
ببندند. اآنگاه او پرسید: »این مرد كیست و چه خطایی كرده 
 بعضی از اآنان با صدای بلند یک چیز می گفتند و 

است؟« 34
بعضی ها چیز دیگر و چون به علّت جنجال بســـیار نتوانست 
از حقیقت امر مطّلع شـــود، فرمان داد كه او را به سربازخانه 
 وقتی به پلّه های پادگان رسیدند، سربازان به سبب 

ببرند. 35
خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانه های خود حمل 
 زیرا مردم به دنبال اآنان افتاده و دایماً فریاد می زدند: 

كنند 36
»او را بكشـــید.«
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دفاع پولس

 هنوز وارد سربازخانه نشده بودند كه پولس رو به سرهنگ كرد و 
37

پرسید: »اجازه می دهی چیزی بگویم؟« سرهنگ پاسخ داد: »تو یونانی 
 پس تو اآن مصری ای نیستی كه چندی پیش فتنه ای 

هم می دانی؟! 38
 پولس گفت: 

برپا كرد و چهارهزار اآدمكش را با خود به بیابان برد.« 39
»من یهودی هستم، اهل شهر طرسوس قیلیقیه و تبعۀ یک شهر بزرگ 
و مهم هستم. خواهش می کنم اجازه بده تا با مردم صحبت كنم.« 
 وقتی فرمانده به او اجازه داد، او بالای پلّه ایستاد و با بلند كردن 

40

دست خود از جمعّیت خواست ساكت باشند و همین که کاملاً  
ساكت شدند، به زبان عبری خطاب به اآنان چنین گفت:

 »ای برادران و پدران، به دفاعی كه هم اكنون به 22  
 وقتی اآنها 

عرض شما می رسانم توّجه فرمایید.« 2
دیدند پولس به زبان عبری با ایشان صحبت می کند ساكت تر 

شدند و گوش دادند. پولس ادامه داد و گفت:
 »من یک نفر یهودی از اهالی طرسوس قیلیقیه هستم. ولی در 

3

این شهر در خدمت غمالائیل پرورش یافتم و شریعت اآبا و اجدادی 
خود را به دقّت اآموختم و همین طور كه شـــما امروز نسبت به 
 و تا سرحد مرگ 

خدا غیور و متعّصب هستید، من هم بودم. 4
پیروان این طریقه را اآزار می رسانیدم و اآنان را، چه مرد و چه زن 
 كاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود 

به زندان می انداختم. 5
شاهد هستند، زیرا ایشان نامه هایی به برادران یهودی در دمشق 
نوشتند و مرا به اآنها معرّفی كردند. پس من به طرف دمشق رفتم 

تا مسیحیان را دست بسته، برای تنبیه به اورشلیم بیاورم.
سخنان پولس دربارة ایمان خود به مسیح

 »اّما وقتی در راه بودم، در حوالی دمشق نزدیک ظهر ناگهان 
6

 من به زمین افتادم 
نور عظیمی از اآسمان به اطراف من درخشید. 7

و صدایی شنیدم كه می گفت: 'ای شائول، شائول، چرا بر من 
 پرسیدم: 'ای خداوند، تو كیستی؟' پاسخ داد: 

جفا می کنی؟' 8
 همراهان من 

'من عیسای ناصری هستم كه از تو جفا می بینم.' 9
نور را می دیدند اّما صدای كسی را كه با من صحبت می کرد، 
 من عرض كردم: 'خداوندا چه كنم؟' خداوند به 

نمی شنیدند. 10
من گفت: 'برخیز و به سوی دمشق برو و در اآنجا كارهایی كه 
 چون به علّت 

به تو واگذار می شود به تو گفته خواهد شد.' 11
درخشـــندگی اآن نور من نابینا شده بودم، همراهانم دست مرا 
 در دمشق شخصی به 

گرفتند و مرا با خود به دمشق بردند. 12
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نام حنانیا زندگی می کرد كه مردی خدا ترس، مطیع شریعت، 
 او نزد من اآمد و در كنار من 

و در بین یهودیان نیک نام بود. 13
ایستاد و گفت: 'ای برادر شائول، بینا شو.' كه فوراً بینا شدم 
 او ادامه داده گفت: 'خدای نیاکان ما 

و به او نگاه كـــردم. 14
تو را برگزیده است تا ارادۀ او را درک نمایی و بندۀ عادل او 
 زیرا تو در 

را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی، 15
برابر همۀ جهانیان شاهد او می شوی و به اآنچه دیده و شنیده ای 
 حالا چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید 

شهادت خواهی داد. 16
بگیر و به خدا روی اآور و از گناهان خود پاک شو.'

مأموریت پولس در میان غیر یهودیان

 »وقتی دوباره به اورشـــلیم اآمدم، یک روز در معبد بزرگ 
17

 و در رؤیا عیسی 
دعا می کردم كه به حالت خلسه فرو رفتم 18

را دیدم كه می گفت: 'زود برخیز و اورشلیم را ترک كن. زیرا 
اهالی این شـــهر شهادت تو را دربارۀ من قبول نخواهند كرد.' 
 گفتم: 'خداوندا اینان می دانند كه من همان شخصی هستم 

19

كه مؤمنان تـــو را به زندان می انداختم و در کنیســـه ها اآنان را 
 و وقتی خون اآن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در 

می زدم 20
اآنجا ایستاده بودم و با اآن كار موافقت كردم و مواظب لباسهای 
 اّما او به من فرمود: 'برو، من تو را به جاهای 

قاتلان او بودم.' 21
دور و نزد ملل غیر یهود خواهم فرستاد.'«
پولس و سرهنگ رومى

 جمعّیت تا اینجا به او گوش می دادند، اّما وقتی این جمله 
22

را به زبان اآورد، بار دیگر فریاد كردند: »او را بكشـــید، چنین 
 در همان وقت كه مردم با هیاهو 

كسی نباید زنده بماند.« 23
لباســـهای خود را در هوا تكان می دادند و گرد و خاک بلند 
 ســـرهنگ دســـتور داد، پولس را وارد سربازخانه 

می کردند، 24
نمایند و با تازیانه از او بازجویی كنند تا معلوم شود به چه علّت 
 وقتی او را برای شلاق 

این هیاهو علیه او برپا شده اســـت. 25
زدن بستند، پولس از سروانی كه اآنجا ایستاده بود پرسید: »اآیا 
شـــما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون اآنكه محكوم شـــده 

باشد، بزنید؟«
 وقتی سروان این را شنید، نزد سرهنگ رفت و گفت: »هیچ 

26

می دانی چه می کنی؟ این مرد یكی از اتباع روم است.«
 سرهنگ نزد پولس رفت و از او پرسید: »بگو ببینم، اآیا تو 

27

رومی هستی؟« پولس گفت: »اآری.«
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 سرهنگ گفت: »برای به دست اآوردن این تابعیت من قیمت 
28

گزافی پرداخته ام.« پولس گفت: »اّما من با اآن به دنیا اآمدم.«
پولس در حضور شوراى یهودیان

 پس اآنها که می خواستند از پولس بازجویی كنند، با عجله 
29

از اآنجا دور شدند و سرهنگ هم، كه به دستور او پولس را بسته 
 در روز 

بودند، وقتی فهمید او تبعه روم است، بسیار ترسید. 30
بعد چون سرهنگ می  خواست، علّت موضوع و حقیقت امر 
را بداند، بندهای پولس را باز كرد و دستور داد سران كاهنان 
و شورای یهود تشـــكیل جلسه دهند و سپس پولس را به اآنجا 

اآورد و از او خواســـت در برابر اآنان بایســـتد.

 پولس بـــا دقّـــت به اعضای شـــورا نگاه كرد و 23  
گفت: »برادران، من تا به امروز در حضور خدا 
 در این هنگام حنانیا كاهن 

با وجدانی پاک زندگی کرده ام.« 2
اعظم به کســـانی که در كنار پولس ایستاده بودند، دستور داد 
 پولس به او گفت: »ای دیوار 

كه به دهانش مشـــت بزننـــد. 3
سفید شده، خدا تو را خواهد زد. تو اآنجا نشسته ای كه مطابق 
قانون در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف اآن دســـتور 

می دهی كه مرا بزنند.«
 حاضران گفتند: »به كاهن اعظم خدا اهانت می کنی؟«

4

 پولس گفت: »ای برادران، من نمی   دانســـتم كه او كاهن 
5

اعظم اســـت. می دانم كه تورات می فرماید: 'به پیشـــوای قوم 
خود ناسزا نگو.'«

 وقتی پولـــس فهمیـــد كه بعضی از اآنـــان صدوقی و بعضی 
6

فریسی هستند، با صدای بلند گفت: »ای برادران، من فریسی 
و فریسی  زاده ام و مرا به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان 

در اینجا محاكمه می کنند.«
 با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم 

7

 (صدوقیان منكر روز قیامت و وجود 
به دو دسته تقسیم شدند. 8

فرشته یا روح هستند ولی، فریسیان به وجود اینها اعتقاد دارند.) 
 سر و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از علمای فرقۀ 

9

فریسی برخاسته گفتند: »ما در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. از 
كجا معلوم است كه روح یا فرشته ای با او سخن نگفته باشد«

10 اختلاف زیادتر شد و سرهنگ از ترس اینكه مبادا پولس را 

تكه تکه كنند، فرمان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولس 
را از میان جمعیّت خارج ساخته و به سربازخانه ببرند.
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 در شـــب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود: 
11

»دل قوی دار، چون همان طور كه در اورشلیم دربارۀ من شهادت 
دادی در روم نیز باید چنان كنی«

توطئه علیه پولس

 وقتی روز شـــد، بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و 
12

سوگند یاد كردند كه تا پولس را نكشند به هیچ خوردنی و یا 
 در این توطئه بیش از چهل نفر شركت 

نوشیدنی لب نزنند. 13
 اآنان نزد سران كاهنان و مشایخ رفتند و گفتند: »ما 

داشتند. 14
 بنابراین 

سوگند خورده ایم تا پولس را نكشیم لب به غذا نزنیم. 15
شما و اعضای شورا به بهانۀ اینكه می خواهید در سوابق پولس 
تحقیقات بیشتری نمایید، از سرهنگ تقاضا كنید او را فردا نزد 
شـــما بیاورد. ما ترتیبی داده ایم كه او را قبل از اینكه به اینجا 
 اّما خواهرزادۀ پولس از این توطئه باخبر شد 

برسد، بكشیم.« 16
 پولس یكی 

و به سربازخانه رفت و پولس را مطّلع ساخت. 17
از افسران را صدا زده گفت: »این جوان را نزد سرهنگ ببر، 
 سروان او را نزد 

می خواهد موضوعی را به عرض او برساند.« 18
سرهنگ برد و به او گفت: »پولس زندانی به دنبال من فرستاد 
و تقاضا كرد كه این جوان را نزد شـــما بیاورم. او می خواهد 
 سرهنگ دست او را گرفته به 

موضوعی را به عرض برساند.« 19
كناری كشید و محرمانه از او پرسید: »چه می خواهی بگویی؟« 
 او گفت: »یهودیان نقشه کشیده اند كه از شما تقاضا نمایند 

20

پولس را فردا به شورا ببرید. بهانۀ اآنان این است، كه می خواهند 
 به حرفهای 

در مورد او اطّلاعات دقیقتری به دســـت اآورند. 21
اآنان توّجه نكنید، زیرا بیش از چهل نفر از ایشان در كمین او 
نشسته اند و قسم خورده اند كه تا او را نكشند چیزی نخورند 
و نیاشامند. اآنان اكنون حاضر و اآماده هستند و فقط در انتظار 
 به این ترتیب سرهنگ اآن جوان را 

موافقت شما می باشند.« 22
مرّخص كرد و به او اخطار نمود كه نباید از اطّلاعاتی كه در 

اختیار او گذاشته است کسی باخبر شود.
انتقال پولس به قیصریه

 سپس سرهنگ دو نفر سروان را صدا زد و به اآنها گفت: 
23

»دویست سرباز پیاده و هفتاد ســـواره نظام و دویست نیزه دار 
 و چند 

اآماده كنید تا امشـــب ســـاعت نُه به قیصریه برونـــد 24
اســـب برای پولس حاضر كنید تا به این وســـیله او را سالم به 
 او نامه ای هم به این شرح 

فیلیِكس فرماندار تحویل دهید.« 25
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 »كلودیوس لیســـیاس به حضرت فرماندار فیلیكس 
نوشت: 26

 این مرد را یهودیان گرفته اند و قصد داشتند 
سلام می رساند. 27

او را بكشـــند اّما وقتی فهمیدم كه او یک نفر رومی اســـت، 
من با ســـربازان خود به اآنجا رفته، او را از چنگ ایشان بیرون 
 و از اآنجا كه مایل بودم علّت اتّهام او را بفهمم او را 

اآوردم 28
 اّما متوّجه شدم كه موضوع مربوط 

به شورای ایشان بردم. 29
به اختلاف عقیدۀ اآنها در خصوص شـــریعت خودشـــان است 
و او كاری كه مســـتوجب اعدام یا زندان باشد نكرده است. 
 پس وقتی فهمیدم كه اآنها در صدد سوء قصد نسبت به جان 

30

او هســـتند، بی درنگ او را نزد شما فرســـتادم و به مّدعیان او 
نیز دســـتور داده ام كه دعوی خود را در پیشگاه شما به عرض 
 سربازان طبق دســـتوراتی كه گرفته بودند، پولس 

برسانند.« 31
 فردای 

را تحویل گرفته و او را شبانه به انتیپاترس رسانیدند. 32
اآن روز همه به جز سوارانی كه پولس را تا به مقصد همراهی 
 سواران به محض رسیدن 

می کردند به سربازخانه برگشتند. 33
به قیصریه نامۀ مذكور را بـــه فرماندار تقدیم نموده و پولس را 
 فرماندار وقتی نامه را خواند از پولس 

به او تحویل دادنـــد. 34
پرسید كه اهل كدام استان است و چون فهمید كه اهل قیلیقیه 
 به او گفت: »وقتی مّدعیان تو برسند به دفاع تو گوش 

است 35
خواهم داد.« و فرمـــان داد او را در كاخ هیرودیس تحت نظر 

نگاه دارند.
محاکمه پولس در حضور فیلیِکس فرماندار

 بعد از پنج روز حنانیا كاهن اعظم به اتّفاق چند نفر از 24  
مشایخ و یک وكیل دعاوی به نام تِرتُلُس به قیصریه رسیدند 
 وقتی پولس 

و شكایت خود را علیه پولس به اطلاع فرماندار رسانیدند. 2
را احضار كردند تِرتُلُس شكایت خود را این طور شروع كرد:

»عالیجناب فیلیِكس، با توّجه به اینكه در روزهای زمامداری 
شما و در سایۀ اقدامات ارزنده ای كه برای بهبود وضع ملّت 
ما به عمل اآورده اید، از نعمت امنّیت كامل برخوردار هستیم، 
 وظیفۀ خود می دانیم پیوســـته و در هر جا سپاسگزاری عمیق 

3

 و اّما، برای اینكه زیاد مزاحم 
خود را تقدیم اآن جناب بنماییم. 4

نشـــویم، تقاضا دارم با اآن لطف همیشگی خودتان به عرایض 
 به ما ثابت شده است كه این شخص 

مختصر ما توّجه فرمایید. 5
یک اآشوبگر فاسدی است كه در سراسر عالم میان همۀ یهودیان 
 و 

اختلاف انداخته و سر دســـته بدعت گذاران ناصری است 6
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حتّی سعی می کرد معبد بزرگ پاک ما را اآلوده گرداند. اّما ما 
او را دســـتگیر كردیم. [و می خواستیم، مطابق قانون خودمان 
 ولی لیســـیاس فرمانده اآمـــد و با زور او را از 

محاكمه كنیم. 7
 و به مّدعیان او دستور داد به حضور شما 

دســـت ما گرفت 8
بیایند.] اگر خود شما از او بازجویی نمایید، حقیقت اّدعای 
 یهودیان تمام حرفهای تِرتُلُس 

ما برایتان روشن خواهد شد.« 9
را در این باره تأیید كردند.

دفاع پولس در حضور فلیکس

 وقتی فرماندار به پولس اشاره كرد او به این اتّهامات جواب 
10

داده گفت:
»با اطّلاع از اینكه شما سالیان درازی است كه بر این ملّت 
دادگستری می کنید، با اطمینان خاطر در حضور شما از خود 
 حقیقت امر بر شـــما معلوم خواهد شـــد. از 

دفاع می کنم. 11
روزی كه من به زیارت اورشلیم رفته بودم، بیش از دوازده روز 
 و هیچ کس مرا ندیده است كه در معبد بزرگ و یا 

نمی گذرد 12
در کنیسه ها و یا در داخل شهر با کسی مباحثه كنم و یا مردم 
 برای اثبات اتّهاماتی كه علیه من 

را به گرد خود جمع نمایم. 13
 اّما در حضور 

می اآورند، هیچ گونه مدركی در دست ندارند. 14
شما اعتراف می کنم كه در پرستش خدای پدرانمان، طریقه ای 
را كه اآنان بدعت می خوانند پیروی می نمایم. من به هرچه در 
 من همان 

تورات و نوشته های انبیا اآمده است، اعتقاد دارم. 15
امیدی را به خدا دارم كه خود اینها دارند و اآن این است كه هم 
 بنابراین با 

برای نیكان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. 16
چنین امیدی، نهایت كوشش خود را می کنم كه در همۀ احوال 

در برابر خدا و انسان وجدان اآسوده ای داشته باشم.
 »من پس از ســـالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای 

17

 در معبد بزرگ پس از 
ملّت خود ببـــرم و قربانی بگذرانـــم. 18

انجام مراسم تطهیر مشغول این كارها بودم، نه جمعّیتی به دور 
 كه چند تن 

من جمع شده بود و نه اغتشاشـــی در كار بود 19
از یهودیان استان اآســـیا مرا در اآنجا دیدند و به نظر من ایشان 
هم باید در اینجا نزد شـــما حاضر شوند تا اگر از من شكایتی 
 یا اینها بگویند كه وقتی 

دارند، خودشان اآن را اظهار نمایند، 20
 جز 

در حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی از من سر زده 21
اینكه در میان اآنان با صدای بلند گفتم: 'من به خاطر ایمان و 

امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاكمه می شوم.'«
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زندانى شدن پولس در قیصریه

 فیلیِكس كه خودش از این طریقه اطّلاع كاملی داشـــت، 
22

محاكمه را بـــه تعویق انداخت و گفت: »مـــن فتوای خود را 
 و به یک سروان 

موكول به اآمدن سرهنگ لیسیاس می کنم.« 23
دستور داد، كه پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه ای او را اآزاد 
بگذارد و مانع اآمد و رفت دوستان او كه برای رفع احتیاجاتش 
 چند روز بعد فیلیكس با دروسله، همسر 

می اآمدند نشـــود. 24
خود كه زنی یهودی بود، به اآنجا اآمد و دنبال پولس فرستاد و 
 اّما 

به سخنان پولس دربارۀ ایمان به مسیح عیسی گوش داد. 25
وقتی دنبالۀ سخن به نیكویی، پرهیزكاری و داوری اآینده كشیده 
شد، فیلیِكس هراسان شد و اظهار داشت: »عجالتاً كافی است، 
هرگاه فرصت مناسبی دست دهد، باز هم دنبال تو می فرستم.« 
 در عین حال از پولس توقّع پول داشت و به همین دلیل غالباً 

26

 پس از دو 
او را احضار می کـــرد و با او گفت وگو می  نمود. 27

سال پركیوس فستوس جانشین فیلیِكس گردید. فیلیِكس چون 
می  خواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پولس را همچنان 

در زندان نگه داشت.
دادخواهى پولس

 فســـتوس ســـه روز بعد از اآنكه زمـــام امور را در 25  
دســـت گرفت، از قیصریـــه به اورشـــلیم رفت. 
 سران كاهنان و رهبران یهود اتّهامات و دعاوی خود را علیه 

2

 كه به 
پولس به اطّلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا كردند 3

اآنان لطفی نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد. اآنان در كمین 
 فســـتوس پاسخ داد: 

بودند تا بین راه او را به قتل برســـانند. 4
»پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من بزودی به اآنجا 
 بنابراین كسانی از شما كه برایشان مقدور است 

برمی  گردم. 5
با من به اآنجا بیایند و چنانچه این شخص خطایی كرده است، 
 فستوس در حدود هشت یا ده 

علیه او اقامۀ دعوی نمایند.« 6
روز در اورشلیم به سر برد و سپس به قیصریه بازگشت. روز بعد 
 وقتی 

در دادگاه حضور یافت و دستور داد پولس را اآوردند. 7
پولس وارد شد، یهودیانی كه از اورشلیم اآمده بودند دور او را 
گرفتند و اتّهامات سختی علیه او بیان كردند كه قادر به اثبات 
 پولس از خود دفاع كرده گفت: »من نه نسبت 

اآنها نبودند. 8
به شریعت یهود مرتكب خطایی شده ام و نه علیه معبد بزرگ 
 اّما فستوس كه مایل بود مورد توّجه 

یا قیصر اقدامی کرده ام.« 9
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یهودیان قرار گیرد، رو به پولس كرد و گفت: »اآیا می خواهی به 
اورشلیم بروی و در اآنجا در حضور خود من محاكمه شوی؟« 
 پولس جواب داد: »من هم اكنون در دادگاه قیصر یعنی در 

10

اآنجایی كه باید محاكمه شوم ایستاده ام. چنانکه خود شما به 
خوبی اآگاهید، من مرتكب هیچ جرمی علیه یهودیان نشده ام. 
 اگر مجرم هستم و چنانکه كاری کرده ام كه مستوجب اعدام 

11

است، از مرگ نمی    گریزم. اّما اگر مرتكب هیچ یک از کارهایی 
كه این اشخاص به من نسبت می دهند نشده ام، هیچ کس حق 
ندارد مرا به دست اآنان بســـپارد. من تقاضا می کنم كه قیصر 
 فستوس پس از تبادل 

شخصاً به پرونده من رسیدگی نماید.« 12
نظر با مشاوران خود پاسخ داد: »حال كه از قیصر دادخواهی 

می کنی به پیشگاه قیصر خواهی رفت.«
پولس در حضور اغریپاس پادشاه

 پس از مّدتی اغریپاس پادشاه و همسرش برنیكی به قیصریه 
13

 و چون روزهای زیادی در 
اآمدند تا به فستوس خیرمقدم بگویند 14

اآنجا ماندند، فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت 
و گفت: »یک زندانی در اینجاست، كه فیلیِكس او را به من 
 وقتی به اورشـــلیم رفتم، سران كاهنان 

تحویل داده اســـت. 15
و مشـــایخ یهود از او رسماً به من شـــكایت كردند و تقاضای 
 من به اآنان جواب دادم كه شیوۀ 

محكومّیت او را داشتند. 16
روم این نیست كه متّهمی را به مّدعیان تسلیم نماید، مگر اآنكه 
اول او را با مّدعیان خود روبه رو نموده و به او فرصتی بدهد كه 
 پس وقتی به اینجا 

در مورد این اتّهامات از خود دفاع كند. 17
اآمدند، من بدون اتلاف وقت در روز بعد در دادگاه حاضر شدم 
 وقتی مّدعیان او برخاستند و علیه 

و دستور دادم او را بیاورند. 18
او صحبت كردند، او را به هیچ یک از جرم هایی كه من انتظار 
 فقط دربارۀ دین خودشان و شخصی 

داشتم، متّهم نساختند. 19
به نام عیسی كه مرده و پولس اّدعا می كند زنده است، اختلاف 
 چون در بررســـی این امور تردید داشتم، از 

عقیده داشتند. 20
او پرسیدم که اآیا مایل است به اورشلیم برود تا در اآنجا به این 
 اّما وقتی پولس تقاضا كرد كه تا 

موضوع رســـیدگی شـــود. 21
زمانی که امپراتور به كارش رسیدگی نكرده تحت نظر بماند، 
من دستور دادم او را تحت نظر نگاه دارند تا در وقت مناسب 
 اغریپاس به فستوس گفت: 

او را به حضور قیصر بفرستم.« 22
»بسیار مایلم شخصاً سخنان او را بشنوم.« فستوس پاسخ داد: 
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 روز بعد 
»بسیار خوب! فردا سخنان او را خواهید شـــنید.« 23

اغریپاس و برنیكی با تشـــریفات تمام به دربار وارد شدند و با 
گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در اآنجا جلوس نمودند. به 
 در این وقت فستوس 

فرمان فستوس پولس را حاضر كردند. 24
گفت: »ای اغریپاس پادشـــاه و ای تمام کســـانی که در اینجا 
حضور دارید، شـــما مردی را روبه روی خود می بینید كه اكثر 
یهودیان، چه در اورشلیم و چه در اینجا، نزد من از او شكایت 
كرده اند و با فریاد خواســـته اند كه او نبایـــد دیگر زنده بماند. 
 نظر خود من این است كه كاری نكرده كه مستوجب مرگ 

25

باشـــد، ولی چون از امپراتور تقاضای دادخواهی كرده است، 
 و چون مطلب 

تصمیم گرفتم وی را به پیشگاه او بفرستم. 26
مخصوصی نـــدارم كه به امپراتور بنویســـم، او را در اینجا نزد 
شما و مخصوصاً به حضور شـــما اغریپاس پادشاه اآوردم تا در 
نتیجۀ این بازجویی مقّدماتی، بتوانـــم مطلبی تهّیه نموده برای 
 زیرا معقول به نظر نمی رسد كه یک زندانی را 

او بنویســـم، 27
بدون مدارک كافی به نزد امپراتور بفرســـتم.«
دفاع پولس در حضور اغریپاس

 اغریپاس خطاب به پولس گفت: »ما به تو اجازه 26  
می دهیم كه از خود دفاع كنی« پولس دستهای 

خود را گشود و از خود چنین دفاع كرد:
 »ای اغریپاس پادشاه، برای من كمال خوشوقتی است كه 

2

امروز در پیشگاه اآن حضرت در خصوص شكایاتی كه یهودیان 
 و بیشتر از این خوشوقتم كه 

از من دارند به دفاع برمی  خیزم. 3
اآن  جناب به همۀ اآداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین اآنان 
اآشـــنایی كامل دارید. تمنّا دارم لطف فرمـــوده به عرایض بنده 

توّجه نمایید.
 »همۀ یهودیان به خوبی می دانند كه جوانی من چگونه 

4

گذشته اســـت و می دانند كه از همان ابتدا چگونه در بین 
 اآنان مرا از اول 

ملّت خودم و در اورشلیم زندگی كردم. 5
می شـــناختند و اگر بخواهند می توانند اآن را تصدیق كنند. 
اآنها می دانند كه من عمری را در فریســـی گری یعنی پیروی 
 و حالا به خاطر 

از دقیقترین فرقه های دین خود گذرانده ام. 6
امید به اآن وعده ای كه خدا به نیاکان ما داده است محاكمه 
 این همان وعده ای اســـت كه دوازده طایفۀ ما 

می شـــوم. 7
امیـــد دارند كه روزی انجـــام اآن را ببینند و از صمیم قلب 
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شـــب و روز عبادت می کننـــد. اآری، به خاطـــر همین امید 
اســـت كه یهودیان از من شـــكایت کرده اند. ای پادشاه، 
 چرا بـــه نظر اآن جناب محـــال می اآید كه خدا مردگان را 

8

زنـــده گردانـــد؟
 »خود مـــن روزی این را وظیفۀ خود می دانســـتم كه به هر 

9

 و در اورشلیم 
وسیله ای با عیســـای ناصری مخالفت نمایم. 10

همین كار را كردم و با اختیاراتی كه از سران كاهنان گرفتم، 
بسیاری از مقّدسان را به زندان انداختم و وقتی اآنان را می كشتند 
 مّدت مدیدی ایشان را در كنیسه ها 

برضدشان رأی می دادم. 11
می زدم و سعی می كردم اآنان را به انكار ایمانشان مجبور سازم. 
خشم و غضب من به جایی رســـید كه تا شهرهای دوردست 

اآنها را تعقیب می كردم و اآزار می رساندم.
سخنان پولس دربارة ایمان خود

 »در چنین حالی با داشـــتن اختیارات تامّ و دســـتوراتی از 
12

 در هنگام ظهر در 
جانب سران كاهنان به دمشق می رفتم كه 13

بین راه، ای پادشاه، نوری از اآسمان روشنتر از نور خورشید به 
 همگی به زمین افتادیم. بعد من 

دور من و همسفرانم تابید. 14
صدایی شنیدم كه به زبان عبری به من می گفت 'ای شائول، ای 
شائول، چرا بر من جفا می كنی؟ بر میخها لگد زدن كار اآسانی 
 پرسیدم: 'خداوندا تو كیستی؟' خداوند گفت: 'من 

نیست.' 15
 بلند شو و 

همان عیسایی هستم كه تو به من جفا می رسانی. 16
روی پای خود بایست. من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت 
خود منصوب كنم. تو باید دربارۀ اآنچه امروز دیده ای و اآنچه 
 من تو را از دست این 

در اآینده خواهی دید شهادت دهی. 17
قوم و نیز از دســـت ملّتهای بیگانه كه تو را نزد اآنان می فرستم 
 تا چشمهای اآنان را باز كنی 

خواهم رهانید. تو را می فرستم 18
و ایشـــان را از تاریكی به روشنایی و از قلمرو شیطان به سوی 
خدا بازگردانی تا از راه ایمان به من، گناهانشان اآمرزیده شود 

و در بین مقّدسین خدا سهمی داشته باشند.'
سخنان پولس دربارة خدمات خود

 »بنابراین ای اغریپاس پادشاه، من نسبت به رؤیای اآسمانی 
19

 بلكه اول به یهودیان ساكن دمشق و اورشلیم 
نافرمانی نكردم، 20

و سرتاسر یهودیه و سپس در میان ملل غیر یهود اعلام می كردم 
كه باید توبه كنند و به  ســـوی خدا برگردند و طوری زندگی 
 به همین دلیل یهودیان مرا 

كنند كه شایستۀ این توبه باشد. 21
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 اّما به 
در معبد بزرگ گرفتند و می خواســـتند مرا بكشـــند. 22

یاری پروردگار امروز در اینجا ایستاده ام و به همه، به كوچک 
و بزرگ، شـــهادت می دهم و چیزی جز اآنچه انبیا و موسی از 
 یعنی مسیح باید متحّمل 

پیش خبر داده اند به زبان نمی اآورم، 23
درد و رنج شود و نخستین كسی باشد كه پس از مرگ زنده 
می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملل دیگر اعلام فرماید.«

دعوت اغریپاس به ایمان

 وقتی دفاع پولس به اینجا رســـید، فستوس فریاد زد: »ای 
24

پولس، عقلت را از دســـت داده ای! زیادی علـــم تو را دیوانه 
 پولس پاســـخ داد: »خیر عالیجناب فستوس، 

كرده است.« 25
دیوانه نیســـتم، بلكه در كمال هشـــیاری عین حقیقت را بیان 
 پادشـــاه از این چیزها اطّلاع دارند و من می توانم 

می كنم. 26
اآزادانه پیش اآن  جناب صحبت كنم. فكر نمی كنم در این باره 
چیزی از نظر ایشـــان دور مانده باشد، زیرا هیچ یک از اآنها در 
 ای اغریپاس پادشاه، اآیا شما به 

خفا صورت نگرفته است. 27
 اغریپاس به 

انبیا عقیـــده دارید؟ می دانم كه عقیده داریـــد.« 28
پولس گفت: »خیال می كنی به این زودی می توانی مرا مسیحی 
 پولس گفت: »از خدا می خواهم كه دیر یا زود نه تنها 

كنی؟« 29
حضرتعالی بلكه جمیع كسانی كه امروز سخنان مرا می شنوند 
 اآنگاه 

مثل من بشـــوند، البتّه نه مثل من در این زنجیرهـــا.« 30
پادشاه از جا برخاست و فرماندار و برنیكی و بقّیۀ حاضران هم 
 وقتی از تالار بیرون رفتند به یكدیگر گفتند: »این 

برخاستند. 31
شخص كاری كه مستوجب اعدام یا زندان باشد انجام نداده 
 اغریپاس به فستوس گفت: »اگر از قیصر دادخواهی 

است.« 32
نكرده بود، می توانســـت اآزاد شـــود.«

عزیمت پولس به روم

 وقتی قرار بر این شـــد كه ما از راه دریا به ایتالیا 27  
ســـفر كنیم، پولـــس و چند زندانـــی دیگر را به 
 به 

سروانی به نام یولیوس از هنگ اوغســـطس تحویل دادند. 2
كشتی ادرامیتینی كه عازم بندرهای استان اآسیا بود سوار شدیم 
و حركت كردیم و اَِرْســـَترُخس مقدونی از اهالی تســـالونیكی 
 روز بعد در بندر صیـــدون لنگر انداختیم و 

همراه مـــا بـــود. 3
یولیوس به پولس محّبت كرد و اجازه داد كه در اآنجا به دیدن 
 از اآنجا 

دوستان خود برود و مایحتاج خود را از اآنان بگیرد. 4
بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف 
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 و پس 
می وزید از حاشیۀ قبرس كه باد پناه بود، عبور نمودیم 5

از گذشتن از اآبهای قیلیقیه و پمفیلیه به میرای لیكیه رسیدیم. 
 سروان در اآنجا یک كشتی اسكندریه ای را كه عازم ایتالیا بود 

6

 روزهای زیادی به اآهستگی 
پیدا كرد و ما را سوار اآن نمود. 7

پیش می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رســـیدیم و 
چون باد مخالف ما بود، جهت دیگر را در پیش گرفتیم و از 
كنار دماغۀ َسْلُمونی و ســـاحل جزیرۀ كریت كه پناهگاه بود، 
 به سختی از اآنجا گذشته به نزدیكی های شهر لسائیه 

راندیم. 8
 مّدت زیادی در اآنجا 

به محلی به نام »بندر نیک« رســـیدیم. 9
گذرانیده بودیم و دیگر ادامۀ سفر ما با خطر روبه رو بود، زیرا 
مّدت زیادی از روز كّفاره، كه در اوایل پاییز است می گذشت. 
 گفت: »اآقایان، می بینم 

پس پولس به اآنها نصیحت نمـــوده 10
كه سفر ما از اینجا به بعد پرخطر خواهد بود. به كشتی و بار 
اآن خسارت و زیان خواهد رســـید و برای خود ما هم تلفات 
 اّما سروان به حرفهای ناخدای كشتی 

جانی خواهد داشت.« 11
 و نظر 

و صاحب اآن بیشتر توّجه داشت تا به سخنان پولس 12
به اینكه اآن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اكثر اآنان 
صلاح دانســـتند كه از اآنجا حركت كنند تا شاید به فینکاس 
برسند و زمســـتان را در اآنجا كه بندری كریتی و رو به شمال 

غربی و جنوب غربی است بگذرانند.
توفان دریا

 پس وقتی نسیم جنوبی برخاست به تصّور اآنكه به مقصود 
13

خود رســـیده  اند، لنگر كشتی را برداشـــتند و از نزدیک كنارۀ 
 اّما طولی نكشید كه باد شدیدی كه به باد 

كریت گذشتیم. 14
شمال شرقی معروف است از خشكی به طرف ما برخاست و 
 به كشتی زد و ما قادر نبودیم كشتی را مستقیماً در خلاف 

15

جهت باد هدایت كنیم، بنابراین خود را به دست باد سپردیم 
 در پنـــاه جزیرۀ كوچكی به نام 

تا با جریان اآن پیش رویـــم. 16
كاودا با زحمت زیاد توانســـتیم قایق كشتی را به اختیار خود 
 اآنان قایق را به كشـــتی ســـوار كردند و با طناب 

دراآوریـــم. 17
اطراف كشتی را محكم بســـتند و از ترس اینكه مبادا كشتی 
در جاهای كم عمق خلیج صیدرا گیر كند، بادبان كشـــتی را 
 باد 

پایین كشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. 18
شـــدید ادامه داشـــت، به طوری  كه روز دوم بار كشتی را به 
 و در روز سوم اسباب و لوازم كشتی را با دست 

دریا ریختند 19
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 روزهای متمادی نه اآفتاب به چشـــم 
خود به دریا انداختند. 20

می خورد و نه ستارگان. باد همچنان با شّدت می وزید و دیگر 
 وقتی که مّدت مدیدی بدون 

هیچ امیدی به نجات ما نبود. 21
غذا راه پیمودند، پولس در میان ایشـــان ایستاد و گفت: »ای 
دوســـتان، كاش به حرفهای من گوش می دادیـــد و از كریت 
ســـفر نمی کردید تا از این همه اآســـیب و زیان در امان باشید. 
 خوب، حالا كه این طور شده از شما می خواهم كه خود را 

22

نبازید. هیچ اآسیبی به جان كسی نخواهد رسید، فقط كشتی 
 زیرا دیشب فرشتۀ اآن خدایی كه من 

از دست خواهد رفت، 23
 و گفت: 

از اآن او هستم و او را می پرستم در كنار من ایستاد 24
'ای پولس نترس. زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی 
 پس 

و خدا جان همۀ همسفرانت را به تو بخشیده است.' 25
اآقایان باید قویدل باشید، زیرا من به خدا ایمان دارم و می دانم 
 ولی به كنارۀ 

همان طور كه به من گفته است خواهد شد. 26
یكی از این جزایر رانده خواهیم شد.«

 وقتی شب چهاردهم فرا رسید و ما هنوز در دریای اآدریاتیک 
27

از این سو به اآن سو رانده می شدیم نزدیک نصف شب ملاحان 
 پس عمق 

احساس كردند كه به خشكی نزدیک می شوند. 28
پیمایی كردند و به عمق تقریباً سی و هشت متر رسیدند و به 
فاصلۀ كوتاهـــی دوباره اندازه گیری نمودند و به عمق بیســـت 
 و چون می ترسیدند كه به صخره ها 

و هفت متری رســـیدند 29
بخوریم، چهار لنگر از پشت كشـــتی به دریا انداختند و دعا 
 ملاحان می خواستند كشتی 

می کردند كه زودتر روز شـــود. 30
را ترک كنند و برای عملی ساختن نقشۀ خود به بهانۀ اینكه 
می خواهند لنگرها را از جلوی كشتی به دریا بیندازند قایق را 
 اّما پولس به سروان و سربازان گفت: »اگر 

به اآب انداختند. 31
ملاحان در كشتی نمانند نجات شـــما ممكن نخواهد بود.« 
 پس ســـربازان طنابهای قایق را بریدند و اآن را رها كردند. 

32

 كمی قبل از سپیده َدم پولس به همه اصرار می کرد كه چیزی 
33

بخورند. او گفت: »امروز چهارده روز است كه در بلاتكلیفی 
 تمنّا دارم چیزی بخورید 

به سر می برید و چیزی نخورده اید. 34
زیرا نجات جان شما بسته به اآن است. مویی از سر هیچ یک 
 با این سخنان نان را برداشت و 

از شما كم نخواهد شد.« 35
در حضور همۀ اآنان پس از اآنكه خدا را شـــكر نمود پاره كرد 
 پس همه قویدل گشتند و غذا 

و شـــروع به خوردن نمود. 36
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 (تعداد ما در كشتی جمعاً دویست و هفتاد و شش 
خوردند. 37

 پس از اآنكه سیر شدند، بقّیۀ غلّه را به دریا ریختند 
نفر بود.) 38

تا كشتی را سبک نمایند.
درهم شکستن کشتى

 وقتی صبح شد، ملاحان خشكی را نشناختند اّما متوّجه 
39

خلیجی با ساحل شنی شدند. تصمیم گرفتند كه در صورت 
 سپس ریسمان لنگرها 

امكان كشتی را در اآنجا به ِگل بنشانند. 40
را بریدند و اآنها را در دریا رهـــا كردند و همان موقع بندهای 
سكّان را هم ُشل كردند و بادبان جلوی كشتی را بالا كشیدند 
 كشتی به یكی 

و كشتی را یكراست به طرف ساحل راندند. 41
از تّپه های زیر اآب برخورد كرد و در اآنجا گیر نموده دماغۀ كشتی 
ثابت و بی حرکت ماند ولی قســـمت عقب در نتیجۀ برخورد 
 در این موقع سربازان فكر 

با امواج شدید درهم شكســـت. 42
می کردند بهتر است زندانیان را بكشند، مبادا كسی از ایشان 
 اّما سروان كه می خواست پولس را 

به وسیلۀ شنا فرار كند. 43
ســـالم به مقصد برساند، مانع انجام نقشۀ اآنان شد. او دستور 
داد اول کسانی که شنا بلد بودند، از كشتی به داخل اآب بپرند 
 و بقّیۀ یا روی تخته پاره ها و 

و خود را به خشكی برسانند. 44
یا روی قطعات كشتی به دنبال اآنان بروند. به این ترتیب همۀ 

ما صحیح و ســـالم به خشـــكی رســـیدیم.
در جزیرة مالت

 وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم، فهمیدیم 28  
 مردم اآن جزیره به 

كه نام اآن جزیره مالت است. 2
ما محّبت بســـیار كردند و چون هوا سرد بود و باران می بارید 
 پولس مقداری 

اآتش بزرگی افروختند و از ما پذیرایی كردند. 3
هیزم جمع كرده بود و وقتی اآن را روی  اآتش گذاشت به علّت 
حرارت اآتش ماری از میان اآن بیرون اآمد و به دست او چسبید. 
 همین كه بومیان مار را به دست او اآویزان دیدند، به یكدیگر 

4

گفتند: »این شـــخص حتماً قاتل اســـت كه با وجود اینكه از 
دریا نجات پیدا كرد، الهۀ عدالت اجازه نمی دهد كه او زنده 
 اّما پولس مار را روی اآتش انداخت و اصلاً اآســـیبی 

بماند.« 5
 اآنان منتظر بودند كه هر لحظـــه بدنش ورم كند و یا 

ندیـــد. 6
ناگهان نقش زمین گردد. اّما وقتی مّدت زیادی منتظر ماندند 
و دیدند كه هیچ اآسیبی به او نرسیده است، عقیده اآنها عوض 
 در نزدیكی های 

شد و گفتند كه او یكی از خدایان اســـت. 7
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اآن محل املاكی وجود داشـــت كه متعلّق به پوبلیوس، حاكم 
اآن جزیره بود. این شـــخص ما را به خانه برد و مّدت سه روز 
 از قضا پدر پوبلیوس 

با كمال مهربانی از مـــا پذیرایی كـــرد. 8
بستری و مبتلا به تب نوبه و اسهال خونی بود. پولس به بالین 
او رفت و پس از دعا بر او دســـت گذاشت و او را شفا داد. 
 پس از این جریان ســـایر بیماران اآن جزیره هم اآمدند و شـــفا 

9

 اآنان در مقابـــل، هدایای فراوانی به ما دادند و وقتی 
یافتند. 10

خواستیم اآنجا را ترک كنیم چیزهایی كه در سفر مورد احتیاج 
ما بود برای ما به كشتی اآوردند.

رسیدن پولس به روم

 پس از سه ماه اقامت در اآن جزیره با یک كشتی اسكندریه  ای، 
11

كه علامت دو پیكر جوزا داشت و زمستان را در اآنجا توقّف 
 در شهر سراكیوس لنگر انداختیم 

كرده بود، به راه افتادیم. 12
 بار دیگر با كشتی از اآنجا 

و سه روز در اآنجا توقّف نمودیم. 13
حركـــت كرده به ریغیـــون رفتیم. بعد از یـــک روز باد جنوبی 
برخاست و دو روز طول كشید كه به بندر پوطیولی رسیدیم. 
 در اآنجا ایماندارن را پیدا كردیم و به دعوت اآنان مّدت یک 

14

 مسیحیان 
هفته در اآنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم. 15

اآن شهر وقتی شـــنیدند كه ما در راه هســـتیم تا بازار اآپیاس و 
دهکده ای به نام »ســـه میخانه« به اســـتقبال ما اآمدند و چون 
 وقتی 

پولس اآنان را دید، خدا را شكر نموده و دلگرم شد. 16
به روم رسیدیم، پولس اجازه یافت كه با یک نگهبان رومی در 

خانه ای جداگانه زندگی كند.
بشارت پولس در روم

 بعد از سه روز پولس رهبران یهودیان اآنجا را دعوت كرد 
17

و وقتی اآنها جمع شـــدند به ایشـــان گفت: »ای برادران، من 
كه هرگز عملی علیه ملّت و یا اآیین نیاکانمان انجام نداده  ام، 
 رومیان از من 

در اورشلیم دســـتگیر و تسلیم رومیان شـــدم. 18
بازپرسی نمودند و می خواستند مرا اآزاد ســـازند زیرا پی بردند 
 اّما 

كه من هیچ كاری نکرده ام كه مســـتوجب مرگ باشم. 19
یهودیان مخالفت كردند و من هیچ راهی نداشتم جز اینكه از 
امپراتور دادخواهی نمایم، البتّه من هیچ شكایتی هم علیه ملّت 
 به این ســـبب از شـــما دعوت كردم تا شما را 

خود ندارم. 20
ببینم و با شـــما گفت وگو كنم. زیرا من به خاطر همان امیدی 
 به 

كه اسرائیل دارد، به طوری  كه می  بینید، گرفتار زنجیرم.« 21
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او گفتند: »هیچ نامه ای دربارۀ تو از یهودیه به ما نرسیده است 
و از برادران ما هم كســـی به اینجا نیامده است كه دربارۀ تو 
 اّما 

گزارشی داده باشد و یا سخن بدی به زیان اآورده باشد. 22
ما مایل هستیم عقاید و نظرات تو را از زبان خودت بشنویم. 
اآنچه ما دربارۀ این فرقۀ جدید می دانیم اآن است كه همه از اآن 

ایراد می گیرند.«
 پس روزی را تعیین كردند و عّدۀ زیادی برای دیدن او به 

23

منزلش اآمدند. او به تفصیل از صبح تا شـــب دربارۀ پادشاهی 
خدا برای اآنها ســـخن گفت و كوشـــید با مراجعـــه به تورات 
موسی و نوشته های انبیا اآنان را نسبت به عیسی متقاعد سازد. 
 بعضی از اآنها ســـخنان او را قبول كرده ایمان اآوردند، ولی 

24

 اآنها بدون اآنكه بین 
دیگران در بی ایمانی خود باقی ماندند. 25

خودشان توافقی حاصل شـــود متفرق گشتند. اّما قبل از رفتن 
اآنها پولس اظهار داشت: »روح القدس به وسیلۀ اشعیای نبی به 

نیاکان شما چه خوب گفته است:
'پیش این قوم برو و به اآنها بگو:  26  

بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید كرد
و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید،

زیرا دلهای این قوم سخت  27  
و گوشهایشان سنگین

و چشمانشان بسته شده است
مبادا با چشم خود ببینند
و با گوش خود بشنوند

و با قلب خود بفهمند و برگردند
و من اآنان را شفا بخشم.'

 »پس بدانیـــد كه این نجات الهـــی در اختیار غیر یهودیان 
28

 چون 
گذاشته شده اســـت و اآنها اآن را خواهند پذیرفت.« [29

پولس این سخنان را گفت، یهودیان رفتند و با یكدیگر بشّدت 
مباحثه می کردند.]

 پولس دو سال تمام در منزل اجاره ای خود زندگی كرد و 
30

 او پادشاهی خدا را اعلام 
در خانه اش به روی همه باز بود. 31

می کرد و دربارۀ عیسی مســـیح خداوند بسیار صریح و بدون 
هیچ مانعی تعلیم می داد. 

کارهاى رسوالن 28   



2060

نامۀ پولس رسول به

کلیساى شهر روم

شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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نامۀ پولس رسول به

کلیساى شهر روم
معّرفى کتاب

نامۀ به رومیان را، پولس برای تهیۀ مقّدمات یک سفر به روم 
و بازدید از كلیسای اآنجا نوشت. نقشۀ او این بود كه در بین 
مسیحیان اآنجا كار كند و سپس با كمک اآنها به اسپانیا برود. 
او در این نامه عقاید خود را دربارۀ ایمان مسیحی و همچنین 

کاربرد اآن را در زندگی مسیحیان شرح می دهد.
پس از سلام به اعضای كلیسای روم، هدف خود از نوشتن 
این نامه را این طور بیان می كند: انجیل اآشكار می سازد كه خدا 
چگونه فقط به وســـیلۀ فیض، رابطۀ مـــردم را با خود اصلاح 

می كند و این اآهنگ تا پایان نامه ادامه دارد (۱۷:۱)
پولس سپس این اآهنگ را توسعه می دهد كه همۀ مردم چه یهودی 
چه غیر یهودی، نیـــاز دارند رابطۀ خود را با خدا اصلاح كنند. 
چون همه به طور یكسان تحت سلطۀ گناه می باشند. مردم به 
وسیلۀ فیض عیسی مسیح با خدا مصالحه می كنند. سپس پولس 
زندگی تازه ای را با اتّحاد با مسیح شرح می دهد كه نتیجۀ رابطۀ 
جدید با خدا می باشد. ایماندار با خدا مصالحه نموده و به وسیلۀ 
روح خدا، از قدرت گناه و مرگ رهایی یافته است. در فصلهای 
۵-۸ پولس مقصود شریعت الهی و قدرت روح خدا را در زندگی 
ایمانداران شرح می دهد و سپس به پاسخ این سؤال می پردازد كه 
چگونه عیسی و یهودیان نقشۀ خدا را برای مردم به انجام رساندند. 
او با این مسئله كه ردكردن عیسی توسط یهودیان، قسمتی از نقشۀ 
خدا بوده تا همه به فیض خدا در عیسی مسیح برسند، مطلب 
خود را پایان می دهد. او عقیده دارد كه یهودیان همیشه عیسی را 
رد نخواهند كرد. سرانجام می نویسد كه زندگی مسیحی چگونه 
باید ادامه یابد، مخصوصاً در مورد روابط محّبتانه با دیگران. او 
این روش را خدمت به خدا می نامد مانند: وظیفۀ مسیحیان نسبت 
به دولت و نسبت به یكدیگر و مسئله وجدان. سپس نامه را با 

پیام شخصی و ستایش خدا خاتمه می دهد.
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 از طرف پولس بندۀ عیسی  مسیح و رسولی كه خدا برای 1
بشارت انجیل برگزیده و فراخوانده است.

 خدا انجیل را مّدتها پیش به وسیلۀ انبیای خود در کتاب مقّدس 
2

 این انجیل دربارۀ پسر او، خداوند ما عیسی  مسیح 
وعده داد. 3

 و با 
است كه از لحاظ انســـانّیت یكی از فرزندان داوود بود 4

زنده شـــدنش پس از مرگ با قدرتی عظیـــم ثابت نمود که از 
 خدا به وسیلۀ 

لحاظ قّدوســـّیت خدایی، او پسر خداســـت. 5
مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همۀ ملّتها 
 این همچنین شامل 

را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت كنیم. 6
حال شما رومیان است كه خدا شما را دعوت فرموده تا از اآن 

عیسی  مسیح شوید.
 من این نامه را به همۀ شما محبوبان خدا در روم كه خوانده 

7

شده  اید تا مقّدس باشید، می نویسم. فیض و اآرامش پدر ما خدا 
و عیسی مسیح خداوند با شما باد.

دعاى شکرگزارى

 قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای 
8

همۀ شما شـــكر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت 
 خدا، اآن خدایی كه او را با اعلام انجیل دربارۀ 

یافته است. 9
 كه همیشه 

پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است 10
در وقت دعا شما را به یاد می اآورم و درخواست می کنم كه در 
صورت امكان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شـــما موفّق 
 زیرا بسیار اآرزومندم كه شما را ببینم تا از بركتی روحانی 

شوم 11
 مقصودم اآن است كه 

شما را بهره مند ساخته، تقویت نمایم. 12

تقسیم بندى کتاب

مقّدمهوموضوع17-1:1
احتیاجبهنجاتورستگاری20:3-18:1

راهخدابراینجات25:4-21:3
زندگیتازهدرمسیح39:8-1:5

بنیاسرائیلدرنقشۀخدا36:11-1:9
رفتارمسیحی13:15-1:12

خاتمهوسالمهایشخصی27:16-14:15
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

به وسیلۀ ایمان دو جانبه پشتیبان یکدیگر باشیم، شما به وسیلۀ 
ایمان من و من به وسیلۀ ایمان شما.

 ای برادران* من، نمی     خواهم بی خبر باشید كه بارها قصد 
13

داشتم نزد شما بیایم اّما همیشه چیزی مرا از انجام اآن بازداشته 
است. من خواســـته ام همان طوری که در میان ملّتهای دیگر 
 زیرا من در مقابل همه - از 

ثمری یافتم، در میان شما نیز بیابم. 14
متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشنفكران گرفته تا نادانان- ِدینی 
 بنابراین اشتیاق دارم كه به قدر توانایی خود، 

به گردن دارم. 15
انجیل را به شما نیز كه در روم به سر می برید اعلام نمایم.

قدرت انجیل

 زیرا من از انجیل ِخِجل نیستم؛ از اآن رو كه انجیل، قدرت 
16

خداست برای نجات هرکس كه به اآن ایمان اآورد، اول یهودیان 
 زیرا انجیل نشان می دهد كه خدا چگونه 

و سپس غیر یهودیان. 17
اآدمیان را کاملاً نیک می شمارد و این پایۀ ایمان و بر ایمان بنا 
شده است، چنانکه کتاب مقّدس می فرماید: »شخص نیكو به 

وسیلۀ ایمان زندگی خواهد کرد.«
گناه بشر

 غضب خدا از اآســـمان بر هرگونه گناه و شرارت مردمی 
18

نازل می شود كه زندگی شرارت  اآمیزشان مانع شناسایی حقیقت 
 خدا اآنان را مجازات می کند و این كار برحق است، 

است. 19
زیـــرا اآنچه اآدمیان دربارۀ خدا می توانند بدانند، بر اآنها اآشـــكار 
است زیرا خدا اآن را در پیش چشـــمان اآنان قرار داده است. 
 از زمـــان اآفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و 

20

الوهّیت او در چیزهایی كه او اآفریده است، به روشنی مشاهده 
 اگرچه اآنها خدا 

می شود و از این  رو اآنها ابداً عذری ندارند. 21
را شناختند ولی اآن طوری که شایستۀ اوست از او تكریم و تشكّر 
نكردند. در عوض افكارشـــان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص 
 درحالی که اّدعای حكمت می کنند 

اآنها تیره شـــده اســـت. 22
 اآنها جلال خدای جاودان 

نشان می دهند كه نادان هستند. 23
را به ُبتهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان 

تبدیل كردند.
 به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوسهای خودشان 

24

در ناپاكی واگذاشت كه با یكدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. 
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 اآنـــان حقیقت خدا را به دروغ تبدیـــل كردند و اآفریده های 
25

خدا را به  عوض خود اآفریدگار پرستیدند،  اآفریدگاری  كه تا ابد 
شایستۀ ستایش است.

 لذا خدا اآدمیان را تســـلیم شهوات ننگین خودشان كرده 
26

اســـت. حتّی زنها روابط طبیعی جنسی را به اآنچه غیر طبیعی 
 به همان  طریق مردان روابط جنســـی 

اســـت تبدیل كردند. 27
طبیعی را با زنها ترک نمودند و در اآتش  شهوت برای هم جنسان 
خود سوختند. مردان مرتكب کارهای  زشت و ننگین با مردان 
دیگر شـــدند و در وجود خودشـــان مجازاتی  كه درخور چنین 

خلافكاری است، دیدند.
 چون اآنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا اآنها را 

28

تسلیم افكار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و ناشایست بجا 
 اآنها از انواع شـــرارت و بدی و طمع و بدخواهی و 

اآورند. 29
همچنین از حسادت و اآدمكشی و نزاع و فریبكاری و سوءنّیت 
 و از یكدیگر بدگویی می کنند، 

ُپر هستند. اآنها شایعه می سازند 30
از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکّبر و لافزن و سازندۀ بدیها 
 بی فهم و بی وفا 

هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. 31
 و با وجـــود اینكه فرمان خدا را 

و بی عاطفه و بی رحمنـــد. 32
می دانند كه مجریان چنین كارها مستوجب مرگند ولی نه فقط 
خودشـــان این  كارها را می کنند بلكه دیگران را نیز در انجام 

اآنها تشویق می کنند.
داورى الهى

 و اّما  ای اآدمی، تو كیستی كه دربارۀ دیگران قضاوت 2  
می کنی؟ هرکه باشی هیچ عذری نداری زیرا وقتی تو 
دیگران را محكوم می کنی و در عین حال همان كاری را كه 
اآنها انجام می دهند انجام می دهی، خودت را محكوم می کنی. 
 ما می دانیم وقتی خدا اشخاصی را كه چنین کارهایی می کنند 

2

 اآیا تو گمان می کنی كه با محكوم 
محكوم می کند، حق دارد. 3

كردن دیگران از كیفر خواهی رست! درحالی که همان كارها 
 اآیـــا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را 

را انجام می دهی؟ 4
ناچیز می شـــماری؟ مگر نمی      دانی كه منظور مهربانی خدا این 
 با سخت دلی و بی میلی 

 است كه تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ 5
خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا 
 زیرا خدا به 

و داوری عادلانۀ او پیوسته شدیدتر می ســـازی. 6
هرکس بر حسب کارهایی كه كرده است، پاداش یا كیفر خواهد 
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 بعضی افراد، نیكویی را دنبال می کنند و در جستجوی 
داد. 7

عّزت و شـــرف و حیات فناناپذیر هستند، خدا به اآنان حیات 
 بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت 

 جاودانی خواهد داد. 8
را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند، اآنها مورد خشم و 
 برای همۀ اآدمیانی كه بدی را بجا 

غضب خدا قرار می گیرند. 9
می اآورند، مصیبت و پریشـــانی خواهد بود، اول برای یهودیان 
 اّما خدا به کسانی که نیكوكاری 

و سپس برای غیر یهودیان. 10
نمایند، عّزت و شرف و اآرامش خواهد بخشید، اول به یهودیان 
 زیرا خدا تبعیضی بین این و اآن قایل 

و سپس به غیر یهودیان. 11
نمی شود.

 همۀ اآنانی كه بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، 
12

بدون شریعت هلاک می شوند و همۀ اآنانی كه تحت شریعت 
هستند و گناه می کنند، به وســـیلۀ شریعت محكوم می شوند. 
 زیرا تنها شنیدن احكام شریعت هیچ کس را در حضور خدا 

13

کاملاً نیک نمی  سازد، بلكه مجریان شریعتند كه نیک شمرده 
 هرگاه غیر یهودیان كه دارای شـــریعت موســـی 

می شـــوند. 14
نیستند، احكام شریعت را طبیعتاً انجام می دهند، معلوم است 
كه شریعت اآنان خودشانند. با وجود اینكه شریعت كتبی ندارند، 
 رفتارشان نشـــان می دهد كه مقّررات شریعت در قلبهایشان 

15

نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تأیید می کند. 
زیرا افكارشان یا اآنها را متّهم می کند و یا از اآنها دفاع می نماید. 
 طبق بشـــارتی كه من می دهم، در روزی كه خدا به وسیلۀ 

16

عیسی مسیح همۀ افكار پنهانی دلهای اآدمیان را داوری می کند، 
این  كار انجام خواهد گرفت.

یهودیان و شریعت

 اّما اگر تو خود را یهودی می نامی و به شریعت متّكی هستی 
17

 و ارادۀ او 
و از اینكه خدا را می شناســـی، به خود می بالی، 18

را می  دانی و به سبب اینكه در شریعت تربیت شده ای چیزهای 
 و خاطر جمع هســـتی كه راهنمای 

عالی را ترجیح می دهی 19
 و معلّم نادانان و اآموزگار كودكان 

كوران و نور ساكنان تاریكی 20
می باشی و صاحب شریعت هستی كه مظهر معرفت و حقیقت 
 پس تو كه دیگران را تعلیم می دهی، چرا خود را تعلیم 

است. 21
نمی دهی؟ تو كه موعظه می کنی دزدی نباید كرد، اآیا خودت 
 تو كه می گویی زنا نكن، اآیا خودت زنا 

دزدی نمی کنـــی؟   22
نمی کنی؟ تو كه از ُبتها نفرت داری، اآیا پرستشگاهها را غارت 
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 تو كه به شـــریعت فخر می کنی، اآیا با شكســـتن 
نمی کنی؟ 23

 چنانکه کتاب مقّدس 
شریعت نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی 24

می فرماید: »به سبب شما یهودیان، مردمان غیر یهود نام خدا را 
بی حرمت می سازند.«

 چنانچه از شـــریعت اطاعت كنی، ختنـــۀ تو ارزش دارد؛ 
25

اّما اگر از شـــریعت ســـرپیچی نمایی، مثل این است كه اصلاً 
 اگر یک غیر یهودی كه ختنه نشده است 

ختنه نشـــده  ای. 26
از فرمانهای شـــریعت اطاعت نماید، اآیا خدا او را ختنه  شده 
 و شخصی كه جسماً ختنه نشده 

به حساب نخواهد اآورد؟ 27
است ولی احكام شریعت را انجام می دهد، تو را كه با وجود 
داشتن كتاب و نشانۀ ختنه، از شریعت تجاوز می کنی، محكوم 
 زیرا یهودی حقیقی كسی نیست كه ظاهراً 

خواهد ساخت. 28
یهودی باشـــد و ختنۀ واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست؛ 
 بلكه یهود واقعی شخصی است كه از باطن یهودی باشد، 

29

یعنی قلبش ختنه شده باشد و این نیز،  كار روح خداست، نه 
كار شریعت مكتوب. ســـتایش چنین شخص از خداست، نه 

از انسان.

 پس یهودیان چه مزیّتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه 3  
 البتّه از هر لحـــاظ ارزش فراوان 

چـــه ارزشـــی دارد؟ 2
 اّما اگر 

دارد، اول اآنكه خدا كلام خود را با یهودیان سپرد. 3
بعضی از اآنها امین نبودند اآیا بی وفایی اآنها وفاداری خدا را باطل 
 به هیچ وجه! حتّی اگر همۀ انسانها دروغگو باشند 

می سازد؟   4
خدا راستگو است،  چنانكه كتاب مقّدس می فرماید:

» راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم،
و حقانّیت تو در محاكمه ثابت شود.«

 اّما اگر شرارت ما نیكی مطلق خدا را بیشتر اآشكار می سازد 
5

چه بگوییم؟ اآیا می توانیم بگوییم كه هرگاه خدا ما را مجازات 
 به 

می کند بی انصافی می کند؟ (مثل اآدمیان ســـخن می گویم) 6
هیچ وجه! اگر خدا عادل نباشد چطور می تواند دنیا را داوری 

كند؟
 اّما اگر دروغ من در مقابل راســـتی خدا جلال او را بیشتر 

7

اآشـــكار می کند، چرا باز هم به عنوان یـــک گناهكار محكوم 
 پس چرا نگوییم: » بیایید بدی كنیم تا از اآن خوبی به 

می شوم؟ 8
بار اآید؟« در واقع عّده ای افترا زنان گزارش داده  اند كه ما چنین 

چیزی گفته ایم، محکومّیت این اشخاص بجاست.
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هیچ کس در حضور خدا نیکو نیست

 پس چه؟ اآیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ 
9

ابداً، پیش از این نشان دادیم كه یهودیان و غیر یهودیان، همه 
 چنانکه كتاب  مقّدس می فرماید:

اسیر گناه هستند. 10
»حتّی یک نفر نیست كه کاملاً نیک باشد.

كسی نیست كه بفهمد یا جویای خدا باشد.  11  
همۀ اآدمیان از خدا روگردانیده اند،  12  

همگی از راه راست منحرف شده اند؛
حتّی یک نفر نیكوكار نیست.

گلویشان مثل قبر روباز است،  13  
زبانشان را برای فریب دادن بكار می  برند

و از لبهایشان سخنانی ُکشنده مانند زهرمار جاری 
است.

دهانشان پر از دشنامهای زننده است،  14  
و پاهایشان برای خونریزی شتابان است.  15  

به هر جا كه می روند، ویرانی و بدبختی بجا   16  
می گذارند،

و راه صلح و سلامتی را نشناخته اند.  17  
خداترسی به نظر ایشان نمی رسد.«  18  

 ما می دانیم كه روی ســـخن در شریعت با پیروان شریعت 
19

است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا 
 زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام 

ُملَزم و مسئول بدانند. 20
احكام شریعت نیک شمرده نمی شود. كار شریعت این است 

كه انسان گناه را بشناسد.
نیکى مطلق از راه ایمان

 اّما اكنون نیكی مطلق خدا كه تورات و انبیا بر اآن شهادت 
21

داده اند اآشکار شده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت 
 و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همۀ ایمانداران را نیک 

22

 همه گناه کرده اند و 
می شـــمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست،   23

 اّما با فیض خدا، همه به وساطت 
از جلال خدا محرومند. 24

عیسی مســـیح كه اآنان را اآزاد می سازد،  به طور رایگان، نیک 
 زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله  ای 

محسوب می شـــوند. 25
برای اآمرزش گناهان - كه با ایمان به خون او به دست می اآید-   
در مقابل چشم همه قرار داده و با این كار خدا عدالت خود 
را ثابت نمود زیرا در گذشته به ســـبب بردباری خود، گناهان 
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 تا در این زمان، عدالت خدا کاملاً 
اآدمیان را نادیده گرفت 26

به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود كه خدا عادل است و كسی 
را كه به عیسی ایمان می اآورد، نیک می شمارد.

 پس جای بالیدن کجاست؟ جایی برای اآن نیست.  به چه 
27

دلیل؟ اآیا به  دلیل انجام دادن شریعت؟ خیر، بلكه چون ایمان 
 زیرا ما به یقین می دانیم كه به وسیلۀ ایمان، بدون 

می اآوریم. 28
 اآیا خدا 

اجرای شریعت می توانیم کاملاً نیک محسوب شویم. 29
فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ 
 خدا یكی است و یهودیان را بر اساس ایمان و 

البتّه هست. 30
 اآیا این 

غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملاً نیک می سازد. 31
به اآن معنی است كه با ایمان، شریعت را از میان برمی داریم؟ 

خیر، هرگز! بلكه اآن را استوار می سازیم.
ابراهیم ایماندار

 پس در این صورت دربارۀ جّد ما ابراهیم چه بگوییم؟ 4  
 اگر به وسیلۀ کارهای خود نزد خدا نیک شمرده شده 

2

بود دلیلی برای بالیدن می  داشت، اّما او نمی تواند در پیشگاه 
 زیرا کتاب مقّدس می فرماید: »ابراهیم به 

خدا به خود ببالـــد. 3
خـــدا ایمان اآورد و خدا اآن ایمان را بـــه عنوان نیكی  مطلق به 
 شخصی  كه کار می کند، مزد می گیرد 

  حساب او گذاشت.« 4
و مزد او هدیه به حساب نمی اآید؛ بلكه حّق اوست كه باید به 
 و اّما مردی كه كار نمی کند بلكه به خدایی 

او پرداخت شود. 5
 كه حتّی شخص خداناشـــناس را کاملاً نیک می گرداند ایمان 
 حضرت داوود 

می اآورد، ایمان او نیكی مطلق به حساب می اآید. 6
دربارۀ شادی شخصی  كه خدا بدون در نظر گرفتن کارهایش 

او را کاملاً نیک می سازد، چنین می فرماید:
»خوشا به حال اآنانی كه خدا خطاهای ایشان را بخشیده  7  

و گناهانشان را پوشیده است.
خوشا به حال كسی  كه گناه او را به حساب نمی اآورد.«  8  

 اآیا این شادی تنها متعلّق به اآنانی است كه ختنه شده اند، یا 
9

همچنین به کسانی که ختنه نشده  اند نیز تعلّق دارد؟ چنانکه از 
كلام خدا نقـــل كردیم: »خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نیكی 
 در اآن زمان ابراهیم در چه 

 مطلق به حساب او گذاشـــت.« 10
حالت بود؟ اآیا قبل از ختنه شـــدن او بود یـــا بعد؟ البتّه قبل از 
 و ختنه اش علامتی بود برای اثبات اینكه به وسیلۀ 

ختنه شدن 11
ایمانش، خدا او را پیش از اآنكه ختنه شود، کاملاً نیک شمرده 
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بود. و از این رو ابراهیم پدر همۀ كســـانی اســـت كه به خدا 
ایمان می اآورند و نیک شمرده می شوند، حتّی اگر ختنه نشده 
 و همچنین پدر كسانی است كه ختنه شده اند، نه 

باشـــند. 12
تنها به خاطر اینكه ختنه شـــده اند بلكه به خاطر اینكه از ایمانی 

كه ابراهیم در وقت نامختونی داشت، پیروی می کنند.
وعده هاى خدا و ایمان

 خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد كه جهان از اآن او خواهد 
13

بود. این وعده به علّت اطاعت ابراهیم از شریعت نیست، بلكه 
برای این است كه او ایمان اآورد و ایمان او برایش نیكی  مطلق 
 زیرا اگر وعده های خدا به كسانی داده شود كه 

محسوب شد، 14
از شریعت پیروی می کنند دیگر ایمان اآدمی بی معنی و وعدۀ خدا 
 زیرا شریعت، غضب الهی را موجب می شود 

بی ارزش است. 15
اّما جایی  كه شریعت نیست تجاوز از شریعت هم وجود ندارد.

 پس این وعده به ایمان متّکی است،  تا بر فیض خدا استوار 
16

بوده و برای تمام فرزندان ابراهیم معتبر باشد، نه تنها برای اآنانی 
كه از شریعت پیروی می کنند، بلكه برای كسانی هم كه مانند 
 چنانکه 

ابراهیم ایمان می اآورند، زیرا ابراهیم پدر همۀ ماست. 17
كتاب  مقّدس می فرماید: »تو را پدر ملل بسیار ساخته  ام.« از این 
رو این وعده در نظر خدایی كه ابراهیم بـــه او ایمان اآورد معتبر 
اســـت، اآن خدایی كه مردگان را زنده می کند و نیســـتی  ها را 
 ابراهیم ایمان اآورد و در اآن هنگام که هیچ 

هستی می بخشد. 18
امیدی نبود او امیدوار گشت و از این رو »پدر ملل بسیار« شد. 
همان طور كه كتاب خدا می فرمایـــد: »فرزندان تو به این اندازه 
 ابراهیم تقریباً صد ساله بود، اّما توّجه به 

كثیر خواهند شد.« 19
وضع بدنی خودش كه تقریباً مرده بود و اینكه سارا نمی توانست 
 و نسبت به 

صاحب فرزندی شود، ایمانش را سست نساخت  20
وعدۀ  خدا شک نكرد. بلكه درحالی که خدا را حمد می گفت، 
 زیرا اطمینان كامل داشت كه 

ایمانش او را تقویت می  نمود، 21
 به 

خدا قادر است، مطابق اآنچه وعده فرموده است، عمل كند. 22
این دلیل است كه ایمان ابراهیم »به عنوان نیكی مطلق محسوب 
 كلمات »محسوب شد« تنها به خاطر او نوشته نشد، 

شد.« 23
 بلكه همچنین برای ما نوشته شد كه باید کاملاً نیک شمرده 

24

شویم. ما به  خدایی ایمان داریم كه خداوند ما عیسی را پس از 
 او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید 

مرگ زنده ساخت. 25
و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملاً نیک محسوب شویم.
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نتایج نجات

 بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده 5  
شده ایم، از صلح با خدا كه به وسیلۀ خداوند ما عیسی 
 به وسیلۀ ایمان به مسیح، 

مسیح برقرار گردید، بهره مند هستیم. 2
ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی كه در اآن پایداریم و نه تنها 
 بلكه 

به امید شراكتی كه در جلال خدا داریم شادی می کنیم، 3
در زحمات خود نیز شاد هســـتیم. زیرا می دانیم كه زحمت، 
 و بردباری موجب می شود كه مورد 

بردباری را ایجاد می کند 4
 این امید هیچ وقت 

قبول خدا شویم و این امر امید را می اآفریند. 5
ما را مأیوس نمی  سازد، زیرا محّبت خدا به وسیلۀ روح القدس 

كه به ما عطا شد، قلبهای ما را فراگرفته است.
 زیرا در اآن هنگام كه هنوز ما درمانده بودیم، مسیح در زمانی 

6

 به ندرت 
 كه خدا معّین كرده بود در راه بی دینان جان سپرد. 7

می توان كسی را یافت كه حاضر باشد حتّی برای یک شخص 
نیكو از جان خود بگذرد، اگرچه ممكن اســـت گاهی كسی 
به خاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد. 
 اّما خدا محّبت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت كرده است. 

8

زیرا در اآن هنگام كه ما هنوز گناهكار بودیم، مسیح به خاطر ما 
 ما كه با ریختن خون او کاملاً نیک شمرده شدیم چقدر 

مرد. 9
 وقتی 

بیشتر به وسیلۀ خود او از غضب خدا خواهیم رست! 10
ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را 
به دوستی تبدیل كرد، پس حالا كه دوست او هستیم، چقدر 
 نه تنها 

بیشتر زندگانی مســـیح باعث نجات ما خواهد شد! 11
این بلكه ما به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح كه ما را دوست 

خدا گردانیده در خدا شادی می کنیم.
آدم و مسیح

 گناه به وســـیلۀ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه، 
12

مرگ را به همراه اآورد. در نتیجه، چون همه گناه كردند مرگ 
 قبل از شـــریعت گنـــاه در جهان وجود 

همه را دربرگرفت. 13
داشت؛ اّما چون شریعتی در بین نبود، گناه به حساب اآدمیان 
 با وجود این باز هم مرگ بر انسانهایی كه 

گذاشته نمی شد. 14
از زمان »اآدم« تا زمان موسی زندگی می کردند، حاكم بود حتّی 
بر اآنانی كه مانند »اآدم«، از فرمان خدا سرپیچی نكرده بودند. اآدم 
 اّما این دو، مثل هم 

نمونۀ اآن كسی است، كه قرار بود بیاید. 15
نیستند، زیرا بخشش الهی با گناهی كه به وسیلۀ اآدم به جهان 
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وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است كه بسیاری به خاطر 
گناه یک نفر مردند. اّما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی كه 
از فیض اآدم دوم یعنی عیسی مسیح ناشی شده، به فراوانی در 
 همچنین نمی توان اآن 

دسترس بسیاری گذاشته شده است. 16
بخشش خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی »اآدم« مقایسه كرد، 
زیرا در نتیجۀ اآن نافرمانی، انســـان محكوم شناخته شد، حال 
اآنکه بخشش خدا پس از اآن همه خطاها، موجب تبرئۀ انسان 
 به سبب نافرمانی اآن یک نفر و به خاطر او مرگ بر 

گردید. 17
سرنوشت بشر حاكم شد، اّما چقدر نتیجۀ اآنچه اآن انسان دیگر 
یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است! همۀ کسانی که فیض 
فراوان خدا و بخشش رایگان نیكی مطلق او را دریافت کردند، 

به وسیلۀ مسیح در زندگانی حكومت خواهند نمود.
 پس همان طور كه یک گناه موجب محکومّیت همۀ اآدمیان 

18

شـــد، یک کار کاملاً نیک نیـــز، باعث تبرئـــه و حیات همه 
 و چنانکه بســـیاری در نتیجۀ بی اطاعتی یک نفر، 

می باشد. 19
گناهكار گشتند، به همان  طریق، بسیاری هم در نتیجۀ اطاعت 

یک نفر، کاملاً نیک محسوب خواهند شد.
 شـــریعت اآمد تا گناهان را افزایش دهد، اّما جایی  كه گناه 

20

 پس همان طور 
افزایش یافت، فیض خدا بمراتب بیشتر گردید. 21

كه گناه به وسیلۀ مرگ، انسان را تحت فرمان خود در اآورد، فیض 
خدا نیز به وسیلۀ نیكی  مطلق فرمانروایی می کند و ما را به وسیلۀ 

خداوند ما عیسی مسیح به حیات جاودان هدایت می کند.
مرده ولى زنده

 پس چه بگوییم؟ اآیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم 6  
 به هیچ وجه! ما كه نسبت 

تا فیض خدا افزون گردد؟ 2
به گناه مرده ایم، چگونه می توانیم به زندگی در اآن ادامه دهیم؟ 
 اآیا نمی دانید كه وقتی ما در اتّحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، 

3

 پس با تعمید خود با او 
در اتّحاد با مرگ او تعمید یافتیـــم؟ 4

مدفون شـــدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که 
مسیح به وسیلۀ قدرت پر شكوه پدر، پس از مرگ زنده شد، 

ما نیز در زندگی تازه ای به سر بریم.
 زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یكی شـــدیم، به 

5

همان  طریق در رستاخیزی مانند رستاخیز او نیز با او یكی خواهیم 
 این را می دانیم كه اآن اآدمی كه در پیش بودیم با مسیح 

بود. 6
بر روی صلیب او كشـــته شـــد  تا نفس گناهكار نابود گردد و 
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 زیرا کسی که مرد از گناه اآزاد شده 
دیگر بردگان گناه نباشیم، 7

 اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم كه همچنین با او 
است. 8

 زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ 
زیست خواهیم کرد، 9

زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر 
 مسیح مرد و با این مرگ یک بار 

بر او تسلّط نخواهد یافت. 10
برای همیشـــه نسبت به گناه مرده اســـت. ولی او زنده شد و 
 همین طور شما نیز باید خود 

دیگر برای خدا زندگی می کند. 11
را نســـبت به گناه مرده، اّما نسبت به خدا در اتّحاد با مسیح 

عیسی  زنده بدانید.
 دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شـــما حاكم باشد و شما 

12

 هیچ یک از اعضای بدن خود 
را مطیع هوسهای خود سازد. 13

را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه بكار رود. 
بلكه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به 
زندگی بازگشته اند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا 
 زیرا گناه نباید بر 

اعضای شما برای مقاصد نیكو بكار رود. 14
وجود شما حاكم باشد. چون شما تابع شریعت نیستید بلكه 

زیر فیض خدا هستید.
غالمان نیکى مطلق

 پس چه؟ اآیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت، 
15

 مگر نمی دانید 
اجازه داریم گنـــاه كنیم؟ نه، به هیچ وجـــه! 16

كه هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار كسی بگذارید 
و مطیع او باشید، شـــما در واقع بردۀ اآن كسی هستید كه از 
او اطاعت می کنید، خواه بردگی از گناه باشـــد كه نتیجۀ اآن 
مرگ است و خواه اطاعت از خدا كه نتیجۀ اآن نیكی  مطلق 
 اّما خدا را شـــكر كه اگر چه یک زمانی بردگان 

می باشد. 17
گناه بودید،  اكنون با تمام دل از اصول تعالیمی كه به شـــما 
 و از بندگی گناه اآزاد شده، 

داده شـــده، اطاعت می کنید. 18
 به خاطر ضعف طبیعی انسانی 

بردگان نیكی  مطلق گشته اید. 19
شما به طور ساده ســـخن می گویم: همان طور كه زمانی تمام 
اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاكی و شرارت 
سپرده بودید، اكنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقّدس 

به بردگی نیكی بسپارید.
 وقتی شما بردگان گناه بودید، مجبور نبودید از نیكی مطلق 

20

 از انجام اآن کارهایی كه اكنون از اآنها شـــرم 
اطاعت كنید. 21

 و 
دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت اآن کارها مرگ است 22
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*روی سخن در اآیه با ایمانداران است.  

اكنون از گناه اآزاد گشـــته بردگان خدا هستید و در نتیجۀ اآن 
زندگی شـــما در این دنیا پر از پاكی و عاقبتش حیات جاودان 
 زیرا مزدی كه گناه می دهد موت است، اّما خدا به 

است. 23
رایگان به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، 

حیات جاودان می بخشد.
رابطۀ ما با شریعت

 ای بـــرادران* من، شـــما از قوانین اطّلـــاع دارید و 7  
می دانید كه انســـان فقط تـــا زمانی که زنده اســـت، 
 مثلاً یک زن شـــوهردار، 

ملزم به اطاعت از قانون اســـت. 2
تا وقتی که شـــوهرش زنده اســـت، قانوناً بـــه او تعلّق دارد، 
اّما اگر شـــوهر او بمیرد، دیگر اآن زن از قانونی كه او را به 
 از این جهت اگر 

شوهرش مقّید می ساخت، اآزاد اســـت. 3
اآن زن در زمان حیات شوهرش با مرد دیگری زندگی كند، 
زناكار خوانده خواهد شد. اّما اگر شـــوهرش بمیرد، دیگر 
این قانون شـــامل حال او نیســـت و چنانچه با مرد دیگری 
 ای برادران* من، شما 

ازدواج كند، مرتكب زنا نمی شود. 4
نیز در همین وضع هســـتید. شما چون جزئی از بدن مسیح 
هســـتید، نسبت به شریعت مرده اید و اكنون به اآن کسی که 
پس از مرگ زنده شـــد تعلّق دارید تـــا در نتیجه برای خدا 
 زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفســـانی 

ثمری بیاوریم. 5
بودیم، شهوات گناه كه به وسیلۀ شـــریعت برانگیخته شده 
 اّما 

بود در وجود ما كار می کرد و موجب مرگ ما می شد. 6
اكنون از قید شریعت اآزاد شـــده ایم زیرا نسبت به اآنچه كه 
ما را در بردگی نگاه می  داشـــت، مرده  ایم تا به طور تازه ای 
یعنی به وســـیلۀ روح القدس خدا را خدمت كنیم، نه مانند 

گذشـــته كه از قوانین نوشـــته شـــده اطاعت می کردیم.
جنگ طبیعت نفسانى با روح خدا

 پس چه بگوییم؟ اآیا شریعت گناهكار است؟ به هیچ وجه! 
7

اگر شریعت نبود من گناه را نمی شـــناختم. مثلاً اگر شریعت 
نگفته بود: »طمـــع نكن«، من هرگز نمی  دانســـتم طمع كردن 
 گناه با استفاده از این قانون هر نوع طمع كاری را 

چیست. 8
در زندگی من پدید اآورد. زیرا گناه بدون شـــریعت مثل جسد 
 خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده بودم، 

بی جان است. 9
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اّما همین که این حكم شریعت اآمد، گناه جان تازه  ای گرفت 
 و من ُمردم و شریعت كه قرار بود به حیات منجر شود، در 

10

 زیرا گناه با استفاده از اآن حكم 
مورد من، مرگ به بار اآورد. 11

شریعت مرا فریب داده، كُشت.
 بنابراین شریعت به خودی خود مقّدس است و تمام احكام 

12

 اآیا مقصود این است كه 
اآن مقّدس و عادلانه و نیكوست. 13

چیزی نیكو موجب مرگ من شد؟ به  هیچ وجه! گناه این كار 
را كرد تا ماهّیت واقعی اآن اآشكار شود. گناه با استفاده از یک 
چیز نیكو موجب مرگ من شد تا به وسیلۀ این حكم شریعت، 

پستی و شرارت بی حد گناه معلوم گردد.
 ما می دانیم كه شـــریعت روحانی است؛ اّما من نفسانی 

14

 نمی دانم چه کار 
هستم و مانند برده  ای به گناه فروخته شده  ام. 15

می کنم؛ زیرا اآنچه را كه دلم می خواهد انجام نمی دهم، بلكه 
 وقتی 

برخلاف، چیزی را كه از اآن تنّفر دارم به عمل می اآورم. 16
كاری می کنم كه نمی     خواهم بكنم، این نشان می دهد كه من 
 پس در واقع من اآن کسی که 

با حقانّیت شـــریعت موافقم. 17
این کار را انجام می دهد نیســـتم؛ بلكه این گناه اســـت كه 
 می دانم كه در من یعنی در طبیعت 

در من به ســـر می برد. 18
نفسانی من جایی برای نیكویی نیســـت، زیرا اگرچه میل به 
نیكی كردن در من هســـت ولی قدرت انجـــام اآن را ندارم. 
 اآن نیكی ای را كه می خواهـــم، انجام نمی دهم، بلكه كار 

19

 اگر كاری را كه 
بدی را كه نمی     خواهم، به عمل می اآورم. 20

نمی     خواهم،  انجام می دهم، دیگر كنندۀ اآن كار من نیستم، 
بلكه گناه اســـت كه در من به ســـر می برد.

 پس بـــه این قاعدۀ كلّی پی می برم كه: هروقت می خواهم 
21

 باطناً 
كاری نیكو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می  زند. 22

 ولی می بینم فرمان دیگری بر 
از شریعت خدا لّذت می برم، 23

بدن من حاكم است كه با فرمان حاكم بر ذهن من می جنگد 
و مرا اسیر فرمان گناه می ســـازد، یعنی اعضای بدن مرا مطیع 
 من چه اآدم بدبختی هستم! این بدن، 

خود نموده اســـت. 24
مرا به سوی مرگ می کشاند. چه كسی می تواند مرا از دست 
 خدا را شکر می کنم که به وسیلۀ خداوند ما 

اآن اآزاد سازد؟ 25
عیسی مسیح چنین كاری را كرده است. خلاصه درحالی که 
طبیعت نفسانی من بندۀ گناه است، با عقل خود شریعت خدا 

را بندگی می کنم.
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*روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

زندگى پیروزمندانه به وسیلۀ روح خدا

 پس دیگر برای کسانی که در اتّحاد با مسیح عیسی به سر 8  
 زیرا فرمان حیات بخش 

می برند هیچ محكومّیتی وجود ندارد، 2
روح القدس كه در اتّحاد با مسیح عیسی یافت می شود، مرا از 
 اآنچه را كه شریعت به 

فرمان گناه و مرگ اآزاد كرده اســـت. 3
علّت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام 
داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهكار، برای 
اآمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی 
 خدا چنین كرد تا احكام شریعت به وسیلۀ 

محكوم ســـاخت. 4
ما كه گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم، بلكه مطیع روح خدا 
 زیرا کسانی که بر طبق خواهش های 

می باشیم، بجا اآورده شود. 5
نفس زندگی می کنند، همیشه در فكر چیزهای نفسانی هستند 
ولی كسانی  كه مطیع روح خدا هستند، در فكر چیزهای روحانی 
 عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت 

می باشـــند. 6
 زیرا دلبستگی 

پیروی از امور روحانی، حیات و اآرامش است. 7
به امور نفسانی، دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت 
 بنابراین 

خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. 8
انسانهای نفسانی نمی  توانند خدا را خشنود سازند.

 اگر روح خدا در وجود شـــما ساكن است شما اشخاصی 
9

روحانی هستید، نه نفسانی. هرکه روح مسیح را ندارد، از اآن 
 اّما اگر مسیح در وجود شما ساكن است، حتّی 

او نیست. 10
اگر بدن شما به علّت گناه محكوم به مرگ باشد، روح خدا به 
شما حیات می بخشد، چون شما کاملاً نیک محسوب شده اید. 
 اگر روح خدا كه مســـیح را پس از مرگ زنده گردانید، در 

11

وجود شما ساكن باشد، همان طور كه او را پس از مرگ زنده 
گردانید، به وسیلۀ همان روح  القدس كه در شما ساكن است، 

به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید.
 پس ی برادران* من، ما مدیونیم، اّما نه به طبیعت نفسانی 

12

 زیرا اگر مطابق 
خود و نه به پیروی از خواهش های نفـــس. 13

طبیعت نفسانی خود زندگی كنید خواهید مرد. اّما اگر به یاری 
روح خدا، کارهای جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. 
 كسانی  كه به  وســـیلۀ روح خدا هدایت می شوند، فرزندان 

14

 زیرا اآن روحی كه خدا به شما داده است، شما 
خدا هستند. 15
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را برده نمی  سازد و موجب ترس نمی شود، بلكه اآن روح شما 
را فرزندان خدا می گرداند و ما به كمک این روح در پیشگاه 
 روح خدا با روح ما با هم 

خدا فریاد می کنیم: »ابا، ای پدر.« 16
 و اگر فرزندان 

شهادت می دهند كه ما فرزندان خدا هستیم 17
او هستیم، در اآن صورت، وارث - یعنی وارث خدا و هم ارث 
با مسیح- نیز هســـتیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، 

در جلال او نیز شریک خواهیم شد.
جالل آینده

 بـــه عقیـــدۀ من درد و رنـــج كنونی ما ابداً بـــا جلالی 
18

كه در اآینده برای ما ظاهر می شـــود، قابل مقایسه نیست. 
 تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان 

19

 زیرا خلقت نه بـــه ارادۀ خود بلكه 
خدا به ســـر می برد. 20

به خواســـت خدا دچـــار بیهودگی شـــد تا ایـــن امید باقی 
 كه روزی خـــود اآفرینش از قید فســـاد اآزاد گردد 

بمانـــد 21
 زیرا 

و در اآزادی پر شـــكوه فرزندان خدا سهیم شـــود. 22
می دانیم كه تمامـــی اآفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند 
 نه تنها خلقـــت، بلكه ما نیز 

درد زایمان نالیده اســـت. 23
كه روح خدا را به عنوان اولین نمونۀ عطایای خدا دریافت 
كرده ایـــم، در درون خود می نالیم و در انتظار اآن هســـتیم 
كه خدا ما را فرزندان خود بگرداند و كّل بدن ما را اآزاد 
 زیرا با چنین امیدی بود كه ما نجـــات یافتیم؛ 

ســـازد. 24
اّما امیدی كه براآورده شـــده باشد، دیگر امید نیست. چه 
كســـی در انتظار چیزی اســـت كه قبلاً اآن را یافته است؟ 
 اّما اگـــر در امید چیزی هســـتیم كه هنـــوز نیافته ایم، با 

25

صبر منتظر اآن می شـــویم.
 به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را 

26

یاری می کند؛ زیرا ما هنـــوز نمی دانیم چگونه باید دعا كنیم. 
اّما خود روح خدا با ناله هایی  كه نمی توان بیان كرد، برای ما 
 و اآنكه قلبهای انسان را جستجو می کند، 

شفاعت می کند 27
از نّیت روح اآگاه است؛ چون روح  القدس مطابق خواست خدا 

برای مقّدسین شفاعت می کند.
 ما می دانیم همه چیز برای خیریّت اآنانی كه خدا را دوست 

28

دارند و به حســـب ارادۀ او خوانده شده اند، با هم در كارند. 
 زیرا خدا اآنانی را كه از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به 

29

شكل پسر او دراآیند و تا پسر، نخستین برادر در میان ایمانداران 
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 او كسانی را كه قبلاً برگزیده بود به سوی خود 
بسیار باشد. 30

خوانده است و خوانده شدگان را کاملاً نیک محسوب كرد 
و نیكان را نیز جاه و جلال بخشید.

محّبت خدا در عیسى مسیح

 پـــس در برابر ایـــن چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشـــتیبان 
31

 اآیا خدایی که پسر 
ماست، كیســـت كه برضد ما باشـــد؟ 32

خود را دریغ نداشـــت، بلكه او را در راه همۀ ما تسلیم كرد، 
با بخشیدن او همه چیز را با ســـخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ 
 چه كسی برگزیدگان خدا را متّهم خواهد كرد؟ خدا اآنان 

33

 پس كیســـت كه بتوانـــد اآنان را محكوم 
را تبرئه می نماید! 34

سازد؟ مسیح عیسی  كســـی است كه ُمرد و حتّی دوباره زنده 
شـــد و اكنون در دست راست خدا برای ما شفاعت می کند! 
 پس چه كســـی می تواند ما را از محّبت مسیح جدا سازد؟ 

35

اآیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر 
 چنانکه 

و یا شمشیر قادر اســـت ما را از مسیح جدا سازد؟ 36
كتاب  مقّدس می فرماید: »به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ 
هستیم و با ما مانند گوسفندانی كه به كشتارگاه می روند، رفتار 
 با وجود همۀ این چیزها، به وسیلۀ او كه ما را 

می شـــود.« 37
 زیرا یقین دارم 

دوست داشت، پیروزی ما كامل می شـــود. 38
كه نه موت و نه حیات، نه فرشـــتگان و نه نیروها و قدرتهای 
فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای 
 و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام 

اآسمانی 39
اآفرینش نمی تواند ما را از محبتّی كه خدا در خداوند ما عیسی 

مسیح اآشكار نموده، جدا سازد.
قوم برگزیدة خدا

 اآنچه می گویم حقیقت است. من به مسیح تعلّق دارم و دروغ 9  
نمی گویم. وجدان من كه از روح القدس منّور شده به من 
 كه در دل خود، بار غمی 

اطمینان می دهد كه دروغ نمی گویم 2
 اآرزو می کردم اگر ممكن می شد 

سنگین و دلتنگی بی پایان دارم. 3
به خاطر قوم خود یعنی قوم یهود كه خویشـــاوندان من هستند، 
 اآنها اسرائیلی هستند. مقام فرزند 

ملعون و از مسیح جدا شوم. 4
خواندگی، شـــراكت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم 
 اجداد قوم به ایشان 

عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. 5
تعلّق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد اآنهاست. 

او بالاتر از همه و تا ابد خدای متبارک است، اآمین.
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 مقصود این نیســـت كه كلام خدا تحّقق نیافته است، زیرا 
6

از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود كه همه اسرائیلی حقیقی 
 و از نـــژاد ابراهیم بودن باعث نمی شـــود كه همه، 

باشـــند. 7
فرزندان او محسوب شوند؛ زیرا خدا به ابراهیم فرمود: »نسلی 
 یعنی 

که من به تو وعده داده ام از طریق اسحاق خواهد بود.« 8
همۀ كســـانی  كه به طور طبیعی به دنیـــا می اآیند فرزندان خدا 
محسوب نمی شوند، بلكه فقط اآنانی  كه بر طبق وعدۀ خدا به 
 وعده  ای که خدا 

دنیا می اآیند فرزندان او محسوب می شوند. 9
داد چنین بود: »در وقت معّین من بر می گردم و ساره صاحب 

پسری خواهد بود.«
 نه تنها این بلكه »رفقه« از یک نفر، یعنی از جّد ما اسحاق 

10

 و قبل از تولّد بّچه های دوقلوی او و پیش از اینكه 
حامله شد 11

 به رفقه گفته شد: 
این دو نفر عملی نیک یا بد انجام دهند، 12

»برادر بزرگ خادم برادر كوچک خواهد بود.« تا اینكه مقصود 
خدا در انتخاب یكی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب 
 چنانکه 

مشروط به دعوت او باشـــد، نه به کارهای انسان. 13
كتاب  مقّدس می فرماید: »یعقوب را دوست داشتم اّما از عیسو 

متنّفر بودم.«
 پـــس چه بگوییـــم؟ بگوییم كه خدا بی انصاف اســـت؟ 

14

 زیرا خدا به موســـی می فرماید: »به هرکه بخواهم 
هرگز. 15

رحم كنم، رحم خواهم كرد و به هرکه بخواهم دلســـوزی 
 بنابراین به خواسته ها و 

نمایم، دلســـوزی خواهم نمود.« 16
كوشش  های انسان بستگی ندارد، بلكه بسته به خدایی است 
 كلام خدا به فرعون می فرماید: »به 

كه رحمت می نماید. 17
همین منظور تو را برانگیختم تا به وســـیلۀ تو، قدرت خود 
را نشان دهم و نام من در سرتاســـر جهان مشهور گردد.« 
 بنابرایـــن به هرکه بخواهد، رحمـــت می نماید و هرکه را 

18

بخواهد، سرســـخت می ســـازد.
خشم خدا و رحمت او

 پس به من خواهید گفت: »پس دیگر چرا خدا از ما ایراد 
19

 ای 
می گیرد؟ زیرا كیست كه بتواند با ارادۀ او مقاومت كند؟« 20

اآدم، تو كیستی كه به خدا جواب می دهی؟ اآیا كوزه از کوزه گر 
 مگر کوزه گر حّق 

می پرسد: »چرا مرا به این شكل ساختی؟« 21
ندارد كه از یک ُمشت ِگل، یک ظرف برای مصرف عالی و 

ظرفی دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟
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 چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحّمل كسانی 
22

شـــود كه مورد خشم او بوده و ســـزاوار هلاكت می باشند و 
به این وســـیله هم غضب خود را نمایان ســـازد و هم قدرت 
 و چه می شود اگر خدا بخواهد 

خود را مكشوف گرداند؟ 23
عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و 
 حتّی 

قبلاً اآنها را برای جلال اآماده كرده بود ظاهر سازد، 24
به ما، یعنی كســـانی را كه او نه تنها از میان قوم یهود بلكه 
 چنانکه او در 

از میان ملّتهای غیر یهود نیز خوانده است؟ 25
كتاب هوشـــع نبی می فرماید:

»مردمانی را كه متعلّق به من نبودند،
قوم خود خواهم نامید

و ملّتی را كه مورد لطف من نبود،
محبوب خود خواهم خواند.«

و درست در همان جایی که به ایشان گفته شد: 'شما   26  
قوم من نیستید'

اآنجا اآنها فرزندان خدای زنده خوانده خواهند شد.«
 و اشعیا نیز دربارۀ اســـرائیل چنین می گوید: »حتّی اگر قوم 

27

اسرائیل به تعداد دانه های شن كنار دریا باشند، فقط عّدۀ كمی 
 زیرا خداوند به طور كامل 

از ایشان نجات خواهند یافت.« 28
 و چنانکه 

و با سرعت، به حساب تمام عالم خواهد رسید. 29
اشعیای نبی قبلاً گفته بود: »اگر خداوند متعال فرزندانی برای 
ما باقی نگذاشـــته بود، ما مانند شهر سدوم شده و شبیه شهر 

غموره گشته بودیم.«
اسرائیل و انجیل

 پس چه بگوییم؟ باید بگوییم كه ملّتهای غیر یهود كه برای 
30

به دست اآوردن نیكی مطلق كوشش نكردند، از راه ایمان اآن را 
 حال اآنكه قوم اسرائیل كه پیوسته جویای 

به دست اآوردند؛ 31
شریعتی بودند تا به وسیلۀ اآن نیک محسوب شوند، اآن را نیافتند. 
 چرا؟ به علّت اینكه كوشش های ایشان از روی ایمان نبود، 

32

بلكه در اثر کارهای خودشان بود. به این ترتیب اآنها از همان 
 كه كلام خدا به اآن اشاره می کند:

سنگی لغزش خوردند 33
»ببین در صهیون سنگی قرار می دهم

كه موجب لغزش مردم خواهد شد،
صخره ای كه از روی اآن خواهند افتاد،

ولی هرکس به او ایمان اآورد خجل نخواهد شد.«
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 ای برادران* من، اآرزوی قلبی و اســـتدعای من از 10  
درگاه خدا برای اسرائیل این است كه ایشان نجات 
 من می توانم شـــهادت بدهم كه اآنها نســـبت به خدا 

یابنـــد. 2
 زیرا راهی را 

متعّصبند اّما تعّصب اآنان از روی اآگاهی نیست. 3
كه خدا به وسیلۀ اآن، انسان را در حضور خود نیک محسوب 
می کند، نشناختند و كوشیدند راه خودشان را برای به دست 
اآوردن نیكی مطلق درســـت جلوه دهند و به این دلیل تســـلیم 
 زیرا مسیح هدف و تمام كنندۀ شریعت 

نیكی خدا نشـــدند، 4
اســـت برای هرکه ایمان اآورد و به این وسیله در حضور خدا 

نیک شمرده شود.
نجات براى همه

 در مورد اآن نیكی كه از شـــریعت به دست می اآید، موسی 
5

می نویسد: »هرکه شریعت را به عمل اآورد به وسیلۀ اآن زیست 
 اّما دربارۀ نیكی مطلق كه از راه ایمان به دست 

خواهد كرد،« 6
می اآید می گوید: »در دل خود نگویید كیســـت كه به اآسمان 
 یا: »كیســـت كه به 

صعود كند؟« (تا مســـیح را پایین اآورد) 7
جهان زیرین فرو رود؟« (تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون 
 او می گوید: »كلام خدا (یعنی همان پیام ایمانی كه ما 

اآورد.) 8
اعلام می کنیم) نزدیک توست، اآن بر لبها و در قلب توست،« 
 زیرا اگر با لبان خود اعتراف كنی كه عیسی، خداوند است 

9

و در قلب خود ایمان اآوری كـــه خدا او را پس از مرگ زنده 
 زیرا انسان با قلب ایمان می اآورد 

ساخت، نجات خواهی یافت. 10
و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف 
 کتاب مقّدس می فرماید: »هرکه به 

می کند و نجات می باید. 11
 پس هیچ تفاوتی 

او ایمان اآورد هرگز خجل نخواهد شـــد.« 12
میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد، خداوند 
همه است و نسبت به همۀ کســـانی که به او روی می اآورند، 
 زیرا »هر کس که نام خداوند را 

بی اندازه بخشنده اســـت؛ 13
بخواند، نجات خواهد یافت.«

 اّما اگر به او ایمان نیاورده اند، چگونه می توانند به او روی 
14

اآورند؟ و چگونه می توانند به كســـی ایمان اآورند كه دربارۀ او 
چیزی نشنیده اند؟ و چگونه می توانند بدون حضور کسی که اآن 
 و اآنها چگونه می توانند پیام 

پیام را اعلام كند، چیزی بشنوند؟ 15
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را اعلام كنند اگر برای این كار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه 
كتاب مقّدس می فرماید: »چه خوش است قدمهای کسانی که 
 اّما همه، اآن بشـــارت را نپذیرفتند زیرا 

بشـــارت می دهند.« 16
خود اشعیا می فرماید: »خداوندا چه كسی پیام ما را باور كرده 
 پس ایمان از شنیدن پیام پدید می اآید و پیام ما كلام 

است؟« 17
مسیح است.

 اّما می پرســـم: »اآیا ممكن اســـت كه اآنها پیام را نشـــنیده 
18

باشند؟ البتّه شنیده اند،
زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان

و سخن اآنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است.«
 باز می پرسم: اآیا قوم اسرائیل این را نمی دانست؟ قبل از همه، 

19

موسی می گوید:
»من به وسیلۀ کسانی که حتّی قومی به شمار نمی اآیند،

حسادت شما را بر می انگیزم
و توسط قومی نادان،

شما را به خشم خواهم اآورد.«

 و اشعیا با جسارت بیشتر می گوید:
20

»كسانی مرا یافتند كه طالب من نبودند
و خود را به كسانی ظاهر ساختم كه جویای من 

نبودند.«

 اّما دربارۀ قوم اسرائیل می گوید: »تمام روز با اآغوش باز منتظر 
21

بازگشت این قوم نافرمان و سركش هستم.«
رحمت خدا نسبت به اسرائیل

 پس می پرسم: اآیا خدا قوم خود را رد كرده است؟ 11  
به هیچ وجه! خود من اسرائیلی و فرزند ابراهیم و از 
 خدا قومی را كه از ابتدا برگزیده بود، 

طایفۀ بنیامین هستم. 2
رد نكرده اســـت. اآیا نمی دانید کتاب مقّدس دربارۀ الیاس چه 
می فرماید؟ وقتی الیاس علیه اسرائیل به خدا شكایت می کند، 
 »خداوندا، انبیای تو را کشـــته اند و قربانگاههای 

می گویـــد: 3
تو را ویران ساخته اند و من تنها باقیمانده ام و اینک اآنان قصد 
 اّما خدا چه پاســـخی به او داد؟ او فرمود: 

جان مرا دارند.« 4
»من هفت هزار مرد كـــه در جلوی بت بعل زانو نزده اند برای 
 پس همچنین در حال حاضر تعداد كمی 

خود نگاه داشته ام.« 5
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 اگر 
كه خدا بر اثر فیض خود برگزیده اســـت، وجود دارند. 6

این از فیض خداست، دیگر بســـته به کارهای انسانی نیست 
و اّما اگر به کارهای انســـان مربوط است، دیگر فیض معنایی 

نخواهد داشت.
 پس مقصود چیست؟ مقصود این است كه قوم اسرائیل اآنچه 

7

را كه می طلبید نیافته است. برگزیدگان اآن را یافتند و سایرین 
 چنانکه كلام خدا می فرماید: 

نسبت به اآن بی اعتنا گردیدند، 8
»خدا یک حالت بی حّســـی به ایشان داد، یعنی چشمانی كه 
نمی بیند و گوشهایی كه نمی شنود و حتّی تا به امروز این حالت 

 و داوود می گوید:
ادامه یافته است.« 9

»سفرۀ اآنها برای ایشان تله و دام
و سنگ لغزش دهنده و عقوبت باد.

چشمان اآنان تار گردد تا نبیند  10  
و پشت ایشان زیر بار تا ابد خم شود.«

 از شما می پرسم: اآیا این لغزش یهودیان برای شكست كامل 
11

اآنها بـــود؟ به هیچ وجه، بلكه تا در اثر خطای اآنها، نجات به 
غیر یهودیان برســـد و این باعث َرشک و حسادت اآنان شود. 
 حال اگر خطای اآنها موجب دولتمندی جهان و شكســـت 

12

ایشان موجب ســـعادتمندی ملل گردیده اســـت، تصّور كنید 
این بركات چقدر بیشتر خواهد بود، هرگاه تعداد یهودیان به  

كمال برسد!
نجات غیر یهودیان

 اكنون ای غیر یهودیان، روی سخن من با شماست و چون 
13

خود من رســـولی برای غیر یهودیان هستم به مأموریت خویش 
 شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود 

افتخار می کنم. 14
 زیرا 

را برانگیزم و از این راه بعضـــی از اآنان را نجات دهم، 15
اگر رد شدن اآنها سبب اآشتی جهان با خدا شد، برگشت اآنان 

چه نتیجه ای جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت؟
 اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد بقّیۀ اآن نیز مقّدس 

16

است و اگر ریشۀ درخت تقدیس شـــده باشد شاخه هایش نیز 
 اّما اگر بعضی از شاخه ها بریده شده اند و تو 

مقّدس می باشند. 17
که نهال زیتون جنگلی بودی به جای اآنها پیوند شدی و در ریشه 
 به برتری خود به شاخه های 

و چربی زیتون شریک گردیدی، 18
بریده شده فخر نكن و اگر فخر می کنی، به خاطر داشته باش 

كه تو حامل ریشه نیستی، بلكه ریشه حامل توست.
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 اّما تو خواهی گفت: »شاخه ها بریده شدند تا من پیوند گردم.« 
19

 درست است، ولی اآنها به علّت بی ایمانی بریده شدند و تو به 
20

 زیرا اگر 
وسیلۀ ایمان در اآنجا می مانی پس مغرور نباش، بلكه بترس. 21

خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری نكرد، از تو نیز صرف نظر 
 پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نكن. 

نخواهد نمود. 22
او نسبت به اآنانی  كه دور افتاده اند سختگیر است اّما نسبت به تو 
مهربان است به شرط اینكه در مهربانی او بمانی وگرنه تو نیز بریده 
خواهی شد. 23 اگر یهودیان نیز در بی ایمانی خود پافشاری نكنند 
دوباره پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است كه اآنان را دوباره 
 زیرا اگر تو كه از زیتون جنگلی بریده شدی و به 

پیوند نماید. 24
طور غیر طبیعی به زیتون اهلی پیوند گردیدی، چقدر اآسانتر است 

كه این شاخه ها به درخت هم جنس خود پیوند شوند.
رحمت خدا براى همه

 ای برادران* من، برای اینكه شما گرفتار خودپسندی نشوید 
25

می خواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم و اآن این است كه 
یک حالت بی حّســـی روحانی موقّت قوم اســـرائیل را فراگرفته 
اســـت تا اآن زمانی كه تعداد افراد ملل كه قبلاً معّین شده اند، 
 و بعد تمام قوم اسرائیل، نجات خواهند یافت. 

تكمیل گردد. 26
چنانکه كتاب  مقّدس می فرماید:

»نجات دهنده از صهیون خواهد اآمد
و بی دینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت.
و در اآن هنگام كه گناهانشان را بر طرف سازم،  27  

این پیمان را با اآنها خواهم بست.«

 از لحـــاظ انجیل، یهودیان دشـــمنان خدا هســـتند و این به 
28

نفع شماست. اّما از لحاظ انتخاب الهی، به خاطر اجدادشان 
 زیرا نعمات خدا و دعوت او برگشت ناپذیر 

هنوز محبوبند. 29
 ای غیر یهودیان، همان طور كه شما زمانی نسبت به 

است. 30
خدا نافرمان بودید ولی اكنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت 
 همچنین در حال حاضر اآنها یاغی هســـتند تا به 

یافته ایـــد، 31
وسیلۀ اآن رحمتی كه به شـــما رسیده است، اآنها نیز از این به 
 زیرا خدا تمام مردم را گرفتار »نافرمانی« 

بعد رحمت یابند. 32
كرده است تا بر همه ترّحم فرماید.
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 دولتمندی خدا چقدر عظیم و حكمت و معرفت او چقدر 
33

عمیق اســـت! هدفهای او غیرقابل درک و راههای او غیرقابل 
 زیرا

فهمند! 34
»كیست كه افكار خدا را درک نموده
یا كیست كه او را نصیحت کند.«

»چه كسی چیزی به خدا تقدیم كرده است  35  
تا اآن را از او پس بگیرد؟«

 زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. به او تا 
36

ابد جلال باد، اآمین.
زندگى جدید در مسیح

 بنابراین ای برادران* من، با توّجه به این رحمت  های 12  
الهی، از شما در خواست می کنم بدنهای خود را به 
عنوان قربانی زنده و مقّدس كه پسندیدۀ خداست، به او تقدیم 
 هم شكل 

كنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. 2
این جهان نشوید بلكه به  وسیلۀ تجدید افكار، وجود شما تغییر 
شكل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و اآنچه را كه 

مفید و پسندیده و كامل است، بشناسید.
 من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است، به همۀ 

3

شما می گویم دربارۀ خود افكار اغراق اآمیز نداشته باشید؛ بلكه به 
نسبت ایمانی كه خدا به هر یک از شما داده است، خود را با 
 همان طور كه در یک بدن اعضای مختلف هست 

اعتدال بسنجید. 4
 ما نیز اگرچه بسیاریم، در اتّحاد 

و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، 5
با مسیح، همۀ ما یک بدن را تشكیل می دهیم و فرداًفرد نسبت به 
 بنابراین ما باید عطایای مختلفی را كه 

هم اعضای یكدیگریم. 6
خدا بر طبق فیض خود به ما داده است بكار ببریم: اگر عطیۀ ما 
اعلام كلام خداست، باید اآن را به فراخور ایمانی كه داریم انجام 
 اگر خدمت كردن است، باید خدمت كنیم. اگر تعلیم 

دهیم. 7
 اگر تشویق دیگران است، باید 

دادن است، باید تعلیم بدهیم. 8
چنان كنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر، باید پركار باشد 

و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد.
 محّبت شـــما حقیقی و صمیمی باشد. از بدی بگریزید و 

9

 یكدیگر را با محّبت مسیحایی دوست 
به نیكی بچســـبید. 10
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 با 
بدارید و هرکس به دیگری بیشـــتر از خود احترام نماید. 11

كوشش خســـتگی ناپذیر و با شـــوق و ذوق، خدا را خدمت 
 امیدتان مایۀ شادی شـــما باشد و در رنج و مصیبت 

كنید. 12
 در رفع احتیاجات 

صابر باشید و از دعا كردن خسته نشوید. 13
مقّدسین شركت نمایید و همیشه مهمان  نواز باشید.

 بركت خدا را برای اآنانی كه به شما جفا می رسانند بخواهید، 
14

 با خوشـــحالان 
برای اآنان طلـــب بركت كنید، نه لعنـــت. 15

 تبعیض قایل نشوید، 
خوشحالی كنید و با ماتمیان ماتم نمایید. 16

مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نكنید و خود 
را از دیگران داناتر نشمارید.

 به هیچ کس به عوض بدی، بدی نکنید. مواظب باشـــید 
17

 حتّی الامكان 
كه تمام كارهای شما در نزد مردم نیكو باشد. 18

تا اآنجا كه مربوط به شماســـت با همۀ مردم در صلح و صفا 
 ای دوســـتان عزیز، بـــه هیچ وجه انتقام خود 

زندگی كنید. 19
را نگیریـــد، بلكـــه اآن را به مكافات الهی واگـــذار كنید، زیرا 
کتاب مقّدس می فرماید: خداوند می گوید: »من مجازات می کنم 
 بلكه اگر دشـــمن تو گرسنه است او 

و من جزا خواهم داد. 20
را سیر كن و اگر تشنه است به او اآب بده؛ زیرا این کار تو او 
 مغلوب بدی نشوید، بلكه بدی را با 

را شرمنده می سازد.« 21
خوبی مغلوب سازید.

وظیفۀ ما نسبت به زمامداران

 همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون 13  
اجازۀ خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران 
 از این جهت هرکه با 

فعلی را خدا منصوب كـــرده اســـت. 2
اآنها مخالفت كند، با اآنچه خدا برقرار كرده اســـت مخالفت 
 زیرا 

می کند و با این کار، خود را محكوم خواهد ســـاخت. 3
فرمانراوایان باعث وحشـــت نیكوكاران نیستند، بلكه بدكاران 
باید از اآنها بترســـند. اآیا می خواهی از زمامداران ترسی نداشته 
باشـــی؟ در این صورت نیكـــی كن و او تو را خواهد ســـتود. 
 چونكه او خادم خداست و برای خیریّت تو كار می کند. اّما 

4

اگر كار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب 
صاحب شمشیر نیســـت، بلكه خادم خداست تا غضب خدا 
 بنابراین باید از صاحبان 

را در مـــورد خطاكارن اجرا نمایـــد. 5
قدرت اطاعت كنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بلكه به خاطر 

اآسایش وجدان خود نیز.
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 و به همین ســـبب است كه شـــما مالیات می پردازید زیرا 
6

اولیای امور، خادمان خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام 
 پس ِدین خود را نسبت به همه ادا 

وظایف خود می باشـــند. 7
كنید: مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور وصول 
عوارض بپردازید و اآن كسی را كه سزاوار احترام است، احترام 

كنید و صاحبان عّزت را عزیز بدارید.
وظیفۀ ما نسبت به یکدیگر

 هیچ چیز به كسی مقروض نباشید، به جز محّبت به یكدیگر. 
8

کسی که دیگران را محّبت كند، شریعت را بجا اآورده است. 
 همۀ احكام خدا: زنا نكن، قتل نكن، دزدی نكن، طمع مورز، 

9

و هر حكم دیگر در این حكم كه »همســـایه ات را مانند جان 
 کسی که همسایۀ 

خود دوست بدار،« خلاصه شـــده است. 10
خود را دوست دارد، به او بدی نمی کند. پس محّبت اجرای 

كامل تمام شریعت است.
 به علاوه شما می دانید كه ما در چه زمانی هستیم و می دانید 

11

كه موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از 
 شب تقریباً گذشته 

اآن روزی كه ایمان اآوردیم، نزدیكتر است. 12
و روز نزدیک است، پس كارهای تاریکی را مانند لباس كهنه 
 چنان رفتار كنیم 

از خود دور اندازیم و ِزِره نور را بپوشـــیم. 13
كه شایستۀ كسانی باشد كه در روشنایی روز به سر می برند و 
از عّیاشی و مستی و ِفسق و هرزگی یا نزاع و حسد بپرهیزیم. 
 خود را با عیسی مسیح خداوند مسلّح سازید و دیگر در فكر 

14

ارضای خواهش های نفسانی خود نباشید.
انتقاد و قضاوت

 شخصی را كه در ایمان ضعیف است، در میان 14  
خود بپذیرید، ولی نه به منظور مباحثه دربارۀ عقاید 
 ایمان یک نفر به او اجازه می دهد، هر غذایی را بخورد اّما 

او. 2
 کسی که هر 

کسی که ضعیف است، فقط سبزیجات می خورد. 3
غذایی را می خورد نباید كسی را كه فقط سبزیجات می خورد 
خوار بشمارد و همچنین شخص پرهیزکار نباید كسی را كه هر 
غذایی را می خورد محكوم سازد، زیرا خدا او را پذیرفته است. 
 تو كیستی كه دربارۀ خادم شخص دیگری قضاوت كنی؟ اینكه 

4

اآیا اآن خادم در خدمت خود موفّق می شود یا نه، فقط مربوط 
به ارباب اوست، ولی او موفّق خواهد شد، زیرا ارباب اآسمانی 

او قادر است این كار را برای او انجام دهد.
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 یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می داند، حال 
5

اآنكه شـــخص دیگری همه را یكسان می شمارد. هرکس باید 
 اآنكه روز معّینی را 

در عقیدۀ خود کاملاً خاطر جمع باشـــد. 6
بزرگ می شـــمارد، برای خاطر خداوند چنین می کند و او كه 
هر غذایی را می خورد، باز برای خاطر خداوند می  خورد، زیرا 
او برای خوراک خود خدا را شكر می كند. و از طرف دیگر، 
شـــخص پرهیزكار به خاطر خداوند نمی خـــورد و او نیز از خدا 
 هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی 

سپاســـگزاری می کند. 7
نمی کند و یا فقط برای خود نمی میرد، اگر زیســـت می کنیم، 
 و اگر بمیریم، برای خداوند 

برای خداوند زندگی می  نماییم 8
می   میریم. پـــس خواه زنده و خـــواه مرده، متعلّـــق به خداوند 
 زیرا به همین سبب مسیح ُمرد و دوباره زنده شد تا 

هستیم. 9
 پس تو چرا دربارۀ برادر یا 

خداوند مردگان و زندگان باشد. 10
خواهر خود قضاوت می کنی؟ یا چرا برادر یا خواهرت را تحقیر 
می نمایی؟ همۀ ما پیش كرســـی قضاوت خدا خواهیم ایستاد. 

 زیرا كلام خدا می فرماید:
11

»خداوند می گوید، به حیات خودم سوگند
که همه در برابر من به زانو دراآمده

با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود.«

 پس هر یک از ما باید حساب خود را به خدا پس بدهیم.
12

وظیفۀ ما نسبت به اشخاص ضعیف

 بنابراین از قضاوت كردن دربارۀ یكدیگر خودداری كنیم 
13

و در عوض تصمیم بگیرید كه وســـیلۀ لغزش یا رنجش در راه 
 من می دانم و مخصوصاً در اثر اتّحاد با 

ایمانداران نشـــوید. 14
عیسی خداوند، یقین دارم كه هیچ چیز به خودی خود ناپاک 
نیست، اّما برای کسی که اآن را ناپاک می داند، ناپاک است. 
 و اگر دیگران به خاطر غذایی كه تو می خوری اآُزرده شوند، 

15

دیگر از روی محّبت رفتـــار نمی کنی. نگذار اآنچه می خوری، 
 و 

موجب هلاكت شخصی كه مسیح در راه او ُمرد، بشود. 16
نگذارید اآنچه برای شما مجاز است، باعث شود كه دیگران 
 زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن 

از شما بدگویی كنند، 17
نیست؛ بلكه شـــامل نیكی و اآرامش و خوشی در روح القدس 
 هرکه مسیح را به این طریق خدمت می کند، مورد 

اســـت. 18
پسند خدا و مقبول انسان است.
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 پس اآنچه را كه موجب صلح و سازش و تقویت یكدیگر 
19

 كار خدا را به خاطر خوردن غذا 
می شـــود، دنبال كنیم. 20

خراب نكنید. تمام خوراکی ها پاک هستند، اّما گناه دارد 
اگر كســـی به وســـیلۀ اآنچه می خورد باعث لغزش شـــخص 
 همچنین اگر خوردن گوشـــت یا شراب 

دیگری بشـــود. 21
یا انجام كارهـــای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش دیگری 
 پس عقیدۀ خود 

شود، بهتر است از اآن دست بكشـــی. 22
را دربارۀ این مطلـــب بین خود و خدا نگه دار. خوشـــا به 
حال کســـی که وقتی كاری انجام می دهد، وجدانش او را 
 اّما اگر با وجدان ناراحت چیزی را 

ســـرزنش نمی کند. 23
بخورد محكوم اســـت، زیـــرا مطابق اآنچـــه وجدانش به او 
می گوید عمل نكرده اســـت و هر عملی كه از روی اعتقاد 

نباشـــد، گناه اســـت.
در فکر دیگران بودن

 ما كه در ایمان قوی هستیم، وظیفه داریم كه ناتوانی 15  
افراد ضعیف را تحّمل كنیم و در فكر راحتی خود 
 بلكه به خاطر خیریّت و تقویـــت اطرافیان خود در 

نباشـــیم؛ 2
 زیرا مسیح نیز در فكر راحتی خود 

فكر راحتی اآنها باشیم. 3
نبود. چنانکه کتاب مقّدس می فرماید: »اهانتهای اآنانی كه به 
 زیرا هرچه در گذشته 

تو اهانت می کردند، به من رســـید.« 4
در کتاب مقّدس نوشـــته شـــد، برای تعلیم ما بود تا به وسیلۀ 
بردباری و دلگرمی ای كه كلام خدا می بخشد، امیدوار باشیم. 
 خدایی كه سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید 

5

 و همه با هم 
تا با پیروی از مســـیح عیســـی همفكر باشـــید 6

یكدل و یک زبان خدا را كه پدر خداوند ما عیســـی مسیح 
اســـت ســـتایش كنید.

بشارت دادن به همه

 پس همان طور كه مســـیح شـــما را پذیرفته است، شما نیز 
7

 مقصود این اســـت كه 
یكدیگر را برای جلال خدا بپذیرید. 8

مسیح، خادم قوم اســـرائیل گردید تا اآن وعده هایی را كه خدا 
 و در نتیجه صداقت 

به نیاکان اآنان داده بود، تحّقق بخشـــد 9
خدا ثابت شود و تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید 

نمایند. چنانکه كتاب مقّدس می فرماید:
»از این جهت تو را در میان ملل ستایش خواهم كرد
و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم اآورد.«
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 و در جای دیگر می فرماید:
10

»ای ملّتها، با قوم او شادی كنید.«

 و باز در جای دیگر می فرماید:
11

»ای تمامی قومها، خداوند را سپاس خوانید!
و ای تمامی مردم، او را ستایش کنید.«

 و اشعیا نیز می گوید:
12

»ریشۀ َیسی خواهد اآمد
و او برای حكومت بر ملّتها می اآید

و امید ملل بر او خواهد بود.«
 خدا كه سرچشـــمه امید است، شما را به وسیلۀ ایمانتان 

13

چنان با شادی و اآرامش كامل پر سازد كه با نیروی روح القدس 
امید شما روزبه روز بیشتر شود.

مأموریت پولس

 ای برادران* من، خود من در مورد شـــما خاطر جمع 
14

هستم كه سرشـــار از نیكی و كمال معرفت بوده و قادر به 
 اّما در این نامه، پاره  ای از مطالب 

تعلیم یكدیگر هستید. 15
را با كمال جسارت به شـــما یاداآور شدم. من به خاطر اآن 
 تا خدمتگزار مســـیح 

فیضی كه خدا به من عنایت فرمود 16
عیسی برای ملّتها باشم این طور به شما نوشتم. در خدمت 
انجیل خدا، من وظیفۀ یک كاهن را دارم تا غیر یهودیان را 
به عنوان هدیه  ای به خدا تقدیم نمایم. هدیه  ای كه به سبب 
 پس می توانم 

تقدیس روح القدس مقبـــول او خواهد بود. 17
از كارهایی  كه برای خدا در اتّحاد با  مســـیح عیسی انجام 
 زیرا من جـــرأت نمی کنم دربارۀ 

داده  ام، افتخـــار نمایم. 18
چیزی جز اآنچه مســـیح توســـط من به عمل اآورده اســـت، 
سخن بگویم. سخن من فقط دربارۀ این است كه چگونه 
 و نیروی 

او ملل غیـــر یهود را به وســـیلۀ گفتـــار، رفتـــار 19
عجایـــب و معجزات و با قدرت روح القـــدس تحت فرمان 
خود دراآورده است. به طوری که من سراسر اورشلیم را تا 
»الیریكوم« پیموده ام و انجیل مسیح را همه جا منتشر كرده ام. 
 هدف من همیشه این بوده است كه در جاهایی كه نام 

20
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

مســـیح به گوش مردم نرسیده است، بشـــارت دهم. مبادا 
 چنانکه 

بر شالوده ای كه كســـی دیگر نهاده، بنا نمایم. 21
كتـــاب  مقـــّدس می فرمایـــد:

»کسانی که دربارۀ او چیزی نشنیده اند، او را خواهند دید
و اآنانی كه از او بی  خبر بوده اند، خواهند فهمید.«

نقشۀ پولس براى دیدن مسیحیان روم

 اّما 
 همین موضوع بارها مانع اآمدن من به نزد شما شد. 23

22

حال، چون دیگر كار من در این نواحی تمام شده و همچنین 
 امیدوارم در وقت سفر 

سالها مشتاق ملاقات شـــما بوده ام. 24
خود به اسپانیا، از شما دیدن نمایم و پس از اآنكه از شما دیدن 
كردم، در نظر دارم با كمک شـــما به ســـفر خود ادامه دهم. 
 در حال حاضر به خاطر كمک به مقّدسین مقیم اورشلیم عازم 

25

 زیرا کلیساها در مقدونیه و یونان چنین صلاح 
اآنجا هستم، 26

دانستند كه برای بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغی به طور اعانه 
 ایشان صلاح دانستند این كار را انجام دهند و در 

بفرستند. 27
حقیقت، اآنها مدیوِن یهودیان هستند. زیرا غیر یهودیان كه در 
بركات روحانی یهودیان سهیم شـــدند، موظّفند یهودیان را با 
 بنابراین هروقت این مأموریت 

بركات ماّدی خود خدمت كنند. 28
را انجام دادم و مبالغی را كه جمع شـــده است به دست اآنها 
سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما نیز دیدن 
 و یقین دارم كه هرگاه نزد شما بیایم، اآمدن من 

خواهم كرد. 29
با بركات فراوانی از جانب مسیح همراه خواهد بود.

 ای برادران،* به نام خداوند ما عیسی مسیح و اآن محبتّی 
30

كه روح القدس می بخشـــد، درخواست می كنم كه با دعاهای 
 یعنی دعا 

خود در پیشگاه خدا همكاران جّدی من باشید، 31
كنید، كه من از دســـت بی ایمانان در یهودیه در امان باشم و 
 و به 

خدمت من مورد قبول مقّدســـین اورشلیم واقع شـــود 32
این وسیله به خواست خدا با خوشی به  سوی شما بیایم و از 
 خدا كه سرچشمۀ اآرامش 

حضورتان نیروی تازه  ای بگیرم. 33
است، با همۀ شما باد، اآمین.

سالم پولس براى کلیساى روم

 خواهر ما »فیبی« را كه خادمۀ كلیسای »كنخریا« 16  
 تا او را در اتّحاد با 

است به شما معّرفی می کنم 2

رومیان 15  و  16   
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خداوند و اآن  طور كه شایستۀ مقّدسین است بپذیرید و در تمام 
مسائلی كه احتیاج به كمک شما دارد به او كمک كنید؛ زیرا 

او از بسیاری، از جمله خود من، حمایت نموده است.
 كه 

 به »پرسكله« و »اكیلا« همكاران من در مسیح عیسی   4
3

جان خود را به خاطر من به خطر انداخته اند، ســـلام برسانید. 
نه من تنها بلكه تمام كلیساهای غیر یهود نیز از ایشان ممنون 
 به كلیسایی كه در خانۀ اآنان تشكیل می شود سلام 

هستند. 5
برســـانید. من به دوست عزیز »اپنطس« كه اولین شخصی بود 
 و 

كه در استان اآسیا به مسیح ایمان اآورد نیز سلام می رسانم. 6
همچنین به مریم كه در میان شما زحمت زیاد كشیده است، 
 و به »اندرونیكاس« و »یونیاس« هموطنان من 

سلام برسانید. 7
كه با من در زندان بودند، سلام برسانید. اآنان در میان رسولان 

اشخاص برجسته ای هستند و قبل از من مسیحی بودند.
 و به 

 همچنین به دوســـت عزیـــزم در خداوند »امپلیـــاس« 9
8

»اوربانوس« همكار من در خدمت مسیح و به »استاخیس« عزیز 
 و به »اپلیس« مقبول مســـیح و به خانوادۀ »ارستبولس« سلام 

10

 به هموطن من »هیرودیـــون« و ایمانداران خانوادۀ 
برســـانید. 11

 و به »طریفینا« و »طریفوسا« كه در كار خداوند 
»نیركسوس« 12

فّعال هستند و به دوست عزیزم »پرسیس« كه در خدمت خداوند 
 و به »روفس« اآن مسیحی برجسته 

زحمت بسیار كشیده است 13
و همچنین مادرش كه نســـبت به من نیز مانند یک مادر بوده 
 سلام مرا به »اسونكرتیس«، »فلیگان«، 

است، سلام برسانید. 14
»هرماس«، »پطروباس«، »هرمیس« و مسیحیانی كه با اآنها هستند 
 و »فیلولویگانس«، »جولیا«، »نیریاس«، و خواهرش و »اولیمپیاس« 

15

و همۀ مقّدسینی كه با ایشانند، برسانید.
 با بوســـۀ مقّدســـانه به یكدیگر خوش اآمد بگویید. جمیع 

16

كلیساهای مسیح به شما سلام می رسانند.
آخرین دستورات

 ای برادران* من، از شـــما درخواست می کنم از اآنانی  كه 
17

خلاف اآن تعلیمی كه یافته اید، باعث تفرقه می شوند و دیگران 
 زیرا 

را گمراه می کنند، برحذر باشید و از اآنان دوری كنید. 18
چنین افرادی در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند، بلكه 
امیال خود را بندگی می کنند و مردم ساده لوح را با تعارف و 

رومیان 16   
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 وفاداری شما نسبت به انجیل در نزد 
تملّق فریب می دهند. 19

همه معروف است و من هم از این موضوع شادمانم، اّما اآرزو 
دارم كه در نیكوكاری، ورزیـــده و در بدی كردن، بی تجربه 
 و خدایی كه سرچشمۀ اآرامش است، بزودی شیطان 

باشید. 20
را زیر پاهای شـــما خواهد كوبید. فیض خداوند ما عیســـی 

مســـیح با شـــما باد.
 »تیموتاؤس« همكار من به شما سلام می رساند و همچنین 

21

 و نیز 
»لوسیوس« و »یاسون« و »سوسیپاطوس« هموطنان من 22

خودم »طرتیوس« منشی پولس در نوشتن این نامه به شما درود 
 »غایوس« میزبان من، كه میزبان تمام 

مسیحی می فرســـتم. 23
كلیسا هم هست و نیز »ارســـطوس« خزانه دار شهر و برادر ما 
 فیض خداوند ما عیسی 

»كوارطس« به شما سلام می رسانند. [24
مسیح با همۀ شما باد، اآمین.]

دعاى شکرگزارى

 اكنون به او كه قادر اســـت مطابق مژده ای كه من اعلام 
25

می کنم، یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و بر طبق افشای اآن 
 و در حال حاضر 

حقیقت پنهانی كه قرنهای دراز مخفی بود 26
مكشـــوف شده و به وســـیلۀ نوشـــته های انبیا به حكم خدای 
جاودان به تمام ملّتهای جهان اآشكار گردید تا اآنها ایمان اآورند 
و اطاعت نمایند، به او كه قادر اســـت شما را قوی و استوار 
 به اآن خدایی كه دانای یكتاست، به وساطت عیسی 

سازد، 27
مسیح پیوسته تا ابد جلال باد! اآمین. 

رومیان 16   
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نامۀ اول پولس رسول به

کلیساى شهر قرنتس

شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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نامۀ اول پولس رسول به

کلیساى شهر قرنتس
معّرفى کتاب

نامۀ اول پولس به قرنتیان به خاطر این نوشته شد كه مسائل و 
مشكلاتی كه در زندگی و ایمان كلیسای قرنتس وجود داشت 
مورد بحث قرار بگیرد. كلیسای قرنتس توسط پولس بنیاد نهاده 
شده است. در اآن زمان قرنتس یكی از شهرهای بزرگ یونان 
و مركز استان اخائیه از استانهای روم بود و اهمّیت اآن به خاطر 
امور اقتصادی، فرهنگ افتخار اآمیز، فســـاد اخلاقی گسترده و 

گوناگونی مذاهب بود.
مسائلی که پولس در این نامه به اآنها اشاره می کند: تفرقه و 
فساد اخلاقی در كلیسا، مسئله امور جنسی و ازدواج، موضوع 
وجدان، ترتیبات كلیســـایی، عطایای روح القدس و رســـتاخیز 
می باشند. پولس عمیقاً نشان می دهد كه چگونه انجیل به این 

سؤالات پاسخ می دهد.
فصل ۱۳ كه محّبت را به عنوان بهترین عطیۀ خدا به قومش 
معّرفـــی می كند، معروفترین قســـمت این نامه شـــناخته شـــده 

است.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه1:1-9
تفرقهدرکلیسا10:1-21:4

امورجنسیوزندگیخانوادگی1:5-40:7
مسیحیانوبتپرستان1:8-1:11

زندگیوپرستشکلیسایی2:11-40:14
رستاخیزعیسیمسیحوایمانداران1:15-58

هدایابرایمسیحیانیهودیه1:16-4
مطالبشخصیوخاتمه5:16-24
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 از طرف پولس كه به ارادۀ خدا دعوت شـــد تا رســـول 1
مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستانیس

 به كلیسای خدا كه در شـــهر قرنتس است، یعنی به همۀ 
2

اآنانی كه در اتّحاد با عیسی مســـیح مقّدس خوانده شده اند و 
به مقام مقّدس دعوت شده اند و به همۀ کسانی که در همه جا 
نام عیسی مسیح را كه خداوند اآنان و خداوند ماست به زبان 

می اآورند.
 پدر ما خدا و عیســـی خداوند فیض و اآرامش به شما عطا 

3

فرماید.
شکرگزارى

 همیشـــه خدا را به خاطر اآن فیضی كه او در عیسی مسیح 
4

 زیرا در اتّحاد با 
به شما عطا فرموده اســـت شـــكر می کنم، 5

مســـیح از هر لحاظ از جمله در كمال سخنوری و معلومات 
 شهادت ما دربارۀ مسیح در بین شما به نتیجه 

غنی شده اید. 6
 و شـــما درحالی که انتظار ظهور خداوند ما 

رســـیده اســـت. 7
عیسی مسیح را می کشید، از هیچ یک از عطایای روح القدس 
 او شما را تا به اآخر استوار خواهد داشت 

بی نصیب نیستید. 8
تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر 
 خدا شما را دعوت كرده است تا در حیات پسر او، 

شوید. 9
خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به 

قول خود وفادار است.
تفرقه در کلیسا

 ای برادران* من، به نام خداوند ما عیســـی مسیح از شما 
10

درخواســـت می کنم كه همۀ شما در اآنچه كه می گویید توافق 
داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد بلكه با 
 زیرا ای برادران* 

یک فكر و یک هدف کاملاً متّحد باشید. 11
من، اعضای خانـــوادۀ »خلوئی« بـــه من خبـــر داده اند كه در 
 منظورم این است كه یكی 

میان شما نزاعهایی وجود دارد. 12
می گوید: »من طرفدار پولس هستم.« و دیگری می گوید: »من 
طرفدار اپلس هســـتم.« اآن یكی خود را پیرو پطرس می داند و 
 اآیا مسیح به دسته ها تقسیم شده 

دیگری خود را پیرو مسیح! 13
است؟ اآیا پولس برای شـــما مصلوب گردید؟ اآیا به نام پولس 

تعمید گرفتید؟!

اول قرنتیان 1 
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 خدا را شكر كه هیچ یک از شما را جز كرسپوس و غایوس 
14

 بنابراین هیچ کس نمی تواند اّدعا كند كه من او 
تعمید ندادم. 15

 اآری من همچنین خانوادۀ استیفان 
را به نام خود تعمید داده ام. 16

را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر كسی را به خاطر ندارم 
 به هر حال مسیح مرا نفرستاد كه تعمید 

كه تعمید داده باشم. 17
دهم، بلكه تا بشارت دهم و او نمی خواست كه من با فصاحت 

كلام سخن بگویم، مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود.
مسیح، قدرت و حکمت خدا

 پیام صلیب برای اآنانی كه در راه هلاكت هستند، پوچ و 
18

بی معنی اســـت ولی برای ما كه در راه نجات هستیم، قدرت 
 چنانکه کتاب مقّدس می فرماید:

خداست. 19
»حكمت حكیمان را باطل

و فهم دانشوران را زایل خواهم كرد.«

 پس كجاســـت حكیم؟ كجاســـت دانشـــور؟ و یا كجاست 
20

بحث كنندۀ این جهان؟ خدا نشـــان داده است، كه حكمت 
این جهان پوچ و بی معنی است.

 خـــدا در حكمت خویش چنین مقـــّرر فرمود كه جهانیان 
21

نتوانند با حكمت خود او را بشناسند بلكه صلاح دانست كه 
به وســـیلۀ همین پیام پوچ و بی معنی ما، ایمانداران را نجات 
 یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش 

بخشد. 22
 اّما ما مسیح مصلوب شده را 

و حكمت را دنبال می کنند، 23
اعلام می کنیم، اگر چه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش 
 اّما برای 

و رنجش و بـــرای یونانیان پوچ و بی معنی اســـت، 24
کسانی که خدا اآنها را دعوت كرده اســـت خواه یهود، خواه 
 زیرا اآنچه در مورد 

یونانی مسیح قدرت خدا و حكمت اوست، 25
خدا جهالت محسوب می شود از حكمت اآدمیان حكیمانه تر 

و ضعف خدا از قدرت انسان قویتر است.
 ای برادران* من، به خاطر داشته باشید، در اآن هنگام كه 

26

خدا شـــما را دعوت كرد چه نوع اشـــخاصی بودید. از روی 
معیارهای این جهان اكثر شـــما افـــرادی حكیم، با نفوذ، و یا 
 بلكه خدا عمداً اآنچه را كه جهانیان پوچ 

نجیب زاده نبودید. 27
و بی معنی می شمارند برگزید تا حكیمان را خجل سازد و اآنچه 

اول قرنتیان 1   
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را كه جهانیان ضعیف می پندارند انتخاب كرد تا نیرومندان را 
 خدا اآنچه را كه دنیا خوار و خفیف و حتّی 

شرمنده سازد. 28
 تا 

نیستی می شمارد برگزید تا جهان هســـتی ها را براندازد، 29
هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر كردن نداشته باشد. 
 خدا شما را با مسیح عیسی متّحد ساخت و مسیح را برای 

30

مـــا حكمت، نیكی مطلـــق، پاكی و اآزادی گردانیده اســـت. 
 بنابراین چنانکه كلـــام  خدا می فرماید: »هرکه بخواهد فخر 

31

كند، باید به خداوند فخر نماید.«
پیام ما: مسیح مصلوب شده

 ای برادران* من، وقتی من برای اعلام اســـرار الهی به 2  
نزد شما اآمدم، با فصاحت و فلســـفۀ انسانی نیامدم، 
 زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم، 

2

 من 
همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش كنم. 3

 و سخن و پیام 
با ضعف و با ترس و لرز به میان شـــما اآمدم 4

خود را با دلایل مجذوب كنندۀ فلسفی بیان نكردم، بلكه اآن 
 تا ایمان شما 

را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رســـانیدم 5
بر قدرت خدا متّکی باشد، نه بر فلسفۀ انسانی.

حکمت الهى

 البتّه فلسفه و حكمتی هست كه اآن را در میان اشخاصی 
6

كه در روح بالغ هستند بیان می کنیم، اّما اآن حكمتی نیست كه 
متعلّق به این جهان و یا حکمرانان این جهان باشد - حكمرانانی 
 بلكه حكمت مرموز خدا را 

كه به سوی نابودی پیش می روند- 7
كه از چشم اآدمیان پوشیده بود و خدا اآن را از ازل برای جلال 
 هیچ یک از حكمرانان این 

ما قرار داده بود، ابراز می کنیـــم. 8
جهان این را نفهمیدند، زیرا اگر فهمیده بودند، خداوند جلال 

 اّما چنانکه کتاب مقّدس می گوید:
را مصلوب نمی کردند. 9

»اآنچه را كه هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده
و به خاطر انسانی خطور نكرده است،

خدا برای دوستداران خود مهّیا نموده است.«

 خدا این همه را به وسیلۀ روح خود از راه الهام به ما اآشكار 
10

ساخته است؛ زیرا روح القدس همه چیز حتّی ُعمق نّیات الهی 
 كیست كه بهتر از روح شخص با باطن 

را كشف می کند. 11

اول قرنتیان 1  و  2   



2098

 

* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

او اآشنا باشد؟ به همان طریق، هیچ کس جز روح خدا با خدا 
 روحی را كه ما به دست اآورده ایم متعلّق به این 

اآشنا نیست. 12
جهان نیست، بلكه از جانب خداست تا عطایایی را كه او به 

ما عنایت فرموده است بشناسیم.
 ما دربارۀ این حقایق با عباراتی كه از حكمت انسان ناشی 

13

می شود ســـخن نمی گوییم، بلكه با اآنچه كه روح القدس به ما 
می اآموزد. و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی 
 کســـی که روحانی نیست، نمی تواند تعالیم 

بیان می نماییم. 14
روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیدۀ او این تعالیم پوچ و بی معنی 
هستند و در واقع، چون تشـــخیص این گونه تعالیم محتاج به 
 ولی 

بینش روحانی است، اآنها نمی توانند اآن را درک كنند. 15
شخص روحانی قادر اســـت دربارۀ همه چیز قضاوت كند ولی 
 زیرا به 

هیچ کس نمی تواند دربارۀ او درست قضاوت نماید. 16
قول کتاب مقّدس:

»چه كسی افكار خدا را می داند؟
و چه كسی می تواند او را نصیحت کند؟«

به هر حال، ما اكنون می توانیم مثل مسیح فكر كنیم!
خدمتگزاران خدا

 و اّما ای برادران* من، من نتوانســـتم همان طور كه با 3  
افراد روحانی صحبت می کنم، با شما سخن گویم؛ 
بلكه ناچار شدم، همان طور  که با اشخاص نفسانی یا کسانی که 
در ایمان به مسیح هنوز ُخردسال هستند با شما صحبت كنم. 
 به شما شیر دادم، نه غذای بزرگسالان را، زیرا برای اآن اآماده 

2

 چون شما هنوز هم نفسانی 
نبودید و هنوز هم اآماده نیستید. 3

هستید. وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست، اآیا این نشان 
 وقتی 

نمی دهد كه نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار می کنید؟ 4
یكی می گوید: »من طرفدار پولس هستم.« و دیگری می گوید: 

»من طرفدار اپلس هستم.« اآیا مثل سایر مردم نیستید؟
 اآخر، اپلس كیســـت؟ پولس كیســـت؟ اآنان فقط خادمانی 

5

هســـتند كه با اجـــرای مأموریتی كه خداوند به ایشـــان داده، 
 من كاشتم، اپلس اآبیاری كرد، 

وسیلۀ ایمان شـــما گردیدند. 6
 کسی که می کارد 

ولی اصل كار یعنی رشد و نمو با خداست. 7

اول قرنتیان 2  و  3   
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و یا کسی که اآبیاری می کند، اهمّیت زیادی ندارد، در رشد و 
 كارنده و اآبیاری كننده در 

نمو گیاه كار عمده با خداست. 8
یک ســـطح هســـتند و هر یک مطابق كار خود پاداش خواهد 
 زیرا در خدمت خدا، ما همكاران او هستیم و شما 

گرفت. 9
 من با استفاده از قدرت فیض 

مزرعۀ او و عمارت او هستید. 10
بخش خدا، مانند یـــک بنّای ماهر بنیادی گذاشـــتم و اكنون 
كسی دیگر بر روی اآن می سازد. هرکس باید مواظب باشد كه 
 زیرا شالودۀ دیگری، غیراز اآنچه 

روی اآن چگونه بنا می کند، 11
ریخته شد، نمی توان گذاشت و اآن شالوده عیسی مسیح است. 
 بعضی ها وقتی روی اآن شالوده بنایی می سازند، طلا و نقره و 

12

سنگهای عالی بكار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه 
 ولی چگونگی كار هرکس اآشكار 

و كاه اســـتفاده می کنند. 13
خواهد شد، زیرا روز داوری اآن را ظاهر خواهد ساخت. چون 
اآن روز با اآتش همراه خواهد بـــود و اآتش كیفّیت كار همه را 
 اگر اآنچه را كه اآدمی 

می اآزماید و ماهّیتش را نشان می دهد. 14
بر روی اآن شالوده ساخته است از اآتش ســـالم بیرون اآید، اآن 
 اّما اگر كارهای دست 

شخص پاداش خود را خواهد یافت. 15
او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود 
او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله های اآتش 

گذشته و نجات یافته باشد.
 اآیا نمی دانید كه شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما 

16

 اگر كسی معبد خدا را اآلوده سازد، خدا او را 
ساكن است؟ 17

تباه خواهد ســـاخت؛ زیرا معبد خدا باید پاک و مقّدس باشد 
و اآن معبد خدا شما هستید.

 هیچ کس خود را فریب ندهد. اآیا كسی در میان شما هست 
18

كه تصّور می کند با معیارهای این جهان خردمند است؟ او باید 
 زیرا اآنچه كه از نظر این جهان 

ابله شود تا واقعاً خردمند گردد. 19
حكمت و خرد به حساب می اآید، در نظر خدا پوچ و بی معنی 
است. چنانکه كلام خدا می فرماید: »خدا خردمندان را در نیرنگهای 
 و باز می فرماید: »خداوند می داند 

خودشان گرفتار می سازد.« 20
 پس هیچ کس نباید به 

كه نقشه های خردمندان بیهوده است.« 21
اآنچه كه انسان می كند ببالد. در واقع همه چیز به شما تعلّق دارد. 
 پولس، اپلس، پطرس، این جهان، زندگی، مرگ، زمان حال 

22

 و شما 
و زمان اآینده، همۀ اینها متعلّق به شما و مال شماست 23

مال مسیح هستید و مسیح از اآن خداست.

اول قرنتیان 3   
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رسوالن مسیح

 شما باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسراراآمیز 4  
 مسلّماً یک مباشر باید قابل اعتماد باشد. 

الهی بدانید. 2
 اّما اگر به وســـیلۀ شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، 

3

برای من كوچكترین اهمّیتی نـــدارد، من دربارۀ خود قضاوت 
 شاید من در خود عیبی نمی بینم ولی این دلیل نیست 

نمی کنم. 4
كه من بی گناه هستم! خود خداوند است كه دربارۀ من قضاوت 
 پس قبـــل از روز داوری دربارۀ دیگران داوری 

خواهد كـــرد. 5
نكنید، بلكه منتظر اآمدن خداوند باشید، زیرا او اآنچه را كه در 
تاریكی پنهان است در برابر نور اآشكار خواهد ساخت و نّیات 
پنهانی اآدمیان را فاش خواهد كرد. در اآن وقت هرکس اآن طور 

كه شایستۀ اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد.
 ای برادران* من، به خاطر شما، خودم و اپلس را نمونه قرار 

6

دادم تا از ما یاد بگیرید كه »از اآنچه كه نوشته شده است نباید 
تجاوز كرد.« تا هیچ یک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد 
 زیرا كیست كه تو را برتر ساخته 

و دیگری را خوار نشمارد، 7
است؟ جز اآنچه كه از دیگران گرفته ای، چه داری؟ پس اگر از 
كسی دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر می کنی كه گویا 

از خود داشته ای؟
 اكنون دیگر تمام اآرزوهای شـــما براآورده شده است! حال 

8

همه چیز برای شما فراهم است! و اكنون بدون ما به سلطنت 
رسیده اید! ای  كاش واقعاً این طور بود تا ما نیز با شما سلطنت 
 چنین به نظر می رسد كه خدا، ما رسولان را مانند 

می کردیم! 9
اسیران محكوم به مرگ كه در اآخر صف لشکریان قرار دارند، 
به معرض نمایش گذارده و ما را در مقابل چشم تمام كاینات 
 اآری، به خاطر 

- چه فرشته و چه انسان- به تماشا گذاشته است. 10
مسیح ابله محسوب می شویم ولی شـــما در مسیح مردمان با 
شعوری هستید! ما ضعیفیم و شما قوی! ما را حقیر می شمارند و 
 تا به این ساعت ما گرسنه و تشنه ایم، 

به شما افتخار می کنند! 11
لباس كافی نداریم، كتک می خوریم، اآواره و سرگردان هستیم؛ 
 با وجود این با دستهای خود كار می کنیم و زحمت می کشیم. 

12

وقتی فُحش می شنویم، دعای خیر می کنیم. وقتی اآزار می بینیم، 
 وقتی به ما توهین می شود با مهربانی پاسخ 

تحّمل می کنیم. 13

اول قرنتیان 4   



2101

می دهیم. ما مانند زبالۀ جهان و پس ماندۀ همه چیز گشته و هنوز 
هم همین حالت را داریم.

 اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلكه خواستم شما 
14

 زیرا اگرچه شما 
را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم. 15

هزاران معلّم در مســـیح داشته باشـــید، ولی بیشتر از یک پدر 
نخواهید داشت و من با دادن بشارت انجیل مسّبب اتّحاد شما 
 بنابراین 

با مسیح عیسی شده و به این وسیله پدر شما گشته ام. 16
 برای این منظور 

از شما درخواست می کنم از من تقلید كنید. 17
»تیموتاؤس« را نزد شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در 
خداوند است. اصولی را كه از مسیح اآموختم و در همه جا در 

كلیساها تعلیم می دهم، او به شما یاداآوری خواهد كرد.
 اّما عّده ای چون فكر می کنند كه من نزد شما نخواهم اآمد 

18

 ولی اگر خدا بخواهد بزودی نزد شما خواهم 
مغرور شده اند. 19

اآمد و اآن وقت دیگر اّدعاهای اشخاص مغرور را قبول نمی کنم، 
 زیرا 

بلكه می خواهم ببینم كه قدرت اآنها تا چه حّد اســـت. 20
 من 

پادشاهی خدا در حرف نیست، بلكه از قدرت است. 21
چگونه نزد شما بیایم؟ با شلاّق یا با مهربانی و ملایمت؟

فساد اخالقى در کلیسا

 در حقیقت گفته شده است كه در میان شما یک نوع 5  
رابطۀ جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل اآن قدر 
زشت اســـت كه حتّی در میان كافران هم پیدا نمی شود، زیرا 
 چرا به عوض 

می شنوم كه شخصی با زن پدر خود می خوابد. 2
اینكه خجل گشته و مقّصر را از میان خود بیرون كنید، افتخار 
 اگرچه من جسماً از شما دور هستم، ولی روحاً 

هم می کنید؟ 3
حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی محكوم 
 پس وقتی که 

ساختم كه گویی خودم در اآنجا حضور داشتم. 4
شما به خاطر این مرد جمع شوید، من هم روحاً در میان شما 
 این شخص را به شیطان 

هستم، با قدرت خداوند ما عیسی، 5
تسلیم كنید تا طبیعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند 

یعنی روز داوری روحش نجات یابد.
 فخر شما در این مورد بی جاست. مگر نمی دانید كه با كمی 

6

 پس اگر می خواهید 
خمیر مایه مقدار زیادی خمیر ور می اآید؟ 7

خمیر تازه (فطیر) باشید (چنانکه هستید) باید خمیرمایۀ كهنه را 
تماماً از میان بردارید، زیرا مسیح كه »قربانی عید فصح« ماست، 
 بنابراین، عید فصح را نه با خمیرمایۀ ترش 

ذبح شده است. 8

اول قرنتیان 4  و  5   
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و كهنه که خمیرمایۀ بدخواهی و شـــرارت است، بلكه با نان 
فطیر كه نان صمیمّیت و صداقت است، نگاه داریم.

 در نامه ای به شما نوشتم كه با اشخاص شهوتران معاشرت 
9

 ولی منظور من این نبود كه با تمام اشخاص شهوتران 
نكنید. 10

این جهان یا طمعكاران و كلاهبرداران و یا بت پرستان كاری 
نداشـــته باشـــید، زیرا در این صورت مجبور می شوید این دنیا 
 بلكه مقصود من این بود كه با کســـانی که 

را ترک كنیـــد. 11
خود را مسیحی می دانند ولی مرتكب زنا، طمع، بت پرستی، 
ناسزاگویی، مستی و یا كلاهبرداری می گردند، معاشرت نكنید 

حتّی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید.
 زیرا من با افراد خارج از كلیسا چه کار دارم كه دربارۀ اآنها 

12

قضاوت كنم؟ وظیفۀ شما این است كه نسبت به اهل كلیسا 
 و داوری افرادی كه خارج از كلیسا هستند با 

داوری كنید 13
خدا خواهد بود. اآن مرد شریر را از میان خود برانید!

دربارة دادخواهى مسیحیان

 هرگاه یكی از شما از دیگری شكایتی داشته باشد، اآیا 6  
جرأت می کند به عوض اینکه اجازه دهد، ایمانداران 
موضوع را حّل و فصل كنند، به دادگاه نزد داوران نادرســـت 
 مگر نمی دانید كه ایمانداران جهان را داوری 

رجوع نمایـــد؟ 2
خواهند كرد؟ و اگر شما باید جهان را داوری كنید اآیا لیاقت 
اآن را ندارید كه در مـــورد موضوعات كوچک داوری نمایید؟ 
 اآیا نمی دانید كه ما دربارۀ فرشـــتگان قضاوت خواهیم كرد؟ 

3

 بنابراین اگر چنین 
پس چقدر بیشـــتر دربارۀ امور این زندگی! 4

موضوعاتی پیش می اآید، اآیا شما می خواهید اآنها را برای حّل و 
فصل نزد اشخاصی ببرید كه در كلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ 
 من این را می گویم تا شما شرمنده شوید! اآیا در میان شما یک 

5

نفر عاقل كه بتواند اختلاف بین دو ایماندار را رفع كند وجود 
 اآیا ایمانداری علیه ایماندار دیگر به دادگاه می رود؟ و 

ندارد؟! 6
اآیا اجازه می دهید كه بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟

 در واقع شكایت كردن از یكدیگر نشانۀ ضعف و شكست 
7

شماست. اآیا برای شما بهتر نیست كه مظلوم واقع شوید؟ اآیا 
 ولی در عوض شما 

بهتر نیست كه گول كســـی را بخورید؟ 8
نسبت به دیگران ظلم می کنید و اآنها را گول می زنید و حتّی 
 مگر نمی دانید كه 

با ایمانداران دیگر هم همین طور می کنید. 9
مردمان نادرســـت در پادشـــاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ 
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خود را فریب ندهید. افراد شـــهوتران، بت پرستان، زناكاران، 
 دزدان، طمعكاران، مست کنندگان، ناسزاگویان 

لواط گران، 10
و كلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهره ای نخواهند داشت 
 و بعضی از شما اآن چنان بودید. ولی اكنون از گناهان خود 

11

پاک شده اید و جزء مقّدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح 
خداوند و روح خدای ما کاملاً نیک محسوب شده اید.

بدنهاى ما و جالل خدا

 ممكن است كسی بگوید: »در انجام هر كاری اآزاد هستم،« 
12

اّما هركاری مفید نیست. اآری من در انجام هر كار اآزادم، اّما 
 باز هم ممكن 

نمی گذارم كه چیـــزی مرا بندۀ خود ســـازد. 13
است كسی بگوید: »خوراک برای شكم و شكم برای خوراک 
است.« اآری، اّما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت! 
بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلكه 
 چنانکه خدا، 

برای خداوند است و خداوند برای بدن است. 14
عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید، ما 

را نیز زنده خواهد گردانید.
 اآیا نمی دانید كه بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ 

15

اآیا شایسته اســـت كه عضوی از بدن مسیح را بردارم و اآن را 
 مگر نمی دانید مردی 

عضو بدن یک فاحشه بســـازم؟ ابداً! 16
كه با فاحشه بپیوندد جسماً با او یكی می شود؛ زیرا كلام خدا 
 اّما هرکه به خداوند 

می فرماید: »این دو یک تن خواهند بود.« 17
بپیوندد روحاً با او یكی است.

 از شهوترانی بگریزید. هر گناه دیگری كه انسان مرتكب 
18

می شود خارج از بدن است، اّما هرکه مرتكب گناهان جنسی 
می شود، نسبت به بدن خود گناه می کند.

 اآیا نمی دانید بدن شما معبد روح القدس است كه خداوند 
19

به شما بخشیده و در شما ساكن است؟ علاوه براین شما دیگر 
 زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. 

صاحب بدن خود نیستید، 20
پس بدنهای خود را برای جلال خدا بكار ببرید.

دربارة ازدواج

 و اّما، دربارۀ چیزهایی كه به من نوشتید: بهتر است كه 7  
 ولی چون اطراف ما پر از وسوسه های 

مرد، مجّرد بماند 2
جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زن برای 
 زن و شوهر باید وظایف زناشویی 

خود شوهری داشته باشد. 3
 زن اختیار بدن خود 

خود را نسبت به یكدیگر انجام دهند. 4
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را ندارد، زیرا او متعلّق به شوهر خویش است و همچنین مرد 
 یكدیگر 

اختیار بدن خود را ندارد، زیرا به زن خود تعلّق دارد. 5
را از حقوق زناشویی محروم نسازید مگر با رضایت طرفین برای 
مّدتی از یكدیگر دوری كنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز 
با خدا نمایید. اّما پس از اآن روابط شـــما در امور زناشویی به 
صورت عادی برگردد، مبادا ضعف شـــما در این مورد باعث 

شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید.
 این یک قانون نیست، این امتیازی است كه به شما می دهم. 

6

 كاش همۀ شما در این مورد مانند من باشید، اّما خداوند به 
7

هركس اســـتعداد خاّصی داده است، به یكی، یک جور و به 
دیگری به نحوی دیگر.

 به افراد مجّرد و بیوه زنها می گویم: برای شـــما بهتر است 
8

 ولی اگر نمی توانید جلوی امیال 
كه مانند من مجّرد بمانیـــد. 9

خود را بگیرید، ازدواج كنید. زیرا ازدواج كردن از سوختن در 
اآتش شهوت بهتر است.

 برای متأهلان دستوری دارم كه دستور خودم نیست، بلكه 
10

از جانب خداوند است: یک زن شوهردار نباید شوهرش را ترک 
 اّما اگر چنین كند یا باید تنها بماند و یا اآنكه دوباره با 

كند؛ 11
شوهرش اآشتی كند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد.

 به دیگران می گویم: (این را من می گویم نه خداوند) اگر 
12

مردی مسیحی، زنی بی ایمان داشـــته باشد و اآن زن راضی به 
 و همچنین زن 

زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. 13
مسیحی كه شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او 
 زیرا شوهر بی ایمان 

باشد، اآن زن نباید شوهرش را ترک كند. 14
به وســـیلۀ زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بی ایمان نیز به 
وسیلۀ شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت. 
در غیر این صورت فرزندان شـــما نجس می بودند، حال اآنكه 
 اّما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد 

اكنون از مقّدسین هستند. 15
همسر مســـیحی خود را ترک كند، مختار است. در این گونه 
موارد همسر مسیحی چه زن و چه شوهر دیگر مقّید نیست، 
 ای زن، از 

زیرا خدا ما را برای زندگی اآرام خوانده اســـت. 16
كجا معلوم كه شوهرت به وسیلۀ تو نجات نیابد؟ و ای مرد، 

تو از كجا می دانی كه وسیلۀ نجات زن خود نخواهی شد؟!
 به هر حال هرکس در اآن وضعی كه خدا برایش معّین نموده و 

17

او را در اآن وضع خوانده است بماند. دستور من در تمام كلیساها 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 اآیا مرد مختونی دعوت خدا را پذیرفته اســـت؟ 
این اســـت. 18

چنین شخصی اآرزوی نا مختونی نكند! اآیا كسی در نامختونی 
 مختون بودن 

خوانده شده است؟ او نیز نباید مختون شود! 19
یا نبودن اهمّیت ندارد! اآنچه مهم است، اطاعت از فرمانهای 
 پس هرکس باید در همان حالتی بماند كه در اآن، 

خداست. 20
 اآیا در بردگی خوانده شدی؟ از این 

دعوت خدا را پذیرفت. 21
ناراحت نباش اّما اگر می توانی اآزادی خود را به دست اآوری اآن 
 زیرا غلامی كه به اتّحاد با خداوند دعوت 

را از دست نده. 22
شده باشد، اآزاد شدۀ خداوند است. همچنین شخص اآزادی كه 
 شما 

دعوت خداوند را پذیرفته است، غلام مسیح می باشد. 23
به قیمت گزافی خریده شـــده اید؛ پس به بندگی انسان تن در 
 بنابراین ای برادران* من، هركس در همان حالتی كه 

ندهید. 24
در اآن خوانده شده بماند، ولی با خدا زندگی كند.

دربارة افراد مجّرد و بیوه زنها

 در خصوص افراد مجّرد از طرف خداوند دستوری ندارم، 
25

ولی به عنوان کســـی که به لطف خداوند قابل اعتماد است، 
عقیدۀ خود را اظهار می دارم:

 با توّجه به اوضاع وخیم فعلی، بهتر است هرکس همان گونه 
26

 اآیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش! اآیا 
كه هست بماند. 27

 اّما اگر ازدواج كنی گناه 
مجّرد هستی در فكر ازدواج نباش، 28

نكرده ای و دختری كه شوهر كند مرتكب گناه نشده است؛ 
ولی زن و شـــوهر در این زندگی دچار زحمت خواهند شد و 

من نمی خواهم شما در زحمت بیفتید.
 ای برادران* من، مقصودم این است: وقت زیادی باقی نمانده 

29

است و از این پس حتّی اآنانی كه زن دارند، باید طوری زندگی 
 عزاداران طوری رفتار نمایند كه 

كنند كه گویا مجّرد هستند. 30
گویی غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی كنند كه گویی 
خوشـــی را فراموش کرده اند و خریداران طوری رفتار كنند كه 
 و کسانی که به كارهای 

گویی مالک اآنچه خریده اند، نیستند 31
دنیوی اشتغال دارند، طوری زندگی كنند كه دلبستۀ این جهان 

نشوند. زیرا حالت كنونی جهان بزودی از بین خواهد رفت.
 اآرزوی من این است كه شما از هر نوع نگرانی به دور باشید. 

32

مرد مجّرد به امور الهی علاقه مند است و می خواهد خداوند را 
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 اّما مرد متأهل به امور دنیوی علاقه مند است 
خشنود سازد. 33

 و به این سبب او 
و می خواهد همسر خود را خشنود سازد 34

به دو جهت كشیده می شود. همان طور، یک زن مجّرد یا یک 
دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح 
مقّدس باشـــد، اّما زن شـــوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی 

دارد، یعنی می خواهد شوهر خود را خشنود نماید.
 برای خیریّت شما این را می گویم و مقصودم این نیست 

35

كه برای شما قید و بند به وجود اآورم بلكه می خواهم اآنچه را 
كه صحیح و درست اســـت انجام دهید و بدون هیچ اشتغال 

خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید.
 با وجود این اگر كســـی تصّور كند كه نســـبت به دختر 

36

خود بی انصافی می کند و دخترش از حّد بلوغ گذشته و باید 
ازدواج كند، و اگر او می خواهد دخترش ازدواج نماید، گناهی 
 اّما اگر پدری از روی میل و ارادۀ خود 

مرتكب نشده است. 37
و بدون فشار دیگران تصمیم جّدی گرفته است كه دختر خود 
 پس شوهردادن دختر 

را باكره نگه دارد، كاری نیكو می کند. 38
نیكوست ولی شوهر ندادن او نیكوتر است.

 زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلّق دارد؛ ولی 
39

هرگاه شوهرش بمیرد، او اآزاد است با هر کسی که می خواهد 
 اّما 

ازدواج نماید، به شرط اآنكه اآن مرد نیز مسیحی باشد. 40
به عقیدۀ من اگر او مجّرد بماند، شـــادتر خواهد بود و گمان 

می کنم كه من نیز روح خدا را دارم.
دربارة غذاهاى تقدیم شده به بُتها

 و اّما دربارۀ خوراکهای تقدیم شده به ُبتها: البتّه همان طور 8  
كه شما می گویید »همۀ ما اشخاص دانایی هستیم.« 
ولی چنین دانشی اآدم را مغرور می سازد، اّما محّبت بنا می کند. 
 اگر كســـی گمان می کند كه بر همه چیز واقف است، واقعاً 

2

 اّما کسی که 
اآن طوری که باید و شـــاید هنوز چیزی نمی داند. 3

خدا را دوست دارد به وسیلۀ خدا شناخته شده است.
 پس دربارۀ خوراکهایی كه به ُبتها تقدیم شـــده اســـت: ما 

4

می دانیم كه بت واقعیّت ندارد و خدای دیگری جز خدای یكتا 
 حتّی اگر به قول اآنها خدایانی در اآسمان و زمین وجود 

نیست. 5
داشته باشد، (همان طور كه می بینیم اآنها به این گونه خدایان و 
 برای ما فقط یک خدا هست یعنی خدای 

خداوندان معتقدند) 6
پدر كه اآفرینندۀ همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و 
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فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح كه همه چیز 
به وسیلۀ او اآفریده شد و ما در او زیست می کنیم.

 اّمـــا همۀ مردم این را نمی دانند، بعضـــی چنان با ُبتها خو 
7

گرفته اند كه تا به امروز خوردن خوراكهایی را كه به ُبتها تقدیم 
شده، خوردن قربانی ُبتها می دانند و هروقت از اآن بخورند وجدان 
 البتّه خوراک، ما را به خدا نزدیكتر 

ضعیفشان اآلوده می گردد. 8
نخواهد ساخت؛ نه از خوردن اآن غذاها نفعی عاید ما می شود 

و نه از نخوردن اآنها ضرری.
 اّما مواظب باشید، مبادا این اآزادی عمل شما به نحوی باعث 

9

 اگر كسی تو را كه شخص 
لغزش اشـــخاص ضعیف گردد. 10

دانایی هستی بر ســـر سفرۀ بتكده نشسته ببیند، اآیا این کار تو 
كسی را كه دارای وجدان ضعیفی است، به خوردن قربانی های 
 پس روشنفكری تو باعث می شود 

بت تشویق نخواهد كرد؟ 11
 و به 

شخص ضعیفی كه مسیح به خاطر او مرد، نابود شود. 12
این ترتیب شما نسبت به ایمانداران دیگر گناه می کنید و وجدان 
ضعیف اآنها را جریحه دار می ســـازید و از این بدتر، نسبت به 
 بنابراین، اگر خوراكی را كه 

خود مسیح هم گناه می کنید! 13
می      خورم باعث لغزش ایمانداری شود، تا ابد گوشت نخواهم 

خورد مبادا باعث لغزش او بشوم.
اختیارات حقوق یک رسول

 مگر من اآزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ اآیا 9  
من خداوند ما عیسی را ندیده ام؟ مگر شما نتیجۀ كار 
 اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته 

من در خداوند نیستید؟ 2
باشند، شما باید مرا رسول بدانید زیرا وجود شما در خداوند 

بهترین دلیل رسالت من است.
 اآیا، 

 این است جواب من به اآنانی كه از من ایراد می گیرند: 4
3

 اآیا 
این حق را نداریم كه غذای خود را از كلیساها تأمین كنیم؟ 5

ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پطرس، حق نداریم در 
 اآیا فقط 

مسافرتهای خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم؟ 6
 اآیا هرگز 

من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بكشـــیم؟ 7
شنیده اید كه سربازی با خرج خود خدمت كند؟ یا كسی در 
تاكستان خود انگور كاشته و از میوۀ اآن نخورد؟ یا كدام شبان 

است كه گلّه ای را شبانی كرده و از شیر اآن استفاده نكند؟
 اآیا به مثالهای انسانی متوّسل شده ام؟ اآیا شریعت نیز همین را 

8

 زیرا در تورات موسی نوشته شده است: »هنگامی که 
نمی گوید؟ 9
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گاو خرمن را می كوبد دهانش را نبند.« اآیا خدا در فكر گاوان 
 یا واقعاً به خاطر ما بود كه این گونه سخن گفت؟ البتّه 

است؟! 10
در مورد ما نوشته شـــده است. زیرا اآنكه شخم می زند و اآنكه 
خرمن را می كوبد، به امید سهیم شدن در محصول كار می کند. 
 ما در میان شما بذر روحانی كاشتیم اآیا جای تعّجب است، 

11

 هرگاه دیگران چنین توقّعی 
اگر از شما كمک ماّدی بگیریم؟ 12

از شما دارند، اآیا ما نباید توقّع بیشتری داشته باشیم؟
در هر صورت ما از حّق خود استفاده ننموده ایم بلكه همه چیز 
را تحّمل کرده ایم تا مانعی بر ســـر راه پیشـــرفت انجیل مسیح 
 مگر نمی دانید كه كاركنان معبد بزرگ از 

نگذارده باشیم. 13
اآنچه به معبد بزرگ اهدا می شود، می خورند و خادمان قربانگاه 
 به همان طریق، 

معبد بزرگ از قربانی های اآن سهمی می گیرند؟ 14
خداوند دستور داده است کسانی که بشارت می دهند، معاش 

خود را از اآن راه تأمین كنند.
 اّما من از هیچ یک از این حقوق اســـتفاده نکرده ام و این را 

15

هم به اآن منظور نمی نویســـم كه برای خود چنین حّقی كسب 
كنم، برای من مرگ بهتر اســـت از اینکه كسی افتخارات مرا 
 اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر كنم، زیرا که 

بیهوده سازد. 16
 اگر كار خود را از روی 

ناگزیرم! وای بر من اگر بشارت ندهم! 17
میل انجام دهم پاداش می گیرم و اگر از روی میل انجام ندهم، 
باز هم مأموریتی است كه به من سپرده شده و باید انجام دهم. 
 پس پاداش من چیست؟ پاداش من این است كه وقتی بشارت 

18

می دهم، انجیل را مفت و مّجانی به دیگران می رسانم! یعنی من 
از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم.

 زیرا اگرچه کاملاً اآزادم و بردۀ كسی نیستم، خود را غلام 
19

همه ساخته ام تا به وسیلۀ من عّدۀ زیادی به مسیح ایمان اآورند. 
 برای این منظور وقتی با یهودیان هســـتم، مانند یک یهودی 

20

زندگی می کنم و وقتی بین كســـانی هســـتم كه تابع شریعت 
موسی هستند مانند اآنها رفتار می کنم. (اگر چه من تابع شریعت 
 و برای اینكه غیر یهودیان كه شریعت موسی را ندارند 

نیستم.) 21
به مسیح ایمان اآورند، همرنگ اآنان شدم (منظورم نافرمانی از 
شـــریعت خدا نیســـت، چون در واقع من تحت فرمان مسیح 
 همچنین در میان افراد ضعیف مثل اآنها ضعیف شدم 

هستم.) 22
تا به وسیلۀ من به مسیح ایمان اآورند. در واقع با همه همرنگ 

شده ام تا به هر نحوی وسیلۀ نجات اآنها بشوم.
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 همـــۀ این كارهـــا را به خاطر انجیل انجـــام می دهم تا در 
23

 مگر نمی دانید كه در مسابقۀ دو، 
بركات اآن سهیم گردم. 24

اگرچه همۀ شركت كنندگان می دوند، ولی فقط یک نفر جایزه 
می گیرد؟ شـــما نیز طوری بدویـــد كه اآن جایزه نصیب شـــما 
 ورزشـــكاری كه خود را برای مسابقه اآماده می کند، 

شود. 25
سخت می كوشد و از زیاده روی خودداری می کند. اآنها چنین 
می کنند تا تاج ُگلی را كه زود پژمرده می شود به دست اآورند، 
ولی ما این كار را به خاطر تاجی كه تا ابد باقی می ماند انجام 
 بنابراین من می دوم ولی نه بدون هدف، من مشت 

می دهیم. 26
 بدن خود 

می زنم اّما نه مثل کسی که به هوا مشت می زند. 27
را می كوبم و اآن را تحت فرمان خود در می اآورم، مبادا پس از 
اینکه دیگران را به مسابقه دعوت كردم، خود من از شركت 

در اآن محروم باشم.
نتایج هولناك بت پرستى

 ای برادران* مـــن، نمی خواهم از اآنچه برای اجداد 10  
ما اتّفاق افتاد بی خبر باشـــید. درســـت اســـت كه 
 و 

همۀ اآنها در زیر ســـایۀ ابر بودند و همه از دریا عبور كردند 2
 و 

همه به عنوان پیروان موســـی در ابر و دریا تعمید گرفتنـــد 3
 و از یک اآب روحانی 

همـــه از یک نان روحانی می خوردنـــد 4
می نوشـــیدند؛ زیرا از صخره ای معجزه اآمیز كه ایشان را دنبال 
 ولی با وجود 

می کرد، می نوشیدند و اآن صخره مســـیح بود. 5
این، خدا از اكثر اآنان خشنود نبود و به این سبب اجساد اآنها 

در سرتاسر بیابان پراكنده شد.
 همۀ این چیزها برای ایشـــان اتّفاق افتاد تا برای ما عبرتی 

6

 مثلاً مانند 
باشد تا ما مانند اآنها اآرزوی چیزهای پلید نكنیم. 7

بعضی از اآنها بت پرست نباشید، چنانکه کتاب مقّدس می گوید: 
»قوم اســـرائیل نشستند تا بخورند و بنوشـــند و برخاستند تا به 
 مرتكب گناهان جنسی نشویم چنانكه 

لهو و لعب بپردازند.« 8
بعضی از اآنها مرتكب شدند و در عرض یک روز، بیست و سه 
 خداوند را امتحان نكنیم! به طوری 

هزار نفر از اآنها مردنـــد. 9
که بعضی از ایشـــان امتحان كردند و به وسیلۀ مارها هلاک 
 علیه خداوند شكایت نكنیم، چنانکه بعضی از اآنها 

گردیدند. 10
چنین كردند و به دست فرشتۀ مرگ نابود شدند.
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 همۀ این اتّفاقات به عنوان نمونه ای بر سر اآنان اآمد و برای 
11

تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد. زیرا ما در زمانهای اآخر 
زندگی می کنیم.

 بنابراین هرکس گمان می کند استوار است، مواظب باشد 
12

كه سقوط نكند. وسوسه هایی كه شما با اآن روبه رو می شوید، 
 وسوسه هایی است كه برای تمام مردم پیش می اآید، اّما خدا 

13

به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از توانایی 
خود وسوسه شوید. خدا همراه با هر وسوسه ای راهی هم برای 
فرار از اآن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل اآن پایداری كنید.

 پس ای دوستان عزيز من، در مقابل بت پرستی ایستادگی 
14

 روی ســـخن من با شما، یعنی با روشنفكران است. 
كنید. 15

 اآیا مقصود از 
دربارۀ اآنچه می گویم خودتان قضـــاوت كنید. 16

نوشیدن پیالۀ پر از بركت كه خدا را برای اآن سپاس می گوییم، 
سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و اآیا وقتی نان را پاره كرده 
می خوریم، اآیا مقصود ما سهیم شـــدن در بدن مسیح نیست؟ 
 همان طوری که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم 

17

یک بدن هستیم زیرا همۀ ما در خوردن یک نان شریكیم.
 دربارۀ اآنچه قوم اســـرائیل كرد فكر كنید، اآیا خورندگان 

18

 پس مقصود 
قربانی ها در خدمت قربانگاه شـــریک نیستند؟ 19

من چیســـت؟ اآیا اینكه خوراكی كه به بت تقدیم می شـــود، 
بالاتر از خوراکی های معمولی اســـت و یـــا خود بت چیزی 
 خیر، بلكه مقصود من این است كه 

غیراز یک بت است؟ 20
بت پرستان اآنچه را قربانی می کنند به دیوها تقدیم می نمایند نه 
 شما 

به خدا و من نمی خواهم شما با دیوها شریک باشید. 21
نمی توانید هـــم از پیالۀ خداوند و هم از پیالۀ دیوها بنوشـــید 
و شما نمی توانید هم بر ســـفرۀ خداوند و هم بر سفرۀ دیوها 
 اآیا می خواهیم خشـــم خداوند را برانگیزانیم؟ اآیا 

بنشینید. 22
ما از او قویتر هســـتیم؟

 می گویید: »در انجام هر كاری اآزادیم.« درست است، اّما 
23

هر كاری برای ما صلاح نیست. اآری، همان طور كه می گویید 
 هیچ کس 

در انجام هر كاری اآزادیم، اّما هركاری مفید نیست. 24
در فكر نفع خود نباشد، بلكه در فكر نفع دیگران باشد.

 برای اینکه وجدان شـــما اآسوده باشد، گوشتی را كه در 
25

 زیرا »زمین 
بازار فروخته می شود، بدون چون و چرا بخورید. 26

و هر اآنچه در اآن است از اآن خداوند است.«
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 و اگر شخصی بی ایمان شما را به خانۀ خود دعوت كند 
27

و می خواهید بروید، هر غذایی كه پیش شما گذاشت بخورید 
و برای راحتی وجدانتان لازم نیست دربارۀ اآن چیزی بپرسید. 
 اّما اگر او به شما بگوید: »این گوشت، گوشت قربانی است.« 

28

به خاطر اآن کسی که شما را اآگاه ساخت و به خاطر وجدان، اآن 
 مقصود من وجدان شما نیست، بلكه وجدان 

غذا را نخورید. 29
اآن شخص. ولی شما خواهید گفت: »چرا طرز قضاوت دیگران 
 اگر من خوراک خود را با 

اآزادی عمل مرا محدود ســـازد؟ 30
شـــكرگزاری می      خورم، دیگر چرا باید برای اآنچه شكرگزاری 

کرده ام مورد انتقاد قرار بگیرم؟«
 هرچه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر كار 

31

دیگری کـــه می کنید، همه را برای جلال خـــدا انجام دهید. 
 همان 

 یهودیان یا یونانیان یا كلیســـای خدا را نرنجانید. 33
32

كاری را بكنید كه من می کنم: من سعی می کنم تمام مردم را 
در هر امری خشنود سازم و در فكر خود نیستم بلكه در فكر 

منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.

 از من پیروی كنید همان طور كه من از مسیح پیروی 11  
می کنم.

دستوراتى دربارة عبادت زنها

 اكنون باید شـــما را تحســـین كنم؛ زیرا همیشـــه به یاد من 
2

هســـتید و از اآن تعالیمی كه به شما ســـپردم، پیروی می کنید. 
 اّما می خواهم بدانید كه ســـر هر مرد مســـیح است و سر هر 

3

 پس مردی كه با سر 
زن شوهر اوست و سر مسیح خداست. 4

پوشیده دعا كند یا پیامی از طرف خدا بیاورد، سر خود یعنی 
 همچنین زنی كه با سر برهنه دعا 

مسیح را رسوا می ســـازد. 5
كند یا پیامی از خدا بیاورد، ســـر خود یعنی شوهرش را رسوا 
 اگر 

ساخته و با زنی كه سرش تراشیده شده، هیچ فرقی ندارد. 6
پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود 
را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار 
 لازم نیست 

می اآورد، بهتر است كه سر او هم پوشیده باشد. 7
كه مرد سر خود را بپوشـــاند، زیرا او صورت و جلال خدا را 
منعكس می ســـازد. اّما زن، جلال مرد را منعكس می ســـازد؛ 
 و 

 زیرا مرد از زن اآفریده نشد، بلكه زن از مرد به وجود اآمد 9
8

مرد نیز به خاطر زن اآفریده نشد، بلكه زن برای مرد خلق شد. 
 به این جهت و همچنین به خاطر فرشتگان، زن باید سر خود 

10
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 به هر حال 
را بپوشاند تا نشان دهد كه تحت فرمان است. 11

در اتّحاد ما با خداوند، زن از مرد یا مرد از زن بی نیاز نیست. 
 زیرا چنانکه زن از مرد به وجود اآمد، مرد از زن متولّد می شود. 

12

نه تنها هردوی اآنها بلكه همه چیز متعلّق به خداست.
 خودتان قضاوت كنید اآیا شایسته است زن با سر برهنه در 

13

 مگر خود طبیعت به شما نمی اآموزد كه 
پیشگاه خدا دعا كند؟ 14

 اّما برعکس، گیسوی 
گیسوی بلند برای مرد شرم اآور است، 15

بلند زن، مایۀ افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا 
 اگر كسی بخواهد در این خصوص 

با اآن سر خود را بپوشاند. 16
مجادله كند، تنها چیزی كه به او می گویم این است كه ما و 

كلیساهای خدا روش دیگری غیراز این نداریم.
شام خداوند

 ولی در موارد زیر، شما را تحسین نمی کنم؛ زیرا وقتی دور 
17

هم جمع می شوید نتیجۀ اآن نه تنها به سود شما نیست، بلكه 
 اولاً می شنوم هنگامی كه به صورت كلیسا 

به زیان شماست. 18
دور هم جمع می شوید به دسته های مختلف تقسیم می گردید و 
 زیرا شكی نیست كه باید در 

این را تا اندازه ای باور می کنم؛ 19
میان شما دسته هایی به وجود اآید تا اشخاص صمیمی شناخته 
 وقتی دور هم جمع می شوید، برای خوردن شام خداوند 

شوند. 20
 زیرا در هنگام خوردن هر كسی با عجله شام خود 

نیست. 21
را می خـــورد و در نتیجه عّده ای گرســـنه می مانند در حالی كه 
 عجب! مگر خانه ای ندارید كه در 

دیگران مست می شوند. 22
اآن بخورید و بنوشید؟ اآیا به این وسیله می خواهید كلیسای خدا 
را تحقیر نمایید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چه 

بگویم، اآیا می توانم در این امر شما را تحسین كنم؟ ابداً!
 تعالیمی را كه به شما دادم، از خود خداوند گرفتم و اآن 

23

این بود كه عیسی خداوند در شـــبی كه تسلیم دشمنان شد، 
 و بعد از شكرگزاری اآن را پاره كرده گفت: 

نان را گرفت 24
»این است بدن من برای شـــما. این را به یاد من بجا اآورید.« 
 همان طور پس از شـــام پیاله را نیز برداشته گفت: »این پیاله 

25

همان پیمان تازه ای است كه با خون من بسته می شود. هرگاه 
این را می نوشید، بیاد من بنوشید.«

 زیرا تا وقت اآمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله 
26

 بنابراین اگر كسی به 
را بنوشید، مرگ او را اعلام می کنید. 27

طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 بنابراین هرکس 
و خون خداوند مرتكب خطا خواهد شد. 28

باید خـــود را بیازماید، اآن وقت خود از اآن نان بخورد و از اآن 
 زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک 

پیاله بنوشد. 29
نكند و از اآن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن اآن، خود را 
 به همین سبب است كه بسیاری از شما 

محكوم می سازد. 30
 اّما اگر اول 

ضعیف و مریض هستید و عّده ای نیز مرده اند. 31
 ولی خداوند ما را 

خود را می اآزمودیم محكوم نمی  شـــدیم. 32
داوری و تنبیه می کند تا با جهان محكوم نگردیم.

 پس ای برادران* من، هروقت برای خوردن شام خداوند 
33

 و اگر كسی 
دور هم جمع می شوید، منتظر یكدیگر باشید. 34

گرسنه است، در منزل خود غذا بخورد. مبادا جمع شدن شما 
باعث محکومّیت شما شود. در خصوص مطالب دیگر، هروقت 

به اآنجا بیایم اآنها را حّل و فصل خواهم كرد.
عطایاى روح القدس

 و اّما دربارۀ عطایای روح القدس: ای برادران* من، 12  
من نمی خواهم در این خصوص بی اطّلاع باشید. 
 شما می دانید زمانی که هنوز خداناشناس بودید، به سوی ُبتهای 

2

 پس باید بفهمید 
بی زبان كشیده می شدید و گمراه می گشتید. 3

كه اگر كسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمی تواند عیسی را 
لعن كند و كسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند، مگر 

به وسیلۀ روح القدس.
 عطایای روحانی گوناگون است اّما همۀ اآنها را یک روح 

4

 خدمات ما گوناگون است اّما تمام این خدمات 
می بخشد. 5

 فعالّیتهای ما نیز مختلف است اّما 
برای یک خداوند است. 6

 در هر فرد، روح خدا 
یک خداست كه در همه عمل می کند. 7

 مثلاً 
به نوعی خاص برای خیریّت تمام مردم تجلّی می کند. 8

روح القدس بـــه یكی بیان حكمت عطـــا می کند و به دیگری 
 به یكی ایمان می بخشـــد و به دیگری قدرت 

بیان معرفـــت. 9
 به یكی قدرت معجزه و به دیگری قدرت نبّوت 

شفا دادن. 10
و به سومی عطیۀ تشخیص ارواح عطا می کند. به یكی قدرت 
تكلّم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمۀ زبانها را می بخشد. 
 اّما كلّیۀ این عطایا كار یک روح واحد است و او اآنها را بر 

11

طبق ارادۀ خود به هرکس عطا می فرماید.
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یک بدن با اعضاى بسیار

 بدن انسان، واحدی اســـت كه از اعضای بسیار تشكیل 
12

شـــده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن 
 پس همۀ ما 

واحد است و مسیح هم همین طور می باشـــد. 13
خواه یهود، خواه یونانـــی، خواه برده و خواه اآزاد با یک روح 
در بـــدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شـــده ایم تا از 

او بنوشیم.
 بدن از یک عضو ساخته نشده بلكه شامل اعضای بسیار 

14

 اگر پا بگوید: »چون دست نیستم به بدن تعلّق ندارم.« 
است. 15

 یا اگر گوش 
اآیا به خاطر این حرف، دیگر عضو بدن نیست؟ 16

بگوید: »به علّت اینكه چشم نیستم به بدن متعلّق نیستم.« اآیا 
 اگر تمام 

به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمی شـــود؟ 17
بدن چشم بود، چگونه می توانست بشـــنود؟ و اگر تمام بدن 
 در حقیقت خدا جای 

گوش بود، چگونه می توانست ببوید؟ 18
مناسبی را به همۀ اعضای بدن طبق ارادۀ خود بخشیده است. 
 اّما در 

 اگر تنها یک عضو بود، بدنی وجود نمی داشـــت! 20
19

واقع اعضاء بسیار است، ولی بدن یكی است.
 پس چشم نمی تواند به دست بگوید: »محتاج تو نیستم.« 

21

 برعکس، 
یا سر نمی تواند به پا بگوید: »به تو نیازی ندارم.« 22

اعضایی كه به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری 
 و اعضایی را كه پست می شماریم، با دقّت بیشتری 

است؛ 23
می پوشانیم و اآن قسمت از اعضای بدن خود را كه زیبا نیستند، 
 حال اآنكه اعضای زیبای ما به چنین 

با توّجه خاّصی می اآراییم، 24
اآرایشی احتیاج ندارد. اآری، خدا اعضای بدن را طوری به هم 
مربوط ساخته كه به اعضای پست تر بدن اهمّیت بیشتری داده 
 تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به 

می شود. 25
وجود نیاید، بلكه تمام اعضاء نسبت به یكدیگر توّجه متقابل 
 اگر عضوی به درد اآید، اعضای دیگر در درد 

داشته باشند. 26
اآن عضو شـــریک هســـتند. همچنین اگر یكی از اعضاء مورد 

تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود.
 باری، شما جمعاً بدن مسیح و همه عضوی از اعضای بدن 

27

 مقصودم این است كه خدا در كلیسا اشخاص 
او هستید. 28

معّینی را به شرح زیر قرار داده است: اول رسولان، دوم انبیا، 
ســـوم معلّمین و بعد از اینها معجزه كنندگان و شـــفادهندگان 
و مددكاران و مدیران و اآنانی كه به زبانهای مختلف ســـخن 
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 اآیا همه رســـول یا نبی یا معلّم هســـتند؟ اآیا همه 
می گویند. 29

 یا قدرت شفا دادن دارند؟ اآیا همه به زبانها 
معجزه می کنند 30

 پس با 
ســـخن می گویند یا همه زبانها را ترجمه می کننـــد؟ 31

اشـــتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اكنون بهترین راه را به 
شما نشان خواهم داد.

محّبت

 اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی 13  
محّبت نداشـــته باشـــم، فقط یک طبل میان تُهی 
 اگر قادر به نبّوت و درک 

و ســـنج پر سر و صدا هســـتم. 2
كلّیه اسرار الهی و تمام دانش ها باشم و دارای ایمانی باشم 
كه بتوانم كوهها را از جایشـــان به جای دیگر منتقل كنم، 
 اگر تمام دارایی 

ولی محّبت نداشـــته باشـــم هیچ هســـتم! 3
خود را بـــه فقرا بدهم و حتّی بدن خـــود را در راه خدا به 
سوختن دهم، اّما محّبت نداشـــته باشم، هیچ سودی عاید 

من نخواهد شـــد.
 محّبت بردبار و مهربان است. در محّبت حسادت و خودبینی 

4

 محّبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، 
و تكّبر نیست. 5

 محّبت از ناراستی 
خشمگین نمی شود و كینه به دل نمی گیرد. 6

 محّبت در 
خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. 7

همه حال صبر می کند و در هرحال خوش باور و امیدوار است 
و هر باری را تحّمل می كند.

 نبّوت از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبانها خاتمه 
8

یافته و بیان معرفت از میان می رود، اّما محّبت هرگز از میان 
 عطایایی مانند معرفـــت و نبّوت، جزئی و 

نخواهـــد رفـــت. 9
 اّما با اآمدن كمال هـــر اآنچه جزئی و ناتمام 

ناتمام اســـت. 10
اســـت از بین می رود.

 موقعـــی که بّچه بودم حرفهـــای بّچگانه می زدم و بّچگانه 
11

تفكّر و استدلال می كردم. حال كه بزرگ شده ام از روشهای 
 اآنچه را اكنون می بینیم مثل تصویر 

بّچگانه دست کشیده ام. 12
تیره و تار اآیینه است ولی در اآن زمان همه چیز را روبه رو خواهم 
دید. اآنچه را كه اكنون می دانیم جزئی و ناكامل اســـت، ولی 
در اآن زمان معرفت ما كامل خواهد شد یعنی به اندازۀ كمال 

معرفت خدا نسبت به من!
 خلاصه این سه چیز باقی می ماند: ایمان و امید و محّبت، 

13

ولی بزرگترین اینها محّبت است.
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

مقایسۀ زبانها با نبّوت

 پس همیشه در پی محّبت باشید و در عین حال 14  
مشتاق كسب عطایای روح القدس و مخصوصاً عطیۀ 
 زیرا کسی که به زبانها سخن می گویدروی سخن 

نبّوت باشید. 2
او با خداست نه با مردم، چون دیگران اآنچه را كه او می گوید 
نمی فهمند زیرا او با قدرت روح القدس اســـرار الهی را به زبان 
 اّما از طرف دیگر اآنکه نبّوت می کند برای تقویت 

مـــی اآورد. 3
 کسی که به 

و تشویق و تسلّی دیگران با اآنها سخن می گوید. 4
زبانها سخن می گوید تنها خود را تقویت می کند، ولی کسی که 

نبّوت می کند كلیسا را تقویت می نماید.
 اگر همۀ شما به زبانها سخن گویید خوشحالم، ولی ترجیح 

5

می دهم كه همۀ شما نبّوت كنید؛ زیرا اهمّیت کسی که نبّوت 
می کند از کسی که به زبانها سخن می گوید بیشتر است، مگر 
اینکه كسی بتواند ســـخن او را ترجمه نماید تا كلیسا تقویت 
 پس ای برادران* من، اگر من نزد شما بیایم و به زبانها 

شود. 6
سخن بگویم چه سودی برای شما خواهم داشت؟ هیچ! مگر 
اینکه برای شما مكاشفه ای، یا معرفتی، یا پیامی، یا تعلیمی از 

جانب خدا بیاورم.
 حتّی سازهای بی جان مثل نی یا چنگ، اگر به طور شمرده و 

7

واضح نواخته نشوند چگونه شنوندگان درک نمایند كه اآهنگ 
 باز هم اگر شیپور صدایی نامفهوم بدهد كیست 

اآنها چیست؟ 8
 همچنین اگر شـــما به زبانها 

كه خود را اآمادۀ جنگ ســـازد؟ 9
سخنان نامفهوم بگویید چگونه دیگران بفهمند چه می گویید؟ 
 در جهان، 

در این صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. 10
زبانهای مختلف بســـیار اســـت، اّما هیچ یـــک از اآنها بی معنی 
 اّما اگر من زبانی را كه با اآن صحبت می شود نفهمم 

نیست. 11
نســـبت به گویندۀ اآن بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من 
 چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح 

بیگانه است. 12
باشید، بكوشید بیشتر عطایایی را كسب كنید كه باعث تقویت 

و پیشرفت كلیسا می باشد.
 بنابراین اآن کســـی که به زبانها ســـخن می گوید، باید دعا 

13

 زیرا اگر من به 
كند كـــه قادر به ترجمۀ پیام خـــود باشـــد. 14

زبانها دعا كنم روح من مشغول دعاست ولی عقل من در اآن 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 پس چه كنم؟ من با روح خود دعا می کنم 
نقشـــی ندارد. 15

و در عیـــن حال با عقل و فهم خود نیز دعا خواهم كرد و به 
همین طریق ســـرود حمد خواهم خواند، یعنی با روح خود و 
 در غیـــر این صورت اگر خدا را در روح 

بـــا فكر خود نیز. 16
خـــود سپاســـگزاری می کنید، اآن کســـی که دارای عطیۀ روح 
نیســـت، چگونه به دعای سپاسگزاری شما اآمین بگوید؟ زیرا 
 قبول دارم كه به 

او اآنچه را كه شـــما می گویید نمی فهمد. 17
طرز جالبی سپاسگزاری می کنید ولی اگر باعث تقویت دیگران 

نیست چه فایده!
 خدا را شـــكر كه من بیش از همۀ شـــما به زبانها سخن 

18

 اّما در عبادت كلیسایی گفتن پنج كلمۀ با معنی 
می گویم. 19

را برای تعلیم دیگران از گفتن ده هزار كلمه به زبانی نامفهوم 
بهتـــر می دانـــم.

 ای برادران* من، در عقل مانند كودكان نباشید؛ اّما نسبت 
20

به بدی و شـــرارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص 
 در کتاب مقّدس نوشـــته شـــده اســـت:

بالغ باشـــید. 21
»خداونـــد می گویـــد كـــه مـــن بـــه زبانهـــای بیگانـــه

و از لبان بیگانگان با این قوم ســـخن خواهم گفت
و بـــا وجود ایـــن اآنهـــا بـــه مـــن گـــوش نخواهنـــد داد.«

 طبق این كلام، عطیۀ زبانها نشانه ای است برای بی ایمانان 
22

نه برای ایمانداران، حال اآنكه نبّوت برای ایمانداران اســـت 
نـــه بـــرای بی ایمانـــان.

 پس اگر تمام كلیســـا جمع شـــوند و به زبانها ســـخن 
23

بگویند و در همان وقت اشخاصی كه بی اطّلاع یا بی ایمان 
یا اآنها نخواهند گفت  باشند به مجلس شما وارد شـــوند، اآ
 اّما اگر همۀ شما نبّوت 

كه همۀ شـــما دیوانه هســـتید؟ 24
كنید و شـــخص تـــازه ایمان یـــا بی ایمان به مجلس شـــما 
داخل شـــود، اآنچه را که او می شـــنود، او را به گناهانش 
اآگاه می ســـازد و به وســـیلۀ ســـخنانی که می شنود داوری 
 و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به 

می شود، 25
زانو دراآمده خدا را پرستش خواهد كرد و اعتراف می کند 

كه واقعاً خدا در میان شماســـت.
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

نظم و ترتیب در کلیسا

 ای برادران* من، منظور من چیست؟ مقصودم این است 
26

كه وقتی دور هم جمع می شوید، هرکس سرودی یا تعلیمی یا 
مكاشفه ای یا سخنی به زبانها یا ترجمۀ زبان داشته باشد، همۀ 
 و اگر می خواهید 

اینها باید به منظور تقویت همه انجام شود. 27
به زبانها سخن گویید دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یكی بعد از 
 اگر ترجمه 

دیگری سخن بگوید و اآن هم با ترجمه باشد. 28
کننده ای در اآنجا حاضر نباشد، هیچ کس نباید در مجلس كلیسا 
به زبانها صحبت كند، مگر اینكـــه صحبت او بین او و خدا 
 اآن دو یا سه نفری كه قرار است نبّوت كنند، صحبت 

باشد. 29
 اّما اگر 

نمایند و دیگران دربارۀ گفتار ایشان قضاوت كنند. 30
مكاشـــفه ای به یكی از حاضران مجلس برســـد، اآن کسی که 
 به این ترتیب شما 

مشغول سخن گفتن است ساكت شود. 31
می توانید یكی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه نبّوت 
 زیرا عطیۀ نبّوت باید تحت اختیار گویندۀ اآن باشد، 

كنید. 32
 چـــون خدا، خدای هرج و مرج نیســـت بلكه خدای نظم 

33

و اآرامش اســـت. چنانکه در تمام كلیساهای مقّدسین مرسوم 
 زنها باید در كلیسا ساكت بمانند؛ زیرا اجازۀ سخن 

است؛ 34
گفتن ندارند، بلكه مطابق اآنچه تورات نیز می گوید، زنها باید 
 اگر مایلند دربارۀ امری چیزی بدانند در منزل 

مطیع باشند. 35
از شوهران خود بپرسند زیرا گفت وگوی زنها در مجالس كلیسا 

شرم اآور است.
 اآیا گمان می کنید كه پیام خدا از شما شروع شده است؟ 

36

 اگر كسی خود را نبی 
و یا پیام او تنها به شما رسیده است؟ 37

بخواند یا دارای عطایای روحانی دیگر بداند باید تصدیق كند كه 
 اّما اگر كسی به این 

اآنچه را می نویسم دستور خداوند است. 38
دستور بی اعتنایی كند، نسبت به او نیز بی اعتنایی خواهد شد.

 خلاصه ای برادران* من، مشتاق عطیۀ نبّوت باشید و در 
39

 اّما همۀ كارها 
عین حال، گفت وگو به زبانها را منع نكنید. 40

باید با نظم و ترتیب انجام شود.
رستاخیز مسیح

 ای بـــرادران* من، اكنـــون می خواهم مژده ای را 15  
كه قبلاً به شـــما اعلام كرده بودم و شـــما قبول 
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 اگر به 
نمودید و در اآن پایدار هســـتید، بیاد شما بیاورم. 2

اآن متوّسل باشید به وســـیلۀ اآن نجات می یابید، مگر اینكه 
ایمان شـــما واقعی نباشـــد.

 اآنچه را كه به من رسیده بود یعنی مهمترین حقایق انجیل را 
3

به شما سپردم و اآن این است كه مطابق پیشگویی های تورات 
 و مدفون شد 

و نوشته های انبیا، مســـیح برای گناهان ما مرد 4
 و بعد 

و نیز بر طبق کتاب مقّدس در روز ســـوم زنده گشـــت 5
خود را به پطرس و پس از اآن به دوازده رســـول ظاهر ساخت 
 یک بار هم به بیش از پانصد نفر از پیروانش ظاهر شد، كه 

و 6
 بعد از اآن 

اغلب اآنها تا امروز زنده اند ولی بعضی مرده انـــد. 7
یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند.

 اآخر همه، خود را به من كه در برابر اآنها طفلی نارس بودم، 
8

 زیرا من از تمام رسولان او كمتر هستم و حتّی 
ظاهر ساخت؛ 9

شایستگی اآن را ندارم كه رسول خوانده شوم، چون بر كلیسای 
 اّما به وســـیلۀ فیض خدا اآنچه امروز 

خدا جفا می رســـانیدم. 10
هستم، هستم و فیضی كه او نصیب من گردانید، بیهوده نبود؛ 
زیرا من از همۀ ایشان بیشتر زحمت كشیدم. گرچه واقعاً من 
 به هرحال 

نبودم؛ بلكه فیض خدا بود كه با من كار می کرد. 11
خواه من بیشـــتر زحمت كشیده باشـــم، خواه ایشان، تفاوتی 
ندارد. زیرا این است اآنچه همۀ ما اعلام می کنیم و شما نیز به 

این ایمان اآورده اید.
رستاخیز مردگان

 پـــس اگر مژده ای را كه ما اعلام می کنیم، این باشـــد كه 
12

مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید 
 اگر قیامت 

اّدعا كنید كه قیامـــت مردگان وجـــود نـــدارد؟ 13
مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است! 
 و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و 

14

 وقتی گفتیم كه خدا مسیح را زنده ساخته 
هم ایمان شما! 15

است، درصورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، دربارۀ 
 زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، 

خدا شهادت دروغ داده ایم. 16
 و اگر مسیح زنده نشده 

مسیح هم مسلّماً زنده نشده است. 17
است، ایمان شما بیهوده اســـت و شما هنوز در گناهان خود 
 از اآن گذشته ایماندارانی هم كه مرده اند، باید هلاک 

هستید. 18
 اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی 

شده باشند! 19
باشد، از تمام مردم بدبخت تر هستیم!
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 اّما در حقیقت، مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین كسی 
20

 زیرا چنانکه مرگ به 
است كه از میان مردگان برخاسته است. 21

وسیلۀ یک انسان اآمد، همان طور قیامت از مردگان نیز به وسیلۀ 
 و همان طور كه همۀ اآدمیان به خاطر 

یک انسان دیگر فرا رسید. 22
همبستگی با اآدم می میرند، تمام کسانی که با مسیح متّحدند، 
 اّما هركس به نوبت خود زنده می شود: 

زنده خواهند شد. 23
اول مسیح و بعد در وقت اآمدن او اآنانی كه متعلّق به او هستند. 
 پس از اآن پایان كار فرا خواهد رسید و مسیح تمام فرمانروایان 

24

و قّوتها و قدرتها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد 
 زیرا تا اآن زمانی که خدا همۀ دشمنان را زیر پای مسیح 

سپرد. 25
 اآخرین دشمنی 

نگذارد او باید به سلطنت خود ادامه دهد. 26
 كلام خدا می گوید كه 

كه بر انداخته می شود، مرگ است. 27
خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است. ولی البتّه معلوم 
است كه عبارت »همه چیز« شامل خدا، كه همه چیز را تحت 
 وقتی که همه چیز تحت 

فرمان مسیح می گذارد، نمی شـــود. 28
فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز كه پسر خداست، خود را 
در اختیار خدا كه همه چیز را به فرمان او گذاشت، قرار خواهد 

داد تا خدا بر كّل كاینات حاكم گردد.
 در غیر این صورت برای چه عّده ای از طرف مردگان تعمید 

29

می گیرند؟ اگر مردگان اصلاً زنده نمی شـــوند، چرا دیگران به 
 و ما چرا باید در تمام ساعات 

نام ایشـــان تعمید می گیرند؟ 30
 ای برادران* من، چون به اتّحاد 

زندگی با خطر روبه رو باشیم؟ 31
شما با خداوند، عیسی مسیح افتخار می کنم، سوگند می      خورم 
 اگر من فقط از روی 

كه هر روز با مرگ روبه رو می شـــوم. 32
انگیزه های انسانی در افسس با جانوران می جنگیدم چه چیزی 
عاید من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند، پس »بخوریم و 

بنوشیم، زیرا فردا خواهیم مرد.«
 گول نخورید، معاشران بد، اخلاق خوب را فاسد می سازند. 

33

 درست فكر كنید و دیگر گناه نكنید. زیرا بعضی از شما خدا 
34

را نمی شناسید و این را برای شرمساری شما می گویم.
رستاخیز بدن

 شاید كســـی بپرسد: »مردگان چگونه زنده می شوند و با 
35

 ای نادانان، وقتی تخمی در 
چه نوع بدنی ظاهر می شوند؟« 36
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زمین می كارید، اآن زنده نخواهد شد، مگر اینكه اول بمیرد. 
 و اآنچه می کاری فقط یک دانه است، خواه یک دانۀ گندم 

37

باشد یا هر دانۀ دیگر و اآن هنوز شـــكل نهایی خود را نگرفته 
 خدا بر طبق ارادۀ خود بدنی به اآن می دهد و به هر 

است. 38
نوع تخم، بدنی مخصوص می بخشد.

 گوشـــت همۀ موجودات زنده یک جور نیست، گوشت 
39

اآدمیان یک جور است و هر دسته از حیوانات، پرندگان و ماهیان 
گوشت مخصوص به خود دارند.

 اجسام اآسمانی با اجســـام زمینی فرق دارند و زیبایی های 
40

 زیبایی خورشید یک جور است 
اآنها نیز با هم متفاوت است. 41

و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر و حتّی در میان ستارگان 
زیبایی های گوناگون یافت می شود.

 زنده شـــدن مردگان نیز چنین خواهد بود، اآنچه به خاک 
42

سپرده می شود فانی اســـت و اآنچه برمی خیزد فناناپذیر است. 
 اآنچه به خاک می رود ذلیل و خار اســـت. اآنچه برمی خیزد 

43

پرجلال است. در ضعف و ناتوانی كاشته می شود و در قدرت 
 بدن جسمانی به خاک ســـپرده می شود و 

ســـبز می شـــود. 44
بدن روحانی برمی خیزد. همچنان كه بدن جســـمانی هســـت، 
 در این خصوص کتاب مقّدس 

بدن روحانی نیز وجود دارد. 45
می فرماید: »اولین انسان یعنی اآدم، نفس زنده گشت.« اّما اآدم 
 اآنچه روحانی اســـت، اول 

اآخر روح حیات بخش گردید. 46
 اآدم اول 

نمی اآید. اول جسمانی و بعد از اآن روحانی می اآید. 47
 خاكیان 

از خاک زمین ساخته شد و اآدم دوم از اآسمان اآمد. 48
به او كه از خاک ساخته شد شبیه اند و اآسمانی ها هم به او كه 
 همان گونه كه شكل خاكی به 

از اآسمان اآمد شباهت دارند. 49
 ای 

خود گرفتیم، شكل اآسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. 50
برادران* ، مقصودم این است كه اآنچه از گوشت و خون ساخته 
شده است، نمی تواند در پادشاهی خدا سهیم گردد و اآنچه فانی 

است، نمی تواند در فناناپذیری نصیبی داشته باشد.
 گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همۀ ما نخواهیم 

51

 بلكه در یک لحظه با یک چشـــم بهم زدن به محض 
مرد؛ 52

اآنكه شیپور اآخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت. زیرا شیپور به 
صدا در می اآید و مردگان برای حیات فناناپذیر زنده می شوند و 
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 زیرا فنا باید با بقاء پوشیده شود 
ما نیز تغییر خواهیم یافت. 53

 زمانی که فنا با بقا 
و مرگ به حیات جـــاودان ملّبس گردد. 54

و مرگ با حیات پوشـــیده شـــود اآنچه كلام خدا می فرماید به 
حقیقت خواهد پیوست كه

»مرگ نابود گشته و پیروزی، كامل گردیده است.«
»ای مرگ، پیروزی تو كجاست و ای موت نیش تو كجا؟«  55  

 نیش مرگ از گناه زهراآگین می شود و گناه از شریعت قدرت 
56

 اّما خدا را شكر كه او به وسیلۀ خداوند ما عیسی 
می گیرد. 57

مسیح به ما پیروزی بخشیده است.
 بنابرایـــن ای برادران* عزیز من، پابرجا و اســـتوار بمانید. 

58

همیشه در كار و خدمت خداوند مشغول باشید؛ زیرا می دانید 
كه زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود.

جمع آورى پول

 اكنون در خصوص جمع اآوری اعانه برای مقّدســـین 16  
یهودیه: همان طور كه به كلیســـاهای غلاطیه دستور 
 یعنی در اولیـــن روز هر هفته (روز 

دادم شـــما نیز عمل كنید. 2
یكشنبه) هر یک از شما باید به نسبت دراآمد خود مقداری پول 
كنار بگذارید و اآن را پس انداز كنید تا موقع اآمدن من احتیاجی 
 و به محض اینكه به اآنجا رسیدم، 

به جمع اآوری پول نباشـــد 3
كسانی را كه شما انتخاب کرده اید با معّرفی نامه می فرستم تا 
 و اگر رفتن من صلاح باشد، همراه 

هدایا را به اورشلیم ببرند. 4
ایشان خواهم رفت.

نقشۀ پولس براى سفر آینده

 پس از گذشتن از مقدونیه نزد شما می اآیم؛ زیرا قصد دارم 
5

 احتمال می رود مّدتی نزد شما بمانم و 
از مقدونیه عبور كنم. 6

شاید زمستان را با شما به سر برم و به این وسیله با كمک شما 
 در حال حاضر 

به سفر خود به هر كجا باشد ادامه خواهم داد. 7
مایل نیستم در هنگام عبور از شـــما دیدن كنم؛ زیرا امیدوارم 

بعداً با اجازۀ خداوند مّدتی نزد شما بمانم.
 زیرا فرصت 

 من تا عید پنتیكاست در افسس خواهم ماند. 9
8

بزرگی برای خدمت مؤثری به من داده شـــده است، اگر چه 
مخالفین زیادی در اآنجا وجود دارند.

اول قرنتیان 15  و  16   



2123

 

* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 اگـــر تیموتاؤس به اآنجا اآمد، مواظب باشـــید كه در میان 
10

شما هیچ نگرانی نداشته باشد؛ زیرا همان گونه كه من در كار 
 پس هیچ کس او را حقیر 

خداوند مشغولم، او نیز كار می کند. 11
نشـــمارد و او را كمک كنید تا به ســـلامتی به راه خود ادامه 
داده، نزد من برگـــردد؛ زیرا برای اآمدن او و ســـایر ایمانداران 

چشم به راه هستم.
 در خصـــوص برادر ما اپلس، من او را زیاد تشـــویق كردم 

12

كه به اتّفاق ایمانداران دیگر به دیدن شـــما بیاید، ولی کاملاً 
نپذیرفته است كه در این موقع بیاید، اّما هرگاه فرصت یافت، 

خواهد اآمد.
آخرین دستورات

 هوشـــیار باشـــید، در ایمان ثابت بمانید، قوی و جوانمرد 
13

 همۀ كارهای خود را با محّبت انجام دهید.
باشید. 14

 اكنون ای برادران* من، خانوادۀ اســـتیفان را می شناسید و 
15

می دانید كه اآنها اولین ایمانداران یونان بودند كه خود را وقف 
 درخواست می کنم مطیع این 

خدمت به مقّدســـین نمودند. 16
اشخاص و هر شخص دیگری كه با شما همكاری می کند و 

زحمت می کشد، باشید.
 از اآمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیكاس شاد شدم زیرا 

17

 و نیروی تازه ای به روح من 
غیبت شـــما را جبران کرده اند 18

و همچنین به روح شـــما بخشـــیدند. از چنین اشخاصی باید 
قدردانی كرد.

 كلیساهای اآسیا به شما سلام می فرستند، اكیلا و پرسكله با 
19

كلیسایی كه در خانۀ ایشان تشكیل می شود، در خداوند سلام 
 جمیع ایمانداران سلام می فرستند. 

گرم به شما می فرستند. 20
با بوسۀ مقّدسانه به یكدیگر سلام گویید.

 در خاتمه، من پولس با خط خود درود می فرستم.
21

 ملعون است هرکه خداوند را دوست ندارد. ماراناتا یعنی 
22

»ای خداوند ما، بیا.«
 فیض خداوند ما عیسی با همۀ شما باد.

23

 محّبت من همواره با همۀ شما كه با عیسی مسیح متّحد 
24

هستید باشد. اآمین. 
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نامۀ دوم پولس رسول به

کلیساى شهر قرنتس

شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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مقّدمه

 از طرف پولس كه به ارادۀ خدا، رســـول عیسی مسیح 1  
است و از طرف برادر ما تیموتاؤس به كلیسای خدا در 

شهر قرنتس و تمام مقّدسین مقیم یونان تقدیم می شود.
 پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، به شما فیض و اآرامش 

2

عطا فرماید.

نامۀ دوم پولس رسول به

کلیساى شهر قرنتس
معّرفى کتاب

نامۀ دوم پولس به قرنتیان در زمانی نوشته شد كه پولس مشكلات 
زیادی در روابط خود با کلیسای قرنتس داشت. بعضی از اعضای 
کلیسا شـــدیداً علیه پولس قیام كرده بودند. ولی پولس با دقّت 
و تحّمل زیاد برای تبدیل روابط و اصلاح اآن كوشش می كند و 

سرانجام مسائل برای اآنان روشن و اآشكار می گردد.
در قسمت اول، پولس روابط خود را با کلیسای قرنتس شرح 
داده و توضیح می دهد كه چرا بشّدت با ناسزاگویی و كشمكش 
در کلیسا مخالفت می کند. همچنین خوشحالی خود را از اینكه 
این روش باعث توبه و اصلاح شده است بیان می كند. سپس از 
کلیسا درخواست می نماید كه هدایایی برای مسیحیان نیازمند 
در یهودیه بفرستند. در فصلهای اآخر، او از رسالت خویش در 
برابر اآنانی كه در کلیســـا اّدعای رســـالت می كردند و رسالت 

پولس را تكذیب می نمودند، دفاع می كند.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه11-1:1
پولسوکلیسایقرنتس16:7-12:1

هدایابرایمسیحیانیهودیه15:9-1:8
دفاعپولسازرسالتخویش10:13-1:10

خاتمه13-11:13
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شکرگزارى پولس

 سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح كه پدری مهربان 
3

 او ما را در تمام سختی ها و زحمتهای 
و منبع اآسایش است. 4

ما اآسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان اآسایشی كه 
خدا به ما عطا فرمود، كسانی را كه به انواع سختی ها گرفتار 
 همان گونه كه ما در رنجهای بسیاِر 

هستند، اآسودگی بخشیم. 5
مسیح سهیم هستیم، به وسیلۀ مسیح در اآسایش فراوان او نیز 
 اگر زحمات و سختی ها نصیب ما می شود، 

شریک هستیم. 6
به خاطر اآســـودگی و نجات شماســـت و اگر اآسایش در انتظار 
ماست، این هم باید موجب اآسودگی خاطر شما باشد. یعنی 
وقتی شما هم مثل ما متحّمل رنج و زحمت می شوید، صبور و 
 امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود، زیرا 

با تحّمل باشید. 7
می دانیم، چنانکه در رنجهای ما سهیم هستید، در اآسایش ما 

نیز سهیم خواهید بود.
 ما نمی خواهیم از زحماتی كه در استان اآسیا برای ما پیش 

8

اآمد بی خبر باشید. بارهایی كه بر دوش ما گذاشته شد اآن قدر 
گران و سنگین بود كه امید خود را به زندگی از دست دادیم. 
 احساس می کردیم كه حكم اعدام ما صادر شده بود. چنین 

9

اتّفاقی افتاد تا به خدایی كه مردگان را زنده می کند متّکی باشیم 
 خدا ما را از خطر مرگ بســـیار وحشتناكی 

نه به خودمان. 10
رهانید و امید ما باز هم به اوســـت كه بـــار دیگر ما را رهایی 
 شـــما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری كنید تا وقتی 

بخشد. 11
عّدۀ بسیاری بركاتی را كه خدا به ما داده است ببینند، اآنگاه 

عّدۀ بیشتری به خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت.
تغییر نقشۀ پولس

 افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است كه در روابط 
12

خود با مردم این جهان و مخصوصاً با شما با خلوص نّیت و 
بی ریایی خدایی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متّکی بودیم، 
 در اآنچه نوشتیم، مقصود ما همان است 

نه به فلسفۀ دنیوی. 13
 و امیدواریم شما همان طور 

كه شما می خوانید و می فهمید. 14
كه ما را تا حّدی می شناســـید این چیزها را نیز کاملاً بفهمید 
تا ســـرانجام در روز عیســـی خداوند چنانکه ما به شما افتخار 

می کنیم شما نیز به ما افتخار كنید.
 بـــا چنین اطمینانی بود كه تصمیـــم گرفتم قبل از همه از 

15

 یعنی 
شـــما دیدن كنم تا بركاتی مضاعف به شما برســـانم. 16
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می خواســـتم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در بازگشت 
از اآنجا از شـــما دیدن كنم و در بازگشـــت با كمک شما راه 
 اآیا این تصمیم من نشـــان می دهد 

یهودیه را در پیش بگیرم. 17
كه دچار تردید شده ام؟ اآیا من هم در نقشه های خود مثل افراد 
 همان گونه 

این جهان به اقتضای زمان، بلی یا خیر می گویم؟ 18
كه سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو 
 زیرا پسر خدا عیسی مسیح، كه من و سیلوانس و 

نمی باشد. 19
تیموتاؤس او را به شما اعلام كردیم، هرگز دو دل نبود بلكه بلی 
 زیرا هرقدر كه وعده های خدا 

او همیشه »بلی« بوده است. 20
زیاد باشند همۀ اآنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و 
به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیلۀ مسیح اآمین 
 خدا، ما و شما را در اتّحاد با مسیح استوار نموده 

می گوییم. 21
 و خدا ُمهر مالكّیت 

و مأموریت مقّدســـی به ما داده است. 22
خود را بر ما گذاشـــت و روح القدس را به عنوان ضامن همۀ 

بركات اآینده در دلهای ما نهاد.
 خدا شاهد اســـت كه من از اآمدن به قرنتس به این دلیل 

23

 مقصود من این 
خودداری كردم كه مبادا مزاحم شما شوم. 24

نیست كه حاكم بر ایمان شما باشم! خیر، بلكه ما همكاران 
واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا 

شما در ایمان پایدار هستید.

 پس در این مورد تصمیم گرفتم كه اگر اآمدن من باعث 2  
 زیرا 

رنجش و اندوه شما شود، دیگر نزد شما نیایم؛ 2
اگر من شـــما را برنجانم، دیگر چه كسی باقی می ماند كه به 
 به این 

من دلخوشی دهد؟ جز همان کسانی که من رنجانیدم! 3
جهت اآن نامه را نوشـــتم تا در وقت اآمدن من اآن کســـانی که 
باید مرا خوشـــحال كننـــد، مایۀ رنجش و اندوه من نشـــوند. 
اطمینان دارم كه شادمانی من همۀ شما را نیز شادمان خواهد 
 من اآن نامه را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و 

ساخت. 4
با اشکهای فراوان به شما نوشتم. منظورم رنجانیدن شما نبود 
بلكه می خواســـتم شـــما را از محّبت خاّصی كه به شما دارم 

خاطرجمع سازم.
طلب آمرزش براى یک گناهکار

5 اگر كسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است، نه 

فقط مرا رنجانیده است، بلكه تا حّدی همۀ شما را نیز! (در این 
 تنبیهی كه اكثر 

مورد نمی خواهم بیش از حد سختگیری كنم.) 6
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شما نسبت به شخص مقّصر روا داشتید برای او كافی است. 
 پس اكنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید مبادا غم و 

7

 بنابراین من از شما خواهش 
اندوه زیاد، او را از پای دراآورد. 8

 زیرا من 
می کنم كه محّبت خـــود را دوباره به او ثابت كنید. 9

اآن نامه را نوشتم تا شما را اآزمایش كنم. من می خواستم ببینم 
كه اآیا در هر مـــوردی از تعالیم من اطاعـــت می کنید یا خیر. 
 هرگاه شما كســـی را ببخشید من نیز او را می بخشم و اگر 

10

لازم باشـــد كه من هم او را ببخشم، باید بگویم كه من او را 
 ما نمی خواهیم 

در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیده ام. 11
شـــیطان از این فرصت اســـتفاده كند؛ زیرا ما از نقشه های او 

بی خبر نیستیم.
نگرانى پولس و آسودگى خاطر او

 وقتی به ترواآس رسیدم كه بشارت مسیح را بدهم فرصت 
12

 اّما چون برادرم تیُطس 
خوبی برای خدمت خداوند داشتم، 13

را در اآنجـــا نیافتم، فكرم ناراحت بود. پس از حضور ایشـــان 
مرّخص شده به مقدونیه رفتم.

 اّما خدا را شکر می کنم که ما را به وسیلۀ اتّحاد با مسیح 
14

در صف پیروزمندان قـــرار داده و هدایتمان می كند. مثل عطر 
خوشبو در همه جا پخش می شویم تا بوی خوش معرفت الهی 
 زیرا ما مانند ُبخور خوشبویی هستیم كه 

را به همه برسانیم. 15
مسیح به خدا تقدیم می كند و بوی خوش اآن هم بین اآنانی كه 
نجات می یابند و هم بین اآنانی كـــه هلاک می گردند، پخش 
 این بو برای کســـانی که در راه هلاكت هستند، 

می گردد. 16
بوی كشنده ای است كه مرگ را به دنبال دارد و برای اآنهایی 
كه در راه نجات ســـالكند، رایحه ای حیات بخش می باشد. 
 ما 

پس كیست كه لیاقت این كار و خدمت را داشته باشد؟ 17
كلام خدا را دستفروشی نمی كنیم، چنانکه بسیاری می کنند، 
بلكه مـــا اآن را با صمیمّیت، مانند کســـانی که از جانب خود 
خدا مأمور شده اند و در حضور او خدمت می كنند و با مسیح 

متّحدند، بیان می كنیم.
خدمتکاران پیام جدید

 شـــاید بگویید كه ما به خودستایی پرداخته ایم! اآیا ما 3  
مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارشنامه 
 بهترین سفارشنامۀ ما شما هستید، كه در دلهای 

محتاجیم؟ 2
 شما 

ما نوشـــته شـــده تا تمام مردم اآن را بخوانند و بفهمند. 3
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نامۀ سرگشاده ای هستید كه مسیح اآن را نوشته و توسط ما به 
دیگران رسانیده است. این نامه با مركب و بر روی تخته سنگ 
نوشته نشده است بلكه نامه ای است كه روح خدای زنده بر 

قلبهای انسانی نوشته است.
 ما فقط به علّت اطمینانی كه به خدا داریم، به وسیلۀ مسیح 

4

 در خود لیاقتی نمی بینیم كه بگوییم 
چنین اّدعایی می کنیـــم. 5

ما صلاحّیت انجام چنین كاری را داشته ایم. خیر! بلكه لیاقت 
 او ما را لایق گردانید كه خدمتگزار 

ما از جانب خداســـت. 6
پیمان جدید باشـــیم و این پیمان یک سند كتبی نیست، بلكه 
از روح خداست، زیرا شریعت نوشته شده، انسان را به مرگ 

می کشاند اّما روح خدا حیات می بخشد.
 اگر دوران شریعت كه بر سنگ حک شده بود و به مرگ 

7

می انجامید، با چنان شكوهی شروع شـــد كه قوم اسرائیل به 
علّت نوری كه در صورت موســـی می درخشـــید نتوانستند به 
چهرۀ او نگاه كنند، هرچند كه اآن نور به تدریج ناپدید می شد، 
 و 

 پس دورۀ ظهور روح القدس چقدر با شكوه تر خواهد بود. 9
8

اگر دورانی كه شـــریعت مردم را محكوم می ساخت، با چنان 
شكوهی همراه بود، پس دوره ای كه مردم تبرئه می شوند باید 
 در واقع می توان 

چقدر شكوه و جلال بیشتری داشته باشد! 10
گفت كه دوران پرشكوه اول، تمام جلوه و جلال خود را در 
 و 

برابر شكوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است. 11
اگر اآنچه كه به تدریج ناپدید می گشـــت دارای چنین شـــكوه 
و جلالی بود، پس اآنچه دایمی اســـت، باید دارای چه شكوه 

بیشتری باشد؟!
 ما 

 چون چنین امیدی داریم با شهامت سخن می گوییم. 13
12

مثل موســـی نیســـتیم كه نقابی بر صورت خویش گذاشت تا 
 ذهنهای اآنها 

قوم اسرائیل پایان اآن شكوه زودگذر را نبینند. 14
كند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب 
باقیمانده است و برداشته نمی شود، زیرا فقط به وسیلۀ مسیح 
 اآری تا به امروز هروقت اآنها تورات موسی 

برداشته خواهد شد. 15
 اّما به محض 

را می خوانند اآن نقاب ذهنشان را می پوشاند. 16
اینکه كسی به خداوند روی اآورد، اآن نقاب برداشته می شود. 
 و در اینجا مقصود از كلمۀ »خداوند«، روح القدس است و 

17

 و همۀ ما 
هرجا روح خداوند باشد، در اآنجا اآزادی هست. 18

درحالی که با صورتهای بی نقاب مانند اآیینه ای جلال خداوند را 
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منعكس می کنیم، به تدریج در جلالی روز افزون به شكل او مبّدل 
می شویم و این كار، كار خداوند یعنی روح القدس است.

گنجى در کوزه هاى سفالین

 چون خدا از لطف خود این مأموریت را به ما داده است 4  
 ما به هیچ یک از روشهای پنهانی و 

مأیوس نمی گردیم. 2
ننگین متوّسل نمی شویم و هرگز با فریبكاری رفتار نمی کنیم و پیام 
خدا را تحریف نمی نماییم، بلكه با بیان روشن حقیقت می كوشیم 
 زیرا 

كه در حضور خدا مورد پسند وجدان همۀ مردم باشیم. 3
اگر انجیلی كه اعلام می کنیم پوشیده باشد، فقط برای كسانی 
 »خدای این جهان« 

پوشیده است كه در راه هلاكت هستند. 4
افكار اآنها را كور كرده است تا نور انجیل پرشكوه مسیح را كه 
 ما نمی خواهیم خودمان مورد 

صورت خدای نادیده است نبینند. 5
توّجه قرار بگیریم بلكه اعلام می کنیم كه عیسی مسیح، خداوند 
 زیرا همان خدایی 

است و ما به خاطر او خادمان شما هستیم. 6
كه فرمود: »روشنایی از میان تاریكی بدرخشد،« در قلبهای ما 
نیز درخشیده است تا اآن نور معرفت جلال خدا كه در چهرۀ 

مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد.
 با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه های ســـفالین داریم 

7

تا معلوم گردد كه اآن قدرت بزرگ از ما نیســـت، بلكه از اآن 
 از هر طرف تحت فشاریم، ولی ُخرد نمی شویم. 

خداست. 8
گاهی دچار شک و تردید می شویم، اّما تسلیم نا امیدی نمی گردیم. 
 اآزار می بینیم، اّما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین می خوریم ولی 

9

 بدنهای فانی ما دایماً داغ مرگ عیسی را 
نابود نمی شویم. 10

با خود دارند تا زندگی عیســـی در بدنهای ما نیز ظاهر شود. 
 اآری، در تمام دورۀ زندگی خود همیشـــه به خاطر عیسی به 

11

مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر 
 پس درحالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، 

شود. 12
اثرات حیات در بین شما مشهود است.

 کتاب مقّدس می فرماید: »چون ایمان داشتم، سخن گفتم.« 
13

 زیرا 
ما نیز در همان روح سخن می گوییم، چون ایمان داریم. 14

می دانیم خدا كه عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، 
ما را نیز با عیسی زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود 
 این همه به خاطر شماست تا به هر اندازه ای كه 

خواهد اآورد. 15
فیض خدا شامل افراد بیشتری شود، شكر و سپاس برای جلال 

او نیز افزایش یابد.
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ایمان، راهنماى ما در زندگى

 بنابراین، امید خود را از دســـت نمی  دهیم. اگرچه وجود 
16

ظاهری ما رفته رفته از بین مـــی رود، وجود باطنی ما روزبه روز 
 و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر، جلال 

تازه تر می گردد. 17
عظیم و بی پایانی را كه غیرقابل مقایســـه است برای ما فراهم 
 و در ضمن، ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم 

می کند 18
نه به چیزهای دیدنی، زیرا اآنچه به چشم می اآید موقّتی است، 

ولی چیزهای نادیدنی تا ابد پایدارند.

 زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه ای كه در اآن به ســـر 5  
می بریم، یعنی این بدن زمینی ما فرو ریزد، خدا عمارتی 
جاودانی كه به دست انسان ساخته نشده، در اآسمان برای ما 
 ما در اینجا برای پناه بردن به خانۀ اآســـمانی 

فراهم می كند. 2
 تا در پناه اآن پوشش اآسمانی، 

خود دایماً در اآه و ناله هستیم 3
 تا زمانی که در این خیمه به سر می بریم در 

دیگر برهنه نباشیم. 4
زیر بارهای سنگین ناله و فغان می کنیم، اّما نه تنها نمی خواهیم 
خیمۀ فعلی خود را از دست بدهیم، بلكه مایلیم پوششی اآسمانی 
بر اآن بیافزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. 
 خدا ما را برای همین منظور اآماده ساخته است و روح القدس 

5

خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونـــۀ چیزهایی كه در انتظار 
ماست به ما عطا فرموده است.

 پس ما هیچ وقت مأیوس نمی شـــویم، زیرا می دانیم تا زمانی 
6

که در این بدن اقامت داریم، از حضور خداوند دور هستیم. 
 (راهنمـــای ما در زندگی ایمان ماســـت، نه اآنچه می بینیم.) 

7

 پس مأیوس نمی شـــویم، چون ترجیـــح می دهیم كه این خانۀ 
8

زمینـــی را ترک كرده و بـــا خداوند در خانۀ اآســـمانی زندگی 
 بنابراین چه در اینجا باشـــیم و چه در اآنجا فقط یک 

نماییم. 9
 زیرا 

هدف داریم و اآن  هم این است كه او را خشنود سازیم. 10
همۀ ما همان طور كه واقعاً هستیم، باید روزی در مقابل تخت 
داوری مسیح بایستیم تا مطابق اآنچه كه با بدن خود کرده ایم 

- چه نیک و چه بد- جزا بیابیم.
دوستى با خدا به وسیلۀ مسیح

 پس چون ما می دانیم كه معنی ترس از خداوند چیســـت، 
11

ســـعی می کنیم كه مردم را متقاعد ســـازیم. خدا ما را کاملاً 
می شناسد و من نیز امیدوارم كه شما در دلهایتان ما را خوب 
 مـــا نمی خواهیم باز از خـــود تعریف كنیم بلكه 

بشناســـید. 12
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می خواهیم دلیلی به شما بدهیم كه به ما افتخار كنید تا بتوانید 
به کسانی که به ظاهر یک شـــخص می بالند و نه به باطن او، 
جواب بدهید. 13 اگر ما عقل خود را از دست داده ایم، به خاطر 
 زیرا محّبت 

خداست! و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست! 14
مســـیح حاكم بر تمام افكار و کارهای ماست چون می دانیم 
اگر یک نفر به خاطر همۀ انسانها ُمرد، مسلّم است كه همه در 
 اآری، او برای همه ُمرد تا اآنانی كه زنده اند 

مرگ او ُمردند. 15
دیگر برای خود زندگی نكنند، بلكه برای او زیست نمایند كه 

به خاطر اآنها ُمرد و دوباره زنده شد.
 دیگر ما دربارۀ هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت 

16

نمی کنیم، گرچه زمانی ما چنین قضاوتی دربارۀ مسیح داشتیم، 
 کســـی که با مسیح متّحد 

ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. 17
است، حیاتی تازه دارد. هر اآنچه كهنه بود درگذشت و اینک 
 اینها همه از طرف خدایی 

زندگی نو شروع شـــده اســـت. 18
است كه به وســـیلۀ مسیح، ما را كه قبلاً دشمنان او بودیم به 
دوستان خود تبدیل كرده است و ما را موظّف ساخت كه به 
دشمنان دیگر او هم اعلام كنیم كه اآنها نیز می توانند دوستان 
 به عبارت دیگر خدا به جای اینكه گناهان انسان 

او بشوند. 19
را به حساب اآورد، به وسیلۀ مسیح با جهان مصالحه نمود و 

پیام این مصالحه را به ما سپرده است.
 پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیلۀ 

20

ما شـــما را می خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما 
 به خاطر گناهان ما، 

التماس می کنیم: با خدا مصالحه كنید. 21
خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت تا 
ما به وسیلۀ او ما هم در یرایر خدا کاملاً نیک شمرده شویم.

 پس ما که در كارهای خدا سهیم هستیم، از شما كه 6  
فیض خدا را یافته اید درخواست می کنیم كه نگذارید 

 زیرا او می فرماید:
اآن فیض در زندگی شما بی اثر بماند، 2
»در زمان مطلوب به تو گوش دادم،

و در روز نجات تو را كمک كردم.«

گـــوش بدهید! این زمـــان، زمان مطلوب اســـت و امروز، 
روز نجـــات!

 ما نمی خواهیم به هیچ وجه باعث لغزش كســـی بشـــویم، 
3

 بلكه می خواهیم با هر 
مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، 4
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كاری كه می کنیم نشان دهیم كه خادمان حقیقی خدا هستیم، 
 ما در شلاّق 

یعنی با تحّمل زحمات و سختی ها و دشواریها. 5
خوردنها، حبس ها، شورشها، بی خوابی ها، گرسنگی ها و تلاش ها 
 همچنین با خلوص نّیت، معرفت، صبر، حوصله و مهربانی 

و 6
نشـــان می دهیم كه خادمان خدا هستیم. تمام این كارها را با 
 در اعلام پیام حقیقت 

كمک روح القدس و با محّبت بی ریـــا 7
و با قدرت خدا انجام می دهیم. تنها اسلحۀ ما، هم در دفاع 
 گاه 

و هم در حمله، داشتن زندگی پاک و بی اآلایش است. 8
احتـــرام و گاهی بی احترامی می بینیـــم. گاه مورد لعن و گاهی 
مورد ستایش هستیم. ما را افرادی دروغگو می شمارند، حال 
 گمنام ولی در عین حال مشهوریم؛ به 

اآنكه راستگو هستیم. 9
حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم. ما شكنجه می بینیم، ولی 
 غمگین، ولی پیوسته شادمانیم؛ ما چون 

به قتل نمی رســـیم. 10
گدا فقیریم، ولی در عین حال بسیاری را دولتمند می سازیم؛ 

بی چیزیم اّما دارای همه چیز هستیم.
 ای مردمان قرنتس، ما چیزی از شما پنهان نکرده ایم؛ بلكه 

11

 اگر روابط شما با ما به 
دلهای خود را برای شما گشوده ایم. 12

سردی گراییده است، این از جانب ما نیست؛ بلكه باید ریشۀ 
 اآیا شما نباید در مقابل محّبت 

اآن را در دلهای خود بجویید. 13
ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بگشایید؟ 

(من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن می گویم.)
هشدار علیه تأثیر بت پرستان

 از وابستگی های نامناســـب با افراد بی ایمان دوری كنید. 
14

زیرا چه شـــراكتی بین نیكی و شرارت است و چه رفاقتی بین 
 چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود 

روشـــنایی و تاریكی؟ 15
 و یا چه وجه 

دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان؟ 16
اشتراكی بین خانۀ خدا و ُبتها هست؟ زیرا ما خانۀ خدای زنده 

هستیم، چنانکه خدا فرموده است:
»من در ایشان ساكن خواهم بود

و در میان اآنها به سر خواهم برد.
من خدای ایشان خواهم بود و اآنان قوم من.«

 و خداوند می فرماید:
17

»از میان اآنها خارج شوید
و خود را از اآنان جدا سازید
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و به چیزهای ناپاک دست نزنید
و من شما را خواهم پذیرفت.«

و خداوند متعال می فرماید:  18  
»من پدر شما خواهم بود

و شما پسران و دختران من خواهید بود.«

 ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شـــده است، پس 7  
ما چقدر باید خود را از هر چیزی كه جســـم و جان 
ما را اآلوده می ســـازد پاک كنیم و با خداترسی خود را کاملاً 

مقّدس سازیم.
شادمانى پولس

 قلبهای خود را به سوی ما بگشایید. ما نسبت به هیچ کس 
2

به ناحق رفتار نكردیم. اخلاق كســـی را فاســـد نســـاختیم و 
 من نمی خواهم با سخنان خود شما را 

كلاهبرداری نكردیم. 3
محكوم سازم، زیرا چنانکه قبلاً گفته بودم، شما اآن قدر در نزد 
ما عزیز هستید که نه مرگ می تواند شما را از ما جدا سازد، 
 من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما 

نه زندگی. 4
افتخار می کنم! و با وجود تمام زحمات و مشكلاتی كه داریم، 

من دلگرمی و شادی زیادی دارم.
 مثلاً وقتی به مقدونیه رســـیدیم نه تنها نتوانستیم برای رفع 

5

خستگی خود كمی اســـتراحت كنیم بلكه از هر طرف دچار 
زحمت شـــدیم. از یک طرف با دیگـــران در نزاع بودیم و از 
 اّما خدا كه به دلشكستگان 

طرف دیگر باطناً می ترســـیدیم. 6
 تنها 

دلداری می دهد، با اآمدن تیُطس به ما دلگرمی  بخشید. 7
اآمدن او نبود كه ما را خوشحال ساخت، بلكه تشویق شما از 
او نیز در شـــادی ما مؤثر بود. او به من گفت كه شما چقدر 
می خواهید مرا ببینید و چگونه از كاری كه كرده بودید، پشیمان 
شده اید و چقدر اكنون از من دفاع می کنید. این چیزها شادی 

مرا بیشتر كرده است.
 با اینکه نامۀ من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از 

8

نوشتن اآن پشیمان نیستم. وقتی دیدم كه اآن نامه باعث رنجش 
شما شده بود (اگرچه موقّتی بود) تا مّدتی از نوشتن اآن پشیمان 
 اّما حالا خوشحالم، نه به علّت رنجی كه متحّمل 

شده بودم، 9
شدید، بلكه به سبب اینكه این غم سبب شد كه شما راه خود 
را عوض كنید. زیرا مطابق ارادۀ خدا شما دچار درد و رنج شدید 
 وقتی متحّمل 

تا به این وسیله از تنبیه ما کاملاً در امان باشید. 10
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

چنین رنجی می شـــوید و اآن را ارادۀ خدا می دانید، این باعث 
توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال 
 ببینید، درد 

ندارد. اّما درد و رنج دنیوی باعث مرگ می شود. 11
و رنجی كه مطابق ارادۀ خدا تحّمل کرده اید چه صفات نیكویی 
در شما به وجود اآورده است: جدیّت، دفاع از بی گناهی خویش 
و ناراحتی در مقابل بی عدالتی ها، ترس از شـــرارت، اشتیاق و 
غیرت و تعّصب برای به كیفر رسانیدن خطاكاران! شما خوب 

نشان دادید كه در تمام جریان بی تقصیر هستید.
 مـــن اآن نامه را به خاطر اآن شـــخص ظالـــم و یا اآن مظلوم 

12

ننوشتم، بلكه تا بر شما معلوم شود كه میزان علاقه و اطاعت 
 بنابراین 

شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است. 13
مخصوصاً وقتی دیدیم تیُطس از اینکه همۀ شما موجب اآرامش و 
اآسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است، ما بسیار دلگرم 
 من نزد او از شما زیاد تعریف كردم و شما اآبروی مرا 

شدیم. 14
حفظ كردید! اآری، همان طور كه سخنان ما دربارۀ شما تماماً 
 و هر 

راست بود، فخر ما نیز پیش تیُطس به حقیقت پیوست. 15
وقت او اطاعت شما را و اآن ترس و لرزی كه در زمان ملاقات 
با او نشان دادید، به یاد می اآورد محّبتش نسبت به شما بیشتر 
 من چقدر خوشـــحالم كه می توانم از هر حیث به 

می شود. 16
شما اطمینان داشته باشم.

کرم و بخشش مسیحایى

 ای برادران*، می خواهیم از اآنچه فیض خدا در كلیساهای 8  
 اآنها با زحماتی 

مقدونیه كرده اســـت، اآگاه شـــوید. 2
كه دیده اند سخت اآزموده شده اند و با وجود اینکه بسیار فقیر 
بودند، از خوشی فراوان پرشده اند و این خوشی منجر به بذل و 
 من، خود 

بخشش و سخاوتمندی بی اندازۀ اآنها گشته است. 3
شـــاهد هســـتم كه اآنها به اندازۀ توانایی خود و حتّی بیشتر از 
 و با اصرار زیاد از ما 

اآن با میل به دیگران كمک می كردند. 4
خواهش كردند كه در افتخار رفع نیازمندیهای مقّدسین شریک 
 این كار ایشان بیش از توقّع ما بود، زیرا اول خود را 

شوند. 5
به خداوند تســـلیم کردند و بعد طبـــق ارادۀ خدا، خود را در 
 پس ما به تیُطس كه این كار را در میان 

اختیار ما گذاشتند. 6
شما شروع كرده بود، اصرار كردیم كه اآن را به اتمام برساند. 
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 از این گذشته، چنانکه شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، 
7

سخندانی، درک حقیقت، جّدیت و محّبت نسبت به ما غنی 
هستید، می خواهیم كه در این امر خیر هم غنی باشید.

 این را به عنوان یک فرمان به شما نمی گویم بلكه می خواهم 
8

 شما 
با اشـــاره به جدیّت دیگران، محّبت شـــما را بیازمایم. 9

می دانید كه عیســـی مســـیح، خداوند ما چقدر بخشنده بود. 
گرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما 

از راه فقر او دولتمند شوید.
 در این مورد عقیدۀ خود را ابراز می کنم: چون شما اولین 

10

كسانی بودید كه در یک ســـال پیش نه تنها مایل و راغب به 
كمک دیگران بودید بلكه عملاً این كار را كردید، اكنون به 
 اآن 

صلاح شماست كه به این كار ادامه دهید و تمام كنید. 11
زمان بســـیار مایل بودید كه این كار را انجـــام دهید و اكنون 
 اگر 

مطابق علاقۀ خود، با میل این كار را به اتمام برسانید. 12
كسی واقعاً مایل است كمک كند، خدا هدیۀ او را نسبت به 

اآنچه دارد می پذیرد، نه مطابق اآنچه ندارد.
 مقصودم این نیست كه دیگران از زیر بار شانه خالی كنند 

13

و شما بار ایشان را به دوش بگیرید. خیر! بلكه می خواهم این 
یک عمل متقابل باشد. یعنی اآنچه را كه شما فعلاً به اآن نیازی 
 تا روزی مازاد ایشان 

ندارید، برای رفع نیازمندیهای اآنها بدهید 14
هم نیازمندیهای شما را رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار 
 چنانکه کتاب مقّدس می فرماید: »او كه زیاد جمع 

می شود. 15
كرد زیادی نداشت، و اآنکه اندک اندوخت كم نداشت.«

 خدا را شكر كه او اشتیاقی نظیر اآنچه من نسبت به شما 
16

 او نه تنها درخواست 
دارم در دل تیُطس ایجاد كرده است. 17

مـــا را قبول كرد؛ بلكه بـــا شـــوق و ذوق و از روی میل خود 
 همراه او اآن برادری را كه در 

می  خواســـت نزد شـــما بیاید. 18
تمام كلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است، 
 علاوه بر این، او از طرف كلیساها مأمور شده 

می فرســـتم. 19
است كه همراه ما باشد و این كار خیر را برای جلال خدا و 

به نشانۀ ُحسن نّیت ما انجام دهد.
 ما با نظارت بر امر جمع اآوری و توزیع بخشش های سخاوتمندانۀ 

20

 اآری، 
شما بسیار مواظب هستیم، مبادا كسی از ما ایراد بگیرد. 21

می كوشیم نه فقط اآنچه را كه در نظر خداوند درست است انجام 
دهیم، بلكه اآنچه را كه مردم نیز می پسندند به عمل اآوریم.
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 برادر خود را كه بارها او را اآزموده و همیشه او را جّدی 
22

یافته ام با اآنان می فرستم. او اكنون به سبب اطمینان بزرگی كه 
 و اّما 

به شما دارد بیش از پیش مشـــتاق دیدار شماســـت. 23
تیُطس، او در خدمت شـــما یار و همكار من است و برادران 
دیگر هم كه بـــا او می اآیند نمایندگان كلیســـاها و مایۀ جلال 
 بنابراین محّبت خود را به ایشان و در ضمن 

مسیح هستند. 24
به تمام كلیساها نشـــان دهید تا همه بدانند تعریفی كه من از 

شما کرده ام، بی اساس نبوده است.
جمع آورى پول براى مسیحیان محتاج

 در واقع هیچ نیازی نیســـت كـــه دربارۀ وجوهی كه به 9  
عنوان اعانه برای مقّدسین فرستاده می شود، برای شما 
 زیرا می دانم كه شما مایل هستید كمک كنید. من نزد 

بنویسم؛ 2
مردم مقدونیه از شما تعریف کرده ام و گفته ام كه ایمانداران ما 
در یونان از سال پیش تا به حال اآمادۀ كمک بوده اند و اشتیاق 
شـــما، عّدۀ زیادی از اآنان را برای این كار برانگیخته اســـت. 
 اكنون این ایمانداران را نزد شما می فرستم و برای اینکه تعریفی 

3

كه ما از شـــما كرده ایم سخنان پوچ نباشد، همان طور كه من 
 وگرنه، 

به ایشان قول داده بودم، اآمادۀ كمک به اآنها باشید. 4
اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند كه پس از اآن همه 
اعتمادی كه به شما داشتم، شما اآمادۀ كمک نیستید، ما در 
 پس لازم 

مقابل اآنها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد به شما! 5
دانستم كه این ایمانداران را وادار كنم كه قبل از من نزد شما 
بیایند و هدایای شما را كه وعده كرده بودید، قبلاً اآماده سازند 
تا وقتی من به اآنجا برسم اآن اعانه اآماده باشد و معلوم شود كه 

بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار.
 به یاد داشته باشید: کسی که بذر كم بكارد محصول كم درو 

6

خواهد كرد و اآنکه دانۀ بسیار بكارد محصول فراوان درو خواهد 
 پس هركس باید مطابق اآنچه در دل خود تصمیم گرفته 

نمود. 7
اســـت، بدهد و نه از روی بی میلی و اجبار، زیرا خدا كسی را 
 و او قادر است كه هر نوع 

دوست دارد كه با شادی می بخشد. 8
بركتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازۀ كفایت و حتّی 
بیش از اآن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و 

 چنانکه كتاب مقّدس می فرماید:
نیكو بذل و بخشش كنید. 9

»او با سخاوت به نیازمندان می بخشد
و خیرخواهی او تا به ابد باقی است.«
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 خـــدا كه بـــذر را برای برزگر و نان را بـــرای خوردن فراهم 
10

می سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهّیا و اآن را چند برابر 
خواهد ساخت تا محصول كارهای خیر و نیكوی شما فراوان 
 خدا شما را بسیار غنی می سازد تا شما از هر لحاظ 

باشد. 11
ســـخاوتمند باشـــید و به این وســـیلۀ عّدۀ زیادی خدا را برای 
 پس این 

كاری كه ما کرده ایم، سپاســـگزاری خواهند كرد. 12
خدمت ما نه تنها نیازمندیهای مقّدسین را تأمین می کند، بلكه 
 این 

موجب سپاسگزاری عّده ای بسیاری از خدا نیز می گردد. 13
خدمت شـــما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای اآن 
شكر خواهند كرد. زیرا شـــما نه تنها به ایمان خود به انجیل 
مسیح اعتراف می کنید، بلكه اآنها و دیگران را در اآنچه دارید 
 و اآنان این لطف بزرگی را كه خدا به شما 

سهیم می سازید. 14
كرده اســـت خواهند دید و با محّبت و علاقۀ زیاد برای شما 
 خدا را برای بخشش غیرقابل توصیف او 

دعا خواهند كرد. 15
سپاس بگوییم!

دفاع پولس از رسالت خود

 اكنون من پولس به خاطر تواضع و ملایمت مسیح، 10  
شخصاً از شما درخواست می کنم - اآری، همان پولس 
كه بنا به گفتۀ بعضی از شما، پیش روی شما فروتن و ملایم 
 از شما التماس می کنم كه 

ولی دور از شما گستاخ هســـتم- 2
مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار 
كنم، چون تصمیم گرفتم در مقابل اآنها كه گمان می کنند ما 
 مسلّماً ما در 

با انگیزه های دنیوی کار می کنیم، گستاخ باشم! 3
این دنیا به سر می بریم اّما جنگی كه می کنیم دنیوی و جسمانی 
 اسلحۀ جنگ ما ســـلاحهای معمولی نیست، بلكه 

نیست. 4
از طرف خدا قدرت دارد تا دژها را منهدم سازد. ما هر نوع 
 و هر مانعی كه در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از 

سفسطه 5
بین می بریم و تمام افكار و خیالات را تحت فرمان مسیح در 
 وقتی اطاعت شما از ما كامل شود، اآن وقت كسانی 

می اآوریم. 6
را كه نافرمانی می کنند، مجازات خواهیم كرد.

 به اآنچه در جلوی چشـــمان شما قرار دارد توّجه كنید! اآیا 
7

كسی در میان شما مطمئن است كه به مسیح تعلّق دارد؟ اآن 
شخص باید قبول كند كه ما هم مثل او متعلّق به مسیح هستیم. 
 شاید من دربارۀ اختیاراتی كه خدا به من داده است بیش از 

8

اندازه به خود بالیده باشم، ولی پشیمان نیستم. زیرا خدا این 
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قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای 
 فكر نكنید كه می خواهم با نامه های خود شما 

خرابی شما! 9
 شاید كسی بگوید: »نامه های او سخت و مؤثرند 

را بترسانم. 10
 این اشـــخاص 

ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد.« 11
خاطرجمع باشـــند كه اآنچه را از دور به وسیلۀ نامه می نویسم 
هروقت بیایـــم، همان را به عمل خواهم اآورد و تفاوتی در بین 

نخواهد بود.
 البتّه ما جرأت اآن را نداریم خود را با کســـانی که خود را 

12

این قدر بزرگ می دانند، مقایســـه كنیم و یا در یک سطح قرار 
دهیم. وقتی اآنها خود را با یكدیگر می ســـنجند و با همدیگر 
 و اّما ما 

مقایسه می کنند، نشان می دهند كه چقدر احمقند! 13
نمی توانیم از اآن حّدی كه برای ما تعیین شده، بیشتر فخر كنیم؛ 
یعنی به میزان خدمتی كه خدا به ما ســـپرده است و اآن شامل 
 وقتی اّدعا می کنیم كه كلیسای 

خدمت شما نیز می شـــود. 14
شما هم در محدودۀ مأموریت ما قرار دارد از حّد خود تجاوز 
نمی کنیم، زیرا ما اولین اشـــخاصی بودیم كه انجیل مسیح را 
 ما از اآنچه دیگران در خارج از محدودۀ 

به شما رسانیدیم. 15
مأموریت ما انجام داده اند، به خود نمی بالیم؛ بلكه امیدواریم 
كه ایمان شـــما رشـــد كند و ما بتوانیم دامنۀ خدمت خود را 
 تا ســـرانجام بتوانیم انجیل را در كشورهایی 

وسیع تر سازیم، 16
كه در اآن سوی سرزمین شماست، اعلام نماییم و اآن وقت لازم 
نیســـت كه ما به كاری كه قبلاً در حوزۀ مأموریت شـــخصی 

دیگر انجام شده است، فخر كنیم.
 چنانکه كلام خدا می  فرماید: »هرکه بخواهد فخر كند به 

17

 زیرا خودستایی، شخص را در حضور 
خداوند فخر نماید.« 18

خدا مقبول نمی سازد بلكه فقط وقتی خداوند از كسی تعریف 
نماید مورد پسند اوست.

پولس و رسوالن دروغین

 امیدوارم از ســـخنان من، كه اندکی ابلهانه اســـت 11  
ناراحت نشوید. خواهش می کنم اآن را تحّمل كنید! 
 علاقۀ من نسبت به شما، علاقه ای است الهی، زیرا من شما 

2

را به عنوان یک باكرۀ پاکدامن به عقد مسیح در اآورده، به او 
 اّما اكنون می ترسم، همان طور كه حوا به وسیلۀ 

تقدیم نمودم. 3
زیركی مار فریب خورد، افكار شـــما نیز از ارادت و اخلاصی 
 زیرا اگر كسی نزد شما 

كه به مسیح دارید، منحرف شـــود. 4
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بیاید و عیسای دیگری جز اآن عیسایی را كه ما به شما اعلام 
كردیم، اعلام كند، اآیا با خوشـــحالی او را قبول نمی کنید؟ و 
اآیا حاضر نیستید با خوشحالی، روحی غیراز اآنچه قبلاً پذیرفته 
بودید، بپذیرید و یا مژده ای غیراز اآنچه قبلاً به شما داده شده 

بود، قبول كنید؟
 گمان نمی کنم من از اآن رسولان عالی مقام شما كمتر باشم! 

5

 شاید ناطق خوبی نباشم، ولی می دانم دربارۀ چه سخن می گویم! 
6

ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ایم!
 من انجیل را مفت و مّجانی به شما رسانیدم، من خود را 

7

حقیر ساختم تا شما سر افراز شوید. اآیا با این كار، من مرتكب 
 من معاش خود را از كلیساهای دیگر گرفتم و یا 

گناه شدم؟ 8
به اصطلاح اآنها را غارت كردم تا بتوانم مّجانی به شما خدمت 
 و وقتی با شما بودم با وجود اینکه به پول احتیاج داشتم به 

كنم! 9
هیچ یک از شما تحمیل نشدم؛ بلكه وقتی ایمانداران از مقدونیه 
اآمدند، احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز خود را به شـــما 
 به حقانّیت مسیح 

تحمیل نكردم و در اآینده نیز نخواهم كرد! 10
كه در زندگی من اســـت، قول می دهم كه هیچ چیز نمی تواند 
 چرا كمک شما 

مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد! 11
را قبول نكردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند 

كه شما را دوست دارم.
 من به این كار ادامه خواهم داد تا اّدعای كسانی را كه با 

12

غرور می گویند رســـالت اآنها و رسالت ما یكسان است خنثی 
 زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمان فریبكار 

سازم. 13
 این 

هستند كه خود را به شكل رسولان مسیح در می اآورند. 14
چیز عجیبی نیست، شیطان هم خود را به صورت فرشتۀ نور 
 پس اگر خادمان او خود را خدمتگزاران عدالت 

در می اآورد. 15
و نیكویی جلوه دهند جای تعّجب نیســـت! در عاقبت مطابق 

کارهایشان كیفر خواهند یافت.
زحمات یک رسول مسیح

 تكرار می کنم: هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر دربارۀ 
16

من این طور فكر می کنید، پس اقلاً مرا مثل یک احمق بپذیرید 
 الاآن از روی غرور و مثل یک 

تا بتوانم كمی به خود ببالم. 17
اآدم احمـــق از خود تعریـــف می کنم و نه مثل یک مســـیحی. 
 چون بســـیاری به امتیازات دنیوی خویش می بالند، من هم 

18

 شما باید چقدر روشنفكر 
می خواهم به امتیازات خود ببالم. 19
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 البتّه 
باشـــید كه می توانید این طور با افراد احمق مدارا كنید! 20

اگر كسی شما را به بردگی دراآورد، یا استثمار نماید، یا از شما 
بهره برداری كند، یا به چشم حقارت به شما نگاه كند و یا به 
 با شرمساری 

صورتتان سیلی زند، حتماً تحّمل خواهید کرد! 21
باید بگویم كه به علّت ضعف خود ما بود كه نتوانســـتیم این 

كارها را انجام دهیم!
اّما اگر كسی جرأت كند كه به چیزی ببالد، من كمتر از 
 اآیا 

او نیســـتم. (گفتم كه مثل یک نادان حرف می زنـــم.) 22
اآنها عبرانی هستند؟ من هم هستم! اآیا اسرائیلی هستند؟ من 
 اآیا 

هم هستم! اآیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم! 23
اآنها خادمان مســـیح هســـتند؟ من بیش از اآنها او را خدمت 
کرده ام! (باز مثل یک دیوانه حرف می زنم.) من بیش از اآنها 
زحمت کشـــیده ام و بیش از اآنها در زندان بـــوده ام. دفعات 
بی شمار شـــلاق خورده و چندین بار با مرگ روبه رو شده ام. 
 یهودیان مرا پنج بار و هر بار ســـی و نه ضربه شلاّق زدند، 

24

 و ســـه بار از رومیان چوب خوردم و یک بار هم سنگســـار 
25

شدم. سه بار شكســـته كشتی شـــدم و یک شب و یک روز 
 در مسافرتهای زیاد خود، با 

دســـتخوش امواج دریا بودم. 26
خطر ســـیل و راهزنان روبه رو بودم و از دست یهودیان و غیر 
یهودیان و دوستان دروغین در شـــهر و بیابان و دریا با مرگ 
 من متحّمل سختی ها، زحمات، بی خوابی، 

مواجه شدم. 27
گرسنگی و تشـــنگی فراوان شـــده ام و غالباً بدون خوراک و 
 از 

لباِس كافی سرمای سخت زمســـتان را تحّمل کرده ام. 28
اآن گذشته، نگرانی برای تمام كلیساها باری است كه شب 
 وقتی یكی ضعیف است اآیا من 

و روز بر دوش من است. 29
در ضعف او شریک نیســـتم؟ و اگر كسی لغزش بخورد، اآیا 

مـــن اآتـــش نمی گیـــرم؟
 اگـــر مجبورم فخر كنم، بـــه اآن چیزهایی خواهم بالید كه 

30

 خدا، پدر عیسی خداوند - تا ابد 
ضعف مرا نشان می دهند. 31

 وقتی 
سپاس به نام او باد- می داند كه من دروغ نمی گویم. 32

در دمشـــق بودم، فرماندار اآنجا كه از طرف »حارث« پادشـــاه 
به این مقام منصوب شـــده بود فرمان داد كه نگهبانانی برای 
 اّما من به وسیلۀ 

دستگیری من بر دروازه های شهر بگمارند، 33
سبدی از پنجره ای كه در دیوار شهر بود پایین گذاشته شدم و 

از دست او فرار كردم.

دوم قرنتیان 11   



2142

رؤیاها و مکاشفات پولس

 حتّی اگر این گونه بالیدن هیچ فایده نداشته باشد، 12  
باید به اآن ادامه دهم. مثلاً می توانم دربارۀ رؤیاها 
 من 

و مكاشفاتی كه خداوند به من عطا فرمود صحبت كنم. 2
شخصی را در مسیح می شناسم كه چهارده سال پیش تا به اآسمان 
سوم ربوده شد. (جســـماً یا روحاً، نمی دانم، خدا می داند.) 
 فقط می دانم كه این مرد به بهشت برده شد. (نمی دانم جسماً 

3

 و چیزهایی شـــنید كه اآن قدر مقّدس 
یا روحاً، خدا می داند.) 4

 من حاضرم به 
و محرمانه اســـت كه بیان اآنها جایز نیســـت. 5

تجربّیات این مـــرد ببالم ولی در خودم هیچ دلیلی برای بالیدن 
 اگر بخواهم به خود ببالم، 

نمی بینم، مگر در ضعفهای خود. 6
احمق نخواهم بود، زیرا هرچه بگویم عین حقیقت است. اّما 
چنین كاری نخواهم كرد، مبادا كســـی بیـــش از اآنچه در من 

می بیند یا از من می شنود برای من ارزش قایل شود.
 و برای اینکه به خاطر مكاشـــفات فوق العاده ای كه دیده ام 

7

مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناكی به من داده شد كه 
مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بكوبد تا زیاد مغرور نشوم. 
 سه بار از خداوند درخواست كردم كه اآن را از من دور سازد، 

8

 اّما او در جواب من گفت: »فیض من برای تو كافی است، 
9

زیرا قدرت من در ضعف تو كامل می گردد.« پس چقدر بیشتر 
با مسّرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم كرد تا قدرت 
 بنابراین، من به خاطر مسیح، ضعف ها، 

مسیح مرا فرا گیرد. 10
اهانتها، سختی ها، اآزارها و دشواری ها را با اآغوش باز می پذیرم 

زیرا در هنگام ضعف قوی هستم.
نگرانى پولس

 من مثل یک احمق حرف می زنم، ولی تقصیر شماست. 
11

شـــما باید از من تعریف می کردید زیرا حتّـــی اگر من هیچ به 
حساب نیایم، باز هم از اآن رسولان عالی مقام شما كمتر نیستم. 
 علایمی كه رســـالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان 

12

 از چه 
شما ظاهر شـــد: از جمله عجایب و نشـــانه ها بود. 13

لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از كلیساهای دیگر بود، جز 
اینکه برای امرار معاش خود از شما كمک نمی گرفتم؟ مرا برای 

چنین بی عدالتی ببخشید!
 اكنون این ســـومین بار است كه حاضرم نزد شما بیایم و 

14

قول می دهم كه به شـــما تحمیل نخواهم شـــد، زیرا من شما 
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را می خواهم نه پولتان را! فرزندان نباید برای والدین پس انداز 
كنند، بلكه برعكس والدین باید در فكر فرزندان خود باشند. 
 پس من خوشحال می شوم كه اموال و حتّی جان خود را در 

15

راه شما بدهم. اگر من شما را این قدر دوست دارم، اآیا شایسته 
است كه شما مرا كمتر دوست داشته باشید؟

 شـــما قبول می کنید كه من بر شما تحمیل نشدم! اّما در 
16

عوض می گویید كه من خیلی زرنگ بودم و با حیله شـــما را 
 چطور؟ اآیا من به وســـیلۀ کســـانی که نزد شما 

فریب دادم! 17
 من خواهش كردم كه تیُطس 

فرستادم از شما بهره ای گرفتم؟ 18
نزد شما بیاید و اآن برادر مشهور را با او فرستادم. اآیا تیُطس از 
شما بهره ای گرفت؟ مگر من و او به وسیلۀ یک روح هدایت 

نشدیم؟ مگر هردوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟
 شاید گمان می کنید كه ما در طول این مّدت می كوشیم 

19

نزد شـــما از خود دفاع كنیم! خیر، مـــا در حضور خدا و در 
اتّحاد با مسیح سخن می گوییم. اآری ای دوستان عزیز، هرچه 
 من از این می ترسم كه وقتی 

می کنیم برای بنای شماســـت. 20
نزد شما بیایم، شما را غیر از اآنچه می خواهم بیابم و شما نیز 
مرا غیراز اآنچه می خواهید بیابید! اآری، می ترسم كه در اآنجا با 
نزاع، حسد، تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخن چینی، 
 و می ترسم این بار كه 

خودپسندی و هرج و مرج روبه رو شوم. 21
بیایم خدای من بار دیگر اآبروی مرا در حضور شما بریزد، یعنی 
من برای اشخاصی كه گناه کرده اند و از ناپاكی و فساداخلاقی و 

کارهای شهوانی خود توبه نکرده اند، اشک خواهم ریخت.
آخرین اخطار و دستورها

 این بار سوم است كه من به ملاقات شما می اآیم. 13  
طبق فرمایـــش کتاب مقّدس: هـــر اتّهامی باید به 
 می خواهم به شما كه در 

وسیلۀ دو یا سه شاهد تأیید شـــود. 2
گذشـــته مرتكب گناه شده اید و به همۀ اشخاص دیگر اخطار 
نمایم همـــان مطلبی را كه در خلال دومیـــن ملاقات خود به 
شما گفته بودم، اكنون كه از شما دور هستم بار دیگر تكرار 
كنم: این بار كه نزد شـــما بیایم هیچ یک از شما نمی تواند از 
 در اآن  صورت شما دلیلی خواهید داشت 

تنبیه من فرار كند. 3
كه مسیح به وسیلۀ من سخن می گوید. او در مناسبات خود با 
شما ضعیف نیست بلکه قدرت او در میان شما دیده می شود. 
 اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب كشته شد، اكنون 

4
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با قدرت خدا زندگی می کند. ما نیز مثل او جســـماً ضعیف 
هســـتیم، اّما در روابط خود با شـــما با قدرت خدا در مسیح 

زیست خواهیم كرد.
 خود را بیازمایید و خود را امتحان كنید تا بفهمید اآیا ایمانی 

5

كه دارید، ایمان حقیقی اســـت یا نه. شـــما باید تا این موقع 
دانسته باشید كه عیسی مســـیح در شماست. (مگر اینکه در 
 امیدوارم كه شما درک كرده باشید 

امتحان رد شده باشید!) 6
 دعای ما در پیشگاه 

كه ما در این امتحان مردود نشـــده ایم! 7
خدا این است كه شما از گناه دور باشید، نه برای اینکه خود 
را مقبول معّرفی كنیم، بلكه می خواهیم کارهای شـــما راست 
 ما 

و درست باشد، حتّی اگر ما افراد مردود معّرفی شـــویم. 8
نمی توانیم علیه حقیقت اقدامی كنیم، بلكه فقط برای پیشرفت 
 ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی 

اآن می كوشـــیم. 9
 علّت 

خوشـــحالیم. زیرا دعا می کنیم كه شما كامل بشوید. 10
نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است 
كه وقتی به اآنجا برسم، مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار 
كنم؛ زیـــرا هر قدرت و اختیاری كه خداوند به من بخشـــیده 

است، برای بنا كردن بود، نه برای خراب كردن.
 در خاتمه، ای برادران* من، خداحافظ. برای رشد و تكامل 

11

خود بكوشید. به اآنچه می گویم توّجه نمایید: با یکدیگر مدارا 
كنید و در صلح و صفا به سر برید و خدا كه منشاء محّبت و 

اآرامش است، با شما خواهد بود.
 با بوسۀ مقّدسانه به یكدیگر سلام گویید.

12

 تمام مقّدســـین به شـــما سلام می رســـانند. فیض عیسی 
13

مســـیح خداوند، محّبت خدا و رفاقت روح القدس، با همۀ 
شـــما باد، اآمین. 
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نامۀ پولس رسول به کلیساهای استان

غالطیه

شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

12345
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نامۀ پولس رسول به کلیساهای استان

غالطیه
معّرفى کتاب

همچنان که انجیل عیسی مسیح در بین غیر یهودیان موعظه 
و پذیرفته می شد، این سؤال نیز به وجود اآمد كه اآیا برای اینكه 
یک مسیحی واقعی بود، باید قوانین شریعت موسی را نیز اطاعت 
كرد یا نه؟ پولس اصرار می كند كه این کار لزومی ندارد و تنها 
شرط اصلی برای زندگی حقیقی در مسیح ایمان است كه به 
وســـیلۀ اآن، همه نزد خدا عادل شـــمرده می شوند. اّما در بین 
کلیساهای غلاطیه - یک استان رومی در قسمت اآسیای صغیر- 
افرادی مخالف پولس بودند و اّدعا می كردند كه باید شریعت 

موسی را نیز بجا اآورد.
پولس در این نامه، این مســـئله را روشـــن می كند تا كسانی 
را كه به وســـیلۀ این تعالیم غلط گمراه شده بودند به ایمان و 
رفتار درست برگرداند. پولس موضوع را با بیان اینكه او حّق 
دارد رسول عیسی مسیح نامیده شـــود اآغاز می كند. او تأكید 
می کند كه او از طرف خدا رسول نامیده شده است نه از طرف 
قدرتهای انسانی، و رسالت او به طور خاص برای غیر یهودیان 
است. سپس این موضوع را توسعه می دهد كه عادل شمرده 
شدن نزد خدا، فقط به وسیلۀ ایمان ممكن است. در فصلهای 
اآخر، پولس نشـــان می دهد كه رفتار مسیحی از محّبت جاری 

می شود كه اآن در نتیجۀ ایمان به مسیح است.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه10-1:1
اختیاراتپولسبهعنوانرسول21:2-11:1

انجیلفیضخدا31:4-1:3
آزادیومسئولیّتمسیحی10:6-1:5

خاتمه18-11:6
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

مقّدمه

 از طرف پولس رســـول كه رسالت خود را نه از جانب 1  
انسان و نه به وسیلۀ كسی بلكه از طرف عیسی مسیح 
و خدای پدر كه مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، به دست 
 تمام ایماندارانی كه با من هستند به كلیساهای غلاطیه 

اآورد. 2
درود می فرستند.

 فیض و اآرامش خدا، پدر ما و عیســـی مســـیح خداوند بر 
3

شما باد.
 همان عیســـی كه جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق 

4

 خدا را تا 
ارادۀ پدر ما خدا، ما را از این زمانۀ شریر برهاند. 5

به ابد جلال باد! اآمین.
یگانگى انجیل

 من از این تعّجب می کنم كه شما به این زودی از اآن کسی که 
6

شما را به فیض مسیح دعوت كرده است روی گردان شده اید و 
 (درصورتی كه انجیل 

اكنون از انجیل دیگری پیروی می کنید! 7
دیگری وجود ندارد) اّما عّده ای هستند كه می خواهند شما را 
 حتّی اگر 

مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. 8
ما یا فرشته ای از اآســـمان، انجیلی غیراز اآنچه ما اعلام كردیم 
 چنانکه قبلاً گفته بودم باز هم تكرار 

بیاورد، بر او لعنت باد! 9
می کنم: »هر کســـی که انجیلی غیراز اآنچه پذیرفتید، بیاورد بر 

او لعنت باد!«
 اآیا این سخن می رساند كه من رضایت اآدمیان را می خواهم؟ 

10

خیر! من فقط رضایت خدا را می خواهم. اآیا قصدم خشـــنود 
ساختن مردم اســـت؟ اگر تاكنون قصدم این بود خادم مسیح 

نمی بودم!
پولس چگونه رسول مسیح شد؟

 ای برادران* من، می خواهم بدانید انجیلی كه من به شما 
11

 من اآن را از 
دادم، ساخته و پرداختۀ دست انسان نیســـت. 12

كسی نگرفتم و كسی هم اآن را به من نیاموخت. بلكه عیسی 
مسیح به وسیلۀ الهام اآن را به من اآشكار ساخت.

 سرگذشت و کارهای سابق مرا در دین یهود شنیده اید كه 
13

چگونه با بی رحمی به كلیسای خدا اآزار می رسانیدم و در نابود 
 و در رعایت دیانت یهود از تمام 

ساختن اآن می كوشـــیدم. 14
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یهودیان هم سن خود ســـبقت می گرفتم و خیلی بیشتر از اآنها 
در اجرای تعالیم نیاكانمان متعّصب بودم.

 اّما وقتی خدا كه مرا قبل از تولّد برگزیده و به وسیلۀ فیض 
15

 كه پسر خود را 
خود مرا دعوت كرده بود، صلاح دانست 16

در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به 
 یا به اورشلیم نزد اآنانی 

عوض اینکه با كسی مشـــورت كنم 17
كه قبل از من رسول بودند بروم، فوراً به عربستان رفتم و بعد 
 بعد از سه ســـال به اورشلیم برگشتم 

به دمشـــق باز گشتم. 18
 هیچ 

تا با پطرس اآشنا شوم و مّدت پانزده روز نزد او ماندم. 19
رسول دیگری را به جز یعقوب، برادر خداوند ندیدم.

 اآنچه به شـــما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد 
20

است كه دروغ نمی گویم.
 و كلیساهای مسیح 

 بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم 22
21

 فقط می شنیدند كه: »اآن 
در یهودیه مرا شخصاً نمی شناختند. 23

کسی که به ما اآزار می رسانید، اكنون همان ایمانی را بشارت 
 و خدا را 

می دهد كه زمانی می کوشـــید اآن را از بین ببرد.« 24
به خاطر من سپاس می گفتند.

پولس و رسوالن دیگر مسیح

 بعد از چهارده سال دوباره با برنابا به اورشلیم برگشتم 2
 من رفتم، زیرا خدا به 

و تیُطس را نیز با خود بـــردم. 2
وسیلۀ الهام به من نشان داد كه رفتن من ضروری است و اآن 
مژده ای را كه اكنون در میان ملل غیر یهود اعلام می کنم برای 
ایشـــان مطرح كردم. البتّه اول اآن را محرمانه با افراد برجستۀ 
كلیسا در میان گذاشتم، مبادا اآنچه انجام داده بودم و یا انجام 
 و با وجود اینکه تیُطس، همسفر من، 

می دهم بیهوده باشد. 3
 اگر چه عّده ای 

یونانی بود، او را مجبور نكردند كه ختنه گردد، 4
كه وانمود می کردند ایماندار هســـتند، می خواستند او را ختنه 
كنند. اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاســـوس ها 
اطّلاعاتی دربارۀ اآزادی ما در مســـیح عیسی كسب كنند و ما 
 اّما ما یک لحظه هم 

را دوباره به بندگی شـــریعت دراآورند. 5
تســـلیم ارادۀ اآنان نشدیم تا پیوســـته حقیقت انجیل برای شما 

محفوظ بماند.
 و اآنانی كه ظاهراً افراد برجسته ای بودند، چیزی به پیام ما 

6

اضافه نكردند. (اســـم و عنوان اآنها برای مـــن اهمّیتی ندارد. 
 بلكه اآنها به 

خدا تحت تأثیر مقام كســـی قـــرار نمی گیـــرد!) 7
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این حقیقت پی بردند كه خدا مـــرا مأمور اعلام انجیل به غیر 
یهودیان ساخته است. همان طوری که وظیفۀ اعلام انجیل به 
 همان خدایی كه به 

یهودیان را به پطرس محّول كـــرده بود. 8
پطرس قدرت داد تا رسول یهودیان باشد، به من نیز قدرت داد 
 وقتی یعقوب و پطرس و یوحنا 

تا رسول غیر یهودیان باشـــم. 9
كه به ارکان كلیســـا معروفند اآن فیضی را كه خدا به من عطا 
فرموده بود تشخیص دادند، اآنها دست من و برنابا را به علامت 
موافقت فشردند و قبول كردند كه ما در میان غیر یهودیان كار 
 تنها پیشنهادی كه داشتند این 

كنیم و اآنان در میان یهودیان. 10
بود كه در فكر فقرا باشیم، یعنی همان كاری كه من مشتاق 

انجامش بودم.
سرزنش کردن پطرس

 اّما وقتی پطرس به انطاكیه اآمد، روبه رو با او مخالفت كردم، 
11

 از اآن رو كه پیش از رســـیدن عّده ای 
زیرا کاملاً مقّصر بود. 12

از طرف یعقوب او با غیر یهودیان غذا می خورد، اّما با رسیدن 
اآنها خود را كنار كشید و دیگر نمی خواست با غیر یهودیان غذا 
 سایر مسیحیان یهودی 

بخورد، مبادا اهل ختنه را برنجاند. 13
نژاد از ریاكاری او تقلیـــد كردند، به طوری که حتّی برنابا نیز 
 اّما وقتی دیدم رفتار اآنان 

تحت تأثیر دورویی اآنها قرار گرفت. 14
با حقیقت انجیل ســـازگار نیســـت، در حضور همه به پطرس 
خطاب كرده گفتم: »اگر تو با اینکه یهودی هستی، مانند غیر 
یهودیان زندگی می کنی و نه مانند یهودیان، چطور می توانی غیر 

یهودیان را مجبور سازی كه مثل یهودیان زندگی كنند؟«
 ما كه یهودی مادرزاد هســـتیم و نه غیر یهودی گناهكار، 

15

 خوب می دانیم كه هیچ کس با اجرای مقّررات شـــریعت در 
16

حضور خدا کاملاً نیک محسوب نمی شود. بلكه فقط بر اثر 
ایمان به عیسی مسیح نیک محســـوب می گردد. ما خود نیز 
به مسیح عیسی ایمان اآوردیم تا به وسیلۀ ایمان و نه با اجرای 
شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما بلكه هیچ بشری از راه 

انجام احكام شریعت نمی تواند نیک محسوب شود.
نجات یهودیان و غیر یهودیان

 پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیكی مطلق 
17

كه در مســـیح یافت می شـــود، دریابیم كه ما نیز مثل دیگران 
گناهكاریم، اآیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ 
 اّما اگر اآنچه را كه خود خراب کرده ام بار دیگر بنا كنم، 

وجه! 18
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 زیرا تا اآنجا كه 
البتّه نشان می دهم كه شخصی خاطی هستم. 19

به شریعت مربوط است، من مرده ام. زیرا به وسیلۀ شریعت كشته 
 من با مسیح مصلوب شده ام 

شدم تا برای خدا زیست نمایم. 20
به طوری که دیگر اآنكه زندگی می کند من نیستم، بلكه مسیح 
اســـت كه در من زندگی می کند و در خصوص این زندگانی 
جسمانی ای كه اكنون دارم، فقط به وسیلۀ ایمان به پسر خدا 
كه مرا محّبت كرد و جان خـــود را به خاطر من داد، زندگی 
 فیض خدا را باطل نمی کنم. زیرا اگر نیكی مطلق 

می کنم. 21
از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود.

شریعت یا ایمان؟

 ای غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی 3  
بیان شد كه گویی او در برابر چشمان شما مصلوب 
 من 

شده است. پس چه كسی شما را افســـون كرده است؟ 2
از شما فقط یک ســـؤال دارم: اآیا شـــما روح القدس را از راه 
انجام شریعت به دســـت اآوردید یا از گوش دادن به انجیل و 
 چطـــور می توانید تا به این اندازه احمق 

ایمان اآوردن به اآن؟ 3
باشید؟ شما كه با قدرت روح القدس شروع كردید، اآیا اكنون 
 اآیا این همه 

می خواهید با قدرت جسمانی خود به كمال برسید؟ 4
 اآیا خدایی 

تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تصّور نمی کنم. 5
كه روح القدس را به شـــما می بخشد و در میان شما معجزه ها 
می کند، این كارهـــا را به خاطر اینكه احكام شـــریعت را بجا 
می اآورید انجام می دهد؟ و یا به ســـبب اآنكه انجیل را شنیده و 

به اآن ایمان دارید؟
 برای ابراهیم درست همین طور شد. »او به خدا ایمان اآورد 

6

و خدا اآن ایمان را به عنوان نیكی مطلق به حسابش گذاشت.« 
 پس باید بدانید كه ایمانداران، فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. 

7

 چون كلام  خدا از پیش، زمانی را می دید كه خدا غیر یهودیان 
8

را از راه ایمان کاملاً نیک محســـوب می کند. قبلاً به ابراهیم 
بشارت داده گفت: »به وســـیلۀ تو تمام ملّتها بركت خواهند 
 بنابراین ایمانداران در بركات ابراهیم ایماندار، شریک 

یافت.« 9
و سهیم هستند.

 از طرف دیگر همۀ اآنانی كه به اطاعت از شـــریعت متّکی 
10

هستند، ملعونند. زیرا كلام خدا می فرماید: »هرکه تمام اآنچه را كه 
در شریعت نوشته شده است، همیشه بجا نیاورد ملعون است.« 
 اكنون کاملاً روشن است كه هیچ کس در حضور خدا به وسیلۀ 

11
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

شریعت نیک شمرده نمی شود، زیرا »شخص نیكو به وسیلۀ ایمان 
 اّما شریعت بستگی به ایمان ندارد. زیرا 

زندگی خواهد كرد.« 12
»مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد كرد.«

 وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت 
13

اآزاد كرد. زیرا کتاب مقّدس می فرماید: »هرکه به دار اآویخته شود 
 این همه واقع شد تا بركتی كه خدا به ابراهیم 

ملعون است.« 14
وعده داده بود، به وسیلۀ عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا 

ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست اآوریم.
شریعت و وعده هاى خدا

 ای برادران* من، می خواهم از یک َمَثل معمولی اســـتفاده 
15

كنم: هیچ کس نمی تواند به پیمانی كه تأیید شده است، چیزی 
 باری، وعده ها به ابراهیم و فرزند 

بیافزاید یا اآن را باطل سازد. 16
او داده شـــد و نمی گوید: »فرزندان« تا شامل بسیاری گردد. 
 مقصود من 

بلكه به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره می کند. 17
این است: شریعتی كه چهارصد و سی سال بعد برقرار گردید، 
نمی تواند پیمانی را كه خدا با ابراهیم بســـت، فسخ نماید به 
 زیرا اگر كسب بركت 

طوری که وعدۀ خدا را باطل سازد. 18
بسته به شریعت باشد، دیگر اآن به وعدۀ خدا بستگی ندارد. 

اّما خدا بنابر وعدۀ خود اآن را به ابراهیم عنایت فرمود.
 پس مقصود از شریعت چیســـت؟ شریعت چیزی بود كه 

19

بعدها برای تشـــخیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان 
ظهور فرزند ابراهیم كه وعده به او داده شده بود، دوام داشته 
باشد. همین شریعت به وسیلۀ فرشتگان و با دست یک واسطه 
 هرجا واسطه ای باشد، وجود طرفین مسلّم است. 

برقرار شد. 20
اّما وعده، تنها یک طرف دارد؛ یعنی خدا.

مقصود از شریعت

 بنابراین اآیا شریعت با وعده های خدا سازگار نیست؟ ابداً! زیرا 
21

اگر شریعتی داده شده بود كه قادر به بخشیدن حیات بود، البتّه 
 اّما كلام خدا 

نیكی مطلق نیز به وسیلۀ شریعت میّسر می شد. 22
همه را اسیر گناه دانسته است تا بركت موعود كه از راه ایمان 

به عیسی مسیح به دست می اآید به ایمانداران عطا شود.
 اّما قبل از رســـیدن دورۀ ایمان، همۀ ما محبوس و تحت 

23

تسلّط شریعت بودیم و در انتظار اآن ایمانی كه در ُشُرف ظهور 
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 به این ترتیب شریعت دایۀ ما بود كه 
بود به ســـر می بردیم. 24

ما را به مسیح برساند تا به وسیلۀ ایمان کاملاً نیک محسوب 
 اّما چون اكنون دورۀ ایمان رسیده است دیگر تحت 

شویم، 25
مراقبت دایه نیستیم.

 زیرا ایمان باعث شد كه همۀ شما در اتّحاد با مسیح عیسی 
26

 شما كه در اتّحاد با مسیح تعمید گرفتید، 
فرزندان خدا باشید. 27

 پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر 
هم فكر او شده اید. 28

یهـــودی، برده و اآزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همۀ شـــما 
 و اگر متعلّق به مسیح 

در اتّحاد با عیسی مسیح یک هستید 29
هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعدۀ خدا، وارث او هستید.

 مقصود من این است: تا زمانی که وارث صغیر است 4  
اگرچه مالک همۀ دارایی پدر خود باشد، با یک غلام 
 او تا روزی كه پدرش معّین كرده است، تحت 

فرقی ندارد. 2
 ما نیز همین طور 

مراقبت سرپرستان و قّیم ها به سر خواهد برد. 3
 اّما 

در دوران كودكی، غلامان عقاید بّچگانۀ دنیوی بودیم، 4
وقتی زمان معّین فرا رســـید، خدا فرزند خود را كه از یک زن 
 تا اآزادی كسانی را 

و در قید شریعت متولّد شده بود، فرستاد 5
كه در قید شریعت بودند، فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را 

به دست اآوریم.
 خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید، روح پسر خود 

6

را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده می گوید: 
 پس تو دیگر برده نیستی؛ بلكه پسری و چون 

»پدر، ای پدر.« 7
پسر هستی، خدا تو را وارث خود نیز ساخته است.

نگرانى پولس براى غالطیان

 در گذشته به علّت اینکه خدای حقیقی را نشناخته بودید، 
8

 اّما 
خدایانی را كه وجود حقیقی نداشتند، بندگی می کردید. 9

اكنون كه خدا را می شناسید - بهتر بگویم خدا شما را می شناسد- 
چگونه می توانید دوباره به سوی ارواح ناچیز و پست برگردید؟ 
 روزها، ماهها، 

چرا مایلید دوباره بردگان اآن ارواح شـــوید؟ 10
 می ترسم تمام 

فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه می دارید. 11
زحماتی را كه تاكنون برای شما کشیده ام به َهَدر رفته باشد!

 ای دوستان من از شما تقاضا می کنم كه ِمثل من بشوید، 
12

مگر من ِمثل شما نشده ام؟ من نمی گویم كه شما به من بدی 
 شما می دانید به علّت ناخوشی جسمی من بود 

کرده اید. 13
 اگرچه 

كه برای اولین  بار در اآنجا به شما بشـــارت دادم. 14
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ناخوشی من اآزمایش سختی برای شما بود، مرا خوار نشمردید 
و از من روی گردان نشدید. برعکس، طوری از من پذیرایی 
كردید كه گویی فرشـــتۀ خدا یا حتّی مســـیح عیســـی بودم. 
 پس اآن رضامندی ای كه نسبت به من داشتید چه شد؟ من 

15

می توانم بدون تردید بگویم كه اگر ممكن می بود چشمان خود 
 اآیا حالا با اظهار حقیقت، 

را دراآورده و به من می دادیـــد. 16
دشـــمن شـــما شـــده ام؟

 بدانید، اآن اشخاصی كه توّجه زیادی به شما نشان می دهند 
17

نّیتشان خیر نیســـت! اآنها تنها چیزی كه می خواهند این است 
كه شما را از من جدا سازند تا سرانجام شما نیز توّجه زیادی 
 جلب توّجه كردن درصورتی كه برای 

به اآنها نشـــان دهید. 18
یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است، نه فقط 
 ای فرزندان من، بار دیگر 

هنگامی که من با شـــما هســـتم. 19
درست مانند مادری در وقت زایمان، برای شما احساس درد 
 ای كاش 

می کنم تا شـــما شكل مســـیح را به خود بگیرید. 20
اكنون نزد شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن می گفتم. 

فعلاً در مورد شما بسیار نگرانم!
سارا و هاجر

 بگویید ببینم، شما كه علاقه دارید تحت فرمان شریعت 
21

 زیرا 
باشید، مگر اآنچه را كه تورات می گوید، نمی شنوید؟ 22

در تورات نوشته شده است كه ابراهیم دو پسر داشت، یكی 
 پســـر كنیز به طور معمولی 

از كنیز و دیگری از زن اآزاد. 23
تولّد یافت و پســـر زن اآزاد در نتیجۀ وعدۀ خدا متولّد شد. 
 این داستان را برای تشبیه می توان این طور بیان كرد. این 

24

دو زن - دو پیمان هســـتند- یكی از كوه سینا ظاهر می شود 
و فرزندانـــی برای بردگی می اآورد و اســـمش هاجر اســـت. 
 هاجر نمایندۀ كوه ســـینا در عربســـتان و برابر با اورشلیم 

25

كنونی اســـت كه خـــود و فرزندانش در بندگـــی گرفتارند. 
 زیرا 

 اّما اورشـــلیم اآســـمانی اآزاد و مادر همۀ ماســـت، 27
26

کتاب مقـــّدس می فرمایـــد:
»شادباش ای زنی كه هرگز نزاییده ای

و ای تو كه هرگز درد زایمان را نچشیده ای.
فریاد كن و از شادمانی به صدا دراآی

از اآن رو كه تعداد فرزندان تو بیشتر از زنی است که 
شوهرش همیشه با او بوده است.«

غالطیان 4   
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 اكنون شـــما نیز ای برادران* مـــن، بنابر وعدۀ خدا مانند 
28

 در اآن زمان، فرزندی كه به 
اسحاق، فرزندان خدا هستید. 29

طور معمولی زاییده شـــده بود، فرزندی را كه به قدرت روح 
 اّما 

خدا تولّد یافت اآزار می داد و امروز نیز همین طور است. 30
کتاب مقّدس چه می گوید؟ می فرماید: »كنیز و پسرش را بیرون 
كن، زیرا پسر كنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن اآزاد نخواهد 
 بنابراین ای برادران* من، ما فرزندان كنیز نیستیم بلكه 

بود.« 31
فرزندان زن اآزاد می باشیم.

آزادى خود را حفظ کنید

 اآری ما اآزادیم، زیرا مسیح ما را اآزاد کرد. پس در این 5  
اآزادی استوار باشید و نگذارید كه بار دیگر یوغ بندگی 

به گردن شما گذاشته شود.
 ملاحظه كنید كه من، پولس، با تأكید به شما می گویم اگر 

2

 بار 
مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد! 3

دیگر تأكید می کنم: اگر كسی مختون شود، مجبور است از 
 و شما كه می کوشید به 

تمام احكام شریعت اطاعت نماید! 4
وســـیلۀ اجرای شریعت کاملاً نیک شمرده شـــوید، بدانید كه 
ارتباط خود را با مســـیح قطع كرده و از فیض خدا محرومید. 
 ما به وسیلۀ روح القدس در انتظار انجام امید خود یعنی نیكی 

5

 برای 
مطلق كه از راه ایمان حاصل می شـــود به سر می بریم. 6

کسی که با مسیح عیسی متّحد است، داشتن یا نداشتن ختنه 
چیز مهمی نیست. اآنچه اهمّیت دارد ایمان است كه با محّبت 

عمل می کند.
 شما خوب پیش می رفتید! چه كسی شما را منحرف ساخت 

7

 این نـــوع تحریک از جانب اآن 
تا حقیقت را دنبـــال نكنید؟ 8

 »فقط خمیرمایۀ 
کسی که شما را خوانده است، نمی تواند باشد! 9

 من در اتّحاد با 
كمی لازم اســـت تا خمیر زیادی ور بیاید.« 10

خداوند، اطمینان دارم كه شما عقیدۀ دیگری نخواهید داشت 
و اآنکه مزاحم شماســـت، هرکه باشـــد به كیفر کارهای خود 

خواهد رسید.
 و اّما من، ای برادران* من، اگر - به قول بعضی ها- هنوز لزوم 

11

ختنه را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین 
كاری را می کردم دیگر كسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد! 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 ای كاش اآنانی كه شما را با تعلیم ختنه مضطرب می سازند، 
12

ختنۀ خود را كاملتر كرده، خویشتن را از مردی بیندازند.
 ای برادران* من، شما به اآزادی خوانده شده اید ولی نگذارید 

13

كه این اآزادی به بی بند و باری برای ارضای امیال جسمانی شما 
 زیرا 

تبدیل گردد، بلكه با محّبت یكدیگر را خدمت كنید. 14
تمامی شریعت در یک حكم خلاصه می شود: »همسایه ات را 
 اّما اگر با چنگ و دندان 

مانند جان خودت دوست بدار.« 15
به جان هم بیفتید، حتماً یكدیگر را نابود خواهید ساخت.

ثمرات روح و کارهاى طبیعت نفسانى

 مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح القدس به سر 
16

 زیرا 
ببرید به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید كرد. 17

تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و اآرزوهای روح القدس 
برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یكدیگرند. به 
طوری که شما نمی توانید اآنچه را دلتان می خواهد انجام دهید. 
 اّما اگر روح خدا شما را هدایت كند، شما در قید شریعت 

18

 کارهای طبیعت نفسانی اآشـــكارند: زنا، ناپاكی، 
نیســـتید. 19

 بت پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه جویی، َرشک، 
هرزگی، 20

خشم، خودخواهی، اختلافات، دسته بندی، حسادت، مستی، 
 اكنون مانند گذشته به شما می گویم: 

عیاشی و امثال اینها. 21
کســـانی که این چنین کارها را بجا اآورند، در پادشـــاهی خدا 

نصیبی نخواهند داشت.
 اّما ثمره ای كه روح القدس به بار می اآورد: محّبت، خوشی، 

22

 فروتنی و 
اآرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، 23

خویشتنداری اســـت كه هیچ قانونی كه برخلاف چنین كارها 
 و اآنانی كه متعلّق به مسیح عیسی هستند، 

باشد، وجود ندارد. 24
 اگر 

طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال اآن مصلوب کرده اند. 25
روح خدا منشاء زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما 
 خودپسند نباشیم و یكدیگر را نرنجانیم و بر یكدیگر 

باشد. 26
حسادت نورزیم.

حمل کردن بارهاى یکدیگر

 ای برادران* من، اگر كســـی در هنگام ارتكاب خطا 6  
دیده شود، شـــما كه روحانی هســـتید، او را با روح 
فروتنی به راه راست اآورید. اّما مواظب خود باشید مبادا شما 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 بارهای یكدیگر را حمل كنید 
نیز دستخوش وسوسه شوید. 2

 اگر كسی 
و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید اآورد. 3

خود را شـــخص بزرگی بداند درحالی که چیزی نیست، خود 
 هرکس باید رفتـــار خود را بیازماید و اگر 

را فریب می دهد. 4
رفتارش پسندیده بود، می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد كه 
 زیرا هرکس باید متحّمل بار 

خود را با دیگران مقایسه كند، 5
خود باشد.

 محّصلین كلام خدا، معلّم خود را در تمام نعمات خویش 
6

شریک سازند.
 فریب نخورید، هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد، زیرا اآنچه 

7

 مثلاً اگر كسی بذر در 
اآدمی بكارد، همان را درو خواهد كرد. 8

كشتزار هوی و هوس خویش بكارد، از اآن خرمن مرگ را درو خواهد 
كرد و اگر در كشتزار روح خدا بكارد، از روح، حیات جاودانی را 
درو خواهد كرد. 9 از انجام نیكوكاری خسته نشویم زیرا اگر دست 
از كار نكشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم كرد. 
 پس تا اآنجا كه فرصت داریم، به همه نیكی كنیم مخصوصاً به 

10

کسانی که در ایمان، با ما اعضای یک خانواده هستند.
خاتمه

 ببینید من با دســـت خود با چه حروف درشتی برای شما 
11

 مقصود اآنانی كه شما را به ختنه مجبور می کنند 
می نویسم. 12

این است كه تظاهر كنند. مخصوصاً اآنها نمی خواهند به خاطر 
 حتّی اآنانی كه ختنه دارند، شریعت 

صلیب مسیح جفا ببینند. 13
را بجا نمی  اآورند! اآنها می خواهند كه شما ختنه شوید تا به اطاعت 
 و اّما من، خدا نكند كه 

شما در یک عمل جسمانی ببالند. 14
به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم كه به وسیلۀ 
 داشتن و یا 

اآن، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. 15
نداشتن ختنه مهم نیست، بلكه فقط خلقت تازه اهمّیت دارد. 
 به همۀ اآنانی كه در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، 

16

یعنی به اسرائیل حقیقی خدا، اآرامش و رحمت باد!
 دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغهایی بر بدن خود 

17

دارم كه نشان می دهند من غلام مسیح هستم.
 ای برادران* من، فیض خداوند ما عیســـی مسیح با روح 

18

شما باد، اآمین. 

غالطیان 6   
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نامۀ پولس رسول به

کلیساى شهر افسس
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

12345
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نامۀ پولس رسول به

کلیساى شهر افسس
معّرفى کتاب

مقصود نامۀ پولس به افسسیان این است كه نقشۀ خدا را برای 
اتّحاد تشریح نماید و بگوید كه خدا در نظر دارد تمام خلقت 
را در مسیح متّحد سازد. یعنی »همۀ چیزهایی که در اآسمان و 
زمین هستند تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.« (۱۰:۱) و 
نیز از قوم خدا درخواست می كند كه در انجام این نقشۀ بزرگ 

الهی برای اتّحاد خلقت در عیسی مسیح زندگی كند.
در قسمت اول نامۀ افسسیان، نویسنده موضوع اتّحاد را توسعه 
می دهد و بیان می کند كه چگونه خدا مردم را انتخاب كرده 
است تا به او تعلّق داشته باشند و چطور اآنها به وسیلۀ عیسی 
مسیح اآمرزیده شده، از گناه اآزاد شده اند و چگونه وعدۀ بزرگ 
خدا به وســـیلۀ روح القدس تضمین گردیده است. در قسمت 
دوم، نویسنده از خوانندگان درخواست می كند طوری زندگی 
كنند كه یگانگی اآنها در مســـیح، در زندگی اآنها با همدیگر 

واقعّیت پیدا كند.
َمَثلهای متعّددی در این رساله بكار رفته است تا نشان دهد كه 
یگانگی قوم خدا با عیسی مسیح چگونه است. کلیسا به منزلۀ بدن 
است و مسیح سر اآن، کلیسا به منزلۀ ساختمانی است كه مسیح 
سنگ زاویۀ اآن است، یا همسری كه مسیح شوهر اآن می باشد. 
این نامه، بیان عالی و قاطعی است از اینكه افكار نویسنده تحت 
فیض خدا در مسیح، به صورت نوشته دراآمده است. همه چیز در 

نور محّبت، قربانی، اآمرزش و پاكی مسیح دیده می  شود.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه2-1:1
مسیحوکلیسا21:3-3:1

زندگیجدیددرمسیح20:6-1:4
خاتمه24-21:6
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مقّدمه

 از طرف پولس كه به ارادۀ خدا، رســـول مسیح عیسی 1
است به مقّدسین در شـــهر افسس كه در اتّحاد خود با 

مسیح عیسی وفادارند.
رامش پدر ما خدا و عیســـی مســـیح خداوند   فیض و اآ

2

با شـــما باد.
برکات روحانى

 خدا و پدر خداوند ما عیســـی مسیح را سپاس گوییم، 
3

زیرا او ما را در اتّحاد با مســـیح از همـــۀ بركات روحانی 
 خدا ما را قبل 

در قلمرو اآســـمانی بهره مند ساخته است. 4
از اآفرینش دنیا در مســـیح برگزید تا در پیشـــگاه او مقّدس 
 و بر حســـب 

و بی عیب باشـــیم. به ســـبب محّبـــت خود 5
صلاحدید ارادۀ خویش، برای ما مقّدر فرمود كه به وسیلۀ 
 تا خدا را برای فیض پر 

عیسی مسیح فرزندان او شویم. 6
شكوه او كه به رایگان در پســـر عزیز خود به ما بخشیده 
 از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلۀ 

است، ســـپاس گوییم. 7
خون اوست كه ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد 
 به فراوانی به ما 

و چقدر عظیم اســـت اآن فیضی كه خدا 8
 خدا اآنچه را كه منظور نظرش بود، به 

بخشـــیده اســـت. 9
عمل اآورد و نقشۀ نهان خود را كه قبلاً در شخص مسیح 
تحّقق یافته بود، با دانش و بینش بر ما اآشكار ساخته است 
 كه در وقت معّین نقشـــۀ او عملی شـــود و كلّیۀ كاینات 

10

یعنی همۀ چیزهایی كه در اآســـمان و زمین هستند، تحت 
فرمان مســـیح با هم جمع شـــوند.

 خدایی كـــه همه چیز را بر طبق اراده و نقشـــۀ خود انجام 
11

می دهد، ما را انتخاب كرد تا از اآِن او بشویم. زیرا ما را از ازل بر 
 پس ما كه اولین افرادی بودیم 

طبق ارادۀ خویش برگزیده بود. 12
كه به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را بستاییم.

 شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدۀ نجات خود را شنیدید 
13

و به او ایمـــان اآوردید، با او متّحد شـــدید و خـــدا با اعطای 
روح القدس، كه قبلاً وعده داده بـــود مهر مالكّیت خود را بر 
 روح خدا ضامن اآن است كه ما اآنچه را 

شما نهاده است. 14
او به قوم خود وعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان 
می دهد كه خدا به متعلّقان خود اآزادی كامل خواهد بخشید، 

پس جلال و شكوه خدا را بستاییم.
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دعاى پولس

 به این ســـبب، اكنون كه از ایمان شما به عیسی خداوند 
15

 از 
و محّبت شـــما نسبت به همۀ مقّدســـین باخبر شـــده ام، 16

سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی ایستم و شما 
 من دعا می کنم، اآن خدایی كه 

را در دعاهایم به یاد می اآورم. 17
عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید - اآن پدر ُپر جلال- 
روح حكمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید. 
 و از او می خواهم كه چشمان دل شما را روشن سازد تا به 

18

چگونگی امیدی كه خدا شما را به اآن دعوت كرده است و به 
ثروتمندی و شكوه بهره ای كه خدا به مقّدسین خود وعده داده 
 و به عظمت بی قیاس قدرت او، كه در ما ایمانداران 

است 19
 این همان قدرت عظیمی است كه 

در كار است، پی ببرید. 20
خدا بكار برد، وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در 
 و او را بالاتر 

دست راست خود، در جایهای اآسمانی قرار داد 21
از هر سلطه، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام دیگر كه بتوان 
ذكر كـــرد، نه تنها در این دنیا بلكه در دنیـــای اآینده نیز، قرار 
 خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و به خاطر كلیسا، 

داد. 22
 كلیسایی كه بدن اوست و 

او را بالاتر از هر چیز قرار داد. 23
تمام وجود او را دربر می گیرد و در عین حال تمام كاینات را 

با حضور خود ُپر می سازد.
از موت به حیات

 در گذشته، شما غیر یهودیان به علّت خطاها و گناهان خود 2  
 و در راههای كج این جهان قدم می گذاردید 

ُمرده بودید. 2
و از حكمران قدرتهای هوا، یعنـــی همان روحی كه اكنون در 
 در 

اشخاص نافرمان و سركش عمل می کند، پیروی می کردید. 3
اآن زمان، ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر 
تمایلات و افكار نفسانی خود بودیم. درست مانند سایر اآدمیان، 

ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم.
 اّما خدا اآن قدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محّبتش 

4

 اگرچه به علّت خطاهای خود مرده 
نسبت به ما كریم است كه 5

بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. (از راه فیض خداست كه 
 و به خاطر اتّحادی كه با مسیح داریم، 

شما نجات یافته اید.) 6
 تا 

ما را ســـرافراز فرمود و در قلمرو اآسمانی با مسیح نشانید. 7
ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود را، با مهربانی نسبت به ما، 
 زیرا به سبب 

در عیسی مسیح در زمانهای اآینده نمایان سازد. 8
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فیض خداست كه شما از راه ایمان نجات یافته اید و این كار 
 این نجات، نتیجۀ کارهای 

شما نیست بلكه بخشش خداست. 9
شما نیســـت، پس هیچ دلیلی وجود ندارد كه كسی به خود 
 زیرا ما ساختۀ دست او هستیم و خدا ما را در مسیح 

ببالد. 10
عیسی از نو اآفریده اســـت تا اآن كارهای نیكویی را كه او قبلاً 

برای ما مقّدر فرمود كه انجام دهیم، بجا اآوریم.
اّتحاد در مسیح

 بنابراین به خاطر داشته باشید كه شما در گذشته جسماً جزء 
11

كافران بودید و به وسیلۀ اهل ختنه (یعنی یک عمل جسمانی كه 
به دست انسان صورت می گیرد.) »نامختون« نامیده می شدید. 
 در اآن زمان، از مســـیح دور بودید و از مزایای قوم اســـرائیل 

12

محروم و از پیمانهایی كه بر وعده های خدا متّکی بود، بی بهره 
بودید. شـــما در این جهـــان، بدون امید و بدون خدا به ســـر 
 اّما اكنون شـــما كه دور بودید به وسیلۀ اتّحاد با 

می بردید. 13
 زیرا مسیح 

مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید. 14
صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود اآورده و این دو را 
با هم متّحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود، دیواری كه 
اآنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یكدیگر می ساخت، درهم 
 زیرا شریعت را با مقّررات و احكامش منسوخ كرد 

شكست. 15
تا از این دو دسته، در خود یک انسانّیت تازه ای به وجود اآورد 
 مسیح با مرگ خود بر روی 

و صلح و صفا را میّسر سازد. 16
صلیب، این دو را در یک بدن واحد، دوستان خدا گردانید تا 
 به 

دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. 17
این سبب بود كه مســـیح اآمد و مژدۀ صلح را به شما كه دور 
 اكنون هر دو 

بودید و به اآنانی كه نزدیک بودند، اعلام كرد. 18
به وسیلۀ مسیح اجازه داریم كه در یک روح یعنی روح القدس 

به حضور پدر بیاییم.
 پس شما غیر یهودیان، دیگر غریب و بیگانه نیستید بلكه 

19

 شما 
با مقّدسین خدا هموطن و اعضاء خانوادۀ خدا هستید. 20

بر شالوده ای كه به دست رسولان و انبیا نهاده شده است، بنا 
 در اتّحاد با 

شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی اآن است. 21
اوســـت كه تمام عمارت به هم متّصل می گردد و رفته رفته در 
 شما نیز در 

خداوند به صورت یک معبد مقّدس در می اآید. 22
اتّحاد با او و همراه دیگران به صورت مكانی بنا خواهید شد 

كه خدا به وسیلۀ روح خود در اآن زندگی می کند.
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رسالت پولس براى غیر یهودیان

 به این سبب است كه من پولس، زندانی مسیح عیسی 3  
به خاطر شما غیر یهودیان، به درگاه خدا برایتان دعا 
 حتماً خبر دارید كه خدا فیض خود را به من عنایت 

می کنم. 2
 از 

كرده و از من خواسته است كه اآن را برای شما بكار برم. 3
راه الهام بود كه این نقشۀ اسراراآمیز خدا بر من اآشكار گردید. 
 و اگر اآنچه را 

(من قبلاً به طـــور مختصر دربارۀ اآن نوشـــته ام 4
كه نوشـــته ام بخوانید، خواهید فهمید كه من تا چه اندازه به 
 این راز به طوری که اكنون به وسیلۀ 

راز مســـیح پی برده ام.) 5
روح القدس برای رسولان و انبیای مقّدس خدا اآشكار شده است، 
 و اآن حقیقت پوشیده 

در قرنهای گذشته برای بشر روشن نبود 6
این است كه غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با 
هم اعضای یک بدن و در وعده ای كه خدا در مسیح عیسی 

به ما داده است، شریک و سهیم هستند.
 من طبـــق عطیـــۀ فیض خـــدا و در اثر فعالّیـــت قدرت او، 

7

 اآری، من اگرچه در بین مقّدسین از 
خدمتگزار انجیل شدم. 8

همه كمترم، اّما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارِت ثروِت 
 و به همه نشان دهم 

بی قیاِس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم 9
كه چگونه نقشۀ خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا كه 
اآفرینندۀ همه چیز اســـت، این راز خود را طی زمانهای گذشته 
 تا اینکه در حال حاضر، خدا جنبه های 

پوشیده نگاه داشت، 10
گوناگون حکمت خود را به وسیلۀ كلیسا به قدرتها و حكمرانان 
 این نقشه طبق اآن هدف ازلی بود كه 

عالم اآسمانی بشناساند. 11
خدا اآن را در شخص خداوند ما، مسیح عیسی، عملی ساخته 
 ما به وسیلۀ اتّحاد خود با او و همچنین از راه ایمان 

است. 12
 پس من 

می توانیم با اطمینان كامل به حضور خدا بیاییـــم. 13
از شما تقاضا می کنم از رنجهایی كه به خاطر شما می کشم، 

مأیوس نباشید، زیرا اینها باید مایۀ افتخار شما باشد.
محّبت مسیح

 هر خانواده 
 بنابراین، من در برابر پدری زانو می زنم كه 15

14

 و دعا می کنم 
در اآسمان و زمین نام خود را از او گرفته است 16

كه از گنجهای جلال خود به شما ببخشد تا به وسیلۀ روح او 
 و خدا عطا فرماید كه 

در درون خود قوی و نیرومند شوید، 17
مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساكن شود و دعا می کنم 
 تا با 

كه شما در محّبت ریشه دوانیده و برپایۀ محّبت بنا شوید 18
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همۀ مقّدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق 
 و اآن محّبت را دریابید (اگرچه بالاتر 

محّبت مسیح پی ببرید 19
از فهم بشر است) تا از ُپری كامل خدا کاملاً پر شوید.

 جلال بر خدایی باد كه قادر است به وسیلۀ اآن قدرتی كه 
20

در ما كار می کند، خیلی بیشتر از اآنچه ما بخواهیم و حتّی تصّور 
 بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در كلیسا و 

كنیم عمل كند. 21
در مسیح عیسی جلال باد، اآمین.

اّتحاد در بدن مسیح

 بنابراین، من كه به خاطر خداوند زندانی هستم از شما 4  
تقاضا می کنم، زندگی شما شایستۀ مقامی باشد كه 
 همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید 

به اآن خوانده شـــده اید. 2
 برای حفظ اآن وحدتی 

و با محّبت یكدیگر را تحّمل كنید. 3
كه روح القدس به وجود می اآورد و با رشته های صلح و صفا به 
 همان طور 

هم پیوسته می شود، نهایت كوشش خود را بكنید. 4
كه یک بدن و یک روح القدس اســـت، خـــدا نیز در وقتی که 
 و همچنین یک 

شما را خواند، یک امید به شما داده است. 5
 و یک خدا وجود دارد 

خداوند و یک ایمان و یک تعمیـــد؛ 6
كه پدر همه و بالاتر از همه بوده و در همه كار می کند و در 

همه ساكن است.
7 اّما به هر یک از ما بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیۀ 

 به این جهت كلام خدا می فرماید:
خاّصی داده شده است. 8

»وقتی او به اآسمان بالا رفت
اسیران را به اسارت برد؛

و عطایایی به اآدمیان بخشید.«

 اآیا مقصود از بالا رفتن جز این است كه اول به جهان زیرین 
9

 پس اآن کسی که پایین اآمد، همان است كه 
پایین اآمده بود؟ 10

بالا رفت. او بالاتر از تمام اآسمانها رفته است تا كلّیۀ كاینات را 
 او عطایای مختلفی به مردم بخشید 

با حضور خود پر سازد. 11
یعنی: بعضی را برای رســـالت، بعضی را برای نبّوت، بعضی 
 تا 

را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید، 12
مقّدسین را در كاری كه برای او انجام می دهند، مجّهز سازد 
 تا ما همه به 

تا به این وسیله بدن مســـیح را تقویت نمایند. 13
اآن وحدتی كه در ایمان و شناســـایی فرزند خداســـت، دست 
یابیم و مطابق اآن میزان كاملی كه در مســـیح یافت می شود، 
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 در اآن صورت دیگر مثل بّچه ها 
به انسانّیت كامل برســـیم. 14

نخواهیم بود كه با امواج رانده می شوند و از بادهای متغّیر تعالیم 
بشری متلاطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگهای مردمی را 
 بلكه 

می خورند كه می خواهند اآنها را از حقیقت دور سازند، 15
در همان حالی كـــه حقیقت را با روح محّبت بیان می کنیم ما 
 به 

باید در هر مورد، در مسیح كه سر است، رشـــد كنیم. 16
ارادۀ او همۀ اعضای مختلف بدن به وسیلۀ مفاصلی كه برای 
اآنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از 
اعضای بدن به طور جداگانه مرتّب كار كند، تمام بدن رشد 

می کند و خود را در محّبت بنا می نماید.
زندگى جدید در مسیح

 پس به نام خداوند این را می گویم و بر اآن تأكید می کنم كه 
17

شما دیگر نباید مانند كافران كه در پیروی از خیالات بیهودۀ 
 افكار اآنها تیره شده است. 

خود به سر می برند، زندگی كنید. 18
جهالتی كه در میان اآنهاست و ســـخت دلی اآنان، ایشان را از 
 عواطف خود 

حیاتی كه خدا می بخشد، محروم كرده است. 19
را از دست داده و خود را تسلیم هوی و هوس کرده اند و برای 

ارضاء امیال پست خود، از هیچ كاری فرو گذار نمی کنند.
 البتّه 

 اینها چیزهایی نیست كه شما از مسیح یاد گرفتید. 21
20

اگر واقعاً از مسیح باخبر شده اید و در اتّحاد با او، حقیقت را 
 شما باید 

اآن چنان که در عیسی یافت می شـــود، اآموخته  اید. 22
از اآن زندگی ای كه در گذشـــته داشـــتید، دست بكشید و اآن 
سرشتی را كه قبلاً داشتید، از خود دور سازید. زیرا اآن سرشت 
 دل 

فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاكت است. 23
 و سرشت تازه ای را كه در 

و ذهن شما باید کاملاً نو شود 24
نیكی و پاكی حقیقی و به صورت خدا اآفریده شده است، به 

خود بپوشانید.
 پس دیگـــر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلكه همیشـــه به 

25

 اگر 
دیگران راست بگویید، زیرا همۀ ما اعضای یكدیگریم. 26

عصبانی ُشـــدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بكشاند و 
 به ابلیس فرصت ندهید. 

یا تا غروب اآفتـــاب باقی بمانـــد. 27
 دزد از دزدی دست بردارد و به عوض اآن با دستهای خود، 

28

با اآبرومندی كار كند تا چیزی داشـــته باشـــد كه به نیازمندان 
 یک كلمـــۀ زشـــت از دهانتان خارج نشـــود بلكه 

بدهـــد. 29
گفتار شما به موقع، خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ اآن به 
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 روح القدِس خدا را نرنجانید. زیرا 
شنوندگان فیضی برسد. 30

او مهر مالكّیت خدا بر شماســـت و ضامن اآمدن روزی است 
 از این پس دیگر هیچ نوع 

كه در اآن کاملاً اآزاد می شـــوید. 31
بغض، غیظ، خشـــم، داد و فریاد، دشنام و نفرت را در میان 
 نسبت به یكدیگر مهربان و دلسوز باشید 

خود راه ندهید. 32
و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما 

نیز یكدیگر را ببخشید.
زندگى در نور

 چنانکه شایستۀ فرزندان عزیز خداست، بكوشید كه مانند 5  
 از روی محّبت زندگی كنید و از محّبتی كه 

او باشید. 2
عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی كنید. 

او جان خود را مانند هدیه ای خوشبو به خدا تقدیم نمود.
 و چنانکه شایستۀ مقّدسین خداست، در میان شما چیزی 

3

دربارۀ زنـــا و بی عّفتی های دیگر و طمع كاری بـــر زبان نیاید. 
 پســـندیده نیست كه ســـخنان ركیک و یا حرفهای بی معنی 

4

یا زشـــت بكار ببرید، بلكه در عوض باید خدا را شكر كنید. 
 خاطر جمع باشید كه تمام اشخاص زناكار و بی عّفت یا طمع كار 

5

(زیرا طمع كاری یک نوع بت پرستی است.) هرگز در پادشاهی 
مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت.

 اجازه ندهید كسی با دلایل پوچ خود شما را فریب دهد؛ 
6

زیرا به علّت این چیزهاست كه غضب خدا بر افرادی كه مطیع 
 پس با چنین اشـــخاص كاری 

او نیســـتند وارد خواهد اآمد. 7
 شـــما زمانی در تاریكی بودید اّما اكنون در 

نداشته باشـــید. 8
اتّحاد خود با خداوند، در نور هستید. پس مانند فرزندان نور 
 زیرا هر كجا نور باشد، همه نوع خوبی، نیكی 

زندگی كنید. 9
 بكوشـــید تا اآنچه خداوند را 

و حقیقت نیز به وجود می اآید. 10
 در انجام كارهای بیهودۀ ظلمت 

خشنود می سازد، دریابید. 11
شریک نباشید، بلكه ماهّیت اآنها را در برابر نور اآشکار سازید. 
 حتّی ذكر كارهایـــی كه اآنها در پنهانی انجام می دهند، مایۀ 

12

 اّما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد، 
رسوایی اســـت. 13

 و هرچه کاملاً روشن شود مانند نور 
کاملاً روشن می شـــود 14

اآشكار است. به اآن سبب است كه می گویند:
»ای كه در خوابی، بیدار شو،

از میان مردگان برخیز
و مسیح بر تو خواهد تابید.«

افسسیان 4  و  5   
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 پس شما باید دقّت كنید كه چگونه زندگی می کنید، مثل 
15

 از هر فرصتی 
اشخاص عاقل زندگی كنید، نه مانند نادانان. 16

كه به دســـت می اآورید به بهترین نحو اســـتفاده كنید زیرا این 
 پس نادان نباشید، بلكه بكوشید 

روزگار، روزگار بدی است. 17
تا بفهمید كه ارادۀ خداوند چیست.

 مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی كارهای 
18

 با استفاده 
زشت می کشـــاند، بلكه از روح القدس پر شوید. 19

از زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی با یكدیگر گفت وگو 
 به نام 

كنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید. 20
خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای 

پدر باشید.
روابط زنها و شوهرها

 به خاطر احترامی كه به مسیح دارید، مطیع یكدیگر باشید. 
21

 ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت كنید كه از خداوند 
22

 زیرا همان طور  که مسیح سر كلیسا یعنی 
اطاعت می کنید، 23

بدن خود می باشد و شخصاً نجات دهندۀ اآن است، شوهر نیز 
 و چنانکه كلیسا مطیع مسیح است، 

سر زن خود می باشد. 24
زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت كنند.

25 ای شوهرها، چنانکه مسیح كلیسا را دوست داشت و جان 

خود را برای اآن داد، شـــما نیز زنهای خود را دوست بدارید. 
 مسیح چنین كرد تا كلیسا را با اآب و كلام  خدا شسته و اآن 

26

 و كلیسا را با تمام زیبایی اش پاک 
را پاک و مقّدس گرداند 27

و بدون عیب و لكّـــه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به 
 مردان باید همان طور که بدن خود را 

خودش تقدیم نماید. 28
دوســـت دارند، زنانشان را دوست بدارند زیرا مردی كه زنش 
 هیچ کس هرگز 

را دوســـت می دارد، خود را دوســـت دارد. 29
از بدن خود متنّفر نبوده اســـت. بلكه به اآن غذا می دهد و از 
اآن توّجه می کند - یعنی همان كاری كه مســـیح برای كلیســـا 
 به این جهت 

 زیرا ما اعضای بدن او هســـتیم. 31
می کنـــد- 30

كلام خدا می فرماید: »مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند و 
 یک 

به زن خود می پیوندد و اآن دو، یک تن خواهند شد.« 32
حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح 
 به هر حال هر شوهری باید 

و به كلیسای او اشاره می کند. 33
زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش 

را محترم بشمارد.

افسسیان 5   
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روابط فرزندان و والدین

 ای فرزندان، وظیفۀ هر مسیحی این است كه از والدین 6  
 اولین حكمی كه با وعده همراه 

خود اطاعت كند. 2
بود این است: »پدر و مادر خود را احترام کن.« و وعدۀ اآن این 
 »تا كامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود.«

بود: 3
 و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید بلكه 

4

اآنان را با اآموزش و پرورش مسیحی تربیت كنید.
روابط غالمان و اربابان

 ای غلامـــان، طـــوری با احترام و اشـــتیاق و یكدلی مطیع 
5

اربابان انسانی خود باشید كه گویی از مسیح اطاعت می کنید. 
 اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد كه تحت مراقبت هستید 

6

و یا می خواهید دیگران را خشنود سازید، بلكه به عنوان غلامان 
 و خدمات خود 

مسیح، ارادۀ خدا را از دل و جان بجا اآورید 7
را با میل و رغبت انجام دهید. مثل کسی که خداوند را خدمت 
 زیرا می دانید كه خداوند به هرکس خواه 

می کند نه انسان را، 8
غلام، خواه اآزاد، موافق كارهای نیكی كه كرده است، پاداش 

خواهد داد.
 ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همین طور رفتار 

9

كنید و از تهدید اآنان دست بردارید و به یاد داشته باشید كه در 
اآسمان غلامان شما و خود شما، یک ارباب دارید و او تبعیضی 

بین اآدمیان قایل نمی شود.
آمادگى براى جنگ با شیطان

 دیگر اینکه در رابطۀ خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو 
10

 ِزِره كاملی را كه خدا برای شما تهّیه كرده است، 
بگیرید. 11

بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگهای ابلیس ایستادگی نمایید. 
 زیرا جنگ ما با انسان نیست بلكه ما علیه فرمانروایان و اولیای 

12

امور و نیروهای حاكم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی 
 از این جهت شما باید زره 

در اآسمان، در جنگ هســـتیم. 13
كاملی را كه خدا مهّیا كرده است، بپوشید تا در اآن روز شریر 
در برابر حمله های دشمن، تاِب مقاومت داشته باشید و تا پایان 

جنگ هم پایدار بمانید.
 پس پایـــداری كنید و كمربند حقیقت را به كمر ببندید و 

14

 و نعلین اآمادگی برای انتشار انجیل 
جوشن نیكی را به تن كنید 15

 علاوه بر اینها، سپر ایمان 
صلح و ســـلامتی را به پا كنید. 16

را بردارید تا به وسیلۀ اآن بتوانید تمام تیرهای اآتشین شیطان را 

افسسیان 6   
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 و كلاهخود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر 
فرو نشانید. 17

 همۀ اینها را با دعا و 
روح القدس یعنی كلام  خدا را بردارید. 18

مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا كنید 
و پیوســـته برای این منظور بیدار باشید و با پشتكار برای همۀ 
 برای من نیز دعا كنید تا وقتی ســـخن 

مقّدســـین دعا كنید. 19
می گویم، قدرت بیان بـــه من عطا گردد و بتوانم راِز انجیل را 
 زیرا به خاطر همان انجیل است كه 

با شهامت اآشکار سازم. 20
من سفیر هســـتم، هرچند سفیری در زنجیر! دعا كنید كه من 

اآن را، چنانکه باید و شاید، با شهامت بیان كنم.
خاتمه

 »تخیكاس« برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، 
21

همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید كه احوال 
 او را به همین منظور نزد 

من چطور اســـت و چه می کنـــم. 22
شما فرستادم تا از احوال ما باخبر شوید و دلهای شما را شاد 

گرداند.
 خدای پدر و عیسی مســـیح خداوند، به همۀ ایمانداران 

23

 فیض خدا با 
اآرامش و محّبت توأم بـــا ایمان عطا فرمایـــد. 24

همۀ اآنانی باد كه خداوند ما عیسی مسیح را با محّبتی بی پایان 
دوست دارند، اآمین! 

افسسیان 6   
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نامۀ پولس رسول به

کلیساى شهر فیلپى
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

1234
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نامۀ پولس رسول به

کلیساى شهر فیلپى
معّرفى کتاب

نامۀ پولس به فیلیپیان خطاب به اولین کلیسایی است كه پولس 
در قسمت های اروپایی در استان رومی مكادونیه، تأسیس نمود. 
این نامه در زمانی نوشته شد كه پولس در زندان بود و تعالیم 
غلطی در کلیسای فیلیپی داده می شد. با این وجود، این نامه 
حاوی رایحۀ خوشـــی از لّذت و شادی است كه نشانۀ ایمان 

راسخ و استوار پولس به عیسی مسیح می  باشد.
اولین علّت نوشتن این نامه، تشكّر از مسیحیان فیلیپی است كه در 

زمان تنگی و احتیاج، به او كمک كرده بودند. او از این فرصت استفاده 

می کند تا دوباره اآنها را مطمئن سازد که با وجود همۀ مشكلاتی كه 

برای او و اآنها وجود دارد، رغبت و اعتماد خود را حفظ كنند. او از 

اآنها می خواهد به جای  اآنكه از خود راضی، مغرور و متكّبر باشند، 

روش فروتنانۀ عیسی را در پیش گیرند. او به اآنها خاطرنشان می سازد 

كه زندگی اآنها با مسیح متّحد گشته و این هدیه ای است از فیض 

خدا كه از طریق ایمان به اآنها رسیده است، نه به وسیلۀ انجام شریعت 

موسی. او دربارۀ شادی و اآرامشی می نویسد كه خدا به اآنهایی كه در 

اتّحاد با مسیح زندگی می كنند، عطا می كند.

این نامه به عنوان نامۀ شـــادی، اعتماد، اتّحاد، حفظ ایمان 
و زندگی مسیحی شـــناخته شده است. همچنین علاقۀ عمیق 

پولس را به کلیسای فیلیپی نشان می دهد.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه11-1:1
شرحوقایعشخصیپولس26-12:1

زندگیمسیح18:2-27:1
نقشهبرایتیموتاؤسواپفرادیتس30-19:2
هشداردرمورددشمنانوخطرات9:4-1:3

پولسودوستانفیلیپیاو20-10:4
خاتمه23-21:4
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

مقّدمه

 از طرف پولس و تیموتاؤس - غلامان مســـیح عیسی- به 1
همۀ مقّدسین شهر فیلیپی كه با عیسی مسیح متّحدند و 

سرپرستان و خادمان اآنها.
 فیض و اآرامش خدای پدر و عیسی مسیح خداوند با شما 

2

باد.
دعاى پولس براى آنها

 و 
 هروقت كه شما را به یاد می اآورم خدا را شكر می کنم؛ 4

3

 و به خاطر 
در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذكر می کنم 5

همكاری شما در انتشـــار انجیل كه از اولین روز شنیدن اآن تا 
 من اطمینان دارم 

به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می گویم. 6
اآن خدایی كه در شما كار نیكویی را شروع كرد تا روز مسیح 
 من حّق دارم كه دربارۀ 

عیسی، اآن را به كمال خواهد رسانید. 7
شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه در دل من هستید 
و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول 
 خدا شاهد 

باشم، شما را در فیض خدا با خود شریک می دانم. 8
است كه تا چه اندازه با احساسات گرمی كه مسیح عیسی در 

من ایجاد كرده است، مشتاق دیدار شما هستم.
 و دعایم این است كه محّبت شما همراه با اآگاهی و كمال 

9

 تا همه چیز را بیازمایید و عالیترین 
دانایی همچنان رشد كند 10

اآنها را انتخاب كنید. اآن وقت در روز عظیم مسیح بی عیب و 
 همچنین دعا می کنم كه زندگی شما 

بی تقصیر خواهید بود. 11
از ثمرات نیكی مطلق كه به وسیلۀ عیسی مسیح برای جلال 

و ستایش خدا به دست می اآید، سرشار گردد.
مقصود زندگى، مسیح

 ای برادران*، می خواهم بدانید كه اآنچه به  سر من اآمده است 
12

 تا اآنجا كه تمام 
در واقع به پیشرفت انجیل كمک كرده است، 13

اعضای گارد امپراتوری و سایرین نیز می دانند كه من در خدمت 
 و از طرف دیگر، اغلب 

مسیح؛ و به خاطر او زندانی شده ام. 14
ایمانداران مسیحی به ســـبب زندانی شدن من به قدری قویدل 
شده اند كه جرأت می کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام كنند.

 البتّه بعضی ها، از روی حسادت و رقابت، به مسیح بشارت 
15

می دهند، ولی دیگران این كار را با ُحسن نّیت انجام می دهند. 

فیلیپیان 1 
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 اینها از روی محّبت چنین می کنند، زیرا می دانند كه من به 
16

 ولی اآنها از روی 
جهت دفـــاع از انجیل در اینجا افتـــاده ام. 17

هم چشمی به مسیح بشارت می دهند، نه از روی صمیمّیت، 
زیرا تصّور می کنند از این راه می توانند بار زحمت مرا در زندان 

سنگین تر سازند.
 چه اهمّیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نّیت 

18

درست یا نادرســـت، مسیح به مردم اعلام می شود و این امر 
برای من مایۀ خوشـــوقتی است. اآری من شـــادم و همچنان 
 زیرا می دانم كه به وسیلۀ دعاهای شما 

شادی خواهم كرد. 19
و به یاری روح عیســـی مســـیح، این امر به نجات من تمام 
 زیرا انتظار شـــدید و امید من این است كه 

خواهد شـــد. 20
هرگز موجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلكه اکنون با 
دلیری كامل، مانند همیشه مســـیح را در وجود خود جلال 
 زیرا 

دهم، خواه با مرگ من باشـــد، خواه با زندگی من. 21
مقصود من از زندگی، مســـیح است و مردن نیز به سود من 
 اّما اگر با زنده ماندن بتوانم كار ارزنده ای 

تمام می شـــود. 22
 بین دو 

انجام دهم، من نمی دانم كدام را انتخـــاب كنم. 23
راهی گیر کرده ام. اشتیاق دارم كه این زندگی را ترک كنم و 
 اّما به خاطر شما زنده 

با مسیح باشم كه خیلی بهتر است، 24
 با چنین اعتمادی یقین دارم كه 

ماندن من واجب تر است. 25
زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با 
 تا بار دیگر با اآمدن من موجبات افتخار 

شما خواهم بود؛ 26
شـــما به من در مســـیح عیســـی بیشـــتر گردد.

 به هر حال، طوری زندگی كنید كه رفتار شـــما شایستۀ 
27

انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، 
مایلم دربارۀ شما بشـــنوم كه در یگانگی روح پابرجا هستید 
و با هماهنگی پیوسته دست به دست یكدیگر داده، به خاطر 
 به هیچ وجـــه از مخالفین 

ایمان انجیـــل تلاش می کنیـــد. 28
نترســـید، زیرا این شهامت شـــما به اآنها ثابت می کند كه به 
سوی هلاكت می روند و شما نجات خواهید یافت و اآن هم 
 چون این امتیاز به شما عطا شده است 

از طرف خداست. 29
كه نه تنها به مســـیح ایمان اآورید، بلكـــه به خاطر او نیز رنج 
 زیرا شـــما نیز بـــه همان مبارزه ای داخل 

و زحمت ببینید، 30
شده اید كه من داشـــتم و شما ناظر اآن بودید و اطّلاع دارید 

كه هنوز هم گرفتار اآن هســـتم.
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فروتنى و بزرگى مسیح

 اآیا در اتّحاد با مسیح دلگرم هستید؟ اآیا محّبت، محّرک 2  
اصلی زندگی شماســـت؟ اآیا با روح القدس مصاحبت 
دارید؟ و اآیا احســـاس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ 
 پس تقاضا می کنم خوشی مرا به كمال رسانید و با هم توافِق 

2

 هیچ 
فكری، محّبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. 3

عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلكه 
 به نفع دیگران فكر 

با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. 4
 طرز تفكّر شما دربارۀ زندگی 

كنید و تنها در فكر خود نباشید. 5
باید مانند طرز تفكّر عیسی مسیح باشد:
اگرچه او از ازل دارای الوهّیت بود،  6  

ولی راضی نشد كه برابری با خدا را به هر قیمتی 
حفظ كند،

بلكه خود را از تمام مزایای اآن محروم نموده،  7  
به صورت یک غلام دراآمد و شبیه انسان شد.

چون او به شكل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را   8  
فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد
مرگ - حتّی مرگ بر روی صلیب- را بپذیرد.

از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود  9  
و نامی را كه بالاتر از جمیع نامهاست به او عطا 

فرمود.
تا اینکه همۀ موجودات  10  

در اآسمان و روی زمین و زیر زمین،
با شنیدن نام عیسی به زانو در اآیند.

و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف   11  
كنند

كه عیسی مسیح، خداوند است.
مانند ستارگان بدرخشید

 بنابراین ای عزیزان من، همان طور كه وقتی با شـــما بودم 
12

همیشـــه از من اطاعت می كردید، اكنون هم كه از شما دور 
هستم، مهمتر است كه از من اطاعت كنید و نجات خود را با 
 زیرا خداست كه از لطف خود، 

ترس و لرز به كمال برسانید، 13
هم اراده و هم قدرت هركاری را در شما ایجاد می کند.

 تا در 
 هر كاری را بدون شكایت و همهمه انجام دهید 15

14

زمانی که همه منحرف و سركش هستند، شما بدون تقصیر و 
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گناه، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان 
 پیام حیات را همیشـــه در اختیار مردم 

تاریـــک بدرخشـــید. 16
بگذارید. اگر چنین كنید، من دلیلی خواهم داشت كه در روز 
عظیم مسیح به شما افتخار كنم، زیرا این نشان خواهد داد كه 

كار و زحمت من بیهوده نبوده است.
 و حتّی اگر لازم باشد كه خون من مانند شراب وقف شده 

17

روی هدیۀ قربانی ایمان شما ریخته شـــود، در انجام این كار 
 شما هم خوشحال 

خوشحالم و به شما شادباش می گویم. 18
باشید و به من شادباش بگویید.

تیموتاؤس و اپفرودیتس

 امیدوارم كه با خواست عیسی خداوند، بزودی تیموتاؤس 
19

را نزد شما بفرســـتم تا با اآگاهی از احوال شـــما اآسوده  خاطر 
 او تنها كسی است كه احساسات مرا درک می کند و 

شوم. 20
 دیگران همه به فكر خود هستند نه 

واقعاً در فكر شماست. 21
 شما تیموتاؤس را خوب 

در فكر پیشرفت كار عیسی مسیح! 22
می شناســـید و می دانید كه او چگونه مانند یک پسر نسبت به 
 پس 

پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت كرده است. 23
امیدوارم به مجّرد اینکه وضع من معلوم شـــود، او را نزد شما 
 و اطمینان دارم كه با كمک خداوند، خود من نیز 

بفرستم. 24
بزودی نزد شما خواهم اآمد.

بـــرادر، همكار و   لـــازم دانســـتم »اپفرودیتس« را كه 
25

همقطار من بوده اســـت و شـــما او را برای خدمت من و 
 زیرا 

رفع احتیاجاتم فرســـتاده بودید، نزد شما برگردانم. 26
او برای همۀ شـــما دلتنگ شـــده و از اینکه از بیماری او 
 راستش این است 

باخبر گشته اید، ناراحت شده است. 27
كه او مریض و حتّی مشـــرف به موت بود. اّما خدا بر او 
رحم كرد و نه تنها بـــر او، بلكه بر من نیـــز رحم فرمود، 
 پس مایل 

مبادا این غم بر غمهای دیگر من افزوده شود. 28
هستم هرچه زودتر او را نزد شـــما بفرستم تا شما با دیدن 
او بار دیگر خوشـــحال شوید و به این وســـیله غم من هم 
 پس با شادی او را به عنوان برادری 

كمتر خواهد شد. 29
در خداونـــد بپذیرید. به افرادی مثـــل او احترام بگذارید، 
 زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و 

30

برای اینكه نقص خدمت شما به من را جبران كند، جان 
خـــود را بـــه خطـــر انداخت.
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

نیکى واقعى

 دیگر اینکه ای بـــرادران* من، در اتّحاد خود با خداوند 3  
شادمان باشید. از نوشتن و تكرار اآنچه قبلاً نوشته بودم، 
 از اآن 

خسته نمی شوم؛ زیرا می دانم كه این برای امنّیت شماست. 2
سگها و كارهای پست ایشان و اآنانی كه برای ختنه یعنی بریدن 
 زیرا ما دارای ختنۀ 

عضوی از بدن اصرار دارند، برحذر باشید. 3
واقعی هستیم نه اآنها. زیرا ما به وسیلۀ روح، خدا را می پرستیم 
و به مسیح افتخار می کنیم و به امتیازات ظاهری اتّكایی نداریم. 
 اگرچه من حّق دارم كه به این مزایا متّكی باشم. اگر دیگران 

4

تصّور می کنند كه حّق دارند به امتیازات ظاهری متّكی باشند، 
 من در هشتمین روز تولّد خود ختنه شدم 

من حّق بیشتری دارم. 5
و به طور مادرزاد، اسرائیلی از طایفۀ بنیامین و یک عبرانی اصیل 
 و از لحاظ 

هستم. از لحاظ رعایت شریعت، فریســـی بودم، 6
تعّصب، به كلیسا اآزار می رسانیدم و مطابق معیارهای شریعت، 
 اّما هرچه به نفع من 

من یک مرد بی عیب محسوب می شدم. 7
 اآری، علاوه 

بود اآن را به خاطر مسیح ضرر محسوب می کنم. 8
بر این، همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر، یعنی شناختن 
عیسی مسیح، خداوند خود زیان می دانم. در واقع، من به خاطر 
او همه چیز را از دست داده ام و همه چیز را هیچ شمردم تا به این 
 و کاملاً با او متّحد شوم. من 

وسیله مسیح را به دســـت اآورم 9
دیگر به نیكی خود كه از انجام مقّررات شریعت بدست می اآید، 
متّكی نیستم، بلكه به وسیلۀ ایمان به مسیح دارای نیكی مطلق 
شـــده ام. این نیكی، بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه 
 یگانه اآرزوی من این است كه مسیح را کاملاً بشناسم 

می گیرد. 10
و قـــدرت قیامت او را در وجود خود درک كنم و در رنجهای 
 به این امید 

او شریک گشته و در مرگ او همشكل او شوم، 11
كه من نیز به رستاخیز از مردگان نایل گردم.

دویدن به سوى هدف

 من نمی گویم كه قبلاً این را به دست اآورده ام و یا به كمال 
12

رسیده ام، بلكه اآن را دنبال می کنم تا به چنگ اآورم، همان طور كه 
 ای برادران*، 

مسیح نیز مرا به خاطر اآن به چنگ اآورده است. 13
من اّدعا نمی كنم كه تا به حال اآن را به چنگ اآورده ام، ولی تنها 
كار من این است كه اآنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 مستقیماً 
كنم و برای رسیدن به اآنچه در پیش است، بكوشم. 14

به طرف هدف می دوم تا جایزه ای را كه شامل دعوت خدا به یک 
زندگی اآسمانی به وسیلۀ عیسی مسیح است، به دست اآورم.

 پس همۀ ما كه روحاً بالغ هستیم باید چنین طرز تفكّری 
15

داشـــته باشیم و اگر شـــما فكر دیگری دارید، خدا این را هم 
 در هر حال ما باید مطابق 

به شما اآشكار خواهد ســـاخت. 16
حقایقی كه كسب کرده ایم، زندگی كنیم.

17 ای برادران* من، همۀ شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی که 

 بارها این را به شما گفته ام 
از نمونۀ ما پیروی می کنند، نگاه كنید. 18

و بار دیگر اآن را با اشک خود تكرار می كنم كه عّدۀ زیادی طوری 
زندگی می كنند كه گویی دشمنان صلیب مسیح هستند. 19 اآخر 
و عاقبت اآنها هلاكت و خدای ایشان، امیال جسمانی اآنهاست و 
افتخاراتشان در رسوایی و شرمساری است. افكار خود را به چیزهای 
دنیوی مشغول می سازند، 20 اّما ما تابع كشور اآسمانی و منتظر اآمدن 
عیسی مسیح خداوند هستیم كه به عنوان نجات دهنده از اآسمان 
 او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا 

می اآید. 21
به بدن پر شكوه او شباهت یابد و این كار را با قدرتی كه همه چیز 

را تحت فرمان او در می اآورد، انجام خواهد داد.
دستورهاى گوناگون

 بنابراین ای برادران* عزیز، مشتاق دیدار شما هستم. 4  
شما مایۀ شـــادی و افتخار من هســـتید. ای عزیزان، 

همچنان در اتّحاد خود با خداوند استوار باشید.
 از »افودیه« و »سینتیخی« خواهران خود در خداوند استدعا 

2

 و از تو ای همكار 
دارم كه با یكدیگر صلح و سازش كنند. 3

صمیمی، تقاضا می کنم كه این دو زن را كمک كنی، زیرا نام 
اآنها، با »كلیمانتوس« و سایر همكاران من كه در انتشار انجیل 

تلاش کرده اند، در دفتر حیات ثبت شده است.
 پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می گویم شاد باشید! 

4

 مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران اآشكار باشد. اآمدن 
5

 نگران هیچ چیز نباشید، بلكه همیشه در هر 
خداوند نزدیک است! 6

مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه 
 و اآرامش الهی كه بالاتر از فهم بشر است، دلها 

خدا ابراز نمایید. 7
و افكار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد كرد.
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 در خاتمه ای برادران*، دربارۀ هر اآنچه راســـت، شـــریف، 
8

درست، پاک، دوست داشـــتنی، نیكنام و هرچه عالی و قابل 
 تمام چیزهایی را كه از من اآموختید 

ستایش است، بیندیشید. 9
و به دست اآوردید، یعنی اآنچه را از من شنیدید، سرمشق خود 
ساخته، به عمل اآورید كه در این صورت خدایی كه منبع اآرامش 

است، با شما خواهد بود.
تشّکر براى هدایاى آنها

 حال كه پس از مّدتی دوباره مورد توّجه قرار گرفته ام، شادی 
10

عظیمی در خداوند یافته ام. البتّه شما همیشه نسبت به من علاقه و 
 من به احتیاجات 

توّجه داشته اید، اّما فرصت ابراز اآن را نیافتید. 11
شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفته ام در هر وضعی كه 
 من می دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا 

باشم، قناعت كنم. 12
در سعادتمندی زندگی كنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، 
 من به وسیلۀ مسیح كه مرا 

در فراوانی و نیازمندی پی  برده ام. 13
 اّما شما لطف 

تقویت می کند، به انجام هر كاری قادر هستم. 14
 خود شما ای فیلپیان، خوب 

كرده شریک زحمات من شدید. 15
می دانید كه در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونیه را ترک كردم، 
شما تنها كلیسایی بودید كه در قبول مسئولّیت دخل و خرج من 
 حتّی زمانی که در »تسالونیكی« بودم، 

با من همكاری كردید. 16
 من 

یكی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرســـتادید. 17
طالب پول شما نیستم؛ بلكه می خواهم به پاداش نیكوكاری شما 
 اعانۀ شما به دستم رسید و نه تنها كافی بلكه بیشتر 

افزوده شود. 18
از احتیاجاتم بود. هدیه ای را كه توسط »اپفرودیتس« فرستادید، 
احتیاج مرا رفع كرده است. عطایای شما هدیه ای خوشبو یعنی 
 و خدای من همۀ احتیاجات 

قربانی مقبول و پسندیدۀ خداست 19
شـــما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد كرد. 

 پدر ما خدا را تا به ابد جلال باد، اآمین.
20

خاتمه

 به همۀ مقّدســـینی كه به مسیح عیسی تعلّق دارند، سلام 
21

برسانید. ایماندارانی كه با من هستند به شما سلام می رسانند. 
 همۀ مقّدسین در اینجا و مخصوصاً ایماندارانی كه در دربار 

22

قیصر هستند، به شما سلام می رسانند.
 فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. 

23
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نامۀ پولس رسول به

کلیساى شهر کولسیه
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

1234
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نامۀ پولس رسول به

کلیساى شهر کولسیه
معّرفى کتاب

این نامه را پولس به کلیسای کولسیه نوشته شده است. این 
شهر در شرق افسس و در اآسیای صغیر واقع شده است. این 
کلیسا توسط پولس بنا نشده بود، اّما در منطقه ای بود كه پولس 
نسبت به اآن احساس مسئولّیت می كرد. بنابراین او خادمینی را 
از افسس مركز استان اآسیایی روم به اآنجا فرستاد. پولس متوّجه 
شده بود كه معلّمینی با تعالیم غلط در کلیسای کولسیه وجود 
دارند. اآنها تعلیم می دادند برای شناخت خدا و نجات كامل، 
باید ارواح و قدرتهای روحانی را پرستش كنند. همچنین این 
معلّمان می گفتند كه باید قوانین مخصوص مانند ختنه و مقّررات 

خوراكی ها و غیره را انجام دهند.
پولس، این نامه را می نویسد تا با استفاده از حقایق پیام مسیحی، 
به تعالیم غلط پاسخ دهد. مركز اصلی این پاسخ، این است كه 
عیسی مسیح قادر است نجات كامل عطا كند و سایر تعالیم و 
کارها، در واقع انسان را از مسیح دور می سازد. خدا جهان را به 
وسیلۀ عیسی مسیح اآفرید و به وسیلۀ او جهان را به سوی خود 
باز می گرداند. مسیح به همۀ مردم موعظه می شود تا به وسیلۀ 
اتّحاد با او در جلال خدا ســـهیم شوند. سپس پولس معنی این 

تعلیم مهم را برای زندگی ایمانداران شرح می دهد.
قابل توّجه است كه تیخیكاس به همراه اونیسیموس - برده ای 
که پولس به خاطر او نامه ای به ِفلیُمون نوشت - این نامه را به 

کولسیه  برد.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه8-1:1
ماهیّتوکارمسیح19:2-9:1

زندگیجدیددرمسیح6:4-20:2
خاتمه18-7:4
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 از طرف پولس كه به خواست خدا، رسول مسیح عیسی 1  
است و از طرف برادر ما تیموتاؤس،

 به برادران* مقّدس و وفادار در شهر كولسیه، كه با مسیح 
2

متّحد می  باشـــند. پدر مـــا خدا، فیض و اآرامش به شـــما عطا 
فرماید.

دعاى سپاسگزارى

 هروقت كه برای شـــما دعا می کنیم پدر خداوند ما عیسی 
3

 زیرا ما از ایمان شما به مسیح 
مســـیح را ســـپاس می گوییم. 4

 امید شما 
عیسی و محبّت شما به همۀ مقّدسین اآگاه هستیم. 5

به اآنچه در عالم بالا در انتظار شماســـت، باعث این ایمان و 
محّبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به 
 و این انجیل همان طوری 

شما رسید، از این امید باخبر شدید. 6
که به شما رسید، به تمام جهان نیز رسیده است و به همان نحو  
كه در جهان ثمر اآورده، رشد و نمو می کند در میان شما نیز از 
همان روزی كه از فیض خدا باخبر شدید و در حقیقت اآن را 
 شما انجیل را از »اپفراس« 

درک كردید، عمل كرده اســـت. 7
عزیز كه همچون ما غلـــام و از طرف ما خادم وفادار مســـیح 
 و او نیز ما را از محّبتی كه روح القدس به شما 

است، اآموختید 8
بخشیده، مطّلع ساخته است.

 به این جهت از همان روزی كه این را شـــنیدیم، همیشـــه 
9

برای شما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم كه شما به وسیلۀ 
 ســـپس 

بینش و فهم روحانی، ارادۀ او را کاملاً درک كنید. 10
شما قادر خواهید بود طوری که شایستۀ خداوند است زندگی 
كنید، کاملاً او را خشنود سازید، در تمام كارهای نیک، زندگی 
 و 

پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو كنید. 11
همچنین دعا می کنم كه خدا برحسب قدرت پرشكوهش و با 
تمام نیروی خود شما را تقویت كند تا با شادی و صبر هر چیز 
 پیوســـته خدای پدر را شـــكر كنید كه شما 

را تحّمل كنید. 12
را لایق اآن گردانیده اســـت تا در سرنوشتی كه در عالم نورانی 
 او ما را از 

در انتظار مقّدسین است، سهمی داشته باشـــید. 13
چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل 
 خدا به وسیلۀ او ما را اآزاد ساخته و گناهانمان 

ساخته است. 14
را اآمرزیده است.
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شخصّیت و کار مسیح

 مسیح، صورت و مظهر خدای نادیده است و نخستزاده و 
15

 زیرا به وسیلۀ او هر اآنچه در اآسمان 
بالاتر از همۀ مخلوقات. 16

و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، پادشاهان، حكمرانان و 
اولیای امور اآفریده شدند، اآری تمام موجودات به وسیلۀ او و برای 
 او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز 

او اآفریده شدند. 17
 او سر و منشاء بدن 

به وســـیلۀ او با هم ارتباط پیدا می کند. 18
یعنی كلیساست و نخستین كسی است كه پس از مرگ زنده 
 زیرا 

گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشـــته باشد. 19
ارادۀ خدا بر این تعلّق گرفت كه او دارای الوهّیت كامل باشد. 
 و به وسیلۀ مسیح، همه چیز را با خود اآشتی داد و به وسیلۀ 

20

ریختن خون مسیح بر روی صلیب، صلح و دوستی بین خدا 
و هر اآنچه در اآسمان و زمین است، برقرار گردید.

 شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افكار شریرانۀ خود 
21

 اّما اكنون او به وسیلۀ مرگ جسمانی 
با او دشمنی داشتید، 22

مسیح شما را با خود متّحد ساخته تا شما را پاک، بی عیب و 
 البتّه به شـــرط اینكه ایمان 

بی اآلایش به حضور خود بیاورد، 23
خود را از دست ندهید، محكم و استوار بمانید و اآن امیدی را 
كه در وقت شنیدن انجیل به دست اآوردید، ترک نكنید. این 
همان انجیلی است كه در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من 

»پولس« خادم اآن هستم.
خدمت پولس براى کلیسا

 اكنون از اآن رنـــج و زحمتـــی كه به خاطر شـــما می بینم، 
24

خوشحالم. زیرا به وسیلۀ رنجهای جسمانی خود، اآنچه را كه 
از رنجهای مسیح برای بدن او، یعنی كلیسایش باقیمانده است، 
 من طبق مأموریتی كه خدا برای خیریّت شما 

تكمیل می کنم. 25
به من عطا فرمود، خادم كلیسا هستم تا پیام خدا را کاملاً اعلام 
 یعنی اآن حقیقت اســـرار اآمیز كه طی اعصار و قرون 

نمایـــم، 26
مخفی مانده بود، اّما اكنون برای مقّدسین اآشكار شده است. 
 خدا صلاح دانست كه راز پر جلال و بی قیاس خود را در 

27

میان ملل غیر یهود اآشکار سازد و اآن سّر این است كه مسیح 
در شما ساكن می باشد و این حقیقت، مایۀ امید شما به سهیم 
 ما مسیح را به همه می شناسانیم و 

شدن در جلال خداست. 28
با تمام دانشی كه داریم همه را اآگاه  ساخته، تعلیم می دهیم تا 
اآنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. 
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 برای انجام این كار، من زحمت می کشم و کوشش می کنم 
29

و از قدرت عظیمی كه مســـیح به من می دهـــد و در من كار 
می کند، استفاده می نمایم.

 می خواهم بدانیـــد كه چقدر برای شـــما و ایمانداران 2  
»لائودیکیه« و برای همۀ اآنانی كه تا به حال روی مرا 
 تا اآنان دلگرم شوند و در محّبت 

ندیده اند زحمت می کشم، 2
متّحد گردند و از بركاِت سرشارِ اطمیناِن كامل كه از راه درک 
حقیقت به دســـت می اآید، بهره مند شـــوند و از این راه به راز 
 تمام گنجینه های 

خدا كه خود مسیح است، پی خواهند برد. 3
حكمت و معرفت الهی، در مسیح نهفته است.

 این را می گویم تا مبادا كســـی شـــما را با دلایل مجذوب 
4

 زیرا اگرچه جسماً غایب هستم ولی در 
كننده گمراه سازد، 5

روح حضـــور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی كه در میان شـــما 
وجود دارد و از ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم.

زندگى کامل در مسیح

 پس همان طوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند 
6

 در او 
خود پذیرفتید، اكنون همیشه در اتّحاد با او زندگی كنید. 7

ریشه بگیرید و رشد كنید. همان گونه كه تعلیم یافتید در ایمان 
استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.

 مواظب باشید مبادا كسی با دلایل پوچ و فلسفه ای كه متّکی 
8

به سنّتهای انسانی و عقاید بّچگانۀ این جهان است، شما را 
 زیرا الوهّیت به 

اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست. 9
 و شما نیز به وسیلۀ اتّحاد با 

طور كامل در مسیح مجسم شد 10
او كه بالاتر از همۀ قدرتها و ریاستهاست، كامل شده اید.

 شما نیز در اتّحاد با او ختنه شده اید، ختنه ای كه به دست 
11

انسان صورت نگرفته است بلكه به وسیلۀ ختنۀ مسیح كه قطع 
 وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون 

طبیعت نفسانی است. 12
شدید و نیز در تعمید خود به وسیلۀ ایمان با قدرت خدا كه مسیح 
 خدا شما را كه 

را پس از مرگ زنده گردانید، با او قیام كردید. 13
به علّت خطاهای خود ُمرده و در جسم خود نامختون بودید، با 
 او سند 

مسیح زنده كرد و همۀ گناهان ما را بخشیده است. 14
محکومّیت ما را همراه با تمام مقّرراتی كه علیه ما بود، لغو كرد 
 مسیح بر 

و اآن را به صلیب خود میخكوب نموده، از بین برد. 15
روی صلیب، تمام قدرتهای اآسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح 

كرد و بر اآنها پیروز شد و اآنها را نزد همه رسوا ساخت.
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 بنابراین در مـــورد خوراکی یا اآشـــامیدنی یا رعایت عید یا 
16

ماه نو یا روز ســـبت، به هیچ وجه تحت تأثیـــر انتقاد دیگران 
 این چیزها فقط ســـایۀ اآن واقعّیتی اســـت كه 

قرار نگیریـــد. 17
 نگذارید 

قرار است بیاید و اآن واقعّیت، خود مسیح است. 18
كسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان، شما را از ربودن 
تاج پیروزی باز دارد. زیرا چنین شخصی با اتّكاء به رؤیاهایی 
كه دیده اســـت و به خاطر افكار دنیوی خود، بی جهت مغرور 
 این قبیل اشخاص رابطۀ خود را با سر یعنی با مسیح 

می شود. 19
قطع کرده اند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به 
توسط مفاصل و رشته  ها به هم متّصل می شود و همان طور كه 

خدا می خواهد، نمو می كند.
زندگى جدید در مسیح

 وقتی شـــما با مســـیح ُمردید، با عقاید بّچگانۀ این جهان 
20

قطع رابطه كرده اید. پس چرا طوری زندگی می کنید كه گویا 
 »این 

هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا مطیع مقّرراتی از قبیل: 21
را لمس نكن، به اآن لب نزن و به این دست نزن« می شوید؟! 
 اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط 

22

 البتّه این کارها در عبادتهایی 
قوانین و تعالیم انسان هستند! 23

كه اآنها بر خود تحمیل کرده اند و فروتنی و ریاضت كشی، ظاهراً 
معقول به نظر می رســـد، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای 

شهوات نفسانی شوند!

 مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ پس در این صورت 3  
شما باید به چیزهای اآسمانی، جایی که مسیح در اآنجا 
 دربارۀ اآنچه 

در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. 2
در عالم بالا است بیندیشید، نه به اآنچه بر روی زمین است. 
 زیرا شما مرده اید و زندگی شما اكنون با مسیح در خدا پنهان 

3

 وقتی مسیح كه زندگی ماست ظهور كند، شما نیز با 
است. 4

او در شكوه و جلال ظهور خواهید كرد.
 بنابراین، تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاكی، هوی و هوس، 

5

شهوت و طمع را (كه یک نوع بت پرستی است) در خود نابود 
 به سبب این کارهاست كه افراد سركش گرفتار غضب 

سازید. 6
 زمانی که شما در اآن وضع زندگی می کردید، 

خدا می شوند. 7
کارهای شما نیز مانند دیگران بود.

 همچنین اكنون شـــما باید خشـــم، غیظ و بدخواهی را از 
8

دلهایتان و اهانت و حرفهای زشـــت را از لبهای خود به كلّی 
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 دیگر دروغ نگویید، زیرا با اآن اآدمی كه در سابق 
دور سازید. 9

 و زندگی را به 
بودید و عادتهای او قطـــع رابطه کرده ایـــد. 10

صورت انسان تازه ای شـــروع نموده اید -انسانی كه پیوسته در 
شباهت خالق خود به شكل تازه ای در می اآید- تا رفته رفته به 
 پس بین یونانی و یهودی، مختون 

شناخت كامل خدا برسد. 11
و نامختون، بربری و وحشی، غلام و اآزاد فرقی وجود ندارد، 

بلكه مسیح همه چیز است و در همه می باشد.
 پس شـــما كه برگزیدگان مقّدس و محبوب خدا هستید، 

12

خود را به دلســـوزی، مهربانی، فروتنـــی، ملایمت و بردباری 
 متحّمل یكدیگر شوید. اگر از دیگران ِشكِوه 

ملّبس سازید. 13
و شكایتی دارید، یكدیگر را عفو كنید و چنانکه خداوند شما 
 به همۀ اینها 

را بخشیده است، شما نیز یكدیگر را ببخشید. 14
محّبت را اضافه كنید، زیرا محّبت همه چیز را به هم می پیوندد 
 اآرامشـــی كه مســـیح به شما می بخشد، 

و تكمیل می کند. 15
قاضی وجدان شما باشد؛ چون خدا شما را به عنوان اعضای 
یک بدن به این اآرامش خوانده اســـت و شـــما باید سپاسگزار 
 اجازه بدهید كه پیام مسیح با تمام ُپری اآن سرتاسر 

باشید. 16
وجود شما را فرا گیرد. یكدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و 
پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و 
 هرچه می کنید، چه 

سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. 17
گفتار، چه كردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و 

در عین حال خدای پدر را دایماً سپاس گویید.
وظایف اجتماعى یک مسیحى

 ای زنها، مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این كار وظیفۀ 
18

 ای شوهرها، زنهایتان را دوست بدارید و 
مسیحی شماست. 19

 ای فرزندان، از والدین خود در هر امری 
با اآنان تندی نكنید. 20

 ای 
اطاعت كنید، زیرا این كار خداوند را خشـــنود می سازد. 21

پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند.
 ای غلامـــان، در كلّیۀ امور مطیع اربابـــان خود كه مانند 

22

شما بشرند باشـــید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد كه 
تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خشنود سازید، 
 هرکاری که 

بلكه با خلوص نّیت و خداترسی اطاعت كنید. 23
می کنید با دل و جان انجام دهید چنانکه گویی برای خداوند 
 زیرا می دانید خداوند میراثی 

كار می کنید، نه بـــرای بشـــر. 24
به عنوان پاداش به شما عطا خواهد كرد. چون مسیح ارباب 
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 شخص بدكار كیفر بد 
شماست و شما غلامان او هستید. 25

خود را خواهد دید و خدا تبعیض قایل نمی شود.

 ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار كنید، 4  
زیرا می دانید كه شما هم در اآسمان اربابی دارید.

دستورها

 برای ما 
 همیشه با حواس جمع و شكرگزاری دعا كنید. 3

2

نیز دعا كنید كه خدا برای اعلام پیام خود، فرصت مناسبی به 
ما بدهد تا اآن حقایقی را كه دربارۀ مسیح پوشیده بود، اعلام 
 و دعا كنید 

كنیم که به خاطر اآن من اكنون در زندان هستم. 4
تا اآن طوری که وظیفۀ من است این راز را اآشكار سازم.

 در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی، رفتاری عاقلانه داشته 
5

باشید. از فرصت هایی كه اكنون در دسترس شماست حداكثر 
 گفتار شما پیوسته جالب و خوشایند باشد 

استفاده را بكنید. 6
و یاد بگیرید كه چگونه به هرکس پاسخ مناسبی بدهید.

خاتمه

 »تیخیكاس« شـــما را از وضع من مطّلع خواهد ســـاخت. 
7

او برادر عزیز و خادمی وفادار اســـت و با من در كار خداوند 
 او را به این منظور نزد شما 

مثل یک غلام خدمت می کند. 8
می فرستم تا از احوال ما باخبر شوید و تا خاطر شما را اآسوده 
 »اونیسیموس« كه برادر محبوب وفادار و یكی از خودتان 

كند. 9
می باشـــد، همراه اوست. این دو، شـــما را از همۀ اموری كه 

اینجا در جریان است، اآگاه خواهند ساخت.
 »اَرِْسَترُخس« كه با من در زندان است و همچنین »مرقس« پسر 

10

عموی برنابا به شما سلام می رسانند. (دربارۀ مرقس قبلاً دستوراتی 
 و 

داده بودم كه چنانچه نزد شما بیاید او را با گرمی بپذیرید.) 11
»یسوع« ملّقب به »یستوس« سلام می رساند. از مسیحیان یهودی 
نژاد فقط این چند نفر هستند كه برای پیشرفت پادشاهی خدا با 

من همكاری می کنند و باعث دلگرمی من شده اند.
 »اپفراس« كه یكی از افراد شما و غلام مسیح عیسی است 

12

سلام می رساند. او همیشه با جدیّت برای شما دعا می کند و 
از خدا می خواهد كه استوار و بالغ و کاملاً خاطر جمع باشید 
 زیرا من شـــاهد 

تا بتوانید ارادۀ خدا را کاملاً اطاعت كنید. 13
هستم كه او به خاطر شما و ایمانداران »لائودیکیه« و »هیراپولیس« 
 »لوقا« پزشک محبوب و »دیماس« 

زحمت زیادی كشیده است. 14
به شما سلام می رسانند.
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 به ایمانداران در »لائودیکیه« و به »بانو نیمفاس« و كلیسایی 
15

 پس از 
كه در خانه او تشكیل می شود، ســـلام مرا برسانید. 16

اینكه نامه را خواندید، طوری ترتیب بدهید كه این نامه برای 
كلیسای لائودیکیه نیز خوانده شود و شما هم نامه ای را که به 
 به »ارخیپس« بگویید: 

کلیسای لائودیکیه نوشتم، بخوانید. 17
»مواظب بـــاش كه اآن مأموریتی را كـــه در خدمت خداوند به 

عهدۀ تو گذاشته شده است، انجام دهی.«
 من پولس، با خط خودم درود می فرستم. فراموش نكنید كه 

18

من هنوز در زندان هستم! فیض خدا با شما باد، اآمین. 
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نامۀ اول پولس رسول به

کلیساى شهر تسالونیکى
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

1234
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نامۀ اول پولس رسول به

کلیساى شهر تسالونیکى
معّرفى کتاب

تسالونیکی پایتخت اســـتان رومی مكادونیه بود. پولس بعد 
از ترک فیلیپیه، کلیســـایی در این شـــهر تأسیس نمود. پس از 
مّدتی با مخالفت یهودیان حســـود و خودخواه مواجه شد كه 
نمی توانستند موفقّیتهای پولس را بویژه در بین غیر یهودیانی كه 
به یهودیّت علاقه مند بودند، ملاحظه كنند. پولس مجبور شد 
كه تسالونیکی را ترک كرده به بیریه برود. پس از مّدتی كه او 
به قرنتس رسید، پیامی خصوصی از طرف تیموتاؤس، همكار 

خود دربارۀ كلیسای تسالونیکی دریافت نمود.
اولین نامۀ پولس به تسالونیکی برای تشویق كردن و اطمینان 
اآنها نوشته شـــد. او خدا را برای خبرهایی كه دربارۀ ایمان و 
محّبت اآنها شنیده بود، شكر می كند و چگونگی زندگی خود 
را در زمانی که در بین  ایشان بود به اآنها خاطرنشان می سازد. 
سپس به سؤالاتی كه دربارۀ زمان بازگشت مسیح مطرح شده 
بود، پاســـخ می دهد. به عنوان مثال، اآیا ایمانداری كه قبل از 
بازگشت مسیح فوت می كند، حیات جاودانی مسیح را دریافت 
خواهد نمود یا نه؟ مسیح چه موقع باز می گردد؟ پولس از این 
فرصت استفاده كرده، به اآنها می گوید كه در اآرامش كار كنند 

و با امید در انتظار بازگشت مسیح باشند.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه1:1
سپاسگزاریوستایشوتمجید13:3-2:1

نصیحتدربارةرفتارمسیحی12-1:4
تعالیمدربارةبازگشتمسیح11:5-13:4

آخرینتشویقها22-12:5
خاتمه28-23:5
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

درود

 از طـــرف پولس و ســـیلوانس و تیموتاؤس به كلیســـای 1  
تسالونیكیان كه به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند 

تعلّق دارد، فیض و اآرامش از اآن شما باد.
زندگى و ایمان تسالونیکیان

 ما همیشه خدا را به خاطر همۀ شما شكر می کنیم و همواره 
2

 زیرا در حضور خدا 
شما را در دعاهای خود ذكر می نماییم. 3

كه پدر ماست به یاد می اآوریم كه چگونه ایمانتان در فعالّیت ها 
و محّبتتان در كارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح پایدار 
 ای برادران*، ما می دانیم كه خدا شما را دوست دارد و 

است. 4
 زیرا ما انجیل را تنها در قالب كلمات 

شما را برگزیده است. 5
نزد شما نیاوردیم، بلكه با قدرت روح القدس و اطمینان كامل 
به حقانّیت اآن، و شـــما می دانید وقتی با شـــما بودیم چگونه 
 شما از سرمشق ما 

رفتار كردیم و اآن برای خیریّت شما بود. 6
و خداوند پیروی كردید و اگرچه به خاطر پیام خدا رنج بسیار 
دیدید، اآن را با خوشی ای كه روح القدس می دهد، پذیرفتید. 
 تا اآنجا كه شما برای همۀ ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه 

7

 زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و 
شـــدید. 8

یونان انتشـــار یافت، بلكه خبر ایمانتان به خدا به همه جا رفته 
 زیرا 

است. پس دیگر احتیاجی نیست كه ما اآن را بازگو كنیم. 9
خود اآنها ُحسن استقبالی را كه شما از ما به عمل اآوردید، بیان 
می کنند و تعریف می کنند كه چگونه شما ُبتها را ترک كرده 
به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را 
 و چگونه در انتظار ظهور پســـر او عیســـی كه 

خدمت كنید 10
از اآسمان می اآید به  ســـر می برید. اآری، همان عیسی كه خدا 
او را پس از مرگ زنده ســـاخت، ما را از غضب اآینده رهایی 

می بخشد.
کار پولس در تسالونیکى

 خود شما ای برادران* می دانید كه اآمدن ما به نزد شما 2  
 برعکس، پس از اآن همه بدرفتاری و 

بی نتیجه نبـــود. 2
اهانت كه در شـــهر فیلیپی دیدیم (چنانکه اطّلاع دارید) و با 
وجود مخالفت های شدید، با كمک خدا، دل و جرأت یافتیم 
 اصرار ما به شما از روی 

كه انجیل خدا را به شما برسانیم. 3
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

ایمان غلط و یا ناپاک نبود و ما سعی نداشتیم كسی را فریب 
 اّما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به 

دهیم، 4
عهدۀ ما گذاشت، سخن می گوییم. منظور ما جلب رضایت 
انسان نیست، بلكه ما می خواهیم خدایی را خشنود كنیم كه 
 شـــما خوب می دانید و خدا شـــاهد 

دلهای ما را می اآزماید. 5
است كه ما چاپلوسی نکردیم و سخنان ما از روی طمع نبود. 
 و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم - خواه شما و 

6

 اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح حّقی 
خواه دیگران- نبودیم، 7

به گردن شما داشـــتیم، ولی مانند مادری كه فرزندان خود را 
 و با احساسات 

پرورش می دهد با شما به ملایمت رفتار كردیم 8
و به خاطر علاقه ای كه نسبت به شما داشتیم، حاضر بودیم نه 
فقط انجیل خدا را به شما برســـانیم بلكه جان خود را نیز در 
 ای 

راه شما فدا سازیم، چون شما برای ما بسیار عزیز بودید! 9
برادران*، به خاطر دارید كه ما چگونه كار می كردیم و زحمت 
می کشیدیم و شب و روز مشغول كار بودیم تا در موقع اعلام 

انجیل خدا در میان شما بر هیچ کس تحمیل نشویم.
 هم شما شاهد هستید و هم خدا كه رفتار ما نسبت به شما 

10

 شما 
ایمانداران تا چه اندازه پاک، درســـت و بی عیب بود. 11

خوب می دانید كه رفتار ما با فرد فرد شما درست مانند رفتار 
 ما شما را تشویق می کردیم، 

یک پدر با فرزندان خود بود. 12
دلداری می دادیم و موظّف می ساختیم كه زندگی و رفتار شما 
پسندیدۀ خدا باشد، اآن خدایی كه شما را به پادشاهی و جلال 

خود دعوت می کند.
 پیوسته خدا را برای این نیز شكر می كنم كه وقتی پیام خدا 

13

را از ما شنیدید، اآن را به عنوان پیامی از جانب بشر نپذیرفتید، 
بلكه اآن را از طرف خدا دانستید و در حقیقت همین طور هم 
 ای 

هست و اكنون در میان شـــما ایمانداران عمل می کند. 14
برادران*، شما درســـت به همان راهی می روید كه كلیساهای 
یهودیه در اتّحاد با مسیح عیسی خداوند رفته اند، زیرا شما از 
هموطنان خود همان زحماتـــی را دیده اید كه اآنان از یهودیان 
 - یهودیانی كه هم عیسی خداوند و هم انبیا را كشتند 

دیدند 15
و ما را بیرون راندند- اآنها خدا را خشنود نمی سازند و با همۀ 
 اآنها حتّی می كوشـــند كه ما را از 

مردم دشـــمنی می کننـــد. 16
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

موعظه به غیـــر یهودیان باز دارند، درصورتی که این گفت وگو 
ســـبب نجات غیر یهودیان می شـــود. اآنها دایماً پیمانۀ گناهان 
خود را پر می سازند، ولی غضب خدا سرانجام اآنان را گرفتار 

كرده است.
عالقۀ پولس براى دیدن آنها

 اّما ای برادران*، چون برای مّدت كوتاهی (البتّه جسماً، نه 
17

قلباً) از شما جدا شدیم، چقدر برای شما دلتنگ گشتیم و اكنون 
 اآری، مایل 

بسیار کوشش می کنیم که دوباره شما را ببینیم. 18
بودیم نزد شما بیاییم و من پولس، یكی دو بار خواستم بیایم، 
 برای ما چه امیدی یا شادمانی ای 

اّما شیطان مانع ما می شد. 19
یا تاج افتخاری در حضور خداوند ما عیسی مسیح به هنگام 
 البتّه مایۀ افتخار و 

اآمدن او وجود دارد؟ مگر شما نیســـتید؟ 20
شادمانی ما شما هستید!

 پس چون دیگر نمی توانستیم بی خبری را تحّمل كنیم، 3  
 و تیموتاؤس 

تصمیم گرفتیم كه در شهر اآتن تنها بمانیم 2
برادر ما و خادم خدا در انتشـــار انجیل مســـیح را فرستادیم تا 
 تا هیچ کس 

شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد، 3
در اثر این زجر و اآزارها دلسرد نشود. خودتان می دانید كه این 
 وقتی ما با شما بودیم، از 

اآزارها نصیب و قسمت ماســـت. 4
پیش به شما گفتیم كه زجر و اآزار در انتظار ماست و چنانکه 
 از این جهت چون این 

اآگاه هستید همان طور هم شده است. 5
بی خبری، دیگر برای من غیر قابل تحّمـــل بود، تیموتاؤس را 
نزد شما فرستادم تا از ایمان شما اآگاه شوم، زیرا می ترسیدم اآن 
اغوا كننده یعنی شیطان شما را به نوعی وسوسه كرده و زحمات 

ما بی نتیجه مانده باشد.
 اّما اكنون كه تیموتاؤس از نزد شما بازگشته است، خبر خوشی 

6

دربارۀ ایمان و محّبت شما به ما داده است و گزارش می دهد 
كه شما با چه لطفی همواره ما را به یاد می اآورید و همان گونه 
كه ما برای دیدن شما اشتیاق داریم، شما هم مشتاق دیدار ما 
 ای برادران*، با وجود همۀ نگرانی ها و زحماتی كه 

هستید. 7
داریم، این خبر ما را دلداری داده است. بلی، ایمان شما سبب 
 اگر شما در اتّحاد با خداوند استوار 

دلداری ما گشته است. 8
 ما چطور می توانیم 

بمانید، ما زندگی تازه ای خواهیم داشت. 9
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به قدر كفایت، خدا را برای شـــما و برای تمام شادی ای كه 
به خاطر شما در پیشـــگاه خدا احساس می كنیم، سپاسگزاری 
 شـــب و روز با التماس دعا می كنیم كه روی شما را 

كنیم؟ 10
ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم.

 خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ما، راه ما را به سوی 
11

 و خداوند عطا فرماید كه به اندازۀ محّبتی كه 
شما بگشاید! 12

ما برای شما داریم، محّبت شـــما برای یكدیگر و همۀ مردم 
 و خدا دلهای شما را قوی گرداند تا 

افزایش و گسترش یابد؛ 13
در اآن هنگام كه خداوند ما عیسی با همۀ مقّدسین خود می  اآید، 

شما در حضور خدای پدر پاک و بی عیب باشید.
زندگى اى که خداوند را خشنود مى سازد

 دیگر اینکه ای برادران*، شما از ما اآموختید كه چگونه 4  
باید زندگی كنید تا خدا را خشنود سازید و شما هم 
البتّه از اآن پیروی می كنید. اكنون به نام عیسی خداوند از شما 
اســـتدعا و التماس می كنم كه بیش از پیش مطابق اآن زندگی 
 زیرا می دانید به حكم عیسی خداوند چه دستورهایی به 

كنید. 2
 خواست خدا این است كه شما پاک باشید و از 

شما دادم. 3
 همۀ شما باید بدانید چگونه 

روابط جنسی نامشروع بپرهیزید. 4
بدن خود را همیشه تحت كنترل داشـــته باشید و اآن را پاک 
 و مانند ملّتهای خداناشناس، دستخوش 

و محترم نگاه دارید 5
 در این خصوص هیچ کس 

امیال و شهوات جسمانی نگردید. 6
نباید از ایمانداران سوء استفاده کند، زیرا همان طوری که من 
قبلاً با تأكید زیاد به شما گفته بودم: خداوند به کسانی که این 
 خدا ما را به یک زندگی 

كارها را می کنند، كیفر خواهد داد. 7
 پس هرکه این تعلیم را 

پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی! 8
قبول نكند، انسان را رد نمی کند بلكه خدایی را كه روح القدس 

خود را به شما عطا می فرماید، رد كرده است.
 و اّما دربارۀ محّبت به یکدیگر، هیچ نیازی نیســـت كه در 

9

خصوص اآن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید 
 و شكّی نیست كه در 

كه چگونه یكدیگر را دوست بدارید 10
تمام مقدونیه شما با همۀ ایمانداران همین طور رفتار می كنید، 
اّما ای برادران*، از شـــما درخواست می كنم كه محّبت شما 
 اآرزویتان این باشد كه زندگی اآرامی 

روز به روز بیشتر گردد. 11
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داشته باشید و به كار خود مشغول باشید و همان طور كه قبلاً 
 تا 

به شـــما دســـتور دادیم برای تأمین معاش خود كار كنید 12
زندگی شـــما تأثیری نیكو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین 

خود محتاج دیگران نباشید.
بازگشت مسیح

 ای برادران*، نمی خواهم در مورد اآنانی كه فوت نموده اند، 
13

بی اطّلاع باشید. مبادا مانند سایر مردم كه هیچ امیدی به اآینده 
 زیرا اگر ما معتقدیم كه عیسی مرد و 

ندارند، غمگین باشید. 14
دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم كه خدا اآنانی را كه در 

ایمان به عیسی مرده اند نیز همراه عیسی باز خواهد اآورد.
 ما این را از تعالیم خداوند به شما می گوییم: اآن كسانی از ما كه 

15

تا روز اآمدن خداوند زنده می مانند، زودتر از مردگان صعود نخواهند 
 در همان موقع كه فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان 

كرد. 16
و بانگ شیپور خداوند شنیده می شود، خود خداوند از اآسمان به زیر 
خواهد اآمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند، خواهند 
 و سپس اآن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه 

برخاست 17
با اآنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات 
 پس 

نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. 18
شما باید یكدیگر را با این كلمات تشویق كنید.

آمادگى براى بازگشت مسیح

 اّما ای برادران، لازم نیســـت كه من دربارۀ زمان و تاریخ 5  
 زیرا شما خوب 

وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم. 2
می دانید كه روز خداوند مانند دزدی كه در شب می اآید، فرا خواهد 
 در اآن هنگام كه مردم از صلح و امنّیت خود تعریف می کنند، 

رسید. 3
هلاكت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشـــان وارد خواهد شد و به 
هیچ وجه، جان ســـالم به در نخواهند برد. 4 اّما ای برادران، شما 
 زیرا 

در تاریكی نیستید كه اآن روز شما را مانند دزد غافلگیر كند، 5
همۀ شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریكی تعلّق 
 پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم، بلكه باید بیدار 

نداریم. 6
 کسانی که می خوابند، در شب می خوابند و اآنانی 

و هوشیار باشیم. 7
 که مست می شوند، در شب مست می شوند. 8 اّما ما كه به روز 
تعلّق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محّبت را مانند زِرِه به سینه 
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 زیرا خدا ما 
ببندیم و امید نجات را مانند كلاهخود بر سر بگذاریم. 9

را برای اآن برنگزید كه به غضب او گرفتار شویم، بلكه ما را برگزید 
تا به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. 10 او در راه ما مرد 
 پس همان گونه 

تا خواه زنده باشیم خواه مرده، با او زیست کنیم. 11
كه اكنون انجام می دهید، یكدیگر را تشویق و تقویت كنید.

آخرین دستورها

 ای بـــرادران من، از شـــما تقاضا دارم بـــرای اآنانی كه در 
12

میان شما زحمت می کشند و در خداوند، رهبران و مشاوران 
 و از اآنان به خاطر كاری كه 

شما هستند، احترام قایل شوید؛ 13
می کنند با نهایت محّبت و احترام قدردانی نمایید. با یكدیگر 

در صلح و صفا زیست كنید.
 ای برادران من، از شما استدعا می کنم افراد تنبل و بیكار را 

14

توبیخ كنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی 
 مواظب باشید كه 

كنید و نسبت به همۀ مردم بردبار باشید. 15
هیچ کس بدی را با بدی تلافی نكند، بلكه هدف شما این باشد 

که پیوسته به یكدیگر و به همۀ مردم نیکویی کنید.
 برای هرچه 

 و پیوسته دعا كنید. 18
 همیشه شادمان باشید 17

16

كه پیش می اآید، خدا را شكر كنید. زیرا خدا در مسیح عیسی 
از شما همین انتظار را دارد.

 نبّوتها را ناچیز نشمارید. 
 روح القدس را محدود نسازید. 20

19

 همه چیز را بیازمایید و اآنچه را كه نیكوست برای خود نگاه 
21

 از هر نوع بدی دوری كنید.
دارید. 22

 خدایی كه سرچشـــمۀ اآرامش است، شما را کاملاً پاک 
23

گرداند و عطا فرماید كه روح و جان و بدن شما سالم بماند 
تا در وقت اآمدن خداوند ما عیسی مسیح، از هر نوع عیب و 
 او كه شما را به سوی خود دعوت 

نقصی به دور باشـــید. 24
كرده است، قابل اعتماد است و این كار را خواهد كرد.

خاتمه

 همۀ ایمانداران را 
 ای برادران، برای ما دعـــا كنید. 26

25

 شـــما را به نام خداوند 
با بوســـۀ مقّدسانه ســـلام گویید. 27

موظّف می سازم كه این نامه را برای تمام ایمانداران بخوانید. 
 فیض خداوند ما عیســـی مســـیح با شـــما باد. 

28
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نامۀ دوم پولس رسول به

کلیساى شهر تسالونیکى
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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مقّدمه

 از طـــرف پولـــس و ســـیلوانس و تیموتاؤس به كلیســـای 1  
تســـالونیكیان كه به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند 
 خدای پدر و عیســـی مســـیح خداوند، فیض و 

تعلّق دارد. 2
اآرامش به شـــما عنایت فرمایند.

عقوبت در وقت آمدن مسیح

 ای برادران*، ما موظّفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس 
3

گوییم. اآری، شایســـته اســـت چنین كنیم؛ زیرا ایمان شما به 

نامۀ دوم پولس رسول به

کلیساى شهر تسالونیکى
معّرفى کتاب

مســـئله بازگشت مســـیح برای اهالی كلیســـای تسالونیكی 
موجب بروز اضطراب و نگرانی شـــده بود. نامۀ دوم پولس به 
تســـالونیكیان با تعلیمی برخورد می کند که براســـاس اآن، روز 
خداوند خواهد اآمد بلکه الاآن فرا رسیده است. پولس این نظر 
را این گونه اصلاح می کند که پیش از بازگشت مسیح، شریر 
و شرارت تحت رهبری کســـی که »شریر« خوانده می شود، به 
بالاترین درجۀ خود خواهد رسید. خواهد رسید که اآن شریر بر 

ضد مسیح خواهد بود.
پولس رسول به خاطر احتیاج خوانندگان خود تأكید می كند 
كه اآنها هم مانند خود او و سایر همكارانش، با وجود سختی ها 

و مشكلات در ایمان خویش استوار بمانند.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه2-1:1
تعریفوتمجید12-3:1

تعلمیاتدربارةبازگشتمسیح17-1:2
نصیحتدربارةرفتارمسیحی15-1:3

خاتمه18-16:3
 

 

* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 



2197

 

* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

طور عجیبی رشد می کند و محّبت شما به یكدیگر روز افزون 
 ما در كلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمانتان در 

است. 4
تحّمل اآزارها و رنجها به وجود شما افتخار می کنیم.

5 این اآزارها ثابت می کند كه خدا از روی انصاف داوری می کند و 

می خواهد كه شما شایستۀ پادشاهی خدا كه به خاطر اآن رنج می برید، 
 خدا عادل است و به کسانی که به شما اآزار می رسانند، 

بشوید. 6
 و به شما كه رنج و اآزار می  بینید و همچنین به ما 

جزا خواهد داد 7
اآسودگی خواهد بخشید. این كار در روزی كه عیسی خداوند از 
 در اآتشی فروزان ظهور كند، انجام 

اآسمان با فرشتگان توانای خود 8
خواهد گرفت و به اآنانی كه خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما 
عیسی را رد می کنند، كیفر خواهد داد. 9 اآنان كیفر هلاكت جاودانی 
و دوری از حضور خداوند و محرومّیت از جلال قدرت او را خواهند 
 در اآن روزی كه او می اآید، از مقّدسین خود جلال خواهد 

دید. 10
یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعّجب خواهند شد و شما نیز 

جزء اآنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان اآوردید.
 به این سبب است كه ما همیشه برای شما دعا می کنیم كه 

11

خدای ما، شما را شایستۀ دعوت خود گرداند و همۀ اآرزوهای 
نیكوی شما را براآورد و فعالّیتهای شما را كه از ایمان سرچشمه 
 تا نام خداوند ما 

می گیرد، با قدرت خود به كمال رســـاند، 12
عیسی مسیح در شما جلال یابد و شما نیز بر طبق فیض خدای 

ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.
مظهر شرارت

 ای برادران*، دربارۀ اآمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع 2  
 نگذارید سخنان 

شدن ما با او، از شما خواهش می کنم 2
کسی که به استناِد نامه و گفته های ما یا با موعظه و نبّوتهای خود 
اّدعا می کند كه روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشّوش و 
 نگذارید هیچ کس به هیچ عنوانی شما را فریب 

نگران سازد. 3
دهد، زیرا اآن روز نخواهد اآمد، مگر اینکه اول شورش عظیمی 
علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت - یعنی اآن مردی كه از ابتدا 
 او با هر اآنچه خدا خوانده 

مقّرر بود به جهنم برود- ظهور كند. 4
می شود و هر اآنچه مورد پرستش است، مخالفت می کند و خود 
را بالاتر از همۀ اآنها قرار خواهد داد به حّدی كه در معبد بزرگ 

خدا می نشیند و اّدعای خدایی می کند.
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

5 اآیا فراموش کرده اید كه وقتی با شما بودم این چیزها را به شما 

 خود شما می دانید كه چه چیزی فعلاً از ظهور او جلوگیری 
گفتم؟ 6

می کند. او در زمان معّین شده ظهور خواهد کرد. 7 اكنون شرارت 
مخفیانه كار می کند، ولی هرگاه قدرتی كه مانع اآن است از میان 
برداشته شود به طور اآشكار كار خواهد كرد. 8 اآنگاه مظهر شرارت 
ظهور خواهد كرد و عیسی خداوند با نََفس دهاِن خود او را خواهد 
 ظهور 

كُشت و با ظهور پر شكوه خود او را نابود خواهد كرد. 9
اآن مظهر شـــرارت در اثر فعالّیتهای شیطان خواهد بود و با انواع 
 و هر نوع شرارتی كه برای محكومین 

نشانه ها و معجزات فریبنده 10
به هلاكت فریبنده است، همراه خواهد بود. چون اآنها عشق به 
حقیقت را كه می تواند اآنان را نجات بخشد، قبول نكردند. 11 از 
ایـــن جهت خدا اآنها را گرفتار نیرویی گمراه كننده خواهد كرد و 
این نیرو طوری در اآنها عمل می کند كه اآنچه دروغ اســـت، باور 
 در نتیجه همۀ اآنانی كه به حقیقت ایمان نیاورده اند و از 

كنند. 12
گناه لّذت برده اند، محكوم خواهند شد.

برگزیدگان خدا

 اّما، ای برادران* محبوب در خداوند، ما موظّفیم همیشه 
13

خدا را به خاطر شـــما شـــكر كنیم، زیرا خدا شما را به عنوان 
اولین ایمانداران برگزید تا به وسیلۀ روح القدس، شما را پاک 
 شـــما را به 

گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید. 14
وســـیلۀ مژده ای كه ما برایتان اآوردیم، دعوت كرد تا در جلال 
 پس ای 

خداوند ما عیســـی مسیح سهمی داشـــته باشـــید. 15
برادران*، اســـتوار بمانید و اآن تعالیمی را كه شفاهاً یا كتباً از 

ما اآموختید، محكم نگاه دارید.
 خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر كه ما را دوست 

16

داشـــته اســـت و از راه فیض ما را دایماً تشـــویق كرده و امید 
 شما را نیز تشویق و تقویت 

نیكویی به ما بخشیده اســـت، 17
كند تا اآنچه را كه نیكوست بگویید و به عمل اآورید.

براى ما دعا کنید

 دیگر اینکه، ای بـــرادران*، برای ما دعا كنید تا پیام 3  
خداوند نیز به سرعت منتشر و با احترام پذیرفته گردد، 
 و دعا كنید كه خدا ما را از 

همان طور که در میان شما شد. 2
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

دســـت افراد بداخلاق و بدكار نجات بخشد؛ زیرا همۀ مردم 
به اآن پیام ایمان ندارند.

 اّما خداوند قابل اعتماد اســـت. او شما را تقویت خواهد 
3

 ما، در خداوند به 
فرمود و از اآن شـــریر حفظ خواهد كـــرد. 4

شما اطمینان كامل داریم كه دستورهای ما را به عمل می اآورید 
 خداوند دلهای شما را به 

و همچنان به عمل خواهید اآورد. 5
سوی محّبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید.

همه باید کار کنند

 ای برادران*، ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان 
6

می دهیم كه از هر ایمانداری كه تنبلی می کند و مطابق تعالیمی 
 زیرا شـــما خوب 

كه ما داده ایم رفتار نمی کند، دوری جویید. 7
می دانید برای اینکه از ما سرمشق بگیرید چه باید بكنید. ما در 
 نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلكه 

میان شما بیكار نبودیم، 8
شب و روز برای امرار معاش خود كار كردیم و زحمت كشیدیم تا 
 علّتش این نبود كه استحقاق 

به هیچ کس از شما تحمیل نشویم. 9
اآن را نداشتیم؛ بلكه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم كه از 
 حتّی هنگامی که نزد شما بودیم دستور دادیم 

اآن پیروی كنید. 10
هرکس که نمی خواهد كار كند، حّق غذا خوردن هم ندارد.

 ما می شنویم كه افرادی در میان شما هستند كه تنبلی پیشه 
11

کرده انـــد و به عوض اینکـــه خود كار كننـــد، در كار دیگران 
 به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص 

فضولی می کنند. 12
را نصیحت می کنم و به اآنها فرمان می دهم كه در سكوت به 

كار بپردازند تا نانی به دست اآورند.
13 اّما شما ای برادران*، از نیكی كردن خسته نشوید. 14 اگر كسی 

در اآنجا باشد كه از اآنچه در این نامه نوشتیم اطاعت نمی کند، مراقب 
 او را 

او باشید و مطلقاً با او رفت و اآمد نكنید تا شرمنده شود. 15
دشمن نشمارید، بلكه مانند یک ایماندار به او اخطار كنید.

خاتمه

 خود خداوند كه سرچشمۀ اآرامش است، همواره و در هر 
16

 من، 
مورد به شـــما اآرامش عطا فرماید و با همۀ شما باشد. 17

پولس، با خط خود درود می فرستم. این امضاء، هر نامه ای را 
كه از طرف من باشد تصدیق می کند و این است دست خط 

 فیض خداوند ما عیسی مسیح با همۀ شما باد. 
من. 18
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نامۀ اول پولس رسول به

تیموتاؤس
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

123

456
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مقّدمه

 از طرف پولس كه بـــه فرمان نجات دهندۀ ما خدا و به 1  
دستور مسیح عیسی - امید ما- رسول مسیح عیسی است، 
 به تیموتاؤس، فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می گردد. 

2

خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و اآرامش 
به تو عطا فرمایند.

نامۀ اول پولس رسول به

تیموتاؤس
معّرفى کتاب

تیموتاؤس یک مسیحی جوان از اهالی اآسیای صغیر بود. او 
مادری یهودی و پدری یونانی داشت. وی همكار و معاون پولس 
در خدمت رسالت وی گردید. اولین نامۀ پولس به تیموتاؤس 

دارای سه مطلب عمده می باشد:
این نامه در مرحله اول هشداری است در مورد عقاید غلط در 
كلیسا. این عقاید غلط عبارتند از مخلوط شدن عقاید یهودی 
و غیر یهودی در كلیسا بر مبنای اینكه دنیای فیزیكی (ماّدی) 
شریر است و نجات فقط به وسیلۀ دانش سّری مخصوص و با 
انجام کارهایی همچون خودداری از خوردن بعضی خوراكی ها 
و عدم ازدواج به دست می اآید. این نامه همچنین شامل تعالیمی 
است دربارۀ امور اداری و عبادتی كلیسا و شرح مشخّصاتی كه 
رهبران و خادمان كلیسا باید داشته باشند و سرانجام راهنمایی هایی 

برای گروههای مختلف ایمانداران دارد.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه2-1:1
دستوراتدربارةکلیساومسئوالنآن16:3-3:1
دستوراتبهتیموتاؤسدربارةخدمتوی1:4-

21:6
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دربارة تعلیم نادرست

 همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار كردم، 
3

باز هم از تو می خواهم كه در افســـس بمانی. در اآنجا بعضی 
اشـــخاص تعالیم نادرســـت می دهند و تو باید به اآنها دســـتور 
 به اآنها بگو كه خود را 

دهی كه از این كار دســـت بردارند. 4
با افسانه ها و شـــجره نامه های بی پایانی كه انسان را به مجادله 
می كشند، سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشۀ خدا كه از 
 هدف تعلیم ما، 

راه ایمان شناخته می شود، كمكی نمی کنند. 5
برانگیختن محبتّی است كه از دل پاک و وجدان روشن و ایمان 
 بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده 

خالص پدید می اآید. 6
 اآنها مایلند 

و در مباحثات احمقانه راهشـــان را ُگم کرده اند. 7
معلّمان شریعت باشند، بدون اآنكه بفهمند چه می گویند و یا 

دربارۀ چه چیز این طور با اطمینان سخن می گویند.
 ما می دانیم شریعت وقتی نیكوست كه به طرز صحیحی از 

8

 البتّه باید دانست كه قوانین برای نیكان وضع 
اآن استفاده شود. 9

نشده، بلكه برای افراد متمّرد و سركش، برای خدا ناشناسان، 
گناهكاران، كافران، بی دینان، قاتلان پدر و مادر، اآدمكشان، 
 زشتكاران، لواط گران، اآدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی 

10

كه شهادت دروغ می دهند و هر کار دیگری كه برخلاف تعلیم 
 اآن تعلیمی كه در انجیل یافت 

درست باشد را انجام می دهند. 11
می شود، یعنی مژده ای از جانب خدای پرجلال و متبارک كه 

به من سپرده شده است تا اآن را اعلام كنم.
حمد و سپاس براى رحمت خدا

 از مسیح عیسی، خداوند ما كه نیروی این كار را به من داده 
12

است، تشكّر می كنم. زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای 
 اگرچه در گذشته به او دشنام می دادم، 

خدمت خود برگزید. 13
جفا می رســـانیدم و اهانت می کردم، اّما خدا به من رحم كرد 
 و خداوند 

زیرا من بی ایمان بودم و نمی   دانستم چه می كردم. 14
فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و اآن ایمان و محبتّی 
را به من عطا نمود كه در اتّحاد با مسیح نصیب ما می گردد. 
 این سخن درست است و کاملاً قابل قبول كه مسیح عیسی 

15

به جهان اآمد تا گناهكاران را نجات بخشد. گناهكاری بزرگتر 
 اّما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح 

از من هم نیست! 16
در رفتار خود با من كه بزرگترین گناهكارانم، كمال بردباری 
خود را نشـــان دهد و من نمونه ای باشم برای همۀ کسانی که 
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* واژۀ استفاده شده در اینجا، در زبان یونانی به معنی مرد و هم به معنی شوهر می باشد. 

 به 
بعدها به او ایمان اآورده، حیات جاودانی خواهند یافت. 17

پادشـــاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی، خدای یكتا تا به ابد 
عّزت و جلال باد، اآمین.

 ای تیموتاؤس، فرزند من، همان طور كه مّدتها پیش دربارۀ تو 
18

نبّوت شد، این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم اآن سخنان، 
 و ایمان 

مانند سلاحی در این جنگ نیكو تو را یاری دهد، 19
و وجدان پاک خود را نگه دار. كشتی ایمان بعضی ها به علّت 
 از اآن 

گوش  ندادن به ندای وجدان درهم شكســـته اســـت. 20
جمله »هیمینائوس« و »اسكندر« می باشند كه اآنها را به شیطان 

سپردم تا یاد بگیرند كه دیگر كفر نگویند.
تعالیم دربارة دعا

 پس قبل از هر چیز تأكید می کنم كه درخواست ها، دعاها، 2  
 برای پادشاهان و 

شفاعتها و ســـپاس ها برای همۀ مردم، 2
همۀ اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با 
اآرامش و صلح و در كمال خداترســـی و سرافرازی به سر بریم 
 زیرا، انجام ایـــن كار در حضور خدا، نجات دهندۀ ما، نیكو 

3

 او مایل اســـت همۀ اآدمیان نجات یابند و 
و پسندیده است. 4

 زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه 
حقیقت را بشناسند. 5

 كه جان خود را 
بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح 6

به عنوان كّفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب 
 و به خاطر این است كه من که به 

این حقیقت به ثبوت رسید 7
ِســـَمت گوینده و رسول و معلّم ملل در تعلیم ایمان و حقیقت 

منصوب شدم، حقیقت را بیان می کنم و دروغ نمی گویم.
دربارة زنها

 اآرزو دارم كه مردها در همه جا بدون خشم و نزاع دستهای 
8

 من همچنین می خواهم 
مقّدس خود را بلند كرده، دعا نمایند. 9

زنها، خود را به طور اآبرومند و معقول و با لباســـهای مناسب 
بیارایند، نه با اآرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و 
 بلكه اآنها باید خود را با کارهای نیكو 

لباسهای گران قیمت. 10
بیارایند اآن چنان که زیبندۀ زنانی است كه اّدعای خداپرستی دارند. 
 من به 

 زنها باید در سكوت و كمال فروتنی تعلیم بگیرند. 12
11

زنی اجازه نمی دهم كه تعلیم دهد و یا بر مرد* حكومت كند. 
 زیرا اول »اآدم« اآفریده شد و بعد 

زنها باید ســـاكت باشـــند. 13
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 و اآدم نبود كه فریب خورد بلكه زن فریب خورد و 
»حـــوا«. 14

 اّما، اگر زنها با فروتنی در ایمان و 
قانون الهی را شكست. 15

محّبت و پاكی ِجّد و جهد كنند، با اآوردن فرزندان به این دنیا 
نجات خواهند یافت.

مشخصات سرپرست کلیسا

 این گفته درست است كه اگر كسی مایل به سرپرستی 3  
در كلیسا باشـــد، در اآرزوی كار بسیار خوبی است. 
 سرپرســـت كلیســـا باید مردی بی عیـــب، صاحب یک زن، 

2

خویشتندار، هوشیار، منظّم، مهمان  نواز و معلّمی توانا باشد. 
 او باید ملایم و صلح جو باشـــد، نه میگســـار و جنگجو و 

3

 بلكه باید خانوادۀ خود را به خوبی اداره كند و 
پول پرست. 4

فرزندانش را طوری تربیت نماید كه از او با احترام كامل اطاعت 
 زیرا اگر مردی نتواند خانوادۀ خود را اداره كند، پس 

كنند، 5
 او نباید تازه ایمان 

چگونه می تواند از كلیسای خدا توّجه نماید؟ 6
 علاوه بر 

باشد، مبادا مغرور گشته، مثل ابلیس محكوم شود. 7
این، او باید در میان افراد خارج از كلیسا نیكنام باشد تا مورد 

سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد.
مشخصات خادم کلیسا

 همچنین خادمان كلیسا باید موقّر باشند و از دورویی مّبرا و 
8

 ایشان باید 
از افراط در شرابخواری و یا پول پرستی بپرهیزند. 9

حقایق مكشوف شـــدۀ ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند. 
 اول مورد اآزمایش قرار بگیرند و درصورتی كه بی عیب بودند، 

10

 زنانشـــان نیز باید ســـنگین و 
اآن وقت به خدمت بپردازند. 11

موقّر بوده و شایعه ساز نباشند و در هر امر خویشتن دار و باوفا 
 خادمان كلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان 

باشند. 12
 کسانی که به عنوان 

و خانوادۀ خود را به خوبی اداره كنند. 13
خادم به خوبـــی خدمت می کنند، برای خود مقامی خوب و 
در ایمانی كه در مســـیح عیسی بنا شـــده، اعتماد زیادی به 

دســـت می اآورند.
راز بزرگ

 تا 
 امیدوارم بـــزودی نزد تو بیایم، اّما این را می نویســـم 15

14

درصورتـــی كه در اآمدن تأخیـــر كردم، بدانی كـــه رفتار ما در 
خانوادۀ خدا، كه كلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت 
 هیچ کس نمی تواند انكار كند كه 

است، چگونه باید باشد. 16
راز اآیین ما بزرگ است:
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»او به صورت انسان ظاهر شد،
روح القدس حقانّیتش را ثابت نمود،

فرشتگان او را دیدند.
مژدۀ او در میان ملّتها اعلام شد

در جهان، مردم به او ایمان اآوردند،
و با جلال به عالم بالا ربوده شد.«

پیشگویى دربارة دور شدن از خدا

 روح القـــدس صریحاً می فرماید كـــه در زمانهای اآخر، 4  
بعضی ها از ایمان دست خواهند كشید و از ارواح گمراه 
 از تعالیم ریاكارانۀ 

كننده و تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد. 2
دروغ گویان استفاده كرده و وجدانشان طوری بی حس خواهد 
 ازدواج را 

گردید كه گویی با اآهنی داغ سوخته شده است. 3
ممنوع نموده و خوردن بعضـــی از غذاهایی را قدغن می کنند 
كه خدا اآفریده اســـت، تا ایماندارانی كه حقیقت را می دانند 
 درصورتی كه همۀ 

با شكرگزاری از اآن غذاها استفاده كنند. 4
چیزهایی كه خدا اآفریده اســـت نیكوست و نباید چیزی را كه 
 زیرا به وسیلۀ 

با شكرگزاری پذیرفته می شـــود، ناپاک شمرد. 5
كلام خدا و دعا پاک می گردد.

خادم خوب مسیح

 اگر این دستورها را به ایمانداران یاداآور شوی، خادم نیكوی 
6

مسیح عیسی خواهی بود كه در حقایق ایمان و تعالیم نیكویی 
 اّما با افســـانه های 

كه دنبال کرده ای، پرورش خواهی یافت. 7
كفراآمیز كه ارزش بازگو كردن ندارد، كاری نداشته باش. اگر 
می خواهید ورزش كنید، خود را در خدا پرستی تقویت كنید. 
 زیـــرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید اســـت، 

8

خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم 
 این سخن درست و کاملاً قابل 

برای اآینده وعدۀ حیات دارد. 9
 بنابراین ما تقّلا و كوشش می کنیم زیرا به خدای 

قبول است. 10
زنده كه نجات دهندۀ همۀ اآدمیان و مخصوصاً ایمانداران است 

توکّل داریم.
 هیچ کس 

11 این است اآنچه تو باید به اآنها دستور و تعلیم دهی: 12

جوانی تو را حقیر نشمارد، بلكه در گفتار و كردار، در محّبت 
 و تا موقع اآمدن 

و ایمان و پاكی برای ایمانداران نمونه باش 13
من، وقت خود را صـــرف موعظه و تعلیم و قرائت كلام خدا 
 نسبت به عطیۀ روحانی خود بی توّجه نباش، 

برای عموم بنما. 14
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عطیه ای كه در وقت دســـتگذاری تو به وســـیلۀ رهبران كلیسا 
 این چیزها را به عمل اآور 

همراه با نبّوت اآنها به تو داده شد. 15
و خود را وقف اآنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. 
 مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این كارها همیشـــه 

16

كوشش كن چون به این وسیله هم خود و هم اآنانی را كه به 
تو گوش می دهند، نجات خواهی داد.

وظایف ما نسبت به ایمانداران

 مردی را كه از تو مسن تر است سرزنش نكن بلكه او را 5  
طوری نصیحت كن كه گویی پدر توست. با جوانان 
 و با زنهای پیر مانند مادران و با زنهای جوان مثل 

مثل برادران 2
خواهران خود با كمال پاكدامنی رفتار كن.

بیوه زنها

 اّما 
 بیوه زنانی را كه واقعاً بیوه هستند مورد توّجه قرار بده. 4

3

اگر اآنها دارای فرزندان و یا نوادگان هستند، باید این فرزندان و 
نوادگان وظیفۀ دینی خود را اول نسبت به خانوادۀ خود بیاموزند 
و تّعهدی را كه به والدین خود دارند بجا اآورند، زیرا این كار 
 کسی که واقعاً بیوه و تنهاست، به 

خدا را خشنود می سازد. 5
خدا توکّل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول است. 
 ولی اآن بیوه زنی كه تســـلیم عّیاشـــی می شود حتّی اگر زنده 

6

 این را به ایشان دستور بده تا از 
باشد، در واقع مرده است. 7

 اگر كسی وسایل زندگی خویشاوندان 
سرزنش به دور باشند. 8

و مخصوصاً خانوادۀ خود را فراهم نكند، ایمان را انكار كرده 
و بدتر از كافران شده است.

 نام بیوه زنی كه بیش از شصت سال داشته و بیش از یک 
9

 علاوه بر این، او باید در 
شوهر نكرده باشد، باید ثبت شود. 10

امور خیریه، از قبیل پرورش اطفال، مهمان نوازی، شستن پاهای 
مقّدسین، دستگیری ســـتمدیدگان و انجام هر نوع نیكوكاری 

شهرت داشته باشد.
 نام بیوه زنهای جوان تر ثبت نگـــردد؛ زیرا به محض اینکه 

11

هوی و هوس اآنها را از مسیح دور سازد، علاقه مند به ازدواج 
 و از اینکه پیمان قبلی خود را با مسیح می شكنند، 

می شوند 12
 گذشته از این یاد می گیرند كه خانه 

محكوم خواهند شد. 13
به خانه بگردند و بیكار باشند. نه فقط بیكار بلكه سخن چین 
و فضول و چیزهایی می گویند كه گفتن اآنها شایســـته نیست. 
 پس عقیدۀ من این است، كه بیوه زنهای جوان ازدواج كنند 

14
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و صاحب فرزندان شوند و خانه داری نمایند تا به دشمنان ما 
 زیرا بعضی از بیوه زنها قبل از این هم 

فرصت بدگویی ندهند. 15
 اگر زن ایمانداری، 

منحرف شده و به دنبال شیطان رفته اند. 16
خویشاوند بیوه داشته باشد باید ایشان را یاری دهد كه بر كلیسا 

تحمیل نگردند تا كلیسا به بیوه زنهای حقیقی كمک نماید.
 رهبرانی را كه بـــه خوبی رهبری می کنند مخصوصاً اآنانی 

17

كه در وعظ و تعلیم زحمت می کشند، باید مستحّق دریافت 
 زیرا کتاب مقّدس می فرماید: »دهان 

مزد دو برابر دانســـت. 18
گاوی را كه خرمـــن می كوبد، نبند« و »كارگر مســـتحق مزد 
 هیچ اّدعایی علیه یكی از رهبران نپذیر، مگر 

خود می باشد.« 19
 اآنانی را كه در 

اآنکه به وســـیلۀ دو یا سه شاهد تأیید شـــود. 20
گناه پافشـــاری می کنند، در حضور همه توبیخ كن تا دیگران 

عبرت گیرند.
 در حضور خدا و عیسی و فرشتگان برگزیده تو را موظّف 

21

می سازم كه دستورهای فوق را بدون َغَرض نگاه داشته و هیچ 
 در دستگذاری كسی 

كاری را از روی تبعیض انجام ندهی. 22
برای خدمت خداوند عجله نكن و در گناهان دیگران شریک 
 و از این پس فقط اآب ننوش 

نباش، خود را پاک نگـــه دار، 23
بلكه كمی هم شراب بخور تا شـــكم تو را تقویت كند، زیرا 

اغلب مریض  هستی.
 گناهان بعضی ها اكنون اآشـــكار اســـت و اآنها را به سوی 

24

كیفر می کشاند، اّما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد. 
 همچنین کارهای نیک نیز اآشكار می باشند و حتّی اگر اكنون 

25

اآشكار نباشند نمی توان اآنها را تا به اآخر پنهان نگاه داشت.
غالمان

 همۀ اآنانی كه زیر یوغ بردگی هستند، اربابان خود را 6  
شایســـتۀ احترام كامل بدانند تا هیچ کس از نام خدا و 
 غلامانی كه اربابان ایماندار دارند، 

تعلیم ما بدگویی نكنـــد. 2
نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند، به اآنها بی احترامی كنند 
بلکه باید بهتر خدمت کنند. چون اآنانی كه از خدمت ایشان 

بهره مند می گردند، مؤمن و عزیز هستند.
تعالیم غلط و ثروت حقیقى

باید این چیزها را تعلیم دهی و اصـــرار كنی كه مطابق اآنها 
 اگر كسی تعلیمی به غیراز این بدهد و تعلیمش با 

عمل كنند. 3
سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعالیم اآیین ما سازگار نباشد، 
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 خودپسند و بی فهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و منازعه 
4

بر سر كلمات دارد. این باعث حسادت، دسته بندی، توهین، 
 مباحثات دایمی در بین اشخاصی می شود كه در 

بدگمانی و 5
افكار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. اآنها گمان می کنند 

كه خداپرستی وسیله ای است برای كسب منفعت.
 زیرا 

 البتّه خداپرستی همراه با قناعت، منفعت بسیار دارد. 7
6

ما چیزی به ایـــن جهان نیاورده ایـــم و نمی توانیم از این جهان 
 پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، به اآنها 

چیزی ببریم. 8
 اّما اآنانـــی كه در اآرزوی جمع كردن ثروت 

قناعت می کنیم. 9
هستند، به وسوسه و دام اآرزوهای پوچ و زیان بخشی كه اآدمی 
 زیرا عشق 

را به تباهی و نیســـتی می کشاند گرفتار می شوند. 10
به پول، سرچشمۀ همه نوع بدیهاست و به علّت همین عشق 
است كه، بعضی ها از ایمان منحرف گشته، قلبهای خود را با 

رنجهای بسیار جریحه دار ساخته اند.
وظایف تیموتاؤس

 اّما تو، ای مرد خدا، از همۀ اینها بگریز و نیكویی مطلق و 
11

خدا پرستی و ایمان و محّبت و بردباری و ملایمت را پیشۀ خود 
 در مسابقۀ بزرگ ایمان تلاش كن و حیات جاودانی 

ســـاز. 12
را بـــه چنگ اآور؛ زیرا خدا تو را برای اآن خوانده اســـت و در 
حضور شاهدان بسیار، به خوبی به ایمان خود اعتراف كردی. 
 در برابر خدایی كه به همه چیز هستی می بخشد. و در حضور 

13

مسیح عیســـی كه نزد »پنطیوس پیلاطس« اعترافی نیكو كرد، 
 كه این فرمان را دور از سرزنش، تا 

تو را موظّف می ســـازم 14
روزی كه خداوند ما عیسی مســـیح ظهور كند، نگاه داری. 
 و در زمانی که او معّین كرده، اآن یكتا حكمران متبارک كه 

15

پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است این را ظاهر خواهد 
 به اآن یكتا وجودی كه فناناپذیر است و در نوری 

ســـاخت. 16
ساكن می باشد كه محال است كســـی به اآن نزدیک گردد و 
هیچ کس هرگز او را ندیـــده و نمی تواند ببیند، عّزت و قدرت 

جاودان باد، اآمین.
 به ثروتمندان این جهان دســـتور بده كه خودبین نباشـــند 

17

و به چیزهای بی ثبات مانند مال دنیا متّکی نباشـــند. بلكه به 
خدایی توکّل كنند كه همه چیز را به فراوانی تهّیه می کند تا ما 
 همچنین به اآنها فرمان بده كه خیرخواه 

از اآنها لّذت ببریم. 18
و در کارهای نیک غنی بوده، با سخاوت و بخشنده باشند. 
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 به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند كرد كه اساس 
19

محكمی برای اآیندۀ اآنها بوده و اآن حیاتی را كه حیات واقعی 
است به دست خواهند اآورد.

 ای تیموتاؤس اآنچه را به تو سپرده شده است، حفظ كن. 
20

از ســـخنان بی معنی و كفراآمیز و مباحثاتی كه به غلط »دانش« 
 زیرا بعضی ها كه خود را در این 

نامیده می شود، دوری كن. 21
چیزها متخصص می دانند، از ایمان منحرف گشـــته اند. فیض 

خدا با همۀ شما باد. 
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نامۀ دوم پولس رسول به

تیموتاؤس
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

1234
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مقّدمه

 از طرف پولس كه به خواست خدا رسول مسیح عیسی 1  
است و فرستاده شـــد تا حیاتی را كه در مسیح عیسی 
 به تیموتاؤس، فرزند عزیزم تقدیم 

یافت می شود، اعلام نماید 2
می گردد. خدای پدر و مسیح عیسی، خداوند ما فیض و رحمت 

و اآرامش به تو عطا فرمایند.

نامۀ دوم پولس رسول به

تیموتاؤس
معّرفى کتاب

دومین نامۀ پولس به تیموتاؤس به طور عمده شـــامل نصایح 
شـــخصی به تیموتاؤس به عنوان همكار و معاون جوان پولس 
می باشد. موضوع اصلی اآن شكیبایی و بردباری است. در این 
نامه به تیموتاؤس توصیه شده است كه به عنوان شاهد وفادار 
عیســـی مســـیح، خبرخوش او و تعلیم حقیقی كتاب مقّدس را 
حفظ نماید و با وجود سختی ها و مشكلات، وظایف خود را 

به عنوان معلّم و مبشر انجام دهد.
در این نامه به طور جّدی به تیموتاؤس هشدار داده شده است 
كه در مباحثات غیرمعقول شركت نكند، چونكه هیچ سودی 

ندارد جز اینكه شنوندگان را به هلاكت می كشاند.
با وجود همۀ اینها، زندگی و هدف خود نویسنده به عنوان 
نمونه در ایمان، صبر، محّبت، بردباری و زحمات در جفاها، 

به تیموتاؤس یاداآوری شده است.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه2-1:1
تمجیدونصیحت13:2-3:1
مشورتوهشدار5:4-14:2
وضعیتخودپولس18-6:4

خاتمه22-19:4
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تیموتاؤس و مأموریت او

 خدایـــی را كه من، مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت 
3

می کنم، سپاس می گویم. همیشـــه وقتی در شب و روز تو را 
 وقتی 

در دعاهای خود به یاد می اآورم، خدا را شـــكر می کنم. 4
اشکهای تو را به یاد می اآورم، اآرزو می کنم تو را ببینم تا با دیدار 
 ایمان بی ریای تو را به خاطر می اآورم، 

تو شادی من كامل گردد. 5
یعنی همان ایمانی که نخست مادر بزرگ تو »لوییس« و مادرت 
»افنیكی« داشت و اكنون مطمئن هستم كه در تو هم هست. 
 به این سبب در وقتی که تو را دستگذاری كردم، عطّیۀ خدا 

6

به تو داده شد. می خواهم این عطیه را به یاد تو بیاورم تا اآن را 
 زیرا روحی كه خدا به ما بخشیده 

همیشه شعله ور نگاه داری، 7
است ما را ترسان نمی ســـازد، بلكه روح او ما را از قدرت و 

محّبت و خو یشتنداری ُپر می کند.
 پس، از شـــهادت دادن به خداوند یـــا به رابطۀ خودت با 

8

من، كه به خاطر او زندانی هســـتم خجل نباش، بلكه در رنج 
و زحمتی كه به خاطر انجیل پیش می اآید با اآن قدرتی كه خدا 
 خدا ما را نجات داد و به یک زندگی 

می بخشد سهیم باش. 9
مقّدس دعوت كرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلكه بر طبق 
نقشۀ خود خدا و فیضی است كه او از ازل در شخص مسیح 
 در حال حاضر این فیض به وسیلۀ 

عیسی به ما عطا فرمود. 10
ظهور نجات دهندۀ ما مسیح عیسی اآشكار شده است. او موت 
را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیلۀ انجیل برای همه 

اآشكار ساخته است.
 خدا مرا برگزید تا در انتشـــار انجیل واعظ، رسول و معلّم 

11

 به این دلیل تمام رنجها را متحّمل می شوم، اّما از اآن 
باشم. 12

خجل نیستم زیرا می دانم به چه كســـی ایمان اآورده ام و یقین 
دارم كه او قادر اســـت تا روز اآخر اآنچه را به من سپرده شد، 
 تعلیم صحیحی را كه از من شنیده ای، با ایمان 

حفظ كند. 13
 و 

و محبتّی كه در مسیح عیسی است، سرمشق خود قرار بده 14
به وسیلۀ قدرت روح القدس كه در ما به سر می برد، اآن چیزهای 

نیكویی را كه به تو سپرده شده است، حفظ كن.
 خبرداری كه در اســـتان اآســـیا همه از جمله »فیجلس« و 

15

 خداوند رحمت خود را به 
»هرموجنس« مرا ترک کرده اند. 16

خانواده »انی سی فورس« عطا فرماید زیرا او نیروی تازه ای به من 
بخشـــیده اســـت. او از اینكه من زندانی هستم، خجل نبود. 

دوم تیموتاؤس 1   
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 بلكه به محض اینكه به »روم« رسید، در جستجوی من زحمت 
17

 خداوند عطا فرماید كه در روز 
زیادی كشید تا مرا پیدا كرد. 18

عظیم، او از دست خداوند رحمت یابد و تو به خوبی می دانی 
كه او در »افسس« چه خدمتهایی برای من كرد.

سرباز نیکوى عیسى مسیح

 و اّما تو، ای پســـر من، با فیضی كه در مسیح عیسی 2  
 و سخنانی را كه در حضور شاهدان 

است قوی باش 2
بســـیاری از من شنیده ای به كسانی بســـپار كه مورد اعتماد و 

قادر به تعلیم دیگران باشند.
 به عنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحّمل سختی ها باش. 

3

 هیچ ســـربازی خود را گرفتار امـــور غیرنظامی نمی كند، زیرا 
4

 ورزشكاری كه 
هدف او جلب رضایت فرمانده اش می باشد. 5

در مســـابقه ای شـــركت می كند، نمی تواند جایزه را ببرد مگر 
 كشاورزی كه زحمت كشیده 

اینكه قوانین اآن را پیروی كند. 6
اســـت، باید اولین كسی باشد كه از ثمرۀ محصول خود بهره 
 در اآنچه می گویم تأّمل كن و خداوند تو را قادر می سازد 

ببرد. 7
كه همه چیز را بفهمی.

 عیســـی مســـیح را كه پس از مرگ زنده گشت و از نسل 
8

داوود بود، به خاطر داشته باش، انجیلی كه من اعلام می کنم 
 و به خاطر اآن است كه رنج و زحمت می بینم و 

همین است 9
حتّی مانند یک جنایتكار در زنجیرم. اّما كلام خدا در زنجیر 
 بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا 

بسته نمی شود. 10
تحّمل می كنم تا اآنها نیز نجاتی را كه در مسیح عیسی است 
 این سخن درست 

همراه با جلال جاودانۀ اآن به دست اآورند. 11
است:

»اگر با او مردیم، همچنین با او خواهیم زیست.
اگر تحّمل كنیم، با او فرمانروایی خواهیم كرد.  12  

اگر او را انكار كنیم، او هم ما را انكار خواهد كرد،
ولی اگر بی وفایی كنیم، او وفادار خواهد ماند  13  

زیرا او نمی تواند خود را انكار كند.«
مشّخصات خادم مقبول خدا

 این مطالب را به مردم گوشزد كن و در حضور خدا به اآنها 
14

دستور بده كه از مجادله بر سر كلمات دست بردارند. چون این 
كار عاقبت خوشی ندارد، بلكه فقط باعث گمراهی شنوندگان 
 منتهای كوشش خود را بكن تا مانند کارگری 

خواهد شد. 15
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كه از كار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم 
 از مباحثات 

می دهد، در نظر خدا کاملاً مورد پسند باشی. 16
زشت و بی معنی كه فقط مردم را به بی دینی روزافزون می کشاند، 
 حرف ایشـــان مثل بیماری خوره، به تمام بدن 

دوری كن. 17
 كه 

سرایت می کند. از اآن جمله اند »هیمینائوس« و »فیلیطس« 18
از حقیقت منحرف شـــده اند و می گویند كه رســـتاخیز ما هم 
اكنون به وقوع پیوسته است و به این وسیلۀ ایمان عّده ای را از 
 اّما، شالودۀ مستحكمی كه خدا نهاده، متزلزل 

بین می برند. 19
نخواهد شد و این كلمات بر اآن نقش شده است:

»خداوند متعلّقان خود را می شناسد« و »هرکه نام خداوند را 
به زبان اآورد، شرارت را ترک كند.«

 در یک خانۀ بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره ای، ظروف 
20

چوبی و سفالی هم وجود دارد. بعضی از اآنها مخصوص موارد 
 اگر 

مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. 21
كســـی خود را از این اآلودگیها پاک سازد، ظرفی می شود كه 
برای مقاصد خاص بكار خواهد رفت و برای اربابش مقّدس و 
 از شهواتی كه 

مفید و برای هر کار نیكو اآماده خواهد بود. 22
مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتّفاق همۀ کسانی که 
با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می كنند، نیكویی مطلق، 
 به مباحثات 

ایمان، محّبت و صلح و صفا را دنبال كـــن. 23
احمقانه و جاهلانه كاری نداشته باش، زیرا می دانی كه به نزاع 
 خادم خداوند نباید نزاع كند، بلكه باید نسبت 

می انجامد. 24
 و 

به همه مهربان و معلّمی توانا و در سختی ها صبور باشد 25
مخالفان خود را با ملایمت اصلاح كند، شاید خدا اجازه دهد 
 به این وسیله به 

كه اآنها توبه كنند و حقیقت را بشناســـند. 26
خود خواهند اآمد و از دام ابلیس، كه اآنان را گرفتار ساخته و به 

اطاعت ارادۀ خویش وادار كرده است، خواهند گریخت.
زمان آخر

 این را یقین بدان كه در زمان اآخر، روزگار سختی خواهد 3  
 زیرا اآدمیان، خودخواه و پول پرست و لافزن و مغرور 

بود 2
و توهین كننده و نســـبت به والدین نافرمان، ناسپاس، ناپاک، 
 بی عاطفه، بی رحم، افترازن، ناپرهیزكار، دّرنده خو، متنّفر از 

3

 خیانتكار، لاقید و خودپسند خواهند بود و عّیاشی را 
نیكی، 4

 ظاهراً خداپرستند، ولی 
بیش از خدا دوست خواهند داشت. 5

 زیرا 
قدرت اآن را انكار می نمایند. از این اشخاص دوری كن. 6
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بعضی از اآنها به خانه ها راه می یابند و زنهای سبک مغز را كه 
زیر بار گناه شانه خم کرده اند و دستخوش تمایلات گوناگون 
 این زنها دایماً در پی اطّلاعات 

هســـتند، به چنگ می اآورند. 7
تازه هستند، ولی هیچ وقت نمی توانند حقیقت را درک كنند. 
 همان طور كه »ینیس« و »یمبریس« با موسی مخالفت كردند، 

8

این اشخاص نیز با حقیقت مخالفند. افكارشان فاسد شده و 
 اّما پیشرفت اآنان بیش از این نخواهد 

در ایمان مردود هستند. 9
بود، زیرا حماقت اآنها بر همه اآشكار خواهد شد، درست همان 

طوری که حماقت »ینیس« و »یمبریس« معلوم گردید.
آخرین دستورها

 اّما تو، از تعلیم و رفتار و هدف من در زندگی اآگاه هستی و 
10

 و همچنین رنج و 
ایمان، بردباری، محّبت و پایداری مرا دیده 11

اآزاری را كه در »انطاكیه« و »قونیه« و »لستره« دیدم مشاهده كردی 
و می دانی چه اآزارهایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همۀ 
 اآری، همۀ کسانی که مایلند در اتّحاد با 

اینها رهایی بخشید. 12
مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه ای داشته باشند، رنج و اآزار 
 اّما مردمان شریر و شّیاد از بد، بدتر خواهند شد. 

خواهند دید. 13
 و 

اآنها دیگران را فریب می دهند و خود نیز فریب می خورند. 14
اّما تو، به اآنچه اآموخته ای و به اآن اطمینان داری وفادار باش زیرا 
 و از كودكی با کتاب مقّدس، 

می دانی از چه كسانی اآن را اآموختی 15
که قادر است به تو حكمت ببخشد تا به وسیلۀ ایمان به مسیح 
 تمام کتاب مقّدس از الهام 

عیسی نجات یابی، اآشنا بوده ای. 16
خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و 
 تا مرد خدا برای هر كار 

پرورش ما در نیکی مطلق مفید است 17
نیكو کاملاً اآماده و مجّهز باشد.

 در پیشگاه خدا و در حضور مسیح عیسی كه بر زندگان 4  
و مردگان داوری خواهد كرد و به خاطر ظهور و پادشاهی 
 كه پیام را اعلام كنی. در وقت و بی وقت 

او تو را موظّف می سازم 2
اآمادۀ كار باش و دیگران را متقاعد و توبیخ و تشویق كن و با صبر 
 زیرا زمانی خواهد اآمد كه اآدمیان به 

و شكیبایی تمام تعلیم بده. 3
تعلیم درست گوش نخواهند داد، بلكه از امیال خودشان پیروی 
خواهند کرد و برای خود معلّمین بیشتری جمع خواهند كرد تا 
 اآنها از 

نصایحی را كه خود دوست دارند از زبان اآنها بشنوند. 4
شنیدن حقیقت خودداری می کنند و توّجه خود را به افسانه ها 
 اّما تو باید در تمام شـــرایط هوشیار بوده و 

معطوف می دارند. 5
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برای تحّمل رنج اآماده باشـــی. در انتشار انجیل كوشش كن و 
وظیفۀ خود را به عنوان خادم خدا انجام بده.

 اّما من، وقت اآن رسیده است كه قربانی شوم و زمان رحلتم 
6

 من در مسابقه نهایت كوشش خود را نموده ام 
رسیده است. 7

 اكنون 
و دورۀ خود را تمام نموده، ایمانـــم را حفظ کرده ام. 8

تاج پیروزی در انتظار من اســـت، همان تاج نیكی مطلق كه 
خداوند، یعنی اآن داور عادل در روز بازپسین به من خواهد داد 
و اآن را نه تنها به من، بلكه به همۀ اآنانی كه مشتاق ظهور او 

بوده اند، عنایت خواهد فرمود.
سفارش هاى شخصى پولس به تیموتاؤس

 زیرا »دیماس« 
 ســـعی كن كه هرچه زودتر نزد من بیایی، 10

9

به خاطر عشـــقی كه بـــه این دنیـــا دارد، مرا ترک كـــرده و به 
تسالونیكی رفته و »كریسكیس« به غلاطیه و »تیُطس« به دلماطیه 
 تنها »لوقا« با من است. »مرقس« را بردار و با 

رفته اســـت. 11
 »تیخیكاس« را به 

خود بیاور، چون برای كارم مفید است. 12
 در موقع اآمدن، عبای مرا كه در شهر ترواس 

افسس فرستادم. 13
نزد »كرپس« جا گذاشـــتم و همچنین كتابها و از همه مهمتر 

نسخه های پوستی را بیاور.
 »اسكندر مسگر« لطمۀ بزرگی به من زد. خداوند مطابق 

14

 تو نیز از او برحذر باش، 
کارهایش به او ســـزا خواهد داد. 15

زیرا شدیداً با پیام ما مخالف بود.
 در اولیـــن محاكمه من هیچ کس جانب مرا نگرفت، همه 

16

 اّما 
مرا ترک كردند. خدا این کار را به حسابشان نگذارد. 17

خداوند با من بود و قدرتی به من عطا كرد كه توانســـتم تمام 
پیام را اعلام كنم و اآن را به گوش تمام ملل برســـانم و به این 
 خداوند مرا از همۀ بدیها 

وسیله از دهان شـــیر رهایی یافتم. 18
خواهد رهانید و مرا به سلامت به پادشاهی سماوی خود خواهد 

رسانید. بر او تا به ابد جلال باد! اآمین.
خاتمه

 به »پرســـکله« و »اكیلا« و خانواده »انی ســـی فورس« سلام 
19

 »ارســـطوس« در قرنتس مانـــد و »تروفیمس« را در 
برســـان. 20

 سعی كن كه قبل از 
میلیتس جا گذاشـــتم، زیرا مریض بود. 21

زمستان بیایی. »یوبولس«، »پودس«، »لینوس«، »كلادیه« و تمام 
 خداوند با روح تو باشد. فیض 

ایمانداران سلام می رسانند. 22
خدا با همۀ شما باد. 
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نامۀ پولس رسول به

تیُطس
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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درود

 این نامه از طرف پولس، بندۀ خدا و رسول عیسی مسیح 1  
است. من مأموریت یافتم كه ایمان برگزیدگان خدا را 
تقویت كنم و حقیقتی را كه با خداشناســـی ســـازگار است، 
 این حقیقت بر اســـاس امیـــد به حیات جاودانی 

بیان نمایم. 2
است. خدا كه هرگز دروغ نمی گوید، در ازل وعدۀ اآن حیات 
 و در زمان معّیـــن، اآن وعده در پیامی که اعلام 

را به ما داد 3

نامۀ پولس رسول به

تیُطس
معّرفى کتاب

تیُطس یک مسیحی غیر یهودی بود که معاون و همکار پولس 
نیز به شمار می اآمد. نامۀ پولس برای تیُطس به كریت فرستاده 
شد. او در اآن زمان مسئول كلیسای كریت بود. پولس در این 

نامه، سه منظور عمده دارد:
۱- صفات و مشـــخصات رهبران كلیســـا، بویـــژه در مقابل 

شخصّیت و رفتار نامعقول بعضی از اهالی كریت.
۲- به تیُطس نصیحت شـــده است كه چگونه به گروههای 
مختلف تعلیم دهد. مانند مردها، زنهای مســـّن، (كه بتوانند 

زنهای جوان را تعلیم دهند) جوانان و غلامان.
۳- نویسنده به تیُطس دربارۀ رفتار مسیحی، مخصوصاً ضرورت 
صلح جویی، دوستی، خودداری از رنجاندن دیگران، مجادله و 

عدم جدایی در كلیسا نصیحت می كند.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه1:1-4
مسئوالنکلیسا5:1-16

وظایفگروههایمختلفدرکلیسا1:2-15
نصیحتوهشدار1:3-11

خاتمه12:3-15
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اآن به دســـتور نجات دهندۀ ما خدا، به من سپرده شد، اآشكار 
 به تیُطس فرزند حقیقی  ام كه هردوی ما در یک ایمان 

گردید. 4
مشـــتركیم، خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهندۀ ما، به تو 

فیض و اآرامش عطا فرماید.
کار تیُطس در کریت

 تو را برای این در جزیره كریت گذاشـــتم تا كارهای عقب 
5

افتاده را سر و سامان دهی و چنانکه شخصاً به تو دستور دادم، 
 رهبران باید اشخاصی 

رهبرانی برای كلیساها در هر شهر بگماری. 6
بی عیب و بی اآلایش و صاحب یک زن و دارای فرزندان با ایمانی 
باشـــند كه نتوان اآنها را به هرزگی و سركشـــی متّهم ساخت. 
 زیرا سرپرست كلیسا چون مسئول كار خداست باید بی عیب 

7

باشد، نه خودخواه، نه تندخو، نه مست باده، نه جنگجو و نه 
 بلكه باید مهمان  نواز، نیكخواه، روشن بین، عادل، 

پول پرست. 8
 باید به پیامی كه قابل اعتماد و با 

پاک و خویشتن دار باشـــد. 9
تعالیم صحیح سازگار است، محكم بچسبد تا بتواند اطرافیان را 

با تعلیمی درست تشویق كرده و مخالفان را ُمجاب سازد.
معّلمین گمراه کننده

 زیرا افراد سركش، یاوه سرا و گمراه كننده بسیارند. این افراد 
10

 لازم 
مخصوصاً در بین تازه   ایمانان یهودی نژاد پیدا می شوند. 11

است كه جلوی دهان اآنها را گرفت، زیرا به خاطر تحصیل سودهای 
ننگ اآور، با تعلیم چیزهایی که نباید اآنها را تعلیم داد، خانواده  ها 
 یكی از انبیای كریتی كه یک نفر از خود 

را تماماً برمی  اندازند. 12
اآنهاست گفت: »اهالی كریت همیشه دروغگو و حیوانهای پلید، 
 این درست است. به این دلیل اآنها را 

پرخور و تنبلی هستند.« 13
 و به افسانه های 

سخت سرزنش كن تا در ایمان سالم باشند 14
یهود و احكام مردمانی كه حقیقت را رد کرده اند، گوش ندهند. 
 برای پاكان همه چیز پاک است، اّما برای کسانی که اآلوده و 

15

بی ایمان هستند، هیچ چیز پاک نیست. زیرا هم افكارشان و هم 
 اّدعا دارند كه خدا را می شناسند، اّما 

وجدانشان اآلوده است. 16
کارهایشان این اّدعا را تكذیب می کند. اآنها نفرت انگیز و نافرمانند 

و برای انجام كار نیک کاملاً بی فایده هستند.
تعالیم صحیح

 اّما تو، مطالبی را كه مطابق تعالیم صحیح اســـت به 2  
 به پیرمردان دستور بده كه باوقار، سنگین، 

اآنها بگو. 2
روشن بین و در ایمان، محّبت و پایداری سالم و قوی باشند. 

تیُطس 1  و  2   



2220

 همچنین به پیرزنها دستور بده كه رفتاری خداپسندانه داشته 
3

باشـــند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند؛ بلكه اآنچه را كه 
 تا زنهای جوان را تربیت كنند كه شوهر 

نیكوست تعلیم دهند. 4
 و خویشـــتندار، پاکدامن، 

و فرزندانشان را دوســـت بدارند. 5
خانه دار، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ كس از پیام 

خدا بدگویی نكند.
 همچنین به مردان جوان اصرار كن كه روشـــن بین باشند. 

6

 زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای از کارهای نیک باشد و 
7

 طوری ســـخن بگو كه 
در تعلیم خود صمیمی و باوفا باش. 8

مورد ایراد واقع نشوی تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی 
از ما نمی یابند، شرمسار گردند.

 بـــه غلامان بگو كه در هر امر مطیع اربابان خود باشـــند و 
9

 و دزدی نكنند بلكه 
بدون جّر و بحث، ایشان را راضی سازند 10

کاملاً امین باشند تا با کارهای نیكوی خود بتوانند به شهرت 
و جلال كلام نجات دهندۀ ما خدا، بیافزایند.

 زیرا فیض خدا ظاهر شـــده و نجـــات را در برابر همه قرار 
11

 و به ما می اآموزد كه راههای شرارت اآمیز و شهوات 
داده است 12

دنیوی را ترک كرده و با روشـــن بینی، عدالت و خداترسی در 
 و در عین حـــال، در انتظار امید 

این جهان زندگـــی كنیم. 13
متبارک خود، یعنی ظهور پرشكوه خدای بزرگ و نجات دهندۀ 
 او جان خود را در راه ما داد تا ما 

ما عیسی مسیح باشیم. 14
را از هرگونه شرارت اآزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند كه 

فقط به خودش تعلّق داشته و مشتاق نیكوكاری باشیم.
 دربارۀ این مطالب سخن بگو و وقتی شنوندگانت را دلگرم 

15

می سازی و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده 
كن. اجازه نده كسی تو را حقیر شمارد.

رفتار مسیحایى

 به اآنها خاطرنشان ساز كه مطیع حكمرانان و اولیای 3  
امور بوده و از اآنها اطاعت كنند و برای انجام هرگونه 
 به اآنها بگو كه از هیچ کس بدگویی 

نیكوكاری اآماده باشند. 2
نكنند و از مجادله دوری جسته، ملایم و اآرام باشند. با تمام مردم 
 زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و 

کاملاً مؤّدب باشند، 3
گمراه و بردگان انواع شهوات و عّیاشی بودیم و روزهای خود 
را به كینه جویی و حسادت می گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت 
 اّما هنگامی كه مهر و محّبت 

داشتند و ما از اآنها متنّفر بودیم. 4

تیُطس 2  و  3   
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 او ما را نجات داد. اّما این 
نجات دهندۀ ما خدا، اآشكار شد، 5

نجات به خاطر کارهای نیكویی كه ما كردیم نبود، بلكه به سبب 
رحمت او و از راه شستشویی بود كه به وسیلۀ اآن، روح القدس 
 زیرا خدا روح القدس را 

به ما تولّد تازه و حیات تازه بخشید. 6
به وسیلۀ عیسی مســـیح نجات دهندۀ ما، به فراوانی به ما عطا 
 تا به وسیلۀ فیض او کاملاً نیک محسوب شده و مطابق 

فرمود 7
 این سخن درست 

امید خود، وارث حیات جاودانی گردیم. 8
است و می خواهم به این مطلب اهمّیت مخصوصی بدهی تا 
اآنانی كه به خدا ایمان دارند فراموش نكنند كه خود را وقف 
نیكوكاری نمایند، زیرا این چیزها برای اآدمیان خوب و مفیدند. 
 اّما از مباحثات احمقانه دربارۀ شجره نامه ها و اختلافات و نزاعها 

9

بر سر شریعت دوری كن، زیرا اینها بیهوده و بی ارزش هستند. 
 اگر شخصی ستیزه جو باشد، یكی دو بار به او گوشزد كن و 

10

 چون می دانی كه 
بعد از اآن، دیگر كاری با او نداشته باش. 11

چنین شخصی منحرف شده و گناهانش نشان می دهند كه او 
خود را محكوم كرده است.

آخرین دستورها

 هروقت كه »ارتیماس« یا »تخیكاس« را نزد تو فرســـتادم، 
12

عجله كن كه به شهر »نیكوپولیس« نزد من بیایی، زیرا تصمیم 
 و تا می توانی به »زیناس 

گرفته ام زمستان را در اآنجا بگذرانم. 13
وكیل« و »اپلس« كمک كن تا به سفر خود ادامه دهند و مواظب 
 اعضای كلیساهای ما باید 

باش كه به چیزی محتاج نشوند. 14
یاد بگیرند كه چگونه خود را وقف نیكوكاری نمایند تا بتوانند 
نیازمندیهـــای واقعی مـــردم را رفع كنند و زندگـــی اآنها بی ثمر 
 تمام کسانی که با من هستند به تو سلام می رسانند. 

نباشد. 15
به دوســـتانی كه با ما در ایمان متّحد هســـتند، سلام برسان. 

فیض خدا با همه شما باد. 

تیُطس 3   
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نامۀ پولس رسول به

ِفلیُمون
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

1
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درود

 از طرف پولس كه به خاطر عیســـی مسیح زندانی است 1  
و تیموتاؤس، برادر ما به دوســـت و همـــكار ما ِفلیُمون 
 و به كلیسایی كه در خانۀ تو تشكیل می شود و به خواهر ما 

2

»بانو اپفیه« و »ارخیپس« همكار ما، این نامه تقدیم می گردد. 
 پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، فیض و اآرامش به شما 

3

عطا فرمایند.
محّبت و ایمان ِفلیُمون

 هروقت كه دعا می کنم، نام تو را به زبان می اآورم و پیوسته 
4

 چون از محّبت تو و ایمانی كه 
خدای خود را شكر می کنم 5

 و 
به عیســـی خداوند و جمیع مقّدسین داری اآگاه هســـتم. 6

دعای من این اســـت كه اتّحاد ما با هم در ایمان باعث شود 
كه دانش ما به همۀ بركاتی كه در مسیح داریم، افزوده شود. 
 ای برادر، محّبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار 

7

پدید اآورده اســـت، زیرا دلهای مقّدســـین به وسیلۀ تو، نیرویی 
تازه گرفته است.

نامۀ پولس رسول به

ِفلیُمون
معّرفى کتاب

ِفلیُمون یک مسیحی مشهور و احتمالاً عضو كلیسای كولسیه 
بوده است. او صاحب غلامی به نام اونیسیموس بود. این غلام 
از نزد ارباب خود فرار كرده بود و به نحوی با پولس كه در اآن 
موقع در زندان بود ملاقات كرده و مسیحی شده بود. نامۀ پولس 
به ِفلیُمون یک درخواست از اوست كه این غلام را كه اكنون 
پولس به نزد او برگردانیده است، نزد خود بپذیرد اّما نه مانند 

یک غلام بخشیده شده، بلكه مانند یک برادر مسیحی.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه3-1
تعریفازفِلیُمون7-4

درخواستبرایاونیسیموس22-8
خاتمه25-23
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تقاضاى پولس براى اونیسیموس

 بنابراین اگرچه من در اتّحاد خود با مسیح حّق دارم كه جسارت 
8

 اّما به خاطر 
كرده دستور بدهم كه وظایف خود را انجام دهی، 9

محّبت، صلاح می دانم از تو درخواســـت كنم: من، پولس كه 
سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم، 
10 از جانب فرزند خود »اونیسیموس« كه در زمان زندان خود پدر 

 او زمانی برای تو مفید 
روحانی او شدم، از تو تقاضایی دارم. 11

نبود، ولی اكنون هم برای تو و هم برای من مفید است.
12 اكنون كه او را نزد تو روانه می کنم، مثل این است كه قلب خود 

 خوشحال می شدم كه او را نزد خود نگاه 
را برای تو می فرستم. 13

دارم تا در این مّدتی كه به خاطر انجیل زندانی هستم، او به جای 
تو مرا خدمت كند. 14 اّما بهتر دانستم كه بدون موافقت تو كاری 

نكنم تا نیكویی تو نه از روی اجبار، بلكه داوطلبانه باشد.
 شاید علّت جدایی موقّت او از تو، این بود كه او را برای 

15

 و البتّه نه مثل یک غلام، بلكه بالاتر از اآن 
همیشه بازیابی! 16

یعنی به عنـــوان یک برادر عزیز. او مخصوصـــاً برای من عزیز 
است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک 

برادر مسیحی عزیز باشد.
 پس اگر مرا دوســـت واقعی خود می دانی، همان طور كه 

17

 و اگر به تو بدی كرده اســـت یا 
مرا می پذیرفتی او را بپذیر. 18

 من 
چیزی به تو بدهكار است اآن را به حساب من بگذار. 19

این را با دست خودم می نویسم: »من، پولس، اآن را به تو پس 
خواهـــم داد.« نمی گویم كه تو حتّی جـــان خود را هم به من 
 اآری، ای برادر، چون در خداوند متّحد هستیم و 

مدیونی. 20
می خواهم از تو بهره ای ببینم، به عنوان یک برادر مسیحی به 

قلب من نیروی تازه ای ببخش.
 مـــن با اعتماد بـــه اطاعت تو و با دانســـتن اینکه اآنچه من 

21

می گویم و حتّی بیشتر از اآن را هم انجام خواهی داد، این را به تو 
 در ضمن اتاقی برای من اآماده كن، زیرا امیدوارم كه 

می نویسم. 22
خدا دعاهای شما را مستجاب كرده، مرا به شما برگرداند.

خاتمه

 »اپفراس« كه به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است، 
23

 و همچنین همكاران من »مرقس«، 
به تو ســـلام می رســـاند 24

 فیض 
»اَرِْسَترُخس«، »دیماس« و »لوقا« به تو سلام می رسانند. 25

عیسی مسیح خداوند با روح شما باد. 

ِفلیُمون 1   
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نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد

(عبرانیان)
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد

(عبرانیان)
معّرفى کتاب

نامه به عبرانیان، به گروهی از مسیحیان نوشته شده است كه با 
مخالفت های روزافزونی روبه رو شده بودند و در خطر ترک ایمان مسیحی 
خود بودند. نویسنده با بیان اینکه عیسی مسیح مكاشفۀ حقیقی و نهایی 
خدا می باشد، اآنها را به پایداری در ایمان اّولیه شان تشویق می نماید و 

در این راستا سه مطلب عمده را تأكید می كند:
۱- عیسی پسر جاودانی خداست كه با تحّمل رنج و عذاب، 
اطاعت حقیقی از پدر را اآموخت. عیسی به عنوان پسر خدا از 

سایر انبیا و فرشتگان و موسی نیز برتر می باشد.
۲- عیسی به وسیلۀ خدا به عنوان كاهن جاودانی تعیین شده 

و برتر از كاهنان بنی اسرائیل می باشد.
۳- ایمانداران به وسیلۀ عیسی از گناه، ترس و مرگ نجات می یابند 
و عیسی به عنوان كاهن اعظم نجات حقیقی را اآماده كرده است 

كه قربانی حیوانات در شریعت موسی نشانه ای از اآن می باشد.
نویســـنده در فصل ۱۱ با بیان نمونه  هایی از ایمان اشخاص 
مشهور در تاریخ بنی اســـرائیل، از خوانندگان خود درخواست 
می كند که در ایمان به عیسی مســـیح، امین باقی بمانند. در 
فصل ۱۲ به خوانندگان اصرار می کند كه هرچند ممكن است 
ســـختی و عذاب ســـراغ اآنها بیاید، اّما اآنها تا بـــه اآخر وفادار 
بمانند و چشمان خود را به عیسی بدوزند. این نامه با كلماتی 

نصیحت اآمیز و هشدار دهنده پایان می یابد.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه:عیسیمسیحمکاشفهکاملخدا3-1:1
برتریمسیحازفرشتگان18:2-4:1

برتریمسیحازموسیویوشع13:4-1:3
برتریکهانتمسیح28:7-14:4
برتریپیمانمسیح22:9-1:8

برتریقربانیمسیح39:10-23:9
اهمیّتایمان29:12-1:11

خشنودساختنخدا19-1:13
دعایخاتمه21-20:13

سخنانپایانی25-22:13
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برترى مسیح بر انبیا

 خدا در زمان قدیم، در اوقات بسیار و به راههای مختلف 1  
 ولی در این 

به وســـیلۀ انبیا با نیاکان ما تكلّم فرمـــود، 2
روزهای اآخر به وسیلۀ پسر خود با ما سخن گفته است. خدا 
این پسر را وارث کّل كاینات گردانیده و به وسیلۀ او همۀ عالم 
 اآن پســـر، فروغ جلال خدا و مظهر 

هستی را اآفریده است. 3
كامل وجود اوســـت و كاینات را با كلام پرقدرت خود نگاه 
می دارد و پس از اآنکه اآدمیان را از گناهانشـــان پاک گردانید، 

در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.
برترى مسیح بر فرشتگان

 همان طور كه مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی كه 
4

 زیرا خدا هرگز به 
به او داده شـــد از نام اآنها برتر می باشـــد، 5

هیچ یک از فرشتگان نگفته است كه:
»تو پسر من هستی،

امروز پدر تو شده ام.«

و یا:
»من برای او پدر خواهم بود
و او پسر من خواهد بود.«

 و باز وقتی نخستزاده را به جهان می فرستد می فرماید:
6

»همۀ فرشتگان خدا باید او را بپرستند.«
 اّما دربارۀ فرشتگان می فرماید:

7

»خدا فرشتگانش را به صورت باد،
و خادمانش را مثل شعله های اآتش می گرداند.«

 اّما دربارۀ پسر فرمود:
8

»ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است،
و با عدالت بر ملّت خود حكومت می کنی.

تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری.  9  
از این جهت خدا، یعنی خدای تو،

تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تدهین كرده 
است.«

 و نیز:
10

»تو ای خداوند، در ابتدا زمین را اآفریدی
و اآسمانها كار دستهای توست.

عبرانیان 1   
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اآنها از میان خواهند رفت، اّما تو باقی خواهی ماند.  11  
همۀ اآنها مثل لباس كهنه خواهند شد.

تو اآنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید.  12  
اآری، چون اآنها مثل هر لباسی تغییر خواهند كرد.
اّما تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهند داشت.«

 خدا به کدام یک از فرشتگان خود هرگز گفته است:
13

»به دست راست من بنشین،
تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم؟«

 پس فرشـــتگان چه هســـتند؟ همۀ اآنها ارواحی هستند كه 
14

خدا را خدمت می کنند و فرســـتاده می شوند تا وارثان نجات 
را یاری نمایند.

نجات عظیم

 به این سبب ما باید هرچه بیشتر به اآنچه شنیده ایم توّجه 2  
 صّحت كلامی 

كنیم تا مبادا از راه منحرف شـــویم. 2
كه به وسیلۀ فرشتگان بیان شد چنان ثابت شد كه هر خطا و 
 پس اگر 

نافرمانی نسبت به اآن با مجازات لازم روبه رو می شد. 3
ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از 
مجازات اآن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را 
اعلام نمود و اآنانی كه ســـخن او را شنیده بودند، حقیقت اآن 
 در ضمن، خدا با نشانه ها 

را برای ما تصدیق و تأیید كردند. 4
و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق ارادۀ 

خود، گواهی اآنان را تصدیق فرمود.
پیشواى ایمان ما

 خدا فرشتگان را فرمانروایان جهان اآینده - جهانی كه موضوع 
5

 بلكه در جایی از کتاب مقّدس گفته 
سخن ماست- قرار نداد، 6

شده است:
»انسان چیست كه او را به یاد اآوری؟

یا بنی اآدم كه به او توّجه نمایی؟
اندک زمانی او را از فرشتگان پست تر گردانیدی.  7  

تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی،
و همه چیز را تحت فرمان او دراآوردی.«  8  

پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان انســـان در اآورده، معلوم 
است كه دیگر چیزی باقی نمانده كه در اختیار او نباشد، اّما 
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روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

در حال حاضر ما هنوز نمی بینیم كه همه چیز در اختیار انسان 
 اّما عیســـی را می بینیم كه اندک زمانی از فرشتگان 

باشـــد. 9
پســـت تر گردیده و اكنون تاج جلال و افتخار را بر سر دارد، 
زیرا او متحّمل مرگ شد تا به وسیلۀ فیض خدا، به خاطر تمام 
 شایسته بود كه خدا - اآفریدگار 

اآدمیان طعم مرگ را بچشد. 10
و نگـــه دار همه چیز- برای اینکه فرزندان بســـیاری را به جلال 
برساند عیسی را نیز كه پدید اآورندۀ نجات اآنان است، از راه 

درد و رنج به كمال رساند.
 اآن کس كه مردم را از گناهانشان پاک می گرداند و اآنانی كه 

11

پاک می شوند، همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی عار 
 چنانکه می فرماید:

ندارد كه اآدمیان را قوم خود بخواند، 12
»نام تو را به قوم خودم اعلام خواهم كرد،

و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند.«

 و نیز گفته است:
13

»به او توکّل خواهم نمود.« باز هم می فرماید: »من با فرزندانی 
كه خدا به من داده است در اینجا هستم.«

 بنابراین چون این فرزندان، انسانهایی دارای جسم و خون 
14

هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا 
به وســـیلۀ مرگ خود ابلیس را كه بر مرگ قدرت دارد، نابود 
 و اآن كســـانی را كه به سبب ترس از مرگ تمام عمر 

سازد 15
 البتّه او برای یاری 

در بردگی به ســـر برده اند، اآزاد ســـازد. 16
 پس 

فرشتگان نیامد، بلكه به خاطر فرزندان ابراهیم اآمده است. 17
کاملاً لازم بود كه او از هر لحاظ مانند قوم خود بشـــود تا به 
عنوان كاهن اعظم اآنان در امور الهی، رحیم و وفادار باشد تا 
 چون خود او وسوســـه شده و 

گناهان مردم را كّفاره نماید. 18
رنج دیده است، قادر اســـت اآنانی را كه با وسوسه ها روبه رو 

هستند، یاری فرماید.
برترى عیسى بر موسى

 بنابراین ای برادران* من، ای مقّدسینی كه در دعوتی 3  
اآسمانی شریک هستید، به عیسی كه رسول و كاهن 
 تا بدانید چقدر به خدایی 

اعظم ایمان ماست چشم بدوزید، 2
كه او را برای انجام این كار برگزید، وفادار بود، همان طور كه 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 کسی که خانه ای بنا 
موسی نیز در تمام خانۀ خدا وفادار بود. 3

می کند، بیش از خود خانه سزاوار احترام است، به همین نحو 
 هر خانه البتّه 

عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است. 4
 موسی در 

سازنده ای دارد، اّما خدا سازندۀ همۀ چیزهاست. 5
تمام خانۀ خدا مانند یک خادم باوفا خدمت می کرد تا دربارۀ 
 اّما مسیح 

پیامی كه بعدها می باید اعلام شود، شهادت دهد. 6
به عنـــوان فرزند و صاحب خانه ای وفادار اســـت. ما اآن خانه 
هستیم، به شـــرطی كه اآن اعتماد و اطمینانی را كه به ما امید 

می بخشد تا به اآخر محكم نگاه داریم.
آرامى قوم خدا

 زیرا چنانکه روح القدس می فرماید:
7

»امروز اگر صدای خدا را بشنوید،
مانند زمانی که در بیابان سركشی می کردید، تمّرد   8  

نكنید.
در اآن زمان نیاکان شما در بیابان مرا اآزمودند.

اآری، نیاکان شما با وجود اآنكه اآنچه در چهل سال كرده   9  
بودم دیدند،

باز مرا امتحان كردند و اآزمودند.
به این سبب به اآن قوم خشمگین شدم و گفتم:  10  

افكار اآنها منحرف است و هرگز راههای مرا نیاموختند
و در خشم خود سوگند یاد كردم كه  11  
اآنها به اآرامی من نخواهند رسید.«

 ای برادران* من، مواظب باشید در میان شما كسی نباشد 
12

كه قلبی اآن قدر شریر و بی ایمان داشته باشد كه از خدای زنده 
 در عوض، برای اآنكه هیچ یک از شما فریب 

روی گردان شود. 13
گناه را نخورد و متمرّد نشود، باید همیشه تا زمانی که كلمۀ »امروز« 
 زیرا اگر ما اعتماد 

را بكار می بریم، یكدیگر را تشویق نمایید. 14
اولیۀ خود را تا به اآخر نگاه داریم با مسیح شریک هستیم،

 یا چنانکه كتاب مقّدس می فرماید:
15

»امروز اگر صدای او را بشنوید،
مانند زمانی که سركشی كردید، تمّرد نكنید.«

 چه كسانی صدای خدا را شنیدند و سركشی كردند؟ اآیا 
16

همان كسانی نبودند كه با هدایت موسی از مصر بیرون اآمدند؟ 
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 و خدا نسبت به چه كسانی مّدت چهل سال خشمگین بود؟ 
17

اآیا نسبت به همان كســـانی نبود كه گناه ورزیدند و در نتیجه 
 و خدا برای چه كسانی سوگند 

اجسادشان در بیابانها افتاد؟ 18
یاد كرد كه به اآرامی او نخواهند رسید؟ مگر برای كسانی نبود 
 پس می بینیم 

كه به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکّل نمایند؟ 19
كه بی ایمانی، مانع ورود اآنها به اآرامی موعود گردید.

 پس چون این وعدۀ ورود به اآرامی هنوز باقی اســـت، 4  
ما باید بسیار مواظب باشیم، مبادا كسی در میان شما 
 زیرا در واقع 

پیدا شود كه این فرصت را از دست داده باشد. 2
ما نیز مثل اآنان مژده را شنیده ایم، اّما این پیام برای اآنان فایده ای 
نداشت، زیرا وقتی اآن را شنیدند با ایمان به اآن گوش ندادند. 
 ما چون ایمان داریم به اآرامی او دســـت می یابیم. گرچه كار 

3

خدا در موقع اآفرینش جهان پایان یافت، او فرموده است:
»در خشم خود سوگند یاد كردم كه،

اآنها هرگز به اآرامی من داخل نخواهند شد.«

 زیرا کتاب مقّدس در جایی دربارۀ روز هفتم چنین می گوید:
4

»خدا در روز هفتم از كار خود اآرامش گرفت.«
 با وجود این، خدا در اآیۀ فوق می فرماید:

5

»هرگز به اآرامی من نخواهند رسید.«
 پـــس چون هنوز عّده ای فرصت دارند به اآن وارد شـــوند و 

6

همچنین چون اآنانی كه اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی 
 خدا روز دیگری یعنی »امروز« 

و بی ایمانی به اآن وارد نشدند، 7
را تعیین می کند، زیرا پس از سالیان دراز به وسیلۀ داوود سخن 

گفته و با كلماتی كه پیش از این نقل شد می فرماید:
»امروز اگر صدای او را بشنوید، تمّرد نكنید.«

 اگر یوشع به اآنان اآرامی می بخشید، بعدها خدا دربارۀ روز 
8

 بنابراین استراحت دیگری مثل 
دیگری چنین سخن نمی گفت. 9

 زیرا هركس به 
استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست. 10

اآرامی الهی وارد شـــود، مثل خود خدا از كار خویش دســـت 
 پس سخت بكوشـــیم تا به اآرامی او برسیم. مبادا 

می کشد. 11
كسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی ایمانی كه قبلاً نمونه ای 

از اآن را ذكر كردیم، بشود.
 زیرا كلام خدا، زنده و فّعال و از هر شمشـــیر دو َدم تیزتر 

12

است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ 
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 در 
می کند و نّیات و اغراض دل انسان را اآشكار می سازد. 13

اآفرینش چیزی نیست كه از خدا پوشـــیده بماند. همه چیز در 
برابر چشمان او برهنه و رو باز اســـت و همۀ ما باید حساب 

خود را به او پس بدهیم.
برترى عیسى بر کاهنان اعظم

 پس چون ما كاهنی به این بزرگی و عظمت داریم كه به 
14

عرش برین رفته اســـت، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان 
 زیرا كاهن اعظم ما كسی نیست 

خود را محكم نگاه داریم؛ 15
كه از همدردی با ضعفهای ما بی خبر باشد، بلكه كسی است 
كه درســـت مانند ما از هر لحاظ وسوسه شـــد، ولی مرتكب 
 پس بیایید تـــا با دلیری به تخت  فیض بخش 

گناه نگردید. 16
خدا نزدیک شـــویم تا رحمت یافته و در وقـــت احتیاج از او 

فیض یابیم.

 هر كاهن اعظم از میان مردم برگزیده می شود تا نمایندۀ 5  
مردم در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان، 
هدایایی تقدیم خدا نموده و مراســـم قربانی را انجام می دهد. 
 چون خود او دچار ضعف های انسانی است، می تواند با جاهلان 

2

 ولی به علّت ضعف خود مجبور 
و خطاكاران همدردی كند. 3

اســـت نه تنها برای گناهان مردم بلكه به خاطر گناهان خویش 
 هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب 

نیز قربانی بنماید. 4
خود بســـازد بلكه فقط با دعوت خدا به این مقام می رســـد، 

همان طور كه هارون رسید.
 مسیح هم همین طور، او افتخار كاهن اعظم شدن را برای 

5

خود اختیار نكرد، بلكه خدا به او فرمود:
»تو پسر من هستی،

امروز پدر تو شده ام.«

 و نیز در جای دیگر می فرماید:
6

»تو تا ابد كاهن هستی،
كاهنی در رتبۀ 'ملکی صدق'«

 عیســـی در زمان حیات خود بر روی زمین با اشک و ناله 
7

از درگاه خدایی كه به رهایی او از مرگ قادر بود دعا كرد و 
حاجت خویش را خواست و چون کاملاً تسلیم بود، دعایش 
 اگر چه پسر خدا بود، اطاعت را از راه تحّمل 

مستجاب شد. 8
 و وقتی به كمال رسید، سرچشمۀ نجات 

درد و رنج اآموخت 9
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 و خدا لقب كاهن 
ابدی برای همۀ ایمانداران خود گردید، 10

اعظم، كاهنی به رتبۀ ملکی صدق را به او داد.
خطر دورى از خدا

 دربارۀ او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شـــرح اآن 
11

برای شما كه در فهم این چیزها كودن شده اید دشوار است. 
 شما كه تا این موقع می بایست معلّم دیگران می شدید، هنوز 

12

احتیاج دارید كه پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند. شما 
 کســـی که فقط 

به جای غذای قوی به شـــیر احتیاج دارید. 13
شـــیر می خورد، طفل است و در تشخیص حّق از باطل تجربه 
 اّما غذای قوی برای بزرگسالان و برای كسانی است، 

ندارد. 14
كه قوای ذهنی اآنها با تمرینهای طولانی پرورش یافته است تا 

بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند.

 پس دروس ابتدایی مســـیحّیت را پشـــت سر بگذاریم 6  
و به ســـوی بلوغ پیش برویم. ما نباید همان مقّدمات 
 تعلیم دربارۀ 

اّولیه مانند توبه از کارهای بیهوده، ایمان به خدا، 2
تعمیدهای مختلف و دستگذاری و قیامت مردگان و كیفر ابدی 

 اآری به امید خدا جلو خواهیم رفت.
را تكرار كنیم. 3

 زیرا اآنانی كه از نور الهی منّور شده اند و طعم عطیۀ اآسمانی 
4

 و نیكویی كلام 
را چشیده اند و در روح القدس نصیبی دارند 5

خدا را در وجود خود درک کرده اند و نیروهای جهان اآینده را 
 اگر بعد از این همه بركات، باز از ایمان 

احســـاس نموده اند، 6
دور شوند، محال است كه بار دیگر اآنان را به توبه كشانید، 
زیرا با دستهای خود، پسر خدا را بار دیگر به صلیب میخكوب 

می کنند و او را در برابر همه رسوا می سازند.
 اگر زمین، بارانی را كه بر اآن می بارد، جذب كند و محصول 

7

مفیدی برای كارندگان خود به بار اآورد، از طرف خدا بركت 
 اّما اگر اآن زمین خار و خس و علفهای هرزه به بار 

می باید. 8
اآورد، زمینی بی فایده است و احتمال دارد مورد لعنت خدا قرار 

گیرد و در اآخر محكوم به سوختن خواهد شد.
 اّما ای عزیزان، در مورد شما اطمینان داریم كه حال و وضع 

9

 خدا با انصاف است 
بهتری دارید و این نشانۀ نجات شماست. 10

و همۀ كارهایی را كه شـــما کرده اید و محبتّی را كه به نام او 
نشان داده اید فراموش نخواهد كرد. مقصود من اآن كمكی است 
 اّما 

كه به دوستان مسیحی خود کرده اید و هنوز هم می کنید. 11
اآرزو می کنیم كه همۀ شما همان اشتیاق شدید را نشان دهید تا 

عبرانیان 5  و  6   



2234

 ما نمی خواهیم كه 
سرانجام امید شما از قّوه به فعل در اآید. 12

شما تنبل باشید، بلكه می خواهیم از اآنانی كه به وسیلۀ ایمان 
و صبر، وارث وعده ها می شوند، پیروی كنید.

وعدة الهى

 وقتـــی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود ســـوگند یاد 
13

كرد، زیرا كســـی بزرگتر نبود كه به نام او ســـوگند یاد كند. 
 وعدۀ خدا این بود:

14

»سوگند می      خورم كه تو را به فراوانی بركت دهم و فرزندان 
 پس از اآنکه ابراهیم با صبر زیاد انتظار 

تو را كثیر گردانـــم.« 15
 در میان اآدمیان 

كشید، وعدۀ خدا برای او به انجام رسید. 16
مرســـوم اســـت كه به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند و 
اآنچه مباحثات را خاتمه می دهد معمولاً یک ســـوگند است. 
 همچنین خدا وقتی می  خواست صریح تر و واضح تر به وارثان 

17

وعده نشـــان دهد كه مقاصد او غیرقابل تغییر است، اآن را با 
 پس در اینجا دو امر غیرقابل تغییر (یعنی 

سوگند تأیید فرمود. 18
وعده و سوگند خدا) وجود دارد كه محال است خدا در اآنها 
دروغ بگوید. پس ما كه به او پناه برده ایم، با دلگرمی بســـیار 
به امیدی كه او در برابر ما قرار داده اســـت متوّسل می شویم. 
 اآن امیـــدی كه ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماســـت. 

19

اآن امید، قوی و مطمئن اســـت كه از پردۀ معبد گذشته و به 
 جایی که عیسی از جانب ما 

مقّدس ترین مکان وارد می شود؛ 20
و قبل از ما وارد شده و در رتبۀ كهانت ملکی صدق تا به ابد 

كاهن اعظم شده است.
ملکى صدق - نمونه اى از مسیح

 این ملکی صدق، پادشاه »سالیم« و كاهن خدای متعال 7  
بود. وقتی ابراهیم بعد از شكست دادن پادشاهان باز 
 و ابراهیم 

می گشت، ملکی صدق با او ملاقات کرده، بركت داد 2
ده یک هر چیزی را كه داشت به او داد. (نام او در مقام اول 
به معنای »پادشـــاه نیكویی« و بعد پادشاه سالیم یعنی »پادشاه 
 از پدر و مادر و دودمان و نسب یا 

صلح و سلامتی« است.) 3
تولّد و مرگ او نوشته ای در دست نیست. او نمونه ای از پسر 

خدا و كاهنی برای تمام اعصار است.
 ملکی صدق چه شخص مهمی بود كه حتّی پدر ما ابراهیم، 

4

 درست است كه شریعت، به 
ده یک غنایم خود را به او داد. 5

فرزندان لاوی كه به مقام كاهنی می رسند، فرمان می دهد كه از 
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مردم یعنی از قوم خود ده یک بگیرند، اگرچه همه اآنان فرزندان 
 اّما ملکی صدق با وجود اینكه از نسل اآنها 

ابراهیم هســـتند. 6
نیست، از ابراهیم ده یک گرفته است و بركات خود را به كسی 
 و هیچ شـــكّی 

داد كـــه خدا به او وعده های زیادی داده بود 7
 از 

نیســـت كه بركت دهنده از بركت گیرنده مهمتر است. 8
یک طرف كاهنان كه انسانهای فانی هستند ده یک می گیرند 
و از طرف دیگر، ملکی صدق، اآن کسی که کتاب مقّدس زنده 
 بنابراین ما می توانیم 

بودنش را تأیید می کند، ده یک می گرفت. 9
بگوییم كه وقتی ابراهیم ده یک مـــی داد، لاوی نیز كه گیرندۀ 
ده یک بود به وسیلۀ شخص ابراهیم به ملکی صدق ده یک داده 
 وقتی ملکی صدق با ابراهیم ملاقات كرد، لاوی در 

اســـت. 10
صلب او بود.

 حال اگر كمال به وسیلۀ كاهنان رتبۀ لاوی میّسر می شد، 
11

(فراموش نشود كه در دوران این كاهنان، شریعت به مردم داده 
شد.) چه نیازی بود به ظهور كاهن دیگری به رتبۀ ملکی صدق 
 هر تغییری در رشـــتۀ كاهنان، مســـتلزم 

و نه به رتبۀ هارون؟ 12
 کســـی که این چیزها درباره اش گفته 

تغییر شریعت اســـت. 13
شده است، از فرزندان لاوی نبود بلكه عضو طایفه ای بود كه 
هیچ کس هرگز از اآن طایفه پیش قربانگاه خدمت نكرده بود. 
 مسلّم است كه خداوند ما از طایفۀ یهوداست. طایفه  ای كه 

14

موسی وقتی دربارۀ كاهنان صحبت می کرد، هیچ اشاره ای به 
اآن نكرده است.

کاهن دیگرى همانند ملکى صدق

 این موضوع باز هم روشنتر می شود؛ اآن کاهن دیگری که 
15

 او به وسیلۀ 
ظهور می کند، کسی مانند ملکی صدق است. 16

قدرت یک حیات بی زوال، به كهانت رســـید و نه بر اســـاس 
 زیرا كلام خدا دربارۀ او چنین شهادت می دهد:

تورات، 17
»تو تا به ابد كاهن هستی، كاهنی به رتبۀ ملکی صدق.«

 پس قانون اّولیه بـــه این علّت كه بی اثر و بی فایده بود لغو 
18

 زیرا شریعت موســـی هیچ کسی یا هیچ چیزی را به 
گردید، 19

كمال نمی رسانید، ولی امید بهتری جای اآن را گرفته است و 
این همان امیدی است كه ما را به حضور خدا می اآورد.

 به علاوه ملکی صدق با یاد كردن سوگند، كاهن گردید. 
20

 ولی 
درصورتی كه لاویان بدون هیچ سوگندی كاهن شدند. 21

مأموریت عیسی با سوگند تأیید شد، وقتی خدا به او فرمود:
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»تو تا به ابد كاهن هستی.«
خداوند این را با سوگند یاد كرده

و به هیچ وجه قول او عوض نخواهد شد.

 پس پیمانی كه عیســـی ضامن اآن اســـت، چقدر باید بهتر 
22

باشد!
 تفاوت دیگر اآن این است: كه كاهنان طایفۀ لاوی بسیار 

23

زیاد بودند، زیرا مرگ، اآنان را از ادامۀ خدمت باز می داشت. 
 اّما عیسی همیشه كاهن است و جانشینی ندارد، زیرا او تا 

24

 و به این سبب او قادر است همۀ كسانی 
به ابد زنده است 25

را كه به وسیلۀ او به حضور خدا می اآیند، کاملاً و برای همیشه 
نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای اآنان شفاعت 

می کند.
 در حقیقت این همان كاهنی است كه ما به او نیاز داریم. 

26

كاهنی پاک، بی غرض، بی اآلایـــش، دور از گناهكاران که به 
 او هیچ نیازی 

مقامی بالاتر از تمام اآسمانها سرافراز گردید. 27
ندارد كه مثل كاهنان اعظم دیگر، همه روزه، اول برای گناهان 
خود و سپس برای گناهان مردم، قربانی كند، زیرا او خود را 
تنها یک بار و اآن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. 
 شریعت، كاهنان اعظم را از میان اآدمهای ضعیف و ناقص 

28

بر می گزیند، اّما خدا بعد از شـــریعت با بیان سوگند خویش، 
پسری را برگزید كه برای همیشه كامل است.

عیسى - کاهن اعظم ما

 خلاصه اآنچه تا به حال گفته ایم این است كه ما چنین 8  
كاهنی داریم كه در عالم بالا در دست راست تخت 
 و به عنوان كاهن اعظم در 

خدای قادر مطلق نشسته اســـت 2
عبادتگاه و در اآن خیمۀ حقیقی كه به دســـت خداوند، نه به 

دست انسان، برپا شده است خدمت می کند.
 همچنین هر كاهن اعظم مأمور است هدایایی تقدیم نموده 

3

مراسم قربانی را انجام دهد. بنابراین، كاهن ما نیز باید چیزی 
 اگر عیسی هنوز بر روی زمین 

برای تقدیم  كردن داشته باشد. 4
می بود، بـــه عنوان یک كاهن خدمت نمی کـــرد، زیرا كاهنان 
دیگری هســـتند كه هدایایی را كه شریعت مقّرر كرده است، 
 اّما خدمتی كه این كاهنان می کنند، فقط نمونه 

تقدیم كنند. 5
و ســـایه ای از اآن خدمت اآسمانی و واقعی است. وقتی موسی 
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می  خواست خیمۀ مقّدس را بسازد، خدا با تأكید به او دستور 
داده گفت:

»دقّـــت كن كه هر چیزی را بـــر طبق نمونه ای كه بر فراز 
 اّمـــا در حقیقت 

كوه به تو نشـــان داده شـــد، بســـازی.« 6
خدمتی كه به عیســـی عطا شد از خدمت لاویان به  مراتب 
بهتر است؛ زیرا این پیمانی كه او میان خدا و انسان ایجاد 
كـــرده بهتر اســـت، چون ایـــن پیمان بر وعده هـــای بهتری 

اســـتوار اســـت.
 اگر اآن پیمان اّولیه بدون نقص می بود، هیچ نیازی نبود كه 

7

 اّما خداوند از قوم خود ایراد 
پیمان دیگری جای اآن را بگیرد، 8

گرفته و می فرماید:
»زمانی خواهد اآمد

كه من پیمان تازه ای با قوم اسرائیل و با خاندان یهودا 
می بندم.«
خداوند می گوید،

»این پیمان تازه مانند اآن پیمانی نخواهد بود كه با اجداد   9  
ایشان بستم،

در روزی كه دست اآنها را گرفته و به بیرون از مصر 
هدایتشان نمودم،

زیرا اآنها طبق اآن پیمان عمل نكردند،«
و خداوند می فرماید:

»پس من هم از اآنان روی گردان شدم.«
و خداوند می فرماید:  10  

»این است پیمانی كه پس از اآن زمان با قوم اسرائیل 
خواهم بست:

قوانین خود را در افكار اآنان خواهم گذاشت
و اآن را بر دلهایشان خواهم نوشت.

من خدای اآنان و اآنان قوم من خواهند بود.
دیگر احتیاجی نیست كه اآنان به همشهریان خود تعلیم   11  

دهند
یا به یکدیگر بگویند:

خدا را بشناس،
زیرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت.

در مقابل خطاهای اآنها بخشنده خواهم بود  12  
و دیگر گناهان اآنان را هرگز به یاد نخواهم اآورد.«
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 خدا وقتی دربارۀ پیمان تازه سخن می گوید، پیمان اولی را 
13

منسوخ می شمارد و هرچه كهنه و فرسوده شود بزودی از بین 
خواهد رفت.

عبادت زمینى و آسمانى

 پیمان اول شامل اآداب و رسوم مذهبی و عبادتگاه زمینی 9  
 خیمه ای كه از دو قسمت تشكیل شده بود: در 

بود، 2
قسمت بیرونی اآن یعنی در مکان مقّدس، چراغ پایه و میز نان 
 در پشت 

مقّدسی که به خدا تقدیم شده بود، قرار داشت. 3
 اآتشدان 

پرده دوم، اتاقی بود كه مقّدس ترین مکان نام داشت. 4
زّرین كه برای سوزانیدن بخور بكار می رفت و صندوقچۀ پیمان 
كه تماماً از طلا پوشیده شده بود در اآنجا بود. اآن صندوقچه 
محتوی ظرف زّرینی بـــا نان َمنّا بود و عصای شـــكوفه كردۀ 
هارون و دو لوح پیمان كه بر اآن ده احکام نوشـــته شده بود، 
 در بالای این صندوقچه فرشتگان نگهبان پرجلال 

قرار داشت. 5
خدا، بر تخت رحمت سایه گسترده بودند. اكنون فرصت اآن 

نیست كه هر چیزی را به تفصیل شرح دهیم.
 پس از اینکه همۀ این چیزها اآماده شد، كاهنان هر روز به 

6

قسمت بیرونی اآن داخل می شوند تا وظایف خود را انجام دهند، 
 اّما فقط كاهن اعظم می تواند به مقّدس ترین مکان برود و اآن 

7

هم ســـالی یک بار! و با خودش خون می برد تا به خاطر خود و 
به خاطر گناهانی كه مردم از روی نادانی کرده اند، اآن را تقدیم 
 روح القدس به این وســـیله به ما می اآموزد كه تا وقتی 

نماید. 8
خیمۀ بیرونی هنوز برپاست، راه مقّدس ترین مکان به سوی ما 
 این امر به زمان حاضر اشاره می کند و نشان 

باز نشده است. 9
می دهد كه هدایا و قربانی هایی كه به پیشـــگاه خداوند تقدیم 
می شد، نمی توانست به عبادت كننده اآسودگی خاطر ببخشد. 
 اینها فقط خوردنی ها و نوشیدنی ها و راههای گوناگون تطهیر 

10

و قوانین مربوط به بدن انســـان می باشـــند و تـــا زمانی که خدا 
همه چیز را اصلاح كند، دارای اعتبار هستند.

 اّما وقتی مســـیح به عنوان كاهن اعظـــم و اآورندۀ بركات 
11

ســـماوی اآینده ظهور كرد، به خیمه ای بزرگتر و كاملتر كه به 
دستهای انسان ساخته نشده و به این جهان مخلوق تعلّق ندارد، 
 وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد مقّدس ترین 

وارد شد. 12
مکان شد، خون ُبزها و گوساله  ها را با خود نبرد، بلكه با خون 
خود به اآنجا رفت و نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت. 
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 زیرا اگر خون ُبزها و گاوان نر و پاشیدن خاكستر گوسالۀ ماده 
13

 چقدر 
می تواند اآنانی را كه جسماً ناپاک بوده اند پاک سازد، 14

بیشتر خون مسیح انسان را پاک می گرداند! او خود را به عنوان 
قربانی كامل و بدون نقص به وسیلۀ روح جاودانی به خدا تقدیم 
كرد. خون او وجدان ما را از کارهای بیهوده پاک خواهد كرد 

تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت كنیم.
 به این جهت او واسطۀ یک پیمان تازه است تا کسانی که 

15

از طرف خدا خوانده شـــده اند، بـــركات جاودانی را كه خدا 
وعده فرموده است، دریافت كنند. این كار عملی است، زیرا 
مرگ او وسیلۀ اآزادی و اآمرزش از خطاهایی است كه مردم در 

زمان پیمان اول مرتكب شده بودند.
 برای اینکه یک وصّیت نامه اعتبار داشته باشد، باید ثابت 

16

 زیرا وصّیت نامه بعد از 
شـــود كه وصّیت كننده مرده است. 17

مرگ معتبر است و تا زمانی که وصّیت كننده زنده است، اعتباری 
 و به این علّت است كه پیمان اول بدون ریختن خون 

ندارد. 18
 زیرا وقتی موسی همۀ فرمان های 

نتوانست اعتبار داشته باشد. 19
شریعت را به مردم رسانید، خون ُبز و گوساله را گرفته با اآب و 
 و گفت: 

پشم قرمز و زوفا بر خود كتاب و بر همۀ مردم پاشید 20
»این خون، پیمانی را كه خدا برای شـــما مقّرر فرموده است، 
 به همان طریق او همچنین بر خیمۀ مقّدس 

تأیید می کنـــد.« 21
و بر تمام ظروفی كه برای خدمت خدا به كار می رفت، خون 
 و در واقع بر طبق شریعت تقریباً همه چیز با خون پاک 

پاشید 22
می شود و بدون ریختن خون، اآمرزش گناهان وجود ندارد.

عیسى، قربانى گناه

 پس اگر این چیزها كه نمونه هایی از حقایق اآسمانی هستند، 
23

باید به این طرز پاک شوند، مسلّم است كه واقعّیات اآسمانی 
 زیرا مسیح به اآن عبادتگاهی 

احتیاج به قربانی های بهتری دارند. 24
كه ساختۀ دستهای انسان و فقط نشانه ای از اآن عبادتگاه واقعی 
باشد وارد نشده است، بلكه او به خوِد اآسمان وارد شد تا در 
حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد. 
 كاهن اعظم هر ســـال به مقّدس ترین مکان وارد می شود و 

25

خون تقدیم می کند، ولی نه خون خودش را، اّما عیسی برای 
تقدیم خود به عنوان قربانی، فقط یک بار به اآنجا وارد شـــد. 
 اگر چنان می شـــد، او می بایست از زمان خلقت عالم تا به 

26

امروز بارها متحّمل مرگ شده باشد، ولی چنین نشد؛ زیرا او 
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فقط یک بار و اآن هم برای همیشه در زمان اآخر ظاهر شد تا با 
 همان طور 

مرگ خود به عنوان قربانی، گناه را از بین ببرد. 27
كه همه باید یک بار بمیرند و بعد از اآن برای داوری در حضور 
 مســـیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم 

خدا قرار گیرند، 28
شد تا بار گناهان اآدمیان را به دوش گیرد و بار دوم كه ظاهر 
شود برای كّفارۀ گناهان نخواهد اآمد، بلكه برای نجات اآنانی 

كه چشم به راه او هستند، می اآید.

 شریعت موسی تصویر كاملی از حقایق اآسمانی نبود، 10  
بلكه فقط از پیش دربارۀ چیزهای نیكوی اآینده خبر 
می داد. مثلاً سال به سال طبق شریعت همان قربانی ها را تقدیم 
می کردند ولی با این وجود، عبادت كنندگان نتوانستند به كمال 
 اگر این عبادت كنندگان فقط یک بار از گناهان خود 

برسند. 2
پاک می شدند، دیگر خود را گناهكار نمی دانستند و تمام این 
 اّما در عوض این قربانی ها همه ساله 

قربانی ها موقوف می شد. 3
 زیرا خون گاوها و ُبزها هرگز 

گناهان اآنها را به یادشان می اآورد، 4
نمی تواند گناهان را برطرف نماید.

 بـــه این جهت وقتی مســـیح می  خواســـت بـــه جهان بیاید 
5

فرمود:
»تو خواهان قربانی و هدیه نبودی.
اّما برای من بدنی فراهم كردی.

از قربانی های سوختنی و قربانی های گناه خشنود نبودی.  6  
اآنگاه گفتم ای خدا، من حاضرم  7  

و چنانکه در كتاب  تورات اآمده است،
من اآمده ام تا ارادۀ تو را بجا اآورم.«

 او اول می گوید: »خواهان قربانی و هدیه و قربانی های سوختنی 
8

و قربانی های گناه نبودی و از اآنها خشنود نمی شدی.« (با وجود 
 اآنگاه می گوید: 

این كه اینها بر طبق شریعت تقدیم می شوند.) 9
»من اآمده ام تا ارادۀ تو را بجا اآورم.« به این ترتیب خدا قربانی های 
پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای اآنها برقرار 
 پس وقتی عیسی مسیح ارادۀ خدا را بجا اآورد 

کرده است. 10
و بدن خود را یک بار و اآن هم برای همیشـــه به عنوان قربانی 

تقدیم كرد، ما از گناهان خود پاک شدیم.
 هر كاهنی همه روزه پیش قربانگاه می ایستد و خدمت خود 

11

را انجام می دهد و یک نوع قربانـــی را مكرراً تقدیم می کند، 
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 اّما 
قربانی  ای كه هرگز قادر به بر طرف ساختن گناه نیست. 12

مسیح برای همیشـــه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود 
 و در اآنجا منتظر 

و بعد از اآن در دست راست خدا نشست. 13
 پس او با یک قربانی، 

است تا دشمنانش پای انداز او گردند. 14
افرادی را كه خدا تقدیس می کند، برای همیشه كامل ساخته 

است.
 در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم. او قبل از همه 

15

می گوید:
»این است پیمانی كه پس از اآن زمان با اآنان خواهم   16  

بست.«
خداوند می فرماید:

»احكام خویش را در دلهای اآنان می گذارم
و اآنها را بر افكارشان خواهم نوشت.«

 و بعد از اآن می فرماید: »من هرگز گناهان و خطاهای اآنان را 
17

 پس وقتی این گناهان اآمرزیده شده اند 
به یاد نخواهم اآورد.« 18

دیگر نیازی به قربانی گناه نیست.
آمادگى براى رسیدن به حضور خدا

 پس ای برادران*، ما به وسیلۀ خون عیسی مسیح اجازه یافته ایم 
19

 از راه تازه و زنده ای كه مسیح از میان پرده به 
كه با شهامت 20

روی ما باز كرده است، یعنی به وسیلۀ بدن خود، به مقّدس ترین 
 چون ما كاهن بزرگی داریم كه بر خاندان 

مکان وارد شویم. 21
 از صمیم قلب و از روی ایمان كامل 

خدا گمارده شده است، 22
دلهای خود را از اندیشه های گناه اآلود پاک ساخته و بدنهایمان 
 امیدی را 

را با اآب خالص بشـــوییم و به حضور خدا بیاییم. 23
كه به اآن معترفیم محكم نگاه داریم، زیرا او كه به ما وعده داده 
 برای پیشی جستن در 

است، به وعده های خود وفا می کند. 24
 از جمع شدن 

محّبت و کارهای نیكو یكدیگر را تشویق كنیم. 25
با یکدیگر در مجالس كلیسایی غفلت نكنیم چنانکه بعضی ها به 
این عادت کرده اند؛ بلكه باید یكدیگر را بیشتر تشویق نماییم، 

مخصوصاً در این زمان كه روز خداوند نزدیک می شود.
 زیرا اگر ما پس از شناخت كامل حقیقت، عمداً به گناه 

26

خود ادامـــه دهیم، دیگر هیچ قربانی ای بـــرای گناهان ما باقی 
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 بلكه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم 
نمی ماند! 27

مهلک الهی كه دشمنان خدا را می سوزاند، در انتظار ماست. 
 اگر كسی به شریعت موسی بی اعتنایی می کرد، بدون ترّحم 

28

 پس اگر كسی پسر 
به گواهی دو یا سه شاهد كشته می شد. 29

خدا را تحقیر نموده و خونی را كه پیمان بین خدا و انسان را 
اعتبار بخشـــیده و او را از گناهانش پاک ساخته است، ناچیز 
شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید، با چه كیفر شدیدتری 
 زیرا ما می دانیم چه کسی گفت: »انتقام 

روبه رو خواهد شد! 30
از اآن من است، من تلافی خواهم كرد.« و »خداوند قوم خود 
 چه هولناک و مخوف است افتادن 

را داوری خواهد نمود.« 31
در دستهای خدای زنده!

 شـــما باید زمان گذشـــته را به یاد اآورید: وقتی که تازه به 
32

نور الهی منّور شدید و متحّمل رنجهای عظیم گشتید و استوار 
 شما بارها در معرض اهانت و بدرفتاری قرار گرفتید 

ماندید. 33
و گاهی با کسانی که چنین بدیها را می دیدند شریک و سهیم 
 شما با زندانیان هم درد بودید و وقتی اموال شما را بزور 

بودید. 34
می گرفتند، با خوشرویی اآن را قبول می کردید چون می دانستید 
كه صاحب چیزی هســـتید كه بمراتب بهتر بـــوده و تا به ابد 
 بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا 

باقی می ماند. 35
 شما به صبر بیشتری 

پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. 36
احتیاج دارید تا ارادۀ خدا را انجام داده، بركات موعود را به 

 چنانچه کتاب مقّدس می گوید:
دست اآورید. 37

»دیگر طولی نخواهد كشید
و اآنکه قرار است بیاید،

خواهد اآمد و درنگ نخواهد كرد.«
»شخص نیكو به وسیلۀ ایمان زندگی خواهد كرد،  38  

اّما اگر كسی از من روی گردان شود،
از او خشنود نخواهم بود.«

 ولی ما جزء اآنان نیستیم كه روی گردان شده و هلاک می شوند. ما 
39

ایمان داریم و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد.
شاهکارهاى ایمان

 ایمان، اطمینانی است به چیزهایی كه به اآن امیدواریم 11  
 از راه 

و اعتقادی است به چیزهایی كه نمی بینیم. 2
ایمان بود كه مردم در زمان گذشته مقبول خدا شدند.
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 از راه ایمان، ما پی می بریم كه كاینات چگونه با كلام خدا 
3

خلقت یافت به طوری که اآنچه دیدنی است از اآنچه نادیدنی 
است به وجود اآمد.

 و ایمان باعث شد كه قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول 
4

خدا گردد و او با اآن ایمان در حضور خدا کاملاً نیک محسوب 
شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود و اگرچه او مرده است، 

ولی هنوز به وسیلۀ ایمان خود با ما سخن می گوید.
 از راه ایمان، »خنوخ« بدون چشیدن طعم مرگ به حیات 

5

دیگر انتقال یافت. اثری از او یافت نشد، زیرا خدا او را ُبرده 
بود چون پیش از اآنكه به حیات دیگر انتقال یابد، كلام خدا 
دربارۀ او شـــهادت داده گفته بود كه او خدا را خشنود كرده 
 و بدون ایمان محال است كه انسان خدا را خشنود 

اســـت 6
سازد، زیرا هركس به سوی خدا می اآید، باید ایمان داشته باشد 

كه او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد.
 وقتی نوح اخطارهای خدا را دربارۀ امور اآینده كه او هنوز 

7

نتوانسته بود ببیند، شنید، از روی ایمان از خدا اطاعت كرد و 
برای نجات خانوادۀ خویش كشـــتی ای ساخت. به این وسیله 
جهان را محكوم کرد و نیكی مطلق را كه از راه ایمان حاصل 

می شود به دست اآورد.
 ایمان، باعث شـــد كه وقتی ابراهیم دستور خدا را دایر بر 

8

اینکه او باید به ســـرزمینی برود كه قرار بـــود بعدها مالک اآن 
بشود، شـــنید، اطاعت كرد و بدون اآنکه بداند كجا می رود، 
 او از روی ایمان مثل یک بیگانه در ســـرزمینی 

حركت كرد. 9
كه خدا به او وعده داده بود، ســـرگردان شـــد و با اسحاق و 
یعقوب كه در اآن وعده با او شـــریک بودند، در چادر زندگی 
 ابراهیم چنین كرد، چون در انتظار شهری بود با بنیاد 

كرد. 10
استوار كه معمار و سازنده اش خداست.

 از روی ایمان، ساره با وجود این كه از سن باروری گذشته 
11

بود، قدرت تولید نسل یافت، زیرا مطمئن بود كه خدا به قول 
 و به این ســـبب از یک مرد، اآن هم مردی 

خود وفا می کند 12
تقریباً مرده، نسلهای بی شماری مثل ستارگان اآسمان و یا شنهای 

ساحل دریا پدید اآمدند.
 تمامی این اشخاص در ایمان مردند، بدون اینکه صاحب 

13

بركات موعود شـــوند، اّما انجام وعده هـــا را از دور دیده و با 
شادی در انتظار اآنها بودند و به این حقیقت شهادت دادند كه 
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 اآنها كه خود را غریب و 
در این جهان، غریب و بیگانه اند. 14

بیگانه می دانند صریحاً نشان می دهند كه هنوز به دنبال وطنی 
 اگر اآنها هنـــوز برای زمینی كه ترک 

برای خـــود می گردند. 15
كرده بودند، دلتنگ می بودند، فرصت كافی داشتند كه به اآنجا 
 اّما در عوض می بینیم كه اآنها مشـــتاق مملكتی 

بازگردنـــد. 16
بهتر - یعنی مملكتی اآســـمانی- هستند. به این جهت خدا عار 
ندارد كه خدای اآنان خوانده شود، زیرا شهری برای اآنان اآماده 

كرده است.
 از روی ایمان، ابراهیم در وقت اآزمایش اسحاق را به عنوان 

17

قربانی به خدا تقدیم نمود. اآری، این مرد كه وعده های خدا 
را پذیرفته بود، حاضر شـــد یگانه فرزند خود را به خدا تقدیم 
 با اینکه خدا به او گفته بود نسل او از اسحاق خواهد 

نماید، 18
 ابراهیم خاطرجمع بود كه خدا قادر اســـت اسحاق را 

بود. 19
حتّی پس از مرگ زنده گرداند. به عبارت دیگر او را به صورت 

نمونه ای از مردگان باز یافت.
 ایمان باعث شد كه اسحاق یعقوب و عیسو را بركت دهد 

20

و از امور اآینده سخن گوید.
21 ایمان باعث شد كه یعقوب وقتی مشرف به موت بود، هر 

دو فرزند یوســـف را بركت دهد و درحالی که بر عصای خود 
تكیه زده بود، خدا را عبادت نماید.

 از راه ایمان، یوســـف در پایان عمـــر خویش دربارۀ رفتن 
22

اسرائیل از مصر سخن گفت و به اآنان دستور داد با استخوانهای 
او چه كنند.

 وقتی موسی متولّد شـــد و والدینش دیدند كه او كودک 
23

زیبایی بود، اآنها از روی ایمان او را مّدت سه ماه در منزل پنهان 
كردند و از نافرمانی از دستور پادشاه نترسیدند.

 ایمان باعث شـــد كه وقتی موسی به سن بلوغ رسید، از 
24

مقام و لقب »پســـر دختر فرعون« بودن صرف نظر نموده اآن را 
 و تحّمل سختی ها با اقوام خدا را به لّذتهای زودگذر 

رد كند 25
گناه ترجیح دهد.

 ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم تر از گنجهای 
26

مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم اآینده چشم دوخته بود.
 ایمان باعث شد كه موسی مصر را ترک كند و از خشم 

27

پادشاه نهراسد، زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه 
 به وســـیلۀ 

در جلوی چشـــمان خود می بیند ثابت قدم بود. 28
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ایمان، موســـی فصح را برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشتۀ 
مرگ، نخستزادگان اسرائیل را نكشد.

 از راه ایمان بود كه قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور كرد، 
29

چنانکه گویی از زمین خشک می گذرد، اّما وقتی مصریان سعی 
كردند از اآن بگذرند، غرق شدند.

 ایمان باعث شـــد كه دیوارهای شـــهر اریحا پس از اآنكه 
30

 ایمان 
قوم اســـرائیل هفت روز دور اآن رژه رفتند، فرو ریزد. 31

باعث شد كه راحاب فاحشه برخلاف افراد سركشی كه كشته 
شدند جان سالم بدر برد، زیرا از جاسوس ها با صلح و سلامتی 

استقبال نمود.
 دیگر چه بگویم؟ وقت كافی ندارم كه داستانهای زندگی 

32

جدعون، باراق، سامسون، یفتاح، داوود، سموئیل و انبیا را نقل 
 از راه ایمان، اآنها سلطنت ها را برانداختند و عدل و 

كنم. 33
داد را برقرار ساختند و اآنچه را كه خدا به اآنها وعده داده بود، 
 اآتش سوزان را 

به دست اآورند. اآنها دهان شیران را بستند. 34
خاموش كردند. از َدِم شمشـــیر رهایی یافتند. در عین ضعف 
و ناتوانی قدرت یافتند. در جنگ شـــجاع گشتند و لشکریان 
 زنها، مردگان خود را زنده یافتند. 

دشمن را تارومار نمودند. 35
دیگران تا سرحّد مرگ، شكنجه دیدند و اآزادی را نپذیرفتند تا 
 دیگران با سختی های بسیار 

سرانجام به حیاتی بهتر نایل شوند. 36
مانند استهزاها، تازیانه ها و حتّی زنجیر و زندان اآزموده شدند. 
 سنگسار گردیدند و با اّره دو پاره گشتند و با شمشیر كشته 

37

شدند. اآنها ملّبس به پوست گوسفند و ُبز، اآواره و سرگردان بودند 
 جهان 

و متحّمل فقر و تنگدســـتی و ظلم و جور می شدند. 38
لیاقت اآنها را نداشت. اآنها در بیابانها و كوهستان ها اآواره بودند 

و در غارها و سوراخهای زمین پنهان می شدند.
 با اینکه اآنها همه به خاطر ایمانشـــان مشـــهور شدند ولی 

39

وعده های خدا برای هیچ یک از اآنهـــا کاملاً انجام نیافته بود، 
 زیرا خدا برای ما نقشۀ بهتری داشت و اآن اینکه اآنها بدون 

40

ما به كمال نرسند.
خدا ما را تنبیه مى کند

 پـــس اكنون كه گرداگرد ما چنین شـــاهدان امین 12  
بی شماری قرار گرفته اند، ما باید از هر قید و بندی 
و هر گناهی كه دست و پای ما را بسته است، اآزاد شویم و با 
 به 

پشتكار در میدانی كه در برابر ما قرار گرفته است، بدویم. 2
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عیسی كه ایمان ما را به وجود اآورده و اآن را كامل می گرداند، 
چشم بدوزیم. چون او به خاطر شادی ای كه در انتظارش بود، 
متحّمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمّیت 

نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.
 به اآنچه او متحّمل شـــد و به ضدیّت و مخالفتی كه او از 

3

طرف گناهكاران دید، بیندیشـــید و مأیوس و دلسرد نشوید. 
 هنوز لازم نشده اســـت كه شما در تلاش خود برضد گناه، 

4

 اآیا این قسمت امیدبخش از كتاب خدا، 
خون خود را بریزید. 5

كه شما را فرزندان خطاب می کند، از یاد برده اید؟
»ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار

و وقتی او تو را سرزنش می کند ناامید نشو،
زیرا خداوند هرکه را دوست دارد تأدیب می کند،  6  
و هركه را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید.«

 شما باید متحّمل این سختی ها بشوید، زیرا این نشان می دهد 
7

كه خدا با شـــما مانند فرزندان خود رفتـــار می کند. اآیا هرگز 
فرزندی بوده اســـت، كه به دســـت پدر خویش تأدیب نشده 
 پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم 

باشد؟ 8
 ما نسبت به 

است كه حرامزاده هســـتید و نه پسران حقیقی! 9
پدران جســـمانی مان كه ما را تأدیب نمودنـــد، احترام لازم را 
نشـــان داده ایم، پس چقدر بیشتر باید مطیع پدر روحانی خود 
 پدران جسمانی برای زمانی كوتاه بر 

باشـــیم و زنده بمانیم. 10
طبق صلاحدید خویش، ما را تأدیب كردند، اّما خدا به خاطر 
 زمانی که 

خیریّت ما این کار را می کند تا مثل او پاک شویم. 11
تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست، بلكه دردناک 
است، اّما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند، از 

ثمرات اآرامش یک زندگی نیکو بهره مند می شوند.
دستورها و اخطارها

 در 
 به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو بخشید. 13

12

راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما، از 
مفاصل خود جدا نشوند، بلكه نیروی اولیۀ خود را باز یابند.

 بكوشـــید تا با همۀ مردم با صلح و ســـازش رفتار كنید و 
14

زندگی شما پاک و منّزه باشد، زیرا بدون اآن هیچ کس خداوند 
 از یكدیگر توّجه كنید. مبادا كسی در میان 

را نخواهد دید. 15
شما از فیض خدا دور شود. مواظب باشید كه كسی در میان 
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شما مثل گیاهی تلخ و زهراآگین رشد نكند و موجب ناراحتی 
 و مانند عیسو، فاسدالاخلاق و كافر نباشد. 

بسیاری نگردد 16
 و 

او حق نخســـتزادگی خود را به یک وعده غذا فروخت، 17
شـــما می دانید كه اگرچه او بعداً می  خواست اآن بركت را باز 
به دست اآورد، ولی پذیرفته نشـــد، زیرا راهی برای بازگشت 

نداشت، اگرچه او با ریختن اشک در پی اآن بود.
 شما پیش اآتش محسوس و مشتعل كوه سینا نیامده اید و در 

18

 و صدای شیپور و صداهایی 
برابر تاریكی و تیرگی و گردباد 19

كه شنوندگان اآرزو داشتند دیگر اآنها را نشنوند، قرار نگرفته اید. 
 زیرا اآنها نتوانستند فرمان خدا را كه می فرماید:

20

»حتّی اگر حیوانی به كوه نزدیک شود، باید سنگسار گردد.« 
بپذیرند. 21 اآن منظره چنان ترسناک بود كه خود موسی گفت: 

»می ترسم و می لرزم.«
 اّما شـــما در مقابل كوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی 

22

 و 
اورشلیم اآسمانی ایســـتاده اید و در برابر فرشتگان بی شمار 23

مجلس جشن و اجتماع نخستزادگانی كه اسامی اآنان در عالم 
بالا ثبت شده است و در برابر خدا - داور همه- و ارواح نیكان 
 و نزد عیسی، واسطۀ پیمان تازه كه خون ریختۀ 

قرار گرفته اید 24
او حاكی از پیامی بهتر از خون هابیل است اآمده اید.

 مراقب باشید كه از شنیدن صدای او كه سخن می گوید 
25

روی نگردانید. اآنها كه از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین 
سخن می گفت سر باز زدند، به كیفر خود رسیدند. پس ما اگر 
از گوش دادن به اآن کسی که از اآســـمان سخن می گوید روی 
 در اآن زمان 

گردانیم، دچار چه كیفر شدیدتری خواهیم شد! 26
صدای او زمین را لرزانید، اّما اكنون قول داده است كه یک بار 
 این 

دیگر نه تنها زمین، بلكه اآسمانها را نیز خواهد لرزانید. 27
كلمات »یک بار دیگر« نشان می دهد مخلوقاتی كه تزلزل  پذیرند، 

از بین خواهند رفت و اآنچه ثابت است، باقی خواهد ماند.
 خدا را برای اآن پادشاهی تزلزل  ناپذیری كه او به ما می دهد، 

28

سپاس گوییم و او را اآن طور كه مقبول اوست، عبادت نماییم؛ 
 زیرا خدای ما در واقع اآتشی است 

یعنی با خوف و احترام. 29
كه می سوزاند.

طرز خشنود ساختن خدا

 چنانکه شایستۀ ایمانداران در مسیح است، یكدیگر 13  
 همیشـــه مهمان  نواز باشید، 

را دوســـت بدارید. 2
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زیرا بعضی ها با چنین كاری، بی اآنكه خود بدانند، از فرشتگان 
 زندانیان را چنانکه گویی با ایشان هم زندان 

پذیرایی كردند. 3
هستید، به خاطر داشته باشید و ستمدیدگان را فراموش نكنید، 

چون شما هم مانند اآنها ستم دیده اید.
 همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از 

4

اآلودگی دور نگاه دارند، زیرا خدا زناكاران را خواه مجّرد، خواه 
متأّهل به كیفر خواهد رسانید.

 نگذارید عشـــق به پول، حاكم زندگی شما باشد بلكه به 
5

اآنچه دارید قانع باشید؛ زیرا خدا فرموده است:
»من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم 

كرد.«
 پس ما می توانیم با اطمینان بگوییم:

6

»خدا مددكار من است،
من نخواهم ترسید.

انسان به من چه می تواند بكند؟«
 رهبران خود را كه پیام خدا را به شما رسانیدند، فراموش 

7

نكنید. دربارۀ عاقبت كار و زندگی اآنها بیندیشید و از ایمان اآنها 
 عیسی مسیح، امروز همان است كه دیروز بوده 

پیروی كنید. 8
 نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون، 

و تا ابد هم خواهد بود. 9
شما را از راه راست منحرف سازد. روح انسان با فیض خدا 
تقویت می شود نه با قواعد مربوط به غذاها، زیرا کسانی که از 

این قواعد پیروی کرده اند، سودی نبرده اند.
 ما مسیحیان قربانگاهی داریم كه كاهنان خیمۀ مقّدس حق 

10

 كاهن اعظم خون حیوانات را 
خوردن از قربانی اآن را ندارند. 11

به عنوان قربانی گناه به مقّدسترین مکان می برد، ولی اجساد این 
 به این جهت 

حیوانات در خارج از اردوگاه سوخته می شد. 12
عیسی نیز در خارج از دروازۀ شهر رنج دید تا مردم را با خون 
 پس بیایید تا به خارج از 

خود از گناهانشـــان پاک ســـازد. 13
 زیرا 

اردوگاه نزد او برویم و در ننگ و خواری او شریک شویم، 14
برای ما در این جهان هیچ شهری ابدی نیست و به این جهت 
 پیوسته 

ما جویای شهری هســـتیم كه بزودی ظاهر می شود. 15
خدا را به وسیلۀ عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او 
 هرگز 

را تمجید نماییم، این است قربانی ما به درگاه خدا. 16
مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یكدیگر را از یاد نبرید، زیرا 

این گونه قربانی هاست كه خدا را خشنود می سازد.
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 از رهبران خود اطاعت و پیروی كنید، زیرا اآنان پاسداران 
17

جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار كنید 
كه اآنها از خدمات خود راضی و خشنود باشند و نه ناراحت، 

چون در اآن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد.
 بـــرای ما دعا كنید. ما یقین داریـــم كه برخلاف وجدان 

18

خود عمل نکرده ایم، بلكه همیشـــه اآنچه را درست است بجا 
 من مخصوصاً از شما تقاضا می نمایم كه دعا كنید 

می اآوریم. 19
تا خدا مرا هرچه زودتر نزد شما برگرداند.

دعاى خاتمه

 خدا كه منبع اآرامش اســـت، خداوند ما عیسی مسیح را 
20

كه شبان بزرگ گوسفندان اســـت، پس از مرگ زنده كرد و 
 همان خدا، شـــما را در 

خون او پیمان ابدی را تأیید كرد. 21
همۀ كارهای نیک کاملاً مجّهز گرداند تا ارادۀ او را به عمل 
اآورید و اآنچه كه او را خشنود می سازد به وسیلۀ عیسی مسیح 
در ما به انجام برساند. شـــکوه و جلال تا به ابد از اآن مسیح 

است! اآمین.
سخنان پایانى

 ای برادران*، تقاضا می کنم به این پیام دلگرم كننده با صبر 
22

و حوصله گوش دهید، زیرا این را به طور مختصر برای شـــما 
 می خواهم بدانید كه برادر ما تیموتاؤس از زندان 

نوشـــته ام. 23
اآزاد شده است. اگر بزودی به اینجا بیاید، ما با هم به دیدن 

شما خواهیم اآمد.
 ســـلام ما را به تمام رهبران و به تمام مقّدســـین برسانید. 

24

 فیض خدا با 
ایمانداران از ایتالیا به شما سلام می فرســـتند. 25

همه شما باشد. 

عبرانیان 13   
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نامۀ یعقوب
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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 یعقـــوب بندۀ خدا و بندۀ عیســـی مســـیح خداوند به 1  
دوازده طایفۀ اسرائیل كه در سراسر عالم پراكنده اند، 

ســـلام و درود می فرســـتد.

نامۀ یعقوب
معّرفى کتاب

نامۀ یعقوب مجموعه قوانین عملی است كه به تمام پیروان 
خدا در سراسر جهان نوشته شده است. نویسنده، بسیاری از 
توضیحات روشـــن در مورد حكمت عملـــی و راهنمایی برای 
مقصود و رفتار مسیحی را بكار می برد. او در مورد موضوعات 
مختلفی از قبیل ثروت، فقر، وسوسه، رفتار نیك، تعّصب، ایمان 
و عمل، بكار بردن زبان، حكمت، اختلافات، تكّبر، فروتنی، 

داوری دیگران، فخرفروشی، صبر و دعا بحث می كند.
این نامه، بر اهمّیت اعمال توأم با ایمان در مسیحیت تأكید 

می كند.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه1:1
ایمانوحکمت8-2:1
فقروثروت11-9:1

وسوسهوآزمایش18-12:1
شنیدنوعملکردن27-19:1

هشداردرموردتبعیض13-1:2
ایمانوعمل26-14:2

مسیحیوزبانش18-1:3
مسیحیانوجهان6:5-1:4

دستوراتگوناگون20-7:5
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

ایمان و حکمت

 ای برادران* من، هرگاه دچار اآزمایشهای گوناگون می شوید، 
2

 چون می دانید اگر خلوص ایمان شما 
بی نهایت شاد باشید، 3

 و وقتی 
در اآزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می شود؛ 4

بردباری شـــما كامل شود، شما انســـانهای كامل و بی نقصی 
 اگر كسی از شما فاقد 

شده و به چیزی محتاج نخواهید بود. 5
حكمت باشد، اآن را از خدا بخواهد و خدایی كه همه چیز را 
با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، اآن را به او 
 اّما او باید با ایمان بخواهد و در فكر خود شک 

خواهد داد. 6
نداشـــته باشد، چون اآدم شـــكّاک مانند موج دریاست كه در 
 چنین شخصی نباید گمان 

برابر باد رانده و متلاطم می شود. 7
 چون شخص دودل 

كند كه از خداوند چیزی خواهد یافت، 8
در تمام كارهای خود ناپایدار است.
فقر و ثروت

 و 
 مسیحِی مسكین باید به سرافرازی خود در برابر خدا فخر كند 10

9

مسیحِی ثروتمند نیز از ناچیزی خود، زیرا او مانند ُگِل علف زودگذر 
 همین که اآفتاب با گرمای سوزان خود بر اآن می تابد علف 

است. 11
را می خشکاند، ُگِل اآن می ریزد و زیبایی اآن از بین می رود. شخص 

دولتمند نیز همین طور در میان فعالّیتهای خود از بین می رود.
آزمایش و وسوسه

 خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا 
12

وقتی اآزموده شود تاج حیاتی را كه خداوند به دوستداران خود 
 كسی كه گرفتار وسوسه 

وعده داده اســـت، خواهد گرفت. 13
می شود، نباید بگوید: »خداوند مرا به وسوسه انداخته است.« 
چون خداوند از بدی مبّراست و كسی را به وسوسه نمی اندازد. 
 انسان وقتی دچار وسوسه می شود كه مجذوب و فریفتۀ شهوات 

14

 در نتیجه، شهوت اآبستن می شود و گناه را تولید 
خود باشد. 15

می کند و وقتی گناه کاملاً رشد كرد، باعث مرگ می شود.
 تمام بخشش های 

 ای برادران* عزیز من، فریب نخورید. 17
16

نیكو و هدایای كامل از اآسمان و از جانب خدایی می اآید كه 
 او بنا 

اآفرینندۀ نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. 18
به ارادۀ خود و به وسیلۀ كلمۀ حقیقت ما را اآفرید تا ما نمونه ای 

از خلقت تازۀ او باشیم.

یعقوب 1   
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

شنیدن و انجام دادن

 بنابرایـــن ای برادران* عزیز من، ایـــن را بدانید كه هرکس 
19

 چون 
باید زود بشنود، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود. 20

 پس 
عصبانّیت انسان به هدفهای نیكوی الهی كمک نمی کند. 21

هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت اآمیز را از خود دور كنید. 
خود را به خدا بسپارید و كلامی را كه او در دلهای شما كاشته 

و می تواند شما را نجات بخشد، با فروتنی بپذیرید.
 شما باید بر طبق كلام او عمل كنید و فقط با شنیدن خود 

22

 چون کسی که به كلام گوش می دهد ولی 
را فریب ندهید. 23

بر طبق اآن عمل نمی کند، مانند مردی اســـت كه به اآینه نگاه 
 او خود را می بیند 

می کند و قیافۀ طبیعی خود را در اآن می بیند. 24
ولی همین كه از جلوی اآینه دور می شـــود، فراموش می کند كه 
 اّما کسی که با دقّت به شریعت كامل 

قیافه اش چگونه بود. 25
و اآزادی بخش نگاه كند و همیشـــه متوّجه اآن باشد و شنوندۀ 
فراموشكاری نباشد، بلكه مطابق اآن رفتار كند، خداوند تمام 

كارهای او را بركت خواهد داد.
 اگر كســـی گمان می کند كه اآدم متدیّنی است ولی زبان 

26

خود را مهار نمی کند، خود را فریب می دهد و ایمان او بیهوده 
 دیانت پاک و بی اآلایش در برابر خدای پدر این است 

است. 27
كه وقتی یتیمان و بیوه زنها دچار مصیبت می شوند، از اآنها توّجه 

كنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم.

 ای برادران*، ایمان شما به عیسی مسیح، خداوند جلال، 2  
 اگر شخصی با 

با ظاهربینی و تبعیض همراه نباشـــد. 2
انگشتر طلا و لباس فاخر به عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس 
 و شما به کسی که لباس فاخر دارد احترام 

پاره نیز وارد شود 3
بگذارید و بگویید: »بفرمایید بالا بنشینید« و به اآن شخص فقیر 
بگویید: »در اآنجا بایست یا در اینجا روی زمین پیش پای من 
 اآیا با این کار در بین خود تبعیض قایل نمی  شوید و 

بنشین.« 4
اآیا قضاوت شما از روی فكرهای پلید نیست؟

 ای برادران* عزیز گوش دهید، مگر خدا فقیران این جهان را 
5

برنگزیده است تا در ایمان، دولتمند و وارث اآن ملكوتی باشند 
 اّما شما به فقرا 

كه او به دوســـتداران خود وعده داده است؟ 6
بی احترامی می کنید. اآیا دولتمندان به شما ظلم نمی کنند و شما 

یعقوب 1  و  2   
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 و اآیا اآنها به نام نیكویی كه 
را به پای میز محاكمه نمی  کشند؟ 7

خدا بر شما نهاده است، بی حرمتی نمی کنند؟
8 اگر شما قانون شاهانه ای را که در كلام خداست و می فرماید: 

»همسایه ات را مثل جان خود دوست بدار.« بجا اآورید، كاری 
 اّما اگر بین اشخاص از روی ظاهر اآنها تبعیض 

نیكو كرده اید. 9
قایل شوید، مرتكب گناه شده اید و شریعت، شما را به عنوان 
 چون اگر كسی تمام شریعت را 

خطا كار محكوم می نماید. 10
رعایت كند و فقط یكی از قوانین اآن را بشـــكند، باز هم در 
 زیرا همان كسی كه گفت: 

مقابل تمام شریعت مقّصر است. 11
»زنا نكن.« همچنین گفته است: »قتل نكن.« پس اگر تو زنا 
نکنی ولی مرتكب قتل شوی، باز هم شریعت را شكسته ای. 
 مانند كسانی سخن گویید و عمل نمایید كه خداوند بر اساس 

12

 چون 
این قانون اآزادی بخش، دربارۀ اآنها قضـــاوت می کند. 13

خدا بر كسی که رحم نكرده، رحیم نخواهد بود، ولی همیشه 
رحمت بر داوری چیره خواهد شد.
ایمان و عمل

 ای برادران*، چه فایده دارد اگر كسی بگوید: »من ایمان 
14

دارم.« ولی عمل او این را ثابت نكند؟ اآیا ایمانش می تواند او 
 پس اگر برادری یا خواهری كه برهنه و 

را نجات بخشـــد؟ 15
 و یكی از 

محتاج غذای روزانۀ خود باشد، نزد شـــما بیاید 16
شما به ایشان بگوید: »بسلامت بروید، و گرم و سیر شوید.« 
چه چیزی عاید شما می شود؟ هیچ، مگر اآنكه احتیاجات ماّدی 
 همین طور ایمانی كه با عمل همراه نباشد، 

اآنها را براآورید. 17
مرده است.

 ممكن است كسی بگوید: »تو ایمان داری و من کارهای 
18

نیكو. تو به من ثابت كن چگونه می توانی بدون کارهای نیک 
ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیلۀ کارهای خویش 
 تو ایمان داری كه خدا واحد اســـت، 

به تو ثابت می کنم.« 19
 ای 

بسیار خوب! دیوها هم ایمان دارند و از ترس می لرزند. 20
مرد نادان، اآیا نمی دانی كه ایمان بدون کار نیک بی ثمر است؟ 
 پدر ما ابراهیم به خاطر کارهای خود در وقتی که فرزند خویش 

21

اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا كرد، نیک و عادل محسوب 
 می بینی كه چگونه ایمان او محّرک کارهای او بود 

شـــد. 22

یعقوب 2   
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 كلام خدا که 
و کارهای او نیز ایمانش را كامـــل گردانید. 23

می فرماید: »ابراهیم به خدا ایمان اآورد و این برایش نیكی مطلق 
محسوب شـــد.« تحّقق یافت و او دوست خدا خوانده شد. 
 پس می بیند كه چگونه انسان نه فقط از راه ایمان، بلكه به 

24

وسیلۀ کارهای خود نیک و عادل شمرده می شود.
 همین طور راحاب فاحشـــه نیز با کارهای نیک خود یعنی 

25

پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه كردن اآنها از راه دیگر، 
نیک و عادل شمرده شد.

 ایمان بی عمل مانند بدن بی روح، مرده است.
26

زبان

 ای برادران* من، درست نیست كه بسیاری از شما در 3  
كلیسا معلّم دیگران باشید، چون می دانید كه روز داوری 
 همۀ ما اغلب مرتكب 

برای ما معلّمین سخت تر خواهد بود. 2
خطاهایی می شویم و كسی كه در سخن گفتن خطا نكند، مرد 
 ما به 

كاملی است و می تواند تمام وجود خود را مهار كند. 3
دهان اسبان دهنه می زنیم تا مطیع ما شوند و به این وسیله تمام 
 همچنین 

بدن اآنها را به هر طرف كه بخواهیم برمی گردانیم. 4
می توان كشتی های بسیار بزرگ را كه از بادهای سخت رانده 
می شوند، با اســـتفاده از سكّان بسیار كوچكی مهار كرد و به 
 زبان هم همین طور 

هر جا كه ناخدا بخواهد، هدایت نمود. 5
است، گرچه عضو كوچكی است ولی اّدعاهای بسیار بزرگی 
می نماید. چه جنگلهای بزرگ كه با جرقّه ای، اآتش می گیرند. 
 زبان هم اآتش است! در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی 

6

از شرارت است كه همۀ وجودمان را می اآلاید و دوران زندگی 
 انسان توانسته است و باز 

را به جهنّم سوزانی مبّدل می کند. 7
هم می تواند تمام حیوانات وحشـــی و پرندگان و خزندگان و 
 ولی هیچ کس هرگز نتوانســـته است زبان 

ماهیان را رام كند. 8
را تحت فرمان خود نگاه دارد. زبان، شرور و رام نشدنی و پر 
 ما با اآن هم خداوند و پدر را حمد و 

از زهر كشنده اســـت. 9
سپاس می گویم و هم انسان را كه به صورت خدا اآفریده شده 
 از یک دهان هم شكر و سپاس شنیده 

است، دشنام می دهیم. 10
می شود و هم دشـــنام! ای برادران*، این كار درست نیست. 
 اآیا یک چشمه می تواند از یک شكاف هم اآب شیرین و هم 

11
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 ای برادران*، اآیا درخت انجیر می تواند 
اآب شور جاری سازد؟ 12

زیتون و یا درخت انگور، انجیر به بار اآورد، همین طور چشمۀ 
اآب شور هم نمی تواند از خود اآب شیرین جاری سازد.

حکمت آسمانى

 در میان شما چه كسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و 
13

کارهای نیک خود كه با تواضع حكمت همراه باشد، اآن را نشان 
 اّما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستید، از اآن 

دهد. 14
 این حكمت از 

فخر نكنید و برخلاف حقیقت دروغ نگویید. 15
عالم بالا نیست. این حكمتی است دنیوی، نفسانی و شیطانی. 
 چون هرجا حسد و خودخواهی هست، در اآنجا بی نظمی و 

16

 اّما حكمتی كه از عالم بالاست اول پاک، 
شرارت اســـت. 17

بعد صلح جو، باگذشت، مهربان، پر از شفقت و ثمرات نیكو، 
 نیكی و عدالت، میوۀ بذرهایی است 

بی غرض و بی ریاست. 18
كه به دست صالحان در صلح و صفا كاشته می شود.

عالقه به مادیات

 علّت نزاعها و دعواهایی كه در میان شما وجود دارد 4  
چیست؟ اآیا علّت اآنها خواهش های نفسانی شما نیست، 
خواهش هایی كه در تمام اعضای بدن شـــما در جنگ و ستیز 
 شما در حســـرت چیزهایی هستید كه ندارید، برای 

هستند؟ 2
اآن حاضرید دیگران را بكشید. حسد می ورزید، ولی نمی توانید 
اآنچه را كه می خواهید به دست اآورید، پس با یكدیگر به جنگ 
و نزاع می پردازید. شما اآنچه را كه می خواهید ندارید چون اآن 
 اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت 

را از خدا نخواسته اید. 3
شـــما براآورده نمی شـــود، چون با نّیت بد و به منظور ارضای 
 ای مردمان خاطی و بی وفا، 

هوس های خود اآن را می طلبید. 4
اآیا نمی دانید كه دلبســـتگی به این دنیا، دشمنی با خداست؟ 
هرکه بخواهد دنیا را دوست داشته باشد، خود را دشمن خدا 
 اآیا تصّور می کنید كلام  خدا بی معنی است، وقتی 

می گرداند. 5
می فرماید: »خدا به اآن روحی كه خود در دل انسان قرار داده، 
بشـــّدت علاقه دارد و نمی تواند تمایل انسان را به چیزی جز 
 اّما فیضی كه خدا می بخشد، از این هم 

خود تحّمل نماید؟« 6
بیشتر است، چون كلام او می فرماید: »خدا با متكّبران مخالفت 

می کند و به فروتنان فیض می بخشد.«

یعقوب 3  و  4   
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 پس از خدا اطاعت كنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید 
7

 به خدا تقّرب جویید كه او نیز به شـــما 
تا از شـــما بگریزد. 8

نزدیک خواهد شد. ای گناهكاران، دستهای خود را بشویید. 
 ماتم بگیرید، گریه 

ای ریاكاران، دلهای خود را پاک سازید، 9
و ناله كنید. خندۀ شـــما به گریه و شادی شـــما به غم مبّدل 
 در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرافراز خواهد 

شود. 10
ساخت.

نسبت به دیگران داورى نکنید

 ای برادران*، از یكدیگر بد نگویید. كسی كه به دیگری بد 
11

بگوید و یا نسبت به او داوری كند از شریعت بد گفته و اآن را 
محكوم ساخته است. اگر نسبت به شریعت داوری كنی، تو 
 قانونگذار و داور 

داور شریعت شده ای و نه بجا اآورندۀ اآن. 12
یكی اســـت، یعنی همان كسی كه قادر است انسان را نجات 
بخشد یا نابود سازد. پس تو كیستی كه دربارۀ همسایۀ خود 

داروی می کنی؟
الف  زدن

 ای کسانی که می گویید: »امروز یا فردا به فلان شهر می رویم 
13

 ولی 
و در اآنجا تجارت می کنیم و ســـود فراوان می بریـــم.« 14

نمی دانید فردا چه خواهد شد، حیات شما مثل بخاری است 
 در عوض 

كه لحظه ای دیده می شـــود و بعد از بین می رود. 15
اآن، شـــما باید بگویید: »اگر خدا بخواهد ما زنده می مانیم تا 
 شما از خودستایی لّذت می برید و این 

چنین و چنان كنیم.« 16
صحیح نیست.

 بنابراین کسی که بداند نیكی چیست و نیكی نكند، گناه 
17

كرده است.
اخطار به ثروتمندان

 و شـــما ای ثروتمندان، برای بلاهایی كه بر سر شما 5  
 ثروت شما تباه گشته و 

می اآید، گریه و زاری كنید. 2
 سیم و زر شما زنگ 

لباسهای زیبایتان را بید خورده است. 3
زده و زنـــگ اآنها مدركـــی علیه شماســـت و مانند اآتش بدن 
شما را خواهد سوزانید. شما حتّی تا این روزهای اآخر هم به 
 مزد كارگرانی كه مزارع شما را 

اندوختن ثروت مشـــغولید. 4
درو کرده اند و شما اآنها را نپرداخته اید، علیه شما فریاد می کنند 

یعقوب 4  و  5   
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 شما 
و نالۀ دروگران به گوش خداوند متعال رســـیده است. 5

در روی زمین به عیش و نوش پرداخته اید و خود را برای روز 
 شخص عادل و نیک را محكوم کرده اید 

ذبح پروار کرده اید. 6
و در حالی كه هیچ مقاومتی نمی کرد، او را كشـــتید.

صبر و دعا

 ای بـــرادران* من تا روز ظهـــور خداوند صبر كنید. زارع 
7

برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شكیبایی منتظر 
 شما نیز باید با امید صبر 

بارانهای پاییزی و بهاری می ماند. 8
كنید و قویدل باشـــید زیرا اآمدن خداوند نزدیک اســـت.

 ای برادران* من، پشت سر دیگران از اآنها شكایت نكنید، 
9

مبادا خود شما محكوم شوید، چون داور عادل اآمادۀ داوری 
 ای برادران* من صبر و تحّمل انبیایی كه به نام خداوند 

است. 10
 ما اشخاص 

ســـخن می گفتند، باید برای شما نمونه باشد. 11
صبور و پر تحّمل را خوشبخت می دانیم. شما دربارۀ صبر و 
تحّمل ایّوب شـــنیده اید و می دانید خداوند سرانجام با او چه 

كرد. زیرا خداوند بی نهایت رحیم و مهربان اســـت.
 ای برادران* من، از همه مهمتر این اســـت كه ســـوگند 

12

نخورید، نه به اآســـمان، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر، 
بلكه بلی شـــما واقعاً بلی باشـــد و نه شما نه، مبادا محكوم 

شـــوید.
 پس اگر برای كســـی از شـــما مصیبتی روی دهد او باید 

13

 اگر 
دعا كند و اگر خوشحال اســـت، باید سرود بخواند. 14

كسی از شما بیمار اســـت، باید از مشایخ كلیسا بخواهد تا 
برای او دعا كنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تدهین 
 دعایی كه از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد 

نمایند. 15
بخشید. خداوند او را از بستر بیماری بلند خواهد كرد و اگر 
 نزد یكدیگر 

مرتكب گناهی شده باشد بخشیده خواهد شد. 16
به گناهان خود اعتراف نماییـــد و برای یكدیگر دعا كنید تا 
شـــفا یابید. دعای صمیمانۀ شخص عادل و نیک بسیار مؤثّر 
 الیاس دارای عواطفی مانند خود ما بود، ولی وقتی 

است. 17
از صمیم قلب دعا كرد كه باران نبارد، سه سال و شش ماه 
 دوباره دعا كرد و باران بارید 

در اآن ســـرزمین باران نبارید. 18
و زمیـــن بـــار دیگـــر محصـــول بـــه بـــار اآورد.

یعقوب 5   
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 ای برادران* من، اگر كســـی از شما از حقیقت منحرف 
19

 یقین بدانید كه هرکس 
گردد و شخص دیگری او را برگرداند، 20

گناهكاری را از راه نادرست بازگرداند، جانی را از مرگ خواهد 
رهانید و گناهان بی شماری را خواهد پوشانید. 

یعقوب 5   
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نامۀ اول پطرس رسول
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

12345
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مقّدمه

 از طرف پطرس، رسول عیسی مسیح به قوم برگزیدۀ خدا 1  
كه در سرتاسر استانهای پنطس، غلاطیه، كپدوكیه، اآسیا 
 خدای پدر مطابق ارادۀ خود، شما را 

و بطینیه پراكنده شده اند. 2
از ازل برگزیده است و شما به وسیلۀ روح خدا تقدیس شده اید 
تا از عیســـی مسیح اطاعت كنید و خون او ریخته شد تا شما 

پاک شوید. فیض و اآرامش برای شما روز افزون باد.

نامۀ اول پطرس رسول
معّرفى کتاب

نامۀ اول پطرس به مسیحیان پراکنده در شمال  اآسیای صغیر 
نوشته شده است. هدف اصلی نویسنده، تشویق خوانندگان 
است که در اآن زمان، به خاطر ایمان خود دچار عذاب و شکنجه 
شده بودند. برای این کار، نویسنده خبر خوش عیسی مسیح 
را که با مرگ و قیام و وعده های خود به اآنها امید بخشـــیده 
اســـت، به اآنان یاداآوری می کند. بنابراین اآنهـــا باید جفاها را 
بپذیرند و تحّمل کنند و مطمئن باشـــند که این اآزمایشها برای 
صداقت ایمان اآنهاســـت و اینکه در روزی که عیســـی مسیح 

اآشکار می شود، به اآنها پاداش داده خواهد شد.
ضمن تشویق اآنها در زمان سختی ها، نویسنده به خوانندگان 
خود توصیه می  کند که مانند کسانی که به مسیح تعلّق دارند، 

زندگی کنند.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه2-1:1
یادآورینجاتالهی12-3:1

نصیحتبرایزندگیپاك10:2-13:1
مسئولیّتهایمسیحیاندرزمانجفا19:4-11:2

خدمتوفروتنیمسیحی11-1:5
خاتمه14-12:5
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امید زنده

 سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، كه به لطف 
3

بزرگ خود به وســـیلۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّد 
 تا روزی تمام بركات 

تازه و امید زنده به ما بخشیده است. 4
موعود را به دست اآوریم. این بركات در عالم بالا، در جایی که 
خراب و ضایع نمی شـــود و از اآب و رنگ نمی  افتد برای شما 
 و درحالی که شما در انتظار نجاتی هستید 

نگاه داشته می شوند. 5
كه در زمان اآخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود، شما 

را به وسیلۀ ایمانتان حفظ خواهد نمود.
 این امر باید شـــما را خوشـــحال كنـــد، اگرچه برای زمان 

6

كوتاهی، شاید لازم باشـــد كه گرفتار درد اآزمایشهای سخت 
 چنانکه طلای فانی در اآتش اآزمایش می شود، ایمان 

شـــوید. 7
شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، (اگرچه ایمان از طلا 
خیلی گرانبهاتر است.) تا در اآن روزی كه عیسی مسیح ظهور 
می کند، ایمان خالص شـــما موجب ستایش و جلال و افتخار 
 با وجود اینكه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را 

شما بشود. 8
دوست دارید و با اینكه اكنون هم او را نمی بینید، به او ایمان 
دارید و با شادی عظیم و پرشکوه كه غیرقابل توصیف است، 
 و نتیجۀ نهایی ایمان شما این خواهد بود كه 

شادمان هستید 9
 در خصوص این نجات، 

جانهای خود را نجات می دهیـــد. 10
انبیاء نه فقط پیشـــگویی كردند كه از راه فیض خدا به شـــما 
خواهد رسید، بلكه مطالعه و تحقیقی عمیق دربارۀ اآن نموده اند 
 و وقتی روح مسیح كه در اآنها بود، دربارۀ زحماتی كه مسیح 

11

می بایست متحّمل شود، جلالی كه به دنبال اآنها خواهد اآمد 
پیشگویی كرد، اآنها سعی می کردند بدانند كه زمان وقوع اآن 
 اّما اآنها فقط 

چه موقع خواهد بـــود و چگونه خواهد اآمـــد. 12
به این حقیقت پی بردند كه مأموریت اآنان به خاطر خودشـــان 
نبود، بلكه برای شـــما بوده است. كسانی که بشارت انجیل 
را به شما دادند با كمک روح القدس كه از عالم بالا فرستاده 
شده است، این حقایق را به شما گفته اند؛ حقایقی كه حتّی 

فرشتگان اآرزوی درک اآنها را دارند.
دعوت براى زندگى پاك

 پس حواس خود را جمع كرده و هوشیار باشید. در انتظار 
13

اآن فیضی كه در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد 
 مثل فرزندانی كه مطیع خدا هستند، 

شد، با امید به سر برید. 14

اول پطرس 1   
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نگذارید اآن تمایلات نفسانی كه به دوران جهالت گذشتۀ شما 
 بلكه 

مربوط است، زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. 15
چنانکه خدایی كه شما را خوانده است، پاک است شما نیز 

 زیرا کتاب مقّدس می فرماید:
در تمام رفتارتان پاک باشید. 16

»شما باید مقّدس باشید، زیرا که من قّدوسم.«
 شما در دعاهای خود، كسی را پدر خطاب می کنید كه 

17

بدون هیچ گونه تبعیضی همه را مطابق کارهایشان داوری خواهد 
كرد بنابراین شما بقّیۀ عمر خود را بر روی زمین با خداترسی 
 فراموش نكنید كه شـــما از قید روشهای بیهودۀ 

بگذرانید. 18
زندگی كه از نیاکان خـــود اآموخته بودید، اآزاد شـــدید و این 
 بلكه 

اآزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛ 19
با خون گرانبهایی مانند خون بّره ای بی نقص و عیب، یعنی با 
 خدا قبل از اآفرینش جهان او را برای 

خون مسیح اآزاد شدید. 20
همین كار معّین فرمود، ولی او در زمان اآخر به خاطر شما ظاهر 
 شما به وسیلۀ مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی 

شده است. 21
كه مســـیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال 
 اكنون 

بخشـــید تا ایمان و امید شما به خدا متّکی باشـــد. 22
چون از حقیقت اطاعت می کنید، جانهای خود را پاک و منّزه 
ساخته اید، می توانید یكدیگر را صمیمانه دوست داشته باشید. 
 این بار تولّد 

پس یكدیگر را از دل و جان دوســـت بدارید. 23
شما در اثر تخم فانی نبود بلكه به وسیلۀ تخم غیرفانی، یعنی 

 زیرا
كلام  خدای زنده و جاودان تولّد تازه یافتید. 24

»تمام اآدمیان مثل علف هستند،
و تمام جلال اآنان مانند گل علف است.

علف خشک می شود و گلش می ریزد،
اّما كلام خدا تا ابد باقی است.«  25  

و این كلام همان مژده ای است كه به شما داده شده است.
سنگ زنده و مّلت مقّدس خدا

 بنابراین شما باید همه نوع بغض، كینه، فریب، ریاكاری، 2  
 مانند نوزادان، 

حسادت و بدگویی را از خود دور سازید. 2
مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن اآن بتوانید رشد و 
 زیرا شما در تجربۀ خود ِمهر و محّبت 

نمو كرده، نجات یابید. 3
 پس به ســـوی او، یعنی اآن سنگ زنده كه 

خدا را دیده اید. 4
مردم رد كردند، اّما درنظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیایید. 
 و شما نیز مانند سنگهای زنده ای هستید كه خانه ای روحانی 

5
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از شما بنا می شود و در اآن خانه، شما به عنوان كاهنان مقّدس، 
قربانی های روحانی را كه درنظر خدا پسندیده است، به وسیلۀ 

 زیرا کتاب مقّدس می فرماید:
عیسی مسیح بگذرانید. 6

»در صهیون سنگ زاویۀ ممتاز و گرانبهایی قرار می دهم
و هرکه به اآن ایمان اآورد هرگز شرمسار نخواهد شد.«

 برای شـــما ایمانداران، این سنگ ارزش بســـیار دارد. اّما 
7

برای بی ایمانان،
»اآن سنگی كه بنّایان رد كرده اند،

اکنون مهمترین سنگ بنا شده است.«

 و همچنین
8

»سنگی است كه اآنها را می لغزاند
و صخره ای است كه روی اآن خواهند افتاد.«

اآری، اآنها بر روی كلام  خدا می افتند، زیرا به اآن ایمان نمی اآوردند. 
پس سرنوشت اآنها همین بود!

 و اّما شما، نژادی برگزیده و كاهنانی هستید كه به پادشاهی 
9

رسیده اید. شما ملّتی مقّدس و قوم خاص خدا هستید تا کارها 
و صفـــات عالی خدایی كه شـــما را از تاریكی به نور عجیب 
 در گذشته 

خود دعوت كرده اســـت، به همه اعلام نمایید. 10
شـــما قومی نبودید، اّما اكنون قوم خدا هستید. زمانی شما از 
رحمت الهی کاملاً بی خبر بودید، اّما اكنون رحمت او از اآن 

شماست!
بندگان خدا

 ای عزیزان، از شما كه در این دنیا غریب و بیگانه هستید، 
11

تقاضا می کنم، تسلیم شهوات نفسانی كه همیشه با روح ما در 
 بلكه چنان در میان مردم خداناشناس 

جنگ است، نشوید؛ 12
با راستی و درستی زندگی كنید که اگرچه در حال حاضر شما 
را متّهم به بدكاری می کنند، با دیدن کارهای نیک شما، خدا 

را در روز باز پسین تمجید نمایند.
 به خاطر خداوند، مطیع همۀ قدرتهای انسانی باشید، خواه 

13

 خواه فرمانداران كه از طرف او 
پادشاه كه بالاتر از همه است، 14

مأمور شده اند تا بدكاران را تنبیه و نیكوكاران را تشویق نمایند. 
 ارادۀ خدا این اســـت كه شما با کارهای نیک خود جلوی 

15
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 مثل افرادی كه 
ســـخنان جاهلانۀ مردمان احمق را بگیرید. 16

کاملاً اآزاد هســـتند زندگی كنید، اّما نگذارید این اآزادی شما 
بهانه ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا 
 همه را محترم بشمارید، ایمانداران را دوست 

زندگی کنید. 17
بدارید، از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید.

پیروى از مسیح

 ای نوكران، مطیع اربابان خود بوده و اآنها را احترام كنید، 
18

نه تنها نسبت به اآنانی كه مهربان و با ملاحظه هستند، بلكه 
 زیرا 

همچنین به کســـانی که سخت گیر و خشـــن هســـتند. 19
کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر می داند اگر به 
ناحق عذاب ببیند و تحّمل كند، خدا را خشنود ساخته است. 
 زیرا اگر مرتكب كار خلافی شدید و تنبیه اآن را تحّمل كردید، 

20

چه افتخاری برای شماست؟ اّما اگر شما كارهای نیک انجام 
دهید و در عوض بدی دیده و اآن را تحّمل كنید، در اآن صورت 
 مگر خدا شما را برای 

است كه خدا را خشنود ساخته اید. 21
همین برنگزیده است؟ خود مسیح با رنجهایی كه به خاطر شما 
كشـــید، برای شما نمونه شـــد تا به همان راهی كه او رفت، 
 شما می دانید كه او هیچ گناهی نكرد و هرگز 

شما نیز بروید. 22
 وقتی به او دشنام می دادند، 

دروغی از دهان او شنیده نشد. 23
با دشنام پاســـخ نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد 
بلكه خود را به دست اآن كسی ســـپرد كه همیشه با عدالت 
 مســـیح شخصاً بار گناهان ما را 

و انصاف داوری می کند. 24
بر دوش گرفته و اآنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه 
بمیریم و برای نیكی مطلق زیست كنیم، زیرا به سبب زخمهای 
 شما مثل گوسفندانی بودید كه 

اوست كه شما شفا یافته اید. 25
راه خود را ُگم کرده اند، اّما اكنون نزد شبان و نگهبان جانهای 

خود برگشته اید.
زنها و شوهرها

 به همین طریق شـــما ای زنها، مطیع شوهرهای خود 3  
باشـــید تا چنانچه بعضی از اآنها بـــه كلام خدا ایمان 
ندارند، به وسیلۀ رفتار شـــما ایمان اآورند. بدون اآنكه شما به 
 زیرا اآنها رفتار نیک و خداترســـی شما را 

اآنها چیزی بگویید، 2
 زیبایی شما نباید در اآرایش ظاهری باشد كه به 

خواهند دید. 3
 بلكه 

اآرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛ 4
زیبایی شما باید در باطن باشد. درون خود را با گوهر فنا ناپذیر 
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یک روح اآرام و ملایم بیارایید، زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا 
 به این طریق بود كه زنهای مقّدسی كه در 

ارزش بسیار دارد. 5
قدیم به خدا توکّل داشتند، خود را زیبا می ساختند. اآنها مطیع 
 مثل سارا كه از ابراهیم اطاعت كرده و 

شوهران خود بودند، 6
او را »ارباب« خطاب می  نمود. پس اگر شـــما هم نیكوكاری 
 و شما نیز ای 

كنید و از چیزی نترسید دختران او خواهید بود. 7
شوهران، باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد و 
چون اآنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم 
و شریک می باشند، با عّزت و احترام با اآنها رفتار كنید، مبادا 

دعاهای شما مستجاب نشود.
رنج و زحمت به خاطر نیکوکارى

 خلاصه ای دوســـتان، یک فكر و یک دل باشـــید. یكدیگر 
8

 بدی را با بدی 
را دوست بدارید و مهربان و فروتن باشـــید. 9

و لعنت را با لعنـــت تلافی نكنید، بلكه به جای لعنت بركت 
بطلبید، زیرا خدا شما را دعوت كرده است تا بركت نصیبتان 

 زیرا كلام خدا می فرماید:
گردد. 10

»هرکه بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته 
باشد،

باید دهانش را از حرفهای زشت
و لبانش را از دروغ نگه دارد.

بدی را ترک كرده نیكی كند  11  
و صلح و صفا را جسته و اآن را دنبال نماید.«

»زیرا چشمان خداوند بر نیكان است،  12  
و گوشهای او اآماده شنیدن دعاهای اآنها،

اّما از بدكاران روی گردان است.«
 پس اگر شما به انجام اآنچه نیكوست اشتیاق دارید، چه 

13

 اّما اگر به خاطر نیكوكاری 
كسی به شما اآسیبی خواهد رسانید؟ 14

رنج می  بینید، خوشا به حال شما! از تهدیدات مردم نترسید و 
 اّما احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را 

نگران نباشید. 15
خداوند خود بدانید و اگر كسی علّت امید شما را می پرسد، 
 البتّه با ملایمـــت و احترام. 

همیشـــه اآماده جواب باشـــید، 16
وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتّی اگر به شما توهین شود، 
کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می گویند، از گفتۀ 
 زیرا اگر خواست خدا بر این است كه 

خود شرمنده گردند. 17
شما زحمت ببینید، بهتر است كه به خاطر نیكوكاری باشد، نه 
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 مثلاً خود مسیح، یک بار برای همیشه به خاطر 
برای بدكاری. 18

گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بی گناه در راه گناهكاران مرد 
تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جســـم كشته شد 
 و در روح به نزد 

اّما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد 19
 اینها همان كسانی 

ارواح محبوس رفت و به اآنها موعظه کرد. 20
بودند كه در اآن  وقت كه نوح به ســـاختن كشتی مشغول بود 
و خدا با صبر و حوصله انتظار می کشـــید، اطاعت نكردند. 
عّده ای كم، یعنی هشـــت نفر از اآب گذشته، جان سالم بدر 
 این اآب، نمونۀ تعمیدی اســـت كه اكنون شـــما را 

بردنـــد. 21
نجات می بخشد. منظور شست وشوی كثافات بدنی نیست، 
بلكه بیان كنندۀ اآرزوی وجدان پاكی اســـت که مشتاق دیدن 
 او به 

خداست و به وسیلۀ رستاخیز مســـیح نجات می یابد. 22
عالم بالا رفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان و 

قّوتها و قدرتهای اآسمانی تحت فرمان او هستند.
زندگى ما باید عوض بشود

 پس چون مسیح متحّمل درد و رنجهای جسمانی شد، 4  
شما نیز باید خود را برای همین كار اآماده سازید. زیرا 
کسی که درد و رنج كشیده است، دیگر گرفتار گناه نمی شود 
 و تا اآخر عمر خود بر طبـــق ارادۀ خدا زندگی خواهد كرد، 

2

 زیرا شما در گذشته به قدر 
نه به هدایت شهوات نفســـانی، 3

كافی وقت خود را صرف كارهایی كه خدا ناشناسان، میل به 
انجام اآن دارند، کرده اید. در اآن وقت زندگی شما در هرزگی، 
شهوترانی، مستی، عیاشـــی، مجالس میگساری و بت پرستی 
 و اكنون اآنها از اینکه شما دیگر در چنین 

شرم اآور سپری می شد 4
زندگی بی بند و بار اآنها شركت نمی کنید، تعّجب می کنند و 
 اّما روزی اآنها باید حساب خود را به 

از شـــما بد می گویند. 5
خدایی كه برای داوری زندگان و مردگان اآماده اســـت، پس 
 چرا به مردگان بشـــارت داده شـــد؟ برای اینكه اآنها 

بدهند. 6
اگرچه مثل همۀ اآدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند، اّما 

در روح مانند خدا زندگی کنند.
عطایاى خدا به ایمانداران

 پایان همه چیز نزدیک اســـت. باید حواس شما جمع باشد 
7

 مهمتر از همه، محّبت تان 
و با هوشـــیاری و وقار دعا كنید. 8

نســـبت به یكدیگر جّدی و قوی باشـــد زیرا محّبت، گناهان 
 با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به 

زیادی را می پوشاند. 9
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 به عنوان کسی که بركات گوناگون 
یكدیگر مهمان نوازی كنید. 10

خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریّت 
 مثلاً کســـی که وعظ می کند، طوری 

دیگران به كار ببرید. 11
سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و اآنکه خدمت 
می کند با قدرتی كه خدا به او عطا می فرماید، خدمت كند تا 
از این راه خدا در همه چیز به وسیلۀ عیسی مسیح جلال یابد. 

اآری، جلال و قدرت تا به ابد از اآن او باد، اآمین.
رنج و زحمت به عنوان یک مسیحى

 ای عزیزان، از اآزمایش های ســـختی كه برای امتحان شما 
12

پیش می اآیـــد، تعّجب نكنید و طوری رفتـــار ننمایید كه گویی 
 در عوض، از 

امری غیر عادی برای شـــما پیش اآمده است. 13
اینکه در رنجهای مسیح شریک شده اید، شادمان باشید تا در 
وقتی که جلال او ظاهر می شـــود، شادی و خوشی شما کامل 
 خوشـــا به حال شـــما اگر به خاطر نام مسیح به شما 

گردد. 14
دشنام دهند، زیرا در اآن صورت، روح پر جلال الهی در شما 
 اّما هیچ یک از شما نباید به خاطر قتل یا دزدی 

ساكن است. 15
 اّما اگر به عنوان 

یا بدكاری یا فضولی دچار زحمت گردد. 16
یک مسیحی، رنج می  بینید ناراحت نشوید، بلكه برای اینکه 

نام مسیح را برخود دارید، خدا را شكر كنید.
 وقت اآن رسیده است كه داوری فرزندان خدا شروع شود 

17

و اگر ما اولین كســـانی هستیم كه داوری می شویم، نصیب و 
 و 

عاقبت کسانی که انجیل خدا رد كردند، چه خواهد بود؟ 18
اگر نجات نیكان این قدر دشوار اســـت، عاقبت گناهكاران و 
 بنابراین، اگر كسی 

اشـــخاص دور از خدا چه خواهد بود؟ 19
مطابق ارادۀ خدا، دچار رنج و زحمت شـــده اســـت، باید با 
نیکوکاری جان خود را به دســـت اآفریدگاری كه همیشـــه به 

وعده های خود وفا می کند، بسپارد.
توّجه رهبران کلیسا به اعضاى آن

 من كه یک رهبر كلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح 5  
بودم و در اآن جلالی كه قرار است بزودی ظاهر شود، 
شریک و سهیم خواهم بود، از شما رهبران كلیسا تقاضا می کنم: 
 از گلّه ای كه خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت كنید 

2

و كاری كه انجام می دهید از روی اجبار نباشد، بلكه چنانکه 
خدا می خواهد اآن را از روی میل و رغبت انجام دهید، نه به 
 سعی 

منظور منفعت شخصی بلكه با ُحســـن نّیت و علاقه. 3
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نكنید بر اآنانی كه به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید، 
 و شما در وقتی که شبان اعظم 

بلكه برای اآن گلّه نمونه باشید. 4
ظاهر می شـــود تاج ُپرجلالی را خواهید ربود كه هرگز پژمرده 
 به همین طریق شما كه جوانتر هستید، باید مطیع 

نمی شود. 5
رهبران كلیسا باشید و همۀ شما حولۀ فروتنی را به كمر بسته، 
یكدیگر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متكّبران است، اّما 
 پس در مقابل قدرت خدا فروتن 

به فروتنان فیض می بخشد. 6
 بار تمام 

باشید تا او شما را در وقت مناسب ســـرفراز نماید. 7
نگرانی هـــای خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشـــه در 

فكر شماست.
 هوشـــیار و مواظب باشید؛ زیرا دشـــمن شما ابلیس، چون 

8

شیری ُغّران به هرسو می گردد و در جستجوی كسی است كه 
 با قدرت ایمان در مقابل او بایستید، زیرا می دانید 

او را ببلعد. 9
كه ایمانداران در تمام دنیا به همین زحمات دچار شـــده اند. 
 اّما، پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا كه 

10

بخشندۀ تمام بركات روحانی است و شما را در مسیح دعوت 
كرده است كه در جلال جاودانی او شـــریک شوید، شما را 
 قدرت تا 

كامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. 11
به ابد از اآن اوست، اآمین.

خاتمه

 این نامۀ مختصر را با كمک »سیلوانس« كه او را یک برادر 
12

وفادار می دانم، نوشته ام تا شما را تشـــویق كنم و به اآن فیض 
راستین خدا كه در اآن استوار هستید، شهادت بدهم.

 كلیسای شـــهر بابل كه برگزیدۀ خداست، به شما سلام 
13

 یكدیگر 
می رساند و همچنین پسر من »مرقس« سلام می رساند. 14

را با بوسۀ محّبت اآمیز سلام گویید. صلح و اآرامش با همۀ شما 
كه با مسیح متّحد هستید باد. 
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نامۀ دوم پطرس رسول
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

123
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مقّدمه

 از طرف شمعون پطرس، غلام و رسول عیسی مسیح به 1  
اآنانی كه از راه نیكی مطلق خدا و نجات دهندۀ ما عیسی 
 درحالی که شناخت 

مســـیح، ایمانی مانند ایمان ما یافته اند. 2
شما از خدا و عیسی مســـیح خداوند زیادتر می شود، فیض و 

اآرامش شما نیز افزون گردد.
برگزیدگان خدا

 قدرت الهی اآنچه را كه ما برای زندگی و خداپرســـتی نیاز 
3

داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی که ما را خوانده 
اســـت تا در جلال و عظمتش سهیم شـــویم، بهتر بشناسیم. 

نامۀ دوم پطرس رسول
معّرفى کتاب

دومین نامۀ پطرس به گروه زیادی از مســـیحیان اّولیه نوشته 
شده است. هدف اصلی این نامه، مبارزه با تعالیم غلط و فساد 
اخلاقی حاصله از اآن می باشـــد. راه رهایی از این گونه تعالیم 
غلط، دانش صحیح دربارۀ خدا و عیسی مسیح خداوند است. 
دانشی كه به وســـیلۀ اشـــخاصی كه او یعنی عیسی مسیح را 
دیده اند و تعالیم او را شنیده اند، به دست اآمده است. نكته ای 
كه زیاد تأكید شده است این است كه عّده ای معتقد بودند و 
تعلیم می دادند كه مسیح بازگشت نخواهد كرد. ولی نویسنده 
می گوید: علّت تأخیر مسیح در بازگشت، این است كه خدا 
نمی خواهد حتّی یک  نفر هلاک شود، بلكه مایل است تا همۀ 

مردم از گناهان خود توبه كنند.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه2-1:1
دعوتمسیحی21-3:1
معلّماندروغین22-1:2

بازگشتنهاییمسیح18-1:3
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 بنابرایـــن از وعده های بزرگ و گرانبها، بهره مند شـــده و در 
4

نتیجه از فسادی كه زاییدۀ تمایلات جسمانی است، بگریزید و 
 به این سبب شما باید 

در الوهّیت خدا شریک و سهیم شوید. 5
سخت بكوشید كه ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را 
 معرفت را با پرهیزكاری، پرهیزكاری را با بردباری، 

با معرفت، 6
 خداشناسی را با دوستی مسیحایی 

بردباری را با خداشناسی، 7
 اگر 

و دوستی مســـیحایی را با محّبت خالص تكمیل كنید. 8
این صفات در شـــما باشد و زندگی شـــما را بیشتر فراگیرد، 
همیشه در شناســـایی خداوند ما عیسی مســـیح فّعال و پرثمر 
 ولی کسی که فاقد این صفات باشد، چنان كور 

خواهید بود. 9
و نزدیک بین می شـــود كه فراموش می کنـــد چگونه از گناهان 
 پس ای برادران* من، هرچه 

گذشته اش پاک شـــده اســـت. 10
بیشتر بكوشید تا زندگی شما ثابت كند كه شما جزء دعوت 
شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین كنید، هرگز 
 و به این ترتیب به شـــما اجازه داده 

لغزش نخواهید خورد. 11
می شود با پیروزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهندۀ 

ما عیسی مسیح وارد شوید.
 به این جهت من تصمیم گرفتم كه همیشـــه این چیزها را 

12

به یاد شما بیاورم. اگرچه شـــما اینها را می دانید و در حقیقتی 
 ولی من تا زنده هستم صلاح 

كه یافته اید، ثابت هســـتید، 13
 من می دانم 

می دانم كه با یاداآوری و تذكّر، شما را برانگیزانم. 14
كه بزودی، چنانکه خداوند عیســـی مسیح به من نشان داد، 
 پس نهایت كوشـــش خود 

این خیمه را ترک خواهم نمود. 15
را خواهم كرد تا پس از مرگ من، شما بتوانید در همۀ اوقات 

این مطالب را به یاد اآورید.
شاهدان جالل مسیح

 زیرا وقتی ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیسی مسیح و اآمدن او 
16

سخن گفتیم به افسانه هایی كه با مهارت ساخته شده اند متوّسل 
نشدیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملكوتی او را دیده ایم. 
 وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در اآنجا حاضر 

17

بودیم و اآن زمان كه از جلال خداوندی، صدایی به او رسید 
كه می گفت: »این است پســـر عزیز من، از او خشنودم.« ما 
 اآری، ما وقتی با او بر روی كوه مقّدس بودیم 

اآنجا بودیـــم. 18
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 این همه، كلام انبیا را برای ما 
این صدای اآسمانی را شنیدیم. 19

بیشتر تصدیق و تأیید می کند، پس شما باید با دقّت بیشتر به 
اآن توّجه نمایید، زیرا كلام انبیا مانند چراغی است كه در جایی 
تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستارۀ صبح طلوع كرده، 
 اّما بیش از همه چیز، این را 

دلهای شما را روشـــن گرداند. 20
به یاد داشته باشید كه هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های 
 زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه 

کتاب مقّدس را تفسیر كند. 21
و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلكه مردم تحت تأثیر 

روح القدس، كلام خدا را بیان نمودند.
انبیا و معّلمان دروغین

 اّما قوم اسرائیل علاوه بر انبیای راستین، انبیای دروغین 2  
هم داشتند و شما هم در میان خود، معلّمین دروغین 
خواهید داشت. اآنها مخفیانه تعالیم غلط و زیان بخش به میان 
شـــما خواهند اآورد و همان مولایی را كه اآنها را خرید، انكار 
 عّدۀ 

خواهند نمود و بلای ناگهانی بر سر خود خواهند اآورد. 2
زیادی، اآنها و راههای هرزۀ اآنها را دنبال خواهند كرد و به خاطر 
 از روی 

ایشان راه حقیقت مورد اهانت قرار خواهد گرفت. 3
طمع و با داستانهای جعلی خود، شما را استثمار خواهند كرد، 
اّما كیفری كه از مّدتها پیش برای اآنان مقّرر شده بود در انتظار 

اآنها و هلاكت در كمین اآنان است.
 شما می دانید، كه خدا فرشتگانی را كه گناه كردند بدون 

4

تنبیه رها نكرد، بلكه اآنان را به گودالهای تاریک دوزخ فرستاد 
 خدا همچنین دنیای 

تا در اآنجا برای داوری نگهداری شوند. 5
قدیم را بدون كیفر نگذاشـــت، بلكه بر دنیای بدكاران ســـیل 
جاری ساخت. تنها کســـانی که نجات یافتند نوح، اآن رسول 
 خدا شهرهای سدوم 

راستی و درستی با هفت نفر دیگر بود. 6
و غموره را محكوم و ویران ساخته و به خاكستر تبدیل كرد تا 
برای اآدمیان دیگر كه می خواهند در گناه زندگی كنند، عبرتی 
 خدا لوط را كه مردی نیک بود و از رفتار هرزۀ شریران 

باشد. 7
 زیرا اآن مرد نیكو كه در میان اآنان 

رنج می برد، رها ساخت. 8
به سر می ُبرد، همه روزه کارهای زشتی را می دید و می شنید كه 
 پس به این نتیجه می رسیم كه 

قلب پاكش را عذاب می داد. 9
خدا می داند چطور نیک مردان را از وسوسه ها و اآزمایشها برهاند 
و چگونه شریران را تا روز بازپســـین تحت عقوبت نگه دارد، 
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 مخصوصاً اآنانی كه خود را به همه نوع شهوات زشت و ناپاک 
10

سپرده اند و هر قدرتی را خوار می شمارند.
این معلّمین دروغین، بی باک و خودبین هستند و هیچ حرمتی 
به موجودات اآسمانی نشان نمی دهند و برعکس به اآنان اهانت 
 حتّی فرشـــتگان كه از این معلّمین دروغین بسیار 

می نمایند. 11
قویتر و تواناترند این موجودات اآسمانی را در پیشگاه خداوند 
 اّما این اشخاص مانند جانوران 

با بد زبانی متّهم نمی سازند. 12
وحشی و بی شـــعور، فقط به این منظور به این دنیا اآمدند كه 
اسیر گردند و كشـــته شـــوند. به چیزهایی توهین می کنند كه 
 و 

نمی فهمند، پس مثل حیوانات وحشی نابود خواهند شد. 13
در عوض بدی كه کرده اند، بدی خواهند دید. خوشـــی اآنان 
در این است كه در روز روشن شهوات نفسانی خود را ارضاء 
نمایند. اآنها لکه ها و زخمهای گندیدۀ بدن شما هستند و وقتی 
بر سر سفره شما می اآیند، از اینکه فكر می کنند شما را فریب 
 اآنها نمی خواهند به هیچ چیز به جز 

داده اند، لّذت می برند. 14
روسپیان نظر كنند و اشتهای اآنها برای گناه سیری ناپذیر است. 
و اآنها افرادی را كه هنوز در ایمان قوی نشده اند، با اغوا به دام 
خود می اندازند. دلهایشان با طمع و حسادت خو گرفته است 
 راه راست را ترک گفته و منحرف 

و زیر لعنت خدا هستند. 15
شده اند، از راهی رفته اند كه »بلعام« پسر بصور در پیش گرفت؛ 
کسی که پولی را كه مزد خلافكاری اش بود، دوست می داشت. 
 اّما او به خاطر خلافكاری خود ســـرزنش شد زیرا الاغ زبان 

16

بسته ای به صدای انسان تكلّم كرد و کارهای دیوانه وار اآن نبی 
را متوقّف ساخت.

 این اشخاص مانند چشمه های خشكیده و یا ابرهایی هستند 
17

كه جلوی بادهای توفانی رانده می شوند و تاریكی غلیظ دوزخ 
 سخنان كبر اآمیز و احمقانه به زبان می اآورند 

در انتظار اآنهاست. 18
و با استفاده از طعمۀ شهوات جسمانی و هرزگی، كسانی را 
كه تازه از یک زندگی غلط و گناه اآلـــود فرار کرده اند، به  دام 
 به اآنان وعدۀ اآزادی می دهند درحالی که خودشان 

می اندازند. 19
بردگان فساد هستند؛ زیرا اآدمی بردۀ هر چیزی است كه او را 
 اآنان یک بار از راه معرفت خداوند 

مغلوب خود ساخته است. 20
و نجات دهندۀ ما عیســـی مسیح از ناپاکی های این دنیا دست 
شستند ولی اگر بار دیگر اآنها گرفتار و مغلوب ناپاكی ها شوند، 
 برای اآنان بهتر 

حالت اآخر اآنها از اولشـــان بدتر خواهد بود. 21
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می بود كه هرگز راه نیكی مطلق را نمی شـــناختند تا اینکه اآن 
را بشناســـند و از اآن فرمان مقّدس كه به اآنان داده شد، روی 
 اآنچه برای اآنان اتّفاق افتاد نشان می دهد كه این 

بگردانند. 22
مثل راست است: »سگ به طرف اآنچه استفراغ كرده است، 
بر می گردد.« و »خوكی كه شســـته شده است، برای غلتیدن 

در ِگل باز می گردد.«
وعدة بازگشت مسیح

 ای عزیـــزان، این دومین نامه ای اســـت كه به شـــما 3  
می نویسم. در هر دو نامه سعی كردم كه با یاداآوری 
 می خواهم سخنانی 

این مطالب، افكار پاک شما را برانگیزانم. 2
را كه انبیای مقّدس در گذشته گفته اند و فرمانی را كه خداوند 
و نجات دهندۀ ما به وســـیلۀ رسولان خود به شما داد به خاطر 
 قبل از هـــر چیز باید بدانید كـــه در زمان اآخر 

شـــما بیاورم. 3
اشخاصی پیدا خواهند شد كه ایمان شما را مسخره خواهند 
نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می کنند و 
 خواهند گفت: »اآن کسی که وعده داد كه می اآید، كجاست؟ 

4

از زمانی که نیاکان ما مردند، همه چیز هنوز همان طور است كه 
 عمداً این حقیقت را فراموش 

از زمان خلقت دنیا بوده است!« 5
می کنند كه خدا در قدیم تكلّم فرمود و اآسمانها و زمین اآفریده 
شد و زمین از اآب ساخته شـــد و وجودش به اآب بسته است 
 و همچنین با اآب بود، یعنی اآب سیل كه دنیای كهن ویران 

6

 اّما این اآسمان و زمینی كه اكنون می  بینید به وسیلۀ همان 
شد. 7

كلام خدا نگاه داشته می شود تا در روزی كه بدكاران داوری 
خواهند شـــد و به كیفر خود یعنی هلاكت خواهند رسید، با 

اآتش نابود شود.
 اّمـــا ای عزیزان، این حقیقت از شـــما پنهان نماند كه در 

8

نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز 
 خداوند در انجام اآنچه وعده داده است اآن چنان که 

می باشد. 9
بعضی ها گمان می کنند تأّمل نمی کند، بلكه با صبر شـــما را 
تحّمل می نماید، زیرا نمی خواهد كســـی نابود شود بلكه مایل 

است همه از گناهانشان توبه كنند.
 روز خداوند مانند یک دزد خواهد اآمد. در اآن روز اآسمانها 

10

با صدای باد شدید ناپدید خواهند شد، عناصر سوخته  شده، 
از بین خواهند رفت و زمین با هرچه در اآن است، ذوب خواهد 
 حال كه همۀ این چیزها به این صورت نابود خواهند 

گشت. 11
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 و 
شد، زندگی شما باید چقدر پاک و خداپســـندانه باشد! 12

شـــما باید در انتظار روز خدا باشید و طوری كار كنید كه اآن 
روز زودتر برسد، اآن روزی كه اآسمانها خواهند سوخت و نابود 
 اّما 

خواهند شد و عناصر از حرارت اآن ذوب خواهند گردید. 13
خدا اآسمانهای تازه و زمینی تازه وعده داده است كه در اآنها 

نیكی مطلق مستقر خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم.
 پس ای برادران* من، چون در انتظار اآن روز هستید نهایت 

14

كوشـــش خود را بنمایید كه خدا شما را در اآن روز با رفتاری 
 خاطرجمع باشید كه صبر 

صلح جویانه و پاک و بی عیب بیابد. 15
و حوصلۀ خداوند ما برای نجات شماست. همچنان که برادر 
عزیز ما پولس نیز با اســـتفاده از حكمتی كه خدا به او عنایت 
 او در تمام نامه های خود دربارۀ 

كرد به شما نوشته اســـت. 16
این چیزها می نویســـد. در این نامه ها گاهی مطالب دشـــواری 
هست كه مردمان جاهل و ناپایدار از اآنها تفسیر غلط می کنند، 
همان طور كه با قسمت های دیگر کتاب مقّدس هم رفتار می کنند 

و از این راه هلاكت را نصیب خود می سازند.
 اّما ای عزیزان، چون شـــما این را می دانید، پس مواظب 

17

خود باشید كه مبادا به وسیلۀ تعالیم غلط مردمان شریر، منحرف 
 بلكه در فیض و 

شوید و از جایگاه امن خود سقوط نمایید. 18
معرفت خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح، دایماً رشد و 

نمو كنید. جلال بر او باد، از حال تا ابد، اآمین. 
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نامۀ اول یوحناى رسول
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.

12345
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کلمۀ حیات

 ما دربارۀ كلمۀ حیات به شما می نویسیم -كلامی كه از 1  
ازل بود و ما اآن را شـــنیده و با چشمان خود دیده ایم - 
 اآن 

 اآری، ما اآن را دیده ایم و دستهایمان اآن را لمس كرده است. 2
حیات ظاهر شد و ما اآن را دیدیم. پس ما دربارۀ اآن شهادت 
می دهیم و از حیات جاودانی كه با پدر بود و به ما شناسانیده 

نامۀ اول یوحناى رسول
معّرفى کتاب

نامۀ اول یوحنا دارای دو مطلب مهم است: تشویق خوانندگان 
به اینكه در مشـــاركت با خدا و پسرش عیسی مسیح زندگی 
كنند و دیگر اینکه اآنها را برضد پیروان تعالیم غلط هشدار دهد، 
زیرا كه این گونه تعالیم مشـــاركت را از بین می برد. این تعالیم 
بر مبنای عقیده ای است كه می گوید: »شرارت نتیجۀ ارتباط با 
دنیای ماّدی است. بنابراین عیسی، پسر خدا، نمی تواند واقعاً 
یک انسان باشد.« اآن معلّمان اّدعا می كردند كه نتیجۀ نجات 
این است که شخص دیگر نسبت به وظایف خود در دنیا هیچ 

مسئولّیتی ندارد.
برای مبارزه با این تعلیم، نویســـنده اآشكارا بیان می كند كه 
عیسی مســـیح یک انســـان واقعی بود. او تأكید می كند تمام 
کسانی که به عیســـی ایمان دارند، خدا را دوست می دارند و 

باید به همین طور دیگران را هم دوست بدارند.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه4-1:1
نوروتاریکی29:2-5:1

فرزندانخداوفرزندانشیطان24-1:3
حقیقتوناراستی6-1:4

وظیفۀمحبّت21-7:4
ایمانپیروزمند21-1:5
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 اآری، اآنچه را كه ما دیده  و 
شد، شـــما را اآگاه می ســـازیم. 3

شنیده ایم به شما اعلام می کنیم تا در اتّحادی كه ما با پدر و 
 این 

پسر او عیسی مسیح داریم، شما هم با ما شریک شوید. 4
را می نویسیم تا شادی ما كامل گردد.

زندگى در نور خدا

 این است پیامی كه ما از او شنیدیم و به شما اعلام می کنیم: 
5

 پس اگر بگوییم با 
خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. 6

او متّحد هستیم و در عین حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم 
 اّما 

می شود كه گفتار ما دروغ و كردار ما نادرســـت است. 7
اگر در نور به سر می بریم - همان طور كه خدا در نور است- در 
اآن صورت با یكدیگر اتّحاد داریم و خون عیسی، پسر او، ما 
 اگر بگوییم كه بی گناه 

را از همۀ گناهانمان پاک می ســـازد. 8
 اّما 

هستیم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت دور هستیم. 9
اگر ما به گناهان خـــود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد 
كنیم؛ زیرا او به حق عمـــل می کند. او گناهان ما را می اآمرزد 
 اگر بگوییم كه 

و ما را از همۀ خطاهایمان پاک می ســـازد. 10
هرگز مرتكب گناهی نشده ایم، خدا را دروغگو شمرده ایم و از 

كلام او کاملاً بی خبر هستیم.
شفیع ما

 ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نكنید. 2  
اّما اگر كسی مرتكب گناهی شود، در پیشگاه خدای 
پدر كسی را داریم كه برای ما شفاعت می کند - همان عیسی 
 زیرا خود مسیح كّفارۀ گناهان 

مسیح كه کاملاً نیكوســـت- 2
 فقط 

ماست، نه تنها گناهان ما، بلكه گناهان همۀ مردم دنیا. 3
وقتی ما از احكام خدا اطاعت می کنیم، می توانیم مطمئن باشیم 
 و اگر كسی بگوید كه او را می شناسد 

كه او را می شناســـیم 4
ولی طبق دســـتورات او عمل نمی کند، دروغگو و از حقیقت 
 اّما وقتی كسی مطابق كلام خدا زندگی می کند، 

دور است. 5
محّبت خدا در او به طور واقعی به كمال رسیده است. از این 
 هرکه 

راه می توانیم مطمئن باشیم كه در خدا زندگی می کنیم: 6
بگوید كه در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند 

زندگی عیسی مسیح باشد.
فرمان تازه

 ای عزیزان، دستوری كه به شـــما می نویسم فرمان تازه ای 
7

نیست، بلكه دستوری است قدیمی؛ یعنی همان است كه شما 
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از ابتدا داشته اید. این همان پیامی است که از اول شنیده اید. 
 در هر حال دستور تازه ای به شما می نویسم و حقیقت اآن، هم 

8

در مسیح و هم در شما دیده می شود، زیرا پایان ظلمت نزدیک 
 اگر كسی اّدعا كند 

و نور حقیقی در حال درخشیدن است. 9
كه در نور اســـت و در عین حال از برادر یا خواهر خود نفرت 
 هرکه برادر یا خواهر خود را 

دارد، او هنوز در ظلمت است. 10
دوست بدارد، در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا 
 اّما هرکه از برادر یا خواهر خود متنّفر 

دیگران نخواهد شد. 11
باشد، در ظلمت اســـت، در ظلمت راه می رود و نمی داند به 
 ای 

كجا می رود، زیرا تاریكی چشمانش را كور كرده است. 12
فرزندان كوچک، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام 
 ای پدران، به شما می نویسم، زیرا 

مسیح اآمرزیده شده اند. 13
او را كه از ازل بوده است، می شناسید.

ای جوانان، به شـــما می نویســـم، زیرا كه بر شـــیطان پیروز 
 ای كودكان، به شما نوشـــته ام، زیرا شما پدر را 

شـــده اید. 14
می شناسید.

ای پدران، به شما نوشته ام، زیرا او را كه از ازل بوده است، 
می شناسید.

ای جوانان، به شـــما نوشـــته ام، زیرا نیرومند هستید و كلام 
 به دنیا و 

خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید. 15
اآنچه به اآن تعلّق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست دارد 
 هـــر اآنچه به جهان تعلّق 

محّبت خدای پدر در او نیســـت. 16
دارد -یعنی اآنچه نفس اَّماره اآرزو می کند و اآنچه چشم می بیند 
و طلب می کند و اآنچه مایۀ فخر و غرور است- از پدر نیست. 
 جهان و تمایلات دنیوی از 

اینها همه به دنیا تعلّق دارنـــد. 17
بین خواهند رفت؛ اّما هرکه ارادۀ خدا را بجا اآورد، تا به ابد 

خواهد زیست.
دشمن مسیح

 ای فرزندان من، ســـاعت اآخر فرا رسیده است و چنانکه 
18

شما شنیدید »دشمن مسیح« در زمان اآخر ظاهر خواهد شد؛ و 
حالا می بینیم كه دشمنان مسیح كه ظاهر شده اند زیادند و از 
 این دشمنان 

این رو می فهمیم كه ساعت اآخر نزدیک است. 19
مسیح از میان ما بیرون رفتند. اآنها در واقع هیچ وقت به ما تعلّق 
نداشـــتند. اگر متعلّق به ما می بودنـــد، می ماندند. اّما رفتند تا 
 اّما 

معلوم گردد كه هیچ یک از اآنها در حقیقت از ما نبودند. 20

اول یوحنا 2   
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مسیح، شما را با روح القدس خود مسح كرده است و از این 
 من این را به اآن منظور 

رو همۀ شـــما حقیقت را می دانید. 21
ننوشتم كه شما از حقیقت بی خبرید، بلكه چون اآن را می دانید 
و اآگاه هستید كه هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گیرد. 
 پس اآن دروغگوی واقعی كیســـت؟ كسی است كه بگوید 

22

عیسی، »مسیح« نیست. این شـــخص »دشمن مسیح« است 
 هرکه پسر را رد 

چون او هم پدر و هم پسر را رد می کند. 23
كند پدر را نیز رد كرده اســـت و هرکه پسر را بپذیرد، پدر را 
 بگذارید تأثیر پیامی كه از اول شنیدید، 

نیز پذیرفته اســـت. 24
در دلهای شـــما باقی بماند. اگر تأثیر اآنچه كه از اول به شما 
گفته شده است، در دلهای شما بماند، شما همیشه در پدر و 
 و وعدۀ عیسی مسیح این است كه او، 

پسر خواهید ماند. 25
حیات جاودان به شما خواهد بخشید.

 من این چیزها را دربارۀ اشـــخاصی كه می خواهند شـــما 
26

 اّما شما نیازی ندارید كه كسی 
را گمراه سازند، نوشته ام. 27

شـــما را تعلیم دهد، زیرا روح القدس كه مسیح اآن را به شما 
داده است، در شما زندگی می کند. روح خدا در هر مورد به 
شـــما تعلیم می دهد و تعالیم او بر حّق است و در اآن ناراستی 
نیست. پس همان طور كه روح خدا به شما تعلیم می دهد در 
 اآری ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت 

مسیح بمانید. 28
ظهور او، نه تنها احساس شرمندگی نكنیم، بلكه با اطمینان در 
 اگر درک کرده اید كه مسیح کاملاً 

حضورش حاضر شویم. 29
نیک اســـت، باید این حقیقت را نیز بدانیـــد كه هرکه نیكی 

كند، فرزند خداست.
فرزندان خدا

 ببینید محّبت خدای پدر چقدر عظیم اســـت كه ما 3  
را فرزندان خـــود خوانده اســـت و در واقع فرزندان 
خدا هســـتیم. اگر دنیا ما را اآن طوری که در واقع هستیم 
نمی شناســـد، علّتش این اســـت كه او را نشـــناخته است. 
 ای دوســـتان عزیز، اكنـــون ما فرزندان خدا هســـتیم، اّما 

2

معلوم نیســـت كه در اآینده چه خواهیم شد. ولی همین قدر 
می دانیـــم كه وقتی مســـیح ظهور كند، ما مثـــل او خواهیم 
 هرکه در 

بود، زیرا او را اآن چنان كه هست خواهیم دید. 3
مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد، همان طور 

كه مســـیح پاک اســـت.
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* روی سخن در اآیه با ایمانداران است. 

 هرکه گناه كند، قانون خدا را می شكند، زیرا گناه چیزی 
4

 شما می دانید كه مسیح ظاهر شد 
جز شكستن قانون نیست. 5

تا گناهان را از میان بردارد و نیز می دانید كه او کاملاً بی گناه 
 بنابراین محال است كسی كه در اتّحاد با مسیح زندگی 

است. 6
می کند، در گناه به سر ببرد! اّما هرکه در گناه زندگی می کند، 
 ای فرزندان من، كسی 

او را هرگز ندیده و نشـــناخته است. 7
شما را گمراه نســـازد. هرکه نیكی كند، شخصی نیكوست، 
 و هرکه در گناه 

همان طور كه عیسی مسیح کاملاً نیک است. 8
به سر می برد، فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهكار 
بوده است و پسر خدا به همین سبب ظاهر شد تا كار شیطان 
 هرکه فرزند خداست نمی تواند در گناه زندگی 

را نابود سازد. 9
کند، زیرا ذات الهی در اوست و نمی تواند در گناه به سر برد، 
 فرق بین فرزندان خدا و فرزندان ابلیس 

زیرا خدا پدر اوست. 10
در این است: هرکه نیكی نمی کند و یا برادر و خواهر خود را 

دوست نمی دارد، فرزند خدا نیست.
یکدیگر را دوست بدارید

 زیرا اآن پیامی كه شما از اول شنیدید این است كه: »باید 
11

 ما نباید مثل قائن باشیم. او فرزند 
یکدیگر را دوست بداریم.« 12

شـــیطان بود و برادر خود را كُشـــت. برای چه او را كُشت؟ 
به خاطر اینکـــه کارهای خودش نادرســـت و کارهای برادرش 

درست بود.
 ای برادران* من، اگر مردم این دنیا از شـــما متنّفر باشند، 

13

 ما می دانیم كه از مرگ گذشته و به حیات 
تعّجب نكنید. 14

رســـیده ایم، چون یکدیگر را دوست می داریم. هر که دیگران 
 هرکه 

را دوست ندارد، هنوز در قلمرو مرگ زندگی می کند. 15
از برادر خود متنّفر باشـــد قاتل است و شما می دانید كه هیچ 
 ما معنی محّبت را درک 

قاتلی دارای حیات جاودانی نیست. 16
کرده ایم زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا كرد. پس ما نیز 
 اآیا ممكن است 

باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم. 17
محّبت خدا در كسی باشد كه از ثروت دنیا بهره مند است ولی 
وقتی برادر خود را می بیند، محّبت خود را از او دریغ نماید؟ 
 ای فرزندان من، محبّت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف 

18

باشد، بلكه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود.

اول یوحنا 3   
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اطمینان در حضور خدا

 پس ما می دانیم كه تابعین حقیقت هستیم زیرا وجدان ما 
19

 و اگر هم وجدان 
در پیشـــگاه خدا به ما اطمینان می دهد. 20

مـــا، ما را محكوم ســـازد، خدا از وجدان ما بزرگتر اســـت و 
 ای عزیـــزان، اگر وجدان ما، ما 

از همه چیز اآگاه می باشـــد. 21
را محكوم نمی ســـازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا 
 و او تمام خواهش های ما را براآورده می کند زیرا ما بر 

بیاییم 22
طبق احكام او عمل می کنیم و اآنچه را كه پســـند اوست بجا 
 و فرمان او این اســـت كه ما باید به نام پســـر او 

می اآوریم. 23
عیسی مسیح ایمان اآوریم و یكدیگر را دوست بداریم چنانکه 
 هرکه احكام 

مسیح هم همین دستور را به ما داده اســـت. 24
او را رعایت می کند، در خدا زندگی می کند و خدا در او. او 
روح القدس را به ما بخشـــیده است تا ما مطمئن باشیم كه او 

در ما زندگی می کند.
شناختن روح خدا و روح شیطان

 ای عزیزان، به هر نبّوتی (الهامی) اعتماد نكنید، بلكه 4  
اآنهـــا را بیازمایید تـــا ببینید كه اآیـــا در واقع از جانب 
خداست یا نه، زیرا عّدۀ  زیادی هستند كه به سرتاسر دنیا رفته، 
 چگونه می توان نبّوتی را که از طرف 

به دروغ نبّوت می کنند. 2
روح خداست تشـــخیص داد؟ هرکه با هدایت روح اقرار كند 
 و 

كه عیسی مســـیح در جسم ظاهر شد، از جانب خداست 3
هرکه ُمنكر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست، بلكه 
او دارای روح »دشمن مسیح« می باشد. شما شنیده اید كه او 

می اآید، درحالی كه هم اكنون در این جهان است.
 ای فرزندان من، شما به خدا تعلّق دارید و بر کسانی که 

4

به دروغ نبـــّوت می کنند غلبـــه یافته اید، زیرا روحی كه در 
شماست از روحی كه در این دنیا كار می کند، قویتر است. 
 اآنها متعلّق به این دنیا هســـتند و دربارۀ امور دنیوی سخن 

5

 اّما، 
می گویند و به این سبب دنیا به اآنها گوش می دهد. 6

ما فرزندان خدا هستیم و هر کســـی كه خدا را می شناسد 
به ما گـــوش می دهد. درحالی که کســـی که به خـــدا تعلّق 
ندارد، ســـخنان ما را قبول نمی کند. پس بـــه این ترتیب، 
ما می توانیم پیام حقیقت را كه از جانب روح خداســـت، 
از پیامهای نادرســـتی كـــه از جانب ارواح دیگر هســـتند، 

تشـــخیص دهیم.

اول یوحنا 3  و  4   
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خدا محّبت است

 ای عزیزان، ما باید یكدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی 
7

و محّبـــت از جانب خداســـت. هرکه محّبـــت دارد، فرزند 
 اّما، اآنكه محّبت ندارد از 

خداست و خدا را می شناســـد. 8
 و محّبت 

خدا کاملاً بی خبر است، زیرا خدا محّبت است. 9
خدا از این طریق به ما اآشكار گردید كه خدا پسر یگانۀ خود 
را به جهان فرســـتاد تا ما به وســـیلۀ او حیات داشته باشیم. 
 محّبتی كه من از اآن سخن می گویم، محّبت ما نسبت به 

10

خدا نیســـت، بلكه محّبت خدا نســـبت به ماست. محّبتی 
كه باعث شـــد او پسر خود را به عنوان كّفارۀ گناهان ما به 
 ای عزیزان، اگر محّبت خدا به ما چنین 

جهان بفرســـتد. 11
 هیچ کس 

اســـت، ما نیز باید یكدیگر را دوســـت بداریم. 12
هرگز خدا را ندیده اســـت، اّما اگر ما یكدیگر را دوســـت 
بداریـــم، خدا در مـــا زندگی می کند و محّبـــت او در ما به 

كمال می رســـد.
 چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از 

13

 ما خود دیده ایم 
اینكه او روح خود را به ما بخشیده است! 14

و شـــهادت می دهیم كه خدای پدر، پســـر خود را فرستاد تا 
 و هرکه اقرار كند كه عیسی پسر 

نجات دهندۀ عالم باشـــد 15
 ما از محّبت خدا 

خداست، خدا در اوســـت و او در خدا. 16
نســـبت به خود اآگاهیم و به اآن اطمینـــان داریم. خدا محّبت 
است و هرکه با محّبت زندگی می کند، در خدا ساكن است 
 به این وســـیله محّبت در ما به كمال رسیده 

و خدا در او. 17
اســـت تا در روز داوری اعتماد داشته باشـــیم، زیرا زندگی ما 
 کسی که محّبت دارد، 

مانند زندگی او در این جهان است. 18
نمی   ترسد و هرکه بترسد هنوز به محّبت كامل نرسیده است؛ 
زیرا محّبت كامل ترس را دور می سازد، ولی شخصی می ترسد 

كه در انتظار مجازات است.
 ما به دیگران محّبت می کنیم چون اول خدا به ما محّبت 

19

 اگر بگوییم: »من خدا را دوست دارم.« درحالی که از 
كرد. 20

دیگری خود نفرت داریم، دروغگو هستیم، زیرا اگر کسانی 
را كه می بینیم محّبت نمی کنیم، محال اســـت خدایی را كه 
 فرمانی كه او به ما داده اســـت 

ندیده ایم محّبت نماییـــم. 21
چنین است: »هرکه خدا را دوست دارد، باید دیگران را نیز 

دوســـت بدارد.«

اول یوحنا 4   
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پیروزى برجهان

 هرکه ایمان دارد كه عیسی، مسیح است فرزند خداست 5  
و هرکه پدر را دوست دارد فرزند او را نیز دوست خواهد 
 ما چگونه می دانیم كه فرزندان خدا را دوست داریم؟ 

داشت. 2
از اینكه خدا را دوست داریم و مطابق احكام او عمل می کنیم. 
 زیرا محّبت به خدا چیزی جز اطاعت از احكام او نیست و 

3

 زیرا همۀ فرزندان خدا بر این 
این احكام بار سنگینی نیست، 4

جهان غلبه یافته اند و ما این پیروزی را به وسیلۀ ایمان به دست 
 و كسی بر جهان پیروز نمی شود مگر اآن كسی ایمان 

اآورده ایم. 5
دارد كه عیسی، پسر خداست!

سه شاهد عیسى مسیح

 اآمدن مســـیح با تعمید و ریختن خون خودش همراه بود. 
6

اآمـــدن او نه تنها با اآب تعمید، بلكه هم با اآب تعمید و هم با 
خون خودش ثابت گردید. روح خدا كه حقیقت محض است 
 روح 

 پس سه شاهد وجود دارد: 8
نیز این را تصدیق می کند. 7

خدا، اآب و خون؛ و شهادت این سه شاهد با هم سازگار است. 
 ما كه شهادت انسان را می پذیریم، با شهادت خدا كه قویتر 

9

است چه خواهیم كرد؟ و این شهادتی است كه او برای پسر 
 هرکه به پسر خدا ایمان اآورد، این شهادت 

خود داده است. 10
را در دل خود دارد، اّما هرکه شـــهادت خدا را قبول نكند و 
گواهی او را در مورد پســـرش نپذیرد، خدا را دروغگو شمرده 
 شهادت این است كه خدا به ما حیات جاودانی داده 

است. 11
 هرکه پسر را 

است و این حیات در پســـر او یافت می شود. 12
دارد، حیات دارد و هرکه پسر خدا را ندارد، صاحب حیات 

نیست.
حیات جاودان

 این نامه را نوشتم تا شما كه به نام پسر خدا ایمان دارید، 
13

 اطمینان ما در حضور 
یقین بدانید كه حیات جاودانی دارید. 14

خدا این است كه اگر از او چیزی بخواهیم كه مطابق ارادۀ او 
 ما می دانیم كه هرچه بخواهیم 

باشد، به ما گوش خواهد داد. 15
او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم كه اآنچه از 
 اگر كســـی می بیند كه 

او بطلبیـــم به ما عطا خواهد فرمود. 16
ایمانداری مرتكب گناهی شده است كه منجر به مرگ نیست، 
باید برای او به درگاه خداوند دعا كند و اگر اآن شخص مرتكب 
چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. 

اول یوحنا 5   
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اّما گناهی هم هست كه به مرگ منجر می شود و من نمی گویم 
 البتّه هر خطایی گناه است، اّما هر 

كه در مورد اآن دعا كنید. 17
 ما می دانیم كه فرزندان خدا 

گناهی منجر به مرگ نمی شود. 18
در گناه زندگی نمی کنند، زیرا پسر خدا اآنها را حفظ خواهد 
 می دانیم كه ما فرزندان 

كرد و شیطان به اآنان دسترسی ندارد. 19
خدا هستیم درحالی که تمام دنیا تحت تسلّط شیطان است.

 ما می دانیم كه پسر خدا اآمده و به ما فهم اآن را داده است 
20

كه خدای حقیقی را بشناسیم، ما با خدای حقیقی و با پسر او 
عیسی مسیح متّحد هستیم. این است خدای حقیقی و این است 

 ای فرزندان من، از ُبتها دوری جویید. 
حیات جاودانی. 21

اول یوحنا 5   
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مقّدمه

 از طرف یكی از رهبران كلیسا به اآن بانوی برگزیدۀ خدا و 1
فرزندان او، كه نه تنها من واقعاً اآنها را دوست دارم، بلكه 
 زیرا حقیقت در میان ما 

همۀ اآنانی كه حقیقت را می شناسند. 2
 خدای پدر و عیسی 

بوده و هست و تا ابد با ما خواهد بود. 3
مسیح پسر او، فیض، رحمت و اآرامش به ما عنایت فرماید تا 

این بركات همیشه در حقیقت و محّبت از اآن ما باشد.
حقیقت و محّبت

 وقتی شـــنیدم كه بعضی از فرزندان تـــو همان طور كه پدر 
4

ما فرمان داده اســـت بر طبق حقیقت زندگی می کنند، خیلی 
 و اكنون ای بانو، خواهشی از تو دارم و اآن 

خوشحال شدم. 5
این است كه به یكدیگر محّبت كنیم. من فرمان تازه ای به تو 
 منظور 

نمی دهم، بلكه همان فرمانی است كه از اول شنیدیم. 6
من از محّبت این است كه مطابق احكام خدا زندگی كنیم. 
اآری، اآن فرمان كه شـــما از اول شنیدید این است كه باید در 

محّبت زندگی كنید.

 برای بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

نامۀ دوم یوحناى رسول
معّرفى کتاب

نامۀ دوم یوحنا، نامه ای است از طرف یک رهبر - پیر- كلیسا 
به بانویی گرامی و فرزندانش كه احتمالاً به معنی یک كلیسای 
محلی و اعضای اآن می باشد. این پیام به طور خلاصه درخواستی 
است برای محّبت به دیگران و هشداری علیه معلّمان دروغین 

و تعالیم اآنها.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه3-1
برتریمحبّت6-4

هشداردرموردعقایدغلط11-7
خاتمه13-12
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 فریبكاران بسیاری به سرتاسر جهان رفته اند، یعنی اشخاصی 
7

كه قبول نمی کنند، عیسی مسیح در جســـم ظاهر شد. اینها 
 مواظب باشید 

فریبكار هستند! اینها »دشمن مسیح« هستند! 8
مبادا تمام كارهایی را كه ما برای شما کرده ایم، باطل سازید. 
برعکس، ما می خواهیم كه شما پاداش خود را کاملاً دریافت 

كنید.
 هرکه تعالیمش مطابق تعالیم مســـیح نیست بلكه چیزهای 

9

دیگری را تعلیم می دهد، خدا با او نیســـت. اّما کسانی که به 
تعلیم مسیح وفادار هستند، هم خدای پدر را دارند و هم پسر 
 اگر كســـی نزد شما بیاید و این تعلیم درست را نیاورد، 

را. 10
او را در خانۀ خود نپذیرید و حتّی به او خوش اآمد هم نگویید، 
 زیرا هرکه به او خوش اآمد گوید در کارهای شریرانۀ او همدست 

11

شناخته می شود.
خاتمه

 اگر چه مطالب بســـیاری هست كه باید به شما بنویسم، 
12

اّما فكر می کنم بهتر است اآنها را با قلم و مركب روی كاغذ 
نیاورم و به جای اآن، امیدوارم شـــما را شخصاً ببینم و روبه رو 
 فرزندان 

با شـــما صحبت كنم تا همۀ ما کاملاً شاد شویم. 13
خواهر برگزیدۀ تو سلام می رسانند. 

دوم یوحنا 1   
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مقّدمه

 از طرف یكی از رهبران كلیســـا بـــه »غایوس« عزیز كه 1
واقعاً دوستش دارم.

 ای عزیـــز، دعا می کنم كه روزگار بر وفق مراد تو باشـــد و 
2

همان طور كه در روح سالم هستی، از سلامتی بدن نیز برخوردار 
 وقتی بعضی از ایمانداران به اینجا اآمدند و به من خبر 

باشی. 3
دادند كه تو چقدر به حقیقت الهی وفادار هستی، یعنی چگونه 
 هیچ 

مطابق حقیقت رفتار می کنی، خیلی خوشـــحال شدم. 4
چیز بیش از این مرا خوشحال نمی سازد كه بشنوم فرزندان من 

بر طبق حقیقت رفتار می کنند.
همکارى و مخالفت

 ای عزیز، از تمام كارهایی كـــه برای این ایمانداران انجام 
5

می دهی، هرچند اآنها را نمی شناسی، معلوم می شود که با وفاداری 
 اآنها برای كلیســـای اینجا از مهربانی تو تعریف 

كار می کنی. 6
کرده اند. اگر به طور خداپســـندانه به اآنها كمک كنی تا سفر 
 زیرا اآنها این سفر 

خود را ادامه دهند، كاری نیكو کرده ای. 7

 برای بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

نامۀ سوم یوحناى رسول
معّرفى کتاب

این نامه از طرف یک رهبر - پیر- كلیسا، به یک رهبر كلیسا 
به نام غایوس نوشته شده است. نویســـنده از غایوس به خاطر 
كمک به سایر مسیحیان تشـــكّر و قدردانی نموده و در مورد 

شخصی به نام دیوترفس به او هشدار داده است.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه1-4
قدردانیازغایوس5-8

محکومکردندیوترفس9-10
تعریفازدیمیتریوس11-12

خاتمه13-15
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را به عنوان خدمتی به مسیح شروع کرده اند و از غیر مسیحیان 
 پس ما مسیحیان موظّفیم، با پذیرایی 

كمک قبول نمی کنند. 8
از چنین اشخاص در انتشار حقیقت همكاری كنیم.

 من نامه ای مختصر به كلیســـا نوشـــتم، اّما »دیوترفس« كه 
9

همیشه دوســـت دارد خود را جلو بیندازد، سخنان ما را قبول 
 وقتی بیایم كلیسا را از تمام كارهایی كه او كرده 

نمی کند. 10
و تمام اتّهامات بی اساس و نادرستی که به ما زده است، مطّلع 
خواهم ساخت. او به این كارها اكتفا نكرده بلكه ایمانداران 
را نیز به خانۀ خود راه نمی دهد و مانع می شود كه دیگران نیز 
از اآنها پذیرایی كنند و اگر بعضی ها چنین كنند، او اآنان را از 

كلیسا بیرون می کند.
 ای دوست عزیز، نیكویی را دنبال كن نه بدی را. شخص 

11

نیكوكار فرزند خداست، بدكار هرگز خدا را ندیده است.
 همه از »دیمیتریوس« به نیكی سخن می گویند - حقیقت هم 

12

همین است- و ما نیز گفتار اآنها را تأیید می کنیم و تو می دانی 
كه شهادت ما قابل اعتماد است.
خاتمه

 مطالب زیادی هست كه باید برای تو بنویسم، اّما نمی خواهم 
13

 امیدوارم تو را خیلی 
اآن را با قلم و مركب روی كاغذ بیاورم. 14

 صلح و اآرامش از 
زود ببینم و روبـــه رو با هم صحبت كنیم. 15

اآن تو باد. دوستانت سلام می رســـانند، به یکایک دوستان ما 
سلام برسان. 

سوم یوحنا 1   



2291

مقّدمه

 از طرف یهودا، غلام عیســـی مسیح و برادر یعقوب به 1
برگزیدگانی كه محبوب خدای پدر هستند و در عیسی 
 رحمت و اآرامش و محّبت در میان 

مسیح محفوظ می باشند. 2
شما روز افزون باد.

معّلمان دروغین

 ای دوستان عزیز، بسیار مشتاق بودم دربارۀ نجاتی كه همۀ 
3

ما با هم در اآن شریک می باشیم به شـــما بنویسم، اّما ناگهان 
احساس كردم كه باید شما را تشویق كنم تا از ایمانی كه خدا 
یک بار برای همیشه به مقّدســـین خود عطا كرده است، دفاع 
 زیرا عّده ای مخفیانه به میان ما راه یافته اند. این اشخاص 

نمایید. 4
خداناشناس، فیض خدای ما را بهانه ای برای فساد اخلاقی خود 
قرار می دهند و یگانه مولا و خداوند ما، مسیح را منكر می شوند. 
کتاب مقّدس مّدتها پیش محکومّیت اآنها را پیش بینی كرده بود 
 اگرچه شما این حقیقت را خوب 

و اآن امروز واقع شده است. 5
می دانید، باز هم می خواهم یاداآور شوم كه خداوند با وجود اآنكه 

 برای بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

نامۀ یهودا
معّرفى کتاب

نامۀ یهودا به خاطر هشدار در مورد معلّمان دروغین كه اّدعا 
می كردند ایماندار هستند، نوشته شده است. در این نامۀ كوتاه 
كه شباهت به نامۀ دوم پطرس دارد، نویسنده، خوانندگان را 
به استقامت و پایداری در ایمانی كه یک بار به مقّدسین سپرده 

شده است، تشویق می نماید.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه2-1
شخصیّت،تعالیمومحکومیّتمعلّماندروغین16-3

توصیهبهحفظایمان23-17
دعایفیض25-24
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قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون اآورد، بعدها اآن كسانی 
 همچنین خدا فرشتگانی 

را كه ایمان نداشتند، نابود ساخت. 6
را كه مقام والای خود را حفظ نكردند و مكان اصلی خود را 
ترک نمودند، تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته 
 همین طور شهرهای 

است تا در روز داوری محكوم شـــوند. 7
سدوم و غموره و شهرهای مجاور اآنها كه خود را به زناكاری 
و انحرافات جنسی تسلیم كردند و اكنون به عنوان عبرت در 
 وضع این اشخاص هم امروز 

اآتش جاودانی مجازات می شوند. 8
همین طور است. رؤیاها و خوابهایی می بینند كه اآنها را به اآلوده 
ساختن بدنهایشان وادار می کند. هیچ یک از مراجع قدرت را 
 در حالتی 

قبول ندارند و به موجودات سماوی اهانت می کنند. 9
كه حتّی میكائیل، رئیس فرشتگان، وقتی بر سر نعش موسی با 
ابلیس مجادله می کرد، جرأت نداشت او را با اهانت محكوم 
 ولی 

سازد، بلكه فقط گفت: »خداوند تو را سرزنش كند.« 10
این اشخاص امروز به اآنچه كه نمی فهمند اهانت می کنند و اآن 
چیزهایی كه اآنها مثل حیوانـــات از روی غریزه درک می کنند، 
 وای به حال 

چیزهایی است كه باعث هلاكت اآنها می شود. 11
اآنها، زیرا همان راهی را در پیش گرفته اند كه »قائن« پیمود و مانند 
»بلعام« برای سود خود راه غلط را دنبال کرده  و مانند »قورح« 
 اینها 

كه علیه موسی طغیان كرد، یاغی شده و از بین رفته اند. 12
مجالس اُنس شما را اآلوده می سازند، زیرا با بی شرمی می خورند 
و می نوشند و فقط در فكر خود هستند. اآنها ابرهای بی بارانی 
هستند كه از برابر باد رانده می شوند. درختهایی هستند كه در 
هیچ فصلی میوه نمی دهند و از ریشه كنده شده و کاملاً مرده اند. 
 اآنها مانند امواج متلاطم دریا هستند و کارهای شرم اآورشان 

13

مانند كفهای كثیفی ظاهر می شود و مانند ستارگان سرگردانی 
 »خنوخ« 

هستند كه تاریكی دوزخ تا به ابد در انتظار اآنهاست. 14
كه نسل هفتم بعد از اآدم بود، پیشگویی كرده گفت: »ببینید، 
 تا بر همۀ 

خداوند با دهها هزار نفر از مقّدســـین خود می اآید 15
اآدمیان داوری كند و انسانهای شریری را كه از روی شرارت، 
دست به کارهای شریرانه زده اند و همۀ سخنان سختی را كه 
گناهكاران خداناشناس به ضد خدا گفته اند، محكوم سازد.« 
 این اشخاص همیشه غرغر و شكایت كرده و از شهوات خویش 

16

پیروی می نمایند. كلمات زیبا و گزاف از دهانشان جاری است 
و برای سود و منفعت خود از دیگران تعریف می کنند.

یهودا 1   
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اخطارها و دستورات

 و اّما شما ای عزیزان، باید سخنانی را كه رسولان خداوند 
17

 زیرا اآنها به شما 
ما عیسی مسیح گفته اند به یاد داشته باشید، 18

گفته بودند كه در زمان اآخر افرادی می اآیند كه شما و ایمانتان 
را مسخره خواهند كرد و فقط از شهوات شریرانۀ خود پیروی 
 ایشـــان مردمانی نفســـانی هســـتند كه تفرقه 

خواهند نمود. 19
 ای عزیزان، شما باید در 

می اندازند و از روح خدا محرومند. 20
ایمان بسیار مقّدستان، ثابت باشید و در اآن پیشرفت كنید. با 
 و شما كه منتظر خداوند ما 

هدایت روح القدس دعا نمایید، 21
عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود، حیات جاودان به 
 نسبت 

شما عنایت فرماید، خود را در محّبت خدا نگاه دارید. 22
 كسانی را كه 

به اآنها كه شک و تردید دارند، دلسوز باشید. 23
به اآتش افتاده اند بیرون اآورید و نجات بخشید، نسبت به دیگران 
هم دلسوز باشید و هم از اآنان بترسید، اّما حتّی از لباسهایشان 

كه با شهوات گناه اآلوده شده است نیز متنّفر باشید.
دعاى شکرگزارى

 اكنون بر اآن کســـی که قادر است شـــما را از لغزش نگاه 
24

دارد و شما را بی عیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد، 
 یعنی بر خدای یكتا كه به وسیلۀ عیسی مسیح خداوند ما، 

25

ما را نجات داده است، جلال و عظمت، قّوت و قدرت باد، 
از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد، اآمین. 

یهودا 1   
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مکاشفۀ یوحناى رسول
شماره فصل هاى این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه، شماره فصل های این کتاب 
در این صفحه گنجانده شده است. برای مطالعۀ هر فصل یا 
روی اآن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید. برای 
بازگشت به ابتدای کتاب مقّدس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

باشد که نور کلام خدا دلهای شما را منّور و زندگی تان را 
از برکت سرشار نماید.
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مکاشفۀ یوحناى رسول
معّرفى کتاب

مكاشـــفۀ یوحنا در زمانی نوشته شد كه مســـیحیان به خاطر 
ایمانشان به عیسی مسیح به عنوان خداوند، تحت اآزار و شكنجه 
بودند. مقصود اصلی نویسنده این است كه به خوانندگان خود 
امید ببخشد و اآنها را تشویق كند كه در زمان سختی و شكنجه 

در ایمان خود وفادار باشند.
بیشتر قســـمت های این كتاب، مكاشفات و رؤیاهایی است 
كه به طور استعاره و با زبان اشـــاره بیان شده و مسیحیان اآن 
زمان، اآن را خوب می فهمیدنـــد ولی برای دیگران به صورت 

رمز بود.
صحنه های مكاشـــفات و رؤیاهای این كتاب همچون یک 
ســـمفونی به دفعات مختلف و به صورتهـــای گوناگون تكرار 
و تكرار می شـــوند. هرچند نظریات مختلفی در مورد شرح و 
تفسیر این كتاب وجود دارد، ولی اآهنگ اصلی كتاب اآشكار 
است و اآن این است كه خدا سرانجام از طریق عیسی مسیح 
بر تمام دشمنان و شیطان پیروز خواهد شد و كسانی را كه به 
او وفادار بوده اند، در اآســـمانی جدید و زمینی جدید بركت و 

پاداش خواهد داد.
تقسیم بندى کتاب

مقّدمه8-1:1
رؤیایاّولیهونامههاییبههفتکلیسا22:3-9:1

طومارباهفتمهر1:8-1:4
هفتشیپور19:11-2:8

اژدهاودوحیوانوحشی18:13-1:12
رؤیاهایگوناگون8:15-1:14
هفتجامغضبخدا21-1:16

سقوطبابل،شکستحیوانوحشی،نبیدروغین
وشیطان10:20-1:17
داورینهایی15-11:20

آسمانجدید،زمینجدیدواورشلیمجدید
5:22-1:21

خاتمه21-6:22
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 این مكاشـــفه ای اســـت كه خدا به عیسی مسیح داده 1
است تا اآنچه را كه باید بزودی رخ دهد، به بندگانش 
نشان دهد. او فرشتۀ خود را به نزد بندۀ خویش یوحنا فرستاد، 
 تا این چیزها را به او نشـــان دهد. یوحنا با بیان اآنچه شنیده 

2

و دیده اســـت به حقانّیت كلام خدا و شهادت عیسی مسیح 
 و خوشـــا به حال کسی که این را می خواند 

گواهی می دهد. 3
و کسانی که به كلمات این نبّوت گوش می دهند و طبق اآنچه 
در اآن نوشته شده است، عمل می كنند. زیرا بزودی همۀ این 

چیزها به وقوع خواهد پیوست.
درود به کلیساهاى هفت گانه

 از طرف یوحنا تقدیم به هفت كلیسای استان اآسیا:
4

فیض و سلامتی از جانب خدا، او  که هست، بود و خواهد 
اآمد و از جانب هفت روح كه در پیشـــگاه تخت پادشاهی او 
 و از جانب عیسی مسیح، اآن شاهد امین، اآن نخستزاده 

هستند. 5
از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین به شما فیض و اآرامش باد. 
او ما را دوســـت دارد و با خون خود مـــا را از گناهانمان اآزاد 
 و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان كاهنان، خدا 

گردانید. 6
یعنی پدر او را خدمت كنیم. او را تا به ابد جلال و قدرت باد، 
 ببین او با ابرها می اآید! همه و از جمله اآن کسانی که به 

اآمین. 7
او نیزه زدند، او را خواهند دید و همۀ اقوام جهان به خاطر او 

سوگواری خواهند كرد. اآری، چنین خواهد شد! اآمین.
 خداوند خدا می گوید: »من الف و یاء هستم، خداوند متعال 

8

كه بود و هست و خواهد اآمد.«
ظهور مسیح

 من یوحنا، برادر شما، كه در اتّحاد با عیسی در رنج و در 
9

پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظۀ كلام 
خدا و شهادت به عیسی در جزیره ای به نام پاتموس مقیم بودم. 
 اآن روز، روز خداوند بود و روح القدس مرا فراگرفت، در اآن  

10

حال، از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم 
 كه به من گفت: »اآنچه را كه می بینی در كتابی بنویس و به 

11

این هفت كلیسا، یعنی كلیساهای: افسس، اسمیرنا، پرغامس، 
طیاتیرا، سارد، فیلادلفیا، و لائودیکیه بفرست.«

 برگشتم تا ببینم كیست كه با من سخن می گوید و وقتی 
12

 در میان چراغپایه ها 
برگشـــتم، هفت چراغپایۀ زّرین دیدم. 13

كسی شبیه انسان بود كه ردای بلندی بر تن داشت و زِرِه زّرینی 

مکاشفۀ یوحنا 1 
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 موهای او مثل پشم یا برف سفید بود 
به دور سینه اش بود. 14

 پاهایش مثل برنزی كه 
و چشمانش مثل اآتش می درخشـــید. 15

در كوره گداخته و سپس شّفاف شده باشد، درخشان بود و 
 او در دست راست خود، هفت 

صدایش مانند صدای اآبشار. 16
ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دو َدم بیرون می اآمد و 
 وقتی او را دیدم 

چهره اش مانند خورشید نیمروز می درخشید. 17
مثل مرده پیش پای او افتادم، اّما او دست راست خود را بر من 
 من زنده 

گذاشت و گفت: »نترس، من اول و اآخر هستم. 18
بودم و مردم و اكنون تا به ابد زنده هســـتم و كلیدهای مرگ 
 اآنچه را می بینی بنویس، 

و جهان مردگان را در دست دارم. 19
 مفهوم و 

اآنچه كه اكنون هست و بعد از این اتّفاق می افتد. 20
مقصود اآن هفت ستاره ای كه در دست راست من دیدی و اآن 
هفت چراغپایه زّرین این است. اآن هفت ستاره فرشتگان هفت 

كلیسا و اآن هفت چراغپایه، هفت كلیسا می باشند.
پیام به کلیساى افسس

 »به فرشته كلیسای افسس بنویس:2  
»این است ســـخنان اآن کســـی که هفت ستاره را به 
دست راست خود دارد و در میان هفت چراغپایۀ زّرین گردش 
 من کارها، رنجها، و بردباری تو را می دانم. می دانم 

می کند. 2
كه نمی توانی افراد شـــریر را تحّمل كنی. تو اآنانی را كه اّدعا 
می کنند رسول هستند ولی نیستند، امتحان کرده ای و دریافته ای 
 تو بردبار هستی. به خاطر من در مقابل 

كه دورغگو هستند. 3
 اّما این شكایت 

شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. 4
را از تو دارم: عشق و علاقۀ نخستین خود را از دست داده ای. 
 به یاد داشته باش كه از چه مقام بلندی سقوط کرده ای، توبه 

5

كن و مثل گذشـــته عمل نما و اگر توبه نكنی نـــزد تو می اآیم 
 البتّه باید بگویم: تو 

و چراغپایه ات را از جایش بر مـــی دارم. 6
این ُحسن را هم داری كه مثل من از کارهای نقولاویان متنّفر 
 ای کسانی که گوش دارید، به اآنچه كه روح به كلیساها 

هستی. 7
می گوید گوش دهید! به کسی که پیروز شود اجازه می دهم از 

درخت زندگانی كه در باغ خدا می روید، بخورد.
پیام به کلیساى اسمیرنا

 »به فرشتۀ كلیسای اسمیرنا بنویس:
8

»این است سخنان اآن اول و اآخر، اآن کس كه ُمرد و زنده شد: 
 من از عذاب و فقر تو اآگاه هســـتم ولی با وجود این، توانگر 

9
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هستی! می دانم اآن کسانی که اّدعا می کنند یهودی هستند ولی 
 از 

نیستند، چطور به تو افترا می زنند. اآنان جماعت شیطانند! 10
رنجی كه به شما روی می اآورد، نترسید. البتّه ابلیس بعضی از 
شما را به زندان خواهد افكند تا شما را بیازماید و به مّدت ده 
روز رنج خواهید كشید ولی تا َدم مرگ وفادار بمانید و من به 

شما تاج حیات را خواهم بخشید.
 »ای  کســـانی  که گوش دارید به اآنچه كه روح به كلیساها 

11

می گوید گوش دهید! کسی که پیروز شود، عذاب مرگ دوم 
را نخواهد چشید.

پیام به کلیساى پرغامس

 »به فرشتۀ كلیسای پرغامس بنویس:
12

»این است سخنان اآن کسی که صاحب اآن شمشیر تیز دو َدم 
 می دانم تو در كجا به سر می بری، تخت شیطان در 

است. 13
اآنجا قرار دارد و من می دانم ایمانی كه به من داری كم نشده 
اســـت. تو حتّی در اآن زمان كه اآنتیپاس، شـــاهد امین من در 
شهر تو یعنی در خانۀ شیطان شهید شد، ایمانت را از دست 
 اّما از تو چند شكایت دارم: در پرغامس عّده ای با 

ندادی. 14
تو هستند كه به تعالیم بلعام چسبیده اند. بلعام به بالاق تعلیم 
داد كه چگونه قوم اســـرائیل را از راه راست منحرف سازد و 
اآنان را تشـــویق كرد كه خوراكی را بخورند كه به ُبتها تقدیم 
 و همچنین عّده ای هستند 

شده بود و مرتكب زنا بشـــوند. 15
 پس توبه كن! اگر 

كـــه از تعلیم نقولاویان پیروی می کننـــد. 16
توبه نكنی بزودی نزد تو خواهم اآمد و با شمشیری كه از دهانم 

بیرون می اآید، با اآنان جنگ خواهم كرد.
 »ای کسانی که گوش دارید، اآنچه را كه روح به كلیساها 

17

می گوید بشنوید!
»به کسی که پیروز شـــود، نان مرموز الهی خواهم داد و نیز 
به او سنگ سفیدی می دهم و بر اآن سنگ، نام تازه ای نوشته 
خواهد بود كه هیچ کس معنـــی اآن را نخواهد فهمید مگر اآن 

کسی که اآن را می گیرد.
پیام به کلیساى طیاتیرا

 »به فرشتۀ كلیسای طیاتیرا بنویس:
18

»این است سخنان پسر خدا كه چشمانش مانند اآتش می درخشد 
 از کارها، محّبت 

و پاهایش مثل برنز شّفاف درخشان است. 19
و وفاداری، خدمت نیکو و بردباری تو اآگاه هستم و می دانم كه 
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 و اّما از تو شكایتی 
اكنون کارهای تو از گذشته بهتر است. 20

دارم: تو ایزابل را اآزاد گذاشته ای. ایزابل، زنی كه اّدعا می کند 
نبّیه اســـت و با تعلیم خود، بندگان مرا گمراه می کند تا اآنها 
مرتكب زنا و خوردن خوراکهایی شوند كه به ُبتها تقدیم شده 
 به او ُمهلت داده ام كه توبه كند ولی او نمی خواهد 

اســـت. 21
 بدان كه من او را گرفتار 

دست از زناکاری های خود بردارد. 22
بسترش خواهم ساخت و عاشـــقانش را كه با او زنا کرده اند، 
همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم كرد، مگر اینکه 
 و فرزندانش 

از اآن كارهایی كه با او كرده  بودند، توبه كنند 23
را به قتل خواهم رسانید. با این كارها، همۀ كلیساها خواهند 
فهمید كه من افكار و نّیت های انسان را می اآزمایم و به هر یک 

از شما بر طبق کارهایش جزا خواهم داد.
 »اكنون روی سخن من با بقّیۀ شما در طیاتیراست كه این 

24

تعالیم را نپذیرفته اید؛ اآنچه را كه اآنان اسرار مخصوص شیطان 
می خوانند، نیاموخته اید. من نمی خواهم بار بیشـــتری بر شما 
 فقط می خواهم اآنچه را دارید تا زمانی که من 

تحمیل كنم. 25
 به کسی که پیروز شود و در انجام 

می اآیم، محكم نگاه دارید. 26
ارادۀ من تا به اآخر استقامت نشان دهد قدرت خواهم داد تا بر 
 او با عصای اآهنین بر اآنان فرمان 

تمام ملل حكمرانی كند. 27
خواهد راند و اآنان را مثل ظروف ســـفالین ُخرد خواهد كرد. 
او تمام این كارها را با قدرتی كه من از پدر دریافت کرده ام، 
 و همچنین ســـتارۀ صبح را به او خواهم 

انجام خواهد داد. 28
بخشید.

 »ای کسانی که گوش دارید، اآنچه را كه روح به كلیساها 
29

می گوید، بشنوید!
پیام به کلیساى سارد

 »به فرشتۀ كلیسای سارد بنویس:3  
»این است سخنان اآن کســـی که دارای هفت روح 
خدا و هفت ستاره است. کارهای تو را می دانم و اگرچه همه 
 بیدار شو و اآن چیزهایی 

می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. 2
را كه باقی مانده و نزدیک است از بین برود، تقویت كن، زیرا 
من هیچ یک از كارهایی كه پسندیدۀ خداست، در تو نیافته ام. 
 پس اآنچه را كه اآموخته و شنیده ای به یاد اآور و اآن را محكم 

3

نگاه دار و توبه كن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو 
 اّما چند 

خواهم اآمد و تو لحظۀ اآمدن مرا نخواهی دانســـت. 4
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نفر در سارد داری كه لباسهای خود را نیالوده اند. اآنان در لباس 
 کسی که 

سفید با من راه خواهند رفت زیرا مستحق اآن هستند. 5
پیروز شود، به لباس سفید ملّبس خواهد شد و نامش را هرگز 
از كتاب حیات حذف نخواهم كرد و در پیشگاه پدر خود و 

فرشتگان، او را از اآن خود خواهم دانست.
 »ای کسانی که گوش دارید، اآنچه را كه روح به كلیساها 

6

می گوید بشنوید!
پیام به کلیساى فیالدلفیا

 »به فرشتۀ كلیسای فیلادلفیا بنویس:
7

»این است سخنان اآن قّدوس و صادق كه كلید داوود را به 
دست دارد. دری را كه او بگشاید نمی توان بست و هر دری را 
 من کارهای تو را می دانم و دری 

كه او ببندد نمی توان گشود. 8
گشـــوده پیش روی تو قرار داده ام كه هیچ کس نمی تواند اآن را 
ببندد؛ زیرا با اینکه قدرت تو كم است، تعلیم مرا نگاه داشته ای 
 توّجه كن! این است كاری كه من 

و نام مرا انكار نكرده ای. 9
خواهم كرد: اآنانی را كه از جماعت شیطان هستند و اّدعای 
یهودیّت می کنند، ولی نیستند و دروغ می گویند، خواهم اآورد و 
پیش پای تو خواهم افكند و اآنان خواهند دانست كه تو محبوب 
 زیرا مطابق تعالیم من رفتار كردی و نسبت به من 

من هستی، 10
وفادار ماندی. من نیز تو را از اآزمایش سختی كه قرار است بر 
تمامی جهان واقع شود و ساكنانش را بیازماید، حفظ خواهم 
 بزودی می اآیم، اآنچه را داری محكم نگه دار و نگذار 

كـــرد. 11
 من كسی را كه پیروز گردد، مثل 

كســـی تاج تو را برباید. 12
ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت، او هرگز از 
اآنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت. 
من نام شهر خدا، یعنی اآن اورشلیم تازه ای را كه از اآسمان و 
از جانب خـــدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را 

بر او خواهم نوشت.
 »ای کسانی که گوش دارید، اآنچه را كه روح به كلیساها 

13

می گوید، بشنوید!
پیام به کلیساى الئودیکیه

 »به فرشتۀ كلیسای لائودیکیه بنویس:
14

»این است سخنان »اآمین«، اآن شاهد امین و راستین و نخستین 
 من از همۀ کارهای تو اآگاه هستم و 

منشاء تمام خلقت خدا. 15
می دانم كه تو نه گرم هستی و نه سرد. ای كاش گرم بودی و 
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 اّما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، 
یا سرد. 16

 زیرا می گویی: 'دولتمند 
تو را از دهان خود قی خواهم كرد 17

هستم و ثروت جمع کرده ام و محتاج به چیزی نیستم.' اگرچه 
ایـــن را نمی دانی، با این وجود، تو بیچاره و بدبخت و بینوا و 
 به تو نصیحت می کنم، طلایی را كه در 

كور و عریان هستی. 18
اآتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند و 
لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و 
 همۀ كسانی 

مرحمی بخر و به چشمان خویش بمال تا ببینی. 19
را كه دوست می دارم، سرزنش می کنم و تأدیب می نمایم پس 
 من پشـــت در ایستاده در را می كوبم 

غیور باش و توبه كن. 20
اگر كسی صدای مرا بشنود و در را باز كند، وارد می شوم و 
 به اآن کسی که پیروز 

با او شام خواهم خورد و او نیز با من. 21
گردد، جایی در روی تخت خود خواهم بخشـــید، همان طور 

كه من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم.
 »ای کسانی که گوش دارید، اآنچه را كه روح به كلیساها 

22

می گوید، بشنوید!«
پرستش در عالم باال

 پـــس از اآن نگاه كردم و در اآســـمان دری گشـــاده 4  
دیدم و همان صدایی كه من در اآغاز شـــنیده بودم، 
مانند شـــیپوری به من  گفت: »بالا بیا، من اآنچه را كه باید 
 روح خدا 

بعد از این ُرخ دهد به تو نشـــان خواهـــم داد.« 2
مرا فراگرفت و دیدم كه در اآســـمان تختی قرار داشـــت و بر 
 كه مانند یشم و عقیق 

روی اآن تخت كســـی نشســـته بود 3
می درخشـــید و در گرداگـــرد تخـــت رنگین كمانـــی بود، به 
 در پیرامون این تخت بیســـت و چهار 

درخشـــندگی ُزمّرد. 4
تخت دیگر بود و روی اآنها بیست و چهار پیر نشسته بودند. 
 از اآن 

اآنها لباس ســـفید به تن و تاج زّرین بر سر داشـــتند. 5
تخت برق ســـاطع می شد و غّرش و رعد شنیده می شد. در 
جلوی تخت، هفت مشـــعل سوزان می سوخت. اینها هفت 
 و همچنین در برابر تخت چیزی كه مانند 

روح خدا هستند. 6
دریای شیشه یا بلور بود دیده می شد. در اطراف و در چهار 
گوشـــۀ تخت، چهار حیوان قرار داشـــت كه بدن اآنها از هر 
 حیوان اول مانند شـــیر بود، دومی 

طرف پر از چشـــم بود. 7
مانند گوساله، سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و 
 هر یک از این چهار 

چهارمی مانند عقابی پر گشـــوده بود. 8
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حیوان شـــش بال داشت و بدن اآنها از هر طرف پر از چشم 
بود و شـــب و روز دایماً می گفتند:

»قّدوس، قّدوس، قّدوس، خداوند، خدای قادر مطلق
كه بود و هست و خواهد اآمد.«

 هر وقت این حیوانات اآن تخت نشین را كه تا ابد زنده است، 
9

 اآن بیست و چهار پیر در 
تجلیل و تكریم و تمجید می کنند، 10

برابر تخت نشـــین كه تا ابد زنده است سجده می کنند و او را 
می پرســـتند و تاجهای خود را در جلوی تخت او می اندازند و 

فریاد می زنند:
»ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای  11  

كه صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی،
زیرا تو همه چیز را اآفریدی

و به ارادۀ تو، اآنها هستی و حیات یافتند.«
بّره و طومار

 اآنگاه دیدم كه تخت نشین، طوماری در دست راست 5  
دارد كه هر دو طرف اآن نوشته شده و با هفت ُمهر، 
 و فرشتۀ نیرومندی را دیدم كه با صدای 

ُمهر و موم شده بود. 2
بلند می گفت: »چه کسی شایسته است كه طومار را بگشاید 
 اّما هیچ کس در اآسمان یا روی زمین 

و ُمهرهایش را بردارد؟« 3
و یا زیر زمین قادر نبود كه طومار را بگشاید و یا به داخل اآن 
 من زارزار می گریستم، زیرا كسی یافت نشد كه 

نگاه كند. 4
شایستۀ اآن باشـــد که طومار را بگشاید و یا به داخل اآن نگاه 
 اآنـــگاه یكی از پیران به من گفت: »گریه مكن زیرا اآن 

كند. 5
شیر، شـــیری كه از طایفۀ یهودا و نهالی از نسل داوود است، 
پیروز شده و او حق گشـــودن طومار و برداشتن هفت ُمهر اآن 

را دارد.«
 اآنگاه دیدم كه در وسط همان تخت و در میان اآن حیوانات و 

6

پیران، بّره ای ایستاده بود كه علامت بّرۀ قربانی شده را داشت. 
اآن بّره دارای هفت شـــاخ و هفت چشم بود. هفت چشمی 
كه هفت روح خدا هستند و به همۀ جهان فرستاده شده اند. 
 بّره جلو اآمد و طومار را از دست راست تخت نشین گرفت. 

7

 همین که او اآن را گرفت اآن چهار حیوان و بیســـت و چهار 
8

پیر، پیش بّره سجده كردند. پیران به یک دست چنگ داشتند 
و به دست دیگر جامهای زّرین پر از ُبخور كه نشانۀ دعاهای 

 اآنها سرود تازه ای می سراییدند:
مقّدسین است. 9
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»تو  شایسته ای كه، طومار را بگیری،
و ُمهرهایش را بگشایی،

زیرا تو كشته شدی و با خون خود مردمان را از هر 
طایفه و زبان،

از هر ملّت و اّمت، برای خدا خریدی.
تو اآنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان كاهنان،  10  

خدای ما را خدمت كنند و اآنها بر زمین فرمانروایی 
خواهند كرد.«

 اآنـــگاه نگاه كردم و صدای فرشـــتگان بی شـــماری را كه 
11

صدها هزار و هزاران هزار بودند، شـــنیدم. اآنها در اطراف اآن 
 و با صدای بلند 

تخت و حیوانات و پیران ایســـتاده بودنـــد 12
فریاد می زدند:

»بّرۀ قربانی شده شایسته است
تا قدرت و ثروت، حكمت و توانایی،

حرمت و جلال و تمجید بیاید.«

 اآنگاه شنیدم كه همۀ موجودات اآسمان و زمین و زیر زمین و 
13

دریا و هرچه در اآنهاست فریاد می کردند:
»ستایش و عّزت، جلال و قدرت،

از اآن كسی باد كه بر تخت می نشیند
و تا به ابد از اآن بّره باد!«

 و اآن چهار حیوان گفتند »اآمین!« و پیران سجده نموده، او 
14

را پرستش كردند.
شکستن ُمهرها

 در اآن هنگام كه بّره، نخســـتین ُمهر از اآن هفت ُمهر 6  
را شكســـت، من ناظر بودم و شـــنیدم كه یكی از اآن 
 و ناگهان اسب 

حیوانات با صدایش مانند رعد می گوید: »بیا!« 2
سفیدی دیدم كه سوار اآن كمانی به دست داشت و تاجی به 

او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد.
 وقتی بّره، دومین ُمهر را گشـــود، شـــنیدم که حیوان دوم 

3

 و اســـب دیگری كه ســـرخ رنگ بود، بیرون 
گفت: »بیا!« 4

اآمد و به ســـوار اآن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین 
بردارد تا انسانها همدیگر را بكشند و همچنین به او شمشیر 

بزرگی داده شـــد.
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 وقتی بّره، ســـومین ُمهر را گشـــود، شنیدم كه حیوان سوم 
5

گفت: »بیا!« اآنگاه نگاه كردم و اســـب سیاهی را دیدم، كه 
 و صدایی از میان اآن حیوانات 

سوارش ترازویی به دست داشت 6
به گوشم رســـید كه می گفت: »قیمت یک پیمانه گندم و یا 
سه پیمانه جو، مزد یک روز كار خواهد بود. به روغن زیتون 

و شراب اآسیبی مرسان.«
 زمانی که او چهارمین ُمهر را گشود، صدای حیوان چهارم 

7

 وقتی به اآنجا نگاه كردم، اسب 
را شـــنیدم كه  گفت: »بیا!« 8

رنگ پریده ای را دیدم كه نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان 
به دنبالش می اآمد. به او قدرتی داده شـــد تا یک چهارم زمین 
را با شمشـــیر و گرسنگی و امراض ُمهلک و حیوانات وحشی 

از بین ببرد.
 وقتی پنجمین ُمهر را گشود، در زیر قربانگاه ارواح كسانی 

9

را دیدم كه به خاطـــر كلام خدا و اعتراف ایمان خود شـــهید 
 اآنها با صدای بلند فریـــاد زدند: »ای خداوند 

شـــده بودند. 10
قّدوس و راستین، تا به كی بر ساكنین زمین داوری نمی کنی و 
 به هر یک از اآنها ردای 

انتقام خون ما را از اآنها نمی گیری؟« 11
ســـفیدی دادند و به اآنها گفته شد كه اندكی دیگر بیارامند تا 
تعداد همقطاران و ایمانداران كه می باید مثل اآنان كشته شوند، 

كامل گردد.
 اآنگاه وقتی بّره، ششـــمین ُمهر را گشود، دیدم كه زمین 

12

لرزۀ شدیدی رخ داد. خورشید مانند پلاسی سیاه گشت، ماه 
 ستارگان اآسمان مانند انجیرهایی 

کاملاً مثل خون، سرخ شد. 13
 اآســـمان مانند 

كه از تندباد به زمین می ریزند، فرو ریختند. 14
طومار درهم پیچیده ای ناپدید شـــد و همۀ کوهها و جزیره ها 
 و پادشاهان و فرمانروایان زمین، 

از جای خود منتقل شدند 15
سرلشـــکران و توانگران، زورمندان و همۀ انســـانها چه برده 
و چه اآزاد، خود را در غارهـــا و در میان صخره های كوهها 
 و به كوه و صخره ها  گفتند: »به روی ما 

پنهان ســـاختند. 16
بیفتید و ما را از چهرۀ تخت نشـــین و از خشم و غضب بّره 
 زیرا روز عظیم خشـــم اآنها رسیده است، چه 

پنهان كنید، 17
كســـی می تواند اآن روز را تحّمل كند؟«
144000 اسرائیلى

 بعد از این چهار فرشته را دیدم كه در چهار گوشۀ زمین 7  
مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را می گرفتند تا 
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 و فرشتۀ 
دیگر بادی بر دریا و خشكی و یا هیچ درختی نوزد. 2

دیگری را دیدم كه از مشرق برمی  خاست و ُمهر خدای زنده را 
در دست داشت و با صدای بلند به اآن چهار فرشته كه قدرت 
 »تا اآن 

یافته بودند به خشـــكی و دریا اآسیب رسانند، گفت: 3
زمان كه ما ُمهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به 
 و شنیدم كه تعداد 

دریا و خشكی و یا درختان اآسیبی نرسانید.« 4
کسانی که از همۀ طایفه های بنی اسرائیل نشانۀ ُمهر را دریافت 
 دوازده هزار از 

داشته بودند یكصد و چهل و چهار هزار بود. 5
طایفۀ یهودا، دوازده هزار از طایفۀ رئوبین، دوازده هزار از طایفۀ 
 دوازده هزار از طایفۀ اشیر، دوازده هزار از طایفۀ نفتالی، 

جاد، 6
 دوازده هزار از طایفۀ شمعون، 

دوازده هزار از طایفۀ منســـی، 7
دوازده هزار از طایفـــۀ لاوی، دوازده هزار از طایفۀ یســـاكار، 
 دوازده هزار از طایفۀ زبولون، دوازده هزار از طایفۀ یوسف و 

8

دوازده هزار از طایفۀ بنیامین.
جمعّیت بزرگ از تمام مّلتها

 بعـــد از این نگاه كردم و گروه كثیری را دیدم كه کســـی 
9

قادر به شمارش اآنها نبود. از همۀ ملل و همۀ قبایل و اّمتها و 
زبانها در جلوی تخت و در مقابل بّره ایستاده بودند. اآنها لباس 
 و با هم 

سفیدی به تن داشتند و شاخۀ نخل در دستشان بود 10
فریاد می زدند: »نجات ما از جانب خدایی است كه بر تخت 
 و همۀ فرشتگانی كه در 

می نشیند و از جانب بّره اســـت.« 11
پیرامون تخت بودند، همراه با پیران و اآن چهار حیوان در جلوی 
 اآنها 

تخت، چهره بر زمین نهاده و خدا را عبـــادت كردند. 12
می گفتند: »اآمین! حمد و جلال و حكمت، سپاس و حرمت، 

قدرت و قّوت از اآن خدای ما باد تا به ابد! اآمین.«
 اآنگاه یكـــی از اآن پیران به من خطاب كرده گفت: »این 

13

مردان سفیدپوش چه کسانی هستند و اهل كجایند؟«
 من پاسخ دادم: »ای اآقای من، تو باید بدانی.«

14

ســـپس به من گفت: »اینها كسانی هستند كه از اآن عذاب 
سخت گذشته اند، رداهای خود را شسته و در خون بّره سفید 
 به این سبب اآنها در برابر تخت خدا هستند و او 

کرده اند. 15
را شـــب و روز در معبدش خدمت می کنند و اآنان در سایۀ اآن 
 اآنان دیگر احســـاس گرسنگی یا 

تخت نشـــین خواهند بود. 16
تشنگی نخواهند كرد. خورشـــید و یا هیچ گرمای سوزانی به 
 زیرا اآن بّره كه در مركز تخت 

اآنها اآسیبی نخواهد رســـانید. 17
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است، شبان اآنان خواهد بود و اآنان را به چشمه های اآب حیات 
هدایت خواهد كرد و خدا همۀ اشکها را از چشمان اآنان پاک 

خواهد كرد.«
ُمهر هفتم

 هنگامی کـــه بّره، هفتمین ُمهر را گشـــود نزدیک نیم 8  
 و من دیدم كه 

ساعت در اآسمان سكوت برقرار بود 2
هفت شـــیپور به هفت فرشته ای كه در پیشـــگاه خدا ایستاده 

بودند، داده شد.
 در این وقت فرشـــته ای دیگر اآمد و پیش قربانگاه ایستاد. 

3

او عودسوز زّرینی به دست داشت و مقدار زیادی ُبخور به او 
داده شد تا به همراه دعاهای همۀ مقّدسین، بر قربانگاه زّرین 
 دود ُبخور از دســـت اآن فرشـــته 

جلوی تخت تقدیم نماید. 4
 فرشته، 

همراه با دعاهای مقّدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. 5
عودسوز را برداشـــته، اآن را از اآتش قربانگاه ُپر ساخت و اآن 
را بـــه روی زمین افكند. اآنگاه رعد و بـــرق و صدای مهیبی 

برخاســـت و زمین لرزید.
نواختن شیپورها

 هفت فرشـــته ای كه هفت شـــیپور به دست داشتند، اآماده 
6

شدند تا در اآنها بدمند.
 اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و اآتش اآمیخته با 

7

خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت، یک سوم زمین و یک 
سوم درختان و همۀ سبزه  ها سوختند.

 دومین فرشته در شیپور خود دمید. چیزی مانند كوهی مشتعل 
8

 و 
به دریا افكنده شد و یک ســـوم دریا به خون مبدل گردید 9

یک سوم موجودات زنده دریا ُمردند و یک سوم كشتیهای اآن 
غرق گشتند.

 ســـومین فرشـــته در شیپور خود دمید و ســـتارۀ بزرگی كه 
10

مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود، از اآسمان بر روی یک سوم 
 (نام اآن ســـتاره خاراگوش 

رودخانه ها و چشمه ســـارها افتاد. 11
بود.) یک سوم اآب به زهر مبّدل گردید و بسیاری از مردم به 

علّت اآن مردند زیرا اآب َسّمی شده بود.
 سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید. چنان ضربه ای 

12

به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد 
شد كه یک سوم اآنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک 

سوم نور شب از بین رفت.
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 اآنگاه من عقابی را دیدم كه در اآســـمان پرواز می کرد و با 
13

صدای بلند می گفت: »وای، وای، وای بر ساكنان زمین، زیرا كه 
هم اكنون سه فرشتۀ دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید.«

 در این وقت، پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من 9  
ستاره ای را دیدم كه به زمین افتاد و كلید »چاه بی انتها« 
 و با اآن كلید، چاه بی انتها را گشود و از 

به اآن ستاره داده شد 2
چاه دودی مانند دود یک كورۀ بزرگ برخاست و نور خورشید 
 اآنگاه از اآن دود ملخهایی 

و هوا از دود چاه، تیره و تار گشت. 3
بیرون اآمده، زمین را ُپر ســـاختند و به اآنان قدرتی مثل قدرت 
 و به اآنها گفته شد كه به علف زمین و گیاهان 

كژُدم داده شد 4
و درختان كاری نداشته باشند، بلكه فقط به اآدمیانی كه ُمهر 
 به اآنها اجازه داده شد 

خدا را بر خود ندارند، اآسیب برسانند. 5
این اآدمیان را به مّدت پنج ماه معّذب سازند و مانند کسانی که 
از نیش عقرب رنج می برنـــد، اآنها را عذاب دهند، ولی اجازۀ 
 در اآن زمان این مردمان اآرزوی مرگ 

كشتن اآنها را نداشتند. 6
خواهند كرد، اّما به اآرزوی خود نخواهند رسید. مشتاق مردن 

خواهند بود، ولی مرگ به سراغ اآنها نخواهد اآمد.
 این ملخها مثل اســـبان اآمادۀ نبرد بودند. بر روی ســـر اآنها 

7

چیزهایی شبیه به تاجهای زّرین قرار داشت. صورت اآنها مانند 
 موهایشان مانند موهای زنها، دندانهایی مثل 

صورت انسان بود. 8
 و سینه های اآنها را سینه پوش هایی مانند 

دندانهای شیر داشتند 9
زره های اآهنین پوشانیده بود و صدای بالهایشان مانند صدای 
 اآنها 

اسبان و اّرابه هایی بود كه به میدان جنگ هجوم می اآورند. 10
مانند عقرب، صاحب دُمهای نیشداری هستند و قدرت دارند 
 پادشاه 

با ُدم خود، مردم را به مّدت پنج ماه معّذب سازند. 11
اآنها فرشتۀ چاه بی انتهاست كه نامش به عبرانی »ابدون« و در 

یونانی »اآپولیون« (نابود كننده) می باشد.
 بلای اول به پایان رســـید، اّما دو بلای دیگر هنوز هست 

12

 اآنگاه ششـــمین فرشته در شیپور خود دمید و 
كه باید بیاید. 13

من از چهار گوشۀ قربانگاه زّرین كه در حضور خدا قرار دارد، 
 كه به فرشتۀ ششـــم كه شیپور را به دست 

صدایی شـــنیدم 14
داشـــت می گفت: »چهار فرشته ای را كه در رود بزرگ فرات 
 پس اآن چهار فرشته اآزاد شدند تا 

بسته شده اند، اآزاد سازد.« 15
یک سوم اآدمیان را بكشند. اآنان برای همین سال و ماه و روز 
 من شنیدم كه تعداد سواران اآنها 

و ساعت اآماده شده بودند. 16
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 در رؤیایی كه من دیدم، اسبان و 
دویســـت میلیون نفر بود. 17

سواران اآنها چنین بودند: سواران سینه  پوش هایی به رنگهای سرخ 
اآتشین و اآبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند 
سر شیر داشتند و از دهانشان اآتش و دود و گوگرد بیرون می اآمد. 
 این سه بلا یعنی اآتش و دود و گوگرد كه از دهانشان بیرون 

18

 قدرت اسبان در دهان و 
می اآمد، یک سوم اآدمیان را كشت. 19

ُدمهای اآنها بود. زیرا ُدمهایشان به مارهایی شباهت داشت كه 
با سر خود می گزیدند و به مردم اآزار می رسانیدند.

 بقّیۀ اآدمیان كه از این بلاها جان سالم به در بردند، از ُبتهایی 
20

كه خود ساخته بودند، دست نكشیدند و از پرستش دیوها و 
ُبتهایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده 
بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند، باز نایستادند 

 و از اآدمكشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نكردند.
21

فرشته و طومار کوچک

 اآنگاه فرشـــتۀ پـــر قدرت دیگری را كه از اآســـمان 10  
پایین می اآمد، دیدم. او با ابری پوشـــیده شـــده بود 
و رنگین كمانی به دور ســـرش بود. چهره اش مانند خورشـــید 
 در دستش 

می درخشید و ساق پاهایش مثل ستونهای اآتش بود. 2
طومار كوچک باز شـــده ای بود و پای راســـتش بر دریا و پای 
 اآنگاه فریاد بلندی مانند غّرش 

چپ او بر خشكی قرار داشت. 3
شیر براآورد و همین که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه فریاد 
 من اآماده شـــدم كه اآنچه را كه رعدهای هفتگانه 

براآوردند. 4
می گفتند بنویسم، اّما صدایی را از اآسمان شنیدم كه می گفت: 
»اآنچه را كه رعدهـــای هفتگانه گفتند، در دل خود نگه دار و 

اآن را ننویس.«
 اآنگاه دیدم فرشته ای كه به روی دریا و خشكی ایستاده بود، 

5

 و به اآن کس كه 
دست راست خود را به سوی اآسمان بلند كرد 6

تا به ابد زنده است و اآسمان و زمین و دریا و هرچه در اآنهاست 
را اآفرید، سوگند یاد كرده گفت: »دیگر تأخیری نخواهد شد! 
 بلكه در اآن روزهایی كه فرشـــتۀ هفتم شیپور خود را به صدا 

7

درمی اآورد، نقشۀ مخفی خدا انجام خواهد شد، همان طور كه 
به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود.«

 بعد همان صدایی كه من از اآسمان شنیده بودم، باز با من 
8

صحبت كرده گفت: »برو طومار باز شده را از دست فرشته ای 
كه بر دریا و خشكی ایستاده است، بگیر.«

مکاشفۀ یوحنا 9  و  10   



2309

 پـــس به ســـوی اآن فرشـــته رفتم و به او گفتـــم كه طومار 
9

كوچک را به من بدهـــد. او به من گفـــت: »اآن را بردار و 
بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل 

عســـل شـــیرین خواهد بود.«
 پس طومار كوچک را از دســـت فرشـــته گرفته، خوردم 

10

و اآن در دهان من مثل عســـل شـــیرین بود، اّما وقتی اآن را 
 به من گفتند: »باید یک بار دیگر 

خوردم، اندرونم تلخ شد. 11
این پیشـــگویی ها را دربارۀ اّمتها، ملل و زبانها و پادشاهان 

بســـیار بازگو كنی.«
دو شاهد

 بـــه من چوب بلندی كه ماننـــد چوب اندازه گیری 11  
بود، دادند و گفتنـــد: »برو معبد خدا و قربانگاه را 
 ولی با محوطۀ 

اندازه بگیر و تعداد عبادت كنندگان را بشمار 2
خارج معبد كاری نداشته باش، اآن را اندازه نگیر. زیرا به ملل 
غیر یهودی واگذار شده است و اآنان به مّدت چهل و دو ماه 
 من دو شـــاهد خود را 

شـــهر مقّدس را پایمال خواهند كرد. 3
مأمور خواهم ساخت، دو پلاس پوش كه در تمام اآن یک  هزار 

و دویست و شصت روز نبّوت خواهند كرد.«
 این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند كه 

4

 اگر كسی بخواهد به اآنها 
در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. 5

اآزاری برساند، از دهان اآنان اآتش بیرون می ریزد و دشمنانشان 
را می سوزاند، به این ترتیب هركه در پی اآزار اآنها باشد، كشته 
 این دو نفر قدرت بستن اآسمان را دارند، به طوری 

می شود. 6
که در مّدت نبّوت اآنان باران نبارد و قدرت دارند كه چشمه های 
اآب را به خون مبّدل سازند و زمین را هر زمان كه بخواهند به 

بلایی دچار سازند.
 و اآن زمان كه شهادت خود را به پایان رسانند، اآن حیوان 

7

وحشـــی كه از چاه بی انتها می اآید با اآنان جنگ خواهد كرد، 
 نعش های 

اآنان را شكست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید. 8
اآنـــان در خیابان اآن شـــهر بزرگ كه به كنایه ســـدوم یا مصر 
نامیده شده است، خواهند افتاد. همان جایی که خداوند اآنها 
 به مّدت سه روز و نیم مردمان از هر اّمت 

نیز مصلوب شد. 9
و قبیله، از هر زبان و ملّت بر اجســـاد اآنان خواهند نگریست 
 به خاطر مرگ این دو 

و نخواهند گذاشت اآنان دفن شوند. 10
نفر، تمام مردم روی زمین خوشـــحال خواهند شـــد. جشـــن 
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خواهند گرفـــت و به یكدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این دو 
 در پایان 

نبی، تمام مردم روی زمین را معّذب می ســـاختند. 11
این ســـه روز و نیم، روح حیـــات از جانب خدا بر اآنان وارد 
اآمد و اآنها به روی پای خود ایســـتادند و تمام کسانی که این 
 اآنگاه اآن دو، 

واقعه را دیدند، ســـخت وحشـــت كردنـــد. 12
صدای بلندی از اآســـمان شـــنیدند كه به اآنان می گفت: »به 
اینجا بیایید.« و اآنان پیش چشـــم دشـــمنان خود در ابری به 
 در همان لحظه زمین لرزۀ شدیدی رخ داد و 

اآسمان رفتند. 13
یک دهم شـــهر فرو ریخت و هفت هزار نفر در اآن زمین لرزه 
كشته شدند و اآنها كه زنده ماندند، وحشت كردند و خدای 

اآســـمان را تمجید نمودند.
 بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم بزودی می رسد.

14

هفتمین شیپور

 اآنگاه فرشتۀ هفتم در شیپور خود دمید و صداهای بلندی 
15

از اآسمان به گوش رســـید كه می گفتند: »فرمانروایی جهان به 
خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد كرد.« 
 و اآن بیســـت و چهار پیر كه در برابر خدا روی تختهایشان 

16

نشســـته بودند، روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت كردند 
و می گفتند:

»تو را سپاس می گوییم ای خداوند خدا، تویی قادر مطلق   17  
كه هستی و بودی.

زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته
و سلطنت را اآغاز کرده ای.

ملّتها خشمگین شدند.  18  
روز خشم تو رسیده است.

اكنون زمان داوری مردگان است.
اكنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقّدسین 

تو می باشد،
کسانی که به تو حرمت می گذارند،

چه كوچک و چه بزرگ.
زمان اآن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند، 

از بین ببری.«
 اآنگاه معبد خدا در اآســـمان گشوده شد و در داخل معبد 

19

صندوقچۀ پیمان خدا دیده شد، رعد و برق و زلزله پدید اآمد. 
صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید.
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زن و اژدها

 در این وقت، علامت بزرگی در اآسمان ظاهر شد. 12  
زنی را دیدم كه ملّبـــس به اآفتاب بود، او تاجی از 
 او باردار 

دوازده ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. 2
بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد.

 اآنگاه علامتی دیگر در اآســـمان ظاهر شد، اژدهای بزرِگ 
3

سرخ رنگی را دیدم كه هفت ســـر و ده شاخ داشت و بر هر 
 و با ُدم خود یک سوم 

یكی از سرهایش نیم تاجی قرار داشت 4
ستارگان اآسمان را جمع كرد و اآنان را بر زمین ریخت. اژدها 
در برابر اآن زنی كه نزدیک بود بزاید، ایستاد تا همین که بّچه اش 
 اآن زن پسری به دنیا اآورد كه قرار 

به دنیا بیاید، اآن را ببلعد. 5
بود با عصایی اآهنین بر همۀ ملـــل حكومت كند. اّما كودک 
 و اآن زن به بیابان، به 

او به سوی خدا و تخت او ربوده شد 6
جایی که خدا برایش اآماده كرده بـــود، گریخت تا در اآنجا به 

مّدت یک هزار و دویست و شصت روز نگهداری شود.
 در اآسمان جنگی برپا شد. میكائیل و فرشتگانش با اژدها 

7

 اژدها شكســـت خورد و دیگر در 
و فرشـــتگان او جنگیدند. 8

 پس اآن اژدهای بزرگ 
اآسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. 9

از اآسمان به زیر انداخته شد؛ اآن مار قدیمی كه تمام جهان را 
گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتگانش به 

زمین افكنده شدند.
 اآنگاه صدایی بلند در اآسمان شنیدم كه می گفت: »اكنون 

10

نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او 
قدرت را به دست گرفته است و کســـی که مّدعی ایمانداران 
بود و شب و روز اآنان را در برابر خدای ما متّهم می ساخت، 
 این ایمانداران با خون بّره 

از اآسمان بیرون رانده شده است. 11
و با شهادتی كه به زبان می اآورند بر او چیره شده اند؛ زیرا اآنها 
 پس ای اآسمانها 

حاضرند جانهای خود را فدا كرده، بمیرند. 12
و همۀ ساكنان اآنها شادی كنید. اّما وای بر شما، ای زمین و 
ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما اآمده است و از اینکه می داند 

مهلت زیادی ندارد، بسیار خشمگین است.«
 همین که اژدها فهمید كه به زمین انداخته شده است، به 

13

 اّما به اآن زن دو 
دنبال زنی كه پســـری به دنیا اآورد، رفت. 14

بال عقاب بزرگ داده شـــد تا به ســـوی مكانی كه در بیابان 
برایش اآماده شـــده بود، پرواز كند و مّدت سه سال و نیم در 

مکاشفۀ یوحنا 12   



2312

 مار به دنبال اآن 
اآنجا دور از دســـترس مار نگهداری شـــود. 15

زن ســـیلابی از دهان خود جاری ســـاخت تا با جریان اآن او 
 اّما زمین به كمک او اآمده دهان خود را 

را بشـــوید و ببرد. 16
گشود و سیلابی را كه اژدها از دهان خود جاری ساخته بود 
 از این رو اژدها نســـبت به اآن زن خشمگین شد و 

فرو برد. 17
رفت تا با بقّیۀ فرزندان او كه فرمانهای خدا را نگاه می دارند 
 و اژدها در ساحل 

و به عیســـی شـــهادت می دهند، بجنگد 18
دریا به انتظار ایستاد.

دو حیوان وحشى

 اآنگاه دیدم كه یک حیوان وحشـــی از میان دریا 13  
بیرون می اآید كه ده شـــاخ و هفت ســـر داشت. 
بر هر یک از شـــاخهایش نیم تاجی قرار داشـــت و بر هریک از 
 این حیوان وحشی 

سرهایش، نامی كفراآمیز نوشته شده بود. 2
مثل پلنگی بود كه پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون 
دهان شیر بود. اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع 
 به نظرم اآمد كه یكی از سرهای 

خود را به او واگذار نمود. 3
حیوان وحشی كه ضربتی مرگبار دیده بود، از زخم كشنده اش 
التیام یافت. همۀ دنیا بـــا حیرت به دنبال اآن حیوان می رفتند. 
 مردم اژدها را پرســـتش كردند، زیـــرا او اختیارات خود را به 

4

اآن حیوان واگذار كرده بود. اآنها حیوان وحشی را نیز پرستش 
نمودند و می گفتند: »كیست همتای این حیوان؟ كیست كه 

بتواند با او بجنگد؟«
 به اآن حیوان اجازه داده شـــد، ســـخنان گزاف و كفراآمیز 

5

 او زبان خود 
بگوید و به مّدت چهل و دو ماه سلطنت نماید. 6

را به كفرگویی علیه خدا گشود. به او و مأوای اآسمانی او با 
 او همچنین اجازه یافت تا 

تمام ساكنان اآن ناســـزا می گفت. 7
با مقّدسین خدا بجنگد و اآنها را شكست دهد و بر همۀ اّمتها 
 همۀ جهانیان او 

و ملـــل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یابـــد. 8
را پرســـتش خواهند كرد، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم 
نامشان در دفتر حیات كه متعلّق به بّره مقتول می باشد، ثبت 

نشده است.
 اگر قرار باشد كسی 

 »ای کسانی که گوش دارید، بشنوید! 10
9

به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد، كسی 
با شمشیر كشته شود، با شمشیر كشته خواهد شد. بردباری 

و ایمان مقّدسین به این حقیقت بستگی دارد.«
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 اآنگاه حیوان وحشـــی دیگری را دیدم، كه از زمین بیرون 
11

اآمد. او دارای دو شاخ مانند شاخهای بّره بود، اّما مثل اژدها 
 و وقتی در حضور حیوان اول قرار داشت، 

سخن می گفت. 12
از قدرت و اختیار او استفاده می کرد و همۀ زمین و ساكنان اآن 
را به پرستش حیوان نخستین، كه زخم كشنده اش التیام یافته 
 او معجزات بزرگی انجام می داد، 

بود، مجبور می ســـاخت. 13
 و با 

حتّی در مقابل چشم همه از اآسمان اآتش بر زمین بارانید 14
معجزاتی كه اجازه داشت در حضور حیوان اول انجام دهد، 
ســـاكنان زمین را اغفال نمود و به اآنها گفت كه پیکره ای به 
افتخار اآن حیوان كه با شمشـــیر زخمی شده و هنوز زنده بود 
 او اجازه یافت به پیكرۀ اآن حیوان بدمد تا بتواند 

بســـازند. 15
ســـخن بگوید و تا اآنانی را كه پیكره را پرســـتش نمی کردند، 
 از اآن گذشته همه را از كوچک و بزرگ، توانگر و 

بكشد. 16
بینوا، اآزاد و برده، مجبور می ساخت كه روی دست راست یا 

پیشانی خود علامت مخصوصی داشته باشند.
 و هیچ کس اجازۀ خرید و فروش نداشت، مگر اآنكه علامت 

17

 این 
حیوان را خواه اســـم و خواه عدد بر خود داشته باشد. 18

محتاج حكمت است و هر صاحب خردی می تواند عدد نام 
اآن حیوان را كه ششصد و شصت و شش است حساب كند. 

چون این عدد به نام مردی دلالت دارد.
سرود مقّدسین

 اآنگاه نگاه كردم و بّره را بر فراز كوه صهیون ایستاده 14  
دیدم. همـــراه او یكصد و چهـــل و چهار هزار نفر 
 از 

بودند كه نام او و نام پدرش بر پیشانی اآنها نوشـــته بود. 2
اآسمان صدایی شـــنیدم كه مانند صدای اآبشار و غّرش شدید 
رعد و صدای ســـروِد چنگ نوازانی بود كه چنگهای خود را 
 اآنها در برابر تخت و در حضور چهار حیوان و 

می نواختند. 3
پیران سرودی تازه می سراییدند. اآن سرود را هیچ کس نمی توانست 
بیاموزد، مگر اآن یكصد و چهل و چهار هزار نفر كه از تمام 
 اینان مردمانی هســـتند كه 

دنیا خریده و اآزاد شـــده بودنـــد. 4
خود را با زنها نیالوده اند و از روابط زناشویی امتناع کرده اند 
و هرجا كه بّره می رود، بـــه دنبال او می روند. اآنها برای خدا 
و بّره به عنوان اولین نمونه از میان انســـانها خریداری و اآزاد 
 هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد و بی نقص 

گشته اند. 5
و بی عیب هســـتند.

مکاشفۀ یوحنا 13  و  14   



2314

سه فرشته

 اآنگاه در وسط اآسمان، فرشتۀ دیگری را در حال پرواز دیدم 
6

كه یک مژدۀ جاودانی به زمینیان و به همۀ ملل و قبایل و زبانها و 
 او با صدایی بلند فریاد می زد: »از خدا بترسید 

اّمتها می رسانید. 7
و او را حمد گویید، زیرا كه ساعت داوری او اآمده است. او را 
كه اآسمان و زمین و دریا و چشمه  ها را اآفرید، پرستش نمایید.« 
 اآنگاه فرشتۀ دیگر یعنی فرشتۀ دوم ظاهر گشت و فریاد براآورد: 

8

»بابل بزرگ - اآن زنی كه تمام ملّتها را مجبور كرده اســـت از 
 فرشتۀ سوم 

شراب شهوت و زناكاری او بنوشند- منهدم شد.« 9
اآمد و با صدای بلندی فریاد زده گفت: »هر اآن کس كه حیوان 
وحشی و پیكرۀ او را پرستش نماید و نشانۀ او را بر پیشانی و 
 شراب غضب خدا را خواهد نوشید. 

یا دست خود بگیرد، 10
یعنی شرابی كه رقیق نگشته، در جام خشم او ریخته می شود. 
اآنها در برابر فرشتگان مقّدس و در برابر بّره در شعله های اآتش 
 دود اآتشی كه اآنها را عذاب 

و گوگرد عذاب خواهند دید. 11
می دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای اآنانی كه حیوان وحشی 
و پیكره اش را پرستش می کنند و یا نشان او را دریافت می دارند، 

نه در روز اآرامشی است و نه در شب.
 بردباری مقّدسینی كه فرمانهای خدا را حفظ می کنند و به 

12

عیسی وفادار هستند، به این حقیقت بستگی دارد.«
 صدایی از اآســـمان شـــنیدم كه می گفت: »این را بنویس: 

13

خوشا به حال کسانی که از این پس در خداوند می میرند و روح 
خدا می گوید اآری، اآنان از زحمات خویش راحت خواهند شد، 

زیرا کارهای نیكشان با اآنها خواهد بود.«
دروى محصول زمین

 اآنگاه همچنان كه من می نگریستم، ابر سفیدی ظاهر شد 
14

و بر اآن ابر كسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی زّرین 
 و فرشتۀ دیگری از معبد 

بر سر و داسی تیز در دست داشت. 15
بیرون اآمد و با صدایـــی بلند خطاب به اآن کـــس كه روی ابر 
نشسته بود گفت: »داس خود را بردار و درو كن؛ زیرا موسم 
 پس اآن کس 

درو رسیده و محصول زمین کاملاً اآماده است.« 16
كه روی ابر نشسته بود، داس خویش را بكار برد و محصول 

زمین درو شد.
 بعد فرشتۀ دیگری از معبد اآسمان بیرون اآمد. او نیز داس 

17

تیزی در دست داشت.
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 سپس از قربانگاه نیز فرشتۀ دیگری كه حافظ اآتش قربانگاه بود 
18

اآمد، و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت: »داس تیز خود را بكار 
ببر و انگورهای تاكستان این جهان را بچین. زیرا خوشه های اآن 
 پس اآن فرشته داس خود را بكار برد و انگورهای 

رسیده است.« 19
تاكستان این جهان را چید و اآنها را در َچرُخشِت بزرگ غضب 
 انگورها را در اآن َچرُخشت كه در خارج شهر 

خدا ریخت. 20
بود، زیر پاها كوبیدند؛ سیلابی از خون جاری شد كه به اندازۀ 

سیصد کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود.
فرشتگان و بالیاى آخر

 در اآسمان علامت بزرگ و شگفت انگیزی دیدم؛ 15  
هفت فرشته با هفت بلا، اآنها اآخرین بلایا هستند، 

زیرا با اآنها غضب خدا به پایان می رسد.
 چیزی دیدم كه شبیه دریای بلور، اآمیخته به اآتش بود و در 

2

كنار دریای بلور، اآن  کسانی که بر حیوان وحشی و پیكرۀ او و 
عدد اسمش پیروز شده بودند، قرار داشتند و چنگهایی كه خدا 
 سرود موسی 

به اآنها داده بود، در دستهایشـــان دیده می شد. 3
بندۀ خدا و سرود بّره را می سراییدند و می گفتند:

»چقدر بزرگ و شگفت انگیز است کارهای تو،
ای خداوند، خدای قادر مطلق!

چقدر عادلانه و درست است روشهای تو،
ای پادشاه ملل!

كیست ای خداوند كه از هیبت تو نترسد  4  
و كیست كه تو را جلال ندهد؟

زیرا تنها تو مقّدسی،
همۀ ملل خواهند اآمد

و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود
زیرا كارهای عادلانۀ تو بر هیچ کس پوشیده نیست.«

 بعد از این دیدم اندرون مقّدس خیمۀ شـــهادت در اآسمان 
5

 و از اآن، هفت فرشته با هفت بلا بیرون اآمدند. 
گشوده شد 6

اآنها كتان ظریف و پاكیزه و نورانی بر تن و سینه بندهای زّرین 
 اآنگاه یكی از اآن چهار حیوان زنده، هفت 

به سینه داشتند. 7
جام زّرینی را كه از خشـــم خدایی كه تا به ابد زنده است پر 
 و معبد از دود جلال و قدرت خدا 

بود، به هفت فرشته داد 8
پر گشـــت، به طوری که هیچ کس نتوانست تا وقتی که هفت 

بلای اآن هفت فرشته تمام نشده بود، به اآنجا وارد شود.
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جامهاى خشم خدا

 اآنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و اآن صدا به 16  
هفت فرشـــته گفت: »بروید و هفت جام خشـــم 

خدا را به زمین بریزید.«
 پس فرشتۀ نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخمهای 

2

دردناک و بد نمایی بر بدن مردمانی كه نشان حیوان وحشی را به 
خود داشتند و پیكره اش را می پرستیدند، پدیدار گشت.

 فرشتۀ دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مثل 
3

 فرشتۀ سوم 
خون نعش مبّدل شد و همۀ جانداران دریا مردند. 4

جام خود را بر رودها و چشمه  ها ریخت و اآنها به خون مبّدل 
 اآنگاه شنیدم كه فرشتۀ حافظ اآبها می گفت: »تو در 

گشتند. 5
داوری های خویش عادل هستی، تویی اآن قّدوس كه هستی و 
 زیرا اآنان خون مقّدسین و خون انبیا را ریختند و تو 

بوده ای، 6
 و شنیدم 

به اآنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحّق اآنند.« 7
از قربانگاه ندایی اآمد كه می گفت: »اآری ای خداوند! خدای 

قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو!«
 فرشـــتۀ چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و اآن اجازه 

8

 مردم چنان از شّدت 
یافت با گرمای خود اآدمیان را بسوزاند. 9

حرارت خورشید ســـوختند كه به خدایی كه چنین بلایایی را 
در اختیار دارد، كفر می گفتند و حاضر نبودند از کارهای خود 

توبه نموده، خدا را تمجید نمایند.
 فرشـــتۀ پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشـــی 

10

ریخت و ســـلطنت او به تاریكی فرو رفـــت. اآدمیان از درد و 
 و به خدای اآسمان به خاطر 

رنج، زبانهایشـــان را می گزیدند 11
دردها و زخمهـــای خویش كفر می گفتنـــد و از کارهای خود 

توبه نمی کردند.
 فرشتۀ ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و اآبش 

12

خشک شد تا راه برای اآمدن شـــاهان مشرق زمین باز باشد. 
 اآنگاه دیدم كه از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشـــی و 

13

از دهان اآن نبی دروغین سه روح پلید مانند سه قورباغه بیرون 
 این ارواح، دیوهایی هستند كه قدرت انجام معجزات 

اآمد. 14
نیز دارند. اآنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان 

را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع كنند.
 »توّجـــه كنیـــد! من مثل یک دزد می اآیم! خوشـــا به حال 

15

کسی که اآماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مجبور نشود 

مکاشفۀ یوحنا 16   



2317

 پس شیاطین، 
عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود!« 16

پادشاهان را در جایی که به عبرانی حار مجدون خوانده می شود، 
 اآنگاه فرشتۀ هفتم جام خود را بر هوا ریخت 

جمع كردند. 17
و از معبد و از تخت، صدای بلندی شنیده شد كه می گفت: 
 و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده 

»همه چیز تمام شد.« 18
شد و زمین لرزۀ شدیدی رخ داد كه مانند اآن در تاریخ بشر هرگز 
 شهر بزرگ سه پاره شد. شهرهای جهان 

دیده نشـــده بود. 19
ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را نادیده نگرفت، بلكه 
او را مجبور كرد جامی را كه از شراب اآتشین خشم و غضب 
 جزیره ها همه ناپدید و کوهها محو شدند. 

او پر بود، بنوشد. 20
 دانه های تگرگ بسیار بزرگ به وزن چهل و پنج کیلوگرم از 

21

اآسمان بر ســـر اآدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را 
كفر می گفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود.

فاحشۀ بزرگ

 اآنگاه یكی از اآن هفت فرشته ای كه جام به دست 17  
داشت، اآمد و با من صحبت كرد. او گفت: »بیا، 
تا مجازات اآن فاحشۀ بزرگ را كه در كنار رودخانه های بسیار 
 پادشاهان زمین با او زنا کرده اند 

قرار دارد به تو نشان دهم. 2
و مردم سراسر جهان از نوشیدِن شـــراِب زناكارِی او، خود را 

مست ساخته اند.«
 اآن فرشته، مرا در روح به بیابان برد و در اآنجا زنی را دیدم 

3

كه بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان، از 
 اآن 

نامهای کفراآمیز پوشیده و دارای هفت سر و ده شاخ بود. 4
زن لباس ارغوانی و سرخ دربر داشت و با طلا و جواهرات و 
مروارید اآراسته شده بود. او در دست خود جام زّرینی داشت 
 بر پیشانیش این اسِم 

كه از فجور و كثافات زنای او پر بود. 5
مرموز نوشته شده بود: »بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام كثافات 
 من دیدم كه اآن زن از خون مقّدســـین و خون 

روی زمین.« 6
شاهدان عیسی سرمست بود.

 اّما اآن 
همین که به او نگاه كردم، سخت در شگفت شدم. 7

فرشته به من گفت: »چرا این قدر تعّجب كردی؟ من راز اآن زن 
و راز اآن حیوان وحشی را كه دارای هفت سر و ده شاخ است 
 اآن حیوان كه زمانی زنده 

و او بر اآن سوار است به تو می گویم. 8
بود و دیگر زنده نیست، بزودی از چاه بی انتها بیرون می اآید و 
به سوی هلاكت خواهد رفت. از میان مردمان روی زمین اآنانی 
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كه نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده 
بود، از دیدن این حیوان تعّجب خواهند كرد، زیرا او زنده بود 

ولی دیگر زنده نیست اّما باز هم خواهد اآمد.
 این به حكمت و فهم نیاز دارد. اآن هفت سر، هفت تّپه ای 

9

اســـت كه زن بر اآن می نشـــیند و همچنین هفت پادشاه است 
 كه پنج نفر از اآنها از ســـلطنت بر كنار شـــده اند و یكی هم 

10

اكنون فرمانروایی می کند و اآن هفتمی هنوز نیامده است و هر 
 اّما اآن 

وقت بیایـــد، فقط مّدت كوتاهی دوام خواهـــد اآورد. 11
حیوان وحشی كه زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، هشتمی 
است و با وجود اآن، یكی از اآن هفت نفر می باشد و به سوی 

هلاكت می رود.
 ده شاخی كه دیدی، ده پادشاه هستند كه هنوز به سلطنت 

12

نرسیده اند اّما به اآنان اختیار داده می شود كه به مّدت یک ساعت 
 زیرا هدف همۀ 

در سلطنت اآن حیوان وحشی سهیم باشند. 13
اآنها یكی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی 
 اآنها با بّره جنگ خواهند كـــرد، اّما بّره پیروز 

می بخشـــند. 14
خواهد شـــد، زیرا اوســـت خداوند خداوندان و شاه شاهان و 
همراهان او كه 'برگزیده و وفادار' خوانده شده اند، در پیروزی 

او شریک خواهند بود.«
 اآنگاه اآن فرشته به من گفت: »در جایی که فاحشه ساكن 

15

است، اآن اآبهایی كه دیدی نشانۀ قومها و جمعّیت ها و ملّتها 
 اآن ده شـــاخی كه دیدی، با اآن حیوان 

و زبانها می باشـــند. 16
وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران خواهند 
ساخت. گوشت تنش را خواهند خورد و او را در اآتش خواهند 
 زیرا خدا در دلهای اآنهـــا نهاده كه مقصود او را 

ســـوزانید. 17
اجرا نمایند. پس هم ر أی شدند و سلطنت خود را در اختیار 
حیوان وحشی قرار دادند تا اآنچه را که خدا فرموده است، به 

كمال رسانند.
 اآن زنی كه دیدی، شهر بزرگ است كه بر پادشاهان جهان 

18

تسلّط دارد.«
سقوط بابل

 سپس فرشته ای را دیدم كه از اآسمان به زیر می اآمد. 18  
او با اقتدار و اختیار عظیم اآمد و زمین از شـــكوه 
 اآنگاه با صدایی بلند گفت: »بابل 

و جلال او روشـــن شـــد. 2
ســـقوط كرده اســـت! بابل بزرگ ســـقوط كرده است! بابل، 

مکاشفۀ یوحنا 17  و  18   



2319

مسكن دیوها، و مکان ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و 
 زیرا همۀ ملل از شراب اآتشین زنای 

نفرت انگیز شده است، 3
او نوشیده اند. شاهان زمین با او زنا کرده اند و بازرگانان جهان 

از زیادی عّیاشی او توانگر شده اند.«
 اآنگاه صدای دیگری از اآسمان شنیدم كه می گفت:

4

»از او بیرون اآیید. ای قوم من،
مبادا در گناهان او سهیم شوید
و در بلاهایش شریک گردید!

زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده  5  
و خدا تبهكاری هایش را از یاد نبرده است.

اآن چنان با او رفتار كنید كه او با دیگران كرده است.  6  
برای کارهایش دوچندان به او بازگردانید.

پیاله اش را دو برابر غلیظ تر از پیاله ای بگردانید
كه او برای شما تهّیه كرده است.

او را به همان اندازه كه به جلال و تجّمل خویش فخر   7  
می کرد،

غم و عذاب دهید.
چون او در دل خود می گوید:

'من مثل ملكه بر تخت خود نشسته ام!
من دیگر بیوه نیستم

و غم را هرگز نخواهم دید.'
به این جهت تمام بلایا یعنی مرگ و غم و قحطی در   8  

یک روز به او روی می اآورند
و او در اآتش خواهد سوخت،

زیرا خداوند، خدایی كه این چنین او را كیفر می دهد، 
قادر است.«

 هرگاه پادشاهان زمین كه با او زنا کرده اند و از تجّمل 
9

زیاد او بهره مند شـــده اند، دود ســـوختن او را ببینند، به 
نها از ترس عذابی   اآ

حال او گریه و زاری خواهند كرد. 10
كه او متحّمل می شود، دور ایستاده خواهند گفت: »اآه، 
اآه، ای شهر بزرگ، ای بابل، شهر پرقدرت كه در یک 

ســـاعت به كیفر خود رســـیدی!«
 بازرگانـــان جهان نیز اشـــک خواهنـــد ریخت و برای 

11

او ســـوگواری خواهند نمود؛ زیرا دیگر كســـی كالاهای 
 دیگر كســـی كالاهـــای طلا و نقره، 

نان را نمی   خرد. 12 اآ
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جواهـــرات و مرواریـــد، لباســـهای ارغوانـــی و قرمـــز، یا 
ابریشـــم و كتان ظریف، انواع چوبهـــای قیمتی و معطّر، 
انواع ظروف عاجی، چوبی، برنزی، اآهنین و یا مرمری، 
 دارچین و ادویه، عطریّات و ُبخور و كُنُدر، شـــراب و 

13

رد و گندم، گاو و گوســـفند، اسب و اّرابه های  روغن، اآ
نها را نمی   خرد.  جنگی و حتّی غلامان و نفوس انســـانی اآ
 اآن میوه ای را كه ســـخت در اآرزوی تصاحبش بودی، 

14

از دســـت دادی و تجّمل و شكوه تو از بین رفته است و 
 بازرگانان این 

نها را نخواهـــی یافت. 15 دیگـــر هیچ وقت اآ
كالاها كه ثروت خود را از اآن شـــهر به دســـت اآوردند، 
از ترس عذاب او دور خواهند ایســـتاد و بـــا گریه و غم 
»اآه، اآه، ای شهر بزرگ كه به لباسهای   

خواهند گفت: 16
كتان ظریف ارغوانی و قرمـــز ملّبس و با طلا و جواهر و 
 در یک ســـاعت همۀ ثروت تو 

راســـته بودی! 17 مروارید اآ
تباه گردیده اســـت!«

تمام ناخدایان و مّلاحان و مســـافران دریا و اآنانی كه از راه 
 همین که دود سوختن 

دریا تجارت می کنند، دور ایستادند. 18
او را دیدند، فریاد زده گفتند: »اآیا هرگز شهری مثل این شهر 
 اآنها بر سرهای خود خاک ریخته و با 

بزرگ بوده اســـت؟« 19
گریـــه و زاری فریاد زده می گفتند: »اآه، اآه، ای شـــهر بزرگ، 
شهری كه تمام كشتی داران دریا از ثروت او توانگر شدند، در 

یک ساعت ویران شده است!«
 ای اآسمان از نابودی او شادی كن، ای مقّدسین و رسولان، 

20

و ای انبیا شادی كنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته 
است.

 اآنگاه فرشته ای نیرومند، سنگی را كه به بزرگی سنگ اآسیاب 
21

بود برداشـــت و به دریا پرت كرد و گفت: »همین طور بابل، 
اآن شهر بزرگ، به ســـختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت 
 دیگر صدای چنگ نوازان، مطربان، نی زنان 

نخواهد شـــد. 22
و شیپورزنان در تو شـــنیده نخواهد شد! دیگر صنعتگران هیچ 
حرفه ای در تو نخواهند یافت! دیگر صدای اآســـیاب در تو به 
 و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد! 

گوش نخواهد رسید! 23
و دیگر صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. 
روزگاری تمام بزرگان جهان بازرگانان تو بودند و تو با جادوی 

خود همۀ ملل را فریفته بودی.«
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 زیرا بابل به خاطر خون انبیا و خون مقّدسان و خون همۀ 
24

مقتولان روی زمین كه در اآن یافت شد، به كیفر خود رسید.

 پس از این وقایع صدایی شنیدم كه مانند فریاد گروهی 19  
كثیر در اآســـمان طنین افكند و می گفت: »خدا را 
 زیرا 

شكر! رستگاری و جلال و قدرت از اآن خدای ماست. 2
داوری  های او راست و عادلانه است! او فاحشۀ بزرگ را كه 
با زنای خود زمین را اآلوده ساخت، محكوم كرده و انتقام خون 
 اآنها بار دیگر گفتند: »خدا 

بندگان خود را از او گرفته است.« 3
را شكر! دود اآن در تمام اعصار و قرون بلند خواهد بود.«

جشن عروسى بّره

 اآن بیست و چهار پیر و چهار حیوان زنده در برابر خدایی 
4

كه بر تخت نشسته بود، به خاک افتادند و او را عبادت نموده 
گفتند: »اآمین. خدا را شكر!«

 اآنگاه از تخت صدایی اآمد كه می گفت: »ای تمام بندگان او، 
5

و ای کسانی که از او می ترسید، از كوچک و بزرگ، خدای ما 
 اآنگاه صدایی شنیدم كه مانند صدای گروهی 

را سپاس گویید.« 6
عظیم و صدای اآبهای بسیار و غّرش شدید رعد بود و می گفت: 
»خدا را سپاس! خداوند، خدای ما كه قادر مطلق است سلطنت 
 شادی و وجد كنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان 

می کند! 7
جشن عروسی برّه رسیده است، عروس او خود را اآماده ساخته است 
 و با لباسی از كتان ظریف پاک و درخشان ملّبس شده است.« 

8

(مقصود از كتان ظریف، کارهای نیک مقّدسین است.)
 سپس فرشـــته به من گفت: »این را بنویس: خوشا به حال 

9

کسانی که به ضیافت عروسی بّره خوانده می شوند.« او همچنین 
به من گفت: »اینها كلام حقیقی خداست.«

 در پیش پای او به خـــاک افتادم تا او را عبادت كنم، اّما 
10

او به من گفت: »نه، چنین نكن! من خادمی هستم مانند تو 
و ایمانداران دیگر كه به عیسی مسیح شهادت می دهند، خدا 

را پرستش كن!«
زیرا شـــهادتی كه دربارۀ عیسی داده شده، الهام بخش تمام 

نبّوتهاست.
ظهور پادشاه پادشاهان

 اآنگاه اآسمان را گشوده دیدم. اسب سفیدی در اآنجا بود 
11

كه نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ 
 چشمانش مانند شعلۀ اآتش بود، نیم تاجهای بسیار 

می کند. 12
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بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود كه هیچ کس جز خودش 
 او ردایی اآغشته به خون بر تن 

نمی توانســـت اآن را بفهمد. 13
 لشکریان اآسمان كه سوار 

داشت و به كلمۀ خدا مسّمی بود. 14
بر اسبهای ســـفید و ملّبس به لباسهای كتان پاک و درخشان 
 از دهانش شمشـــیر تیزی بیرون 

بودند به دنبال او می رفتند. 15
اآمد تا با اآن ملّتها را بزند. او با عصای اآهنین بر اآنها حکومت 
خواهد كرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در 
 بر ردا و ران او عنوان »شاه شاهان 

َچرُخشِت خواهد فشرد. 16
و خداوند خداوندان« مرقوم شده بود.

 اآنگاه فرشـــته ای را در اآفتاب ایســـتاده دیدم كه با صدای 
17

بلند به همۀ پرندگانی كه در میان اآسمان به حال پرواز بودند 
 و 

می گفت: »بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید 18
گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگ اآوران، گوشت اسبان و 
سواران اآنها، گوشـــت همۀ اآدمیان از برده تا اآزاد، و از بزرگ 
 اآنگاه اآن حیوان وحشی و پادشاهان 

تا كوچک را بخورید.« 19
زمین و لشکریان اآنها را دیدم كه جمع شده اند تا با اسب سوار 
 حیوان وحشی و نبی دروغین كه 

و لشکریانش جنگ كنند. 20
در حضور او معجزات بسیار كرده بود، هر دو گرفتار شدند. 
نبی دروغین با معجزات خود كســـانی را كـــه علامت حیوان 
وحشی را بر خود داشـــتند و پیكرۀ او را عبادت كرده بودند، 
فریفته بود. هردوی اآنها زنده به داخل دریاچۀ اآتش و شعله های 
 لشکریان اآنها با شمشیری كه از 

گوگردی اآن پرتاب شدند. 21
دهان اسب سوار بیرون اآمد، به  قتل رسیدند و همۀ پرندگان از 

گوشت اآنان سیر شدند.
سلطنت هزار ساله

 سپس فرشته ای را دیدم كه از اآسمان به زیر می اآمد و 20  
كلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. 
 او اژدها و اآن مار قدیمی را كه همان ابلیس و یا شیطان است 

2

 به چاه 
گرفت و او را برای مّدت هزار ســـال در بند نهاده، 3

بی انتها انداخت و دِر اآن را به رویش بسته، ُمهر و موم كرد تا 
او دیگر نتواند ملّتها را تا پایان اآن هزار سال گمراه سازد. بعد 

از اآن برای زمانی كوتاه اآزاد گذاشته خواهد شد.
 اآنگاه تختهایی را دیدم كه بر روی اآنها كسانی نشسته بودند 

4

كه امـــر داوری به اآنها واگذار گردیده بود. همچنین كســـانی 
را دیدم كه به خاطر شـــهادت عیســـی و كلام خدا سرهایشان 
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از تن جدا شده بود - کسانی که اآن حیوان وحشی و پیكره اش 
را پرســـتش نكرده و نشـــان اآن را بر پیشـــانی و دستهای خود 
نداشتند- اآنها دوباره زنده شده و هزار سال با مسیح حكمرانی 
 اّما بقّیۀ مردگان تا پایان اآن هزار سال زنده نشدند. 

كردند. 5
 متبارک و مقّدس است کسی که 

این اولین رستاخیز اســـت. 6
در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر اآنان قدرت ندارد، 
بلكه اآنان كاهنان خدا و مســـیح خواهند بود و تا هزار سال با 

او حكومت خواهند كرد.
شکست خوردن شیطان

 همین که این هزار سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود 
7

 و برای فریب دادن مللی كه در چهار گوشۀ 
اآزاد خواهد شد 8

زمین هستند، بیرون خواهد رفت. او، جوج و ماجوج را كه 
 اآنها 

مانند شنهای دریا بی شمارند، برای جنگ جمع می کند. 9
در پهنۀ زمین پخش شـــدند و اردوی مقّدسین و شهر محبوب 
او را محاصره كردند. اّما از اآسمان اآتش بارید و اآنان را نابود 
 ابلیس كه اآنان را فریب می داد، خود به داخل دریاچۀ 

ساخت. 10
اآتش و گوگرد، جایی که حیوان و نبی دروغین بودند، افكنده 
شد. اآنها شب و روز و تا ابد عذاب و شكنجه خواهند دید.

داورى آخر

 اآنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم كه شخصی بر اآن نشسته 
11

بود. اآسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از اآنها 
 و مردگان را دیدم كه همه از بزرگ و كوچک در مقابل 

نبود. 12
تخت ایســـتاده بودند و كتابها باز می شد. در این وقت كتاب 
دیگری كه همان دفتر حیات اســـت گشوده شد. مردگان بر 
طبق اآنچه در كتابها نوشته شده بود یعنی مطابق کارهای خود، 
 دریا، مردگان خود را تحویل داد و مرگ و 

داوری شـــدند. 13
دنیای مردگان نیز مردگانی را كه در خود نگاه داشته بودند، 
 اآنگاه مرگ 

پس دادند. اآنها از روی کارهایشان داوری شدند. 14
و دنیای مردگان به دریاچۀ اآتش افكنده شد. (این دریاچۀ اآتش، 
 و هرکس كه نامش در دفتر حیات نوشته 

مرگ دوم است.) 15
نشده بود، به درون اآن افكنده شد.

آسمان و زمین جدید

 اآنگاه اآسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. زیرا اآن اآسمان 21  
و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود 
 شهر مقّدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم كه از اآسمان 

نداشت. 2
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از جانب خدا، مانند عروسی كه برای شوهرش اآراسته و اآماده 
 از تخت صدای بلندی شنیدم كه 

شده باشد، به زیر می اآمد. 3
می گفت: »اكنون خانۀ خدا در میان اآدمیان است و او در بین 
اآنان ساكن خواهد شد و اآنان قوم او، و او خدای اآنان خواهد 
 او هر اشكی را از چشمان اآنها پاک خواهد كرد. دیگر 

بود. 4
از مرگ و غم و گریه و درد و رنـــج خبری نخواهد بود، زیرا 

چیزهای كهنه درگذشته است.«
 سپس اآن تخت نشـــین گفت: »اكنون من همه چیز را از نو 

5

می سازم.« و به من گفت: »این را بنویس زیرا این سخنان، راست 
 او به من گفت: »تمام 

است و می توان به اآنها اعتماد كرد.« 6
شد! من الف و یاء، اول و اآخر هستم. این است امتیاز کسی که 
پیروز شود؛ من به تشنگان از اآب چشمۀ حیات، رایگان خواهم 
 اّما سزای 

 من خدای او خواهم بود و او فرزند من. 8
بخشید. 7

ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، اآدم كُشان، زناكاران، جادوگران، 
بت پرستان و انواع دروغگویان، دریاچه ای از شعله های اآتش و 

گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم.«
اورشلیم جدید

 اآنگاه یكی از اآن هفت فرشته كه هفت پیاله پر از هفت 
9

بلای اآخر را به دست داشت اآمد و به من گفت: »بیا، من 
 او مرا 

عروس یعنی همسر بّره را به تو نشان خواهم داد.« 10
در روح به كوه بسیار بلندی برد و شهر مقّدس اورشلیم را به 
 این 

من نشان داد كه از اآسمان، از نزد خدا به زیر می اآمد. 11
شهر، با شكوه خدایی و مانند جواهری گرانبها می درخشید؛ 
 دیوار بسیار بلندی 

اآن مانند یشم بود و به روشـــنی بلور. 12
با دوازده دروازه داشـــت كه بر اآنها دوازده فرشته بود و بر 
دروازه ها، نامهای دوازده طایفۀ بنی اسرائیل نقش بسته بود. 
 ســـه دروازه به جانب مشرق بود، ســـه دروازه به جانب 

13

شمال، سه دروازه به جانب جنوب و سه دروازه به جانب 
 دیوار شـــهر بر دوازده سنگ بنا شده بود و بر اآن 

مغرب. 14
 فرشته ای 

سنگها، نامهای دوازده رسول بّره منقوش بود. 15
كه با من ســـخن می گفت، متری زّرین در دست داشت تا 
 شهر 

شهر و دیوارش و دروازه هایش را با اآن اندازه بگیرد. 16
به شـــكل مربّع و پهنا و درازایش یكسان بود؛ اندازۀ اآن با 
متری كه در دســـت داشـــت، دو هزار و چهارصد كیلومتر 
 دیوارش به بلندی 

بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. 17
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یكصد و شصت و پنج متر بود، یعنی با مقیاس های انسانی 
 دیوارش از یشم ساخته شده 

كه اآن فرشته به كار می برد. 18
بود. خود شـــهر از زِر ناب و مانند شیشه، پاک و شّفاف 
 سنگهایی كه دیوارهای شهر بر اآنها بنا شده بود، به 

بود. 19
انواع گوهرها اآراسته شـــده بود. نخستین سنگ بنا از یشم 
بود، دومی لاجورد، ســـومی عقیق ســـفید، چهارمی زمّرد، 
 پنجمی عقیق سرخ، ششمی عقیق جگری، هفتمی زبرجد 

20

سبز، هشتمی یاقوت كبود، نهمی یاقوت زرد، دهمی عقیق 
 دوازده 

سبز، یازدهمی فیروزه و دوازدهمی لعل بنفش بود. 21
دروازۀ اآن شـــهر عبارت از دوازده مروارید بود و هر دروازه 
از یک مروارید ساخته شده بود. خیابانهای شهر از زِر ناب 

و مانند شیشـــه، پاک و شـــّفاف بود.
 در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خود خداوند، خدای 

22

 شهر نیازی به خورشید و ماه نداشت 
قادر مطلق و بّره بود. 23

كه بر اآن بتابد؛ زیرا شـــكوه خدا بر اآن نور می داد و چراغ اآن 
 در نور او ملّتها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین 

بّره است. 24
 دروازه های شهر، در 

همۀ جلال خود را به اآنجا خواهند اآورد. 25
 ثروت 

روز بسته نمی شوند و شب نیز در اآنجا نخواهد بود. 26
 اّما هیچ ناپاكی وارد اآن 

و جلال ملل به اآنجا خواهد اآمـــد، 27
نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و كارهایش زشت 
و پلید اســـت، بلكه تنها اآن کسانی که نامشان در دفتر حیات 

بّره نوشته شده است به اآن وارد می شوند.

 اآنگاه اآن فرشـــته، رودخانۀ اآب حیات را كه مثل 22  
بلور برق می زد به من نشان داد. اآن رودخانه از 
 و از وسط خیابان شهر 

تخت خدا و بّره سرچشـــمه گرفته 2
می گذشـــت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود 
كه ســـالی دوازده بار میوه می اآورد، هر ماه یک بار از برگ 
 دیگر 

این درختان برای درمان درد ملل اســـتفاده می شد. 3
چیزی كه ملعون شده باشد در اآن یافت نخواهد شد. تخت 
خدا و بّره در اآنجـــا خواهد بود و بندگانـــش او را عبادت 
 همه او را روبه رو خواهند دید و نام او را 

خواهند نمـــود. 4
 دیگر شبی نخواهد 

بر پیشانی های خود خواهند داشـــت. 5
بود و اآنان به نور چراغ و خورشـــید نیاز نخواهند داشـــت، 
زیرا خداوند خدا، نور ایشـــان خواهد بـــود و اآنها تا به ابد 

فرمانروایـــی خواهنـــد كـــرد.
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ظهور عیسى مسیح

 ســـپس اآن فرشته به من گفت: »این سخنان راست و قابل 
6

اعتماد است. خداوند خدا كه به انبیا روح نبّوت را می بخشد، 
فرشتۀ خود را فرستاد تا به بندگانش اآنچه را كه بزودی اتّفاق 

خواهد افتاد، نشان دهد.«
 عیسی می گوید: »بدانید! من بزودی می اآیم. خوشا به حال 

7

کسی که به پیشگویی های این كتاب توّجه كند.«
ایـــن چیزها را دیدم و شـــنیدم و همین که   من یوحنا، 

8

اینها را دیـــدم و شـــنیدم در مقابل اآن فرشـــته ای كه این 
چیزها را به من نشـــان داده بود به خاک افتاده، سجده 
 اّما او به من گفت: »نه، چنین نكن! من خادمی 

كردم. 9
هســـتم مانند تـــو و برادرانت یعنـــی انبیا و کســـانی که به 
این كتاب توّجه دارنـــد. فقط خدا را پرســـتش  ســـخنان 
 ســـپس به من گفت: »پیشـــگویی های این كتاب 

كن.« 10
را پنهـــان مكن، زیرا ســـاعت وقـــوع این چیزهـــا نزدیک 
 بگذار اآن خطاكار به خطاهای خود و اآن مرد 

اســـت. 11
فاســـد به کارهای شـــریر خود ادامه دهد و اآن مرد نیكو 
نیز، کارهـــای نیكوی خود و اآن مرد پاک، زندگی پاک 

خـــود را ادامـــه دهـــد.«
 عیسی می گوید: »اآری، من بزودی می اآیم و برای هرکس 

12

 من الف و یاء، 
طبق کارهایش پاداشی با خود خواهم اآورد. 13

اولین و اآخرین، اآغاز و انجام هستم.«
 خوشـــا به حال کسانی که رداهایشـــان را پاک بشویند. 

14

اآنان حّق خـــوردن از درخت حیات را خواهند داشـــت و 
 اّما ســـگان و 

15 به دروازه های شـــهر وارد خواهند شـــد، 
اآدمكشـــان و بت پرســـتان و همۀ  جادوگران و زناكاران و 
کســـانی که در قول و فعل دروغگو هســـتند، در خارج از 

شـــهر هســـتند.
 »من عیسی فرشتۀ خود را نزد شما كه در كلیساها هستید، 

16

فرســـتادم تا این امور را به شـــما اعلام كند. من ریشه و نهال 
داوود و ستارۀ درخشان صبحگاهان هستم.«

روح و عروس می گویند: »بیا!«  17  
هر شنونده ای باید بگوید: »بیا!«

ای تشنگان بیایید، اآب حیات را بپذیرید این بخششی 
است رایگان برای هرکس كه طالب اآن است.
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خاتمه

 من به تمام کسانی که پیشگویی های این كتاب را می شنوند 
18

اعلام می کنم كه: اگر كسی چیزی بر اآنها بیافزاید، خدا بلایایی 
 و 

را كه در این كتاب اآمده اســـت، نصیب او خواهد كرد. 19
اگر كســـی از این پیشـــگویی ها چیزی كم كند، خدا او را از 
درخت حیات و شـــهر مقّدس كه در این كتاب اآمده است، 

بی بهره خواهد ساخت.
 کســـی که همۀ این چیزها را تصدیـــق می كند، می گوید: 

20

»اآری! من بزودی می اآیم!«
 فیض عیسی خداوند با 

اآمین. بیا ای عیسی، ای خداوند! 21
همۀ شما باد، اآمین! 
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