
ل لوقایانج

1فصل 

یت آن اموریف حكایتألیدست خود را دراز كردند بھ سویاریاز آنجھت كھ بس1
د،یكھ نزد ما بھ اتمام رس

یدندكھ از ابتدا نظارگان وخادمان كالم بودند بھ ما رسانیچنانچھ آنان2

ب یترترفتھ، بھیق در پیھ بھ تدقیدم كھ ھمھ را من البدایز مصلحت چنان دیمن ن3
ز،یوفلس عزیتیسم ایبھ تو بنو

ت آن كالم4 .یابیدریافتھ ایم یرا كھ در آن تعلیتا صحَ

ا بود كھ زن او از یا نام از فرقھ ابیزكریھ، كاھنیھودیس، پادشاه یرودیام ھیدر ا5
.صابات نام داشتیدختران ھارون بود و ال

ب ساك یعیبیض خداوندراع احكام و فیو ھر دو در حضور خدا صالح و بھ جم6
.بودند

.نھ سال بودندیریصابات نازاد بود و ھر دو دیرا كھ الینبود زیشان را فرزندیو ا7

كرد،یو واقع شد كھ چون بھ نوبت فرقھ خود در حضور خدا كھانت م8

.حسب عادت كھانت، نوبت او شد كھ بھ قدس خداوند درآمده، بخور بسوزاند9

.كردندیرون عبادت میور، تمام جماعت قوم بو در وقت بخ10

.ظاھر گشتیستاده، بر ویناگاه فرشتھ خداوند بھ طرف راست مذبح بخور ا11

.شدیرت افتاده، ترس بر او مستولید، در حیا او را دیچون زكر12

ده یتو مستجاب گردیرا كھ دعایز.یا ترسان مباشزكریا":فرشتھ بدو گفت13
یخواھییحید و او را ییخواھد زایتو پسریصابات برایت الازوجھاست و 

.دینام



ری از والدت او مسرواریرخ خواھد نمود و بسی و شادیو تو را خوش14
.خواھند شد

نخواھد یوند بزرگ خواھد بود و شراب و مسكرارا كھ در حضور خدیز15
.د و از شكم مادر خود، پر از روح القدس خواھد بودینوش

.دیشان خواھد برگردانیایخداوند خدایل را بھ سویاسرائیاز بنیاریو بس16

پدران را بھ ید، تا دلھایخواھد خرامیویش رویاس پیروح و قوت البو او17
خدا یمستعد برایطرف پسران و نافرمانان را بھ حكمت عادالن بگرداند تا قوم

".ا سازدیمھ

م یر ھستم و زوجھ ایا چگونھ بدانم حال آنكھ من پن ریا":ا بھ فرشتھ گفتیزكر18
"نھ سال است؟یرید

ستم و یایل ھستم كھ در حضور خدا میمن جبرائ":گفتیفرشتھ در جواب و19
.ن امور تو را مژده دھمیم و از ایفرستاده شدم تا بھ تو سخن گو

داشتیحرف زدن نخواھیاراین امور واقع نگردد، گنگ شده یو الحال تا ا20
".یوست، باور نكردیمرا كھ در وقت خود بھ وقوع خواھد پانیرا سخنز

.او در قدس متعجب شدندفی بودند و از طول توقا میو جماعت منتظر زكر21

دند كھ در قدس یشان حرف زند، پس فھمیرون آمده نتوانست با ایاما چون ب22
.ساكت ماندكرد و یشان اشاره میایپس بھ سو. ه استیددییایرو

.د، بھ خانھ خود رفتیام خدمت او بھ اتمام رسیو چون ا23

صابات حاملھ شده، مدت پنج ماه خود را پنھان یزن او الو بعد از آن روزھا24
:نمود و گفت

كھ مرا منظور داشت، تا یینطور خداوند بھ من عمل نمود در روزھایبھ ا"25
".ننگ مرا از نظر مردم بردارد

ل كھ ناصره نام یاز جلیل فرشتھ از جانب خدا بھ بلدیدر ماه ششم جبرائو 26
.داشت، فرستاده شد



م یوسف از خاندان داود و نام آن باكره مریبھ یمسمینامزد مردینزد باكره ا27
.بود

ده، خداوند با ینعمت رسیسالم بر تو ا":پس فرشتھ نزد او داخل شده، گفت28
".ینان مبارك ھستان زیتوست و تو در م

ت ین چھ نوع تحید از سخن او مضطرب شده، متفكر شد كھ ایچون او را د29
.است

.یافتھ ایرا كھ نزد خدا نعمت یم ترسان مباش زیمریا":فرشتھ بدو گفت30

.دینامیرا خواھیسید و او عییزاینك حاملھ شده، پسر خواھیو ا31

شود، و خداوند خدا تخت یمسمیرت اعلاو بزرگ خواھد بود و بھ پسر حض32
.پدرش داود را بدو عطا خواھد فرمود

ت یخواھد كرد و سلطنت او را نھایعقوب تا بھ ابد پادشاھیو او بر خاندان 33
".نخواھد بود

"را نشناختھ ام؟یشود و حال آنكھ مردین چگونھ میا":م بھ فرشتھ گفتیمر34

یح القدس بر تو خواھد آمد و قوت حضرت اعلرو":گفتیفرشتھ در جواب و35
.ھ خواھد افكند، از آنجھت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواھد شدیبر تو سا

ن ماه یحاملھ شده و ایبھ پسریریز در پیشان تو نیصابات از خوینك الیو ا36
.خواندندیششم است، مر او را كھ نازاد م

".ستینمحال یچ امریرا نزد خدا ھیز37

پس فرشتھ ".ز خداوندم مرا بر حسب سخن تو واقع شودینك كنیا":م گفتیمر38
.از نزد او رفت

.ھ بشتاب رفتیھودیاز كوھستان یم برخاست و بھ بلدیمردر آن روزھا39

.صابات سالم كردیا درآمده، بھ الیو بھ خانھ زكر40

حم او بھ حركت آمد و د، بچھ در ریم را شنیصابات سالم مریو چون ال41
صابات بھ روح القدس پر شده،یال



و مبارك است ثمره یان زنان مبارك ھستیتو در م":بھ آواز بلند صدا زده گفت42
.رحم تو

د؟ید كھ مادر خداوندِ من، بھ نزد من آین بھ من رسیو از كجا ا43

رحم من بھ دریاز خوشنك چون آواز سالم تو گوش زد من شد، بچھیرا ایز44
.حركت آمد

گفتھ شد، یبھ ودرا كھ آنچھ از جانب خداونیمان آورد، زیبحال او كھ او خوشا45
".دیبھ انجام خواھد رس

ی كندد میوند را تمجاجان من خد":م گفتیپس مر46

من بھ رھاننده من خدا بوجود آمدو روح47

ی طبقات مرا ان از كنون تمامرا ھیز. ز ِ خود نظر افكندیرا بر حقارتِ كنیز48
خوشحال خواھند خواند

م كرده و نام او قدوس است،یعظیبھ من كارھارا آن قادر،یز49

.ترسندیكھ از او میو رحمت او نسالً بعد نسل است بر آنان50

شان پراكنده یال دل ایخود، قدرت را ظاھر فرمود و متكبران را بھ خیبھ بازو51
.ساخت

.دیر افكند و فروتنان را سرافراز گردانیران را از تختھا بھ زجبا52

.دست رد نمودیر فرمود و دولتمندان را تھیكو سینیزھایگرسنگان را بھ چ53

ش،یت خویرحمانیادگاریكرد، بھ یاریل را یبنده خود اسرائ54

".ت او تا ابداآلبادیم بھ ذریچنانكھ بھ اجداد ما گفتھ بود، بھ ابراھ55

.ماند، پس بھ خانھ خود مراجعت كردیب بھ سھ ماه نزد ویم قریو مر56

.د، پسر بزادیصابات را وقت وضع حمل رسیاما چون ال57



كرده، یبر ویمیدند كھ خداوند رحمت عظیشان او چون شنیگان و خویو ھمسا58
.كردندیبا او شاد

ا را یدند، كھ نام پدرش زكرختنھ طفل آمیو واقع شد در روز ھشتم چون برا59
.نھادندیبر او م

".شودیده مینامییحیبكھ بھ ین":اما مادرش ملتفت شده گفت60

".ن اسم را نداردیچ كس ایلھ تو ھیاز قب":گفتندیبھ و61

نھاد؟یپس بھ پدرش اشاره كردند كھ  او را چھ نام خواھ62

.و ھمھ متعجب شدند. استییحیخواستھ بنوشت كھ  نام او یاوتختھ ا63

.در ساعت، دھان و زبان او باز گشتھ، بھ حمد خدا متكلم شد64

ع در ھمھ ین وقایع ایگشت و جمیشان، خوف مستولیگان ایھمسایپس بر تمام65
.افتیھ شھرت یھودیكوھستان 

ن چھ نوع طفل خواھد یا":د، در خاطر خود تفكر نموده، گفتیو ھر كھ شن66
.بودیمیو دست خداوند با و"بود؟

:ا از روح القدس پر شده نبوت نموده گفتیو پدرش زكر67

یقوم خود تفقَد نموده، براازرا كھیل متبارك باد، زیاسرائیخداوند خدا"68
.قرار دادییشان فدایا

.ما برافراشت، در خانھ بنده خود داودیبرایو شاخ نجات69

ی بودنداو میاین گفت كھ از بدو عالم انبیچناچھ بھ زبان مقدس70

كھ از ما نفرت دارند،یاز دشمنان ما و از دست آنانییرھا71

یدتا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عھد مقدس خود را تذكر فرما72

اد كرد،یم یپدر ما ابراھیكھ برایوگندس73



یافتھ، او را بییید رھاد، تا از دست دشمنان خویض عطا فرمایكھ ما را ف74
.میخوف عبادت كن

عمر خود،یروزھایت وعدالت، در تمامیدر حضور او بھ قدوس75

خداوند یش رویرا پیشد، زیھاخوانده خویحضرت اعلیطفل، نبیو تو ا76
،یا سازید، تا طرق او را مھیخرامیخواھ

.انشی، در آمرزش گناھان ایتا قوم او را معرفت نجات دھ77

د، واز ما تفقد نمیده از عالم اعلیما كھ بھ آن سپیرحمت خدایبھ احشا78

".دیتا ساكنان در ظلمت و ظل موت را نور نما79

یگشت و تا روز ظھور خود برایمیپس طفل نمو كرده، در روح قو80
.بردیابان بسر میل، در بیاسرائ

{{{{}}}}

2فصل 

سًطُس قیمام حكیو در آن ا1 صر صادر گشت كھ تمام ربع مسكون را اسم یاز اوغُ
.كنندیسینو

.ھ بودیسوریوس والینیریكھ كیاول شد، ھنگامیسین اسم نویو ا2

.رفتندیمیسیاسم نویك بھ شھر خود برایپس ھمھ مردم ھر 3

ام ت لحم نیھ بھ شھر داود كھ بیھودیل از بلده ناصره بھ یز از جلیوسف نیو 4
.را كھ او از خاندان و آل داود بودیز. داشت، رفت

.دن بود، ثبت گرددییك بھ زایم كھ نامزد او بود و نزدیتا نام او با مر5



ده،یشان در آنجا بودند، ھنگام وضع حمل او رسیكھ ایو وقت6

را كھیز. دیده، در آخور خوابانیچیو او را در قنداقھ پییدن خود را زایپسر نخست7
نبود،یشان در منزل جایایبرا

یگلھ ھایبردند و در شب پاسبانی، شبانان در صحرا بسر میو در آن نواح8
.كردندیش میخو

د یشان تابیخداوند بر گرد اییایشان ظاھر شد و كبریناگاه فرشتھ خداوند بر گرد ا9
.ت ترسان گشتندیو بغا

دھم یم بھ شما میعظیك بشارتِ خوشنیرا اید، زیمترس":شان را گفتیفرشتھ ا10
.ع قوم خواھد بودیجمیكھ برا

ح خداوند باشد متولد یكھ مسیشما در شھر داود، نجات دھنده ایكھ امروز برا11
.شد

ده یده و در آخور خوابیچیدر قنداقھ پین است كھ طفلیشما ایو عالمت برا12
".افتید یخواھ

ح كنان یبا فرشتھ حاظر شده، خدا را تسبیسماناز لشكر آیدر ھمان حال فوج13
:گفتندیم

یان مردم رضامندین سالمتی و در مین جالل و بر زمییعلیخدا را در اعل"14
".باد

اآلن ":گر گفتندیكدیشان بھ آسمان رفتند، شبانان با یو چون فرشتگان از نزد ا15
ند آن را بھ ما اعالم نموده را كھ واقع شده و خداویزین چیم و ایت لحم برویبھ ب

".مینیاست بب

.افتندیده یوسف و آن طفل را در آخور خوابیم و یپس بھ شتاب رفتھ، مر16

شان گفتھ شده بود، شھرت یرا كھ درباره طفل بدیدند، آن سخنین را دیچون ا17
.دادند

.نمودیشان گفتند، تعجب مید از آنچھ شبانان بدیشنیو ھر كھ م18



.داشتین ھمھ سخنان را نگاه میم در دل خود متفكر شده، ایاما مر19

ده و یكھ دید و حمد كنان برگشتند، بھ سبب ھمھ آن اموریو شبانان خدا را تمج20
.شان گفتھ شده بودیده بودند چنانكھ بھ ایشن

نام نھادند، چنانكھ یسید، او را عیرسلو چون روز ھشتم، وقت ختنھ طف21
.ده بودیل از قرار گرفتن او در رحم، او را نامفرشتھ قب

م ید، او را بھ اورشلیرسیعت موسیشان بر حسب شریر ایام تطھیو چون ا22
.بردند تا بھ خداوند بگذرانند

م را گشایعت خداوند مكتوب است كھ ھر ذكوریچنانچھ در شر23 ِ د، یكھ رح
.مقدس خداوند خوانده شود

ر است، ی، چنانكھ در شرگذرانندیو تا قربان24 جفت فاختھ یعنیعت خداوند مقرَ
.ا دو جوجھ كبوترییا

و منتظر یم بود كھ مرد صالح و متقیشمعون نام در اورشلینك شخصیو ا25
.بودیل بود و روح القدس بر ویاسرائیتسل

موت را ینیح خداوند را نبیده بود كھ تا مسیرسیو از روح القدس بدو وح26
.دیدینخواھ

را یسیعیعنینش آن طفل یكل درآمد و چون والدیروح، بھ ھییپس بھ راھنما27
عت را بجھت او بعمل آورند،یآوردند تا رسوم شر

:ده و خدا را متبارك خوانده، گفتیاو را در آغوش خود كش28

، بھ سالمتی بر حسب كالم یدھیخداوند بنده خود را رخصت میالحال ا"29
.خود

ده است،یرا كھ چشمان من نجات تو را دیز30

.یا ساختیع امت ھا مھیجمیش رویكھ آن را پ31

".ل را جالل بودیامت ھا كند و قوم تو اسرائیكھ كشف حجاب براینور32

.وسف و مادرش از آنچھ درباره او گفتھ شد، تعجب نمودندیو 33



ن طفل قرار ینك ایا":م گفتیكت داده، بھ مادرش مررشان را بیپس شمعون ا34
كھ بھ خالف یتیآیل و برایاز آل اسرائیاریافتادن و برخاستن بسیداده شد، برا

.آن خواھند گفت

مكشوف یاریفرو خواھد رفت تا افكار قلوب بسیریز شمشیو در قلب تو ن35
".شود

ورده، كھ از ار سالخیر بسیل از سبط اَشِ یھ بود، حنا نام، دختر فَنوئینبیو زن36
.زمان بكارت ھفت سال با شوھر بسر برده بود

شد، بلكھ یكل جدا نمیوه گشتھ از ھیب بھ ھشتاد و چھار سال بود كھ او بیو قر37
.بودیشبانھ روز بھ روزه و مناجات در عبادت مشغول م

ن یاو در ھمان ساعت درآمده، خدا را شكر نمود و در باره او بھ ھمھ منتظر38
.م، تكلم نمودیاورشلنجات 

ان برده بودند، بھ شھر خود یعت خداوند را بھ پایرسوم شریو چون تمام39
.ل مراجعت كردندیناصره جل

یض خدا بر ویگشت و از حكمت پر شده، فیمیو طفل نمو كرده، بھ روح قو40
.بودیم

ح، بھ اورشلین او ھر سالھ بجھت عیو والد41 َ .رفتندیم مید فِص

.م آمدندید، بھ اورشلیو چون دوازده سالھ شد، موافق رسم ع42

، در یسیعیعنینمودند، آن طفل یو چون روزھا را تمام كرده، مراجعت م43
دانستند،یوسف و مادرش نمیم توقف نمود و یاورشل

كروزه كردند و او را در یبردند كھ او در قافلھ است، سفر یبلكھ چون گمان م44
.جستندیان خود مین و آشناشایان خویم

.م برگشتندیافتند، در طلب او بھ اورشلیو چون او را ن45

ان معلمان نشستھ، سخنان یافتند كھ در میكل یو بعد از سھ روز، او را در ھ46
.كردیشان سوال ھمیشنود و از ایشان را میا



.گشتیر میاو متحید، از فھم و جوابھایشنیو ھر كھ سخن او را م47

فرزند یا": گفتیپس مادرش بھ و. طرب شدندضیدند، مشان او را دیچون ا48
".میكردیتو را جستجو م،نك پدرت و من غمناك گشتھیا؟ین كردیچرا با ما چن

د من ید كھ باید، مگر ندانستھ ایكردیاز بھر چھ مرا طلب م":شان گفتیاو بھ ا49
"در امور پدر خود باشم؟

.دندیشان گفت، نفھمیرا كھ بدیسخنآنیول50

یبود و مادر او تمامیشان میع ایشان روانھ شده، بھ ناصره آمد و مطیپس با ا51
.داشتین امور را در خاطر خود نگاه میا

.كردیمینزد خدا و مردم ترقیدر حكمت و قامت و رضامندیسیو ع52

{{{{}}}}

3فصل 

یالطُس، والیوس پیكھ پنطیصر، در وقتیوس قیباریطنت طدر سال پانزدھم از سل1
ار یھ و دیطوریتراركِ ایلپس تیل و برادرش فیترارك جلیس، تیرودیھ بود وھیھودی

ھیتراركِ اَبلیوس تیسانیتس و لیتَراخون

ابان نازل شده،یا در بیابن زكرییحیكھنھ بودند، كالم خدا بھ یافا روسایو حنا و ق2

.كردید توبھ بجھت آمرزش گناھان موعظھ میردن آمده، بھ تعمایحوالیبھ تمام3

در یندا كننده ایصدا":دیگویكھ مینبیایفھ كلمات اشعیچنانچھ مكتوب است در صح4
.دیید و طُرق او را راست نمایا سازیابان، كھ راه خداوند را مھیب



و ھر راهِ ناھموار صاف خواھد راستیپست و ھر كجیانباشتھ و ھر كوه و تلیھر واد5
.شد

".دیبشر نجات خدا را خواھند دیو تمام6

یافعیا":آمدند، گفتیرون میبید ویتعمیكھ برایآنگاه بھ آن جماعت7
د؟یزینده بگریشما را نشان داد از غضب آیزادگان، ك

د كھ ین سخن را راه مدھید و در خاطر خود ایاوریپس ثمراتِ مناسب توبھ ب8
ن سنگھا، فرزندان یم خدا قادر است كھ از ایگویرا بھ شما میم پدر ماست، زیابراھ

.زاندیم برانگیابراھیبرا

كو یوه نیكھ میشھ درختان نھاده شده است، پس ھر درختیشھ بر ریز تیو اآلن ن9
".شودیده و در آتش افكنده میاورد، برین

"م؟یچھ كن":سوال نموده گفتندیپس مردم از و10

و ھر كھ . ھر كھ دو جامھ دارد، بھ آنكھ ندارد بدھد":شان گفتیاو در جواب ا11
".ن كندیز چنیخوراك دارد ن

"م؟یاستاد چھ كنیا":د آمده، بدو گفتندیتعمیز برایران نیو باجگ12

".دیریادتر از آنچھ مقرر است، مگیز":شان گفتیبد13

ظلم یبر كس":شان گفتیبھ ا"م؟یما چھ كن":ده، گفتندیز از او پرسیان نیسپاھ14
".دید و بھ مواجب خود اكتفا كنیچ كس افترا مزنید و بر ھیمكن
تفكر ییحیبودند و ھمھ در خاطر خود درباره یكھ قوم مترصد میو ھنگام15

ا نھ،یح است ین مسینمودند كھ ایم

یكن شخصیدھم، لید میآب تعممن شما را بھ ":بھ ھمھ متوجھ شده گفتییحی16
.د خواھد دادید كھ شما را بھ روح القدس و آتش تعمیآیتواناتر از من م

ش را پاك كرده، گندم را در یاو غربال خود را بھ دست خود دارد و خرمن خو17
رد خواھد یپذینمیكھ خاموشیره خواھد نمود و كاه را در آتشیانبار خود ذخ

".دیسوزان

.دادیگر، قوم را بشارت میار دیح بسیصاو بھ ن18



ر یو ساسپیلیا، زن برادر او فیرودیترارك چون بھ سبب ھیس تیرودیاما ھ19
افت،یخ یتوبیس كرده بود از ویرودیكھ ھییھایبد

.را در زندان حبس نمودییحیز بر ھمھ افزود كھ ین را نیا20

كرد، ید گرفتھ دعا میھم تعمیسیافتھ بودند و عید یقوم تعمیاما چون تمام21
آسمان شكافتھ شد

از یبر او نازل شد و آوازی، مانند كبوتریأت جسمانیو روح القدس بھ ھ22
.كھ بھ تو خشنودمیب من ھستید كھ  تو پسر حبیآسمان در رس

و حسب گمان . سالھ بودیب بھ سیقر،كھ شروع كردهیوقتیسیو خود ع23
یالوسف ابن ھیخلق، پسر 

وسف،ینَا، بن ی، بن ی، بن ملكیابن منات، بن الو24

تات25 ،ی، بن نجَ یا،بن آموس، بن ناحوم، بن حسلیابن مَ

ھودا،یوسف، بن ی، بن یا،بن شَمعِ یابن مأت، بن متاتِ 26

روفصلل، بن سألتِ یوحنا، بن ریابن 27 ،یریل، بن نِ یئیسا، بن زَ

ر،یلمودام، بن عِ یبن اَ ، بن قوسام، ی، بن اَدَ یابن ملك28

تات، بن الویوریلعاذَر، بن ی، بن ایوسیابن 29 ،یم، بن مَ

م،یاقیلیونان، بن ایوسف، بن یھودا، بن ین شَمعون، بن با30

تاتا بن ناتان، بن داود،یا، بن میابن ملِ 31 نان، بن مَ

شون،ی، بن عوبیسیابن 32 لمون، بن نحً د، بن بوعز، بن شَ

ھودایناداب، بن اَرام، حصرون، بن فارص، بن یابن عمَ 33

م، بن تارح، بن ناحور،یعقوب، بن اسحاق، بن ابراھیابن 34

ابن سروج، بن رعو، بن فالَج، بن عابر، بن صالَح،35



فكشاد، بن نوح، بن المك،یابن قِ 36 ً نان، بن اَر

نوخ، بن 37 ن،نایل، بن قِ یارد، بن مھًلَلئیابن متوشالِح، بن خَ

.ث، بن آدم، وآدم از خدا بودیین اَنوش، بن شیا38
.

{{{{}}}}

4فصل 

ابان یپر از روح القدس بوده، از اُردن مراجعت كرد و روح او را بھ بیسیاما ع1
.برد

چون . نخوردیزیام چینمود و در آن ایس او را تجربھ میو مدت چھل روز ابل2
.دیتمام شد، آخر گرسنھ گرد

".ن سنگ را بگو تا نان گرددی، ایاگر پسر خدا ھست":س بدو گفتیو ابل3

كند، یست نمیمكتوب است كھ انسان بھ نان فقط ز":گفتیدر جواب ویسیع4
".بلكھ بھ ھر كلمھ خدا

بدو نشان یممالك جھان را در لحظھ ایبلند برده، تمامیس او را بھ كوھیپس ابل5
.داد

را كھ بھ یدھم، زین قدرت و حشمت آنھا را بھ تو میع ایجم":فتس بدو گیو ابل6
.بخشمیخواھم میمن سپرده شده است و بھ ھر كھ م

".، ھمھ از آن تو خواھد شدیش من سجده كنیپس اگر تو پ7

خود را یطان مكتوب است، خداوند خدایشیا":در جواب او گفتیسیع8
".ر او را عبادت منمایپرستش كن وغ



اگر پسر خدا ":كل قرار داد و بدو گفتیم برده، بر كنگره ھیپس او را بھ اورشل9
.ر اندازینجا بھ زی، خود را از ایھست

د تا تو را محافظت یرا مكتوب است كھ فرشتگان خود را درباره تو حكم فرمایز10
.كنند

".خوردیت بھ سنگیخود بردارند، مبادا پایو تو را بھ دستھا11

".خود را تجربھ مكنیگفتھ شده است، خداوند خدا":گفتیدر جواب ویسیع12

.از او جدا شدید، تا مدتیع تجربھ را بھ اتمام رسانیس جمیو چو ن ابل13

شھرت یآن نواحیل برگشت و خبر او در تمامیبھ قوت روح، بھ جلیسیو ع14
.افتی

.كردندیم میھمھ او را تعظداد و یم میشان را تعلیس ایو او در كنا15

د و بحسب دستور خود در روز یافتھ بود، رسیكھ پرورش ییو بھ ناصره جا16
.تالوت برخاستیسھ درآمده، برایسبت بھ كن

افت یرا یرا بدو دادند و چون كتاب را گشود، موضعیا نبیفھ اِشعیآنگاه صح17
.كھ مكتوب است

ران را بشارت بخشم و یمرا مسح كرد تا فقرا كھیروح خداوند بر من است، ز"18
دگان را آزاد یموعظھ كنم و تا كوبیینایو كوران را بھ بیران را بھ رستگاریاس

سازم

".ده خداوند موعظھ كنمیو از سال پسند29

سھ بر یده، بھ خادم سپرد و بنشست و چشمان ھمھ اھل كنیچیپس كتاب را بھ پ20
.بودیدوختھ میو

شما تمام ین نوشتھ در گوشھایشان شروع بھ گفتن كرد كھ  امروز ایه بدآنگا21
.شد

كھ از دھانش صادر یزیض آمیشھادت دادند و از سخنان فیو ھمھ بر و22
"ست؟یوسف نین پسر یمگر ا":شد، تعجب نموده، گفتندیم



ب خود را شفایطبید گفت، این مثل را بھ من خواھینھ ایھرآ":شان گفتیبد23
فرناحوم از تو صادر شد، ایده ایآنچھ شن. بده ش یز در وطن خوینجا نیم كھ در كَ
".بنما

.ش مقبول نباشدیدر وطن خویچ نبیم كھ ھیگوینھ بھ شما میھرآ":و گفت24

اس، یام الیل بودند، در ایوه زنان در اسرائیم كھ بسا بیگویق شما را میو بھ تحق25
یم در تمامیعظیو شش ماه بستھ ماند، چنانكھ قحطكھ آسمان مدت سھ سال یوقت
د آمد،ین پدیزم

فھ یوه زنیشان فرستاده نشد، مگر نزد بیچ كدام از ایاس نزد ھیو ال26 رً در صَ
.دونیص

شان طاھر یاز ایو احدیشع نبیام الیل بودند، در ایو بسا ابرصان در اسرائ27
".یانینگشت جز نَعمان سر

.دند، پر از خشم گشتندین سخنان را شنیسھ چون ایكنپس تمام اھل 28
شان بر آن بنا یھ ایكھ قریرون كردند و بر قلھ كوھیو برخاستھ او را از شھر ب29

.ر افكنندیشده بود بردند تا او را بھ ز

.شان گذشتھ، برفتیان ایاز میول30

م ین را تعلشایاسبتیل فرود شده، در روزھایاز جلیو بھ كفرناحوم شھر31
دادیم

.بودیرا كھ كالم او با قدرت میرت افتادند، زیم او در حیو از تعل32

ادكنان یث داشت و بھ آواز بلند فریو خبیبود، كھ روح دیسھ مردیو در كن33
:گفتیم

تا ما را ھالك یا آمده ای، ما را با تو چھ كار است، آیناصریسیعیآه ا"34
".قدوس خدای، ایستیكشناسم ی؟ تو را میساز

در ".یرون آیبیخاموش باش و از و":ب داده، فرمود یاو را نھیسیپس ع35
.دیبدو نرسانیبیچ آسیرون شد و ھیان انداختھ، از او بیو او را در میساعت د



:گر را مخاطب ساختھ، گفتندیكدیگشت و یشان مستولیرت بر ھمھ ایپس ح36
كند و ید را امر میص با قدرت و قوت روح پلن شخین چھ سخن است كھ ایا"
"!ندیآیرون میب

.پھن شدیاز آن حوالیو شھرت او در ھر موضع37

یدیو مادر زن شمعون را تب شد. سھ برخاستھ، بھ خانھ شمعون درآمدیو از كن38
.التماس كردندیاو از ویبرا. عارض شده بود

درساعت برخاستھ، . ل شدیتب از او زاب داده،یآمده، تب را نھیپس بر سر و39
.شان مشغول شدیایبھ خدمتگزار

كھ اشخاص مبتال بھ انواع مرضھا یكرد، ھمھ آنانیو چون آفتاب غروب م40
.شان دست گذارده، شفا دادیاز ایكیآوردند و بھ ھر یشان را نزد ویداشتند، ا

ح یكھ تو مس":گفتندیان محھ زنیرفتند و صیرون میبیاریز از بسیوھا نیو د41
را كھ یشان را قدغن كرده، نگذاشت كھ حرف زنند، زیایول".یپسر خدا ھست
.ح استیدانستند او مس

او یدر جستجویران رفت و گروھیویو چون روز شد، روانھ شده بھ مكان42
.شان نرودیداشتند كھ از نزد ایدند و او را باز میآمده، نزدش رس

ز بھ ملكوت خدا بشارت یگر نیدیمرا الزم است كھ بھ شھرھا":گفتشان یبھ ا43
".ن كار فرستاده شده امیھمیرا كھ برایدھم، ز

.نمودیل موعظھ میس جلیپس در كنا44

{{{{}}}}



5فصل 

نمودند تا كالم خدا را بشنوند، او بھ یازدحام میبر ویكھ گروھیو ھنگام1
.ستاده بودیارت اسیاچھ جنیكنار در

رون آمده، یادان از آنھا بید كھ صیستاده دیاچھ ایو دو زورق را در كنار در2
.نمودندیخود را شست و شو میدامھا

از آن دو زورق كھ مال شمعون بود سوار شده، از او درخواست یكیپس بھ 3
.دادیم میپس در زورق نشستھ، مردم را تعل. دور ببردیاندكینمود كھ از خشك

اچھ بران و یانھ دریبھ م": و چون از سخن گفتن فارغ شد، بھ شمعون گفت4
".دیندازیشكار بیخود را برایدامھا

م، ینگرفتیزیاستاد، تمام شب را رنج برده چیا":گفتیشمعون در جواب و5
".م انداختیرا خواھمكن بھ حكم تو، دایل

ك بود دام ید كردند، چنانكھ نزدیصیاز ماھرین كردند، مقدار كثیو چون چن6
.شان گسستھ شودیا

شان را امداد یگر بودند اشاره كردند كھ آمده ایخود كھ در زورق دیو بھ رفقا7
.ك بود غرق شوندیكھ نزدیپس آمده ھر دو زورق را پر كردند بقسم. كنند

خداوند از یا":فتافتاده، گیسیعیھاید، بر پاین را بدیشمعون پطرس چون ا8
".گناھكارمیرا كھ مردیمن دور شو ز

یویكھ كرده بودند، دھشت بر او و ھمھ رفقاید ماھیچون كھ بھ سبب ص9
.شده بودیمستول

یسیع. ك شمعون بودندیكھ شریوحنا پسران زِبدیعقوب و یز بر ین نیو ھم چن10
".كردید خواھین مردم را صیمترس پس از ا":بھ شمعون گفت

پس چون زورقھا را بھ كنار آوردند، ھمھ را ترك كرده، از عقب او روانھ 11
.شدند

پر از برص آمده، چون یاز شھرھا بود، ناگاه مردیو چون او در شھر12
خداوندا اگر ":در افتاد و از او درخواست كرده گفتید، بھ رویرا بدیسیع

".یمرا طاھر سازیتوانیمیخواھ



كھ ."خواھم طاھر شودیم":را لمس نمود و گفتیپس او دست آورده، و13
.ل شدیفوراً برص از او زا

چ كس را خبر مده، بلكھ رفتھ خود را بھ كاھن بنما و یو او را قدغن كرد كھ  ھ14
فرموده است، بگذران تا بجھت یكھ موسیبجھت طھارت خود، بطوریھ ایھد

.شودیشان شھادتیا

ار جمع شدند تا كالم او را یبسیافت و گروھیشتر شھرت یكن خبر او بیل15
ابندیخود شفا یبشنوند و ازمرضھا

.رانھ ھا عزلت جستھ، بھ عبادت مشغول شدیو او بھ و16

ان و فقھا كھ از ھمھ بلدان یسیداد و فریم میاز روزھا واقع شد كھ اوتعلیروز17
شان صادر یایشفایشستھ بودند و قوت خداوند برام آمده نیھ و اورشلیھودیل و یجل
شد،یم

خواستند او را یآوردند و میمفلوج را بر بستریكھ ناگاه چند نفر شخص18
.بگذارندیویش رویداخل كنند تا پ

افتند كھ او را بھ خانھ درآورند، بر پشتینیمردم راھیو چون بھ سبب انبوھ19
.گذاردندیسیش عیان سفالھا در وسط پیز مبام رفتھ، او را با تختش ا

".ده شدیناھان تو آمرزمرد، گیا":گفتید، بھ ویشان را دیامانیچون او ا20

ست كھ ین كیا":ان در خاطر خود تفكر نموده، گفتن گرفتندیسیآنگاه كاتبان و فر21
"امرزد؟یست كھ بتواند گناھان را بید؟ جز خدا و بس كیگویكفر م

چرا در خاطر خود ":شان گفتیشان را درك نموده، در جواب ایافكار ایسیع22
د؟یكنیتفكر م

ز و یبرخنكھیا گفتن ایده شد، ین كھ گناھان تو آمرزیكدام سھل تر است، گفتن ا23
بخرام؟

ِ گناھان بر روید كھ پسر انسان را استطاعتِ آمرزیكن تا بدانیل24 ، مفلوج ".ن ھستیزمیدن
".ز و بستر خود را برداشتھ، بھ خانھ خود برویم برخیگویتو را م":فترا گ

ده بود برداشت و بھ خانھ خود یشان آنچھ بر آن خوابیش ایدر ساعت برخاستھ، پ25
.خدا را حمد كنان روانھ شد



شان ینمودند و خوف بر اید میرت ھمھ را فرو گرفت و خدا را تمجیو ح26
".میدیب دیعجیزھایمروز چا":شده، گفتندیمستول

. دینام داشت، بر باجگاه نشستھ دیرا كھ الویریرون رفتھ، باجگیاز آن پس ب27
".ایاز عقب من ب":او را گفت

.روانھ شدیز را ترك كرده، برخاست و در عقب ویدر حال ھمھ چ28
ار از یبسیاو كرد و جمعیبزرگ در خانھ خود برایافتیضیو الو29

.شان نشستندیگران با ایران و دیجگبا

چھ با یبرا":ان ھمھمھ نموده، بھ شاگردان او گفتندیسیشان و فریاما كاتبان ا30
"د؟یكنیران و گناھكاران اَكل و شُرب میباجگ

.ضانیب ندارند بلكھ مریاج بھ طبیتندرستان احت":شان گفتیدر جواب ایسیع31

".ان را بھ توبھ بخوانمیكھ تا عاصامده ام تا عادالن بلیو ن32

خوانند یدارند و نماز میار میروزه بسییحیاز چھ سبب شاگردان ":گفتندیپس بھ و33
".كنندیكن شاگردان تو اكل و شرب میز، لیان نیسین شاگردان فریو ھمچن

شانیكھ داماد با ایرا مادامید پسران خانھ عروسیتوانیا میآ":شان گفتیبد34
د؟یاست روزه دار ساز

شان گرفتھ شود، آنگاه در آن روزھا روزه خواھند یاد كھ داماد ازیآیمیامیبلكھ ا35
".داشت

از جامھ نو را بر جامھ كھنھ وصلھ یچ كس پارچھ ایھ": شان آورد كھیایبرایو مثل36
.در خور آن كھنھ نَبودز یكھ از نو گرفتھ شد نیكند و اال آن نو را پاره كند و وصلھ اینم

شرابِ نو، مشكھا را زد واالیریكھنھ نمیچ كس شراب نو را در مشكھایو ھ37
.گرددیختھ و مشكھا تباه میكند و خودش ریپاره م

.خت تا ھر دو محفوظ بماندید رینو بایبلكھ شراب نو را در مشكھا38

را یفور نو را طلب كند، زالیده فیست كھ چون شراب كھنھ را نوشینیو كس39
".د كھنھ بھتر استیگویم

{{{{}}}}
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گذشت و شاگردانش یان كشت زارھا مین كھ او از میو واقع شد در سبَت دوم اول1
.خوردندیده میدند و بھ كف مالیچیخوشھ ھا م

د كھ كردن آن در سبَت یكنیمیچرا كار": شان گفتندیا ن بدیسیاز فریو بعض2
".ستیز نیجا

ش كردند در ید آنچھ داود و رفقایا نخوانده ایآ":شان گفتیدر جواب ایسیع3
كھ گرسنھ بودند،یوقت

مھ را گرفتھ بخورد و بھ رفقا4 ز یخود نیكھ چگونھ بھ خانھ خدا درآمده، نان تَقدِ
ھنھ روا ن "ست؟یداد كھ خوردن آن جز بھ كَ

".ز ھستیوز سبَت نپسر انسان مالك ر":شان گفتیپس بد5

بود كھ دست یداد و در آنجا مردیم میسھ درآمده تعلیگر بھ كنیو در سبَت د6
.راستش خشك بود

د در روز سبَت شفا دھد تا یداشتند كھ شایان چشم بر او میسیو كاتبان و فر7
.ابندیبر او یتیشكا

ان یز و در میرخب":شان را درك نموده، بدان مرد دست خشك گفتیاالت ایاو خ8
.ستادیدر حال برخاستھ با".ستیبا

پرسم كھ در روز سبَت كدام رواست، یمیزیاز شما چ":شان گفتیبدیسیع9
"ا ھالك كردن؟یدن جان ی، رھانیا بدیكردن ییكوین

".دست خود را دراز كن":ده، بدو گفتیشان گردانیع ایپس چشم خود را بر جم10
.ح گشتیگر صحیدستش مثل دست داو چنان كرد و فوراً 

م؟یچھ كنیسیبا عگفتند كھیگر میكدیشان از حماقت برگشتھ بھ یاما ا11

و در آن روزھا بر فراز كوه برآمد تا عبادت كند و آن شب را در عبادت خدا بھ 12
.صبح آورد

اب شان را انتخیدوازده نفر از ا،دهیش طلبیو چون روز شد، شاگردان خود را پ13
.ز رسول خواندیشان را نیكرده، ا



عقوب و یاس، یز نام نھاد و برادرش اندریشمعون كھ او را پطرس نیعنی14
پَس و برتولما،یلیوحنا، فی

.وریو شمعون معرف بھ غیعقوب ابن حلفیمتی و توما، 15

.بودیم كننده ویكھ تسلیوطیاسخر یھودایعقوب و یھودا برادر ی16

و یاز شاگردان ویستاد و جمعیھموار بایر آمده، بر جایشان بھ زیو با ا17
دون یصور و صیایم و كناره دریھ و اورشلیھودیار از قوم، از تمام یبسیگروھ

.ابندیآمدند تا كالم او را بشنوند و از امراض خود شفا 

.افتندید معذب بودند، شفا یكھ از ارواح پلیو كسان18

صادر شده، ھمھ یاز ویرا قوتیخواستند او را لمس كنند زیمو تمام آن گروه19
.دیبخشیرا صحت م

ن یمساكیخوشا بحال شما ا":ش افكنده، گفتیپس نظر خود را بھ شاگردان خو20
.را ملكوت خدا از آن شما استیز

خوشا بحال شما . د شدیر خواھیرا كھ سید، زیخوشا بحال شما كھ اكنون گرسنھ ا21
.دید خندیرا خواھیز،دیانیحال گركھ ال

رند و شما را یكھ مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گیخوشا بحال شما وقت22
.رون كنندیر بیاز خود جدا سازند و دشنام دھند و نام شما را مثل شر

باشد، یم مینك اجر شما در آسمان عظیرا اید زیید و وجد نمایدر آن روز شاد باش23
.ا ملكوت نمودندیشان با انبینطور پدران ایھ ھمرا كھ بیز

.دیافتھ ایخود را یرا كھ تسلیدولتمندان زیبر شما ایكن وایل24

بر شما كھ اآلن یوا. د شدیرا گرسنھ خواھیر شدگان، زیسیبر شما ایوا25
.دد كریھ خواھیرا كھ ماتم و گرید زیخندان

ن پدران یرا ھمچنین كنند، زیما را تحسع مردم شیكھ جمیبر شما وقتیوا26
ذبھ كردندیشان با انبیا .ا كَ



ید و با كسانیم دشمنان خود را دوست داریگویشنوندگان شما را میكن ایل27
.دیكھ از شما نفرت كنند، احسان كن

نھ یھر كھ با شما كید و برایاو بركت بطلبیو ھر كھ شما را لعن كند، برا28
.دیر كنیخیدارد، دعا

ند، د29 َ كھ یاو بگردان و كسیز بھ سویرا نیگریو ھر كھ بر رخسار تو ز
.قھ مكنیز از او مضایرد، قبا را نیتو را بگیردا

.باز مخواهیرد از ویھر كھ از تو سوال كند بدو بده و ھر كھ مال تو را گ30

شان یھمانطور با از بھید مردم با شما عمل كنند، شما نیخواھیو چنانكھ م31
.دییسلوك نما

را یلت است؟ زید، شما را چھ فضییرا اگر محبَان خود را محبت نمایز32
.ندینمایگناھكاران ھم محبان خود را محبت م

د؟ چونكھ یلت دارید با ھر كھ بھ شما احسان كند، چھ فضیو اگر احسان كن33
.كنندین میز چنیگناھكاران ن

د، شما را چھ یشان دارید بازگرفتن از ایكھ امید بھ آنانیو اگر قرض دھ34
شان عوض یدھند تا از ایز بھ گناھكاران قرض میرا گناھكاران نیلت است؟ زیفض

.رندیگ

دِ عوض، قرض ید و بدون امید و احسان كنییبلكھ دشمنان خود را محبت نما35
د بود چونكھ یخواھیم خواھد بود و پسران حضرت اعلیرا كھ اجر شما عظید زیدھ

.او با ناسپاسان و بدكاران مھربان است

.م استیز رحید چنانكھ پدر شما نیم باشیپس رح36

د تا بر شما حكم نشود وعفو ینشود و حكم مكنید تا بر شما داوریمكنیداور37
.دیده شوید تا آمرزیكن

ز شده را یده و لبریو جنبانافشرده یكویمانھ نیرا پیز. د تا بھ شما داده شودیبدھ38
شما ید براییمایپیكھ میمانھایرا كھ بھ ھمان پیز. در دامن شما خواھند گذارد

".موده خواھد شدیپ



ا ھر یكند؟ آییتواند كور، كور را راھنمایا میآ":زد كھیشان مثلیایپس برا39
افتند؟ینمیدو در حفره ا

كن ھر كھ كامل شده باشد، مثل استاد خود یست لیش بھتر نیشاگرد از معلم خو40
.بود

را كھ در چشم یو چوبینیبیرا كھ در چشم برادر تو است میو چرا خس41
؟یابیینمیخود دار

خس را از چشم تو برادر اجازت ده تایاییبرادر خود را گویو چگونھ بتوان42
اكار اول چوب را از یری؟ اینیبینمیرا كھ در چشم خود داریبرآورم و چوب

.ید تا خس را از چشم برادر خود برآوریدیكو خواھیرون كن، آنگاه نیچشم خود ب

.كو آوردیوه نیآورد و نھ درخت بد، میوه بد بار نمیكو میچ درخت نیرا ھیز43

ابند و ییر را نمیاز خار انج. شودیوه اش شناختھ میرا كھ ھر درخت از میز44
.نندیچیور را نماز بوتھ، انگ

ر از یآورد و شخص شریكو برمیز نینھ خوب دل خود، چیكو از خزیآدم ن45
دل زبان سخن یادتیرا كھ از زیز. آوردیرون میز بد بیش، چینھ بد دل خویخز

.دیگویم

.دیآوریم بعمل نمیگوید و آنچھ مییگویو چون است كھ مرا خداوندا خداوندا م46

دھم ید و سخنان مرا شنود و آنھا را بجا آورد، شما را نشان میمن آھر كھ نزد47
.كھ بھ چھ كس مشابھت دارد

ادش ین را كنده، گود نمود و بنیساخت و زمیمیاست كھ خانھ ایمثل شخص48
ل بر آن خانھ زور آورد، نتوانست آن یالب آمده، سیپس چون س. را بر سنگ نھاد
.گ بنا شده بودرا كھ بر سنیرا جنبش دھد ز

ن یزمیبر رویاست كھ خانھ ایاورد مانند شخصید و عمل نیكن ھر كھ شنیل49
م یآن خانھ عظیل بر آن صدمھ زد، فوراً افتاد و خرابیاد بنا كرد كھ چون سیبنیب

.بود
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.دد، وارد كفر ناحوم شیو چون ھمھ سخنان خود را بھ سمع خلق بھ اتمام رسان1
.ض و مشرف بر موت بودیز او بود، مریكھ عزیرا غالمیوزباشیو 2
فرستاده از او خواھش كرد كھ یھود را نزد ویخ ید، مشایرا شنیسیچون خبر ع3

.آمده، غالم او را شفا بخشد
ن یمستحقَ است كھ ا":آمده، بھ الحال نزد او التماس كرده، گفتندیسیشان نزد عیا4

.یبجا آورش یاحسان را برا
."سھ را ساختیما كنیدارد و خود برایرا قوم ما را دوست میز5
چند نفر از یوزباشید، یك بھ خانھ رسیشان روانھ شد و چون نزدیبا ایسیپس ع6

ق آن یرا الیخداوندا، زحمت مكش ز":دوستان خود را نزد او فرستاده، بدو گفت
.ییر سقف من درآیستم كھ زین

بگو تا بنده من یم، بلكھ سخنیق آن ندانستم كھ نزد تو آیخود را الن سبب یو از ا7
.ح شودیصح

چون بھ . ر دست خود دارمیان زیر حكم و لشكریھستم زیز شخصیرا كھ من نیز8
ن را بكن، ید و بھ غالم خود ایآیا، میبیگریو بھ درودیم برو، میگویكی
".كندیم
آمدند یكھ از عقب او میآن جماعتیبھ سود، تعجب نموده ین را شنیایسیچون ع9

".افتھ امیل ھم نی، در اسرائیمانین ایم چنیگویبھ شما م":ده، گفتیگردانیرو
.افتندیح یمار را صحیپس فرستادگان بھ خانھ برگشتھ، آن غالم ب10
از شاگردان او و یاریرفت و بسین میبھ نائیمسمیو دو روز بعد بھ شھر11

.رفتندیھمراھش مم، یعظیگروھ
بود یوه زنیگانھ بیرا كھ پسر یتید، ناگاه میك دروازه شھر رسیچون بھ نزد12

.آمدندیمیر از اھل شھر، با ویكثیبردند و انبوھیم
".ان مباشیگر":گفتید، دلش بر او بسوخت و بھ ویچون خداوند او را د13
جوان، یا":پس گفت. ستادندیاك آمده تابوت را لمس نمود و حامالن آن بیو نزد14

".زیم برخیگویتو را م
در ساعت آنمرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز كرد و او را بھ مادرش 15

.سپرد
بزرگ یایگفتند كھ  نبید كنان میپس خوف ھمھ را فرا گرفت و خدا را تمج16

.ان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقد نموده استیدر م
.ع آن مرز و بوم منتشر شدیھ و جمیھودیخبر درباره او در تمام نیپس ا17
.ع مطلع ساختندین وقایع ایاو را از جمییحیو شاگردان 18
فرستاده، عرض نمود یسیده، نزد عیدو نفر از شاگردان خود را طلبییحیپس 19
م؟یباشیگریا منتظر دیینده ھستیا تو آن آیكھ آ
د یگوید دھنده ما را نزد تو فرستاده میتعمییحی":گفتندآمدهیآن دو نفر نزد و20

".میباشیگریا منتظر دیینده ھستیا تو آیآ



د شفا داد و كوران یا و ارواح پلیضھا و بالرار را از میدر ھمان ساعت، بس21
.دیبخشیینایرا بیاریبس
د خبر یادهیده و شنیرا از آنچھ دییحید و یبرو":شان گفتیدر جواب ایسیع22
ان، شنوا و مردگان زنده رلنگان خرامان و ابرصان طاھر و كنا وید كھ كوران بیدھ
.شودیگردند و بھ فقرا بشارت داده میم

".كھ در من لغزش نخوردیو خوشابحال كس23
بدان جماعت آغاز سخن نھاد ییحیرفتھ بودند درباره ییحیو چون فرستادگان 24
را كھ از باد در یایا نید، آیرون رفتھ بودیبھ صحرا بز یدن چھ چیدیبرا":كھ

جنبش است؟
نك یرا كھ لباس نرم ملبس باشد؟ ایا كسید؟ آیرون رفتیدن چھ بیبلكھ بجھت د25
.ن ھستندیسالطیكنند، در قصرھایمیاشیپوشند و عیكھ لباس فاخر میآنان
كھ از یم كسیگویشما مبھیرا؟ بلیایا نبید؟ آیدن چھ رفتھ بودیدیپس برا26

.ھم بزرگتر استینب
تو یش روینك رسول خود را پیمكتوب است، این است آنكھ درباره ویرا ایز27

.ا سازدیش تو مھیفرستم تا راه با پیم
د دھنده یتعمییحیبزرگتر از یایم از اوالد زنان نبیگویرا كھ شما را میز28

".بزرگتر استیتر است از وكن آنكھ در ملكوت خدا كوچكیست، لین
د از یرا كھ تعمید كردند زیدند، خدا را تمجیران چون شنیو تمام قوم و باجگ29

.افتھ بودندیییحی
افتھ ید نیتعمیرا كھ از ویان و فقھا اراده خدا را از خود ردَ نمودند زیسیكن فریل30

.بودند
باشند؟یكنم و مانند چھ مھین طبقھ را بھ چھ تشبیمرمان ا":آنگاه خداوند گفت31
یند، برایگویگر را صدا زده میكدیمانند كھ در بازارھا نشستھ، یرا میلاطفا32

.دیھ ننمودیم گریكردید و نوحھ گریرقص نكرد،میشما نواخت
د، یآشامیخورد و نھ شراب مید دھنده آمد كھ نھ نان میتعمییحیرا كھ یز33

و دارد،ید كھ دییگویم
است پرخور و ینك مردید اییگویآشامد، میخورد و میانسان آمد كھ مپسر 34

ران و گناھكاران،یباده پرست و دوست باجگ
".شودیع فرزندان خود مصدَق میاما حكمت از جم35
یسیپس بھ خانھ فر. ان از او وعده خواست كھ با اوغذا خوردیسیاز فریكیو 36

.درآمده بنشست
بھ غذا یسید كھ در خانھ فریر آن شھر گناھكار بود، چون شنكھ دیكھ ناگاه زن37

از عطر آورده،یشھ اینشستھ است، ش
او بھ یھایستاد و شروع كرد بھ شستن پایان بایش گریھایدر پشت سر او نزد پا38

ده آنھا را بھ عطر یرا بوسیویھایسر خود و پایدن آنھا بھ مویاشك خود و خشكان
.ن كردیتدھ



ن یاگفت كھید، با خود مین را بدیكھ از او وعده خواستھ بود ایایسیرچون ف39
ن كدام و چگونھ زن است كھ او را لمس یكھ اینھ دانستیھرآیبودیشخص اگر نب

.استیرا گناھكاریكند، زیم
:گفت".میدارم كھ بھ تو گویزیشمعون چیا":گفتیجواب داده بھ ویسیع40

".استاد بگویا"
نار یپنجاه دیگریپانصد و از دیكیرا دو بدھكار بود كھ از یطلبكار":فتگ41

.یطلب داشت
ك از آن دو او را یبگو كدام . دینداشتند كھ ادا كنند، ھر دو را بخشیزیچون چ42

".دوادتر محبت خواھد نمیز
:گفتیبھ و".دیادتر بخشیكنم آنكھ او را زیگمان م":شمعون در جواب گفت43

".یكو گفتین"
؟ بھ خانھ ینیبین زن را نمیا":آن زن اشاره نمود بھ شمعون گفتیپس بھ سو44

مرا بھ اشكھا شست و بھ یھاین زن پایای، ولیاوردیمن نیھایتو آمدم آب بجھت پا
.سر خود آنھا را خشك كردیھایمو
باز منیھایدن پایكھ داخل شدم از بوسین زن از وقتیكن ای، لیدیمرا نبوس45

.ستادینا
.ن كردیمرا بھ عطر تدھیھایكن او پای، لیسر مرا بھ روغن مسح نكرد46
را كھ یده شد زیار است آمرزیم، گناھان او كھ بسیگوین جھت بھ تو میاز ا47

".دینمایافت، محبت كمتر میكن آنكھ آمرزشِ كمتر یل. ار نموده استیمحبت بس
".ده شدیزگناھان تو آمر":پس بھ آن زن گفت48
ست كھ گناھان را ھم ین كیو اھل مجلس در خاطر خود تفكر آغاز كردند كھ ا49

.آمرزدیم
".بھ سالمتی روانھ شو. مانت تو را نجات داده استیا":پس بھ آن زن گفت50

{{{{}}}}
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نمود و بھیگشتھ، موعظھ میو دھیو بعد از آن واقع شد كھ او در ھر شھر1
.بودندیمیداد و آن دوازده با ویملكوت خدا بشارت م

م معروف بھ یمریعنیافتھ بودند، ید و مرضھا شفا یو زنان چند كھ از ارواح پل2
رون رفتھ بودند،یو بیھ كھ از او ھفت دیمجدل

گر كھ از یاز زنان دیاریس و سوسن و بسیرودیونا زوجھ خوزا، ناظر ھیو 3
.كردندیماموال خود او را خدمت

یمدند، مثلآیشدند و از ھر شھر نزد او میار فراھم میبسیو چون گروھ4
:آورد، گفت

بر یكاشت، بعضیكھ تخم میرون رفت و وقتیبجھت تخم كاشتن بیبرزگر"5
.مال شده، مرغان ھوا آن را خوردندیختھ شد و پایكناره راه ر

نداشت خشك یآنجھت كھ رطوبتد ازییبر سنگالخ افتاده، چون رویو پاره ا6
.دیگرد

و كرده آن را خفھ نمودیدر میو قدر7 .ان خارھا افكنده شد كھ خارھا با آن نمَ
ن یچون ا".د و صد چندان ثمر آوردییده شده، رویكو پاشین نیدر زمیو بعض8

".ھر كھ گوش شنوا دارد بشنود": بگفت ندا در داد
ست؟ین مثل چیایگفتند كھ معنپس شاگردانش از او سوال نموده، 9

گران را بھ یكن دیشما را دانستن اسرار ملكوت خدا عطا شده است و ل":گفت10
.ده درك نكنندینند و شنیستھ نبیواسطھ مثلھا، تا نگر

.ن است كھ تخم كالم خداستیاما مثل ا11
س یابلشنوند، فوراً یباشند كھ چون میمیكھ در كناره راه ھستند كسانیو آنان12

.ابندیمان آورده نجات ید، مبادا ایربایشان میایآمده، كالم را از دلھا
شنوند، آن یباشند كھ چون كالم را میمیكھ بر سنگالخ ھستند، كسانیو آنان13

دارند و در وقتِ یمان میایشھ ندارند، پس تا مدتیرنھا یرند و ایپذیمیرا بھ شاد
.شوندیش، مرتد میآزما
یشھ ھایروند و اندیباشند كھ چون شنوند میمیا آنچھ در خارھا افتاد اشخاصام14

.رسانندیوه بھ كمال نمیچ میكند و ھیشان را خفھ میروزگار و دولت و لذات آن ا
باشند كھ كالم را بھ دل راست و یمیكو واقع گشت كسانین نیآما آنچھ در زم15

.آورندیصبر، ثمر مدارند و بایده، آن را نگاه میكو شنین
كند بلكھ بر یپنھان نمیا تختییر ظرفیچ كس چراغ را افروختھ، آن را زیو ھ16

.ندیرا ببیگذارد تا ھر كھ داخل شود روشنیچراغدان م
.دا نشودیست كھ ظاھر نگردد و نھ مستور كھ معلوم و ھوینھان نیزیرا چیز17
را ھر كھ دارد بدو داده خواھد ید، زیشنوید كھ بھ چھ طور مییاط نمایپس احت18

".برد كھ دارد، از او گرفتھ خواھد شدیشد و از آنكھ ندارد آنچھ گمان ھم م
آمده بھ سبب ازدحام خلق نتوانستند او را مالقات یو مادر و برادران او نزد و19
.كنند



تو را خواھندیستاده، میرون ایمادر و برادرانت ب":پس او را خبر داده گفتند20
".نندیبب

ده، آن را ینانند كھ كالم خدا را شنیمادر و برادران من ا":شان گفتیدر جواب ا21
".آورندیبجا م

:شان گفتیسوار شده، بھ ایاز روزھا او با شاگردان خود بھ كشتیروز22
.را حركت دادندیپس كشت".میاچھ عبور بكنیآن كنار درسویب"

اچھ فرود یب او را در ربود كھ ناگاه طوفان باد بر دررفتند، خوایو چون م23
.شان در خطر افتادندیشد و ایاز آب پر میكھ كشتیآمد، بحدَ 

پس ".میشویاستادا، استادا، ھالك م":دار كرده، گفتندیپس نزد او آمده، او را ب24
.د آمدیپدیب داد تا ساكن گشت و آرامیبرخاستھ باد و تالطم آب را نھ

شان ترسان و متعجب شده، با یا"مان شما كجا است؟یا":شان گفتیس بھ اپ25
د و یفرمایاست كھ بادھا و آب را ھم امر مین چطور آدمیگفتند كھ ایگر میكدی

كنند؟یاطاعت او م
ریو بھ زم26 دَ .دندیل است، رسیان كھ مقابل جلین جَ
وھا یدیدیمدت مداز آن شھر كھ ازیفرود آمد، ناگاه شخصیچون بھ خشك27

ی، دچار ویبلكھ در قبرھا منزل داشتیو در خانھ نماندیدیو رخت نپوشیداشت
.دیگرد
یسیعیا":ش او افتاده، بھ آواز بلند گفتید، نعره زد و پیرا دیسیچون ع28

".ی، مرا عذاب ندھیتعالیپسر خدا
د، چونكھ یآرون یث را امر فرموده بود كھ از آن شخص بیرا كھ روح خبیز29

رھا و كنده ھا بستھ نگاه یبارھا او را گرفتھ بود، چنانكھ ھر چند او را بھ زنج
.راندیو او را بھ صحرا میخت و دیگسیداشتند، بندھا را میم

یوھایرا كھ دیز".ونژیل":گفت"ست؟ینام تو چ":ده، گفتیاز او پرسیسیع30
.ار داخل او شده بودندیبس
.ھ روندید كھ بھ ھاویشان را نفرمایكردند كھ او از او استدعا31
پس از او . دندیچریبودند كھ در كوه میاریگلھ گراز بسیكیو در آن نزد32

شان را اجازت یپس ا. شان اجازت دھد تا در آنھا داخل شوندیخواھش نمودند كھ بد
.داد
بھ یاز بلندرون شده، داخل گرازان گشتند كھ آن گلھیوھا از آن آدم بیناگاه د33
.اچھ جستھ، خفھ شدندیدر
آن شھرت یدند، فرار كردند و در شھر و اراضیچون گرازبانان ماجرا را د34

.دادند
یدند و چون آن آدمیرسیسینند، نزد عیرون آمده تا آن واقعھ را ببیپس مردم ب35

ده و یرخت پوشیسیعیھایدند كھ نزد پایرون رفتھ بودند، دیوھا بیرا كھ از او د
.دندیعاقل گشتھ نشستھ است، ترس

افتھ یوانھ چطور شفا یشان را خبر دادند كھ آن دیده بودند، این را دیكھ ایو آنان36
.بود



شان روانھ یان از او خواھش نمودند كھ از نزد ایپس تمام خلق مرزو بوم جدر37
شده، سوار یپس او بھ كشت. شده بودیشان مستولید بر ایشدیرا خوفیشود، ز

.مراجعت نمود
رون رفتھ بودند، از او درخواست كرد كھ با یبیوھا از ویكھ دیاما آن شخص38

:او را روانھ فرموده، گفتیسیكن عیل. باشدیو
پس رفتھ ، در ".ت كنیبھ خانھ خود برگرد و آنچھ خدا با تو كرده است حكا"39

.بدو نموده بود، موعظھ كردیسیتمام شھر از آنچھ ع
.داشتندیع مردم چشم بھ راه او میرا جمیرفتند زیمراجعت كرد، خلق او را پذیسیو چون ع40
افتاده، بھ او یسیعیھایسھ بود، بھ پایس كنیرس نام كھ رئیای، یكھ ناگاه مرد41

.دیایالتماس نمود كھ بھ خانھ او ب
موت بود ب بھ دوازده سالھ بود كھ مشرف بریقریگانھ ایرا كھ او را دختر یز42

.نمودندیرفت، خلق بر او ازدحام میو چون م
ملك خود را یكھ مدت دوازده سال بھ استحاضھ مبتال بود و تمام مایناگاه زن43

توانست او را شفا دھد،یچ كس نمیصرف اطبا نموده و ھ
.ستادیان خونش ایاو را لمس نمود كھ در ساعت جریآمده، دامن ردایاز پشت سر و44
چون ھمھ انكار كردند، پطرس و "ست كھ مرا لمس نمود؟یك":گفتیسیعپس45
ییگویكنند و میاستاد، مردم ھجوم آورده، بر تو ازدحام میا":ش گفتندیرفقا

"ست كھ مرا لمس نمود؟یك
یرا كھ من درك كردم كھ قوتیمرا لمس نموده است، زیالبتھ كس":گفتیسیع46

".رون شدیاز من ب
ش یافتاده پیتواند پنھان ماند، لرزان شده، آمد و نزد وید كھ نمیزن دچون آن47

.افتیھمھ مردم گفت كھ بھ چھ سبب او را لمس نمود و چگونھ فوراً شفا 
مانت تو را شفا داده است، بھ یدختر، خاطر جمع دار، ایا":را گفتیو48

".سالمتی برو
یسھ آمده، بھ ویس كنیخانھ رئازیكین سخن ھنوز بر زبان او بود كھ یو ا49

".گر استاد را زحمت مدهید. دخترت مرد":گفت
ھ نموده بھ وین را شنیایسیچون ع50 مان آور و یترسان مباش، ا":گفتید، توجَ

".افتیبس كھ شفا خواھد 
چ یعقوب و پدر و مادر دختر، ھیوحنا و یو چون داخل خانھ شد، جز پطرس و 51

.دیاندرون آكس را نگذاشت كھ بھ 
نمرده ! دیان مباشیگر":كردند، او گفتیمیھ و زاریاو گریو چون ھمھ برا52

".بلكھ خفتھ است
.دانستند كھ مرده استیپس بھ او استھزا كردند چونكھ م53
".زیدختر برخیا": رون كرد و دست دختر را گرفتھ، صدا زد و گفتیپس او ھمھ را ب54
.خوراك دھندیفرمود تا بھ ویسیپس ع. اً برخاستو روح او برگشت و فور55
ن ماجرا خبر یچ كس را از ایشان را فرمود كھ ھیپس ا. ران شدندیو پدر و مادر او ح56

.ندھند
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وھا و شفا یع دیشان قوت و قدرت بر جمیده، بھ ایپس دوازده شاگرد خود را طلب1
.دادن امراض عطا فرمود

.ضان را صحت بخشندیفرستاد تا بھ ملكوت خدا موعظھ كنند و مرشان را یو ا2
د، نھ عصا و نھ توشھ دان و نھ نان یز بجھت راه بر مداریچ چیھ":شان گفتیو بد3

.ك نفر دو جامھییو نھ پول و نھ برا
.دید تا از آن موضع روانھ شوید، ھمان جا بمانیكھ داخل شویو بھ ھر خانھ ا4
خود را یھاید، خاك پایرون شویكھ از آن شھر بیرد، وقتینپذو ھر كھ شما را5
".شودیشان شھادتید تا بر ایفشانیز بین

ت یگشتند و بشارت میرون شده، در دھات میپس ب6 دادند و در ھر جا صحَ
.دندیبخشیم
را ید، مضطرب شد زیع را شنین وقایترارك، چون خبر تمام ایس تیرودیاما ھ7

از مردگان برخاستھ است،ییحیھ گفتند كیمیبعض
ن برخاستھ یشیپیایاز انبیكیگران، كھ یاس ظاھر شده و دیكھ ال،یو بعض8

.است
ست كھ ین كیایول. را از تنش من جدا كردمییحیسر ":س گفتیرودیاما ھ9

.بودیمیو طالب مالقات و"شنوم؟ین خبر میدرباره او چن
شان را یپس ا. آنچھ كرده بودند بدو بازگفتندو چون رسوالن مراجعت كردند، 10

.دا نام داشت بھ خلوت رفتیت صیكھ بیك شھرینزدیرانھ ایبرداشتھ بھ و
رفتھ، یشان را پذیپس ا. شتافتندیافتھ، در عقب ویار اطالع یبسیاما گروھ11

داشت، یاج بھ معالجھ مینمود و ھر كھ احتیشان را از ملكوت خدا اعالم میا
ت م .دیبخشیصحَ

مردم را ":آمده، گفتندیو چون روز رو بھ زوال نھاد، آن دوازده نزد و12
شتن یخویرفتھ، منزل و خوراك براین حوالیایمرخص فرما تا بھ دھات و اراض

".میباشینجا در صحرا میرا كھ در ایند، زیدا نمایپ
جز پنج نان و دو ما را ":گفتند".دیشان را غذا دھیشما ا":شان گفتیاو بد13
"!مین گروه غذا بخریع ایم و بجھت جمیست مگر بروینیماھ
شان را پنجاه یپس بھ شاگردان خود گفت كھ ا. ب بھ پنجھزار مرد بودندیرا قریز14

.پنجاه، دستھ دستھ، بنشانند
.دندین كرده، ھمھ را نشانیشان ھمچنیا15
ست و آنھا را بركت یمان نگرآسیرا گرفتھ، بھ سویپس آن پنج نان و دو ماھ16

.ش مردم گذارندیداده، پاره نمود و بھ شاگردان خود داد تا پ
.مانده برداشتندیباقیر شدند و دوازده سبد پر از پاره ھایپس ھمھ خورده س17
شان یكرد و شاگردانش ھمراه او بودند، از ایدعا مییكھ او بھ تنھایو ھنگام18

"دانند؟یھ ممردم مرا ك":ده، گفتیپرس
یكیند كھ یگویگران میاس و دیالید دھنده و بعضیتعمییحی":در جواب گفتند19

".ن برخاستھ استیشیپیایاز انب



".ح خدایمس":پطرس در جواب گفت"د؟یدانیشما مرا كھ م":شان گفتیبد20
.دین اطالع مدھیچ كس را از ایھغ فرمود كھیشان را قدغن بلیپس ا21
یخ و روسایند و از مشایار بیالزم است كھ پسر انسان زحمت بس":تو گف22

".زدیكھنھ و كاتبان ردَ شده، كشتھ شود و روز سوم برخ
د نفس خود را انكار یبایكند میرویبخواھد مرا پیاگر كس":پس بھ ھمھ گفت23

.ب خود را ھر روزه بردارد و مرا متابعت كندینموده، صل
دھد آن را ھالك سازد و ھر كس جان ید جان خود را خالصرا ھر كھ بخواھیز24

.خود را بجھت من تلف كرد، آن را نجات خواھد داد
ا یده دارد كھ تمام جھان را ببرد و نفس خود را بر باد دھد یرا انسان را چھ فایز25

.ان رساندیآن را ز
در جالل خود كھ یز وقتیرا ھر كھ از من و كالم من عار دارد، پسر انسان نیز26

.د، از او عار خواھد داشتیو جالل پدر و مالئكھ مقدَسھ آ
نجا ھستند كھ تا ین در ایاز حاضریم كھ بعضیگوینھ بھ شما میكن ھر آیل27

".دینند ذائقھ موت را نخواھند چشیملكوت خدا را نب
عقوب را یوحنا و یب بھ ھشت روز گذشتھ بود كھ پطرس و ین كالم قریو از ا28
.برآمد تا دعا كندیداشتھ، بر فراز كوھبر

.د و درخشان شدیاو سفسلباأت چھره او متبدل گشت ویكرد، ھیو چون دعا م29
.مالقات كردندیاس با ویو الیموسیعنیكھ ناگاه دو مرد 30
در یست بھ زودیبایظاھر شده، درباره رحلت او كھ میأت جاللیو بھ ھ31

.كردندیو مم واقع شود، گفتگیاورشل
دار شده، جالل او و آن دو مرد یش را خواب در ربود پس بیاما پطرس و رفقا32

.دندیبودند، دیرا كھ با و
استاد، یا":گفت كھیسیشدند، پطرس بھ عیو چون آن دو نفر از او جدا م33

یبرایكیتو و یبرایكیم یبان بسازیپس سھ سا. نجا خوب استیبودن ما در ا
.گفتیدانست چھ میرا كھ نمیز".اسیالیبرایگریو دیموس
ھ یشان سایدار شده، بر ایپدیبود كھ ناگاه ابرین سخن ھنوز بر زبانش میو ا34

.دندیشدند، ترسان گردیافكند و چون داخل ابر م
.دیب من، او را بشنوین پسر حبیاز ابر برآمد كھ اییآنگاه صدا35
شان ساكت ماندند و از آنچھ یافتند و ایرا تنھا یسید، عین آواز رسیو چون ا36

.ام خبر ندادندیچ كس را در آن ایده بودند، ھید
.ار او را استقبال نمودندیبسیر آمدند، گروھیشان از كوه بھ زیو در روز بعد چون ا37
كنم كھ یاستاد بھ تو التماس میا":اد كنان گفتیان فریاز آن میكھ ناگاه مرد38

.گانھ من استیرا یزییمن لطف فرمابر پسر 
زند و كف كرده مصروع یحھ میرد و دفعتاً صیگیاو را میكھ ناگاه روح39

.كندیرھا میشود و او را فشرده، بھ دشواریم
".رون كنند نتوانستندیو از شاگردانت درخواست كردم كھ او را ب40
با شما باشم و یكمانِ كج روش، تایایفرقھ بیا":در جواب گفتیسیع41

ل شما گردم؟ پسر خود را ا "!اورینجا بیمتحمَ



ث را یآن روح خبیسیده، مصروع نمود اما عیو او را دریآمد، دیو چون او م42
.د و بھ پدرش سپردیب داده، طفل را شفا بخشینھ

:متعجب شدند، بھ شاگردان خود گفتیسیو ھمھ از تمام اعمال ع43
مردم یرا كھ پسر انسان بھ دستھاید زیریخود فرا گیگوشھان سخنان را در یا"44
".م خواھد شدیتسل
داشتھ شد كھ آن را نفھمند و یشان مخفین سخن را درك نكردند و از ایایول45

.بپرسندیدند كھ آن را از ویترس
ك از ما بزرگتر است؟یشان مباحثھ شد كھ  كدام یان ایو در م46
بگرفت و او را نزد خود برپا داشتیا ملتفت شده، طفلشان ریال دل ایخیسیع47
ن طفل را بھ نام من قبول كند، مرا قبول كرده باشد یھر كھ ا":شان گفتیو بھ ا48

ع شما كوچكتر یرا ھر كھ از جمیز. رفتھ باشدیرد، فرستنده مرا پذیو ھر كھ مرا پذ
".باشد، ھمان بزرگ خواھد بود

وھا را یم كھ بھ نام تو دیدیرا دیاستاد شخصیا":وحنا جواب داده گفتی49
".كندیما نمیرویم، از آن رو كھ پیكند و او را منع نمودیاخراج م

".ست با شماستیرا ھر كھ ضدَ شما نید زیاو را ممانعت مكن":بدو گفتیسیع50
یخود را بھ عزم ثابت بھ سویشد، رویك میصعود او نزدیو چون روزھا51

.ادم نھیاورشل
ان وارد یاز بالد سامریشان رفتھ بھ بلدیش از خود فرستاده، ایپس رسوالن پ52

.نندیاو تدارك بیگشتند تا برا
بود یم میندادند از آن رو كھ عازم اورشلیاما او را جا53
ا یخداوند آیا":گفتند، دندین را دیوحنا ایعقوب و یو چون شاگردان او، 54

"ز كرد؟یاس نیرد چنانكھ الینھا را فرو گیده، ایاز آسمان بارم كھ آتشییبگویخواھیم
.دید كھ شما از كدام نوع روح ھستیدانینم":شان گفتیده بدیگردانیآنگاه رو55
" .را ھالك سازد بلكھ تا نجات دھدامده است تا جان مردمیرا كھ پسر انسان نیز56

.گر رفتندیدیھ ایپس بھ قر
خداوندا، ھر جا ":بدو گفتیراه شخصیدر اثناندرفتیمشانیكھ ایو ھنگام57
".تو را متابعت كنمیرو
انھ ھا، یروباھان را سوراخھا است و مرغان ھوا را آش":گفتیبھ ویسیع58

".ستیسر نھادن نیانسان را جاركن پسیل
خداوندا اول مرا رخصت ده تا ":گفت".ایاز عقب من ب":گفتیگریو بھ د59
".وم پدر خود را دفن كنمبر

اما تو برو و بھ . بگذار مردگان مردگان خود را دفن كنند":را گفتیویسیع60
".ملكوت خدا موعظھ كن

كن اول رخصت ده تا اھل یكنم لیمیرویخداوند تو را پ":گر گفتیدیو كس61
".میخانھ خود را وداع نما

ن دراز كرده، از پشت سر كھ دست را بھ شخم زدیكس":را گفتیویسیع62
".باشدیستھ ملكوت خدا نمینظر كند، شا

{{{{}}}}
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شان را جفت ین فرموده، اییز تعیگر را نین امور، خداوند ھفتاد نفر دید از اعو ب1
.مت آن داشت، فرستادیكھ خود عزیو موضعیخود بھ ھر شھریش رویجفت پ

پس از صاحب حصاد . كمرگرکاار است ویحصاد بس":شان گفتیپس بد2
.دیرون نمایحصاد خود بیبراکارگراند تا یدرخواست كن

.فرستمیان گرگان مینك من شما را چون بره ھا در مید، ایبرو3
د،ییچ كس را در راه سالم منماید و ھیسھ و توشھ دان و كفشھا با خود برمداریو ك4
.ن خانھ بادیم بر اد سالیید، اول گویكھ داخل شویو در ھر خانھ ا5
یرد و اال بھ سویپس ھرگاه ابن السالم در آن خانھ باشد، سالم شما بر آن قرار گ6

.شما راجع شود
را كھ مزدور ید، زیاشامید و بید و از آنچھ دارند بخورییو در آن خانھ توقف نما7

ق اجرت خود است و از خانھ بھ خانھ نقل مكن .دیمستحَ
.دیش شما گذارند بخوریرفتند، از آنچھ پید و شما را پذیكھ رفتیو در ھر شھر8
.ك شده استید ملكوت خدا بھ شما نزدییشان گوید و بدیضان آنجا را شفا دھیو مر9

آن شھر ید و شما را قبول نكردند، بھ كوچھ ھایكھ رفتیكن در ھر شھریل10
د،ییرون شده بگویب

ن را یكن ایل. میافشانی، بر شما مكھ از شھر شما بر ما نشستھ استیخاكیحت11
.ك شده استید كھ ملكوت خدا بھ شما نزدیبدان
م كھ حالت سدوم در آن روز، از حالت آن شھر سھل تر یگویو بھ شما م12

.خواھد بود
كھ در یرا اگر معجزاتیدا، زیت صیبیبر تو این، وایخورزیبر تو ایوا13

تیشد، ھرآیمدون ظاھر یشما ظاھر شد، در صور و ص و خاكستر سدر پالینھ مدَ
.كردندینشستھ، توبھ م

.دون در روز جزا، از حال شما آسانتر خواھد بودیكن حالت صور و صیل14
یبھ جھنم سرنگون خواھو، تیكفر ناحوم كھ سر بھ آسمان افراشتھ ایو توا15
.شد
ر یارد، مرا حقر شمیكھ شما را حقیده و كسیآنكھ شما را شنود، مرا شن"16

".ر شمده باشدیر شمارد، فرستنده مرا حقیشمرده و ھر كھ مرا حق
م17 وھا ھم بھ اسم تو یخداوند، دیا":برگشتھ، گفتندیپس آن ھفتاد نفر با خرَ

".كنندیاطاعت ما م
.افتدیدم كھ چون برق از آسمان میطان را دیمن ش":شان گفتیبد18
ت میا19 ت دشمن را پایكھ ماران و عقربھا و تمامبخشم ینك شما را قوَ مال یقوَ
.دیبھ شما ضرر ھرگز نخواھد رسانیزید و چیكن

د كھ یشتر شاد باشیكنند بلكھ بید كھ ارواح اطاعت شما میمكنین شادیاز ایول20
".شما در آسمان مرقوم استینامھا



مان و پدر مالك آسیا":در روح وجد نموده گفتیسیدر ھمان ساعت، ع21
و یداشتیان و خردمندان مخفین امور را از دانایكنم كھ این، تو را سپاس میزم

".ن منظور نظر تو افتادیپدر، چونكھ ھمچنیای، بلیبر كودكان مكشوف ساخت
ھ نموده گفتیو بھ سو22 ز را پدر بھ من سپرده یھمھ چ":شاگردان خود توجَ

ر از یست، غیز پدر و نھ كھ پدر كست، جیشناسد كھ پسر كیچ كس نمیو ھ. است
".او مكشوف سازدیپسر و ھر كھ پسر بخواھد برا

كھ یبحال چشمانخوشا":و در خلوت بھ شاگردان خود التفات فرموده، گفت23
.نندیبید، مینیبیآنچھ شما م

د، ینیبیخواستند آنچھ شما میا و پادشاھان میم بسا انبیگویرا بھ شما میز24
".دندید، بشنوند و نشنیشنویدند و آنچھ شما میندبنگرند و 

استاد چھ كنم تا یا":گفتیامتحان بھ ویاز فقھا برخاستھ، از رویكیناگاه 25
"گردم؟یات جاودانیوارث ح

"؟یخوانینوشتھ شده است و چگونھ مدر تورات چھ":گفتیبھ و26
ام دل و تمام نفس و تمام خود را بھ تمینكھ خداوند خدایا":جواب داده گفت27

بت نما و ھمساییتوانا ".ھ خود را مثل نفس خودیو تمام فكر خود محَ
".ستیزین بكن كھ خواھیچن. یكو جواب گفتین":گفت28
ھ من یھمسا": گفتیسید، بھ عیكن او چون خواست خود را عادل نمایل29

"ست؟یك
رفت، بھ یحا میاریوم بھ سیكھ از اورشلیمرد":گفتیدر جواب ویسیع30

م مرده واگذارده، یدزدان افتاد و او را برھنھ كرده، مجروح ساختند و او نیدستھا
.برفتند

.گر رفتید از كناره دیآمد، چون او را بدیاز آن راه میاتفاقاً كاھن31
ستھ از یك آمد و بر او نگریز از آنجا عبور كرده، نزدینیالوین شخصیھمچن32

.برفتگر یكناره د
یبر وشد دلیآمده، چون او را بدیكھ مسافر بود، نزد ویسامریكن شخصیل33

.بسوخت
ختھ، آنھا را بست و او را بر یش آمده، بر زخمھا او روغن و شراب ریپس پ34

.د و خدمت او كردیرسانییمركب خود سوار كرده، بھ كاروانسرا
ن یدار داد و بدو گفت ای، بھ سرانار درآوردهیشد، دو دیبامدادان چون روانھ م35

ھ باش و آنچھ ب .ن مراجعت بھ تو دھمی، در حین خرج كنیش از ایشخص را متوجَ
ھ بود با آن شخص كھ بھ دست ین سھ نفر ھمسایك از ایپس بھ نظر تو كدام 36

"دزدان افتاد؟
ز ھمچنان یبرو و تو ن":را گفتیویسیع".آنكھ بر او رحمت كرد":گفت37
".كن
نام داشت، او را بھ كھ مرتایشد و زنیرفتند، او وارد بلدیكھ میو ھنگام38

.رفتیخانھ خود پذ
.دیشنینشستھ، كالم او را میسیعیھایم نام بود كھ نزد پایمریو او را خواھر39



یا":ك آمده، گفتیپس نزد. بودیخدمت مضطرب میادتیبجھت زاما مرتا40
ست كھ خواھرم مرا واگذارد كھ تنھا خدمت كنم؟ او را ینیا تو را باكیخداوند، ا

".كندیاریبفرما تا مرا 
شھ و یار اندیبسیزھای، تو در چمرتای، امرتایا":گفتیدرجواب ویسیع41

.یاضطراب دار
ار كرده است كھ از او یب خوب را اختیم آن نصیز الزم است و مریك چیكن یل42

".گرفتھ نخواھد شد
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از شاگردانش بھ یكیكرد، چون فارغ شد، یدعا میعكھ او در موضیو ھنگام1
شاگردان خود را ییحیم نما چنانكھ یكردن را بھ ما تعلخداوندا دعا":گفتیو
".اموختیب

تو مقدس ، نامیپدر ما كھ در آسمانیا«:دیید، گویدعا كنھرگاه": شان گفتیبد2
.ز كرده شودین نیاراده تو چنانكھ در آسمان است، در زم.دیایت تو بملكو. باد
.روز بھ روز بھ ما بدهارنان كفاف ما3
و ما را در . میبخشیز ھر قرضدار خود را میرا كھ مانیو گناھان ما را ببخش ز4

"».دهییر رھایاور، بلكھ ما را از شریش میآزما
یداشتھ باشد و نصف شب نزد ویستست از شما كھ دویك": شان گفتیو بد5

.قرص نان بھ من قرض دهھدوست سیا: دیآمده، بگو
ش او یندارم كھ پیزیاز دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیكیچونكھ 6

.گذارم
را كھ اآلن در بستھ است و یمرا زحمت مده، زدیپس او از اندرون در جواب گو7

.توانم برخاست تا بھ تو دھمیتھ اند، نممن در رختخواب با من خفیبچھ ھا
كن بجھت لجاجت یزد تا بدو دھد، لیبرنخیم ھر چند بھ علت دوستیگویبھ شما م8

.خواھد برخاست و ھر آنچھ حاجت دارد، بدو خواھد داد
د ید كھ خواھید كھ بھ شما داده خواھد شد بطلبیم سوال كنیگویو من بھ شما م9
.ما باز كرده خواھد شدشید كھ برایبكوب. افتی



او یافت و ھر كھ كوبد، برایابد و ھركھ بطلبد، خواھد یرا ھر كھ سوال كند، یز10
.باز كرده خواھد شد

ا اگر یبدو دھد؟ یست از شما كھ پدر باشد و پسرش از او نان خواھد، سنگیو ك11
بدو بخشد؟یماریخواھد، بھ عوض ماھیماھ
بدو عطا كند؟یعقرببخواھد،یا اگر تخم مرغی12
د یكو را بھ اوالد خود باینیزھاید چیدانید، میر ھستیپس اگر شما با آنكھ شر13

شما روح القدس را خواھد داد بھ ھر كھ از او یادتر پدر آسمانیھ زیداد، چند مرت
".سوال كند

ا یرون شد، گنگ گویو بیكرد و چون دیرون میرا كھ گنگ بود بیویو د14
ب نمودندد و یگرد .مردم تعجَ
رون یوھا بیس دیبعلزبول رئیاریبوھا را یدشان گفتند كھیاز ایكن بعضیل15

".كندیم
.از او طلب نمودندیآسمانیتیامتحان آیان از روگریو د16
كھ برخالف خود یھر مملكت":شان گفتیشان را درك كرده، بدیاالت ایپس اوخ17

.منقسم شود، متھم گردد
. دار بماندیز اگر بھ ضدَ خود منقسم شود، سلطنت او چگونھ پایان نطیپس ش18

.كنمیرون میوھا را بید كھ من بھ اعانت بعلزبول دییگویرا میز
كنم، پسران شما بھ یرون میوھا را بھ وساطت بعلزبول بیپس اگر من د19

.ند بودشان داوران بر شما خواھیجھت انیكنند؟ از ایرون میوساطت كِھ آنھا را ب
نھ ملكوت خدا ناگھان یكنم، ھر آیرون میوھا را بیكن ھرگاه بھ انگشت خدا دیل20

.بر شما آمده است
ده، خانھ خود را نگاه دارد، اموال او محفوظ یكھ مرد زور آور سالح پوشیوقت21

.باشدیم
افتھ، ھمھ اسلحھ او را كھ ید، بر او غلبھ یزورآورتر از او آیاما چون شخص22

. كندیم میتقسرد و اموال او رایگیداشت، از او میبدان اعتماد م
كند، پراكنده یست، برخالف من است و آنكھ با من جمع نمیكھ با من نیكس23

.سازدیم
ش ردگیآب بطلب آرامیبید، بھ مكانھایرون آید از انسان بیچون روح پل24

.گردمیرون آمده بر میآن بد بھ خانھ خود كھ ازیگویافت، میكند و چون نیم
.ندیبید، آن را جاروب كرده شده و آراستھ میپس چون آ25
رتر از خود برداشتھ داخل شده در آنجا یگر، شریرود و ھفت روح دیآنگاه م26

".شودیگردد و اواخر آن شخص از اوائلش بدتر میساكن م
:را گفتیز بلند وان بھ آوایاز آن میگفت، زنین سخنان را میچون او ا27

م" ".یدیكھ مكییكھ تو را حمل كرد و پستانھایخوشابحال آن رحِ
شنوند و آن را حفظ یكھ كالم خدا را میبلكھ خوشابحال آنان":كن او گفتیل28

".كنندیم



نان یا": نمودند، سخن گفتن آغاز كرد كھیكھ مردم بر او ازدحام میو ھنگام29
ت یشان عطا نخواھد شد، جز آیبدیتیكنند و آیطلب میتیرند كھ آیشریفرقھ ا

.یونس نبی
ن یایز براین پسر انسان نیت شد، ھمچنینوا آیاھل نیونس برایرا چنانكھ یز30

.فرقھ خواھد بود
شان حكم خواھد ین فرقھ برخاستھ، بر ایبا مردم ایملِكھ جنوب در روز داور31

ینجا كسینك در ایمان را بشنود و ایسلن آمد تا حكمتیزمیرا كھ از اقصایكرد ز
.مان نشستھ استیبزرگتر از سل

شان حكم خواھند كرد ین طبقھ برخاستھ، بر ایبا اینوا در روز داوریمردم ن32
.ونس استیبزرگتر از ینجا كسینك در ایونس توبھ كردن و ایرا كھ بھ موعظھ یز

بگذارد، یمانھ ایر پیبا زیافروزد تا آن را در پنھانینمیچ كس چراغیو ھ33
.ندیرا بیبلكھ بر چراغدان، تا ھر كھ داخل شود روشن

ز یجسدت نیتمامط است،یكھ چشم تو بسیچراغ بدن چشم است، پس مادام34
.ك بودیز تاریكن اگر فاسد باشد، جسد نیروشن است و ل

.كھ در تو است، ظلمت باشدیپس باحذر باش مبادا نور35
ظلمت نداشتھ باشد، ھمھ یجسم تو روشن باشد وذره ایھرگاه تمامن،یبنابرا36
".دھدیمییكھ چراغ بھ تابش خود، تو را روشنایروشن خواھد بود، مثل وقتآن

ان از او وعده خواست كھ در خانھ یسیاز فریكیگفت، یكھ سخن میو ھنگام37
.پس داخل شده بنشست. او چاشت بخورد

ب نمودیكھ پدیچون دیسیاما فر38 .ش از چاشت دست نشست، تعجَ
ِ پیان، بیسیفریھمانا شما ا":را گفتیخداوند و39 الھ و بشقاب را طاھر یرون

.تسدرون شما پر از حرص و خباثت اید ولیسازیم
د؟یافریز نید، اندرون را نیرون را آفریا او كھ بیاحمقان آیا40
.شما طاھر خواھد گشتیز براینك ھمھ چید كھ اید، صدقھ دھیبلكھ از آنچھ دار41
د یدھیرا میك از نعناع و سداب و ھر قسم سبزیان كھ ده یسیفریبر شما ایوا42

د و آنھا را ید بجا آوریباینھا را مید، ایینمایو محبَت خدا تجاوز میو از دادرس
.دیز ترك نكنین

.دیداریھا را دوست مس و سالم در بازاریان كھ صدر كنایسیفریبر شما ایوا43
پنھان شده یرا كھ مانند قبرھایاكار زیان ریسیكاتبان و فریبر شما ایوا44
".دانندیروند و نمید كھ مرم بر آنھا راه میھست
ز سرزنش ین سخنان ما را نیمعلم، بدیا":از فقھا جواب داده، گفتیكیآنگاه 45

"؟یكنیم
د و ینھیگران را بر مردم میرا كھ بارھایفقھا زیز ایبر شما نیوا":گفت46

.دیگذاریك انگشت خود را نمیخود بر آن بارھا، 
.شان را كشتندید و پدران شما ایكنیا را بنا میر انببرا كھ مقایبر شما زیوا47
را آنھا ید، زیھستید و از آنھا راضیدھیپدران خود شھادت میپس بھ كارھا48

.دیسازیشان را میایرھاشان را كشتند و شما قبیا



ا و رسوالن یشان انبیایز فرموده است كھ بھ سوین رو حكمت خدا نیاز ا49
جفا خواھند كرد،یشان را خواھند كشت و بر بعضیاز ایفرستم و بعضیم

.ن طبقھ گرفتھ شودیختھ شد از ایعلم ریا كھ از بنایع انبیتا انتقام خون جم50
بھ شما یبل. كل كشتھ شدیان مذبح و ھیا كھ در میرل تا خون زكیاز خون ھاب51

.ن فرقھ بازخواست خواھد شدیم كھ از ایگویم
د یشوید كھ خود داخل نمید معرفت را برداشتھ ایرا كلیفقھا، زیبر شما ایوا52

".دیشویو داخل شوندگان را ھم مانع م
با او بشدَت انیسیگفت، كاتبان و فریشان مین سخنان را بدیو چون او ا53

.كردندیار سوال ھا از او میختند و در مطالب بسیدرآو
.او بشوندیاز زبان او گرفتھ، مدَعیبودند تا نكتھ این او میو در كم54
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گر را یكدیكھ یكھ ھزاران از خلق جمع شدند، بھ نوعیان، وقتیو در آن م1
ر یاول آنكھ از خم":خود بھ سخن گفتن شروع كردكردند، بھ شاگردان یمال میپا
.دیاط كنیاحت،استیاكاریان كھ ریسیھ فریما
.كھ معلوم نگرددیست كھ آشكار نشود و نھ مستورینھفتھ نیزیرا چیز2
ده خواھد شد و آنچھ در یشنیید، در روشنایگفتھ ایكین آنچھ در تاریبنابرا3

.بامھا ندا شودد، بر پشت یخلوتخانھ در گوش گفتھ ا
شتر از یم از قاتالن جسم كھ قدرت ندارند بیگویدوستان من، بھ شما میكن ایل4
.دین بكنند، ترسان مباشای
د كھ بعد از كشتن، ید، از او بترسید ترسیدھم كھ از كِھ بایبلكھ بھ شما نشان م5

.دیم از او بترسیگویبھ شما میبل. فكندیقدرت دارد كھ بھ جھنم ب
از آنھا نزد خدا یكیشود؟ و حال آنكھ یا پنج گنجشك بھ دو فلس فروختھ نمیآ6

.شودیفراموش نم
را كھ از چندان ید، زیم مكنیپس ب. سر شما ھمھ شمرده شده استیھایبلكھ مو7

.دیگنجشك بھتر ھست
ش یز پیم ھر كھ نزد مردم بھ من اقرار كند، پسر انسان نیگویكن بھ شما میل8

.دا او را اقرار خواھد كردفرشتگان خ
.ش مردم انكار كند، نزد فرشتگان خدا انكار كرده خواھد شدیاما ھر كھ مرا پ9



اما ھر كھ بھ روح . ده شودید، آمرزیبر خالف پسر انسان گویو ھر كھ سخن10
.ده نخواھد شدید، آمرزیالقدس كفر گو

د كھ یشھ مكنیند، اندان بریوانیس و بھ نزد حكام و دیو چون شما را در كنا11
ت آور .دییا چھ بگوید یچگونھ و بھ چھ نوع حجَ

".د گفتیرا كھ در ھمان ساعت روح القدس شما را خواھد آموخت كھ چھ بایز12
استاد، برادر مرا بفرما تا ارث پدر یا":گفتیاز آن جماعت بھ ویو شخص13

".م كندیرا با من تقس
"م قرار داده است؟ا مقَسیبر شما داور مرد، كِھ مرا یا":گفتیبھ و14
اد شود، یزیرا اگر چھ اموال كسید زیزیزنھار از طمع بپرھ":شان گفتیپس بد15
".ستیات او از اموالش نیح

دولتمند را از امالكش محصول وافر یشخص":شان آورده گفتیایبرایو مثل16
.دا شدیپ

كھ محصول خود را انبار كنم، ییارا جیچھ كنم؟ ز: ده، گفتیشیپس با خود اند17
.ندارم

كنم و یگتر بنا مزرخود را خراب كرده، بیكنم، انبارھاین میچن: پس گفت18
.حاصل و اموال خود را جمع خواھم كردیدر آن تمام

ِ فراوان اندوختھ شده بجھت ،جانیو نفس خود را خواھم گفت كھ ا19 اموال
.بپردازیھ اكل و شرب و شادارام و بیالحال ب. ین سال داردیچن
ن شب جان تو را از تو خواھند گرفت، یاحمق در ھمیا«: را گفتیخدا و20

»، از آنِ كِھ خواھد بود؟یآنگاه آنچھ اندوختھ ا
".اشدبخدا دولتمند نیره كند و برایخود ذخیكھ براین است ھر كسیھمچن21
د یشھ مكنیم كھ اندیگوین جھت بھ شما میاز ا":پس بھ شاگردان خود گفت22

.دیپوشھ ببدن كھ چید و نھ برایبجھت جان خود كھ چھ بخور
.جان از خوراك و بدن از پوشاك بھتر است23
و نھ یكنند و نھ حصاد و نھ گنجید كھ نھ زراعت میظھ كنحكالغان را مال24

بھتر ا شما بھ چند مرتبھ از مرغانیآ. پروراندیدارند و خدا آنھا را میانبار
د؟یستین

.دیبر قامت خود افزایست از شما كھ بھ فكر بتواند ذراعیو ك25
.دیشیاندیمیمابقید، چرا برایرا ندارین كاریكوچكترییپس ھرگاه توانا26
و میچمن را بنگریسوسنھا27 كشند یكنند و حال آنكھ نھ زحمت مید چگونھ نمَ

نھا یاز ایكیمان با ھمھ جاللش مثل یم كھ سلیگویسند، اما بھ شما میریو نھ م
.ده نبودیپوش
را كھ امروز در صحرا است و فردا در تنور افكنده یپس ھر گاه خدا علف28

.مانانیسست ایشتر شما را ایپوشاند، چقدر بین میشود چنیم
.دید و مضطرب مشویاشامیا چھ بید ید كھ چھ بخوریپس شما طالب مباش29
داند كھ یكن پدر شما میطلبند، لیزھا را مین چیجھان ھمھ ایرا كھ امَت ھایز30
.دیاج داریزھا احتین چیبھ ا
.شما افزوده خواھد شدیزھا براین چیع ایكھ جمدیبلكھ ملكوت خدا را طلب كن31



پدر شما است كھ ملكوت را بھ یضرا كھ مریگلھ كوچك، زید ایترسان مباش32
.دیشما عطا فرما

را ید كھ كھنھ نشود و گنجیسھ ھا بسازید و كید و صدقھ دھیبفروشدیآنچھ دار33
.د تباه نسازدید و بیایك نیكھ دزد نزدیید، در آسمان جاوكھ تلف نش

.باشدیز در آنجا میكھ خزانھ شما است، دل شما نییرا جایز34
.دیخود را افروختھ بداریخود را بستھ، چراغھایكمرھا35
كشند كھ چھ وقت از یخود را مید كھ انتظار آقایباشیانو شما مانند كس36

.او باز كنندیدرنگ براید و در را بكوبد، بیمراجعت كند تا ھر وقت آیعروس
نھ بھ یھر آ. دبایدار یشان را بید، ایشان چون آیایخوشابحال آن غالمان كھ آقا37

شان را یش آمده، ایو پد یشان را خواھد نشانیم كھ كمر خود را بستھ، ایگویشما م
.خدمت خواھد كرد

ابد، خوشابحال آن ین یشان را چنید و ایایا سوم از شب بیو اگر در پاس دوم 38
.غالمان

د، یآیدانست كھ دزد در چھ ساعت مید كھ اگر صاحب خانھ مین را بدانیاما ا39
.گذاشت كھ بھ خانھ اش نقب زنندیماند و نمیدار میب

د باشز میپس شما ن40 ".دیآید پسر انسان میبریكھ گمان نمیرا در ساعتید، زیستعَ
".ا بجھت ھمھییما زدین مثل را برایا ایخداوند، آیا":گفتیپطرس بھ و41
ریرا بر سایاو وین و دانا كھ موالیست آن ناظر امیپس ك":خداوند گفت42

ام خود گماشتھ باشد تا آذوقھ را در وقتش بھ ا .م كندیقسشان تیخدَ
.ابدین كار مشغول ید، او را در چنیش چون آیخوشابحال آن غالم كھ آقا43
.ملك خود خواھد گماشتیم كھ او را بر ھمھ مایگوینھ بھ شما میھرآ44
انجامد و بھ زدن یم بھ طول مید، آمدن آقایكن اگر آن غالم در خاطر خود گویل45

دن شروع كند،یگساریمدن و یزان و بھ خوردن و نوشیغالمان و كن
كھ او یكھ منتظر او نباشد و در ساعتید در روزیآن غالم آینھ موالیھرآ46

.انتكاران قرار دھدیبش را با خینداند و او را دو پاره كرده، نص
ا نساخت تا بھ یش را دانست و خود را مھیخویكھ اراده موالیاما آن غالم47

.خواھد خورداریانھ بسید، تازیاراده او عمل نما
و بھ ھر . انھ كم خواھد خوردیستھ ضرب كند، تازیشایاما آنكھ نادانستھ كارھا48
شتر یادتر گردد و نزد ھر كھ امانت بیمطالبھ زیاده شود، از ویكھ عطا زیكس

.ادتر خواھند كردینھند، از او بازخواست ز
.ن در گرفتھ استخواھم اگر اآلین افروزم، پس چھ میدر زمیمن آمدم تا آتش49
كھ آن بسر یھستم، تا وقتیار در تنگیابم و چھ بسیاست كھ بیدیاما مرا تعم50

.دیآ
بلكھ بھ شما ین بخشم؟ نید كھ من آمده ام تا سالمتی بر زمیبریا گمان میآ51

.ق رایم تفریگویم
خواھند ك خانھ باشند، دو از سھ و سھ از دو جداین پنج نفر كھ در یرا بعد از ایز52
.شد



پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از 53
".عروس و عروس از خارسو مفارقت خواھند نمود

د، ید آید ككھ از مغرب پدینیبیكھ ابریھنگام":آنگاه باز بھ آن جماعت گفت54
.شودین مید و چنیآید باران مییگویتأمل میب

.شودید گرما خواھد شد و مییگویوزد، میمیھ باد جنوبد كیدیو چون د55
ن ید، پس چگونھ ایز دھین و آسمان را تمید صورت زمیتوانیاكاران، میریا56

د؟یشناسیزمان را نم
د؟یكنیو چرا از خود بھ انصاف حكم م57
كن كھ از او ی، در راه سعیرویخود نزد حاكم میكھ با مدَعیو ھنگام58
تو را بھ سرھنگ سپارد و سرھنگ تو یبكشد و قاضیمبادا تو را نزد قاض، یبرھ

.را بھ زندان افكند
".آمدیرون نخواھی، از آنجا ھرگز بیم تا فلس آخر را ادا نكنیگویتو را م59
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شان را یالطس خون ایخبر دادند كھ پیانیلیآمده، او را از جلیدر آن وقت بعض1
.ختھ بودیشان آمیایھایقربانبا
ان گناھكاربودند از یلین جلید كھ ایبریا گمان میآ":شان گفتیدر جواب ایسیع2

دند؟ین زحمات دین رو كھ چنیل از ایر سكنھ جلیسا
.د شدین ھالك خواھیشما ھمچنید، ھمگیم اگر توبھ نكنیگوی، بلكھ بھ شما مین3
شان را ھالك كرد، گمان یشان افتاده، ایام بر اكھ برج در سلویا آن ھجده نفری4
.م خطاكارتر بودندیع مردمان ساكن اورشلید كھ از جمیبریم
د ین ھالك خواھیشما ھمچنید، ھمگیم كھ اگر توبھ نكنیگویحاشا، بلكھ شما را م5

".شد
در تاكستان خود غرس نمود و یریدرخت انجین مثل را آورد كھ  شخصیپس ا6

.افتینیزیوه از آن بخورد چیا مچون آمد ت
وه یر مین درخت انجیم كھ از ایآینك سھ سال است میپس بھ باغبانان گفت، ا7

ز باطل سازد؟ین را نیچرا زم. ابم، آن را ببرییبطلبم و نم



كود ،آقا امسال ھم آن را مھلت ده تا گِردش را كندهیاگفتیدر جواب و8
زم،یبر
.بعد از آن، آن را ببرپس اگر ثمر آورد وال 9

.دادیم میس تعلیاز كنایكیو روز سبَت در 10
شده، ابداً یداشت و منجیكھ مدَت ھجده سال روح ضعف مینك زنیو ا11
.ستد، در آنجا بودیتوانست راست باینم

زن از ضعف خود خالص یا":را خوانده، گفتید ویاو را دیسیچون ع12
"!شود
.د نمودیگذارد كھ در ساعت راست شده، خدا را تمجیبر وخود را یو دستھا13
پس . او را در سبَت شفا دادیسیسھ غضب نمود، از آنرو كھ عیس كنیآنگاه رئ14

ھ نموده، گفت در آنھا آمده شفا . دید كار بكنیشش روز است كھ با":بھ مردم توجَ
".د، نھ در روز سبَتیابی

ا یاز شما در روز سبَت گاو یكیا ھر یكار، آایریا":خداوند در جواب او گفت15
رآبش كند؟یبرد تا سیرون نمیالغ خود را از آخور باز كرده، با

طان او را مدَت ھجده سال تا بھ حال یم است و شیكھ دختر ابراھین زنیو ا16
"ن بند رھا نمود؟یست او را در روز سبَت از ایبایبستھ بود، نم

ع آن گروه شاد شدند، یدند و جمیمخالفان او خجل گردن را بگفت ھمھیو چون ا17
.گشتیصادر میبزرگ كھ از ویبسبب ھمھ كارھا

م؟یھ نمایماند و آن را بھ كدام شئ تشبیز را میملكوت خدا چھ چ": پس گفت18
د و درخت ییگرفتھ در باغ خود كاشت، پس رویرا ماند كھ شخصیدانھ خردل19

".انھ گرفتندیش آشیرغان ھوا آمده، در شاخھ ھاكھ مید، بحدَ یگردیبزرگ
ملكوت خدا چھ مثل آورم؟یبرا":باز گفت20
مانھ آرد پنھان ساخت تا ھمھ یگرفتھ، در سھ پیماند كھ زنیرا میھ ایر مایخم21

ر شد ".مخمَ
كرد،یم سفر میاورشلیداد و بھ سویم میو در شھرھا و دھات گشتھ، تعل22
شان یاو بھ ا"ابند؟یا كم ھستند كھ نجات یخداوند آیا":گفتیبھ ویكھ شخص23

:گفت
د و جھد كن"24 یاریم بسیگویرا كھ بھ شما میز. دید تا از درِ تنگ داخل شویجَ

.طلب دخول خواھند كرد و نخواھند توانست
ستاده، در را یرون ایزد و در را ببندد و شما بیبعد از آنكھ صاحب خانھ برخ25
در جواب یآنگاه و. ما باز كنید، خداوندا خداوندا برایید و گویآغاز كندن یكوب

.دیشناسم كھ از كجا ھستیخواھد گفت شما را نم
یم و در كوچھ ھایدیم و آشامید گفت كھ در حضور تو خوردیدر آن وقت خواھ26

.یم دادیما تعل
ھمھ یا. دیھستشناسم از كجایم كھ شما را نمیگویباز خواھد گفت، بھ شما م27

.دیبدكاران از من دور شو
عقوب و یم و اسحاق و یھ و فشار دندان خواھد بود، چون ابراھیدر آنجا گر28
دیابیرون افكنده ید و خود را بینیا را در ملكوت خدا بیع انبیجم



.و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب آمده، در ملكوت خدا خواھند نشست29
".ن خواھند بودین كھ آخرین خواھند بود و اولید كھ اولن ھستنینك آخریو ا30
نجا برو یدور شو و از ا":گفتندیان آمده، بھ ویسیدر ھمان روز چند نفر از فر31

".خواھد تو را بھ قتل رساندیس میرودیرا كھ ھیز
رون یوھا را بینك امروز و فردا دید، ایید و بھ آن روباه گویبرو":شان را گفتیا32

ت میكنم و مریم م كامل خواھم شدیضان را صحَ َ .بخشم و در روز سو
رون یبیرا كھ محال است نبید امروز و فردا و پس فردا راه روم، زیبایكن میل33

.م كشتھ شودیاز اورشل
، چند ین خود ھستیا و سنگسار كننده مرسلیم كھ قاتل انبیاورشلیم، ایاورشلیا34

ت خواستم اطفال تو را جم یر بالھایش را زیخویع كنم، چنانكھ مرغ جوجھ ھاكرَ
.دیرد و نخواستیگیخود م

م كھ مرا یگویشود و بھ شما میشما خراب گذاشتھ مینك خانھ شما برایا35
".دیآیاست او كھ بھ نام خداوند مد مباركیید كھ گویآید تا وقتید دیگر نخواھید

{{{{}}}}
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غذا خوردن یان برایسیفریاز روسایكیدر روز سبَت، بھ خانھ و واقع شد كھ 1
.بودندیشان مراقب او میدرآمد وا

.ش او بودیپیمستسقینك شخصیو ا2
ا در روز یآ":ان را خطاب كرده، گفتیسیملتفت شده، فقھا و فریسیآنگاه ع3

"ز است؟یسبَت شفا دادن جا
.ھ، شفا داد و رھا كردپس آن مرد را گرفت. شان ساكت ماندندیا4
َ در یست از شما كھ االغ یك":آورده، گفتیشان رویو بھ ا5 ا گاوش روز سب

"اورد؟یرون نیافتد و فوراً آن را بیچاھ
.عاجز ماندندین امور از جواب ویپس در ا6
ار یزد، چون مالحظھ فرمود كھ چگونھ صدر مجلس را اختیمھمانان مثلیو برا7
:شان گفتیھ اپس ب. كردندیم
ین، مبادا كسیدعوت كند، در صدر مجلس منشیتو را بھ عروسیچون كس"8

.بزرگتر از تو را ھم وعده خواستھ باشد



ین كس را جاید اید و تو را گویایكھ تو و او را وعده خواستھ بود، بیپس آن كس9
َ نعال خواھیبده و تو با خجالت رو .نھادیبھ صف

د بھ تو یزبانت آیكھ مین تا وقتین بنشیی، رفتھ در پایباشیسبلكھ چون مھمان ك10
.ان عزت خواھد بودیآنگاه تو را در حضور مجلس! نیدوست برتر نشید، ایگو
شتن را فرود آرد، یل گردد و ھركھ خویرا ھر كھ خود را بزرگ سازد ذلیز11

".سرافراز گردد
ا شام یكھ چاشت یوقت":تز گفیكھ از او وعده خواستھ بود نیپس بھ آن كس12
گان دولتمند خود را دعوت مكن، مبادا یا ھمسایشان یا خویا برادران ی، دوستان یدھ

.ز تو را بخوانند و تو را عوض داده شودیشان نیا
ران و لنگان و شالن و كوران را دعوت كنی، فقیافت كنیبلكھ چون ض13
امت عادالن، یدھند و در قرا ندارند كھ تو را عوضیبود زیكھ خجستھ خواھ14

".بھ تو جزا عطا خواھد شد
كھ در یخوشابحال كس":د گفتین سخن را شنیان چون ایاز مجلسیكیأنگاه 15

".ملكوت خدا غذا خورد
.را دعوت نمودیاریم نمود و بسیعظیافتیضیشخص": گفتیبھ و16
د ییاید، بیرا گود، غالم خود را فرستاد تا دعوت شدگانیپس چون وقت شام رس17

.ز حاضر استیرا كھ الحال ھمھ چیز
دم و یخریاھگفت مزرعیاول. آغاز كردندیعذرخواھیك رایكن ھمھ بھ یل18

.ینم، از تو خواھش دارم مرا معذور دارید بروم آن را ببیناچار با
م، بھ تو یازمایروم تا آنھا را بیده ام، میپنج جفت گاو خرگفتیگریو د19

.ییس دارم مرا عفو نماالتما
.میایتوانم بین سبب نمیگرفتھ ام و از ایزنگفتیسوم20
آنگاه صاحب خانھ . ن امور مطلع ساختیخود را از ایپس آن غالم آمده موال21

ران و یشھر بشتاب و فقیبھ بازارھا و كوچھ ھا: غضب نموده، بھ غالم خود فرمود
.اورینجا بیلنگان و شالن و كوران را در ا

.استیباقیشد و ھنوز جایآقا آنچھ فرمودیاپس غالم گفت22
اور تا یرون رفتھ، مردم را بھ الحال بیا و مرزھا بھبھ راهپس آقا بھ غالم گفت23

.خانھ من پر شود
كھ دعوت شده بودند، شام مرا نخواھد یك از آنانیچ یم ھیگویرا بھ شما میز24
".دیچش
:شان گفتیده بدیگردانید، رورفتنیر ھمراه او میكثعیكھ جمیو ھنگام25
ید و پدر و مادر و زن و اوالد و برادران و خواھران، حتینزد من آیاگر كس"26

.تواند بودیندارد، شاگرد من نمنز دشمیجان خود را ن
تواند شاگرد من ید، نمیایب خود را بر ندارد و از عقب من نیو ھركھ صل27

.گردد
ل یبرجیست از شما كھ قصد بنایا كریز28 ند تا برآوردِ ینشنداشتھ باشد و اوَ

ت تمام كردنِ آن دارد یخرج آن را بكند كھ آ ا نھ؟یا قوَ



ند تمسخر كنان یادش نھاد و قادر بر تمام كردنش نشد، ھر كھ بیكھ مبادا چون بن29
د،یگو
.شروع كرده، نتوانست بھ انجامش رساندین شخص عمارتیا30
ل نشستھ یگر برود، جز ایمقاتلھ با پادشاه دیا كدام پادشاه است كھ برای31 َ نكھ او

ست ھزار یرا دارد كھ با بیا با ده ھزار سپاه، قدرتِ مقاومت كسید كھ آیتأمل نما
د؟یآیمیلشكر بر و

فرستاده، شروط صلح را از او یایلچیواالّ چون او ھنوز دور است، ا32
.درخواست كند

تواند شاگرد یملك خود را ترك نكند، نمیاز شما كھ تمام مایكین ھر یس ھمچنپ33
.من شود

رد؟یز اصالح پذیھرگاه نمك فاسد شد، بھ چھ چیكو است ولینمك ن34
آنكھ . زندیریرونش میمزبلھ، بلكھ بیدارد و نھ براین مصرفیزمینھ برا35

".گوش شنوا دارد بشنود

{{{{}}}}
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آمدند تا كالم او را بشنوند،یران و گناھكاران بھ نزدش میو چون ھمھ باجگ1
رد و یپذین شخص، گناھكاران را میا":گفتندیان و كاتبان ھمھمھ كنان میسیفر2

".خوردیشان میبا ا
:ن مثل را زده، گفتیشان ایایپس برا3
نھ وھا گم شود كھ آن نوداز آنیكیست از شما كھ صد گوسفند داشتھ باشد و یك"4

ابد؟یرا در صحرا نگذارد و از عقب آن گمشده نرود تا آن را ب
گذارد،یبر دوش خود میافت، بھ شادیپس چون آن را 5
ید با من شادیگویشان میطلبد و بدیگان را میو بھ خانھ آمده، دوستان وھمسا6
.افتھ امیرا گوسفند گمشده خود را ید زیكن
ك ید بھ سبب توبھ ینمایدر آسمان رخ مین منوال خوشیم كھ بر ایگویبھ شما م7

.اج بھ توبھ ندارندینودو نھ عادل كھ احتیشتر از برایگناھكار ب
یك درھم گم شود، چراغیا كدام زن است كھ ده درھم داشتھ باشد ھرگاه ی8

ص ننما ؟ابدید تا آن را بیافروختھ، خانھ را جاروب نكند و بھ دقت تفحَ



د یكنیبا من شاددیگویگان خود را جمع كرده، میافت، دوستان و ھمسایو چون 9
.دا كرده امیگمشده را پرا درھمیز

ك یدھد بھ سبب یمیفرشتگان خدا رویبرایم شادیگوین بھ شما میھمچن10
".خطاكار كھ توبھ كند

.را دو پسر بودیشخص":باز گفت11
د بھ من رسد، یكھ بایپدر، رصدِ اموالیا: ر خود گفتپسر كوچك بھ پدیروز12

.م كردین دو تقسیملك خود را بر ایپس او ما. بھ من بده
د كوچ یبعینگذشت كھ آن پسر كھتر، آنچھ داشت جمع كرده، بھ ملكیو چند13

.ھ خود را تلف نمودیناھنجار، سرمایاشیكرد و بھ ع
ار حادث گشت و او بھ یسخت در آن دیو چون تمام را صرف نموده بود، قحط14

.محتاج شدن شروع كرد
او را بھ امالك خود یو. وستیاز اھل آن ملك پیكیپس رفتھ، خود را بھ 15

.كندیفرستاد تا گرازبان
ر یخوردند سیكھ خوكان منوالھ ھاییداشت كھ شكم خود را از یو آرزو م16

.دادینمیزیچ كس او را چیكند و ھ
وان دارند و من از اخود آمده گفت، چقدر از مزدوران پدرم نان فرآخر بھ17

!شومیھالك میگرسنگ
پدر بھ آسمان و بھ یروم و بدو خواھم گفت، ایبرخاستھ، نزد پدر خود م18

حضور تو گناه كرده ام،
از مزدوران یكیستم كھ پسر تو خوانده شوم، مرا چون یستھ آن نیگر شایو د19

.ریخود بگ
جھ شدیدر ساعت برخاستھ بھ سو20 َ اما ھنوز دور بود كھ پدرش . پدر خود متو

م نمود و دوان دوان آمده، او را در آغوش خود كشیاو را د .دیده بوسیده، ترحَ
ن یپدر بھ آسمان و بھ حضور تو گناه كرده ام و بعد از ایرا گفت، ایپسر و21
.متو خوانده شورستم كھ پسیق آن نیال

د و ین را از خانھ آورده، بدو بپوشانیپدر بھ غالمان خود گفت، جامھ بھتركن یل22
ش،یھاین بر پاید و نعلیبر دستش كنیانگشتر

.میینمایم و شادید تا بخوریرا آورده ذبح كنیو گوسالھ پروار23
پس بھ . افت شدید و گم شده بود، ین پسر من مرده بود، زنده گردیرا كھ ایز24
.ع نمودندكردن شرویشاد
ساز ید، صدایك بھ خانھ رسیچون آمده، نزد. اما پسر بزرگ او در مزرعھ بود25

.دیو رقص را شن
ست؟ین چیا: دیده، پرسیاز نوكران خود را طلبیكیپس 26
را ذبح كرده است یعرض كرد، برادرت آمده و پدرت گوسالھ پرواریبھ و27

.افتیح باز یرا كھ او را صحیز



رون آمده بھ او التماس ید، تا پدرش بیشم نموده، نخواست بھ خانھ درآاو خیول28
.نمود
نك سالھا است كھ من خدمتِ تو كرده ام و یاما او در جواب پدر خود گفت، ا29

تا با دوستان خود یبھ من ندادیده و ھرگز بزغالھ ایھرگز از حكم تو تجاوز نورز
.كنمیشاد
او یلت تو را با فاحشھ ھا تلف كرده است، بران پسرت آمد كھ دویكن چون ایل30

.یرا ذبح كردیگوسالھ پروار
ِ من است، مال یشھ با من ھستیفرزند، تو ھمیرا گفت، ایاو و31 و آنچھ از آن

.تو است
ن برادر تو مرده بود، یرا كھ ایكرد و مسرور شد زیست شادمانیبایمیول32

".دیافت گردیگشت و گم شده بود، زنده

{{{{}}}}
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یبود كھ از او نزد ویناظردولتمند رایشخص": ز گفتیو بھ شاگردان خود ن1
.كردیت بردند كھ اموال او را تلف میشكا

ده ام؟ حساب یست كھ درباره تو شنین چیارا گفتیپس او را طلب نموده، و2
.ینظارت كننیست كھ بعد از ایرا ممكن نینظارت خود را باز بده ز

ن یرد؟ طاقت زمیگیم نظارت را از من میرا موالیچھ كنم زناظر با خود گفت3
.ز عار دارمینییكندن ندارم و از گدا

.رندیكھ از نظارت معزول شوم، مرا بھ خانھ خود بپذیدانستم چھ كنم تا وقت4
و چند طلب م از تیگفت آقایكیده، بھ یخود را طلبیاز بدھكاران آقایكیپس ھر 5

دارد؟
یر و نشستھ پنجاه رطل بزودیاھھ خود را بگیگفت صد رطل روغن، بدو گفت س6

.سیبنو
را گفت یو. ل گندمیرا گفت از تو چقدر طلب دارد؟ گفت صد كیگریباز د7
.سیر و ھشتاد بنویاھھ خود را بگیس
ن یایبنارا ایز. را عاقالنھ كار كردین گفت، زیش، ناظر خائن را آفریپس آقا8

.نور عاقل تر ھستندیش از ابنایجھان در طبقھ خو



د تا چون یدا كنیخود پیبراانصافییم دوستان از مال بیگویو من شما را م9
.رندیبپذیجاودانیمھ ھاید شما را بھ خیگردیفان

د و آنكھ در قلیز امین باشد در امر بزرگ نیآنكھ در اندك ام10 د در ین بوُ ل خائن بوُ
.ر ھم خائن باشدیكث

را بھ شما یقیست كھ مال حقید، كین نبودیامیانصافیو ھرگاه در مال ب11
بسپارد؟

مال خاص شما را بھ شما دھد؟ست كھید، كیانت نكردیدیگریو اگر در مال د12
كند و با ینفرت میكیا از یرا یتواند دو آقا را خدمت كند زیچ خادم نمیھ13

خدا و مامونا را . شماردیر میرا حقیگریوندد و دیپیمیكیا ا بیمحبَت، یگرید
".دیید خدمت نمایتوانینم

.ده، او را استھزا نمودندین سخنان را شنیكھ زر دوست بودند ھمھ ایانیسیو فر14
كن خدا ید، لیینمایش مردم عادل مید كھ خود را پیشما ھست":شان گفتیبھ ا15

نفرت انگیزد انسان مرغوب است، نزد خدا آنچھ نزرا كھیز. شماستیعارف دلھا
.است
شود یبود و از آن وقت بشارت بھ ملكوت خدا داده مییحیا تا بھ یتورات و انب16

دو جھد داخل آن م .گرددیو ھر كس بھ جَ
ك نقطھ از تورات یل شود، از آنكھ ین زایكن آسانتر است كھ آسمان و زمیل17

.ساقط گردد
د و ھر كھ زن بوُ یرا نكاح كند زانیگریخود را طالق دھد و دھر كھ زن 18

.ش درآورد، زنا كرده باشدیرا بھ نكاح خویمطلقھ مرد
با یاشید و ھر روزه در عیپوشیدولتمند بود كھ ارغوان و كتان میشخص19

.بردیجالل بسر م
ر نام كھ او را بر درگاه او میمقرح بود ایریو فق20 ،گذاشتندیلعازَ
خت، خود را یریكھ از خوان آن دولتمند مییداشت كھ از پاره ھایو آرزو م21
.دندیمالیاو میز آمده زبان بر زخمھایبلكھ سگان ن. ر كندیس

ز یم بردند و آن دولتمند نیاو را بھ آغوش ابراھر بمرد و فرشتگانیآن فقیبار22
.مرد و او را دفن كرند

م یافت، و ابراھیاموات گشوده، خود را در عذاب پس چشمان خود را در عالم23
.دیلعازر را در آغوشش دیرا از دور و ا

م فرما و ایپدر من ابراھیآنگاه بھ آواز بلند گفت، ا24 لعازر را یم، بر من ترحَ
ن یرا در ایززبان مرا خنك سازد،بفرست تا سر انگشت خود را بھ آب تر ساختھ

بم .نار معذَ
یكوینیزھایچیام زندگانیفرزند بھ خاطر آور كھ تو در ایام گفت،یابراھ25

است و تو یكن او الحال در تسلَ یبد را، لیزھایلعازر چین ایو ھمچنیافتیخود را 
.در عذاب

كھ یاست، چنانچھ آنانیمیان ما و شما ورطھ عظین، در میو عالوه بر ا26
نندگان آنجا نزد ما یانند و نھ نشتوینجا بھ نزد شما عبور كنند، نمیخواھند از ایم

.توانند گذشت



.یپدر بھ تو التماس دارم كھ او را بھ خانھ پدرم بفرستیگفت، ا27
ن مكان یز بھ ایشان نیشان را آگاه سازد، مبادا ایھ مرا پنج برادر است تا اکرا یز28

.ندیایعذاب ب
.ا بشنوندشان ریا را دارند، سخن ایو انبیموسرا گفتیم ویابراھ29
شان رود، توبھ یاز مردگان نزد ایكن اگر كسیم، لیپدر ما ابراھیگفت، نھ ا30

.خواھند كرد
زد، یز برخیاز مردگان نیا را نشنوند، اگر كسیو انبیگاه موسرا گفت، ھریو31
".رفتیت نخواھند پذیھدا

{{{{}}}}
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كھ یبر آن كسیكن وایلز وقوع لغزشھا،البَد است ا": و شاگردان خود را گفت1
.باعث آنھا شود

ا افكنده شود یختھ شود و در دریبر گردنش آوییایبود كھ سنگ آسیاو را بھتر م2
.ن كودكان را لغزش دھدیاز ایكینكھ یاز ا

ھ كن و اگر توبھ كند او را ید و اگر برادرت بھ تو خطا ورزد او را تنبیاحتراز كن3
.ببخش

ت بھ تو گناه كند و در روزیرگاه در روزو ھ4 ھفت مرتبھ، برگشتھ بھ یھفت كرَ
".كنم، او را ببخشید توبھ میتو گو

".اد كنیمان ما را زیا":آنگاه رسوالن بھ خداوند گفتند5
ن درختِ افراغ ید، بھ ایداشتیمیمان بھ قدر دانھ خردلیاگر ا":خداوند گفت6
.كردیا نشانده شود، اطاعت شما مید كھ كنده شده، در دریگفتیم
كھ از یمشغول شود و وقتیا شبانیست از شما كھ غالمش بھ شخم كردن یاما ك7

.نیا و بنشیبید، بزودیگوید، بھ ویصحرا آ
خورم و كمر خود را بستھ مرا بدرست كن تا شام یزید چیگویا بدو نمیبلكھ آ8

اشام؟یبخور و بخدمت كن تا بخورم و بنوشم و بعد از آن تو
.او را بجا آورد؟ گمان ندارمیكشد از آنكھ حكمھایا از آن غالم منت میآ9



د كھ یید، گوید عمل كردیكھ مأمور شده ایزیز چون بھ ھر چین شما نیھمچن10
".میرا كھ آنچھ بر ما واجب بود بجا آوردیم زیمنفعت ھستیغالمان ب

.رفتیل میانھ سامره و جلیاز مكردیم میكھ سفر بھ اورشلیو ھنگام11
شد، ناگاه ده شخص ابرص بھ استقبال او آمدند و یداخل میھ ایو چون بھ قر12

ستاده،یاز دور ا
م فرمایسیعیا": بھ آواز بلند گفتند13 ".خداوند بر ما ترحَ
شان چون یا".دیید و خود را بھ كاھن بنمایبرو":شان نظر كرده، گفتیاو بھ ا14

.تند، طاھر گشتندرفیم
بلند خدا را یافتھ است، برگشتھ بھ صداید كھ شفا یشان چون دیاز ایكیو 15
.كردید میتمج
.و او از اھل سامره بود. را شكر كردیدر افتاده، ویش قدم او بھ رویو پ16
ا ده نفر طاھر نشدند؟ پس آن نھ كجا شدند؟یآ":ملتفت شده گفتیسیع17
"ب؟ین غرید كند جز ایشود كھ برگشتھ خدا را تمجیفت نمایچ كس یا ھیآ18
".مانت تو را نجات داده استیبرخاستھ برو كھ ا":و بدو گفت19
شان ید، او در جواب ایآیمیدند كھ ملكوت خدا كیان از او پرسیسیو چون فر20

دیآیملكوت خدا با مراقبت نم":گفت
ان شما ینك ملكوت خدا در میرا ایز. تا فالن جاسیو نخواھند گفت كھ در فالن 21

".است
از ید داشت كھ روزید كھ آرزو خواھیآیمیامیا":و بھ شاگردان خود گفت22

.دید دید و نخواھینیپسر انسان را ببیروزھا
.دید و تعاقب آن مكنیا فالن جاست، مروینك در فالن یو بھ شما خواھند گفت، ا23
ر آسمان یگر زیر آسمان المع شده تا جانب دیب زك جانیرا چون برق كھ از یز24

.ن خواھد بودیوم خود ھمچنیشود، پسر انسان در یدرخشان م
ل الزم است كھ او زحمات بسیل25 َ .ن فرقھ مطرود شودیند و از ایار بیكن او
ز خواھد بود،یام نوح واقع شد، ھمانطور در زمان پسر انسان نیو چنانكھ در ا26
كھ چون نوح یگرفتند تا روزیدند و زن و شوھر مینوشید و مخوردنیكھ م27

.شد، طوفان آمده ھمھ را ھالك ساختیداخل كشت
د و فروش و یدن و خریام لوط شد كھ بھ خوردن و آشامیو ھمچنان كھ در ا28

بودند،یمارت مشغول معزراعت و 
د و یان باررون آمد، آتش و گوگرد از آسمیكھ چون لوط از سدوم بیتا روز29

.ھمھ را ھالك ساخت
.كھ پسر انسان ظاھر شودین منوال خواھد بود در روزیبر ھم30
در آن روز ھر كھ بر پشت بام باشد و اسفصل او در خانھ، نزول نكند تا آنھا را 31

.ن برنگرددیكھ در صحرا باشد ھمچنیبردارد، و كس
.دیاد آوریزن لوط را ب32
را برھاند، آن را ھالك خواھد كرد و ھر كھ آن را ھالك ھركھ خواھد جان خود 33

.كند آن را زنده نگاه خواھد داشت



برداشتھ و یكیك تخت خواھند بود، یم در آن شب دو نفر بر یگویبھ شما م34
.واگذارده خواھد شدیگرید

واگذارده خواھد یگریبرداشتھ و دیكیك جا دستاس كنند، یو دو زن كھ در 35
.شد
".واگذارده خواھد شدیگریبرداشتھ و دیكیدو نفر كھ در مزرعھ باشند، و36
باشد، ھ ایكھ الشییدر ھر جا":گفت".خداوندیكجا ا":گفتندیدر جواب و37

".در آنجا كركسان جمع خواھند شد

{{{{}}}}
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.دینورزید و كاھلشھ دعا كرید ھمیباینكھ میآورد در ایز مثلیشان نیایو برا1
از انسان یبود كھ نھ ترس از خدا و نھ باكیداوریدر شھر":پس گفت كھ2
.داشتیم
گفت، داد مرا از دشمنم یآمده میش ویبود كھ پیوه زنیو در ھمان شھر ب3

.ریبگ
ت4 كن بعد از آن با خود گفت، ھر چند از خدا یاعتنا ننمود، ولیبھ ویو تا مدَ
ندارمیمردم باكترسم و از ینم
وستھ یرسم، مبادا پیدھد، بھ داد او میوه زن مرا زحمت مین بیكن چون ایل5

".آمده، مرا بھ رنج آورد
د؟یگویانصاف چھ مین داور بید كھ ایبشنو":خداوند گفت6
نخواھد یكنند، دادرسیدگان خود را كھ شبانھ روز بدو استغاثھ میا خدا برگزیو آ7

ر غضب باشد؟یشان دیایراكرد، اگر چھ ب
كن چون پسر یل. شان را خواھد كردیایدادرسیم كھ بھ زودیگویبھ شما م8

"افت؟ین خواھد یمان را بر زمیا اید، آیانسان آ
داشتند كھ عادل بودند و یكھ بر خود اعتماد میبعضین مثل را آورد برایو ا9
.شمردندیر میگران را حقید

.كل رفتند تا عبادت كنندیر بھ ھیباجگیگریو دیسیرفیكیدو نفر ":كھ10



كنم كھ یا تو را شكر مینطور با خود دعا كرد كھ خدایستاده، بدیایسیآن فر11
.رین باجگیستم و نھ مثل ایص و ظالم و زناكار نیر مردم حریمثل سا

.دھمیك میكنم، ده یدا میدارم و از آنچھ پیھر ھفتھ دو مرتبھ روزه م12
كند بھ آسمان بلندیستاده، نخواست چشمان خود را بھ سویر دور ایاما آن باجگ13
م فرماینھ خود زده گفت، خدایس .ا بر من گناھكار ترحَ

ن شخص، عادل كرده شده بھ خانھ خود رفت بھ خالف آن یم كھ ایگویبھ شما م14
روتن شتن را فیرا ھر كھ خود را برافرازد، پست گردد و ھر كس خویگر، زید

".ابدییسازد، سرافراز
اما شاگردانش چون . شان گذاردیآوردند تا دست بر ایز نزد ویپس اطفال را ن15

.ب دادندیشان را نھیدند، اید
شان یند و اید تا نزد من آیبچھ ھا را واگذار":شان را خوانده گفتیایسیعیول16

.نھا استیمثل ایرا ملكوت خدا براید، زیرا ممانعت مكن
رد، داخل آن یم ھر كھ ملكوت خدا را مثل طفل نپذیگوینھ بھ شما میھر آ17

".نگردد
ات یكو چھ كنم تا حیاستاد نیا": سوال نموده، گفتیاز رؤسا از ویكیو 18

"را وارث گردم؟یجاودان
كو ینچ كسیو حال آنكھ ھییگویكو میاز بھر چھ مرا ن": را گفتیویسیع19

.خدا باشدكھ یكیست جز ین
منما، شھادت دروغ مده و پدر و یزنا مكن، قتل مكن، دزد... یدانیاحكام را م20

".مادر خود را محترم دار
".ت خود نگاه داشتھ امینھا را از طفولیع ایجم":گفت21
یآنچھ دار. استیز باقیك چیھنوز تو را ": د، بدو گفتین را شنیچون ایسیع22

داشت، پس آمده مرا متابعت یخواھیكھ در آسمان گنجران بدهیبفروش و بھ فق
".كن
.را كھ دولت فراوان داشتید محزون گشت، زین را شنیچون ا23
چھ دشوار است كھ دولتمندان داخل ":د گفتیچون او را محزون دیسیاما ع24

.ملكوت خدا شوند
ر ملكوت دیرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمندیز25
".خدا
"ابد؟یتواند نجات یپس كھ م": اما شنوندگان گفتند26
".آنچھ نزد مردم محال است، نزد خدا ممكن است":او گفت27
".میكنیتو میرویز را ترك كرده، پینك ما ھمھ چیا": پطرس گفت28
ن ا زین یا والدیست كھ خانھ ینیم، كسیگوینھ بھ شما میھرآ":شان گفتیبھ ا29

ا اوالد را بجھت ملكوت خدا ترك كند،یا برادران ی
".رایات جاودانینده حیابد و در عالم آین عالم چند برابر بینكھ در ایجز ا30
م و آنچھ بھ یرویم مینك بھ اورشلیا":شان گفتیپس آن دوازده را برداشتھ، بھ ا31

.دید رسا درباره پسر انسان نوشتھ شده است، بھ انجام خواھیزبان انب



تھا تسلیز32 آب دھان بر ،حرمتی كردهیكنند و استھزا و بیم میرا كھ او را بھ امَ
انداختھ،یو

".انھ زده، او را خواھند كشت و در روز سوم خواھد برخاستیتاز33
داشتھ شد و یشان مخفین سخن از ایدند و این امور نفھمیاز ایزیشان چیاما ا34

.گفت، درك نكردندیآنچھ م
.بر سر راه نشستھ بودییبجھت گداید، كوریحا رسیك اریو چون نزد35
"ز است؟یچھ چ":دید، پرسیگذشتند شنیرا كھ میگروھیو چون صدا36
".در گذر استیناصریسیع":گفتندش37
م فرمای، ایسیعیا":اد برآورده گفتیدر حال فر38 ".پسر داود، بر من ترحَ
دادند تا خاموش شود، او یب میرفتند او را نھیش میپكھیو ھر چند آنان39

.زد كھ  پسر داودا بر من ترحم فرمایاد میبلندتر فر
یك شد از ویو چون نزد. اورندیبیستاده، فرمود تا او را نزد ویایسیآنگاه ع40

دهیپرس
".نا شومیخداوند، تا بیا":عرض كرد"تو بكنم؟یبرایخواھیچھ م":گفت41
".مانت تو را شفا داده استینا شو كھ ایب":گفتیبھ ویسیع42
ع مردم چون ید كنان از عقب او افتاد و جمیافتھ، خدا را تمجییینایدر ساعت ب43

.ح خواندندیدند، خدا را تسبین را دیا

{{{{}}}}
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.گذشتیحا شده، از آنجا میپس وارد ار1
ران و دولتمندان بود،یس باجگیكھ رئنام یزكیكھ ناگاه شخص2
.را كوتاه قدَ بودیست و از كثرت خلق نتوانست، زیكند كھیرا ببیسیخواست ع3
خواست از یند، چونكھ او میبرآمد تا او را ببیده بر درخت افراغیش دویپس پ4

.آن راه عبور كند
یزكیا": تد و گفیستھ، او را دید، باال نگریبھ آن مكان رسیسیو چون ع5

".د امروز در خانھ تو بمانمیرا كھ بایا زیر بیبشتاب و بھ ز
.رفتیپذیمرن شده، او را بھ خییپایپس بھ زود6
گناھكار یگفتند كھ در خانھ شخصیدند، ھمھمھ كنان مین را دیو ھمھ چون ا7
.رفتھ استیھمانیم



ملك خود را بھ ینصف ماخداوند یالحال ا":برپا شده، بھ خداوند گفتیاما زك8
".كنمیمگرفتھ باشم، چھار برابر بدو ردیناحقَ از كسیزیدھم و اگر چیفقرا م

ن شخص ھم یرا كھ ایز. دا شدین خانھ پیامروز نجات در ا":گفتیبھ ویسیع9
.م استیپسر ابراھ

".د و نجات بخشدیرا كھ پسر انسان آمده است تا گمشده را بجویز10
م یك بھ اورشلیاد كرده آورد چونكھ نزدیزی، او مثلددنین را شنیشان ایو چون ا11

.د در ھمان زمان ظھور كندیبایبردند كھ ملكوت خدا میشان گمان میبود وا
خود گرفتھ یبراید سفر كرد تا ملكیار بعیف بھ دیشریشخص":پس گفت12

.مراجعت كند
شان سپرده فرمود، تجارت یار بھ اده، ده قنطیپس ده نفر از غالمان خود را طلب13
.میاید تا بیكن

ان در عقب او فرستاده یلچیداشتند، ایت او، چونكھ او را دشمن میاما اھل وال14
.ن شخص بر ما سلطنت كندیم ایخواھینمگفتند
شان یرا كھ بھ ایو چون ملك را گرفتھ، مراجعت كرده بود، فرمود تا آن غالمان15

.ك چھ سود نموده استیكنند تا بفھمد ھر نقد سپرده بود حاضر
.گر نفع آورده استیآقا قنطار تو ده قنطار دیآمده گفت، ایپس اول16
، بر ده شھر حاكم ین بودیز كم امیكو، چونكھ بر چیغالم نین ایآفربدو گفت17
.شو
.آقا قنطار تو پنج قنطار سود كرده استیاآمده گفتیگریو د18
.كنیرمود، بر پنج شھر حكمرانز فیاو را ن19
نگاه ینك قنطار تو موجود است، آن را در پارچھ ایآقا ایاآمده گفتیو سوم20

.داشتھ ام
، یآنچھ نگذارده ا. یھستییدم چونكھ مرد تند خویرا كھ از تو ترسیز21
.یكنیدرو میو از آنچھ نكاشتھ ایداریبرم
كھ یادانستھ. ریغالم شریادھمیمیاز زبان خودت بر تو فتوگفتیبھ و22

.ده امیكنم آنچھ نپاشیو درو ممیدارم آنچھ نگذاشتھ ایھستم كھ برمییمن مرد تندخو
افت یآن را با سود درم یتا چون آیچھ نقد مرا نزد صرافان نگذاردیپس برا23

كنم؟
قنطار د و بھ صاحب ده یرین شخص بگین فرمود، قنطار را از ایپس بھ حاضر24
.دیبدھ
.ده قنطار داردیخداوند، ویابھ او گفتند25
ز یآنچھ دارد ن،داده شود و ھر كھ ندارد،م بھ ھر كھ داردیگویرا بھ شما میز26

.از او گرفتھ خواھد شد
نجا حاضر یم، در اینمایشان حكمرانیاما آن دشمنانِ من كھ نخواستند من بر ا27

".دیش من بھ قتل رسانیساختھ پ
.دیم گردیش رفتھ، متوجھ اورشلیپن را گفتیو چون ا28
و نفر از ددیتون رسیبھ زیا بر كوه مسمیت عنیو بیت فاجیك بیو چون نزد29

شاگردان خود را فرستاده



ه د، كرید و چون داخل آن شدیشما است برویش رویكھ پیھ ایبھ آن قر":گفت30
آن را باز كرده . آن ھرگز سوار نشدهچ كس بر یافت كھ ھید یبستھ خواھیاالغ

.دیاوریب
د خداوند او را ییگوید، بھ ویكنین را باز مید، چرا ایبھ شما گویو اگر كس31

".الزم دارد
.افتندیشان گفتھ بود یپس فرستادگان رفتھ آن چنانكھ بد32
ه را باز چرا كر":شان گفتندیكردند، مالكانش بھ ایه را باز مو چون كر33

"د؟یكنیم
".خداوند او را الزم دارد":گفتند34
را سوار یسیه افكنده، عآوردند و رخت خود را بر كریسیپس او را بھ نزد ع35

.كردند
.گستردندیخود را در راه میرفت جامھ ھایكھ او میو ھنگام36
كرده، یشاگردانش شادیدن تمامیتون رسیكوه زیریك بھ سرازیو چون نزد37

اتاز بلند خدا را حمدبھ آو َ .ده بودندیكھ از او دیگفتن شروع كردند، بھ سبب ھمھ قو
د بھ نام خداوند، سالمتی در یآیكھ میدشاھامبارك باد آن پ":گفتندیو م38

لیآسمان و جالل در اعل ".ن بادییعَ
استاد شاگردان خود را یا":ان بدو گفتندیان از آن میسیاز فریآنگاه بعض39
".ب نماینھ

نھ ینھا ساكت شوند، ھرآیم اگر ایگویبھ شما م":شان گفتیاو در جواب ا40
".ندیسنگھا بھ صدا آ

ان گشتھیبر آن گر،شھر را نظاره كردك شدهیو چون نزد41
ن زمانِ خود، آنچھ باعث سالمتی تو یھم در ایدانستیز میاگر تو ن":گفت42

.گشتھ استشد، الكن الحال از چشمان تو پنھانیم
د كھ دشمنانت گرد تو سنگرھا سازند و تو را احاطھ یآیبر تو میامیرا ایز43

.كرده، از ھر جانب محاصره خواھند نمود
بر یو تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاك خواھند افكند و در تو سنگ44

".یخود را ندانستام تفَقدیرا كھ اینخواھند گذاشت زیسنگ
كردند، بھ ید و فروش میرا كھ در آنجا خریكل شد، كسانین داخل ھو چو45

.رون نمودن آغاز كردیب
كن شما آن را یمكتوب است كھ خانھ من خانھ عبادت است ل":شان گفتیو بھ ا46

".دیمغاره دزدان ساختھ ا
كھنھ و كاتبان و اكابر قوم قصد یداد، اما روسایم میكل تعلیو ھر روز در ھ47

.كردندینمودن او را مھالك
.ختھ بودند كھ از او بشنوندیمردم بر او آویرا كھ تمامیافتند چھ كنند زیو ن48

{{{{}}}}
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یم و بشارت میكل تعلیكھ او قوم را در ھیاز آن روزھا واقع شد ھنگامیروز1
خ آمدهیكھنھ و كاتبان با مشایداد كھ روسا

ن یست كھ ایو كیكنین كارھا را میو كھ بھ چھ قدرت ابھ ما بگ":گفتندیبھ و2
"قدرت را بھ تو داده است؟

.دییپرسم بھ من بگویمیزیز از شما چیمن ن":شان گفتیدر جواب ا3
"ا از مردم؟یاز آسمان بود ییحید یتعم4
د چرا بھ او ینھ گویم از آسمان، ھرآییده، گفتند كھ اگر گویشیشان با خود اندیا5
د؟یاوردیان نمیا

دارند كھ ین میقیرا یقوم ما را سنگسار كنند زیم از انسان، تمامییو اگر گو6
.استینبییحی

.م از كجا بودیدانیپس جواب دادند كھ نم7
ن كارھا را بھ چھ قدرت یم كھ ایگویز شما را نمیمن ن":شان گفتیبھ ایسیع8

".آورمیبجا م
غرس كرد و بھ یتاكستانیشخص":گرفت كھن مثل را بھ مردم گفتن یو ا9

.سفر كردیدیباغبانانش سپرده، مدت مد
وه باغ بدو سپارند اما باغبانان ین فرستاد تا از منانزد باغبایو در موسم، غالم10

.دندیدست باز گردانیاو را زده، تھ
یحرمت كرده، تھیانھ زده، و بیز تازیاو را ن. گر روانھ نمودیدیپس غالم11

.دندیدست بازگردان
.رون افكندندیز مجروح ساختھ، بیاو را ن. فرستادیو باز سوم12
د چون او را یفرستم شایب خود را میآنگاه صاحب باغ گفت، چھ كنم؟ پسر حب13

.نند احترام خواھند نمودیب
د ییایب. باشدین وارث میدند، با خود تفكركنان گفتند، ایاما چون باغبانان او را د14

.راث از آنِ ما گرددیم تامیاو را بكش
شان چھ خواھد كرد؟یپس صاحب باغ بد.رون افكنده كشتندیدر حال او را از باغ ب15
پس . ان خواھد سپردگریاو خواھد آمد و باغبانان را ھالك كرده، باغ را بھ د16

".حاشا":دند گفتندیچون شن
را كھ معماران یست، سنگیشتھ چن نویایپس معن":شان نظر افكنده گفتیبھ ا17

ھ شده است؟یكردند، ھمان سر زاودر
"فتد او را نرم خواھد ساخت؟یبیو ھر كھ بر آن سنگ افتد خرد شود، اما اگر آن بر كس18
كن یلدر ھمان ساعت او را گرفتار كنندكھنھ و كاتبان خواستند كھ یآنگاه روسا19

.شان زده بودین مثل را درباره ایرا كھ دانستند كھ ایدند زیاز قوم ترس
از ینمودند تا سخنیو مراقب او بوده، جاسوسان فرستادند كھ خود را صالح م20

.بسپارندیاو گرفتھ، او را بھ حكم و قدرت وال
یرانیسخن میم كھ تو بھ راستیدانیاستاد میا":پس از او سوال نموده، گفتند21

.یآموزیق خدا را بھ صدق می، بلكھ طریكنیمنیروداریو از كسیدھیم میو تعل



"ا نھ؟یم یصر بدھیھ بھ قیز ھست كھ جزیا بر ما جایآ22
د؟یكنیچھ امتحان میمرا برا":شان گفتیشان را درك كرده، بدیاو چون مكر ا23
:شان در جواب گفتندیا"ست؟یصورت و رقمش از ك. دیبھ من نشان دھینارید24

".صر استیاز ق"
".د و مال خدا را بھ خدایكنصر ردیصر را بھ قیپس مال ق":شان گفتیبداو25
در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در یپس چون نتوانستند او را بھ سخن26

.عجب شده، ساكت ماندند
سوال كردهیش آمده، از ویامت ھستند، پیان كھ منكر قیوقاز صدیو بعض27
كھ زن یرا برادریما نوشتھ است كھ اگر كسیرابیاستاد، موسیا":گفتند28

یرد تا براید برادرش آن زن را بگیاوالد فوت شود، بایرد و بیداشتھ باشد بم
.آوردیبرادر خود نسل

.زن گرفتھ، اوالد ناآورده فوت شدیپس ھفت برادر بودند كھ اول29
.اوالد بمردیز بین آن زن را گرفتھ، او نیبعد دوم30
.ن و ھمھ فرزند ناآورده، مردندین تا ھفتمین او را گرفت و ھمچنیسومپس 31
.افتیز وفات یو بعد از ھمھ، آن زن ن32
"را كھ ھر ھفت او را داشتند؟یشان خواھد بود، زیك از ایامت، زن كدام یپس در ق33
.شوندیكنند و نكاح كرده مین عالم نكاح میایابنا":شان گفتیدر جواب ایسیع34
امت از مردگان شوند، نھ نكاح یدن بھ آن عالم و بھ قیكھ مستحق رسیكن آنانیل35

.شوندیكنند و نھ نكاح كرده میم
رند از آنجھت كھ مثل فرشتگان و پسران خدا یگر بمیست كھ دیرا ممكن نیز36

.امت ھستندیباشند، چونكھ پسران قیم
چنانكھ ر بوتھ نشان دادز در ذكینیزند، موسیخینكھ مردگان برمیو اما ا37

.عقوب خواندییاسحاق و خدایم و خدایابراھیخداوند را خدا
را ھمھ نزد او زنده یز. زندگان استیبلكھ خداستیمردگان نیو حال آنكھ خدا38

".ھستند
".یكوگفتیاستاد، نیا":از كاتبان در جواب گفتندیپس بعض39
.كندیسوالیھ از وچ كس جرأت آن نداشت كیو بعد از آن ھ40
.ح پسر داود استیند كھ مسیگویچگونھ م":شان گفتیپس بھ ا41
نیخداوند بھ خداوند من گفت بھ دست راست من بنش: دیگویو خود داود در كتاب زبور م42
انداز تو سازم؟یتا دشمنان تو را پا43
"باشد؟یخواند، چگونھ پسر او میپس چون داود او را خداوند م44
:دند، بھ شاگردان خود گفتیشنیقوم میو چون تمام45
پسندند و سالم در یدن در لباس دراز را میكھ خرامید از كاتبانیزیبپرھ"46

.دارندیافتھا را دوست میس و باال نشستن در ضیبازارھا و صدر كنا
نھا یا. دھندیطول میاكاریبلعند و نماز را بھ ریوه زنان را میبیو خانھ ھا47

".افتیدتر خواھند یعذاب شد
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.اندازندیت المال میخود را در بیاید كھ ھدایرا دیو نظر كرده، دولتمندان1
.د كھ دو فلس آنجا انداختیر را دیفقیوه زنیو ب2
.شتر انداختیع آنھا بیر از جمیوه فقین بیم ایگوینھ بھ شما میرآھ": پس گفت3
ن زن از یكن ایخدا انداختند، لیایخود در ھدایادتیشان از زیھ ارا كھ ھمیز4

".ش را انداختیشت خویمعیاج خود تمامیاحت
آراستھ شدها یخوب و ھدایكردند كھ بھ سنگھایكل میذكر ھیو چون بعض5

:است گفت
گذارده نشود، یبر سنگید، سنگینیبیكھ مییزھاین چید كھ از ایآیمیامیا"6

".ر افكنده خواھد شدینكھ بھ زیمگر ا
شود و عالمت یواقع ین امور كیاستاد پس ایا":و از او سؤال نموده، گفنتند7

"ست؟یع چین وقایك شدن اینزد
خواھند گفت كھ ،را كھ بسا بھ نام من آمدهیز. دید كھ گمراه نشویاط كنیاحت":گفت8

.دیشان مرویپس از عقب ا. ك استیمن ھستم و وقت نزد
ن یرا كھ وقوع اید زید، مضطرب مشویو چون اخبار جنگھا و فسادھا را بشنو9

".ستیكن انتھا در ساعت نیاست لیامور اول ضرور
.مقاومت خواھند كردیبا مملكتیو مملكتیبا قومیقوم":شان گفتیپس بھ ا10
ھولناك و یزھاید و چیھا و وباھا پدیھا و قحطیم در جایعظیو زلزلھ ھا11

.عالمات بزرگ از آسمان ظاھر خواھد شد
موده، شما را بھ نخواھند كرد و جفا ین ھمھ، بر شما دست اندازیو قبل از ا12
ن و حكام بجھت نام من خواھند یس و زندانھا خواھند سپرد و در حضور سالطیكنا
.برد
.دیشما بھ شھادت خواھد انجامین برایو ا13
ت یكھ برادیخود قرار دھیپس در درلھا14 د،یشھ نكنیشتر اندیوردن بآحجَ
ن آخواھم داد كھ ھمھ دشمنان شما با و حكمتی یرا كھ من بھ شما زبانیز15

.مقاومت و مباحثھ نتوانند نمود
از یم خواھند كرد و بعضیشان و دوستان تسلین و برادران و خویو شما را والد16

.دیشما را بھ قتل خواھند رسان
.بھ جھت نام من شما را نفرت خواھند كردع مردمیو جم17
.م نخواھد شدکاز سر شما ییو لكن مو18
.دیابیخود را بھ صبر دریجانھا19
ید كھ خرابیم بھ لشكرھا محاصره شده است، آنگاه بدانید كھ اورشلینیو چون ب20

. ده استیآن رس
كھ در شھر باشد ھ باشد، بھ كوھستان فرار كند و ھر یھودیآنگاه ھر كھ در 21

.رون رود و ھر كھ در صحرا بود، داخل شھر نشودیب
.ام انتقام، تا آنچھ مكتوب است تمام شودیرا كھ ھمان است ایز22



یسخت بر رویرا تنگیام، زیر دھنگان در آن ایبر آبستنان و شیكن وایل23
.ن قوم حادث خواھد شدین و غضب بر ایزم
خواھند رفت و یریع امَت ھا بھ اسیان جمید و در مر خواھند افتایو بھ دم شمش24

ت ھا بھ انجام رسدیمال امَت ھا خواھد شد تا زمانھایم پایاورشل .امَ
رت از یو حین تنگیو در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواھد بود و بر زم25
.ا و امواجشیدن دریخواھد نمود بھ سبب شوریامَت ھا رویبرا
كھ بر ربع یعیار آن وقاظدم ضعف خواھد كرد از خوف و انتمریو دلھا26

ت آسمان متزلزل خواھد شدیشود، زیمسكون ظاھر م .را قوَ
ت و جالل عظید كھ بر ابریو آنگاه پسر انسان را خواھند د27 م یسوار شده با قوَ

.دیآیم
از آن د یخود را بلند كنیزھا بشود، راست شده، سرھاین چیایو چون ابتدا28

".ك استیشما نزدیجھت كھ خالص
د،ییر درختان را مالحظھ نمایر و سایدرخت انج":ھگفت كیشان مثلیایو برا29
.ك استید كھ تابستان نزدیدانیكند، خود مید شكوفھ مینیبیكھ چون م30
د كھ ملكوت خدا یشود، بدانین امور واقع مید كھ اینیز چون بین شما نیو ھمچن31
.شده استكینزد
ن فرقھ نخواھد ین امور واقع نشود، ایع ایم كھ تا جمیگوینھ بھ شما میھر آ32

.گذشت
.ل نخواھد شدیكن سخنان من زایشود لیل مین زایآسمان و زم33

یشھ ھایو اندیو مستیشما از پرخورید مبادا دلھایپس خود را حفظ كن34
.دیشما آن گردد و آن روز ناگھان بر یسنگیویدن

.ن خواھد آمدیزمیع سكنھ تمام رویبر جمیرا كھ مثل دامیز35
ن یع اید كھ از جمیستھ آن شوید تا شایدار باشیپس در ھر وقت دعا كرده، ب36
".دیستید و در حضور پسر انسان بایابیوست نجات یكھ بھ وقوع خواھد پییزھایچ

ن رفتھ، در كوه معروف بھ رویداد و شبھا بیم میكل تعلیو روزھا را در ھ37
.بردیتون بھ سر میز

.شتافتند تا كالم او را بشنوندیكل میدر ھیو ھر بامداد قوم نزد و38

{{{{{}}}}
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ك شد،یر كھ بھ فِصح معروف است نزدید فطیو چون ع1
را كھ یبودند كھ چگونھ او را بھ قتل رسانند، زیكھنھ و كاتبان مترصد میرؤسا2

.دندیاز قوم ترس
كھ از جملھ آن دوازده بود داخل یوطیبھ اسخریمسمَ یھودایطان در یاما ش3

گشت،
شان یكھنھ و سرداران سپاه گفتگو كرد كھ چگونھ او را بھ ایو او رفتھ با روسا4

.م كندیتسل
.دھندیبھ ویشان شاد شده، با او عھد بستند كھ نقدیا5
شان یاز مردم بھ اید كھ او را در نھانبر آمیو او قبول كرده، در صدد فرصت6

.م كندیتسل
د،یست فِصح را ذبح كنند رسیبایر كھ در آن میاما چون روز فط7
د تا ید و فِصح را بجھت ما آماده كنیبرو":وحنا را فرستاده، گفتیپطرس و 8

".میبخور
"م؟یا كنیمھیخواھیدر كجا م":گفتندیبھ و9

آب بھ شما یبا سبوید، شخصیكھ داخل شھر شوینگامنك ھیا":شان را گفتیا10
د،یبروید، از عقب ویكھ او در آیبھ خانھ ا. خوردیبر م
د مھمانخانھ كجا است تا در آن یگوید، استاد تو را مییو بھ صاحب خانھ گو11

.فِصح را با شاگردان خود بخورم
".دیا سازی، در آنجا مھبزرگ و مفروش بھ شما نشان خواھد دادیاو باال خانھ ا12
.افتند و فِصح را آماده كردندیشان گفتھ بود یپس رفتھ چنانكھ بھ ا13
.د، با دوازده رسول بنشستیو چون وقت رس14
ن فِصح یدنم، ایش از زحمت دیت داشتم كھ پینھایاق بیاشت": شان گفتیو بھ ا15

.را با شما بخورم
كھ در ملكوت خدا تمام یخورم تا وقتینمگر ین دیم از ایگویرا بھ شما میز16

".شود
م یان خود تقسید و در میرین را بگیا":گرفتھ، شكر نمود و گفتیالھ ایپس پ17
.دیكن

".دیگر نخواھم نوشیوه مو دید، از میایم كھ تا ملكوت خدا نیگویرا بھ شما میز18
ن است جسد یا":فتشان داد و گیو نان را گرفتھ، شكر نمود و پاره كرده، بھ ا19

".دیاد من بجا آرین را بھ یشود، ایشما داده میمن كھ برا
د است در خون یالھ عھد جدین پیا":الھ را گرفت و گفتین بعد از شام پیو ھمچن20

.شودیختھ میشما رین كھ برام
.كند با من در سفره استیم میكھ مرا تسلینك دست آن كسیكن ایل21
یبر آن كسیكن وایرود لینسان بر حسب آنچھ مقدَر است، مرا كھ پسر ایز22

".م كندیكھ او را تسل



ن كار یشان باشد كھ ایك از ایدن كھ كدام یگر شروع كردند بھ پرسیكدیآنگاه از 23
بكند؟

.باشدیشان بزرگتر میك از ایز درافتاد كھ كدام ینیشان نزاعیان ایو در م24
ام خود یمیشان سرورین امَت ھا بر ایطسال":شان گفتیآنگاه بھ ا25 كنند و حكَ

.خوانندینعمت میرا ول
شوا چون ید، بلكھ بزرگتر از شما مثل كوچكتر باشد و پین مباشیكن شما چنیل26

.خادم
ست آنكھ ینایا آنكھ خدمت كند؟ آیند یك بزرگتر است؟ آنكھ بھ غذا نشیرا كدام یز27

.چون خادم ھستمان شمایكن من در مینشستھ است؟ ل
.دیمن با من بھ سر بردید كھ در امتحانھایباشیمیو شما كسان28
ر فرمود،یدھم چنانكھ پدرم برایشما قرار میبرایو من ملكوت29 من مقرَ
ھا نشستھ بر دوازده ید و بر كرسید و بنوشیتا در ملكوت من از خوان من بخور30

".دیكنیل داوریسبط اسرائ
طان خواست شما را چون ینك شیشمعون، ایشمعون، ایا":د گفتپس خداون31

گندم غربال كند،
یكھ تو بازگشت كنیمانت تلف نشود، و ھنگامیتو دعا كردم تا ایكن من برایل32

".برادران خود را استوار نما
".در زندان و در موتیخداوند حاضرم كھ با تو بروم حتیا":گفتیبھ و33
پطرس، امروز خروس بانگ نزده باشد كھ سھ مرتبھ یم ایگویا متو ر":گفت34

".یشناسیكرد كھ مرا نمیانكار خواھ
سھ و توشھ دان و كفش فرستادم، بھ یكیكھ شما را بیھنگام":شان گفتیو بھ ا35

".چیھ":گفتند"د؟یز محتاج شدیچھ چ
ن توشھ یدارد و ھمچنسھ دارد، آن را بریكن اآلن ھر كھ كیل":شان گفتیپس بھ ا36

.ر ندارد جامھ خود را فروختھ، آن را بخردیكھ شمشیدان را و كس
با یعنید بھ انجام رسد، یباین نوشتھ در من میم كھ ایگویرا بھ شما میز37

".را ھر چھ در خصوص من است، انقضا داردیگناھكاران محسوب شد، ز
".استیكاف":گفتشانیبھ ا".رینك دو شمشیخداوند ایا":گفتند38
تون رفت و شاگردانش از عقب او یرون شده، بھ كوه زیو بر حسب عادت ب39

.رفتند
".دیفتیدتا در امتحان نیدعا كن":شان گفتید، بھ ایو چون بھ آن موضع رس40
دور شده، بھ زانو درآمد و دعا كرده، یشان بھ مسافت پرتاب سنگیو او از ا41

:گفت
كن نھ بھ خواھش من بلكھ یالھ را از من بگردان، لین پیایاھپدر اگر بخویا"42

".بھ اراده تو
.نمودیت میاز آسمان بر او ظاھر شده، او را تقویو فرشتھ ا43
غ تر دعا كرد، چنانكھ عرق او مثل قطرات یبلیعپس بھ مجاھده افتاده، بھ س44

.ختیرین میخون بود كھ بر زم



شان را از حزن در خواب یشاگردان خود آمده، اپس از دعا برخاستھ، نزد 45
.افتی

د تا در امتحان ید؟ برخاستھ، دعا كنیچھ در خواب ھستیبرا":شان گفتیبھ ا46
"!دیفتین

ھودا یاز آن دوازده كھ یكیآمدند و یو سخن ھنوز بر زبانش بود كھ ناگاه جمع47
.ببوسدآمد تا او را یسیگران سبقت جستھ، نزد عینام داشت بر د

"؟یكنیم میا بھ بوسھ پسر انسان را تسلیھودا آییا":بدو گفتیسیو ع48
"م؟یر بزنیخداوند بھ شمش":شود، عرض كردندیدند كھ چھ میش چون دیرفقا49
.س كھنھ را زده گوش راست او را از تن جدا كردیشان، غالم رئیاز ایكیو 50
و گوش او را لمس نموده، شفا ".دین بگذاریتا بھ ا":متوجھ شده گفتیسیع51
.داد
كھ نزد او آمده یخیكل و مشایكھنھ و سرداران سپاه ھیبھ روسایسیپس ع52

.دیرون آمدیرھا و چوبھا بیا بر دزد باشمشیگو":بودند گفت
ن یكن اید، لیبودم دست بر من دراز نكردیكل با شما میكھ ھر روزه در ھیوقت53

".لمتاست ساعت شما و قدرت ظ
س كھنھ آوردند و پطرس از دور از عقب یرئیپس او را گرفتھ بردند و بھ سرا54

.آمدیم
ان یافروختھ، گردش نشستھ بودند، پطرس در میوان آتشیان ایو چون در م55

.شان بنشستیا
:د، بر او چشم دوختھ، گفتیآتش نشستھ دیچون او را در روشنیزكیآنگاه كن56

".بودیمن شخص ھم با اویا"
".شناسمیزن او را نمیا":را انكار كرده، گفتیاو و57
:پطرس گفت".ینھا ھستیتو از ا":ده گفتیاو را دیگریدیبعد از زمان58

".ستمیمرد، من ن"
ن شخص یبالشكَ ا":د گفتیگر با تأكیدیكیك ساعت گذشت، یناً یو چون تخم59

".ھم ھستیلیرا كھ جلیاو است زیاز رفقا
ن را یدر ھمان ساعت كھ ا"؟ییگویدانم چھ میمرد نمیا":پطرس گفت60

.گفت، خروس بانگ زدیم
را كھ یپس پطرس آن كالم. ده، بھ پطرس نظر افكندیآنگاه خداوند رو گردان61

قبل از بانگ زدن خروس سھ مرتبھ مرا گفتھ بود بھ خاطر آورد كھ یخداوند بھ و
.كردیانكار خواھ

.ستیرون رفتھ، زار زار بگریپس پطرس ب62
.انھ زده، استھزا نمودندیرا گرفتھ بودند، او را تازیسیكھ عیو كسان63
ت ":سوال كرده، گفتندیش زدند و از ویو چشم او را بستھ طپانچھ بر رو64 نبوَ
"كِھ تو را زده است؟! كن
.گفتندیگر بھ ویار كفر دیو بس65
كھنھ و كاتبان فراھم آمده، در یروسایعنیقوم یشوراو چون روز شد، اھل 66

مجلس خود او را آورده،



م یاگر بھ شما گو":شان گفتیاو بھ ا."بھ ما بگویح ھستیاگر تو مس":گفتند67
.د كردیق نخواھیمرا تصد

.دیكنید و مرا رھا نمیدھیو اگر از شما سوال كنم جواب نم68
ت خدا خواھد نشستن پسر انسانیكن بعد از ایل69 ".بھ طرف راست قوَ
د كھ من ییگویشما م":شان گفتیاو بھ ا"؟یپس تو پسر خدا ھست":ھمھ گفتند70

".ھستم
".میدیرا خود از زبانش شنیگر ما را چھ حاجت بھ شھادت است؟ زید":گفتند71

{{{{}}}}
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.الطُس بردندین برخاستھ، او رانزد پاشیپس تمام جماعت ا1
كند یم كھ قوم را گمراه میافتھ این شخص را یا":ت بر او آغاز نموده گفتندیشكاو2

".ح و پادشاه استید كھ خود مسیگوید و مینمایصرمنع میھ دادن بھ قیو از جز
یاو در جواب و"؟یھود ھستیا تو پادشاه یآ":ده، گفتیالطُس از او پرسیپس پ3

".ییگویتو م":گفت
یبیچ عین شخص ھیدر اع قوم گفت كھیكھنھ و جمیبھ روساالطُسیآنگاه پ4
.ابمیینم
ل گرفتھ یھ از جلیھودیشوراند و در تمام یقوم را مشان شدَت نموده، گفتند كھیا5

.دھدیم مینجا تعلیتا بھ ا
است؟یلین مرد جلیا ایآد كھ ید، پرسیل را شنیالطُس نام جلیچون پ6
چونكھ فرستاد،یس است او را نزد ویرودیت ھیاز والو چون مطلع شد كھ 7
.م بودیام در اورشلیس در آن ایرودیھ
بود یدیر كھ مدَت مدید زیت شاد گردید، بغایرا دیسیس چون عیرودیاما ھ8
بود كھ یده بود و مترصد میار شنیند چونكھ شھرت او را بسیخواست او را ببیم

.ندیاز او بیمعجزه ا
.چ جواب ندادیھیكن او بھ وید لیپرسیار از ویبسیزھایپس چ9

.نمودندیت میشكایكھنھ و كاتبان حاضر شده، بھ شدَت تمام بر ویو روسا10
ان خود او را افتضاح نموده و استھزا كرده، لباس فاخر یس با لشكریرودیپس ھ11

.الطُس او را باز فرستادید و نزد پیبر او پوشان



را قبل از یگر مصالحھ كردند، زیكدیس با یرودیالطُس و ھیو در ھمان روز پ12
.بودیانشان عداوتیآن در م

كھنھ و سرداران و قوم را خوانده،یالطُس روسایپس پ13
الحال من او . شوراندید كھ قوم را مین مرد را نزد من آوردیا":شان گفتیبھ ا14

.افتمینید اثریكنیرا در حضور شما امتحان كردم و از آنچھ بر او ادَعا م
چ عمل مستوجب ینك ھیرا كھ شما را نزد او فرستادم و ایس ھم زیرودیو نھ ھ15

.قتل از او صادر نشده است
".ھ نموده، رھا خواھم كردیپس او را تنب16
.شان آزاد كندیایرا برایكسیدیرا او را الزم بود كھ ھر عیز17
".ما رھا فرمایابا را براارناا ھالك كن و باو ر":اد كرده، گفتندیآنگاه ھمھ فر18
كھ در شھر واقع شده بود، در یو قتلیبود كھ بھ سبب شورشیو او شخص19

.زندان افكنده شده بود
.را رھا كندیسیالطُس ندا كرده، خواست كھ عیباز پ20
".مصلوب كن...او را مصلوب كن":اد زده گفتندیشان فریكن ایل21
چ علت قتل یكرده است؟ من در او ھیچرا؟ چھ بد":ان گفتشیبار سوم بھ ا22

".كنمیب كرده رھا میپس او را تأد. افتمین
یبلند مبالغھ نموده، خواستند كھ مصلوب شود و آوازھایشان بھ صداھایاما ا23

.كھنھ غالب آمدیشان و روسایا
.شان بشودیالطُس فرمود كھ بر حسب خواھش ایپس پ24
كھ بھ سبب شورش و قتل در زندان حبس بود كھ خواستند، رھا و آن كس را25

.شان سپردیرا بھ خواھش ایسیكرد و ع
آمد مجبور یرا كھ از صحرا میروانیبردند، شمعون قیون او را مچو 26

.ببردیسیب را بر او گذاردند تا از عقب عیساختھ، صل
گرفتند، یاو ماتم میبرازدند و ینھ میكھ سیار از قوم و زنانیبسیو گروھ27

.در عقب او افتادند
یم برایشلدختران اوریا":ده، گفتیگردانیآن زنان رویبھ سویسیآنگاه ع28

.دید، بلكھ بجھت خود و اوالد خود ماتم كنیھ مكنیمن گر
د كھ در آنھا خواھند گفت، خوشابحال نازادگان و یآیمیامینك ایرا ایز29

.ر ندادندیكھ شییردند و پستانھااویكھ بار نییرحمھا
د و بھ تلھا كھ ما را پنھان یفتیو در آن ھنگام بھ كوھھا خواھند گفت كھ بر ما ب30
.دیكن

"ن كارھا را بھ چوب تر كردند، بھ چوب خشك چھ خواھد شد؟یرا اگر ایز31
.شان را با او بكشندیز آوردند تا ایگر را كھ خطاكار بودند نیو دو نفر د32
دند، او را در آنجا با آن یند رسیگویكھ آن را كاسھ سر میو چون بھ موضع33

.بر چپ او مصلوب كردندیگریبر طرف راست و دیكیدو خطاكار، 
پس جامھ ".كنندیدانند چھ میرا كھ نمیامرز، زینھا را بیپدر ایا":گفتیسیع34
.و قرعھ افكندنددم كردنیاو را تقسیھا



:گفتندیشان میكنان با ارخز تمسیستاده بودند و بزرگان نیتماشا ابھ یو گروھ35
".باشد خود را برھاندیده خدا میح و برگزیپس اگر او مس. گران را نجات دادید"

دادند،یكردند و آمده، او را سركھ میز او را استھزا میان نیو سپاھ36
".دهخود را نجاتیھود ھستیاگر تو پادشاه ":گفتندیو م37
ن یا«كھ یو عبرانیو رومیونانینوشتند بھ خط یر نامھ ایو بر سر او تقص38

».ھودیاست پادشاه 
خود یح ھستیاگر تو مسكفر گفت كھ یاز آن دو خطاكار مصلوب بر ویكیو 39

.را و ما را برھان
؟ یرستیمگر تو از خدا نم":ب كرد و گفتیجواب داده، او را نھیگریاما آن د40

.ین حكمیر ھمیز زیچونكھ تو ن
چ ین شخص ھیكن ایم، لیافتھ ایاعمال خود را یو اما ما بھ انصاف، چونكھ جزا41

".جا نكرده استیكار ب
".ییكھ بھ ملكوت خود آیاد آر ھنگامیخداوند، مرا بھ یا":گفتیسیپس بھ ع42
یدر فردوس خواھم امروز با من یگوینھ بھ تو میھرآ":گفتیبھ ویسیع43
".بود
.ن را فرو گرفتیزمیناً از ساعت ششم تا ساعت نھم، ظلمت تمام رویو تخم44
.ان بشكافتیدس از مقك گشت و پرده ید تاریو خورش45
تو روح خود را یپدر بھ دستھایا":بھ آواز بلند صدا زده، گفتیسیو ع46

.م نمودین را بگفت و جان را تسلیا".سپارمیم
قت، یدر حق":د كرده، گفتید، خدا را تمجین ماجرا را بدیچون ایوزباشیاما 47

".ن مرد صالح بودیا
نھ یدند، سیع رادین وقاین تماشا جمع شده بودند، چون ایایگروه كھ برایو تمام48

.زنان برگشتند
ل او را متابعت یكھ از جلیستاده بودند، با زنانیان او از دور ایع آشنایو جم49

.نندین امور را ببیكرده بودند تا ا
كو و صالح بود،یاز اھل شورا كھ مرد نیوسف نامینك یو ا50
ھود یاز بالد یشان مشاركت نداشت و از اھل رامھ، بلدیو عمل ایكھ در رأ51

د،یكشیبود و انتظار ملكوت خدا را م
.را طلب نمودیسیالطُس آمده، جسد عیك پینزد52
ده بود و یكھ از سنگ تراشید و در قبریچین آورده، در كتان پییپس آن را پا53

.چ كس ابداً در آن دفن نشده بود سپردیھ
.شدیك میھ بود و سبَت نزدیو آن روز تھ54
یاو رفتند و قبر و چگونگیل آمده بودند، از پیكھ در عقب او از جلیو زنان55

.دندیگذاشتھ شدنِ بدن او را د
ا ساختند و روز سبَت را بھ حسب حكم آرام یات مھیوط وعطرپس برگشتھ، حن56

.گرفتند

{{{{}}}}
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را كھ درست كرده بودند با یده صبح، حنوطیپس در روز اول ھفتھ، ھنگام سپ1
.شانیگران ھمراه ایدیو بعضدخود برداشتھ، بھ سر قبر آمدن

.دندیده دیو سنگ را از سر قبر غلطان2
.افتندیرا نیسیجسد خداوند عچون داخل شدند، 3
ر بودند كھ ناگاه دو مرد در لباس ین امر متحیشان از ایكھ ایو واقع شد ھنگام4

.ستادندیشان بایانزددرخشنده 
:شان گفتندین افكنده بودند، بھ ایزمیخود را بھ سویو چون ترسان شده، سرھا5
د؟یطلبیان مردگان میچرا زنده را از م"
ل بود یكھ در جلید كھ چگونھ وقتیاد آوریبھ . ست، بلكھ برخاستھ استینجا نیدر ا6

شما را خبر داده،
م شده، مصلوب یاست كھ پسر انسان بھ دست مردم گناھكار تسلیگفت، ضرور7

".زدیگردد و روز سوم برخ
.پس سخنان او را بھ خاطر آوردند8
.ن امر مطلع ساختندیگران را از ھمھ ایازده و دیو از سر قبر برگشتھ، آن 9

شان بودند كھ یایگر رفقایعقوب و دیم مادر یونا و مریھ و یم مجدلیو مر10
.زھا مطلع ساختندین چیرسوالن را از ا

.ان پنداشتھ، باور نكردندیكن سخنان زنان را ھذیل11
قبر رفت و خم شده، كفن را تنھا یاما پطرس برخاستھ، دوان دوان بھ سو12

.ن ماجرا در عجب شده، بھ خانھ خود رفتیو از ا. دیگذاشتھ د
كھ از یھ ایقریرفتند بھ سویشان مینك در ھمان روز دو نفر از ایو ا13

موآس نام داشتیبھ مسافتِ شصت تمیاورشل .ر پرتاب دور بود و عِ
.كردندیع گفتگو مین وقایگر از تمام ایكدیو با 14
ك شده، با ینزدیسیبودند، ناگاه خودِ عیشان در مكالمھ و مباحثھ میو چون ا15

.شان ھمراه شدیا
.شان بستھ شد تا او را نشناسندیچشمان ایول16
د و راه را بھ كدورت یزنیگر میكدیچھ حرفھا است كھ با ":شان گفتیاو بھ ا17

"د؟ییمایپیم
لیكی18 ب و یم غریمگر تو در اورشل":فتگیدر جواب وتوپاس نام داشیكھ كَ

"؟یستیواقف ن،نجا واقع شدیام در این ایو از آنچھ در ایھا ھستتن
یكھ مردیناصریسیدرباره ع":گفتندش"ز است؟یچھ چ":شان گفتیبھ ا19

و قادر در فعل و قول در حضور خدا وتمام قوم،یبود نب
ِ ما او را بھ فتوایو چگونھ روسا20 ھنھ و حكام قتل سپردند و او را مصلوب یكَ

.دساختن
و . ل را نجات دھدید اسرائیباین است آنكھ میم كھ ھمیدوار بودیپ اما ما ام21

ن امور روز سوم است،ین ھمھ، امروز از وقوع ایعالوه بر ا
.رت انداختند كھ بامدادان نزد قبر رفتندیاز زنان ما ھم ما را بھ حیو بعض22



م كھ گفتند او یدیا دیرودرافتھ، آمدند و گفتند كھ فرشتگان رایو جسد او را ن23
.زنده شده است

كن یافتند، لیما بھ سر قبر رفتھ، آن چنانكھ زنان گفتھ بودند یاز رفقایو جمع24
".دندیاو را ند

ا یمان آوردن بھ آنچھ انبیفھمان و سست دالن از ایبیا":شان گفتیاو بھ ا25
.گفتھ اند

"تا بھ جالل خود برسد؟ند ین زحمات را بیح ایست كھ مسیبایا نمیآ26
شان یایا شروع كرده، اخبار خود را در تمام كتب برایر انبیو سایپس از موس27

.شرح فرمود
.دند، او قصد نمود كھ دورتر رودیكھ عازم آن بودند رسیو چون بھ آن دھ28
ك است و روز بھ یبا ما باش، چونكھ شب نزد":شان الحاح كرده، گفتند كھیو ا29

.شان توقف نمودیپس داخل گشتھ، با ا".دهیآخر رس
شان یشان نشستھ بود، نان را گرفتھ، بركت داد و پاره كرده، بھ ایو چون با ا30
.داد
.ب شدیشان غایكھ ناگاه چشمانشان باز شده، او را شناختند و در ساعت از ا31
ه با ما كھ در رایسوخت، وقتیا دل در درون ما نمیآ":گر گفتندیكدیپس با 32

"كرد؟یر مینمود و كتب را بجھت ما تفسیتكلم م
افتند كھ با یازده را یم مراجعت كردند و آن یو در آن ساعت برخاستھ، بھ اورشل33
خود جمع شده،یرفقا
".قت برخاستھ و بھ شمعون ظاھر شده استیخداوند در حق":گفتندیم34
ختن او ھنگام پاره كردن نان خبر ت شنایفیز از سرگذشت راه و كیو آن دو نفر ن35

.دادند
ستاده، بھ یشان ایان ایخود در میسیبودند كھ ناگاه عین گفتگو میشان در ایو ا36

".سالم بر شما باد":شان گفتیا
.نندیبیمیشان لرزان و ترسان شده، گمان بردند كھ روحیاما ا37
یشما شُبُھات رویچھ در دلھاید و برایچرا مضطرب شد":شان گفتیبھ ا38

دھد؟یم
د، ینید كھ من خود ھستم و دست بر من گذارده ببیم را مالحظھ كنیھایدستھا و پا39

".د كھ در من استینگریرا كھ روح گوشت و استخوان ندارد، چنانكھ میز
.شان نشان دادیخود را بدیھاین را گفت و دستھا و پایا40
شان ینكرده، در عجب مانده بودند، بھ اق یتصدیشان ھنوز از خوشیو چون ا41

"د؟ینجا داریدر ایز خوراكیچ":گفت
.دادندیان و از شانھ عسل بھ ویبریاز ماھیپس قدر42
.شان بخوردیش ایپس آن را گرفتھ پ43
است یبا شما بودم گفتم ضروریكھ وقتین است سخنانیھم":شان گفتیو بھ ا44

ا و زبور درباره من مكتوباست بھ انجام یانبو صحف یكھ آنچھ در تورات موس
".رسد
.شان را روشن كرد تا كتب را بفھمندیو در آن وقت ذھن ا45



نطور سزاوار بود كھ ین منوال مكتوب است و بدیبر ھم":شان گفتیو بھ ا46
.زدیح زحمت كشد و روز سوم از مردگان برخیمس
مرزش گناھان در ھمھ امَت ھا م شروع كرده، موعظھ بھ توبھ و آیو از اورشل47

.بھ نام او كرده شود
.دین امور ھستیو شما شاھد بر ا48
م یپس شما در شھر اورشل. فرستمینك، من موعود پدر خود را بر شما میو ا49
ت از اعلید تا وقتیبمان َ ".دیآراستھ شویكھ بھ قو
ا بلند كرده، خود ریا برد و دستھایت عنیرون از شھر تا بیشان را بیپس ا50

.شان را بركت دادیا
آسمان یشان جدا گشتھ، بھ سویشان، از این بركت دادنِ این شد كھ در حیو چن51

.باال برده شد
.م برگشتندیاورشلیم بھ سویعظیپس او را پرستش كرده، با خوش52
.گفتندیكل مانده خدا را حمد و سپاس میوستھ در ھیو پ53

نیآم

{{{{}}}}


