
ل مرقس یانج
1فصل 

.ح پسر خدایمسیسیل عیانجیابتدا1
فرستم تا راه یتو میش روینك رسول خود را پیا"مكتوب است، یا نبیچنانكھ در اشع2

.ا سازدیش تو مھیتو را پ
".دیید و طرق او را راست نمایا سازیابان كھ راه خداوند را مھیدر بیندا كننده ایصدا3
ید توبھ موعظھ میابان ظاھر شد و بجھت آمرزش گناھان بھ تعمیدھنده در بد یتعمییحی4

.نمود
رون شدند و بھ گناھان خود یبیم نزد ویع سكنھ اورشلیھ و جمیھودیمرز و بوم یو تمام5

.افتندیید میده، در رود اردون از او تعمیمعترف گرد
از ملخ و یبود و خوراك ویبر كمر میرا لباس از پشم شتر و كمربند چرمییحیو 6

.یعسل بر
ق آن ید كھ الیآیتواناتر از من میبعد از من كس"گفت كھ یكرد و میو موعظھ م7
.ن او را باز كنمینعلبندستم كھ خم شده، ین

".د خواھد دادیكن او شما را بھ روح القدس تعمیل. د دادمیمن شما را بھ آب تعم8
.افتید یتعمییحیل آمده در اردن از یاز ناصره جلیسیام كھ عیو واقع شد در آن ا9

ید و روح را كھ مانند كبوتری بر وی چون از آب برآمد، در ساعت آسمان را شكافتھ د10
.شودیزل منا

".از تو خشنودمكھیب من ھستیتو پسر حب"د كھ یاز آسمان در رسیو آواز11
.بُردیابان میرا بھ بیدرنگ روح ویپس ب12
كرد و با وحوش بسر یطان او را تجربھ میو مدت چھل روز در صحرا بود و ش13
.نمودندیمیبرد و فرشتگان او را پرستارمی

ل آمده، بھ بشارت ملكوت خدا موعظھ كرده،یبھ جلیسی، عییحییو بعد از گرفتار14
مان یل ایانجد و بھ یپس توبھ كن. ك استیوقت تمام شد و ملكوت خدا نزد": گفتیم15

".دیاوریب
ید كھ دامیاس را دیگشت، شمعون و برادرانش اندریل میجلیایو چون بھ كناره در16

.اد بودندیرا كھ صیاندازند زیا میدر در
".اد مردم گردانمید كھ شما را صییاز عقب من آ": شان را گفتیایسیع17
.داو روانھ شدنیخود را گذارده، از پیتأمل دامھایب18
ید كھ در كشتیوحنا را دیو برادرش یعقوب بن زِبدیشتر رفتھ، یبیو از آنجا قدر19

.كنندیخود را اصالح میدامھا
گذارده، از یرا با مزدوران در كشتیپس پدر خود زِبد. شان را دعوت نمودیدر حال ا20

.روانھ شدندیعقب و
م دادن یسھ درآمده، بھ تعلیتأمل در روز سبت بھ كنیو چون وارد كفر ناحوم شدند، ب21

شروع كرد،
نھ دادیم میشان را مقتدرانھ تعلیرا كھ ایران شدند، زیحیم ویكھ از تعلیبھ قسم22

.مانند كاتبان



حھ زده،ید داشت، ناگاه صیبود كھ روح پلیشان شخصیسھ ایو در كن23
؟ ایھالك كردنِ ما آمدهیا برایما را با تو چھ كار است؟ آیناصریسیعیا": گفت24

"!قدوس خدای، ایستیشناسم كیتو را م
"!یخاموش شو و از او درآ": ب داده، گفتینھیبھ ویسیع25
.رون آمدیث او را مصروع نمود و بھ آواز بلند صدا زده از او بیدر ساعت آن روح خب26
ن چھ یست و این چیا": گر سوال كرده، گفتندیكھ از ھمدیو ھمھ متعجب شدند، بحد27
"ند؟ینمایكند و اطاعتش میز با قدرت امر مید را نیم تازه است كھ ارواح پلیتعل
.افتیل شھرت یمرز و بوم جلیو اسم او فوراً در تمام28
.دنداس درآمیوحنا بھ خانھ شمعون و اندریعقوب و یرون آمده، فوراً با یسھ بیو ازكن29
.را از حالت او خبر دادندیدر ساعت و. ده بودیو مادر زن شمعون تب كرده، خواب30
ل شد و بھ یزاندش كھ ھمان وقت تب از او زایك شده، دست او را گرفتھ، برخیپس نزد31

.شان مشغول گشتیایخدمتگزار
.ش او آوردندین را پیضان و مجانیع مریشامگاه چون آفتاب بھ مغزب شد، جم32
.رِ خانھ ازدحام نمودنددو تمام شھر بر 33
رون یبیاریبسیوھایرا كھ بھ انواع امراض مبتال بودند، شفا داد و دیو بسا كسان34

.را كھ او را شناختندیوھا حرف زنند زیكرده، نگذارد كھ د
ده، در آنجا بھ دعا یرسیرانھ ایرون رفت و بھ وین قبل از صبح برخاستھ، بدابامدا35

.مشغول شد
.او شتافتندیش در پیو شمعون و رفقا36
".طلبندیھمھ تو را م": افتند، گفتندیچون او را در37
ن یرا بجھت ایز موعظھ كنم، زیم تا در آنھا نیبھ دھات مجاور ھم برو": شان گفتیبد38

".رون آمدمیكار ب
.كردیراج موھا را اخینمود و دیشان وعظ میس ایل در كنایپس در تمام جل39
یتوانی، میاگر بخواھ": آمده، استدعا كرد و زانو زده، بدو گفتیش ویپیو ابرص40

"!یمرا طاھر ساز
خواھم، یم":ترحم نموده، دست خود را دراز كرد و او را لمس نموده، گفتیسیع41

"!طاھر شو
.ل شده، پاك گشتیالفور برص از او زایو چون سخن گفت، ف42
را قدغن كرد وفوراً مرخص فرموده،و او 43
فرمود، یرا خبر مده، بلكھ رفتھ خود را بھ كاھن بنما و آنچھ موسیزنھار كس": گفت44

".بشودیتدشان شھایایر خود بگذران تا برایبجھت تطھ
كھ ین امر شروع كرد، بقسمیرون رفتھ، بھ موعظھ نمودن و شھرت دادن ایكن او بیل45

برد و یرون بسر میبیرانھ ھاید بلكھ در وینست آشكارا بھ شھر درآبعد از آن او نتوا
.آمدندیمیمردم از ھمھ اطراف نزد و
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2فصل 

افت كھ در خانھ است،ی، باز وارد كفر ناحوم شده، چون شھرت یو بعد از چند1
شان یایش نداشت و برایز گنجایرون در نیكھ بیازدحام نمودند بقسمیدرنگ جمعیب2

.كردیان میكالم را ب
.را بھ دست چھار نفر برداشتھ، آوردندیآمده مفلوجینزد ویكھ ناگاه بعض3
را كھ او بود باز كرده و ییت نتوانستند نزد او برسند، طاق جایو چون بھ سبب جمع4

.ر ھشتندیده بود، بھ زیرا كھ مفلوج بر آن خوابیشكافتھ، تخت
".ده شدیفرزند، گناھان تو آمرزیا": د، مفلوج را گفتیشان را دیمان ایچون ایسیع5
.از كاتبان كھ در آنجا نشستھ بودند، در دل خود تفكر نمودندیكن بعضیل6
ست كھ بتواندگناھان یواحد، كیر از خداید؟ غیگوین كفر مین شخص را چنیچرا ا"كھ 7

"امرزد؟یرا ب
: شان گفتیكنند، بدین فكر میه كھ با خود چندر روح خود ادراك نمودیسیدر ساعت ع8
د؟ یدھیاالت را بھ خاطر خود راه مین خیاز بھر چھ ا"
ز و بستر خود یا گفتن برخیده شد؟ یكدام سھل تر است؟ مفلوج را گفتن گناھان تو آمرز9

را برداشتھ بخرام؟
مفلوج . ن ھستیمزیدن گناھان بر روید كھ پسر انسان را استطاعت آمرزیكن تا بدانیل10

:را گفت
"!ز و بستر خود را برداشتھ، بھ خانھ خود برویم برخیگویتو را م"11
كھ یھمھ روانھ شد بطوریش رویتأمل بستر خود را برداشتھ، پیاو برخاست و ب12

"!میده بودین امر ھرگز ندیمثل ا": د نموده، گفتندیخدا را تمجران شدهیھمھ ح
.دادیم میشان را تعلیا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و ایدرو باز بھ كناره 13
از عقب من ":بدو گفت. دیرا بر باجگاه نشستھ دیابن حلفیرفت الویكھ میو ھنگام14

.شتافتیپس برخاستھ، در عقب و"!ایب
و یسیران و گناھكاران با عیاز باجگیارینشستھ بود، بسیكھ او در خانھ ویو وقت15

.كردندیاو میرویار بودند و پیرا بسیشاگردان نشستند ز
خورد، بھ یران و گناھكارن میدند كھ با باجگیان او را دیسیو چون كاتبان و فر16

"د؟ینمایران و گناھكاران اكل و شراب میچرا با باجگ": شاگردان او گفتند
ند بلكھ رب ندایطباج بھیتندرستان احت": شان گفتید بدین را شنیچون ایسیع17
".امدم تا عادالن را بلكھ تا گناھكاران را بھ توبھ دعوت كنمیو من ن. ضانیمر
چون است كھ ": داشتند پس آمده، بدو گفتندیان روزه میسیو فرییحیو شاگردان 18

"دارند؟یروزه نمشاگردان تو
شان یداماد با اھ كیمادامیا ممكن است پسران خانھ عروسآی: "شان گفتیبدیسیع19

.توانند روزه دارندیكھ داماد را با خود دارند، نمیاست روزه بدارند؟ زمان
.ام روزه خواھند داشتیدر آن ا. شان گرفتھ شودید كھ داماد از ایآیمیامیالكن ا20
كند، واال آن وصلھ نو از یاز پارچھ نو وصلھ نمیچ كس بر جامھ كھنھ، پاره ایو ھ21

.شودیبدتر میدگیگردد و دریمآن كھنھ جدا



زد وگرنھ آن شراب نو مشكھا را بِدُرد و یریكھنھ نمیشراب نو را در مشكھایو كس22
".ختید رینو بایبلكھ شراب نو را در مشكھا. گرددیختھ، مشكھا تلف میشراب ر

كھ یگذشت و شاگردان ھنگامیان مزرعھ ھا میاز میو چنان افتاد كھ روز سبت23
.دن خوشھ ھا شروع كردندیرفتند، بھ چمی

"ست؟یباشند كھ روا نیمینك چرا در روز سبت مرتكب عملیا": ان بدو گفتدیسیفر24
ش محتاج ید كھ داود چھ كرد و چون او و رفقایمگر ھرگز نخوانده ا": شان گفتیاو بد25

و گرسنھ بودند؟
مھ را خورد كھ خوردن س كھنھ بھ خانھ خدایاتار رئیام اَبیچگونھ در ا26 درآمده، نان تَقدِ

"ز داد؟یخود نیست و بھ رفقایآن جز بھ كاھنان روا ن
.سبتیسبت بجھت انسان مقرر شد نھ انسان برا": شان گفتیو بد27
".ز ھستین پسر انسان مالك سبت نیبنابر ا28
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.بودیخشكسھ درآمده، در آنجا مرد دست یو باز بھ كن1
.او گردندید او را در سبت شفا دھد تا مدعیبودند كھ شایو مراقب و2
"!ستیان بایدر م": پس بدان مرد دست خشك گفت3
؟ جان نجات یا بدیكردن ییكویز است؟ نیا در روز سبت كدام جایآ": شان گفتیو بد4

.شان خاموش ماندندیا"ا ھالك كردن؟یدادن 
شان محزون یایرا كھ از سنگدلیده، زیشان با غضب گردانیبر اپس چشمان خود را 5

.ح گشتیپس دراز كرده، دستش صح"!دست خود را دراز كن": بود، بھ آن مرد گفت
اره او شورا نمودند كھ چطور او را بان دریرودیرون رفتھ، با ھیان بیسیدر ساعت فر6

.ھالك كنند
ل بھ عقب او روانھ یار از جلیبسیگروھا آمد و یدریبا شاگردانش بھ سویسیو ع7

شدند،
ز یدون نیصور و صیھ و آن طرف اُردن و از حوالیم و ادومیھ و از اورشلیھودیو از 8

.آمدندیدند، نزد ویر، چون اعمال او را شنیكثیجمع
یت، بجھت او نگاه دارند تا بر ویبھ سبب جمعیو بھ شاگردان خود فرمود تا زورق9

ند،یازدحام ننما
بود بر او ھجوم یكھ ھر كھ صاحب دردیداد، بقسمیرا صحت میاریرا كھ بسیز10

.دیآورد تا او را لمس نمایم



گفتند كھ  یاد كنان میدر افتادند و فریش او بھ رویدند، پید چون او را دیو ارواح پل11
".یتو پسر خدا ھست"

.شھرت ندھندار فرمود كھ او را ید بسیشان را بھ تأكیو ا12
.شان نزد او آمدندید و ایبرآمده، ھر كھ را خواست بھ نزد خود طلبیپس بر فراز كوھ13
شان را بجھت وعظ نمودن یو دوازده نفر را مقرر فرمود تا ھمراه او باشند و تا ا14

بفرستد،
.رون كنندیوھا را بیضان را شفا دھند و دیشان را قدرت باشد كھ مریو ا15
شمعون را پطرس نام نھاد،و 16
پسران رعد یعنین ھر دو را بوانرجس یعقوب، ایوحنا برادر یو یعقوب پسر زِبدیو 17

.نام گذارد
،یو شمعون قانویو تدیعقوب بن حلفیمتی و توما و لپس و برتولما و یاس و فیو اندر18
.م كردیكھ او را تسلیوطیاسخریھودایو 19
شان فرصت نان خوردن یكھ ایفراھم آمدند بطوریمدند، باز جمعو چون بھ خانھ در آ20

.ھم نكردند
.خود شده استیرا گفتند بیرون آمدند تا او را بردارند زیدند، بیشان او چون شنیو خو21
وھا، یس دیرئیاریم آمده بودند، گفتند كھ بعلزبول دارد و بھ یكھ از اورشلیو كاتبان22

.كندیوھا را اخراج مید
طان یطان، شیتواند شیچطور م: "شان گفتیده، مثلھا زده، بدیش طلبیشان را پیپس ا23
رون كند؟یرا ب
.دار بماندیبر خالف خود منقسم شود، آن مملكت نتواند پایو اگر مملكت24
.تواند استقامت داشتھ باشدیش منقسم شد، آن خانھ نمیبھ ضد خویو ھرگاه خانھ ا25
تواند قائم ماند بلكھ ید و منقسم شود، او نمیا نفس خود مقاومت نماطان بیو اگر ش26

.گرددیھالك م
د، جز یتواند بھ خانھ مرد زورآور درآمده، اسفصل او را غارت نمایچ كس نمیو ھ27

.كندیآنكھ اول آن زورآور را ببندد و بعد از آن خانھ او را تاراج م
شود و ھر قسم كفر كھ یده میآدم آمرزیگناھان بنھ ھمھ کم یگوینھ بھ شما میھر آ28

گفتھ باشند،
ده نشود بلكھ مستحق عذاب ید، تا بھ ابد آمرزیكن ھر كھ بھ روح القدس كفر گویل29

".بودیجاودان
.د داردیپلیگفتند روحیرا كھ میز30
.ندستاده، فرستادند تا او را طلب كننیرون ایپس برادران و مادر او آمدند و ب31
رون تو ینك مادرت و برادرانت بیا": گفتندیآنگاه جماعت گرد او نشستھ بودند و بھ و32

".طلبندیرا م
"انند؟یست مادر من و برادرانم كیك": شان گفتیدر جواب ا33
!نانند مادر و برادرانمیا": نشستھ بودند، نظر افكنده، گفتیكھ گرد ویپس بر آنان34
".اراده خدا را بجا آرد ھمان برادر و خواھر و مادر من باشدرا ھر كھ یز35
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4فصل 

ر نزد او جمع شدند یكثیكرد و جمععم دادن شرویا بھ تعلیو باز بھ كناره در1
آن جماعت بر ساحل یا قرار گرفت و تمامیسوار شده، بر دریكھ بھ كشتیبطور

.ا حاضر بودندیدر
:شان گفتیم خود بدیآموخت و در تعلیار میبسیزھایچشان را بھ مثلھایپس ا2
.رون رفتیبیپاشبذربجھت ینك برزگریا! دیریگوش گ"3
.دندیختھ شده، مرغان ھوا آمده آنھا را برچیبر راه رید، قدریپاشیمبذرو چون 4
ن عمقیپس چون كھ زم. ار نبودیكھ خاك بسییده شد، درجایبر سنگالخ پاشیو پاره ا5

د،ییروینداشت بھ زود
.دیخشك،شھ نداشتیو چون آفتاب برآمد، سوختھ شد و از آنرو كھ ر6
.اوردینیختھ شد و خارھا نمو كرده، آن را خفھ نمود كھ ثمریان خارھا ریدر میو قدر7
ید و نمو كرد و بارآورد، بعضییدا نمود كھ رویكو افتاد و حاصل پین نیدر زمیو مابق8
".صدیشصت و بعضیو بعضیس
"!ھر كھ گوش شنوا دارد بشنود": پس گفت9

.دندین مثل را از او پرسیاحاو با آن دوازده شریو چون بھ خلوت شد، رفقا10
رونند، ھمھ یكھ بیبھ شما دانستن سر ملكوت خدا عطا شده، اما بھ آنان": شان گفتیبھ ا11
شود،یزھا بھ مثلھا میچ

مبادا بازگشت كرده بشنوند و نفھمند،نند و شنوا شدهیرند و نببنگ،تا نگران شده12
".ده شودیشان آمرزیگناھان ا

د؟ید فھمیر مثلھا را خواھید؟ پس چگونھ سایده این مثل را نفھمیا ایآ": شان گفتیو بد13
.كاردیبرزگر كالم را م14
طان آمده یدند فوراً شیشود ، و چون شنیكھ كالم كاشتھ میینانند بھ كناره راه، جایو ا15

.دیربایشان را میكالم كاشتھ شده در قلوب ا
باشند كھ چون كالم را بشنوند، در حال آن یمیضاً كاشتھ شده در سنگالخ، كسانیو ا16

قبول كنندیرا بھ خوش
ھ ا زحمتی بییباشند، و چون صدمھ ایمیدر خود ندارند بلكھ فانیشھ ایو لكن ر17

.خورندیدھد در ساعت لغزش میسبب كالم رو
باشند كھ چون كالم را شنوند،یمیو كاشتھ شده در خارھا آنان18
گر داخل شده، كالم را خفھ یدیزھایو غرور دولت و ھوس چیویدنیشھ ھایاند19
.گرددیثمر میكند و بمی

رند و ثمر یپذیآن را مكو آنانند كھ چون كالم را شنوندین نیو كاشتھ شده در زم20
".صدیشصت و بعضیوبعضیسیآوردند، بعضمی

و نھ بر چراغدان یا تختییمانھ ایر پیآورند تا زیا چراغ را میآ":شان گفتیپس بد21
گذارند؟

نشود، مگر بھ ظھور یز مخفیچ چیآشكار نگردد و ھھست كیپنھان نیزیرا كھ چیز22
.دیآ

".نودھر كھ گوش شنوا دار بش23



د بھ یكھ وزن كنیزانیرا بھ ھر مید، زیشنوید كھ چھ میبا حذر باش": شان گفتیو بد24
.د افزون خواھد گشتیشنویشما كھ میموده شود، بلكھ از برایشما پ

".ز دارد گرفتھ خواھد شدیرا ھر كھ دارد بدو داده شود و از ھر كھ ندارد آنچھ نیز25
فشاند،ین بیبر زمبذراست كھ یمانند كسن ملكوت خدایھمچن": و گفت26
.و ندانداچگونھ؟ . د و نمو كندیبروبذرزد ویو شب و روز بخوابد و برخ27
آورد، اول علف، بعد خوشھ، پس از آن دانھ كامل ین بھ ذات خود ثمر میرا كھ زمیز28

.در خوشھ
".ده استیرسرا كھ وقت حصاد یبرد زید، فوراً داس را بكار میو چون ثمر رس29
م؟یآن چھ مثل بزنیم و برایھ كنیز ملكوت خدا را تشبیبھ چھ چ": و گفت30
ینیزمیھابذرن ین كارند، كوچكتریكھ آن را بر زمیاست كھ وقتیمثل دانھ خردل31

.باشد
یگردد و شاخھ ھایع بقول مین از جمید و بزرگتریرویكن چون كاشتھ شد، میل32

".رندیانھ گیتوانند آشیھ اش میر سایآورد، چنانكھ مرغان ھوا زیبزرگ م
ان یشان بیدن داشتند، كالم را بدیكھ استطاعت شنینھا بقدریار مانند ایبسیو بھ مثلھا33

فرمودیم
شاگردان خود یرا برایكن درخلوت، تمام معانیل. نگفتیشان سخنیو بدون مثل بد34

.نمودیشرح م
".میگر عبور كنیبھ كناره د":شان گفتیروز وقت شام، بدو در ھمان35
بود برداشتند و یكھ در كشتیپس چون آن گروه را رخصت دادند، او را ھمانطور36

.ز ھمراه او بودیگر نیچند زورق د
.گشتیكھ برمیبقسمخوردیمید آمد و امواج بر كشتیم از باد پدیعظیوفانطكھ ناگاه 37
ا تو یاستاد، آیا": دار كرده گفتندیپس او را ب. خفتھ بودیبر بالشیخر كشتو او در موً 38
"م؟یست كھ ھالك شوینیكبارا

"!ساكن شو و خاموش باش":ا گفتیب داد و بھ دریدر ساعت او برخاستھ، باد را نھ39
.د آمدیكامل پدیكھ باد ساكن شده، آرام

"د؟یمان ندارید و چون است كھ ایترسانن یاز بھر چھ چن": شان را گفتیو ا40
ا ھم او را یست كھ باد و درین كیا":گر گفتندیكدیت ترسان شده، بھ ینھایپس ب41

"كنند؟یاطاعت م

{{{{}}}}



5فصل 

.ان آمدندین جدریا تا بھ بھ سرزمیپس بھ آن كناره در1
رون ید داشت از قبور بیپلیكھ روحیافور شخصیرون آمده، فیبیو چون از كشت2

.شده، بدو برخورد
د،یتوانست او را بند نمایرھا ھم نمیچ كس بھ زنجیبود و ھیكھ در قبور ساكن م3
ختھ و كنده ھا یرھا را گسیرھا بستھ بودند و زنجیرا كھ بارھا او را بھ كنده ھا و زنجیز4

د،یتوانست او را رام نماینمیرا شكستھ بود و احد
.ساختیزد و خود را بھ سنگھا مجروح میاد میوستھ شب و روز در كوھھا و قبرھا فریو پ5
، دوان دوان آمده، او را سجده كرد،دیرا از دور دیسیچون ع6
، مرا با تو چھ كار است؟ یتعالی، پسر خدایسیعیا": حھ زده، گفتیو بھ آواز بلند ص7

".یدھم كھ مرا معذب نسازیتو را بھ خدا قسم م
"!ایرون بین شخص بید از ایروح پلیا"را بدو گفتھ بود، یز8
را كھ یون است زژینام من لَ ": گفتیبھ و"ست؟یاسم تو چ": دیپس از او پرس9

".میاریبس
.رون نكندین بیشان را از آن سرزمیار نمود كھ ایپس بدو التماس بس10
.دیچریمیاریآن كوھھا، گلھ گراز بسیو در حوال11
ما را بھ گرازھا بفرست تا در آنھا داخل ": خواھش نموده، گفتندیوھا از ویو ھمھ د12
".میشو
رون شده، بھ گرازان داخل یث بیپس آن ارواح خب. شان را اجازت دادیایسیفوراً ع13

.ب بدو ھزار بودند كھ در آب خفھ شدندیا جست و قریبھ دریگشتند و آن گلھ از بلند
دن آن یدادند و مردم بجھت دیفرار كرده، در شھر و مزرعھ ھا خبر مو خوك بانان 14

.رون شتافتندیماجرا ب
دند كھ نشستھ و لباس ید،ون داشتھ بودژیھ لَ وانھ را كیده آن دیرسیسیو چون نزد ع15
.دندیده و عاقل گشتھ است، بترسیپوش
.بازگفتندشان یوانھ و گرازان را بدیده بودند، سرگذشت دیكھ دیو آنان16
.شان روانھ شودیپس شروع بھ التماس نمودند كھ از حدود ا17
.باشدیاستدعا نمود كھ با ویوانھ بود از ویسوار شد، آنكھ دیو چون بھ كشت18
شان یشان خود برو و ایبھ خانھ نزد خو":را اجازت نداد بلكھ بدو گفتیویسیاما ع19

".است و چگونھ بھ تو رحم نموده استرا خبر ده از آنچھ خداوند با تو كرده 
كرده، موعظھ كردن آغاز نمود كھ یبا ویسیكاپولس بھ آنچھ عیپس روانھ شده، در د20

.ھمھ مردم متعجب شدند
جمع گشتند یار بر ویعبور نمود، مردم بسیباز بھ آنطرف، در كشتیسیو چون ع21

.ا بودیوبر كناره در
ش افتاده،یھاید بر پایرس نام آمد و چون او را بدیایسھ، یكنیاز روسایكیكھ ناگاه 22
ا و بر او دست گذار یده، بینَفس دخترك من بھ آخر رس":ار نمده، گفتیبدو التماس بس23

".ست كندیافتھ، زیتا شفا 
.نمودندیازدحام میاو افتاده، بر ویز از پینیاریپس با او روانھ شده، خلق بس24



بود،یمدت دوازده سال بھ استحاضھ مبتال مكھ یآنگاه زن25
افت بلكھ ینیده ایده و آنچھ داشت صرف نموده، فایمتعدد دیار از اطبایو زحمت بس26

شد،یبدتر م
او را لمس نمود،یآمده، ردایان آن گروه از عقب وید، میرا بشنیسیچون خبر ع27
".ابمینھ شفا یرا ھم لمس كنم، ھر آیاگر لباس و": را گفتھ بودیز28
.افتھ استید كھ از آن بال صحت یدر ساعت چشمھ خون او خشك شده، در تن خود فھم29
یپس در آن جماعت رو. از او صادر گشتھیاز خود دانست كھ قوتیسیالفور عیف30

"ست كھ لباس مرا لمس نمود؟یك":ده، گفتیبرگردان
ست یكییگویو م! ندینمایكھ مردم بر تو ازدحام مینیبیم": شاگردانش بدو گفتند31

"!كھ مرا لمس نمود؟
.ندین كار را كرده، ببیست تا آن زن را كھ اینگریپس بھ اطراف خود م32
یچھ واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او بھ رویآن زن چون دانست كھ بھ و33

.باز گفتیقت امر را بالتماس بھ ویافتاده، حق
یبھ سالمتی برو و از بال. داده استمانت تو را شفایدختر، ایا":را گفتیاو و34
".ش رستگار باشیخو
دخترت فوت شده، ":سھ آمده، گفتندیس كنیاز خانھ رئیگفت كھ بعضیاوھنوز سخن م35

"؟یدھیچھ استاد را زحمت میگر براید
مترس ":سھ گفتیس كنید، در ساعت بھ رئیرا كھ گفتھ بودند شنیچون سخنیسیع36

"!مان آور و بسیا
چ كس را اجازت نداد كھ از عقب او یعقوب، ھیوحنا برادر یعقوب و یو جز پطرس و 37

.ندیایب
ار یھ و نوحھ بسید كھ گریده دیشوریدند، جمعیسھ رسیس كنیپس چون بھ خانھ رئ38
.نمودندمی

د؟ دختر نمرده بلكھ در خواب یكنیھ میغوغا و گرچرا ":شان گفتیپس داخل شده، بد39
".است
رون كرده، پدر و مادر دختر را با یكن او ھمھ را بیل. ھ كردندیسٌخریشان بر ویا40
.ده بود، داخل شدیكھ دختر خوابییش برداشتھ، بھ جایقان خویرف
یا": ن استیآن ایكھ معن".یتا قومیطَل":گفتیپس دست دختر را گرفتھ، بھ و41

".زیم برخیگویدختر، تو را م
ت متعجب ینھایشان بیا. را كھ دوازده سالھ بودید زیدر ساعت دختر برخاستھ، خرام42

.شدند
و گفت تا ".ن امر مطلع نشودیاز ایكس":ار فرمودید بسیشان را بھ تأكیپس ا43

.بدو دھندیخوراك

{{{{}}}}



6فصل 

.ش آمد وشاگردانش از عقب او آمدندیشده، بھ وطن خوپس از آنجا روانھ 1
ران یدند، حیار چون شنیم دادن آغاز نمود و بسیسھ تعلید، در كنیچون روز سبت رس2

ن چھ حكمت است كھ بھ او عطا یده و ایزھا رسین چین شخص ایاز كجا بد":شده، گفتند
گردد؟ین معجزات از دست او صادر میشده است كھ چن

ھودا و شمعون؟ و خواھران یوشا و یعقوب و یم و برادر یست نجار پسر مرینینمگر ا3
.و از او لغزش خوردند"باشند؟ینجا نزد ما نمیاو ا

شان و در یان خویحرمت نباشد جز در وطن خود و میبینب": شان را گفتیایسیع4
".خانھ خود

ض نھاده، یخود را بر چند مرینكھ دستھاینتوانست نمود جز ایچ معجزه ایو در آنجا ھ5
.شان را شفا دادیا

.دادیم ھمیگشتھ، تعلیشان متعجب شده، در دھات آن حوالیایمانیایو از ب6
شان را بر یشان جفت جفت وایش خوانده، شروع كرد بھ فرستادن ایپس آن دوازده را پ7

د قدرت داد،یارواح پل
د، نھ توشھ دان و نھ پول در یز برنداریچ چیجز عصا فقط، ھشان را قدغن فرمود كھیو ا8

كمربند خود،
.دید و دو قبا در بر نكنیدر پا كنیبلكھ موزه ا9

.دید تا از آنجا كوچ كنید، در آن بمانیشویدر ھر جا داخل خانھ ا":شان گفتیو بد10
رفتھ، رون یرند، از آن مكان بیو ھر جا كھ شما را قبول نكنند و بھ سخن شما گوش نگ11

م حالت سدوم و یگوینھ بھ شما میھرآ. گرددید تا بر آنھا شھادتیفشانیخود را بیھایخاك پا
".غمور ه در روز جزا از آن شھر سھل تر خواھد بود

پس روانھ شده، موعظھ كردند كھ توبھ كنند،12
.ده، شفا دادندیر را روغن مالیضان كثیرون كردند و مریوھا را بیار دیو بس13
د دھنده یتعمییحی"افتھ بود و گفت كھ یرا كھ اسم او شھرت ید زیس پادشاه شنیرودیو ھ14

".دیآین جھت معجزات از او بھ ظھور میاز مردگان برخاستھ است واز ا
.ایاز انبیكیا چون یاست ینبیک كھ گفتندیاس است وبعضیگفتند كھ الیاما بعض15
است كھ من سرش را از تن جدا كردم ییحین ھمان یا":د گفتیس چون شنیرودیاما ھ16

".كھ از مردگان برخاستھ است
را گرفتار نموده، او را در زندان بست بخاطر ییحیس فرستاده، یرودیرا كھ ھیز17

.ش آورده بودیس كھ او را در نكاح خوپلیا، زن برادر او فیرودیھ
شتن زن برادرت بر تو روا نگاه دا":س گفتھ بودیرودیبھ ھییحیاز آن جھت كھ 18

".ستین
توانست،یخواست او را بھ قتل رساند، اما نمینھ داشتھ، میا از او كیرودیپس ھ19
دانست و ید چون كھ او را مرد عادل و مقدس میترسیمییحیس از یرودیرا كھ ھیز20
سخن او را یآورد و بھ خوشیار بھ عمل مید بسیشنینمود و ھرگاه از او میتش میرعا

.نمودیاصغا م



پان یخود و سرتیالد خود امرایس در روز میرودید كھ ھیاما چون ھنگام فرصت رس21
دوافت نمیل را ضیجلیو روسا

. س و اھل مجلس را شاد نمودیرودیا بھ مجلس درآمده، رقص كرد و ھیرودیو دختر ھ22
".از من بطلب تا بھ تودھمیآنچھ خواھ":پادشاه بدان دختر گفت

نھ بھ تو ینصف ملك مرا ھر آیتحیآنچھ از من خواھاو قسم خورد كھیو از برا23
.عطا كنم

".د دھنده رایتعمییحیسر ":گفت"چھ بطلبم؟":رون رفتھ، بھ مادر خود گفتیاو ب24
اآلن سر خواھم كھ یم":در ساعت بھ حضور پادشاه درآمده، خواھش نموده، گفت25

".ییت فرمایبھ من عناید دھنده را در طبقیتعمییحی
كن بجھت پاس قسم وخاطر اھل مجلس نخواست او را یپادشاه بھ شدت محزون گشت، ل26

.دیمحروم نما
.اوردیفرستاده، فرمود تا سرش را بیدرنگ پادشاه جالدیب27
آورده، بدان دختر داد یقو او بھ زندان رفتھ سر او را از تن جدا ساختھ و بر طب28

.ودختر آن را بھ مادر خود سپرد
.دند، آمدند و بدن او را برداشتھ، دفن كردندیچون شاگردانش شن29
او را خبر دادنددم داده بودنیھ كرده و تعلچجمع شده، از آنیسیو رسوالن نزد ع30
را آمد یز".دییاستراحت نماید واندكییایران بیویشما بھ خلوت، بھ جا":شان گفتیبد31

.ز نكردندیو رفت چنان بود كھ فرصت نان خوردن ن
.ران رفتندیویبھ موضعیدر كشتییپس بھ تنھا

بدان یع شھرھا بر خشكیاو را شناختند و از جمیاریده، بسیشان را روانھ دیو مردم ا33
.جمع شدندیشان سبقت جستھ، نزد ویسو شتافتند و از ا

را كھ چون گوسفندان یشان ترحم فرمود زیده، بر ایار دیبسیرون آمده، گروھیبیسیع34
.م دادن گرفتیشان تعلیار بھ ایشبان بودند و بسیب

رانھ ین مكان ویا":آمده، گفتندیگشت شاگردانش نزد ویاز روز سپریشتریو چون ب35
.شدهیاست و وقت منقض

رفتھ، نان بجھت خود بخرند كھ ین نواحیو دھات اینھا را رخصت ده تا بھ اراضیا36
".ندارندیچ خوراكیھ

ست یمگر رفتھ، دو":را گفتندیو"!دیشان را غذا دھیشما ا":شان گفتیدر جواب ا37
"!مینھا را طعام دھیم تا اینار نان بخرید

پنج نان ":افت كرده گفتندیپس در".دیق كنید؟ رفتھ، تحقیچند نان دار":شان گفتیبد38
".یودو ماھ

.دیشان را فرمود كھ ھمھ را دستھ دستھ بر سبزه بنشانیآنگاه ا39
.پس صف صف، صد صدو پنجاه پنجاه نشستند40
تھ، بركت داد و نان را پاره سیآسمان نگریرا گرفتھ بھ سویو آن پنج نان ودو ماھ41

.دوم نمیرا بر ھمھ تقسیماھش آنھا بگذارند و آن دو ینموده، بھ شاگردان خود بسپرد تا پ
.ر شدندیعاً خورده، سیپس جم42
.، دوازده سبد پر كرده، برداشتندینان و ماھیو از خرده ھا43
.ب بھ پنج ھزار مرد بودندیو خورندگان نان، قر44



ت یش از او بھ بیسوار شده، پیالفور شاگردان خود را الحال فرمود كھ بھ كشتیف45
.دید آن جماعت را مرخص فرماواخدا عبور كنند تیص
.برآمدیشان را مرخص نمود، بجھت عبادت بھ فراز كوھیو چون ا46
.د و او تنھا بر خشك بودیا رسیان دریدر میو چون شام شد، كشت47
پس . دیوزیشان میرا كھ باد مخالف بر اید زیخستھ دیشان را در راندن كشتیو ا48
شان یشان آمد و خواست از ایا خرامان شده، بھ نزد ایك پاس چھارم از شب بر درینزد

.بگذرد
اد یپس فر. استیالین خیدند، تصور نمودند كھ ایا خرامان دیاما چون او را بر در49

برآوردند
:شان خطاب كرده، گفتیدرنگ بدیپس ب. ده، مضطرب شدندیرا كھ ھمھ او را دیز50

"!دیمن ھستم، ترسان مباش! دیخاطر جمع دار"
ر و ید متحوت در خینھاید چنانكھ بیباد ساكن گردسوار شد،یشان بھ كشتیو تا نزد ا51

متعجب شدند
.شان سخت بودیرا دل ایرا كھ معجزه نان را درك نكرده بودند زیز52
.سارت آمده، لنگر انداختندین جنیا گذشتھ، بھ سرزمیپس از در53
حال او را شناختند،رون شدند، مردم در یبیو چون از كشت54
دندیشنمیان را بر تختھا نھاده، ھر جا كھ ماریگشتند و بیبشتاب میو در ھمھ آن نواح55

.آوردندیم،كھ او در آنجا است
ضان را بر راھھا یرفت، مریمیا اراضیا شھرھا یكھ بھ دھات ییو ھر جا56

ا لمس كنند و ھر كھ آن او رینمودند كھ محض دامن ردایگذاردند و از او خواھش میم
.افتییكرد شفا میرا لمس م
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.م آمده، نزد او جمع شدندیكاتبان از اورشلیان وبعضیسیو فر1
خورند، یناشستھ نان میعنیناپاك یكھ با دستھادندیاز شاگردان او رادیچون بعض2

مالمت نمودند،
غذا ،ندیخ نموده، تا دستھا را بدقت نشوید مشایھود تمسك بھ تقلیان وھمھ یسیرا كھ فریز3
خورندینم
گر ھست كھ نگاه یار رسوم دیخورند وبسیر نمیزیند چیند تا نشویاز بازارھا آو چون4
.ھایالھ ھا و آفتابھ ھا و ظروف مس و كرسیدارند چون شستن پیم
خ سلوك ید مشایكھ شاگردان تو بھ تقلچون است ":دندیان و كاتبان از او پرسیسیپس فر5
"خورند؟یناپاك نان میند بلكھ بھ دستھاینماینم
اكاران، چنانكھ مكتوب یریدرباره شما اءایكو اخبار نمود اشعین": شان گفتیدر جواب ا6

».كن دلشان از من دور استیدارند لیرمت محخود مرا ین قوم بھ لبھایا«: است
دھند،یم میض تعلیفرایرا بھ جایرا كھ رسوم انسانیند زینمایپس مرا عبث عبادت م7
دارند، چون شستن آفتابھ ھا و ید انسان را نگاه میرا حكم خدا را ترك كرده، بھ تقلیز8
".دیآوریار بعمل میگر بسین رسوم دیالھ ھا و چنیپ

.دیمحكم بدارد خود را ید تا تقلیكو باطل ساختھ ایحكم خدا را ن"شان گفت كھ یپس بد9
ا مادر را یگفت پدر و مادر خود را حرمت دار و ھر كھ پدر ینجھت كھ موسیاز ا10

.دشنام دھد، البتھ ھالك گردد
یابیآنچھ از من نفع دیا مادر خود گویبھ پدر ید كھ ھر گاه شخصییگویكن شما میل11

.خداستیھ برایھدیعنیقربان
.چ خدمت كندیا مادر خود را ھید كھ پدر یدھین او را اجازت نمیو بعد از ا12
مثل ید و كارھایسازید، باطل میساختھ ایكھ خود جاریدیپس كالم خدا را بھ تقل13

".دیآوریار بجا مین بسیا
.دید و فھم كنیھمھ شما بھ من گوش دھ: "شان گفتیش خوانده، بدیپس آن جماعت را پ14
اخل او گشتھ، بتواند او را نجس سازد بلكھ آنچھ از رون آدم دیست كھ از بیز نیچ چیھ15

.سازدیدرونش صادر شود آن است كھ آدم را ناپاك م
.ھركھ گوش شنوا دارد بشنود16
.دندیمثل را از او پرسیو چون از نزد جماعت بھ خانھ در آمد، شاگردانش معن17
رون داخل ید كھ آنچھ از بیدانید و نمیفھم ھستین بیز ھمچنیمگر شما ن":شان گفتیبد18

تواند او را ناپاك سازد،یشود، نمیآدم م
كھ یشود بھ مزبلھ ایرود و خارج میشود بلكھ بھ شكم میرا كھ داخل دلش نمیز19

".كندین ھم خوراك را پاك میا
.سازدید، آن است كھ انسان را ناپاك میرون آیآنچھ از آدم ب":و گفت20
یاالت بد و زنا و فسق و قتل و دزدیشود، خیدل انسان صادر مرا كھ از درونیز21
.و چشم بد و كفر و غرور و جھالتیو طمع و خباثت و مكر و شھوت پرست22
".گرداندیگردد و آدم را ناپاك میبد از درون صادر میزھاین چیایتمام23



چ یدرآمد وخواست كھ ھدون رفتھ، بھ خانھ یصور و صیپس از آنجا برخاستھ بھ حوال24
بماند،یوانست مخفتكن نیكس مطلع نشود، ل

د، فوراً آمده بر ید داشت، چون خبر او را بشنیروح پلیكھ دخترك ویاز آنرو كھ زن25
.او افتادیھایپا

و را از یاستدعا نمود كھ دیپس از و. ھ بودیورسھ یقینیاز اھل فیونانیو او زن 26
.رون كندیدخترش ب

را نان فرزندان را گرفتن و یر شوند زیبگذار اول فرزندان س":را گفتیویسیع27
".ستیكو نیش سگان انداختن نیپ

فرزندان را یز پس خرده ھایرا سگان نیخداوندا، زیبل":گفتیآن زن در جواب و28
".خورندیر سفره میاز ز
".رون شدیو از دخترت بین سخن برو كھ دیبجھت ا":را گفتیو29
.افتیده یرون شده و دختر را بر بستر خوابیو را بیپس چون بھ خانھ خود رفت، د30
یایكاپولس بھ دریان حدود دیدر مندویصور روانھ شده، از راه صیو باز از نواح31
.ل آمدیجل

آورده، التماس كردند كھ دست بر او یرا كھ لكنت زبان داشت نزد ویآنگاه كر32
.گذارد

او گذاشت و یان جماعت بھ خلوت برده، انگشتان خود را در گوشھایا از مپس او ر33
آب دھان انداختھ، زبانش را لمس نمود،

باز شویعنی"!اَفتَح":د و بدو گفتیكشیستھ، آھیآسمان نگریو بھ سو34
.تكلم نمودیدر ساعت گوشھا او گشاده و عقده زبانش حل شده، بھ درست35
شان را یشتر ایكن چندان كھ بیچ كس را خبر ندھند، لیقدغن فرمود كھ ھشان را یپس ا36

.ادتر او را شھرت دادندیقدغن نمود، ز
كو كرده است، كران را شنوا و یھمھ كارھا را ن":گفتندیر گشتھ مینھابت متحیو ب37
"!گرداندیا میران را گوناگگن
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ش یشاگردان خود را پیسیع. نداشتندیرشده و خوراكایبستیجمعام باز یو در آن ا1
:شان گفتیده، بھ اییطل
چ خوراك یباشند و ھیرا اآلن سھ روز است كھ با من مین گروه دلم بسوخت زیبر ا"2

.ندارند
را ینھ در راه ضعف كنند، زیخود برگردانم، ھر آیشان را گرسنھ بھ خانھ ھایو ھر گاه ا3

".شان از راه دور آمده اندیاز ایكھ بعض
ن صحرا از نان ینھا را در ایتواند ایمیاز كجا كس":را جواب دادندیشاگردانش و4
"ر گرداند؟یس
".ھفت":گفتند"د؟یچند نان دار": دیشان پرسیاز ا5
نند، و آن ھفت نان را گرفتھ شكر نمود و پاره ین بنشیپس جماعت را فرمود تا بر زم6

.ش مردم گذارند پس نزد آن گروه نھادندی، بھ شاگردان خود داد تا پكرده
.شان نھندیش ایز بركت داده، فرمود تا پیآنھا را ن. ز داشتندیكوچك نیو چند ماھ7
.مانده برداشتندیباقیل پر از پاره ھایر شدند و ھفت زنبیپس خورده، س8
.ان را مرخص فرمودشیپس ا. ب بھ چھار ھزار بودیو عده خورندگان قر9

.دلمانوتھ آمدیسوار شده، بھ نواحیدرنگ با شاگردان بھ كشتیو ب10
از یآسمانیتیو از راه امتحان آ. بھ مباحثھ شروع كردندیرون آمده، با ویان بیسیو فر11

.او خواستند
شما نھ بھ یخواھند؟ ھر آیمیتین فرقھ آیچھ ایاز برا":ده، گفتیكشیاو از دل آھ12

".ن فرقھ عطا نخواھد شدیبدیتیم آیگویم
.گر عبور نمودیسوار شده، بھ كناره دیشان را گذارد و باز بھ كشتیپس ا13
.ك نان نداشتندیجز یو فراموش كردند كھ نان بردارند و با خود در كشت14
ھ یرمایان وخمیسیھ فریرماید و از خمیبا خبر باش"شان را قدغن فرمود كھیآنگاه ا15

"!دیاط كنیس احتیرودیھ
".میاز آن است كھ نان ندار": ده، گفتندیشیشان با خود اندیا16
ا ھنوز ید؟ آید از آنجھت كھ نان نداریكنیچرا فكر م":شان گفتیفھم كرده، بدیسیع17

د وتا حال دل شما سخت است؟یده و درك نكرده اینفھم
د؟یاد ندارید و بھ یشنوینمد و گوش داشتھ ینیبیا چشم داشتھ نمیآ18
"د؟یپنج ھزار نفر پاره كردم، چند سبد پر از پاره ھا برداشتیكھ پنج نان را برایوقت19

».دوازده«:بدو گفتند
زه ھا یل پر از ریكھ ھفت نان را بجھت چھار ھزار كس، پس چند زنبیو وقت"20

».ھفت«: گفتندش"د؟یبرداشت
"د؟یفھمیچرا نم": شان گفتیپس بد21
كور را نزد او آوردند و التماس نمودند كھ او را لمس یدا آمد، شخصیت صیچون بھ ب22
.دینما
د و آب دھان بر چشمان او افكنده،رون بریھ بیپس دست آن كور را گرفتھ، او را از قر23

؟ینیبیمیزید كھ  چیو دست بر او گذارده از او پرس



".نمیبیان را خرامان، چون درختھا ممردم": ستھ، گفتیاو باال نگر24
ست و یخود را بر چشمان او گذارده، او را فرمود تا باال نگریگر دستھایپس بار د25

.دیدیز را بھ خوبیح گشتھ، ھمھ چیصح
چ كس را در آن جا خبر یداخل ده مشو و ھ":پس او را بھ خانھ اش فرستاده، گفت26
".مده
و در راه از شاگردانش . لپس رفتیھ فیصریبا شاگردان خود بھ دھات قیسیو ع27

دانند؟یده، گفت كِھ  مردم مرا كھ میپرس
".ایاز انبیكییاس و بعضیالید دھنده و بعضیتعمییحی":شان جواب دادند كِھیا28
ح یتو مس": پطرس در جواب او گفت"د؟یدانیكِھ ماشما مر":دیشان پرسیاز ا29
".یھست
.چ كس را از او خبر ندھندیھشان را فرمود كھیپس ا30
مت كشد واز حار زیم دادن آغاز كرد كھ  الزم است پسر انسان بسیشان را تعلیآنگاه ا31
.زدیكھنھ و كاتبان رد شود و كشتھ شده، بعد از سھ روز برخیخ و روسایمشا
.گرفتھ، بھ منع كردن شروع نمودھ فرمود، پطرس او را ین كالم را عالنیو چون ا32
طان از یشیا":ب داد و گفتیستھ، پطرس را نھیاما او برگشتھ، بھ شاگردان خود نگر33

".رایانسانیزھایبلكھ چیكنیشھ نمیرا اندیرا امور الھیمن دور شو، ز
شتن ید، خویھر كھ خواھد از عقب من آ":ان خود خوانده، گفتدپس مردم را با شاگر34
.دیب خود را برداشتھ، مرا متابعت نمایانكار كند و صلرا

جات دھد، آن را ھالك سازد، و ھر كھ جان خود را نرا ھر كھ خواھد جان خود را یز35
.آن را برھاند،ل برباد دھدیبجھت من و انج

ا را ببرد و نَفس خود را ببازد؟یرا كھ شخص را چھ سود دارد ھر گاه تمام دنیز36
ز را بھ عوض جان خود بدھد؟یچھ چیآدما آنكھی37
ن فرقھ زناكار و خطاكار از من و سخنان من شرمنده شود، پسر یرا ھر كھ در ایز38

و شرمنده خواھد د، از ایش آیكھ با فرشتگان مقدس در جالل پدر خویز وقتیانسان ن
".دیگرد
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باشند كھ تا ینجا میستادگان در ایاز ایم بعضیگوینھ بھ شما میھرآ": شان گفتیو بد1
".دینند، ذائقھ موت را نخواھند چشینبدیآیملكوت خدا را كھ بھ قوت م

شان را تنھا بر فراز یوحنا را برداشتھ، ایعقوب و یپطرس و یسیش روز، عشو بعد از 2
.ر گشتیشان متغیأتش در نظر ایبھ خلوت برد و ھیكوھ

ن یزمیبر رویچ گازرید، چنانكھ ھید گردیدرخشان و چون برف بغابت سفو لباس او 3
.دید نمایتواند چنان سفینم
.كردندیگفتگو میسیشان ظاھر شده، با عیبر ایاس با موسیو ال4
پس سھ ! كو استینجا نیاستاد، بودنِ ما در ایا": گفتیسیبھ ع،پس پطرس ملتفت شده5

"!اسیالیبرایو سومیموسیگر برایتو و دیبرایكیم، یسازیبان میسا
.د، چونكھ ھراسان بودندیدانست چھ بگویاز آنرو كھ نم6
ب ین است پسر حبیا"د كھ یاز ابر در رسیھ انداخت و آوازیشان سایبر ایناگاه ابر7

".دیمن، از او بشنو
.دندیچ كس را ندیتنھا با خود ھیسیستھ، جز عیدر ساعت گرداگرد خود نگر8
شان را قدغن فرمود كھ تا پسر انسان از مردگان یآمدند، ایر میو چون از كوه بھ ز9

.را خبر ندھندیكسده اندیزد، از آنچھ دیبرنخ
كردند كھ برخاستن از یگر سوال میكدین سخن را در خاطر خود نگاه داشتھ، از یو ا10

.مردگان چھ باشد
"د؟یاید اول بیاس بایند كھ الیگویرا كاتبان مچ":پس از او استفسار كرده، گفتند11
د و ینمایز را اصالح مید و ھمھ چیآیاس البتھ اول میال":شان گفت كھیاو در جواب ا12

.ر شمرده شودیار كشد و حقید زحمت بسیبایچگونھ درباره پسر انسان مكتوب است كھ م
آنچھ خواستند كردند، چنانچھ در حق یاس ھم آمد وبا ویم كھ الیگویكن بھ شما میل13

".نوشتھ شده استیو
از كاتبان را ید و بعضیشان دیر گرد ایكثید، جمعیپس چون نزد شاگردان خود رس14

.كردندیشان مباحثھ میكھ با ا
رت افتادند و دوان دوان آمده، او را یدند، در حیخلق چون او را بدیدر ساعت، تمام15

.سالم دادند
د؟ینھا چھ مباحثھ دارید كھ  با ایاه از كاتبان پرسآنگ16
گنگ یاستاد، پسر خود را نزد تو آوردم كھ روحیا":ان در جواب گفتیاز آن میكی17

دارد،
د و یسایاندازدش، چنانكھ كف برآورده، دندانھا بھم میرد میو ھر جا كھ او را بگ18

".رون كنند، نتوانستندیپس شاگردان تو را گفتم كھ او را ب. گرددیخشك م
با شما باشم و تا چھ حد متحمل یا كتمان یایفرقھ بیا":شان را جواب داده، گفتیاو ا19

".دیاو را نزد من آور! شما شوم
د، فوراً آن روح او را مصروع كرد تا بر یچون او را د. آوردندیپس او را نزد و20
.ن افتاده، كف برآورد و غلطان شدیزم



.تیاز طفول": گفت"ن حالت است؟یچند وقت است كھ او را ا": دیپرسیپس از پدر و21
بر ما یتوانیحال اگر م. و بارھا او را در آتش و در آب انداخت تا او را ھالك كند22

".رحم كرده، ما را مدد فرما
".ز ممكن استی، مومن را ھمھ چیآرمان یایتوانیاگر م":را گفتیویسیع23
یخداوند، بیآورم ایمان میا":ھ كنان گفتیاد برآورده، گریدر ساعت پدر طفل فر24

".مرا امداد فرمایمانیا
یب داده، بھ وید را نھیند، روح پلیآیگرد او بھ شتاب مید كھ گروھیدیسیچون ع25

"!گر داخل او مشویو دیآاز او دركنم یروح گنگ و كر من تو را حكم میا":فرمود
رون آمد و مانند مرده گشت، چنانكھ یحھ زده و او را بشدت مصروع نموده، بیپس ص26
.ار گفتند كھ فوت شدیبس
.ستادیزاندش كھ برپا ایدستش راگرفتھ، برخیسیاما ع27
او را میچرا ما نتوانست":دندیو چون بھ خانھ درآمد، شاگردانش در خلوت از او پرس28

"م؟یرون كنیب
".رود جز بھ دعایرون نمیچ وجھ بین جنس بھ ھیا":شان را گفتیا29
او را بشناسد،یخواست كسیگشتند و نمیل میو از آنجا روانھ شده، در جل30
م یپسر انسان بھ دست مردم تسل":گفتیرا كھ شاگردان خود را اعالم فرموده، میز31

".شود و او را خواھند كشت و بعد از مقتول شدن، روز سوم خواھد برخاستیم
.دند كھ از او بپرسندین سخن را درك نكردند و ترسیاما ا32
گر یكدین راه با ید كھ در بیشان پرسیو وارد كفرناحوم شده، چون بھ خانھ درآمد، از ا33

د؟یكردیچھ مباحثھ م
ست ینكھ كیكردند در ایگر گفتگو میكدیشان خاموش ماندند، از آنجا كھ در راه با یاما ا34

.بزرگتر
خواھد مقدم باشد موخر و یھر كھ م":شان گفتیده، بدیپس نشستھ، آن دوازده را طلب35

".غالم ھمھ بود
ن شایده، بھ ایشان بر پا نمود و او را در آغوش كشیان ایرا برداشتھ، در میپس طفل36

:گفت
ن كودكان را بھ اسم من قبول كند، مرا قبول كرده است و ھر كھ مرا یاز ایكیھر كھ "37
".رفتھ باشدیرفت نھ مرا بلكھ فرستنده مرا پذیپذ

وھا را یدم كھ بھ نام تو دیرا دیاستاد، شخصیا": وحنا ملتفت شده، بدو گفتیآنگاه 38
".میكرد، او را ممانعت نمودیمتابعت ما نمچون . نمود، یكرد و متابعت ما نمیرون میب

د و یبھ نام من بنمایست كھ معجزه ایچ كس نیرا ھید، زیاو را منع مكن":گفتیسیع39
.دیدر حق من بد گویبتواند بھ زود

.ست با ماستیرا ھر كھ ضد ما نیز40
آب بھ اسم من بنوشاند، ید، كاسھ ایح ھستین رو كھ از آنِ مسیوھر كھ شما را از ا41
.ع نخواھد كردیم اجر خود را ضایگوینھ بھ شما میھرآ
مان آورند، لغزش دھد، او را بھتر است كھ ین كودكان را كھ بھ من ایاز ایكیو ھر كھ 42

.ا افكنده شودیختھ، در دریبر گردنش آوییایسنگ آس



ات یبھتر است كھ شل داخل حرا تو رایپس ھرگاه دستت تو را بلغزاند، آن را بِبر ز43
رد،ینپذیكھ خاموشی، در آتشینكھ با دو دست وارد جھنم گردیشود، از ا

م اییجا44 .ردینپذیرد و آتش، خاموشیشان نمیكھ كِرً
ات یدتر است كھ لنگ داخل حیرا تو را مفیو ھرگاه پایت تو را بلغزاند، قطعش كن ز45
رد،ینپذیكھ خاموشیاز آنكھ با دو پا بھ جھنم افكنده شود، در آتشیشو
م اییآنجا46 .رد و آتش، خاموش نشودیشان نمیكھ كِرً
ك چشم داخل یرا تو را بھتر است كھ با یرا لغزش دھد، قلعش كن زو ھرگاه چشم تو ت47

،ی، از آنكھ با دو چشم در آتش جھنم انداختھ شویملكوت خدا شو
.ابدیشان خاموش نیرد و آتش ایشان نمیكھ كرم اییجا48
.گرددین میبھ نمك، نمكین خواھد شد وھر قربانیبھ آتش، نمكسرا ھر كیز49
د؟ پس در یكنیز آن را اصالح میگردد بھ چھ چكن ھر گاه نمك فاسدیكو است، لینمك ن50

".دییگر صلح نمایكدید و با یخود نمك بدار

{{{{}}}}
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جمع یباز نزد ویو گروھ. ھ آمدیھودییردن بھ نواحو از آنجا برخاستھ، از آن طرف ا1
.دادیم میشان تعلیشدند و او برحسب عادت خود باز بد

ا مرد را طالق دادن یامتحان از او سوال نمودند كھ آیش آمده، از رویان پیسیآنگاه فر2
ز است؟یش جایزن خو

"شما را چھ فرموده است؟یموس":گفتشان یدر جواب ا3
".سند و رھا كنندیاجازت داد كھ طالق نامھ بنویموس":گفتند4
.شما نوشتین حكم را برایشما ایبھ سبب سنگدل":شان گفتیدر جواب ایسیع5
.دیشان را مرد و زن آفریخلقت، خدا ایكن از ابتدایل6
وندد،یش بپیترك كرده، با زن خود مرد پدر و مادر خود را یاز آن جھت با7
.ك جسدیستند بلكھ یك تن خواھند بود چنانكھ از آن پس دو نین دو یو ا8
".وست انسان آن را جدا نكندیپس آنچھ خدا پ9

.سوال نمودندین مقدمھ از ویو در خانھ باز شاگردانش از ا10
زنا یرا نكاح كند، بر حق ویگریھر كھ زن خود را طالق دھد و د":شان گفتیبد11

.كرده باشد



".گردد، مرتكب زنا شودیگریو اگر زن از شوھر خود جدا شود و منكوحھ د12
د، اما شاگردان آورندگان را یشان را لمس نمایكوچك را نزد او آوردند تا ایو بچھ ھا13

.منع كردند
كوچك نزد من یكھ بچھ ھاد یبگذار":شان گفتید خشم نموده، بدین را بدیایسیچون ع14

.نھا استیرا ملكوت خدا از امثال اید، زیشان را مانع نشویند و ایآ
".م ھر كھ ملكوت خدا را مثل بچھ ھا قبول نكند، داخل آن نشودیگوینھ بھ شما میھرآ15
.شان نھاده بركت دادید و دست بر ایشان را در آغوش كشیپس ا16
یا":ش او زانو زده، سوال نمود یدوان دوان آمده پیرفت، شخصیچون بھ راه م17

"شود؟یات جاودانیكو چھ كنم تا وارث حیاستاد ن
ست جز خدا فقط؟یكو نینیوحال آنكھ كسیكو گفتیچرا مرا ن":بدو گفتیسیع18
مكن، یمكن، شھادت دروغ مده، دغابازی، زنا مكن، قتل مكن، دزدیدانیاحكام را م19

".پدر و مادر خود را حرمت دار
".ت نگاه داشتمین ھمھ را از طفولیاستاد، ایا":گفتیاو در جواب و20
ز ناقص است، برو یك چیتو را ":ود و گفتمستھ، او رامحبت نینگریبھ ویسیع21

ب را برداشتھ، یا صلیافت و بییخواھیبفروش و بھ فقرا بده كھ در آسمان گنجیآنچھ دار
".كنیرویمرا پ

.ار داشتیرا اموال بسید زیرو و محزون گشتھ، روانھ گردن سخن ترشیكن او از ایل22
چھ دشوار است كھ ":ستھ، بھ شاگردان خود گفتیگرداگرد خود نگریسیآنگاه ع23

".توانگران داخل ملكوت خدا شوند
:شان گفتیباز توجھ نموده، بدیسیرت افتادند، عیچون شاگردانش از سخنان او در ح24

!كھ بھ مال و اموال توكل دارند در ملكوت خدایفرزندان، چھ دشوار است دخول آنانیا"
ا دند بھ ملكوت خنكھ شخص دولتمید از ایسھل تر است كھ شتر بھ سوراخ سوزن درآ25

"!داخل شود
"ابد؟یند نجات توایپس كِھ م":گفتندیگر میكدیر گشتھ، با یت متحیشان بغایا26
را كھ یست زیكن نزد خدا نینزد انسان محال است ل":شان نظر كرده، گفتیبھ ایسیع27

".ز نزد خدا ممكن استیھمھ چ
.میكرده ایرویز را ترك كرده، تو را پینك ما ھمھ چیاپطرس بدو گفتن گرفت 28
ا یا برادران یست كھ خانھ ینیم كسیگوینھ بھ شما میھرآ":جواب فرمودیسیع29

ل ترك كند،یا امالك را بجھت من و انجیا اوالد یا زن یا مادر یا پدر یخواھران 
ابد از خانھ ھا و برادران و خواھران و ین زمان صد چندان ینكھ الحال در ایجز ا30
را،یات جاودانینده حیان و فرزندان و امالك با زحمات و در عالم آرماد
".نین اولیگردند و آخرین مین كھ آخریا اولساما ب31
د، در یخرامیشان میدر جلو ایسیرفتند و عیم میاورشلیو چون در راه بھ سو32
آنگاه آن دوازده . شدیشان مستولیبر ایرفتند، ترسیرت افتادند و چون از عقب او میح

شد،یوارد میشان از آنچھ بر ویده، شروع كرد بھ اطالع دادن بھ ایرا باز بھ كنار كش
م شود یكھنھ و كاتبان تسلیم و پسر انسان بھ دست روسایرویم مینك بھ اورشلیا"كھ 33

قتل دھند و او را بھ امت ھا سپارند،یفتوایو بر و



افكنده، او را خواھند كشت یانھ اش زنند و آب دھان بر ویھ نموده، تازیسخریو بر و34
".خواھد برخاستمو روز سو

م آنچھ یخواھیاستاد، میا":آمده، گفتندینزد ویوحنا دو پسر زِبدیعقوب ویآنگاه 35
".یما بكنیم برایاز تو سوال كن

"شما بكنم؟ید برایخواھیچھ م":شان را گفتیا36
بر چپ تو در جالل تو یگریبھ طرف راست و دیكیبھ ما عطا فرما كھ ":گفتند37
".مینیبنش
را كھ من یالھ اید آن پیتوانیا میآ. دیخواھید آنچھ میفھمینم":شان را گفتیایسیع38

"د؟یریرم، بپذیپذیرا كھ من میدید و تعمینوشم، بنوشیم
د ینوشم خواھیرا كھ من میالھ ایپ":شان گفتیبدیسیع"".میتوانیم":را گفتندیو39

.رفتید پذیرم خواھیپذیرا كھ من میدید وتعمیآشام
ھ از بھر کرا یست كھ بدھم جز آنانیبھ دست راست و چپ من از آنِ من نكن نشستن یل40

."ا شده استیشان مھیا
.وحنا خشم گرفتندیعقوب و یدند بر یو آن ده نفر چون شن41
شوند یكھ حكام امتھا شمرده مید آنانیدانیم":شان گفتیشان را خوانده بھ ایایسیع42
.شان مسلطندیكنند و برزگانشان بر ایاست میشان ریبر ا
ان شما بزرگ شود، ین نخواھد بود، بلكھ ھر كھ خواھد در میان شما چنیكن در میل43

.خادم شما باشد
.و ھر كھ خواھد مقدم بر شما شود، مخدوم شود، غالم ھمھ باشد44
یخود را فداامده، تا مخدوم شود بلكھ تا خدمت كند وتا جانیز نیرا كھ پسر انسان نیز45
".كندیاریبس
رون یحا بیر از اَریكثیكھ او با شاگردان خود و جمعیو وقت. حا شدندیو وارد اَر46

.كردیمییماوس بر كناره راه نشستھ، گدایمائوس كور، پسر تیرفت، بارتیم
ابن داود بر یسیعیا":اد كردن گرفت و گفتیاست، فریناصریسید كھ عیچون شن47

".من ترحم كن
آورد یاد بر میادتر فریدادند كھ خاموش شود، زیب میاو را تھیاریو چندان كھ بس48
".پسر داودا بر من ترحم فرما"كھ 
:آنگاه آن كور را خوانده، بدو گفتند. ستاده، فرمود تا او را بخوانندیایسیپس ع49

".خواندیز كھ تو را میخاطر جمع دار برخ"
.آمدیسیخود را دور انداختھ، بر پا جست و نزد عیدر ساعت ردا50
:كور بدو گفت"م؟یاز بھر تو نمایخواھیچھ م": التفات نموده، گفتیبھ ویسیع51

".ابمییینایآنكھ بیدیا سی"
نا گشتھ، از عقب یدرساعت ب".مانت تو را شفا داده استیبرو كھ ا":بدو گفتیسیع52
.در راه روانھ شدیسیع
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دند، دو نفر از یتون رسیا بر كوه زیت عنیو بیت فاجیم بھ بیك بھ اورشلیو چون نزد1
شاگردان خود را فرستاده،

د، در ید و چون وارد آن شدیشما است برویش رویكھ پیھ ایرقن یبد": گفتشانیبد2
چ كس بر آن سوار نشده، آن را باز یكھ تا بھ حال ھافتید یرا بستھ خواھیساعت كره االغ

.دیاوریكرده، ب
تأمل یاج دارد، بین احتید خداوند بدیید، گویكنین مید چرا چنیبھ شما گویھرگاه كسو3

".نجا خواھد فرستادیآن را بھ ا
كردند،یافتند و آن را باز میرون دروازه در شارع عام بستھ یبیپس رفتھ كره ا4
"د؟یكنید كھ كره را باز میچھ كار دار": شان گفتندین بدیاز حاضریبعضكھ5
.شان را اجازت دادندیپس ا. شان گفتندیفرموده بود، بدیسیآن دو نفر چنانكھ ع6
.آورده، رخت خود را بر آن افكندند تا بر آن سوار شدیسیآنگاه كره را بھ نزد ع7
.دندیده، بر راه گسترانیا از درختان برشاخھ ھیو بعضخودیرختھایاریو بس8
كھ بھ یعنا، مبارك باد كسیھوش":گفتندیادكنان میرفتند، فریش و پس میكھ پیو آنان9

.دیآینام خداوند م
".نییعلیعانا در اعلیھوش. د بھ اسم خداوندیآیمبارك باد ملكوت پدر ما داود كھ م10
ز مالحظھ نمود، چون وقت یدرآمد و بھ ھمھ چكل یم شده، بھ ھیوارد اورشلیسیو ع11

.ا رفتیت عنیشام شد با آن دوازده بھ ب
.آمدند، گرسنھ شدیرون میا بیت عنیبامدادان چون بھ ب12
اما . ابدیبر آن بیزید چیده آمد تا شایكھ برگ داشت از دور دیریناگاه درخت انج13

.ده بودیر نرسیھ موسم انجرا كیافت زیچ نید، جز برگ بر آن ھیچون نزد آن رس
وه نخواھد یچ كس از تو مین پس تا بھ ابد، ھیاز ا": توجھ نموده، بدان فرمودیسیپس ع14

.دندیو شاگردان شن".خورد
كھ در یرون كردن آنانیكل گشت، بھ بیداخل ھیسیم شدند و چون عیپس وارد اورشل15

كبوتر یھایصرافان و كرسیكردند شروع نمود و تخت ھاید و فروش میكل خریھ
فروشان را واژگون ساخت،

كل بگذرد،یان ھیاز میبا ظرفیو نگذاشت كھ كس16
ده خواھد یامتھا نامیتِ تمامدست كھ خانھ من خانھ عبایا مكتوب نیآ": م داده گفتیو تعل17

".دیشد؟ اما شما آن را مغاره دزدان ساختھ ا
در صدد آن شدند كھ او را چطور ھالك . دندیشنن را بیكھنھ و كاتبان ایچون روسا18

.بودندیر میمتحیم ویدند چون كھ ھمھ مردم از تعلیترسیرا كھ از ویسازند ز
.رون رفتیچون شام شد، از شھر ب19
.افتندیشھ خشك یر را از ریراه، درخت انجیصبحگاھان در اثنا20
نش یكھ نفریرینك درخت انجیاستاد، ایا": را گفتیپطرس بھ خاطر آورده، و21
"!خشك شدهیكرد
د،یمان آوریبھ خدا ا": شان گفتیدر جواب ایسیع22



ا افكنده شو و ید منتقل شده بھ درین كوه گویم ھر كھ بدیگوینھ بھ شما میرا كھ ھرآیز23
د بدو ینھ ھر آنچھ گویشود، ھرآید مین دارد آنچھ گویقیدر دل خود شك نداشتھ باشد بلكھ 

.ا شودعط
د و یافتھ اید كھ آن را ین بدانیقید یكنیملاوم آنچھ در عبادت سیگوین بھ شما میبنابرا24

.بھ شما عطا خواھد شد
د تا آنكھ یبھ شما خطا كرده باشد، او را ببخشید، ھر گاه كسیستیكھ بھ دعا بایو وقت25

.شما را معاف داردیایز كھ در آسمان است، خطایپدر شما ن
شما را نخواھد یرھایز كھ در آسمان است تقصیپدر شما ندیاما ھر گاه شما نبخش26

".دیبخش
كھنھ و كاتبان ید، روسایخرامیكل میكھ او در ھیو ھنگام. م آمدندیو باز بھ اورشل27

آمده،یخ نزد ویو مشا
داده است ن قدرت را بھ تو یست كھ ایو كیكنین كارھا را میبھ چھ قدرت ا": گفتندش28
"؟ین اعمال را بجا آریتا ا
د تا من یپرسم، مرا جواب دھیمیز سخنیمن از شما ن": شان گفتیدر جواب ایسیع29

.كنمین كارھا را میم بھ چھ قدرت ایھم بھ شما گو
".دیا از انسان؟ مرا جواب دھیاز آسمان بود ییحید یتعم30
د پس ینھ گویم از آسمان بود، ھرآییاگر گو": خود تفكر نموده، گفتندیشان در دلھایا31

.دیاوردیمان نیچرا بدو ا
برحق یایرا نبییحیم داشتند از آنجا كھ ھمھ یاز خلق ب{"م از انسان بود،ییو اگر گو32

}.دانستندیم
م یگوینممن ھم شما را": شان جواب دادیبدیسیع".میدانینم": پس در جواب گفتند33

".آورمین كارھا را بجا میاكھ بھ كدام قدرت 
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س نموده، حصاریتاكستانیشخص":شان آغاز سخن نمود كھیپس بھ مثلھا بھ ا1 رً یغَ
شتیكشدورش . بنا كرده، آن را بھ دھقانان سپرد و سفر كردیجربساخت و بید و چرخُ

.ردیوه باغ از باغبانان بگینزد دھقانان فرستاد تا از میو در موسم، نوكر2
.دست روانھ نمودندیشان او را گرفتھ، زدند و تھیاما ا3
ز سنگسار كرده، سر او را شكستند و یاو را ن. شان روانھ نمودیگر نزد ایدیباز نوكر4
.دندشیحرمت كرده، برگردانیب

را زدند و یگران را كھ بعضید و بسا دز كشتنیگر فرستاده، او را نیك نفر دیپس 5
.دندیرا بھ قتل رسانیبعض

پسر مرا «: شان فرستاده، گفتیاو را نزد ا. داشتیب خود را باقیك پسر حبیالخره او ب6
».حرمت خواھند داشت

».راث از آن ما گرددیم تا مید او را بكشییاین وارث است، بیا«: كن دھقانان با خود گفتندیل7
.رون از تاكستان افكندندیرا گرفتھ، مقتول ساختند و او را بپس او8
پس صاحب تاكستان چھ خواھد كرد؟ او خواھد آمد و آن باغبانان را ھالك ساختھ، باغ 9

.گران خواھد سپردیرا بھ د
»د؟یھ گردیكھ معمارانش رد كردند، ھمان سر زاویسنگ«:دین نوشتھ را نخوانده ایا ایآ10
".ب استیجانب خداوند شد و در نظر ما عجن از یا11
ن یدانستند كھ ایرا میدند زیترسیآنگاه خواستند او را گرفتار سازند، اما از خلق م12

.پس او را واگذارده، برفتند. شان آوردیایمثل را برا
.بھ دام آورندیفرستادند تا او را بھ سخنیان را نزد ویرودیان و ھیسیو چند نفر از فر13
باك یو از كسین است كھ تو راستگو ھستیقیاستاد، ما را یا":شان آمده، بدو گفتندیا14

، یینمایم میتعلیق خدا را بھ راستیبلكھ طرینگری، چون كھ بھ ظاھر مردم نمیندار
"م؟یا ندھیم یا نھ؟ بدھیز است یصر جایھ دادن بھ قیجز
یناریند؟ دیكیچرا مرا امتحان م": شان گفتیشان را درك كرده، بدیایاكاریاما او ر15

".نمید تا آن را ببینزد من آر
را یو"ست؟ین صورت و رقم از آنِ كیا": شان گفتیچون آن را حاضر كردند، بد16

".صریاز آن ق":گفتند
د و آنچھ از یصر رد كنیصر است، بھ قیآنچھ از ق": شان گفتیدر جواب ایسیع17

.از او متعجب شدندو".خداست، بھ خدا
: آمده، از او سوال نموده گفتندیامت ھستند نزد ویان كھ منكر قیو صدوق18
یبازگذاشتھ، اوالدیرد و زنیبمیبھ ما نوشت كھ ھرگاه برادر كسیاستاد، موسیا"19

.دیدا نمایپیرد تا از بھر برادر خود تسلیاو را بگنداشتھ باشد، برادرش زن 
.نگذاشتیگرفتھ، بمرد و اوالدین، زنیبودند كھ نخستپس ھفت برادر20
،ین سومیاوالد فوت شد و ھمچنیاو را گرفتھ، ھم بیپس ثان21
.نگذاشتند و بعد از ھمھ، زن فوت شدیتا آنكھ آن ھفت او را گرفتند و اوالد22
ھفت، د بود از آنجھت كھ ھر ھشان خوایك از ایزند، زن كدام یامت چون برخیپس در ق23

"گرفتھ بودند؟یاو را بھ زن



د؟یدانید از آنرو كھ كتب و قوت خدا را نمیستیا گمراه نیآ":شان گفتیدر جواب ایسیع24
گردند، بلكھ یكنند و نھ منكوحھ میزند، نھ نكاح میكھ از مردگان برخیرا ھنگامیز25

.باشندیمانند فرشتگانِ در آسمان م
د چگونھ یدر ذكر بوتھ نخوانده ایزند، در كتاب موسیخیاما در فصل مردگان كھ برم26

.عقوبییاسحاق و خدایم و خدایابراھیخدا او را خطاب كرده، گفت كھ منم خدا
".دیار گمراه شده ایپس شما بس. زندگان استیست بلكھ خدایمردگان نیو او خدا27
ش یكو داد، پیشان را جواب نید كھ ایده، دیشان را شنیاز كاتبان، چون مباحثھ ایكیو 28

د كھ  اول ھمھ احكام كدام است؟یآمد، از او پرس
ل، خداوند یاسرائین است كھ بشنو ایاول ھمھ احكام ا":او را جواب داد كھیسیع29
.ما خداوند واحد استیخدا
قوت خود یخاطر و تمامیجان و تمامیو تمامدلیخود را بھ تمامیو خداوند خدا30

.ن استینما، كھ اول از احكام امحبت 
ین دو، حكمیھ خود را چون نَفس خود محبت نما بزرگتر از ایو دوم مثل اول است كھ ھمسا31

".ستین
ست،ینیگریاو دیرا خدا واحد است و سوای، زیكو گفتین استاد، نیآفر": را گفتیكاتب و32
قوت محبت نمودن، از ھمھ ینفس و تمامیفھم و تمامیدل و تمامیو او را بھ تمام33

".ا افضل استیو ھدایسوختنیھایقربان
و "،یستیاز ملكوت خدا دور ن": گفتید كھ عاقالنھ جواب داد، بھ ویبدیسیچون ع34

.كندیچ كس جرأت نكرد كھ از او سؤالیبعد از آن، ھ
ند یگویچگونھ كاتبان م":داد، متوجھ شده، گفتیم میكل تعلیدر ھیسیكھ عیو ھنگام35

ح پسر داود است؟یكھ مس
بر طرف بھ خداوند من گفتدد كھ خداونیگویو حال آنكھ خود داود در روح القدس م36

خواند، یانداز تو سازم؟ خودِ داود او را خداوند مین تا دشمنان تو را پایراست من بنش
.دندیشنیمیو عوام الناس كالم او را بھ خشنود"باشد؟یپس چگونھ او را پسر م

م یدن در لباس دراز و تعلید كھ خرامیاط كنیاز كاتبان احت": م خود گفتیپس در تعل37
دادن در بازارھا

.دارندیافت ھا را دوست میصدر در ضیھایس و جایاول در كنایھایو كرس38
دھند، عقوبت یا طول مینماز را بھ ربلعند و یوه زنان را میبینان كھ خانھ ھایا39
".افتیدتر خواھند یشد
ت یكرد كھ مردم بھ چھ وضع پول بھ بیت المال نشستھ، نظاره میدر مقابل بیسیو ع40

.انداختندیار میاز دولتمندان، بسیاریاندازند، و بسیالمال م
.ك ربع باشد انداختیر آمده، دوفَلس كھ یفقیوه زنیآنگاه ب41
وه ین بیم ایگوینھ بھ شما میھر آ":شان گفتیش خوانده، بھ ایپس شاگردان خود را پ42

.شتر دادیكھ در خزانھ انداختند، بین از ھمھ آنانیزن مسك
خود، آنچھ داشت ین زن از حاجتمندیكن ایخود دادند، لیادتیشان از زیرا كھ ھمھ ایز43

."شت خود رایتمام معیعنیانداخت، 
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استاد مالحظھ یا": از شاگردانش بدو گفتیكیرفت، یرون میكل بیو چون او از ھ1
"!فرما چھ نوع سنگھا و چھ عمارتھا است

بر ی؟ بدان كھ سنگینگریرا ممین عمارتھا عظیا ایآ":گفتیدر جواب ویسیع2
"!ر افكنده شودیگذارده نخواھد شد، مگر آنكھ بھ زیسنگ

اس یوحنا و اندریعقوب و یكل نشستھ بود، پطرس و یتون، مقابل ھیاو بر كوه زو چون 3
راً از و :دندیپرسیسِ

"ست؟ین امور چیك شدن ایشود وعالمت نزدیواقع مین امور كیما را خبر بده كھ ا"4
!شما را گمراه نكندیزنھار كس":شان سخن آغاز كرد كھیدر جواب ایسیآنگاه ع5
را گمراه خواھند یاریبھ نام من آمده، خواھند گفت كھ من ھستم و بسیاریرا كھ بسیز6

.نمود
ن حوادث یرا كھ وقوع اید، زید، مضطرب مشوینگھا و اخبار جنگھا را بشنوجاما چون 7

.ستیكن انتھا ھنوز نیلاست یضرور
ھا حادث یخواھند برخاست و زلزلھ ھا در جایبر مملكتیرا كھ امتی بر امتی و مملكتیز8

.باشدیزه میدردھاینھا ابتداید، و ایآید میھا و اغتشاش ھا پدیخواھد شد و قحط
را كھ شما را بھ شوراھا خواھند سپرد و در ید زیاط كنیخود احتیكن شما از برایل9

ش حكام و پادشاھان بخاطر من حاضر خواھند یانھ ھا خواھند زد و شما را پیس تازیكنا
.شودیشھادتشان یكرد تا بر ا

.امت ھا موعظھ شودیل اول بر تمامیو الزم است كھ انج10
د بلكھ آنچھ در ید و متفكر مباشیید كھ چھ بگویشیندیم كنند، میو چون شما را گرفتھ، تسل11

.د بلكھ روح القدس استیستینده شما نیرا گوید زییآن ساعت بھ شما عطا شود، آن را گو
ن یپدر، فرزند را بھ ھالكت خواھند سپرد و فرزندان بر والدآنگاه برادر، برادر را و12

.دیشان را بھ قتل خواھند رسانیخود برخاستھ، ا
و تمام خلق بجھت اسم من شما را دشمن خواھند داشت، اما ھر كھ تا بھ آخر صبر كند، 13

.ابدیھمان نجات 
ابد ییكھ نمییدر جاگفتھ شده است،یال نبیزبان دانھ را كھ بیرانیپس چون مكروه و و14

باشند، بھ كوھستان فرار كنند،یھ میھودیكھ در یآنگاه آنانخواند بفھمدیآنكھ م،دینیبرپا ب
از آن ببرد،یزید و بھ خانھ داخل نشود تا چیایر نیو ھر كھ بر بام باشد، بھ ز15
.و آنكھ در مزرعھ است، بر نگردد تا رخت خود را بر دارد16
.امیر دھندگان در آن ایبر آبستنان و شیاما وا17
د كھ فرار شما در زمستان نشود،یودعا كن18
د تاكنون یكھ خدا آفریخلقتیخواھد شد كھ از ابتدایبتیام، چنان مصیرا كھ در آن ایز19

.نشده و نخواھد شد
كن بجھت ی، لیافتینجات نیچ بشری، ھیو اگر خداوند آن روزھا را كوتاه نكرد20

.ام را كوتاه ساختیكھ انتخاب نموده است، آن ایدگانیبرگز
.دینك در آنجا، باور مكنیا اینجاست یح در اینك مسید ایبھ شما گویپس ھر گاه كس21



شان صادر یات و معجزات از ایذبھ ظاھر شده، آكیایان دروغ و انبیحیزانرو كھ مس22
.یدگان را ھم گمراه نمودندیگز، بریكھ اگر ممكن بودیخواھد شد، بقسم

.ش خبر دادمینك از ھمھ امور شما را پیا.دیكن شما برحذر باشیل23
رد،یك گردد و ماه نور خود را بازگید تاریت خورشیبعد از آن مصیو در آن روزھا24
.افالك متزلزل خواھد گشتیزند و قوایو ستارگان از آسمان فرو ر25
.دیآیم بر ابرھا مینند كھ با قوت و جالل عظیآنگاه پسر انسان را ب26
فلك فراھم ین تا بھ اقصایزمیدر آن وقت، فرشتگان خود را از جھات اربعھ از انتھا27

.خواھد آورد
ثلش را فرا گیالحال از درخت انج28 آورد ید كھ چون شاخھ اش نازك شده، برگ میریر مَ

.ك استید كھ تابستان نزدیدانیم
ك بلكھ بر در استید كھ نزدید، بدانینیزھا را واقع بین چیز چون ایا نن شمیھمچن29
.ن فرقھ نخواھند گذشتین حوادث واقع نشود، ایع ایم تا جمیگوینھ بھ شما میھرآ30
.ل نشودیكن كلمات من ھرگز زایشود، لیل مین زایآسمان و زم31
نھ فرشتگان در آسمان و چ كس اطالع ندارد،یر از پدر ھیاز آن روز و ساعت غیول32

.نھ پسر ھم
.شودیمید كھ آن وقت كیدانیرا نمید زیدار شده، دعا كنیپس بر حذر و ب33
كھ عازم سفر شده، خانھ خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده، ھر یمثل كس34

.دار بماندید كھ بید و دربان را امر فرمایخاص مقرر نمایرا بھ شغلیكی
ا نصف ید، در شام یآید كھ در چھ وقت صاحب خانھ میدانیرا نمید زیدار باشیبپس35

.ا صبحیا بانگ خروس یشب 
.ابدیمبادا ناگھان آمده شما را خفتھ 36
"!دیدار باشیم، بیگویم ، بھ ھمھ میگویآما آنچھ بھ شما م37

{{{{}}}}
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ح یو بعد از دو روز، ع1 َ كھنھ و كاتبان مترصد بودند كھ بھ یر بود كھ روسایو فطد فِص
ر كرده، بھ قتل رسانند،یلھ او را دستگیچھ ح

.دید آیپدید مبادا در قوم اغتشاشینھ در عگفتندیكن میل2
یشھ ایبا شیزنا در خانھ شمعون ابرص بھ غذا نشستھ بود،یت عنیكھ او در بیو ھنگام3

.ختیریشھ را شكستھ، بر سر ویخالص آمده، شاز عطر گرانبھا از سنبل 
ن عطر تلف شد؟یچرا ا": در خود خشم نموده، گفتندیو بعض4
و آن زن ".نار فروختھ، بھ فقرا داده شودیصد دیادتر از سین عطر زیرا ممكن بود ایز5

.را سرزنش نمودند
را كھ با من یزد؟یدھیچھ او را زحمت میاز برا! دیاو را واگذار":گفتیسیاما ع6

,كو كرده استینیكار
د، یشان احسان كنید با ایتوانید مید و ھرگاه بخواھیشھ با خود داریرا كھ فقرا را ھمیز7
.دیكن مرا باخود دائماً نداریل

.ن كردیش تدھیبجھت دفن، پارا كھ جسد مریآنچھ در قوه او بود كرد، ز8
ن یل موعظھ شود، آنچھ این انجیام عالم كھ بھ ااز تمییم در ھر جایگوینھ بھ شما میھرآ9

".مذكور خواھد شدیویادگاریز بجھت یزن كرد ن
ھنھ رفت تا او را یاز آن دوازده بود، بھ نزد روسایكیكھ یوطیاسخر یھودایپس 10 كَ
.م كندیشان تسلیبد

بدو دھند و او در صدد یده، شاد شدند و بدو وعده دادند كھ نقدیشان سخن او را شنیا11
.برآمدیویگرفتاریفرصت موافق برا

حید فطیو روز اول از ع12 َ : گفتندیكردند، شاگردانش بھ ویرا ذبح مر كھ در آن فِص
ح را بخورینیم تدارك ببیبرویخواھیكجا م" َ "؟یم تا فِص

با یو شخصد یبھ شھر برو": شان گفتیپس دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، بد13
د،یبرویآب بھ شما خواھد برخورد از عقب ویسبو
د مھمانخانھ كجا است تا یگویاستاد مدیید صاحب خانھ را گویكھ درآییو بھ ھرجا14

ح را با شاگردان خود آنجا صرف كنم؟ َ فِص
آنجا از بھر ما تدارك . دھدیو او باالخانھ بزرگ مفروش و آماده بھ شما نشان م15

".دینیب
ح را آماده یشاگردان روانھ شدند و بھ شھر رفتھ، چنانكھ او فرموده بود، 16 َ افتند و فِص

.ساختند
.شامگاھان با آن دوازده آمد17
از شما یكیم كھ، یگوینھ بھ شما میھرآ":گفتیسیخوردند، عیو چون نشستھ غذا م18

".م خواھد كردیخورد، مرا تسلیكھ با من غذا م
!ا من ھستمیكھ  آیگریو د!ا من آنمیك گفتن گرفتند كھ آیك ین گشتھ، یشان غمگیا19
.ازده كھ با من دست در قاب فروبرداز دویكی": شان گفتیاو در جواب ا20
یكن وایل. كندیكھ درباره او مكتوب است، رحلت میكھ پسر انسان بطوریبھ درست21

".یافتیبود كھ تولد نیاو بھتر م. شودم یكھ پسر انسان بھ واسطھ او تسلیبر آن كس



شان داد و ینان را گرفتھ، بركت داد و پاره كرده، بدیسیخوردند، عیو چون غذا م22
".ن جسد من استید كھ اید و بخوریریبگ": گفت
دندیشان داد و ھمھ از آن آشامیگرفتھ، شكر نمود و بھ ایالھ ایو پ23
.شودیختھ میریارید كھ در راه بسیاز عھد جدن است خون منیا": شان گفتیو بد24
كھ در ملكوت یر انگور نخورم تا آن روزین از عصیم بعد از ایگوینھ بھ شما میھر آ25

".خدا آن را تازه بنوشم
.رون رفتندیتون بیكوه زیح، بھ سویو بعد از خواندن تسب26
را مكتوب است ید، زیخورھمانا ھمھ شما امشب در من لغزش ": شان را گفتیایسیع27

.زنم و گوسفندان پراكنده خواھند شدیشبان را م
".ل خواھم رفتیش از شما بھ جلیاما بعد از برخاستنم، پ28
".ھر گاه ھمھ لغزش خوردند، من ھرگز نخورم": گفتیپطرس بھ و29
ن شب، قبل از آنكھ یم كھ امروز در ھمیگوینھ بھ تو میھرآ":را گفتیویسیع30

".نمودیخروس دو مرتبھ بانگ زند، تو سھ مرتبھ مرا انكار خواھ
، تو را ھرگز انكار دھر گاه مردنم با تو الزم افت":گفتیادتر مید زیكن او بھ تأكیل31
.ز ھمچنان گفتندیگران نیو د".نكنم
نجا یدر ا":دند بھ شاگردان خود گفتینام داشت رسیمانیستكھ جیو چون بھ موضع32
".د تا دعاكنمینیبنش
دیوحنا را ھمراه برداشتھ، مضطرب و دلتنگ گردیعقوب و یو پطرس و 33
".دیدار باشید و بینجا بمانینَفًس من از حزن، مشرف بر موت شد ا":شان گفتیو بد34
ن افتاد و دعا كرد تا اگر ممكن باشد آن ساعت از یبر زمیشتر رفتھ، بھ رویپیو قدر35

. او بگذرد
كن نھ یالھ را از من بگذران، لین پیا. ز نزد تو ممكن استیا اَبا پدر، ھمھ چی":س گفتپ36

".بھ خواھش من بلكھ بھ اراده تو
شمعون، در خواب یا": ده، پطرس را گفتیشان را در خواب دیپس چون آمد، ا37
؟یدار باشیك ساعت بییتوانستیا نمی؟ آیھست
".كن جسم ناتوانیروح البتھ راغب است ل. دیفتیش نیآزماد تا در ید و دعا كنیدار باشیب38
.و باز رفتھ، بھ ھمان كالم دعا نمود39
ن شده بود و یشان سنگیرا كھ چشمان ایافت زیشان را در خواب یز برگشتھ، ایو ن40

.ندانستند او را چھ جواب دھند
. استیكاف. دیند و استراحت كیرا بخوابیمابق":شان گفتیو مرتبھ سوم آمده، بد41

.شودیم میگناھكاران تسلینك پسر انسان بھ دستھایا. ده استیساعت رس
".ك شدیم كننده من نزدیم كھ اكنون تسلید برویزیبرخ42
یاز آن دوازده بود، با گروھیكیھودا كھ یگفت یكھ او ھنوز سخن میدر ساعت وقت43
خ آمدند،یكھنھ و كاتبان و مشایرھا و چوبھا از جانب روسایار با شمشیبس
او را . ھركھ را ببوسم ھمان است": داده، گفتھ بودیشان نشانیم كننده او بدیو تسل44
".دید و با حفظ تمام ببریریبگ
.دیرا بوسیو و"ای آقاا ی، ای آقا": شده، گفتیو در ساعت نزد و45
انداختھ، گرفتندشیخود را بر ویناگاه دستھا46



س كھنھ زده، گوشش یاز غالمان رئیكیده، بر یر خود را كشین شمشیاز حاضریكیو 47
.دیرا ببر

رھا و چوبھا بجھت گرفتن من یا بر دزد با شمشیگو":شان كرده، گفتیبدیرویسیع48
!دیرون آمدیب

كن الزم است كھ كتب یل. دیدادم و مرا نگرفتیم میكل تعلیھر روز در نزد شما در ھ49
".دتمام گرد

.ختندیآنگاه ھمھ او را واگذارده بگر50
چون جوانان . ده، از عقب او روانھ شدیچیبر بدن برھنھ خود پیبا چادریك جوانیو 51

او را گرفتند،
.ختیشان گریچادر را گذارده، برھنھ از دست ا52
جمع خ و كاتبان بر او یكاھنان و مشایع روسایس كھنھ بردند و جمیرا نزد رئیسیو ع53
. دندیگرد
س كھنھ درآمده، با مالزمان یآمد تا بھ خانھ رئیدر عقب او م،و پطرس از دور54

.نمودیگرم مك آتش خود رایبنشست و نزد
بودند تا او را بكشند یسیشھادت بر عیع اھل شورا در جستجویكھنھ و جمیو روسا55
افتند،یچ نیو ھ
شان موافق یایدادند، اما شھادت ھایدروغ مشھادتیبر ویاریرا كھ ھر چند بسیز56
.نشد
:ادت دروغ داده، گفتندھبرخاستھ شیو بعض57
كنم و در سھ یكل ساختھ شده بھ دست را خراب مین ھیمن اگفتیم كھ او میدیما شن"58

"كنمیرا ناساختھ شده بھ دست، بنا میگریروز، د
.نشدشان موافق یاین ھم باز شھادت ھایو در ا59
؟ یدھیچ جواب نمیھ":ده، گفتیپرسیسیان برخاستھ، از عیآن مس كھنھ از یپس رئ60

"دھند؟ینھا در حق تو شھادت میز است كھ ایچھ چ
ا تو یآ":س كھنھ از او سوال نموده، گفتیباز رئ. چ جواب ندادیاما او ساكت مانده، ھ61
"؟یمتبارك ھستیح پسر خدایمس
د كھ بر طرف راست قوت نشستھ، ید دیھستم، و پسر انسان را خواھمن ":گفتیسیع62

".دیآیآسمان میدر ابرھا
م؟یگر چھ حاجت بھ شاھدان دارید":س كھنھ جامھ خود را چاك زده، گفتیآنگاه رئ63
پس ھمھ بر او حكم كردند كھ مستوجب "د؟یدانیچھ مصلحت م! دیدیكفر او را شن64

.قتل است
ده، او را یاو را پوشانیانداختن و رویوع نمودند بھ آب دھان بر وشریو بعض65

.زدندیو مالزمان او را م".نبوت كن":گفتندیزدند و میم
.س كھنھ آمدیزان رئیاز كنیكین بود، ییوان پایرس در اطكھ پیو در وقت66
یسیز با عیتو ن":ستھ گفتیكند، بر او نگرید كھ خود را گرم میو پطرس را چون د67

"؟یبودیمیناصر
رون بھ یو چون ب"!ییگویفھمم كھ تو چھ میدانم و نمینم":او انكار نموده، گفت68
.ز خانھ رفت، ناگاه خروس بانگ زدیدھل



!ن شخص از آنھا استیان گفتن گرفت كھیده بھ حاضریزك او را دیگر آن كنیو بار د69
قت تو یدر حق":گر بھ پطرس گفتندین بار دیحاضریاو باز انكار كرد و بعد از زمان70

".و لھجھ تو چنان استیز ھستینیلیرا كھ جلیزیباشیاز آنھا م
.شناسمید نمییگویشخص را كھ مپس بھ لعن كردن و قسم خوردن شروع نمود كھ آن71
بدو گفتھ یسیپس پطرس را بھ خاطر آمد آنچھ ع. گر بانگ زدیناگاه خروس مرتبھ د72

و چون . نمودیقبل از آنكھ خروس دو مرتبھ بانگ زند، سھ مرتبھ مرا انكار خواھبود كھ 
.ستین را بھ خاطر آورد، بگریا

{{{{}}}}

15فصل 

خ و كاتبان و تمام اھل شورا مشورت یكھنھ با مشایدرنگ روسایبامدادان، ب1
.م كردندیالطُس تسلیرا بند نھاده، بردند و بھ پیسینمودند و ع

تو ":گفتیاو در جواب و"؟یھود ھستیا تو پادشاه یآ": دیالطُس از او پرسیپ2
".ییگویم

نمودند،یار بر او میبسیكھنھ ادعایو چون روسا3

ن كھ چقدر بر تو ی؟ ببیدھیچ جواب نمیھ":الطُس باز از او سوال كرده، گفتیپ4
"!دھندیشھادت م

.الطُس متعجب شدیچ جواب نداد، چنانكھ پیباز ھیسیاما ع5

.كردیشان آزاد میخواستند، بجھت ای، ھر كھ را میك زندانید یو در ھر ع6

.كرده بودند، در حبس بودیزیفتنھ او كھ در فتنھ خونریبا شُركایاَبا نامنراو ب7



شان عمل یبا اآنگاه مردم صدا زده، شروع كردند بھ خواستن كھ بر حسب عادت 8
.دینما

شما آزاد یھود را براید پادشاه یخواھیا میآ":شان گفتیالطس در جواب ایپ9
"كنم؟

.م كرده بودندیكھنھ او را از راه حسد تسلیافتھ بود كھ روسایرا یز10

شان یایاَبا را برانراض كرده بودند كھ بلكھ بیكھنھ مردم را تحریاما روسا11
.رھا كند

د بكنم با آن كس كھ یخواھیپس چھ م":شان را در جواب گفتیالطس باز ایپ12
"د؟ییگویھودش میپادشاه 

"!او را مصلوب كن"اد كردند كھ یگر فریشان بار دیا13

اد بر یشتر فریشان بیا"كرده است؟یچرا؟ چھ بد":شان گفتیالطس بدیپ14
.او را مصلوب كنآوردند كھ

شان یایاَبا را برانراخواست كھ مردم را خشنود گرداند، بالطس چون یپس پ15
.م نمود تا مصلوب شودیانھ زده، تسلیرا تازیسیآزاد كرد و ع

ھ است برده، تمام فوج را فراھم یكھ دارالوالییان او را بھ سرایآنگاه سپاھ16
.آوردند

.از خار بافتھ، بر سرش گذاردندیدند و تاجیقرمز بر او پوشانیو جامھ ا17
!ھودیپادشاه یو او را سالم كردن گرفتند كھ  سالم ا18

.نمودندیم میانداختھ و زانو زده بدو تعظیدھان بر وببر سر او زدند و آیو ن19

نده، جامھ خودش را كیو چون او را استھزا كرده بودند، لباس قرمز را از و20
.ون بردند تا مصلوبش سازندریدند و او را بیپوشان

آمد، و پدر یروان كھ از بلوكات میرا شمعون نام، از اھل قیو راھگذار21
.ب او را برداردیمجبور ساختند كھ صلاسكندر، و رفس بود،

محل كاسھ سر بردندیعنیكھ جلجتا نام داشت یپس او را بھ موضع22

.كن قبول نكردیدادند تا بنوشد لیو شراب مخلوط بھ مر بھ و23



م نموده، قرعھ بر آن افكندند تا یو چون او را مصلوب كردند، لباس او را تقس24
.ھر كس چھ برد

.و ساعت سوم بود كھ او را مصلوب كردند25
».ھودیپادشاه «:ن نوشتھ شدیایر نامھ ویو تقص26

از دست چپ مصلوب یگریاز دست راست و دیكیدو دزد را یو با و27
.كردند

».شتاز خطاكاران محسوب گ«دیگویكھ میپس تمام گشت آن نوشتھ ا28

یكسیھان ا":گفتندیده، میو راھگذاران او را دشنام داده و سر خود را جنبان29
،یكنیو در سھ روز آن را بنا میكنیكل را خراب میكھ ھ

"!ر آمده، خود را برھانیب بھ زیاز صل30

گران را ید":گفتندیگر میكدیكھنھ و كاتبان استھزا كنان با ین روسایو ھمچن31
.تواند خود را نجات دھدینجات داد و نم

و ".میمان آوریم و اینیب نزول كند تا ببیل، اآلن از صلیح، پادشاه اسرائیمس32
.دادندیمصلوب شدند، او را دشنام میكھ با ویآنان

.ن را فرو گرفتیتمام زمیكید، تا ساعت نھم تاریششم رسو چون ساعت33

، لما یلوئی، ایلوئیا":بھ آواز بلند ندا كرده گفتیسیو در ساعت نھم، ع34
"؟یچرا مرا واگذاردیالھیالھ"یعنی"؟یسبقتن

".خواندیاس را میال":دند گفتندین چون شنیاز حاضریو بعض35

نھاده، بدو یرا از سركھ پر كرد و بر سر نیده، اسفنجیدویپس شخص36
".ن آوردیید تا او را پایایاس بینم مگر الید ببیارذبگ":د و گفتینوشان

.جان بداد،بلند برآوردهیآوازیسیپس ع37

.كل از سر تا پا دوپاره شدیآنگاه پرده ھ38



زده، روح را نطور صدا ید كھ بدیستاده بود، دیایكھ مقابل ویوزباشیو چون 39
".ن مرد، پسر خدا بودیالواقع ایف":سپرد، گفت

م مادر یھ بود و مریم مجدلیكردند كھ از آنجملھ مریچند از دور نظر میو زن40
ومھلوشا و سایعقوب كوچك و مادر ی

یاریگر زنان بسیود. كردندیو خدمت او میرویل پیكھ ھنگام بودن او در جل41
.بودندم آمده یكھ بھ اورشل

روز قبل از سبَت بود،یعنیھ یو چون شام شد، ار آن جھت كھ روز تھ42

ز منتظر ملكوت یشورا و نیف از اعضایاز اھل رامھ كھ مرد شریوسف نامی43
.را طلب نمودیسیالطُس رفت و جسد عیآمد و جرأت كرده نزد پ، خدا بود

ده، از یرا طلبیوزباشیپس .فوت شده باشدین زودیالطُس تعجب كرد كھ بدیپ44
گذشتھ وفات نموده است؟یا چندید كھ  آیاو پرس

.داشتیوسف ارزانیافت كرد، بدن را بھ یدریوزباشیچون از 45

ر آورد و بھ آن كتان كفن كرده، در یب بھ زیده، آن را از صلیخریپس كتان46
.دیبر سر قبر غلطانیده بود نھاد و سنگیكھ از سنگ تراشیقبر

.دند كھ كجا گذاشتھ شدیوشا دیم مادر یھ ومریم مجدلیو مر47

{{{{}}}}



16فصل 

عقوب و سالومھ حنوط یم مادر یھ ومریم مجدلیپس چون سبَت گذشتھ بود، مر1
.ن كنندیده، آمدند تا او را تدھیخر

.ار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدندیكشنبھ را بسیو صبح روز 2

"ما از سر قبر بغلطاند؟یست كھ سنگ را برایك":گفتندیگر میكدیو با3

.ار بزرگ بودیرا بسیده شده است زیدندكھ سنگ غلطانیستند، دیچون نگر4

د در بر داشت بر جانب راست یسفیرا كھ جامھ ایو چون بھ قبر درآمدند، جوان5
.ر شدندیپس متح. دندینشستھ د

د؟ او یطلبیمصلوب را میناصریسیع! دیرسان مباشت":شان گفتیاو بد6
.دیرا كھ او را نھاده بودند، مالحظھ كنیآن موضع. ستینجا نیدر ا! برخاستھ است

. رودیل میش از شما بھ جلید كھ پیكن رفتھ، شاگردان او و پطرس را اطالع دھیل7
".د، چنانكھ بھ شما فرموده بودید دیاو را در آنجا خواھ

شان را فرو گرفتھ یرت ایرا لرزه وحیختند زیرون شده از قبر گریبیبزودپس 8
.دندیترسیرا میچ نگفتند، زیھیبود و بھ كس

ھ كھ از یم مجدلین بھ مریو صبحگاھان، روز اولِ ھفتھ چون برخاستھ بود، نخست9
.رون كرده بود ظاھر شدیو بیاو ھفت د

.كردند خبر دادیمھ وماتمیو او رفتھ اصحاب او را كھ گر10

.دند كھ زنده گشتھ و بدو ظاھر شده بود، باور نكردندیشان چون شنیو ا11

كھ بھ دھات یشان در ھنگامیگر بھ دو نفر از ایو بعد از آن بھ صورت د12
.دیدا گردیرفتند، ھویم

.ق ننمودندیز تصدیشان را نیكن ایگران را خبر دادند، لیشان رفتھ، دیا13

شان را بھ یكھ بھ غذا نشستھ بودند ظاھر شد وایازده ھنگامیو بعد از آن بدان 14
ده یكھ او را برخاستھ دیرا بھ آنانیخ نمود زیشان توبیایو سخت دلیمانیایسبب ب

.ق ننمودندیبودند، تصد



د،یل موعظھ كنیق را بھ انجیع خالید و جمیدر تمام عالم برو":شان گفتیپس بد15

اورد بر او حكم یمان نیابد و اما ھر كھ اینجات ،ابدید یمعمان آورده، تیھ اھر ك16
.خواھد شد

رون كنند و بھ یوھا را بیمانداران خواھد بود كھ بھ نام من دیات ھمراه این آیو ا17
.تازه حرف زنندیزبانھا

ھرگاه شان نرساند و یبدیبخورند، ضرریو مارھا را بردارند و اگر زھر قاتل18
."افتیضان گذارند، شفا خواھند یدستھا بر مر

آسمان مرتفع شده، بھ یشان سخن گفتھ بود، بھ سویو خداوند بعد از آنكھ بھ ا19
.دست راست خدا بنشست

شان كار یكردند و خداوند با ایرون رفتھ، در ھر جا موعظھ میشان بیو ا20
. دیگردانیبود، كالم را ثابت میشان میكھ ھمراه ایاتیكرد و بھ آیم
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