
انجیل یوحنا

1فصل 

.در ابتدا كلمھ بود و كلمھ نزد خدا بود و كلمھ خدا بود1
.بودھمان در ابتدا نزد خدا2
ھمھ جیز بھ واسطھ او آفریده شد و بھ غیر از او چیزی از موجودات وجود 3

.نیافت
.در او حیات بود و حیات نور انسان بود4
.كی آن را نیافتو نور در تاریكی می درخشید و تاری5
شخصی از جانب خدا فرستاده شد كھ اسمش یحیی بود،6
.او برای شھادت آمد تا بر نور شھادت دھد تا ھمھ بھ وسیلھ او ایمان آورند7
.او آن نور نبود بلكھ آمد تا بر نور شھادت دھد8
ر می گرداند و در جھان آمدنی بود9 َ .آن نورِ حقیقی بود كھ ھر انسان را منو

.او درجھان بود و جھان بھ واسطھ او آفریده شد و جھان او را نشناخت10
بھ نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند،11
قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، دو اما بھ آن كسانی كھ او را قبول كردن12

یعنی ھر كھ بھ اسم او ایمان آورد، 
و نھ از خواھش مردم، بلكھ از خدا تولد كھ نھ از خون و نھ از خواھش جسد 13

.یافتند
و كلمھ جسم گردید و میان ما ساكن شد، پر از فیض و راستی، و جاللی 14

.شایستھ پسر یگانھ پدر
این است آنكھ درباره او گفتم ":و یحیی بر او شھادت داد وندا كرده، می گفت15

م بودآنكھ بعد از من می آید، پیش از من شده است زیرا كھ  ".بر من مقدَ
و از پری او جمیع ما بھره یافتیم و فیض بھ عوض فیض،16
زیرا شریعت بھ وسیلھ موسی عطا شد، ام فیض و راستی بھ وسیلھ عیسی 17

.مسیح رسید
خدا را ھرگز كسی ندیده است، پسر یگانھ ای كھ در آغوش پدر است، ھمان 18

.او را ظاھر كرد
ر وقتی كھ یھودیان از اورشلیم كاھنان و الویان و این است شھادت یحیی د19

را فرستادند تا از او سوال كنند كھ تو كیستی
.كھ معترف شد و انكار ننمود بلكھ اقرار كرد كھ من مسیح نیستم20



".نیستم":گفت"پس چھ؟ آیا تو الیاس ھستی؟":آنگاه از او سوال كردند21
".نی"جواب داد كھ"آیا تو آن نبی ھستی؟"

پس كیستی تا بھ آن كسانی كھ ما را فرستادند جواب بریم؟ ":آنگاه بدو گفتند22
"درباره خود چھ می گویی؟

من صدای ندا كننده ای در بیابانم كھ راه خداوند را راست كنید، ":گفت23
".چنانكھ اشعیا نبی گفت

.و فرستادگان از فریسیان بودند24
اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی، پس ":پس از او سوال كرده، گفتند25

"برای چھ تعمید می دھی؟
من بھ آب تعمید می دھم و در میان شما كسی ":یحیی در جواب ایشان گفت26

.ایستاده است كھ شما او را نمی شناسید
و او آن است كھ بعد از من می آید، اما پیش از من شده است، كھ من الیق آن 27

".نعلینش را باز كنمنیستم كھ بند 
و این در بیت عبره كھ آن طرف اُردن است در جایی كھ یحیی تعمید می داد 28

.واقع گشت
:پس گفت. و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید كھ بھ جانب او می آید29

ه خدا كھ گناه جھان را برمی دارد" َ !اینك بر
از من می آید كھ پیش از من است آنكھ من درباره او گفتم كھ مردی بعداین30

م بود .شده است زیرا كھ بر من مقدَ
و من او را نشناختم، لیكن تا او بھ اسرائیل ظاھر گردد، برای ھمین من آمده 31

".بھ آب تعمید می دادم
روح را دیدم كھ مثل كبوتری از آسمان نازل ":دت داده گفتاپس یحیی شھ32

.شده، بر او قرار گرفت
تا بھ آب تعمید دھم، ھمان بھ من درا نشناختم، لیكن او كھ مرا فرستاو من او33

گفت بر ھر كس بینی كھ روح نازل شده، بر او قرار گرفت، ھمان است كھ بھ 
.روح القدس تعمید می دھد

"!و من دیده شھادت می دھم كھ این است پسر خدا34
.ستاده بودو در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ای35
ه خدا":ناگاه عیسی را دید كھ راه می رود، و گفت36 َ ".اینك بر
.و چون آن دو شاگرد كالم او را شنیدند، از پی عیسی روانھ شدند37
پس عیسی روی گردانیده، آن دو نفر را دید كھ از عقب می آیند بدیشان 38

:گفت
ر كجا منزل د) یعنی ای معلم(ربَی ":بدو گفتند"چھ می خواھید؟"39
"نمایی؟می



آنگاه آمده، دیدند كھ كجا منزل دارد، و آن ".بیایید و ببینید":بدیشان گفت40
.روز را نزد او بماندند و قریب بھ ساعت دھم بود

و یكی از آن دو كھ سخن یحیی را شنیده، پیروی او نمودند، اندریاس برادر 41
.شمعون پطرس بود

ل برادر خود شم42 َ كھ ترجمھ آن (مسیح را ":عون را یافتھ، بھ او گفتاو او
تُس است رِسً و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی بدو نگریستھ، ".یافتیم.) كَ

ھ كھ ترجم(كیفا خوانده خواھی شد تو شمعون پسر یونا ھستی، و اكنون":گفت
".).آن پطرس است

س را یافتھ، بدو بامدادان چون عیسی خواست بھ سوی جلیل روانھ شود، فیلپ43
".از عقب من بیا":گفت
.و فیلیپس از بیت صیدا از شھر اندریاس و پطرس بود44
آن كسی را كھ موسی در تورات وانبیا ":فیلیپس نَتَنائیل را یافتھ، بدو گفت45

".مذكور داشتھ اند، یافتھ ایم كھ عیسی پسر یوسف ناصری است
فیلپس "ناصره چیز خوب پیدا شود؟مگر می شود كھ از":نتنائیل بدو گفت46

".بیا و ببین":بدو گفت
اینك ":ون دید كھ نتنائیل بھ سوی او می آید، درباره او گفتچو عیسی 47

".اسرائیلی حقیقی كھ در او مكری نیست
قبل ":عیسی در جواب وی گفت"مرا از كجا می شناسی؟":نتتائیل بدو گفت48

د، در حینی كھ زیر درخت انجیر بودی تو را از آنكھ فیلپس تو را دعوت كن
".دیدم
تو پادشاه اسرائیل ! ای استاد تو پسر خدایی":نتنائیل در جواب او گفت49

"!ھستی
آیا از اینكھ بھ تو گفتم كھ تو را زیر درخت انجیر ":عیسی در جواب او گفت50

".دیدم، ایمان آوردی؟ بعد از این چیزھای بزرگتر از این خواھی دید
كنون آسمان را گشاده، و اآمین آمین بھ شما می گویم كھ از ":پس بدو گفت51

".فرشتگان خدا را كھ بر پسر انسان صعود و نزول می كنند خواھید دید

{{{{}}}}



2فصل 

.و در روز سوم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود1
.روسی دعوت كردندو عیسی و شاگردانش را نیز بھ ع2
".شراب ندارند":و چون شراب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت3
ای زن مرا با تو چھ كار است؟ ساعت من ھنوز نرسیده ":عیسی بھ وی گفت4

".است
".ھر چھ با شما گوید بكنید":مادرش بھ نوكران گفت5
یك و در آنجا شش قدح سنگی بر حسب تطھیر یھود نھاده بودند كھ ھر 6

.گنجایش دو یا سھ كیل داشت
.و آنھا را لبریز كردند".قدحھا را از آب پر كنید":عیسی بدیشان گفت7
پس بردند".اآلن بردارید و بھ نزد رئیس مجلس ببرید":پس بدیشان گفت8
و چون رئیس مجلس آن آب را كھ شراب گردیده بود، بچشید و ندانست كھ از 9

كھ آب را كشیده بودند، می دانستند، رئیس مجلس داماد كجا است، لیكن نوكرانی 
:را مخاطب ساختھ، بدو گفت

. ھر كسی شراب خوب را اول می آورد و چون مست شدند، بدتر از آن"10
"لیكن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟

و این ابتدای معجزاتی است كھ از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و 11
.ھر كرد و شاگردانش بھ او ایمان آوردندجالل خود را ظا

و بعد از آن او با مادر و برادران و شاگردان خود بھ كفرناحوم آمد و در 12
.آنجا ایامی كم ماندند

ح یھود نزدیك بود، عیسی بھ اورشلیم رفت،13 َ و چون عید فِص
افان را نشستھ یافت14 َ .و در ھیكل، فروشندگان گاو و گوسفند و كبوتر و صر
پس تازیانھ ای از ریسمان ساختھ، ھمھ را از ھیكل بیرون نمود، ھم 15

افان را ریخت و تختھای ایشان را واژگون  َ گوسفندان و گاوان را، و نقود صر
ساخت

اینھا را از اینجا بیرون برید و خانھ پدر مرا خانھ ":و بھ كبوترفروشان گفت16
".تجارت مسازید

ِ او را یاد17 غیرت خانھ تو مرا خورده ":آمد كھ مكتوب استآنگاه شاگردان
".است
بھ ما چھ عالمت می نمایی كھ این ":پس یھودیان روی بھ او آورده، گفتند18

"كارھا را می كنی؟
این قدس را خراب كنید كھ در سھ روز آن را ":عیسی در جواب ایشان گفت19

".برپا خواھد نمود



چھل و شش سال این قدس را بنا نموده اند، در عرصھ ":آنگاه یھودیان گفتند20
"آیا تو در سھ روز آن را برپا می كنی؟

.لیكن او درباره قدس جسد خود سخن می گفت21
پس وقتی كھ از مردگان برخاست شاگردانش را بھ خاطر آمد كھ این را 22

.آنگاه بھ كتاب و بھ كالمی كھ عیسی گفتھ بود، ایمان آوردند. بدیشان گفتھ بود
ح در اورشلیم بود بسیاری چون معجزاتی را كھ از 23 َ و ھنگامی كھ در عید فِص

.او صادر می گشت دیدند، بھ اسم او ایمان آوردند
تَمِ 24 ً ً نساخت، زیرا كھ او ھمھ را لیكن عیسی خویشتن را بدیشان مو ن
.شناختمی

خود و از آنجا كھ احتیاج نداشت كھ كسی درباره انسان شھادت دھد، زیرا25
.آنچھ در انسان بود می دانست

{{{{}}}}

3فصل 

.و شخصی از فریسیان نیقودیموس نام از روسای یھود بود1
ای استاد می دانیم كھ تو معلم ھستی ":او در شب نزد عیسی آمده، بھ وی گفت2

كھ از جانب خدا آمده ای زیرا ھیچ كس نمی تواند معجزاتی را كھ تو می نمایی 
".اید، جز اینكھ خدا با وی باشدبنم
آمین آمین، بھ تو می گویم اگر كسی از سرِ نو ":عیسی در جواب او گفت3

".مولود نشود، ملكوت خدا را نمی تواند دید
چگونھ ممكن است كھ انسانی كھ پیر شده باشد، مولود ":نیقودیموس بدو گفت4

"، مولود شود؟گردد؟ آیا می شود كھ بار دیگر داخل شكم مادر گشتھ
از آب و روح آمین، آمین بھ تو می گویم اگر كسی":عیسی در جواب گفت5

.نیست كھ داخل ملكوت خدا شودمولود نگردد، ممكن
.آنچھ از جسم مولود شد، جسم است و آنچھ از روح مولود گشت روح است6



.عجب مدار كھ بھ تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید7
جا كھ می خواھد می وزد و صدای آن را می شنوی لیكن نمی دانی از باد ھر 8

".ھمچنین است ھر كھ از روح مولود گردد. كجا می آید و بھ كجا می رود
"چگونھ ممكن است كھ چنین شود؟":نیقودیموس در جواب وی گفت9

آیا تو معلم اسرائیل ھستی و این را نمی دانی؟":عیسی در جواب وی گفت10
مین، آمین بھ تو می گویم آنچھ می دانیم، می گوییم و بھ آنچھ دیده ایم، آ11

.شھادت می دھیم و شھادت ما را قبول نمی كنید
پس ھرگاه بھ امور . چون شما را از امور زمینی سخن گفتم، باور نكردید12

آسمانی با شما سخن رانم چگونھ تصدیق خواھید نمود؟
رگر آن كس كھ از آسمان پایین آمد یعنی پسو كسی بھ آسمان باال نرفت م13

.انسان كھ در آسمان است
و ھمچنان كھ موسی مار را در بیابان بلند نمود، ھمچنین پسر انسان نیز باید 14

بلند كرده شود،
.تا ھر كھ بھ او ایمان آرد ھالك نگردد، بلكھ حیات جاودانی یابد15
پسر یگانھ خود را داد تا ھر كھ بر زیرا خدا جھان را اینقدر محبَت نمود كھ16

.او ایمان آورد، ھالك نگردد بلكھ حیات جاودانی یابد
زیرا خدا پسر خود را در جھان نفرستاد تا بر جھان داوری كند، بلكھ تا بھ 17

.وسیلھ او جھان نجات یابد
ایمان نیاورد اآلن بر اوآنكھ بھ او ایمان آرد، بر او حكم نشود، اما ھر كھ18

.حكم شده است، بجھت آنكھ بھ اسم پسر یگانھ خدا ایمان نیاورده
دوست و حكم این است كھ نور در جھان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور19

.داشتند از آنجا کھ اعمال ایشان بد است
زیرا ھر كھ عمل بد می كند، روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمی آید، 20

.شودمبادا اعمال او توبیخ 
و لیكن كسی كھ بھ راستی عمل می كند پیش روشنی می آید تا آنكھ اعمال او 21

".ھویدا گردد كھ در خانھ كرده شده است
دان خود بھ زمین یھودیھ آمد وبا ایشان در و بعد از آن عیسی با شاگر22

.آنجا بھ سر برده، تعمید می داد
داد زیرا كھ در آنجا آب بسیار و یحیی نیز در عُینون، نزدیك سالیم تعمید می 23

ید می گرفتند،مبود و مردم می آمدند و تع
.چونكھ یحیی ھنوز در زندان حبس نشده بود24
.آنگاه در خصوص تطھیر، در میان شاگردان یحیی و یھودیان مباحثھ شد25



ای استاد، آن شخصی كھ با تو در ":پس بھ نزد یحیی آمده، بھ او گفتند26
ود و تو برای او شھادت دادی، اكنون او تعمید می دھد و ھمھ نزد آنطرف اردن ب

".او می آیند
ھیچ كس چیزی نمی تواند یافت، مگر آنكھ از آسمان ":یحیی در جواب گفت27

.بدو داده شود
شما خود بر من شاھد ھستید كھ گفتم من مسیح نیستم بلكھ پیش روی او 28

.فرستاده شدم
تاده، آواز او را سماد است، اما دوست داماد كھ ایداكسی كھ عروس دارد 29
.پس این خوشی من كامل گردید. شنود، از آواز داماد بسیار خشنود می گرددمی

.می باید كھ او افزوده شود و من ناقص گردم30
او كھ از باال می آید، باالی ھمھ است و آنكھ از زمین است زمینی است و از 31

.او كھ از آسمان می آید، باالی ھمھ استزمین تكلم می كند، اما 
را قبول د و ھیچ كس شھادت اوو آنچھ را دید و شنید، بھ آن شھادت می دھ32

.كندمین
و كسی كھ شھادت او را قبول كرد، مھر كرده است بر اینكھ خدا راست 33

.است
ا روح زیرا آن كسی را كھ خدا فرستاد، بھ كالم خدا تكلم می نماید، چونكھ خد34

.را بھ میزان عطا نمی كند
.پدر پسر را محبَت می نماید و ھمھ چیز را بدوست او سپرده است35
آنكھ بھ پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودانی دارد و آنكھ بھ پسر ایمان 36

".نیاورد حیات را نخواھد دید، بلكھ غضب خدا بر او می ماند

{{{{}}}}



4فصل 

اوند دانست كھ فریسان مطلع شده اند كھ عیسی بیشتر از یحیی و چون خد1
شاگرد پیدا كرده، تعمید می دھد

با اینكھ خود عیسی تعمید نمی داد بلكھ شاگردانش،2
.یھودیھ را گذارده، باز بھ جانب جلیل رفت3
.و الزم بود كھ از سامره عبور كند4
بھ آن موضعی كھ یعقوب كداشت، نزدیپس بھ شھر از سامره كھ سوخار نام5

.بھ پسر خود یوسف داده بود رسید
پس عیسی از سفر خستھ شده، ھمچنین بر سر چاه . و در آنجا چاه یعقوب بود6

نشستھ بود و قریب بھ ساعت ششم بود
جرعھ ای آب بھ من ":عیسی بدو گفت. كشیدن آمدآبھتكھ زنی سامری بج7

".بنوشان
.دن خوراك بھ شھر رفتھ بودندزیرا شاگردانش بجھت خری8
چگونھ تو كھ یھود ھستی از من آب می خواھی و حال ":زن سامری بدو گفت9

.زیرا كھ یھود با سامریان معاشرت ندارد"آنكھ زن سامری می باشم؟
اگر بخشش خدا را می دانستی و كیست كھ بھ تو ":عیسی در جواب او گفت10

از او خواھش می كردی و بھ تو آب زنده عطا می گوید آب بھ من بده، ھرآینھ تو
".می كرد

پس از كجا آب زنده . ای آقا دلو نداری و چاه عمیق است":زن بدو گفت11
داری؟

داد و خود و پسران و آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر ھستی كھ چاه را بھ ما12
".مواشی او از آن می آشامیدند

از این آب بنوشد باز تشنھ گردد،ھر كھ":عیسی در جواب او گفت13
بلكھ آن بنوشد، ابداً تشنھ نخواھد شداز آبی كھ من بھ او می دھملیكن كسی14

".آبی كھ بھ او می دھم در او چشمھ آبی گردد كھ تاحیات جاودانی می جوشد
ای آقا آن آب را بھ من بده تا دیگر تشنھ نگردم و بھ اینجا ": زن بدو گفت15

".یدن نیایمجھت آب كش
".برو و شوھر خود را بخوان و در اینجا بیا":عیسی بھ او گفت16
نیكو گفتی كھ شوھر ":عیسی بدو گفت".شوھر ندارم":زن در جواب گفت17

!نداری
این سخن را ! زیرا كھ پنج شوھر داشتی و آنكھ اآلن داری شوھر تو نیست18

"!راست گفت
!كھ تو نبی ھستیای آقا می بینم": زن بدو گفت19



پدران ما در این كوه پرستش می كردند و شما می گویید كھ در اورشلیم 20
".جایی است كھ در آن عبادت باید نمود

ای زن مرا تصدیق كن كھ ساعتی می آید كھ نھ در این ":عیسی بدو گفت21
.كوه ونھ در اورشلیم پدر را پرستش خواھید كرد

ما آنچھ را كھ می دانیم عبادت د می پرستید اما شما آنچھ را كھ نمی دانی22
.كنیم زیرا نجات از یھود استمی

پرستندگانِ حقیقی پدر را بھ تی می آید بلكھ اآلن است كھ درآنساعلیكن23
روح و راستی پرستش خواھند كرد زیرا كھ پدر مثل این پرستندگان خود را 

.طالب است
كند می باید بھ روح و راستی خدا روح است وھر كھ او را پرستش 24

".بپرستند
پس ھنگامی كھ او . می آیدکرستسمی دانم كھ مسیح یعنی ":زن بدو گفت25

".آید از ھر چیز بھ ما خبر خواھد داد
".من كھ با تو سخن می گویم ھمانم":عیسی بدو گفت26
و در ھمان وقت شاگردانش آمده، تعجب كردند كھ با زنی سخن می گوید 27

.لكن ھیچ كس نگفت كھ چھ می طلبی یا برای چھ با او حرف می زنیو
:آنگاه زن سبوی خود را گذارده بھ شھر رفت و مردم را گفت28
آیا این مسیح . بیایید و كسی را ببینید كھ ھرآنچھ كرده بودم بھ من گفت"29

"نیست؟
.پس از شھر بیرون شده، نزد او می آمدند30
".ای استاد بخور":ان او خواھش نموده، گفتندو در اثنا آن شاگرد31
".من غذایی دارم كھ بخورم و شما آن را نمی دانید":بدیشان گفت32

"!مگر كسی برای او خوراكی آورده باشد":شاگردان بھ یكدیگر گفتند33-
خوراك من آن است كھ خواھش فرستنده خود را بھ ":عیسی بدیشان گفت34

.بھ انجام رسانمعمل آورم و كار او را
آیا شما نمی گویید كھ چھار ماه دیگر موسم درو است؟ اینك بھ شما می گویم 35

چشمان خود را باال افكنید و مزرعھ ھا را ببینید زیرا كھ اآلن بجھت درو سفید 
.شده است

جھت حیات جاودانی جمع می كند تاو دروگر اجرت می گیرد و ثمری ب36
.دو با ھم خشنود گردندكارنده و درو كننده ھر 

.زیرا این كالم در اینجا راست است كھ یكی می كارد و دیگری درو می كند37
دیگران . من شما را فرستادم تا چیزی راكھ در آن رنج نبرده اید درو كنید38

".محنت كشیدند و شما در محنت ایشان داخل شده اید



ن زن كھ شھادت داد كھ پس در آن شھر بسیاری از سامریان بواسطھ سخن آ39
.بدو ایمان آوردند،ھرآنچھ كرده بودم بھ من باز گفت

و چون سامریان نزد او آمدند، از او خواھش كردند كھ نزد ایشان بماند و دو 40
.روز در آنجا بماند

.و بسیار دیگر بواسطھ كالم او ایمان آوردند41
نمی آوریم زیرا خود شنیده و بھ زن گفتند كھ  بعد این بواسطھ سخن تو ایمان42

.و دانستھ ایم كھ او در حقیقت مسیح و نجات دھنده عالم است
.اما بعد از دو روز از آنجا بیرون آمده، بھ سوی جلیل روانھ شد43
.زیرا خود عیسی شھادت داد كھ ھیچ نبی را در وطن خود حرمت نیست44
اورشلیم در را ھر چھ درپس چون بھ جلیل آمد، جلیلیان او را پذیرفتند زی45

.چونكھ ایشان نیز در عید رفتھ بودندعید كرده بود، دیدند
و یكی . ود، باز آمدپس عیسی بھ قانای جلیل آنجایی كھ آب را شراب ساختھ ب46

.لِك بود كھ پسر او در كفرناحوم مریض بوداز سرھنگان م
او آمده، خواھش و چون شنید كھ عیسی از یھودیھ بھ جلیل آمده است، نزد 47

.كرد كھ فرود بیاید و پسر او را شفا دھد، زیرا كھ مشرف بھ موت بود
".اگر آیات و معجزات نبینید، ھمانا ایمان نیاورید":عیسی بدو گفت48
".ای آقا قبل از آنكھ پسرم بمیرد فرود بیا": سرھنگ بدو گفت49
ھ سخنی كھ آن شخص ب".برو كھ پسر ت زنده است":عیسی بدو گفت50

.رده، روانھ شدوعیسی بدو گفت، ایمان آ
ودر وقتی كھ او می رفت، غالمانش او را استقبال نموده، مژده دادند و گفتند 51

.كھ پسر تو زنده است
دیروز، در ":گفتندپس از ایشان پرسید كھ  در چھ ساعت عافیت یافت؟52

".ساعت ھفتم تب از او زایل گشت
".پسر تو زنده است":كھ در ھمان ساعت عیسی گفتھ بودآنگاه پدر فھمید53

.پس او و تمام اھل خانھ او ایمان آوردند
م بود كھ از عیسی در وقتی كھ از یھودیھ بھ جلیل آمده و این نیز معجزه دو54

.بھ ظھور رسید
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.و بعد از آن یھود را عیدی بود و عیسی بھ اورشلیم آمد1
الضان حوضی است كھ آن را بھ عبرانی بیت حسدا بابنزد ر اورشلیمو د2

.می گویند كھ پنج رواق دارد
و در آنجا جمعی كثیر از مریضان و كوران و لنگان و شالن خوابیده، منتظر 3

.حركت آب می بودند
.و در آنجا مردی بود كھ سی و ھشت سال بھ مرضی مبتال بود4
دید و دانست كھ مرض او طول كشیده است، بدو چون عیسی او را خوابیده5

"آیا می خواھی شفا یابی؟":گفت
ای آقا كسی ندارم كھ چون آب بھ حركت آید، ":مریض او را جواب داد كھ6

مرا در حوض بیندازد، بلكھ تا وقتی كھ می آیم، دیگری پیش از من فرو رفتھ 
".است

"!تھ، روانھ شوبرخیز و بستر خود را برداش":عیسی بدو گفت7
و آن . كھ در حال، آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشتھ، روانھ گردید8

.روز سبَت بود
روز سبَت است و بر تو روا ":پس یھودیان بھ آن كسی كھ شفا یافتھ بود، گفتند9

".نیست كھ بستر خود را برداری
بھ من گفت بستر آن كسی كھ مرا شفا داد، ھمان ":او در جواب ایشان گفت10

".خود را بردار و برو
"كیست آنكھ بھ تو گفت، بستر خود را بردار و برو؟":پس از او پرسیدند11
لیكن آن شفا یافتھ، نمی دانست كھ بود، زیرا كھ عیسی ناپدید شده چون در 12

.آنجا ازدحامی بود
یافتھ ای، اكنون شفا":و بعد از آن، عیسی او را در ھیكل یافتھ بود گفت13

".دیگر خطا مكن تا برای تو بدتر نگردد
.آن مرد رفت و یھودیان را خبر داد كھ  آنكھ مرا شفا داد، عیسی است14
و از این سبب یھودیان بر عیسی تعدَی می كردند، زیرا كھ این كار را در 15

.روز سبَت كرده بود
كند و من نیر كار پدر من تا كنون كار می "عیسی در جواب ایشان گفت كھ 16

"می كنم
پس از این سبب، یھودیان بیشتر قصد قتل او كردند زیرا كھ نھ تنھا سبَت را 17

.می شكست بلكھ خدا را نیز پدر خود گفتھ، خود را مساوی خدا می ساخت



آمین آمین بھ شما می گویم كھ پسر از ":آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت18
بھ عمل آرد، زیرا كھ آنچھ او آنچھ بیند كھ پدرخود ھیچ نمی تواند كرد مگر

.كند، ھمچنین پسر نیز می كندمی
زیرا كھ پدر پسر را دوست می دارد و ھرآنچھ خود می كند بدو می نماید و 19

.اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواھد داد تا شما تعجب نمایید
می كند، ھمچنین پسر زیرا ھمچنان كھ پدر مردگان را برمی خیزاند و زنده 20

.نیز ھر كھ را می خواھد زنده می كند
زیرا كھ پدر بر ھیچ كس داوری نمی كند بلكھ تمام داوری را بھ پسر سپرده 21

.است
تا آنكھ ھمھ پسر را حرمت بدارند، ھمچنان كھ پدر را حرمت می دارند، و 22

.نكرده استكسی كھ بھ پسر حرمت نكند، بھ پدری كھ او را فرستاده احترام 
آمین آمین بھ شما می گویم ھر كھ كالم مرا بشنود و بھ فرستنده من ایمان 23

آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلكھ از موت تا بھ حیات منتقل 
.گشتھ است

آمین آمین بھ شما می گویم كھ ساعتی می آید بلكھ اكنون است كھ مردگان 24
.ند و ھركھ بشنود زنده گرددآواز پسر خدا را می شنو

زیرا ھمچنانكھ پدر در خود حیات دارد، ھمچنین پسر را نیز عطا كرده است 25
.كھ در خود حیات داشتھ باشد

.و بدو قدرت بخشیده است كھ داوری ھم بكند زیرا كھ پسر انسان است26
قبور و از این تعجب مكنید زیرا ساعتی می آید كھ در آن جمیع كسانی كھ در 27

می باشند، آواز او را خواھند شنید،
و بیرون خواھند آمد، ھر كھ اعمال نیكو كرد، برای قیامت حیات و و ھر كھ 28

.اعمال بد كرد، بجھت قیامت داوری
داوری می كنم و من از خود ھیچ نمی توانم كرد بلكھ چنانكھ شنیده ام29

ستم بلكھ اراده پدری كھ مرا داوری من عادل است زیرا كھ اراده خود را طالب نی
".فرستاده است

.اگر من بر خود شھادت دھم شھادت من راست نیست30
دیگری ھست كھ بر من شھادت می دھد و می دانم كھ شھادتی كھ او بر من 31

.می دھد راست است
.ھ راستی شھادت دادبشما نزد یحیی فرستادید واو 32
نم و لیكن این سخنان را می گویم تا شما من شھادت انسان را قبول نمی كاما33

.نجات یابید
او چراغ افروختھ و درخشنده ای بود و شما خواستید كھ ساعتی بھ نور او 34

.شادی كنید



كھ پدر بھ من عطا و اما من شھادت بزرگتر از یحیی دارم زیرا آن كارھایی35
ھادت می دھد كھ كرد تا كامل كنم، یعنی این كارھایی كھ من می كنم، بر من ش

.استپدر مرا فرستاده
و خود پدر كھ مرا فرستاد، بھ من شھادت داده است كھ ھرگز آواز او را 36

نشنیده و صورت او را ندیده اید
كسی را كھ پدر فرستاد، شما بدو رام او را در خود ثابت ندارید زیو كال37

.ایمان نیاوردید
می برید كھ درآنھا حیات جاودانی كتب را تفتیش كنید، زیرا شما گمان 38

.دارید، و آنھا است كھ بھ من شھادت می دھد
.و نمی خواھید نزد من آیید تا حیات یابید39
.جالل را از مردم نمی پذیرم40
.كھ در نفس خود محبَت خدا را نداریدولكن شما را می شناسم41
لی ھرگاه دیگری بھ اسم من بھ اسم پدر خود آمده ام و مرا قبول نمی كنید، و42

.خود آید، او را قبول خواھید كرد
طلبید و شما چگونھ می توانید ایمان آرید و حال آنكھ جالل از یكدیگر می 43

طالب نیستید؟استدجاللی را كھ از خدای واح
كسی ھست كھ مدَعی . گمان مبرید كھ من نزد پدر بر شما ادَعا خواھم كرد44

.ی است كھ بر او امیدوار ھستیدشما می باشد وآن موس
زیرا اگر موسی را تصدیق می كردید، مرا نیز تصدیق می كردید چونكھ او 45

.درباره من نوشتھ است
اما چون نوشتھ ھای او راتصدیق نمی كنید، پس چگونھ سخنھای مرا قبول 46

".خواھید كرد
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.یای جلیل كھ دریای طبریھ باشد، رفتو بعد از آن عیسی بھ آن طرف در1
و جمعی كثیر از عقب او آمدند زیرا آن معجزاتی را كھ بھ مریضان می نمود 2

.می دیدند
.آنگاه عیسی بھ كوھی برآمده، با شاگردان خود در آنجا بنشست3
ح كھ عید یھود باشد، نزدیك بود4 َ .و فِص
. آیندجمعی كثیر بھ طرف او می، دید كھپس عیسی چشمان خود را باال انداختھ5

"از كجا نان بخریم تا اینھا بخورند؟":بھ فیلیپس گفت
.و این را از روی امتحان بھ او گفت، زیرا خود می دانست كھ چھ باید كرد6
اینھا را كفایت نكند تا ھر یك فیلیپس او را جواب داد كھ دویست دینار نان7

!اندكی بخورند
معون پطرس باشد، وی را گفتیكی از شاگردانش كھ8 :اندریاس برادر شِ
و لیكن این از برای . داراست كھ پنج نان جو و دو ماھی ددر اینجا پسری"9

"این گروه چھ می شود؟
و در آن مكان، گیاهِ بسیار بود، و آن گروه ".مردم را بنشانید":عیسی گفت10

.قریب بھ پنج ھزار مرد بودند كھ نشستند
اگردان دارد و شاگردان بھ نھا را گرفتھ و شكر نموده، بھ شعیسی نا11

.دادند، و ھمچنین از دو ماھی نیز بھ قدری كھ خواستندننشستگا
پاره ھای باقی مانده را جمع ":و چون سیر گشتند، بھ شاگردان خود گفت12

".كنید تا چیزی ضایع نشود
دگان زیاده آمده بود، پس جمع كردند و از پاره ھای پنج نان جو كھ خوردن13

.دوازده سبد پر كردند
از عیسی صادر شده بود دیدند، گفتند كھ  و چون مردمان این معجزه را كھ14

!این البتھ ھمان نبی است كھ باید در جھان بیاید
و اما عیسی چون دانست كھ می خواھند بیایند و او را بھ زور برده، پادشاه 15

.مدسازند، باز تنھا بھ كوه برآ
و چون شام شدن شاگردانش بھ جانب دریا پایین رفتند،16
و چون . و بھ كشتی سوار شده، بھ آنطرف دریا بھ كفرناحوم روانھ شدند17

.تاریك شد عیسی ھنوز نزد ایشان نیامده بود
.و دریا بواسطھ وزیدن باد شدید بھ تالطم آمد18
تاب رانده بودند، عیسی را پس وقتی كھ قریب بھ بیست و پنج یا سی تیر پر19

.پس ترسیدند. دیدند كھ بر روی دریا خرامان شده، نزدیك كشتی می آید
"!من ھستم، مترسید": او بدیشان گفت20



و چون می خواستند او را در كشتی بیاوند، در ساعت كشتی بھ آن زمینی كھ 21
.رسید،عزم آن بودند

اده بودند، دیدند كھ ھیچ زورقی بامدادان گروھی كھ بھ آن طرف دریا ایست22
نبود از آن كھ شاگردان او داخل آن شده بودند و عیسی با شاگردان خود داخل آن 

.زورق نشده، بلكھ شاگردانش تنھا رفتھ بودند
لیكن زورقھای دیگر از طبریھ آمد، نزدیك بھ آنجایی كھ نان خورده بودند 23

.بعد از آنكھ خداوند شكر گفتھ بود
ن آن گروه دیدند كھ عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، ایشان نیز بھ پس چو24

.كشتیھا سوار شده، در طلب عیسی بھ كفرناحوم آمدند
ای استاد كی بھ اینجا ":و چون او را در آن طرف دریا یافتند، بدو گفتند25

"آمدی؟
ید آمین آمین بھ شما می گویم كھ مرا می طلب":عیسی در جواب ایشان گفت26

.نھ بسبب معجزاتی كھ دیدید، بلكھ بسبب آن نان كھ خوردید و سیر شدید
كار بكنید نھ برای خوراك فانی بلكھ برای خوراكی كھ تا حیات جاودانی باقی 27

انسان آن را بھ شما عطا خواھد كرد، زیرا خدای پدر بر او مھر راست كھ پس
".زده است

"را بجا آورده باشیم؟چھ كنیم تا اعمال خدا ":بدو گفتند28
عمل خدا این است كھ بھ آن كسی كھ او ":عیسی در جواب ایشان گفت29

".فرستاد، ایمان بیاورید
ده بھ تو ایمان آوریم؟ چھ كار چھ معجزه می نمایی تا آن را دی":بدو گفتند30
كنی؟می

َ را خوردند، چنانكھ مكتوب است كھ از آسمان بد31 یشان پدران ما در بیابان من
".نان عطا كرد تا بخورند

آمین آمین بھ شما می گویم كھ موسی نان را از آسمان ":عیسی بدیشان گفت32
.بھ شما نداد، بلكھ پدر من نان حقیقی را از آسمان بھ شما می دھد

".زیرا كھ نان خدا آن است كھ از آسمان نازل شده، بھ جھان حیات می بخشد33
".خداوند این نان را پیوستھ بھ ما بدهای ":آنگاه بدو گفتند34
كسی كھ نزد من آید، ھرگز . من نان حیات ھستم":عیسی بدیشان گفت35

.گرسنھ نشود و ھر كھ بھ من ایمان آرد، ھرگز تشنھ نگردد
.گفتم كھ مرا ھم دیدید و ایمان نیاوردیدلیكن بھ شما36
ھر كھ بھ جانب من آید، او ھر آنچھ پدر بھ من عطا كند، بھ جانب من آید و 37

.را بیرون نخواھم نمود
زیرا از آسمان نزول كردم نھ تا بھ اراده خود عمل كنم، بلكھ بھ اراده 38

.فرستنده خود



و اراده پدری كھ مرا فرستاد این است كھ از آنچھ بھ من عطا كرد، چیزی 39
.تلف نكنم بلكھ در روز بازپسین آن را برخیزانم

ستنده من این است كھ ھر كھ پسر را دید و بدو ایمان آورد، حیات و اراده فر40
".جاودانی داشتھ باشد و من در روز بازپسین او را خواھم برخیزانید

من ھستم آن نانی كھ از ":پس یھودیان درباره او ھمھمھ كردند زیرا گفتھ بود41
".مان نازل شدسآ

شناسیم؟ ما پدر و مادر او را مینیست كھ آیا این عیسی پسر یوسف":و گفتند42
"پس چگونھ می گوید كھ از آسمان نازل شدم؟

.با یكدیگر ھمھمھ مكنید":عیسی در جواب ایشان گفت43
كسی نمی تواند نزد من آید، مگر آنكھ پدری كھ مرا فرستاد او را جذب كند و 44

.من در روز بازپسین او را خواھم برخیزانید
پس ھر كھ از پدر . كھ ھمھ از خدا تعلیم خواھند یافتدر انبیا مكتوب است45

.شنید و تعلیم یافت نزد من می آید
نھ اینكھ كسی پدر را دیده باشد، جز آن كسی كھ از جانب خداست، او پدر را 46

.دیده است
.آمین آمین بھ شما می گویم ھر كھ بھ من ایمان آرد، حیات جاودانی دارد47
.من نان حیات ھستم48
َ را خوردند و مردند49 .پدران شما در بیابان من
.این نانی است كھ از آسمان نازل شد تا ھر كھ از آن بخورد نمیرد50
اگر كسی از این نان بخورد تا . من ھستم آن نان زنده كھ از آسمان نازل شد51

بھ ابد زنده خواھد ماند و نانی كھ من عطا می كنم جسم من است كھ آن را بجھت 
".ات جھان می بخشمحی
چگونھ این شخص ":پس یھودیان با یكدیگر مخاصمھ كرده، می گفتند52
"تواند جسد خود را بھ ما دھد تا بخوریم؟می

آمین آمین بھ شما می گویم اگر جسد پسر انسان را ":عیسی بدیشان گفت53
.نخورد و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید

و خون مرا نوشید، حیات جاودانی دارد و من در و ھركھ جسد مرا خورد54
.روز آخر او را خواھم برخیزانید

.زیرا كھ جسد من، خوردنی حقیقی و خون من، آشامیدنی حقیقی است55
پس ھر كھ جسد مرا می خورد و خون مرا می نوشد، در من می ماند و من 56

.در او
ه ھستم، ھمچنین كسی كھ مرا چنانكھ پدرِ زنده مرا فرستاد و من بھ پدر زند57

.بخورد او نیز بھ من زنده می شود



این است نانی كھ از آسمان نازل شد، بلكھ ھر كھ این نان را بخورد تا بھ ابد 58
".زنده ماند

.این سخن را وقتی كھ در كفر ناحوم تعلیم می داد، در كنیسھ گفت59

این كالم سخت ":گفتندآنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدند60
"كِھ می تواند آن را بشنود؟.است
چون عیسی در خود دانست كھ شاگردانش در این امر ھمھمھ می كنند، 61

آیا این شما را لغزش می دھد؟":بدیشان گفت
ل بود صعود می كند چھ؟62 َ پس اگر پسر انسان را بینید كھ بھ جاییكھ او
كالمی كھ من بھ . از جسد فایده ای نیستروح است كھ زنده می كند و اما63

.شما می گویم، روح و حیات است
زیرا كھ عیسی از ابتدا . و لیكن بعضی از شما ھستند كھ ایمان نمی آورند64

.می دانست كیانند كھ ایمان نمی آورند و كیست كھ او را تسلیم خواھد كرد
می تواند آمد مگر آنكھ از این سبب بھ شما گفتم كھ كسی نزد من ن":پس گفت65

".پدر من، آن را بدو عطا كند
.در ھمان وقت بسیاری از شاگردان او برگشتھ، دیگر با او ھمراھی نكردند66
"آیا شما نیز می خواھید بروید؟":آنگاه عیسی بھ آن دوازده گفت67
خداوندا نزد كھ برویم؟ كلمات حیات ":شمعون پطرس بھ او جواب داد68

.زد تو استجاودانی ن
ی ھستی69 ".و ما ایمان آورده و شناختھ ایم كھ تو مسیح پسرخدای حَ
آیا من شما دوازده را برنگزیدم و حال آنكھ یكی ":عیسی بدیشان جواب داد70

".از شما ابلیسی است
اسخریوطی گفت، زیرا او بود كھ و این را درباره یھودا پسر شمعونِ 71
.د و یكی از آن دوازده بودبایست تسلیم كننده وی بشومی

{{{{}}}}



7فصل 

زیرا نمی خواست در یھودیھ راه تو بعد از آن عیسی در جلیل می گش1
.رود چونكھ یھودیان قصد قتل او می داشتند

.یھود كھ عید خیمھ ھا باشد نزدیك بودو عید2
تا شاگردانت نیز از اینجا روانھ شده، بھ یھودیھ برو":پس برادرانش بدو گفتند3

آن اعمالی را كھ تو می كنی ببینند،
پس اگر این كارھا . در پنھانی كار نمی كندزیرا ھر كھ می خواھد آشكار شود4

".را می كنی، خود را بھ جھان بنما
.زیرا كھ برادرانش نیز بھ او ایمان نیاورده بودند5
وقت شما ھمیشھ حاضر وقت من ھنوز نرسیده، اما ":آنگاه عیسی بدیشان گفت6

.است
جھان نمی تواند شما را دشمن دارد و لیكن مرا دشمن می دارد، زیرا كھ من 7

.بر آن شھادت می دھم كھ اعمالش بد است
من حال بھ این عید نمی آیم زیرا كھ وقت من ھنوز . شما برای این عید بروید8

".تمام نشده است
.نمودچون این را بدیشان گفت، در جلیل توقف9

لیكن چون برادرانش برای عید رفتھ بودند، او نیز آمد، نھ آشكار بلكھ در 10
.خفا
.كھ او كجا استاما یھودیان در عید او را جستجو نموده، می گفتند11
بعضی می گفتند كھ مردی نیكو . و در میان مردم درباره او ھمھمھ بسیار بود12

.كننده قوم استاست و دیگران می گفتند نی بلكھ گمراه 
.و لیكن بسبب ترس از یھود، ھیچ كس درباره او ظاھراً حرف نمی زد13
.و چون نصف عید گذشتھ بود، عیسی بھ ھیكل آمده، تعلیم می داد14
این شخص ھرگز تعلیم نیافتھ، چگونھ كتب ":و یھودیان تعجب نموده گفتند15

"را می داند؟
.من از من نیست، بلكھ از فرستنده منتعلیم ":عیسی در جواب ایشان گفت16
اگر كسی بخواھد اراده او را بھ عمل آرد، درباره تعلیم خواھد دانست كھ از 17

.خدا است یا آنكھ من از خود سخن می رانم
د و اما ھر كھ طالب جالل 18 ھركھ از خود سخن گوید، جالل خود را طالب بوُ

.راستی نیستفرستنده خود باشد، او صادق است و در او نا
و حال آنكھ كسی از شمانیست كھ بھ موسی تورات را بھ شما نداده استآیا19

"از برای چھ می خواھید مرا بھ قتل رسانید؟. تورات عمل كند
"اراده دارد كھ تو را بكشد؟یك! تو دیو داری":آنگاه ھمھ در جواب گفتند20



.شما از آن متعجب شدیدیك عمل نمودم و ھمھ ":عیسی درجواب ایشان گفت21
موسی ختنھ را بھ شما داد نھ آنكھ از موسی باشد بلكھ از اجداد و در روز 22

.سبَت مردم را ختنھ می كنید
پس اگر كسی در روز سبَت مختون شود تا شریعت موسی شكستھ نشود، 23

چرا بر من خشم می آرید از آن سبب كھ در روز سبَت شخصی را شفای كامل 
دادم؟ 

".بحسب ظاھر داوری مكنید بلكھ بھ راستی داوری نمایید24
آیا این آن نیست كھ قصد قتل او دارند؟":پس بعضی از اھل اورشلیم گفتید25
و اینك آشكارا حرف می زند و بدو ھیچ نمی گویند یا روسا یقیناً می دانند كھ 26

او در حقیقت مسیح است؟
ت، اما مسیح چون آید ھیچ كسسلیكن این شخص را می دانیم از كجا ا27
."شناسد كھ از كجا استنمی
مرا می شناسید و نیز ":و عیسی چون در ھیكل تعلیم می داد، ندا كرده، گفت28

می دانید از كجا ھستم و از خود نیامده ام بلكھ فرستنده من حقَ است كھ شما او 
.را نمی شناسید

".تم و او مرا فرستاده استاما من او را می شناسم زیرا كھ از او ھس29
آنگاه خواستند او را گرفتار كنند و لیكن كسی بر او دست نینداخت زیرا كھ 30

.ساعت او ھنوز نرسیده بود
آیا چون مسیح آید، ":آنگاه بسیار از آن گروه بدو ایمان آوردند و گفتند31

"معجزات بیشتر از اینھا كھ این شخص می نماید، خواھد نمود؟
فریسیان شنیدند كھ خلق درباره او این ھمھمھ می كنند، فریسیان و چون32

ھنھ خادمان فرستادند تا او را بگیرند .روسای كَ
ما ھستم، بعد نزد فرستنده خود اندك زمانی دیگر با ش":آنگاه عیسی گفت33
.روممی

توانید افت و آنجایی كھ من ھستم شما نمیو مرا طلب خواھید كرد و نخواھید ی34
".آمد
ود كھ ما او را نمی یابیم؟راو كجا می خواھد ب":پس یھودیان با یكدیگر گفتند35

یان رود و یونانیان را تعلیم دھد؟نیونانآیا اراده دارد بھ سوی پراكندگا
این چھ كالمی است كھ گفت مرا طلب خواھید كرد و نخواھید یافت و جایی 36

"كھ من ھستم شما نمی توانید آمد؟
:در روز آخر كھ روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده، ندا كرد و گفتو37

.ھر كھ تشنھ باشد نزد من آید و بنوشد"
كسی كھ بھ من ایمان آورد، چنانكھ كتاب می گوید، از بطن او نھرھای آب 38

".زنده جاری خواھد شد



یافت ایمان آرد او را خواھد اما این را گفت درباره روح كھ ھر كھ بھ او39
زیرا كھ روح القدس ھنوز عطا نشده بود، چونكھ عیسی تا بھ حال جالل نیافتھ 

.بود
در حقیقت این ":آنگاه بسیار از آن گروه، چون این كالم را شنیدند، گفتند40

".شخص ھمان نبی است
مگر مسیح از جلیل ":و بعضی گفتند".او مسیح است":و بعضی گفتند41

خواھد آمد؟
ی كھ داود در آن بود اب نگفتھ است كھ از نسل داود و از بیت لحم، دهآیا كتا42

"مسیح ظاھر خواھد شد؟
.پس درباره او در میان مردم اختالف افتاد43
و بعضی از ایشان خواستند او را بگیرند و لیكن ھیچ كس بر او دست 44

.نینداخت
ھنھ و فریسیان آمدند45 برای چھ ":شان گفتندآنھا بدی. پس خادمان نزد روسای كَ

"او را نیاوردید؟
ھرگز كسی مثل این شخص سخن نگفتھ ":خادمان در جواب ایشان گفتند46

"!است
آیا شما نیز گمراه شده اید؟":آنگاه فریسیان در جواب ایشان گفتند47
مگر كسی از سرداران یا از فریسیان بھ او ایمان آورده است؟48
".عت را نمی دانند، ملعون می باشندو لیكن این گروه كھ شری49
:نیقودیموس، آنكھ در شب نزد او آمده و یكی از ایشان بود، بدیشان گفت50
ل سخن او را بشنوند و "51 َ آیا شریعت ما بر كسی فتوی می دھد، جز آنكھ او

"كار او را دریافت كنند؟
ببین مگر تو نیز جلیلی ھستی؟ تفحَص كن و":ایشان درجواب وی گفتند52

.پس ھر یك بھ خانھ خود رفتند".زیرا كھ ھیچ نبی از جلیل برنخاستھ است

{{{{}}}}



8فصل 

.اما عیسی بھ كوه زیتون رفت1
و بامدادان باز بھ ھیكل آمد و چون جمیع قوم نزد او آمدند نشستھ، ایشان را 2

.تعلیم می داد
ا گرفتھ شده بود، پیش او آوردند و كھ ناگاه كاتبان و فریسیان زنی را كھ در زن3

او را در میان برپا داشتھ،
ای استاد، این زن در عین عمل زنا گرفتھ شد":بدو گفتند4
است كھ چنین زنان سنگسار شوند، اما تو و موسی در تورات بھ ما حكم كرده5

"چھ می گویی؟
اما عیسی سر بھ . ندو این را از روی امتحان بدو گفتند تا ادَعایی بر او پیدا كن6

.زیر افكنده، بھ انگشت خود بر روی زمین می نوشت
ھركھ از ":و چون سوال كردن الحال می نمودند، راست شده، بدیشان گفت7

ل بر او سنگ اندازد َ ".شما گناه ندارد او
.و باز سر بھ زیر افكنده، بر زمین می نوشت8
شایح شروع كرده تا بھ آخر، از مپس چون شنیدند، از ضمیر خود ملزم شده9

.یك یك بیرون رفتند وعیسی تنھا باقی ماند با آن زن كھ در میان ایستاده بود
ای زن ":پس عیسی چون راست شد و غیر از زن كسی را ندید، بدو گفت10

"آن مدَعیان تو كجا شدند؟ آیا ھیچ كس بر تو فتوا نداد؟
بر تو فتوا نمی دھم برو و من ھم":عیسی گفت".ھیچ كس ای آقا":گفت11

".دیگر گناه مكن
كسی كھ مرا . من نورِ عالم ھستم":پس عیسی باز بدیشان خطاب كرده گفت12

".متابعت كند، در ظلمت سالك نشود بلكھ نور حیات را یابد
تو بر خود شھادت می دھی، پس شھادت تو راست ":آنگاه فریسیان بدو گفتند13

".نیست
ھر چند من بر خود شھادت می دھم، شھادت ": ایشان گفتعیسی در جواب14

من راست است زیرا كھ می دانم از كجا آمده ام و بھ كجا خواھم رفت، لیكن شما 
.نمی دانید از كجا آمده ام و بھ كجا می روم

.شما بحسب جسم حكم می كنید اما من بر ھیچ كس حكم نمی كنم15
ست، از آنرو كھ تنھا نیستم بلكھ من و و اگر من حكم دھم، حكم من راست ا16

.پدری كھ مرا فرستاد
.و نیز در شریعت شما مكتوب است كھ شھادت دوكس حقَ است17
مرا فرستاد نیز برای من شھادت من بر خود شھادت می دھم و پدری كھ 18
".دھدمی



عیسی جواب داد كھ  نھ مرا می شناسید و نھ "پدر تو كجاست؟":بدو گفتند19
.ھرگاه مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید. ر مراپد

لمال گفت، وقتی كھ در ھیكل تعلیم می داد، و او این كالم را عیسی در بیت 20
.نگرفت بجھت آنكھ ساعت او ھنوز نرسیده بودو راس اھیچ ك

من می روم و مرا طلب خواھید كرد و در گناھان ":باز عیسی بدیشان گفت21
".كھ من می روم شما نمی توانید آمدمرد و جاییخود خواھید

آیا اراده قتل خود دارد كھ می گوید بھ جایی خواھم رفت كھ ":یھودیان گفتند22
"شما نمی توانید آمد؟

شما از این جھان . شما از پایین می باشید اما من از باال":ایشان را گفت23
.ھستید، لیكن من از این جھان نیستم

ن جھت بھ شما گفتم كھ در گناھان خود خواھید مرد، زیرا اگر باور از ای24
".نكنید كھ من ھستم، در گناھان خود خواھید مرد

ل نیز بھ شما ":عیسی بدیشان گفت"تو كیستی؟":بدو گفتند25 َ ھمانم كھ از او
.گفتم
من چیزھای بسیار دارم كھ درباره شما بگویم و حكم كنم، لكن آنكھ مرا 26

".اد حقَ است و من آنچھ از او شنیده ام، بھ جھان می گویمفرست
.ایشان نفھمیدند كھ بدیشان درباره پدر سخن می گوید27
وقتی كھ پسر انسان را بلند كردید، آن وقت خواھید ":عیسی بدیشان گفت28

تكلم لكھ بھ آنچھ پدرم مرا تعلیم داددانست كھ من ھستم و از خود كاری نمی كنم ب
.ممی كن

و او كھ مرا فرستاد، با من است و پدر مرا تنھا نگذارده است زیرا كھ من 29
".ھمیشھ كارھای پسندیده او را بجا می آورم

.چون این را بگفت، بسیاری بدو ایمان آوردند30
اگر شما در كالم من ":پس عیسی بھ یھودیانی كھ بدو ایمان آوردند، گفت31

خواھید شدبمانید، فی الحقیقھ شاگرد من
".و حقَ را خواھید شناخت و حقَ شما را آزاد خواھد كرد32
می باشیم و ھرگز ھیچ كس را غالم نبوده بدو جواب دادند كھ  اوالد ابراھیم33
پس چگونھ تو می گویی كھ آزاد خواھید شد؟. ایم
آمین آمین بھ شما می گویم ھركھ گناه می كند، ":عیسی در جواب ایشان گفت34
.الم گناه استغ

.و غالم ھمیشھ در خانھ نمی ماند، اما پسر ھمیشھ می ماند35
.شما را آزاد كند، درحقیقت آزاد خواھید بودپس اگر پسر36
می دانم كھ اوالد ابراھیم ھستید، لیكن می خواھید مرا بكشید زیرا كالم من 37

.در شما جای ندارد



ما آنچھ نزد پدر خود دیده اید و شگویم من آنچھ نزد پدر خود دیده ام می38
".كنیدمی

اگر اوالد ":عیسی بدیشان گفت".پدر ما ابراھیم است":در جواب او گفتند39
.ابراھیم می بودید، اعمال ابراھیم را بجا می آوردید

ولیكن اآلن می خواھید مرا بكشید و من شخصی ھستم كھ با شما بھ راستی 40
.ابراھیم چنین نكرد. ی كنمكھ از خدا شنیده ام تكلم م

.ما از زنا زاییده نشده ایمكھ بدو گفتند" .شما اعمال پدر خود را بجا می آورید41
.یك پدر داریم كھ خدا باشد

اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید زیرا ": عیسی بھ ایشان گفت42
ش خود نیامده ام بلكھ زیرا كھ من از پیاز جانب خدا صادر شده و آمده امكھ من

.او مرا فرستاده است
.برای چھ سخن مرا نمی فھمید؟ از آنجھت كھ كالم مرا نمی توانید بشنوید43
می خواھید بھ شما از پدر خود ابلیس می باشید و خواھشھای پدر خود را 44

ل قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد، از آنجھت كھ در او او از او. عمل آرید
.ی نیستراست
.و اما من از این سبب كھ راست می گویم، مرا باور نمی كنید45
كیست از شما كھ مرا بھ گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست می گویم، چرا مرا 46

باور نمی كنید؟
كسی كھ از خدا است، كالم خدا را می شنوید واز این سبب شما نمی شنوید 47

".كھ از خدا نیستید
آیا ما خوب نگفتیم كھ تو سامری ھستی و ":جواب او گفتندپس یھودیان در48

"دیو داری؟
من دیو ندارم، لكن پدر خود را حرمت می دارم و ":عیسی جواب داد كھ49

.شما مرا بی حرمت می سازید
.من جالل خود را طالب نیستم، كسی ھست كھ می طلبد و داوری می كند50
سی كالم مرا حفظ كند، موت را تا بھ ابد آمین آمین بھ شما می گویم، اگر ك51

".نخواھد دید
ابراھیم و انبیا مردند و ! اآلن دانستیم كھ دیو داری":پس یھودیان بدو گفتند52

تو می گویی اگر كسی كالم مرا حفظ كند، موت را تا بھ ابد نخواھد چشید؟
ستی؟ خود را آیا تو از پدر ما ابراھیم كھ مرد و انبیایی كھ مردند بزرگتر ھ53

"كِھ می دانی؟
پدر من . اگر خود را جالل دھم، جالل من چیزی نباشد":عیسی جواب داد54

.آن است كھ مرا جالل می بخشد، آنكھ شما می گویید خدای ما است



ویم او را نمی شناسم گد، اما من او را می شناسم و اگر و او را نمی شناسی55
.را می شناسم و قول او را نگاه می دارملیكن او. می باشممثل شما دروغگو

".پدر شما ابراھیم شادی كرد بر اینكھ روز مرا بیند ودید و شادمان گردید56
"ھنوز پنجاه سال نداری و ابراھیم را دیده ای؟":یھودیان بدو گفتند57
آمین آمین بھ شما می گویم كھ پیش از آنكھ ابراھیم پیدا ":عیسی بدیشان گفت58

".من ھستمشود 
آنگاه سنگھا برداشتند تا او را سنگسار كنند اما عیسی خود را مخفی ساخت 59

.و از میان گذشتھ، از ھیكل بیرون شد و ھمچنین برفت

{{{{}}}}

9فصل 

.وقتی كھ می رفت، كوری مادر زاد دید1
خص یا این ش.ای استاد، گناه كِھ كرد":و شاگردانش از او سوال كرده، گفتند2

"والدین او كھ كور زاییده شد؟
گناه نھ این شخص كرد و نھ پدر و مادرش، بلكھ تا ":عیسی جواب داد كھ3

.اعمال خدا در وی ظاھر شود
شب . ی فرستنده خود مشغول باشممادامی كھ روز است، مرا باید بھ كارھا4
.آید كھ در آن ھیچ كس نمی تواند كاری كندمی
".ھستم، نور جھانممادامی كھ در جھان5
این را گفت و آب دھان بر زمین انداختھ، از آب گِل ساخت و گِل را بھ چشمان 6

كور مالید
پس ".بشوی) ل استكھ بھ معنی مرس(لوحابرو در حوض سی":و بدو گفت7

.رفتھ شست و بینا شده، برگشت
ند، پس ھمسایگان و كسانی كھ او را پیش از آن در حالت كوری دیده بود8

"آیا این آن نیست كھ می نشست و گدایی می كرد؟":گفتند
:او گفت".بدو شباھت دارد":و بعضی گفتند".ھمان است":بعضی گفتند9
".ھمانم"



"پس چگونھ چشمان تو باز گشت؟":بدو گفتند10
شخصی كھ او را عیسی می گویند، گِل ساخت و بر چشمان ":او جواب داد11

آنگاه رفتم وشستھ بینا . گفت بھ حوض سیلوحا برو و بشویمن مالیده، بھ من
".گشتم

".نمی دانم":گفت"آن شخص كجا است؟":بھ وی گفتند12
.پس او را كھ پیشتر كور بود، نزد فریسیان آوردند13
.و آن روزی كھ عیسی گِل ساختھ، چشمان او را باز كرد، سبَت بود14
گِل ":كردند كھ چگونھ بینا شدی؟ بدیشان گفتآنگاه فریسیان نیز از او سوال15

".پس شستم و بینا شدم. بھ چشمھای من گذارد
آن شخص از جانب خدا نیست، زیرا كھ سبَت را ":بعضی از فریسیان گفتند16

چگونھ شخص گناھكار می تواند مثل این ":دیگران گفتند".نگاه نمی دارد
.الف افتادو در میان ایشان اخت".معجزات ظاھر سازد

تو درباره او چھ می گویی كھ چشمان تو را بینا ":باز بدان كور گفتند17
".نبی است":گفت"ساخت؟

لیكن یھودیان سرگذشت او را باور نكردند كھ كور بوده و بینا شده است، تا 18
.آنكھ پدر و مادر آن بینا شده را طلبیدند

است پسر شما كھ می گویید كور آیا این ":و از ایشان سوال كرده، گفتند19
"متولد شده؟ پس چگونھ الحال بینا گشتھ است؟

می دانیم كھ این پسر ما است و كور :"پدر و مادر ا و در جواب ایشان گفتند20
.متولد شده

لیكن الحال چطور می بیند، نمی دانیم و نمی دانیم كِھ چشمان او را باز 21
."د تا او احوال خود را بیان كنداو بالغ است از وی سوال كنی. نموده

پدر و مادر او چنین گفتند زیرا كھ از یھودیان می ترسیدند، از آنرو كھ 22
یھودیان با خود عھد كرده بودند كھ ھر كھ اعتراف كند كھ او مسیح است، از 

.كنیسھ بیرونش كنند
.او بالغ است از خودش بپرسیدو از اینجھت والدین او گفتند23
ما . خدا را تمجید كن":ن شخص را كھ كور بود، باز خوانده، بدو گفتندپس آ24

".می دانیم كھ این شخص گناھكار است
یك چیز میدانم كھ كور بودم و اآلن . گناھكار است نمی دانم":او جواب داد25

".بینا شده ام
"با تو چھ كرد و چگونھ چشمھای تو را باز كرد؟":باز بدو گفتند26
خواھید نشنیدید؟ و برای چھ باز می. گفتماآلن بھ شما ":را جواب داد كھایشان27

"آیا شما نیز اراده دارید شاگرد او بشوید؟بشنوید؟
.باشیمما شاگرد موسی می. شاگرد او ھستیتو ":پس او را دشنام داده، گفتند28



ز كجا اما این شخص را نمی دانیم ا. ما می دانیم كھ خدا با موسی تكلم كرد29
".است
این عجیب است كھ شما نمی دانید از كجا ":آن مرد جواب داده، بدیشان گفت30

.است و حال آنكھ چشمھای مرا باز كرد
و می دانیم كھ خدا دعای گناھكاران را نمی شنود، و لیكن اگر كسی 31

.خداپرست باشد و اراده او را بجا آرد، او را می شنود
كرده زكھ كسی چشمان كور مادر زاد را بانشده است از ابتدای عالم شنید 32

.باشد
".اگر این شخص از خدا نبودی، ھیچ كار نتوانستی كرد33
آیا تو ما را تعلیم . د شده ایتو بھ كلی با گناه متول":در جواب وی گفتند34
.پس او را بیرون راندند"دھی؟می

آیا تو بھ ":جستھ، گفتعیسی چون شنید كھ او را بیرون كرده اند، وی را35
"پسر خدا ایمان داری؟

"ای آقا كیست تا بھ او ایمان آورم؟":او در جواب گفت36
".تو نیز او را دیده ای و آنكھ با تو تكلم می كند ھمان است":عیسی بدو گفت37
.پس او را پرستش نمود".ای خداوند ایمان آوردم":گفت38
ن جھان بجھت داوری آمدم تا كوران را بینا و من در ای":آنگاه عیسی گفت39

".بینایان، كور شوند
ا ما نیز یآ":بعضی از فریسیان كھ با او بودند، چون این كالم را شنیدند گفتند40

"كور ھستیم؟
گناھی نمی داشتید و لكن اآلن اگر كور می بودید":عیسی بدیشان گفت41
".پس گناه شما می ماند. گویید بینا ھستیممی

{{{{}}}}
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بھ آغل گوسفند داخل نشود آمین آمین بھ شما می گویم ھر كھ از در"1
.دیگر باال رود، او دزد و راھزن استبلکھ از راه 

.و اما آنكھ از در داخل شود، شبان گوسفندان است2
خود دربان بجھت او می گشاید و گوسفندان آواز او را می شنوند و گوسفندان 3

.را نام بنام می خواند و ایشان بیرون می برد
د، پیش روی ایشان می خرامد و تی كھ گوسفندان خود را بیرون برو وق4

.گوسفندان از عقب او می روند، زیرا كھ آواز او را می شناسند
لیكن غریب را متابعت نمی كنند، بلكھ از او می گریزند زیرا كھ آواز غریبان 5

".را نمی شناسند
و این مثل را عیسی برای ایشان آورد، اما ایشان نفھمیدند كھ چھ چیز بدیشان 6

.می گوید
آمین آمین بھ شما می گویم كھ من درِ گوسفندان ":آنگاه عیسی بدیشان باز گفت7

.ھستم
جمیع كسانی كھ پیش از من آمدند، دزد و راھزن ھستند، لیكن گوسفندان سخن 8

.ایشان را نشنیدند
ھر كھ از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و ! در ھستممن9

.علوفھ یابد
من آمدم تا ایشان حیات . دزد نمی آید مگر آنكھ بدزدد و بكشد وھالك كند10

.یابند و آن را زیادتر حاصل كنند
.شبان نیكو جان خود را در راه گوسفندان می نھد.من شبان نیكو ھستم11
ِ او نمی باشند، چون بیند كھ اما مز12 دوری كھ شبان نیست و گوسفندان از آن

گرگ می آید، گوسفندان را گذاشتھ، فرار می كند و گرگ گوسفندان را می گیرد 
.و پراكنده می سازد

.مزدور می گریزد چونكھ مزدور است و بھ فكر گوسفندان نیست13
خاصان من مرا د را می شناسم و من شبان نیكو ھستم و خاصان خو14
شناسندمی

چنانكھ پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم و جان خود را در راه 15
.گوسفندان می نھم

باید آنھا را نیز بیاورم و . و مرا گوسفندان دیگر ھست كھ از این آغل نیستند16
.آواز مرا خواھند شنید و یك گلھ و یك شبان خواھند شد

دوست می دارد كھ من جان خود را می نھم تا آن را و از این سبب پدر مرا17
.بازگیرم



قدرت دارم كھ آن . كسی آن را از من نمی گیرد، بلكھ من خود آن را می نھم18
".این حكم را از پدر خود یافتم. را بنھم و قدرت دارم آن را باز گیرم

.باز بھ سبب این كالم، در میان یھودیان اختالف افتاد19
برای چھ بدو گوش . دیوانھ استاز ایشان گفتند كھ  دیو دارد وبسیاری20
"دھید؟می

آیا دیو می تواند چشم كوران را . دیگران گفتندكھ  این سخنان دیوانھ نیست21
باز كند؟

.پس در اورشلیم، عید تجدید شد و زمستان بود22
.و عیسی در ھیكل، در رواق سلیمان می خرامید23
د داری؟ اگر تو ":پس یھودیان دور او را گرفتھ، بدو گفتند24 تا كی ما را متردَ

".مسیح ھستی، آشكارا بھ ما بگو
اعمالی كھ بھ . من بھ شما گفتم و ایمان نیاوردید":عیسی بدیشان جواب داد25

.اسم پدر خود بجا می آورم، آنھا برای من شھادت می دھد
.زیرا از گوسفندان من نیستید، چنانكھ بھ شما گفتملیكن شما ایمان نمی آورید26
نھا را می شناسم و مرا متابعت گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آ27
.كنندمی

و من بھ آنھا حیات جاودانی می دھم و تا بھ ابد ھالك نخواھند شد و ھیچ كس 28
.آنھا را از دست من نخواھد گرفت

بزرگتر است و كسی نمی تواند از دست پدر من پدری كھ بھ من داد از ھمھ29
.بگیرد

".من و پدر یك ھستیم30
.آنگاه یھودیان باز سنگھا را برداشتند تا او را سنگسار كنند31
از جانب پدر خود بسیار كارھای نیك بھ شما ":عیسی بدیشان جواب داد32

"بھ سبب كدام یك از آنھا مرا سنگسار می كنید؟. نمودم
بلكھ بھ بھ سبب عمل نیك تو را سنگسار نمی كنیم":دیان در جواب گفتندیھو33

".سبب كفر، زیرا تو انسان ھستی و خود را خدا می خوانی
آیا در تورات شما نوشتھ نشده است كھ من ":عیسی در جواب ایشان گفت34

گفتم شما خدایان ھستید؟
ایان خواند و ممكن نیست پس اگر آنانی را كھ كالم خدا بدیشان نازل شد، خد35

كھ كتاب محو گردد،
ھان فرستاد، بدو می گویید كفر آیا كسی را كھ پدر تقدیس كرده، بھ ج36
"گویی، از آن سبب كھ گفتم پسر خدا ھستم؟می

.بھ من ایمان میاوریدم اگر اعمال پدر خود را بجا نمی آور37



ی آورید، بھ اعمال ایمان كن چنانچھ بجا می آورم، ھرگاه بھ من ایمان نمیلو38
".آورید تا بدانید و یقین كنید كھ پدر در من است و من در او

.پس دیگر باره خواستند او را بگیرند، اما از دستھای ایشان بیرون رفت39
و باز بھ آن طرف اُردن، جایی كھ اول یحیی تعمید می داد، رفت و در آنجا 40

.توقَف نمود
كن ھر چھ یحیی یلگفتند كھ یحیی ھیچ معجزه ننمود وه، و بسیاری نزد او آمد41

.درباره این شخص گفت، راست است
.پس بسیاری در آنجا بھ او ایمان آوردند42

{{{{}}}}
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بیت عنیا کھ ده مریم و خواھرش و شخصی ایلعازر نام، بیمار بود، از اھل1
.بودمرتا

عطر، تدھین ساخت و پایھای او را بھ موی و مریم آن است كھ خداوند را بھ2
.خود خشكانید كھ برادرش ایلعازر بیمار بود

ی آقا، اینك آن كھ او را دوست ا":پس خواھرانش نزد او فرستاده، گفتند3
".داری مریض استمی
این مرض تا بھ موت نیست بلكھ برای جالل ":چون عیسی این را شنید گفت4

".ل یابدخدا تا پسر خدا از آن جال
.ر را محبَت می نمودزو عیسی مرتا و خواھرش و ایلعا5
.پس چون شنید كھ بیمار است، در جایی كھ بود دو روز توقف نمود6
".باز بھ یھودیھ برویم":و بعد از آن بھ شاگردان خود گفت7
ای معلم، اآلن یھودیان می خواستند تو را سنگسار ":شاگردان او را گفتند8

"آیا باز می خواھی بدانجا بروی؟كنند، و



آیا ساعتھای روز دوازده نیست؟ اگر كسی در روز راه ":عیسی جواب داد9
.رود لغزش نمی خورد زیرا كھ نور این جھان را می بیند

".و لیكن اگر كسی در شب راه رود لغزش خورد زیرا كھ نور در او نیست10
. دوست ما ایلعازر در خواب است":این را گفت و بعد از آن بھ ایشان فرمود11

".اما می روم تا او را بیدار كنم
".ای آقا اگر خوابیده است، شفا خواھد یافت":شاگردان او گفتند12
اما عیسی درباره موت او سخن گفت و ایشان گمان بردند كھ از آرامی 13

.خواب می گوید
.ایلعازر مرده است":آنگاه عیسی عالنیھ بدیشان گفت14
و برای شما خشنود ھستم كھ در آنجا نبودم تا ایمان آرید ولكن نزد او 15

".برویم
ما نیز برویم تا ":پس توما كھ بھ معنی توام باشد، بھ ھمشاگردان خود گفت16

".با او بمیریم
.پس چون عیسی آمد، یافت كھ چھار روز است در قبر می باشد17
نیا نزدیك اورشلیم بود، 18 .قریب بھ پانزده تیر پرتابو بیت عُ
و بسیاری از یھود نزد مرتا و مریم آمده بودند تا بجھت برادرشان، ایشان را 19

.تسلی دھند
لیكن مریم در خانھ . و چون مرتا شنید كھ عیسی می آید، او را استقبال كرد20

.نشستھ ماند
.ن نمی مردای آقا اگر در اینجا می بودین برادر م":پس مرتا بھ عیسی گفت21
و لیكن اآلن نیز می دانم كھ ھر چھ از خدا طلب كنی، خدا آن را بھ تو خواھد 22
".داد
".برادر تو خواھد برخاست":عیسی بدو گفت23
".می دانم كھ در قیامت روز بازپسین خواھد برخاست":مرتا بھ وی گفت24
آورد، اگر من قیامت و حیات ھستم ھر كھ بھ من ایمان":عیسی بدو گفت25

.مرده باشد، زنده گردد
د و بھ 26 آیا این را باور . من ایمان آورد، تا بھ ابد نخواھد مردو ھركھ زنده بوُ

"می كنی؟
بلی ای آقا، من ایمان دارم كھ تویی مسیح پسر خدا كھ در جھان ":او گفت27

".آینده است
:خوانده، گفتو چون این را گفت، رفت و خواھر خود مریم را در پنھانی28

".استاد آمده است و تو را می خواند"
.او چون این را بشنید، بزودی برخاستھ، نزد او آمد29



و عیسی ھنوز وارد ده نشده بود، بلكھ در جایی بود كھ مرتا او را مالقات 30
.كرد
و یھودیانی كھ در خانھ با او بودند و او را تسلی می دادند، چون دیدند كھ 31

بھ سر قبر ":خاستھ، بھ تعجیل بیرون می رود، از عقب او آمده، گفتندمریم بر
".می رود تا در آنجا گریھ كند

و مریم چون بھ جایی كھ عیسی بود رسید، او را دیده، بر قدمھای او افتاد و 32
".ای آقا اگر در اینجا می بودی، برادر من نمی مرد":بدو گفت

روح خود بشدَت مكدَر شده، مضطرب عیسی چون او را گریان یافت، در33
.گشت

".ای آقا بیا و ببین":بھ او گفتند"او را كجا گذارده اید؟":و گفت34
.عیسی بگریست35
"!بنگرید چقدر او را دوست می داشت":آنگاه یھودیان گفتند36
آیا این شخص كھ چشمان كور را باز كرد، نتوانست ":بعضی از ایشان گفتند37

"د كھ این مرد نیز نمیرد؟امر كن
پس عیسی باز بشدَت در خود مكدَر شده، نزد قبر آمد و آن غاری بود، 38

سنگی بر سرش گذارده،
ای آقا اآلن ":مرتا خواھر میت بدو گفت".سنگ را بردارید":عیسی گفت39

".متعفن شده، زیرا كھ چھار روز گذشتھ است
گر ایمان بیاوری، جالل خدا را خواھی آیا بھ تو نگفتم ا":عیسی بھ وی گفت40

"دید؟
عیسی چشمان خود . پس سنگ را از جایی كھ میت گذاشتھ شده بود برداشتند41

ای پدر، تو را شكر می كنم كھ سخن مرا شنیدی":را باال انداختھ، گفت
و من می دانستم كھ ھمیشھ سخن مرا می شنوی، و لكن بجھت خاطر این 42

".م تا ایمان بیاورند كھ تو مرا فرستادیگروه كھ حاضرند گفت
".ای ایلعازر، بیرون بیا":چون این را گفت، بھ آواز بلند ندا كرد43
در حال آن مرده دست و پای بھ كفن بستھ بیرون آمد و روی او بھ دستمالی 44

".او را باز كنید و بگذارید برود":عیسی بدیشان گفت. پیچیده بود
ھودیان كھ با مریم آمده بودند، چون آنچھ عیسی كرد دیدند، آنگاه بسیار از ی45

.بدو ایمان آوردند
و لیكن بعضی از ایشان نزد فریسیان رفتند و ایشان را از كارھایی كھ عیسی 46

.كرده بود آگاه ساختند
چھ كنیم زیرا كھ این مرد":پس روسای كھنھ و فریسیان شورا نموده، گفتند47

اید؟معجزات بسیار می نم



رومیان آمده، جا و ھمھ بھ او ایمان خواھند آورد و اگر او را چنین واگذاریم،48
".قوم ما را خواھند گرفت

شما ":یكی از ایشان، قیافا نام كھ در آن سال رئیس كھنھ بود، بدیشان گفت49
ھیچ نمی دانید

و در راه قوم بمیرد و فكر نمی كنید كھ بجھت ما مفید است كھ یك شخص50
".فھ ھالك نگردندیتمامی طا

و این را از خود نگفت بلكھ چون در آن سال رئیس كھنھ بود، نبوت كرد كھ 51
.می بایست عیسی در راه آن طایفھ بمیرد

را كھ متفرقند در یكی جمع او نھ در راه آن طایفھ تنھا بلكھ تا فرزندان خد52
.كند
.و از ھمان روز شورا كردند كھ او را بكشند53
پس بعد از آن عیسی در میان یھود آشكارا راه نمی رفت بلكھ از آنجا روانھ 54

شد بھ موضعی نزدیك بیابان بھ شھری كھ افرایم نام داشت و با شاگردان خود در 
.آنجا توقف نمود

ح بھ اورشلیم 55 َ ح یھود نزدیك شد، بسیاری از بلوكات قبل از فِص َ و چون فِص
.زندآمدند تا خود را طاھر سا

چھ ":و در طلب عیسی می بودند و در ھیكل ایستاده، بھ یكدیگر می گفتند56
"گمان می برید؟ آیا برای عید نمی آید؟

اما روسای كھنھ و فریسیان حكم كرده بودند كھ اگر كسی بداند كھ كجا است 57
.اطالع دھد تا او را گرفتار سازند

{{{{}}}}
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جایی كھ ایلعازر مرده عید فِصح، عیسی بھ بیت عنیا آمدل ازپس شش روز قب1
.را از مردگان برخیزانیده بود

و برای او در آنجا شام حاضر كردند و مرتا خدمت می كرد و ایلعازر یكی از 2
.مجلسیان با او بود

آنگاه مریم رطلی از عطرِ سنبلِ خالص گرانبھا گرفتھ، پایھای عیسی را تدھین 3
.ایھای او را از مویھای خود خشكانید، چنانكھ خانھ از بوی عطر پر شدكرد و پ

پس یكی از شاگردان او یعنی یھودای اسخریوطی، پسر شمعون كھ تسلیم كننده 4
:وی بود، گفت

"برای چھ این عطر بھ سیصد دینار فروختھ نشد تا بھ فقرا داده شود؟"5
داشت، بلكھ از آنرو كھ دزد بود و و این را نھ از آنرو گفت كھ پروای فقرا می6

.خریطھ در حوالھ او و از آنچھ در آن انداختھ می شد برمی داشت
او را واگذار زیرا كھ بجھت روز تكفین من این را نگاه داشتھ ":عیسی گفت7

.است
".زیرا كھ فقرا ھمیشھ با شما می باشند، و اما من ھمھ وقت با شما نیستم8
ھود چون دانستند كھ عیسی در آنجا است آمدند، نھ برای پس جمعی كثیر از ی9

.بلكھ تا ایلعازر را نیز كھ از مردگانش برخیزانده بود ببینند،عیسی و بس
.آنگاه روسای كھنھ شورا كردند كھ ایلعازر را نیز بكشند10
.زیرا كھ بسیار از یھود بسبب او می رفتند و بھ عیسی ایمان می آوردند11
ن روز چون گروه بسیاری كھ برای عید آمده بودند، شنیدند كھ فردای آ12

عیسی بھ اورشلیم می آید،
:كردنداستقبال او بیرون آمدند و ندا میشاخھ ھای نخل را گرفتھ، بھ 13

".ھوشیعانا مبارك باد پادشاه اسرائیل كھ بھ اسم خداوند می آید"
.مكتوب استو عیسی كره االغی یافتھ، بر آن سوار شد چنانكھ 14
».ای دختر صھیون مترس، اینك پادشاه تو سوار بر كره االغی می آید«كھ 15
و شاگردانش اوالً این چیزھا را نفھمیدند، لكن چون عیسی جالل یافت، آنگاه 16

و ھمچنان با او كرده . وب استتبھ خاطر آوردند كھ این چیزھا درباره او مك
.بودند

ه، او را از ھادت دادند كھ ایلعازر را از قبر خواندو گروھی كھ با او بودند ش17
.تسمردگان برخیزانیده ا

و بجھت ھمین نیز آن گروه او را استقبال كردند، زیرا شنیده بودند كھ آن 18
.معجزه را نموده بود



نمی بینید كھ ھیچ نفع نمی برید؟ اینك تمام ":پس فریسیان بھ یكدیگر گفتند19
".ندعالم از پی او رفتھ ا

.و از آن كسانی كھ در عید بجھت عبادت آمده بودند، بعضی یونانی بودند20
:ایشان نزد فیلپس كھ از بیت صیدای جلیل بود آمدند و سوال كرده، گفتند21

".ای آقا، میخواھیم عیسی را ببینیم"
.فیلپس آمد و بھ اندریاس گفت و اندریاس و فیلپس بھ عیسی گفتند22
.ساعتی رسیده است كھ پسر انسان جالل یابد":ب ایشان گفتعیسی در جوا23
نمیرد، تنھا فتداآمین آمین بھ شما می گویم اگر دانھ گندم كھ در زمین می24

.ماند لیكن اگر بمیرد ثمر بسیار آورد
ك كند، و ھر كھ در این جھان كسی كھ جان خود را دوست دارد، آن را ھال25

.ا حیات جاودانی آن را نگاه خواھد داشتجان خود را دشمن دارد، ت
اگر كسی مرا خدمت كند، مرا پیروی بكند و جایی كھ من می باشم آنجا خادم 26

.او را حرمت خواھد داشتبود، و ھر كھ مرا خدمت كند پدرمن نیز خواھد
اآلن جان من مضطرب است و چھ بگویم؟ ای پدر مرا از این ساعت 27

.مین امر تا این ساعت رسیده املكن بجھت ھ. رستگارم كن
ناگاه صدایی از آسمان در رسید كھ جالل "!ای پدر اسم خود را جالل بده28

.دادم و باز جالل خواھم داد
و دیگران "!رعد شد":پس گروھی كھ حاضر بودند این را شنیده، گفتند29

"!فرشتھ ای با او تكلم كرد":گفتند
.دا از برای من نیامد، بلكھ بجھت شمااین ص":عیسی در جواب گفت30
.الحال داوری این جھان است واآلن رئیس این جھان بیرون افكنده می شود31
".و من اگر از زمین بلند كرده شوم، ھمھ را بھ سوی خود خواھم كشید32
.كھ می بایست بمیردو این را گفت كنایھ از آن قسم موت33
ما از تورات شنیده ایم كھ مسیح تا بھ ابد باقی ":پس ھمھ بھ او جواب دادند34

پس چگونھ تو می گویی كھ پسر انسان باید باال كشیده شود؟ كیست این . می ماند
"پسر انسان؟

پس مادامی كھ نور . اندك زمانی نور با شماست":آنگاه عیسی بدیشان گفت35
تاریكی راه ر با شماست، راه بروید تا ظلمت شما را فرو نگیرد، و كسی كھ د

.رود نمی داند بھ كجا می رودمی
عیسی ".مادامی كھ نور با شماست بھ نور ایمان آورید تا پسران نور گردید36

.چون این را بگفت، رفتھ خود را از ایشان مخفی ساخت
و با اینكھ پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود، بدو ایمان 37

.نیاوردند



ای خداوند كست كھ خبر ما را ":یا نبی گفت بھ اتمام رسدتا كالمی كھ اشع38
"!باور كرد و بازوی خداوند بھ كِھ آشكار گردید

:و از آنجھت نتواتنستند ایمان آورد، زیرا كھ اشعیا نیز گفت39
چشمان ایشان را كور كرد و دلھای ایشان را سخت ساخت تا بھ چشمان "40

".و بر نگردند تا ایشان را شفا دھمخود نبینند و بھ دلھای خود نفھمند 
.این كالم را اشعیا گفت وقتی كھ جالل او را دید و درباره او تكلم كرد41
لكن با وجود این، بسیار از سرداران نیز بدو ایمان آوردند، اما بھ سبب 42

.فریسیان اقرار نكردند كھ مبادا از كنیسھ بیرون شوند
.جالل خدا دوست می داشتندزیرا كھ جالل خلق را بیشتر از43
آنكھ بھ من ایمان آورد، نھ بھ من بلكھ بھ آنكھ ":آنگاه عیسی ندا كرده، گفت44

. مرا فرستاده است، ایمان آورده است
.فرستنده مرا دیده است،و كسی كھ مرا دیده45
.من نوری در جھان آمدم تا ھر كھ بھ من ایمان آورد در ظلمت نماند46
ی كالم مرا شنید و ایمان نیاورد، من بر او داوری نمی كنم زیرا كھ و اگر كس47

.نیامده ام تا جھان را داوری كنم بلكھ تا جھان را نجات بخشم
ھر كھ مرا حقیر شمارد و كالم مرا قبول نكند، كسی ھست كھ درحق او 48

.داوری كند، ھمان كالمی كھ گفتم در روز بازپسین بر او داوری خواھد كرد
زآنرو كھ من از خود نگفتم، لكن پدری كھ مرا فرستاد بھ من فرمان داد كھ 49

.چھ بگویم و بھ چھ چیز تكلم كنم
پس آنچھ من می گویم چنانكھ . و می دانم كھ فرمان او حیات جاودانی است50

."پدر بھ من گفتھ است، تكلم می كنم

{{{{}}}}
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ی دانست كھ ساعت او رسیده است تا از این چون عیسو قبل از عید فِصح1
جھان بھ جانب پدر برود، خاصان خود را كھ در این جھان محبت می نمود، 

.ایشان را تا بھ آخر محبت نمود
و چون شام می خوردند و ابلیس بیش از آن در دل یھودا پسر شمعون 2

.اسخریوطی نھاده بود كھ او را تسلیم كند
نست كھ پدر ھمھ چیز را بھ دست او داده است و از نزد عیسی با اینكھ می دا3

خدا آمده و بھ جانب خدا می رود
.از شام برخاست و جامھ خود را بیرون كرد و دستمالی گرفتھ، بھ كمر بست4
پس آب در لگن ریختھ، شروع كرد بھ شستن پایھای شاگردان و خشكانیدن آنھا 5

.با دستمالی كھ بر كمر داشت
ای آقا تو پایھای مرا ":ھ شمعون پطرس رسید، او بھ وی گفتپس چون ب6
"شویی؟می
آنچھ من می كنم اآلن تو نمی دانی، لكن بعد ":عیسی در جواب وی گفت7

".خواھی فھمید
عیسی او را جواب ".پایھای مرا ھرگز نخواھی شست":پطرس بھ او گفت8

".اگر تو را نشویم تو را من نصیبی نیست":داد
ای آقا نھ پایھای مرا و بس، بلكھ دستھا و سر مرا ":ون پطرس بدو گفتشمع9

".نیز
كسی كھ غسل یافت محتاج نیست مگر بھ شستن پایھا، بلكھ ":عیسی بدو گفت10

".و شما پاك ھستید لكن نھ ھمھ. تمام او پاك است
ھمگی شما پاك ود را می دانست و از این جھت گفتزیرا كھ تسلیم كننده خ11

.یستیدن
خت خود را گرفتھ، باز بنشست و بدیشان رو چون پایھای ایشان را شست، 12

آیا فھمیدید آنچھ بھ شما كردم؟":گفت
.شما مرا استاد و آقا می خوانید و خوب می گویید زیرا كھ چنین ھستم13
پس اگر من كھ آقا و معلم ھستم، پایھای شما را شستم، بر شما نیز واجب 14

.ھای یكدیگر را بشوییداست كھ پای
.زیرا بھ شما نمونھ ای دادم تا چنانكھ من با شما كردم، شما نیز بكنید15
آمین آمین بھ شما می گویم غالم بزرگتر از آقای خود نیست و نھ رسول از 16

.فرستنده خود
.ھرگاه این را دانستید، خوشابحال شما اگر آن را بھ عمل آرید17



می شناسم، لیكن تا می گویم، من آنانی را كھ برگزیده ام درباره جمیع شما ن18
آنكھ با من نان می خورد، پاشنھ خود را بر من بلند كرده «.كتاب تمام شود

».است
اآلن قبل از وقوع بھ شما می گویم تا زمانی كھ واقع شود باور كنید كھ من 19

.ھستم
كھ می فرستم، مرا قبول آمین آمین بھ شما می گویم ھر كھ قبول كند كسی را 20

".كرده، و آنكھ مرا قبول كند، فرستنده مرا قبول كرده باشد
: چون عیسی این را گفت، در روح مضطرب گشت و شھادت داده، گفت21

".آمین آمین بھ شما می گویم كھ یكی از شما مرا تسلیم خواھد كرد"
ھ این را درباره پس شاگردان بھ یكدیگر نگاه می كردند و حیران می بودند ك22

.كھ می گوید
و یكی از شاگردان او بود كھ بھ سینھ عیسی تكیھ می زد وعیسی او را 23

.محبت می نمود
.شمعون پطرس بدو اشاره كرد كھ بپرسد درباره كھ این را گفت24
"خداوندا كدام است؟":پس او در آغوش عیسی افتاده، بدو گفت25
پس لقمھ ".ن لقمھ را فرو برده، بدو می دھمآن است كھ م":عیسی جواب داد26

.را فرو برده، بھ یھودای اسخریوطی پسر شمعون داد
آنچھ ":آنگاه عیسی وی را گفت. بعد از لقمھ، شیطان در او داخل گشت27
".كنی، بھ زودی بكنمی

.اما این سخن را احدی از مجلسیان نفھمید كھ برای چھ بدو گفت28
بردند كھ چون خریطھ نزد یھودا بود، عیسی وی را زیرا كھ بعضی گمان29

.فرمود تا مایحتاج عید را بخرد یا آنكھ چیزی بھ فقرا بدھد
.پس او لقمھ را گرفتھ ، در ساعت بیرون رفت و شب بود30
اآلن پسر انسان جالل یافت و خدا در او ":چون بیرون رفت عیسی گفت31

.جالل یافت
افت، ھرآینھ خدا او را در خود جالل خواھد داد و بھ و اگر خدا در او جالل ی32

.زودی او را جالل خواھد داد
ای فرزندان، اندك زمانی دیگر با شما ھستم و مرا طلب خواھید كرد و 33

ھمچنان كھ بھ یھود گفتم جایی كھ می روم شما نمی توانید آمد، اآلن نیز بھ شما 
.می گویم

كدیگر را محبت نمایید، چنانكھ من شما را بھ شما حكمی تازه می دھم كھ ی34
.محبت نمودم تا شما نیز یكدیگر را محبت نمایید

بھ ھمین ھمھ خواھند فھمید كھ شاگردان من ھستید اگر محبت یكدیگر را 35
".داشتھ باشید



:عیسی جواب داد"ای آقا كجا می روی؟":شمعون پطرس بھ وی گفت36
ی از عقب من بیایی و لكن در آخر از عقب من جایی كھ می روم، اآلن نمی توان"

".خواھی آمد
چھ اآلن نتوانم از عقب تو بیایم؟ جان خود را یای آقا برا":پطرس بدو گفت37

".در راه تو خواھم نھاد
آیا جان خود را در راه من می نھی؟ آمین آمین بھ ":عیسی بھ او جواب داد38

".ده باشی، خروس بانگ نخواھد زدتو می گویم تا سھ مرتبھ مرا انكار نكر

{{{{}}}}
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.بھ خدا ایمان آورید بھ من نیز ایمان آورید! دل شما مضطرب نشود"1
می روم تا برای شما . ال بھ شما می گفتمادر خانھ پدر من منزل بسیار است و2

مكانی حاضر كنم
آیم و شما را برداشتھ با و اگر بروم و از برای شما مكانی حاضر كنم، باز می 3

.خود خواھم برد تا جایی كھ من می باشم شما نیز باشید
".و جایی كھ من می روم می دانید و راه را می دانید4
ای آقا نمی دانیم كجا می روی پس چگونھ راه را توانیم ":توما بدو گفت5

"دانست؟
د پدر جز بھ ھیچ كس نز. من راه و راستی و حیات ھستم":عیسی بدو گفت6

.وسیلھ من نمی آید
و بعد از این او را می شناسید و پدر مرا نیز میشناختید آگر مرا می شناختید7

".او را دیده اید
".ای آقا پدر را بھ ما نشان ده كھ ما را كافی است":فیلیپس بھ وی گفت8



ختھ ای؟ در این مدت با شما بوده ام، آیا مرا نشناای فیلیپس":عیسی بدو گفت9
پس چگونھ تو می گویی پدر را بھ ما نشان . كسی كھ مرا دید، پدر را دیده است

ده؟
آیا باور نمی كنی كھ من در پدر ھستم و پدر در من است؟ سخنھایی كھ من 10

بھ شما می گویم از خود نمی گویم، لكن پدری كھ در من ساكن است، او این 
.اعمال را می كند

اال مرا بھ سبب آن است ومن در پدر ھستم و پدر در منمرا تصدیق كنید كھ11
.اعمال تصدیق كنید

كنم ایمان آرد، كارھایی را كھ من میآمین آمین بھ شما می گویم ھر كھ بھ من12
واھد كرد، زیرا كھ من نزد پدر او نیز خواھد كرد و بزرگتر از اینھا نیز خ

.روممی
د بجا خواھم آورد تا پدر در پسر كنیلاو ھر چیزی را كھ بھ اسم من سو13

.جالل یابد
.اگر چیزی بھ اسم من طلب كنید من آن را بجا خواھم آورد14
.اگر مرا دوست دارید، احكام مرا نگاه دارید15
و من از پدر سوال می كنم و تسلی دھنده ای دیگر بھ شما عطا خواھد كرد 16

تا ھمیشھ با شما بماند
ھان نمی تواند او را قبول كند زیرا كھ او را نمی بیند یعنی روح راستی كھ ج17

و نمی شناسد و اما شما او را می شناسید، زیرا كھ با شما می ماند و در شما 
.خواھد بود

.شما را یتیم نمی گذارم نزد شما می آیم18
بعد از اندك زمانی جھان دیگر مرا نمی بیند و اما شما مرا می بینید و از این 19

.ھ من زنده ام، شما ھم خواھید زیستجھت ك
و در آن روز شما خواھید دانست كھ من در پدر ھستم و شما در من و من در 20
.شما
آن است كھ مرا محبت می نماید، حكام مرا دارد و آنھا را حفظ كندھر كھ ا21

و آنكھ مرا محبت می نماید، پدر من او را محبت خواھد نمود و من او را محبت 
".م نمود و خود را بھ او ظاھر خواھم ساختخواھ

ای آقا چگونھ می خواھی خود را ":یھودا، نھ آن اسخریوطی، بھ وی گفت22
"بھ ما بنمایی و نھ بر جھان؟

كالم مرا نگاه خواھد اگر كسی مرا محبت نماید،":عیسی در جواب او گفت23
زد وی مسكن خواھیم م او را محبت خواھد نمود و بھ سوی او آمده نداشت و پدر

.گرفت



د از یو آنكھ مرا محبت نماید، كالم مرا حفظ نمی كند، و كالمی كھ می شنو24
.من نیست بلكھ از پدری است كھ مرا فرستاد

.این سخنان را بھ شما گفتم وقتی كھ با شما بودم25
لكن تسلی دھنده یعنی روح القدس كھ پدر او را بھ اسم من می فرستد، او 26
.چیز را بھ شما تعلیم خواھد داد و آنچھ بھ شما گفتم بھ یاد شما خواھد آوردھمھ
نھ چنانكھ . سالمتی برای شما می گذارم، سالمتی خود را بھ شما می دھم27

.دل شما مضطرب و ھراسان نباشد. جھان می دھد، من بھ شما می دھم
اگر مرا محبت .نزد شما می آیمو مده اید كھ من بھ شما گفتم می روشنی28
نمودید، خوشحال می گشتید كھ گفتم نزد پدر می روم، زیرا كھ پدر بزرگتر از می

.من است
.و اآلن قبل از وقوع بھ شما گفتم تا وقتی كھ واقع گردد ایمان آورید29
این جھان می آید و در با شما نخواھم گفت، زیرا كھ رئیسبعد از این بسیار 30

.من چیزی ندارد
حكم كرد ن تا جھان بداند كھ پدر را محبت می نمایم، چنانكھ پدر بھ منلیك31

".د از اینجا برویمبرخیزی. ھمانطور می كنم

{{{{}}}}
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.من تاك حقیقی ھستم و پدر من باغبان است"1
ھر شاخھ ای درمن كھ میوه نیاورد، آن را دور می سازد و ھر چھ میوه آرد 2

.كند تا بیشتر میوه آوردآن را پاك می 
.الحال شما بھ سبب كالمی كھ بھ شما گفتھ ایم پاك ھستید3
ھمچنانكھ شاخھ از خود نمی تواند میوه آورد اگر . بمانید و من در شمادر من4

.نماند، ھمچنین شما نیز اگر در من نمانیددر تاك



او، میوه بسیار آنكھ در من می ماند و من در . من تاك ھستم و شما شاخھ ھا5
.می آورد زیرا كھ جدا از من ھیچ نمی توانید كرد

اگر كسی در من نماند، مثل شاخھ بیرون انداختھ می شود و می خشكد و آنھا 6
.را جمع كرده، در آتش می اندازند و سوختھ می شود

اگر در من بمانید و كالم من در شما بماند، آنچھ خواھید بطلبید كھ برای شما 7
.د شدخواھ

.كار می شود بھ اینكھ میوه بسیار بیاورید و شاگرد من بشویدجالل پدر من آش8
ھمچنانكھ پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من 9

.بمانید
اگر احكام مرا نگاه دارید، در محبت من خواھید ماند، چنانكھ من احكام پدر 10

.ت او می مانمخود را نگاه داشتھ ام و در محب
.این را بھ شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما كامل گردد11
این است حكم من كھ یكدیگر را محبت نمایید، ھمچنان كھ شما را محبت 12

.نمودم
.كسی محبتِ بزرگتر از این ندارد كھ جان خود را بجھت دوستان خود بدھد13
.شما حكم می كنم بجا آریداگر آنچھ بھ. شما دوست من ھستید14
دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا كھ بنده آنچھ آقایش می كند نمی داند، لكن 15

.شما را دوست خوانده ام زیرا كھ ھر چھ از پدر شنیده ام بھ شما بیان كردم
ر كردم تا شما 16 شما مرا بر نگزیدید، بلكھ من شما را برگزیدم و شما را مقرَ

آورید و میوه شما بماند، تا ھر چھ از پدر بھ اسم من طلب كنید بھ بروید و میوه
.شما عطا كند

.بھ این چیزھا شما را حكم می كنم تا یكدیگر را محبت نمایید17
.اگر جھان شما را دشمن دارد، بدانید كھ بیشتر از شما مرا دشمن داشتھ است18
ت می داشت لكن چونكھ اگر از جھان می بودید، جھان خاصان خود را دوس19

از جھان نیستید بلكھ من شما را از جھان برگزیده ام، از این سبب جھان با شما 
.دشمنی می كند

. غالم بزرگتر از آقای خود نیست. بھ خاطر آرید كالمی را كھ بھ شما گفتم20
اگر مرا زحمت دادند، شما را نیز زحمت خواھند داد، اگر كالم مرا نگاه داشتید، 

.شما را ھم نگاه خواھند داشتكالم
لكن بجھت اسم من جمیع این كارھا را بھ شما خواھند كرد زیرا كھ فرستنده 21

.مرا نمی شناسند
اگر نیامده بودم و بھ ایشان تكلم نكرده، گناه نمی داشتند، و اما اآلن عذری 22

.برای گناه خود ندارند
.دھر كھ مرا دشمن دارد پدر مرا نیز دشمن دار23



ِ ایشان كارھایی نكرده بودم كھ غیر از من كسی ھرگز نكرده 24 و اگر در میان
.ولیكن اكنون دیدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نیز. بود، گناه نمی داشتند

بلكھ تا تمام شود كالمی كھ در شریعت ایشان مكتوب است كھ مرا بی سبب 25
.دشمن داشتند

فرستم آید، یعنی را از جانب پدر نزد شما میكھ اولیكن چون تسلی دھنده 26
.روح راستی كھ از پدر صادر می گردد، او بر من شھادت خواھد داد

."و شما نیز شھادت خواھید داد زیرا كھ از ابتدا با من بوده اید27

{{{{}}}}
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.این را بھ شما گفتم تا لغزش نخورید"1
ھند نمود، بلكھ ساعتی می آید كھ ھر كھ شما را شما را از كنایس بیرون خوا2

.بكشد، گمان برد كھ خدا را خدمت می كند
.و این كارھا را با شما خواھند كرد، بجھت آنكھ نھ پدر را شناختھ اند و نھ مرا3
لیكن این را بھ شما گفتم تا وقتی كھ ساعت آید بھ خاطر آورید كھ من بھ شما 4

.شما نگفتم، زیرا كھ با شما بودمگفتم و این را از اول بھ 
از شما از من نمی پرسد بھ كجا اما اآلن نزد فرستنده خود می روم و كسی 5
.رویمی
.و لیكن چون این را بھ شما گفتم، دل شما از غم پر شده است6
و من بھ شما راست می گویم كھ رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم 7

.اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم. نخواھد آمدتسلی دھنده نزد شما 
.و چون او آید، جھان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواھد نمود8
.اما بر گناه زیرا كھ بھ من ایمان نمی آورند9



و اما بر عدالت، از آن سبب كھ نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواھید 10
.دید
.آنرو كھ بر رئیس این جھان حكم شده استو اما بر داوری، از 11
ل "12 و بسیاری چیزھای دیگر نیز دارم بھ شما بگویم، لكن اآلن طاقت تحمَ

.آنھا را ندارید
جمیع راستی ھدایت خواھد بھ و لیكن چون او یعنی روح راستی آید، شما را 13

د گفت و بلكھ بھ آنچھ شنیده است سخن خواھكرد زیرا كھ از خود تكلم نمی كند
.از امور آینده بھ شما خبر خواھد داد

او مرا جالل خواھد داد زیرا كھ از آنچھ آنِ من است خواھد گرفت و بھ شما 14
.خبر خواھد داد

ِ پدر است، از آنِ من است15 از این جھت گفتم كھ از آنچھ آنِ من . ھر چھ از آن
.است، می گیرد وبھ شما خبر خواھد داد

مرا نخواھید دید و بعد از اندكی باز مرا خواھید دید زیرا كھ بعد از اندكی16
".نزد پدر می روم

چھ چیز است اینكھ بھ ما ":آنگاه بعضی از شاگردانش بھ یكدیگر گفتند17
گوید كھ اندكی مرا نخواھید دید و بعد از اندكی باز مرا خواھید دید و زیرا كھ می

"نزد پدر می روم؟
".است این اندكی كھ می گوید؟ نمی دانیم چھ می گویدچھ چیز":پس گفتند18
آیا در ":عیسی چون دانست كھ می خواھند از او سوال كنند، بدیشان گفت19

میان خود از این سوال می كنید كھ گفتم اندكی دیگر مرا نخواھید دید پس بعد از 
اندكی باز مرا خواھید دید؟

ھ و زاری خواھید كرد و جھان شادی آمین آمین بھ شما می گویم كھ شما گری20
.شما محزون می شوید لكن حزن شما بھ خوشی مبدَل خواھد شد. خواھد نمود

زن در حین زاییدن محزون می شود، زیرا كھ ساعت او رسیده است و لیكن 21
زحمت را دیگر یاد نمی آورد بھ سبب خوشی از اینكھ چون طفل را زایید، آن
.تانسانی در جھان تولد یاف

پس شما ھمچنین اآلن محزون می باشید، لكن باز شما را خواھم دید و دل 22
.شما خوش خواھد گشت و ھیچ كس آن خوشی را از شما نخواھد گرفت

آمین آمین بھ شما می گویم . و در آن روز چیزی از من سوال نخواھید كرد23
.كھ ھر آنچھ از پدر بھ اسم من طلب كنید، بھ شما عطا خواھد كرد

تاكنون بھ اسم من چیزی طلب نكردید، بطلبید تا بیابید و خوشی شما كامل 24
.گردد
كن ساعتی می آید كھ دیگر بھ مثلھا بھ یاین چیزھا را بھ مثلھا بھ شما گفتم، ل25

.شما حرف نمی زنم بلكھ از پدر بھ شما آشكارا خبر خواھم داد



ا نمی گویم كھ من بجھت در آن روز بھ اسم من طلب خواھید كرد و بھ شم26
شما از پدر سوال می كنم،

زیرا خودِ پدر شما را دوست می دارد، چونكھ شما مرا دوست داشتید و 27
.ایمان آوردید كھ من از نزد خدا بیرون آمدم

از نزد پدر بیرون آمدم و در جھان وارد شدم، و باز جھان را گذارده، نزد 28
".پدر می روم

.یگویھان اكنون عالنیھ سخن می گویی و ھیچ مثل نمی":تندشاگردانش بدو گف29
. اآلن دانستیم كھ ھمھ چیز را می دانی و الزم نیست كھ كسی از تو بپرسد30

".بدین جھت باور می كنیم كھ از خدا بیرون آمدی
آیا اآلن باور می كنید؟":عیسی بھ ایشان جوابداد31
ق خواھید شد ھر یكی بھ نزد اینك ساعتی می آید بلكھ اآلن آمده 32 است كھ متفرَ

.لیكن تنھا نیستم زیرا كھ پدر با من است. خاصان خود و مرا تنھا خواھید گذارد
در جھان برای . بدین چیزھا بھ شما تكلم كردم تا در من سالمتی داشتھ باشید33

".امخاطر جمع دارید زیرا كھ من بر جھان غالب شده و لكن . شما زحمت خواھد شد

{{{{}}}}
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: عیسی چون این را گفت، چشمان خود را بھ طرف آسمان بلند كرده، گفت1
پسر خود را جالل بده تا پسرت نیز تو را جالل . ای پدر ساعت رسیده است"

.دھد
قدرت داده ای تا ھر چھ بدو داده ای بھ آنھا ھمچنان كھ او را بر ھر بشری 2

.حیات جاودانی بخشد
حیات جاودانی این است كھ تو را خدای واحدِ حقیقی و عیسی مسیح را كھ و 3

.فرستادی بشناسند



من بر روی زمین تو را جالل دادم و كاری را كھ بھ من سپردی تا بكنم، بھ 4
.كمال رسانیدم

و اآلن تو ای پدر مرا نزد خود جالل ده، بھ ھمان جاللی كھ قبل از آفرینش 5
.جھان نزد تو داشتم

از آنِ . اسم تو را بھ آن مردمانی كھ از جھان بھ من عطا كردی ظاھر ساختم6
.تو را نگاه داشتندتو بودند و ایشان را بھ من دادی و كالم

.و اآلن دانستند آنچھ بھ من داده ای از نزد تو می باشد7
زیرا كالمی را كھ بھ من سپردی، بدیشان سپردم و ایشان قبول كردند و از 8

.یقین دانستند كھ از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردند كھ تو مرا فرستادیروی
من بجھت اینھا سوال می كنم وبرای جھان سوال نمی كنم، بلكھ از برای 9

.كسانی كھ بھ من داده ای، زیرا كھ از آنِ تو می باشند
من است و و آنچھ از آنِ من است از آنِ تو است و آنچھ از آنِ تو است از آنِ 10

.در آنھا جالل یافتھ ام
ای . بعد از این در جھان نیستم اما اینھا در جھان ھستند و من نزد تو می آیم11

پدر قدوس اینھا را كھ بھ من داده ای، بھ اسم خود نگاه دار تا یكی باشند چنانكھ 
.ما ھستیم

داشتم، و ھر مادامی كھ با ایشان در جھان بودم، من ایشان را بھ اسم تو نگاه 12
كس را كھ بھ من داده ای حفظ نمودم كھ یكی از ایشان ھالك نشد، مگر پسرِ 

.ھالكت تا كتاب تمام شود
و اما اآلن نزد تو می آیم و این را در جھان می گویم تا خوشی مرا در خود 13

.كامل داشتھ باشند
كھ از جھان من كالم تو را بھ ایشان دادم و جھان ایشان را دشمن داشت زیرا 14

.من نیز از جھان نیستمنیستند، ھمچنان كھ
خواھش نمی كنم كھ ایشان را از جھان ببری، بلكھ تا ایشان را از شریر نگاه 15

.داری
.ایشان از جھان نیستند چنانكھ من از جھان نمی باشم16
.كالم تو راستی است. ایشان را بھ راستی خود تقدیس نما17
.جھان فرستادی، من نیز ایشان را در جھان فرستادمھمچنان كھ مرا در18
و بجھت ایشان من خود را تقدیس می كنم تا ایشان نیز در راستی، تقدیس 19

.كرده شوند

رای اینھا فقط سوال می كنم، بلكھ برای آنھا نیز كھ بھ وسیلھ كالم بو نھ 20
.ایشان بھ من ایمان خواھند آورد



كھ تو ای پدر، در من ھستی و من در تو، تا ایشان نیز تا ھمھ یك گردند چنان21
در ما یك باشند تا جھان ایمان آرد كھ تو مرا فرستادی

و من جاللی را كھ بھ من دادی بھ ایشان دادم تا یك باشند چنانكھ ما یك 22
.ھستیم

من در ایشان و تو در من، تا در یكی كامل گردند و تا جھان بداند كھ تو مرا 23
.ن را محبت نمودی چنانكھ مرا محبت نمودیاشتادی و ایفرس
ای با من باشند در جایی كھ من ای پدر می خواھم آنانی كھ بھ من داده 24
باشم تا جالل مرا كھ بھ من داده ای ببینند، زیرا كھ مرا پیش از بنای جھان می

.محبت نمودی
تم، و اینھا شناختھ اند ای پدر عادل، جھان تو را نشناخت، اما من تو را شناخ25

.كھ تو مرا فرستادی
و اسم تو را بھ ایشان شناسانیدم و خواھم شناسانید تا آن محبتی كھ بھ من 26

".نموده ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم

{{{{}}}}
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چون عیسی این را بگفت، با شاگردان خود بھ آن طرف وادی قِدًرون 1
.كھ با شاگردان خود بھ آن در آمدرفت و در آنجا باغی بود

و یھودا كھ تسلیم كننده وی بود، آن موضع را می دانست، چونكھ عیسی در 2
.آنجا با شاگردان خود بارھا انجمن می نمود

مان از نزد روسای كھنھ و فریسیان برداشتھ، با دپس یھودا لشكریان و خا3
.چراغھا و مشعلھا و اسلحھ بھ آنجا آمد

سی با اینكھ آگاه بود از آنچھ می بایست بر او واقع شود، بیرون آمده، آنگاه عی4
"كھ را می طلبید؟":بھ ایشان گفت

و "!من ھستم":عیسی بدیشان گفت"!عیسی ناصری را":بھ او جواب دادند5
.یھودا كھ تسلیم كننده او بود نیز با ایشان ایستاده بود



.ھ، بر زمین افتادندبرگشت"من ھستم،":پس چون بدیشان گفت6
"!عیسی ناصری را":گفتند"كھ را می طلبید؟":او باز از ایشان سوال كرد7
پس اگر مرا می خواھید، اینھا را ! بھ شما گفتم من ھستم":عیسی جواب داد8

"!بگذارید بروند
از آنانی كھ بھ من داده ای یكی را گُم «تا آن سخنی كھ گفتھ بود تمام گردد كھ 9
».رده امنك

آنگاه شمعون پطرس شمشیری را كھ داشت كشیده، بھ غالم رئیس كھنھ كھ 10
.ملوك نام داشت زده، گوش راستش را برید

آیا جامی را كھ پدر بھ ! شمشیر خود را غالف كن":عیسی بھ پطرس گفت11
"من داده است ننوشم؟

ِ یھود، عیسی را گرفتھ،12 .او را بستندآنگاه سربازان و سرتیبان و خادمان
.بود، آوردندقیافا كھ در ھمان سال رئیس كھنھو اول او را نزد حنا، پدر زن13
بھتر است یك شخص در و قیافا ھمان بود كھ بھ یھودا اشاره كرده بود كھ 14

.راه قوم بمیرد
اما شمعون پطرس و شاگردی دیگر از عقب عیسی روانھ شدند، و چون آن 15

.كھنھ معروف بود، با عیسی داخل خانھ رئیس كھنھ شدشاگرد نزد رئیس
پس آن شاگرد دیگر كھ آشنای رئیس كھنھ . اما پطرس بیرونِ در ایستاده بود16

.بود، بیرون آمده، با دربان گفتگو كرد و پطرس را بھ اندرون برد
آیا تو نیز از شاگردان این ":آنگاه آن كنیزی كھ دربان بود، بھ پطرس گفت17

"!نیستم":گفت"نیستی؟شخص
ام آتش افروختھ، ایستاده بودند و خود را گرم می كردند چون 18 و غالمان و خدَ

.كھ ھوا سرد بود، و پطرس نیز با ایشان خود را گرم می كرد
.پس رئیس كھنھ از عیسی درباره شاگردان و تعلیم او پرسید19
خن گفتھ ام، من ھر وقت من بھ جھان آشكارا س"عیسی بھ او جواب داد كھ 20

دادم ان پیوستھ جمع می شدند، تعلیم میدر كنیسھ و در ھیكل، جایی كھ ھمھ یھودی
!و در خفا چیزی نگفتھ ام

چرا از من سوال می كنی؟ از كسانی كھ شنیده اند بپرس كھ چھ چیز بدیشان 21
"!اینك ایشان می دانند آنچھ من گفتم! گفتم
خادمان كھ در آنجا ایستاده بود، طپانچھ بر زاو چون این را گفت، یكی 22

"آیا بھ رئیس كھنھ چنین جواب می دھی؟":عیسی زده گفت
اگر بد گفتم، بھ بدی شھادت ده، و اگر خوب، برای ":عیسی بدو جواب داد23

"چھ مرا می زنی؟
.پس حنا او را بستھ، بھ نزد قیافا رئیس كھنھ فرستاد24



آیا تو ":بعضی بدو گفتند. ه، خود را گرم می كردو شمعون پطرس ایستاد25
"!نیستم":او انكار كرده گفت"نیز از شاگردان او نیستی؟

پس یكی از غالمان رئیس كھنھ كھ از خویشان آن كس بود كھ پطرس 26
"مگر من تو را با او در باغ ندیدم؟":گوشش را بریده بود، گفت

.س بانگ زدپطرس باز انكار كرد كھ در حال خرو27
بعد عیسی را نزد قیافا بھ دیوانخانھ آوردند و صبح بود و ایشان داخل 28

.دیوانخانھ نشدند مبادا نجس بشوند بلكھ تا فِصح را بخورند
چھ دعوی بر این شخص ":پس پیالطس بھ نزد ایشان بیرون آمده، گفت29

"دارید؟
".تسلیم نمی كردیماگر او بدكار نمی بود، بھ تو":در جواب او گفتند30
شما او را بگیرید و موافق شریعت خود بر او حكم ":پیالطس بدیشان گفت31

".بر ما جایز نیست كھ كسی را بكشیم":یھودیان بھ وی گفتند".نمایید
.تا قول عیسی تمام گردد كھ گفتھ بود، اشاره بھ آن قسم موت كھ باید بمیرد32
آیا تو ":ھ شد و عیسی را طلییده، بھ او گفتپس پیالطس باز داخل دیوانخان33

"پادشاه یھود ھستی؟
آیا تو این را از خود می گویی یا دیگران درباره ":عیسی بھ او جواب داد34

"من بھ تو گفتند؟
مگر من یھود ھستم؟ امت تو و روسای كھنھ تو را بھ ":پیالطس جواب داد35

"چھ كرده ای؟. من تسلیم كردند
اگر پادشاھی من از . پادشاھی من از این جھان نیست":اب داد كھعیسی جو36

ام من جنگ می كردند تا بھ یھود تسلیم نشوم لیكن اكنون . این جھان می بود، خدَ
".پادشاھی من از این جھان نیست

گویی تو می":عیسی جواب داد"مگر تو پادشاه ھستی؟":پیالطس بھ او گفت37
ن جھت من متولد شدم و بجھت این در جھان آمدم تا بھ از ای. كھ من پادشاه ھستم

".راستی شھادت دھم، ھر كھ از راستی است سخن مرا می شنود
و چون این را بگفت، باز بھ نزد "راستی چیست؟":پیالطس بھ او گفت38

.من در این شخص ھیچ عیبی نیافتم":یھودیان بیرون شده، بھ ایشان گفت
پس آیا . كھ در عید فِصح بجھت شما یك نفر آزاد كنمو قانون شما این است 39

"می خواھید بجھت شما پادشاه یھود را آزاد كنم؟
.ابا دزد بودنو بر".بَا راارناو را نی بلكھ ب":باز ھمھ فریاد برآورده، گفتند40

{{{{}}}}
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.پس پیالطس عیسی را گرفتھ، تازیانھ زد1
سرش گذاردند و جامھ ارغوانی بدو و لشكریان تاجی از خار بافتھ بر2

.پوشانیدند
.و طپانچھ بدو می زدند"!سالم ای پادشاه یھود":و می گفتند3
اینك او را نزد شما بیرون ":باز پیالطس بیرون آمده، بھ ایشان گفت4

".آوردم تا بدانید كھ در او ھیچ عیبی نیافتم
پیالطس . ون آمدآنگاه عیسی با تاجی از خار و لباس ارغوانی بیر5

".اینك آن انسان":بدیشان گفت
ام او را دیدند، فریاد برآورده، گفتند6 :و چون روسای كھنھ و خدَ
شما او ":پیالطس بدیشان گفت"!صلیبش كن! صلیبش كن! مصلوبش كن"

".را گرفتھ، مصلوبش سازید زیرا كھ من در او عیبی نیافتم
تی داریم و موافق شریعت ما واجب ما شریعیھودیان بدو جواب داند كھ 7

.است كھ بمیرد زیرا خود را پسر خدا ساختھ است
.پس چون پیالطس این را شنید، خوف بر او زیاده مستولی گشت8
اما عیسی بدو "تو از كجایی؟":باز داخل دیوانخانھ شده، بھ عیسی گفت9

.ھیچ جواب نداد
ی؟ نمیدانی كھ قدرت دارم آیا بھ من سخن نمی گوی":پیالطس بدو گفت10

"تو را صلیب كنم و قدرت دارم آزادت نمایم؟
ھیچ قدرت بر من نمی داشتی اگر از باال بھ تو داده ":عیسی جواب داد11

و از این جھت آن كس كھ مرا بھ تو تسلیم كرد، گناه بزرگتر . نمی شد
".دارد
دیان فریاد و از آن وقت پیالطس خواست او را آزاد نماید، لیكن یھو12

. اگر این شخص را رھا كنی، دوست قیصر نیستیبرآورده، می گفتند كھ 
.ھر كھ خود را پادشاه سازد، بر خالف قیصر سخن گوید

پس چون پیالطس این را شنید، عیسی را بیرون آورده، بر مسند 13
.حكومت، در موضعی كھ بھ بالط و بھ عبرانی جبَاتا گفتھ می شد، نشست

:پس بھ یھودیان گفت. تھیھ فِصح و قریب بھ ساعت ششم بودو وقت14
".اینك پادشاه شما"



پیالطس بھ "!صلیبش كن! او را بردار، بردار":ایشان فریاد زدند15
روسای كھنھ جواب دادند "آیا پادشاه شما را مصلوب كنم؟":ایشان گفت

!غیر از قیصر پادشاھی نداریمكھ 
پس عیسی را گرفتھ . تسلیم كرد تا مصلوب شودآنگاه او را بدیشان16

.بردند
و صلیب خود را برداشتھ، بیرون رفت بھ موضعی كھ بھ جمجمھ 17

.مسمی بود و بھ عبرانی آن را جلجتا می گفتند
او را در آنجا صلیب نمودند و دو نفر دیگر را از این طرف و آن 18

.طرف و عیسی را در میان
ھ ای نوشتھ، بر صلیب گذاردند، و نوشتھ این و پیالطس تقصیر نام19
».عیسی ناصری پادشاه یھود«: بود
و این تقصیر نامھ را بسیاری از یھود خواندند، زیرا آن مكانی كھ 20

عیسی را صلیب كردند، نزدیك شھر بود و آن را بھ زبان عبرانی و 
.یونانی و التینی نوشتھ بودند

منویس پادشاه یھود، بلكھ كھ ":گفتندپس روسای كھنھ یھود بھ پیالطس21
".او گفت منم پادشاه یھود

".آنچھ نوشتم، نوشتم":پیالطس جواب داد22
پس لشكریان چون عیسی را صلیب كردند،جامھ ھای او را برداشتھ، 23

چھار قسمت كردند، ھر سپاھی را یك قسمت، و پیراھن را نیز، اما 
.اال بافتھ شده بودپیراھن درز نداشت، بلكھ تماماً از ب

این را پاره نكنیم بلكھ قرعھ بر آن بیندازیم تا از ":پس بھ یكدیگر گفتند24
در میان خود جامھ ھای ":تا تمام گردد كتاب كھ می گوید".آنِ كھ شود

.پس لشكریان چنین كردند".مرا تقسیم كردند و بر لباس من قرعھ افكندند
واھر مادرش، مریم زن كلوپا و و پای صلیب عیسی ، مادر او و خ25

.مریم مجدلیھ ایستاده بودند
چون عیسی مادر خود را با آن شاگردی كھ دوست میداشت ایستاده 26

".ای زن، اینك پسر تو":دید، بھ مادر خود گفت
او دو در ھمان ساعت آن شاگر".اینك مادر تو":و بھ آن شاگرد گفت27

.را بھ خانھ خود برد

عیسی دید كھ ھمھ چیز بھ انجام رسیده است تا كتاب تمام و بعد چون28
".تشنھ ام":شود، گفت

پس اسفنجی را از سركھ پر . و در آنجا ظرفی پر از سركھ گذارده بود29
.ساختھ، و بر زوفا گذارده نزدیك دھان او بردند



و سر خود را پایین ".تمام شد":چون عیسی سركھ را گرفت، گفت30
.دادآورده، جان ب

پس یھودیان تا بدنھا در روز سبت بر صلیب نماند، چونكھ روز تھیھ 31
بود و آن سبت، روز بزرگ بود، از پیالطس درخواست كردند كھ ساق 

.پایھای ایشان را بشكنند و پایین بیاورند
آنگاه لشكریان آمدند وساقھای آن اول و دیگری را كھ با او صلیب شده 32

.بودند، شكستند
چون نزد عیسی آمدند و دیدند كھ پیش از آن مرده است، ساقھای او اما33

.را نشكستند
در آن ساعت خون و كن یكی از لشكران بھ پھلوی او نیزه ای زد كھیل34

.آب بیرون آمد
و آن كسی كھ دید شھادت داد و شھادت او راست است و او می داند 35

.كھ راست می گوید تا شما نیز ایمان آورید
استخوانی از او ":یرا كھ این واقع شد تا كتاب تمام شود كھ می گویدز36

".شكستھ نخواھد شد
آن كسی را كھ نیزه زدند خواھند ":و باز كتاب دیگر می گوید37

".نگریست
و بعد از این، یوسف كھ از اھل رامھ و شاگرد عیسی بود، لیكن مخفی 38

. سد عیسی را برداردبھ سبب ترس یھود، از پیالطس خواھش كرد كھ ج
.پس آمده، بدن عیسی را برداشت. پیالطس اِذن داد

مخلوط با ول در شب نزد عیسی آمده بود، مرو نیقودیموس نیز كھ ا39
.عود قریب بھ صد رطل با خود آورد

برداشتھ، در كفن با حنوط بھ رسم تكفین یھود آنگاه بدن عیسی را40
.پیچیدند

ب شد باغی بود و در باغ، قبر تازه ای كھ و در موضعی كھ مصلو41
.ھرگز ھیچ كس در آن دفن نشده بود

پس بھ سبب تھیھ یھود، عیسی را در آنجا گذاردند، چونكھ آن قبر 42
.نزدیك بود

{{{{{}}}}
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بھ سر ریك بود، مریم مجدلیھ بامدادان در اول ھفتھ، وقتی كھ ھنوز تا1
.ھ شده استمد و دید كھ سنگ از قبر برداشتآقبر 

پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد دیگر كھ عیسی او را 2
خداوند را از قبر برده اند و ":دوست می داشت آمده، بھ ایشان گفت

".دانیم او را كجا گذارده اندنمی
.آنگاه پطرس و آن شاگرد دیگر بیرون شده، بھ جانب قبر رفتند3
آن شاگرد دیگر از پطرس پیش افتاده، و ھر دو با ھم می دویدند، اما 4

.اول بھ قبر رسید
.و خم شده كفن را گذاشتھ دید، لیكن داخل نشد5
بعد شمعون پطرس نیز از عقب او آمد وداخل قبر گشتھ، كفن را گذاشتھ 6

دید
ده حھ با كفن نھاده، بلكھ در جای علیو دستمالی را كھ بر سر او بود، ن7

.پیچیده
دیگر كھ اول بھ سر قبر آمده بود نیز داخل شده، دید و پس آن شاگرد 8

.ایمان آورد
.زیرا ھنوز كتاب را نفھمیده بودند كھ باید او از مردگان برخیزد9

.پس آن دو شاگرد بھ مكان خود برگشتند10
اما مریم بیرون قبر، گریان ایستاده بود و چون می گریست بھ سوی 11

قبر خم شده،
كھ لباس سفید در بر داشتند، یكی بر طرف سر و دیگری دو فرشتھ را 12

.بھ جانب قدم، در جایی كھ بدن عیسی گذارده بود، نشستھ دید
خداوندِ ":بدیشان گفت"ای زن برای چھ گریانی؟":ایشان بدو گفتند13

".مرا برده اند و نمی دانم او را كجا گذارده اند
سی را ایستاده دید لیكن چون این را گفت، بھ عقب ملتفت شده، عی14

.نشناخت كھ عیسی است
چون "ای زن برای چھ گریانی؟ كھ را می طلبی؟":عیسی بدو گفت15

ای آقا اگر تو او را برداشتھ ای، ":او گمان كرد كھ باغبان است، بدو گفت
".بھ من بگو او را كجا گذارده ای تا من او را بردارم

یعنی ای (ربونی ":گشتھ، گفتاو بر"!ای مریم":عیسی بدو گفت16
".).معلم



. زیرا كھ ھنوز نزد پدر خود باال نرفتھ اممرا لمس مكن ":عیسی بدو گفت17
ولیكن نزد برادران من رفتھ، بھ ایشان بگو كھ نزد پدر خود و پدر شما و 

".خدای خود و خدای شما می روم
دیدم و بھ منخداوند رامریم مجدلیھ آمده، شاگردان را خبر داد كھ 18

.چنین گفت
ِ ھمان روز كھ یكشنبھ بود، ھنگامی كھ درھا بستھ بود، جایی 19 و در شام

كھ شاگردان بھ سبب ترس یھود جمع بودند، ناگاه عیسی آمده، در میان 
"!سالم بر شما باد":ایستاد و بدیشان گفت

و و چون این را گفت، دستھا و پھلوی خود را بھ ایشان نشان داد20
.شاگردان چون خداوند را دیدند، شاد گشتند

سالم بر شما باد، چنانكھ پدر مرا فرستاد، ":باز عیسی بھ ایشان گفت21
".من نیز شما را می فرستم

.روح القدس را بیابید":و چون این را گفت، دمید و بھ ایشان گفت22
نانی را كھ برای ایشان آمرزیده شد و آگناھان آنانی را كھ آمرزید23

".بستید، بستھ شد
اما توما كھ یكی از آن دوازده بود و او را توأم می گفتند، وقتی كھ 24

.عیسی آمد با ایشان نبود
تا ":بدیشان گفت".خداوند را دیده ایم":پس شاگردان دیگر بدو گفتند25

در دو دستش جای میخھا را نبینم و انگشت خود را در جای میخھا نگذارم 
".ست خود را بر پھلویش ننھم، ایمان نخواھم آوردو د
و بعد از ھشت روز باز شاگردان با توما در خانھ ای جمع بودند و 26

سالم بر شما ":درھا بستھ بود كھ ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده، گفت
"!باد
انگشت خود را بھ اینجا بیاور و دستھای مرا ببین و دست ":پس بھ توما گفت27

".خود را بیاور و بر پھلوی من بگذار و بی ایمان مباش بلكھ ایمان دار
".ای خداوند من و ای خدای من":توما در جواب وی گفت28
ای توما، بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشا بحال آنانی ":عیسی گفت29

".كھ ندیده ایمان آوردند
ھ در این كتاب و عیسی معجزاتِ دیگرِ بسیار نزد شاگردان نمود ك30

.نوشتھ نشد
لیكن این قدر نوشتھ شد تا ایمان آورید كھ عیسی، مسیح و پسر خدا 31

.است و تا ایمان آورده، بھ اسم او حیات یابید

{{{{}}}}



21فصل 

بعد از آن عیسی باز خود را در كناره دریا طبریھ، بھ شاگردان ظاھر 1
.ساخت و بر اینطور نمودار گشت

مای معروف بھ توأم و نتنائیل كھ از قانای جلیل بود شمعون پطرس و تو2
.و دو پسر زِبدی و دو نفر دیگر از شاگردان او جمع بودند

بھ او ".می روم تا صید ماھی كنم":شمعون پطرس بھ ایشان گفت3
پس بیرون آمده، بھ كشتی سوار شدند و در ".ما نیز با تو می آییم":گفتند

.آن شب چیزی نگرفتند
لیكن شاگردان ندانستند . ون صبح شد، عیسی بر ساحل ایستاده بودو چ4

.كھ عیسی است
بھ او جواب "ای بچھ ھا نزد شما خوراكی ھست؟":عیسی بدیشان گفت5

".نی"دادند كھ 
".دام را بھ طرف راست كشتی بیندازید كھ خواھید یافت":بدیشان گفت6

.ا بكشندپس انداختند و از كثرت ماھی نتوانستند آن ر
:پس آن شاگردی كھ عیسی او را محبت می نمود بھ پطرس گفت7
چون شمعون پطرس شنید كھ خداوند است، جامھ خود را ".خداوند است"

.بھ خویشتن پیچید چونكھ برھنھ بود و خود را در دریا انداخت
اما شاگردان دیگر در زورق آمدند زیرا از خشكی دور نبودند، مگر 8

.ت ذراع ودام ماھی را می كشیدندقریب بھ دویس
پس چون بھ خشكی آمدند، آتشی افروختھ و ماھی بر آن گذارده و نان 9

.دیدند
".از ماھی ای كھ اآلن گرفتھ اید بیاورید":عیسی بدیشان گفت10
صدو پنجاه و پس شمعون پطرس رفتھ و دام را بر زمین كشید، پر از 11

.در بود، دام پاره نشدجودی كھ اینقسھ ماھی بزرگ و با و
ولی احدی از شاگردان جرأت ".بیایید بخورید":عیسی بدیشان گفت12

.زیرا می دانستند كھ خداوند است.تو كیستینكرد كھ از او بپرسد 
.بدیشان داد و ھمچنین ماھی را،آنگاه عیسی آمد و نان را گرفتھ13
از مردگان، خود را و این مرتبھ سوم بود كھ عیسی بعد از برخاستن14

.بھ شاگردان ظاھر كرد
ای شمعون، ": ن، عیسی بھ شمعون پطرس گفتدرو بعد از غذا خو15

بلی ":بدو گفت"یا مرا بیشتر از اینھا محبت می نمایی؟آپسر یونا، 
بره ھای مرا ":بدو گفت".خداوندا، تو می دانی كھ تو را دوست می دارم

".خوراك بده



معون، پسر یونا، آیا مرا محبت ای ش":بھ او گفتباز در ثانی 16
و را دوست دا، تو می دانی كھ تبلی خداون":بھ او گفت"نمایی؟می
".گوسفندان مرا شبانی كن":بدو گفت"دارم،می

"ای شمعون، پسر یونا، مرا دوست می داری؟":مرتبھ سوم بدو گفت17
"دوست می داری؟مراپطرس محزون گشت، زیرا مرتبھ سوم بدو گفت 

خداوندا، تو بر ھمھ چیز واقف ھستی تو می دانی كھ تو ": پس بھ او گفت
.گوسفندان مرا خوراك ده":عیسی بدو گفت".را دوست می دارم

را می بستی كمر خود بھ تو می گویم وقتی كھ جوان بودیآمین آمین 18
ای خود را رفتی ولكن زمانی كھ پیر شوی دستھو ھر جا می خواستی می

دراز خواھی كرد ودیگران تو را بستھ بھ جایی كھ نمی خواھی تو را 
".خواھند برد

بدین سخن اشاره كرد كھ بھ چھ قسم موت خدا را جالل خواھد داد و و 19
".از عقب من بیا":چون این را گفت، بھ او فرمود

ید پطرس ملتفت شده، آن شاگردی را كھ عیسی او را محبت می نمود د20
بود كھ بر سینھ وی، وقت عشا تكیھ می زد و ناكھ از عقب می آید، و ھم

"كیست آن كھ تو را تسلیم می كند؟! خداوندا": گفت
ای خداوند و او چھ ":پس چون پطرس او را دید، بھ عیسی گفت21

"شود؟
اگر بخواھم كھ او بماند تا باز آیم تو را چھ؟ تو از ":عیسی بدو گفت22

".یاعقب من ب
پس این سخن در میان برادران شھرت یافت كھ آن شاگرد نخواھد مرد 23

اگر بخواھم كھ او بماند تا باز لیكن عیسی بدو نگفت كھ نمی میرد، بلكھ 
آیم تو را چھ؟

این چیزھا شھادت داد و اینھا را نوشت و و این شاگردی است كھ بھ24
.می دانیم كھ شھادت او راست است

نوشتھ شود گمان فرد ر كارھای بسیار عیسی بجا آورد كھ اگر فرداً و دیگ25
ندارم كھ جھان ھم گنجایش نوشتھ ھا را داشتھ باشد
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