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:میابراھپسر،داودشجره نامھ عیسی پسر1
.ھودا و برادران او را آوردیعقوبیعقوب را آورد ویم اسحاق را آورد و اسحاقیابراھ2
ح را از تامار آورد و فارَصفارَص ،ھودایو3 صرونو زارَ .آورد و حصرون آرام را آوردحَ
م،و اَرام4 لمون را آورد،نَحشون را آورد و نَحشون،نادابیعَ .شَ
لمون5 ز،و شَ ز را از راحاب آورد و بوعَ .سا را آورد،یدید را از راعوت آورد و عوبیعوب،بوعَ
.ا آوردیمان را از زن اوریسل،سا داود پادشاه را آورد و داود پادشاهیو6
بعام،مانیو سل7 َ ح َ بعام را آورد و ر َ ح َ .آسا را آورد،ایآورد و اَبِ ا را یاَبِ ،ر
.ا را آوردیعُز،ورامیورام را آورد وی،ھوشافاطیھوشافاط را آورد وی،و آسا8
زق،اَحاز را آورد و اَحاز،وتامیوتام را آورد وی،ایو عُز9 .ا را آوردیحِ

زق10 نَس،ایو حِ نَسیمَ .ا را آوردیوشی،آمون را آورد و آمونی،را آورد و مَ
.آوردبابلیا و برادرانش را در زمان جالیكُنی،ایوشیو11
نیی بابل،و بعد از جال12 ألتئ،ایكُ ألتئیسَ و،لیل را آورد و سَ رُ َ .را آوردبابلز
و13 رُ َ .عازور را آورد،میاقیلیم را آورد و ایاقیلیا،ھودیھود را آورد و اَبیاَب،بابلز
.ھُود را آوردیلَ یا،نیاكین را آورد ویاكی،صادوق را آورد و صادوق،و عازور14
ر را آورد و ایا،ھودیلیوا15 ریلعازَ َ تان را آورد و متان،لعاز .عقوب را آورد،یمَ
.ح از او متولد شدیبھ مسیمُسمیسیم را آورد كھ عیوسف شوھر مری،عقوبیو16
،چھارده طبقھی بابلو از داود تا جال،چھارده طبقھ استم تا داودیاز ابراھ،پس تمام طبقات17
.ح چھارده طبقھیتا مسجالی بابلو از 
قبل از آنكھ ،وسف نامزد شده بودیم بھین بود كھ چون مادرش مریح چنیمسیسیاما والدت ع18

.افتندیاو را از روح القدس حاملھ،ندیبا ھم آ
پس اراده نمود او را ،دینخواست او را عبرت نماوسف چونكھ مرد صالح بودیو شوھرش19

.رھا كندیبھ پنھان
،ظاھر شدهیناگاه فرشتھ خداوند در خواب بر و،كردیزھا تفكر مین چیاما چون او در ا20
از ،قرارگرفتھ استیرا كھ آنچھ در ویز،ش مترسیاز گرفتن زن خو،وسف پسر داودییا":گفت

.روح القدس است
ش را از یرا كھ او امت خویز،نھادیخواھیسید و نام او را عییخواھد زایاو پسرو 21

".دیگناھانشان خواھد رھان
تمام ،گفتھ بودیكھ خداوند بھ زبان نبیآن واقع شد تا كالمین ھمھ برایو ا22

.گردد
رش یكھ تفسخواندل خواھندید ونام او را عمانوئییخواھد زاینك باكره آبستن شده پسریكھ ا"23

".خدا با ما: ن استیا
بعمل آورد و ،ند بدو امر كرده بودداوچنانكھ فرشتھ خ،دار شدیوسف از خواب بیپس چون24

ش را گرفتیزن خو
.نام نھادیسیو او را ع،او را نشناخت،دیین خود را نزایو تا پسر نخست25



2فصل
میدر بسِ پادشاهیرودیام ھیدر ایسیو چون ع1 ِ ْ لَح چند یناگاه مجوس،افتیھ تولدیھودیت

شل ْ :گفتند،م آمدهیاز مشرق بھ اُور

م و یده ایرا كھ ستاره او را در مشرق دیھود است زیكجاست آن مولود كھ پادشاه"2
"م؟یپرستش او آمده ایبرا

.یم با ویمضطرب شد و تمام اُورشل،دین را شنیسِ پادشاه چون ایرودیاما ھ3

ھَنھ و كاتبانِ قوم را جمع كردهیپس ھمھ روسا4 ح كجا یمس"د كھ یشان پرسیاز ا،كَ
"د متولد شود؟یبا

:ن مكتوب استیچنیرا كھ از نبیھ زیھودیت لحمِ یدر ب": بدو گفتند5

ی،ستیھودا ھرگز كوچكتر نیر سردارانیھودا از ساینیدر زم،ت لحمیبیو تو ا6
ت خواھد یل را رعایبھ ظھور خواھد آمد كھ قوم من اسرائیانیشوایرا كھ از تو پیز

".نمود

شان یوقت ظھور ستاره را از ا،ان را در خلوت خواندهیس مجوسیرودیآنگاه ھ7
.ق كردیتحق

تدقد و از احوال آن طفل بیبرو": گفت،ت لحم روانھ نمودهیشان را بھ بیپس ا8
".میاو را پرستش نما،ز آمدهیتا من ندید مرا خبر دھیافتید و چونیتفحص كن

ده یكھ در مشرق دیروانھ شدند كھ ناگاه آن ستاره ا،دندیچون سخن پادشاه را شن9
.ستادیبا،دهیكھ طفل بود رسییرفت تا فوق آنجایشان میایش رویپ،بودند

.ت شاد و خوشحال گشتندینھایب،دندیو چون ستاره را د10

او را پرستش ،درافتادهیافتند و بھ رویمیطفل را با مادرش مر،درآمدهو بھ خانھ 11
ر بھ ویایھدا،ر خود را گشودهیكردند و ذخا نْدُر و مُ .دندیگذرانیطال و كُ

پس ،س بازگشت نكنندیرودید كھ بھ نزد ھیشان در رسیبدیو چون در خواب وح12
.ش مراجعت كردندیگر بھ وطن خویاز راه د

،ر شدهھوسف ظایناگاه فرشتھ خداوند در خواب بھ،شان روانھ شدندیچون او 13
ز و طفل و مادرش را برداشتھ بھ مصر فرار كن و در آنجا باش تا بھ تو یبرخ": گفت

".دیس طفل را جستجو خواھد كرد تا او را ھالك نمایرودیرا كھ ھیز،خبر دھم

.مصر روانھ شدیبسو،طفل و مادر او را برداشتھ،پس شبانگاه برخاستھ14



گفتھ بود تمام یكھ خداوند بھ زبان نبیتا كالم،س در آنجا بماندیرودیو تا وفات ھ15
".از مصر پسر خود را خواندم"گردد كھ 

،ار غضبناك شدهیبس،فریب داده اندان او را ید كھ مجوسیس دیرودیچون ھ16
از دوسالھ و كمتر ،آن بودندیت لحم و تمام نواحیرا كھ در بیاطفالع یفرستاد و جم

.دیبھ قتل رسان،ق نموده بودیان تحقیكھ از مجوسیموافق وقت

:تمام شد،گفتھ شده بودینبیایكھ بھ زبان ارمیآنگاه كالم17

فرزندان یل برایم كھ راحیو ماتم عظیھ و زاریگر،ده شدیدر رامھ شنیآواز"18
".ستندیرا كھ نیرد زیپذینمیكند و تسلیھ میخود گر

وسف در خواب یناگاه فرشتھ خداوند در مصر بھ،افتیس وفاتیرودیاما چون ھ19
:گفت،ظاھر شده

كھ یرا آنانیل روانھ شو زین اسرائیبھ زم،ز و طفل و مادرش را برداشتھیبرخ"20
".قصد جان طفل داشتند فوت شدند

.ل آمدین اسرائیطفل و مادر او را برداشت و بھ زم،پس برخاستھ21

س بھ جایاما چون شن22 كالوُ ْ ،كندیمیھ پادشاھیھودیس بریرودیپدر خود ھید كھ اَر
.ل برگشتیجلیبھ نواح،افتھیید و در خواب وحیاز رفتن بدان سمت ترس

ا گفتھ شده بود یتا آنچھ بھ زبان انب،بھ ناصره ساكن شدیمسمشھریو آمده در 23
".خوانده خواھد شدیبھ ناصر"تمام شود كھ 

{{{{}}}}
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:گفتیم،ھ ظاھر شد و موعظھ كردهیھودیابانید دھنده در بیتعمییح،یامیدر آن او1
".ك استیرا ملكوت آسمان نزدیز،دیتوبھ كن"2

ابان كھ یدر بیندا كننده ایصدا":دیگویاز او خبر داده مینبیاین است آنكھ اشعیرا ھمیز3
ق او را راست نمایا سازیراه خداوند را مھ ُ ".دیید و طُر

بر كمر و خوراك او از ملخ و عسل یو كمربند چرم،داشتیلباس از پشم شتر مییحینیو ا4
.بودیمیبر

.آمدندیرون میاُردُن نزد او بیع حوالیھ و جمیھودیم و تمامیاورشل،ن وقتیدر ا5

.افتندیید میتعمیدر اُردُن از و،و بھ گناھان خود اعتراف كرده6

یا": شان گفتیبد،ندیآیمید وید كھ بجھت تعمیان را دیان و صدوقیسیاز فریاریپس چون بس7
د؟یزینده بگریكِھ شما را اعالم كرد كھ از غضب آ،زادگانیافع

.دیاوریستھ توبھ بیاكنون ثمره شا8

م خدا قادر یگویرا بھ شما میز،م استید كھ پدر ما ابراھین سخن را بھ خاطر خود راه مدھیو ا9
.زاندیم برانگیابراھین سنگھا فرزندان برایاست كھ از ا

ده و یبر،اوردیكو نیكھ ثمره نیپس ھر درخت،شھ درختان نھاده شده استیشھ بر ریو الحال ت10
.افكنده شوددر آتش 

د از من تواناتر است یآیلكن او كھ بعد از من م. دھمید میمن شما را بھ آب بھ جھت توبھ تعم11
.د خواھد دادیاو شما را بھ روح القدس و آتش تعم،ستمین او نیق برداشتن نعلیكھ ال

انبار ش را دریگندم خو،كو پاك كردهیاو غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را ن12
".دیرد خواھد سوزانیپذینمیكھ خاموشیكاه را در آتشیول،ره خواھد نمودیذخ

.ابدیدیآمد تا از او تعمییحینزداردنل بھ یس از جلیآنگاه ع13

"؟ییآیابم و تو نزد من میدیاج دارم كھ از تو تعمیمن احت": گفت،او را منع نمودهییحیاما14

ن مناسب است تا تمام یرا كھ ما را ھمچنیاآلن بگذار ز": گفتیدر جواب ویسیع15
.پس او را واگذاشت".میعدالت را بھ كمال رسان

گشادهیفورا از آب برآمد كھ در ساعت آسمان بر و،افتیدیچون تعمیسیاما ع16
.دیآیمیبر و،نزول كردهید كھ مثل كبوتریخدا را دحشد و رو

".كھ از او خشنودماست ب من ین پسر حبیا"د كھیاز آسمان در رسیآنگاه خطاب17
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.دیس او را تجربھ نمایابان برده شد تا ابلیبھ دست روح بھ بیسیآنگاه ع1

.دیآخر گرسنھ گرد،و چون چھل شبانھ روز روزه داشت2

.سنگھا نان شودن یبگو تا ای،اگر پسر خدا ھست": گفت،پس تجربھ كننده نزد او آمده3

یبلكھ بھ ھر كلمھ ا،كندیست مینھ محض نان زاست انسانمكتوب: " در جواب گفت4
".كھ از دھان خدا صادر گردد

،كل برپا داشتھیس او را بھ شھر مقدس برد و بر كنگره ھیآنگاه ابل5

را مكتوب است كھ یز. ر اندازیخود را بھ زی،اگر پسر خدا ھست": گفتیبھ و6
ت بھ یمبادا پا،رندیخود برگیه تو فرمان دھد تا تو را بھ دستھارفرشتگان خود را دربا

".خوردیسنگ

".خود را تجربھ مكنیز مكتوب است خداوند خدایو ن":را گفتیویسیع7

ار بلند برد و ھمھ ممالك جھان و جالل آنھا را بدو نشانیبسیس او را بھ كوھیپس ابل8
،داده

".ن ھمھ را بھ تو بخشمیھمانا ای،اگر افتاده مرا سجده كن": گفتیبھ و9

یرا مكتوب است كھ خداوند خدایز،طانیشیدور شو ا": را گفتیویسیآنگاه ع10
".خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما

.نمودندیمیاو را پرستار،نك فرشتگان آمدهیس او را رھا كرد و ایدر ساعت ابل11

،ل روانھ شدیبھ جل،گرفتار شده استییحید كھیشنیسیچون عو12

م یا در حدود زبولون و نفتالیبھ كناره در،آمد و بھ كفرناحوم،و ناصره را ترك كرده13
.ساكن شد

گفتھ شده بودینبیایتا تمام گردد آنچھ بھ زبان اشع14

ِ امتھایجل،اردنا آن طرف یراه در،مین نفتالین زبولون و زمیزم":كھ15 ،ل

ھ یار موت و ساینندگان دیدند و بر نشیم دیعظینور،كھ در ظلمت ساكن بودندیقوم16
".دیتابیآن نور



را ملكوت آسمان ید زیتوبھ كن": بھ موعظھ شروع كرد و گفتیسیاز آن ھنگام ع17
".ك استینزد

بھ یشمعون مسمیعنی، دو برادر،دیخرامیل میجلیایبھ كناره دریسیو چون ع18
.اد بودندیرا صیز،اندازندیا میدر درید كھ دامیاس را دیپطرس و برادراش اندر

".اد مردم گردانمید تا شما را صییاز عقب من آ": شان گفتیبد19

.از عقب او روانھ شدند،در ساعت دامھا را گذارده20

د یوحنا را دیو برادرشیپسر زِبد،عقوبییعنیگریو چون از آنجا گذشت دو برادر د21
ز دعوت یشان را نیا،كنندیخود را اصالح میدامھای،ش زِبدیبا پدر خوقایقكھ در

.نمود

.و پدر خود را ترك كرده از عقب او روانھ شدندقایق،در حال22

بھ بشارت ملكوت ،م دادهیشان تعلیس ایگشت و در كنایل میدر تمام جلیسیو ع23
.دادیھر مرض و ھر درد قوم را شفا منمود و یموعظھ ھم

كھ بھ انواع امراض و دردھا یضانیع مریو جم،افتیھ شھرتیو اسم او در تمام سور24
.دیشان را شفا بخشیو ا،وانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردندیمبتال بودند و د

در عقب او اردنھ و آن طرف یھودیم ویرشلاوكاپولس و یدل ویار از جلیبسیو گروھ25
روانھ شدند

{{{{}}}}
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.كھ او بنشست شاگردانش نزد او حاضر شدندیبر فراز كوه آمد و وقت،دهیار دیبسیو گروھ1

:م داد و گفتیشان را تعلیا،آنگاه دھان خود را گشوده2

.شان استیملكوت آسمان از آن ارا یز،نان در روحیخوشابحال مسك"3

.افتیخواھندیشان تسلیرا ایز،انیبحال ماتمخوشا4

.ن خواھند شدیشان وارث زمیرا ایز،مانیبحال حلخوشا5

.ر خواھند شدیشان سیرا ایز،بحال گرسنگان و تشنگان عدالتخوشا6

.شان رحم كرده خواھد شدیرا بر ایز،بحال رحم كنندگانخوشا7

.دیشان خدا را خواھند دیرا ایز،بحال پاكدالنخوشا8

.شان پسران خدا خوانده خواھند شدیرا ایز،بحال صلح كنندگانخوشا9

.شان استیرا ملكوت آسمان از آن ایز،عدالتیبحال زحمت كشان براخوشا10

بر یو بخاطر من ھر سخن بد،ند و جفا رسانندید چون شما را فحش گویخوشحال باش11
.ندیشما كاذبانھ گو

را كھ بھ یم است زیرا اجر شما در آسمان عظیز،دییم نمایعظید و شادیخوش باش12
".دندیرسانیقبل از شما جفا میاینطور بر انبیھم

گر ین شود؟ دیز باز نمكیبھ كدام چ،كن اگر نمك فاسد گرددیل! دیھستشما نمك جھان"13
.مال مردم شودیپا،افكندهرون یندارد جز آنكھ بیمصرف

.نتوان پنھان كرد،بنا شودیكھ بر كوھیشھر. دیشما نور عالم14

آنگاه بھ بلكھ تا بر چراغدان گذارند،مانھ نھندیر پیافروزند تا آن را زیو چراغ را نم15
.بخشدیمییروشناكھ در خانھ باشندیھمھ كسان

پدر شما را كھ در ،دهیشما را دیكویبد تا اعمال ند نور شما بر مردم بتاین بگذاریھمچن16
".ندید نمایتمجآسمان است 

ف انبید كھ آمده ام تا تورا تیگمان مبر""17 حُ امده ام تا باطل ین. ا را باطل سازمیا صُ
.بھ کمال برسانمبلكھ تام ینما



یا نقطھ ای از تا آسمان و زمین زایل نشود ھمزه ای،میگوینھ بھ شما میرا ھر آیز18
.تورات ھرگز زایل نخواھد شد تا ھمھ واقع شود

در ،م دھدین تعلین را بشكند و بھ مردم چنین احكام كوچكتریاز ایكیپس ھر كھ19
او در ملكوت ،دیم نمایاما ھر كھ بعمل آورد و تعل. ن شمرده شودیملكوت آسمان كمتر

.آسمان بزرگ خوانده خواھد شد

بھ ،نشودبیشتران یسیعدالت كاتبان و فرازتا عدالت شما ،میگویرا بھ شما میز20
".د شدیملكوت آسمان ھرگز داخل نخواھ

."قتل مكن و ھر كھ قتل كند سزاوار حكم شود"ن گفتھ شده اشت ید كھ بھ اولیده ایشن21

مستوجب حكم ،ردیسبب خشم گیھر كھ بھ برادر خود ب،میگویكن من بھ شما میل22
مستحق ،دیمستحق قصاص باشد و ھر كھ احمق گو،دیگوابلھرادباشد و ھر كھ برادر خو

د َ .آتش جھنم بُو

د كھ برادرت بر تو یو آنجا بھ خاطرت آیھ خود را بھ قربانگاه ببریپس ھر گاه ھد23
داردیحق

،صلح نما و بعد آمدهش یاول با برادر خو،ش قربانگاه واگذار و رفتھیھ خود را پیھد24
.ھ خود را بگذرانیھد

یتو را بھ قاضی،مبادا مدع،صلح كنیدر راه ھستیكھ با ویخود مادامیبا مدع25
.م كند و در زندان افكنده شودیتو را بھ داروغھ تسلی،سپارد و قاض

.آمدیاھرون نخویھرگز از آنجا بی،آخر را ادا نكنلایركھ تا ،میگوینھ بھ تو میھر آ26

."زنا مكن"ن گفتھ شده اشت ید كھ بھ اولیده ایشن27

ھمان دم در دل خود با ،نظر شھوت اندازدیھر كس بھ زن،میگویكن من بھ شما میل28
.او زنا كرده است

را تو را بھتر آن یقلعش كن و از خود دور انداز ز،پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند29
.در جھنم افكنده شوداز آنكھ تمام بدن،ت تباه گرددیاز اعضایاست كھ عضو

دتر یرا تو را مفیز،قطعش كن و از خود دور انداز،و اگر دست راستت تو را بلغزاند30
.از آنكھ كل جسدت در دوزخ افكنده شود،تو نابود شودیاز اعضایآن است كھ عضو

.بدو بدھدیطالق نامھ ا،متارکھ نمایدو گفتھ شده است ھر كھ از زن خود 31

زن خود را از خود جدا كند باعث ،ر علت زنایھر كس بغ،میگویكن من بھ شما میل32
.زنا كرده باشد،و ھر كھ زن مُطَلقھ را نكاح كند،باشدیزنا كردن او م



خود را یبلكھ قسم ھا،قسم دروغ مخور"ن گفتھ شده است كھ ید كھ بھ اولیده ایباز شن33
".بھ خداوند وفا كن

،را كھ عرش خداستینھ بھ آسمان ز،دیم ھرگز قسم مخوریگویكن من بھ شما میل34

م یرا كھ شھر پادشاه عظیم زیانداز او است و نھ بھ اورشلیرا كھ پاین زیو نھ بھ زم35
است

.كردیتوانیاه نمیا سیدیرا سفیرا كھ مویز،اد كنیو نھ بھ سر خود قسم36

.ر استیاده بر آن از شریرا كھ زیباشد زینشمایو نیشما بلبلیبلكھ37

".یبھ دندانیو دندانیبھ چشمیچشم". د كھ گفتھ شده استیده ایشن38

د بلكھ ھر كھ بھ رخساره راست تو یر مقاومت مكنیبا شر،میگویكن من بھ شما میل39
،او بگردانیز بسویرا نیگرید،زندیلیس

،ز بدو واگذاریخود را نیعبا،ردیتو را بگیخواھد با تو دعوا كند و قبایو اگر كس40

.ل ھمراه او برویل مجبور سازد دو میك مییبراتو رایو ھرگاه كس41

خود را یرو،كھ قرض از تو خواھدیبدو ببخش و از كس،كندتقاضاھركس از تو 42
.مگردان

".ھ خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت كنیھمسا"تسكھ گفتھ شده اد یده ایشن43

لعن كنندگان خود ید و براییم كھ دشمنان خود را محبت نمایگویاما من بھ شما م44
د و بھ ھر كھ بھ شما فحش دھد و یاحسان كن،كھ از شما نفرت كنندید و بھ آنانیبركت بطلب
،دیر كنیخیدعا،جفا رساند

را كھ آفتاب خود را بر بدان یز،دیشوفرزندانتا پدر خود را كھ در آسمان است 45
.باراندیسازد و باران بر عادالن و ظالمان میكان طالع میون

ا ید؟ آیچھ اجر دار،ندینماید كھ شما را محبت مییرا محبت نمایرا ھرگاه آنانیز46
كنند؟ین نمیران چنیباجگ

ین نمیران چنیا باجگید؟ آیلت داریضد چھ فییفقط سالم گوبرادران خود راو ھرگاه47
كنند؟ 

.كامل است،د چنانكھ پدر شما كھ در آسمان استیپس شما كامل باش48

{{{{}}}}



6فصل
نند و اآل نزد پدر ید تا شما را بیاوریش مردم بجا میخود را پکارھای نیکزنھار "1

.دینداریاجر،خود كھ در آسمان است
رِنا منواز چنانكھ ریپی،چون صدقھ دھپس2 س و بازارھا یاكاران در كنایش خود كَ
.افتھ اندیاجر خود را،میگوینھ بھ شما میھرآ. ابندیتا نزد مردم اكرام،كنندیم
،كند مطلع نشودیدست چپ تو از آنچھ دست راستت می،بلكھ تو چون صدقھ دھ3
."خواھد دادتو را آشكارا اجر،ن تویھان باشد و پدر نھان بتا صدقھ تو در ن4
س و گوشھ یدارند كھ در كناخوشرایزاكاران مباشیمانند ری،و چون عبادت كن5
م یگویبھ شما منھیھرآ.نندیبشان رایامردمتانماز گذارند،ستادهیكوچھ ھا ایھا

.ل نموده اندیاجر خود را تحص
پدر خود را كھ ،بھ حجره خود داخل شو و در را بستھی،كنتچون عبادكن تویل6

.خواھد داداجرتو را آشكارا ،ن تویو پدر نھان ب،در نھان است عبادت نما
بردند كھ یشان گمان میرا اید زیمانند امت ھا تكرار باطل مكن،دیو چون عبادت كن7

.شوندیاد گفتن مستجاب میبھ سبب ز
.دیش از آنكھ از او سوال كنیپداند یرا كھ پدر شما حاجات شما را مید زیشان مباشیپس مثل ا8
.نام تو مقدس بادی،پدر ما كھ در آسمانیا: دینطور دعا كنیپس شما بھ ا9

.ز كرده شودین نیبر زم،اراده تو چنانكھ در آسمان است. دیایملكوت تو ب10
.بدهنان كفاف ما را امروز بھ ما 11
.میبخشیز قرضداران خود را میما را ببخش چنانكھ ما نیو قرض ھا12
را ملكوت و قوت و یز. دهییر ما را رھایبلكھ از شر،اوریش میو ما را در آزما13

.نیآم،جالل تا ابدا آلباد از آن تو است
.بخشیدز خواھد یشما را ن،پدر آسمان شما،ببخشیدشان یرات مردم را بدیرا ھر گاه تقصیز14
.بخشیدشما را نخواھد یرھایپدر شما ھم تقص،نبخشیدمردم را یرھایاما اگر تقص15
دھند     یر مییش را تغیرا كھ صورت خوید زیاكاران ترشرو مباشیمانند ر،دیاما چون روزه دار16

.افتھ اندیم اجر خود رایگوینھ بھ شما میھرآ. ندینماروزه دارمردمنظردرتا
یخود را بشوین كن و رویسر خود را تدھی،كن تو چون روزه داریل17
و پدر ،بلكھ در حضور پدرت كھ در نھان استیی،تا در نظر مردم روزه دار ننما18

.خواھد داداجرتو را آشكارا ،ن توینھان ب
ییرساند و جایان مید و زنگ زیكھ بییجادیندوزین نیخود بر زمیگنجھا برا19

.ندینمایمیزنند و دزدیمنقبكھ دزدان 
رساند یان نمید و زنگ زیكھ بییجا،دیندوزیبلكھ گنجھا بجھت خود در آسمان ب20

.كنندینمیزنند و دزدیكھ دزدان نقب نمییو جا
.ز در آنجا خواھد بودیرا ھر جا گنج تو است دل تو نیز21
دسالمگاه چشمت پس ھر،چراغ بدن چشم است22 َ ،باشد تمام بدنت روشن بُو
كھ در تو یپس اگر نور. باشدیك میتمام جسدت تار،اما اگر چشم تو فاسد است23

!استیمیچھ ظلمت عظ،است ظلمت باشد



یگرینفرت دارد و با دیكیا ازیرایز،تواند كردیچ كس دو آقا را خدمت نمیھ" 24
را ال محال است كھ خدا و م. شماردیر میرا حقگریچسبد و دیمیكیا بھیو،محبت

.دیخدمت كن
ا چھ یدیخورد كھ چھیشھ مكنیاز بھر جان خود اند،میگوین بھ شما میبنابرا25

از خوراك و بدن از پوشاك بھتر ،ا جانیآ. دیبدن خود كھ چھ بپوشید و نھ برایآشام
ست؟ین

ره یدروند و نھ در انبارھا ذخینھ مكارند و ید كھ نھ میمرغان ھوا را نظر كن26
د؟یستیا شما از آنھا بمراتب بھتر نیآ. پروراندیشما آنھا را میو پدر آسمانکنندیم

د؟یبر قامت خود افزایست از شما كھ بھ تفكر بتواند ذراعیو ك27
! كنندیچگونھ نمو م،دید؟ در سوسنھا چمن تامل كنیشیاندیلباس چرا میو برا28

!سندیریكشند ونھ مینت منھ مح
.از آنھا آراستھ نشدیكیمان ھم با ھمھ جالل خود چونیم سلیگویكن بھ شما میل29
ن یشود چنیپس اگر خدا علف صحرا را كھ امروز ھست و فردا در تنور افكنده م30

؟یق اُولیا نھ شما را از طریمانان آیكم ایا،بپوشاند
.میا چھ بپوشیمیا چھ بنوشیمیچھ بخوردیید و مگویشھ مكنیپس اند31
ن ھمھ یكھ بدداندیماشمیاما پدر آسمان. باشندیزھا امتھا مین چیع ایرا كھ در طلب جمیز32

.دیاج داریز احتیچ
.د خواھد شدیشما مزین ھمھ براید كھ ایكن اول ملكوت خدا و عدالت او را بطلبیل33
.استیامروز كافیامروز برایبد. شھ خود را خواھد كردیفردا اندرا ید زیشھ فردا مباشیپس در اند34
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7فصل 
.د تا بر شما حكم نشودیحكم مكن1

د ییمایكھ پیمانھ ایز حكم خواھد شد و بدان پید بر شما نیكھ حكم كنیقیرا بدان طریز2
.مودیشما خواھند پیبرا

را كھ در چشم خود یو چوبینیبیخود مو چون است كھ خس را در چشم برادر3
؟یابیینمیدار

نك یو ا"رون كنمیاجازت ده تا خس را از چشمت ب"ییگویا چگونھ بھ برادر خود می4
چوب در چشم تو است؟

د تا خس را یدیك خواھیآنگاه ن،رون كنیاول چوب را از چشم خود ب،اكاریریا5
!یرون كنیاز چشم برادرت ب

،دیش گرازان اندازیخود را پیدھاید و نھ مرواریبھ سگان مدھ،استآنچھ مقدس6
.شما را بدرند،مال كنند و برگشتھیمبادا آنھا را پا

شما باز ید كھ برایبكوب،افتیدید كھ خواھیبطلب،د كھ بھ شما داده خواھد شدیسؤال كن7
.كرده خواھد شد

او یافت كند و ھر كھ بكوبد برایدر،كھ بطلبدیابد و كسی،را ھر كھ سوال كندیز8
.گشاده خواھد شد

بدو دھد؟یاز او خواھد و سنگیاست از شما كھ پسرش نانیو كدام آدم9

بدو بخشد؟یخواھد ماریا اگر ماھی10

،دیدانیخود مفرزندكو را بھ ینیدادن بخشش ھا،دیر ھستیپس ھرگاه شما كھ شر11
كھ از او سوال یكو را بھ آنانینیزھایآسمان است چاده پدر شما كھ در یچقدر ز

!دیخواھد بخشکنند،یم

ن یرا ایز،دیشان ھمچنان كنیز بدیشما ن،د كھ مردم بھ شما كنندیلھذا آنچھ خواھ12
ف انب حُ .ایاست تورات و صُ

راهكھ یع است آن طرقیرا فراخ است آن در و وسیز،دیاز درِ تنگ داخل شو13
.ارندیبس،شوندیكھ بدان داخل مینانھالكت است و آ

ابندگان یاست ومنتھیاتیكھ بھ حیقیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریز14
.آن كم اند



،در باطنیند ولیآیشھا نزد شما میكھ بھ لباس م،دیكندوریکذبھیایاما از انب15
.باشندیگرگان درنده م

ر را از یا انگور را از خار و انجیآ. د شناختیخواھشان یایوه ھایشان را از میا16
نند؟یچیخس م

.آوردیوه بد میم،آورد و درخت بدیكو میوه نیم،كوین ھر درخت نیھمچن17

.وردكو آیوه نیو نھ درخت بد م،وردوه بد آیمتواند درخت خودینم18

.ده و در آتش افكنده شودیبر،اوردیكو نیوه نیكھ میھر درخت19

.د شناختیشان را خواھیا،شانیایوه ھایلھذا از م20

بلكھ آنكھ اراده ،د داخل ملكوت آسمان گرددیگو"خداوند،خداوند"نھ ھر كھ مرا 21
.پدر مرا كھ در آسمان است بجا آورد

م و یا بھ نام تو نبوت ننمودیآ،خداوندا،خداوندا: بسا در آن روز مرا خواھند گفت22
م؟یار ظاھر نساختیم و بھ نام تو معجزات بسیھا را اخراج نكردویبھ اسم تو د

بدكاران از من یا! ھرگز شما را نشناختم"حا خواھم گفت كھ یشان صریآنگاه بھ ا23
."دیدور شو

ھ یدانا تشبیاو را بھ مرد،ن سخنان مرا بشنود و آنھا را بجا آردیپس ھر كھ ا24
.كھ خانھ خود را بر سنگ بنا كردکنم یم

بدان خانھ زورآور شد و خراب ،دهید و بادھا وزیالبھا روان گردیس،دهیو باران بار25
.را كھ بر سنگ بنا شده بودید زینگرد

كھ خانھ دنادان مانیبھ مرد،بھ آنھا عمل نكرد،دهین سخنان مرا شنیو ھر كھ ا26
.بنا نھادشنخود را بر ر

بدان خانھ زور آورد و خراب ،دهیشد و بادھا وزیالبھا جاریس،دهیباران بارو 27
.م بودیآن عظید و خرابیگرد

،رت افتادندیم او در حیاز تعلهآن گرو،ن سخنان را ختم كردیایسیو چون ع28

.داد و نھ مثل كاتبانیم میتعل،شان را چون صاحب قدرتیرا كھ ایز29
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8فصل 
.ار از عقب او روانھ شدندیبسیگروھ،ر آمدیچون او از كوه بھ زو1

یتوانیمی،خداوند اگر بخواھیا": گفت،آمد و او را پرستش نمودهیكھ ناگاه ابرص2
".یمرا طاھر ساز

.كھ فورا برص او طاھر گشت."طاھر شو،خواھمیم": او را لمس نمود و گفت،دست آوردهیسیع3

ۀیبلكھ رفتھ خود را بھ كاھن بنما و آن ھدیرا اطالع ندھیزنھار كس، بدو گفتیسیع4
".باشدیشان شھادتیبگذران تا بجھت ا،فرمودیرا كھ موس

،آمد و بدو التماس نمودهینزد وسروان رومی،وارد كفرناحوم شدیسیو چون ع5

".استده و بشدت متالم یخادم من مفلوج در خانھ خواب،خداوندیا": گفت6

".او را شفا خواھم داد،من آمده": بدو گفتیسیع7

یبلكھ فقط سخنیی،ر سقف من آیكھ زستمیق آن نیال،خداوندا": در جواب گفتسروان8
.افتیت خواھدحبگو و خادم من ص

یكیچون بھ،ر دست خود دارمیھستم و سپاھان را زماموریز مردیرا كھ من نیز9
".كندمی،غالم خود فالن كار را بكند و بھیآیم،ایبیگریدبھرود ویم،برومیگو

نھ بھ شما یھرآ": بھ ھمراھان خود گفت،متعجب شده،دین سخن را شنیچون ایسیع10
".افتھ امیل ھم نیدر اسرائیمانین ایم كھ چنیگویم

م و یدر ملكوت آسمان با ابراھ،م كھ بسا از مشرق و مغرب آمدهیگویو بھ شما م11
،عقوب خواھند نشستیاسحاق و

.ھ و فشار دندان باشدیكھ گرییجا،یدر ظلمت خارج،رون افكنده خواھند شدیاما پسران ملكوت ب12

.افتیكھ در ساعت خادم او صحت".مانت تو را عطا شودیبر وفق ا،برو": گفتسروانبھیسیپس ع13

.ده استیخواب،د كھ تب كردهیمادرزنِ او را د،بھ خانھ پطرس آمدیسیوچون ع14

.شان مشغول گشتیایبھ خدمتگزار،پس برخاستھ. پس دست او را لمس كرد و تب او را رھا كرد15

ارواح را یوانگان را بھ نزد او آوردند و محض سخنیاز دیاریبس،ما چون شام شدا16
.دیبخشضان را شفایرون كرد و ھمھ مریب



ما را یاو ضعف ھا"گفتھ شده بود تمام گردد كھ ینبیایكھ بھ زبان اشعیتا سخن17
".ما را برداشتیگرفت و مرض ھا

.گر روندیفرمان داد تا بھ كناره د،دیر دور خود دیكثیعیجمیسیچون ع18

".تو را متابعت كنمی،استادھرجا روای " : بدو گفت،ش آمدهیپیآنگاه كاتب19

كن پسر یل. انھ ھا استیروباھان را سوراخھا و مرغان ھوا را آش": بدو گفتیسیع20
".ستیسر نھادن نیانسان را جا

".پدر خود را دفن كنم،ده تا رفتھاجازه خداوندا اول مرا ": از شاگردانش بدو گفتیگریو د21

".مردگان خود را دفن كنند،مرا متابعت كن و بگذار كھ مردگان": را گفتیویسیع22

.شاگردانش از عقب او آمدند،سوار شدقایقچون بھ 23

و او درخواب میگرفترا فرو یكشت،كھ امواجیبحد،د آمدیا پدیدر دریمیطراب عظضناگاه ا24
.بود

"!میشویاب كھ ھالك میما را در،خداوندا": گفتند،دار كردهیاو را ب،ش آمدهیپس شاگردان پ25

ب كرد كھ یا را نھیبادھا و در،آنگاه برخاستھ"د؟یچرا ترسان ھست،مانانیكم ایا": شان گفتیبد26
.د آمدیكامل پدیآرام

"!میکنندز او را اطاعت یا نیاست كھ بادھا و درین چگونھ مردیا": گفتند،اما آن اشخاص تعجب نموده27

بدو برخوردند ،رون شدهیوانھ از قبرھا بیدو شخص د،دیان رسیدرن جَ یچون بھ آن كناره در زمو28
.عبور كندینتوانست، چ كس از آن راهیند كھ ھدبویتند خویو بحد

ما را با تو چھ كار است؟ مگر در ،پسر خدایسیعیا": گفتند،اد كردهیدر ساعت فر29
"؟یتا ما را قبل از وقت عذاب كنینجا آمده ایا

.دیچریشان میدور از ایاریو گلھ گراز بس30

".در گلھ گرازان ما را بفرستی،رون كنیھرگاه ما را ب": گفتند،استدعا نمودهیوھا از وید31

الفور یدند كھ فیداخل گلھ گرازان گرد،رون شدهیدر حال ب"!دیبرو": گفتشان را یا32
.در آب ھالك شدند،ا جستھیبھ دریھمھ آن گرازان از بلند

.وانگان را شھرت دادندیدیبھ شھر رفتند و تمام آن حادثھ و ماجرا،ختھیشبانان گراما 33

التماس نمودند كھ ،دندیچون او را د. رون آمدیبیسیمالقات عینك تمام شھر برایو ا34
.رون رودیشان بیاز حدود ا
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.ش آمدیعبور كرد و بھ شھر خو،سوار شدهیپس بھ كشت1

،دیشان را دیمان ایایسیچون ع. آوردندینزد و،دهیرا بر بستر خوابانیناگاه مفلوج2
".ده شدیخاطر جمع دار كھ گناھانت آمرز،فرزندیا": مفلوج را گفت

".دیگوین شخص كفر میا":از كاتبان با خود گفتندیآنگاه بعض3

خاطر خود راه االت فاسد بھ یاز بھر چھ خ: گفت،شان را درك نمودهیاالت ایخیسیع4
د؟یدھیم

ا گفتن آنكھ برخاستھ بخرام؟یده شدینكھ گناھان تو آمرزیگفتن ا،را كدام سھل تر استیز5

آنگاه …ن ھستیزمیدن گناھان بر روید كھ پسر انسان را قدرت آمرزیكن تا بدانیل6
"!بھ خانھ خود روانھ شو،ز و بستر خود را برداشتھیبرخ": مفلوج را گفت

!بھ خانھ خود رفت،حال برخاستھدر 7

ن نوع قدرت بھ مردم یرا كھ اییخدا،متعجب شده،دندین عمل را دیو آن گروه چون ا8
.د نمودندیتمج،عطا فرموده بود

: بدو گفت. دیبھ باج گاه نشستھ دمتیبھ یرا مسمیمرد،گذشتیاز آنجا میسیچون ع9
.روانھ شدیاز عقب و،در حال برخاستھ".مرا متابعت كن"

ران و گناھكاران یاز باجگیو واقع شد چون او در خانھ بھ غذا نشستھ بود كھ جمع10
.و شاگردانش بنشستندیسیبا ع،آمده

ران و گناھكاران یچرا استاد شما با باجگ": بھ شاگردان او گفتند،دندیان چون دیسیو فر11
"خورد؟یغذا م

.ب دارندیاج بھ طبیضان احتیبلكھ مر،تندرستاننھ": گفت،دیچون شنیسیع12

امده ام تا یرا نیزی،خواھم نھ قربانید كھ رحمت میافت كنین را دریا،كن رفتھیل13
".میبلكھ گناھكاران را بھ توبھ دعوت نما،عادالن را

ار یان روزه بسیسیچون است كھ ما و فر": گفتند،آمدهینزد وییحیآنگھ شاگردان14
"دارند؟یكن شاگردان تو روزه نمیل،میداریم

،شان استیكھ داماد با ایمادام،یا پسران خانھ عروسیآ": شان گفتیبدیسیع15
در آن ھنگام روزه ،شان گرفتھ شودید كھ داماد از ایآیمیامیكن ایتوانند ماتم كنند؟ ولمی

.خوھند داشت



را كھ آن وصلھ از یكند زیاز پارچھ نو وصلھ نمیاپاره،كھنھۀچ كس بر جامیو ھ16
.شودیبدتر میدگیگردد و دریجامھ جدا م

ختھ و یشراب ر،ده شدهیزند و اال مشكھا دریریكھنھ نمیو شراب نو را در مشكھا17
".زند تا ھر دو محفوظ باشدیرینو میبلكھ شراب نو را در مشكھا. مشكھا تباه گردد

،آمد و او را پرستش نمودهیسیگفت كھ ناگاه رئیشان میرا بدن سخنانیو ھنوز ا18
ست خواھد یگذار كھ زیا و دست خود را بر ویكن بیل. اكنون دختر من مرده است": گفت
".كرد

.از عقب او روانھ شد،بھ اتفاق شاگردان خود برخاستھیسیپس ع19

از عقب او آمده ،بودیكھ مدت دوازده سال بھ مرض استحاضھ مبتال مینك زنیو ا20
.او را لمس نمودیدامن ردا

".ابمینھ شفایھر آ،ش را لمس كنمیاگر محض ردا: "را با خود گفتھ بودیز21

مانت یرا كھ ایخاطر جمع باش ز،دختریا":گفت،انداختھینظر بر و،برگشتھیسیع22
.دیدر ساعت آن زن رستگار گرد"!تو را شفا داده است

از شورش كنندگان را ینوحھ گران و گروھ،س در آمدهیبھ خانھ رئیسیو چون ع23
،دهید

خندهیشان بر ویا".را دختر نمرده بلكھ در خواب استیز،دیراه دھ":شان گفتیبد24
.كردند

دست آن دختر را گرفت كھ در ساعت ،داخل شده،رون شدندیاما چون آن گروه ب25
.برخاست

.افتین كار در تمام آن مرزو بوم شھرتیو ا26

: گفتند،اد كنان در عقب او افتادهیدو كور فر،رفتیاز آن مكان میسیو چون ع27
"!بر ما ترحم كن! پسر داود"

د كھ یمان داریا ایآ: شان گفتیبدیسیآن دو كور نزد او آمدند ع،و چون بھ خانھ در آمد28
"!خداوندایبل": توانم كرد؟ گفتندش ین كار را میا

".مانتان بھ شما بشودیبر وفق ا": گفت،شان را لمس كردهیدر ساعت چشمان ا29

اطالع یزنھار كسد فرمود كھیشان را با تاكیایسیدر حال چشمانشان باز شد و ع30
.ابدین



شھرت دادندیاو را در تمام آن نواح،رون رفتھیشان بیاما ا31

.گنگ را نزد او آوردندیوانھ ایناگاه د،رفتندیرون میشان بیكھ ایو ھنگام32

ل یدر اسرائ": گفتند،د و ھمھ در تعجب شدهیا گردیگو،گنگ،رون شدیو بیو چون د33
".ده نشده بودین امر ھرگز دیچن

".كندیرون میوھا را بید،وھایس دیبھ واسطھ رئ": ان گفتندیسیكن فریل34

بھ بشارت ملكوت ،م دادهیشان تعلیس ایدر كنا،در ھمھ شھرھا و دھات گشتھیسیو ع35
.دادینمود و ھر مرض و رنج مردم را شفا میموعظھ م

،شبانیرا كھ مانند گوسفندانِ بیشان بسوخت زیدلش بر ا،دیر دیكثیعیو چون جم36
.پراكنده بودندشان حال و یپر

پس از صاحب . كمکارگركن یحصاد فراوان است ل": آنگاه بھ شاگردان خود گفت37
".در حصاد خود بفرستدکارگرد تا ییحصاد استدعا نما

{{{{}}}}
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رون كنند ید قدرت داد كھ آنھا را بیشان را بر ارواح پلیا،دهیو دوازده شاگرد خود را طلب1

.را شفا دھندیو رنجیماریو ھر ب

،اسیاول شمعون معروف بھ پطرس و برادرش اندر: ن استیدوازده رسول ایو نامھا2
،وحنایو برادرشیعقوب بن زِبِدی

ی،معروف بھ تدیو لبیعقوب بن حلف،یریباجگیتوما و متا،لپُس و برتولمایفِ 3

.م نمودیكھ او را تسلیوطیاسخریھودایویشمعون قانو4

د و در یاز راه امت ھا مرو": گفت،ت كردهیشان وصیبد،فرستادهیسین دوازده را عیا5
،دیان داخل مشویاز سامریبًلَد



.دیل برویبلكھ نزد گوسفندان گم شده اسرائ6

.ك استید كھ ملكوت آسمان نزدییگو،موعظھ كرده،دیرویو چون م7

رون یوھا را بید،دیمردگان را زنده كن،دیان را طاھر سازصابر،دیماران را شفا دھیب8
.دیمفت بدھ،دیافتھ ایمفت. دیینما

دیره مكنیخود ذخیا مس در كمرھایا نقرهیطال9

را كھ مزدور یز،دیا عصا برنداریا كفشھایراھنیا دو پیتوشھ دان،رسفیو برا10
.مستحق خوراك خود است

پس در ،اقت داردید كھ در آنجا كھ لیبپرس،دیكھ داخل شویھ ایا قریو در ھر شھر11
.دیرون روید تا بیآنجا بمان

،دییبر آن سالم نما،دییدرآیو چون بھ خانھ ا12

دیسالم شما بر آن واقع خواھد شد و اگر ناال،ق باشدیپس اگر خانھ ال13 َ سالم شما ،ق بُو
.بھ شما خواھد برگشت

،رون شدهیا شھر بیاز آن خانھ،ن شما گوش ندھدا بھ سخیو ھر كھ شما را قبول نكند14
.دیخود را برافشانیھایپاخاك

ن سدوم و غموره از آن شھر سھل یم كھ در روز جزا حالت زمیگوینھ بھ شما میھر آ15
.تر خواھد بود

ار و یپس مثل مارھا ھوش،فرستمیان گرگان میمن شما را مانند گوسفندان در م،ھان16
.دیساده باشچون كبوتران

س یم خواھند كرد و در كنایرا كھ شما را بھ مجلسھا تسلیز،دیاما از مردم برحذر باش17
،انھ خواھند زدیخود شما را تاز

شان و بر امت ھا یشما را بخاطر من خواھند برد تا بر ا،نیو در حضور حكام و سالط18
.شودیشھادت

را در ھمان ساعت ید زییا چھ بگوید كھ چگونھیشھ مكنیاند،م كنندیاما چون شما را تسل19
.د گفتیبھ شما عطا خواھد شد كھ چھ با

.نده استیدر شما گو،د بلكھ روح پدر شمایستینده شما نیرا گویز20

ن یم خواند كرد و فرزندان بر والدیفرزند را بھ موت تسل،برادر را و پدر،و برادر21
،دیخواھند رسانشان را بھ قتل یا،خود برخاستھ



كن ھر كھ تا بھ آخر صبر یل. ع مردم از شما نفرت خواھند كردیجم،و بھ جھت اسم من22
.ابدینجات،كند

نھ بھ شما یرا ھر آید زیفرار كنیگریبھ د،ك شھر بر شما جفا كنندیكھ دریو وقت23
.د پرداختیل نخواھیاسرائیاز ھمھ شھرھا،دیایم تا پسر انسان نیگویم

.ترش بریست و نھ غالم از آقایشاگرد از معلم خود افضل ن24

. خود شودیو غالم را كھ چون آقاش گرددیاست شاگرد را كھ چون استاد خویكاف25
بُول خواندند َ لْز ْ .ادتر اھل خانھ اش رایچقدر ز،پس اگر صاحب خانھ را بَع

كھ یردد و نھ مجھولست كھ مكشوف نگیمستور نیزیرا چید زیشان مترسیلھذا از ا26
.معلوم نشود

د بر یو آنچھ در گوش شنو،دییبگوییدر روشنا،میگویبھ شما میكیآنچھ در تار27
.دیبامھا موعظھ كن

د كھ قادر ید بلكھ از او بترسیم مكنیب،ستندیو از قاتالن جسم كھ قادر بر كشتن روح ن28
.ز در جھنمیاست بر ھالك كردن روح و جسم را ن

پدر ارادهاز آنھا جز بھ یكیشود؟ و حال آنكھیك فَلس فروختھ نمیا دو گنجشك بھیآ29
.افتدین نمیشما بھ زم

.ز شمرده شده استیسر شما نیھایكن ھمھ مویل30

.دیار افضل ھستیرا شما از گنجشكان بسید زیپس ترسان مباش31

،حضور پدر خود كھ در آسمان استرز دیمن ن،ش مردم اقرار كندیپس ھر كھ مرا پ32
.او را اقرار خواھم كرد

من ھم در حضور پدر خود كھ در آسمان است ،دیش مردم انكار نمایاما ھر كھ مرا پ33
.او را انكار خواھم نمود

ن یبر زممتیامده ام تا سالین. ن بگذارمیبر زممتید كھ آمده ام تا سالیگمان مبر34
.ر رایبگذارم بلكھ شمش

ش و عروس را از یرا كھ آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویز35
.مادر شوھرش جدا سازم

.اھل خانھ او خواھند بود،و دشمنان شخص36



ا دختر یو ھر كھ پسر،ق من نباشدیال،ش از من دوست داردیا مادر را بیو ھر كھ پدر37
.نباشدق من یال،اده دوست داردیرا از من ز

.ق من نباشدیال،دیایاز عقب من ن،ب خود را برنداشتھیو ھر كھ صل38

آن را ھالك سازد و ھر كھ جان خود را بخاطر من ھالك ،ابدیھر كھ جان خود را در39
.افتیآن را خواھد در،كرد

فرستنده مرا ،كھ مرا قبول كرده استیمرا قبول كرده و كس،ھر كھ شما را قبول كند40
.قبول كرده باشد

یرا بھ اسم عادلیابد و ھركھ عادلییاجرت نب،ردیپذیرا بھ اسم نبیایو آنكھ نب41
.افتیمزد عادل خواھد،رفتیپذ

،از آب سرد محض نام شاگرد نوشاندیرا كاسھ ا)کوچکان(ن صغاریو ھر كھ از ا42
."نخواھد ساختع یم اجر خود را ضایگوینھ بھ شما میھر آ

{{{{}}}}

11فصل 
از آنجا روانھ ،دیت را با دوازده شاگرد خود بھ اتمام رسانین وصیایسیو چون ع1

.دیم دھد و موعظھ نمایشان تعلیایشد تا در شھرھا

،ستادهدو نفر از شاگردان خود را فر،دیح را شنیاعمال مسدر زندانییحیو چون2

"م؟یباشیگریا منتظر دییینده تویا آن آیآ": بدو گفت3

اطالع ،دیده ایده و دیچھ شننرا از آییحید ویبرو": شان گفتیدر جواب ایسیع4
دیدھ

و كران شنوا و ند و ابرصان طاھریآیگردند و لنگان بھ رفتار مینا میكھ كوران ب5
شنوندیران بشارت میشوند و فقیمردگان زنده م



".كھ در من نلغزدیو خوشا بحال كس6

آغاز سخن كرد كھ ییحیبا آن جماعت دربارهیسیع،رفتندیشان میو چون ا7
را كھ از باد در جنبش است؟ یایا نید؟ آیابان رفتھ بودیز بھ بیدن چھ چیبجھت د

دارد؟ ررا كھ لباس فاخر در بیا مردید؟ آیرون شده ایز بیدن چھ چیبلكھ بجھت د8
.باشندیپادشاھان میپوشند در خانھ ھایكھ رخت فاخر مینك آنانیا

یم از نبیگویبھ شما میرا ؟ بلیات نبید؟ آیرون رفتیز بیدن چھ چیكن بجھت دیل9
.رایافضل

تو یش روینك من رسول خود را پیا: را ھمان است آنكھ درباره او مكتوب استیز10
.سازدا یتو مھیش رویفرستم تا راه تو را پیم

د دھنده بر یتعمییحیازیبزرگتر،م كھ از اوالد زنانیگوینھ بھ شما میھر آ11
.بزرگتر استیكن كوچكتر در ملكوت آسمان از ویل،نخاست

شود و جباران آن را یملكوت آسمان مجبور م،د دھنده تا اآلنیتعمییحیامیو از ا12
.ندیربایبھ زور م

.نمودندیاخبار مییحیتاا و توراتیع انبیرا جمیز13

.دیاید بیاس كھ بایھمان است ال،دید قبول كنیو اگر خواھ14

.ھر كھ گوش شنوا دارد بشنود15

،را مانند كھ در كوچھ ھا نشستھیم؟ اطفالیھ نمایز تشبیھ چھ چبفھ را ین طایكن ایل16
،ش را صدا زدهیقان خویرف

".ینھ نزدیس،میكردینوحھ گر،دیرقص نكرد،مینواختیشما نیبرا":ندیگویم17

.و داردید،ندیگویم،دیآشامیخورد و نھ مینھ م،آمدییحیرا كھیز18

گسار یپرخور و مینك مردیند ایگویم،نوشدیخورد و میپسر انسان آمد كھ م19
ق كرده شده یكن حكمت از فرزندان خود تصدیل. ران و گناھكارن استیو دوست باجگ

.است

در آنھا یكھ اكثر از معجزات وییآنگاه شروع بھ سالمت نمود بر آن شھرھا20
.را كھ توبھ نكرده بودندیظاھر شد ز



زیبر تو ایوا21 كھ در شما یرا اگر معجزاتیز! دایت صیبیبر تو ایوا! نیخورَ
در پالس و خاكستر ینھ مدتیھر آ،شدیدون ظاھر میدر صور و ص،ظاھر گشت

.نمودندیتوبھ م

.تر خواھد بودلدون از شما سھیصور وصم كھ در روز جزا حالت یگویمكن بھ شمایل22

را یشد زیبھ جھنم سرنگون خواھی،كفرناحوم كھ تا فلك سرافراشتھ ایو تو ا23
.ماندیمیباقنھ تا امروز یھر آ،شدیظاھر ممد آمد در سدویكھ در تو پدیھرگاه معجزات

.از تو سھل تر خواھد بودن سدومیم كھ در روز جزا حالت زمیگویكن بھ شما میل24

تو را ،نیمالك آسمان و زم،پدریا": گفت،توجھ نمودهیسیع،در آن وقت25
و بھ كودكان یان وخردمندان پنھان داشتین امور را از دانایكنم كھ ایش میستا

!یمكشوف فرمود

.ن منظور نظر تو بودیرا كھ ھمچنیز،پدریایبل26

شناسد بجز پدر و نھ پدر یپسر را نمیھ من سپرده است و كسبز را یپدر ھمھ چ27
.كھ پسر بخواھد بدو مكشوف سازدیر از پسر و كسیشناسد غیچ كس میرا ھ

.دیشخواھم بخیتمام زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامید نزد من اییایب28

باشم و در یم و افتاده دل میرا كھ حلیز،دیابیمید و از من تعلیریوغ مرا بر خود گی29
،افتیدیخواھینفوس خود آرام

.ف است و بار من سبكیوغ من خفیرایز30

{{{{}}}}



12فصل 
گذشت و شاگردانش چون یان كشتزارھا میدر روز سَبت از میسیع،در آن زمان1

.دن و خوردن خوشھ ھا آغاز كردندیبھ چ،گرسنھ بودند

كنند كھ كردن آن یمینك شاگردان توعملیا": بدو گفتند،دندین را دیان چون ایسیاما فر2
".ستیز نیدر روز سَبت جا

كھ گرسنھ بودند؟یوقت،قانش كردندید كھ آنچھ داود و رفیمگر نخوانده ا":شان را گفتیا3

قانش یتَقْدِمھ را خورد كھ خوردن آن بر او و رفیآمده نانھاچھ طور بھ خانھ خدا در 4
.حالل نبود بلكھ بر كاھنان فقط

بَتید كھ در روزھاینده ااا در تورات نخوی5 ھَنھ در ھ،سَ بَترا حرمت نمیكَ دارند و یكل سَ
گناه ھستند؟یب

!كل استیبزرگتر از ھینجا شخصیم كھ در ایگویكن بھ شما میل6

گناھان را یب"یخواھم نھ قربانیرحمت م"د كھ یكردیرا درك مین معنیو اگر ا7
.دینمودیمذمت نم

بَت نیز8 ".ز استیرا كھ پسر انسان مالك روز سَ

،شان درآمدیسھ ایو از آنجا رفتھ بھ كن9

بَت یآ":ده گفتندیپرسیپس از و. حاضر بودیكھ ناگاه شخص دست خشك10 ا در روز سَ
.بر او وارد آورندییتا ادعا" ا نھ؟یز استیشفا دادن جا

ك گوسفند داشتھ باشد و ھرگاه آن در روز سبت یست از شما كھیك: شان گفتیبھ ایو11
رون آورد؟یاو را نخواھد گرفت و ب،افتدیبھ حفره ا

.كردن روا استییكوین در سبت ھا نیبنابر ا. پس چقدر انسان از گوسفند افضل است12

یگریمانند د،پس دراز كرده"!دست خود را دراز كن": آنگاه آن مرد را گفت13
.دیح گردیصح

.بر او شورا نمودند كھ چطور او را ھالك كنند،رون رفتھیان بیسیاما فر14

پس . ار از عقب او آمدندیبسیاز آنجا روانھ شد و گروھ،ن را درك نمودهیایسیع15
دیشان را شفا بخشیع ایجم

.شان را قدغن فرمود كھ او را شھرت ندھندیو ا16



:گفتھ شده بودینبیایكھ بھ زبان اشعیتا تمام گردد كالم17

روح .خرسند استیب من كھ خاطرم از ویدم و حبینك بنده من كھ او را برگزیا"18
.دیخواھم نھاد تا انصاف را بر امت ھا اشتھار نمایخود را بر و

.دیآواز او را در كوچھ ھا نخواھد شنیفغان نخواھد كرد و كسنزاع و19

م سوختھ را خاموش نخواھد كرد تا آنكھ یلھ نیشكست و فتخرد شده را نخواھدین20
.انصاف را بھ نصرت برآورد

".د خواھند داشتیو بھ نام او امت ھا ام21

،ا داد چنانكھ آن كور و گنگكور و گنگ را نزد او آوردند و او را شفیوانھ ایآنگاه د22
.نا شدیا و بیگو

"ست؟ین شخص پسر داود نیا ایآ": گفتند،رت افتادهیو تمام آن گروه در ح23

یاریكند مگر بھیرون نمیوھا را بین شخص دیا": گفتند،دهیان شنیسیكن فریل24
بول لْزَ ْ "!وھایس دیرئ،بَع

كھ بر خود منقسم یھر مملكت": شان گفتیبد،شان را درك نمودهیاالت ایخیسیع25
.برقرار نماند،كھ بر خود منقسم گرددیا خانھ ایران شود وھر شھریو،گردد

پس چگونھ . نھ بخالف خود منقسم گرددیھر آ،رون كندیطان را بیش،طانیلھذا اگر ش26
دار ماند؟یسلطنتش پا

كھ یاریپسران شما آنھا را بھ،كنمیرون میوھا را بیو اگر من بھ وساطت بعلزبول د27
.خواند كردیشان را بر شما داورین جھت ایكنند؟ از ایرون میب

نھ ملكوت خدا بر شما یھر آ،كنمیوھا را اخراج میكن ھرگاه من بھ روح خدا دیل28
.ده استیرس

،او را غارت كندفصلد و اسیزور آور درآیبتواند در خانھ شخصیو چگونھ كس29
مگر آنكھ اول آن زورآور را ببندد و پس خانھ او را تاراج كند؟

.پراكنده سازد،برخالف من است و ھر كھ با من جمع نكند،ستیھر كھ با من ن30

كن كفر یل،شودیده میم ھر نوع گناه و كفر از انسان آمرزیگویشما را م،ن رویاز ا31
.بھ روح القدس از انسان عفو نخواھد شد

كھ برخالف روح یده شود اما كسیآمرز،دیگویھر كھ برخالف پسر انسان سخنو32
.ده نخواھد شدینده ھرگز آمرزین عالم و در عالم آیدر ا،دیالقدس گو



وه اش را ید و میگردانفاسدا درخت را ی،كویوه اش را نید و میسازنیکوا درخت را ی33
.شودیوه اش شناختھ میرا كھ درخت از میز،فاسد

را كھ ید زیو حال آنكھ بد ھستبگوئیدكو ید سخن نیتوانیچگونھ م،زادگانیافعیا34
.دیگویدل سخن میادتیزبان از ز

،آورد و مرد بد از خزانھ بدیخوب برمیزھایچ،دل خودیكویكو از خزانھ نیندمر35
.آوردیرون میبد بیزھایچ

یحساب آن را در روز داور،ندیباطل كھ مردم گوم كھ ھر سخن یگویكن بھ شما میل36
.خواھند داد

تو بر تو حكم خواھد یشد و از سخنھایخود عادل شمرده خواھیرا كھ از سخنھایز37
".شد

یتیم از تو آیخواھیاستاد میا": ان در جواب او گفتندیسیاز كاتبان و فریآنگاه بعض38
"مینیب

تیشان جز آیطلبند و بدیمیتیر و زناكار آیرقھ شرف":شان گفتیاو در جواب ا39
.داده نخواھد شدیونس نبی

ز شھ شبانھ یپسر انسان ن،ماندیونس سھ شبانھ روز در شكم ماھیرا ھمچنانكھیز40
.ن خواھد بودیروز در شكم زم

رایشان حكم خواھند كرد زیبر ا،فھ برخاستھین طایبا اینوا در روز داوریمردمان ب41
.نجاستیونس در ایازینك بزرگتریونس توبھ كردند و ایكھ بھ موعظھ

لِكَھ جنوب در روز داور42 را كھ یشان حكم خواھد كرد زیبر ا،ن فرقھ برخاستھیبا ایمَ
.نجا استیمان در ایبزرگتر از سلینك شخصیوامان را بشنودین آمد تا حكمت سلیزمیاز اقصا

آب گردش یبیھایدر طلب راحت بھ جا،دیرون آیبیآدمد از یكھ روح پلیو وقت43
.ابدییو نمکندیم

آن را ،دیو چون آ"،گردمیرون آمدم بر میبھ خانھ خود كھ از آن ب"د یگویپس م44
.ندیبیو جاروب شده و آراستھ میخال

،آورد و داخل گشتھیگر بدتر از خود را برداشتھ میرود و ھفت روح دیآنگاه م45
ن فرقھ ین بھ ایھمچن. شودیشوند و انجام آن شخص بدتر از آغازش میساكن آنجا م

".ر خواھد شدیشر



یویگفت كھ ناگاه مادر و برادرانش در طلب گفتگویاو با آن جماعت ھنوز سخن م46
.ستاده بودندیرون ایب

خواھند با تو یم،ستادهیرون اینك مادر تو و برادرانت بیا":را گفتیویو شخص47
".ندیسخن گو

"انند؟یست مادر من و برادرانم كیك": ل گفتیدر جواب قا48

.نانند مادر من و برادرانمیا": گفت،شاگردان خود دراز كردهیو دست خود را بھ سو49

دیز50 رَ َ ھمان برادر و خواھر و مادر ،را ھر كھ اراده پدر مرا كھ در آسمان است بجا آو
".من است

}{{{{}}}

13فصل 
.ا نشستیبھ كناره در،رون آمدهیاز خانھ بیسیع،و در ھمان روز1

یسوار شده قرار گرفت و تمامیكھ بھ كشتیبقسم،جمع آمدندیار بر ویبسیو گروھ2
.ستادندیآن گروه بر ساحل ا

ثَلھا برایبسیو معان3 .رون شدیببذردنِ یبجھت پاشیبرزگریوقت": شان گفتیایار بھ مَ

.آن را خوردند،در راه افتاد و مُرغان آمدهیقدر. دیپاشیمبذرو چون 4

ن یچونكھ زم.سبز شدیبزود،اد نداشت افتادهیكھ خاك زییبر سنگالخ جایو بعض5
،عمق نداشت

.دیخشك،شھ نداشتیو چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ر6

.آن را خفھ نمود،و خارھا نمو كردهختھ شد یان خارھا ریدر میو بعض7



یشصت وبعضیصد و بعضیبعض،بار آورد،كو كاشتھ شدهین نیدر زمیو برخ8
.یس

".ھر كھ گوش شنوا دارد بشنود9

ثَلھا سخن میاز چھ جھت با ا": گفتندیبھ و،آنگاه شاگردانش آمده10 "؟یرانینھا بھ مَ

كن یل،اَسرار ملكوت آسمان بھ شما عطا شده استدانستن ": شان گفتیدر جواب ا11
،شان عطا نشدهیبد

كھ ندارد آنچھ دارد ھم از او یكساما. ابدییرا ھر كھ دارد بدو داده شود و افزونیز12
.گرفتھ خواھد شد

ثَلھا سخن مین جھت با ایاز ا13 نند و شنوا ھستند و یبید ونمننگرمیم كھ یگوینھا بھ مَ
.فھمندینمشنوند وینم

ست و ید نگریبھ سمع خواھ«: دیگویشود كھ میتمام مءایوت اشعبشان نیو در حق ا14
.دید دینخواھ

ننند و بھ یده اند و چشمھا ببیشنینین شده و بھ گوشھا بھ سنگین قوم سنگیرا قلب ایز15
».شان را شفا دھمیگوشھا بشنوند و بھ دلھا بفھمند و بازگشت كنند و من ا

شوندیرا كھ میشما زینند و گوشھایبیرا كھ میكن خوشابحال چشمان شما زیل16

نند یبب،دینیبیو عادالن خواستند كھ آنچھ شما مءایم بسا انبیگوینھ بھ شما میرا ھرآیز17
.دندیبشنوند و نشن،دیشنویدند و آنچھ میو ند

ثَل برزگر را بشنو18 .دیپس شما مَ

د و آنچھ در دل او كاشتھ یآیر میشر،دیآن را نفھم،دهیكھ كلمھ ملكوت را شنیكس19
.ھمان است آنكھ در راه كاشتھ شده است،دیربایشده است م

قبول یالفور بھ خشنودیف،دهیاوست كھ كالم را شن،ختھ شدیو آنكھ بر سنگالخ ر20
،میکند

بھ سبب یا صدمھ اییاست و ھرگاه سختیبلكھ فان،در خود نداردیشھ ایو لكن ر21
.خوردیدر ساعت لغزش م،دیكالم بر او وارد آ

ن جھان و یشھ ایآن است كھ كالم را بشنود و اند،ختھ شدیان خارھا ریو آنكھ در م22
.ثمر گرددیكالم را خفھ كند و ب،غرور دولت



مد و بار آور ھفیآن را م،دهیآن است كھ كالم را شن،كو كاشتھ شدین نیو آنكھ در زم23
".آوردیثمر میسیشصت و بعضیصد و بعضیبعض،شده

ثَل24 كو در ینبذركھ را ماندیمردملكوت آسمان":گفت،وردهآشان یگر بجھت ایدیو مَ
كاشتن خودیزم

.برفت،ختھیكركاس ران گندمیدر م،مردم در خواب بودند دشمنش آمدهو چون25

.شدز ظاھریكركاس ن،د و خوشھ برآوردییكھ گندم رویو وقت26

ن یكو در زمینبذرآقا مگر یا«.عرض كردندیبھ و،پس نوكران صاحب خانھ آمده27
»د؟ی؟ پس از كجا كركاس بھم رسانیش نكاشتھ ایخو

م آنھا را جمع یبرویخواھیا میآ«:عرض كردند».ن كار دشم استیا«:شان را فرمودیا28
»م؟یكن

.برکنیدگندم را بر آنھا ،مبادا وقت جمع كردن كركاسی،ن«:فرمود29

موسم حصاد دروگران را خواھم رتا وقت حصاد با ھم نمو كنند و دود كھ ھردیبگذار30
د اما گندم را در یسوختن بافھ ھا ببندیآنھا را برا،گفت كھ اول كركاسھا را جمع كرده

"».دیره كنیانبار من ذخ

است كھ یملكوت آسمان مثل دانھ خردل": شان زده، گفتیایبرایگر مثلیدبار 31
.ش كاشتیگرفتھ، در مزرعھ خویشخص

ن بقول است و یچون نمو كند بزرگتریر دانھ ھا كوچكتر است، ولیو ھرچند از سا32
".رندیگیانھ میش آشیچنانكھ مرغان ھوا آمده در شاخھ ھا. شودیمیدرخت

آن را یرا ماند كھ زنیھ ایر مایكھ ملكوت آسمان خم:"شان گفتیایراگر بیدیو مثل33
".رپنھان كرد تا تمام، مخمر گشتیل خمیگرفتھ، در سھ ك

چ نگفت،یشان ھیبا آن گروه بھ مثلھا گفت و بدون مثل بدیسیرا عیعانن میھمھ ا34

كنم و بھ یدھان خود را بھ مثلھا باز م": گفتھ شدیكھ بھ زبان نبیتا تمام گردد كالم35
".عالم تَنَطُق خواھم كردیشده از بنایمخفیزھایچ

آمده، یردانش نزد وگه را مرخص كرده، داخل خانھ گشت و شاوآن گریسیآنگاه ع36
".مثل كركاسِ مزرعھ را بجھت ما شرح فرما": گفتند

كارد پسر انسان است،یكو میآنكھ بذر ن": شان گفتیدر جواب ا37

.رندیملكوت و كركاسھا، پسران شریكو ابناینبذرن جھان است ویو مزرعھ، ا38



ن عالم و دروندگان، یبت اقس است و موسم حصاد، عایكھ آنھا را كاشت ابلیو دشمن39
.فرشتگانند

ن یھمانطور در عاقبت ا،سوزانندیپس ھمچنان كھ كركاسھا را جمع كرده، در آتش م40
عالم خواھد شد

ھمھ لغزش دھندگان و بدكاران را جمع خواھند كردكھ پسر انسان مالئكھ خود را فرستاده، 41

دیكھ گرییشان را بھ تنور آتش خواھند انداخت، جایو ا42 .ھ و فشار دندان بوُ

ھركھ گوش شنوا . آنگاه عادالن در ملكوت پدر خود مثل آفتاب، درخشان خواھند شد43
.بشنوددارد 

افتھ، پنھان نمود یآن راین كھ شخصیشده در زمیرا ماند، مخفیو ملكوت آسمان گنج44
.دین را خریآن رفتھ، آنچھ داشت فروخت و آن زمیواز خوش

باشد،خوبیدھایمرواریایرا ماند كھ جویباز ملكوت آسمان تاجر45

.دیفروختھ، آن را خرملك خود رایافت، رفت و ماید گرانبھایك مرواریو چون46

د،یبھ آن درآیا افكنده شود و از ھر جنسیاست كھ بھ دریضاً ملكوت آسمان مثل دامیا47

نشستھ، خوبھا را در ظروف جمع كنند و بدھا و چون پر شود، بھ كناره اش كِشند و48
.را دور اندازند

ان ین را از میطالحرون آمده، یفرشتگان ب. ن عالم خواھد شدینطور در آخر ایبد49
ن جدا كرده،یصالح

".باشدیكھ فشار دندان مییشان را در تنور آتش خواھند انداخت، جایا50

".خداوندایبل": گفتندش" د؟یده این امور را فھمیا ھمھ ایآ": شان را گفتیایسیع51

مثل صاحب افتھ است، یمیكھ در ملكوت آسمان تعلین، ھر كاتبیبنابرا": شان گفتیبھ ا52
".آوردیرون مینو و كھنھ بیزھایش چیاست كھ از خزانھ خویخانھ ا

.د، از آن موضع روانھ شدین مثلھا را بھ اتمام رسانیایسیو چون ع53

كھ متعجب شده، یم داد، بقسمیشان تعلیسھ ایشان را در كنیش آمد، ایوچون بھ وطن خو54
د؟یومعجزات را بھم رسانن حكمت ین شخص چنیاز كجا ا": گفتند

عقوب یست؟ و برادرانشینیم نامیا مادرش مریباشد؟ و آین پسر نجار نمیا ایآ55
ھودا؟یوسف و شمعون ویو



"د؟ین ھمھ را از كجا بھم رسانیباشند؟ پس ایو ھمھ خواھرانش نزد ما نم56

حرمت نباشد مگر در یبینب":شان گفتیبدیسیكن عیل. و درباره او لغزش خوردند57
.شیوطن و خانھ خو

.ار در آنجا ظاھر نساختیشان معجزه بسیایمانیایو بھ سبب ب58

{{{{}}}}

14فصل 
خ چون شھرت عیس تِ یرودیدر آن ھنگام ھ1 د، یرا شنیسیترارً

د دھنده كھ از مردگان برخاستھ است، از یتعمییحین استیا": بھ خادمان خود گفت2
".گرددیجھت معجزات از او صادر من یا

لپس گرفتھ، در بند یا، زن برادر خود فیرودیرا بخاطر ھییحیسیرودیرا كھ ھیز3
نھاده و در زندان انداختھ بود،

".ستیبر تو حالل نینگاه داشتن و": گفتیبدو ھمییحیچونكھ4

.دانستندیمیرا كھ او را نبید زیاز مردم ترس. كھ قصد قتل او كردیو وقت5

ا در مجلس رقص كرده، یرودیآراستند، دختر ھیس را میرودیالد ھیاما چون بزم م6
.س را شاد نمودیرودیھ

.بدو بدھد،ن رو قسم خورده وعده داد كھ آنچھ خواھدیاز ا7

بھ من ید دھنده را اآلن در طَبقیتعمییحیسر"ب مادر خود گفت كھ یو او از ترغ8
".ت فرمایعنا

.نان خود، فرمود كھ بدھندیكن بجھت پاسِ قسم و خاطر ھمنشید، لیآنگاه پادشاه برنج9

را در زندان از تن جدا كرد،ییحیو فرستاده سر10



.م نمودند واو آن را نزد مادر خود بردیگذارده، بھ دختر تسلیو سر او را در طشت11

را اطالع یسید و رفتھ، عپس شاگردانش آمده، جسد او را برداشتھ، بھ خاك سپردن12
.دادند

بھ خلوت یرانھ ایسوار شده، از آنجا بھ وید، بھ كشتین را شنیایسیو چون ع13
.روانھ شدندیاز عقب ویدند، از شھرھا بھ راه خشكیو چون مردم شن. رفت

شان یماران ایشان رحم فرمود و بیده، بر ایار دیبسیرون آمده، گروھیبیسیپس ع14
.دادرا شفا 

رانھ است و وقت ین موضع ویا":آمده، گفتندیو در وقت عصر، شاگردانش نزد و15
".ن گروه را مرخص فرما تا بھ دھات رفتھ بجھت خود غذا بخرندیپس ا. اآلن گذشتھ

".دیشان را غذا دھیاج بھ رفتن ندارند، شما ایاحت": شان را گفتیایسیع16

"!میندارینان و دو ماھنجا جز پنج یدر ا": بدو گفتند17

"!دیاورینجا بھ نزد من بیآنھا را ا": گفت18

یرا گرفتھ، بھ سویو بدان جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و پنج نان و دو ماھ19
ستھ، بركت داد و نان را پاره كرده، بھ شاگردان سپرد و شاگردان بدان یآسمان نگر

.جماعت

.دوازده سبد پر كرده، برداشتند،ماندهیباقیپاره ھار شدند و ازیو ھمھ خورده، س20

.ب بھ پنج ھزار مرد بودندیزنان و اطفال قریو خورندگان سوا21

بھ یش از ویسوار شده، پیشاگردان خود را اصرار نمود تا بھ كشتیسیدرند عیب22
.گر روانھ شوند تا آن گروه را رخصت دھدیكناره د

و وقت . برآمدیعبادت بر فراز كوھیروانھ نمود، بھ خلوت براو چون مردم را 23
.شام در آنجا تنھا بود

د، بھ امواج یوزیا بھ سبب باد مخالف كھ میان دریدر آن وقت در میاما كشت24
.گرفتار بود

.دیشان روانھ گردیایده، بھ سویا خرامیبر دریسیو در پاس چھارم از شب، ع25

یالیدند، مضطرب شده، گفتند كھ خیا خرامان دیان او را بر دراما چون شاگرد26
.اد برآوردندیاست، و از خوف فر



ترسان ،منم! دیخاطر جمع دار": تأمل خطاب كرده، گفتیشان را بیایسیاما ع27
"!دیمباش

".میآب نزد تو آیمرا بفرما تا بر روییاگر تو! خداوندا": پطرس در جواب او گفت28

آب روانھ شد تا نزد یفرود شده، بر رویدر ساعت پطرس از كشت"!ایب": گفت29
.دیآیسیع

اد برآورده، ید، ترسان گشت و مشرف بھ غرق شده، فرید دیكن چون باد را شدیل30
".ابیخداوندا مرا در": گفت

مان، چرا شك یكم ایا": درنگ دست آورده، او را گرفت و گفتیبیسیع31
"؟یآورد

.دیسوار شدند، باد ساكن گردیو چون بھ كشت32

"!یقت تو پسر خدا ھستیدر حق": آمده، او را پرستش كرده، گفتندیپس اھل كشت33

سره آمدند،ین جنِ یآنگاه عبور كرده، بھ زم34

ماران را نزد یفرستاده، ھمھ بیآن نواحیو اھل آن موضع او را شناختھ، بھ ھمگ35
او آوردند،

ش را لمس كنند و ھر كھ لمس كرد، یو از او اجازت خواستند كھ محض دامن ردا36
.افتیصحت كامل

{{{{}}}}

15فصل 
: آمده، گفتندیسیم نزد عیان اورشلیسیآنگاه كاتبان و فر1

را ھرگاه نان یند، زینمایخ تجاوز مید مشایاست كھ شاگردان تو تقلھونگچ"2
"ند؟یشویخورند دست خود را نممی

د؟یكنیش، از حكم خدا چرا تجاوز مید خویز بھ تقلیشما ن": شان گفتیاو در جواب ا3



ا مادر را یرا خدا حكم داده است كھ مادر و پدر خود را حرمت دار و ھر كھ پدریز4
.البتھ ھالك گردد،دشنام دھد

ھ یھد،تو نفع رسدد آنچھ از من بھ یا مادر خود را گوید ھر كھ پدرییگویكن شما میل5
ست،یا

د خود، حكم خدا را یپس بھ تقل. دینمایا مادر خود را بعد از آن احترام نمیو پدر6
.دیباطل نموده ا

:كو نبوت نموده است كھ گفتیاء درباره شما نیاكاران، اشعیریا7

د یش مرا تمجیخویند و بھ لبھایجویخود بھ من تقرب مین قوم بھ زبانھایا«8
.كن دلشان از من دور استیند، لینمامی

".دھندیم میعلتض یبمنزلھ فرارا كھ احكام مردم رایكنند زیپس عبادت مرا عبث م9

د،یگوش داده، بفھم":شان گفتیو آنجماعت را خوانده، بد10

رون یسازد بلكھ آنچھ از دھان بیرود انسان را نجس مینھ آنچھ بھ دھان فرو م11
".گرداندیرا نجس مد انسان یآیم

دند، ین سخن را شنیان چون ایسیكھ فریدانیا میآ":آمده، گفتندیآنگاه شاگردان و12
"داشتند؟بدشان

.من نكاشتھ باشد، كنده شودیكھ پدر آسمانیھر نھال": او در جواب گفت13

شود، ان كورانند و ھرگاه كور، كور را راھنماید، كوران راھنمایشان را واگذاریا14
".ھر دو در چاه افتند

".ما شرح فرماین مثل را برایا": پطرس در جواب او گفت15ا

د؟یادراك ھستیز تا بھ حال بیا شما نیآ": گفتیسیع16

مذبلھگردد و در یرود، داخل شكم مید كھ آنچھ از دھان فرو میافتھ ایا ھنوز نیآ17
شود؟یافكنده م

زھا است كھ انسان را ین چیگردد و اید، از دل صادر میبرآكن آنچھ از دھان یل18
.سازدینجس م

ھا و شھادات یاالت بد و قتلھا و زناھا و فسقھا و دزدید، خیآیرا كھ از دل برمیز19
.دروغ و كفرھا



ناشستھ، انسان را یكن خوردن بھ دستھایسازد، لینھاست كھ انسان را نجس میا20
".گرداندینجس نم

ور و صیرون شده، بھ دیاز آنجا بیسیپس ع21 .دون رفتیار صُ

خداوندا، ": را گفتیاد كنان ویرون آمده، فریاز آن حدود بیایناگاه زن كنعان22
".وانھ استیرا دختر من سخت دیپسر داودا، بر من رحم كن ز

او را مرخص "ش آمده خواھش نمودند كھ یچ جوابش نداد تا شاگردان او پیكن ھیل23
".كندیملوغرا در عقب ما شیزیفرما

شده خاندان ده نشده ام مگر بجھت گوسفندان گمفرستا": او در جواب گفت24
".لیاسرائ

".كنیاریخداوندا مرا":پس آن زن آمده، او را پرستش كرده گفت25

".ستیز نینان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جا"ب گفت كھ ادر جو26

ش یان خویافتاده سفره آقایز از پاره ھایرا سگان نیخداوندا، زیبل": عرض كرد27
".خورندیم

تو را بر حسب ! م استیمان تو عظیا! زنیا": در جواب او گفتیسیآنگاه ع28
.افتیكھ در ھمان ساعت، دخترش شفا".خواھش تو بشود

ل آمد و بر فراز كوه برآمده، آنجا یجلیایاز آنجا حركت كرده، بھ كناره دریسیع29
.بنشست

گران را با خود یاز دیار، لنگان و كوران و گنگان و شالن و جمعیبسیو گروھ30
شان را شفا داد،یافكندند و ایسیعیھایشان را بر پایبرداشتھ نزد او آمدند و ا

ان را ا و شالن را تندرست و لنگیكھ آن جماعت، چون گنگان را گویبقسم31
.د كردندیل را تمجیاسرائیدند، متعجب شده، خداینا دیخرامان و كوران را ب

را ین جماعت دل بسوخت زیمرا بر ا":ده، گفتیش طلبیشاگردان خود را پیسیع32
خواھم یخوراك نداند و نمیز برایچ چیباشند و ھیكھ الحال سھ روز است كھ با من م

".در راه ضعف كنندشان را گرسنھ برگردانم مبادا یا

ن انبوه را یابان ما را آنقدر نان باشد كھ چنیازكجا در ب": شاگردانش بھ او گفتند33
"ر كند؟یس

ان یاز ماھیھفت نان و قدر": گفتند"د؟یچند نان دار": شان را گفتیایسیع34
".كوچك



.نندین بنشیم را فرمود تا بر زمدپس مر35

ن را گرفتھ، شكر نمود و پاره كرده، بھ شاگردان خود داد و ایو آن ھفت نان و ماھ36
.شاگردان بھ آن جماعت

.ل پر برداشتندیمانده، ھفت زنبیباقیر شدند و از خرده ھایو ھمھ خورده، س37

.زنان و اطفال چھار ھزار مرد بودندیو خورندگان، سوا38

دُل آمدیپس آن گروه را رخصت داد و بھ كشت39 جً .سوار شده بھ حدود مُ
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خواستند كھ یامتحان از ویان نزد او آمده، از رویان و صدوقیسیآنگاه فر1
.شان ظاھر سازدیایبرایآسمانیتیآ

را كھ آسمان ید ھوا خوش خواھد بود زییگویدر وقت عصر م:"شانرا جواب دادیا2
سرخ است،

. را كھ آسمان سرخ و گرفتھ استید امروز ھوا بد خواھد شد زییگویو صبحگاھان م3
!دیتوانید، اما عالمات زمانھا را نمیز دھیید صورت آسمان را تمیدانیاكاران میریا

" یونس نبیتیشان عطا نخواھد شد جز آیبدیتیطلبند و آیمیتیرِ زناكارآیفرقھ شر4
.شان را رھا كرده، روانھ شدیپس ا

.رفتند، فراموش كردند كھ نان بردارندیشاگردانش چون بدان طرف مو 5

اط یان احتیان و صدوقیسیھ فریرماید كھ از خمیآگاه باش":شان را گفتیایسیع6
"!دیكن

".میاز آن است كھ نان برنداشتھ ا": ندشان در خود تفكر نموده، گفتیپس ا7



د از یكنیمانان چرا در خود تفكر میسست ایا":شان گفتین را درك نموده ، بدیایسیع8
د؟یاورده ایآنجھت كھ نان ن

را كھ ید آن پنج نان وپنج ھزار نفر و چند سبدیاورده ایاد نیده ویا ھنوز نفھمیآ9
د؟یاشتبرد

د؟یرا كھ برداشتیلیو نھ آن ھفت نان و چھار ھزار نفر و چند زنب10

ان یان و صدوقیسیھ فریرمایرا نگفتم كھ از خمد كھ درباره نان شما یدیپس چرا نفھم11
"د؟یاط كنیاحت

ان حكم بھ یان و صدوقیسیم فریھ نان بلكھ از تعلیرمایافتند كھ نھ از خمیآنگاه در12
.اط فرموده استیاحت

: ده، گفتیلِپس آمد، از شاگردان خود پرسیھ فیصریقیبھ نواحیسیكھ عیو ھنگام13
"ند؟یگویمردم را كھ پسر انسانم چھ شخص م"

.ایاز انبیكیایایاِرمیاس و بعضیالید دھنده و بعضیتعمییحییبعض":گفتند14

"د؟یدانیشما مرا كھ م": شان را گفتیا15

"!زندهیح، پسر خدایمسییتو"شمعون پطرسدر جواب گفت كھ 16

ن یرا جسم و خون ایز! ونایشمعون بنیخوشابحال توا": گفتیدر جواب ویسیع17
.را بر تو كشف نكرده، بلكھ پدرمن كھ در آسمان است

و كنمیخود را بنا میساین صخره كلیو بر اپطرس ییم كھ تویگویز تو را میو من ن18
.افتیال نخواھدیبواب جھنم بر آن استا

در آسمان گشاده یین گشایملكوت آسمان بستھ گردد و آنچھ در زمیدھایو كل19
".شود

.ح استیند كھ او مسیچ كس نگویآنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود كھ بھ ھ20

م یبھ شاگردان خود خبر دادن آغاز كرد كھ رفتن او بھ اورشلیسیو از آن زمان ع21
ھنھ و كاتبان و كشتھ شدن ودر روز سوم یخ و روسایدند از مشایار كشیمت بسحو ز كَ

.استیبرخاستن ضرور

خداوند یاز تو ا! حاشا": و پطرس او را گرفتھ، شروع كرد بھ منع نمودن و گفت22
"!ن بر تو ھرگز واقع نخواھد شدیكھ ا



را كھ باعث لغزش یطان زیشیدور شو از من ا": اما او برگشتھ، پطرس را گفت23
"!یكنیرا تفكر میرا بلكھ امور انسانیرا نھ امور الھی، زیباشیمن م

د خود را یخواھد متابعت من كند، بایگر كس: "بھ شاگردان خود گفتیسیآنگاه ع24
.دیب خود را برداشتھ، از عقب من آیانكار كرده و صل

را ھر كس بخواھد جان خود را برھاند، آن را ھالك سازد، اما ھر كھ جان خود یز25
.ابدیبخاطر من ھالك كند، آن را دررا

نكھ یا ایا را ببرد و جان خود را ببازد؟یرا شخص را چھ سود دارد كھ تمام دنیز26
جان خود خواھد ساخت،یز را فدایچھ چیآدم

ش بھ اتفاق مالئكھ خود و در آن یرا كھ پسر انسان خواھد آمد در جالل پدر خویز27
.را موافق اعمالش جزا خواھد دادیوقت ھر كس

نند كھ ینجا حاضرند كھ تا پسر انسان را نبیدر ایم كھ بعضیگوینھ بھ شما میھر آ28
".دید، ذائقھ موت را نخواھند چشیآیدر ملكوت خود م
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وحنا را برداشتھ، یعقوب و برادرشی، پطرس ویسیو بعد از شش روز ع1
.بلند بردیخلوت بھ كوھشان در یا

د، درخشنده و جامھ اش یو چھره اش چون خورشأت او مبتدل گشتیشان ھیو در نظر ا2
.دید گردیچون نور، سف

.كردندیشان ظاھر شده، با او گفتگو میاس بر ایالویكھ ناگاه موس3



! استكو ینجا نیخداوندا، بودن ما در ا"متوجھ شده، گفت كھ یسیاما پطرس بھ ع4
یگریو دیبجھت موسیكیتو ویبرایكیم،ینجا بسازیبان در ای، سھ سایاگر بخواھ

".اسیالیبرا

نك یھ افكند و ایشان سایدرخشنده بر ایو ھنوز سخن بر زبانش بود كھ ناگاه ابر5
او را . خشنودمیب من كھ از وین است پسر حبیا"د كھ یاز ابر در رسیآواز
"!دیبشنو

.ت ترسان شدندینھایافتاده بیدند، بھ روین را شنیشاگردان او چون 6

"!دید و ترسان مباشیزیبرخ": شان را لمس نمود و گفتیك آمده، اینزدیسیع7

.دندیتنھا ندیسیچ كس را جز عیوچشمان خود را گشوده، ھ8

تا پسر شان را قدغن فرمود كھ یایسیآمدند، عیر میشان از كوه بھ زیو چون ا9
.دییباز نگویا را بھ كسین رویزد، زنھار ایبرنخنانسان از مردگا

"د؟یاس اول آید ا لیبایند كھ میگویپس كاتبان چرا م": ده، گفتندیشاگردانش از او پرس10

.زھا را اصالح خواھد نمودید و تمام چیآیاس میالبتھ ال": او در جواب گفت11

اس آمده است و او را نشناختند بلكھ آنچھ یم كھ الحال الیگویكن بھ شما میل12
".دیشان زحمت خواھد دیز از ایكردند، بھ ھمانطور پسر انسان نیخواستند با و

.گفتیشان سخن مید دھنده بدیتعمییحیافتند كھ دربارهیآنگاه شاگردان در13

:زانو زده، عرض كردیش آمده، نزد ویپیدند، شخصیو چون بھ نزد جماعت رس14

را مصروع و بھ شدت متألم است، چنانكھ بارھا یخداوندا، بر پسر من رحم كن ز"15
.افتدیدر آتش و مكرراً در آب م

".نتوانستند او را شفا دھندو او را نزد شاگردان تو آوردم،16

با شما باشم و تا یمانِ كج رفتار، تا بھ كیایفرقھ بیا": در جواب گفتیسیع17
"د؟یگردم؟ او را نزد من آورچند متحمل شما

.افتیرون شد و در ساعت، آن پسر شفایبیو از ویب داده، دیاو را نھیسیپس ع18

م او را یچرا ما نتوانست": دندیآمده، در خلوت از او پرسیسیاما شاگردان نزد ع19
"م؟یرون كنیب



م، اگر یگویشما منھ بھ یرا ھر آیز. شمایمانیایبھ سبب ب": شان را گفتیایسیع20
نجا بدانجا منتقل شو، البتھ ید از ایگفتین كوه مید، بدیداشتیمیمانِ بھ قدر دانھ خردلیا

.بودیبر شما محال نمیچ امریشد و ھیمنتقل م

".رودیرون نمین جنس جز بھ دعا و روزه بیكن ایل21

انسان بدست مردم پسر ": شان گفتیبدیسیگشتند، عیل میشان در جلیو چون ا22
م كرده خواھد شد،یتسل

.ار محزون شدندیپس بس" .و او را خواھند كشت ودر روز سوم خواھد برخاست23

: شان وارد كفرناحوم شدند، محصالنِ دو درھم نزد پطرس آمده، گفتندیو چون ا24
"دھد؟یا استاد شما دو درھم را نمیآ"

یا": بر او سبقت نموده، گفتیسیو چون بھ خانھ درآمده، ع." یبل: "گفت25
رند؟ از یگیھ می؟ پادشاھان جھان از چھ كسان عشر و جزیشمعون چھ گمان دار

"گانگان؟یا از بیشیفرزندان خو

!ناً پسران آزادندیقیپس":بدو گفتیسیع".گانگانیاز ب": گفتیپطرس بھ و26

كھ ینداز و اول ماھیبیرفتھ، قالبا یم، بھ كناره دریشان را برنجانیكن مبادا كھ ایل27
آن را . افتیید، گرفتھ و دھانش را باز كرده، مبلغ چھار درھم خواھیآیرون میب

"!شان بدهیمن و خود بدیبرداشتھ، برا

{{{{}}}}
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در ملكوت آسمان یچھ كس": آمده، گفتندیسیدر ھمان ساعت، شاگردان نزد ع1

"بزرگتر است؟

شان برپا داشتیان ایطلب نموده، در میطفلیسیآنگاه ع2



د، ھرگز ید و مثل طفلِ كوچك نشویم تا بازگشت نكنیگوینھ بھ شما میھر آ": و گفت3
.د شدیداخل ملكوت آسمان نخواھ

ك خود را فروتن سازد، ھمان در ملكوت آسمان بزرگتر چن بچھ كویپس ھر كھ مثل ا4
.است

.رفتھ استیرا بھ اسم من قبول كند، مرا پذین طفلیكھ چنیو كس5

بود یند، لغزش دھد او را بھتر مرامان دین صغار را كھ بھ من ایاز ایكیو ھر كھ6
!شدیا غرق میختھ، در قعر دریبر گردنش آوییایكھ سنگ آس

بر یكن وایرا كھ البد است از وقوع لغزشھا، لین جھان بھ سبب لغزشھا، زیبر ایوا7
.ھ سبب لغزش باشدكیكس

را تو را یت تو را بلغزاند، آن را قطع كرده، از خود دور انداز زیا پایپس اگر دستت8
آتشِ ا دو پا در یاز آنكھ با دو دستیات شویا شل داخل حیبھتر است كھ لنگ

.یافكنده شویجاودان

تو را بھتر را یرا لغزش دھد، آن را قلع كرده، از خود دور انداز زتو اگر چشمت 9
.ینكھ با دو چشم در آتش جھنم افكنده شوی، از ایات شویك چشم وارد حیاست با

شان یم كھ مالئكھ ایگویرا شما را مید، زیر مشمارین صغار را حقیاز ایكیزنھار10
.نندیبیپدر مرا كھ در آسمان است میدائماً در آسمان رو

.نجات بخشدرا كھ پسر انسان آمده است تا گم شده رایز11

ا آن یاز آنھا گم شود، آیكیرا صد گوسفند باشد وید، اگر كسیبریما چھ گمان مش12
رود؟یآن گم شده نمیگذارد و بھ جستجوینود و نُھ را بھ كوھسار نم

كند از یمیشتر شادیبیكیم بر آنیگوینھ بھ شما میابد، ھر آیو اگر اتفاقاً آن را13
.اندآن نودونھ كھ گم نشده

ن كوچكان ھالك یاز ایكیست كھین نین اراده پدر شما كھ در آسمان است ایھمچن14
.گردد

او در خلوت الزام ان خود ویو اگر برادرت بھ تو گناه كرده باشد، برو و او را م15
،یافتیھرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را در. كن

یا سھ شاھد، ھر سخنیخود بردار تا از زبان دوگر با یا دو نفر دیكیو اگر نشنود،16
.ثابت شود



نكند، در نزد تو سا را قبول یسا بگو و اگر كلیشان را رد كند، بھ كلیو اگر سخن ا17
.ر باشدیا باجگیغریبھ مثل 

د، در آسمان بستھ شده باشد و آنچھ بر یبندبن یم آنچھ بر زمیگوینھ بھ شما میھر آ18
.در آسمان گشوده شده باشدد، ییگشابن یزم

ن درباره ھر چھ كھ بخواھند یم ھر گاه دو نفر از شما در زمیگویباز بھ شما م19
.شان كرده خواھد شدیاینھ از جانب پدر من كھ در آسمان است برایمتفق شوند، ھرآ

".شان حاضرمیان ایا سھ نفر بھ اسم من جمع شوند، آنجا در میكھ دوییرا جایز20

چند مرتبھ برادرم بھ من خطا ورزد، ! خداوندا": آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت21
"ا ھفت مرتبھ؟ید؟ آید او را آمرزیبایم

!م تا ھفت مرتبھ، بلكھ تا ھفتاد ھفت مرتبھیگویتو را نم": بدو گفتیسیع22

.ھ داشتبمحاساراده ماند كھ با غالمان خودرایشاھادجھت ملكوت آسمان پاز آن23

را نزد او آوردند كھ ده ھزار قنطار بھ او یو چون شروع بھ حساب نمود، شخص24
.بدھكار بود

ش امر كرد كھ او را با زن و فرزندان و تمام ید، آقاینداشت كھ ادا نمایزیو چون چ25
.ملك او فروختھ، طلب را وصول كنندیما

آقا مرا مھلت ده یا«: ن نھاده او را پرستش نمود و گفتیپس آن غالم رو بھ زم26
».تا ھمھ را بھ تو ادا كنم

.دیرض او را بخشقترحم نموده، او را رھا كرد و یآن غالم بر ویآقاآنگاه 27

افت كھ از او صد یاز ھمقطاران خود رایكیرون رفت،یكن چون آن غالم بیل28
»!طلب مرا ادا كن«: ش را فشرده گفتیاو را بگرفت و گلو. نار طلب داشتید

مرا مھلت ده تا ھمھ را «: او افتاده، التماس نموده، گفتیھایپس آن ھمقطار بر پا29
».بھ تو رد كنم

.اما او قبول نكرد بلكھ رفتھ، او را در زندان انداخت تا قرض را ادا كند30

شده، رفتند و آنچھ شده بود ن یار غمگیدند، بسیع را دین وقایایچون ھمقطاران و31
.خود باز گفتندیبھ آقا

ا تمام آن قرض را محض یر، آیغالم شریا« : ده، گفتیش او را طلبیآنگاه موال32
دم؟یخواھش تو بھ تو نبخش



چنانكھ من بر تو رحم یز الزم نبود كھ بر ھمقطار خود رحم كنیا تو را نیپس آ33
»كردم؟

او در غضب شده، او را بھ جالدان سپرد تا تمام قرض را بدھد،یپس موال34

از شما برادر یكید، اگر ھروز با شما عمل خواھد نمینطور پدر آسمان من نیبھ ھم35
".خود را از دل نبخشد

{{{{}}}}
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ھ از یھودیل روانھ شده، بھ حدودید از جلین سخنان را بھ اتمام رسانیایسیو چون ع1
.طرف اردن آمدآن

.دیشان را در آنجا شفا بخشیار از عقب او آمدند و ایبسیو گروھ2

ز است مرد، زن خود را بھ یا جایآ": ان آمدند تا او را امتحان كنند و گفتندیسیپس فر3
"طالق دھد؟یھر علت

شان را مرد و زن ید كھ خالق در ابتدا ایمگر نخوانده ا": شان گفتیاو در جواب ا4
."دیرآف

وندد و یش بپین جھت مرد، پدر و مادر خود را رھا كرده، بھ زن خویاز ا: "و گفت5
ك تن خواھند شد؟یھر دو

وست انسان جدا یپس آنچھ را خدا پ. ك تن ھستندیبلكھ،ستندین بعد از آن دو نیاربناب6
".نسازد

امر فرمود كھ زن را طالقنامھ دھند و جدا یپس از بھر چھ موس":گفتندیبھ و7
"كنند؟

شما، شما را اجازت داد كھ زنان خود را یبھ سبب سنگدلیموس": شان را گفتیا8
.ن نبودیكن از ابتدا چنیل. دیطالق دھ



را نكاح یگریر علت زنا طالق دھد و دیم ھر كھ زن خود را بغیگویو بھ شما م9
".را نكاح كند، زنا كندیلقھ ااست و ھر كھ زن مطیكند، زان

ن باشد، نكاح نكردن بھتر یاگر حكم شوھر با زن چن": شاگردانش بدو گفتند10
"!است

كھ عطا شده یرند، مگر بھ كسانیپذین كالم را نمیخلقت ایتمام": شان را گفتیا11
.است

و نمیتوانند ازداج کنند ن متولد شدندیباشند كھ از شكم مادر چنیمبعضیرا كھ یز12
ھستند كھ بجھت ملكوت بعضیشده اند و مقطوع النسلھستند كھ از مردم بعضیو 
".ردیقبول دارد بپذییآنكھ توانا. ازدواج نمیکنندداخ

. شان نھاده، دعا كندیخود را بر ایآنگاه چند بچھ كوچك رانزد او آوردند تا دستھا13
.دادندب یشان را نھیاما شاگردان، ا

د، یشان را منع مكنیمن اد و از آمدن نزدیكوچك را بگذاریبچھ ھا":گفتیسیع14
".نھا استیرا ملكوت آسمان از مثل ایز

.شان گذارده از آن جا روانھ شدیخود را بر ایو دستھا15

ات یكو كنم تا حیكو، چھ عمل نیاستاد نیا": را گفتیآمده، ویناگاه شخص16
"ابم؟ییجاودان

ست، جز خدا یكو نینیو حال آنكھ كسیكو گفتیاز چھ سبب مرا ن": را گفتیو17
".، احكام را نگاه داریات شویداخل حیكن اگر بخواھیل.فقط

مكن، شھادت یقتل مكن، زنا مكن، دزد: "گفتیسیع"كدام احكام؟": بدو گفت18
دروغ مده،

".خود را مثل نفس خود دوست دارھیو پدر و مادر خود را حرمت دار و ھمسا19

گر مرا چھ ناقص یت نگاه داشتھ ام، دینھا را از طفولیھمھ ا": را گفتیجوان و20
"است؟

ملك خود را بفروش و بھ فقرا ی، رفتھ مایكامل شویاگر بخواھ": بدو گفتیسیع21
".متابعت نمااداشت، و آمده مریخواھیبده كھ در آسمان گنج

.ار داشتیرا كھ مال بسید، دل تنگ شده برفت زین سخن را شنیاچون جوان 22

م كھ شخص دولتمند بھ یگوینھ بھ شما میھرآ": بھ شاگردان خود گفتیسیع23
.شودیداخل میملكوت آسمان بھ دشوار



م كھ گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول یگویو باز شما را م24
".خداشخص دولتمند در ملكوت 

"ابد؟یتواند نجاتیپس كھ م": ر گشتھ، گفتندیت متحیدند بغایشاگردان چون شن25

ز یكن نزد خدا ھمھ چین محال است لینزد انسان ا": شان شده، گفتیمتوجھ ایسیع26
".ممكن است

یزھا را ترك كرده، تو را متابعت مینك ما ھمھ چیا": آنگاه پطرس در جواب گفت27
"ا را چھ خواھد بود؟پس م. میكن

د، در یم شما كھ مرا متابعت نموده ایگوینھ بھ شما میھرآ":شان را گفتیایسیع28
نشستھ، یز بھ دوازده كرسیند، شما نیجالل خود نشیكھ پسر انسان بر كرسیمعاد وقت

.د نمودیخواھیل داوریبر دوازده سبط اسرائ

ا یا زنیا مادریا پدریو خواھرانا برادرانیو ھر كھ بخاطر اسم من، خانھ 29
خواھد یات جاودانیافت و وارث حینھا را ترك كرد، صد چندان خواھدیا زمیفرزندان

.گشت

"!نین، اولیگرداند و آخرین مین كھ آخریكن بسا اولیل30

{{{{}}}}
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کارگرانرون رفت تا یرا ماند كھ بامدادان بیرا ملكوت آسمان صاحب خانھ ایز"1

.ردیبجھت تاكستان خود بھ مزد بگ

.شان را بھ تاكستان خود فرستادینار قرار داده، ایك دیی، روزکارگرپس با 2

.دیستاده دیكار ایگر را در بازار بیدیرون رفتھ، بعضیب بھ ساعت سوم بیو قر3

».پس رفتند".دھمیاست بھ شما مد و آنچھ حق شما یشما ھم بھ تاكستان برو«:ز گفتیشان را نیا4



.ن كردیب بھ ساعت ششم و نھم رفتھ، ھمچنیباز قر5

: شان را گفتیا. افتیستادهیكار ایگر بیازدھم رفتھ، چند نفر دیب بھ ساعتیو قر6
»د؟یستاده ایكار اینجا بیروز در ایاز بھر چھ تمام«

ز بھ تاكستان یشما ن«": شان گفتیبد» .چ كس ما را بھ مزد نگرفتیھ«: گفتندش7
».افتیدیش را خواھید و حق خویبرو

ده، یرا طلبکارگران«: د، صاحب تاكستان بھ ناظر خود گفتیو چون وقت شام رس8
».شان را ادا كنین مزد این گرفتھ تا اولیاز آخر

.افتندییناریدیان آمده، ھر نفریازده ساعتیپس9

.افتندییناریدیز ھر نفریشان نیایول.افتیشتر خواھندیكھ بن آمده، گمان بردندیو اول10

ت نموده،یاما چون گرفتند، بھ صاحب خانھ شكا11

و یشان را با ما كھ متحمل سختیك ساعت كار كردند و این،ین آخریا«گفتند كھ 12
»؟یساختھ ایم مساویده ایحرارت روز گرد

با من قرار یناریمگر بھ د. نكردمیق بر تو ظلمیرفیا«: شان گفتیاز ایكیاو در جواب13
؟ینداد

.ن مثال تو دھمین آخریخواھم بدیم. حق خود را گرفتھ برو14

ست كھ از مال خود آنچھ خواھم بكنم؟ مگر چشم تو بد است از آن یز نیا مرا جایآ15
»كو ھستم؟یرو كھ من ن

ارند و یرا خوانده شدگان بسیزن خواھند شد، ین اولین و آخرین آخرین اولیبنابر ا16
".دگان كمیبرگز

راه بھ خلوت یرفت، دوازده شاگرد خود را در اثنایم میبھ اورشلیسیو چون ع17
:شان گفتیده بدیطلب

م یكھنھ و كاتبان تسلیانسان بھ روسام و پسریرویم میاورشلینك بھ سویا"18
كرده خواھد شد و حكم قتل او را خواھند داد،

ند یانھ زنند و مصلوب نمایاو را بھ امتھا خواھند سپرد تا او را استھزا كنند و تازو19
".استخو در روز سوم خواھد بر

یزیآمده و پرستش نموده، از او چیبا پسران خود نزد ویآنگاه مادر دو پسر زِبد20
.درخواست كرد



در ملكوت تو،ن دو پسر منیبفرما تا ا": گفت"؟یچھ خواھش دار":بدو گفت21
".نندیبر دست چپ تو بنشیگریبر دست راست و دیكی

كھ ید از آن كاسھ ایتوانیا میآ. دیخواھید چھ میدانینم": در جواب گفتیسیع22
".میتوانیم": بدو گفتند"د؟یابیابم، بییرا كھ من میدید وتعمینوشم، بنوشیمن م

دیابم، خواھییرا كھ من میدید و تعمید نوشیالبتھ از كاسھ من خواھ": شان را گفتیا23
یست كھ بدھم، مگر بھ كسانیكن نشستن بھ دست راست و چپ من، از آن من نیافت لی

".ا شده استیشان مھیایكھ از جانب پدرم برا

.دندیدند، بر آن دو برادر دل رنجیاما چون آن ده شاگرد شن24

یشان سرورید كھ حكام امت ھا بر ایھستآگاه ": ده، گفتیش طلبیشان را پیایسیع25
.شان مسلطندیكنند و روسا بر ایم

خواھد بزرگ یان شما مین نخواھد بود، بلكھ ھر كھ در میان شما چنیكن در میل26
.گردد، خادم شما باشد

د، غالم شما باشدیخواھد در میو ھر كھ م27 .ان شما مقدم بوُ

پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلكھ تا خدمت كند و جان خود را در راه "چنانكھ 28
.بسیاری فدا سازد

.آمدندیار از عقب او میبسیرفتند، گروھیرون میحا بیكھ از اَریو ھنگام29

اد یدر گذر است، فریسیدند كھ عیكھ ناگاه دو مرد كور كنار راه نشستھ، چون شن30
"!پسر داودا، بر ما ترحم كنخداوندا،":كرده، گفتند

اد كنانیشتر فریدادند كھ خاموش شوند، بیب میشان را نھیو ھرچند خلق ا31
"!خداوندا، پسر داودا، بر ما ترحم فرما": کشیدندیم

"شما كنم؟ید برایخواھیچھ م":ستاده، بھ آواز بلندگفتیایسیپس ع32

"!باز گرددنك چشمان مایخداوندا، ا": گفتندیبھ و33

نا گشتھ، از یشان را لمس نمود كھ در ساعت بیترحم نموده، چشمان ایسیپس ع34
.عقب او روانھ شدند

{{{{}}}}
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.تون شدندینزد كوه زیت فاجیده، وارد بیم رسیك بھ اورشلیو چون نزد1
ردان خود را فرستاده،دو نفر از شاگیسیآنگاه ع

با را ید و در حال، االغیشما است برویش رویكھ پیھ ایرقن یدر ا": شان گفتیبد2
.دیآنھا را باز كرده نزد من آور. افتیدیكره اش بستھ خواھ

الفور آنھا را یاج دارد كھ فینھا احتید خداوند بدیید، بگویگویبھ شما سخنیو ھرگاه كس3
".دخواھد فرستا

گفتھ است تمام شودیكھ نبین ھمھ واقع شد تا سخنیو ا4

ھ":كھ5 و سواره بر ید با فروتنیآینك پادشاه تو نزد تو مید كھ اییون را گویدختر صَ
".حمار و بر كره االغ

.شان امر فرمود، بعمل آوردندیبدیسیپس شاگردان رفتھ، آنچھ ع6

.رخت خود را بر آنھا انداختند و او بر آنھا سوار شدو آورده،كردهازو االغ را ب7

از درختان شاخھ ھا یدند و جمعیخود را در راه گسترانیار، رختھایبسیو گروھ8
.گستردندیده، در راه میبر

عانا پسر داودا، مبارك باد یھوش": گفتندیاد كنان میش و پس او رفتھ، فریپیو جمع9
"!نییعلیعانا در اعلیھوش! دیآیكھ بھ اسم خداوند میكس

"ست؟ین كیا": گفتندیم شد، تمام شھر بھ آشوب آمده، میو چون وارد اورشل10

".لیاز ناصره جلینبیسین است عیا": آن گروه گفتند11

د و فروش یكل خریرا كھ در ھیع كسانیكل خدا گشتھ، جمیداخل ھیسیپس ع12
.كبوتر فروشان را واژگون ساختیھایصرافان و كرسیرون نمود و تختھایكردند، بمی

كن شما مغاره یل. شودیده میمكتوب است كھ خانھ من خانھ دعا نام": شان را گفتیو ا13
".دیدزدانش ساختھ ا

.دیشان را شفا بخشیكل، نزد او آمدند و ایو كوران وشالن در ھ14

گشت و كودكان را كھ در یدر مكھ از او صایبیكھنھ و كاتبان چون عجایاما روسا15
تھ،دند، غضبناك گشیدگفتندیم"عانا پسر داودایھوش"اد برآورده، یكل فریھ



مگر ،یبل": شان گفتیبدیسیع"ند؟یگوینھا میآنچھ ایشنوینم": گفتندیبھ و16
"؟یا ساختیرخوارگان حمد را مھین كھ از دھان كودكان و شید اینخوانده ا

نیبیواگذارده، از شھر بسوشان رایپس ا17 .ا رفتھ، در آنجا شب را بسر بردیت عُ

كرد، گرسنھ شدیبامدادان چون بھ شھر مراجعت م18

پس آن . افتیچ نیده، نزد آن آمد و جز برگ بر آن ھیر دیك درخت انجیو در كناره راه19
!دیر خشكیكھ در ساعت درخت انج"!وه تا بھ ابد بر تو نشودین بھ بعد میاز ا": را گفت

ر خشك یار زود درخت انجیچھ بس": دند، متعجب شده، گفتندین را دیچون شاگردانش ا20
"!شده است

د و شك یداشتیمان میم اگر ایگوینھ بھ شما میھرآ": شان گفتیدر جواب ایسیع21
د  یگفتین كوه مید، بلكھ ھرگاه بدیكردیر شد مین را كھ بھ درخت انجی، نھ ھمنمائیدن

.شدین میچن، ا افكنده شویمنتقل شده بھ در

".افتیدید، خواھیمان بھ دعا طلب كنیو ھر آنچھ با ا22

: خ قوم نزد او آمده، گفتندیكھنھ و مشایداد، روسایم میكل درآمده، تعلیو چون بھ ھ23
"داده است؟ن قدرت را بھ تو یست كھ ایو كیینماین اعمال را میبھ چھ قدرت ا"

اگر آن را بھ من . پرسمیمیز از شما سخنیمن ن": شان گفتیدر جواب ایسیع24
.مینماین اعمال را با چھ قدرت میم كھ اید، من ھم بھ شما گوییگو

شان با خود تفكر كرده، گفتند كھ یا" ا از انسان؟یاز كجا بود؟ از آسمانییحیدیتعم25
.دیاوردیمان نیاید پس چرا بھ وینھ گویم از آسمان بود، ھرآییاگر گو

.دانندیمیرا نبییحیرا ھمھیم زیترسیم از انسان بود، از مردم مییو اگر گو26

م كھ یگویمن ھم شما را نم": شان گفتیبد".میدانینم": گفتندیسیپس در جواب ع27
.كنمین كارھا را میبھ چھ قدرت ا

فرزند یا«: ن آمده، گفتینزد نخست. را دو پسر بودید؟ شخصیكن چھ گمان داریل28
».امروز بھ تاكستان من رفتھ، بھ كار مشغول شو

.مان گشتھ، برفتیاما بعد پش».نخواھم رفت«: در جواب گفت29

.نرفتیول» .رومیآقا من میا«: او در جواب گفت. ن گفتیز ھمچنمین نیو بھ دوم30

: شان گفتیبدیسیع"یاول": گفتند"را بجا آورد؟ن دو خواھش پدریك از ایكدام31
گردند،میھ ھا قبل از شما داخل ملكوت خدا ران و فاحشیم كھ باجگیگوینھ بھ شما میھرآ"



ران و ید، اما باجگیاوردیمان نیاز راه عدالت نزد شما آمد و بدو اییحیزانرو كھ32
.دیمان آورید تا بدو ایمان نشدیآخر ھم پشد، یدیمان آوردند و شما چون دیفاحشھ ھا بدو ا

یره ایرس نموده، خطغیبود كھ تاكستانیصاحب خانھ ا: دیگر بشنویدیو مثل33
شیگردش كش رخُ پس آن را بھ دھقانان سپرده، عازم . بنا نمودیدر آن كند و برجید و چُ

.سفر شد

او را یوه ھایستاد تا مك شد، غالمان خود را نزد دھقانان فریوه نزدیو چون موسم م34
.نداربرد

را یرا كشتند و بعضیرا زدند و بعضیاما دھقانان غالمانش را گرفتھ، بعض35
.سنگسار نمودند

.ز بھ ھمانطور سلوك نمودندیشان نین فرستاده، بدیشتر از اولیگر، بیباز غالمان د36

».خواھند داشتپسر مرا حرمت«: شان فرستاده، گفتیباالخره پسر خود را نزد ا37

م و ید او را بكشییایب. ن وارث استیا«: دند با خود گفتندیاما دھقانان چون پسر را د38
».میراثش را ببریم

.رون تاكستان افكنده، كشتندیآنگاه او را گرفت، ب39

"د، بھ آن دھقانان چھ خواھد كرد؟یپس چون مالك تاكستان آ40

گر یھالك خواھد كرد و باغ را بھ باغبانان دیسختالبتھ آن بدكاران را بھ ": گفتند41
".ش را در موسم بدو دھندیوه ھایخواھد سپرد كھ م

را كھ معمارانش ین كھ سنگید ایمگر در كتب ھرگز نخوانده ا": شان گفتیبدیسیع42
.ب استین از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیا. ھ شده استیرد نمودند، ھعمان سر زاو

وه اش یكھ ممتیم كھ ملكوت خدا از شما گرفتھ شده، بھ ایگوین جھت شما را میاز ا43
.اورند، عطا خواھد شدیرا ب

".افتد، نرمش سازدیو ھر كھ بر آن سنگ افتد، منكسر شود و اگر آن بر كس44

ھنھ و فریو چون روسا45 .دیگویشان میافتند كھ درباره ایدردند،یش را شنیان مثلھایسیكَ

.دانستندیمیرا كھ او را نبیدند زیچون خواستند او را گرفتار كنند، از مردم ترسو46

{{{{}}}}



22فصل 
:شان را خطاب كرده، گفتیتوجھ نموده، باز بھ مثَلھا ایسیو ع1

.كردیش عروسیپسر خویرا ماند كھ برایپادشاھ،ملكوت آسمان"2

.ندیایبخوانند و نخواستند بیبھ عروسو غالمان خود را فرستاد تا دعوت شدگان را 3

را نك خوان خودید كھ اییدعوت شدگان را بگو«: گر روانھ نموده، فرمودیباز غالمان د4
یز آماده است، بھ عروسیمن كشتھ شده و ھمھ چیھایحاضر ساختھ ام و گاوان و پروار

».دییایب

بھ یگریبھ مزرعھ خود و دیكینموده، راه خود را گرفتند،ییاعتنایشان بیایول5
.ش رفتیتجارت خو

.گران غالمان او را گرفتھ، دشنام داده، كشتندیو د6

د یان خود را فرستاده، آن قاتالن را بھ قتل رسانید، غضب نموده، لشكریپادشاه چون شن7
.شان را بسوختیو شھر ا

.اقت نداشتندیكن دعوت شدگان لیحاضر است، لیعروس: آنگاه غالمان خود را فرمود8

.دیبطلبید بھ عروسیابید و ھر كھ را بیاآلن بھ شوارع عامھ برو9

افتند جمع كردند، چنانكھ خانھ یك و بد ھر كھ رایپس آن غالمان بھ سر راھھا رفتھ، ن10
.ان مملو گشتیاز مجلسیعروس

د كھ جامھیرا در آنجا دیدن اھل مجلس داخل شده، شخصیآنگاه پادشاه بجھت د11
.در بر نداردیعروس

در بر یو حال آنكھ جامھ عروسینجا آمدیز چطور در ایعزیا«": بدو گفت12
.او خاموش شد» "؟یندار

د و در ین شخص را دست و پا بستھ برداریا«: آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود13
».ھ و فشار دندان باشدیكھ گریید، جایاندازیظلمت خارج

".دگان كمیارند و برگزیبسدعوت شدگانرایز14

.ان رفتھ، شورا نمودند كھ چطور او را در گفتگو گرفتار سازندیسیپس فر15



م كھ صادق یدانیاستادا م": فرستاده، گفتندیان نزد ویرودیو شاگردان خود را با ھ16
بھ ظاھر را كھ یزیباك نداریو از كسیینمایم میتعلیھ راستبق خدا رایو طریھست

.ینگریخلق نم

"ا نھ؟یصر رواستیھ دادن بھ قیا جزیآ. ستیتو چیپس بھ ما بگو رأ17

د؟یكنیاكاران، چرا مرا تجربھ میریا: "شان را درك كرده، گفتیشرارت ایسیع18

.آوردندینزد ویناریشان دیا. دییھ را بھ من بنمایسكھ جز19

ست؟یكن صورت و رقم از آن یا: شان گفتیبد20

د و مال خدا را یصر ادا كنیبھ قصریمال ق": شان گفتیبد".صریاز آنِ ق": دو گفتندب21
"!بھ خدا

.دند، متعجب شدند و او را واگذارده، برفتندیچون شن22

امت ھستند نزد او آمده، سوال نموده، یان كھ منكر قیو در ھمان روز، صدوق23

برادرش زن او را دیبایرد، میاوالد بمیبیاگر كسگفتیاستاد، موسیا": گفتند24
.دیدا نمایبرادر خود پیبراینكاح كند تا نسل

نداشت یگرفتھ، بمرد و چون اوالدیان ما ھفت برادر بودند كھ اول زنیدر میبار25
.زن را بھ برادر خود ترك كرد

.نین تا ھفتمین و سومین دومیو ھمچن26

.ز مردیآن زن نو آخر از ھمھ 27

"را كھ ھمھ او را داشتند؟یك از آن ھفت خواھد بود زیامت، زن كدامیپس او در ق28

ن رو كھ كتاب و قوت خدا را در ید از ایگمراه ھست": شان گفتیدر جواب ایسیع29
د،یافتھ این

شوند بلكھ مثل مالئكھ خدا در یكنند و نھ نكاح كرده میامت، نھ نكاح میرا كھ در قیز30
.باشندیآسمان م

را كھ خدا بھ شما گفتھ است،ید كالمیا نخوانده ایامت مردگان، آیاما درباره ق31

ست یمرگان نیخدا، خدا».عقوبیی اسحاق و خدایم و خدایابراھیمن ھستم خدا«32
."زندگان استیبلكھ خدا



.ر شدندیمتحیم ویدند، از تعلیو آن گروه چون شن33

.ان را مجاب نموده است، با ھم جمع شدندیدند كھ صدوقیان شنیسیاما چون فر34

:ق امتحان سوال كرده، گفتیبھ طریھ بود، از ویشان كھ فقیاز ایكیو35

"عت بزرگتر است؟یاستاد، كدام حكم در شریا"36

فكر ینفس و تمامیمامخود را بھ ھمھ دل و تینكھ خداوند خدایا": را گفتیویسیع37
.خود محبت نما

.ن است حكم اول و اعظمیا38

.ھ خود را مثل خود محبت نمایھمسایعنیو دوم مثل آن است39

حف انبیبد40 ".ا متعلق استین دو حكم، تمام تورات و صُ

ده،یشان پرسیاز ایسی، عدان جمع بودنیسیو چون فر41

".پسر داود": بدو گفتند" ست؟ید؟ او پسر كیبریح چھ گمان میدرباره مس": گفت42

:دیگویخواند؟ چنانكھ میاو را خداوند مپس چطور داود در روح،": شان را گفتیا43

انداز تو ین تا دشمنان تو را پایاوند بھ خداوند من گفت، بھ دست راست من بنشدخ«44
».سازم

"باشد؟یخواند، چگونھ پسرش میپس ھر گاه داود او را خداوند م45

گر جرأت سوال یاز آن روز دیھرگز نداشت و نھ كسیچ كس قدرت جواب ویو ھ46
.كردن از او نمود

{{{{}}}}



23فصل 
آن جماعت و شاگردان خود را خطاب كرده، یسیآنگاه ع1

.نشستھ اندیموسیان بر كرسیسیكاتبان و فر": گفت2

را ید زیشان مكنیكن مثل اعمال اید، لید و بجا آوریند، نگاه داریپس آنچھ بھ شما گو3
.كنندیند و نمیگویم

خواھند آنھا ینھند وخود نمیبندند و بر دوش مرم میگران و دشوار را میرا بارھایز4
.ك انگشت حركت دھندیرا بھ

ض و یعرخود رایلھایحما. نندیشان را بیاكنند تا مردمیخود را میو ھمھ كارھا5
سازند،یخود را پھن میقبایدامنھا

دارندیس را دوست میصدر در كنایھایافتھا و كرسیو باال نشستن در ض6

.شان را آقا آقا بخوانندینكھ مردم ایم در كوچھ ھا را و ایو تعظ7

.دیع شما برادرانیح و جمیمسیعنیاستیكیرا استاد شماید، زیكن شما آقا خوانده مشویل8

.است كھ در آسمان استیكیرا پدر شماید زین، پدر خود مخوانیچ كس را بر زمیو ھ9

.حیمسیعنیاستیكیشمایشوایرا پید، زیشوا خوانده مشویو پ10

د11 . و ھر كھ از شما بزرگتر باشد، خادم شما بوُ

.گرددو ھر كھ خود را بلند كند، پست گردد و ھركھ خود را فروتن سازد سرافراز 12

د، یبندیمردم میاكار كھ درِ ملكوت آسمان را بھ رویان ریسیبرشما كاتبان و فریوا13
.دیشوید و داخل شوندگان را از دخول مانع میشویرا خود داخل آن نمیز

د و از یبلعیوه زنان را میبیرا خانھ ھایاكار، زیان ریسیكاتبان و فریبر شما ایوا14
.افتیدیدتر خواھید، از آنرو عذاب شدیكنیملیا نماز را طویریرو

یدید تا مریگردیرا كھ بَر و بحر را میاكار، زیان ریسیكاتبان و فریبر شما ایوا15
!دیسازیدا شد او را دو مرتبھ پست تر از خود، پسر جھنم مید و چون پیدا كنیپ

ست ینیقسم خورد باككل یھر كھ بھ ھ«دییگویان كور كھ میراھنمایبر شما ایوا16
».د وفا كندیكل قسم خورد بایھیكن ھر كھ بھ طالیل

سازد؟یكھ طال را مقدس میكلیا ھیا كدام افضل است؟ طالیان، آیناینادانان و نابیا17



كھ بر آن است قسم یھ ایكن ھر كھ بھ ھدیست لینیو ھر كھ بھ مذبح قسم خورد باك«18
».د ادا كندیخورد، با

د؟ینمایس میھ را تقدیا مذبح كھ ھدیھیجھال و كوران، كدام افضل است؟ ھدیا19

پس ھر كھ بھ مذبح قسم خورد، بھ آن و بھ ھرچھ بر آن است قسم خورده است،20

بھ او كھ در آن ساكن است، قسم خورده است،كل قسم خورد، بھ آن ویو ھر كھ بھ ھ21

خدا و بھ او كھ بر آن نشستھ است، قسم یو ھر كھ بھ آسمان قسم خورد، بھ كرس22
.خورده باشد

د و یدھیره را عشر میزوویداكار كھ نعناع و شیان ریسیكاتبان و فریبر شما ایوا23
ست آنھا را یبایم! دیكرده امان را تركیعدالت و رحمت و ایعنیعت،یاعظم احكام شر

.دیز ترك نكرده باشینھا را نیبجا آورده، ا

!دیبرید و شتر را فرو میكنیمیان كور كھ پشھ را صافیھنمارایا24

الھ و بشقاب را پاك یرون پیاكار، از آن رو كھ بیان ریسیكاتبان و فریبر شما ایوا25
.د و درون آنھا مملو از جبر و ظلم استیینمایم

!شودز طاھر یرونش نیتا بزالھ و بشقاب را طاھر سایكور، اول درون پیسیفریا26

د كھ از یباشید شده میاكار كھ چون قبور سفیان ریسیكاتبان و فریبر شما ایوا27
!ر نجاسات پر استیمردگان و سایكن درون آنھا از استخوانھاید لینمایكو میرون، نیب

و شرارت یاكاریكن باطناً از رید، لیینمایز ظاھراً بھ مردم عادل مین شما نیھمچن28
.دیمملو ھست

ید و مدفنھایكنیا را بنا میانبیاكار كھ قبرھایان ریسیكاتبان و فریبر شما ایوا29
د،یدھینت میصادقان را ز

ك یشان شریا با ایختن خون انبیم، در ریبودیام پدران خود میاگر در ا«: دییگویو م30
»!میشدینم

.دیا ھستید كھ فرزندان قاتالن انبیدھیپس بر خود شھادت م31

!دیز كنیمانھ پدران خود را لبریپس شما پ32

د كرد؟یچگونھ از عذاب جھنم فرار خواھ! زادگانیماران و افعیا33



د كشت و بھ یرا خواھیفرستم و بعضیا و حكماء و كاتبان نزد شما میلھذا الحال انب34
اند،د ریانھ زده، از شھر بھ شھر خواھیس خود تازیرا در كناید و بعضید كشیدار خواھ

ق یل صدید، از خون ھابیا وارد آشمختھ شد بر ین ریصادقان كھ بر زمیتا ھمھ خونھا35
.دیكل و مذبح كشتیان ھیا كھ او را در میابن برخایتا خون زكر

!فھ خواھد آمدین طاین ھمھ بر ایم كھ ایگوینھ بھ شما میھرآ36

چند مرتبھ خواستم ! مرسالن خودا و سنگساركننده یم، قاتل انبیم، اورشلیاورشلیا37
كند و یر بال خود جمع میخود را زیكھ جوجھ ھایفرزندان تو را جمع كنم، مثل مرغ

!دینخواست

.شودیارده مذران گیشما وینك خانھ شما برایا38

د مبارك است او كھ بھ نام یید تا بگوید دین پس مرا نخواھیم از ایگویرا بھ شما میز39
".دیآیخداوند م

{{{{}}}}

24فصل 
كل را یھیش آمدند تا عمارتھایو شاگردانش پ. رون شده، برفتیكل بیاز ھیسیپس ع1

.بدو نشان دھند

م در یگوینھ بھ شما مید؟ ھر آینیبیزھا را نمین چیا ھمھ ایآ": شان را گفتیایسیع2
"!ر افكنده نشودیگذارده نخواھد شد كھ بھ زیبر سنگینجا سنگیا

بھ ما بگو ": آمده، گفتندیتون نشستھ بود، شاگردانش در خلوت نزد ویون بھ كوه زچو3
"ست؟یلم چاعیشود و نشان آمدن تو و انقضایواقع مین امور كیكھ ا

!شما را گمراه نكندیزنھار كس": شان گفتیدر جواب ایسیع4



را گمراه خواھند یاریح ھستم و بسیزآنرو كھ بسا بھ نام آمده خواھند گفت كھ من مس5
.كرد

ن ھمھ یرا كھ وقوع اید زیزنھار مضطرب مشو. دید شنیو جنگھا و اخبار جنگھا را خواھ6
.ستیكن انتھا ھنوز نیالزم است، ل

ھا و وباھا و زلزلھ یمقاومت خواھند نمود و قحطیبا مملكتیو مملكتیبا قومیرا قومیز7
.دید آیھا پدیھا در جا

.زه استیا آغاز دردھانھیاما ھمھ ا8

ع امت ھا بجھت اسم من از شما یبت سپرده، خواھند كشت و جمیآنگاه شما را بھ مص9
.نفرت كنند

.رندیگز نفرت گیكدیم كنند و ازیگر را تسلیكدیلغزش خورده،یاریو در آن زمان بس10

.را گمراه كنندیاریكذبھ ظاھر شده، بسیایو بسا انب11

.سرد خواھد شدیاریگناه محبت بسیو بجھت افزون12

.ابدیتھر كھ تا بھ انتھا صبر كند، نجاكنیل13

یع امت ھا شھادتین بشارتِ ملكوت در تمام عالم موعظھ خواھد شد تا بر جمیو بھ ا14
.دیشود آنگاه انتھا خواھد رس

گفتھ شده است، در مقام مقدس بر پا یال نبیرا كھ بھ زبان دانیرانیپس چون مكروهِ و15
.افت كندیدـ ھركھ خواند درینیشده ب

زدیھ باشد بھ كوھستان بگریھودیآنگاه ھر كھ در16

.دیایر نیاز خانھ بھ زیزیھر كھ بر بام باشد بجھت برداشتن چ17

.و ھر كھ در مزرعھ است، بجھت برداشتن رخت خود برنگردد18

!امیردھندگان در آن ایبر آبستنان و شیكن وایل19

.ا در سبت نشودید تا فرار شما در زمستانیپس دعا كن20

شود كھ از ابتدا عالم تاكنون یظاھر میمیبت عظیرا كھ در آن زمان چنان مصیز21
!نشده و نخواھد شد



آن دگان، یكن بخاطر برگزی، لیافتینجات نیچ بشری، ھیام كوتاه نشدیو اگر آن ا22
.روزھا كوتاه خواھد شد

د،یباور مكن»ا در آنجاستینجایح در اینك مسیا«: دیبھ شما گویآنگاه اگر كس23

بھ ظاھر شده، عالمات و معجزات عظیحیرا كھ مسیز24 مھ چنان یان كاذب و انباء كذَ
.یز گمراه كردندیدگان را نیبرگزیخواھند نمود كھ اگر ممكن بود

.ش خبر دادمیپاز نك شما را یا25

باور » در خلوت است «ا آنكھ یدیرون مروی، ب»نك در صحراستیا«: ندیپس اگر شما را گو" 26
د،یمكن

ظھور پسر شودیرا ھمچنان كھ برق از مشرق ساطع شده، تا بھ مغرب ظاھر میز27
.ن خواھد شدیز چنیانسان ن

.باشد، كركسان در آنجا جمع شوندیو ھر جا كھ مردار28

ك گردد و ماه نور خود را ندھد و ستارگان یام، آفتاب تاریبت آن ایو فوراُ بعد از مص29
.افالك متزلزل گرددیزند و قوتھایاز آسمان فرو ر

نھ ین سیف زمیع طواید گردد و در آن وقت، جمیآنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پد30
د،یآیم میآسمان، با قوت و جالل عظینند كھ بر ابرھایكنند و پسر انسان را بیزن

اربعھ از یھاددگان او را از بایو فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگز31
.كران تا بكران فلك فراھم خواھند آورد

آورد، ید كھ چون شاخھ اش نازك شده، برگھا میریر مثلش را فرا گیپس از درخت انج32
.ك استید كھ تابستان نزدیفھمیم

.بر در استك بلكھ ید كھ نزدید، بفھمینین ھمھ را بیز چون این شما نیھمچن33

.فھ نخواھد گذشدین طاین ھمھ واقع نشود، ایم تا ایگوینھ بھ شما میھرآ34

.ل نخواھد شدیكن سخنان من ھرگز زایل خواھد شد، لین زایآسمان و زم35

.مالئكھ آسمان جز پدر من و بسیندارد، حتچ كس اطالع یاما از آن روز و ساعت ھ36

.ز چنان خواھد بودیام نوح بود، ظھور پسر انسان نیكن چنانكھ ایل37

كردند و یدند و نكاح میآشامیخوردند و میام قبل از طوفان میرا ھمچنان كھ در ایز38
گشت،یكھ نوح داخل كشتیشدند تا روزیمنكوحھ م



.ز خواھد بودین ظھور پسر انسان نیآمده، ھمھ را ببرد، ھمچندند تا طوفان یو نفھم39

.واگذارده شودیگریگرفتھ و دیكیباشند،یمیكھ در مزرعھ ایآنگاه دو نفر40

.رھا شودیگریگرفتھ و دیكیكنند،یو دو زن كھ دستاَس م41

.دیآید در كدام ساعت خداوند شما میدانیرا كھ نمید زیدار باشیپس ب42

د، یآیدانست در چھ پاس از شب دزد مید كھ اگر صاحب خانھ مین را بدانیكن ایل43
.گذاشت كھ بھ خانھ اش نقب زندیماند و نمیدار میب

.دیآید، پسر انسان میكھ گمان نبریرا در ساعتید، زیز حاضر باشیلھذا شما ن44

شان را یخود بگمارد تا اش او را بر اھل خانھیست كھ آقاین و دانا كیپس آن غالم ام45
ن خوراك دھد؟یدر وقت مع

.ابدین كار مشغولید، او را در چنیش آیكھ چون آقایخوشابحال آن غالم46

.ملك خود خواھد گماشتیم كھ او را بر تمام مایگوینھ بھ شما میھر آ47

د،ینمایر میمدن تأخآمن در ید كھ آقایر با خود گویكن ھرگاه آن غالم شریل48

گساران،یدن با میو شروع كند بھ زدن ھمقطاران خود و خوردن و نوش49

كھ نداند،یكھ منتظر نباشد و در ساعتید، در روزیآن غالم آینھ آقایھرآ50

ھ و فشار یكھ گریاكاران قرار دھد در مكانیبش را با ریو او را دو پاره كرده، نص51
".دندان خواھد بود

{{{{}}}}



25فصل 
مشعلھای خود را برداشتھ، بھ در آن زمان ملكوت آسمان مثل ده باكره خواھد بود كھ"1

.استقبال داماد بیرون رفتند

.شان پنج دانا و پنج نادان بودندیو از ا2

.چ روغن با خود نبردندیخود را برداشتھ، ھیاما نادانان مشعلھا3

.ش برداشتندیخویان، روغن در ظروف خود با مشعلھایكن دانایل4

.زده، خفتندیكنید، ھمھ پیو چون آمدن داماد بطول انجام5

».دیبشتابیبھ استقبال و. دیآینك داماد میا«بلند شد كھ ییو در نصف شب صدا6

.خود را اصالح نمودندیه ھا برخاستھ، مشعلھاآن باكریپس تمام7

».شودیما خاموش میرا مشعلھاید زیاز روغن خود بھ ما دھ«: ان را گفتندیو نادانان دانا8

بلكھ نزد . شود، مبادا ما و شما را كفاف ندھدینم«: ان در جواب گفتندیاما دانا9
».دیخود بخریفروشندگان رفتھ، برا

كھ حاضر بودند، با ید و آنانیرفتند، داماد برسید میشان بجھت خریكھ اینیو در ح10
.دیداخل شده، در بستھ گردیبھ عروسیو

»".ما باز كنیخداوندا برا«: ز آمده، گفتندیگر نیدیبعد از آن، باكره ھا11

».شناسمیم شما را نمیگوینھ بھ شما میھرآ»: او در جواب گفت12

.دیدانیرا كھ آن روز و ساعت را نمید زیدار باشیپس ب13

شان ید و اموال خود را بدیعازم سفر شده، غالمان خود را طلبینكھ مردارا چنیز14
سپرد،

یك را بحسب استعدادش و بیك داد، ھریرایرا دو و سومیگریرا پنج قنطار و دیكی15
.درنگ متوجھ سفر شد

.گر سود كردیافتھ بود، رفتھ و با آنھا تجارت نموده پنج قنطار دیپس آنكھ پنج قنطار16

.گر سود گرفتیز دو قنطار دیحب دو قنطار نن صایو ھمچن17

.خود را پنھان نمودین را كند و نقد آقایك قنطار بود، رفتھ زمیکھ اما آن18



.شان حساب خواستیآن غالمان آمده، از ای، آقایدیو بعد از مدت مد19

پنج خداوندا «:، گفتگر آوردهیش آمده، پنج قنطار دیافتھ بود، پیپس آنكھ پنج قنطار20
».گر سود كردمینك پنج قنطار دی، ایقنطار بھ من سپرد

ن بود، تو را بر یاندك امیزھایبر چ! نیك متدیغالم نین ایآفر«: گفتیاو بھ ویآقا21
»!خداوند خود داخل شویبھ شاد. ار خواھم گماشتیبسیزھایچ

نك دو قنطار ی، ایم من نمودیآقا دو قنطار تسلیا«: ز آمده، گفتیو صاحب دو قنطار ن22
».افتھ امیگر سودید

، تو را بر ین بودیكم امیزھایبر چ! نیكِ متدیغالم نین ایآفر«: را گفتیش ویآقا23
»!اخل شوخداوند دیدر خوش. گمارمیار میبسیزھایچ

شناختم كھ مرد یآقا چون تو را میا«: ش آمده، گفتیك قنطار گرفتھ بود، پیپس آنكھ34
جمع یفشانده ایكھ نییواز جایدروی، میكھ نكاشتھ ایی، از جایباشیمییدرشت خو

.یكنیم

».نك مال تو موجود استیا. ن نھفتمیر زمیپس ترسان شده رفتم و قنطار تو را ز25

كھ نكاشتھ ام ییكھ از جایدانستھ ا! كارهیرِ بیغالم شریا«:گفتیش در جواب ویآقا26
.كنمیده ام، جمع میكھ نپاشیدروم و از مكانیم

م مال خود را یایكھ بیتا وقتیست نقد مرا بھ صرافان بدھیباین جھت تو را میاز ھم27
.ابمیبا سود ب

.دیبھ صاحب ده قنطار بدھالحال آن قنطار را از او گرفتھ28

ز گرفتھ یابد و از آنكھ ندارد آنچھ دارد نییده شود و افزوندا،را بھ ھر كھ داردیز29
.ودش

ھ و فشار دندان خواھد یكھ گریید، جایاندازینفع را در ظلمت خارجیو آن غالم ب30
».بود

ید، آنگاه بر كرسیش آیع مالئكھ مقدس خویاما چون پسر انسان در جالل خود با جم31
جالل خود خواھد نشست،

یقسمبھ كند، یر جدا مگیع امت ھا در حضور او جمع شوند و آنھا را از ھمدیو جم32
.كندیشھا را از بزھا جدا میكھ شبان م

.شھا را بر دست راست و بزھا را بر چپ خود قرار دھدیو م33



افتگان از پدر من و یبركتید اییایب«: دیآنگاه پادشاه بھ اصحاب طرف راست گو34
.دیریراث گیشما آماده شده، است، بھ میعالم برایرا كھ از ابتدایملكوت

ب بودم مرا جا ید، غریرابم نمودید، تشنھ بودم سین گرسنھ بودم مرا طعام دادرا چویز35
د،یداد

».دیدن من آمدید، در حبس بودم دیادتم كردیض بودم عید، مریان بودم مرا پوشاندیعر36

ا یم،یم تا طعامت دھیدیگرسنھ ات دیخداوند، كیا«: ندیآنگاه عادالن بھ پاسخ گو37
م،ییرابت نمایسم تا یافتیتشنھ ات

م،یان تا بپوشانیا عریمیم تا تو را جا دھیافتیبیتو را غریا كی38

»م؟یادتت كنیم تا عیافتیا محبوسیضیتو را مریو ك39

ن برادران یاز ایكیم، آنچھ بھیگوینھ بھ شما میھرآ«: دیشان گویدشاه در جواب ااپ40
»د؟ید، بھ من كرده این من كردیكوچكتر

كھ ید در آتش جاودانیملعونان، از من دور شویا«: دیاصحاب طرف چپ را گوپس 41
.ا شده استیس و فرشتگان او مھیابلیبرا

د،ید، تشنھ بودم مرا آب ندادیرا گرسنھ بودم مرا خوراك ندادیز42

ادتم یض و محبوس بودم عید، مریدیان بودم مرا نپوشانید، عریب بودم مرا جا ندادیغر43
».دیننمود

ا برھنھیبیا غریا تشنھیتو را گرسنھیخداوند، كیا«: ندیز بھ پاسخ گویشان نیپس ا44
»م؟یده، خدمتت نكریمحبوس دایضیا مری

ن كوچكان یاز ایكیم، آنچھ بھیگوینھ بھ شما میھرآ«: دیشان گویآنگاه در جواب ا45
».دید، بھ من نكرده اینكرد

".یات جاودانیخواھند رفت، اما عادالن در حیشان در عذاب جاودانیو ا46

{{{{}}}}



26فصل 
:د، بھ شاگردان خود گفتین سخنان را بھ اتمام رسانیھمھ ایسیو چون ع1

شود تا یم كرده میلد فصح است كھ پسر انسان تسید كھ بعد از دو روز عیدانیم"2
".مصلوب گردد

ھنھ و كاتبان و مشایآنگاه روسا3 ھنھ كھ قیوانخانھ رئیدر دخ قوم یكَ افا نام داشت یس كَ
جمع شده، 

.لھ گرفتار ساختھ، بھ قتل رسانندیرا بھ حیسیشورا نمودند تا ع4

.در قوم بر پا شودیبد مبادا آشوینھ در وقت عندتاما گف5

نیدر بیسیكھ عیو ھنگام6 ا در خانھ شمعون ابرص شد،یت عُ

.ختیریعطر گرانبھا نزد او آمده، چون بنشست بر سر ویشھ ایبا شیزن7

ن اسراف شده است؟یچرا ا": وده، گفتندمدند، غضب نین را دیاما شاگردانش چون ا8

".مت گران فروختھ و بھ فقرا داده شودین عطر بھ قیرا ممكن بود ایز9

كو یرا كار نید؟ زیدھین زن زحمت میچرا بد": شان گفتین را درك كرده، بدیایسیع10
.بھ من كرده است

.دیشھ ندارید اما مرا ھمیشھ نزد خود داریرا كھ فقرا را ھمیز11

.د، بجھت دفن من كرده استین عطر را بر بدنم مالین زن كھ ایو ا12

ت موعظھ كرده شود، كار ن بشاریكھ در تمام عالم بدییم ھر جایگوینھ بھ شما میھرآ13
".او مذكور خواھد شدیادگاریز بجھتین زن نیا

كھنھ رفتھ،یبود، نزد روسایمسمیوطیاسخریھودایده كھ بھزاز آن دوایكیآنگاه14

یپاره نقره با ویشان سیا" م كنم؟ید داد تا او را بھ شما تسلیمرا چند خواھ": گفت15
.قرار دادند

.م كندیشان تسلیو از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را بد16

فصح یخواھیكجا م": آمده، گفتندیسیر، شاگردان نزد عیفطدیدر روز اول عپس17
"؟یم تا بخوریرا آماده كن



ك شد و ید وقت من نزدیگویاستاد م«: دییبھ شھر، نزد فالن كس رفتھ، بدو گو": گفت18
"».مینمایفصح را در خانھ تو با شاگردان خود صرف م

.ا ساختندیامر فرمود كردند و فصح را مھشان را یایسیشاگردان چنانكھ ع19

.د با آن دوازده بنشستیچون وقت شام رس20

از شما یكیم كھیگوینھ بھ شما میھرآ": ، او گفتدخوردنیشان غذا میكھ ایو وقت21
"!كندیم میمرا تسل

ا آن یخداوندا آ"سخن آغاز كردند كھ یشان بھ ویك از ایھرن شده،یت غمگیپس بغا22
"من آنم؟

!دیم نمایآنكھ دست با من در قاب فرو برد، ھمان كس مرا تسل": او در جواب گفت23

بر یكن وایل. كندینھ پسر انسان بھ ھمانطور كھ درباره او مكتوب است رحلت میھرآ24
"!یافتیكھ تولد نیآن شخص را بھتر بود! م شودیكھ پسر انسان بدست او تسلیآنكس

: گفتیبھ و"ا من آنم؟یاستاد آیا": بود، بھ جواب گفتیم كننده ویھودا كھ تسلیو25
"!یتو خود گفت"

نان را گرفتھ، بركت داد و پاره كرده، بھ یسیخوردند، عیشان غذا میو چون ا26
".ن است بدن منید، اید و بخوریریبگ": شاگردان داد و گفت

د،ین بنوشیھمھ شما از ا": شان داده، گفتیالھ را گرفتھ، شكر نمود و بدیو پ27

بجھت آمرزش گناھان یارید كھ در راه بسین است خون من در عھد جدیرا كھ ایز28
.شودیختھ میر

كھ آن را با ید تا روزینخواھم نوشگریوه مو دین از میم كھ بعد از ایگویاما بھ شما م29
".شما در ملكوت پدر خود، تازه آشامم

.تون روانھ شدندیكوه زیح خواندند و بھ سویپس تسب30

د چنانكھ یخوریھمھ شما امشب درباره من لغزش م": شان گفتیبدیسیآنگاه ع31
.شوندیزنم و گوسفندان گلھ پراكنده میمكتوب است كھ شبان را م

".ل خواھم رفتیش از شما بھ جلیكن بعد از برخاستنم، پیل32

".ھر گاه ھمھ درباره تو لغزش خورند، من ھرگز نخورم": گفتیپطرس در جواب و33



ن شب قبل از بانگ زدن یم كھ در ھمیگوینھ بھ تو میھرآ": گفتیبھ ویسیع34
"!كردیخروس، سھ مرتبھ مرا انكار خواھ

ر یو سا"!ھرگاه مردنم با تو الزم شود، ھرگز تو را انكار نكنم": گفتیپطرس بھ و35
.گفتندز ھمچنان یشاگران ن

ده، بھ شاگردان خود یبود رسیمانیبھ جستمیكھ مسیشان بھ موضعیبا ایسیآنگاه ع36
".د تا من رفتھ، در آنجا دعا كنمینینجا بنشیدر ا": گفت

.ن و دردناك شدیت غمگینھایرا برداشتھ، بیو پطرس و دو پسر زِبد37

ه با دنجا مانیدر ا. ده استت الم مشرف بھ موت شینَفسِ من از غا": شان گفتیپس بد38
".دیدار باشیمن ب

پدر من، اگر ممكن باشد یا": و دعا كرده، گفتددر افتایش رفتھ، بھ رویپیپس قدر30
".كن نھ بھ خواھش من، بلكھ بھ اراده تویالھ از من بگذرد، لین پیا

ن یھمچنا یآ": و بھ پطرس گفت. افتیشان را در خوابیو نزد شاگردان خود آمده، ا40
د؟یدار باشیك ساعت با من بیدیتوانستنمی

كن جسم یروح راغب است، ل! دیفتیش نید تا در معرض آزماید و دعا كنیدار باشیب41
".ناتوان

الھ بدون ین پیپدرمن، اگر ممكن نباشد كھ ایا": گر رفتھ، باز دعا نموده، گفتیو بار د42
".بشوددن از من بگذرد، آنچھ اراده تو است ینوش

.ن شده بودیشان سنگیرا كھ چشمان ایافت زیشان را در خوابیو آمده باز ا43

.شان را ترك كرده، رفت و دفعھ سوم بھ ھمان كالم دعا كردیپس ا44

الحال . دیت كند و استراحیرا بخوابیمابق":شان گفتیآنگاه نزد شاگردان آمده، بد45
.م شودیھكاران تسلده است كھ پسر انسان بھ دست گنایساعت رس

"!ك استینزدم كننده منینك تسلیا. میز برویبرخ46

ر با یكثیده بود با جمعزاواز آن دیكیھودا كھیگفت كھ ناگاهیو ھنوز سخن م47
ھنھ و مشایشمش .خ قوم آمدندیرھا و چوبھا از جانب روساء كَ

او را . ھر كھ را بوسھ زنم، ھمان است": داده گفتھ بودیشان نشانیم كننده او بدیو تسل48
".دیریمحكم بگ

.دیو او را بوس"!ای آقاسالم": آمده گفتیسیدر ساعت نزد ع49



یسیش آمده دست بر عیآنگاه پ"؟یق، از بھر چھ آمدیرفیا": راگفتیویسیع50
.انداختھ، او را گرفتند

ده، بر غالم یخود را از غالف كشر یدست آورده شمشیسیاز ھمراھان عیكیو ناگاه51
.س كھنھ زد و گوشش را از تن جدا كردیرئ

رد، بھ یر گیرا ھر كھ شمشیر خود را غالف كن، زیشمش":راگفتیویسیآنگاه ع52
.ر ھالك گرددیشمش

اده از دوازده یتوانم الحال از پدر خود درخواست كنم كھ زیكھ نمیبریا گمان میآ53
من حاضر سازد؟یفوج از مالئكھ برا

"ست بشود؟یباین مین صورت كتب چگونھ تمام گردد كھ ھمچنیكن در ایل54

غھا و چوبھا یا بر دزد بجھت گرفتن من با تیگو": در آن ساعت، بھ آن گروه گفت55
.دیدادم و مرا نگرفتیم میكل نشستھ، تعلیھر روز با شما در ھ! دیرون آمدیب

ع شاگردان او را واگذارده یدر آن وقت جم" .ا تمام شودیبن ھمھ شد تا كتب انیكن ایل56
.ختندیبگر

ھنھ جایافا رئی، او را نزد قدرا گرفتھ بودنیسیكھ عیو آنان57 خ یكھ كاتبان و مشاییس كَ
.جمع بودند، بردند

س كھنھ درآمد و با خادمان بنشست تا یاما پطرس از دور در عقب او آمده، بھ خانھ رئ58
.ندیرا بانجام كار

كردند یمیسیاھل شورا طلب شھادت دروغ بر عیخ و تمامیكھنھ و مشایپس روسا59
.تا او را بقتل رسانند

افتند آخر دو نفر آمده،یچ نیش آمدند، ھیافتند با آنكھ چند شاھد دروغ پیكن نیل60

".میماكل خدا را خراب كنم و در سھ روزش بنا نیتوانم ھین شخص گفت  میا": گفتند61

نھا بر تو یست كھ ای؟ چیدھیچ جواب نمیھ":س كھنھ برخاست بدو گفتیپس رئ62
"دھند؟یشھادت م

یتو را بھ خدا":كرده، گفتیبھ ویس كھنھ رویتا آنكھ رئ! خاموش ماندیسیاما ع63
"ا نھ؟ییح پسر خدا ھستیدھم ما را بگو كھ تو مسیقسم میح

د ین پسر انسان را خواھیم بعد از ایگویز شما را میو ن! یتو گفت": گفتیبھ ویسیع64
"!دیآیآسمان مید كھ بر دست راست قوت نشستھ، بر ابرھاید



گر ما را چھ ید! كفر گفت": س كھنھ رخت خود را چاك زده، گفتیدر ساعت رئ65
!دیدیحاجت بھ شھود است؟ الحال كفرش را شن

"!مستوجب قتل است": شان در جواب گفتندیا"د؟ینیبیمصلحت مچھ 66

زده،یلیسیزدند و بعضیش انداختھ، او را طپانچھ میآنگاه آب دھان بر رو67

"ست كھ تو را زده است؟یك! ح، بھ ما نبوت كنیمسیا": گفتندیم68

تو ھم با ": آمده، گفتینزد ویزكیرون نشستھ بود كھ ناگاه كنیوان بیاما پطرس در ا69
"!یبودیلیجلیسیع

"!ییگویدانم چھ مینم": ھمھ انكار نموده، گفتیاو روبرو70

ن شخص یا": ن گفتیده، بھ حاضریگر او را دیدیزیرون رفت، كنیز بیو چون بھ دھل71
"!استیناصریسیعیز از رفقاین

".شناسمین مرد را نمیا"باز قسم خورده، انكار نمود كھ 72

نھا یالبتھ تو ھم از ا": ش آمده، پطرس را گفتندیستاده بودند پیكھ ایآنان، یبعد از چند73
"!دینمایرا كھ لھجھ تو بر تو داللت میزیھست

و در ساعت ".شناسمین شخص را نمیا"كھ پس آغاز لعن كردن و قسم خوردن نمود74
.خروس بانگ زد

قبل از بانگ زدن خروس، سھ ": اد آورد كھ گفتھ بودیرا بھیسیآنگاه پطرس سخن ع75
.ستیرون رفتھ زار زار بگریپس ب"  .كردیمرتبھ مرا انكار خواھ

{{{{}}}}



27فصل 
شورا كردند كھ او را ھالك یسیخ قوم بر عیكھنھ و مشایچون صبح شد، ھمھ روساو1

. سازند

م نمودندیتسلیالطس والیوس پیپس او را بند نھاده، بردند و بھ پنط2

پاره یمان شده، سید كھ بر او فتوا دادند، پشیاو دهدم كننیھودا تسلیدر آن ھنگام، چون3
خ رد كرده،یكھنھ و مشاینقره را بھ روسا

"!یما را چھ، خود دان": گفتند" .م نمودمیرا تسلیگناھیگناه كردم كھ خون ب": گفت4

.خود را خفھ نمودنداختھ، روانھ شد و رفتھ اكل یپس آن نقره را در ھ5

را یت زیسیز نیت المال جاین در بیانداختن ا": كھنھ نقره را برداشتھ، گفتندیاما روسا6
".خونبھا است

رباء خر7 .دندیپس شورا نموده، بھ آن مبلغ، مزرعھ كوزه گر را بجھت مقبره غُ

قلُ الدم مشھور است8 .از آن جھت، آن مزرعھ تا امروز بحُ

پاره نقره را یتمام گشت كھ سد،گفتھ شده بوینبیایكھ بھ زبان ارمیآنگاه سخن9
.مت گذاردندیل بر او قیاسرائیاز بنیكھ بعضیمت كرده شده ایآن قیبرداشتند، بھا

.و آنھا را بجھت مزرعھ كوزه گر دادند، چنانكھ خداوند بھ من گفت10

ا تو پادشاهیآ": ده، گفتیاز او پرسیپس وال. ستاده بودیایدر حضور والیسیاما ع11
"!ییگویتو م": بدو گفتیسیع" ؟یھود ھستی

.دادیچ جواب نمیكردند، ھیت میخ از او شكایكھنھ و مشایو چون روسا12

"دھند؟یچقدر بر تو شھادت میشنوینم": را گفتیالطس ویپس پ13

.ار متعجب شدیبسیكھ والیك سخن ھم نگفت، بقسمی،یاما در جواب و14

یخواستند، برای، ھر كھ را میك زندانین بود كھیایرسم والیدیو در ھر ع15
.كردیجماعت آزاد م

.نام داشتارنابامشھور بیو در آن وقت، زندان16

شما آزاد ید برایخواھیكھ را م": شان را گفتیالطس ایپس چون مردم جمع شدند، پ17
"ح را؟یمشھور بھ مسیسیعنابا یاكنم؟ برا



.م كرده بودندیرا كھ دانست او را از حسد تسلیز18

ین مرد عادل تو را كاریبا ا": چون بر مسند نشستھ بود، زنش نزد او فرستاده، گفت19
".ار بردمیرا كھ امروز در خواب درباره او زحمت بسینباشد، ز

یسیبا را بخواھند و عارناد كھ بب نمودنین ترغیخ، قوم را بر ایكھنھ و مشایاما روسا20
.را ھالك سازند

د بجھت شما یخواھین دو نفر را میك از ایكدام: شان متوجھ شده، گفتیبدیپس وال21
".ابا رانراب": گفتندرھا كنم؟

:عاً گفتندیجم"  ح چھ كنم؟یمشھور بھ مسیسیپس با ع": شان گفتیالطس بدیپ22
"!مصلوب شود"

مصلوب ": اد زده، گفتندیشتر فریشان بیا"كرده است؟یچرا؟ چھ بد":گفتیوال23
"!شود

ش مردم یده، پیگردد، آب طلبیاده میندارد بلكھ آشوب زید كھ ثمریالطس دیچون پ24
".دینیشما بب. ن شخص عادلیھستم از خون ایمن بر": دست خود را شستھ گفت

"!بر ما و فرزندان ما بادخون او": تمام قوم در جواب گفتند25

او را مصلوب انھ زده، سپرد تایرا تازیسیشان آزاد كرد و عیایابا را برانراآنگاه ب26
.كنند

.فراھم آوردندیفوج را گرد ویوانخانھ برده، تمامیرا بھ دیسی، عیان والیآنگاه سپاھ27

دند،یبدو پوشانیان ساختھ، لباس قرمزیو او را عر28

زانو یش ویبدست راست او دادند و پیاز خار بافتھ، بر سرش گذاردند ونیتاجو 29
"!ھودیپادشاهیسالم ا": گفتندیزده، استھزا كنان او را م

.زدندیرا گرفتھ بر سرش میافكنده، نیو آب دھان بر و30

را كنده، جامھ خودشیو بعد از آنكھ او را استھزا كرده بودند، آن لباس را از و31
.رون بردندیدند و او را بجھت مصلوب نمودن بیپوشان

افتھ، او را بجھت بردن یشمعون نام رایروانیقیرفتند، شخصیرون میو چون ب32
.ب مجبور كردندیصل

دند،یبود رسیكاسھ سر مسمیعنیكھ بھ جلجتایو چون بھ موضع33



.د، نخواست كھ بنوشدیدن بدو داند اما چون چشیسركھ ممزوج بھ مر بجھت نوش34

م نمودند و بر آنھا قرعھ انداختند تا آنچھ بھ یپس او را مصلوب نموده، رخت او را تقس35
م كردند و بر لباس من یان خود تقسیرخت مرا م"گفتھ شده بود تمام شود كھ یزبان نب

".قرعھ انداختند

.ستندشاو نیو در آنجا بھ نگاھبان36

»!ھودی، پادشاهیسین است عیا«ختند كھ یسرش آویوشتھ، باالر نامھ او را نیو تقص37

.مصلوب شدندیبر چپش با ویگریبر دست راست و دیكیآنگاه دو دزد38

انیده، كفر گویخود را جنبانیو راھگذاران سرھا39

، خود یسازیو در سھ روز آن را میكنیكل را خراب میكھ ھیكسیا": گفتندیم40
"!ایب فرود بی، از صلیاگر پسر خدا ھسترا نجات ده 

: گفتندیخ استھزا كنان میكھنھ با كاتبان و مشایز روساین نیھمچن41

، اكنون ھستل یاگر پادشاه اسرائ. تواند خود را برھاندیگران را نجات داد، اما نمید"42
!میمان آورید تا بدو ایب فرود آیاز صل

را گفت پسر خدا یدھد، اگر بدو رقبت دارد زنجاتبر خدا توكل نمود، اكنون او را 43
"!ھستم

.دادندیمصلوب بودند، او را دشنام میز كھ با وین آن دو نیو ھمچن44

.ن را فرو گرفتیتمام زمیكیو از ساعت ششم تا ساعت نھم، تار45

یعنی".یاما سبقتِنیلیایلیا": بھ آواز بلند صدا زده گفتیسیك بھ ساعت نھم، عیو نزد46
.یمرا چرا ترك كردخدایا خدایا

.خواندیاس را میدند،گفتند كھ او الین را شنین چون ایاز حاضریاما بعض47

را گرفت و آن را پر از سركھ كرده، بر سر یده، اسفنجیان دویاز آن میكیدر ساعت48
.گذارده و نزد او داشت تا بنوشدین

".د او را برھاندیآیاس میا الیكھ آمینیبگذار تا بب": گران گفتندیو د49

.مودم نیحھ زده، روح را تسلیباز بھ آواز بلند صیسیع50

د،ین متزلزل و سنگھا شكافتھ گردیكل از سر تا پا دوپره شد و زمیكھ ناگاه پرده ھ51



ده بودند برخاستند،ین كھ آرامیمقدسیھااز بدنیاریو قبرھا گشاده شد و بس52

.ارظھر شدندی، از قبور بر آمده، بھ شھر مقدس رفتند و بر بسیبرخاستن وو بعد از 53

ع را ین وقایكردند، چون زلزلھ و ایمیرا نگاھبانیسیش كھ عیو رفقایوزباشیاما54
".ن شخص پسر خدا بودیالواقع ایف": ت ترسان شده، گفتندینھایدند، بید

تا او را خدمت كنند، از آمده بودندیسیعل در عقب یار كھ از جلیو در آنجا زنان بس55
كردند،یدور نظاره م

.یوشاء و مادر پسران زِبدیعقوب ویم مادریھ بود و مریم مُجدلیكھ از آن جملھ، مر56

ز از یوسف نام كھ او نیدولتمند اھل رامھ،ید، شخصیاما چون وقت عصر رس57
بود آمد،یسیشاگردان ع

.الطس فرمان داد كھ داده شودیآنگاه پ. را خواستیسیعالطس رفتھ، جسد یونزد پ58

ده،یچیوسف جسد را برداشتھ، آن را دركتانِ پاك پیپس59

بزرگ بر سر یده بود، گذارد و سنگیخود از سنگ تراشینو كھ برایاو را در قبر60
.ده، برفتیلطانغآن 

.بودندگر در آنجا، در مقابل قبر نشستھ یم دیھ و مریم مجدلیو مر61

الطس یان نزد پیسیكھنھ و فریھ بود، روسایآن روز كھ بعد از روز تھیو در فردا62
جمع شده،

بعد از سھ «: كھ زنده بود گفتیاد است كھ آن گمراه كننده وقتیآقا ما رایا": گفتند63
».زمیخیروز برم

كنند مبادا شاگردانش در شب آمده، او را بدزدند یپس بفرما قبر را تا سھ روز نگاھبان64
".آخر، از اول بدتر شودیند كھ از مردگان برخاستھ است و گمراھیو بھ مردم گو

".دید، محافظت كننید چنانكھ داید برویان داریكچیشما كش":شان فرمودیالطس بدیپ65

.نمودندان محافظتیكچیپس رفتند و سنگ را مختوم ساختھ، قبر را با كش66
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گر بجھت یم ددھ و مریم مجدلیو بعد از سبت، ھنگام فجر، روز اول ھفتھ، مر1
.دن قبر آمدندید

م حادث شد از آنرو كھ فرشتھ خداوند از آسمان نزول كرده، آمد و یعظیكھ ناگاه زلزلھ ا2
.ده، بر آن بنشستیسنگ را از درِ قبر غلطان

.د بودیو لباسش چون برف سفو صورت او مثل برق 3

.دندیان بھ لرزه درآمده، مثل مرده گردیكچیو از ترس او كش4

مصلوب یسایدانم كھ عیم! دیشما ترسان مباش": اما فرشتھ بھ زنان متوجھ شده، گفت5
.دیطلبیرا م

كھ خداوند خفتھ بود یید جاییایب. را چنانكھ گفتھ بود برخاستھ استیست زینجا نیدر ا6
د،یالحظھ كنم

ش از شما ینك پیا. د كھ از مردگان برخاستھ استیرفتھ شاگردانش را خبر دھیو بھ زود7
".نك شما را گفتمیا. دید دیدر آنجا او را خواھ. رودیل میبھ جل

روانھ شده، رفتند تا شاگردان او را اطالع یم بھ زودیعظیپس، از قبر با ترس و خوش8
.دھند

شان برخورده، یبدیسیرفتند، ناگاه عیكھ بجھت اخبار شاگردان او میو در ھنگام9
"!سالم بر شما باد": گفت

ل بروند كھ در ید كھ بھ جلییرفتھ، برادرانم را بگو! دیمترس": شان گفتیبدیسیآنگاه ع10
".دیآنجا مرا خواھند د

كھنھ را از یروساان بھ شھر شده، یكچیاز كشیرفتند، ناگاه بعضیشان میو چون ا11
.ع مطلع ساختندین وقایھمھ ا

ان داده،یار بھ سپاھیخ جمع شده، شورا نمودند و نقره بسیشان با مشایا12

.دندیم او را دزدیكھ ما در خواب بودید كھ شبانگاه شاگردانش آمده، وقتییگوب":گفتند13

م و شما را مطمئن یشود، ھمانا ما او را برگردانین سخن گوش زد والیو ھر گاه ا14
".میساز



ھود یانین سخن تا امروز در میكردند و ا،افتندیمیشان پول را گرفتھ، چنانكھ تعلیا15
.منتشر است

.شان را نشان داده بود رفتندیایسیكھ عیل، بر كوھیازده رسول بھ جلیاما16

.شك كردندیكن بعضیل. دند، پرستش نمودندیو چون او را د17

ن یقدرت در آسمان و بر زمیتمام": شان خطاب كرده، گفتیش آمده، بدیپیسیپس ع18
.بھ من داده شده است

شان را بھ اسم رب و ابن و روح القدس ید و ایپس رفتھ، ھمھ امت ھا را شاگرد ساز19
.دید دھیتعم

نك من یرا كھ بھ شما حكم كرده ام حفظ كنند واید كھ ھمھ اموریم دھیشان را تعلیو ا20
نیآم".باشمیعالم ھمراه شما میھر روزه تا انقضا
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