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پیشگفتار

کتاب مقدس پرفروشترین کتاب در سرتاسر جهان است. چندی 
است که توجه به کتاب مقدس در میان هموطنان ایرانی نیز اوج 
گرفته و بســیاری خواهان مطالعۀ آنند. نیز تحوالت گسترده ای 
از چند دهه پیش زبان گفتاری و نوشتاری فارسی را دستخوش 
دگرگونیهای بســیار کرده است. به تبع این دگرگونیها، دیرگاهی 
است که نبود ترجمه ای دقیق و در عین حال شیوا، به زبان فارسی 
امروزی و درخور کالم خداوند احساس می شود، ترجمه ای که 
بتواند پاسخگوی ضرورتهای مطالعۀ دقیق فردی و نیز قرائت، 

تعلیم و موعظه در جلسات کلیسایی باشد.
به ســال 1995 میالدی، گروهی از مترجمان و ویراستاران 
و صاحبنظران ایرانی مســیحی با همــکاری اهل فن و کالم از 
کلیساها و فَِرق مختلف مسیحی، ترجمه ای بر مبنای زبان اصلی 
فراهم آوردند  کــه بخش عهدجدید آن را به خوانندگان گرامی 
تقدیم کردیم. در ســال ۲۰1۴، پس از اتمام ترجمۀ عهدعتیق، 
بخش عهدجدید نیز مورد بازنگری قرارگرفت و واژگان کلیدی 
و برخی از قسمت های آن با عهدعتیق هماهنگ شد. هم اکنون 
عهدجدید از ترجمۀ هزارۀ نو را با ویراست نهایی به خوانندگان 
تقدیم می کنیم. در تهیۀ ترجمۀ هزارۀ نو سعی بسیار شده که متن 
در عین سالست و سادگی، از نظر ادبی وزین و از نظر دقت مطابق 
با متن اصلی باشد و مفهوم اولیه بدون تفسیر منتقل شود. کوشش 
شده که معنا فدای صورت ظاهری کلمات و شکل جمله بندِی 
متن اصلی نشود بلکه در عین حفظ صورت ظاهر، درست منتقل 
گردد. ولی هر جا از انتخاب بین یکی از این دو گریزی نبوده، در 

ترجیح معنا درنگ نشده است.
 نیز هر جا امکان ترجمه به دو صورت مختلف وجود داشته، 
ترجمۀ محتمل تر در متن آورده شده و ترجمه یا ترجمه های دیگر 

در پانوشت ارائه گردیده است.



برای هر کتاب، مقدمه ای فراهم آمده که در آن به اختصار به 
معرفی کتاب و خصوصیات آن پرداخته شده است. جای متون 
معادل و مشابه در اناجیل و برخی نامه ها، در ذیل عناوین بخشها 
در پرانتز ذکر گردیده اســت. پانوشتها در متن با عالمت ستاره 
مشخص شده اســت و به توضیحات مختلف و ارائۀ معادلهای 
قابل قبول دیگر اختصاص دارد. در خصوص مقیاسهای زمان 
و مکان، به منظور حفظ خصلت کهنســالگی متن، مقیاسها به 
همان شکل اولیه به فارسی برگردانده شده و معادل امروزی آنها 
در پانوشت ارائه گردیده است. قسمتهایی از متن که در برخی 
نسخه های اصلی وجود نداشته، در کروشه قرار داده شده است.

ترجمه هزارۀ نو از مراحل عدیده ای گذشته تا به صورتی که 
در دست شماست درآمده است. نسخۀ نخست ترجمه به وسیلۀ 
دست کم سه ویراســتار از نظر فارسی ویرایش شده و سپس به 
وســیله استادان فن تفســیر و تأویل کتاب مقدس، از نظر دقت 
در انتقال معنای اولیه بررســی و اصالح گردیده است. پس از 
مطالعۀ قسمتهای زیادی از متن به وسیله افراد مختلف، ابهامات 
و کلمات دشوار و جمله بندی های سنگین آن اصالح و جایگزین 
شده است. نیز نمونه هایی از متون مختلف جهت اظهارنظر برای 
رهبران طراز اول از کلیساهای مختلف فرستاده شده و نظرات 
آنان به دقت بررسی و به کار گرفته شده است. سپس بار دیگر، 
متِن فراهم آمده، توسط ویراستاران طراز اول از نظر سبک ادبی 
ویرایش گردیده و در آخر به وسیله استادان زبانهای اصلی کلمه 

به کلمه و جمله به جمله با اصل مقابله شده است.
ترجمۀ هزارۀ نو، نه دستاورد یک تن یا شماری اندک، بلکه 
ثمره کار گروهی بزرگ از اهل فن و کالم اســت که نام بردن و 
قدردانی از همگی آنها در اینجا مقدور نیســت. بی شک بهترین 
پاداش برای هر یک از اینان، بهره گیری هرچه بیشتر هموطنان 
عزیز از این ترجمه و شنیدن صدای خدا از پس کلمات و عبارات 
آن است. امیدواریم این ترجمه باعث برکت همۀ خوانندگان، و 

موجب نزدیکی هرچه بیشتر آنان به خداوند شود.
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معرفی انجیل َمّتی
انجیلهای َمّتــی، َمرُقس و لوقا، اناجیــل همنظر خوانده 
می شــوند، زیرا میان ســاختار و مطالب آنها شباهت بسیار 
وجود دارد. انجیل چهارم، یعنی انجیل یوحنا، دارای ساختار 

و محتوایی متفاوت است.
هدف انجیل َمّتی اثبات این حقیقت است که عیسای ناصری 
همان ‘مسیحای موعود’، یعنی پادشاه و نجات دهندۀ اسرائیل 
است که در کتب مقّدس یهودیان وعدۀ آمدنش داده شده بود. 
از این رو، صاحبنظران بر این عقیده اند که َمّتی انجیل خود 
را در وهلۀ اّول برای مسیحیاِن یهودی نژاد نگاشته است. به 
همین جهت، َمّتی بیش از سایر انجیل نگاران از پیشگوییهای 
عهد عتیق نقل قول می کند؛ نیز او با فرض اینکه خوانندگانش 
از سنن یهودی به خوبی آگاهند، برخالف سایر انجیل نگاران 
توضیحی دربارۀ آنها نمی دهد؛ به عالوه، از اصطالحات متداول 
در میان یهودیان )نظیر پادشاهی آســمان( بهره می گیرد، و 

نظایر اینها.
اّما انجیل او تنها مختص یهودیان نیست. آمدن سران ُمغ 
برای تکریم عیسای نوزاد، و بخصوص مأموریت بزرگی که 
مسیح در پایان کتاب به رسوالن می سپارد تا انجیل را به سراسر 

جهان ببرند، گواه این مدعاست.
عالوه بر این، انجیل َمّتی عیسی مسیح را در مقام معّلمی 
بزرگ به تصویر می کشد، چرا که او با اقتدار، شریعت را تفسیر 
می کند و دربارۀ پادشاهی خدا تعلیم می دهد. یکی از ویژگیهای 
انجیل َمّتی آن است که بیشتِر تعالیم عیسی را با هم در چند 

بخش گرد آورده است. این بخشهای تعلیمی عبارتند از:
1- موعظۀ باالی کوه )بابهای 5 -1۰(

۲- تعالیمی پیرامون دوازده شاگرد و مأموریت آنها 
)باب 1۰(

۳- َمَثلهایی دربارۀ پادشاهی آسمان )باب 1۳(
۴- تعلیم پیرامون معنی شاگردی )باب 18(



5- تعلیم پیرامون پایان عصر حاضر و آمدن پادشاهی 
آسمان )بابهای ۲۴  و ۲5(

تقسیم بندی کّلی
1- تولد و کودکی عیسی )بابهای 1 و ۲(

۲- آماده شدن عیسی برای رسالت خود )۳ :1 تا ۴ :11(
۳- خدمات عیسی در جلیل )۴ :1۲ تا 1۴ :1۲(

۴- کناره گیری عیسی از جلیل )1۴ :1۳ تا 17 :۲1(
5- آخرین خدمات عیسی در جلیل )17 :۲۲ تا 

)۳5: 18
6- خدمات عیسی در یهودیه و نواحی شرق رود 

اردن )بابهای 19 و ۲۰(
7- هفتۀ آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او 

)بابهای ۲1 تا ۲7(
8- رستاخیز عیسی مسیح )باب ۲8(



شجره نامۀ عیسی مسیح

 1 

 کتاب تاریخچۀ * عیسی مسیح،
پسر داوود، پسر ابراهیم:
ابراهیم، اسحاق را آورد،  ۲  

اسحاق، یعقوب را،
و یعقوب، یهودا و برادرانش را.

یهودا، فِِرص و ِزراح را از تامار آورد.  ۳  
فِِرص، ِحْصرون را آورد،

و ِحْصرون، رام را.
رام، َعّمیناداب را آورد،  ۴  
َعّمیناداب، َنحشون را،
و َنحشون، َسلمون را.

َسلمون، بوَعز را از راحاب آورد،  5  
و بوَعز، عوبید را از روت.

عوبید، َیسا را آورد،
و َیسا، داوود پادشاه را.  6  

داوود، سلیمان را از زن اوریا آورد.
سلیمان، ِرُحبعام را آورد،  7  

ِرُحبعام، َابّیا را،
و َابّیا، آسا را.

آسا، َیهوشافاط را آورد،  8  
َیهوشافاط، یورام را،

انجیل َمّتی
 

 

 1 :1 یا: “کتاب شجره نامۀ عیسی مسیح”.



و یورام، ُعّزیا را.
ُعّزیا، یوتام را آورد،  9  

یوتام، آحاز را،
و آحاز، ِحِزقیا را.

ِحِزقیا، َمنَسی را آورد،  1۰  
َمنَسی، آمون را،

و آمون، یوشیا را.
یوشیا، یُِکنیا و برادرانش را آورد.  11  

در این زمان یهودیان به بابِل تبعید شدند.

1۲ پس از تبعید یهودیان به بابِل:

یُِکنیا، ِشَئلتیئیل را آورد،
و ِشَئلتیئیل، زروبابِل را.

زروبابِل، َابیهود را آورد،  1۳  
َابیهود، اِلیاقیم را،

و اِلیاقیم، عازور را.
عازور، صادوق را آورد،  1۴  

صادوق، َاخیم را،
و َاخیم، اِلیود را.

اِلیود، اِلعازار را آورد،  15  
اِلعازار، َمّتان را،

و َمّتان، یعقوب را.
یعقوب، یوسف همسر مریم را آورد  16  

که عیسی ملّقب به مسیح از او زاده شد.
17 بدین قرار، از ابراهیم تا داوود بر روی هم چهارده نسل 

و از داوود تا زمان تبعید یهودیان به بابِل، چهارده نسل، و از 
زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل بودند.

میالد عیسی مسیح
18 تولد عیسی مسیح این چنین روی داد: مریم، مادر عیسی، 

نامزد یوسف بود. اّما پیش از آنکه به هم بپیوندند، معلوم شد 

  12 َمّتی 1 :9 - 18 



 

 1 :21 “عیسی” یعنی »یهوه نجات دهنده است«.
 2 :2 یا: “هنگام طلوعش”.

که مریم از روح القدس آبستن است. 19 از آنجا که شوهرش 
یوسف مردی پارسا بود و نمی خواست مریم را رسوا کند، بر 
آن شد که بی سر و صدا از او جدا شود. ۲۰ اّما چون این تصمیم 
را گرفت، به ناگاه فرشــتۀ خداوند در خواب بر او ظاهر شد 
و گفت: »ای یوسف، پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم 
مترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته، از روح القدس است. 
* خواهی 

۲1 او پســری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی 

نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید.« 
۲۲ این همه رخ داد تــا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود، به 

حقیقت پیوندد که:
»باکره آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد  ۲۳  

و او را ِعمانوئیل خواهند نامید،«
که به معنی ‘خدا با ما’ است. ۲۴ چون یوسف از خواب بیدار 
شد، آنچه فرشــتۀ خداوند به او فرمان داده بود، انجام داد و 
زن خود را گرفت. ۲5 اّما با او همبستر نشد تا او پسر خود را 

به دنیا آورد؛ و یوسف او را عیسی نامید.

دیدار ُمغان

 چون عیسی در دوران هیرودیِس پادشاه، در بِیت لِِحِم 2 
یهودیه به دنیــا آمد، هان چند ُمغ از مشــرق زمین به 
اورشلیم آمدند ۲ و پرسیدند: »کجاست آن مولود که پادشاه 
* دیده ایم و برای 

یهود است؟ زیرا ستارۀ او را در مشــرق 
پرســتش او آمده ایم.« ۳ چون این خبر به گوش هیرودیِس 
پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند. 
۴ پس او همۀ سران کاهنان و علمای دیِن قوم را فرا خواند 

و از آنها پرسید: »مسیح کجا باید زاده شود؟« 5 پاسخ دادند: 
 »در بِیت لِِحِم یهودیه، زیرا نبی در این باره چنین نوشــته 

است:

َمّتی 1 :19 – 2 :5  13  



 

 2 :6 منظور شهرهای یهودا است.
 2 :11 “ُمر” مادۀ تلخ و خوشبویی است که از شیرۀ درختچه ای به همین 

نام فراهم می آید.

»“ای بِیت لِِحم که در سرزمین یهودایی،  6  
* به هیچ روی کمترین 

تو در میان فرمانروایان یهودا 
نیستی،

زیرا از تو فرمانروایی ظهور خواهد کرد
که قوم من، اسرائیل، را شبانی خواهد نمود.”«

7 پس هیرودیس ُمغان را در نهــان نزد خود فرا خواند و 

زماِن دقیِق ظهور ستاره را از ایشان جویا شد. 8 سپس آنان را 
به بِیت لِِحم روانه کرده، بدیشــان گفت: »بروید و دربارۀ آن 
کودک به دّقت تحقیق کنید. چون او را یافتید، مرا آگاه سازید 
تا من نیز آمده، َسجده اش کنم.« 9 ایشان پس از شنیدن سخنان 
پادشاه، روانه شدند. و هان ستاره ای که در مشرق دیده بودند، 
پیشاپیش آنها می رفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک 
بود، بازایستاد. 1۰ ایشان با دیدن ستاره بی نهایت شاد شدند. 
11 چون به خانه درآمدند و کودک را با مادرش مریم دیدند، 

روی بر زمین نهاده، آن کودک را پرســتش نمودند. سپس 
صندوقچه های خود را گشودند و هدیه هایی از طال و ُکنُدر و 
* به وی پیشکش کردند. 1۲ و چون در خواب هشدار یافتند 

ُمر 
 که نزد هیرودیس بازنگردند، از راهی دیگر رهسپار دیار خود 

شدند.

فرار به مصر
1۳ پس از رفتن ُمغان، فرشــتۀ خداوند در خواب بر یوسف 

ظاهر شــد و گفت: »برخیز، کودک و مــادرش را برگیر و به 
مصر بگریز و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم، زیرا هیرودیس 
در جستجوی کودک است تا او را بکشد.« 1۴ پس او شبانگاه 
برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و رهسپار مصر شد، 15 و 
تا مرگ هیرودیس در آنجا ماند. این واقع شد تا آنچه خداوند 
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 به زبان نبی گفتــه بود تحقق یابد که »پســر خود را از مصر 
فرا خواندم.«

16 چــون هیرودیس دید که ُمغان فریبش داده اند، ســخت 

برآشفت و فرســتاده، همۀ پسران دو ســاله و کمتر را که در 
بِیت لِِحم و اطراف آن بودند، مطابق زمانی که از ُمغان تحقیق 
کرده بود، بکشت. 17 آنگاه آنچه به زبان اِرمیای نبی گفته شده 

بود، به حقیقت پیوست که:
»صدایی از راَمه به گوش می رسد،  18  

صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم.
راحیل برای فرزندانش می گرید

و تسلی نمی پذیرد،
زیرا که دیگر نیستند.«

بازگشت به ناصره
19 پس از مرگ هیرودیس، فرشتۀ خداوند در مصر به خواب 

یوسف آمد ۲۰ و گفت: »برخیز، کودک و مادرش را برگیر و به 
سرزمین اسرائیل برو، زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند، 
مرده اند.« ۲1 پس او برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و 
به سرزمین اسرائیل رفت. ۲۲ اّما چون شنید آرِکالئوس به جای 
پدرش هیرودیس در یهودیه حکم می راند، ترسید به آنجا برود، 
و چون در خواب هشــدار یافت، رو به ســوی نواحی جلیل 
نهاد ۲۳ و در شــهری به نام ناصره سکونت گزید. این واقع شد 
تا کالم انبیا به حقیقت پیوندد که گفته بودند ‘ناصری’ خوانده 

خواهد شد.

یحیی، هموارکنندۀ راه مسیح

 3 

 در آن روزهــا یحیای تعمیددهنــده ظهور کرد. او در 
بیابان یهودیه موعظه می کــرد و ۲ می گفت: »توبه کنید 
زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است!« ۳ این همان است 

که اِشعیای نبی درباره اش می گوید:
»ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد:

َمّتی 2 :16 – 3 :3  15  



 

 3 :7 یا: »… را دید که برای تعمید نزد او می آیند«.
 3 :12 یــا: »او چنگک خود را در دســت دارد و خرمن خویش را پاک 

خواهد کرد«.

“راه خداوند را آماده کنید!
طریقهای او را هموار سازید!” «

۴ یحیی جامه از پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمین بر 

کمر می بست، و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. 5 مردمان 
اورشلیم و سراسر یهودیه و تمامی نواحی اطراف رود اردن، 
جملگی نزد او می رفتند 6 و به گناهان خود اعتراف کرده، در 

رود اردن از او تعمید می گرفتند.
7 اّما یحیی چون بســیاری از َفریسیان و َصّدوقیان را دید 

* به آنان گفت: »ای 
که به آنجا که او تعمید می داد می آمدند، 

افعی زادگان! چه کسی به شما هشدار داد تا از غضبی که در 
پیش است، بگریزید؟ 8 پس ثمری شایستۀ توبه بیاورید 9 و 
با خود مگویید “پدر ما ابراهیم است.” زیرا به شما می گویم 
خدا قادر است از این ســنگها فرزندان برای ابراهیم پدید 
آورد. 1۰ هم اکنون تیشه بر ریشــۀ درختان نهاده شده است. 
هر درختی که میوۀ خوب ندهد، بریــده و در آتش افکنده 

خواهد شد.
11 »من شما را برای توبه، با آب تعمید می دهم؛ اّما آن که پس 

از من می آید تواناتر از من است و من حتی شایستۀ برگرفتن 
کفشهایش نیستم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد 
داد. 1۲ او کج بیل خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاک 
* و گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، اّما 

خواهد کرد 
کاه را با آتشی خاموشی ناپذیر خواهد سوزانید.«

تعمید عیسی
1۳ آنگاه عیســی از جلیل به رود اردن آمد تا از یحیی تعمید 

گیرد. 1۴ ولی یحیی کوشید او را بازدارد و به او گفت: »َمنَم که 
باید از تو تعمید بگیرم، و حال تو نزد من می آیی؟« 15 عیســی 

  16 َمّتی 3 :4 - 15 



 

 4 :3 یا: »تو که پسر خدایی«؛ همچنین در آیۀ 6.

در پاســخ گفت: »بگذار اکنون چنین شــود، زیرا شایســته 
اســت که ما پارســایی را به کمال تحقق بخشیم.« پس یحیی 
رضایت داد. 16 چون عیســی تعمید گرفــت، بی درنگ از آب 
برآمد. همان دم آسمان گشوده شــد و او روح خدا را دید که 
همچون کبوتری فرود آمــد و بر وی قرار گرفت. 17 ســپس 
 ندایی از آسمان در رسید که »این است پسر محبوبم که از او 

خشنودم.«

عیسی در بوتۀ آزمایش

 آنگاه روح، عیســی را به بیابــان هدایت کرد تا ابلیس 4 
وسوسه اش کند. ۲ عیسی پس از آنکه چهل شبانه روز را 
در روزه سپری کرد گرسنه شد. ۳ آنگاه وسوسه گر نزدش آمد 
* به این سنگها بگو نان شوند!« 

و گفت: »اگر پســر خدایی، 
۴ عیسی در پاسخ گفت: »نوشته شده است که:

»“انسان تنها به نان زنده نیست،
بلکه به هر کالمی که از دهان خدا صادر شود.”«

5 سپس ابلیس او را به شهر مقّدس برد و بر فراز معبد قرار 

داد 6 و به او گفت: »اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا 
نوشته شده است:

»“فرشتگان خود را دربارۀ تو فرمان خواهد داد
و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت،

مبادا پایت را به سنگی بزنی.”«
7 عیسی به او پاسخ داد: »این نیز نوشته شده که،

»“خداوند، خدای خود را میازما.”«
8 دیگر بار، ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همۀ 

حکومتهای جهان را با تمام شکوه و جاللشان به او نشان داد 
9 و گفت: »اگر در برابرم به خاک افتی و مرا َسجده کنی، این 

همه را به تو خواهم بخشید.« 1۰ عیسی به او گفت: »دور شو 
ای شیطان! زیرا نوشته شده است:

َمّتی 3 :16 – 4 :10  17  



»“خداوند، خدای خود را بپرست
و تنها او را عبادت کن.”«

11 آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده، خدمتش کردند.

آغاز خدمت عیسی در جلیل
1۲ چون عیسی شــنید که یحیی گرفتار شده است، به جلیل 

بازگشت. 1۳ سپس ناصره را ترک کرده، به َکَفرناحوم رفت و در 
آنجا اقامت گزید. َکَفرناحوم در کنار دریاچۀ جلیل و در نواحی 
ِزبولون و َنفتالی واقع بود. 1۴ این واقع شد تا کالم اِشعیای نبی 

به حقیقت پیوندد که گفته بود:
»دیار ِزبولون و َنفتالی،  15  

راه دریا، فراسوی اردن،
جلیِل ملتها؛

مردمی که در تاریکی به سر می بردند،  16  
نوری عظیم دیدند،

و بر آنان که در دیار سایۀ مرگ ساکن بودند،
روشنایی درخشید.«

17 از آن زمان عیسی به موعظۀ این پیام آغاز کرد که: »توبه 

کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است!«

نخستین شاگردان عیسی
18 چون عیسی در کنار دریاچۀ جلیل راه می رفت، دو برادر را 

دید به نامهای َشمعون، ملّقب به پطرس، و برادرش آندریاس، 
که تور به دریــا می افکندند، زیرا ماهیگیر بودند. 19 به ایشــان 
گفت: »از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت.« 
۲۰ آنان بی درنگ تورهای خود را وانهادند و از پی او شتافتند. 

۲1 چون به راه خود ادامه داد، دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر 

ِزبِدی و برادرش یوحنا را دید که با پدرشــان ِزبِدی در قایق 
بودند و تورهای خود را آماده می کردند. آنان را نیز فرا خواند؛ 
۲۲ ایشــان بی درنگ قایق و پدر خود را ترک گفتند و از پی او 

روانه شدند.
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 4 :23 یا “انجیل”.
 4 :25 “ِدکاپولیس” یعنی “َده شهر”.

 5 :6 یا “پارسایی”.

شفای بیماران
۲۳ بدین ســان، عیســی در سرتاســر جلیل می گشت و در 

* پادشاهی را اعالم 
کنیسه های ایشان تعلیم می داد و بشــارِت 

می کرد و هر درد و بیماری مردم را شــفا می بخشــید. ۲۴ پس 
آوازه اش در سرتاسر سوریه پیچید و مردم همۀ بیماران را که به 
انواع امراض و دردها دچار بودند، و نیز دیوزدگان و مصروعان 
و مفلوجان را نزدش می آوردند و آنان را شفا می بخشید. ۲5 پس 
* اورشلیم و یهودیه و 

جماعتهای بزرگ از جلیل و ِدکاپولیس، 
فراسوی اردن از پی او روانه شدند.

موعظۀ باالی کوه

 5 

 چون عیســی آن جماعتها را دید، بــه کوهی برآمد و 
بنشست. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند ۲ و او به تعلیم 

دادنشان آغاز کرد و گفت:
»خوشا به حال فقیراِن در روح،  ۳  

زیرا پادشاهی آسمان
از آن ایشان است.

خوشا به حال ماتمیان،  ۴  
زیرا آنان تسلی خواهند یافت.

خوشا به حال حلیمان،  5  
زیرا آنان زمین را به میراث

خواهند برد.
خوشا به حال گرسنگان  6  

*
و تشنگان عدالت، 

زیرا آنان سیر خواهند شد.
خوشا به حال رحیمان،  7  
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 5 :9 یا “صلح دهندگان”.
 5 :10 یا “عدالت”.

زیرا بر آنان رحم خواهد شد.
خوشا به حال پاکدالن،  8  

زیرا آنان خدا را خواهند دید.
*

خوشا به حال صلح جویان،   9  
زیرا آنان فرزندان خدا

خوانده خواهند شد.
* آزار می بینند،

خوشا به حال آنان که در راه پارسایی   1۰  
زیرا پادشاهی آسمان از آِن ایشان است.

11 »خوشا به حال شــما، آنگاه که مردم به خاطر من، شما را 

دشنام دهند و آزار رســانند و هر سخن بدی به دروغ علیه تان 
بگویند. 1۲ خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان 
عظیم اســت. چراکه همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما 

بودند، آزار رسانیدند.

نور و نمک
1۳ »شما نمک جهانید. اّما اگر نمک خاصیتش را از دست 

بدهد، چگونه می توان آن را باز نمکین ســاخت؟ دیگر به 
کاری نمی آید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایماِل مردم گردد.

1۴ »شما نور جهانید. شــهری را که بر فراز کوهی بنا شده، 

نتوان پنهان کرد. 15 هیچ کــس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر 
کاســه ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا نورش بر 
همۀ آنان که در خانه اند، بتابد. 16 پس بگذارید نور شما بر مردم 
بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شــما را که در آسمان 

است، بستایند.

تحقق عهدعتیق
17 »گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را 

نسخ کنم؛ نیامده ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده ام تا تحققشان 
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 5 :18 اصطالح “آمین” را یهودیان در واکنش به کالمی که می شنیدند به 
زبان می آوردند و معنی آن این بود: »چنین بشود« یا »براستی چنین است«. 
بعدها مسیحیان “آمین” را در پایان دعا و یا پس از شنیدن کالم خدا به کار 
می بردند. اما عیسی با به کار بردن آن در آغاز بعضی از گفته های خود، بر 

اهمّیت و صحت کامل کالمش تأکید می ورزید.
 5 :18 یا: »تا آسمان و زمین برقرار است، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز از 
میان نخواهد رفت …«؛ در خصوص معنی این آیه رجوع کنید به لوقا 16: 17.

 5 :22 “راقا” کلمه ای است آرامی، که بیانگر انزجار است.

* به شما می گویم، تا آسمان و زمین زایل 
بخشم. 18 زیرا آمین، 

نشــود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا 
* 19 پس هر که یکی از کوچکتریِن این 

اینکه همه به انجام رسد. 
احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در 
پادشاهِی آسمان، کوچکترین به شمار خواهد آمد. اّما هر که این 
احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهِی 
آسمان بزرگ خوانده خواهد شــد. ۲۰ زیرا به شما می گویم، تا 
پارسایی شما برتر از پارســایی علمای دین و َفریسیان نباشد، 

هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت.

خشم
۲1 »شــنیده اید که به پیشینیان گفته شده، “قتل مکن، و 

هر که قتل کند، ســزاوار محاکمه خواهد بود.” ۲۲ اّما من 
به شما می گویم، هر که بر برادر خود خشم گیرد، سزاوار 
* گوید، سزاوار 

محاکمه است؛ و هر که به برادر خود ‘راقا’ 
محاکمه در حضور شوراســت؛ و هــر که به برادر خود 
احمق گوید، ســزاوار آتش جهنم ُبَود. ۲۳ پس اگر هنگام 
تقدیــم هدیه ات بر مذبح، به یاد آوردی که برادرت از تو 
چیزی به دل دارد، ۲۴ هدیه ات را بر مذبح واگذار و نخست 
برو و با برادر خود آشــتی کن و سپس بیا و هدیه ات را 
تقدیم نما. ۲5 با شاکِی خود که تو را به محکمه می برد، تا 
هنوز با وی در راه هستی، صلح کن، مبادا تو را به قاضی 
سپارد و قاضی تو را تحویل نگهبان دهد و به زندان افتی. 
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 5 :26 در یونانی: “ُکْدراْنتِس” که سکه ای مسی با ارزشی بسیار ناچیز بود.
 5 :32 واژۀ یونانی می تواند به مفهوم زنا، ناپاکی جنسی، خیانت در زناشویی، 

و یا ازدواج نامشروع باشد.
 5 :33 یا: »سوگند خود را مشکن«.

 5 :33 نگاه کنید به: الویان 19 :1۲؛ اعداد ۳۰ :۲؛ َتثنیه ۲۳ :۲1.

* آخر را نپردازی، از زندان 
۲6 آمین، به تو می گویم که تا ِقران 

به در نخواهی آمد.

شهوت
۲7 »شنیده اید که گفته شــده، “زنا مکن.” ۲8 اّما من به شما 

می گویم، هر که با شهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل خود 
با او زنا کرده است. ۲9 پس اگر چشم راستت تو را می لغزاند، 
آن را به در آر و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی 
از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده 
شود. ۳۰ و اگر دست راستت تو را می لغزاند، آن را قطع کن و 
دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود 

گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود.

طالق
۳1 »همچنین گفته شده که “هر که زن خود را طالق دهد، باید 

به او طالقنامه ای بدهد.” ۳۲ اّما من به شما می گویم، هر که زن 
* طالق دهد، باعث زناکار شدن او 

خود را جز به علت بی عفتی 
می گردد؛ و هر که زن طالق داده شده را به زنی بگیرد، زنا می کند.

سوگند
۳۳ »و باز شنیده اید که به پیشینیان گفته شده، “سوگند دروغ 

* ۳۴ اّما من 
* بلکه به سوگندهای خود به خداوند وفا کن.” 

مخور، 
به شما می گویم، هرگز سوگند مخورید، نه به آسمان، زیرا که 
تخت پادشاهی خداست، ۳5 و نه به زمین، چون کرسی زیر پای 
اوست، و نه به اورشلیم، زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است. 
۳6 و به سر خود نیز سوگند مخور، زیرا حتی مویی را سفید یا 
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 5 :41 یک “میل” معادل 1۴78 متر بود؛ همچنین در بقیۀ آیه.

سیاه نمی توانی کرد. ۳7 پس ‘بلِه’ شما همان ‘بله’ باشد و ‘نِه’ شما 
‘نه’، زیرا افزون بر این، شیطانی است.

انتقام
۳8 »نیز شنیده اید که گفته شده، “چشم به عوض چشم و دندان 

به عوض دندان.” ۳9 اّما من به شــما می گویم، در برابر شخص 
شریر ایستادگی نکنید. اگر کسی به گونۀ راست تو سیلی زند، 
گونۀ دیگر را نیز به سوی او بگردان. ۴۰ و هر گاه کسی بخواهد 
تو را به محکمه کشیده، قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به 
* با او بروی، دو 

او واگذار. ۴1 اگر کسی مجبورت کند یک میل 
میل همراهش برو. ۴۲ اگر کسی از تو چیزی بخواهد، به او بده و 

از کسی که از تو قرض خواهد، روی مگردان.

محبت به دشمنان
۴۳ »شــنیده اید که گفته شده، “همســایه ات را محبت نما و با 

دشمنت دشمنی کن.” ۴۴ اّما من به شما می گویم دشمنان خود را 
محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند، دعای خیر 
کنید، ۴5 تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او 
آفتاب خود را بر بدان و نیکان می تاباند و باران خود را بر پارسایان 
و بدکاران می بارانــد. ۴6 اگر تنها آنان را محبت کنید که شــما را 
محبت می کنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی َخراجگیران 
چنین نمی کننــد؟ ۴7 و اگر تنها برادران خود را ســالم گویید، چه 
برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی اقوام بت پرست چنین نمی کنند؟ 

۴8 پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسمانی شما کامل است.

صدقه دادن

 6 

 »آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به 
جا میاورید، به این قصد که شما را ببینند، وگرنه نزد پدر 

خود که در آسمان است، پاداشی نخواهید داشت.

َمّتی 5 :37 – 6 :1  23  



۲ »پس هنگامی که صدقه می دهی، جار مزن، چنانکه ریاکاران 

در کنیسه ها و کوچه ها می کنند تا مردم آنها را بستایند. آمین، 
به شما می گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته اند. ۳ پس 
تو چون صدقه می دهی، چنان کن که دســت چپت از آنچه 
دست راستت می کند، آگاه نشود، ۴ تا صدقۀ تو در نهان باشد؛ 

آنگاه پدِر نهان بیِن تو، به تو پاداش خواهد داد.

دعا
5 »هنگامی که دعا می کنی، همچــون ریاکاران مباش که 

دوست می دارند در کنیسه ها و َســِر کوچه ها ایستاده، دعا 
کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می گویم، اینان پاداش 
خود را به تمامی یافته انــد. 6 اّما تو، هنگامی که دعا می کنی 
به اتاق خود بــرو، در را ببند و نزد پدر خــود که در نهان 
 اســت، دعا کن. آنگاه پدِر نهان بیِن تو، به تو پاداش خواهد 

داد.
7 »همچنین، هنگام دعا، عباراتــی توخالی تکرار مکنید، 

آن گونه که اقوام بت پرست می کنند، زیرا می پندارند به سبب 
زیاده گفتن، دعایشان مســتجاب می شود. 8 پس مانند ایشان 
مباشید، زیرا پدر شــما پیش از آنکه از او درخواست کنید، 

نیازهای شما را می داند.
9 »پس شما این گونه دعا کنید:

»ای پدر ما که در آسمانی،
نام تو مقّدس باد.
پادشاهی تو بیاید.  1۰  

ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می شود،
بر زمین نیز به انجام رسد.

نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما.  11  
و قرضهای ما را ببخش،  1۲  

چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.
و ما را در آزمایش میاور،  1۳  

بلکه از آن شریر رهاییمان ده.
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]زیرا پادشاهی و قدرت و جالل، تا ابد از آِن توست. 
آمین.[

1۴ زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشــید، پدر آسمانِی شما نیز 

شما را خواهد بخشید. 15 اّما اگر خطاهای مردم را نبخشید، 
پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.

روزه
16 »هنگامی که روزه می گیرید، مانند ریاکاران ُترشرو مباشید، 

زیرا آنان حالت چهرۀ خود را دگرگــون می کنند تا نزد مردم، 
روزه دار بنمایند. آمین، به شما می گویم، که پاداش خود را به 
تمامی یافته اند. 17 اّما تو چون روزه می گیری، به سر خود روغن 
بزن و صورت خود را بشوی 18 تا روزۀ تو بر مردم عیان نباشد، 
بلکه بر پدر تو که در نهان است، و پدِر نهان بیِن تو، به تو پاداش 

خواهد داد.

گنج در آسمان
19 »بــر زمین گنج میندوزید، جایی کــه بید و زنگ، زیان 

می رساند و دزدان َنْقب می زنند و ســرقت می کنند. ۲۰ بلکه 
گنج خود را در آســمان بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان 
نمی رساند و دزدان َنْقب نمی زنند و سرقت نمی کنند. ۲1 زیرا 

هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود.
۲۲ »چشــم، چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد، 

تمام وجودت روشن خواهد بود. ۲۳ اّما اگر چشمت فاسد 
باشــد، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس 
اگر نوری که در توست ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی 

خواهد بود!
۲۴ »هیچ کــس دو اربــاب را خدمــت نتواند کــرد، زیرا 

یا از یکی نفرت خواهد داشــت و بــه دیگری مهر خواهد 
ورزید، و یا سرســپردۀ یکی خواهد بود و دیگری را خوار 
 خواهد شــمرد. نمی توانید هم بندۀ خدا باشــید، هم بندۀ 

پول.

َمّتی 6 :14 - 24  25  



 

 6 :27 یا: »ِذراعی بر قامت خود بیفزاید«.

زندگی بدون نگرانی
۲5 »پس به شما می گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه 

بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا 
زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ ۲6 پرندگان 
آسمان را بنگرید که نه می کارند و نه می ِدَرَوند و نه در انبار 
ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد. آیا 
شما بس باارزشتر از آنها نیستید؟ ۲7 کیست از شما که بتواند 

*
با نگرانی، ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ 

۲8 »و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسنهای صحرا را بنگرید 

که چگونه نمو می کنند؛ نه زحمت می کشند و نه می ریسند. 
۲9 به شما می گویم که حتی سلیمان نیز با همۀ شکوه و جاللش 

همچون یکی از آنها آراسته نشد. ۳۰ پس اگر خدا علف صحرا 
را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود، این چنین 
می پوشاَند، آیا شما را، ای سست ایمانان، به مراتب بهتر نخواهد 

پوشانید؟
۳1 »پس نگران نباشــید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم 

و یا چه بپوشــیم. ۳۲ زیرا اقواِم بت پرست در پی همۀ این گونه 
چیزهایند، اّما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه نیاز دارید. 
۳۳ بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه 

همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد. ۳۴ پس نگران فردا مباشید، 
زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکالت امروز برای 

امروز کافی است!

محکوم نکردن دیگران

 7 

 »داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. ۲ زیرا به همان گونه 
که بر دیگران داوری کنید، بر شما نیز داوری خواهد شد 
و با همان پیمانه که وزن کنید، برای شــما وزن خواهد شد. 
۳ چرا َپِر کاه را در چشــم برادرت می بینی، اّما از چوبی که در 
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چشم خود داری غافلی؟ ۴ چگونه می توانی به برادرت بگویی، 
“بگذار َپِر کاه را از چشمت به در آورم،” حال آنکه چوبی در 
چشم خود داری؟ 5 ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود 
به در آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا َپِر کاه را از چشــم برادرت 

بیرون کنی.
6 »آنچه مقّدس است، به سگان مدهید و مرواریدهای خود 

را پیش خوکان میندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگردند و 
شما را بَِدرند.

بخواهید، بجویید، بکوبید
7 »بخواهید، که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید 

یافت؛ بکوبید، که در به رویتان گشوده خواهد شد. 8 زیرا هر که 
بخواهد، به دست آَوَرد و هر که بجوید، یابد و هر که بکوبد، در 
به رویش گشوده شود. 9 کدام یک از شما اگر پسرش از او نان 
بخواهد، سنگی به او می دهد؟ 1۰ یا اگر ماهی بخواهد، ماری به او 
می بخشد؟ 11 حال اگر شما با همۀ بدسیرتی تان، می دانید که باید 
به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که 
در آسمان است به آنان که از او بخواهند، هدایای نیکو خواهد 
بخشــید. 1۲ پس با مردم همان گونه رفتار کنید که می خواهید با 

شما رفتار کنند. این است خالصۀ تورات و نوشته های انبیا.

راه حیات
1۳ »از دِر تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض 

است آن راه که به هالکت منتهی می شود و داخل شوندگاِن به 
آن بسیارند. 1۴ اّما تنگ است آن در و سخت است آن راه که 

به حیات منتهی می شود، و یابندگان آن کم اند.

درخت و میوه اش
15 »از پیامبران دروغین برحذر باشید. آنان در لباس گوسفندان 

نزد شــما می آیند، اّما در باطن گرگان دّرنده اند. 16 آنها را از 
میوه هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوتۀ خار و انجیر 

َمّتی 7 :4 - 16  27  



 

 8 :2 واژۀ یونانی لزومًا به معنی جذام نیست و برای انواع بیماریهای پوستی 
به کار می رود؛ همچنین در بقیۀ کتاب.

را از علف هرز می چینند؟ 17 به همین سان، هر درخت نیکو میوۀ 
نیکو می دهد، اّما درخت بد میوۀ بد. 18 درخت نیکو نمی تواند 
میوۀ بد بدهد، و درخت بد نیز نمی تواند میوۀ نیکو آَوَرد. 19 هر 
درختی که میوۀ خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده می شود. 

۲۰ بنابراین، آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت.

۲1 »نه هر که مرا ‘ســرورم، سرورم’ خطاب کند به پادشاهی 

آســمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان 
اســت، به جا آَوَرد. ۲۲ در آن روز بســیاری مرا خواهند گفت: 
“سرور ما، ســرور ما، آیا به نام تو نبّوت نکردیم؟ آیا به نام تو 
دیوها را بیــرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بســیار انجام 
ندادیم؟” ۲۳ اّما به آنها به صراحت خواهم گفت، “هرگز شما را 

نشناخته ام. از من دور شوید، ای بدکاران!”

معمار دانا و معمار نادان
۲۴ »پس هر که این ســخنان مرا بشــنود و به آنها عمل کند، 

همچون مرد دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد. ۲5 چون 
باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آوْرد، 
خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود. ۲6 اّما هر که این سخنان مرا 
بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانۀ خود 
را بر شن بنا کرد. ۲7 چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها 
وزید و بر آن خانه زور آوْرد، ویران شد، و ویرانی اش عظیم بود!«

۲8 چون عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعلیم 

او در شگفت شده بودند، ۲9 زیرا با اقتدار تعلیم می داد، نه مانند 
علمای دین ایشان.

شفای مرد جذامی

 8 

 چون عیســی از کوه پایین آمد، جماعتهای بزرگ از 
* نزد 

پی او روانه شدند. ۲ در این هنگام مردی جذامی 

  28 َمّتی 7 :17 – 8 :2 



 

 8 :5 این نظامی صد سرباز زیر فرمان داشت؛ “سانتوریون”.
 8 :12 منظور از “فرزندان این پادشاهی”، کسانی هستند که پادشاهی آسمان 

در اصل برای آنان در نظر گرفته شده بود.

او آمد و در برابرش زانو زد و گفت: »سرورم، اگر بخواهی 
می توانی پاکم سازی.« ۳ عیسی دست خود را دراز کرده، او 
را لمس نمود و گفت: »می خواهم؛ پاک شو!« در دم، جذام 
او پاک شد. ۴ سپس عیسی به او فرمود: »آگاه باش که در این 
باره به کسی چیزی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن بنما و 
 هدیه ای را که موسی امر کرده، تقدیم کن تا برای آنها گواهی 

باشد.«

ایمان یک نظامی رومی
5 چون عیسی وارد َکَفرناحوم شد، یک نظامی رومی * نزدش 

آمد و با التماس 6 به او گفت: »سرور من، خدمتکارم مفلوج در 
خانه خوابیده و سخت درد می کشد.« 7 عیسی گفت: »من می آیم 
و او را شفا می دهم.« 8 نظامی پاسخ داد: »سرورم، شایسته نیستم 
زیر سقف من آیی. فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد 
یافت. 9 زیرا من خود مردی هستم زیر فرمان. سربازانی نیز زیر 
فرمان خود دارم. به یکی می گویم “برو،” می رود، و به دیگری 
می گویم “بیا،” می آید. به غالم خود می گویم “این را به جای 
آر،” به جای می آورد.« 1۰ عیسی چون سخنان او را شنید، به 
شگفت آمد و به کسانی که از پی اش می آمدند، گفت: »آمین، 
به شما می گویم، چنین ایمانی حتی در اسرائیل هم ندیده ام. 
11 و به شما می گویم که بسیاری از شرق و غرب خواهند آمد 

و در پادشاهی آســمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بر سر 
یک سفره خواهند نشســت، 1۲ اّما فرزندان این پادشاهی * به 
تاریکِی بیرون افکنده خواهند شــد، جایی که گریه و دندان 
بر هم ساییدن خواهد بود.« 1۳ سپس به آن نظامی گفت: »برو! 
 مطابق ایمانت به تو داده شود.« در همان دم خدمتکار او شفا 

یافت.

َمّتی 8 :3 - 13  29  



شفای مادرزن پطرس و بسیاری دیگر
1۴ چون عیسی به خانۀ پطرس رفت، مادرزن او را دید که تب 

کرده و در بستر است. 15 عیسی دست او را لمس کرد و تبش 
قطع شد. پس او برخاست و مشغول پذیرایی از عیسی شد.

16 هنگام غروب، بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او 

با کالم خود ارواح را از آنان به در کرد و همۀ بیماران را شفا 
 داد، 17 تا بدین سان، پیشگویی اِشعیای نبی به حقیقت پیوندد 

که:
»او ضعفهای ما را برگرفت

و بیماریهای ما را حمل کرد.«

بهای پیروی از عیسی
18 چون عیســی دید گروهی بی شمار نزدش گرد  آمده اند، 

امر فرمود: »به آن سوی دریا برویم.« 19 آنگاه یکی از علمای 
دین نزد او آمد و گفت: »ای استاد، هر جا بروی، تو را پیروی 
خواهم کرد.« ۲۰ عیســی پاسخ داد: »روباهان را النه هاست و 
مرغان هوا را آشــیانه ها، اّما پسر انســان را جای سر نهادن 
نیست.« ۲1 شــاگردی دیگر به وی گفت: »سرورم، نخست 
رخصــت ده تا بروم و پدر خود را به خاک بســپارم.« ۲۲ اّما 
عیسی به او گفت: »مرا پیروی کن و بگذار مردگان، مردگاِن 

خود را به خاک بسپارند.«

آرام کردن توفان دریا
۲۳ سپس عیسی سوار قایقی شــد و شاگردانش نیز از پی او 

رفتند. ۲۴ ناگاه توفانی ســهمگین درگرفت، آن گونه که نزدیک 
بود امواْج قایق را غرق کند. اّما عیســی در خواب بود. ۲5 پس 
شاگردان آمده بیدارش کردند و گفتند: »سرور ما، چیزی نمانده 
غرق شویم؛ نجاتمان ده!« ۲6 عیسی پاسخ داد: »ای کم ایمانان، 
چرا این چنین ترسانید؟« سپس برخاست و باد و امواج را نهیب 
زد و آرامش کامل حکمفرما شد. ۲7 آنان شگفت زده از یکدیگر 
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می پرسیدند: »این چگونه شخصی است؟ حتی باد و امواج نیز 
از او فرمان می برند!«

شفای دو مرد دیوزده
۲8 هنگامی که بــه ناحیۀ َجَدریان، واقع در آن ســوی دریا 

رســیدند، دو مرد دیوزده که از گورســتان خارج می شدند، 
بدو برخوردند. آن دو به قدری وحشــی بودند که هیچ کس 
نمی توانست از آن راه عبور کند. ۲9 آنان فریاد زدند: »تو را با ما 
چه کار است، ای پسر خدا؟ آیا آمده ای تا پیش از وقِت مقرر 
۳۰ کمی دورتر از آنها گله ای بزرگ از خوکها  عذابمان دهی؟« 
مشــغول چرا بود. ۳1 دیوها التماس کنان به عیسی گفتند: »اگر 
بیرونمان می رانی، به درون گلۀ خوکها بفرست.« ۳۲ به آنها گفت: 
»بروید!« دیوها خارج شــدند و به درون خوکها رفتند و تمام 
گله از سرازیرِی تپه به درون دریا هجوم بردند و در آب هالک 
شدند. ۳۳ خوکبانان گریخته، به شهر رفتند و همۀ این وقایع، از 
جمله آنچه را که برای آن دیوزده ها رخ داده بود، بازگو کردند. 
۳۴ سپس تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و چون 

او را دیدند بدو التماس کردند که آن ناحیه را ترک گوید.

شفای مرد مفلوج

 9 

 پس عیسی سوار قایق شد و به آن سوی دریا، به شهر 
خود رفت.

۲ آنگاه مردی مفلوج را که بر تشکی خوابیده بود، نزدش 

آوردند. عیسی چون ایمان ایشان را دید، به مفلوج گفت: »دل 
قوی دار، فرزندم، گناهانت آمرزیده شــد!« ۳ در این هنگام، 
بعضی از علمای دین با خود گفتند: »این مرد کفر می گوید.« 
۴ عیسی افکارشــان را دریافت و گفت: »چرا چنین اندیشۀ 

پلیدی به دل راه می دهید؟ 5 گفتن کدام یک آســانتر اســت: 
اینکه “گناهانت آمرزیده شــد،” یا اینکه “برخیز و راه برو”؟ 
6 حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان 

را دارد« - به مفلوج گفت: - »برخیز، تشک خود برگیر و به 

َمّتی 8 :28 – 9 :6  31  



 

 9 :16 منظور از “پارچۀ نو”، پارچۀ آب نرفته است که پس از شسته شدن، 
جمع می شود و سبب پارگی می گردد.

خانه برو.« 7 آن مرد برخاست و به خانه رفت. 8 چون مردم این 
واقعه را دیدند، ترسیدند و خدایی را که این چنین قدرتی به 

انسان بخشیده است، تمجید کردند.

دعوت از َمّتی
9 چون عیسی آنجا را ترک می گفت، مردی را دید َمّتی نام 

که در َخراجگاه نشسته بود. به وی گفت: »از پی من بیا!« او 
برخاست و از پی وی روان شد.

1۰ روزی عیســی در خانۀ َمّتی بر سر سفره نشسته بود که 

بسیاری از َخراجگیران و گناهکاران آمدند و با او و شاگردانش 
همسفره شــدند. 11 چون َفریسیان این را دیدند، به شاگردان 
وی گفتند: »چرا استاد شما با َخراجگیران و گناهکاران غذا 
می خورد؟« 1۲ چون عیسی این را شنید، گفت: »بیمارانند که 
به طبیب نیاز دارند، نه تندرستان. 1۳ بروید و مفهوم این کالم 
را درک کنید که “رحمت را می پســندم، نه قربانی را.” زیرا 

من نیامده ام تا پارسایان بلکه تا گناهکاران را دعوت کنم.«

سؤال دربارۀ روزه
1۴ آنگاه شــاگردان یحیی نزد عیسی آمدند و گفتند: »چرا ما 

و َفریسیان روزه می گیریم، اّما شاگردان تو روزه نمی گیرند؟« 
15 عیسی پاسخ داد: »آیا ممکن است میهمانان عروسی تا زمانی 

که داماد با ایشان اســت، ســوگواری کنند؟ اّما ایامی می آید 
که داماد از ایشــان گرفته شــود، آنگاه روزه خواهند گرفت. 
* را به جامۀ کهنــه وصله نمی زند، زیرا 

16 هیچ کــس پارچۀ نو 

وصله از جامه کنده می شــود و پارگی بدتر می گردد. 17 و نیز 
شراب نو را در َمشــکهای کهنه نمی ریزند، زیرا َمشکها پاره 
می شوند و شراب می ریزد و َمشکها از بین می روند. شراب نو 

را در َمشکهای نو می ریزند تا هر دو محفوظ بماند.«

  32 َمّتی 9 :7 - 17 



 

 9 :18 به احتمال زیاد منظور رئیس کنیسه است؛ نگاه کنید به َمرُقس 5 :۲۲.

دختر یکی از رئیسان و زن مبتال به خونریزی
18 در همان حال که عیسی این سخنان را برای آنان بیان می کرد، 

* نزد وی آمد و در برابــرش زانو زد و گفت: 
یکی از رئیســان 

»دخترم هم اکنون مرد. با این حال بیا و دست خود را بر او بگذار 
که زنده خواهد شد.« 19 عیسی برخاست و به اتفاق شاگردان خود 
با او رفت. ۲۰ در همان هنگام، زنی که دوازده سال از خونریزی 
رنج می برد، از پشت سر به عیسی نزدیک شد و لبۀ ردای او را 
لمس کرد. ۲1 او با خود گفته بود: »اگر حتی به ردایش دست بزنم، 
شفا خواهم یافت.« ۲۲ عیسی برگشته، او را دید و فرمود: »دخترم، 
دل قوی دار، ایمانت تو را شفا داده است.« از آن ساعت، زن شفا 
یافت. ۲۳ هنگامی که عیسی وارد خانۀ آن رئیس شد و نوحه گران 
و کسانی را دید که شیون می کردند، ۲۴ فرمود: »بیرون بروید. دختر 
نمرده بلکه در خواب است.« اّما آنان به او خندیدند. ۲5 چون مردم 
را بیرون کردند، عیسی داخل شد و دست دختر را گرفت و او 

برخاست. ۲6 خبر این واقعه در سرتاسر آن ناحیه پخش شد.

شفای دو نابینا و یک الل
۲7 هنگامی که عیسی آن مکان را ترک می کرد، دو مرد نابینا 

در پی او شتافته، فریاد می زدند: »ای پسر داوود، بر ما رحم 
کن!« ۲8 چون به خانه درآمد، آن دو مرد نزدش آمدند. عیسی 
از آنها پرسید: »آیا ایمان دارید که می توانم این کار را انجام 
دهم؟« پاسخ دادند: »بله، سرورا!« ۲9 سپس عیسی چشمانشان 
را لمس کرد و گفت: »بنا  بر ایمانتان برایتان انجام شود.« ۳۰ آنگاه 
چشمان ایشان باز شد. عیسی آنان را به تأکید امر فرمود: »مراقب 
باشید کسی از این موضوع آگاه نشود.« ۳1 اّما آنها بیرون رفته، 

او را در تمام آن نواحی شهرت دادند.
۳۲ در همان حال که آنها بیرون می رفتند، مردی دیوزده را که 

الل بود، نزد عیسی آوردند. ۳۳ چون عیسی دیو را از او بیرون 

َمّتی 9 :18 - 33  33  



 

 10 :8 جذامیها از نظر شرع، نجس محسوب می شدند و الزم بود پاک شوند 
تا بتوانند به جمع مردم راه یابند. اصل یونانی این واژه لزومًا به معنی جذام 

نیست بلکه انواع بیماریهای پوستی را نیز در بر می گیرد.

راند، زبان آن مرِد الل باز شد. مردم حیرت زده می گفتند: »چنین 
چیزی هرگز در اسرائیل دیده نشده است!« ۳۴ اّما َفریسیان گفتند: 

»او دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می راند.«

کارگران اندکند
۳5 عیسی در همۀ شهرها و روستاها گشته، در کنیسه های 

آنها تعلیم می داد و بشــارت پادشاهی را اعالم می کرد و هر 
درد و بیماری را شفا می بخشید. ۳6 و چون انبوه جماعتها را 
دید، دلش بر حال آنان ســوخت زیرا همچون گوسفندانی 
بی شبان، پریشــانحال و درمانده بودند. ۳7 پس به شاگردانش 
گفت: »محصول فراوان است، اّما کارگر اندک. ۳8 پس، از مالک 
محصول بخواهید کارگران برای درِو محصول خود بفرستد.«

رسالت دوازده شاگرد

 آنگاه عیسی دوازده شاگردش را نزد خود فرا خواند و 10 
آنان را اقتدار بخشید تا ارواح پلید را بیرون کنند و هر 
درد و بیماری را شفا دهند. ۲ این است نامهای دوازده رسول: 
نخست، َشــمعون معروف به پطرس و برادرش آندریاس؛ 
یعقوب پســر ِزبِدی و برادرش یوحنا؛ ۳ فیلیُپس و َبرتوْلما؛ 
توما و َمّتای َخراجگیر؛ یعقوب پسر َحْلفای و َتّدای؛ ۴ َشمعون 
غیور و یهودای َاسَخریوطی که عیسی را تسلیم دشمن کرد.

5 عیسی این دوازده تن را فرســتاد و به آنان فرمود: »نزد 

غیریهودیان مروید و به هیچ یک از شهرهای ساِمریان داخل 
مشوید، 6 بلکه نزد گوســفنداِن گمشدۀ قوم اسرائیل بروید. 
7 هنگامی که می روید، این پیام را موعظه کنید که پادشــاهی 

آسمان نزدیک شده است. 8 بیماران را شفا دهید، مردگان را 
زنده کنید، جذامیها * را پاک سازید، دیوها را بیرون کنید. به 
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 10 :16 یا “معصوم”.

رایگان یافته اید، به رایگان هم بدهیــد. 9 هیچ طال یا نقره یا 
مس در کمربندهایتان با خود نبرید 1۰ و برای ســفر، کوله بار 
یا پیراهن اضافی یا کفش یا چوبدستی برندارید؛ زیرا کارگر 
مستحق مایحتاج خویش است. 11 به هر شهر یا روستایی که 
داخل می شــوید، فردی شایسته بجویید و تا هنگام ترک آن 
محل، در خانه اش بمانید. 1۲ چون به خانه ای درمی آیید، بگویید 
“سالم بر شما.” 1۳ اگر آن خانه شایسته باشد، سالم شما بر آن 
قرار می گیرد و اگر نه، به شما بازمی گردد. 1۴ اگر کسی شما را 
نپذیرد و یا به سخنانتان گوش نسپارد، به هنگام ترِک آن خانه 
یا شهر، خاک پایهای خود را بتکانید. 15 آمین، به شما می گویم، 
ه آسانتر  در روز داوری، تحمل مجازات برای ُسدوم و ُغمورَّ

خواهد بود تا برای آن شهر.
16 »من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان می فرستم. پس 

همچون ماْر هوشیار باشید و مانند کبوتْر ساده. * 17 از مردم برحذر 
باشید. آنان شما را به محاکم خواهند سپرد و در کنیسه های خود 
تازیانه خواهند زد. 18 به خاطر من شما را نزد والیان و پادشاهان 
خواهند برد تا در برابر آنان و در میان قومهای جهان شهادت 
دهید. 19 اّما چون شما را تسلیم کنند، نگران نباشید که چگونه 
یا چه بگویید. در آن زمان آنچه باید بگویید به شما عطا خواهد 
شد. ۲۰ زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روِح پدر شماست که به 
زبان شما سخن خواهد گفت. ۲1 برادر، برادر را و پدر، فرزند را 
تسلیم مرگ خواهد کرد. فرزندان بر والدین بر خواهند خاست و 
موجبات قتل آنها را فراهم خواهند آورد. ۲۲ همۀ مردم به خاطر نام 
من از شما متنفر خواهند بود. اّما هر که تا به پایان پایدار بماند، 
نجات خواهد یافت. ۲۳ چون در شهری به شما آزار رسانند، به 
شهری دیگر بگریزید. آمین، به شما می گویم، که پیش از آنکه 
بتوانید به همۀ شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد.

۲۴ »شاگرد از استاد خود برتر نیست و نه غالم از ارباب خود 

واالتر. ۲5 شاگرد را کافی است که مانند استاد خود شود و غالم 
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 10 :25 “بِِعلِزبول” نام دیگری است برای “شیطان”.
 10 :29 “پول سیاه” ترجمۀ واژۀ یونانی “َاَسریون” است که کوچکترین 

واحد پول و کم بهاترین سکۀ رایج آن زمان بود.

را که همچون ارباب خود گردد. اگر رئیس خانه را بِِعلِزبول * 
خواندند، سایر افراد خانه را چه خواهند خواند؟

۲6 »بنابراین، از آنان مترسید. هیچ چیِز پنهان نیست که آشکار 

نشود و هیچ چیِز پوشیده نیســت که عیان نگردد. ۲7 آنچه در 
تاریکی به شما گفتم، در روشنایی بیان کنید و آنچه در گوشتان 
گفته شــد، از فراز بامها اعالم نمایید. ۲8 از کسانی که جسم را 
می کشند اّما قادر به کشتن روح نیستند، مترسید؛ از او بترسید 
که قادر است هم روح و هم جسم شــما را در جهنم هالک 
* نمی فرو شند؟ با 

کند. ۲9 آیا دو گنجشــک را به یک پول سیاه 
این همه، حتی یک گنجشــک نیز بدون خواست پدر شما به 
زمین نمی افتد. ۳۰ حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده 
 است. ۳1 پس مترسید، زیرا ارزش شما بیش از هزاران گنجشک 

است.
۳۲ »هر که نزد مــردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر 

خود که در آسمان است، او را اقرار خواهم کرد؛ ۳۳ اّما هر که 
مرا نزد مردم انکار کند، مــن نیز در حضور پدر خود که در 

آسمان است، او را انکار خواهم کرد.
۳۴ »گمان مبرید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامده ام تا 

صلح بیاورم، بلکه تا شمشیر بیاورم! ۳5 زیرا آمده ام تا:
»“پسر را بر پدر،

دختر را بر مادر و
عروس را بر مادرشوهرش برانگیزانم.

دشمنان شخص، اهل خانۀ خودش خواهند بود.”  ۳6  
۳7 »هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوســت بدارد، 

شایستۀ من نباشد؛ و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من 
دوست بدارد، شایستۀ من نباشــد. ۳8 هر که صلیب خود را 
برنگیرد و از پی من نیاید، شایستۀ من نباشد. ۳9 هر که بخواهد 
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 11 :1 احتماالً منظور شهرهای جلیل است.

جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد و هر که جان 
خود را به خاطر من از دست بدهد، آن را حفظ خواهد کرد.

۴۰ »هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و کسی که مرا پذیرفت، 

فرستندۀ مرا پذیرفته است. ۴1 هر که پیامبری را از آن رو که 
پیامبر است بپذیرد، پاداش پیامبر را دریافت خواهد کرد، و هر 
که پارسایی را از آن رو که پارساست بپذیرد، پاداش پارسا را 
خواهد گرفت. ۴۲ هر که به این کوچکان، از آن رو که شاگرد 
منند، حتی جامی آب ســرد بدهد، آمین، به شما می گویم، 

بی پاداش نخواهد ماند.«

سخنان عیسی دربارۀ یحیای تعمیددهنده

 11 

 پس از آنکه عیســی از دادن این فرمانها به دوازده 
شاگرد خود فارغ شــد، از آنجا عزیمت کرد تا در 

* به تعلیم و موعظه بپردازد.
شهرهای ایشان 

۲ چون یحیی در زندان، وصف کارهای مســیح را شــنید، 

شاگردان خود را نزد وی فرستاد ۳ تا بپرسند: »آیا تو همانی که 
می بایست بیاید، یا منتظر دیگری باشــیم؟« ۴ عیسی در پاسخ 
گفت: »بروید و آنچه می بینید و می شــنوید به یحیی بازگویید، 
که 5 کوران بینا می شــوند، لنــگان راه می روند، جذامیان پاک 
می گردند، کران شنوا می شوند، مردگان زنده می گردند و به فقیران 
بشارت داده می شود. 6 خوشا به حال کسی که به سبب من نلغزد.«

7 چون شاگردان یحیی می رفتند، عیسی دربارۀ یحیی سخن 

آغاز کرد و به جماعت گفت: »برای دیدن چه چیز به بیابان 
رفتید؟ برای دیدن نی ای که از باد در جنبش است؟ 8 اگر نه، 
پس برای دیدن چه رفتید؟ برای دیدن مردی که جامه ای لطیف 
در بر دارد؟ آنان که جامه های لطیف در بر می کنند در کاخهای 
پادشاهانند. 9 پس برای دیدن چه رفتید؟ برای دیدن پیامبری؟ 
آری، به شما می گویم کسی که از پیامبر نیز برتر است. 1۰ زیرا 

او همان است که درباره اش نوشته شده:
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 11 :12 این آیه را چنین نیز می توان ترجمه کرد: »از زمان یحیای تعمید دهنده 
تا کنون، پادشــاهی آسمان نیرومندانه به پیش می رود، اما زورمندان بر آن 
ستم می کنند« و یا: »از زمان یحیای تعمید دهنده تا کنون، پادشاهی آسمان 

مورد خشونت واقع شده و زورمندان بر آن ستم می کنند«.

»“اینک پیام آور خود را پیشاپیش تو می فرستم،
که راهت را پیش رویت مهیا خواهد کرد.”

11 آمین، به شما می گویم، که بزرگتر از یحیای تعمیددهنده از 

مادر زاده نشده است، اّما کوچکترین در پادشاهی آسمان از او 
بزرگتر است. 1۲ از زمان یحیای تعمیددهنده تا کنون، پادشاهی 
آسمان نیرومندانه به پیش می رود و زورآوران آن را تصاحب 
می کنند. * 1۳ زیرا همۀ پیامبران و تورات تا زمان یحیی نبّوت 
می کردند. 1۴ و اگر بخواهید بپذیرید، یحیی همان ایلیا است که 

می بایست بیاید. 15 هر که گوش شنوا دارد، بشنود.
16 »این نسل را به چه تشبیه کنم؟ همچون کودکانی هستند 

که در بازار می نشینند و به همبازیهای خود ندا می کنند:
»“برای شما نی نواختیم، نرقصیدید؛  17  

مرثیه خواندیم، سینه نزدید.”
18 زیرا یحیی آمد که نه می خوَرد و نه می نوشد؛ می گویند: “دیو 

دارد.” 19 پسر انســان آمد که می خوَرد و می نوشد؛ می گویند: 
“مردی اســت شــکمباره و میگسار، دوســت َخراجگیران 
و گناهکاران.” اّمــا حقانیت حکمت را اعمــال آن به ثبوت 

می رساند.«

سرزنش شهرهایی که ایمان نیاوردند
۲۰ آنگاه عیسی به سرزنش شــهرهایی پرداخت که با اینکه 

بیشتِر معجزاتش در آنها انجام شــده بود، توبه نکرده بودند. 
۲1 »وای بر تو، ای خوَرزین! وای بر تو، ای بِیت ِصْیدا! زیرا اگر 

معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون روی می داد، 
مردم آنجا مدتها پیش در پالس و خاکســتر توبه کرده بودند. 
۲۲ اّما یقین بدانید که در روز داوری، تحمل مجازات برای صور 
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و صیدون آسانتر خواهد بود، تا برای شما. ۲۳ و تو ای َکَفرناحوم، 
آیا تا به فلک سر خواهی افراشــت؟ هرگز، بلکه تا به اعماق 
هاویه فرو خواهی افتاد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد 
در ُسدوم رخ می داد، تا به امروز بر جا می ماند. ۲۴ اّما یقین بدان 
که در روز داوری، تحمل مجازات برای ُسدوم آسانتر خواهد 

بود، تا برای تو.«

وعدۀ آسایش
۲5 در آن وقت، عیسی اظهار داشت: »ای پدر، مالک آسمان و 

زمین، تو را می ستایم که این حقایق را از دانایان و خردمندان 
پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده ای. ۲6 آری، ای پدر، زیرا 
خشــنودی تو در این بود. ۲7 پدرم همه چیز را به من سپرده 
است. هیچ کس پسر را نمی شناسد جز پدر، و هیچ کس پدر 
را نمی شناسد جز پسر، و آنان که پسر بخواهد او را بر ایشان 

آشکار سازد.
۲8 »بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من 

به شما آسایش خواهم بخشید. ۲9 یوغ مرا بر دوش گیرید و 
از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده دل هستم، و در جانهای 
خویش آسایش خواهید یافت. ۳۰ چرا که یوغ من راحت است 

و بار من سبک.«

صاحب روز َشّبات

 12 

 در آن زمان، عیسی در روز َشّبات از میان مزارع گندم 
می گذشت. شاگردان او به علت گرسنگی شروع به 
چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. ۲ َفریسیان چون 
این را دیدند به او گفتند: »نگاه کن، شاگردانت کاری انجام 
می دهند که در روز َشّبات جایز نیســت.« ۳ پاسخ داد: »مگر 
نخوانده اید که داوود چه کرد، آنگاه که خود و یارانش گرسنه 
بودند؟ ۴ به خانۀ خدا درآمد و خود و یارانش نان حضور را 
خوردند، هرچند خوردن آن برای او و یارانش جایز نبود، زیرا 
فقط کاهنان بدان مجاز بودند. 5 یا مگر در تورات نخوانده اید 
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 12 :6 یا “چیزی”؛ همچنین در آیات ۴1 و ۴۲.
 12 :8 یا “خداوند”.

که در روزهای َشــّبات، کاهنان در معبد، حرمِت َشّبات را 
نگاه نمی دارند، و با این همه بی گناهند؟ 6 به شــما می گویم 
کسی * در اینجاست که بزرگتر از معبد است! 7 اگر مفهوم این 
کالم را درک می کردید که “رحمت را می پسندم، نه قربانی 
را،” دیگر بی گناهان را محکوم نمی کردید. 8 زیرا پسر انسان 

صاحب * َشّبات است.«

شفای مرد علیل
9 سپس آن مکان را ترک گفت و به کنیسۀ آنان درآمد. 1۰ در 

کنیسه مردی بود که یک دستش خشک شده بود. از عیسی 
پرســیدند: »آیا شفا دادن در روز َشــّبات جایز است؟« این 
را گفتند تا بهانه ای برای متهم کردن او بیابند. 11 او بدیشــان 
گفت: »اگر یکی از شما گوسفندی داشته باشد و آن گوسفند 
در روز َشــّبات در چاهی بیفتد، آیا آن را نمی گیرد و از چاه 
بیرون نمی آورد؟ 1۲ حال، انســان چقدر باارزشتر از گوسفند 
اســت! پس نیکویی کردن در روز َشــّبات جایز اســت.« 
1۳ سپس به آن مرد گفت: »دستت را دراز کن!« او دستش را 

دراز کرد و آن دست، مانند دســت دیگرش سالم شد. 1۴ اّما 
 َفریسیان بیرون رفتند و با هم مشورت کردند که چگونه او را 

بکشند.

خادم برگزیدۀ خدا
15 چون عیسی از این امر آگاه شد، آن مکان را ترک گفت. اّما 

عدۀ بسیاری از پی او رفتند و او جمیع ایشان را شفا بخشید 
16 و ایشان را قدغن فرمود که او را شهرت ندهند. 17 این واقع 

شد تا گفتۀ اِشعیای نبی به انجام رسد که:
»این است خادم من که او را برگزیده ام،  18  

محبوب من که جانم از او خشنود است.
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روح خود را بر وی خواهم نهاد
و او عدالت را به قومها اعالم خواهد داشت.

نزاع نخواهد کرد و فریاد نخواهد زد؛  19  
و کسی صدایش را در کوچه ها نخواهد شنید.

نِی ُخرد شده را نخواهد شکست  ۲۰  
و فتیلۀ نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد،

تا عدالت را به پیروزی رساند.
نام او مایۀ امید برای همۀ قومها خواهد بود.«  ۲1  

عیسی و بِِعلِزبول
۲۲ آنگاه مردی دیوزده را که کــور و الل بود نزدش آوردند 

و عیسی او را شــفا داد، به گونه ای که توانست ببیند و سخن 
بگوید. ۲۳ پس آن جماعت همه در شگفت شدند و گفتند: »آیا 
این مرد همان پسر داوود نیست؟« ۲۴ اّما چون َفریسیان این را 
شنیدند، گفتند: »به یاری بِِعلِزبول، رئیس دیوهاست که دیوها را 
بیرون می کند و بس!« ۲5 عیسی افکار آنان را دریافت و بدیشان 
گفت: »هر حکومتی که بر ضد خود تجزیه شود، نابود خواهد 
شد، و هر شهر یا خانه ای که بر ضد خود تجزیه شود، پابرجا 
نخواهد ماند. ۲6 اگر شیطان، شیطان را بیرون کند، بر ضد خود 
تجزیه شده است؛ پس چگونه حکومتش پابرجا خواهد ماند؟ 
۲7 و اگر من به یاری بِِعلِزبول دیوها را بیرون می کنم، شاگردان 

شما به یاری که آنها را بیرون می کنند؟ پس ایشان خوْد داوران 
شــما خواهند بود. ۲8 اّما اگر من به واسطۀ روح خدا دیوها را 
بیرون می کنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده 
است. ۲9 به عالوه، چگونه کسی می تواند به خانۀ مردی نیرومند 
درآید و اموالش را غارت کند، مگر این که نخست آن مرد را 
ببندد. ســپس می تواند خانۀ او را غارت کند. ۳۰ هر که با من 
نیست، بر ضد من اســت، و هر که با من جمع نکند، پراکنده 
می سازد. ۳1 پس به شما می گویم، هر نوع گناه و کفری که انسان 
مرتکب شود، آمرزیده می شود، اّما کفر به روح آمرزیده نخواهد 
شد. ۳۲ هر که سخنی بر ضد پسر انسان گوید، آمرزیده شود، اّما 
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 12 :33 ترجمۀ تحت اللفظی آیه چنین است: »یا درخت را نیکو سازید و 
میوه اش را نیکو؛ و یا درخت را بد سازید و میوه اش را بد«.

هر که بر ضد روح القدس سخن گوید، نه در این عصر و نه در 
عصر آینده، آمرزیده نخواهد شد.

۳۳ »اگر میوۀ نیکو می خواهید، درخت شما باید نیکو باشد، 

* درخــت را از میوه اش 
زیرا درخت بد میــوۀ بد خواهد داد. 

می توان شناخت. ۳۴ ای افعی زادگان، شما که بدسیرت هستید، 
چگونه می توانید ســخن نیکو بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل 
از آن لبریز است، ســخن می گوید. ۳5 شخص نیک، از خزانۀ 
نیکوی دل خود نیکویی برمی آَوَرد و شخص بد، از خزانۀ بد دل 
خود، بدی. ۳6 اّما به شما می گویم که مردم برای هر سخن پوچ 
که بر زبان برانند، در روز داوری حساب خواهند داد. ۳7 زیرا 
با سخنان خود تبرئه خواهید شد و با ســخنان خود محکوم 

خواهید گردید.«

درخواست آیتی از عیسی
۳8 آنگاه عده ای از علمای دین و َفریسیان به او گفتند: »استاد، 

می خواهیم آیتی از تو ببینیم.« ۳9 پاسخ داد: »نسل شرارت پیشه 
و زناکار آیتی می خواهند! اّما آیتی بدیشان داده نخواهد شد، 
جز آیت یونس نبی. ۴۰ زیرا همان گونه که یونس سه روز و سه 
شب در شکم ماهِی بزرگی بود، پسر انسان نیز سه روز و سه 
شب در دل زمین خواهد بود. ۴1 مردم نینوا در روز داوری با این 
نسل بر خواهند خاست و محکومشان خواهند کرد، زیرا آنها 
در اثر موعظۀ یونس توبه کردند، و حال آنکه کسی بزرگتر از 
یونس اینجاست. ۴۲ ملکۀ جنوب در روز داوری با این نسل بر 
خواهد خاست و محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی 
دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حال آنکه کسی بزرگتر 

از سلیمان اینجاست.
۴۳ »هنگامی که روح پلید از کسی بیرون می آید، به مکانهای 

خشک و بایر می رود تا جایی برای استراحت بیابد، اّما نمی یابد. 
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۴۴ پس می گوید “به خانه ای که از آن آمــدم، بازمی گردم.” اّما 

چون به آنجا می رسد و خانه را خالی و ُرفته و آراسته می یابد، 
۴5 می رود و هفت روح بدتــر از خود را نیز می آورد و همگی 

داخل می شــوند و در آنجا ســکونت می گزیننــد. در نتیجه، 
سرانجام آن شخص بدتر از حالت نخست او می شود. عاقبت 

این نسل شریر نیز چنین خواهد بود.«

مادر و برادران عیسی
۴6 در همان حال که عیســی با مردم سخن می گفت، مادر و 

برادرانش بیرون ایســتاده بودند و می خواستند با وی گفتگو 
کنند. ۴7 پس شخصی به او خبر داد که: »مادر و برادرانت بیرون 
ایستاده اند و می خواهند با تو گفتگو کنند.« ۴8 پاسخ داد: »مادر 
من کیست؟ و برادرانم چه کسانی هستند؟« ۴9 سپس با دست 
خود به سوی شاگردانش اشــاره کرد و گفت: »اینانند مادر و 
برادران من! 5۰ زیرا هر که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است به 

جای آَوَرد، برادر و خواهر و مادر من است.«

َمَثل برزگر

 همان روز، عیسی از خانه بیرون آمد و کنار دریا  13 
بنشست. ۲ اّما چنان جماعت بزرگی او را احاطه 
کردند که سوار قایقی شد و بنشست، در حالی که مردم در 
ساحل ایســتاده بودند. ۳ سپس بسیار چیزها با َمَثلها برایشان 
بیان کرد. گفت: »روزی برزگری برای بذرافشانی بیرون رفت. 
۴ چون بذر می پاشید، برخی در راه افتاد و پرندگان آمدند و 

آنها را خوردند. 5 برخی دیگر بر زمین سنگالخ افتاد که خاک 
چندانی نداشت؛ پس زود سبز شد، چرا که خاک کم عمق بود. 
6 اّما چون خورشــید برآمد، بسوخت و چون ریشه نداشت، 

خشــکید. 7 برخی میان خارها افتاد، و خارها نمو کرده، آنها 
را خفه کرد. 8 اّما بقیــۀ بذرها بر زمین نیکو افتاد و بار آورد: 
بعضی صد برابر، بعضی شصت و بعضی سی. 9 هر که گوش 

دارد، بشنود.«
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 13 :19 منظور از “آن َشریر”، شیطان است؛ همچنین در آیۀ ۳8. نگاه کنید 
به َمرُقس ۴ :15 و لوقا 8 :1۲.

1۰ آنگاه شاگردان نزد او آمده، پرسیدند: »چرا با این مردم با 

َمَثلها سخن می گویی؟« 11 پاسخ داد: »درک رازهای پادشاهی 
آسمان به شما عطا شده است، اّما نه به آنان. 1۲ زیرا به آن که 
دارد، بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد، و از آن 
که ندارد، همان که دارد نیز گرفته خواهد شد. 1۳ از این رو با 

ایشان به َمَثلها سخن می گویم، زیرا:
»می نگرند، اّما نمی بینند؛

گوش می کنند، اّما نمی شنوند و نمی فهمند.
1۴ نبّوت اِشعیا در مورد آنها تحقق می یابد که می گوید:

»“به گوش خود خواهید شنید، اّما هرگز نخواهید فهمید؛
به چشم خود خواهید دید، اّما هرگز درک نخواهید 

کرد.
زیرا دل این قوم سخت شده،  15  
گوشهایشان سنگین گشته،

و چشمان خود را بسته اند،
مبادا با چشمانشان ببینند،

و با گوشهایشان بشنوند
و در دلهای خود بفهمند

و بازگشت کنند و من شفایشان بخشم.”
16 اّما خوشا به حال چشمان شما که می بینند و گوشهای شما که 

می شنوند. 17 آمین، به شما می گویم، بسیاری از انبیا و پارسایان 
مشتاق بودند آنچه را شما می بینید، ببینند و ندیدند، و آنچه را 

شما می شنوید، بشنوند و نشنیدند.
18 »پس شما معنی َمَثل برزگر را بشنوید: 19 هنگامی که کسی 

کالم پادشاهی آسمان را می شــنود اّما آن را درک نمی کند، آن 
* می آید و آنچه را در دل او کاشــته شده، می رباید. این 

َشریر 
همان بذری است که در راه کاشته شــد. ۲۰ و اّما بذری که بر 
زمین سنگالخ افتاد کسی است که کالم را می شنود و بی درنگ 
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 13 :21 یا: »لغزش می خوَرد«.

آن را با شادی می پذیرد، ۲1 اّما چون در خود ریشه ندارد، تنها 
اندک زمانی دوام می آوَرد. وقتی به ســبب کالم، ســختی یا 
* ۲۲ بذری که در میان خارها 

آزاری بروز می کند، در دم می افتد. 
کاشته شد، کسی است که کالم را می شنود، اّما نگرانیهای این 
دنیا و فریبندگی ثروت، آن را خفه می کند و بی ثمر می سازد. 
۲۳ اّما بذری که در زمین نیکو کاشته شد کسی است که کالم را 

می شنود و آن را می فهمد و بارور شــده، صد، شصت یا سی 
برابر ثمر می آورد.«

َمَثل علفهای سّمی
۲۴ عیســی َمَثل دیگری نیز برایشان آورد: »پادشاهی آسمان 

همانند مردی است که در مزرعۀ خود بذِر خوب پاشید. ۲5 اّما 
هنگامی که مردمان در خواب بودند، دشمن وی آمد و در میان 
گندم، علِف هرز کاشت و رفت. ۲6 چون گندم سبز شد و خوشه 
آورد، علف هرز نیز ظاهر شد. ۲7 غالمان صاحبخانه نزد او رفتند 
و گفتند: “آقا، مگر تو بذر خوب در مزرعه ات نکاشتی؟ پس 
علف هرز از کجا آمد؟” ۲8 در جواب گفت: “این کاِر دشــمن 
است.” غالمان از او پرسیدند: “آیا می خواهی برویم و آنها را 
جمع کنیم؟” ۲9 گفت: “نه! اگر بخواهید علفهای هرز را جمع 
کنید، ممکن است گندم را نیز با آنها از ریشه برکنید. ۳۰ بگذارید 
هر دو تا فصل درو با هم نمو کننــد. در آن زمان به دروگران 
خواهم گفت که نخست علفهای هرز را جمع کرده دسته کنند تا 
سوزانده شود، سپس گندمها را گرد آورده، به انبار من بیاورند.” «

َمَثل دانۀ خردل و َمَثل خمیرمایه
۳1 عیســی برای آنها َمَثلی دیگر آورد: »پادشــاهی آسمان 

همچون دانۀ خردلی است که کسی آن را گرفت و در مزرعه اش 
کاشت. ۳۲ با اینکه دانۀ خردل از همۀ دانه ها کوچکتر است، 
اّما چون می روید بزرگتر از همۀ گیاهان باغ شده، به درختی 
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 13 :33 در یونانی: “سه ساتا” که احتماالً حجمی معادل ۲۲ لیتر بود.
 13 :39 یا “دنیا”؛ همچنین در آیۀ ۴۰ و ۴9.

بدل می شود، چندان که پرندگان آسمان آمده، در شاخه هایش 
آشیانه می سازند.«

۳۳ سپس برایشان َمَثلی دیگر آورده، گفت: »پادشاهی آسمان 

همچون خمیرمایه ای اســت که زنی برگرفت و با سه کیسۀ 
بزرگ * آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر َور آمد.«

۳۴ عیسی همۀ این مطالب را با َمَثلها برای جماعت بیان کرد 

و بدون َمَثل به آنها هیچ نگفت. ۳5 این واقع شد تا کالم نبی به 
انجام رسد که گفته بود:

»دهان خود را به َمَثلها خواهم گشود،
و آنچه را از آغاز جهان مخفی مانده است، بیان 

خواهم کرد.«

شرح َمَثل علفهای هرز
۳6 سپس عیسی جمعیت را ترک گفت و به داخل خانه رفت. 

آنگاه شــاگردانش نزد او آمدند و گفتند: »َمَثل علفهای هرز 
مزرعه را برای ما شرح بده.« ۳7 او در پاسخ گفت: »شخصی 
که بذر خوب در مزرعه می کارد، پسر انسان است. ۳8 مزرعه، 
این جهان اســت؛ و بذر خوب، فرزندان پادشاهی آسمانند. 
علفهای هرز، فرزندان آن َشــریرند؛ ۳9 و دشمنی که آنها را 
می کارد، ابلیس اســت. فصل درو، پایان این عصر * است؛ و 
دروگران، فرشتگانند. ۴۰ همان گونه که علفهای هرز را جمع 
کرده در آتش می سوزانند، در پایان این عصر نیز چنین خواهد 
شد. ۴1 پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر 
چه را که باعث گناه می شود و نیز تمام بدکاران را از پادشاهی 
او جمع خواهند کرد ۴۲ و آنها را در کورۀ آتش خواهند افکند، 
جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود. ۴۳ آنگاه 
پارسایان در پادشاهی پدر خود، همچون خورشید خواهند 

درخشید. هر که گوش دارد، بشنود.
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َمَثل گنج پنهان و مروارید نفیس
۴۴ »پادشــاهی آســمان همچون گنجی است پنهان در دل 

زمین که شخصی آن را می یابد، سپس دوباره پنهانش می کند 
 و از شادمانی می رود و آنچه دارد، می فروشد و آن زمین را 

می خرد.
۴5 »همچنین پادشاهی آســمان مانند تاجری است جویای 

مرواریدهای نفیس. ۴6 پس چون مروارید بســیار باارزشــی 
می یابد، مــی رود و آنچه دارد، می فروشــد و آن مروارید را 

می خرد.

َمَثل تور ماهیگیری
۴7 »و باز پادشاهی آسمان مانند توری است که به دریا افکنده 

می شــود و همه گونه ماهی داخل آن می گردد. ۴8 هنگامی که 
تور پر می شود، آن را به ساحل می کشند. سپس می نشینند و 
خوبها را در سبد جمع می کنند، اّما بدها را دور می اندازند. 
۴9 در پایان این عصر نیز چنین خواهد بود. فرشتگان خواهند 

آمد و بدکاران را از میان درستکاران بیرون خواهند کشید 5۰ و 
آنها را در کورۀ آتش خواهند افکند، جایی که گریه و دندان 

به دندان ساییدن خواهد بود.«
51 ســپس پرســید: »آیا همۀ این مطالب را درک کردید؟« 

پاســخ دادند: »بله!« 5۲ عیســی فرمود: »پس، هر عالِِم دین 
که دربارۀ پادشــاهی آســمان تعلیم گرفته باشد، همچون 
 صاحبخانه ای است که از خزانۀ خود چیزهای نو و کهنه بیرون 

می آورد.«

بی ایمانی مردم ناصره
5۳ چون عیســی این َمَثلها را به پایان رســانید، آن مکان را 

ترک گفت 5۴ و به شــهر خود رفته، در کنیســه به تعلیم مردم 
پرداخت. مردم در شگفت شده، می پرسیدند: »این مرد چنین 
حکمت و قدرِت انجام معجزات را از کجا کسب کرده است؟ 
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 14 :1 در یونانــی، “تِتراْرک”، که به حاکم هر کــدام از چهار بخش آن 
استان اشاره داشت.

55 مگر او پسر آن نّجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نیست؟ و 

برادرانش یعقوب و یوسف و َشمعون و یهودا نیستند؟ 56 مگر 
همۀ خواهرانش در میان ما زندگی نمی کنند؟ پس این چیزها 
را از کجا کسب کرده است؟« 57 پس به نظرشان ناپسند آمد. اّما 
عیسی به آنان گفت: »نبی بی حرمت نباشد جز در شهر خود و 
خانۀ خویش!« 58 و در آنجا به علت بی ایمانی ایشان، معجزات 

زیادی نکرد.

قتل یحیای تعمیددهنده

 14 

 در آن زمان آوازۀ عیسی به گوش هیرودیِس حاکم * 
رســید، ۲ و او به مالزمان خود گفت: »این یحیای 
تعمیددهنده است که از مردگان برخاسته و از همین روست 

که این قدرتها از او به ظهور می رسد.«
۳ و اّما هیرودیس به خاطر هیرودیا که پیشــتر زِن برادرش 

فیلیُپس بود، یحیی را گرفته و او را بسته و به زندان انداخته 
بود. ۴ زیرا یحیی به او می گفت: »حالل نیســت تو با این زن 
باشی.« 5 هیرودیس می خواست یحیی را بکشد، اّما از مردم 

بیم داشت، زیرا یحیی را به پیامبری قبول داشتند.
6 در روز جشن میالد هیرودیس، دختر هیرودیا در مجلس 

رقصید و چنان دل هیرودیس را شاد ساخت 7 که سوگند خورد 
هر چه بخواهد به او بدهد. 8 دختر نیز به تحریک مادرش گفت: 
»ســِر یحیای تعمیددهنده را همین جا در َطَبقی به من بده.« 
9 پادشاه اندوهگین شد، اّما به پاس سوگند خود و به احترام 

میهمانانش دســتور داد که به او بدهند. 1۰ پس فرستاده، سر 
یحیی را در زندان از تن جدا کرد، 11 و آن را در َطَبقی آورده، 
به دختر دادند و او نیز آن را نزد مادرش برد. 1۲ شاگردان یحیی 
آمدند و بدن او را برده، به خاک سپردند و سپس رفتند و به 

عیسی خبر دادند.
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 14 :25 منظور بین ساعت سه تا شش صبح است.

خوراک دادن به پنج هزار تن
1۳ چون عیسی این را شــنید، به قایق سوار شده، از آنجا 

به مکانی دورافتاده به خلوت رفت. اّما مردم باخبر شده، از 
شهرهای خود پای پیاده از پی او روانه شدند. 1۴ چون عیسی 
از قایق پیاده شد، جمعیتی بی شمار دید و دلش بر حال آنان 

به رحم آمده، بیمارانشان را شفا بخشید.
15 نزدیک غروب، شــاگردان نزدش آمدند و گفتند: »اینجا 

مکانی است دورافتاده، و دیروقت نیز هست. مردم را روانه کن 
تا به روســتاهای اطراف بروند و برای خود خوراک بخرند.« 
16 عیسی به آنان گفت: »نیازی نیســت مردم بروند. شما خود 

به ایشان خوراک دهید.« 17 شــاگردان گفتند: »در اینجا چیزی 
جز پنج نان و دو ماهی نداریم.« 18 عیسی گفت: »آنها را نزد من 
بیاورید.« 19 ســپس به مردم فرمود تا بر سبزه ها بنشینند. آنگاه 
پنج نان و دو ماهی را برگرفت و به آســمان نگریسته، برکت 
داد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و آنان نیز به مردم 
دادند. ۲۰ همه خوردند و سیر شدند و از خرده های باقی مانده، 
دوازده ســبِد ُپر برگرفتند. ۲1 شــمار خورندگان، به جز زنان و 

کودکان، پنج هزار مرد بود.

راه رفتن عیسی بر روی آب
۲۲ عیسی بی درنگ شاگردان را بر آن داشت تا در همان حال 

که او مردم را مرخص می کرد، سوار قایق شوند و پیش از او 
به آن ســوی دریا بروند. ۲۳ پس از مرخص کردِن مردم، خود 
به کوه رفت تا به تنهایی دعا کند. شــب فرا رســید و او آنجا 
تنها بود. ۲۴ در این هنگام، قایق از ســاحل بســیار دور شده و 
دســتخوش تالطم امواج بود، زیرا باِد مخالف بر آن می وزید. 
* عیسی گام زنان بر روی آب به سوی 

۲5 در پاس چهارم از شب، 

آنان رفت. ۲6 چون شــاگرداْن او را در حال راه رفتن روی آب 
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 15 :2 این شستن دستها جزئی از آداب تطهیر بود.

دیدند، وحشت کرده، گفتند: »شبح اســت«، و از ترس فریاد 
زدند. ۲7 اّما عیسی بی درنگ به آنها گفت: »دل قوی دارید. من 

هستم، مترسید!«
۲8 پطرس پاسخ داد: »سرور من، اگر تویی، مرا بفرما تا روی 

آب نزد تو بیایم.« ۲9 فرمــود: »بیا!« آنگاه پطرس از قایق بیرون 
آمد و روی آب به سوی عیســی به راه افتاد. ۳۰ اّما چون باد را 
دید، ترسید و در حالی که در آب فرو می رفت، فریاد برآورد: 
»سرور من، نجاتم ده!« ۳1 عیسی بی درنگ دست خود را دراز 
کرد و او را گرفت و گفت: »ای کم ایمان، چرا شــک کردی؟« 
۳۲ چون به قایق برآمدند، باد فرو نشست. ۳۳ سپس کسانی که در 

قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده، گفتند: »براستی 
که تو پسر خدایی!«

شفای بیماران در ِجنیساِرت
۳۴ پس چون به کرانۀ دیگر رســیدند، در ناحیۀ ِجنیساِرت 

فرود آمدند. ۳5 مردمان آنجا عیسی را شناختند و کسانی را به 
تمامی آن نواحی فرستاده، بیماران را نزدش آوردند. ۳6 آنها از 
او تمنا می کردند اجازه دهد تا فقط گوشــۀ ردایش را لمس 

کنند، و هر که لمس می کرد، شفا می یافت.

لزوم پاکی درون

 15 

 سپس گروهی از َفریسیان و علمای دین از اورشلیم 
نزد عیسی آمدند و گفتند: ۲ »چرا شاگردان تو سنّت 
مشایخ را زیر پا می گذارند؟ آنها دستهای خود را پیش از غذا 
* ۳ او در پاسخ گفت: »و شما چرا برای 

خوردن نمی شویند!« 
حفظ ســنّت خویش، حکم خدا را زیر پا می گذارید؟ ۴ زیرا 
خدا فرموده است: “پدر و مادر خود را گرامی دار” و نیز “هر 
که پدر یا مادر خود را ناسزا گوید، البته باید کشته شود.” 5 اّما 
شما می گویید اگر کسی به پدر یا مادرش بگوید: “هر کمکی 
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که ممکن بود از من دریافت کنید، وقف خداست،” 6 در این 
صورت، دیگر بر او واجب نیست این گونه پدِر خود را گرامی 
دارد. این چنین شــما برای حفظ سنّت خویش کالم خدا را 
باطل می شمارید. 7 ای ریاکاران! اِشعیا دربارۀ شما چه خوب 

پیشگویی کرد، آنگاه که گفت:
»“این قوم با لبهای خود مرا حرمت می دارند،  8  

اّما دلشان از من دور است.
آنان بیهوده مرا عبادت می کنند،  9  

و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست.”«
1۰ سپس آن جماعت را نزد خود فرا خواند و گفت: »گوش 

فرا دهید و بفهمیــد. 11 نه آنچه به دهان آدمی داخل می شــود 
او را نجس می ســازد، بلکه آنچه از دهان او بیرون می آید، آن 
اســت که آدمی را نجس می ســازد.« 1۲ آنگاه شاگردان نزدش 
آمدند و گفتند: »آیا می دانی که این سخن تو َفریسیان را ناپسند 
آمده است؟« 1۳ عیسی پاســخ داد: »هر نهالی که پدر آسمانی 
من نکاشته باشد، ریشه کن خواهد شد. 1۴ آنها را به حال خود 
واگذارید. آنها راهنمایانی کورند. هر گاه کوری عصاکش کوِر 
دیگر شود، هر دو در چاه خواهند افتاد.« 15 پطرس گفت: »این 
َمَثل را برای ما شــرح بده.« 16 عیسی پاســخ داد: »آیا شما نیز 
هنوز درک نمی کنید؟ 17 آیا نمی دانید که هر چه به دهان داخل 
می شود، به شکم می رود و بعد دفع می شود؟ 18 اّما آنچه از دهان 
بیرون می آید، از دل سرچشمه می گیرد، و این است آنچه آدمی 
را نجس می سازد. 19 زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، 
بی عفتی، دزدی، شــهادِت دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد. 
۲۰ اینهاست که شخص را نجس می ســازد، نه غذا خوردن با 

دستهای ناشسته!«

ایمان زن غیریهودی
۲1 عیســی آنجا را ترک گفــت و در منطقۀ صور و صیدون 

کناره جست. ۲۲ روزی زنی کنعانی از اهالی آنجا، نزدش آمد و 
فریادکنان گفت: »سرور من، ای پسر داوود، بر من رحم کن! 
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دخترم سخت دیوزده شده است.« ۲۳ اّما عیسی هیچ پاسخ نداد، 
تا اینکه شاگردان پیش آمدند و از او خواهش کرده، گفتند: »او 
را مرخص فرما، زیرا فریادزنان از پی ما می آید.« ۲۴ در پاســخ 
گفت: »من تنها برای گوسفندان گم گشتۀ بنی اسرائیل فرستاده 
شده ام.« ۲5 اّما آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت: »سرور 
من، مرا یاری کــن!« ۲6 او در جواب گفــت: »نان فرزندان را 
گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیســت.« ۲7 ولی زن گفت: 
»بله، سرورم، اّما سگان نیز از خرده هایی که از سفرۀ صاحبشان 
می افتد، می خورند!« ۲8 آنگاه عیســی گفت: »ای زن، ایمان تو 
عظیم است! خواهش تو برآورده شود!« در همان دم دختر او 

شفا یافت.

خوراک دادن به چهار هزار تن
۲9 عیســی از آنجا عزیمت کرد و کنــارۀ دریاچۀ جلیل را 

پیموده، به کوهســار رسید و در آنجا بنشســت. ۳۰ جماعتی 
بزرگ نزد او آمدند و با خود لنــگان و کوران و مفلوجان و 
گنگان و بیماران دیگر را آورده، پیش پای عیسی گذاشتند و 
او ایشان را شفا بخشید. ۳1 مردم چون دیدند که گنگان سخن 
می گویند، مفلوجان تندرســت می شوند، لنگان راه می روند 
و کوران بینا می گردند، در شــگفت شده، خدای اسرائیل را 

تمجید کردند.
۳۲ عیسی شاگردان خود را فرا خواند و گفت: »دلم بر حال 

این مردم می سوزد، زیرا اکنون ســه روز است که با َمنَند و 
چیزی برای خوردن ندارند. نمی خواهم ایشان را گرسنه روانه 
کنم، بســا که در راه از پا درافتند.« ۳۳ شاگردانش گفتند: »در 
این بیابان از کجا می توانیم نان کافی برای سیر کردن چنین 
جمعیتی فراهم آوریم؟« ۳۴ پرسید: »چند نان دارید؟« گفتند: 
»هفت نان و چند ماهی کوچک.« ۳5 عیسی به مردم فرمود تا 
بر زمین بنشینند. ۳6 آنگاه هفت نان و چند ماهی را گرفت و 
پس از شکرگزاری، آنها را پاره کرده، به شاگردان خود داد و 
ایشان نیز به آن جماعت دادند. ۳7 همه خوردند و سیر شدند و 
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شاگردان هفت زنبیل نیز پر از خرده های باقی مانده برگرفتند. 
۳8 شمار کسانی که خوراک خوردند، غیر از زنان و کودکان، 

چهار هزار مرد بود. ۳9 پس از آنکه عیســی مردم را مرخص 
کرد، سوار قایق شد و به ناحیۀ َمَجدان رفت.

درخواست آیتی آسمانی

 16 

 آنگاه َفریسیان و َصّدوقیان نزد عیسی آمدند تا او را 
بیازمایند. بدین منظور از او خواستند تا آیتی آسمانی 
به آنان بنمایاند. ۲ در پاســخ فرمود: »هنگام غروب، می گویید 
“هوا خوب خواهد بود، زیرا آســمان سرخ فام اســت،” ۳ و 
بامدادان می گویید “امروز هوا بد خواهد شــد، زیرا آسمان 
سرخ و گرفته اســت.” شــما نیک می دانید چگونه سیمای 
آسمان را تعبیر کنید، اّما از تعبیر نشــانه های زمانها ناتوانید! 
۴ نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی می خواهند، اّما آیتی به آنها 

داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی.« پس آنها را ترک گفت 
و به راه خود رفت.

خمیرمایۀ َفریسیان و َصّدوقیان
5 چون به آن سوی دریا رفتند، شاگردان فراموش کردند 

با خود نان بردارند. 6 عیسی به ایشان گفت: »آگاه باشید و 
از خمیرمایۀ َفریسیان و َصّدوقیان دوری کنید.« 7 پس ایشان 
در میان خود بحث کرده، می گفتند: »با خود نان نیاورده ایم.« 
8 عیسی این را دریافت و به ایشان گفت: »ای سست ایمانان، 

چرا دربارۀ اینکه نان ندارید با هم بحث می کنید؟ 9 آیا هنوز 
درک نمی کنید؟ آیا به یــاد ندارید آن پنج نان و پنج هزار 
تن و چند ســبد را که برگرفتید؟ 1۰ یا آن هفت نان و چهار 
هزار تن و چند زنبیل را کــه برگرفتید؟ 11 پس چرا درک 
نمی کنید که با شــما دربارۀ نان سخن نگفتم؟ بلکه گفتم 
که از خمیرمایۀ َفریسیان و َصّدوقیان دوری کنید.« 1۲ آنگاه 
درک کردند که بدیشان دربارۀ تعلیم َفریسیان و َصّدوقیان 

هشدار داده است، نه دربارۀ خمیرمایۀ نان.
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 16 :17 منظور از “جسم و خون”، “انسان” است.
 16 :18 “پطرس” یعنی “سنگ”.

 16 :18 یا “عالم مردگان”. عبارت “دروازه های هاویه” احتماالً به قدرت 
مرگ اشاره دارد.

اعتراف پطرس دربارۀ عیسی
1۳ چون عیسی به نواحی قیصریۀ فیلیپی رسید، از شاگردان 

خود پرسید: »به گفتۀ مردم، پسر انسان کیست؟« 1۴ آنان پاسخ 
دادند: »برخی می گویند یحیای تعمیددهنده است. بعضی 
دیگر می گویند ایلیا، و عده ای نیز می گویند اِرمیا یا یکی 
از پیامبران است.« 15 عیسی پرسید: »شما چه می گویید؟ به 
نظر شما من کیستم؟« 16 َشمعون پطرس پاسخ داد: »تویی 
مسیح، پسر خدای زنده!« 17 عیسی گفت: »خوشا به حال 
تو، ای َشمعون، پســر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و 
* بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. 

خون 
* و بر این صخره، 

18 مــن نیز می گویم که تویی پطــرس، 

* بر آن 
کلیســای خود را بنا می کنم و دروازه های هاویه 

اســتیال نخواهد یافت. 19 کلیدهای پادشاهی آسمان را به 
تو می دهم. آنچه بر زمین ببندی، در آسمان بسته خواهد 
شــد و آنچه بر زمین بگشایی، در آسمان گشوده خواهد 
شد.« ۲۰ آنگاه شــاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس 

نگویند او مسیح است.

پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ و رستاخیز خود
۲1 از آن پس عیسی به آگاه ساختن شــاگردان خود از این 

حقیقت آغاز کرد که الزم است به اورشلیم برود و در آنجا از 
مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته 
شود و در روز سّوم برخیزد. ۲۲ اما پطرس او را به کناری برد و 
سرزنش کنان گفت: »دور از تو، سرورم! مباد که چنین چیزی 
هرگز بر تو واقع شود.« ۲۳ عیسی روی برگردانیده، به او گفت: 
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 17 :5 یا: »ابری درخشان بر همۀ آنان سایه افکند…«.

»دور شو از من، ای شــیطان! تو مانِع راه منی، زیرا افکار تو 
انسانی است نه الهی.«

۲۴ سپس رو به شاگردان کرد و فرمود: »اگر کسی بخواهد مرا 

پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خویش برگیرد 
و از پی من بیاید. ۲5 زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات 
دهد، آن را از دست خواهد داد؛ اّما هر که به خاطر من جان 
خود را از دست بدهد، آن را باز خواهد یافت. ۲6 انسان را چه 
سود که تمامی دنیا را بَِبرد، اّما جان خود را ببازد؟ انسان برای 

بازیافتن جان خود چه می تواند بدهد؟
۲7 »زیرا پسر انسان در جالل پدر خود به همراه فرشتگانش 

خواهد آمد و به هر کــس برای اعمالش پاداش خواهد داد. 
۲8 آمین، به شــما می گویم، برخی اینجا ایستاده اند که تا پسر 

انسان را نبینند که در پادشــاهِی خود می آید، طعم مرگ را 
نخواهند چشید.«

دگرگونی سیمای عیسی

 17 

 شش روز بعد، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش 
یوحنا را برگرفت و آنان را بــا خود بر فراز کوهی 
بلند، به خلوت برد. ۲ در آنجا، در حضور ایشــان، سیمای او 
دگرگون شد: چهره اش چون خورشید می درخشید و جامه اش 
همچون نور، سفید شــده بود. ۳ در این هنگام، موسی و ایلیا 
در برابر چشــمان ایشان ظاهر شــدند و با عیسی به گفتگو 
پرداختند. ۴ پطرس به عیسی گفت: »ای سرورم، بودن ما در 
اینجا نیکوست. اگر بخواهی، سه سرپناه می سازم، یکی برای 
تو، یکی برای موسی و یکی هم برای ایلیا.« 5 هنوز این سخن بر 
 *

زبان پطرس بود که ناگاه ابری درخشان ایشان را در بر گرفت 
و ندایی از ابر در رسید که: »این است پسر محبوبم که از او 
خشنودم؛ به او گوش فرا دهید!« 6 با شنیدن این ندا، شاگردان 
سخت ترسیدند و به روی، بر خاک افتادند. 7 اّما عیسی نزدیک 
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 17 :9 یا: “این رؤیا را”.
 17 :11 یا “مرّمت”.

شد و دست بر آنان گذاشت و گفت: »برخیزید و مترسید!« 
8 چون چشمان خود را برافراشتند، هیچ کس دیگر را ندیدند 

جز عیسی و بس.
9 هنگامی که از کوه فرود می آمدند، عیسی به آنان فرمود: 

* برای کسی بازگو نکنید، تا زمانی که پسر انسان 
»آنچه دیدید 

از مردگان برخیزد.« 1۰ شاگردان از او پرسیدند: »چرا علمای 
دین می گویند که نخست باید ایلیا بیاید؟« 11 پاسخ داد: »البته 
* می کند. 1۲ اّما به شــما 

که ایلیا می آید و همه چیز را اصالح 
می گویم که ایلیا آمده اســت، ولی او را نشناختند و هرآنچه 
خواستند با وی کردند. به همین سان پسر انسان نیز به دست 
آنان آزار خواهد دید.« 1۳ آنگاه شــاگردان دریافتند که دربارۀ 

یحیای تعمیددهنده با آنها سخن می گوید.

شفای پسر دیوزده
1۴ چون نزد جماعت بازگشتند، مردی به عیسی نزدیک شد 

و در برابر او زانو زد و گفت: 15 »سرورم، بر پسر من رحم کن. 
او صرع دارد و سخت رنج می کشد. اغلب در آتش و در آب 
می افتد. 16 او را نزد شاگردانت آوردم، ولی نتوانستند شفایش 
دهند.« 17 عیسی در پاسخ گفت: »ای نسل بی ایمان و منحرف، 
تا به ِکی با شما باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من آورید.« 
18 پس عیســی بر دیو نهیب زد و دیو از پسر بیرون شد و او 

در همان دم شفا یافت. 19 آنگاه شاگردان نزد عیسی آمدند و 
در خلوت از او پرسیدند: »چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون 
کنیم؟« ۲۰ پاسخ داد: »از آن رو که ایمانتان کم است. آمین، به 
شما می گویم، اگر ایمانی به کوچکی دانۀ خردل داشته باشید، 
می توانید به این کوه بگویید “از اینجا به آنجا منتقل شو” و 
منتقل خواهد شــد و هیچ امری برای شما ناممکن نخواهد 

بود. ]۲1 اّما این جنس جز به روزه و دعا بیرون نمی رود.[«
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 17 :24 “دو ِدْرَهم” مقدار مالیات معبد بود.
 17 :24 در اصل یونانی: “دو ِدْرَهم”.

دّومین پیشگویی عیسی دربارۀ 
مرگ و رستاخیز خود

۲۲ هنگامی که در جلیل گرد هم آمدند، عیســی به ایشان 

گفت: »پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد. ۲۳ آنها 
او را خواهند ُکشت و او در روز سّوم بر خواهد خاست.« 

و شاگردان بسیار اندوهگین شدند.

سکه در دهان ماهی
۲۴ پس از آن که عیسی و شاگردانش به َکَفرناحوم رسیدند، 

* نزد پطرس آمدند و گفتند: 
مأموران اخذ مالیاِت دو ِدْرَهم، 

* را نمی پردازد؟« ۲5 او پاسخ داد: 
»آیا استاد شما مالیات معبد 

»البته که می پردازد!« چون پطرس به خانه درآمد، پیش از آنکه 
چیزی بگوید، عیسی به او گفت: »ای َشمعون، پادشاهان جهان 
از چه کسانی باج و َخراج می گیرند؟ از فرزندان خود یا از 
بیگانگان؟ چه می گویی؟« ۲6 پطرس جواب داد: »از بیگانگان.« 
عیســی به او گفت: »پس فرزندان معافند! ۲7 اّما برای اینکه 
ایشان را نرنجانیم، به کنارۀ دریا برو و قاّلبی بینداز. نخستین 
ماهی را که گرفتی، دهانش را بگشا. سکه ای چهار ِدْرَهمی 
خواهی یافت. با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز.«

بزرگی در پادشاهی آسمان

 18 

 در آن هنگام، شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند: 
»چه کسی در پادشاهی آسمان بزرگتر است؟« ۲ عیسی 
کودکی را فرا خواند و او را در میان ایشان قرار داد ۳ و گفت: 
»آمین، به شما می گویم، تا دگرگون نشوید و همچون کودکان 
نگردید، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. ۴ پس، 
هر که خود را همچون این کودک فروتن سازد، در پادشاهی 
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آسمان بزرگتر خواهد بود. 5 و هر که چنین کودکی را به نام 
من بپذیرد، مرا پذیرفته است.

6 »اّما هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان 

دارند لغزش خوَرد، او را بهتر آن می بود که ســنگ آسیابی 
بزرگ به گردنش بسته، در اعماق دریا غرق شود! 7 وای بر این 
جهان به سبب لغزشها! زیرا هرچند لغزشها اجتناب ناپذیرند، 

اّما وای بر آن که آنها را سبب گردد!
8 »پس اگر دستت یا پایت تو را می لغزاند، آن را قطع کن و 

دور انداز، زیرا تو را بهتر آن است که لنگ یا َشل به حیات راه 
یابی تا آنکه با دو دست یا دو پا در آتش ابدی افکنده شوی. 
9 و اگر چشــمت تو را می لغزاند، آن را به در آر و دور انداز، 

زیرا تو را بهتر آن است که با یک چشم به حیات راه یابی تا 
آنکه با دو چشم در آتش دوزخ افکنده شوی.

َمَثل گوسفنِد گمشده
1۰ »آگاه باشید که هیچ یک از این کوچکان را تحقیر نکنید، 

زیرا به شــما می گویم که فرشتگان ایشان در آسمان همیشه 
روی پدر مرا که در آسمان است، می بینند. ]11 زیرا پسر انسان 
آمده است تا گمشده را نجات بخشد.[ 1۲ چه گمان می برید؟ 
اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا 
آن نود و نه گوسفند را در کوهسار نمی گذارد و به جستجوی 
آن گمشده نمی رود؟ 1۳ آمین، به شما می گویم، که اگر آن را 
بیابد، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای نود و 
نه گوسفندی که گم نشده اند. 1۴ به همین سان، ارادۀ پدر شما 
که در آسمان است این نیست که حتی یکی از این کوچکان 

از دست برود.

طرز رفتار با برادر خطاکار
15 »اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و میان خودت 

و او خطایش را به او گوشــزد کن. اگر سخنت را پذیرفت، 
برادرت را بازیافته ای؛ 16 اّما اگر نپذیرفت، یک یا دو نفر دیگر 
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 18 :19 یا: »… دربارۀ هر چه که بخواهند متفق شوند، همانا…«.
 18 :22 یا “هفتاد و هفت بار”؛ نگاه کنید به پیدایش ۴ :۲۴.

 18 :24 یک “قنطار” ارزشی معادل 6۰۰۰ دینار داشت که تقریبًا نزدیک 
به دستمزد ۲۰ سال یک کارگر ساده بود.

را با خود ببر تا “هر ســخنی با گواهِی دو یا سه شاهد ثابت 
شود.” 17 اگر نخواست به آنان نیز گوش دهد، به کلیسا بگو؛ 
و اگر کلیســا را نیز نپذیرفت، آنگاه او را َاجنبی یا َخراجگیر 
تلقی کن. 18 آمین، به شما می گویم، هرآنچه بر زمین ببندید، 
در آسمان بسته خواهد شد؛ و هرآنچه بر زمین بگشایید، در 
آسمان گشوده خواهد شد. 19 باز به شما می گویم که هر گاه دو 
نفر از شما بر روی زمین دربارۀ هر مسئله ای که در خصوص 
آن سؤال می کنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من 
* ۲۰ زیرا 

که در آسمان است برای ایشان به انجام خواهد رسید. 
جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان 

ایشان حاضرم.«

َمَثل خادم بی رحم
۲1 سپس پطرس نزد عیسی آمد و پرسید: »سرور من، تا چند 

بار اگر برادرم به من گناه ورزد، باید او را ببخشم؟ آیا تا هفت 
بار؟« ۲۲ عیسی پاسخ داد: »به تو می گویم نه هفت بار، بلکه هفتاْد 

*
هفت بار. 

۲۳ »از این رو، می توان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد 

که تصمیم گرفت با خادمان خود تســویه حساب کند. ۲۴ پس 
چون شروع به حسابرســی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 
* به او بدهکار بود. ۲5 چون او نمی توانست قرض 

ده هزار قنطار 
خود را بپردازد، اربابش دســتور داد او را با زن و فرزندان و 
تمامی دارایی اش بفروشند و طلب را وصول کنند. ۲6 خادم پیش 
پای ارباب به زانو درافتاد و التماس کنان گفت: “مرا مهلت ده تا 
همۀ قرض خود را ادا کنم.” ۲7 پس دل ارباب به حال او سوخت 
و قرض او را بخشــید و آزادش کرد. ۲8 اّما هنگامی که خادم 
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 18 :28 “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده. بنابراین، 
“صد دینار” در مقابل “ده هزار قنطار” )آیۀ ۲۴( مبلغ بسیار ناچیزی بود.

 19 :1 یا: »به نواحی یهودیه در آن سوی رود اردن آمد«.

 *
بیرون می رفت، یکی از همکاران خــود را دید که صد دینار 

به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت: 
“قرضت را ادا کن!” ۲9 همکارش پیش پای او به زانو درافتاد و 
التماس کنان گفت: “مرا مهلت ده تا همۀ قرض خود را بپردازم.” 
۳۰ اّما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض 

خود را بپردازد. ۳1 هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند، 
بسیار آزرده شــدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را 
بازگفتند. ۳۲ پس ارباب، آن خادم را نزد خود فرا خواند و گفت: 
“ای خادم شــریر، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را 
نبخشیدم؟ ۳۳ آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم می کردی، 
همان گونه که من بر تو رحم کردم؟” ۳۴ پس ارباب خشــمگین 
شده، او را به زندان افکند تا شــکنجه شود و همۀ قرض خود 
را ادا کند. ۳5 به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما 

رفتار خواهد کرد، اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید.«

تعلیم دربارۀ ازدواج و طالق

 19 

 هنگامی که عیسی این سخنان را به پایان رسانید، 
جلیل را ترک گفت و از آن سوی رود اردن به نواحی 
* ۲ جمعیت انبوهی در پی او روانه شدند و او ایشان 

یهودیه آمد. 
را در آنجا شفا بخشید.

۳ َفریســیان نزدش آمدند تا او را بیازمایند. آنان پرسیدند: 

»آیا جایز است که مرد زن خود را به هر علتی طالق دهد؟« 
۴ عیسی در پاسخ گفت: »مگر نخوانده اید که آفرینندۀ جهان در 

آغاز “ایشان را مرد و زن آفرید”، 5 و گفت “از همین رو، مرد 
پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست 
و آن دو یک تن خواهند شد”؟ 6 بنابراین، از آن پس دیگر دو 
نیستند بلکه یک تن می باشند. پس آنچه را خدا پیوست، انسان 
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 19 :12 یا: »خود را مقطوع النسل می کنند«.

جدا نســازد.« 7 به وی گفتند: »پس چرا موسی امر فرمود که 
مرد به زن خویش طالقنامه بدهد و او را رها کند؟« 8 ایشان 
را گفت: »موسی به سبب سختدلی شما اجازه داد که زن خود 
را طالق دهید، اّما در آغاز چنین نبود. 9 به شما می گویم، هر 
که زن خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طالق دهد 

و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است.«
1۰ شاگردان به او گفتند: »اگر وضع مرد در قبال زن خود چنین 

است، پس ازدواج نکردن بهتر است!« 11 عیسی گفت: »همه 
نمی توانند این کالم را بپذیرند، مگر کسانی که به ایشان عطا 
شده باشد. 1۲ زیرا بعضی خواجه اند، از آن رو که از شکم مادر 
چنین متولد شده اند؛ بعضی دیگر به دست مردم مقطوع النسل 
گشته اند؛ و برخی نیز به خاطر پادشاهی آسمان از ازدواج چشم 
* هر که می تواند این را بپذیرد، بگذار چنین کند.«

می پوشند. 

عیسی و کودکان
1۳ آنگاه مردم کودکان را نزد عیسی آوردند تا بر آنان دست 

بگذارد و دعا کند. اّما شاگردان مردم را سرزنش کردند. 1۴ عیسی 
گفت: »بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را بازمدارید، 
زیرا پادشاهی آسمان از آن چنین کسان است.« 15 پس بر آنان 

دست نهاد و از آنجا رفت.

جوان ثروتمند
16 روزی مردی نزد عیســی آمد و پرسید: »استاد، چه کار 

نیکویی انجام دهم تا حیات جاویدان داشته باشم؟« 17 پاسخ 
داد: »چرا دربارۀ کار نیکو از من ســؤال می کنی؟ تنها یکی 
هست که نیکوست. اگر می خواهی به حیات راه یابی، احکام 
را به جای آور.« 18 آن مرد پرســید: »کدام احکام را؟« عیسی 
گفت: »“قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، 
19 پدر و مادر خود را گرامی دار،” و “همسایه ات را همچون 
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 19 :28 یا “حکومت”.
 20 :2 “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده؛ همچنین 

در بقیۀ باب.

خویشــتن محبت نما.”« ۲۰ آن جوان گفت: »همۀ این احکام 
را به جای آورده ام؛ دیگر چه کم دارم؟« ۲1 عیسی پاسخ داد: 
»اگر می خواهی کامل شوی، برو و آنچه داری بفروش و به 
فقیران بده که در آســمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از 
من پیروی کن.« ۲۲ جوان چون این را شنید، اندوهگین شد و 

از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت.
۲۳ آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: »آمین، به شما می گویم، 

راه یافتن ثروتمندان به پادشاهی آسمان بس دشوار است. ۲۴ باز 
تأکید می کنم که گذشتن شتر از ســوراخ سوزن آسانتر است از 
راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خدا.« ۲5 شاگردان با شنیدن 
این مطلب بسیار شگفت زده شدند و پرسیدند: »پس چه کسی 
می تواند نجات یابد؟« ۲6 عیسی بدیشان چشم دوخت و گفت: »این 

برای انسان ناممکن است، اّما برای خدا همه چیز ممکن است.«
۲7 پطرس گفت: »اینک ما همه چیز را ترک گفته ایم و از تو پیروی 

می کنیم. چه چیزی نصیب ما خواهد شد؟« ۲8 عیسی به ایشان گفت: 
»آمین، به شما می گویم، در جهان نوین، هنگامی که پسر انسان بر 
تخت شکوهمند خود بنشیند، شما نیز که از من پیروی کرده اید، 
بر دوازده تخت خواهید نشست و بر دوازده قبیلۀ اسرائیل داوری * 
خواهید کرد. ۲9 و هر که به خاطر نام من خانه یا برادر یا خواهر یا 
پدر یا مادر یا فرزند یا امالک خود را ترک کرده باشد، صد برابر 
خواهد یافت و حیات جاویدان را به دست خواهد آورد. ۳۰ اّما 

بسیاری که اّولین هستند آخرین خواهند شد، و آخرینها اّولین!

حکایت کارگران تاکستان

 »زیرا پادشاهی آسمان صاحب باغی را می ماند که صبح 20 
زود بیرون رفت تا برای تاکستان خود کارگرانی به مزد 
* بابت کار در 

بگیرد. ۲ او با آنان توافق کرد کــه روزی یک دینار 
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 20 :3 مقصود ساعت ُنه صبح است.

تاکســتان به هر یک بپردازد. سپس ایشــان را به تاکستان خود 
* دوباره بیرون رفت و عده ای را 

فرستاد. ۳ نزدیک ساعت سّوم 
در میدان شهر بی کار ایستاده دید. ۴ به آنان نیز گفت: “شما هم 
به تاکستان من بروید و آنچه حق شماست به شما خواهم داد.” 
5 پس آنها نیز رفتند. باز نزدیک ساعت ششم و نهم بیرون رفت 

و چنین کرد. 6 در حدود ساعت یازدهم نیز بیرون رفت و باز 
چند تن دیگر را بی کار ایستاده دید. از آنان پرسید: “چرا تمام 
روز در اینجا بی کار ایستاده اید؟” 7 پاسخ دادند: “چون هیچ کس 
ما را به مزد نگرفت.” به آنان گفت: “شــما نیز به تاکستان من 
بروید و کار کنید.” 8 هنگام غروب، صاحب تاکستان به مباشر 
خود گفت: “کارگران را فرا خوان و از آخرین شروع کرده تا به 
اّولین، مزدشان را بده.” 9 کارگرانی که در حدود ساعت یازدهم 
به سِر کار آمده بودند، هر کدام یک دینار گرفتند. 1۰ چون نوبت 
به کسانی رســید که پیش از همه آمده بودند، گمان کردند که 
بیش از دیگران خواهند گرفت. اّما هر یک از آنان نیز یک دینار 
دریافت کردند. 11 چون مزد خود را گرفتند، لب به شــکایت 
گشوده، به صاحب باغ گفتند: 1۲ “اینان که آخر آمدند فقط یک 
ســاعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز زیر آفتاب 
سوزان زحمت کشیدیم، برابر ساختی!” 1۳ او رو به یکی از آنان 
کرد و گفت: “ای دوست، من به تو ظلمی نکرده ام. مگر قرار ما 
یک دینار نبود؟ 1۴ پس حق خود را بگیر و برو! من می خواهم به 
این آخری مانند تو مزد دهم. 15 آیا حق ندارم با پول خود آنچه 
می خواهم بکنم؟ آیا چشم دیدن سخاوت مرا نداری؟” 16 پس، 

آخرینها اّولین خواهند شد و اّولینها آخرین!«

سّومین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ و رستاخیز خود
17 هنگامی که عیسی به سوی اورشلیم می رفت، در راه، دوازده 

شاگرد خود را به کناری برد و به ایشان گفت: 18 »اینک به اورشلیم 
می رویم. در آنجا پسر انســان را به سران کاهنان و علمای دین 
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 20 :28 یا: “به عوض”.

تسلیم خواهند کرد. آنها او را به مرگ محکوم خواهند نمود 19 و 
به اقوام بیگانه خواهند سپرد تا استهزا شود و تازیانه خوَرد و بر 

صلیب شود. اّما در روز سّوم بر خواهد خاست.«

درخواست مادر یعقوب و یوحنا
۲۰ آنگاه مادِر پسران ِزبِدی با دو پسرش نزد عیسی آمد و در 

برابر او زانو زد و از وی درخواست کرد که آرزویش را برآورده 
سازد. ۲1 عیسی پرسید: »آرزوی تو چیست؟« گفت: »عطا فرما 
که این دو پسر من در پادشــاهی تو، یکی بر جانب راست و 
دیگری بر جانب چپ تو بنشــینند.« ۲۲ عیسی در پاسخ گفت: 
»شما نمی دانید چه می خواهید! آیا می توانید از جامی که من 
به زودی می نوشم، بنوشید؟« پاســخ دادند: »آری، می توانیم.« 
۲۳ عیسی گفت: »شکی نیســت که از جام من خواهید نوشید، 

اّما بدانید که نشستن بر جانب راست و چپ من در اختیار من 
نیست تا آن را به کسی ببخشم. این جایگاه از آن کسانی است 

که پدرم برایشان فراهم کرده است.«
۲۴ چون ده شــاگرِد دیگر از این امر آگاه شــدند، بر آن دو 

برادر خشم گرفتند. ۲5 عیسی ایشان را فرا خواند و گفت: »شما 
می دانید که حاکماِن دیگر قومها بر ایشــان سروری می کنند و 
بزرگانشان بر ایشــان فرمان می رانند. ۲6 اّما در میان شما چنین 
نباشــد. هر که می خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم 
شما شــود. ۲7 و هر که می خواهد در میان شما اّول باشد، باید 
غالم شما گردد. ۲8 چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، 
 *

بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه 
بسیاری بنهد.«

شفای دو فقیر نابینا
۲9 هنگامی که عیسی و شاگردانش َاریحا را ترک می کردند، 

عدۀ زیادی از پی او روانه شدند. ۳۰ در کنار راه، دو مرد کور 
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 21 :3 یا “َسرور”.
 21 :5 زکریا 9 :9. در اینجا “دختر َصهیون” کنایه ای است از شهر اورشلیم 

)نگاه کنید به اَِشعیا 6۲، به ویژه آیۀ 11(.

نشسته بودند. چون شــنیدند عیسی از آنجا می گذرد، فریاد 
برآوردند: »سروِر ما، ای پسر داوود، بر ما رحم کن!« ۳1 جمعیت 
آنان را عتاب کردند و خواستند که خاموش باشند؛ اّما ایشان 
بیشتر فریاد برمی آوردند که: »سرور ما، ای پسر داوود، بر ما 
رحم کن!« ۳۲ عیســی ایستاد و آن دو را فرا خواند و پرسید: 
»چه می خواهید برای شما بکنم؟« ۳۳ پاسخ دادند: »سرور ما، 
می خواهیم چشمانمان باز شود.« ۳۴ عیسی دلسوزانه چشمان 
آنها را لمس کرد و در دم بینایی خود را بازیافتند و از پی او 

روانه شدند.

ورود شاهانۀ عیسی به اورشلیم

 چون به اورشلیم نزدیک شدند و به بِیت فاجی در 21 
دامنۀ کوه زیتون رسیدند، عیسی دو تن از شاگردان 
خود را فرستاده، ۲ به آنان فرمود: »به دهکده ای که پیش روی 
شماســت، بروید. به محض ورود، االغی را با ُکًره اش بسته 
خواهید یافت. آنها را باز کنید و نزد من آورید. ۳ اگر کســی 
سخنی به شما گفت، بگویید: “خداوند * بدانها نیاز دارد،” و 
او بی درنگ آنها را خواهد فرستاد.« ۴ این امر واقع شد تا آنچه 

نبی گفته بود تحقق یابد که:
»به دختر َصهیون گویید،  5  

“هان پادشاهت نزد تو می آید،
فروتن و سوار بر االغ،

*
بر ُکّرۀ االغ.” « 

6 آن دو شاگرد رفتند و طبق فرمان عیسی عمل کردند. 7 آنان 

االغ و ُکّره اش را آوردند و رداهای خود را بر آنها افکندند و 
او بر رداها نشست. 8 جمعیت انبوهی نیز رداهای خود را بر 
سر راه گستردند و عده ای نیز شاخه های درختان را بریده، در 
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 21 :9 واژۀ آرامی “هوشیعانا” یعنی »استدعا داریم نجات بده«. ولی بعدها 
از این واژه، برای حمد و ستایش استفاده می کردند؛ همچنین در آیۀ 15.

راه می گستردند. 9 جمعیتی که پیشاپیش او می رفتند و گروهی 
که از پس او می آمدند، فریادکنان می گفتند:

»هوشیعانا * بر پسر داوود!«
»مبارک است آن که به نام خداوند می آید!«

»هوشیعانا در عرش برین!«
1۰ چون او وارد اورشــلیم شد، شور و شوق همۀ شهر را 

فرا گرفت. مردم می پرسیدند: »این کیست؟« 11 و آن جماعت 
پاسخ می دادند: »این است عیسای پیامبر، از ناصرۀ جلیل!«

عیسی در معبد
1۲ آنگاه عیسی به معبد خدا درآمد و کسانی را که در آنجا 

داد و ستد می کردند، بیرون راند و تختهای صّرافان و بساط 
کبوترفروشان را واژگون ساخت 1۳ و به آنان فرمود: »نوشته 
شده است که، “خانۀ من خانۀ دعا خوانده خواهد شد،” اّما 

شما آن را ‘النۀ راهزنان’ ساخته اید.«
1۴ در معبد، نابینایان و لنگان نزدش آمدند و او ایشــان را شفا 

بخشید. 15 اّما چون سران کاهنان و علمای دین اعمال خارق العادۀ 
او را مشاهده کردند و نیز دیدند که کودکان در معبد فریاد می زنند: 
»هوشیعانا بر پسر داوود،« خشمناک شدند. 16 پس به او گفتند: »آیا 
می شنوی اینها چه می گویند؟« پاسخ داد: »بله. مگر نخوانده اید که،

»“از زبان کودکان و شیرخوارگان
ستایش را مهیا ساختی”؟«

17 پس عیســی ایشان را ترک گفت و از شهر خارج شده، به 

بِیت َعنْیا رفت و شب را در آنجا به سر برد.

خشک شدن درخت انجیر
18 بامدادان عیسی در راِه بازگشت به شهر، گرسنه شد. 19 در 

کنار راه، درخت انجیری دید و به سوی آن رفت، اّما جز برگ 
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چیزی بر آن نیافت. پس خطاب به درخت گفت: »مباد که دیگر 
هرگز میــوه ای از تو به بار آید!« در همان دم درخت خشــک 
شد. ۲۰ شــاگردان که از دیدن این واقعه حیرت کرده بودند، از 
او پرســیدند: »چگونه درخت انجیر چنین زود خشک شد؟« 
۲1 عیسی در پاســخ به آنان گفت: »آمین، به شما می گویم، اگر 

ایمان داشته باشــید و شــک نکنید، نه تنها می توانید آنچه بر 
درخت انجیر گذشــت انجام دهید، بلکه هــر گاه به این کوه 
بگویید “از جا کنده شــده، به دریا افکنده شو،” چنین خواهد 
شد. ۲۲ اگر ایمان داشته باشید، هرآنچه در دعا درخواست کنید، 

خواهید یافت.«

سؤال دربارۀ اقتدار عیسی
۲۳ آنگاه عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. در 

این هنگام، سران کاهنان و مشایخ قوم نزد او آمدند و گفتند: »به 
چه اجازه ای این کارها را می کنی؟ چه کسی این اقتدار را به تو 
داده است؟« ۲۴ عیسی در پاسخ گفت: »من نیز از شما پرسشی 
دارم. اگر پاسخ گفتید، من نیز به شما می گویم با چه اقتداری 
این کارها را می کنم. ۲5 تعمید یحیی از کجا بود؟ از آســمان یا 
از انسان؟« آنها بین خود بحث کردند و گفتند: »اگر بگوییم از 
آسمان بود، به ما خواهد گفت، “پس چرا به او ایمان نیاوردید؟” 
۲6 و اگر بگوییم از انسان بود، از مردم بیم داریم، زیرا همه یحیی 

را پیامبر می دانند.« ۲7 پس به عیســی پاسخ دادند: »نمی دانیم.« 
عیسی گفت: »من نیز به شما نمی گویم با چه اقتداری این کارها 

را می کنم.

َمَثل دو پسر
۲8 »نظر شما چیست؟ مردی دو پسر داشت. نزد پسر نخست 

خود رفت و گفت: “پسرم، امروز به تاکستان من برو و به کار 
مشغول شو.” ۲9 پاسخ داد: “نمی روم.” اّما بعد تغییر عقیده داد 
و رفت. ۳۰ پدر نزد پســر دیگر رفت و همان را به او گفت. 
پسر پاسخ داد: “می روم، آقا،” اّما نرفت. ۳1 کدام یک از آن دو 
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 21 :42 یا: “سنگ َسِر زاویه”.

پسر خواست پدر خود را به جا آورد؟« پاسخ دادند: »اّولی.« 
عیسی به ایشان گفت: »آمین، به شما می گویم، َخراجگیران 
و فاحشه ها پیش از شما به پادشاهی خدا راه می یابند. ۳۲ زیرا 
یحیی در طریق پارسایی نزد شما آمد اّما به او ایمان نیاوردید، 
ولی َخراجگیران و فاحشه ها ایمان آوردند. و شما با اینکه این 

را دیدید، تغییر عقیده ندادید و به او ایمان نیاوردید.

َمَثل باغبانان شریر
۳۳ »به َمَثل دیگری گوش فرا دهید. صاحب ِملکی تاکستانی 

َغْرس کرد و گِرد آن دیوار کشــید و َچرُخشتی در آن َکند و 
برجی بنا نهاد. سپس تاکستان را به چند باغبان اجاره داد و 
خود به سفر رفت. ۳۴ چون موسم برداشت محصول فرا رسید، 
غالمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا میوۀ او را تحویل بگیرند. 
۳5 اّمــا باغبانان غالمان او را گرفته، یکی را زدند و دیگری را 

کشتند و سّومی را سنگسار کردند. ۳6 دیگر بار، غالمانی بیشتر 
نزد آنها فرستاد، اّما باغبانان با آنها نیز همان گونه رفتار کردند. 
۳7 سرانجام پسر خود را نزد باغبانان فرستاد و با خود گفت: 

“پسرم را حرمت خواهند داشت.” ۳8 اّما هنگامی که باغبانان 
پسر را دیدند، به یکدیگر گفتند: “این وارث است. بیایید او را 
بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم.” ۳9 پس او را گرفتند و از 
تاکستان بیرون افکنده، کشتند. ۴۰ با این اوصاف، وقتی صاحب 
تاکستان بیاید با این باغبانان چه خواهد کرد؟« ۴1 پاسخ دادند: 
»آن افراد بی رحم را با بی رحمی تمام نابود خواهد ساخت و 
تاکستان را به باغبانان دیگر اجاره خواهد داد تا میوۀ آن را در 

فصلش به او بدهند.«
۴۲ آنگاه عیسی به آنان گفت: »آیا تا به حال در کتب مقّدس 

نخوانده اید که،
»“سنگی که معماران رد کردند،

مهمترین سنگ بنا * شده است.
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خداوند چنین کرده
و در نظر ما شگفت می نماید”؟

۴۳ پس شــما را می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به 

قومی داده خواهد شد که میوۀ آن را بدهند. ]۴۴ هر که بر آن 
سنگ افتد، ُخرد خواهد شد، و هر گاه آن سنگ بر کسی افتد، 

او را در هم خواهد شکست.[«
۴5 چون سران کاهنان و َفریسیان َمَثلهای عیسی را شنیدند، 

دریافتند که دربارۀ آنها سخن می گوید. ۴6 پس بر آن شدند که 
او را گرفتار کنند، اّما از مردم بیم داشــتند زیرا آنها عیسی را 

پیامبر می دانستند.

َمَثل جشن عروسی

 عیســی باز به َمَثلها با ایشان ســخن گفته، فرمود: 22 
۲ »پادشاهی آســمان را می توان به شاهی تشبیه کرد 

که برای پسر خود جشن عروسی به پا داشــت. ۳ او خادمان 
خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به جشــن فرا خوانند، اّما 
آنها نخواســتند بیایند. ۴ پس خادمانی دیگر فرســتاد و گفت: 
“دعوت شــدگان را بگویید اینک سفرۀ جشن را آماده کرده ام، 
گاوان و گوساله های پرواری ام را سر بریده ام و همه چیز آماده 
است. پس به جشن عروسی بیایید.” 5 اّما آنها اعتنا نکردند و هر 
یک به راه خود رفتند، یکی به مزرعه و دیگری به تجارت خود. 
6 دیگران نیز خادمان او را گرفتند و آزار دادند و کشتند. 7 شاه 

چون این را شنید، خشمگین شده، سپاهیان خود را فرستاد و 
قاتالن را کشت و شــهر آنها را به آتش کشید. 8 سپس خادمان 
خود را گفت: “جشن عروسی آماده است، اّما دعوت شدگان 
شایستگی حضور در آن را نداشتند. 9 پس به میدان شهر بروید 
و هر که را یافتید به جشن عروســی دعوت کنید.” 1۰ غالمان 
به کوچه ها رفتند و هر که را یافتند، چه نیک و چه بد، با خود 

آوردند و تاالر عروسی از میهمانان پر شد.
11 »اّما هنگامی که شــاه برای دیدار با میهمانان وارد مجلس 

شــد، مردی را دید که جامۀ عروسی بر تن نداشــت. 1۲ از او 
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 22 :16 “هیرودیان” هواداران هیرودیس بودند.
 22 :19 “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده.

پرســید: “ای دوســت، چگونه بدون جامۀ عروسی به اینجا 
آمدی؟” آن مرد پاسخی نداشت. 1۳ آنگاه پادشاه خادمان خود 
را گفت: “دســت و پایش را ببندید و او را به تاریکِی بیرون 
بیندازید، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود.” 

1۴ زیرا دعوت شدگان بسیارند، اّما برگزیدگان اندک.«

پرسش دربارۀ پرداخت َخراج
15 سپس َفریسیان بیرون رفتند و شور کردند تا ببینند چگونه 

می توانند او را با سخنان خودش به دام اندازند. 16 آنها شاگردان 
* نزد او فرستادند و گفتند: »استاد، 

خود را به همراه هیرودیان 
می دانیم مردی صادق هستی و راه خدا را به درستی می آموزانی 
و از کســی باک نداری، زیرا بر صورت ظاهر نظر نمی کنی. 
17 پس رأی خــود را به ما بگو؛ آیا پرداخــت َخراج به قیصر 

رواســت یا نه؟« 18 عیسی به بداندیشــی آنان پی برد و گفت: 
»ای ریاکاران، چرا مرا می آزمایید؟ 19 سکه ای را که با آن َخراج 
* به 

می پردازید، به من نشان دهید.« آنها ســکه ای یک دیناری 
وی دادند. ۲۰ از ایشان پرسید: »نقش و نام روی این سکه از آِن 
کیست؟« ۲1 پاسخ دادند: »از آِن قیصر.« به آنها گفت: »پس مال 
قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا.« ۲۲ چون این را 

شنیدند، در شگفت شدند و او را واگذاشته، رفتند.

سؤال دربارۀ قیامت
۲۳ در همان روز، َصّدوقیان که منکر قیامتند، نزدش آمدند 

و ســؤالی از او کرده، ۲۴ گفتند: »استاد، موسی به ما فرموده 
است که اگر مردی بی اوالد بمیرد، برادرش باید آن بیوه را 
به زنی بگیرد تا از او برای برادر خود نسلی باقی بگذارد. 
۲5 باری، در میان ما هفت برادر بودند. برادر نخســتین زنی 

گرفت و ُمرد و چون فرزندی نداشت، زن بیوه اش را برای 
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 22 :42 منظور پادشــاه و نجات دهندۀ موعود اسرائیل است؛ همچنین 
در بقیۀ کتاب.

برادر خود باقی گذاشــت. ۲6 همچنین دّومین و سّومین، تا 
هفتمین. ۲7 سرانجام، زن نیز مرد. ۲8 حال، در قیامت، آن زن 
همسر کدام یک از هفت برادر خواهد بود، زیرا همه او را 

به زنی گرفته بودند؟«
۲9 عیسی پاسخ داد: »شما گمراه هستید، زیرا نه از کتب 

مقّدس آگاهید و نه از قدرت خدا! ۳۰ در قیامْت کســی نه 
زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه همچون فرشتگان 
آسمان خواهند بود. ۳1 اّما دربارۀ قیامت مردگان، آیا نخوانده اید 
که خدا به شما چه گفته است؟ ۳۲ او فرموده که، “من هستم 
خدای ابراهیم و خدای اســحاق و خدای یعقوب”. او نه 
خدای مردگان، بلکه خدای زندگان است.« ۳۳ مردم با شنیدن 

این سخنان، از تعلیم او در شگفت شدند.

بزرگترین حکم
۳۴ اّما چون َفریسیان شنیدند که عیسی چگونه با جواب 

خود دهان َصّدوقیان را بسته است، گرد هم آمدند. ۳5 یکی 
از آنها که فقیه بود، با این قصد که عیسی را به دام اندازد، 
از او پرسید: ۳6 »ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام 
است؟« ۳7 عیسی پاســخ داد: »“خداونْد خدای خود را با 
تمامی دل و بــا تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت 
نما.” ۳8 این نخستین و بزرگترین حکم است. ۳9 دّومین حکم 
نیز همچون حکم نخستین است: “همسایه ات را همچون 
خویشتن محبت نما.” ۴۰ تمامی شریعت موسی و نوشته های 

پیامبران بر این دو حکم استوار است.«

مسیح پسر کیست؟
۴1 هنگامی که َفریسیان گِرد هم جمع بودند، عیسی از آنها 

* چیست؟ او پسر کیست؟« 
پرسید: ۴۲ »نظر شما دربارۀ مسیح 
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 22 :44 یا: »زیر پایت قرار دهم«؛ مزمور 11۰ :1.
 23 :5 بســتۀ چرمی محتوی آیات کتاب آســمانی که به بازو یا پیشانی 

می بستند.

پاسخ دادند: »پسر داوود.« ۴۳ عیسی گفت: »پس چگونه داوود 
به روح، او را خداوند می خواند؟ زیرا می گوید:

»“خداوند به خداوند من گفت:  ۴۴  
به دست راست من بنشین

*
تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم.” 

۴5 اگر داوود او را خداوند می خواَند، چگونه او می تواند پسر 

داوود باشد؟« ۴6 بدین سان، هیچ کس را یارای پاسخگویی او 
نبود و از آن پس دیگر کسی جرأت نکرد پرسشی از او بکند.

هشدار به رهبران مذهبی

 23 

 آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردان خود چنین 
گفت: ۲ »علمای دین و َفریســیان بر مسند موسی 
نشســته اند. ۳ پس آنچه به شما می گویند، نگاه دارید و به جا 
آورید؛ اّما همچون آنان عمل نکنید! زیرا آنچه تعلیم می دهند، 
خود به جا نمی آورند. ۴ بارهای توانفرسا را می بندند و بر دوش 
مردم می گذارند، اّما خود حاضر نیســتند برای حرکت دادن 
آن حتی انگشتی تکان دهند. 5 هر چه می کنند برای آن است 
که مردم آنها را ببینند: آیه دان هــای * خود را بزرگتر و دامن 
ردای خویش را پهنتر می سازند. 6 دوست دارند در ضیافتها 
بر صدر مجلس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جای را داشته 
باشند، 7 و مردم در کوچه و بازار آنها را سالم گویند و ‘استاد’ 
خطاب کنند. 8 اّما شما ‘استاد’ خوانده مشوید، زیرا تنها یک 
استاد دارید، و همۀ شــما برادرید. 9 هیچ کس را نیز بر روی 
زمین ‘پدر’ مخوانید، زیرا تنها یک پدر دارید که در آســمان 
است. 1۰ و نیز ‘معلم’ خوانده مشوید، زیرا فقط یک معلم دارید 
که مسیح اســت. 11 آن که در میان شما از همه بزرگتر است، 
خدمتگزار شما خواهد بود. 1۲ زیرا هر که خود را بزرگ سازد، 
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پست خواهد شد و هر که خویشتن را فروتن سازد، سرافراز 
خواهد گردید.

1۳ »وای بر شما ای علمای دین و َفریسیان ریاکار! شما دِر 

پادشاهی آســمان را به روی مردم می بندید؛ نه خود داخل 
می شوید و نه می گذارید کسانی که در راهند، داخل شوند.

]1۴ »وای بر شما ای علمای دین و َفریسیان ریاکار! شما از 
سویی خانۀ بیوه زنان را غارت می کنید و از دیگر سو، برای 
تظاهر، دعای خود را طول می دهید. از همین رو، مکافاتتان 

بسی سخت تر خواهد بود.[
15 »وای بر شما ای علمای دین و َفریسیان ریاکار! شما دریا و 

خشکی را درمی نوردید تا یک نفر را به دین خود بیاورید و وقتی 
چنین کردید، او را دو چندان بدتر از خود، فرزند جهنم می سازید.

16 »وای بر شما ای راهنمایان کور که می گویید: “اگر کسی به 

معبد سوگند خوَرد باکی نیست، اّما اگر به طالی معبد سوگند 
خوَرد، باید به سوگند خود وفا کند.” 17 ای نابخرداِن کور! کدام 
برتر است؟ طال یا معبدی که طال را تقدیس می کند؟ 18 و نیز 
می گویید: “اگر کسی به مذبح سوگند خوَرد، باکی نیست، اّما 
اگر به هدیه ای که بر آن گذاشته می شود سوگند خوَرد، باید به 
سوگند خود وفا کند.” 19 ای کوران! کدام برتر است؟ هدیه یا 
مذبحی که هدیه را تقدیس می کند؟ ۲۰ پس، کسی که به مذبح 
سوگند می خورد، همانا به مذبح و هرآنچه بر آن است سوگند 
خورده است. ۲1 و هر که به معبد سوگند می خورد، به معبد و 
به آن که در آن ساکن است سوگند خورده است. ۲۲ و هر که 
به آسمان ســوگند می خورد، به تخت خدا و به آن که بر آن 

نشسته است سوگند خورده است.
۲۳ »وای بر شما ای علمای دین و َفریسیان ریاکار! شما از 

نعناع و ِشوید و زیره ده یک می دهید، اّما احکام مهمتِر شریعت 
را که همانا عدالت و رحمت و امانت است، نادیده می گیرید. 
اینها را می بایســت به جای می آوردید و آنها را نیز فراموش 
نمی کردید. ۲۴ ای راهنمایان کور! شما پشه را صافی می کنید، 

اّما شتر را فرو می بلعید!
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۲5 »وای بر شــما ای علمای دین و َفریسیان ریاکار! شما 

بیرون پیاله و بشــقاب را پاک می کنید، اّما درون آن مملو از 
طمع و ناپرهیزی است. ۲6 ای َفریسی کور، نخست درون پیاله 

و بشقاب را پاک کن که بیرونش نیز پاک خواهد شد.
۲7 »وای بر شــما ای علمای دین و َفریسیان ریاکار! شما 

همچون گورهایی هستید سفیدکاری شده که از بیرون زیبا به 
نظر می رسند، اّما درون آنها ُپر است از استخوانهای مردگان و 
انواع نجاسات! ۲8 به همین سان، شما نیز خود را به مردم پارسا 

می نمایید، اّما در باطن مملو از ریاکاری و شرارتید.
۲9 »وای بر شما ای علمای دین و َفریسیان ریاکار! شما برای 

پیامبران مقبره می سازید و آرامگاه پارسایان را می آرایید ۳۰ و 
می گویید: “اگر در روزگار پدران خود بودیم، هرگز در کشتن 
پیامبران با ایشان شریک نمی شدیم.” ۳1 بدین سان، بر ضد خود 
شــهادت می دهید که فرزنداِن قاتالِن پیامبرانید. ۳۲ حال که 
چنین است، پس آنچه را پدرانتان آغاز کردند، شما به کمال 
رسانید! ۳۳ ای ماران! ای افعی زادگان! چگونه از مجازات جهنم 
خواهید گریخت؟ ۳۴ چرا که من انبیا و حکیمان و علما نزد شما 
می فرستم و شما برخی را خواهید کشت و بر صلیب خواهید 
کشــید، و برخی را در کنیسه های خود تازیانه خواهید زد و 
شهر به شهر تعقیب خواهید کرد. ۳5 پس، همۀ خون پارسایان 
که بر زمین ریخته شده است، از خون هابیِل پارسا گرفته تا 
خون زکریا بن َبَرخیا، که او را بین محرابگاه و مذبح کشتید، 
بر گردن شما خواهد بود. ۳6 آمین، به شما می گویم، همۀ اینها 

دامنگیر این نسل خواهد شد.
۳7 »ای اورشــلیم، ای اورشــلیم، ای قاتــِل پیامبــران و 

سنگسارکنندۀ رســوالنی که نزد تو فرستاده می شوند! چند 
بار خواســتم همچون مرغی که جوجه هایش را زیر بالهای 
خویش جمع می کند، فرزندان تو را گِرد آورم، اّما نخواستی! 
۳8 اینک خانۀ شما به خودتان ویران واگذاشته می شود. ۳9 زیرا 

به شما می گویم که از این پس مرا نخواهید دید تا روزی که 
بگویید: “مبارک است آن که به نام خداوند می آید.”«
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 24 :3 یا: “نظام کنونی جهان”.

نشانه های پایان عصر حاضر

 هنگامی که عیســی معبد را ترک گفته، به راه خود 24 
می رفت، شــاگردانش نزدش آمدند تا نظر او را به 
بناهای معبد جلب کنند. ۲ عیسی به آنان گفت: »همۀ اینها را 
می بینید؟ آمین، به شما می گویم، سنگی بر سنگ دیگر باقی 

نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت.«
۳ وقتی عیسی بر کوه زیتون نشســته بود، شاگردانش در 

خلوت نزد او آمده، گفتند: »به مــا بگو این وقایع ِکی روی 
خواهد داد و نشــانۀ آمدن تو و پایان این عصر * چیست؟« 
۴ عیسی پاســخ داد: »به هوش باشید تا کسی گمراهتان نکند. 

5 زیرا بســیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت، “من 

مسیح هستم،” و بســیاری را گمراه خواهند کرد. 6 همچنین 
دربارۀ جنگها خواهید شنید و خبر جنگها به گوشتان خواهد 
رسید. اّما مشوش مشــوید، زیرا چنین وقایعی می باید رخ 
دهد، ولی هنوز پایان فرا نرسیده. 7 نیز قومی بر قوم دیگر و 
حکومتی بر حکومت دیگر بر خواهند خاست. و قحطیها و 
زلزله ها در جایهای گوناگون خواهد آمد. 8 اّما همۀ اینها تنها 

آغاز درد زایمان است.
9 »در آن زمان شما را تسلیم خواهند کرد تا آزار بسیار بینید، 

و شما را خواهند کشت. همۀ قومها به خاطر نام من از شما 
نفرت خواهند داشت. 1۰ در آن روزها بسیاری از ایمان خود 
بازگشته، به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر 
خواهند شد. 11 پیامبران دروغیِن زیادی برخاسته، بسیاری را 
گمراه خواهند کرد. 1۲ در نتیجۀ افزونی شرارت، محبت بسیاری 
به سردی خواهد گرایید. 1۳ اّما هر که تا به پایان پایدار بماند، 
نجات خواهد یافت. 1۴ و این بشــارت پادشاهی در سرتاسر 
جهان اعالم خواهد شد تا شــهادتی برای همۀ قومها باشد. 

آنگاه پایان فرا خواهد رسید.
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15 »پس چون آنچه را دانیال نبی ‘مکروِه ویرانگر’ نامیده 

در مکان مقّدس بر پــا بینید-خواننده دّقت کند - 16 آنگاه 
هر که در یهودیه باشد، به کوهها بگریزد؛ 17 و هر که بر بام 
خانه باشد، برای برداشتن چیزی، فرود نیاید؛ 18 و هر که در 
مزرعه باشــد، برای برگرفتن قبای خود به خانه بازنگردد. 
19 وای بر زنان آبستن و مادران شیرده در آن روزها! ۲۰ دعا 

کنید که فرار شما در زمستان یا در روز َشّبات نباشد. ۲1 زیرا 
در آن زمــان چنان مصیبت عظیمــی روی خواهد داد که 
مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده، و هرگز نیز روی 
نخواهد داد. ۲۲ اگر آن روزها کوتاه نمی شد، هیچ بشری جان 
 ســالم به در نمی برد. اّما به خاطر برگزیدگان کوتاه خواهد 

شد.
۲۳ »در آن زمان، اگر کســی به شما گوید، “ببینید، مسیح 

اینجاست!” یا “مسیح آنجاست!” باور مکنید. ۲۴ زیرا مسیحان 
کاذب و پیامبران دروغین برخاسته، آیات و معجزات عظیم 
به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد، حتی برگزیدگان 
را گمراه کنند. ۲5 ببینید، پیشــاپیش به شما گفتم. ۲6 بنابراین 
اگر به شما بگویند، “او در بیابان است،” به آنجا نروید؛ و 
اگر بگویند، “در اندرونی خانه است،” باور مکنید. ۲7 زیرا 
همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید می آید و نورش تا 
به غرب می رسد، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. 

۲8 هر جا الشه ای باشد، الشخوران در آنجا گرد می آیند.

۲9 »بالفاصله، پس از مصیبِت آن روزها

»“خورشید تاریک خواهد شد
و ماه دیگر نور نخواهد افشاند؛

ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت،
و نیروهای آسمان به لرزه در  خواهند آمد.”

۳۰ آنگاه نشانۀ پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همۀ 

طوایف جهان بر ســینۀ خود خواهند زد، و پســر انسان را 
خواهند دید که با قدرت و جالل عظیم بر ابرهای آســمان 
می آید. ۳1 او فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور خواهد فرستاد 
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 24 :31 در اصل یونانی: “از چهار باد”.
 24 :33 یا “پایان”.

 24 :34 یا: “این قوم”.

و آنها برگزیدگان او را از چهار گوشــۀ جهان، * از یک کران 
آسمان تا به کران دیگر، گرد هم خواهند آورد.

۳۲ »حال، از درخت انجیر این درس را فرا گیرید: به محض 

اینکه شاخه های آن جوانه زده برگ می دهد، درمی یابید که 
تابستان نزدیک است. ۳۳ به همین سان، هر گاه این چیزها را 
ببینید، درمی یابید که او * نزدیک، بلکه بر در اســت. ۳۴ آمین، 
به شــما می گویم، تا این همه روی ندهد، این نسل * از میان 
نخواهد رفت. ۳5 آسمان و زمین زایل خواهد شد، اّما سخنان 

من هرگز زوال نخواهد پذیرفت.

انتظار برای بازگشت مسیح
۳6 »هیچ کس آن روز و ساعت را نمی داند جز پدر؛ حتی فرشتگان 

آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند. ۳7 زمان ظهور پسر انسان مانند 
روزگار نوح خواهد بود. ۳8 در روزهای پیش از توفان، قبل از اینکه 
نوح به کشتی درآید، مردم می خوردند و می نوشیدند و زن می گرفتند 
و شوهر می کردند ۳9 و نمی دانستند چه در پیش است. تا اینکه توفان 
آمد و همه را با خود برد. ظهور پسر انسان نیز همین گونه خواهد 
بــود. ۴۰ از دو مرد که در مزرعه هســتند، یکی برگرفته و دیگری 
واگذاشته خواهد شــد. ۴1 و از دو زن که با هم دستاس می کنند، 
یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد. ۴۲ پس بیدار باشید، 
زیرا نمی دانید سروِر شما چه روزی خواهد آمد. ۴۳ این را بدانید که 
اگر صاحبخانه می دانست دزد در چه پاسی از شب می آید، بیدار 
می ماند و نمی گذاشت به خانه اش دستبرد زنند. ۴۴ پس شما نیز آماده 
باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظارش را ندارید.

۴5 »پس آن غالم امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی 

خانوادۀ خود گماشته باشــد تا خوراک آنان را به موقع بدهد؟ 
۴6 خوشا به حال آن غالم که چون اربابش بازگردد، او را مشغول 
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این کار ببیند. ۴7 آمین، به شما می گویم، که او را بر همۀ مایملک 
خود خواهد گماشــت. ۴8 اّما اگر آن غالم، شریر باشد و با خود 
بیندیشد که “اربابم تأخیر کرده است،” ۴9 و به آزار همکاران خود 
بپردازد و با میگساران مشغول خوردن و نوشیدن شود، 5۰ آنگاه 
اربابش در روزی که انتظار ندارد و در ساعتی که از آن آگاه نیست 
خواهد آمد 51 و او را از میان دو پــاره کرده، در جایگاه ریاکاران 
خواهد افکند، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود.

َمَثل ده باکره

 25 

 »در آن روز، پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد 
بود که چراغهای خود را برداشــته، به استقبال داماد 
بیرون رفتند. ۲ پنج تن از آنان دانــا و پنج تن دیگر نادان بودند. 
۳ باکره های نادان چراغهای خود را برداشتند، اّما روغن با خود 

نبردند. ۴ ولی دانایان، با چراغهای خود ظرفهای پر از روغن نیز 
بردند. 5 چون آمدن داماد به درازا کشــید، چشمان همه سنگین 
شده، به خواب رفتند. 6 در نیمه های شب، صدای بلندی به گوش 
رسید که می گفت: “داماد می آید! به پیشواز او بروید!” 7 آنگاه همۀ 
باکره ها بیدار شدند و چراغهای خود را آماده کردند. 8 نادانان به 
دانایان گفتند: “قدری از روغن خود به ما بدهید، چون چراغهای 
ما رو به خاموشی است.” 9 اّما دانایان پاسخ دادند: “نخواهیم داد، 
زیرا روغن برای همۀ ما کافی نخواهد بود. بروید و از فروشندگان 
برای خود بخرید.” 1۰ اّما هنگامی که آنان برای خرید روغن رفته 
بودند، داماد سر رسید و باکره هایی که آماده بودند، با او به ضیافت 
عروسی درآمدند و در بسته شد. 11 پس از آن، باکره های دیگر نیز 
رسیدند و گفتند: “سرور ما، سرور ما، در بر ما بگشا!” 1۲ اّما او به 
آنها گفت: “آمین، به شما می گویم، من شما را نمی شناسم.” 1۳ پس 

بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید.

َمَثل قنطارها
1۴ »همچنین پادشاهی آسمان مانند مردی خواهد بود که قصد 

سفر داشت. او خادمان خود را فرا خواند و اموال خویش به 

  78 َمّتی 24 :47 – 25 :14 



 

 25 :15 یک “قنطار” ارزشی معادل 6۰۰۰ دینار داشت که تقریبًا نزدیک به 
دستمزد ۲۰ سال یک کارگر ساده بود؛ همچنین در بقیۀ باب.

آنان سپرد؛ 15 به فراخور قابلیت هر خادم، به یکی پنج قنطار * 
داد، به یکی دو و به دیگری یک قنطار. آنگاه راهی سفر شد. 
16 مردی کــه پنج قنطار گرفته بود، بی درنگ با آن به تجارت 

پرداخت و پنج قنطار دیگر سود کرد. 17 بر همین منوال، آن 
که دو قنطار داشت، دو قنطار دیگر نیز به دست آورد. 18 اّما 
آن که یک قنطار گرفته بود، رفت و زمین را َکند و پول ارباب 

خود را پنهان کرد.
19 »پس از زمانی دراز، ارباب آن خادمان بازگشت و از آنان 

حساب خواست. ۲۰ مردی که پنج قنطار دریافت کرده بود، 
پنج قنطار دیگر را نیز با خود آورد و گفت: “ســرورا، به من 
پنج قنطار سپردی، این هم پنج قنطار دیگر که سود کرده ام.” 
۲1 ســرورش پاســخ داد: “آفرین، ای خادم نیکو و امین! در 

چیزهای کم امین بودی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم 
گماشت. بیا و در شادی ارباب خود شریک شو!” ۲۲ خادمی 
که دو قنطار گرفته بود نیز پیش آمد و گفت: “به من دو قنطار 
سپردی، این هم دو قنطار دیگر که سود کرده ام.” ۲۳ سرورش 
پاســخ داد: “آفرین، ای خادم نیکو و امین! در چیزهای کم 
امین بودی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. بیا 
و در شادی ارباب خود شریک شو!” ۲۴ آنگاه خادمی که یک 
قنطار گرفته بود، نزدیک آمد و گفت: “چون می دانستم مردی 
تندخو هستی، از جایی که نکاشته ای می ِدَروی و از جایی که 
نپاشیده ای جمع می کنی، ۲5 پس ترسیدم و پول تو را در زمین 
پنهان کردم. این هم پول تو!” ۲6 اما سرورش پاسخ داد: “ای 
خادم بدکاره و تنبل! تو که می دانستی از جایی که نکاشته ام، 
می ِدَرَوم و از جایی که نپاشــیده ام، جمع می کنم، ۲7 پس چرا 
پول مرا به صّرافان ندادی تا چون از ســفر بازگردم آن را با 
سود پس گیرم؟ ۲8 آن قنطار را از او بگیرید و به آن که ده قنطار 
دارد بدهید. ۲9 زیرا به هر که دارد، بیشــتر داده خواهد شد تا 
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به فراوانی داشته باشد؛ اّما آن که ندارد، همان که دارد نیز از 
او گرفته خواهد شد. ۳۰ این خادم بی فایده را به تاریکِی بیرون 

افکنید، جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود.”

روز داوری
۳1 »هنگامی که پسر انسان با شکوه و جالل خود به همراه همۀ 

فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست ۳۲ و همۀ 
قومها در برابر او حاضر خواهند شــد و او همچون شبانی که 
گوسفندها را از بزها جدا می کند، مردمان را به دو گروه تقسیم 
خواهد کرد؛ ۳۳ گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت 
چپ خود قرار خواهد داد. ۳۴ سپس به آنان که در سمت راست 
او هستند خواهد گفت: “بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و 
پادشاهی ای را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده 
شده بود. ۳5 زیرا گرسنه بودم، به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به 
من آب دادید؛ غریب بودم، به من جا دادید. ۳6 عریان بودم، مرا 
پوشانیدید؛ مریض بودم، عیادتم کردید؛ در زندان بودم، به دیدارم 
آمدید.” ۳7 آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: “سرور ما، ِکی تو را 
گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب 
دادیم؟ ۳8 ِکی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان، و 
تو را پوشــانیدیم؟ ۳9 ِکی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به 
دیدارت آمدیم؟” ۴۰ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: “آمین، به شما 
می گویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در 
واقع برای من کردید.” ۴1 آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند 
خواهد گفت: “ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی 
روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است، ۴۲ زیرا گرسنه 
بودم، خوراکم ندادید؛ تشــنه بودم، آبم ندادید؛ ۴۳ غریب بودم، 
جایم ندادید؛ عریان بودم، مرا نپوشانیدید؛ مریض و زندانی بودم، 
به دیدارم نیامدید.” ۴۴ آنان پاسخ خواهند داد: “سرور ما، کی تو 
را گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم 
و خدمتت نکردیم؟” ۴5 در جواب خواهد گفت: “آمین، به شما 
می گویم، آنچه برای یکی از این کوچکترینها نکردید، در واقع 
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 26 :13 “انجیل” به معنی بشارت و خبرخوش است.

برای من نکردید.” ۴6 پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند 
شد، اّما پارسایان به حیات جاودان.«

توطئۀ قتل عیسی

 چون عیسی همۀ این سخنان را به پایان رسانید، به 26 
شاگردان خود گفت: ۲ »می دانید که دو روز دیگر، 
عید پَِسخ فرا می رسد و پسر انسان را تسلیم خواهند کرد تا 

بر صلیب شود.«
۳ پس ســران کاهنان و مشایخ قوم در کاخ کاهن اعظم که 

قیافا نام داشت، گرد آمدند ۴ و شور کردند که چگونه با حیله، 
عیسی را دستگیر کنند و به قتل رسانند. 5 ولی می گفتند: »نه 

در ایام عید، مبادا مردم شورش کنند.«

تدهین عیسی در بِیت َعنْیا
6 در آن هنگام که عیسی در بِیت َعنْیا در خانۀ َشمعون جذامی 

بود، 7 زنی با ظرفی مرمرین از عطر بســیار گرانبها نزد او آمد و 
هنگامی که عیسی بر سر سفره نشســته بود، عطر را بر سر او 
ریخت. 8 شاگردان چون این را دیدند به خشم آمده، گفتند: 9 »این 
اِسراف برای چیست؟ این عطر را می شد به بهایی گران فروخت 
و بهایش را به فقرا داد.« 1۰ عیسی متوجه شده، گفت: »چرا این زن 
را می رنجانید؟ او کاری نیکو در حق من کرده است. 11 فقیران را 
همیشه با خود دارید، اّما مرا همیشه نخواهید داشت. 1۲ این زن با 
ریختن این عطر بر بدن من، در واقع مرا برای تدفین آماده کرده 
است. 1۳ براستی به شما می گویم، در تمام جهان، هر جا که این 
انجیل * موعظه شود، کار این زن نیز به یاد او بازگو خواهد شد.«

خیانت یهودا
1۴ آنگاه یهودای َاسَخریوطی که یکی از دوازده شاگرد بود، 

نزد سران کاهنان رفت 15 و گفت: »به من چه خواهید داد اگر 
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 26 :17 در متن یونانی این آیه، واژۀ “شام” وجود ندارد، و برای توضیح 
افزوده شده است.

عیسی را به شما تسلیم کنم؟« پس آنان سی سکۀ نقره به وی 
پرداخت کردنــد. 16 از آن هنگام، یهودا در پی فرصت بود تا 

عیسی را تسلیم کند.

شام آخر
17 در نخستین روز عید َفطیر، شاگردان نزد عیسی آمدند و 

* را 
پرسیدند: »کجا می خواهی برایت تدارک ببینیم تا شام پَِسخ 

بخوری؟« 18 او به آنان گفت که به شهر، نزد فالن شخص بروند 
و به او بگویند: »استاد می گوید: “وقت من نزدیک شده است. 
می خواهم پَِسخ را در خانۀ تو با شاگردانم نگاه دارم.” « 19 شاگردان 
همان گونه که عیسی گفته بود، کردند و پَِسخ را تدارک دیدند.

۲۰ شب فرا رسید و عیســی با دوازده شاگرد خود بر سر 

سفره نشست. ۲1 در حین صرف شام، عیسی گفت: »آمین، به 
شما می گویم، یکی از شــما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.« 
۲۲ شاگردان بسیار غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او 

پرسیدند: »من که آن کس نیســتم، سرورم؟« ۲۳ عیسی پاسخ 
داد: »آن که دست خود را با من در کاسه فرو می برد، همان 
مرا تسلیم خواهد کرد. ۲۴ پسر انسان همان گونه که دربارۀ او 
نوشته شده، خواهد رفت، اّما وای بر آن کس که پسر انسان را 
تسلیم دشمن می کند. بهتر آن می بود که هرگز زاده نمی شد.« 
۲5 آنگاه یهودا، تسلیم کنندۀ وی، در پاسخ گفت: »استاد، آیا من 

آنم؟« عیسی پاسخ داد: »تو خود گفتی!«
۲6 چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت 

و پس از شــکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: 
»بگیرید، بخورید؛ این است بدن من.« ۲7 سپس جام را برگرفت 
و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: »همۀ شما 
از این بنوشــید. ۲8 این است خون من برای عهد ]جدید[ که 
به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. ۲9 به 
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 26 :41 یا “وسوسه”.

شما می گویم که از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا 
روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود، تازه بنوشم.«

۳۰ آنگاه پس از خواندن ســرودی، به سمت کوه زیتون به 

راه افتادند.

پیشگویی انکار پطرس
۳1 آنگاه عیسی به آنان گفت: »امشب همۀ شما به سبب من 

خواهید لغزید. زیرا نوشته شده،
»“شبان را خواهم زد

و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد.”
۳۲ اّما پس از آنکه زنده شدم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت.« 

۳۳ پطرس در پاســخ گفت: »حتی اگر همه به سبب تو بلغزند، 

من هرگز نخواهم لغزید.« ۳۴ عیســی به وی گفت: »آمین، به تو 
می گویم که همین امشــب، پیش از بانگ خروس، سه بار مرا 
انکار خواهی کرد!« ۳5 اّما پطرس گفت: »حتی اگر الزم باشد با 
تو بمیرم، انکارت نخواهم کرد.« سایر شاگردان نیز چنین گفتند.

باغ ِجْتسیمانی
۳6 آنگاه عیسی با شــاگردان خود به مکانی به نام ِجْتسیمانی 

رفت و به ایشان گفت: »در اینجا بنشینید تا من به آنجا رفته، دعا 
کنم.« ۳7 سپس پطرس و دو پسر ِزبِدی را با خود برد و اندوهگین 
و مضطرب شده، ۳8 بدیشان گفت: »از فرط اندوه، به حال مرگ 
افتاده ام. در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.« ۳9 سپس قدری پیش 
رفته به روْی بر خاک افتاد و دعا کرد: »ای پدر من، اگر ممکن 
است این جام از من بگذرد، اّما نه به خواست من، بلکه به ارادۀ 
تو.« ۴۰ آنگاه نزد شــاگردان خود بازگشت و آنها را خفته یافت. 
پس به پطرس گفت: »آیا نمی توانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ 
۴1 بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش * نیفتید. روح مشتاق است، 

اّما جسم ناتوان.« ۴۲ پس بار دیگر رفت و دعا کرد: »ای پدر من، 
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 26 :45 یا: »خواب و استراحت را برای بعد بگذارید«.
 26 :50 یا: »برای چه آمده ای؟«.

اگر ممکن نیست این جاْم نیاشــامیده از من بگذرد، پس آنچه 
ارادۀ توست انجام شــود.« ۴۳ چون بازگشت، ایشان را همچنان 
در خواب یافت، زیرا چشمانشان سنگین شده بود. ۴۴ پس یک 
بار دیگر ایشان را به حال خود گذاشت و رفت و برای سّومین 
بار همان دعا را تکرار کرد. ۴5 سپس نزد شاگردان آمد و بدیشان 
* اکنون ساعت 

گفت: »آیا هنوز در خوابید و استراحت می کنید؟ 
مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم 
می شود. ۴6 برخیزید، برویم. اینک تسلیم کنندۀ من از راه می رسد.«

گرفتار شدن عیسی
۴7 عیسی هنوز سخن می گفت که یهودا، یکی از آن دوازده 

تن، همراه با گروه بزرگی مسّلح به چماق و شمشیر، از سوی 
سران کاهنان و مشایخ قوم، از راه رسیدند. ۴8 تسلیم کنندۀ او به 
همراهان خود عالمتی داده و گفته بود: »آن کس را که ببوسم، 
همان است؛ او را بگیرید.« ۴9 پس بی درنگ به عیسی نزدیک 
شد و گفت: »سالم، اســتاد!« و او را بوسید. 5۰ عیسی به وی 
* آنگاه آن افراد پیش 

گفت: »ای رفیق، کار خود را انجام بده.« 
آمده، بر سر عیســی ریختند و او را گرفتار کردند. 51 در این 
هنگام، یکی از همراهان عیسی دست به شمشیر برده، آن را 
برکشید و ضربه ای به خدمتکار کاهن اعظم زد و گوشش را 
برید. 5۲ اّما عیسی به او فرمود: »شمشیر خود در نیام کن؛ زیرا 
هر که شمشیر ِکشد، به شمشیر نیز کشــته شود. 5۳ آیا گمان 
می کنی نمی توانم هم اکنون از پدر خود بخواهم که بیش از 
دوازده فوج فرشته به یاری ام فرســتد؟ 5۴ اّما در آن صورت 
پیشــگوییهای کتب مقّدس چگونه تحقق خواهد یافت که 
می گوید این وقایع باید رخ دهد؟« 55 در آن وقت، خطاب به 
آن جماعت گفت: »مگر من راهزنم که با چماق و شمشــیر 
به گرفتنم آمده اید؟ من هر روز در معبد می نشســتم و تعلیم 
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می دادم و مرا نگرفتید. 56 اّما این همه رخ داد تا پیشگوییهای 
پیامبران تحقق یابد.« آنگاه همۀ شاگردان ترکش کرده، گریختند.

محاکمه در حضور شورای یهود
57 آنها که عیسی را گرفتار کرده بودند، او را نزد قیافا، کاهن 

اعظم بردند. در آنجا علمای دین و مشــایخ جمع بودند. 58 اّما 
پطرس دورادور از پی عیسی رفت تا به حیاط خانۀ کاهن اعظم 
رسید. پس داخل شد و با نگهبانان بنشست تا سرانجاِم کار را 
ببیند. 59 سران کاهنان و تمامی اهل شورا در پی یافتن شهادت 
دروغ علیه عیسی بودند تا او را بکشند؛ 6۰ اّما هرچند شاهدان 
دروغین بسیاری پیش آمدند، چنین چیزی یافت نشد. سرانجام 
دو نفر پیش آمده 61 گفتند: »این مرد گفته است، “من می توانم 
معبد خدا را ویران کنم و ظرف ســه روز آن را از نو بسازم.” « 
6۲ آنگاه کاهن اعظم برخاست و خطاب به عیسی گفت: »هیچ 

پاسخ نمی گویی؟ این چیست که علیه تو شهادت می دهند؟« 
6۳ اّما عیسی همچنان خاموش ماند. کاهن اعظم به او گفت: »به 

خدای زنده سوگندت می دهم که به ما بگویی آیا تو مسیح، پسر 
6۴ عیسی پاسخ داد: »تو خود چنین می گویی! و  خدا هستی؟« 
به شما می گویم که از این پس پسر انسان را خواهید دید که به 
دست راست قدرت نشسته، بر ابرهای آسمان می آید.« 65 آنگاه 
کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: »کفر گفت! دیگر 
چه نیاز به شاهد است؟ حال که کفر او را شنیدید، 66 حکم شما 
چیست؟« در پاسخ گفتند: »سزایش مرگ اســت!« 67 آنگاه بر 
صورت عیسی آِب دهان انداخته، او را زدند. بعضی نیز به او سیلی 
زده، 68 می گفتند: »ای مسیح، نبّوت کن و بگو چه کسی تو را زد؟«

انکار پطرس
69 و اّما پطرس بیرون خانه، در حیاط نشسته بود که خادمه ای 

نزد او آمد و گفت: »تو هم با عیســای جلیلی بودی!« 7۰ اّما او 
در حضور همه انکار کرد و گفــت: »نمی دانم چه می گویی!« 
71 سپس به سوی سرسرای خانه رفت. در آنجا خادمه ای دیگر 
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او را دید و به حاضرین گفت: »این مرد نیز با عیسای ناصری 
بــود!« 7۲ پطرس این بار نیز انکار کرده، قســم خورد که »من 
این مرد را نمی شناسم.« 7۳ اندکی بعد، جمعی که آنجا ایستاده 
بودند، پیش آمدند و به پطرس گفتند: »شکی نیست که تو هم 
یکی از آنها هستی! از لهجه ات پیداست!« 7۴ آنگاه پطرس لعن 
کردن آغاز کرد و قسم خورده، گفت: »این مرد را نمی شناسم!« 
همان دم خروس بانگ زد. 75 آنگاه پطرس سخنان عیسی را به 
یاد آورد که گفته بود: »پیش از بانگ خروس، سه بار مرا انکار 

خواهی کرد!« پس بیرون رفت و به تلخی بگریست.

خودکشی یهودا

 27 

 صبح زود، همۀ سران کاهنان و مشایخ گرد آمده، 
با هم شور کردند که عیسی را بکشند. ۲ پس او را 

دست بسته بردند و به پیالُتِس والی تحویل دادند.
۳ چون یهودا، تسلیم کنندۀ او، دید که عیسی را محکوم کرده اند، 

از کردۀ خود پشیمان شد و سی سکۀ نقره را به سران کاهنان و 
مشــایخ بازگردانید و گفت: ۴ »گناه کردم و باعث ریختن خون 
بی گناهی شدم.« اّما آنان پاســخ دادند: »ما را چه؟ خود دانی!« 
5 آنگاه یهودا ســکه ها را در معبد بر زمین ریخت و بیرون رفته، 

خود را حلق آویز کرد. 6 ســران کاهنان سکه ها را از زمین جمع 
کرده، گفتند: »ریختن این ســکه ها در خزانۀ معبد جایز نیست، 
زیرا خونبهاست.« 7 پس از مشورت، با آن پول مزرعۀ کوزه گر را 
خریدند تا آن را گورستان غریبان سازند. 8 از این رو آن مکان تا 
به امروز به ‘مزرعۀ خون’ معروف است. 9 بدین سان، پیشگویی 
اِرمیای نبی به حقیقت پیوست که گفته بود: »آنان سی سکۀ نقره را 
برداشتند، یعنی قیمتی را که بنی اسرائیل بر او نهادند، 1۰ و آن را به 
جهت مزرعۀ کوزه گر دادند، چنانکه خداوند به من امر فرموده بود.«

محاکمه در حضور پیالُتس
11 اّما عیسی در حضور والی ایستاد. والی از او پرسید: »آیا 

تو پادشاه یهودی؟« عیسی پاســخ داد: »تو می گویی!« 1۲ اّما 
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هنگامی که سران کاهنان و مشایخ اتهاماتی بر او وارد کردند، 
هیچ پاســخ نگفت. 1۳ پس پیالُتس از او پرسید: »نمی شنوی 
چقدر چیزها علیه تو شهادت می دهند؟« 1۴ اّما عیسی حتی به 
یک اتهام هم پاسخ نداد، آن گونه که والی بسیار متعجب شد.

15 والی را رسم بر این بود که هنگام عید یک زندانی را به 

انتخاب مردم آزاد سازد. 16 در آن زمان زندانی معروفی به نام 
باراباس در حبس بــود. 17 پس هنگامی که مردم گرد آمدند، 
پیالُتس از آنها پرسید: »چه کسی را می خواهید برایتان آزاد 
کنم، باراباس را یا عیسای معروف به مسیح را؟« 18 این را از آن 
رو گفت که می دانست عیسی را از حسد به او تسلیم کرده اند. 
19 هنگامی که پیالُتس بر مسند داوری نشسته بود، همسرش 

پیغامی برای او فرستاد، بدین مضمون که: »تو را با این مرد 
بی گناه کاری نباشد، زیرا امروز خوابی دربارۀ او دیدم که مرا 
بسیار رنج داد.« ۲۰ اّما سران کاهنان و مشایخ، قوم را ترغیب 
کردند تا آزادی باراباس و مرگ عیســی را بخواهند. ۲1 پس 
چون والی پرسید: »کدام یک از این دو را برایتان آزاد کنم؟« 
پاسخ دادند: »باراباس را.« ۲۲ پیالُتس پرسید: »پس با عیسای 
معروف به مسیح چه کنم؟« همگی گفتند: »بر صلیبش کن!« 
۲۳ پیالُتس پرسید: »چرا؟ چه بدی کرده است؟« اّما آنها بلندتر 

فریاد برآوردند: »بر صلیبش کن!«
۲۴ چون پیالُتس دید که کوشــش بیهوده است و حتی بیم 

شورش می رود، آب خواست و دستهای خود را در برابر مردم 
شست و گفت: »من از خون این مرد َبری هستم. خود دانید!« 
۲5 مردم همه در پاسخ گفتند: »خون او بر گردن ما و فرزندان 

ما باد!« ۲6 آنگاه پیالُتس، باراباس را برایشان آزاد کرد و عیسی 
را تازیانه زده، سپرد تا بر صلیبش ِکشند.

استهزای عیسی
۲7 سربازاِن پیالُتس، عیسی را به صحن کاِخ والی بردند و 

همۀ گروه سربازان گرد او جمع شدند. ۲8 آنان عیسی را عریان 
کرده، خرقه ای ارغوانی بر او پوشاندند ۲9 و تاجی از خار بافتند 
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و بر سرش نهادند و چوبی به دست راست او دادند. آنگاه در 
برابرش زانو زده، استهزاکنان می گفتند: »درود بر پادشاه یهود!« 
۳۰ و بر او آِب دهان انداخته، چوب را از دستش می گرفتند و 

بر ســرش می زدند. ۳1 پس از آنکه او را استهزا کردند، خرقه 
از تنش به در آورده، جامۀ خودش را بر او پوشاندند. سپس 

وی را بیرون بردند تا بر صلیبش ِکشند.

بر صلیب شدن عیسی
۳۲ هنگامی که بیرون می رفتنــد، به مردی از اهالی قیَروان 

به نام َشــمعون برخوردند و او را واداشتند صلیب عیسی را 
حمل کند. ۳۳ چون به مکانی به نام ُجلُجتا، که به معنی مکان 
جمجمه است، رسیدند، ۳۴ به عیسی شراب آمیخته به زرداب * 
دادند. چون آن را چشید، نخواست بنوشد. ۳5 هنگامی که او را 
بر صلیب کشیدند، برای تقسیم جامه هایش، میان خود قرعه 
انداختند ۳6 و در آنجا به نگهبانِی او نشستند. ۳7 نیز، تقصیرنامه ای 
بدین عبارت بر لوحی نوشتند و آن را بر باالی سر او نصب 

کردند: »این است عیسی، پادشاه یهود.«
۳8 دو راهزن * نیز با وی بر صلیب شــدند، یکی در سمت 

راست و دیگری در سمت چپ او. ۳9 رهگذران سرهای خود را 
تکان داده، ناسزاگویان ۴۰ می گفتند: »ای تو که می خواستی معبد 
را ویران کنی و سه روزه آن را بازبسازی، خود را نجات ده! اگر 
پسر خدایی از صلیب فرود بیا!« ۴1 سران کاهنان و علمای دین 
و مشایخ نیز استهزایش کرده، می گفتند: ۴۲ »دیگران را نجات 
داد، اّما خود را نمی تواند نجات دهد! اگر پادشاه اسرائیل است، 
اکنون از صلیب پایین بیاید تا به او ایمان آوریم. ۴۳ او به خدا 
توکل دارد؛ پس اگر خدا دوستش می دارد، اکنون او را نجات 
دهد، زیرا ادعا می کرد پسر خداست!« ۴۴ آن دو راهزن نیز که با 
وی بر صلیب شده بودند، به همین سان به او اهانت می کردند.
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مرگ عیسی
۴5 از ساعت ششم تا نهم، * تاریکی تمامی آن سرزمین * را 

فرا گرفت. ۴6 نزدیک ساعت نهم، عیسی با صدای بلند فریاد 
برآورد: »ایلی، ایلی، َلّما َسَبْقَتنی؟« یعنی »ای خدای من، ای 
خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟« ۴7 برخی از حاضران چون این 
را شنیدند، گفتند: »ایلیا را می خواَند.« ۴8 یکی از آنان بی درنگ 
دوید و اسفنجی آورده، آن را از شراب ُترشیده پر کرد و بر سر 
چوبی نهاد و پیش دهان عیسی برد تا بنوشد. ۴9 اّما بقیه گفتند: 
»او را به حال خود واگذار تا ببینیم آیا ایلیا به نجاتش می آید؟« 
5۰ عیسی بار دیگر به بانگ بلند فریادی برآورد و روح خود را 

تسلیم نمود. 51 در همان دم، پردۀ معبد از باال تا پایین دو پاره 
شد. زمین لرزید و سنگها شکافته گردید. 5۲ قبرها گشوده شد 
و بدنهای بسیاری از مقدســین که آَرمیده بودند، برخاستند. 
5۳ آنها از قبرها به در آمدند و پس از رستاخیز عیسی، به شهر 

مقّدس رفتند و خود را به شمار بسیاری از مردم نمایان ساختند. 
5۴ چون فرماندۀ سربازان و نفراتش که مأمور نگهبانی از عیسی 

بودند، زمین لرزه و همۀ این رویدادها را مشاهده کردند، سخت 
هراسان شده، گفتند: »براستی او پسر خدا بود.«

55 بسیاری از زنان نیز در آنجا حضور داشتند و از دور نظاره 

می کردند. آنان از جلیل از پی عیسی روانه شده بودند تا او را 
خدمت کنند. 56 در میان آنها مریم َمجَدلّیه و مریم مادر یعقوب 

و یوسف، و نیز مادر پسران ِزبِدی بودند.

تدفین عیسی
57 هنگام غروب، مردی ثروتمند از اهالی راَمه، یوسف نام، 

که خوْد شاگرد عیسی شده بود، 58 نزد پیالُتس رفت و جسد 
عیسی را طلب کرد. پیالُتس دستور داد به وی بدهند. 59 یوسف 
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جسد را برداشته، در کتانی پاک پیچید 6۰ و در مقبره ای تازه که 
برای خود در صخره تراشیده بود، نهاد و سنگی بزرگ جلو 
دهانۀ مقبره غلتانید و رفت. 61 مریِم َمجَدلّیه و آن مریم دیگر 

در آنجا مقابل مقبره نشسته بودند.

نگهبانان مقبره
6۲ روز بعد، که پس از ‘روز تهیه’ بود، سران کاهنان و َفریسیان 

نزد پیالُتس گرد آمده، گفتند: 6۳ »سرورا! به یاد داریم که آن 
گمراه کننده وقتی زنده بود، می گفت، “پس از سه روز بر خواهم 
خاست.” 6۴ پس فرمان بده مقبره را تا روز سّوم نگهبانی کنند، 
مبادا شاگردان او آمده، جسد را بدزدند و به مردم بگویند که 
او از مردگان برخاســته است، که در آن صورت، این فریب 
آخر از فریب اّول بدتر خواهد بود.« 65 پیالُتس پاسخ داد: »شما 
خود نگهبانان دارید. بروید و آن را چنانکه صالح می دانید، 
حفاظت کنید.« 66 پس رفتند و سنگ مقبره را ُمهر و موم کردند 

و نگهبانانی در آنجا گماشتند تا از مقبره حفاظت کنند.

رستاخیز عیسی

 28 

 بعد از َشّبات، در سپیده دِم نخستین روز هفته، مریِم 
َمجَدلّیه و آن مریِم دیگر به دیدن مقبره رفتند. ۲ ناگاه 
زمین لرزه ای شدید رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل 
شد و به سوی مقبره رفت و ســنگ را از برابر آن به کناری 
غلتانید و بر آن بنشست. ۳ چهرۀ آن فرشته همچون برِق آسمان 
می درخشید و جامه اش چون برف، سفید بود. ۴ نگهبانان از 
هراِس دیدن او به لرزه افتاده، چون مردگان شــدند! 5 آنگاه 
فرشته به زنان گفت: »هراسان مباشید! می دانم که در جستجوی 
عیسای مصلوب هستید. 6 او اینجا نیست، زیرا همان گونه که 
فرموده بود، برخاسته است! بیایید و جایی را که او خوابیده 
بود، ببینید، 7 سپس بی درنگ بروید و به شاگردان او بگویید که 
“او از مردگان برخاسته است و پیش از شما به جلیل می رود و 
در آنجا او را خواهید دید.” اینک به شما گفتم!« 8 پس زنان با 
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هراسی آمیخته به شادِی عظیم، بی درنگ از مقبره روانه شدند 
و به سوی شاگردان شتافتند تا این واقعه را به آنان خبر دهند. 
9 ناگاه عیسی با ایشان روبه رو شد و گفت: »سالم بر شما باد!« 

زنان پیش آمدند و بر پایهای وی افتاده، او را پرستش کردند. 
1۰ آنگاه عیسی به ایشان فرمود: »مترسید! بروید و به برادرانم 

بگویید که به جلیل بروند. در آنجا مرا خواهند دید.«

گزارش نگهبانان
11 هنگامی که زنان در راه بودند، عده ای از نگهبانان به شهر 

رفته، همۀ وقایع را به سران کاهنان گزارش دادند. 1۲ آنها نیز 
پس از دیدار و مشورت با مشایخ، به سربازان پول زیادی داده، 
1۳ گفتند: »بگویید، “شاگرداِن او شبانه آمدند و هنگامی که ما 

در خواب بودیم، جسد او را دزدیدند.” 1۴ و اگر این خبر به 
گوش والی برسد، ما خوْد او را راضی خواهیم کرد تا برای 
شما مشکلی ایجاد نشود.« 15 پس آنها پول را گرفتند و طبق 
آنچه به آنها گفته شــده بود عمل کردند. و این داستان تا به 

امروز در میان یهودیان شایع است.

مأموریت بزرگ
16 آنگاه آن یازده شــاگرد به جلیل، بر کوهی که عیسی به 

ایشان فرموده بود، رفتند. 17 چون در آنجا عیسی را دیدند، او 
را پرستش کردند. اّما بعضی شک کردند. 18 آنگاه عیسی نزدیک 
آمد و به ایشــان فرمود: »تمامی قدرت در آسمان و بر زمین 
به من سپرده شده است. 19 پس بروید و همۀ قومها را شاگرد 
سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید 
۲۰ و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده ام، به جا 

آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر * با شما هستم!« 
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معرفی انجیل َمرُقس
انجیل َمرُقس از نظر حجم کوتاهترین انجیل است. این از 
آن سبب است که تعالیم مسیح را کمتر از سایر انجیلها نقل 
می کند. توجه مرقس بیشتر به کارها و معجزات عیسی است؛ 
او با توصیف اینها ثابت می کند که عیسی پسر خداست )1 :1؛ 
1۴ :61؛ 15 :۳9(. با ایــن حال، تمام مطالب این انجیل به جز 
یک مورد، در انجیل َمّتی و یا لوقا یافت می شود. اّما در تمام 
این موارد، شــرح واقعه در انجیل َمرُقس مفّصل تر و شامل 
جزئیات بیشتر اســت. از این رو، بسیاری از صاحبنظران بر 
این باورند که َمّتی و لوقا به هنگام نگارش اثر خود، انجیل 

َمرُقس را در نظر داشته اند.
شواهد موجود در این انجیل حاکی از آن است که َمرُقس 
انجیل خود را برای مسیحیان غیریهودی نگاشته است؛ برای 
مثال، او آداب و رسوم یهودیان را توضیح می دهد و نیز پس 
از به کار بردن کلمات آرامی، آنها را به یونانی ترجمه می کند.

َمرُقس با اســتفاده از واژه هایی نظیر ‘بی درنگ’ یا ‘در دم’، 
تحرک و پویایی خاصی در سبک نگارش خود به وجود آورده 
است. ماجراهای توّلد و کودکی عیسی در این انجیل نیامده 

است، و وقایع با ظهور یحیای تعمیددهنده آغاز می شود.

تقسیم بندی کّلی
1- آماده شدن عیسی برای رسالت خود )1 :1 -1۳(

۲- خدمات عیسی در جلیل )1 :1۴ تا 6 :۲9(
۳- کناره گیری عیسی از جلیل )6 :۳۰ تا 9 :۳۲(

۴- آخرین خدمات عیسی در جلیل )9 :۳۳ -5۰(
5- خدمات عیسی در یهودیه و نواحی شرق رود 

اردن )باب 1۰(
6- هفتۀ آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او 

)بابهای 11تا 15(
7- رستاخیز عیسی مسیح )باب 16(



یحیی، هموارکنندۀ راه مسیح

 1 

 آغاز خبر خوش دربارۀ عیسی مسیح * پسر خدا.
۲ در کتاب اِشعیای نبی نوشته شده است:

»اینک پیام آور خود را پیشاپیش تو می فرستم،
که راهت را مهیا خواهد کرد؛«

»ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد:  ۳  
“راه خداوند را آماده کنید!

طریقهای او را هموار سازید.” «
۴ پس یحیای تعمیددهنده در بیابان ظهور کرده، به تعمیِد توبه 

برای آمرزش گناهان موعظه می کــرد. 5 اهالی دیار یهودیه و 
مردمان اورشــلیم، همگی نزد او می رفتند و به گناهان خود 
اعتراف کرده، در رود اردن از او تعمید می گرفتنــد. 6 یحیی 
جامه از پشم شــتر بر تن می کرد و کمربندی چرمین بر کمر 
می بســت، و ملخ و عســل صحرایی می خورد. 7 او موعظه 
می کرد و می گفت: »پس از من، کســی تواناتر از من خواهد 
آمد که من حتی شایسته نیستم خم شوم و بند کفشهایش را 
بگشایم. 8 من شما را با آب تعمید داده ام، اّما او با روح القدس 

تعمیدتان خواهد داد.«

تعمید عیسی
9 در آن روزها، عیســی از ناصرۀ جلیل آمد و در رود اردن 

از یحیی تعمید گرفت. 1۰ چون عیسی از آب برمی آمد، در دم 
دید که آسمان گشوده شده و روح همچون کبوتری بر او فرود 

انجیل َمرُقس

 

 1 :1 یا: “انجیل عیسی مسیح”؛ همچنین در آیات 1۴ و 15.



 

 1 :14 یا “انجیل”؛ همچنین در آیۀ 15.

می آید. 11 و ندایی از آسمان در رسید که »تو پسر محبوب من 
هستی و من از تو خشنودم.«

عیسی در بوتۀ آزمایش
1۲ روح بی درنگ عیسی را به بیابان برد. 1۳ عیسی چهل روز در 

بیابان بود و شیطان وسوسه اش می کرد. او با حیوانات وحشی 
به سر می برد و فرشتگان خدمتش می کردند.

آغاز خدمت عیسی در جلیل
1۴ عیسی پس از گرفتار شــدِن یحیی به جلیل رفت. او خبر 

* خدا را اعــالم می کرد 15 و می گفــت: »زمان به کمال 
خوِش 

رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این 
خبر خوش ایمان آورید.«

نخستین شاگردان عیسی
16 چون عیســی از کنارۀ دریاچۀ جلیل می گذشت، َشمعون 

و برادرش آندریاس را دید که تور بــه دریا می افکندند، زیرا 
ماهیگیر بودنــد. 17 به آنان گفت: »از پی من آیید که شــما را 
صیاد مردمان خواهم ساخت.« 18 آنها بی درنگ تورهای خود 
را وانهادند و از پی او روانه شدند. 19 چون کمی پیشتر رفت، 
یعقوب پســر ِزبِدی و بــرادرش یوحنا را دید کــه در قایقی 
تورهای خود را آماده می کردند. ۲۰ بی درنگ ایشان را فرا خواند. 
پس آنان پدر خود ِزبِدی را با کارگران در قایق ترک گفتند و از 

پی او روانه شدند.

شفای مرد دیوزده
۲1 آنها به َکَفرناحوم رفتند. چون روز َشّبات فرا رسید، عیسی 

بی درنگ به کنیســه رفت و به تعلیم دادن پرداخت. ۲۲ مردم 
از تعلیم او در شگفت شدند، زیرا با اقتدار تعلیم می داد، نه 

  94 َمرُقس 1 :11 - 22 



همچون علمای دین. ۲۳ در آن هنگام، در کنیسۀ آنها مردی بود 
که روح پلید داشت. او فریاد برآورد: ۲۴ »ای عیسای ناصری، 
تو را با ما چه کار است؟ آیا آمده ای نابودمان کنی؟ می دانم 
کیســتی! تو آن قّدوِس خدایی!« ۲5 عیسی او را نهیب زد و 
گفت: »خاموش باش و از او بیرون بیا!« ۲6 آنگاه روح پلید آن 
مرد را ســخت تکان داد و نعره زنان از او بیرون آمد. ۲7 مردم 
همه چنان شگفت زده شده بودند که از یکدیگر می پرسیدند: 
»این چیست؟ تعلیمی جدید و با اقتدار! او حتی به ارواح پلید 
نیز فرمان می دهد و آنها اطاعتش می کنند.« ۲8 پس دیری نپایید 

که آوازۀ او در سرتاسر ناحیۀ جلیل پیچید.

شفای مادرزن پطرس و بسیاری دیگر
۲9 چون عیســی کنیســه را ترک گفت، بی درنگ به اتفاق 

یعقوب و یوحنا به خانۀ َشمعون و آندریاس رفت. ۳۰ مادرزن 
َشمعون تب داشت و در بســتر بود. آنها بی درنگ عیسی را 
از حال وی آگاه ســاختند. ۳1 پس عیسی به بالین او رفت و 
دستش را گرفته، او را برخیزانید. تب او قطع شد و مشغول 

پذیرایی از آنها گشت.
۳۲ شامگاهان، پس از غروب آفتاب، همۀ بیماران و دیوزدگان 

را نزد عیسی آوردند. ۳۳ مردمان شهر همگی در برابر َدر گرد 
آمده بودند! ۳۴ عیسی بســیاری را که به بیماریهای گوناگون 
دچار بودند، شــفا داد و نیز دیوهای بسیاری را بیرون راند، 

اّما نگذاشت دیوها سخنی بگویند، زیرا او را می شناختند.

دعای عیسی در خلوت
۳5 بامدادان که هوا هنوز تاریک بود، عیسی برخاست و خانه 

را ترک کرده، به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول 
شد. ۳6 َشمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند. ۳7 چون 
او را یافتند، به وی گفتند: »همه در جســتجوی تو هستند!« 
۳8 عیسی ایشان را گفت: »بیایید به روستاهای مجاور برویم تا 

در آنجا نیز موعظه کنم، زیرا برای همین آمده ام.« ۳9 پس روانه 
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 1 :40 واژۀ یونانی لزومًا به معنی جذام نیســت و برای انواع بیماریهای 
پوستی به کار می رود؛ همچنین در بقیۀ کتاب.

شده، در سراسر جلیل در کنیسه های ایشان موعظه می کرد و 
دیوها را بیرون می راند.

شفای مرد جذامی
۴۰ مردی جذامی * نزد عیسی آمده، زانو زد و البه کنان گفت: 

»اگر بخواهی، می توانی پاکم سازی.« ۴1 عیسی با شفقت دست 
خود را دراز کرده، آن مرد را لمس نمود و گفت: »می خواهم، 
پاک شو!« ۴۲ در دم، جذاْم ترکش گفت و او پاک شد. ۴۳ عیسی 
بی درنگ او را مرخص کرد و با تأکید بسیار ۴۴ به وی فرمود: 
»آگاه باش که در این باره به کسی چیزی نگویی؛ بلکه برو و 
خود را به کاهن بنما و برای تطهیر خود، آنچه را که موسی 
امر کرده است، تقدیم کن تا برای آنها گواهی باشد.« ۴5 اّما آن 
مرد چون بیرون رفت، آزادانه در این باره سخن گفت و خبر 
آن را پخش کرد. از این رو عیسی دیگر نتوانست آشکارا به 
شهر درآید، بلکه در جاهای دورافتادۀ بیرون از شهر می ماند. 

با این حال، مردم از همۀ اطراف نزد او می آمدند.

شفای مرد مفلوج

 پس از چند روز، چون عیســی دیگر بار به َکَفرناحوم 2 
درآمد، مردم آگاه شدند که او به خانه آمده است. ۲ گروهی 
بسیار گرد  آمدند، آن گونه که حتی جلوی در نیز جایی نبود، و 
او کالم را برای آنها موعظه می کرد. ۳ در این هنگام، جمعی از 
راه رسیدند و مردی مفلوج را که چهار نفر حمل می کردند، 
پیش آوردند. ۴ اّما چون به سبب ازدحام جمعیت نتوانستند 
او را نزد عیسی بیاورند، شروع به برداشتن سقف باالی سر 
عیسی کردند. پس از گشودن سقف، تشکی را که مفلوج بر آن 
خوابیده بود، پایین فرستادند. 5 چون عیسی ایمان آنها را دید، 
مفلوج را گفت: »ای فرزند، گناهانت آمرزیده شد.« 6 برخی از 
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علمای دین که آنجا نشسته بودند، با خود اندیشیدند: 7 »چرا 
این مرد چنین ســخنی بر زبان می راَند؟ این کفر است! چه 
کسی جز خدا می تواند گناهان را بیامرزد؟« 8 عیسی در دم در 
روح خود دریافت که با خود چه می اندیشند و به ایشان گفت: 
»چرا در دل چنین می اندیشید؟ 9 گفتن کدام یک به این مفلوج 
آسانتر است، اینکه “گناهانت آمرزیده شد” یا اینکه “برخیز و 
تشک خود را بردار و راه برو”؟ 1۰ حال تا بدانید که پسر انسان 
بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد« - به مفلوج گفت: 11 »به 
تو می گویم، برخیز، تشک خود برگیر و به خانه برو!« 1۲ آن 
مرد برخاست و بی درنگ تشک خود را برداشت و در برابر 
چشــمان همه از آنجا بیرون رفت. همه در شگفت شدند و 
خدا را تمجیدکنان گفتند: »هرگز چنین چیزی ندیده بودیم.«

دعوت از الوی
1۳ عیسی بار دیگر به کنار دریا رفت. مردم همه نزدش گرد 

می آمدند و او آنان را تعلیم می داد. 1۴ هنگامی که قدم می زد، 
الوی پســر َحْلفای را دید که در َخراجگاه نشسته بود. به او 
گفت: »از پی من بیا.« او برخاست و از پی عیسی روان شد.

15 چون عیسی در خانۀ الوی بر سفره نشسته بود، بسیاری 

از َخراجگیران و گناهکاران با او و شاگردانش همسفره بودند، 
زیرا شمار زیادی از آنها او را پیروی می کردند. 16 چون علمای 
دین که َفریســی بودند، عیســی را دیدند که با گناهکاران و 
َخراجگیران همسفره است، به شــاگردان وی گفتند: »چرا با 
َخراجگیران و گناهکاران غذا می خورد؟« 17 عیسی با شنیدن 
این سخن به ایشان گفت: »بیمارانند که به طبیب نیاز دارند، 
نه تندرستان. من نیامده ام تا پارســایان بلکه تا گناهکاران را 

دعوت کنم.«

سؤال دربارۀ روزه
18 زمانی که شاگردان یحیی و َفریسیان روزه دار بودند، عده ای 

نزد عیســی آمدند و گفتند: »چرا شاگردان یحیی و شاگردان 
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 2 :21 منظور از “پارچۀ نو”، پارچۀ آب نرفته است که پس از شسته شدن، 
جمع می شود و سبب پارگی می گردد.

 2 :28 یا “خداوند”.

َفریســیان روزه می گیرند، اّما شاگردان تو روزه نمی گیرند؟« 
19 عیسی پاسخ داد: »آیا ممکن است میهمانان عروسی تا زمانی 

که داماد با ایشان است، روزه بگیرند؟ تا وقتی داماد با آنهاست 
نمی توانند روزه بگیرند. ۲۰ اّما زمانی خواهد رسید که داماد از 

ایشان گرفته شود. در آن ایام روزه خواهند گرفت.
۲1 »هیچ کس پارچۀ نو * را بر جامۀ کهنه وصله نمی زند. اگر 

چنین کند، وصله از آن کنده شده، نو از کهنه جدا می شود، و 
پارگی بدتر می گردد. ۲۲ و نیز هیچ کس شراب نو را در َمشکهای 
کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، آن شراب َمشکها را پاره می کند، 
و این گونه، شراب و َمشکها هر دو تباه خواهند شد. شراب 

نو را در َمشکهای نو باید ریخت.«

صاحب روز َشّبات
۲۳ در یکی از روزهای َشــّبات، عیسی از میان مزارع گندم 

می گذشت و شــاگردانش در حین رفتن، شــروع به چیدن 
خوشه های گندم کردند. ۲۴ َفریسیان به او گفتند: »چرا شاگردانت 
کاری انجام می دهند که در روز َشّبات جایز نیست؟« ۲5 پاسخ 
داد: »مگر تا به حال نخوانده اید که داوود چه کرد آنگاه که خود 
و یارانش محتاج و گرسنه بودند؟ ۲6 او در زمان َابّیاتار، کاهن 
اعظم، به خانۀ خدا درآمد و نان حضور را خورد و به یارانش 
نیز داد، هرچند خوردن آن تنها برای کاهنان جایز است.« ۲7 آنگاه 
به ایشان گفت: »َشّبات برای انسان مقرر شده، نه انسان برای 

َشّبات. ۲8 بنابراین، پسر انسان حتی صاحب * َشّبات است.«

شفای مرد علیل

 3 

 عیسی بار دیگر به کنیسه درآمد. در آنجا مردی بود که 
یک دستش خشک شده بود. ۲ برخی عیسی را زیر نظر 
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داشتند تا اگر در روز َشّبات آن مرد را شفا بخشد، بهانه ای برای 
اتهام زدن به او بیابند. ۳ عیسی به مردی که دستش خشک شده 
بود گفت: »در برابر همه بایست.« ۴ آنگاه از ایشان پرسید: »آیا 
در روز َشّبات نیکی کردن جایز است یا بدی کردن؟ جان کسی 
را نجات دادن یا کشتن؟« اّما آنان خاموش ماندند. 5 عیسی، 
خشمگین به کسانی که پیرامونش بودند نگریست و غمگین 
از سنگدلی ایشان، به آن مرد گفت: »دستت را دراز کن.« او 
دست خود را دراز کرد و دستش سالم شد. 6 آنگاه َفریسیان 
بیرون رفتند و بی درنگ با هیرودیان توطئه کردند که چگونه 

عیسی را از میان بردارند.

انبوه مردم در پی عیسی
7 سپس عیسی با شاگردان خود به سوی دریا کناره ُجست. 

انبوهی از جلیلیان نیز در پی او روانه شــدند. 8 نیز، گروهی 
بسیار از مردم یهودیه و اورشلیم و َادومیه و نواحِی آن سوی 
رود اردن و حوالی صور و صیدون، چون خبر همۀ کارهای 
او را شنیدند، نزد وی آمدند. 9 به سبب کثرت جمعیت، عیسی 
به شاگردان خود فرمود قایقی برایش آماده کنند، تا مردم بر 
او ازدحام نکنند. 1۰ زیرا از آنجا که بسیاری را شفا داده بود، 
دردمندان بر او هجوم می آوردند تا لمســش کنند. 11 هر گاه 
ارواح پلید او را می دیدنــد، در برابرش به خاک می افتادند 
و فریاد می زدند: »تو پسر خدایی!« 1۲ اّما او ایشان را سخت 

برحذر می داشت که به دیگران نگویند او کیست.

انتخاب دوازده رسول
1۳ عیسی به کوهی برآمد و آنانی را که خواست، به حضور 

خویش فرا خواْند و آنها نزدش آمدند. 1۴ او دوازده تن را تعیین 
کرد و آنان را رسول خواند، تا همراه وی باشند و آنها را برای 
موعظه بفرستد، 15 و از این اقتدار برخوردار باشند که دیوها 
را بیرون برانند. 16 آن دوازده تن که تعیین کرد عبارت بودند 
از: َشمعون )که وی را پطرس خواند(؛ 17 یعقوب پسر ِزبِدی 
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 3 :21 یا: »زیرا مردم می گفتند«.
 3 :28 اصطالح “آمین” را یهودیان در واکنش به کالمی که می شنیدند به 
زبان می آوردند و معنی آن این بود: »چنین بشود« یا »براستی چنین است«. 
بعدها مســیحیان، “آمین” را در پایان دعا و یا پس از شنیدن کالم خدا به 
کار می بردند. اما عیسی با به کار بردن آن در آغاز بعضی از گفته های خود، 

بر اهمّیت و صحت کامل کالمش تأکید می ورزید.

و برادر وی یوحنا )که آنها را ‘بوآنِرِجس’، یعنی ‘پسران رعد’ 
لقب داد(؛ 18 آندریاس، فیلیُپس، َبرتوْلما، َمّتی، توما، یعقوب 
پسر َحْلفای، َتّدای، َشمعون غیور، 19 و یهودا َاسَخریوطی که 

عیسی را تسلیم دشمن کرد.

عیسی و بِِعلِزبول
۲۰ روزی دیگر عیسی به خانه رفت و باز جماعتی گرد آمدند، 

به گونه ای که او و شاگردانش را حتی مجال غذا خوردن نبود. 
۲1 چون خویشان عیسی این را شــنیدند، روانه شدند تا او را 

* »از خود بی خود شده 
برداشــته با خود ببرند، زیرا می گفتند: 

است.« ۲۲ علمای دین نیز که از اورشلیم آمده بودند می گفتند: 
» بِِعلِزبول دارد و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می راند.« 
۲۳ پس عیسی آنها را فرا خواند و َمَثلهایی برایشان آورد و گفت: 

»چگونه ممکن است شیطان، شــیطان را بیرون براند؟ ۲۴ اگر 
حکومتی بر ضد خود تجزیه شود، نمی تواند پابرجا ماند. ۲5 نیز 
اگر خانه ای بر ضد خود تجزیه شود، آن خانه پابرجا نمی ماند. 
۲6 شیطان نیز اگر بر ضد خود قیام کند و تجزیه شود، نمی تواند 

دوام آورد، بلکه پایانش فرا رسیده اســت. ۲7 به واقع هیچ کس 
نمی تواند به خانۀ مردی نیرومند درآید و اموالش را غارت کند، 
مگر اینکه نخست آن مرد را ببندد. پس از آن می تواند خانۀ او 

را غارت کند.
* به شما می گویم که تمام گناهان انسان و هر کفری 

۲8 »آمین، 

که بگوید آمرزیده می شود؛ ۲9 اّما هر که به روح القدس کفر گوید، 
هرگز آمرزیده نخواهد شد، بلکه مجرم به گناهی ابدی است.« 
۳۰ این سخن عیسی از آن سبب بود که می گفتند »روح پلید دارد.«
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مادر و برادران عیسی
۳1 آنگاه مادر و برادران عیســی آمدند. آنان بیرون ایستاده، 

کسی را فرستادند تا او را فرا خواند. ۳۲ جماعتی که گرد عیسی 
نشسته بودند، به او گفتند: »مادر و برادرانت بیرون ایستاده اند 
و تو را می جویند.« ۳۳ عیسی پاسخ داد: »مادر و برادران من چه 
کسانی هستند؟« ۳۴ آنگاه به آنان که گردش نشسته بودند، نظر 
افکند و گفت: »اینانند مادر و برادران من! ۳5 هر که ارادۀ خدا 

را به جای آوَرد، برادر و خواهر و مادر من است.«

َمَثل برزگر

 دیگر بار عیسی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد. 4 
گروهی بی شــمار او را احاطه کرده بودند چندان که 
به ناچار سوار قایقی شــد که در دریا بود و بر آن بنشست، 
در حالی که تمام مردم بر ساحل دریا بودند. ۲ آنگاه با َمَثلها، 
بسیار چیزها به آنها آموخت. او در تعلیم خود به ایشان گفت: 
۳ »گوش فرا دهید! روزی برزگری برای بذرافشــانی بیرون 

رفت. ۴ چون بذر می پاشــید، برخی در راه افتاد و پرندگان 
آمدند و آنهــا را خوردند. 5 برخی دیگر بر زمین ســنگالخ 
افتاد که خاک چندانی نداشــت. پس زود سبز شد، چرا که 
خاک کم عمق بود. 6 اّما چون خورشید برآمد، همه سوخت 
و خشکید، زیرا ریشه نداشت. 7 برخی نیز میان خارها افتاد. 
خارها نمو کرده، آنها را خفه کردند و ثمری از آنها برنیامد. 
8 اّمــا بقیۀ بذرها بر زمیِن نیکو افتاد و جوانه زده، نمو کرد و 

بار آورده، زیاد شد، بعضی ســی، بعضی شصت و بعضی 
 حتی صد برابر.« 9 ســپس گفت: »هر که گوش شــنوا دارد، 

بشنود.«
1۰ هنگامی که عیســی تنها بود، آن دوازده تن و کسانی که 

گِردش بودند، دربارۀ َمَثلها از او پرسیدند. 11 به ایشان گفت: 
»راز پادشاهی خدا به شما عطا شده اســت، اّما برای مردِم 

بیرون، همه چیز به صورت َمَثل است؛ 1۲ تا:
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 4 :17 یا: »لغزش می خورند«.

»“بنگرند، اّما درک نکنند،
بشنوند، اّما نفهمند،

مبادا بازگشت کنند و آمرزیده شوند!”«
1۳ آنگاه بدیشان گفت: »آیا این َمَثل را درک نمی کنید؟ پس 

چگونه َمَثلهای دیگر را درک خواهید کرد؟ 1۴ برزگر کالم را 
می کارد. 15 بعضی مــردم همچون بذرهای کنار راهند، آنجا 
که کالم کاشته می شود؛ به محض اینکه کالم را می شنوند، 
شیطان می آید و کالمی را که در آنها کاشته شده، می رباید. 
16 دیگران، همچون بذرهای کاشته شده بر سنگالخند؛ آنان 

کالم را می شنوند و بی درنگ آن را با شادی می پذیرند، 17 اّما 
چون در خود ریشه ندارند، تنها اندک زمانی دوام می آورند. 
آنگاه که به سبب کالم، ســختی یا آزاری بروز کند، در دم 
18 عده ای دیگر، همچون بذرهای کاشته شده در   *

می افتند. 
19 اّما نگرانیهای این دنیا  میان خارهایند؛ کالم را می شنوند، 
و فریبندگی ثروت و هوِس چیزهای دیگر در آنها رســوخ 
می کنــد و کالم را خفه کرده، بی ثمر می ســازد. ۲۰ دیگران، 
همچون بذرهای کاشــته شــده در زمین نیکویند؛ کالم را 
 شنیده، آن را می پذیرند و سی، شصت و حتی صد برابر بار 

می آورند.«

َمَثل چراغ
۲1 عیسی به آنها گفت: »آیا چراغ را می آورید تا آن را زیر کاسه 

یا تخت بگذارید؟ آیا آن را بر چراغدان نمی نهید؟ ۲۲ زیرا چیزی 
پنهان نیست مگر برای آشکار شدن، و چیزی مخفی نیست مگر 
برای به ظهور آمدن. ۲۳ هر که گوش شنوا دارد، بشنود.« ۲۴ سپس 
ادامه داده، گفت: »به آنچه می شــنوید، به دّقت دل بسپارید. با 
همان پیمانه که وزن کنید، برای شما وزن خواهد شد، و حتی 
بیشتر. ۲5 زیرا به آن که دارد، بیشتر داده خواهد شد و از آن که 

ندارد، همان که دارد نیز گرفته خواهد شد.«
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َمَثل بذری که نمو می کند
۲6 نیز گفت: »پادشاهی خدا مردی را ماَند که بر زمین بذر 

می افشاَند. ۲7 شــب و روز، چه او در خواب باشد چه بیدار، 
دانه سبز می شود و نمو می کند. چگونه؟ نمی داند. ۲8 زیرا زمین 
به خودی خود بار می دهد: نخست ساقه، سپس خوشۀ سبز 
و آنگاه خوشۀ پر از دانه. ۲9 چون دانه برسد، برزگر بی درنگ 

داس را به کار می گیرد، زیرا فصل درو فرا رسیده است.«

َمَثل دانۀ خردل
۳۰ عیسی دیگر بار گفت: »پادشاهی خدا را به چه چیز مانند 

کنیم، یا با چه َمَثلی آن را شرح دهیم؟ ۳1 همچون دانۀ خردل 
است. خردل، کوچکترین دانه ای است که در زمین می کارند، 
۳۲ ولی چون کاشته شد، می روید و از همۀ گیاهان باغ بزرگتر 

شده، شاخه های بزرگ می آورد، چندان که پرندگان آسمان 
می آیند و در سایۀ آن آشیانه می سازند.«

۳۳ عیسی با َمَثلهای بسیار از این گونه، تا آنجا که می توانستند 

درک کنند، کالم را برایشان بیان می کرد. ۳۴ او جز با َمَثل چیزی 
به آنها نمی گفت؛ اّما هنگامی که با شاگردان خود در خلوت 

بود، همه چیز را برای آنها شرح می داد.

آرام کردن توفان دریا
۳5 آن روز چون غروب فرا رسید، عیسی به شاگردان خود 

گفت: »به آن سوی دریا برویم.« ۳6 آنها جمعیت را ترک گفتند 
و عیسی را در همان قایقی که بود، با خود بردند. چند قایق 
دیگر نیز او را همراهی می کرد. ۳7 ناگاه تندبادی شدید برخاست. 
امواج چنان به قایق برمی خورد که نزدیک بود از آب پر شود. 
۳8 اّما عیســی در عقب قایق، سر بر بالشی نهاده و خفته بود. 

شاگردان او را بیدار کردند و گفتند: »استاد، تو را باکی نیست 
که غرق شویم؟« ۳9 عیســی برخاست و باد را نهیب زد و به 
دریا فرمود: »ساکت شو! آرام باش!« آنگاه باد فرو نشست و 
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 5 :1 در بعضی نسخه ها “َجَدریان”.
 5 :9 واحدی از ارتش روم، متشکل از پنج الی شش هزار سرباز.

آرامش کامل حکمفرما شد. ۴۰ سپس به شاگردان خود گفت: 
»چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟« ۴1 آنها بسیار 
هراسان شده، به یکدیگر می گفتند: »این کیست که حتی باد 

و دریا هم از او فرمان می برند!«

شفای مرد دیوزده

 5 

 سپس به آن سوی دریا، به ناحیۀ ِجراسیان * رفتند. ۲ چون 
عیسی از قایق پیاده شد، مردی که گرفتار روح پلید بود، 
از گورســتان بیرون آمد و بدو برخورد. ۳ آن مرد در گورها به 
سر می برد و دیگر کسی را توان آن نبود که او را حتی با زنجیر 
در بند نگاه دارد. ۴ زیرا بارها او را با زنجیر و پابنِد آهنین بسته 
بودند، اّما زنجیرها را گسیخته و پابندهای آهنین را شکسته بود. 
هیچ کس را یارای رام کردن او نبود. 5 شب و روز در میان گورها 
و بر تپه ها فریاد برمی آورد و با سنگ خود را زخمی می کرد. 
6 چون عیســی را از دور دید، دوان دوان آمد و روی بر زمین 

نهاده، 7 با صدای بلند فریاد زد: »ای عیسی، پسر خدای متعال، 
تو را با من چه کار است؟ تو را به خدا سوگند می دهم که عذابم 
ندهی!« 8 زیرا عیسی به او گفته بود: »ای روح پلید، از این مرد 
به در آی!« 9 آنگاه عیسی از او پرسید: »نامت چیست؟« پاسخ 
داد: »نامم لِژیون * است؛ زیرا بسیاریم.« 1۰ و به عیسی التماس 
بسیار کرد که آنها را از آن ناحیه بیرون نکند. 11 در تپه های آن 
حوالی، گلۀ بزرگی خوک در حال چرا بــود. 1۲ ارواح پلید از 
عیسی خواهش کرده، گفتند: »ما را به درون خوکها بفرست؛ 
بگذار به آنها درآییم.« 1۳ عیسی اجازه داد. پس بیرون آمدند و به 
درون خوکها رفتند. گله ای که شمار آن حدود دو هزار خوک 
بود، از سراشیبی تپه به درون دریا هجوم برد و در آب غرق شد.

1۴ خوکبانان گریختند و این واقعه را در شــهر و روســتا 

بازگفتند، چندان که مردم بیــرون آمدند تا آنچه را رخ داده 
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 5 :20 “ِدکاپولیس” یعنی “َده شهر”؛ همچنین در بقیۀ کتاب.

بود، ببینند. 15 آنها نزد عیسی آمدند و چون دیدند آن مرد دیوزده 
که پیشتر گرفتار لِژیون بود، اکنون جامه به تن کرده و عاقل 
در آنجا نشسته است، وحشت کردند. 16 کسانی که ماجرا را 
به چشم دیده بودند، آنچه را بر مرد دیوزده و خوکها گذشته 
بود، برای مردم بازگفتند. 17 آنگاه مردم از عیســی خواهش 

کردند که سرزمین ایشان را ترک گوید.
18 چون عیسی سوار قایق می شد، مردی که پیشتر دیوزده 

بود، تمنا کرد که همراه وی برود. 19 اّما عیســی اجازه نداد و 
گفت: »به خانه، نزد خویشان خود برو و به آنها بگو که خداوند 
برای تو چه کرده و چگونه بر تو رحم نموده است.« ۲۰ پس آن 
مرد رفت و در سرزمین ِدکاپولیس، * به اعالم هرآنچه عیسی 
برای او کرده بود، آغاز کرد و مردم همه در شگفت می شدند.

دختر یکی از رئیسان و زن بیمار
۲1 عیسی بار دیگر با قایق به آن سوی دریا رفت. در کنار دریا، 

جمعیتی انبوه نزدش گرد  آمدند. ۲۲ یکی از رئیسان کنیسه که 
یایروس نام داشت نیز به آنجا آمد و با دیدن عیسی به پایش 
افتاد ۲۳ و التماس کنان گفــت: »دختر کوچکم در حال مرگ 
است. تمنا دارم آمده، دست خود را بر او بگذاری تا شفا یابد 

و زنده ماند.« ۲۴ پس عیسی با او رفت.
گروهی بسیار نیز از پی عیسی به راه افتادند. آنها سخت بر او 
ازدحام می کردند. ۲5 در آن میان، زنی بود که دوازده سال دچار 
خونریزی بود. ۲6 او تحت درمان طبیباِن بسیار، رنج فراوان کشیده 
و همۀ دارایی خود را خرج کرده بود؛ اّما به جای آنکه بهبود یابد، 
بدتر شده بود. ۲7 پس چون دربارۀ عیسی شنید، از میان جمعیت به 
پشت سر او آمد و ردای وی را لمس کرد. ۲8 زیرا با خود گفته بود: 
»اگر حتی به ردایش دست بزنم، شفا خواهم یافت.« ۲9 در همان 
دم خونریزی او قطع شد و در بدن خود احساس کرد از آن بال 
شفا یافته است. ۳۰ عیسی در حاْل دریافت که نیرویی از او صادر 
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 5 :36 یا: »عیسی به سخن آنها اهمّیت نداد و …«.

شده اســت. پس در میان جمعیت روی گرداند و پرسید: »چه 
کسی جامۀ مرا لمس کرد؟« ۳1 شاگردان او پاسخ دادند: »می بینی 
که مردم بر تو ازدحام می کنند؛ آنگاه می پرســی، “چه کسی مرا 
لمس کرد؟” « ۳۲ اّما عیســی به اطراف می نگریست تا ببیند چه 
کسی این کار را کرده است. ۳۳ پس آن زن که می دانست بر او چه 
گذشته است، ترسان و لرزان آمده، به پای عیسی افتاد و حقیقت 
را به تمامی به او گفت. ۳۴ عیسی به وی گفت: »دخترم، ایمانت تو 

را شفا داده است. به سالمت برو و از این بال آزاد باش!«
۳5 او هنوز سخن می گفت که عده ای از خانۀ یایروس، رئیس 

کنیسه، آمدند و گفتند: »دخترت مرد! دیگر چرا استاد را زحمت 
می دهی؟« ۳6 عیسی چون سخن آنها را شنید، * به رئیس کنیسه 
گفت: »مترس! فقط ایمان داشــته بــاش.« ۳7 و اجازه نداد جز 
پطرس و یعقوب و یوحنا، برادر یعقوب، کسی دیگر از پی او 
برود. ۳8 چون به خانۀ رئیس کنیســه رسیدند، دید غوغایی به 
پاست و عده ای با صدای بلند می گریند و شیون می کنند. ۳9 پس 
داخل شــد و به آنها گفت: »این غوغا و شیون برای چیست؟ 
دختر نمرده، بلکه در خواب اســت.« ۴۰ اّما آنها به او خندیدند. 
پس از اینکه همۀ آنها را بیرون کرد، پدر و مادر دختر و همچنین 
شاگردانی را که همراهش بودند با خود برگرفت و به جایی که 
دختر بود، داخل شد. ۴1 آنگاه دســت دختر را گرفت و به وی 
گفت: »تالیتا کوم!« یعنی: »ای دختــر کوچک، به تو می گویم 
برخیز!« ۴۲ او بی درنگ برخاست و راه رفتن آغاز کرد. آن دختر 
دوازده ساله بود. آنها از این واقعه بی نهایت شگفت زده شدند. 
۴۳ عیسی به آنان دستور اکید داد که نگذارند کسی از این واقعه 

آگاه شود، و فرمود چیزی به آن دختر بدهند تا بخورد.

بی ایمانی مردم ناصره

 سپس عیســی آنجا را ترک گفت و با شاگردان خود 6 
به شهر خویش رفت. ۲ چون روز َشّبات فرا رسید، به 
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تعلیم دادن در کنیسه پرداخت. بسیاری با شنیدن سخنان او 
در شگفت شدند. آنها می گفتند: »این مرد همۀ اینها را از کجا 
کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او عطا شده؟ و 
این چه معجزاتی است که به دست او انجام می شود؟ ۳ مگر او 
آن نّجار نیست؟ مگر پسر مریم و برادِر یعقوب، یوشا، * یهودا 
و َشمعون نیست؟ مگر خواهران او اینجا، در میان ما زندگی 
نمی کنند؟« پس در نظرشان ناپسند آمد. ۴ عیسی بدیشان گفت: 
»نبی بی حرمت نباشد جز در شهر خود و در میان خویشان و 
در خانۀ خویش!« 5 او نتوانست در آنجا هیچ معجزه ای انجام 
دهد، جز آنکه دست خود را بر چند بیمار گذاشت و آنها را 

شفا بخشید. 6 او از بی ایمانی ایشان در حیرت بود.

مأموریت دوازده شاگرد
سپس، عیسی در روستاهای اطراف گشته، تعلیم می داد. 
7 او آن دوازده را نزد خود فرا خواند و آنها را دو به دو فرستاد 

و ایشان را بر ارواح پلید اقتدار بخشید. 8 به آنان دستور داد: 
»برای ســفر، چیزی جز یک چوبدستی با خود برندارید؛ نه 
نان، نه کوله بار و نه پــول در کمربندهای خود. 9 کفش به پا 
کنید، اّما پیراهن اضافی نپوشید. 1۰ چون به خانه ای درآمدید، 
تا هنگام ترک آن محل، در آن خانه بمانید. 11 و اگر در جایی 
شما را نپذیرند، یا به شــما گوش فرا ندهند، به هنگام ترک 
آنجا، خاک پاهایتان را نیز بتکانید، تا شــهادتی باشد بر ضد 
آنها.« 1۲ پس آنها رفته، به مردم موعظه می کردند که باید توبه 
کنند. 1۳ ایشان دیوهای بسیار را بیرون راندند و بیماران بسیار 

را با روغن تدهین کرده، شفا بخشیدند.

قتل یحیای تعمیددهنده
1۴ هیرودیس پادشــاه این را شنید، زیرا نام عیسی شهرت 

یافته بود. بعضی از مــردم می گفتند: »یحیای تعمیددهنده از 
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مردگان برخاســته و از همین روست که این قدرتها از او به 
ظهور می رسد.« 15 دیگران می گفتند: » ایلیا است.« عده ای نیز 
می گفتند: »پیامبری اســت مانند پیامبران دیرین.« 16 اّما چون 
هیرودیس این را شــنید، گفت: »این همان یحیی است که 
 من ســرش را از تن جدا کردم و اکنون از مردگان برخاسته 

است!«
17 زیرا به دســتور خوِد هیرودیس یحیی را گرفته و او را 

بسته و به زندان افکنده بودند. هیرودیس این کار را به خاطر 
هیرودیا کــرده بود. هیرودیا زن فیلیُپــس، برادر هیرودیس 
بود که اکنون هیرودیــس او را به زنی گرفته بود. 18 یحیی به 
هیرودیس گفته بود: »جایز نیست که تو با زن برادرت باشی.« 
19 پس هیرودیا از یحیی کینه به دل داشت و می خواست او را 

بکشد، اّما نمی توانست. ۲۰ زیرا هیرودیس از یحیی می ترسید، 
چرا که او را مردی پارسا و مقّدس می دانست و از این رو از 
او محافظت می کرد. هر گاه سخنان یحیی را می شنید، حیران 
 و پریشان می شد. با این حال، به خوشی به سخنان او گوش 

فرا می داد.
۲1 سرانجام فرصت مناسب فرا رســید. هیرودیس در روز 

میالد خود ضیافتی به پا کــرد و درباریان و فرماندهان نظامی 
خود و واالمرتبگان جلیل را دعوت نمود. ۲۲ دختر هیرودیا به 
مجلس درآمد و رقصید و هیرودیس و میهمانانش را شادمان 
ساخت. آنگاه پادشاه به دختر گفت: »هر چه می خواهی از من 
درخواست کن که آن را به تو خواهم داد.« ۲۳ همچنین سوگند 
خورده، گفت: »هر چه از من بخواهی، حتی نیمی از مملکتم 
را، به تو خواهــم داد.« ۲۴ او بیرون رفت و به مادر خود گفت: 
»چه بخواهم؟« مادرش پاسخ داد: »َســِر یحیای تعمیددهنده 
را.« ۲5 دختر بی درنگ شتابان نزد پادشاه بازگشت و گفت: »از 
تو می خواهم هم اکنون سر یحیای تعمیددهنده را بر َطَبقی به 
من بدهی.« ۲6 پادشاه بسیار اندوهگین شد، اّما به پاس سوگند 
خود و به احترام میهمانانش نخواســت درخواست او را رد 
کند. ۲7 پس بی درنگ جالدی فرستاد و دستور داد سر یحیی را 
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بیاورد. او رفته، سر یحیی را در زندان از تن جدا کرد ۲8 و آن را 
بر َطَبقی آورد و به دختر داد. او نیز آن را به مادرش داد. ۲9 چون 
شاگردان یحیی این را شنیدند، آمدند و بدن او را برداشته، به 

خاک سپردند.

خوراک دادن به پنج هزار تن
۳۰ و اّما رسوالن نزد عیسی گرد آمدند و آنچه کرده و تعلیم 

داده بودند به او بازگفتند. ۳1 عیســی به ایشان گفت: »با من به 
خلوتگاهی دورافتاده بیایید و اندکی بیارامید.« زیرا آمد و رفت 
مردم چندان بود که مجال نان خوردن هم نداشتند. ۳۲ پس تنها، 
با قایق عازم مکانی دورافتاده شــدند. ۳۳ اّما به هنگام عزیمت، 
گروهی بسیار ایشان را دیدند و شــناختند. پس مردم از همۀ 
شهرها پای پیاده به آن محل شــتافتند و پیش از ایشان به آنجا 
رسیدند. ۳۴ چون عیســی از قایق پیاده شد، جمعیتی بی شمار 
دید و دلش بر حال آنان به رحم آمد، زیرا همچون گوسفندانی 
بی شــبان بودند. پس به تعلیم آنان پرداخت و چیزهای بسیار 
به ایشــان آموخت. ۳5 نزدیک غروب، شاگردان نزدش آمدند 
و گفتند: »اینجا مکانی اســت دورافتاده و دیروقت نیز هست. 
۳6 مردم را روانه کن تا به روستاها و مزارع اطراف بروند و برای 

خود خوراک بخرند.« ۳7 عیسی در جواب فرمود: »شما خود به 
ایشان خوراک دهید.« گفتند: »آیا می خواهی برویم و دویست 
* نان بخریم و به آنها بدهیم تا بخورند؟« ۳8 فرمود: »چند 

دینار 
نان دارید؟ بروید و تحقیق کنید.« پــس پرس و جو کردند و 
گفتند: »پنج نان و دو ماهی.« ۳9 آنگاه به شــاگردان خود فرمود 
تا مردم را دسته دسته بر سبزه ها بنشانند. ۴۰ بدین گونه مردم در 
دسته های صد، و پنجاه نفری بر زمین نشستند. ۴1 آنگاه پنج نان 
و دو ماهی را برگرفت و به آسمان نگریسته، برکت داد. سپس 
نانها را پاره کرد و به شاگردان خود داد تا پیش مردم بگذارند؛ 
دو ماهی را نیز میان همه تقســیم کرد. ۴۲ همه خوردند و سیر 
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شدند، ۴۳ و از خرده های نان و ماهی، دوازده سبِد پر برگرفتند. 
۴۴ شمار مردانی که نان خوردند پنج هزار بود.

راه رفتن عیسی بر روی آب
۴5 عیسی بی درنگ شاگردان خود را بر آن داشت تا در همان 

حال که او مردم را مرخص می کرد، سوار قایق شوند و پیش 
از او به بِیت ِصْیدا در آن سوی دریا بروند. ۴6 پس از روانه کردن 

مردم، خود به کوه رفت تا دعا کند.
۴7 چون غروب شــد، قایق به میانۀ دریا رسید و عیسی در 

خشکی تنها بود. ۴8 دید که شاگردان به زحمت پارو می زنند، 
 *

زیرا باِد مخالــف می وزید. در حدود پاس چهارم از شــب، 
عیســی گام زنان بر روی آب به سوی آنان رفت و خواست از 
کنارشان بگذرد. ۴9 اّما چون شــاگردان او را در حال راه رفتن 
بر آب دیدند، گمان کردند شبحی است. پس فریاد برآوردند، 
5۰ زیرا از دیدن او وحشــت کرده بودند. اّما عیســی بی درنگ 

با ایشــان ســخن گفت و فرمود: »دل قوی دارید، من هستم. 
مترسید!« 51 سپس نزد ایشان به قایق برآمد و باد فرو نشست. 
ایشان بی اندازه شگفت زده شده بودند 5۲ چرا که معجزه نانها را 

درک نکرده بودند، بلکه دلشان سخت شده بود.

شفای بیماران در ِجنیسارت
5۳ چون به کرانۀ دیگر رسیدند، در سرزمین ِجنیساِرت فرود 

آمدند و در آنجا لنگر انداختند. 5۴ از قایق که پیاده شدند، مردم 
در دم عیسی را شناختند 55 و دوان دوان به سرتاسر آن منطقه 
رفتند و بیماران را بر تختها گذاشــته، به هر جا که شنیدند او 
آنجاست، بردند. 56 عیسی به هر روستا یا شهر یا مزرعه ای که 
می رفت، مردم بیماران را در میدانها می گذاشــتند و از او تمنا 
می کردند اجازه دهد دست کم گوشۀ ردایش را لمس کنند؛ و 

هر که لمس می کرد، شفا می یافت.
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 7 :3 عبارت “طبق آداب تطهیر” در متن یونانی نیامده، و جهت توضیح 
افزوده شده است.

 7 :4 در برخی نسخه ها واژۀ “نیمکتها” وجود ندارد.

لزوم پاکی درون

 َفریسیان به همراه برخی از علمای دین که از اورشلیم 7 
آمده بودند، نزد عیسی گرد آمدند ۲ و دیدند برخی از 
شاگردان او با دستهای نجس، یعنی ناشسته، غذا می خورند. 
۳ َفریسیان و نیز تمامی یهودیان، به پیروی از سنّت مشایخ، تا 

* نشویند، خوراک نمی خورند. 
دستهای خود را طبق آداب تطهیر 

۴ چون از بازار می آیند، تا شستشو نکنند چیزی نمی خورند. 

و بسیار ســنن دیگر را نیز نگاه می دارند، همچون شستن 
* 5 پس َفریسیان و 

پیاله ها، دیگها، ظروف مسی و نیمکتها. 
علمای دین از عیسی پرسیدند: »چرا شاگردان تو طبق سنّت 
مشایخ رفتار نمی کنند، و با دستهای نجس غذا می خورند؟« 
6 او پاسخ داد: »اِشعیا دربارۀ شما ریاکاران چه خوب پیشگویی 

کرد! چنانکه نوشته شده است،
»“این قوم با لبهای خود مرا حرمت می دارند،

اّما دلشان از من دور است.
آنان بیهوده مرا عبادت می کنند،  7  

و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست.”
8 شما احکام خدا را کنار گذاشته اید و سنّتهای بشری را نگاه 

می دارید.«
9 سپس گفت: »شما زیرکانه حکم خدا را کنار می گذارید 

تا سنّت خود را استوار سازید! 1۰ زیرا موسی گفت، “پدر و 
مادر خود را گرامــی دار،” و نیز “هر که پدر یا مادر خود را 
ناسزا گوید، البته باید کشته شود.” 11 اّما شما می گویید شخص 
می تواند به پدر یا مادرش بگوید: “هر کمکی که ممکن بود 
از من دریافت کنید، قربان - یعنی وقف خدا - اســت” 1۲ و 
بدین گونه نمی گذارید هیچ کاری برای پدر یا مادرش بکند. 
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 7 :21 یا: “فساد جنســی”. این واژه هر نوع عمل جنسِی منافِی عفت و 
اخالق را شامل می شود.

 7 :24 واژۀ “ِصیدون” در برخی نسخه ها وجود ندارد.

1۳ شما این چنین با سنّتهای خود، که آنها را به دیگران نیز منتقل 

می کنید، کالم خدا را باطل می شــمارید و از این گونه کارها 
بسیار انجام می دهید.«

1۴ عیســی دیگر بار آن جماعت را نزد خود فرا خواند و 

گفت: »همۀ شــما به من گوش فرا دهیــد و این را دریابید: 
15 هیچ چیزی بیرون از آدمی نیست که بتواند با داخل شدن 

به او، وی را نجس ســازد، بلکه آنچه از دروِن آدمی بیرون 
 می آید، وی را نجس می ســازد. ]16 هر که گوش شنوا دارد، 

بشنود![«
17 پس از آنکه جماعت را تــرک گفت و به خانه درآمد، 

شــاگردانش معنی َمَثل را از او پرســیدند. 18 گفت: »آیا شما 
نیز درک نمی کنید؟ آیــا نمی دانید که آنچه از بیرون به آدمی 
داخل می شود، نمی تواند او را نجس سازد؟ 19 زیرا به دلش 
راه نمی یابد، بلکه به درون شــکمش می رود و سپس دفع 
می شود.« عیسی با این سخن، همۀ خوراکها را پاک اعالم کرد. 
۲۰ او ادامه داد: »آنچه از دروِن آدمی بیرون می آید، آن اســت 

که او را نجس می سازد. ۲1 زیرا اینهاست آنچه از درون و دل 
انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی عفتی، * دزدی، قتل، زنا، 
۲۲ طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکّبر و 

حماقت. ۲۳ این بدیها همه از درون سرچشمه می گیرد و آدمی 
را نجس می سازد.«

ایمان زن غیریهودی
۲۴ عیسی آنجا را ترک گفت و به نواحی صور و ِصیدون * 

رفت. به خانه ای درآمد؛ اّما نمی خواست کسی باخبر شود. با 
این حال نتوانست حضور خود را پنهان دارد. ۲5 زنی که دختر 
کوچکش روح پلید داشت، چون شنید او آنجاست، بی درنگ 
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آمد و به پاهای او افتاد. ۲6 آن زن که یونانی و از مردمان فینیقیۀ 
سوریه بود، از عیسی تمنا کرد دیو را از دخترش بیرون کند. 
۲7 عیسی به او گفت: »بگذار نخست فرزندان سیر شوند، زیرا 

نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیست.« ۲8 زن 
پاسخ داد: »بله، سرورم، اّما سگان نیز در پای سفره از خرده های 
نان فرزندان می خورند.« ۲9 عیســی به او گفت: »به خاطر این 
ســخنت، برو که دیو از دخترت بیرون آمد!« ۳۰ آن زن چون 
به خانه رسید، دید که دخترش بر بستر دراز کشیده و دیو از 

او بیرون شده است.

شفای مرد کر و الل
۳1 عیسی از ناحیۀ صور بازگشت و از راه صیدون به سوی 

دریاچۀ جلیل رفته، از میان قلمرو ِدکاپولیس عبور می کرد. ۳۲ در 
آنجا مردی را نزد او آوردند که هم َکر بود و هم لکنت زبان 
داشت. از عیسی التماس کردند دست خویش را بر او بنهد. 
۳۳ عیسی آن مرد را از میان جماعت بیرون آورده، به کناری برد 

و انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت. سپس آِب دهان 
انداخت و زبان آن مرد را لمس کرد. ۳۴ آنگاه به سوی آسمان 
نظر کرده، آه عمیقی کشید و گفت: » اِفََّتح!« یعنی »باز شو!« 
۳5 در دم گوشهای آن مرد باز شد و گرفتگی زبانش برطرف 

گردید و توانست به راحتی ســخن گوید. ۳6 اّما عیسی آنها را 
قدغن کرد که این موضوع را به کســی نگویند. ولی هر چه 
بیشتر قدغنشان می کرد، بیشتر از این واقعه سخن می گفتند. 
۳7 مردم با حیرت بسیار می گفتند: »هر چه او کرده، نیکوست؛ 

حتی کران را شنوا و گنگان را گویا می کند!«

خوراک دادن به چهار هزار تن

 8 

 در آن روزها، باز جمعیتی انبــوه گرد آمدند و چون 
چیزی برای خوردن نداشتند، عیسی شاگردان خود را 
فرا خواند و به ایشان فرمود: ۲ »دلم بر حال این مردم می سوزد، 
زیرا اکنون سه روز اســت که با َمنَند و چیزی برای خوردن 
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ندارند. ۳ اگر آنها را گرسنه روانه کنم تا به خانه های خود بروند، 
در راه از پا در خواهند افتاد، زیرا برخی از ایشان از راِه دور 
آمده اند.« ۴ شاگردان در پاســخ گفتند: »در این بیابان از کجا 
کسی می تواند برای سیر کردن آنها نان فراهم آورد؟« 5 عیسی 
پرسید: »چند نان دارید؟« گفتند: »هفت نان.« 6 آنگاه جماعت 
را فرمود تا بر زمین بنشینند. سپس هفت نان را گرفت و پس 
از شکرگزاری، پاره کرده، به شاگرداِن خود داد تا پیش مردم 
بگذارند؛ و شاگردان نیز چنین کردند. 7 چند ماهی کوچک نیز 
داشتند. پس عیســی آنها را برکت داده، فرمود تا پیش مردم 
بگذارند. 8 همه خوردند و سیر شدند و هفت زنبیل نیز پر از 
خرده های باقی مانده برگرفتند. 9 در آنجا حدود چهار هزار تن 
بودند. سپس عیسی جماعت را مرخص کرد 1۰ و بی درنگ با 

شاگردان سوار قایق شد و به ناحیۀ َدلمانوَته رفت.

درخواست آیتی آسمانی
11 َفریسیان نزد عیسی آمدند و با او به مباحثه نشستند. آنها 

برای آزمایش، آیتی آسمانی از او خواستند. 1۲ اّما عیسی آهی 
از دل برآورد و گفت: »چرا این نســل خواستار آیت است؟ 
آمین، به شــما می گویم، هیچ آیتی به آنها داده نخواهد شد.« 
1۳ ســپس ایشان را ترک گفت و باز ســوار قایق شده، به آن 

سوی دریا رفت.

توبیخ شاگردان
1۴ اّما شــاگردان فراموش کرده بودند بــا خود نان بردارند، 

و در قایق بیش از یک نان نداشــتند. 15 عیسی به آنان هشدار 
داد و فرمود: »آگاه باشید و از خمیرمایۀ َفریسیان و خمیرمایۀ 
هیرودیس دوری کنید.« 16 پس شــاگردان در این باره که نان 
ندارند شــروع به بحث با یکدیگر کردند. 17 عیسی که این را 
دریافته بود، به آنها گفت: »چرا دربارۀ اینکه نان ندارید با هم 
بحث می کنید؟ آیا هنوز نمی دانیــد و درک نمی کنید؟ آیا دل 
شما هنوز سخت است؟ 18 آیا چشم دارید و نمی بینید و گوش 
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 8 :24 یا: »چشمان آن مرد شروع به دیدن کرد«.
 8 :29 منظور پادشــاه و نجات دهندۀ موعود اسرائیل است؛ همچنین در 

بقیۀ کتاب.

دارید و نمی شنوید؟ و آیا به یاد ندارید؟ 19 هنگامی که پنج نان 
را برای پنج هزار تن پاره کردم، چند ســبد پر از تکه نانهای 
باقی مانده برگرفتید؟« گفتند: »دوازده سبد.« ۲۰ »و چون هفت نان 
را برای چهار هزار تن، چند زنبیل پر از تکه نانهای باقی مانده 
برگرفتید؟« گفتند: »هفت زنبیل.« ۲1 آنگاه عیسی بدیشان فرمود: 

»آیا هنوز درک نمی کنید؟«

شفای مرد نابینا در بِیت ِصْیدا
۲۲ و چون به بِیت ِصْیدا رســیدند، عده ای مردی نابینا را نزد 

عیسی آورده، تمنا کردند بر او دست بگذارد. ۲۳ عیسی دست 
آن مرد را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. سپس آِب دهان 
بر چشمان او انداخت و دستهای خود را بر او نهاد و پرسید: 
* و گفت: »مردم را 

»چیزی می بینی؟« ۲۴ آن مرد ســر بلند کرد 
همچون درختانی در حرکت می بینم.« ۲5 پس عیسی دیگر بار 
دستهای خود را بر چشمان او نهاد. آنگاه چشمانش باز شده، 
بینایی خود را بازیافت، و همه چیز را به خوبی می دید. ۲6 عیسی 

او را روانۀ خانه کرد و فرمود: »به دهکده بازنگرد.«

اعتراف پطرس دربارۀ عیسی
۲7 عیســی با شاگردان خود به روســتاهای اطراف قیصریۀ 

فیلیپی رفت. در راه، از شاگردان خود پرسید: »به گفتۀ مردم من 
ِکه هستم؟« ۲8 پاسخ دادند: »بعضی می گویند یحیای تعمیددهنده 
هستی، عده ای می گویند ایلیایی و عده ای دیگر نیز می گویند 
یکی از پیامبران هستی.« ۲9 از آنان پرسید: »شما چه می گویید؟ 
 *

به نظر شما من که هســتم؟« پطرس پاســخ داد: »تو مسیح 
هستی.« ۳۰ اّما عیسی ایشــان را منع کرد که دربارۀ او به کسی 

چیزی نگویند.
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 8 :35 “انجیل” به معنی بشارت و خبرخوش است.

پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ و رستاخیز خود
۳1 آنگاه عیسی به تعلیم دادن آنها آغاز کرد که الزم است پسر 

انسان زحمِت بســیار بیند و از سوی مشایخ و سران کاهنان 
و علمای دین رد شده، کشته شود و پس از سه روز برخیزد. 
۳۲ چون عیسی این را آشکارا اعالم کرد، پطرس او را به کناری 

برد و شروع به سرزنش او کرد. ۳۳ اّما عیسی روی برگردانیده، 
به شاگردان خود نگریست و پطرس را سرزنش کرد و گفت: 
»دور شو از من، ای شیطان! زیرا افکار تو انسانی است، نه الهی.«

۳۴ آنگاه جماعت را با شــاگردان خود فرا خواند و به آنان 

گفت: »اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار 
کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. ۳5 زیرا هر که 
بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ 
اّما هر که به خاطر من و به خاطر انجیل * جان خود را از دست 
بدهد، آن را نجات خواهد داد. ۳6 انسان را چه سود که تمامی 
دنیا را بَبرد اّما جان خود را ببازد؟ ۳7 انسان برای بازیافتن جان 
خود چه می تواند بدهد؟ ۳8 زیرا هر که در میان این نسِل زناکار 
و گناهکار از من و سخنانم عار داشته باشد، پسر انسان نیز 
آنگاه که در جالل پدر خود همراه با فرشتگان مقّدس آید، از 

او عار خواهد داشت.«

 9 

 نیز ایشان را فرمود: »آمین، به شما می گویم، برخی اینجا 
ایستاده اند که تا آمدن نیرومندانۀ پادشاهی خدا را نبینند، 

طعم مرگ را نخواهند چشید.«

دگرگونی سیمای عیسی
۲ شش روز بعد، عیسی پطرس و یعقوب و یوحنا را برگرفت 

و آنها را تنها با خود بر فراز کوهی بلند برد تا خلوت کنند. در 
آنجا، در حضور ایشان، سیمای او دگرگون گشت. ۳ جامه اش 
درخشان و بسیار سفید شد، آن گونه که در جهان هیچ ماّده ای 

  116 َمرُقس 8 :31 – 9 :3 



 

 9   :7 یا: »آنگاه ابری بر آنها سایه افکند«.

نمی تواند جامه ای را چنان سفید گرداند. ۴ در آن هنگام، ایلیا 
و موسی در برابر چشــمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به 
گفتگو پرداختند. 5 پطرس به عیسی گفت: »استاد، بودن ما در 
اینجا نیکوست. پس بگذار سه سرپناه بسازیم، یکی برای تو، 
یکی برای موسی و یکی هم برای ایلیا.« 6 پطرس نمی دانست 
چه بگوید، زیرا سخت ترسیده بودند. 7 آنگاه ابری آنها را در 
بر گرفت * و ندایی از ابر در رسید که، »این است پسر محبوبم، 
به او گوش فرا دهید.« 8 به ناگاه، چون به اطراف نگریســتند، 

هیچ کس دیگر را نزد خود ندیدند، جز عیسی و بس.
9 هنگامی که از کوه فرود می آمدند، عیسی به ایشان فرمان 

داد که آنچه دیده اند برای کسی بازگو نکنند تا زمانی که پسر 
انسان از مردگان برخیزد. 1۰ آنان این ماجرا را بین خود نگاه 
داشتند، اّما از یکدیگر می پرسیدند که ‘برخاستن از مردگان’ 
چیست. 11 آنگاه از عیسی پرسیدند: »چرا علمای دین می گویند 
نخست باید ایلیا بیاید؟« 1۲ عیسی پاسخ داد: »البته که نخست 
ایلیا می آید تا همه چیز را اصالح کند. اّما چرا در مورد پسر 
انسان نوشته شده است که باید رنج بسیار کشد و تحقیر شود؟ 
1۳ به عالوه، من به شما می گویم که ایلیا، همان گونه که دربارۀ او 

نوشته شده است، آمد و آنان هرآنچه خواستند با وی کردند.«

شفای پسر دیوزده
1۴ چون نزد دیگر شاگردان رسیدند، دیدند گروهی بی شمار 

گردشان ایستاده اند و علمای دین نیز با ایشان مباحثه می کنند. 
15 جماعت تا عیســی را دیدند، همگی غرق در حیرت شدند 

و دوان دوان آمده، او را ســالم دادند. 16 عیسی پرسید: »دربارۀ 
چه چیز با آنها بحث می کنید؟« 17 مردی از میان جمعیت پاسخ 
داد: »اســتاد، پســرم را نزدت آورده ام. او گرفتار روحی است 
که قدرت ســخن گفتن را از وی بازگرفته اســت. 18 چون او 
را می گیرد، به زمینش می افکند، به گونــه ای که دهانش کف 
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می کند و دندانهایش به هم فشرده شده، بدنش خشک می شود. 
از شاگردانت خواســتم آن روح را بیرون کنند، اّما نتوانستند.« 
19 عیسی در پاسخ گفت: »ای نسل بی ایمان، تا به کی با شما باشم 

و تحملتان کنم؟ او را نزد من بیاورید.« ۲۰ پس او را آوردند. روح 
چون عیسی را دید، در دم پسر را به تشنج افکند به گونه ای که بر 
زمین افتاد و در همان حال که کف بر دهان آورده بود، بر خاک 
غلتان شد. ۲1 عیسی از پدر او پرسید: »چند وقت است که به این 
وضع دچار است؟« پاسخ داد: »از کودکی. ۲۲ این روح بارها او را 
در آب و آتش افکنده تا هالکش کند. اگر می توانی بر ما شفقت 
فرما و یاری مان ده.« ۲۳ عیسی گفت: »اگر می توانی؟ برای کسی 
که ایمان دارد همه چیز ممکن است.« ۲۴ پدِر آن پسر بی درنگ 
با صدای بلند گفت: »ایمان دارم؛ یاری ام ده تا بر بی ایمانی خود 
غالب آیم!« ۲5 چون عیسی دید که گروهی دوان دوان به آن سو 
می آیند، بر روح پلید نهیب زده، گفت: »ای روح کر و الل، به 
تو دســتور می دهم از او بیرون آیی و دیگر هرگز به او داخل 
نشوی!« ۲6 روح نعره ای برکشید و پسر را سخت تکان داده، از 
وی بیرون آمد. پسر همچون پیکری بی جان شد، به گونه ای که 
بسیاری گفتند: »مرده است.« ۲7 اّما عیسی دسِت پسر را گرفته، او 
را برخیزانید، و پسر بر پا ایستاد. ۲8 چون عیسی به خانه رفت، 
شاگردانش در خلوت از او پرسیدند: »چرا ما نتوانستیم آن روح 
را بیرون کنیم؟« ۲9 پاسخ داد: »این جنس جز به دعا بیرون نمی آید.«

۳۰ آنها آن مکان را ترک کردند و از میان جلیل گذشــتند. 

عیسی نمی خواست کسی بداند او کجاست، ۳1 زیرا شاگردان 
خود را تعلیم می داد و در این باره بدیشان سخن می گفت که: 
»پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد و او را خواهند 
کشت. اّما ســه روز پس از کشته شدن، بر خواهد خاست.« 
۳۲ ولی منظور او را درنیافتند و می ترسیدند از او سؤال کنند.

بزرگی در چیست؟
۳۳ سپس به َکَفرناحوم آمدند. هنگامی که در خانه بودند، عیسی 

از شاگردان پرسید: »بین راه دربارۀ چه چیز بحث می کردید؟« 
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۳۴ ایشان خاموش ماندند، زیرا در راه در این باره بحث می کردند 

که کدام یک از آنها بزرگتر است. ۳5 عیسی بنشست و آن دوازده 
تن را فرا خواند و گفت: »هر که می خواهد نخستین باشد، باید 
آخرین و خادم همه باشد.« ۳6 سپس کودکی را برگرفته، در میان 
ایشان قرار داد و در آغوشش کشــیده، به آنها گفت: ۳7 »هر که 
چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است؛ و هر که مرا 

بپذیرد، نه مرا، بلکه فرستنده مرا پذیرفته است.«

هر که بر ضد ما نیست، با ماست
۳8 یوحنا گفت: »استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیو 

اخراج می کرد، اّما چون از ما نبود، او را بازداشتیم.« ۳9 عیسی 
گفت: »بازش مدارید، زیرا کسی نمی تواند به نام من معجزه 
کند و دمی بعد، در حق من بد بگوید. ۴۰ زیرا هر که بر ضد ما 
نیست، با ماست. ۴1 آمین، به شما می گویم، هر که از آن سبب 
که به مســیح تعّلق دارید حتی جامی آب به نام من به شما 

بدهد، بی گمان بی پاداش نخواهد ماند.

تعلیم در باب وسوسه و لغزش
۴۲ »و هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان 

دارند لغزش خوَرد، او را بهتر آن می بود که ســنگ آسیابی 
بزرگ به گردنش بیاویزند و به دریا افکنند! ۴۳ اگر دستت تو 
را می لغزاند، آن را قطع کن. زیرا تو را بهتر آن است که علیل 
به حیات راه یابی تا آنکه با دو دست به دوزخ روی، به آتشی 
که هرگز خاموش نمی شود. ]۴۴ جایی که کرم آنها نمی میرد 
و آتش خاموشی نمی پذیرد.[ ۴5 و اگر پایت تو را می لغزاند، 
آن را قطع کن. زیرا تو را بهتر آن است که لنگ به حیات راه 
یابی، تا آنکه با دو پا به دوزخ افکنده شوی. ۴6 ]جایی که ِکرم 
آنها نمی میرد و آتش خاموشی نمی پذیرد.[ ۴7 و اگر چشمت 
تو را می لغزاند، آن را به در آر، زیرا تو را بهتر آن است که با 
یک چشم به پادشــاهی خدا راه یابی، تا آنکه با دو چشم به 

دوزخ افکنده شوی، ۴8 جایی که
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»“ِکرم آنها نمی میرد
و آتش خاموشی نمی پذیرد.”

۴9 »زیرا همه با آتش نمکین خواهند شد. 5۰ نمک نیکوست، اّما 

اگر خاصیتش را از دست بدهد، چگونه می توان آن را نمکین 
ساخت؟ شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در 

صلح و صفا به سر برید.«

 عیســی آن مکان را ترک کرد و به نواحی یهودیه و 10 
آن ســوی رود اردن رفت. دیگر بار جماعتها نزد او 
گرد آمدند، و او بنا به روال همیشۀ خود، به آنها تعلیم می داد.

تعلیم دربارۀ ازدواج و طالق
۲ َفریســیان نزدش آمدند و برای آزمایش از او پرسیدند: 

»آیا جایز است که مرد زن خود را طالق دهد؟« ۳ عیسی در 
پاسخ گفت: »موسی چه حکمی به شما داده است؟« ۴ گفتند: 
»موسی اجازه داده که مرد طالقنامه ای بنویسد و زن خود را 
رها کند.« 5 عیسی به آنها فرمود: »موسی به سبب سختدلی 
شما این حکم را برایتان نوشت. 6 اّما از آغاِز آفرینش، خدا 
“ایشــان را مرد و زن آفرید.” 7 و “از همین رو، مرد پدر و 
مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست، 8 و 
آن دو یک تن خواهند شــد.” بنابراین، از آن پس دیگر دو 
نیستند، بلکه یک تن می باشند. 9 پس آنچه را خدا پیوست، 

انسان جدا نسازد.«
1۰ چون در خانه بودند، شاگردان دیگر بار دربارۀ این موضوع 

از عیسی سؤال کردند. 11 عیسی فرمود: »هر که زن خود را طالق 
دهد و زنی دیگر اختیار کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا 
شده است. 1۲ و اگر زنی از شوهر خود طالق گیرد و شوهری 

دیگر اختیار کند، مرتکب زنا شده است.«

عیسی و کودکان
1۳ مردم کودکان را نزد عیسی آوردند تا بر آنها دست بگذارد. 

اّما شاگردان مردم را برای این کار سرزنش کردند. 1۴ عیسی 
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چون این را دید، خشمگین شــد و به شاگردان خود گفت: 
»بگذارید کودکان نزد من آیند؛ آنان را بازمدارید، زیرا پادشاهی 
خدا از آن چنین کسان اســت. 15 آمین، به شما می گویم، هر 
که پادشاهی خدا را همچون کودکی نپذیرد، هرگز بدان راه 
نخواهد یافت.« 16 آنگاه کودکان را در آغوش کشیده، بر آنان 

دست نهاد و ایشان را برکت داد.

جوان ثروتمند
17 چون عیسی به راه افتاد، مردی دوان دوان آمده، در برابرش 

زانو زد و پرسید: »استاِد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاویدان 
شوم؟« 18 عیسی پاسخ داد: »چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس 
نیکو نیســت جز خدا فقط. 19 احکام را می دانی: “قتل مکن، 
زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، فریبکاری مکن، 
پدر و مادر خود را گرامی دار.”« ۲۰ آن مرد در پاســخ گفت: 
»اســتاد، همۀ اینها را از کودکی به جا آورده ام.« ۲1 عیسی به 
او نگریسته، محبتش کرد و گفت: »تو را یک چیز کم است؛ 
برو آنچه داری بفروش و بهایش را به تنگدستان بده که در 
آسمان گنج خواهی داشــت. آنگاه بیا و از من پیروی کن.« 
۲۲ مرد از این سخن نومید شد و اندوهگین از آنجا رفت، زیرا 

ثروت بسیار داشت.
۲۳ عیسی به اطراف نگریســته، به شاگردان خود گفت: »چه 

دشوار است راهیابی ثروتمندان به پادشاهی خدا!« ۲۴ شاگردان از 
سخنان او در شگفت شدند. اّما عیسی بار دیگر به آنها گفت: »ای 
فرزندان، راه یافتن به پادشاهی خدا چه دشوار است! ۲5 گذشتِن 
شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهیابی شخص ثروتمند 
به پادشاهی خدا.« ۲6 شــاگردان که بسیار شگفت زده بودند، به 
یکدیگر می گفتند: »پس چه کسی می تواند نجات یابد؟« ۲7 عیسی 
بدیشان چشم دوخت و گفت: »برای انسان ناممکن است، اّما 
برای خدا چنین نیست؛ زیرا همه چیز برای خدا ممکن است.«

۲8 آنگاه پطرس سخن آغاز کرد و گفت: »اینک ما همه چیز را 

ترک گفته ایم و از تو پیروی می کنیم.« ۲9 عیسی فرمود: »آمین، 
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 10 :30 یا: “در این جهان”.
 10 :30 یا: “در جهان آینده”.

به شما می گویم، کسی نیست که به خاطر من و به خاطر انجیل، 
خانه یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان یا امالک 
* صد برابر بیشتر 

خود را ترک کرده باشــد، ۳۰ و در این عصر 
خانه ها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان و امالک - و 
* نیز از 

همراه آن، آزارها - به دســت نیاورد، و در عصر آینده 
حیات جاویدان بهره مند نگردد. ۳1 اّما بسیاری که اّولین هستند 

آخرین خواهند شد، و آخرینها اّولین!«

پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ و رستاخیز خود
۳۲ آنان در راه اورشــلیم بودند و عیسی پیشاپیش ایشان راه 

می پیمود. شاگردان در شــگفت بودند و کسانی که از پی آنها 
می رفتند، هراسان. عیسی دیگر بار آن دوازده تن را به کناری 
برد و آنچه را می بایســت بــر او بگذرد، برایشــان بیان کرد. 
۳۳ فرمود: »اینک به اورشــلیم می رویم. در آنجا پسر انسان را 

به ســران کاهنان و علمای دین تســلیم خواهند کرد. آنان او 
را به مرگ محکــوم خواهند نمود و به اقــوام بیگانه خواهند 
ســپرد. ۳۴ ایشان اســتهزایش کرده، آِب دهان بر وی خواهند 
انداخت و تازیانه اش زده، خواهند کشت. اّما پس از سه روز 

بر خواهد خاست.«

درخواست یعقوب و یوحنا
۳5 یعقوب و یوحنا پسران ِزبِدی نزد او آمدند و گفتند: »استاد، 

تقاضا داریم آنچه از تو می خواهیم، برایمان به جای آوری!« 
۳6 بدیشان گفت: »چه می خواهید برایتان بکنم؟« ۳7 گفتند: »عطا 

فرما که در جالل تو، یکی بر جانب راست و دیگری بر جانب 
چپ تو بنشینیم.« ۳8 عیسی به آنها فرمود: »شما نمی دانید چه 
می خواهید. آیا می توانید از جامی که من می نوشم، بنوشید و 
تعمیدی را که من می گیرم، بگیرید؟« ۳9 گفتند: »آری، می توانیم.« 
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 10 :45 یا: “به عوض”.

عیسی فرمود: »شکی نیســت که از جامی که من می نوشم، 
خواهید نوشید و تعمیدی را که من می گیرم، خواهید گرفت. 
۴۰ اّما بدانید که نشستن بر جانب راست و چپ من، در اختیار 

من نیست تا آن را به کسی ببخشم. این جایگاه از آِن کسانی 
است که برایشان فراهم شده است.«

۴1 چون ده شــاگرد دیگر از این امر آگاه شدند، بر یعقوب 

و یوحنا خشم گرفتند. ۴۲ عیسی ایشان را فرا خواند و گفت: 
»شما می دانید آنان که حاکماِن دیگر قومها شمرده می شوند بر 
ایشان سروری می کنند و بزرگانشان بر ایشان فرمان می رانند. 
۴۳ اّما در میان شما چنین نباشد. هر که می خواهد در میان شما 

بزرگ باشد، باید خادم شــما شود. ۴۴ و هر که می خواهد در 
میان شما اّول باشد، باید غالم همه گردد. ۴5 چنانکه پسر انسان 
نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش 

* بسیاری بنهد.«
را چون بهای رهایی در راه 

شفای بارتیمائوِس کور
۴6 آنگاه به َاریحا آمدند. و چون عیســی با شاگردان خود 

و جمعیتی انبوه َاریحا را تــرک می گفت، گدایی کور به نام 
بارتیمائوس، پسر تیمائوس، در کنار راه نشسته بود. ۴7 چون 
شنید که عیسای ناصری است، فریاد برکشید که: »ای عیسی، 
پسر داوود، بر من رحم کن!« ۴8 بسیاری از مردم بر او عتاب 
کردند که خاموش شود، اّما او بیشتر فریاد می زد: »ای پسر 
داوود، بر من رحم کن!« ۴9 عیسی ایســتاد و فرمود: »او را 
فرا خوانید.« پس آن مرد کــور را فرا خوانده، به وی گفتند: 
»دل قــوی دار! برخیز که تو را می خوانــد.« 5۰ او بی درنگ 
عبای خود را بــه کناری انداخته، از جای برجســت و نزد 
عیسی آمد. 51 عیسی از او پرســید: »چه می خواهی برایت 
بکنم؟« پاسخ داد: »استاد، می خواهم بینا شوم.« 5۲ عیسی به 
او فرمود: »برو که ایمانت تو را شــفا داده اســت.« آن مرد، 
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 11 :3 یا “َسرور”.
 11 :9 واژۀ آرامی “هوشیعانا” یعنی »استدعا داریم نجات بده«. اما بعدها 

از این واژه برای حمد و ستایش استفاده می کردند؛ همچنین در آیۀ 1۰.

 در دم بینایی خود را بازیافت و از پی عیســی در راه روانه 
شد.

ورود شاهانۀ عیسی به اورشلیم

 چون بــه بِیت فاجی و بِیت َعنْیا رســیدند که نزدیک 11 
اورشــلیم در دامنۀ کوه زیتون بود، عیســی دو تن از 
شاگردان خود را فرســتاد ۲ و به آنان فرمود: »به دهکده ای که 
پیش روی شماســت، بروید. به محــض ورود، کره االغی را 
بسته خواهید یافت که تا کنون کسی بر آن سوار نشده است. 
آن را باز کنید و بیاورید. ۳ اگر کسی از شما پرسید: “چرا چنین 
* بدان نیــاز دارد و بی درنگ آن 

می کنید؟” بگویید: “خداوند 
را به اینجــا باز خواهد فرســتاد.” « ۴ آن دو رفتند و بیرون، در 
کوچه ای کره االغی یافتند که مقابل دری بسته شده بود. پس 
آن را باز کردند. 5 در همان هنگام، بعضی از کســانی که آنجا 
ایستاده بودند پرســیدند: »چرا کره االغ را باز می کنید؟« 6 آن 
دو همان گونه که عیسی بدیشان فرموده بود، پاسخ دادند؛ پس 
گذاشــتند بروند. 7 آنگاه کره االغ را نزد عیسی آورده، رداهای 
خود را بر آن افکندند، و عیسی سوار شد. 8 بسیاری از مردم نیز 
رداهای خود را بر سر راه گســتردند و عده ای نیز شاخه هایی 
را که در مزارع بریده بودند، در راه می گســتردند. 9 کسانی که 
 پیشاپیش او می رفتند و آنان که از پس او می آمدند، فریاد کنان 

می گفتند:
*

»هوشیعانا!« 
»مبارک است آن که به نام خداوند می آید!«

»مبارک است پادشاهی پدر ما داوود که   1۰  
فرا می رسد!«

»هوشیعانا در عرش برین!«
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11 پس عیسی به اورشلیم درآمد و به معبد رفت. در آنجا همه 

چیز را مالحظه کرد، اّما چون دیروقت بود همراه با آن دوازده 
تن به بِیت َعنْیا رفت.

عیسی در معبد
1۲ روز بعد، به هنگام خروج از بِیت َعنْیا، عیسی گرسنه شد. 

1۳ از دور درخت انجیری دید که برگ داشت؛ پس پیش رفت 

تا ببیند میوه دارد یا نه. چون نزدیک شد، جز برگ چیزی بر آن 
نیافت، زیرا هنوز فصل انجیر نبــود. 1۴ پس خطاب به درخت 
گفت: »مباد که دیگر هرگز کسی از تو میوه خوَرد!« شاگردانش 

این را شنیدند.
15 چون به اورشلیم رسیدند، عیسی به معبد درآمد و به بیرون 

راندن کســانی آغاز کرد که در آنجا داد و ستد می کردند. او 
تختهای صّرافان و بســاط کبوترفروشان را واژگون کرد 16 و 
اجازه نداد کسی برای حمل کاال از میان صحن معبد عبور کند. 
17 سپس به آنها تعلیم داد و گفت: »مگر نوشته نشده است که،

»“خانۀ من خانۀ دعا برای همۀ قومها خوانده خواهد 
شد”؟

اّما شما آن را ‘النۀ راهزنان’ ساخته اید.«
18 ســران کاهنان و علمای دین چون این را شنیدند، در پی 

راهی برای کشتن او برآمدند، زیرا از او می ترسیدند، چرا که 
همۀ جمعیت از تعالیم او در شگفت بودند. 19 چون غروب 

شد، عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند.

خشک شدن درخت انجیر
۲۰ بامدادان، در راه، درخت انجیر را دیدند که از ریشه خشک 

شــده بود. ۲1 پطرس ماجرا را به یاد آورد و به عیسی گفت: 
»استاد، بنگر! درخت انجیری که نفرین کردی، خشک شده 
است.« ۲۲ عیسی پاسخ داد: »به خدا ایمان داشته باشید. ۲۳ آمین، 
به شما می گویم، اگر کسی به این کوه بگوید، “از جا کنده شده، 
به دریا افکنده شو،” و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته 
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باشد که آنچه می گوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد 
شد. ۲۴ پس به شما می گویم، هرآنچه در دعا درخواست کنید، 
ایمان داشته باشید که آن را یافته اید، و از آِن شما خواهد بود.

۲5 »پس هر گاه به دعا می ایستید، اگر نسبت به کسی چیزی 

به دل دارید، او را ببخشید تا پدر شما نیز که در آسمان است، 
خطاهای شما را ببخشاید. ]۲6 اّما اگر شما نبخشید، پدر شما 

نیز که در آسمان است، خطاهای شما را نخواهد بخشید.[«

سؤال دربارۀ اقتدار عیسی
۲7 آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. هنگامی که عیسی در معبد 

گام می زد، سران کاهنان و علمای دین و مشایخ نزدش آمده، 
۲8 پرسیدند: »به چه اجازه ای این کارها را می کنی؟ چه کسی 

اقتدار انجام این کارها را به تو داده است؟« ۲9 عیسی در پاسخ 
گفت: »من نیز از شما پرسشی دارم. به من پاسخ دهید تا من 
نیز به شما بگویم با چه اقتداری این کارها را می کنم. ۳۰ تعمید 
یحیی از آسمان بود یا از انسان؟ پاسخ دهید.« ۳1 آنها بین خود 
بحث کرده، گفتند: »اگر بگوییم، “از آسمان بود”، خواهد گفت، 
“پس چرا بــه او ایمان نیاوردید؟” ۳۲ اگر بگوییم، “از انســان 
بود” …« - از مردم بیم داشــتند، زیرا همه یحیی را پیامبری 
راستین می دانستند. ۳۳ پس به عیسی پاسخ دادند: »نمی دانیم.« 
عیسی گفت: »من نیز به شــما نمی گویم با چه اقتداری این 

کارها را می کنم.«

َمَثل باغبانان شریر

 12 

 سپس عیســی به َمَثلها با ایشان سخن آغاز کرد و 
گفت: »مردی تاکستانی َغْرس کرد و گِرد آن دیوار 
کشید و چرُخشتی در آن َکند و برجی بنا نهاد. سپس تاکستان 
را به چند باغبان اجاره داد و خود به سفر رفت. ۲ در موسم 
برداشت محصول، غالمی نزد باغبانان فرستاد تا مقداری از 
میوۀ تاکستان را از آنها بگیرد. ۳ اّما آنها غالم را گرفته، زدند و 
دست خالی بازگرداندند. ۴ سپس غالمی دیگر نزد آنها فرستاد، 
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 12 :10 یا: “سنگ َسِر زاویه”.
 12 :13 “هیرودیان” هواداران هیرودیس بودند.

 12 :15 “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده.

ولی باغبانان سرش را شکســتند و به او بی حرمتی کردند. 
5 باز غالمی دیگر فرستاد، اّما او را کشتند. و به همین گونه با 

بسیاری دیگر رفتار کردند؛ بعضی را زدند و بعضی را کشتند. 
6 او تنها یک تن دیگر داشت که بفرستد و آن، پسر محبوبش 

بود. پس او را آخر همه روانه کرد و با خود گفت: “پسرم را 
حرمت خواهند نهــاد.” 7 اّما باغبانان به یکدیگر گفتند: “این 
وارث اســت؛ بیایید او را بکشــیم تا میراث از آن ما شود.” 
8 پس او را گرفته، کشتند و از تاکستان بیرون افکندند. 9 حال، 

صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ خواهد آمد و باغبانان را 
هالک کرده، تاکستان را به دیگران خواهد سپرد. 1۰ مگر در 

کتب مقّدس نخوانده اید که:
»“سنگی که معماران رد کردند،

* شده است؛
مهمترین سنگ بنا 
خداوند چنین کرده  11  

و در نظر ما شگفت می نماید”؟«
1۲ آنگاه بر آن شدند عیسی را گرفتار کنند، زیرا دریافتند که 

این َمَثل را دربارۀ آنها گفته است، اّما از جمعیت بیم داشتند؛ 
پس او را ترک کردند و رفتند.

سؤال دربارۀ پرداخت َخراج
* را نزد عیســی 

1۳ ســپس بعضی از َفریســیان و هیرودیان 

فرستادند تا او را با سخنان خودش به دام اندازند. 1۴ آنها نزد او 
آمدند و گفتند: »استاد، می دانیم مردی صادق هستی و از کسی 
باک نداری، زیرا بر صورت ظاهر نظر نمی کنی، بلکه راه خدا 
را به درستی می آموزانی. آیا پرداخت َخراج به قیصر رواست یا 
نه؟ 15 آیا باید بپردازیم یا نه؟« اّما عیسی به ریاکاری آنها پی برد 
* نزد من بیاورید تا آن را 

و گفت: »چرا مرا می آزمایید؟ دیناری 
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ببینم.« 16 سکه ای آوردند. از ایشان پرسید: »نقش و نام روی این 
سکه از آِن کیست؟« پاسخ دادند: »از آِن قیصر.« 17 عیسی به آنها 
گفت: »پس مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا.« 

آنها از سخنان او حیران ماندند.

سؤال دربارۀ قیامت
18 سپس َصّدوقیان که منکر قیامتند، نزد وی آمدند و سؤالی 

از او کرده، گفتند: 19 »استاد، موسی برای ما نوشت که اگر برادر 
مردی بمیرد و همسرش فرزندی نداشته باشد، آن مرد باید او 
را به زنی بگیرد تا نسلی برای برادر خود باقی گذارد. ۲۰ باری، 
هفت برادر بودند. برادر نخستین زنی گرفت، و بی فرزند مرد. 
۲1 پس برادر دّوم آن بیوه را به زنی گرفت، اّما او نیز بی فرزند 

مرد. برادر سّوم نیز چنین شــد. ۲۲ به همین سان، هیچ یک از 
هفت برادر فرزندی به جا نگذاشت. سرانجام، آن زن نیز مرد. 
۲۳ حال، در قیامت، آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود، 

زیرا هر هفت برادر او را به زنی گرفته بودند؟«
۲۴ عیسی به ایشان فرمود: »آیا گمراه نیستید، از آن رو که نه 

از کتب مقّدس آگاهید و نه از قدرت خدا؟ ۲5 زیرا هنگامی که 
مردگان بر خیزند، نه زن می گیرند و نه شوهر اختیار می کنند؛ 
بلکه همچون فرشــتگان آســمان خواهند بود. ۲6 اّما دربارۀ 
برخاســتن مردگان، آیا در کتاب موســی نخوانده اید که در 
ماجرای بوته، چگونه خدا به او فرمود: “من هســتم خدای 
ابراهیم و خدای اســحاق و خدای یعقوب”؟ ۲7 او نه خدای 
مردگان، بلکه خدای زندگان است. پس شما بسیار بر خطایید!«

بزرگترین حکم
۲8 یکی از علمای دین نزدیک آمد و گفتگوی آنها را شــنید. 

چون دید که عیسی پاسخی نیکو به آنها داد، از او پرسید: »کدام 
یک از احکام، مهمتریِن همه اســت؟« ۲9 عیسی به او فرمود: 
»مهمترین حکم این است: “بشنو ای اسرائیل، خداونْد خدای 
ما، خداونِد یکتاست. ۳۰ خداونْد خدای خود را با تمامی دل و با 
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 12 .36 یا: »زیر پایت قرار دهم«؛ مزمور 11۰ :1.

تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قّوت خود محبت کن.” 
۳1 دّومین حکم این است: “همســایه ات را همچون خویشتن 

محبت کن.” بزرگتر از این دو حکمی نیست.« ۳۲ آن عالم دین 
به او گفت: »نیکو فرمودی، استاد! براستی که خدا یکی است 
و جز او خدایی نیست، ۳۳ و به او با تمامی دل و با تمامی عقل 
و با تمامی قّوت خود مهر ورزیدن و همسایۀ خود را همچون 
خویشــتن محبت کردن، از همۀ هدایای تمام سوز و قربانیها 
مهمتر است.« ۳۴ چون عیســی دید که عاقالنه پاسخ داد، به او 
فرمود: »از پادشاهی خدا دور نیستی.« از آن پس، دیگر هیچ کس 

جرأت نکرد چیزی از او بپرسد.

مسیح پسر کیست؟
۳5 هنگامی که عیسی در صحن معبد تعلیم می داد، پرسید: 

»چگونه اســت که علمای دین می گویند مسیح پسر داوود 
است؟ ۳6 داوود، خود به الهاِم روح القدس گفته است:

“خداوند به خداوند من گفت:
به دست راست من بنشین

*
تا آن هنگام که دشمنانت را کرسِی زیر پایت سازم.” 

۳7 اگر داوود خود، او را خداوند می خواَند، او چگونه می تواند 

پســر داوود باشــد؟« انبوه جمعیت با خوشی به سخنان او 
گوش فرا می دادند.

هشدار دربارۀ رهبران دینی
۳8 پس در تعلیم خود فرمود: »از علمای دین برحذر باشید که 

دوست دارند در قبای بلند راه بروند و مردم در کوچه و بازار 
آنها را سالم گویند، ۳9 و در کنیسه ها بهترین جای را داشته باشند 
و در ضیافتها بر صدر مجلس بنشــینند. ۴۰ از سویی خانه های 
بیوه زنان را غارت می کنند و از دیگر ســو، برای تظاهر، دعای 
خود را طول می دهند. مکافات اینان بسی سخت تر خواهد بود.«
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 12 :42 متن یونانی چنین است: »دو لِپتون که تقریبًا معادل یک ُکْدرانتِس 
بود«. “لِپتون” و “ُکْدرانتِس”، سکه های مسی با ارزش ناچیز بودند.

هدیۀ بیوه زن فقیر
۴1 عیســی در برابر صندوق بِیت المال معبد به تماشــای 

مردمی نشسته بود که پول در صندوق می انداختند. بسیاری 
از ثروتمندان مبالغ هنگفت می دادند. ۴۲ سپس بیوه زنی فقیر 
*در صندوق انداخت. ۴۳ آنگاه عیسی شاگردان 

آمد و دو ِقران 
خود را فرا خواند و به ایشان فرمود: »آمین، به شما می گویم، 
این بیوه زن فقیر بیش از همۀ آنها که در صندوق پول انداختند، 
هدیه داده است. ۴۴ زیرا آنان جملگی از فزونی دارایی خویش 
دادند، اّما این زن در تنگدستی خود، هرآنچه داشت داد، یعنی 

تمامی روزی خویش را.«

نشانه های پایان عصر حاضر

 13 

 هنگامی که عیســی معبد را ترک می کرد، یکی از 
شــاگردانش به او گفت: »استاد، بنگر! چه سنگها 
و چه بناهای باشکوهی!« ۲ اّما عیسی به او فرمود: »همۀ این 
بناهای بزرگ را می بینی؟ بدان که سنگی بر سنگ دیگر باقی 

نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت.«
۳ و چون عیسی بر کوه زیتون روبه روی معبد نشسته بود، 

پطرس و یعقوب و یوحنا و آندریاس در خلوت از او پرسیدند: 
۴ »به ما بگو این وقایع ِکی روی خواهد داد و نشانۀ نزدیک شدن 

زمان تحقق آنها چیست؟« 5 عیسی بدیشان فرمود: »به هوش 
باشید تا کسی گمراهتان نکند. 6 بسیاری به نام من آمده، خواهند 
گفت، “من همانم” و بسیاری را گمراه خواهند کرد. 7 چون 
دربارۀ جنگها می شــنوید و خبر جنگها به گوشتان می رسد، 
مشوش مشــوید. چنین وقایعی می باید رخ دهد، ولی هنوز 
پایان فرا نرسیده اســت. 8 قومی بر قوم دیگر و حکومتی بر 
حکومت دیگر بر خواهند خاست. زلزله ها در جایهای گوناگون 
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خواهد آمد و قحطیها خواهد شد. اّما این تنها به منزلۀ آغاز 
درد زایمان است.

9 »و اّما شما دربارۀ خودتان به هوش باشید، زیرا شما را به 

محاکم خواهند ســپرد و در کنیسه ها خواهند زد و به خاطر 
من در حضور والیان و پادشاهان خواهید ایستاد تا در برابر 
آنان شهادت دهید. 1۰ نخست باید انجیل به همۀ قومها موعظه 
شود. 11 پس هر گاه شما را گرفتار کنند و به محاکمه ِکشند، 
پیشاپیش نگران نباشــید که چه بگویید، بلکه هرآنچه در آن 
زمان به شما داده شود، آن را بگویید؛ زیرا گوینده شما نیستید، 
بلکه روح القدس است. 1۲ برادر، برادر را و پدر، فرزند را تسلیم 
مرگ خواهد کرد. فرزندان بر والدین برخاسته، اسباب کشته 
شــدن آنها را فراهم خواهند آورد. 1۳ همه به خاطر نام من از 
شما نفرت خواهند داشت؛ اّما هر که تا به پایان پایدار بماند، 

نجات خواهد یافت.
1۴ »اّما چون آن ‘مکروِه ویرانگر’ را در مکانی که نباید، بر پا 

ببینید - خواننده دّقت کند - آنگاه آنــان که در یهودیه اند، به 
کوهها بگریزند؛ 15 و هر که بر بام خانه باشــد، برای برداشتن 
چیزی، فرود نیاید و وارد خانه نشــود؛ 16 و هر که در مزرعه 
باشــد، برای برگرفتن قبای خود به خانه بازنگردد. 17 وای بر 
زنان آبستن و مادران شیرده در آن روزها! 18 دعا کنید که این 
وقایع در زمســتان روی ندهد. 19 زیرا که در آن روزها چنان 
مصیبتی روی خواهد داد که ماننــدش از آغاز عالمی که خدا 
آفرید تا کنون روی نداده و هرگز نیز روی نخواهــد داد. ۲۰ و 
اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ بشری جان سالم 
به در نمی برد. اّما به خاطر برگزیدگان، که خوْد آنها را انتخاب 
کرده، آن روزها را کوتاه کرده است. ۲1 در آن زمان، اگر کسی 
به شما گوید: “بنگر، مسیح اینجاست”، یا “بنگر، او آنجاست!” 
باور مکنید. ۲۲ زیرا مسیحان کاذب و پیامبران دروغین برخاسته، 
آیات و معجزات به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشــد، 
برگزیدگان را گمراه کنند. ۲۳ پس هوشیار باشید، زیرا پیشاپیش، 

همۀ اینها را به شما گفتم.
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 13 :29 یا “آن”.
 13 :30 یا “قوم”.

۲۴ »اّما در آن روزها، پس از آن مصیبت،

»“خورشید تاریک خواهد شد
و ماه دیگر نور نخواهد افشاند.

ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت  ۲5  
و نیروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد.”

۲6 آنگاه مردم پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جالل 

عظیم در ابرها می آید. ۲7 او فرشــتگان را خواهد فرستاد و 
برگزیدگانش را از چهار گوشــۀ جهان، از کرانهای زمین تا 

کرانهای آسمان، گرد هم خواهد آورد.
۲8 »حال، از درخت انجیر این درس را فرا گیرید: به محض 

اینکه شاخه های آن جوانه زده، برگ می دهد، درمی یابید که 
تابستان نزدیک است. ۲9 به همین گونه، هر گاه بینید که این 
* نزدیک، بلکه بر در 

چیزها رخ می دهد، درمی یابید کــه او 
است. ۳۰ آمین، به شما می گویم که تا این همه روی ندهد، این 
* نخواهد گذشت. ۳1 آسمان و زمین زایل خواهد شد، اّما 

نسل 
سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت.

انتظار برای بازگشت مسیح
۳۲ »هیچ کس آن روز و ســاعت را نمی داند جز پدر؛ حتی 

فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیســتند. ۳۳ پس بیدار 
و هوشیار باشــید، زیرا نمی دانید آن زمان ِکی فرا می رسد. 
۳۴ همچون کســی است که به سفر رفته و به هنگام عزیمت، 

خادمانش را به ادارۀ خانۀ خود گماشــته باشد، و به هر یک 
وظیفه ای خاص سپرده و به دربان نیز دستور داده باشد که بیدار 
بماند. ۳5 پس شما نیز بیدار باشید، زیرا نمی دانید صاحبخانه 
کی خواهد آمد، شب یا نیمه شب، به هنگام بانگ خروس یا 
در ســپیده دم. ۳6 مبادا که او ناگهان بیاید و شما را در خواب 
بیند. ۳7 آنچه به شما می گویم، به همه می گویم: بیدار باشید!«
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 14 :5 یک “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده.

تدهین عیسی در بِیت َعنْیا

 14 

 دو روز به عید پَِسخ و َفطیر مانده بود. سران کاهنان 
و علمای دین در جستجوی راهی بودند که عیسی 
را به نیرنگ گرفتار کنند و به قتل رسانند، ۲ زیرا می گفتند: »نه 

در ایام عید، مبادا مردم شورش کنند.«
۳ چون عیســی در بِیت َعنْیا در خانۀ َشمعون جذامی بر سفره 

نشسته بود، زنی با ظرفی مرمرین از عطری بسیار گرانبها، از سنبل 
خالص، نزد عیسی آمد و ظرف را شکسته، عطر را بر سر او ریخت. 
۴ اّما بعضی از حاضران به خشم آمده، با یکدیگر گفتند: »چرا باید 

این عطر این گونه تلف شود؟ 5 می شد آن را به بیش از سیصد دینار * 
فروخت و بهایش را به فقیران داد.« و آن زن را ســخت سرزنش 
کردند. 6 اّما عیسی بدیشان گفت: »او را به حال خود بگذارید. چرا 
می رنجانیدش؟ او کاری نیکو در حق من کرده است. 7 فقیران را 
همیشه با خود دارید و هر گاه بخواهید می توانید به آنها کمک 
کنید، اّما من همیشه نزد شما نخواهم بود. 8 این زن آنچه در توان 
داشت، انجام داد. او با این کار، بدن مرا پیشاپیش برای تدفین، 
تدهین کرد. 9 آمین، به شما می گویم، در تمام جهان، هر جا انجیل 

موعظه شود، کار این زن نیز به یاد او بازگو خواهد شد.«

خیانت یهودا
1۰ آنگاه یهودای َاسَخریوطی که یکی از آن دوازده تن بود، 

نزد سران کاهنان رفت تا عیسی را به آنها تسلیم کند. 11 آنها 
چون سخنان یهودا را شــنیدند، شادمان شدند و به او وعدۀ 
پول دادند. پس او در پی فرصت بود تا عیسی را تسلیم کند.

شام آخر
1۲ در نخستین روز عید َفطیر که برۀ پَِسخ را قربانی می کنند، 

شاگردان عیسی از او پرسیدند: »کجا می خواهی برویم و برایت 
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تدارک ببینیم تا شام پَِسخ را بخوری؟« 1۳ او دو تن از شاگردان 
خود را فرستاد و به آنها گفت: »به شهر بروید؛ در آنجا مردی 
با کوزه ای آب به شما برمی خورد. از پی او بروید. 1۴ هر جا 
که وارد شــد، به صاحب آن خانه بگویید، “استاد می گوید، 
میهمانخانۀ من کجاست تا شام پَِسخ را با شاگردانم بخورم؟” 
15 و او باالخانه ای بزرگ و مفروش و آماده به شما نشان خواهد 

داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید.« 16 آنگاه شاگردان به شهر 
رفته، همه چیز را همان گونه که به ایشــان گفته بود یافتند و 

پَِسخ را تدارک دیدند.
17 چون شب فرا رسید، عیسی با دوازده شاگرد خود به آنجا 

رفت. 18 هنگامی که بر سفره نشسته، غذا می خوردند، عیسی 
گفت: »آمین، به شــما می گویم که یکی از شما که با من غذا 
می خوَرد مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.« 19 آنها غمگین شدند 
و یکی پس از دیگری از او پرسیدند: »من که آن کس نیستم؟« 
۲۰ عیسی گفت: »یکی از شما دوازده تن است، همان که نان خود 

را با من در کاسه فرو می َبَرد. ۲1 پسر انسان همان گونه که دربارۀ 
او نوشته شده، خواهد رفت، اّما وای بر آن کس که پسر انسان 
را تسلیم دشمن می کند. بهتر آن می بود که هرگز زاده نمی شد.«

۲۲ هنوز مشغول خوردن بودند که عیسی نان را برگرفت و پس 

از شکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: »بگیرید، این 
است بدن من.« ۲۳ سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری، 
به آنها داد و همه از آن نوشیدند. ۲۴ و بدیشان گفت: »این است 
خون من برای عهد ]جدید[ که به خاطر بسیاری ریخته می شود. 
۲5 آمین، به شما می گویم که از محصول مو دیگر نخواهم نوشید 

تا روزی که آن را در پادشاهی خدا، تازه بنوشم.«
۲6 آنگاه پس از خواندن ســرودی، به سمت کوه زیتون به 

راه افتادند.

پیشگویی انکار پطرس
۲7 عیسی به آنان گفت: »همۀ شما خواهید لغزید زیرا نوشته 

شده،
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 14 :36 “َاّبا” در زبان آرامی به معنای “بابا” است.
 14 :38 یا “وسوسه”.

 14 :41 یا: »مابقی را بخوابید و استراحت کنید«.

»“شبان را خواهم زد
و گوسفندان پراکنده خواهند شد.”

۲8 اّما پس از آنکه برخاســتم، پیش از شما به جلیل خواهم 

رفت.« ۲9 پطرس به او گفت: »حتی اگر همه بلغزند، من هرگز 
نخواهم لغزید.« ۳۰ عیسی به او گفت: »آمین، به تو می گویم که 
امروز، آری همین امشب، پیش از آنکه خروس دو بار بانگ 
زند، سه بار مرا انکار خواهی کرد!« ۳1 اّما پطرس با تأکید بسیار 
گفت: »اگر الزم باشد با تو بمیرم، انکارت نخواهم کرد.« سایر 

شاگردان نیز چنین گفتند.

باغ ِجْتسیمانی
۳۲ آنگاه به مکانی به نام ِجْتسیمانی رفتند و در آنجا عیسی به 

شاگردان خود گفت: »در اینجا بنشینید، تا من دعا کنم.« ۳۳ سپس 
پطرس و یعقوب و یوحنا را با خود برد و پریشــان و مضطرب 
شده، بدیشــان گفت: ۳۴ »از فرط اندوه، به حال مرگ افتاده ام. در 
اینجا بمانید و بیدار باشید.« ۳5 سپس قدری پیش رفته، بر خاک 
افتاد و دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد. ۳6 او 
* پدر، همه چیز برای تو ممکن است. این جام 

چنین گفت: »اَّبا، 
را از من دور کن، اّما نه به خواست من بلکه به ارادۀ تو.« ۳7 چون 
بازگشت، آنان را در خواب یافت. پس به پطرس گفت: »َشمعون، 
خوابیده ای؟ آیا نمی توانستی ساعتی بیدار بمانی؟ ۳8 بیدار باشید و 
دعا کنید تا در آزمایش * نیفتید. روح مشتاق است اّما جسم ناتوان.« 
۳9 پس دیگر بار رفت و همان دعا را کرد. ۴۰ چون بازگشت، ایشان 

را همچنان در خواب یافت، زیرا چشمانشان بسیار سنگین شده 
بود. آنها نمی دانستند چه به او بگویند. ۴1 آنگاه عیسی سّومین بار 
نزد شاگردان آمد و بدیشان گفت: »آیا هنوز در خوابید و استراحت 
* دیگر بس است! ساعت مقرر فرا رسیده. اینک پسر 

می کنید؟ 
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انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. ۴۲ برخیزید، برویم. اینک 
تسلیم کنندۀ من از راه می رسد.«

گرفتار شدن عیسی
۴۳ عیســی همچنان سخن می گفت که ناگاه یهودا، یکی از 

آن دوازده تن، همراه با گروهی مسّلح به چماق و شمشیر، از 
سوی سران کاهنان و علمای دین و مشایخ آمدند. ۴۴ تسلیم کنندۀ 
او به همراهان خود عالمتی داده و گفته بود: »آن کس را که 
ببوسم، همان اســت؛ او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید.« 
۴5 پس چون به آن مکان رسید، بی درنگ به عیسی نزدیک شد 

و گفت: »استاد!« و او را بوسید. ۴6 آنگاه آن افراد بر سر عیسی 
ریخته، او را گرفتار کردند. ۴7 اّما یکی از حاضران شمشــیر 
برکشیده، ضربه ای به خدمتکار کاهن اعظم زد و گوش او را 
برید. ۴8 عیسی به آنها گفت: »مگر من راهزنم که با چماق و 
شمشیر به گرفتنم آمده اید؟ ۴9 هر روز در حضور شما در معبد 
تعلیم می دادم و مرا نگرفتید. اّما کتب مقّدس می باید تحقق 

یابد.« 5۰ آنگاه همۀ شاگردان ترکش کرده، گریختند.
51 جوانی که فقط پارچه ای به تن پیچیده بود، در پی عیسی 

به راه افتاد. او را نیز گرفتند، 5۲ اّما او آنچه بر تن داشــت رها 
کرد و عریان گریخت.

محاکمه در حضور شورای یهود
5۳ عیسی را نزد کاهن اعظم بردند. در آنجا همۀ سران کاهنان 

و مشایخ و علمای دین گرد آمده بودند. 5۴ پطرس نیز دورادور 
از پی عیسی رفت تا به حیاط خانۀ کاهن اعظم رسید. پس در 
آنجا، کنار آتش، با نگهبانان نشست تا خود را گرم کند. 55 سران 
کاهنان و تمامی اهل شورا در پی یافتن شهادتهایی علیه عیسی 
بودند تا او را بکشند، ولی هیچ نیافتند. 56 زیرا هرچند بسیاری 
شهادتهای دروغ علیه عیسی دادند، اّما شهادتهای ایشان با هم 
وفق نداشــت. 57 آنگاه عده ای پیش آمدنــد و به دروغ علیه او 
شهادت داده، گفتند: 58 »ما خود شنیدیم که می گفت، “این معبد را 
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که ساختۀ دست بشر است خراب خواهم کرد و ظرف سه روز، 
معبدی دیگر خواهم ساخت که ساختۀ دست بشر نباشد.” « 59 اّما 
شــهادتهای آنها نیز ناموافق بود. 6۰ آنگاه کاهن اعظم برخاست 
و در برابر همه از عیسی پرســید: »هیچ پاسخ نمی گویی؟ این 
چیست که علیه تو شــهادت می دهند؟« 61 اّما عیسی همچنان 
خاموش ماند و پاسخی نداد. دیگر بار کاهن اعظم از او پرسید: 
»آیا تو مسیح، پسر خدای متبارک هستی؟« 6۲ عیسی بدو گفت: 
»هستم، و پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت 
نشسته، با ابرهای آســمان می آید.« 6۳ آنگاه کاهن اعظم گریبان 
خود را چــاک زد و گفت: »دیگر چه نیاز به شــاهد اســت؟ 
6۴ کفرش را شنیدید. ُحکمتان چیست؟« آنها همگی فتوا دادند که 

سزایش مرگ است. 65 آنگاه بعضی شروع کردند به آِب دهان بر 
او انداختن؛ آنها چشمانش را بستند و در حالی که او را می زدند، 

می گفتند: »نبّوت کن!« نگهبانان نیز او را گرفتند و زدند.

انکار پطرس
66 هنگامی که پطــرس هنوز پایین، در حیاط بود، یکی از 

خادمه های کاهن اعظم نیز به آنجا آمد 67 و او را دید که کنار 
آتش خود را گرم می کرد. آن زن با دّقت بر وی نگریست و 
گفت: »تو نیز با عیسای ناصری بودی.« 68 اّما پطرس انکار کرد 
و گفت: »نمی دانم و درنمی یابم چه می گویی!« این را گفت و به 
سرسرای خانه رفت. در همین هنگام خروس بانگ زد. 69 دیگر 
بار، چشم آن کنیز به او افتاد و به کسانی که آنجا ایستاده بودند، 
گفت: »این مرد یکی از آنهاست.« 7۰ اّما پطرس باز انکار کرد. 
کمی بعد، کسانی که آنجا ایستاده بودند، بار دیگر به پطرس 
گفتند: »بی گمان تو نیز یکی از آنهایی، زیرا جلیلی هســتی.« 
71 اّما پطرس لعن کردن آغاز کرد و قسم خورده، گفت: »این 

مرد را که می گویید، نمی شناسم!« 7۲ در همان دم، خروس بار 
دّوم بانگ زد. آنگاه پطرس سخنان عیسی را به یاد آورد که 
به او گفته بود: »پیش از آنکه خروس دو بار بانگ زند، ســه 
بار مرا انکار خواهی کرد«. پس دلش ریش شد و بگریست.
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محاکمه در حضور پیالُتس

 15 

 بامدادان، بی درنگ، سران کاهنان همراه با مشایخ 
و علمای دین و تمامی اعضای شــورای یهود به 
مشورت نشستند و عیسی را دست بسته بردند و به پیالُتس 
تحویل دادند. ۲ پیالُتس از او پرسید: »آیا تو پادشاه یهودی؟« 
عیسی پاســخ داد: »تو خود چنین می گویی!« ۳ سران کاهنان 
اتهامات بسیار بر او می زدند. ۴ پس پیالُتس باز از او پرسید: »آیا 
هیچ پاسخی نداری؟ ببین چقدر بر تو اتهام می زنند!« 5 ولی 
عیسی باز هیچ پاسخ نداد، چندان که پیالُتس در شگفت شد.

6 پیالُتس را رسم بر این بود که هنگام عید، یک زندانی را به 

تقاضای مردم آزاد کند. 7 در میان شورشیانی که به جرم قتل در 
یک بلوا به زندان افتاده بودند، مردی بود باراباس نام. 8 مردم 
نزد پیالُتس آمدند و از او خواستند که رسم معمول را برایشان 
به جای آورد. 9 پیالُتس از آنها پرسید: »آیا می خواهید پادشاه 
یهود را برایتان آزاد کنم؟« 1۰ این را از آن رو گفت که دریافته 
بود سران کاهنان عیسی را از َسِر رشک به او تسلیم کرده اند. 
11 اّما سران کاهنان جمعیت را برانگیختند تا از پیالُتس بخواهند 

به جای عیسی، باراباس را برایشان آزاد کند. 1۲ آنگاه پیالُتس 
بار دیگر از آنها پرسید: »پس با مردی که شما او را پادشاه یهود 
می خوانید، چه کنم؟« 1۳ دیگر بار فریاد برآوردند که: »بر صلیبش 
کن!« 1۴ پیالُتس از آنها پرسید: »چرا؟ چه بدی کرده است؟« 
اّما آنها بلندتر فریاد زدند: »بر صلیبش کن!« 15 پس پیالُتس که 
می خواست مردم را خشنود سازد، باراباس را برایشان آزاد کرد 

و عیسی را تازیانه زده، سپرد تا بر صلیبش ِکشند.

استهزای عیسی
16 آنگاه ســربازان، عیسی را به صحن کاخ، یعنی کاخ والی، 

بردند و همۀ گروه سربازان را نیز گرد هم فرا خواندند. 17 سپس 
خرقه ای ارغوانی بر او پوشــانیدند و تاجی از خار بافتند و بر 
سرش نهادند. 18 آنگاه شروع به تعظیم کرده، می گفتند: »درود 
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 15 :23 “ُمر” مادۀ تلخ و خوشبویی است که از شیرۀ درختچه ای به همین 
نام فراهم می آید.

 15 :25 منظور ساعت ُنه صبح است.
 15 :27 یا “شورشی”.

بر پادشاه یهود!« 19 و با چوب بر سرش می زدند و آِب دهان بر 
او انداخته، در برابرش زانو می زدند و ادای احترام می کردند. 
۲۰ پس از آنکه اســتهزایش کردند، خرقۀ ارغوانی را از تنش به 

در آورده، جامۀ خودش را بر او پوشاندند. سپس وی را بیرون 
بردند تا بر صلیبش کشند.

بر صلیب شدن عیسی
۲1 آنها رهگذری َشــمعون نام از مــردم قیَروان را که پدر 

اسکندر و روُفس بود و از مزارع می آمد، واداشتند تا صلیب 
عیســی را حمل کند. ۲۲ پس عیسی را به مکانی بردند به نام 
ُجلُجتا، که به معنی مکان جمجمه است. ۲۳ آنگاه به او شراِب 
* دادند، اّما نپذیرفت. ۲۴ سپس بر صلیبش کشیدند 

آمیخته به ُمر 
و جامه هایش را بین خود تقسیم کرده، برای تعیین سهم هر 

یک قرعه انداختند.
* از روز بود که او را بر صلیب کردند. ۲6 بر 

۲5 ساعت ســّوم 

تقصیرنامۀ او نوشته شد: »پادشاه یهود.« ۲7 دو راهزن * را نیز با وی 
بر صلیب کشیدند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت 
چپ او. ۲8 ]بدین گونه آن نوشتۀ کتب مقّدس تحقق یافت که 
می گوید: »او از خطاکاران محسوب شد.«[ ۲9 رهگذران سرهای 
خود را تکان داده، ناسزاگویان می گفتند: »ای تو که می خواستی 
معبد را ویران کنی و سه روزه آن را بازبسازی، ۳۰ خود را نجات 
ده و از صلیب فرود آ!« ۳1 سران کاهنان و علمای دین نیز در میان 
خود استهزایش می کردند و می گفتند: »دیگران را نجات داد اّما 
خود را نمی تواند نجات دهد! ۳۲ بگذار مسیح، پادشاه اسرائیل، 
اکنون از صلیب فرود آید تا ببینیم و ایمان بیاوریم.« آن دو تن که 

با او بر صلیب شده بودند نیز به او اهانت می کردند.
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 15 :33 یعنی از ساعت دوازده ظهر تا سه بعد از ظهر.
 15 :33 یا: “تمامی زمین”.

مرگ عیسی
* را 

* تاریکی تمامی آن سرزمین 
۳۳ از ساعت ششــم تا نهم، 

فرا گرفت. ۳۴ در ساعت نهم، عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: 
»ایلویی، ایلویی، َلّما َسَبْقَتنی؟« یعنی »ای خدای من، ای خدای 
من، چرا مرا واگذاشــتی؟« ۳5 برخی از حاضران چون این را 
شنیدند، گفتند: »گوش دهید، ایلیا را می خواند.« ۳6 پس شخصی 
پیش دوید و اســفنجی را از شراب ترشــیده پر کرد و بر سر 
چوبی نهاده، پیش دهان عیسی برد تا بنوشد، و گفت: »او را به 
حال خود واگذارید تا ببینیم آیا ایلیا می آید او را از صلیب پایین 
آورد؟« ۳7 پس عیســی به بانگ بلند فریادی برآورد و دِم آخر 
برکشید. ۳8 آنگاه پردۀ معبد از باال تا پایین دو پاره شد. ۳9 چون 
فرماندۀ سربازان که در برابر عیسی ایستاده بود، دید او چگونه 

جان سپرد، گفت: »براستی این مرد پسر خدا بود.«
۴۰ شماری از زنان نیز از دور نظاره می کردند. در میان آنان 

مریم َمجَدلّیه، مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا، و سالومه 
بودند. ۴1 این زنان هنگامی که عیسی در جلیل بود، او را پیروی 
و خدمت می کردند. بسیاری از زنان دیگر نیز که همراه او به 

اورشلیم آمده بودند، در آنجا بودند.

تدفین عیسی
۴۲ آن روز، روز ‘تهیه’، یعنی روز پیش از َشــّبات بود. پس 

هنگام غروب ۴۳ یوسف نامی از مردم راَمه، که عضوی محترم از 
شورای یهود بود و انتظار پادشاهی خدا را می کشید، شجاعانه 
نزد پیالُتس رفت و جسد عیسی را طلب کرد. ۴۴ پیالُتس که 
باور نمی کرد عیســی بدین زودی درگذشته باشد، فرماندۀ 
ســربازان را فرا خواند تا ببیند عیســی جان سپرده است یا 
نه. ۴5 چون از او دریافت که چنین اســت، جسد عیسی را به 
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یوسف سپرد. ۴6 یوسف نیز پارچه ای کتانی خرید و جسد را 
از صلیب پاییــن آورده، در کتان پیچید و در مقبره ای که در 
صخره تراشیده شــده بود، نهاد. سپس سنگی جلوی دهانۀ 
مقبره غلتانید. ۴7 مریم َمجَدلّیه و مریم، مادر یوشا، دیدند که 

عیسی کجا گذاشته شد.

رستاخیز عیسی

 16 

 چون روز َشّبات گذشت، مریم َمجَدلّیه و سالومه و 
مریم، مادر یعقوب، حنوط خریدند تا بروند و بدن 
عیسی را تدهین کنند. ۲ پس در نخستین روز هفته، سحرگاهان، 
هنگام طلوع آفتاب، به سوی مقبره روانه شدند. ۳ آنها به یکدیگر 
می گفتند: »چه کسی سنگ را برای ما از جلوی مقبره خواهد 
غلتانید؟« ۴ اّما چون نگریستند، دیدند آن سنگ که بسیار بزرگ 
بود، از جلوی مقبره به کناری غلتانیده شده است. 5 چون وارد 
مقبره شدند، جوانی را دیدند که بر سمت راست نشسته بود و 
ردایی سفید بر تن داشت. از دیدن او هراسان شدند. 6 جوان به 
ایشان گفت: »مترسید. شما در جستجوی عیسای ناصری هستید 
که بر صلیبش کشیدند. او برخاسته است؛ اینجا نیست. جایی که 
پیکر او را نهاده بودند، بنگرید. 7 حال، بروید و به شاگردان او و 
به پطرس بگویید که او پیش از شما به جلیل می رود؛ در آنجا او 
را خواهید دید، چنانکه پیشتر به شما گفته بود.« 8 پس زنان بیرون 
آمده، از مقبره گریختند، زیرا لرزه بر تنشان افتاده بود و حیران 

بودند. آنها به هیچ کس چیزی نگفتند، چرا که می ترسیدند.
9 چون عیسی در ســحرگاه نخستین روز هفته برخاست، 

نخست بر مریم َمجَدلّیه که از او هفت دیو بیرون کرده بود، 
ظاهر شد. 1۰ مریم نیز رفت و به یاران او که در ماتم و زاری 
بودند، خبر داد. 11 اّما آنها چون شنیدند که عیسی زنده شده 

و مریم او را دیده است، باور نکردند.
1۲ پس از آن، عیسی با سیمایی دیگر بر دو تن از ایشان که 

به مزارع می رفتند، ظاهر شد. 1۳ آن دو بازگشتند و دیگران را 
از این امر آگاه ساختند، اّما سخن ایشان را نیز باور نکردند.
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 16 :15 “خبر خوش” یا “انجیل”.
 16 :20 آیات 9 تا ۲۰ در شماِر اندکی از نسخه های قدیمی وجود ندارد، 
ولی در اکثر نسخه ها و در نوشته های قدیمی ترین آبای کلیسا یافت می شود.

1۴ سپس عیسی بر آن یازده تن، در حالی که به غذا نشسته 

بودند، ظاهر شد و آنها را به سبب بی ایمانی و سختدلیشان 
توبیخ کرد، زیرا سخن کسانی را که او را پس از رستاخیزش 
دیده بودند، باور نکردند. 15 آنگاه بدیشان فرمود: »به سرتاسر 
* را به همۀ خالیق موعظه کنید. 

جهان بروید و خبر خــوش 
16 هر که ایمان آَوَرد و تعمید گیرد، نجات خواهد یافت. اّما 

هر که ایمان نیاورد، محکوم خواهد شد. 17 و این آیات همراه 
ایمانداران خواهد بود: به نام من دیوهــا را بیرون خواهند 
کرد و به زبانهای تازه ســخن خواهند گفت 18 و مارها را با 
دستهایشان خواهند گرفت، و هر گاه زهری ُکشنده بنوشند، 
گزندی به آنها نخواهد رسید، و دستها بر بیماران خواهند نهاد 

و آنها شفا خواهند یافت.«
19 عیسای خداوند پس از آنکه این سخنان را بدیشان فرمود، 

به آسمان باال برده شد و به دست راست خدا بنشست. ۲۰ پس 
ایشان بیرون رفته، در همه جا موعظه می کردند، و خداوند با 
ایشان عمل می کرد و کالم خود را با آیاتی که همراه ایشان 

 *
بود، ثابت می نمود. 
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معرفی انجیل لوقا
انجیل لوقا تنها انجیلی است که مخاطبی مشخص دارد، 
یعنی ‘عالیجناب تِئوفیلوس’. بیشتر محققان بر این اعتقادند که 
تِئوفیلوس یکی از مقامات بلندپایۀ رومی بوده است. هدف لوقا 
از نوشتن کتابش این بود که تِئوفیلوس و احتماالً سایر دوستان 
ایماندارش، در تعالیمی که پیشتر یافته بودند، استوار گردند.

در میان نوشــته های کتب عهدجدیــد، دو اثر لوقا، یعنی 
انجیل او و کتاب اعمال رسوالن، از سبک ادبی غنی و بسیار 
شیوا برخوردار بوده، دارای واژگانی بس غنی و متنوع است. 
لوقا آثار خود را چنان هنرمندانه به رشتۀ تحریر درآورده که 
ضمن ارائۀ اطالعات دقیق تاریخی، مطالعۀ آنها برای خواننده 

بسی جذاب است.
انجیل لوقا به مسائل خاصی توجه دارد که ویژۀ همین انجیل 
است، از آن جمله: غیریهودیان؛ زنان، که در آن زمان جایگاهی 
حقیر در جامعه داشتند؛ گناهکاران و مطرودین جامعه؛ مسئلۀ 

فقر و ثروت؛ موضوع دعا و روح القدس.
انجیل لوقا تنها انجیلی اســت که وقایــع زندگی زمینی 
عیسی مسیح را به کمال، از توّلد تا صعودش به آسمان بازگو 
می کند. در این کتاب، اطالعاتی در خصوص والدت یحیای 
تعمیددهنده و چگونگی توّلد عیســی مســیح و کودکی او 
ارائه شده که در دیگر اناجیل یافت نمی شود. لوقا همچنین 
رویدادها و تعالیمی را از عیسی نقل می کند که خاص انجیل 
اوست. این مطالب، بیشتر در بابهای 1۰ تا 19 یافت می شود.

از آنجا که کتاب اعمال رسوالن، جلد دّوم کتاب لوقاست، 
مطالعۀ آن پس از انجیل لوقا، درک بهتر هر دو کتاب را برای 

خواننده به ارمغان می آورد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -۴(

۲- تولد و کودکی یحیی و عیسی )1 :5 تا ۲ :5۲(



۳- آماده شدن عیسی برای رسالت خود )۳ :1 تا ۴ :1۳(
۴- خدمات عیسی در جلیل )۴ :1۴ تا 9 :9(

5- کناره گیری عیسی به نواحی اطراف جلیل 
)5۰- 1۰: 9(

6- سفر به سوی اورشلیم )9 :51 تا 19 :۲7(
7- هفتۀ آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او 

)19 :۲8 تا ۲۳ :56(
8- رستاخیز و صعود عیسی مسیح )باب ۲۴(



مقدمه

 از آنجا که بسیاری دست به تألیف حکایت اموری زده اند 1 
که نزد ما به انجام رسیده است، ۲ درست همان گونه که 
آنان که از آغاز شــاهدان عینی و خادمــان کالم بودند به ما 
سپردند، ۳ من نیز که همه چیز را از آغاز به دّقت بررسی کرده ام، 
مصلحت چنان دیدم که آنها را به شــکلی منظم برای شما، 
عالیجناب تِئوفیلوس، بنگارم، ۴ تا از درستی آنچه آموخته اید، 

یقین پیدا کنید.

پیشگویی تولد یحیای تعمیددهنده
5 در زمان هیرودیس، پادشــاه یهودیه، کاهنی می زیست، 

زکریا نام، از کاهنان گروه َابّیا. همســرش اِلیزابِت نیز از تبار 
هارون بود. 6 هر دو در نظر خدا پارســا بودند و مطابق همۀ 
احکام و فرایض خداوند بی عیب رفتار می کردند. 7 اّما ایشان را 
فرزندی نبود، زیرا اِلیزابِت نازا بود و هر دو سالخورده بودند.

8 یک بار که نوبِت خدمت گروه زکریا بود، و او در پیشگاه 

خدا کهانت می کرد، 9 بنا به رسم کاهنان، قرعۀ دخول به ُقدِس 
معبِد خداوند و ســوزاندن بخور به نام وی افتاد. 1۰ در زمان 
سوزاندن بخور، تمام جماعْت بیرون سرگرم دعا بودند 11 که 
ناگاه فرشــتۀ خداوند، ایستاده بر جانب راست مذبح بخور، 
بر زکریا ظاهر شد. 1۲ زکریا با دیدن او، بهت زده شد و ترس 
وجودش را فرا گرفت. 1۳ اّما فرشــته به او گفت: »ای زکریا، 
مترس! دعای تو مستجاب شده است. همسرت اِلیزابِت برای 
تو پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را یحیی خواهی نامید. 
1۴ تو سرشار از شادی و خوشی خواهی شد، و بسیاری نیز از 
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میالد او شادمان خواهند گردید، 15 زیرا در نظر خداوند بزرگ 
خواهد بود. یحیی نباید هرگز به شراب یا دیگر ُمسِکرات لب 
زند. حتی از شــکم مادر، پر از روح القدس خواهد بود، 16 و 
بسیاری از قوم اسرائیل را به سوی خداوند، خدای ایشان باز 
خواهد گردانید. 17 او به روح و قدرت ایلیا، پیشاپیش خداوند 
خواهد آمد تا دل پدران را به سوی فرزندان، و عاصیان را به 
سوی حکمت پارسایان بگرداند، تا قومی آماده برای خداوند 
فراهم سازد.« 18 زکریا از فرشته پرسید: »این را از کجا بدانم؟ 
من مردی پیرم و همسرم نیز سالخورده است.« 19 فرشته پاسخ 
داد: »من جبرائیلم که در حضور خدا می ایستم. اکنون فرستاده 
شده ام تا با تو سخن گویم و این بشارت را به تو رسانم. ۲۰ اینک 
الل خواهی شــد و تا روز وقوع این امر، یارای سخن گفتن 
نخواهی داشت، زیرا سخنان مرا که در زمان مقرر به حقیقت 

خواهد پیوست، باور نکردی.«
۲1 در این میان، جماعت منتظر زکریا بودند و حیران از طول 

توقف او در ُقدس. ۲۲ چون بیرون آمد، نمی توانست با مردم 
سخن گوید. پس دریافتند رؤیایی در ُقدس دیده است، زیرا 
تنها ایما و اشاره می کرد و توان سخن گفتن نداشت. ۲۳ زکریا 

پس از پایان نوبت خدمتش، به خانۀ خود بازگشت.
۲۴ چندی بعد، همســرش اِلیزابِت آبســتن شد و پنج ماه 

خانه نشــینی اختیار کرد. ۲5 اِلیزابِت می گفت: »خداوند برایم 
چنین کرده است. او در این روزها لطف خود را شامل حال 
من ساخته و آنچه را نزد مردم مرا مایۀ ننگ بود، برداشته است.«

پیشگویی تولد عیسی
۲6 در ماه ششم، جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری در 

جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت، ۲7 تا نزد باکره ای مریم 
نام برود. مریم نامزد مردی بود، یوسف نام، از خاندان داوود. 
۲8 فرشته نزد او رفت و گفت: »سالم بر تو، ای که مورد لطف 

قرار گرفته ای. خداوند با توست.« ۲9 مریم با شنیدن سخنان او 
پریشان شد و با خود اندیشید که این چگونه سالمی است. ۳۰ اّما 
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 1 :33 منظور از “خاندان یعقوب”، “قوم اسرائیل” است.
 1 :34 در اصل یونانی: »زیرا مردی را نشناخته ام«، که به همبستری اشاره 

دارد.

فرشته وی را گفت: »ای مریم، مترس! لطف خدا شامل حال تو 
شده است. ۳1 اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش 
را عیسی خواهی نهاد. ۳۲ او بزرگ خواهد بود و پسر خدای 
متعال خوانده خواهد شد. خداونْد خدا تخت پادشاهی پدرش 
 *

داوود را به او عطا خواهد فرمود. ۳۳ او تا ابد بر خاندان یعقوب 
ســلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد 
بود.« ۳۴ مریم از فرشته پرسید: »این چگونه ممکن است، زیرا 
* ۳5 فرشته پاسخ داد: »روح القدس بر تو 

من با مردی نبوده ام؟« 
خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. 
از این رو، آن مولوْد مقّدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. 
۳6 اینک اِلیزابِت نیز که از خویشان توست، در سن پیری آبستن 

است و پسری در راه دارد. آری، او که می گویند نازاست، در 
ششمین ماِه آبستنی است. ۳7 زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن 
نیست!« ۳8 مریم گفت: »کنیِز خداوندم. آنچه دربارۀ من گفتی، 

بشود.« آنگاه فرشته از نزد او رفت.

دیدار مریم از اِلیزابِت
۳9 در آن روزها، مریم برخاســت و به شتاب به شهری در 

کوهســتان یهودیه رفت، ۴۰ و به خانۀ زکریا درآمده، اِلیزابِت 
را ســالم گفت. ۴1 چون اِلیزابِت سالم مریم را شنید، طفل در 
َرِحمش به جســت و خیز آمد، و اِلیزابِت از روح القدس پر 
شــده، ۴۲ به بانگ بلند گفت: »تو در میان زنان خجسته ای، و 
خجسته است ثمرۀ َرِحم تو! ۴۳ من که باشم که مادِر سرورم 
نزد من آید؟ ۴۴ چون صدای سالم تو به گوشم رسید، طفل از 
شادی در َرِحِم من به جست و خیز آمد. ۴5 خوشا به حال آن که 
ایمان آوْرد، زیرا آنچه از جانب خداوند به او گفته شده است، 

به انجام خواهد رسید.«
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سرود مریم
۴6 مریم در پاسخ گفت:

»جان من خداوند را تمجید می کند
و روحم در نجات دهنده ام خدا، به وجد می آید،  ۴7  

زیرا بر حقارِت کنیِز خود نظر افکنده است.  ۴8  
زین پس، همۀ نسلها خجسته ام خواهند خواند،

زیرا آن قادر که نامش قدوس است،  ۴9  
کارهای عظیم برایم کرده است.

رحمت او، نسل اندر نسل،  5۰  
همۀ ترسندگانش را در بر می گیرد.

او به بازوی خود، نیرومندانه عمل کرده  51  
و آنان را که در اندیشه های دل خود متکبرند، 

پراکنده ساخته است؛
فرمانروایان را از تخت به زیر کشیده  5۲  
و فروتنان را سرافراز کرده است؛

گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر کرده  5۳  
اّما دولتمندان را تهی دست روانه ساخته است.

او رحمت خود را به یاد آورده،  5۴  
و خادم خویش اسرائیل را یاری داده است،

همان گونه که به پدران ما ابراهیم و نسل او  55  
وعده داده بود که تا ابد چنین کند.«

56 پس مریم حدود سه ماه نزد اِلیزابِت ماند و سپس به خانه 

بازگشت.

تولد یحیی
57 چون زمان وضع حمل اِلیزابِت فرا رسید، پسری به دنیا 

آورد. 58 همسایگان و خویشان چون شنیدند که خداوند رحمت 
عظیمش را بر وی ارزانی داشته است، در شادی او سهیم شدند.

59 روز هشتم، برای آییِن ختنۀ نوزاد آمدند و می خواستند 

نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. 6۰ اّما مادر نوزاد گفت: »نه! 
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 1 :69 در اینجا “شاخ” نشانۀ قدرت است.

نام او باید یحیی باشد.« 61 گفتند: »از خویشان تو کسی چنین 
نامی نداشته است.« 6۲ پس با اشاره، نظر پدر نوزاد را دربارۀ 
نام فرزندش جویا شدند. 6۳ زکریا لوحی خواست، و در برابر 
حیرت همگان نوشت: »نام او یحیی است!« 6۴ در دم، زبانش باز 
شد و دهان به ستایش خدا گشود. 65 ترس بر همۀ همسایگان 
مستولی گشت و مردم در سرتاسر کوهستان یهودیه در این 
باره گفتگو می کردند. 66 هر که این سخنان را می شنید، در دل 
خود می اندیشید که: »این کودک چگونه کسی خواهد شد؟« 

زیرا دست خداوند همراه او بود.

نبّوت زکریا
67 آنگاه پدر او، زکریا، از روح القدس پر شد و چنین نبّوت 

کرد:
»متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل،  68  

زیرا به یاری قوم خویش آمده و ایشان را رهایی 
بخشیده است.

* نجاتی
او برای ما شاِخ   69  

در خاندان خادمش داوود، بر پای داشته است،
چنانکه از دیرباز  7۰  

به زبان پیامبران مقّدس خود وعده فرموده بود که
ما را از دست دشمنان  71  

و همۀ کسانی که از ما نفرت دارند، نجات بخشد،
تا بر پدرانمان رحمت بنماید  7۲  

و عهد مقّدس خویش به یاد آوَرد؛
همان سوگندی را که  7۳  

برای پدرمان ابراهیم یاد کرد
که ما را از دست دشمن رهایی بخشد  7۴  

و یاری مان دهد که او را بی هیچ واهمه عبادت 
کنیم،
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 1:  78 نگاه کنید به َمالکی ۴ :۲.
 2:  1 منظور مردمی است که زیر سلطۀ روم بودند.

در حضورش،  75  
با قّدوسیت و پارسایی، همۀ ایام عمر.

و تو، ای فرزندم، پیامبر خدای متعال خوانده خواهی   76  
شد؛

زیرا پیشاپیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را 
برای او آماده سازی،

و به قوم او این معرفت را عطا کنی  77  
که با آمرزیدن گناهانشان، ایشان را نجات می بخشد.

زیرا خدای ما را دلی است پر ِز رحمت،  78  
* از عرش برین بر ما 

َوز همین رو، آفتاب تابان 
طلوع خواهد کرد

تا کسانی را که در تاریکی و سایۀ مرگ ساکنند،   79  
روشنایی بخشد،

و گامهای ما را در مسیر صلح و سالمت هدایت 
فرماید.«

8۰ و اّما آن کودک رشد می کرد و در روح، نیرومند می شد، و 

تا روز ظهور آشکارش بر قوم اسرائیل، در بیابان به سر می برد.

میالد عیسی مسیح

 در آن روزها، آگوســتوِس قیصر فرمانی صادر کرد تا 2 
* همگی سرشماری شوند. ۲ این نخستین 

مردمان جهان 
سرشــماری بود و در ایام فرمانداری کورینیوس بر سوریه 
انجام می شد. ۳ پس، هر کس روانۀ شهر خود شد تا نام نویسی 
شــود. ۴ یوسف نیز از شــهر ناصرۀ جلیل رهسپار بِیت لِِحِم 
یهودیه، زادگاه داوود شد، زیرا از نسل و خاندان داوود بود. 
5 او به آنجا رفت تا با نامزدش مریم که زایمانش نزدیک بود، 

نام نویسی کنند. 6 هنگامی که آنجا بودند، وقت زایمان مریم 
فرا رسید 7 و نخستین فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد. او 
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را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید، زیرا در مهمانسرا 
جایی برایشان نبود.

شبانان و فرشتگان
8 در آن نواحی، شبانانی بودند که در صحرا به سر می بردند 

و شــب هنگام از گلۀ خود پاسداری می کردند. 9 ناگاه فرشتۀ 
خداوند بر آنان ظاهر شد، و نور جالل خداوند بر گردشان 
تابید. شبانان سخت وحشت کردند، 1۰ اّما فرشته به آنان گفت: 
»مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که 
برای تمامی قوم است: 11 امروز در شهر داوود، نجات دهنده ای 
برای شما به دنیا آمد. او خداونْد مسیح است. 1۲ نشانه برای شما 
این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخوری خوابیده 
خواهید یافت.« 1۳ ناگاه گروهی عظیم از لشکریان آسمان ظاهر 

شدند که همراه آن فرشته در ستایش خدا می گفتند:
»جالل بر خدا در عرش برین،  1۴  

و صلح و سالمت بر مردمانی که بر زمین مورد 
لطف اویند!«

15 و چون فرشــتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان به 

یکدیگر گفتند: »بیایید به بِیت لِِحم برویم و آنچه را روی داده و 
خداونْد ما را از آن آگاه کرده است، ببینیم.« 16 پس به شتاب رفتند 
و مریم و یوسف و نوزاِد خفته در آخور را یافتند. 17 چون نوزاد 
را دیدند، سخنی را که دربارۀ او به ایشان گفته شده بود، پخش 
کردند. 18 و هر که می شنید، از سخن شبانان در شگفت می شد. 
19 اّما مریم، این همه را به خاطر می ســپرد و در دل خود به آنها 

می اندیشید. ۲۰ پس شبانان خدا را حمد و ثنا گویان بازگشتند، به 
سبب هرآنچه دیده و شنیده بودند، چنانکه بدیشان گفته شده بود.

آیین تقدیم عیسی در خانۀ خدا
۲1 در روز هشــتم، چون زمان ختنۀ نوزاد فرا رسید، او را 

عیسی نام نهادند. این همان نامی بود که فرشته، پیش از قرار 
گرفتن او در َرِحم مریم، بر وی نهاده بود.
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۲۲ چون ایام تطهیر ایشــان مطابق شریعت موسی به پایان 

رسید، یوسف و مریم، عیسی را به اورشلیم بردند تا به خداوند 
تقدیم کنند، ۲۳ طبق حکم شــریعت خداوند که می فرماید: 
»نخستین ثمرۀ ذکور هر َرِحمی، مقدس برای خداوند خوانده 
شود.«؛ ۲۴ و نیز تا قربانی تقدیم کنند، مطابق آنچه در شریعت 

خداوند آمده، یعنی »یک جفت قمری یا دو جوجه کبوتر«.
۲5 در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، َشمعون نام، در اورشلیم 

می زیست که در انتظار تسلی اســرائیل بود و روح القدس 
بر او قرار داشــت. ۲6 روح القدس بر وی آشــکار کرده بود 
که تا مسیِح خداوند را نبیند، چشــم از جهان فرو نخواهد 
بست. ۲7 پس َشمعون به هدایت روح وارد صحن معبد شد 
و چون والدین عیسای نوزاد او را آوردند تا آیین شریعت را 
برایش به جای آورند، ۲8 َشمعون در آغوشش گرفت و خدا 

را ستایش کنان گفت:
»ای خداوند، حال بنا به وعدۀ خود،  ۲9  

خادمت را به سالمت مرخص می فرمایی.
زیرا چشمان من نجات تو را دیده است،  ۳۰  

نجاتی که در برابر دیدگان همۀ ملتها فراهم کرده ای،  ۳1  
نوری برای آشکار کردن حقیقت بر دیگر قومها  ۳۲  

و جاللی برای قوم تو اسرائیل.«
۳۳ پدر و مادر عیسی از سخنانی که دربارۀ او گفته شد، در 

شگفت شدند. ۳۴ سپس َشمعون ایشان را برکت داد و به مریم، 
مادر او گفت: »مقّدر اســت که این کودک موجب افتادن و 
برخاستن بســیاری از قوم اسرائیل شود، و آیتی باشد که در 
برابرش خواهند ایستاد، ۳5 و بدین سان، اندیشۀ دلهای بسیاری 
آشکار خواهد شد. شمشیری نیز در قلب تو فرو خواهد رفت.«

۳6 در آنجا نبیه ای می زیست، َحنّا نام، دختر َفنوئیل از قبیلۀ 

اَشیر، که بسیار سالخورده بود. َحنّا پس از هفت سال زناشویی، 
شوهرش را از دست داده بود ۳7 و تا هشتاد و چهار سالگی بیوه 
مانده بود. او هیچ گاه معبد را ترک نمی کرد، بلکه شبانه روز، با 
روزه و دعا به عبادت مشغول بود. ۳8 َحنّا نیز در همان هنگام 
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 2 :48 در اصل یونانی: “آنها”.
 2 :49 یا: »در امور پدرم باشم«.

پیش آمد و خدا را سپاس گفته، با همۀ کسانی که چشم انتظار 
رهایی اورشلیم بودند، دربارۀ عیسی سخن گفت.

۳9 چون یوسف و مریم آیین شریعت خداوند را به کمال به 

جای آوردند، به شهر خود ناصره، واقع در جلیل، بازگشتند. 
۴۰ باری، آن کودک رشد می کرد و قوی می شد. او پر از حکمت 

بود و فیض خدا بر او قرار داشت.

عیسای نوجوان در خانۀ خدا
۴1 والدین عیسی هر سال برای عید پَِسخ به اورشلیم می رفتند. 

۴۲ چون عیسی دوازده ساله شد، به رسم عید به اورشلیم رفتند. 

۴۳ پس از پایان آیین عید، چون راه بازگشــت پیش گرفتند، 

عیسای نوجوان در اورشلیم ماند. اّما والدینش از این امر آگاه 
نبودند، ۴۴ بلکه چون می پنداشتند در کاروان است، روزی تمام 
سفر کردند. سرانجام به جستجوی عیسی در میان خویشاوندان 
و دوستان برآمدند. ۴5 و چون او را نیافتند، در جستجویش به 
اورشلیم بازگشتند. ۴6 پس از سه روز، سرانجام او را در معبد 
یافتند. در میان معلمان نشسته بود و به سخنان ایشان گوش 
فرا می داد و از آنها پرسشــها می کرد. ۴7 هر که سخنان او را 
می شنید، از فهم او و پاسخهایی که می داد، در شگفت می شد. 
* او را در آنجا دیدند، شــگفت زده شدند. 

۴8 چون والدینش 

مادرش به او گفت: »پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و 
من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم.« ۴9 اّما او در پاسخ 
گفت: »چرا مرا می جستید؟ مگر نمی دانستید که می باید در خانۀ 
* 5۰ اّما آنها معنای این سخن را که بدیشان گفت 

پدرم باشم؟« 
درنیافتند. 51 پس با ایشان به راه افتاد و به ناصره رفت و مطیع 

ایشان بود. اّما مادرش تمامی این امور را به خاطر می سپرد.
5۲ و عیسی در قامت و حکمت، و در محبوبیت نزد خدا و 

مردم، ترّقی می کرد.

لوقا 2 :39 - 52  153  



یحیی، هموار کنندۀ راه مسیح

 3 

 در پانزدهمین ساِل فرمانروایی تیبِریوِس قیصر، هنگامی 
که ُپنتیوس پیالُتس والی یهودیه بود، هیرودیس حاکم 
جلیل، برادرش فیلیُپس حاکم ایتوریه و ْتراخونیتیس، لیسانیوس 
حاکم آبیلینی، ۲ و َحنّا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کالم خدا در 
بیابان بر یحیی، پسر زکریا، نازل شد. ۳ پس یحیی به سرتاسر 
نواحی اردن می رفت و به مردم موعظه می کرد که برای آمرزش 
گناهان خود توبه کنند و تعمید گیرند. ۴ در این باره در کتاب 

سخنان اِشعیای نبی آمده است که:
»ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد،

“راه خداوند را آماده کنید!
طریقهای او را هموار سازید!

همۀ دره ها پر و همۀ کوهها و تپه ها پست خواهند   5  
شد؛

راههای کج، راست و مسیرهای ناهموار، هموار 
خواهند گشت.

آنگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید.” «  6  
7 یحیی خطاب بــه جماعتی که برای تعمید گرفتن نزد او 

می آمدند، می گفت: »ای افعی زادگان، چه کسی به شما هشدار 
داد تا از غضبی که در پیش اســت بگریزید؟ 8 پس ثمرات 
شایســتۀ توبه بیاورید و با خود مگویید که: “پدر ما ابراهیم 
است.” زیرا به شــما می گویم، خدا قادر است از این سنگها 
فرزندان برای ابراهیم پدید آورد. 9 هم اکنون تیشــه بر ریشۀ 
درختان نهاده شــده است. هر درختی که میوۀ خوب ندهد، 

بریده و در آتش افکنده خواهد شد.«
1۰ جماعت از او پرســیدند: »پس چه کنیم؟« 11 پاسخ داد: 

»آن کــه دو جامه دارد، یکی را به آن کــه ندارد بدهد، و آن 
که خوراک دارد نیز چنین کند.« 1۲ َخراجگیران نیز آمدند تا 
تعمید گیرند. آنها از او پرســیدند: »استاد، ما چه کنیم؟« 1۳ به 
ایشان گفت: »بیش از اندازۀ مقرر َخراج مستانید.« 1۴ سربازان 
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 3 :15 منظور پادشــاه و نجات دهندۀ موعود اسرائیل است؛ همچنین در 
بقیۀ کتاب.

 3 :17 یا: »او چنگک خود را در دست دارد تا خرمن خویش را پاک کند«.

نیز از او پرسیدند: »ما چه کنیم؟« گفت: »به زور از کسی پول 
نگیرید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مزد خویش قانع باشید.«

15 مردم مشــتاقانه در انتظار بودند و با خود می اندیشیدند 

* باشد؟ 16 پاسخ یحیی 
که آیا ممکن است یحیی همان مسیح 

به همۀ آنان این بود: »من شــما را با آب تعمید می دهم، اّما 
کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شایسته نیستم بند 
کفشهایش را بگشایم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید 
خواهد داد. 17 او کج بیل خود را در دســت دارد تا خرمنگاه 
* و گندم را در انبار خویش ذخیره نماید، 

خویش را پاک کند 
اّما کاه را در آتشی خاموشی ناپذیر خواهد سوزانید.«

18 و یحیی با اندرزهای بسیار دیگر به مردم بشارت می داد. 

19 اّما چون هیرودیِس حاکم، دربارۀ هیرودیا، همسر برادرش، 

و نیز شــرارتهای دیگری که کرده بود، از یحیی توبیخ شد، 
۲۰ او را به زندان افکند و بدین گونه خطایی دیگر بر خطاهای 

خود افزود.

تعمید عیسی و شجره نامۀ او
۲1 هنگامی که مردم همه تعمید می گرفتند و عیسی نیز تعمید 

گرفته بود و دعا می کرد، آسمان گشوده شد ۲۲ و روح القدس 
به شکل جسمانی، همچون کبوتری بر او فرود آمد، و ندایی 
از آسمان در رسید که »تو پسر محبوب من هستی، و من از 

تو خشنودم.«
۲۳ عیسی حدود سی سال داشت که خدمت خود را آغاز 

کرد. او به گمان مردم پسر یوسف بود، و یوسف، پسر ِهلی، 
۲۴ پســر َمّتات، پسر الوی، پسر ِملکی، پسر َینّا، پسر یوسف، 

۲5 پسر َمّتاتیا، پسر عاموس، پســر ناحوم، پسر ِحْسلی، پسر 

ی، ۲6 پسر َمَعت، پسر َمّتاتیا، پسر ِسِمعین، پسر ُیِسک، پسر  َنجَّ
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 4 :3 یا: »تو که پسر خدایی«؛ همچنین در آیۀ 9.

یهودا، ۲7 پسر یوَحنان، پسر ریسا، پسر زروبابِل، پسر ِشَئلتیئیل، 
پسر نیری، ۲8 پسر ِملکی، پسر َاّدی، پسر قوصام، پسر اِلمادام، 
پسر عیر، ۲9 پسر یوَشع، پسر اِلعازار، پسر یوریم، پسر َمّتات، 
پسر الوی، ۳۰ پسر َشمعون، پســر یهودا، پسر یوسف، پسر 
یونام، پسر اِلیاقیم، ۳1 پسر ِملیا، پسر ِمنّا، پسر َمّتاتا، پسر ناتان، 
پسر داوود، ۳۲ پسر َیسا، پسر عوبید، پسر بوَعز، پسر َسلمون، 
پسر َنحشون، ۳۳ پسر َعّمیناداب، پسر رام، پسر ِحْصرون، پسر 
فِِرص، پسر یهودا، ۳۴ پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، 
پسر تاَرح، پســر ناحور، ۳5 پسر ِسروج، پسر ِرعو، پسر فِِلج، 
پسر ِعبِر، پسر ِشَلخ، ۳6 پسر قینان، پسر اَرَفکشاد، پسر سام، پسر 
نوح، پسر َلِمک، ۳7 پسر َمتوشاَلح، پسر َخنوخ، پسر یاِرد، پسر 
 َمَهَللئیل، پسر قینان، ۳8 پسر َانوش، پسر ِشیث، پسر آدم، پسر 

خدا.

عیسی در بوتۀ آزمایش

 عیسی پر از روح القدس، از رود اردن بازگشت و روح، 4 
او را در بیابان هدایت می کرد. ۲ در آنجا ابلیس چهل روز 
او را وسوسه کرد. در آن روزها چیزی نخورد، و در پایان آن 
 *

مدت، گرسنه شد. ۳ پس ابلیس به او گفت: »اگر پسر خدایی، 
به این سنگ بگو نان شود.« ۴ عیسی پاسخ داد: »نوشته شده 

است که “انسان تنها به نان زنده نیست.”«
5 ســپس ابلیس او را به مکانی بلند بــرد و در َدمی همۀ 

حکومتهای جهان را به او نشــان داد 6 و گفت: »من همۀ این 
قدرت و تمامی شکوه اینها را به تو خواهم بخشید، زیرا که به 
من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم بدهم. 
7 بنابراین، اگر در برابرم َسجده کنی، این همه از آن تو خواهد 

شد.« 8 عیسی پاسخ داد: »نوشته شده است،
»“خداوند، خدای خود را بپرست

و تنها او را عبادت کن.”«
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9 آنگاه ابلیس او را به شهر اورشلیم برد و بر فراز معبد قرار 

داد و گفت: »اگر پســر خدایی، خود را از اینجا به زیر افکن. 
1۰ زیرا نوشته شده است:

»“دربارۀ تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد
تا نگاهبان تو باشند.

آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت  11  
مبادا پایت را به سنگی بزنی.”«

1۲ عیسی به او پاسخ داد: »گفته شده است، “خداوند، خدای 

خود را میازما.” « 1۳ چون ابلیس همۀ این وسوسه ها را به پایان 
رسانید، او را تا فرصتی دیگر ترک گفت.

آغاز خدمات عیسی در جلیل
1۴ عیســی به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در 

سرتاســر آن نواحی پیچید. 15 او در کنیسه های ایشان تعلیم 
می داد، و همه وی را می ستودند.

طرد عیسی در ناصره
16 پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود، رفت و 

در روز َشّبات، طبق معمول به کنیسه درآمد. و برخاست تا 
تالوت کند. 17 طومار اِشعیای نبی را به او دادند. چون آن را 

گشود، قسمتی را یافت که می فرماید:
»روح خداوند بر من است،  18  

زیرا مرا مسح کرده
تا فقیران را بشارت دهم

و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران
و بینایی را به نابینایان اعالم کنم،

و ستمدیدگان را رهایی بخشم،
و سال لطف خداوند را اعالم نمایم.«  19  

۲۰ سپس طومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست. 

همه در کنیســه به او چشــم دوخته بودند. ۲1 آنگاه چنین 
سخن آغاز کرد: »امروز این نوشته، هنگامی که بدان گوش 
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 4 :22 یا: »از آن پیام فیض که بر زبان داشت«.
 4 :24 اصطالح “آمین” را یهودیان در واکنش به کالمی که می شنیدند به 
زبان می آوردند و معنی آن این بود: »چنین بشود« یا »براستی چنین است«. 
بعدها مسیحیان “آمین” را در پایان دعا و یا پس از شنیدن کالم خدا به کار 
می بردند. اما عیسی با به کار بردن آن در آغاز بعضی از گفته های خود، بر 

اهمّیت و صحت کامل کالمش تأکید می ورزید.

فرا می دادید، جامۀ عمل پوشید.« ۲۲ همه از او نیکو می گفتند 
* در شــگفت بودند و می گفتند: »آیا 

و از کالم فیض آمیزش 
این پسر یوسف نیست؟« ۲۳ عیسی به ایشان گفت: »بی گمان 
این َمَثل را بر من خواهید آورد که “ای طبیب خود را شفا 
ده! آنچه شــنیده ایم در َکَفرناحوم کرده ای، اینجا در زادگاه 
* به شــما 

خویش نیز انجام بده.” « ۲۴ ســپس افزود: »آمین، 
می گویم که هیچ پیامبری در دیار خویش پذیرفته نیســت. 
۲5 یقین بدانید که در زمان ایلیا، هنگامی که آسمان سه سال 

و نیم بسته شد و خشکسالِی سخت سرتاسر آن سرزمین را 
فرا گرفت، بیوه زنان بسیار در اسرائیل بودند. ۲6 اّما ایلیا نزد 
هیچ یک فرستاده نشــد مگر نزد بیوه زنی در شهر َصِرَفه در 
سرزمین صیدون. ۲7 در زمان اِلیَشع نبی نیز جذامیان بسیار 
در اسرائیل بودند، ولی هیچ یک از جذام خود پاک نشدند 
مگر َنَعماِن ُسریانی.« ۲8 آنگاه همۀ کسانی که در کنیسه بودند، 
از شنیدن این سخنان برآشفتند ۲9 و برخاسته، او را از شهر 
بیرون کشــیدند و بر لبۀ کوهی که شهر بر آن بنا شده بود، 
 بردند تا از آنجا به زیرش افکنند. ۳۰ اّما او از میانشان گذشت و 

رفت.

شفای مرد دیوزده
۳1 سپس عیسی به َکَفرناحوم، شهری در جلیل، فرود شد 

و در روز َشــّبات به تعلیم مردم پرداخت. ۳۲ آنان از تعلیم 
او در شــگفت شدند، زیرا در کالمش اقتدار بود. ۳۳ اّما در 
کنیســه، مردی دیوزده بود که روح پلید داشت. او به آواز 
بلند فریاد برآورد: ۳۴ »ای عیســای ناصری، تو را با ما چه 
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 4 :44 یا: “سرزمین یهودیان”؛ در برخی نسخه ها: “جلیل”.

کار است؟ آیا آمده ای نابودمان کنی؟ می دانم کیستی؛ تو آن 
قدوس خدایی!« ۳5 عیســی روح پلید را نهیب زد و گفت: 
»خاموش باش و از او بیرون بیا!« آنگاه دیو، آن مرد را در 
حضور همگان بر زمین زد و بی آنکه آسیبی به او برساند، از 
او بیرون آمد. ۳6 مردم همه شگفت زده به یکدیگر می گفتند: 
»این چه کالمی است؟ او با اقتدار و قدرت به ارواح پلید 
فرمان می دهد و بیرون می آیند!« ۳7 بدین گونه خبر کارهای 

او در سرتاسر آن نواحی پیچید.

شفای مادرزن پطرس و بسیاری دیگر
۳8 آنگاه عیســی کنیسه را ترک گفت و به خانۀ َشمعون 

رفت. و اّما مادرزن َشمعون را تبی سخت عارض گشته بود. 
پس، از عیسی خواستند یاری اش کند. ۳9 او نیز بر بالین وی 
خم شد و تب را نهیب زد، و تبش قطع شد. او بی درنگ 

برخاست و مشغول پذیرایی از آنها شد.
۴۰ هنگام غروب، همۀ کسانی که بیمارانی مبتال به امراض 

گوناگون داشــتند، آنان را نزد عیســی آوردند، و او نیز بر 
یکایک ایشان دســت نهاد و شفایشان داد. ۴1 دیوها نیز از 
بســیاری بیرون می آمدند و فریادکنان می گفتند: »تو پسر 
خدایی!« اّما او آنها را نهیب می زد و نمی گذاشــت سخنی 

بگویند، زیرا می دانستند مسیح است.

موعظۀ عیسی در کنیسه ها
۴۲ بامدادان، عیسی به مکانی دورافتاده رفت. اّما مردم او 

را می ُجســتند و چون به جایی که بود رسیدند، کوشیدند 
نگذارند ترکشــان کند. ۴۳ ولی او گفت: »من باید پادشاهی 
خدا را در شهرهای دیگر نیز بشارت دهم، چرا که به همین 
منظور فرستاده شــده ام.« ۴۴ پس به موعظه در کنیسه های 

* ادامه داد.
یهودیه 
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 5 :1 دریاچۀ ِجنیساِرت همان دریاچۀ جلیل است.
 5 :12 واژۀ یونانی لزومًا به معنی جذام نیســت و برای انواع بیماریهای 

پوستی به کار می رود؛ همچنین در بقیۀ کتاب.

نخستین شاگردان عیسی

 5 

 یک روز که عیسی در کنار دریاچۀ ِجنیساِرت * ایستاده بود 
و جمعیت از هر سو بر او ازدحام می کردند تا کالم خدا 
را بشنوند، ۲ در کنار دریا دو قایق دید که صیادان از آنها بیرون 
آمده، مشغول شستن تورهایشان بودند. ۳ پس بر یکی از آنها که 
متعلق به َشمعون بود سوار شد و از او خواست قایق را اندکی 
از ساحل دور کند. سپس خود بر قایق نشست و به تعلیم مردم 
پرداخت. ۴ چون سخنانش به پایان رسید، به َشمعون گفت: »قایق 
را به جایی عمیق ببر، و تورها را برای صید ماهی در آب افکنید.« 
5 َشمعون پاسخ داد: »استاد، همۀ شب را سخت تالش کردیم و 

چیزی نگرفتیم. اّما چون تو می گویی، تورها را در آب خواهیم 
افکند.« 6 وقتی چنین کردند، آنقدر ماهی گرفتند که چیزی نمانده 
بود تورهایشان پاره شود! 7 از این رو، از دوستان خود در قایق 
دیگر به اشاره خواستند تا به یاری شان آیند. آنها آمدند و هر دو 
قایق را آنقدر از ماهی پر کردنــد که چیزی نمانده بود در آب 
فرو روند. 8 چون َشمعون پطرس این را دید، به پاهای عیسی 
افتاد و گفت: »ای خداوند، از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم!« 
9 چه خود و همراهانش از واقعۀ صید ماهی شگفت زده بودند. 

1۰ یعقوب و یوحنا، پسران ِزبِدی، نیز که همکار َشمعون بودند، 

همین حال را داشتند. عیسی به َشمعون گفت: »مترس، از این 
پس مردم را صید خواهی کرد.« 11 پس آنها قایقهای خود را به 

ساحل راندند و همه چیز را ترک گفته، از پی او روانه شدند.

شفای مرد جذامی
1۲ روزی دیگر که عیسی در یکی از شهرها بود، مردی آمد که 

* تمام بدنش را فرا گرفته بود. چون عیسی را دید، روی 
جذام 
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بر خاک نهاد و التماس کنان گفت: »ســرور من، اگر بخواهی 
می توانی پاکم ســازی.« 1۳ عیسی دست خود را دراز کرد و او 
را لمس نمود و گفت: »می خواهم؛ پاک شو!« در دم، جذاْم آن 
مرد را ترک گفت. 1۴ ســپس به او امر فرمود: »به کسی چیزی 
مگو، بلکه برو و خــود را به کاهن بنما و بــرای تطهیر خود 
قربانیهایی را که موسی امر کرده است، تقدیم کن تا برای آنان 
گواهی باشد.« 15 با این همه، خبر کارهای او هر چه بیشتر پخش 
می شد، چندان که جماعتهای بسیار گرد  می آمدند تا سخنانش 
را بشنوند و از بیماریهای خود شفا یابند. 16 اّما عیسی اغلب به 

جاهای دورافتاده می رفت و دعا می کرد.

شفای مرد مفلوج
17 روزی از روزها عیسی تعلیم می داد و َفریسیان و معلمان 

شریعت از همۀ شــهرهای جلیل و یهودیه و نیز از اورشلیم 
آمده و نشسته بودند، و قدرت خداوند برای شفای بیماران با 
او بود. 18 ناگاه چند مرد از راه رسیدند که مفلوجی را بر تشکی 
حمل می کردند. ایشان کوشیدند او را به درون خانه ببرند و در 
برابر عیسی بگذارند. 19 اّما چون به سبب ازدحام جمعیت راهی 
نیافتند، به بام خانه رفتند و از میان سفالها مفلوج را با ُتَشَکش 
پایین فرستادند و وسط جمعیت، در برابر عیسی نهادند. ۲۰ چون 
عیسی ایمان ایشان را دید، گفت: »ای مرد، گناهانت آمرزیده 
شد!« ۲1 اّما َفریســیان و علمای دین با خود اندیشیدند: »این 
کیست که کفر می گوید؟ چه کسی جز خدا می تواند گناهان را 
بیامرزد؟« ۲۲ عیسی دریافت چه می اندیشند و پرسید: »چرا در 
دل چنین می اندیشید؟ ۲۳ گفتن کدام یک آسانتر است: “گناهانت 
آمرزیده شد” یا اینکه “برخیز و راه برو”؟ ۲۴ حال تا بدانید که 
پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد« - به مرد 
مفلوج گفت: »به تو می گویم، برخیز، تشک خود برگیر و به 
خانه برو!« ۲5 در دم، آن مرد مقابل ایشان ایستاد و آنچه را بر 
آن خوابیده بود برداشت و خدا را حمدگویان به خانه رفت. 
۲6 همه از این رویداد در شگفت شده، خدا را تمجید کردند 
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و در حالی که ترس وجودشــان را فرا گرفته بود، می گفتند: 
»امروز چیزهای شگفت انگیز دیدیم.«

دعوت از الوی
۲7 ســپس عیســی از آن خانه بیرون آمد و َخراجگیری را 

دید، الوی نام، که در َخراجگاه نشســته بود. او را گفت: »از 
پی من بیا.« ۲8 الوی برخاسته، همه چیز را ترک گفت و از پی 

عیسی روان شد.
۲9 او در خانۀ خویش ضیافتی بزرگ به افتخار عیسی بر پا 

کرد، و جمعی بزرگ از َخراجگیران و دیگر مردم، با آنها بر 
سفره نشستند. ۳۰ اّما َفریسیان و گروهی از علمای دین که از 
فرقۀ آنها بودند، ِشکِوه کنان به شاگردان عیسی گفتند: »چرا با 
َخراجگیران و گناهکاران می خورید و می آشامید؟« ۳1 عیسی 
پاسخ داد: »بیمارانند که به طبیب نیاز دارند، نه تندرستان. ۳۲ من 
نیامده ام تا پارسایان بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم.«

سؤال دربارۀ روزه
۳۳ به او گفتند: »شــاگردان یحیی اغلب روزه می گیرند و 

دعا می کنند؛ شاگردان َفریســیان نیز چنینند، اّما شاگردان تو 
همیشه در حال خوردن و نوشیدنند.« ۳۴ عیسی پاسخ داد: »آیا 
می توان میهمانان عروسی را تا زمانی که داماد با آنهاست، به 
روزه واداشت؟ ۳5 اّما زمانی خواهد رسید که داماد از ایشان 
گرفته شود. در آن ایام روزه خواهند گرفت.« ۳6 پس این َمَثل را 
برایشان آورد: »هیچ کس تکه ای از جامۀ نو را نمی ُبَرد تا آن را 
به جامه ای کهنه وصله زند. زیرا اگر چنین کند، هم جامۀ نو را 
پاره کرده و هم پارچۀ نو بر جامۀ کهنه وصله ای است ناجور. 
۳7 نیز کسی شراب نو را در َمشکهای کهنه نمی ریزد. زیرا اگر 

چنین کند، شراب نو َمشکها را خواهد درید و شراب خواهد 
ریخت و َمشکها نیز تباه خواهد شد. ۳8 شراب نو را در َمشکهای 
نو باید ریخت. ۳9 و کسی پس از نوشیدن شراب کهنه خواهان 
شراب تازه نیست، زیرا می گوید: “شراب کهنه بهتر است.” «
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 6 :5 یا “خداوند”.

صاحب روز َشّبات

 6 

 در یکی از روزهای َشّبات، عیسی از میان مزارع گندم 
می گذشت و شاگردانش خوشه های گندم را می چیدند و 
به دست ساییده، می خوردند. ۲ اّما تنی چند از َفریسیان گفتند: 
»چرا کاری می کنید که انجامش در روز َشّبات جایز نیست؟« 
۳ عیسی پاسخ داد: »مگر نخوانده اید که داوود چه کرد، آنگاه 

که خود و یارانش گرســنه بودند؟ ۴ او به خانۀ خدا درآمد و 
نان حضور را برگرفت و خورد و به یارانش نیز داد، هرچند 
خوردن آن تنها برای کاهنان جایز است.« 5 و در ادامه فرمود: 

* َشّبات است.«
»پسر انسان صاحب 

شفای مرد علیل
6 در َشّباتی دیگر، به کنیســه درآمد و به تعلیم پرداخت. 

مردی آنجا بود که دست راستش خشک شده بود. 7 علمای 
دین و َفریسیان، عیسی را زیر نظر داشتند تا ببینند آیا در روز 
َشّبات کسی را شفا می دهد یا نه؛ زیرا در پی دستاویزی بودند 
تا به او اتهام زنند. 8 اّما عیسی که از افکارشان آگاه بود، مرد 
خشک دست را گفت: »برخیز و در برابر همه بایست.« او نیز 
برخاست و ایستاد. 9 عیسی به آنان گفت: »از شما می پرسم، 
کدام یک در روز َشّبات رواست: نیکی یا بدی، نجات جان 
انسان یا نابود کردن آن؟« 1۰ پس چشم به جانب یکایک ایشان 
گرداند و سپس خطاب به آن مرد گفت: »دستت را دراز کن!« 
چنین کرد، و دستش سالم شد. 11 اّما آنان سخت خشمگین 
شدند و با یکدیگر به مشورت نشستند که با عیسی چه کنند.

انتخاب دوازده رسول
1۲ یکی از آن روزها، عیسی برای دعا به کوهی رفت و شب 

را در عبادت خدا به صبح رســاند. 1۳ بامدادان شاگردانش را 
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فرا خواند، و از میان آنان دوازده تن را برگزید و ایشــان را 
رسول خواند: 1۴ َشمعون )که او را پطرس نامید(، آندریاس 
)برادر پطرس(، یعقوب، یوحنا، فیلیُپــس، َبرتوْلما، 15 َمّتی، 
توما، یعقوب پسر َحْلفای، َشمعون معروف به غیور، 16 یهودا 

پسر یعقوب، و یهودای َاسَخریوطی که به وی خیانت کرد.

‘خوشا به حال شما’
17 عیسی همراه ایشان فرود آمد و در مکانی هموار ایستاد. 

بسیاری از شاگردانش و انبوهی از مردم از سرتاسر یهودیه، 
اورشلیم، و از شهرهای ساحلی صور و صیدون، آنجا حضور 
داشتند. 18 آنها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از بیماریهای 
خود شفا یابند؛ و کسانی که ارواح پلید آزارشان می داد، شفا 
می یافتند. 19 مردم همه می کوشــیدند او را لمس کنند، زیرا 

نیرویی از وی صادر می شد که همگان را شفا می بخشید.
۲۰ آنگاه عیسی بر شاگردانش نظر افکند و گفت:

»خوشا به حال شما که فقیرید،
زیرا پادشاهی خدا از آن شماست.

خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید،  ۲1  
زیرا سیر خواهید شد.

خوشا به حال شما که اکنون گریانید،
زیرا خواهید خندید.

۲۲ »خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر پسر انسان، بر شما 

نفرت گیرند و شما را از جمع خود برانند و دشنام دهند و بدنام 
سازند. ۲۳ در آن روز، شادی و پایکوبی کنید، زیرا پاداشتان در 
آسمان عظیم است. چرا که پدران آنها نیز با پیامبران چنین کردند.

»اّما وای بر شما که دولتمندید،  ۲۴  
زیرا تسلی خود را یافته اید.
وای بر شما که اکنون سیرید،  ۲5  

زیرا گرسنه خواهید شد.
وای بر شما که اکنون خندانید،

زیرا ماتم خواهید کرد و زاری خواهید نمود.
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۲6 »وای بر شما آنگاه که همگان زبان به ستایشتان بگشایند، 

زیرا پدران آنها نیز با پیامبران دروغین چنین کردند.

محبت به دشمنان
۲7 »اّما ای شــما که گوش فرا می دهید، به شما می گویم که 

دشمنان خود را محبت نمایید و به آنان که از شما نفرت دارند، 
نیکی کنید. ۲8 برای هر که نفرینتان کند برکت بطلبید، و هر کس 
را که آزارتان دهد دعای خیر کنید. ۲9 اگر کسی بر یک گونۀ تو 
سیلی زند، گونۀ دیگر را نیز به او پیشکش کن. اگر کسی ردایت 
را از تو بســتاند، پیراهنت را نیز از او دریغ مدار. ۳۰ اگر کسی 
چیزی از تو بخواهد به او بده، و اگر مال تو را غصب کند، از 
او بازمخواه. ۳1 با مردم همان گونه رفتار کنید که می خواهید با 

شما رفتار کنند.
۳۲ »اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می کنند، چه 

برتری دارید؟ حتی گناهکاران نیز دوستداران خود را محبت 
می کنند. ۳۳ و اگر فقط به کســانی نیکی کنید که به شما نیکی 
می کنند، چه برتری دارید؟ حتی گناهکاران نیز چنین می کنند. 
۳۴ و اگر فقط به کسانی قرض دهید که امید عوض از آنان دارید، 

شما را چه برتری اســت؟ حتی گناهکاران نیز به گناهکاران 
قرض می دهند تا روزی از ایشــان عوض بگیرند. ۳5 اّما شما، 
دشــمنانتان را محبت کنید و به آنها نیکی نمایید، و بدون امیِد 
عوض، به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشــتان عظیم است، و 
فرزنداِن آن متعال خواهید بود، چه او با ناسپاســان و بدکاران 
مهربان است. ۳6 پس رحیم باشید، چنانکه پدر شما رحیم است.

محکوم کردن دیگران
۳7 »داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. محکوم نکنید تا 

محکوم نشوید. ببخشایید تا بخشوده شوید. ۳8 بدهید تا به شما 
داده شود. پیمانه ای ُپر، فشرده، تکان داده و لبریز در دامنتان 
ریخته خواهد شــد! زیرا با هر پیمانه ای که بدهید، با همان 

پیمانه به شما داده خواهد شد.«

لوقا 6 :26 - 38  165  



۳9 و این َمَثل را نیز برایشان آورد: »آیا کور می تواند عصاکش 

کور دیگر شود؟ آیا هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ ۴۰ شاگرد، 
برتر از استاد خود نیست، اّما هر که تعلیم و تربیتش به کمال 

رسد، همچون استاد خود خواهد شد.
۴1 »چرا َپرِ کاهی را در چشــم برادرت می بینی، اّما از چوبی 

که در چشم خود داری غافلی؟ ۴۲ چگونه می توانی به برادرت 
بگویی: “برادر، بگذار َپرِ کاه را از چشــمت به در آورم”، ولی 
چوب را در چشــم خود نمی بینی؟ ای ریاکار، نخست چوب 
را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا َپرِ کاه را از 

چشم برادرت بیرون کنی.

درخت و میوه اش
۴۳ »هیــچ درخت نیکــو، میوۀ بد به بار نمــی آَوَرد و هیچ 

درخت بد، میوۀ نیکــو نمی دهد. ۴۴ هر درختی را از میوه اش 
می توان شــناخت. نه از بوتۀ خار می توان انجیر چید، و نه 
از بوتۀ تمشــک، انگور! ۴5 شــخِص نیک از خزانۀ نیکوی 
دل خود نیکویی برمی آورد، و شــخِص بد از خزانۀ بِد دل 
 خود، بدی. زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز اســت، سخن 

می گوید.

معمار دانا و معمار نادان
۴6 »چگونه اســت که مرا ‘سرورم، سرورم’ می خوانید، اّما 

به آنچه می گویم عمل نمی کنیــد؟ ۴7 آن که نزد من می آید و 
سخنانم را می شنود و به آن عمل می کند، به شما می نمایانم 
به چه کس می ماَند. ۴8 او کسی را ماَند که برای بنای خانه ای، 
زمین را گود َکند و پِی خانه را بر صخره نهاد. چون ســیل 
آمد و سیالب بر آن خانه هجوم برد، نتوانست آن را بجنباند، 
زیرا محکم ساخته شده بود. ۴9 اّما آن که سخنانم را می شنود 
ولی به آن عمل نمی کند، کسی را ماَند که خانه ای بدون پی، 
بر زمین ساخت. چون سیالب بر آن خانه هجوم ُبرد، در دم 

فرو ریخت و ویرانی عظیم بر جای نهاد.«
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 7 :2 این نظامی صد سرباز زیر فرمان داشت؛ “سانتوریون”.

ایمان نظامی رومی

 7 

 چون عیسی تمامی گفتار خود را با مردم به پایان رسانید، 
* بود که 

به َکَفرناحوم درآمد. ۲ آنجا یک نظامــی رومی 
غالمی بس عزیز داشــت. غالْم بیمار و در آستانۀ مرگ بود. 
۳ نظامی چون دربارۀ عیسی شنید، تنی چند از مشایخ یهود را 

نزدش فرســتاد تا از او بخواهند بیاید و غالمش را شفا دهد. 
۴ آنها نزد عیســی آمدند و با التماس بســیار به او گفتند: »این 

مرد سزاوار اســت این لطف را در حقش بکنی، 5 زیرا قوم ما 
را دوست می دارد و کنیسه را نیز برایمان ساخته است.« 6 پس 
عیسی همراهشان رفت. به نزدیکی خانه که رسید، آن نظامی 
چند تن از دوستانش را نزد عیسی فرســتاد، با این پیغام که: 
»ســرورم، خود را زحمت مده، زیرا شایسته نیستم زیر سقف 
من آیی. 7 از همین رو، حتی خود را الیق ندانستم نزد تو آیم. 
فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت. 8 زیرا من خود 
فردی هستم زیر فرمان. سربازانی نیز زیر فرمان خود دارم. به 
یکی می گویم، “برو”، می رود؛ به دیگری می گویم، “بیا”، می آید. 
به غالم خود می گویم، “این را به جای آر”، به جای می آورد.« 
9 عیسی چون این را شنید، از او در شگفت شد و به جمعیتی که 

از پی اش می آمدند روی کرد و گفت: »به شما می گویم، چنین 
ایمانی حتی در اسرائیل هم ندیده ام.« 1۰ چون فرستادگان به خانه 

بازگشتند، غالم را سالمت یافتند.

زنده کردن پسر بیوه زن
11 چندی بعد، عیســی رهســپار شهری شــد به نام نائین. 

شــاگردان و جمعیتی انبوه نیز او را همراهی می کردنــد. 1۲ به 
نزدیکی دروازۀ شهر که رسید، دید مرده ای را می برند که یگانه 
پسر بیوه زنی بود. بسیاری از مردمان شهر نیز آن زن را همراهی 
می کردند. 1۳ خداوند چون او را دید، دلش بر او بســوخت و 
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 7 :17 یا: “در تمام سرزمین یهودیان”.

گفت: »گریه مکن.« 1۴ سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد. 
کســانی که آن را حمل می کردند، ایستادند. عیسی گفت: »ای 
جوان، تو را می گویم، برخیز!« 15 مرده راست نشست و سخن 
گفتن آغاز کرد! عیسی او را به مادرش سپرد. 16 ترس و هیبت بر 
همۀ آنان مستولی شد و در حالی که خدا را ستایش می کردند، 
می گفتند: »پیامبری بزرگ در میان ما ظهور کرده اســت. خدا 
به یاری قوم خود آمده اســت.« 17 خبر این کار عیسی در تمام 

* و نواحی اطراف منتشر شد.
یهودیه 

شک یحیی دربارۀ عیسی
18 شــاگردان یحیی او را از همۀ این وقایع آگاه ســاختند. 

پس او دو تن از آنان را فرا خواند 19 و با این پیغام نزد عیسی 
فرســتاد: »آیا تو همانی که می بایست بیاید، یا منتظر دیگری 
باشیم؟« ۲۰ آن دو نزد عیسی آمده، گفتند: »یحیای تعمیددهنده 
ما را فرســتاده تا از تو بپرســیم آیا تو همانی که می بایست 
بیاید، یا منتظر دیگری باشــیم؟« ۲1 در همان ساعت، عیسی 
بسیاری را از بیماریها و دردها و ارواح پلید شفا داد و نابینایان 
بسیار را بینایی بخشید. ۲۲ پس در پاسخ آن فرستادگان فرمود: 
»بروید و آنچه دیده و شنیده اید به یحیی بازگویید، که کوران 
بینا می شــوند، لنگان راه می روند، جذامیان پاک می گردند، 
کران شــنوا می شــوند، مردگان زنده می گردند و به فقیران 
 بشارت داده می شود. ۲۳ خوشا به حال کسی که به سبب من 

نلغزد.«
۲۴ چون فرستادگان یحیی رفتند، عیسی دربارۀ او سخن آغاز 

کرد و به جماعت گفت: »برای دیدن چه چیز به بیابان رفته 
بودید؟ برای دیدن نی ای که از باد در جنبش است؟ ۲5 برای 
دیدن چه چیز رفتید؟ مردی که جامه ای لطیف در بر دارد؟ 
آنان که جامه های فاخر می پوشند و در تجّمل زندگی می کنند، 
در قصرهای پادشاهانند. ۲6 پس برای دیدن چه رفته بودید؟ 
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 7 :35 در این ضرب المثل، پیروان و شاگردان یحیی و عیسی در واقع همان 
فرزندان حکمت هستند که راه حق خدا را برگزیده اند و تصدیق می کنند 

که حکمت خدا درست عمل می کند.

برای دیدن پیامبری؟ آری، به شما می گویم کسی که از پیامبر 
نیز برتر است. ۲7 او همان است که درباره اش نوشته شده:

»“اینک پیام آور خود را پیشاپیش تو می فرستم
که راهت را پیش رویت مهیا خواهد کرد.”

۲8 به شــما می گویم که کســی بزرگتر از یحیی از مادر زاده 

 نشده اســت؛ اّما کوچکترین در پادشاهی خدا، از او بزرگتر 
است.«

۲9 همۀ مردمانی که این سخنان را شنیدند، حتی َخراجگیران، 

تصدیق کردند که راه خدا حق است، زیرا به دست یحیی تعمید 
گرفته بودند. ۳۰ اّما َفریسیان و فقیهان با امتناع از تعمید گرفتن 

به دست یحیی، ارادۀ خدا را برای خود رد کردند.
۳1 عیسی ادامه داد: »پس، مردم این نسل را به چه تشبیه کنم؟ 

به چه می مانند؟ ۳۲ به کودکانی مانند که در بازار می نشینند و 
به یکدیگر ندا می کنند:

»“برای شما نی نواختیم، نرقصیدید؛
مرثیه خواندیم، بر سینه نزدید.”

۳۳ زیرا یحیای تعمیددهنده آمد که نه نان می خوْرد و نه شراب 

می نوشید؛ گفتید، “دیو دارد.” ۳۴ پسر انسان آمد که می خوَرد 
و می نوشد؛ می گویید، “مردی است شــکمباره و میگسار، 
دوست َخراجگیران و گناهکاران.” ۳5 اّما حقانیت حکمت را 

*
همۀ فرزندان آن به ثبوت می رسانند.« 

تدهین عیسی به دست زنی بدکاره
۳6 روزی یکی از َفریسیان عیسی را به صرف غذا دعوت کرد. 

پس به خانۀ آن َفریسی رفت و بر سفره نشست. ۳7 در آن شهر، 
زنی بدکاره می زیست که چون شنید عیسی در خانۀ آن َفریسی 
میهمان است، ظرفی مرمرین، پر از عطر، با خود آورد ۳8 و گریان 
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 7 :41 یک “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده.

پشت سر عیسی، کناِر پاهای او ایستاد. آنگاه با قطرات اشک 
به شستن پاهای عیسی پرداخت و با گیسوانش آنها را خشک 
کرد. سپس پاهای او را بوسید و عطرآگین کرد. ۳9 چون َفریسِی 
میزبان این را دید، با خود گفت: »اگر این مرد براســتی پیامبر 
بود، می دانست این زن که لمســش می کند کیست و چگونه 
زنی است - می دانست که بدکاره است.« ۴۰ عیسی به او گفت: 
»ای َشــمعون، می خواهم چیزی به تو بگویم.« گفت: »بفرما، 
استاد!« ۴1 عیسی گفت: »شخصی از دو تن طلب داشت: از یکی 
* از دیگری پنجاه دینار. ۴۲ اّما چون چیزی نداشتند 

پانصد دینار، 
به او بدهند، بدهی هر دو را بخشید. حال به گمان تو کدام یک 
او را بیشتر دوست خواهد داشــت؟« ۴۳ َشمعون پاسخ داد: »به 
گمانم آن که بدهی بیشــتری داشت و بخشــیده شد.« عیسی 
گفت: »درست گفتی.« ۴۴ آنگاه به سوی آن زن اشاره کرد و به 
َشمعون گفت: »این زن را می بینی؟ به خانه ات آمدم، و تو برای 
شستن پاهایم آب نیاوردی، اّما این زن با اشکهایش پاهای مرا 
شست و با گیسوانش خشک کرد! ۴5 تو مرا نبوسیدی، اّما این 
زن از لحظۀ ورودم، دمی از بوسیدن پاهایم بازنایستاده است. 
۴6 تو بر سر من روغن نمالیدی، اّما او پاهایم را عطرآگین کرد. 

۴7 پس به تو می گویم، محبت بسیاِر او از آن روست که گناهان 

بسیارش آمرزیده شده است. اّما آن که کمتر آمرزیده شد، کمتر 
هم محبت می کند.« ۴8 پس رو به آن زن کرد و گفت: »گناهانت 
آمرزیده شــد!« ۴9 میهمانان با یکدیگر گفتند: »این کیست که 
گناهان را نیز می آمرزد؟« 5۰ عیسی به آن زن گفت: »ایمانت تو را 

نجات داده است، به سالمت برو!«

َمَثل برزگر

 8 

 پس از آن، عیســی شهر به شــهر و روستا به روستا 
می گشت و به پادشاهی خدا بشارت می داد. آن دوازده 
تن نیز با وی بودند، ۲ و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و 

  170 لوقا 7 :39 – 8 :2 



بیماری شفا یافته بودند: مریم معروف به َمجَدلّیه که از او هفت 
دیو اخراج شده بود، ۳ یوآّنا همسر خوزا، مباشر هیرودیس، 
سوسن و بسیاری زنان دیگر. این زنان از دارایی خود برای 

رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک می دیدند.
۴ چون مردم از بسیاری شــهرها به دیدن عیسی می آمدند و 

جمعیتی انبوه گرد  آمد، او این َمَثل را آورد: 5 »روزی برزگری 
برای پاشــیدن بذِر خود بیرون رفت. چون بذر می پاشــید، 
برخی در راه افتاد و لگدمال شــد و پرندگان آســمان آنها را 
خوردند. 6 برخی دیگر در زمین سنگالخ افتاد، و چون رویید، 
خشک شد، چرا که رطوبتی نداشــت. 7 برخی نیز میان خارها 
افتاد و خارها با بذرها نمو کرده، آنها را خفه کرد. 8 اّما برخی 
از بذرها در زمین نیکو افتــاد و نمو کرد و صــد چندان بار 
 آورد.« چون این را گفت، ندا در داد: »هر که گوش شنوا دارد، 

بشنود!«
9 شاگردانش معنی این َمَثل را از او پرسیدند. 1۰ گفت: »درک 

رازهای پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اّما با دیگران 
در قالب َمَثل سخن می گویم، تا:

»“بنگرند، اّما نبینند؛
بشنوند، اّما نفهمند.”

11 »معنی َمَثل این است: بذر، کالم خداست. 1۲ بذرهایی که 

در راه می افتد، کسانی هستند که کالم را می شنوند، اّما ابلیس 
می آید و آن را از دلشان می رباید، تا نتوانند ایمان آورند و نجات 
یابند. 1۳ بذرهایی که بر زمین ســنگالخ می افتد کسانی هستند 
که چون کالم را می شنوند، آن را با شادی می پذیرند، اّما ریشه 
نمی دوانند. اینها اندک زمانی ایمان دارند، اّما به هنگام آزمایش، 
ایمان خود را از دست می دهند. 1۴ بذرهایی که در میان خارها 
می افتد، کسانی هستند که می شنوند، اّما چون می روند نگرانیها، 
ثروت و لذات زندگی آنها را خفه می کند و به ثمر نمی رسند. 
15 اّما بذرهایی که بر زمین نیکو می افتد، کســانی هســتند که 

کالم را با دلی پاک و نیکو می شنوند و آن را نگاه داشته، پایدار 
می مانند و ثمر می آورند.
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َمَثل چراغ
16 »هیچ کس چراغ را برنمی افروزد تا سرپوشــی بر آن 

نهد یا آن را زیر تخت بگذارد! بلکه چراغ را بر چراغدان 
می گذارند تا هر که داخل شــود، روشنایی را ببیند. 17 زیرا 
هیچ چیِز پنهانی نیست که آشکار نشود و هیچ چیز نهفته ای 
نیست که معلوم و هویدا نگردد. 18 پس دّقت کنید چگونه 
می شــنوید، زیرا به آن که دارد بیشتر داده خواهد شد و از 
 آن که ندارد، همان هم که گمان می کند دارد، گرفته خواهد 

شد.«

مادر و برادران عیسی
19 در این هنگام، مادر و برادران عیسی آمدند تا او را ببینند، 

اّما ازدحام جمعیت چندان بود که نتوانســتند به او نزدیک 
شوند. ۲۰ پس به وی خبر دادند که: »مادر و برادرانت بیرون 
ایستاده اند و می خواهند تو را ببینند.« ۲1 در پاسخ گفت: »مادر 
و برادران من کسانی هستند که کالم خدا را می شنوند و به 

آن عمل می کنند.«

آرام کردن توفان دریا
۲۲ روزی عیسی به شاگردان خود گفت: »به آن سوی دریاچه 

برویم.« پس ســوار قایق شدند و به پیش راندند. ۲۳ و چون 
می رفتند، عیسی به خواب رفت. ناگاه تندبادی بر دریا وزیدن 
گرفت، چندان که قایق از آب پر می شد و جانشان به خطر 
افتاد. ۲۴ شاگردان نزد عیسی رفتند و او را بیدار کرده، گفتند: 
»ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده غرق شویم!« عیسی بیدار 
شد و بر باد و امواج خروشان نهیب زد. توفان فرو نشست و 
آرامش برقرار شد. ۲5 پس به ایشان گفت: »ایمانتان کجاست؟« 
شاگردان با بهت و وحشــت از یکدیگر می پرسیدند: »این 
 کیســت که حتی به باد و آب فرمان می دهد و از او فرمان 

می برند.«
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 8 :26 در بعضی نسخه ها “َجَدریان”؛ همچنین در آیۀ ۳7.
 8 :30 واحدی از ارتش روم، متشکل از پنج الی شش هزار سرباز.

 8 :31 “چاه بی انتها” یا “ُمغاک”، جایی که ارواح پلید هســتند؛ همچنین 
در بقیۀ کتاب.

شفای مرد دیوزده
* رسیدند که آن سوی دریا، مقابل 

۲6 پس به ناحیۀ ِجراسیان 

جلیل قرار داشت. ۲7 چون عیسی قدم بر ساحل نهاد، مردی 
دیوزده از مردمان آن شــهر بدو برخورد که دیرگاهی لباس 
نپوشیده و در خانه ای زندگی نکرده بود، بلکه در گورها به 
سر می برد. ۲8 چون او عیسی را دید، نعره برکشید و به پایش 
افتاد و با صدای بلند فریاد برآورد: »ای عیســی، پسر خدای 
متعال، تو را با من چه کار اســت؟ تمنا دارم عذابم ندهی!« 
۲9 زیرا عیسی به روح پلید دستور داده بود از او به در آید. آن 

روح بارها او را گرفته بود و با آنکه دست و پایش را به زنجیر 
می بستند و از او نگهبانی می کردند، بندها را می گسست و دیو 
او را به جایهای نامســکون می کشاند. ۳۰ عیسی از او پرسید: 
* زیرا دیوهای بسیار به 

»نامت چیست؟« پاسخ داد: »لِژیون،« 
درونش رفته بودند. ۳1 آنها التماس کنان از عیسی خواستند که 

* روند.
بدیشان دستور ندهد به هاویه 

۳۲ در آن نزدیکی، گلۀ بزرگی خوک در دامنۀ تپه مشــغول 

چرا بود. دیوها از عیسی خواهش کردند اجازه دهد به درون 
خوکها روند، و او نیز اجازه داد. ۳۳ پس، دیوها از آن مرد بیرون 
آمدند و به درون خوکها رفتند، و خوکها از سراشیبی تپه به 

درون دریا هجوم بردند و غرق شدند.
۳۴ چون خوکبانان این را دیدند، گریختند و در شهر و روستا، 

ماجرا را بازگفتند. ۳5 پس مردم بیرون آمدند تا آنچه را روی داده 
بود ببینند، و چون نزد عیسی رسیدند و دیدند آن مرد که دیوها 
از او به در آمده بودند، جامه به تن کرده و عاقل پیش پاهای 
عیسی نشسته است، ترسیدند. ۳6 کسانی که ماجرا را به چشم 
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دیده بودند، برای ایشان بازگفتند که مرد دیوزده چگونه شفا 
یافته بود. ۳7 پس همۀ مردِم ناحیۀ ِجراسیان از عیسی خواستند 
از نزدشان برود، زیرا ترسی عظیم بر آنان چیره شده بود. او 
نیز سوار قایق شد و رفت. ۳8 مردی که دیوها از او بیرون آمده 
بودند، از عیسی تمنا کرد بگذارد با وی همراه شود، اّما عیسی 
او را روانه کرد و گفت: ۳9 »به خانۀ خود برگرد و آنچه خدا 
برایت کرده است، بازگو.« پس رفت و در سرتاسر شهر اعالم 

کرد که عیسی برای او چه کرده است.

دختر یکی از رئیسان و زن مبتال به خونریزی
۴۰ چون عیسی بازگشت، مردم به گرمی از او استقبال کردند، 

زیرا همه چشم به راهش بودند. ۴1 در این هنگام، مردی یایروس 
نام، که رئیس کنیسه بود، آمد و به پای عیسی افتاده، التماس 
کرد به خانه اش برود، ۴۲ زیرا تنها دخترش که حدود دوازده 

سال داشت، در حال مرگ بود.
هنگامــی که عیســی در راه بود، جمعیت ســخت بر او 
ازدحــام می کردند. ۴۳ در آن میان، زنی بود که دوازده ســال 
دچار خونریزی بــود و ]با اینکه تمام دارایی خود را صرف 
طبیبان کرده بود،[ کسی را تواِن درمانش نبود. ۴۴ او از پشت 
سر به عیسی نزدیک شد و لبۀ ردای او را لمس کرد. در دم 
خونریزی اش قطع شد. ۴5 عیسی پرسید: »چه کسی مرا لمس 
کرد؟« چون همه انکار کردند، پطرس گفت: »اســتاد، مردم 
از هر سو احاطه ات کرده اند و بر تو ازدحام می کنند!« ۴6 اّما 
عیسی گفت: »کسی مرا لمس کرد! زیرا دریافتم نیرویی از من 
صادر شد!« ۴7 آن زن چون دید نمی تواند پنهان بماند، ترسان 
و لرزان پیش آمد و به پای او افتاد و در برابر همگان گفت که 
چرا او را لمس کرده و چگونه در َدم شفا یافته است. ۴8 عیسی 
 به او گفت: »دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سالمت 

برو.«
۴9 عیسی هنوز ســخن می گفت که کسی از خانۀ یایروس، 

رئیس کنیسه، آمد و گفت: »دخترت مرد، دیگر استاد را زحمت 
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مده.« 5۰ عیســی چون این را شنید، به یایروس گفت: »مترس! 
فقط ایمان داشته باش! دخترت شفا خواهد یافت.« 51 هنگامی 
که به خانۀ یایروس رسید، نگذاشت کسی جز پطرس و یوحنا 
و یعقوب و پدر و مادر دختر با او به خانه درآیند. 5۲ همۀ مردم 
برای دختر شیون و زاری می کردند. عیسی گفت: »زاری مکنید، 
زیرا نمرده بلکه در خواب اســت.« 5۳ آنها ریشخندش کردند، 
چرا که می دانستند دختر مرده است. 5۴ اّما عیسی دست دخترک 
را گرفت و گفت: »دخترم، برخیز!« 55 روح او بازگشت و در َدم 
از جا برخاست. عیسی فرمود تا به او خوراک دهند. 56 والدین 
دختر غرق در حیرت بودند، اّما او بدیشان امر فرمود که ماجرا 

را به کسی بازنگویند.

مأموریت دوازده شاگرد

 9 

 عیســی آن دوازده تن را گرد  هــم فرا خواند و آنان را 
قدرت و اقتدار بخشید تا همۀ دیوها را بیرون برانند و 
بیماریها را شفا بخشند؛ ۲ و ایشان را فرستاد تا به پادشاهی خدا 
موعظه کنند و بیماران را شفا دهند. ۳ به ایشان گفت: »هیچ چیز 
برای سفر برندارید، نه چوبدستی، نه کوله بار، نه نان، نه پول و 
نه پیراهن اضافه. ۴ به هر خانه ای که درآمدید، تا هنگام ترک آن 
محل، در آن خانه بمانید. 5 اگر مردم شما را نپذیرفتند، به هنگام 
ترک شهرشان، خاک پاهای خود را بتکانید تا شهادتی بر ضد 
آنها باشــد.« 6 پس به راه افتاده، از روستایی به روستای دیگر 
می رفتند و هر جا می رسیدند، بشــارت می دادند و بیماران را 

شفا می بخشیدند.
7 و اّما خبر همۀ این وقایع به گوش هیرودیِس حاکم رسید. 

هیرودیس حیران و سرگردان مانده بود، چرا که برخی می گفتند 
عیسی همان یحیی است که از مردگان برخاسته است. 8 برخی 
دیگر می گفتند ایلیا ظهور کرده، و برخــی نیز می گفتند یکی 
از پیامبران دیرین زنده شده است. 9 اّما هیرودیس گفت: »سر 
یحیی را من از تن جدا کردم. پس این کیست که این چیزها را 

درباره اش می شنوم؟« و می کوشید عیسی را ببیند.

لوقا 8 :50 – 9 :9  175  



خوراک دادن به پنج هزار تن
1۰ چون رسوالن بازگشتند، هرآنچه کرده بودند به عیسی 

بازگفتند. آنگاه آنان را با خود به شهری به نام بِیت ِصْیدا برد 
تا در آنجا تنها باشــند. 11 اّما بسیاری این را دریافتند و از پی 
ایشــان روانه شدند. عیســی نیز آنان را پذیرفت و با ایشان 
از پادشاهی خدا ســخن گفت و کسانی را که نیاز به درمان 

داشتند، شفا بخشید.
1۲ نزدیک غــروب، آن دوازده تن نــزدش آمدند و گفتند: 

»جماعت را مرخص فرما تا به روستاها و مزارع اطراف بروند 
و خوراک و ســرپناهی بیابند، چرا که اینجا مکانی دورافتاده 
است.« 1۳ عیسی در جواب گفت: »شما خود به ایشان خوراک 
دهید.« گفتند: »ما جز پنج نان و دو ماهی چیزی نداریم، مگر 
اینکه برویم و برای همۀ این مردم خوراک بخریم.« 1۴ در آنجا 
حدود پنج هزار مرد بودند. عیسی به شــاگردان خود فرمود: 
»مردم را در گروههای پنجاه نفری بنشانید.« 15 شاگردان چنین 
کردند و همه را نشاندند. 16 آنگاه پنج نان و دو ماهی را برگرفت، 
به آسمان نگریست و برکت داده، آنها را پاره کرد و به شاگردان 
داد تا پیش مردم بگذارند. 17 پس همه خوردند و سیر شدند و 

دوازده سبد نیز از تکه های بر جای مانده برگرفتند.

اعتراف پطرس دربارۀ عیسی
18 روزی عیسی در خلوت دعا می کرد و تنها شاگردانش 

با او بودند. از ایشان پرسید: »مردم می گویند من که هستم؟« 
19 پاسخ دادند: »برخی می گویند یحیای تعمیددهنده هستی، 

برخی دیگر می گویند ایلیایی، و برخی نیز تو را یکی از پیامبران 
ایام کهن می دانند که زنده شده اســت.« ۲۰ از ایشان پرسید: 
 »شما چه؟ شما مرا که می دانید؟« پطرس پاسخ داد: »مسیِح 

خدا.«
۲1 سپس عیسی ایشان را منع کرد و دستور داد این را به کسی 

نگویند، ۲۲ و گفت: »می باید که پســر انسان رنج بسیار ِکشد و 
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مشایخ و سران کاهنان و علمای دین ردش کنند و کشته شود 
و در روز سّوم برخیزد.«

۲۳ سپس به همه فرمود: »اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، 

باید خود را انکار کرده، هــر روز صلیب خویش برگیرد و از 
پی من بیاید. ۲۴ زیرا هر کــه بخواهد جان خود را نجات دهد، 
آن را از دست خواهد داد؛ اّما هر که به خاطر من جانش را از 
دست بدهد، آن را نجات خواهد داد. ۲5 انسان را چه سود که 
تمامی دنیا را بَبرد، اّما جان خویش را ببازد یا آن را تلف کند. 
۲6 زیرا هر که از من و سخنانم عار داشته باشد، پسر انسان نیز 

آنگاه که در جالل خود و جالل پدر و فرشتگان مقّدس آید، از 
او عار خواهد داشت. ۲7 براستی به شما می گویم، برخی اینجا 
ایستاده اند که تا پادشاهی خدا را نبینند، طعم مرگ را نخواهند 

چشید.«

دگرگونی سیمای عیسی
۲8 حدود هشت روز پس از این سخنان، عیسی پطرس و 

یوحنا و یعقوب را برگرفت و بر فراز کوهی رفت تا دعا کند. 
۲9 در همان حال که دعا می کرد، نموِد چهره اش تغییر کرد و 

جامه اش سفید و نورانی شد. ۳۰ ناگاه دو مرد، موسی و ایلیا، 
پدیدار گشته، با او به گفتگو پرداختند. ۳1 آنان در جالل ظاهر 
شده بودند و دربارۀ خروج عیسی سخن می گفتند که می بایست 
به زودی در اورشلیم رخ دهد. ۳۲ پطرس و همراهانش بسیار 
خواب آلود بودند، اّما چون کامالً بیدار و هوشیار شدند، جالل 
عیسی را دیدند و آن دو مرد را که در کنارش ایستاده بودند. 
۳۳ هنگامی که آن دو از نزد عیســی می رفتند، پطرس گفت: 

»استاد، بودن ما در اینجا نیکوست! بگذار سه سرپناه بسازیم، 
یکی برای تو، یکی برای موســی و یکی هم برای ایلیا.« او 
نمی دانست چه می گوید. ۳۴ این سخن هنوز بر زبان پطرس بود 
که ابری پدیدار گشت و آنان را در بر گرفت. چون به درون 
ابر می رفتند، هراسان شدند. ۳5 آنگاه ندایی از ابر در رسید که 
»این است پسر من که او را برگزیده ام؛ به او گوش فرا دهید!« 
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۳6 و چون صدا قطع شد، عیسی را تنها دیدند. شاگردان این 

را نزد خود نگاه داشتند، و در آن زمان کسی را از آنچه دیده 
بودند، آگاه نکردند.

شفای پسر دیوزده
۳7 روز بعد، چون از کوه فرود آمدند، جمعی انبوه با عیسی 

دیدار کردند. ۳8 ناگاه مردی از میان جمعیت فریاد زد: »استاد، 
به تو التماس می کنم نظر لطفی بر پسر من بیفکنی، زیرا تنها 
فرزند من است. ۳9 روحی ناگهان او را می گیرد و او در َدم نعره 
برمی کشد و دچار تشنج می شود، به گونه ای که دهانش کف 
می کند. این روح به دشواری رهایش می کند، و او را مجروح 
وامی گذارد. ۴۰ به شاگردانت التماس کردم از او بیرونش کنند، 
اّما نتوانستند.« ۴1 عیسی پاسخ داد: »ای نسل بی ایمان و منحرف، 
تا به ِکی با شما باشم و تحملتان کنم؟ پسرت را اینجا بیاور.« 
۴۲ در همان هنگام که پسر می آمد، دیو او را بر زمین زد و به 

تشنج افکند. اّما عیســی بر آن روح پلید نهیب زد و پسر را 
شفا داد و به پدرش سپرد. ۴۳ مردم همگی از بزرگی خدا در 

حیرت افتادند.
در آن حال که همگان از کارهای عیسی در شگفت بودند، 
او به شاگردان خود گفت: ۴۴ »به آنچه می خواهم به شما بگویم 
به دّقت گوش بسپارید: پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد 
شد.« ۴5 اّما منظور وی را درنیافتند؛ بلکه از آنان پنهان ماند تا 

درکش نکنند؛ و می ترسیدند در این باره از او سؤال کنند.

بزرگی در چیست؟
۴6 روزی در میان شاگردان این بحث درگرفت که کدام یک 

از ایشان از همه بزرگتر است. ۴7 عیسی که از افکار ایشان آگاه 
بود، کودکی را برگرفت و در کنار خود قرار داد، ۴8 و به آنان 
گفت: »هر که این کودک را به نام مــن بپذیرد، مرا پذیرفته 
اســت؛ و هر که مرا بپذیرد، فرستندۀ مرا پذیرفته است. زیرا 
در میان شما آن کس بزرگتر است که از همه کوچکتر باشد.«
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۴9 یوحنا گفت: »استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیو 

اخراج می کرد، اّما چون از ما نبود، او را بازداشتیم.« 5۰ عیسی 
گفت: »باَزش مدارید، زیرا هر که بر ضد شــما نیســت، با 

شماست.«

عدم پذیرش در ساِمِره
51 چون زمان صعود عیســی به آسمان نزدیک می شد، با 

عزمی راسخ رو به سوی اورشلیم نهاد. 5۲ پس پیشاپیش خود 
فرستادگانی اعزام داشت که به یکی از دهکده های ساِمریان 
رفتند تا برای او تدارک ببینند. 5۳ اّما مردم آنجا او را نپذیرفتند، 
زیرا عازم اورشلیم بود. 5۴ چون شاگردان او، یعقوب و یوحنا، 
این را دیدند، گفتند: »ای سرور ما، آیا می خواهی بگوییم آتش 
از آسمان نازل شــود و همۀ آنها را نابود کند ]چنانکه ایلیا 
کرد[؟« 55 اّما عیسی روی گردانده، توبیخشان کرد. ]و گفت: 
»شما نمی دانید از کدام روح هستید! 56 زیرا پسر انسان نیامده 
تا جان مردم را هالک کند بلکه تا نجات بخشد.«[ سپس به 

دهکده ای دیگر رفتند.

بهای پیروی از عیسی
57 در راه، شــخصی به عیســی گفت: »هر جا بروی، تو را 

پیروی خواهم کرد.« 58 عیسی پاسخ داد: »روباهان را النه هاست 
و مرغان هوا را آشــیانه ها، اّما پسر انسان را جای سر نهادن 
نیست.« 59 عیســی به شخصی دیگر گفت: »مرا پیروی کن.« 
اّما او پاسخ داد: »سرورم، نخست رخصت ده تا بروم و پدر 
خود را به خاک بسپارم.« 6۰ عیسی به او گفت: »بگذار مردگان، 
مردگاِن خود را به خاک بسپارند؛ تو برو و به پادشاهی خدا 
موعظه کن.« 61 دیگری گفت: »سرورم، تو را پیروی خواهم 
کرد، اّما نخســت رخصت ده تا بازگــردم و اهل خانۀ خود 
را وداع گویم.« 6۲ عیســی در پاســخ گفت: »کسی که دست 
 به شــخم زنی ببرد و به عقب بنگرد، شایستۀ پادشاهی خدا 

نباشد.«
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اعزام هفتاد شاگرد

 پــس از آن، خداوند هفتاد تن دیگــر را نیز تعیین 10 
فرمود و آنها را دو به دو پیشاپیش خود به هر شهر 
و دیاری فرســتاد که قصد رفتن بدان جا داشــت. ۲ بدیشان 
گفت: »محصول فراوان است، اّما کارگر اندک. پس، از مالِک 
محصول بخواهید کارگران برای درِو محصول خود بفرستد. 
۳ بروید! من شما را چون بره ها به میان گرگها می فرستم. ۴ کیسۀ 

پول یا کوله بار یا کفش برمگیرید، و در راه کســی را سالم 
مگویید. 5 به هر خانه ای که وارد می شوید، نخست بگویید: 
“سالم بر این خانه باد.” 6 اگر در آن خانه کسی از اهل صلح 
و سالم باشد، سالم شما بر او قرار خواهد گرفت؛ وگرنه، به 
خود شما باز خواهد گشت. 7 در آن خانه بمانید و هر چه به 
شما دادند، بخورید و بیاشامید، زیرا کارگر مستحق دستمزد 
خویش اســت. از خانه ای به خانۀ دیگــر نقل مکان مکنید. 
8 چون وارد شهری شدید و شما را به گرمی پذیرفتند، هر چه 

در برابر شما گذاشتند، بخورید. 9 بیماران آنجا را شفا دهید و 
بگویید: “پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است.” 1۰ اّما چون 
به شهری درآمدید و شما را نپذیرفتند، به کوچه های آن شهر 
بروید و بگویید: 11 “ما حتی خاک شــهر شما را که بر پاهای 
ما نشسته است، بر شــما می تکانیم. اّما بدانید که پادشاهی 
خدا نزدیک شده اســت.” 1۲ یقین بدانید که در روز داوری، 
 تحمل مجازات برای ُسدوم آســانتر خواهد بود تا برای آن 

شهر.
1۳ »وای بر تو، ای خوَرزین! وای بر تو، ای بِیت ِصْیدا! زیرا 

اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون روی 
می داد، مردم آنجا مدتها پیش در پالس و خاکستر می نشستند 
و توبه می کردند. 1۴ اّما در روز داوری، تحمل مجازات برای 
صور و صیدون آســانتر خواهد بود تا برای شما. 15 و تو ای 
َکَفرناحوم، آیا تا به فلک سر خواهی افراشت؟ هرگز، بلکه تا 

به اعماق هاویه فرو خواهی افتاد.
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16 »هر که به شــما گوش فرا دهد، بــه من گوش فرا داده 

است؛ و هر که شما را نپذیرد، مرا نپذیرفته است؛ اّما هر که 
مرا نپذیرد، فرستندۀ مرا نپذیرفته است.«

17 آن هفتاد تن با شادی بازگشتند و گفتند: »سرور ما، حتی 

دیوها هم به نام تو از ما اطاعت می کنند.« 18 به ایشان فرمود: 
»شیطان را دیدم که همچون برق از آسمان فرو می افتاد. 19 اینک 
شما را اقتدار می بخشــم که ماران و عقربها و تمامی قدرت 
دشــمن را پایمال کنید، و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد 
رسانید. ۲۰ اّما از این شادمان مباشید که ارواح از شما اطاعت 
می کنند، بلکه شادی شــما از این باشد که نامتان در آسمان 

نوشته شده است.«
۲1 در همان ساعت، عیسی در روح القدس به وجد آمد و 

گفت: »ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را می ستایم که این 
حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشــته و بر کودکان 
آشــکار کرده ای. بله، ای پدر، زیرا خشنودی تو در این بود. 
۲۲ پدرم همه چیز را به من سپرده است. هیچ کس نمی داند پسر 

کیست جز پدر، و هیچ کس نمی داند پدر کیست جز پسر، و 
آنان که پسر بخواهد او را بر ایشان آشکار سازد.«

۲۳ سپس در خلوت، رو به شاگردان کرد و گفت: »خوشا به 

حال چشمانی که آنچه شما می بینید، می بینند. ۲۴ زیرا به شما 
می گویم بسیاری از انبیا و پادشاهان آرزو داشتند آنچه شما 
می بینید، ببینند و ندیدند، و آنچه شــما می شنوید، بشنوند و 

نشنیدند.«

َمَثل سامری نیکو
۲5 روزی یکی از فقیهان برخاست تا با این پرسش، عیسی را 

بیازماید: »ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟« 
۲6 عیســی در جواب گفت: »در تورات چه نوشته است؟ از 

آن چه می فهمی؟« ۲7 پاســخ داد: »“خداونْد خدای خود را با 
تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قّوت و با تمامی فکر 
خود محبت نما”؛ و “همسایه ات را همچون خویشتن محبت 
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 10 :35 یک “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده.

کن.”« ۲8 عیسی گفت: »پاسخ درست دادی. این را به جای آور 
که حیات خواهی داشت.«

۲9 اّما او برای تبرئۀ خود از عیسی پرسید: »ولی همسایۀ من 

کیست؟« ۳۰ عیسی در پاسخ چنین گفت: »مردی از اورشلیم به 
َاریحا می رفت. در راه به دست راهزنان افتاد. آنها او را لخت 
کرده، کتک زدند، و نیمه جان رهایش کردند و رفتند. ۳1 از قضا 
کاهنی از همان راه می گذشت. اّما چون چشمش به آن مرد افتاد، 
راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت. ۳۲ الوی ای 
نیز از آنجا می گذشت. او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را 
دید، راه خود را کج کرد و از ســمت دیگر جاده رفت. ۳۳ اّما 
مسافری ساِمری چون بدان جا رسید و آن مرد را دید، دلش 
بر حال او سوخت. ۳۴ پس نزد او رفت و بر زخمهایش شراب 
ریخت و روغن مالید و آنها را بست. سپس او را بر االغ خود 
گذاشت و به کاروانســرایی برد و از او پرستاری کرد. ۳5 روز 
* به صاحب کاروانسرا داد و گفت: “از این مرد 

بعد، دو دینار 
پرستاری کن و اگر بیش از این خرج کردی، چون برگردم به تو 
خواهم داد.” ۳6 حال به نظر تو کدام یک از این سه تن، همسایۀ 
مردی بود که به دست راهزنان افتاد؟« ۳7 پاسخ داد: »آن که به 

او ترحم کرد.« عیسی به او گفت: »برو و تو نیز چنین کن.«

در منزل مریم و مارتا
۳8 چون در راه می رفتند، به دهکده ای درآمد. در آنجا زنی 

مارتا نام عیسی را به خانۀ خود دعوت کرد. ۳9 مارتا خواهری 
داشــت مریم نام. مریم کنار پاهای خداوند نشسته بود و به 
ســخنان او گوش فرا می داد. ۴۰ اّما مارتا که سخت مشغول 
تدارک پذیرایی بود، نزد عیسی آمد و گفت: » سرورم، آیا تو 
را باکی نیســت که خواهرم مرا در کار پذیرایی تنها گذاشته 
است؟ به او بفرما که مرا یاری دهد!« ۴1 خداوند جواب داد: 
»مارتا! مارتا! تو را چیزهای بسیار نگران و مضطرب می کند، 
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 11 :8 یا: “به خاطر جسارت او”، و یا: “به خاطر پافشاری او”.

۴۲ حال آنکه تنها یک چیز الزم است؛ و مریم آن نصیب بهتر 

را برگزیده، که از او بازگرفته نخواهد شد.«

تعلیم دربارۀ دعا

 روزی عیسی در مکانی دعا می کرد. چون فارغ شد، 11 
یکی از شاگردانش به او گفت: »ای سرور ما، دعا کردن 
را به ما بیاموز، همان گونه که یحیی به شاگردانش آموخت.« 

۲ به ایشان گفت: »هرگاه دعا می کنید، بگویید:

»“ای پدر،
نام تو مقّدس باد،
پادشاهی تو بیاید،

نان روزانۀ ما را هر روز به ما عطا فرما.  ۳  
گناهان ما را ببخش،  ۴  

زیرا ما نیز همۀ قرضداران خود را می بخشیم.
و ما را در آزمایش میاور.” «

5 ســپس به ایشان گفت: »کیست از شما که دوستی داشته 

باشد، و نیمه شــب نزد وی برود و بگوید: “ای دوست، سه 
عدد نان به من قرض بده، 6 زیرا یکی از دوســتانم از ســفر 
رســیده، و چیزی ندارم تا پیش او بگذارم،” 7 و او از درون 
خانه جواب دهد: “زحمتم مده. در قفل اســت، و فرزندانم 
با من در بســترند. نمی توانم از جای برخیزم و چیزی به تو 
بدهم.” 8 به شما می گویم، هرچند به خاطر دوستی برنخیزد و 
* بر خواهد خاســت و هرآنچه 

به او نان ندهد، به خاطر آبرو 
نیاز دارد به او خواهد داد.

9 »پس به شــما می گویم، بخواهید که به شما داده خواهد 

شد؛ بجویید که خواهید یافت؛ بکوبید که در به رویتان گشوده 
خواهد شــد. 1۰ زیرا هر که بخواهد، به دست آورد؛ و هر که 
بجوید، یابد؛ و هر که بکوبد، در به رویش گشــوده شــود. 
11 کدام یک از شــما پدران، اگر پسرش از او ماهی بخواهد، 
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ماری بدو می بخشــد؟ 1۲ یا اگر تخم مرغ بخواهد، عقربی به 
او عطا می کند؟ 1۳ حال اگر شما با همۀ بدسیرتی تان می دانید 
که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشــتر 
پدر آسمانی شما روح القدس را به هر که از او بخواهد، عطا 

خواهد فرمود.«

عیسی و بِِعلِزبول
1۴ عیسی دیوی الل را از کسی بیرون می کرد. چون دیو بیرون 

رفت، مرِد الل توانست سخن بگوید و مردم در شگفت شدند. 
15 اّما برخی گفتند: »او دیوها را به یاری بِِعلِزبول، رئیس دیوها، 

بیرون می کند.« 16 دیگران نیز به قصد آزمودن او، خواستار آیتی 
آسمانی شدند. 17 او افکار آنان را درک کرد و به ایشان گفت: 
»هر حکومتی که بر ضد خود تجزیه شود، نابود خواهد شد، 
و هر خانه ای که بر ضد خود تجزیه شود، فرو خواهد ریخت. 
18 اگر شیطان نیز بر ضد خود تجزیه شود، چگونه حکومتش 

پابرجا ماَند؟ زیرا می گویید من دیوهــا را به یاری بِِعلِزبول 
بیرون می رانم. 19 اگر من به یــاری بِِعلِزبول دیوها را بیرون 
می رانم، شاگردان شما به یارِی کِه آنها را بیرون می کنند؟ پس 
ایشان، بر شما داوری خواهند کرد. ۲۰ اّما اگر من به انگشت 
خدا دیوها را بیرون می رانم، یقین بدانید که پادشــاهی خدا 
بر شما وارد آمده اســت. ۲1 هرگاه مردی نیرومند و مسّلح از 
خانۀ خود پاسداری کند، اموالش در امان خواهد بود. ۲۲ اّما 
چون کسی نیرومندتر از او بر وی یورش َبَرد و چیره شود، 
سالحی را که آن مرد بدان توکل دارد از او گرفته، غنیمت را 
تقسیم خواهد کرد. ۲۳ هر که با من نیست، بر ضد من است، 

و هر که با من جمع نکند، پراکنده سازد.
۲۴ »هنگامی که روح پلید از کسی بیرون می آید، به مکانهای 

خشــک و بایر می رود تا جایی برای اســتراحت بیابد. اّما 
چون نمی یابد با خــود می گوید: “به خانه ای که از آن آمدم، 
بازمی گردم.” ۲5 اّما چون به آنجا می رســد و خانه را ُرفته و 
آراسته می بیند، ۲6 می رود و هفت روح بدتر از خود نیز می آورد، 
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و همگی داخل می شــوند و در آنجا ســکونت می گزینند. 
 در نتیجه، ســرانجاِم آن شــخص بدتر از حالت نخست او 

می شود.«
۲7 هنگامی که عیسی این سخنان را می گفت، زنی از میان 

جمعیت به بانگ بلند گفت: »خوشا به حال زنی که تو را زایید 
و به تو شیر داد.« ۲8 اّما عیسی در پاسخ گفت: »خوشا به حال 

آنان که کالم خدا را می شنوند و آن را به جای می آورند.«

درخواست آیتی از عیسی
۲9 چون بر شمار جمعیت افزوده می شد، عیسی گفت: »این 

نسل، نسلی است بس شرارت پیشــه. خواستار آیتی هستند! 
اّما آیتی به ایشــان داده نخواهد شــد جز آیت یونس. ۳۰ زیرا 
همان گونه که یونس آیتی بود برای مردم نینوا، پسر انسان نیز 
برای این نسل آیتی خواهد بود. ۳1 در روز داوری، ملکۀ جنوب 
با این نسل بر خواهد خاست و محکومشان خواهد کرد، زیرا 
او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حال آنکه 
کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست. ۳۲ مردم نینوا در روز داوری 
با این نسل بر خواهند خاست و محکومشان خواهند کرد، زیرا 
آنها در اثر موعظۀ یونس توبه کردند، و حال آنکه کسی بزرگتر 

از یونس اینجاست.

چراغ بدن
۳۳ »هیچ کس چراغ را برنمی افروزد تا آن را پنهان کند یا زیر 

کاســه ای بنهد، بلکه چراغ را بر چراغدان می گذارند تا هر که 
داخل شود روشــنایی را ببیند. ۳۴ چشم تو، چراغ بدن توست. 
اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. اّما 
اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را تاریکی فرا خواهد 
گرفت. ۳5 پس به هوش باش مبادا نوری که در توست، تاریکی 
باشد. ۳6 چه اگر تمام وجودت روشن باشد و هیچ جزئی از آن 
تاریک نباشد، آنگاه همچون زمانی که نوِر چراغ بر تو می تابد، 

به تمامی در روشنایی خواهی بود.«
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 11 :41 یا: »از آنچه دارید«.

سرزنش رهبران مذهبی
۳7 چون عیسی ســخنان خود را به پایان رسانید، یکی از 

َفریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد. پس به خانۀ او رفت 
و بنشست. ۳8 اّما َفریســی چون دید که عیسی دستهایش را 
پیش از غذا نشست، تعجب کرد. ۳9 آنگاه خداوند خطاب به 
او گفت: »شما َفریسیان بیروِن پیاله و بشقاب را پاک می کنید، 
اّما از درون آکنده از طمع و خباثت هستید! ۴۰ ای نادانان، آیا 
آن که بیرون را آفرید، درون را نیــز نیافرید؟ ۴1 پس از آنچه 

* صدقه دهید تا همه چیز برایتان پاک باشد.
در درون است 

۴۲ »وای بر شما ای َفریسیان! شما از نعناع و ُسداب و هر 

گونه سبزی ده یک می دهید، اّما عدالت را نادیده می گیرید و 
از محبت خدا غافلید. اینها را می بایست به جای می آوردید 
و آنها را نیز فراموش نمی کردید. ۴۳ وای بر شما ای َفریسیان! 
زیرا دوست دارید در بهترین جای کنیسه ها بنشینید و مردم در 
کوچه و بازار شما را سالم گویند. ۴۴ وای بر شما! زیرا همچون 

گورهایی ناپیدایید که مردم ندانسته بر آنها راه می روند.«
۴5 یکی از فقیهان در پاسخ گفت: »استاد، تو با این سخنان به 

ما نیز اهانت می کنی.« ۴6 عیسی فرمود: »وای بر شما نیز، ای 
فقیهان، که بارهایی توانفرسا بر دوش مردم می نهید، اّما خود 
حاضر نیستید حتی انگشتی برای کمک بجنبانید. ۴7 وای بر 
شما که برای پیامبرانی که به دست پدرانتان کشته شدند، مقبره 
می سازید! ۴8 براستی که این گونه بر کار آنها مهر تأیید می زنید. 
آنها پیامبران را کشتند و شما آرامگاهشان را می سازید. ۴9 از 
این رو حکمت خدا می فرماید که “من برای آنها پیامبران و 
رسوالن خواهم فرستاد. اّما بعضی را خواهند کشت و بعضی را 
آزار خواهند رسانید.” 5۰ پس، خون همۀ پیامبرانی که خونشان 
از آغاز جهان تا کنون ریخته شــده است، بر گردن این نسل 
خواهد بود - 51 از خون هابیل تا خون زکریا که بین مذبح و 
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 12 :6 “پول ســیاه” ترجمۀ واژۀ یونانی “َاَسریون” است که کوچکترین 
واحد پول و کم بهاترین سکۀ رایج آن زمان بود.

محرابگاه کشته شد. آری، به شما می گویم که این نسل برای 
این همه حساب پس خواهد داد. 5۲ وای بر شما ای فقیهان! 
زیرا کلید معرفت را غصب کرده اید. خود داخل نمی شوید و 

داخل شوندگان را نیز مانع می گردید.«
5۳ چون عیسی بیرون رفت، علمای دین و َفریسیان سخت با 

او به مخالفت برخاستند و با سؤاالت بسیار بر او تاختند 5۴ و 
در کمین بودند تا در سخنی از زبانش وی را به دام اندازند.

هشدار و تشویق

 12 

 در این هنگام، هزاران تن گرد  آمدند، چندان که بر 
یکدیگر پا می نهادند. عیســی نخست با شاگردان 
خود سخن آغاز کرد و گفت: »از خمیرمایۀ َفریسیان که همانا 
ریاکاری است، دوری کنید. ۲ هیچ چیِز پنهان نیست که آشکار 
نشود و هیچ چیِز پوشیده نیســت که عیان نگردد. ۳ آنچه در 
تاریکی گفته اید، در روشنایی شنیده خواهد شد، و آنچه پشت 
درهای بسته نجوا کرده اید، از فراز بامها اعالم خواهد گردید.

۴ »دوستان، به شما می گویم از کسانی که جسم را می ُکشند 

و بیش از این نتوانند کرد، مترسید. 5 به شما نشان می دهم از 
که باید ترسید: از آن که پس از کشتن جسم، قدرت دارد به 
دوزخ اندازد. آری، به شما می گویم، از اوست که باید ترسید. 
* نمی فروشند؟ با این حال، 

6 آیا پنج گنجشک را به دو پول سیاه 

حتی یکی از آنها نزد خدا فراموش نمی گردد. 7 حتی موهای 
سر شما به تمامی شمرده شده است. پس مترسید، زیرا ارزش 

شما بیش از هزاران گنجشک است.
8 »به شــما می گویم، هر که مرا نزد مردم اقرار کند، پسر 

انســان نیز او را در حضور فرشتگان خدا اقرار خواهد کرد. 
9 اّما هر که نزد مردم مرا انکار کند، در حضور فرشتگان خدا 

انکار خواهد شد. 1۰ هر که سخنی بر ضد پسر انسان گوید، 
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آمرزیده شــود، اّما هر که به روح القدس کفر گوید، آمرزیده 
نخواهد شد. 11 چون شما را به کنیسه ها و به حضور حاکمان 
و صاحبمنصبان برند، نگران مباشید که چگونه از خود دفاع 
کنید یا چه بگویید، 1۲ زیرا در آن هنگام روح القدس آنچه را 

که باید بگویید به شما خواهد آموخت.«

َمَثل ثروتمند نادان
1۳ ناگاه کسی از میان جمعیت به او گفت: »استاد، به برادرم 

بگو میراث پدری را با من قسمت کند.« 1۴ عیسی پاسخ داد: 
»ای مرد، چه کســی مرا بین شــما داور یا ُمَقِسم قرار داده 
اســت؟« 15 پس به مردم گفت: »به هوش باشید و از هر گونه 
حرص و آز بپرهیزید، زیرا زندگی انسان به فزونی دارایی اش 
نیست.« 16 سپس این َمَثل را برایشان آورد: »مردی ثروتمند از 
زراعت خویش محصول فراوان حاصل کرد. 17 پس با خود 
اندیشــید، “چه کنم، زیرا جایی برای انباشتن محصول خود 
ندارم؟” 18 سپس گفت: “دانستم چه باید کرد! انبارهای خود 
را خراب می کنم و انبارهایی بزرگتر می سازم، و همۀ گندم و 
اموال خود را در آنها ذخیره می کنم. 19 آنگاه به خود خواهم 
گفت: ای جان من، برای سالیان دراز اموال فراوان اندوخته ای. 
حال آســوده بِزی؛ بخور و بنوش و خوش باش.” ۲۰ اّما خدا 
به او گفت: “ای نادان! همین امشب جانت را از تو خواهند 
ســتاند. پس آنچه اندوخته ای، از آِن که خواهد شد؟” ۲1 این 
است فرجام کســی که برای خویشتن ثروت می اندوزد، اّما 

برای خدا ثروتمند نیست.«

زندگی بدون نگرانی
۲۲ آنگاه عیسی خطاب به شاگردان خود گفت: »پس به شما 

می گویم، نگران زندگی خود مباشــید که چه بخورید، و نه 
نگران بدن خود که چه بپوشید. ۲۳ زندگی از خوراک و بدن 
از پوشاک مهمتر است. ۲۴ کالغها را بنگرید: نه می کارند و نه 
می دروند، نه کاهدان دارند و نه انبار؛ با این همه خدا به آنها 
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 12 :25 در یونانی: “پِیکوس”. یک پِیکوس تقریبًا معادل ۴5 سانتی متر است.
 12 :25 یا: »ساعتی بر عمر خود بیفزاید«.

روزی می دهد. و شما چقدر باارزشتر از پرندگانید! ۲5 کیست 
 *

* بر قامت خود بیفزاید؟ 
از شما که بتواند با نگرانی، ِذراعی 

۲6 پس، اگر از انجام چنین کار کوچکی ناتوانید، از چه سبب 

نگران مابقی هستید؟ ۲7 سوســنها را بنگرید که چگونه نمو 
می کنند؛ نه زحمت می کشند و نه می ریسند. به شما می گویم 
که حتی ســلیمان نیز با همۀ شکوه و جاللش همچون یکی 
از آنها آراسته نشد. ۲8 پس اگر خدا علف صحرا را که امروز 
هست و فردا در تنور افکنده می شود، چنین می پوشاَند، چقدر 
بیشتر شما را، ای سست ایمانان! ۲9 پس در پی این مباشید که 
چه بخورید یا چه بنوشــید؛ نگران اینها مباشید. ۳۰ زیرا اقوام 
خداناشناِس این دنیا در پی این گونه چیزهایند، اّما پدر شما 
می داند که به این همه نیاز دارید. ۳1 بلکه شما، در پی پادشاهی 

او باشید، که همۀ اینها نیز به شما داده خواهد شد.
۳۲ »ای گلۀ کوچک، ترسان مباشــید، زیرا خشنودی پدر 

شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. ۳۳ آنچه دارید 
بفروشید و به فقرا بدهید؛ برای خود کیسه هایی فراهم کنید 
که پوسیده نشود، و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید، 
جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند. ۳۴ زیرا هر جا گنج 

شماست، دلتان نیز آنجا خواهد بود.

آمادگی برای بازگشت مسیح
۳5 »کمر به خدمت ببندید و چراغ خویش را فروزان نگاه 

دارید. ۳6 همچون کسانی باشید که منتظرند سرورشان از جشن 
عروسی بازگردد، تا چون از راه رسد و در را کوبد، بی درنگ 
بر او بگشایند. ۳7 خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان 
بازگردد، آنان را بیدار و هوشیار یابد. آمین، به شما می گویم، 
خود کمر به خدمتشان خواهد بست؛ آری، آنان را بر سفره 
خواهد نشــانید و پیش آمده، از ایشان پذیرایی خواهد کرد. 
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۳8 خوشــا به حال خادمانی که چون سرورشان از راه رسد، 

چه در پاس دّوم شــب، چه در پاس سّوم، ایشان را بیدار و 
هوشیار یابد.

۳9 »بدانید که اگر صاحبخانه می دانست دزد در چه ساعتی 

خواهد آمد، نمی گذاشت به خانه اش دســتبرد زنند. ۴۰ پس 
شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد 

که انتظار ندارید.«
۴1 پطرس پرسید: »سرور من، آیا این َمَثل را برای ما آوردی 

یا برای همه؟« ۴۲ خداوند در پاسخ گفت: »پس آن مباشر امین 
و دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خادمان خانۀ خود 
گماشته باشد تا سهم خوراک آنان را به موقع بدهد؟ ۴۳ خوشا به 
حال آن غالم که چون اربابش بازگردد، او را مشغول کار بیند. 
۴۴ یقین بدانید که او را بر همۀ مایملک خود خواهد گماشت. 

۴5 اّما اگر آن غالم با خود بیندیشد که “ارباب در آمدن تأخیر 

کرده،” و به آزار خادمان و خادمه ها، و خوردن و نوشیدن و 
میگساری بپردازد، ۴6 آنگاه اربابش در روزی که انتظار ندارد 
و در ساعتی که از آن آگاه نیست خواهد آمد و او را از میان 

دو پاره کرده، در جایگاه خیانتکاران خواهد افکند.
۴7 »غالمی که خواسِت اربابش را می داند و با این حال، خود 

را برای انجام آن آماده نمی کند، تازیانۀ بسیار خواهد خورد. 
۴8 اّما آن که خواســت اربابش را نمی داند و کاری می کند که 

سزاوار تنبیه اســت، تازیانۀ کمتر خواهد خورد. هر که به او 
بیشتر داده شود، از او بیشتر نیز مطالبه خواهد شد؛ و هر که 
 مسئولیتش بیشتر باشد، پاســخگویی اش نیز بیشتر خواهد 

بود.

هشدار دربارۀ اختالف و جدایی
۴9 »من آمده ام تا بر زمین آتش افروزم، و ای کاش که تا کنون 

افروخته شده بود! 5۰ اّما مرا تعمیدی باید، و چه در فشارم تا به 
انجام رسد. 51 آیا گمان می برید آمده ام تا صلح به زمین آورم؟ 
نه، بلکه آمده ام تا جدایی افکنم. 5۲ از این پس، میان پنج تن از 
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 12 :59 در یونانی، “لِپتون”، که سکه ای بود مسی با ارزش ناچیز.

اهل یک خانه جدایی خواهد افتاد؛ سه علیه دو خواهند بود 
و دو علیه ســه. 5۳ پدر علیه پسر و پسر علیه پدر، مادر علیه 
دختر و دختر علیه مادر، مادرشوهر علیه عروس و عروس 

علیه مادرشوهر.«

تعبیر زمانها
5۴ سپس به جماعت گفت: »چون بینید ابری در مغرب پدیدار 

شود، بی درنگ می گویید: “باران خواهد بارید،” و باران می بارد. 
55 و چون باد جنوب وزد، می گویید: “هوا گرم خواهد شد،” و 

چنین می شــود. 56 ای ریاکاران! شما که نیک می دانید چگونه 
سیمای زمین و آسمان را تعبیر کنید، چگونه است که از تعبیر 

زمان حاضر ناتوانید؟
57 »چرا خود دربارۀ آنچه درست است داوری نمی کنید؟ 

58 هنگامی که با شاکِی خود نزد حاکم می روی، بکوش تا در 

راه با او آشتی کنی، مبادا تو را نزد قاضی کشاند و قاضی تو را 
 *

به نگهبان سپارد، و به زندان افتی. 59 به تو می گویم که تا ِقران 
آخر را نپردازی، از زندان به در نخواهی آمد.«

دعوت به توبه

 13 

 در همان زمان، شــماری از حاضران، از جلیلیانی با 
عیسی ســخن گفتند که پیالُتس خونشان را با خون 
قربانیهایشــان در هم آمیخته بود. ۲ عیسی در پاسخ گفت: »آیا 
چون آن جلیلیان به چنین روز دچار شــدند، گمان می کنید از 
بقیۀ اهالی جلیل گناهکارتر بودند؟ ۳ به شما می گویم که چنین 
نیست. بلکه اگر توبه نکنید، شما نیز جملگی هالک خواهید 
شــد. ۴ و آیا گمان می کنید آن هجده تن که برج ْسیلوآم بر آنها 
افتاد و مردند، از دیگر ساکنان اورشلیم خطاکارتر بودند؟ 5 به 
شما می گویم که چنین نیســت. بلکه اگر توبه نکنید، شما نیز 

جملگی هالک خواهید شد.«
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6 سپس این َمَثل را آورد: »مردی درخت انجیری در تاکستان 

خود کاشت. چون خواست میوۀ آن را بچیند، چیزی بر آن 
نیافت. 7 پس به باغبان خود گفت: “سه سال است برای چیدن 
میوۀ این درخت می آیم اّما چیزی نمی یابم. آن را بُبر، تا خاک 
را هدر ندهد.” 8 اّما او پاسخ داد: “سرورم، بگذار یک سال 
دیگر هم بماند. گِردش را خواهم کند و کودش خواهم داد. 
9 اگر سال بعد میوه آورد که هیچ؛ اگر نیاورد آنگاه آن را بُِبر.” «

شفای زن علیل
1۰ در یکی از روزهای َشــّبات، عیسی در کنیسه ای تعلیم 

می داد. 11 در آنجا زنی بود که روحی او را هجده سال علیل 
کرده بود. پشتش خمیده شده بود و به هیچ روی توان راست 
ایستادن نداشت. 1۲ چون عیسی او را دید، نزد خود فرا خواند 
و فرمود: »ای زن، از ضعف خود خالصی یافتی!« 1۳ سپس بر 
او دست نهاد و او بی درنگ راست ایستاده، خدا را ستایش 
کرد. 1۴ اّما رئیس کنیســه از اینکه عیسی در روز َشّبات شفا 
داده بود، خشمگین شد و به مردم گفت: »شش روز برای کار 
دارید. در آن روزها بیایید و شفا بگیرید، نه در روز َشّبات.« 
15 خداوند در پاسخ گفت: »ای ریاکاران! آیا هیچ یک از شما 

در روز َشــّبات گاو یا االغ خود را از طویله باز نمی کند تا 
برای آب دادن بیرون َبَرد؟ 16 پس آیا نمی بایست این زن را 
که دختر ابراهیم اســت و شیطان هجده سال اسیرش کرده 
بود، در روز َشّبات از این بند رها کرد؟« 17 چون این را گفت، 
مخالفانش همه شرمسار شدند، اّما جمعیت همگی از آن همه 

کارهای شگفت آور او شادمان بودند.

َمَثل دانۀ خردل و َمَثل خمیرمایه
18 آنگاه گفت: »پادشاهی خدا به چه ماَند؟ آن را به چه تشبیه 

کنم؟ 19 همچون دانۀ خردلی است که مردی آن را برگرفت 
و در باغ خود کاشت. آن دانه رویید و درختی شد، چنانکه 

پرندگان آسمان آمدند و بر شاخه هایش آشیانه ساختند.«
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 13 :21 در یونانی: “سه ساتا” که احتماالً حجمی معادل ۲۲ لیتر بود.

۲۰ باز گفت: »پادشاهی خدا را به چه تشبیه کنم؟ ۲1 همچون 

* آرد مخلوط 
خمیرمایه ای است که زنی برگرفت و با سه کیسه 

کرد تا تمامی خمیر ور آمد.«

دِر تنگ
۲۲ عیسی در راه اورشلیم، به شهرها و روستاها می رفت و 

تعلیم می داد. ۲۳ در این میان، کسی از او پرسید: »سرور من، آیا 
تنها شماری اندک از مردم نجات خواهند یافت؟« به ایشان 
گفت: ۲۴ »سخت بکوشید تا از دِر تنگ داخل شوید، زیرا به 
شما می گویم، بسیاری خواهند کوشــید تا داخل شوند، اّما 
نخواهند توانست. ۲5 چون صاحبخانه برخیزد و در را ببندد، 
بیرون ایستاده، در را خواهید کوبید و خواهید گفت: “سرورا، 
در بر ما بگشا!” اّما او پاسخ خواهد داد: “شما را نمی شناسم؛ 
نمی دانم از کجاییــد.” ۲6 خواهید گفت: “ما با تو خوردیم و 
آشامیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم می دادی.” ۲7 اّما جواب 
خواهید شنید: “شما را نمی شناسم؛ نمی دانم از کجایید. از من 
دور شوید، ای بدکاران!” ۲8 آنگاه در آنجا گریه و دندان بر هم 
ساییدن خواهد بود، زیرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همۀ انبیا 
را در پادشاهی خدا خواهید دید، اّما خود را محروم خواهید 
یافت. ۲9 مردم از شــرق و غرب و شمال و جنوب خواهند 
آمد و بر سفرۀ پادشاهی خدا خواهند نشست. ۳۰ آری، هستند 

آخرینی که اّول خواهند شد، و اّولینی که آخر.«

اندوه عیسی برای اورشلیم
۳1 در آن هنگام، تنی چند از َفریســیان نزد عیسی آمدند و 

گفتند: »اینجا را ترک کن و به جایی دیگر برو، زیرا هیرودیس 
می خواهد تو را بکشــد.« ۳۲ در جواب گفت: »بروید و به آن 
روباه بگویید: “امروز و فردا دیوها را بیرون می کنم و مردم را 
شفا می دهم، و در روز سّوم کار خویش را به کمال خواهم 
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رســانید. ۳۳ اّما امروز و فردا و پس فردا باید به راه خود ادامه 
دهم، زیرا ممکن نیست نبی بیرون از اورشلیم کشته شود.” 
۳۴ ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسارکنندۀ 

رسوالنی که نزدت فرستاده می شوند! چند بار خواستم همچون 
مرغی کــه جوجه هایش را زیر بالهای خــود جمع می کند، 
فرزندان تو را گرد  آورم، اّما نخواستی! ۳5 اینک خانۀ شما به 
خودتان ویران واگذاشته می شود. و به شما می گویم که دیگر 
مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید: “مبارک است آن که به 

نام خداوند می آید.”«

عیسی در خانۀ َفریسی

 14 

 در یکی از روزهای َشّبات که عیسی برای صرف غذا 
به خانۀ یکی از رهبران َفریسیان رفته بود، حاضران 
به دّقت او را زیر نظر داشتند. ۲ مقابل او مردی بود که بدنش آب 
آورده بود. ۳ عیسی از فقیهان و َفریسیان پرسید: »آیا شفا دادن در 
روز َشّبات جایز است یا نه؟« ۴ آنان خاموش ماندند. پس عیسی 
آن مرد را گرفته، شفا داد و مرخص فرمود. 5 سپس رو به آنان 
کرد و پرسید: »کیست از شما که پسر یا گاوش در روز َشّبات در 
چاه افتد و بی درنگ او را بیرون نیاَوَرد؟« 6 آنان پاسخی نداشتند.

7 چون عیسی دید میهمانان چگونه صدر مجلس را برای 

خود اختیار می کنند، این َمَثل را برایشان آورد: 8 »چون کسی 
تو را به مجلس عروسی دعوت کند، بر صدر مجلس منشین، 
زیرا شاید کسی سرشناس تر از تو دعوت شــده باشد. 9 در 
آن صورت میزبانی که هر دوی شــما را دعوت کرده است، 
خواهد آمد و به تو خواهد گفت: “جایت را به این شخص 
بده.” ناگزیر با ســرافکندگی پایین مجلس خواهی نشست. 
1۰ بلکه هرگاه کســی میهمانت کند، برو و در پایینترین جای 

مجلس بنشین، تا چون میزبان آید، تو را گوید: “دوست من، 
بفرما جای باالتری بنشین.” آنگاه نزد دیگر میهمانان سرافراز 
خواهی شد. 11 زیرا هر که خود را بزرگ سازد، خوار خواهد 

شد، و هر که خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گردید.«
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1۲ سپس عیسی به میزبانش گفت: »چون ضیافِت ناهار یا شام 

می دهی، دوستان و برادران و خویشان و همسایگان ثروتمند 
خویش را دعوت مکــن؛ زیرا آنان نیز تو را دعوت خواهند 
کرد و بدین سان عوض خواهی یافت. 1۳ پس چون میهمانی 
می دهی، فقیران و معلوالن و لنگان و کوران را دعوت کن 1۴ که 
مبارک خواهی بود؛ زیرا آنان را چیزی نیست که در عوض به 
تو بدهند، و پاداش خود را در قیامت پارسایان خواهی یافت.«

َمَثل ضیافت بزرگ
15 چون یکی از میهمانان که با عیســی همســفره بود این 

را شنید، گفت: »خوشــا به حال آن که در ضیافت پادشاهی 
خدا نان خوَرد.« 16 عیسی در پاسخ گفت: »شخصی ضیافتی 
بزرگ ترتیب داد و بسیاری را دعوت کرد. 17 چون وقت شام 
فرا رسید، خادمش را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید، “بیایید 
که همه چیز آماده اســت.” 18 اّما آنها هر یک عذری آوردند. 
یکی گفــت: “مزرعه ای خریده ام که باید بــروم آن را ببینم. 
تمنا اینکه معذورم بداری.” 19 دیگری گفت: “پنج جفت گاو 
خریده ام، و هم اکنون در راهم تــا آنها را بیازمایم. تمنا دارم 
معذورم بداری.” ۲۰ سّومی نیز گفت: “تازه زن گرفته ام، و از 
این رو نمی توانم بیایم.” ۲1 پس خادم بازگشت و سرور خود 
را آگاه ساخت. میزبان خشمگین شد و به خادم دستور داد 
به کوچه و بازار شهر بشتابد و فقیران و معلوالن و کوران و 
لنگان را بیاورد. ۲۲ خادم گفت: “سرور من، دستورت را انجام 
دادم، اّما هنوز جا هست.” ۲۳ پس آقایش گفت: “به جاده ها و 
کوره راههای بیروِن شــهر برو و به اصرار مردم را به ضیافت 
من بیاور تا خانه ام پر شود. ۲۴ به شما می گویم که هیچ یک از 

دعوت شدگان، شام مرا نخواهند چشید.” «

بهای پیروی از مسیح
۲5 جمعیتی انبوه عیسی را همراهی می کرد. او رو بدیشان کرد 

و گفت: ۲6 »هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، 
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برادر و خواهر، و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من 
نتواند بود. ۲7 و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی 

من نیاید، شاگرد من نتواند بود.
۲8 »کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست 

ننشــیند تا هزینۀ آن را برآُورد کند و ببیند آیا توان تکمیل 
آن را دارد یا نــه؟ ۲9 زیرا اگر پی آن را بگذارد اّما از تکمیل 
بنا درماَند، هر که بیند، استهزا کرده، ۳۰ گوید: “این شخص 
ساختن بنایی را آغاز کرد، اّما از تکمیل آن درمانده است!”

۳1 »و یا کدام پادشاه است که راهِی جنگ با پادشاهی دیگر 

شود، بی آنکه نخست بنشیند و بیندیشد که آیا با ده هزار سرباز 
می تواند به رویارویِی کسی رود که با بیست هزار سرباز به 
جنگ او می آید؟ ۳۲ و اگر بیند که او را توان رویارویی نیست، 
آنگاه تا سپاه دشمن دور است، سخنگویی خواهد فرستاد تا 
جویای شرایط صلح شود. ۳۳ به همین سان، هیچ یک از شما 
نیز تا از تمام دارایی خود دست نشوید، شاگرد من نتواند بود.

۳۴ »نمک نیکوســت، اّما اگر خاصیتش را از دست بدهد، 

چگونه می توان آن را باز نمکین ســاخت؟ ۳5 نه به کار زمین 
می آید و نه درخور ُکّپۀ کود است؛ بلکه آن را دور می ریزند. 

هر که گوش شنوا دارد، بشنود!«

َمَثِل گوسفند گمشده

 15 

 و اّما َخراجگیران و گناهکاران جملگی نزد عیسی 
گرد  می آمدند تا سخنانش را بشنوند. ۲ اّما َفریسیان 
و علمای دین همهمه کنان می گفتند: »این مرْد گناهکاران را 

می پذیرد و با آنان همسفره می شود.«
۳ پس عیسی این َمَثل را برایشان آورد: ۴ »کیست از شما که 

صد گوســفند داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود، آن 
نود و نه را در صحرا نگذارد و در پی آن گمشده نرود تا آن 
را بیابد؟ 5 و چون گوسفند گمشده را یافت، آن را با شادی 
بر دوش می نهد 6 و به خانه آمده، دوســتان و همسایگان را 
فرا می خواند و می گوید: “با من شادی کنید، زیرا گوسفند 
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گمشــدۀ خود را بازیافتم.” 7 به شما می گویم، به همین سان 
برای یک گناهکار که توبه می کند، جشن و سرور عظیمتری 
در آسمان بر پا می شــود تا برای نود و نه پارسا که نیاز به 

توبه ندارند.

َمَثل سکۀ گمشده
* داشته باشد و چون 

8 »و یا کدام زن است که ده سکۀ نقره 

یکی از آنها گم شود، چراغی برنیفروزد و خانه را نروبد و تا 
آن را نیافته، از ُجستن بازنایستد؟ 9 و چون آن را یافت، دوستان 
و همسایگان را فرا می خواند و می گوید: “با من شادی کنید، 
زیرا سکۀ گمشــدۀ خود را بازیافتم.” 1۰ به شما می گویم، به 
همین سان، برای توبۀ یک گناهکار، در حضور فرشتگان خدا 

جشن و سرور بر پا می شود.«

َمَثِل پسر گمشده
11 سپس ادامه داد و فرمود: »مردی را دو پسر بود. 1۲ روزی 

پسر کوچک به پدر خود گفت: “ای پدر، سهمی را که از دارایی 
تو به من خواهد رسید، اکنون به من بده.” پس پدر دارایی خود 
را بین آن دو تقسیم کرد. 1۳ پس از چندی، پسر کوچکتر آنچه 
داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خویش 
را در آنجا به عیاشی بر  باد داد. 1۴ چون هر چه داشت خرج کرد، 
قحطی شدید در آن دیار آمد و او سخت به تنگدستی افتاد. 15 از 
این رو، خدمتگزارِی یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد، و 
او وی را به خوکبانی در مزرعۀ خویش گماشت. 16 پسر آرزو 
داشت شکم خود را با خوراک خوکها سیر کند، اّما هیچ کس 
به او چیزی نمی داد. 17 سرانجام به خود آمد و گفت: “ای بسا 
کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارنــد و من اینجا از فرط 
گرسنگی تلف می شوم. 18 پس برمی خیزم و نزد پدر می روم و 
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می گویم: ‘پدر، به آسمان و به تو گناه کرده ام. 19 دیگر شایسته 
نیستم پسرت خوانده شوم. با من همچون یکی از کارگرانت 

رفتار کن.”’
۲۰ »پس برخاست و راهی خانۀ پدر شد. اّما هنوز دور بود 

که پدرش او را دیده، دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش 
دویده، در آغوشش کشید و غرق بوسه اش کرد. ۲1 پسر گفت: 
“پدر، به آسمان و به تو گناه کرده ام. دیگر شایسته نیستم پسرت 
خوانده شــوم.” ۲۲ اّما پدر به خدمتکارانش گفت: “بشتابید! 
بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری بر انگشتش 
و کفش به پاهایش کنید. ۲۳ گوسالۀ پرواری آورده، سر ببرید تا 
بخوریم و جشن بگیریم. ۲۴ زیرا این پسر من مرده بود، زنده 
شد؛ گم شده بود، یافت شد!” پس به جشن و سرور پرداختند.

۲5 »و اّما پسر بزرگتر در مزرعه بود. چون به خانه نزدیک 

شد و صدای رقص و آواز شــنید، ۲6 یکی از خدمتکاران را 
فرا خواند و پرسید: “چه خبر است؟” ۲7 خدمتکار پاسخ داد: 
“برادرت آمده و پدرت گوسالۀ پرواری سر بریده، زیرا پسرش 
را به سالمت بازیافته است.” ۲8 چون این را شنید، برآشفت و 
نخواست به خانه درآید. پس پدر بیرون آمد و به او التماس 
کرد. ۲9 اّما او در جواب پدر گفت: “اینک سالهاست تو را چون 
غالمان خدمت کرده ام و هرگز از فرمانت سر نپیچیده ام. اّما 
تو هرگز حتی بزغاله ای به من ندادی تا با دوستانم ضیافتی 
به پا کنم. ۳۰ و حال که این پسرت بازگشته است، پسری که 
دارایی تو را با روســپیها بر باد داده، برایش گوسالۀ پرواری 
سر بریده ای!” ۳1 پدر گفت: “پسرم، تو همواره با من هستی، 
و هرآنچه دارم، مال توست. ۳۲ اّما اکنون باید جشن بگیریم و 
شــادی کنیم، زیرا این برادر تو مرده بود، زنده شد؛ گم شده 

بود، یافت شد!” «

َمَثل مباشر زیرک

 16 

 آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: »توانگری را 
مباشری بود. چون شکایت به او رسید که مباشر 
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اموال او را بر باد می دهد، ۲ وی را فرا خواند و پرسید: “این 
چیســت که دربارۀ تو می شنوم؟ حساب خود بازپس ده که 

دیگر مباشر من نتوانی بود.”
۳ »مباشــر با خود اندیشید: “چه کنم؟ ارباب می خواهد از 

کار برکنارم کنــد. یارای زمین کندن نــدارم و از گدایی نیز 
عار دارم. ۴ دانســتم چه باید کرد تا چون از مباشرت برکنار 
شدم، کسانی باشند که مرا در خانه هایشان بپذیرند.” 5 پس، 
بدهکاران ارباب خویش را یک به یک به حضور فرا خواند. 
از اّولی پرسید: “چقدر به ســرورم بدهکاری؟” 6 پاسخ داد: 
* روغن زیتون.” گفت: “صورتحســاب خود را 

“صد خمره 
بگیر، و زود بنشین و بنویس، پنجاه خمره!” 7 سپس از دّومی 
* گندم.” 

پرسید: “تو چقدر بدهکاری؟” پاسخ داد: “صد خروار 
گفت: “صورتحساب خود را بگیر و بنویس هشتاد خروار!”

8 »ارباب، مباشِر متقلب را تحسین کرد، زیرا عاقالنه عمل 

* در مناســبات خود با 
کرده بود؛ چرا که فرزندان این عصر 

همعصران خویش از فرزندان نور عاقلترند. 9 به شما می گویم که 
مال این دنیای فاسد را برای یافتن دوستان صرف کنید تا چون 
* جاودانی بپذیرند.

از آن مال اثری نماَند، شما را در خانه های 
1۰ »آن که در امور کوچک امین باشد، در امور بزرگ نیز امین 

خواهد بود، و آن که در امور کوچک امین نباشد، در امور بزرگ 
نیز امین نخواهد بود. 11 پس اگر در به کار بردن مال این دنیای 
فاسد امین نباشید، کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ 
1۲ و اگر در به کار بردن مال دیگری امین نباشــید، کیست که 

مال خود شما را به شــما بدهد؟ 1۳ هیچ غالمی دو ارباب را 
خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به 
دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپردۀ یکی خواهد بود و 
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 16 :16 یا: »و همگان ترغیب می شوند که بدان داخل گردند«.

دیگری را خوار خواهد شمرد. نمی توانید هم بندۀ خدا باشید، 
هم بندۀ پول.«

1۴ َفریســیاِن پولدوست با شنیدن این سخنان، عیسی را به 

ریشخند گرفتند. 15 به آنها گفت: »شما آن کسانید که خویشتن 
را به مردم پارسا می نمایید، اّما خدا از دلتان آگاه است. آنچه 

مردم ارج بسیارش نهند، در نظر خدا کراهت آور است!
16 »تورات و انبیا تا زمان یحیی بود. از آن پس، به پادشاهی 

خدا بشارت داده می شود و هر کس به َجبر و زور راه خود 
* 17 با این حال، آسانتر است آسمان و زمین 

بدان می گشــاید. 
زایل شود تا اینکه نقطه ای از تورات فرو افتد!

18 »هر که زن خویش را طالق دهد و زنی دیگر اختیار کند، 

زنا کرده اســت، و نیز هر که زنی طالق داده شده را به زنی 
بگیرد، مرتکب زنا شده است.

توانگر و ایلعاَزر فقیر
19 »توانگری بود کــه جامه از ارغوان و کتان لطیف به تن 

می کرد و همه روزه به خوشگذرانی مشــغول بود. ۲۰ فقیری 
ایلعاَزر نام را بر دِر خانۀ او می نهادند که بدنش پوشــیده از 
جراحت بود. ۲1 ایلعاَزر آرزو داشــت با خرده های غذا که از 
سفرۀ آن توانگر فرو می افتاد، خود را سیر کند. حتی سگان 
نیز می آمدند و زخمهایش را می لیســیدند. ۲۲ باری، آن فقیر 
ُمرد و فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند. توانگر نیز ُمرد و 
او را دفن کردند. ۲۳ اّما چون چشم در جهاِن مردگان گشود، 
خود را در عذاب یافت. از دور، ابراهیم را دید و ایلعاَزر را 
در جوارش. ۲۴ پس با صدای بلند گفت: “ای پدر من ابراهیم، 
بر من ترحم کن و ایلعاَزر را بفرســت تا نوک انگشت خود 
را در آب َتر کند و زبانم را خنک ســازد، زیرا در این آتش 
عذاب می کشــم.” ۲5 اّما ابراهیم پاسخ داد: “ای فرزند، به یاد 
آر که تو در زندگی، از چیزهای نیکوی خود بهره مند شدی، 
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حال آنکه چیزهای بد نصیب ایلعاَزر شد. اکنون او اینجا در 
آسایش است و تو در عذاب. ۲6 از این گذشته، میان ما و شما 
پرتگاهی هست؛ آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند، 
و آنان نیز که آنجایند نتوانند نزد ما آیند.” ۲7 گفت: “پس، ای 
پدر، تمنا اینکه ایلعاَزر را به خانۀ پدرم بفرســتی، ۲8 زیرا مرا 
پنج برادر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد، مبادا 
آنان نیز به این مکان عذاب درافتند.” ۲9 ابراهیم پاسخ داد: “آنها 
موسی و انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند.” 
۳۰ گفت: “نه، ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد 

آنها برود، توبه خواهنــد کرد.” ۳1 ابراهیم به او گفت: “اگر به 
موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده 

شود، مجاب نخواهند شد.” «

بخشایش، ایمان، وظیفه

 17 

 آنگاه به شــاگردان خود گفت: »از لغزشها گریزی 
نیست، اّما وای بر کسی که آنها را سبب گردد. ۲ او را 
بهتر آن می بود که سنگ آسیایی به گردنش بیاویزند و به دریا 
افکنند تا اینکه سبب لغزش یکی از این کوچکان شود. ۳ پس 
مراقب خود باشید. اگر برادرت گناه کند، او را توبیخ کن، و اگر 
توبه کرد، ببخشایش. ۴ اگر هفت بار در روز به تو گناه ورزد، و 
هفت بار نزد تو بازآید و گوید: “توبه می کنم،” او را ببخشا.«

5 رسوالن به خداوند گفتند: »ایمان ما را بیفزا!« 6 خداوند 

پاســخ داد: »اگر ایمانی به کوچکی دانۀ خردل داشته باشید، 
می توانید به این درخت توت بگویید از ریشه برآمده در دریا 

کاشته شود، و از شما فرمان خواهد برد.
7 »کیست از شــما که چون خدمتکارش از شخم زدن یا 

چرانیدن گوسفندان در صحرا بازگردد، او را گوید: “بیا، بنشین 
و بخور”؟ 8 آیا نخواهد گفت: “شــام مرا آماده کن و کمر به 
پذیرایی ام بربند تا بخورم و بیاشامم، و بعد تو بخور و بیاشام”؟ 
9 آیا منّت از خدمتکار خود خواهد برد که فرمانش را به جای 

آورده اســت؟ 1۰ پس، شما نیز چون آنچه به شما فرمان داده 
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شده است، به جای آوردید، بگویید: “خدمتکارانی بی منّت ایم 
و تنها انجام وظیفه کرده ایم.” «

شفای ده جذامی
11 عیسی بر سر راه خود به اورشلیم، از حّد ساِمِره و جلیل 

می گذشت. 1۲ پس چون به دهی وارد می شد، ده جذامی به او 
برخوردند. آنها دور ایستاده 1۳ با صدای بلند فریاد برآوردند: »ای 
عیسی، ای استاد، بر ما ترحم کن.« 1۴ چون عیسی آنها را دید، 
گفت: »بروید و خود را به کاهن بنمایید.« آنها به راه افتادند و 
در میانۀ راه از جذام پاک شدند. 15 یکی از آنها چون دید شفا 
یافته است، در حالی که با صدای بلند خدا را ستایش می کرد، 
بازگشت 16 و خود را به پای عیسی افکند و او را سپاس گفت. 
آن جذامی ساِمری بود. 17 عیسی فرمود: »مگر آن ده تن همه 
پاک نشدند؟ پس ُنه تن دیگر کجایند؟ 18 آیا به جز این غریبه، 
کسی دیگر بازنگشت تا خدا را سپاس گوید؟« 19 سپس به او 

گفت: »برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده است.«

آمدن پادشاهی خدا
۲۰ عیسی در پاسخ َفریسیان که پرسیده بودند پادشاهی خدا 

کی خواهد آمد، گفت: »آمدن پادشــاهی خدا را نمی توان با 
مشاهده دریافت، ۲1 و کسی نخواهد گفت اینجا یا آنجاست، 

*
زیرا پادشاهی خدا در میان شماست.« 

۲۲ سپس به شاگردان گفت: »زمانی می آید که آرزو خواهید 

کرد یکی از روزهای پسر انســان را ببینید، اّما نخواهید دید. 
۲۳ مردم به شما خواهند گفت: “او اینجاست،” یا “او آنجاست.” 

اّما در پی آنها مرویــد. ۲۴ زیرا همچنانکــه صاعقه در یک آن 
می درخشد و آســمان را از کران تا کران روشن می کند، پسر 
انسان نیز در روز خود چنین خواهد بود. ۲5 اّما نخست می باید 
رنج بسیار کشد و از سوی این نسل طرد شود. ۲6 روزهای پسر 
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انسان همچون روزهای نوح خواهد بود. ۲7 مردم می خوردند 
و می نوشیدند و زن می گرفتند و شوهر می کردند تا آن روز که 
نوح به کشتی درآمد. آنگاه سیل برخاست و همه را هالک کرد. 
۲8 در زمان لوط نیز چنین بود. مردم سرگرم خوردن و نوشیدن 

و خرید و فروش و زراعت و عمــارت بودند. ۲9 اّما روزی که 
لوط از ُسدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه 
را هالک کرد. ۳۰ روز ظهور پسر انسان نیز به همین گونه خواهد 
بود. ۳1 در آن روز، کسی که بر بام خانه اش باشد و اثاثیه اش در 
درون خانه، برای برداشتن آنها فرود نیاید. و آن که در مزرعه 
باشد نیز به خانه بازنگردد. ۳۲ زن لوط را به یاد آرید! ۳۳ هر که 
بخواهد جان خویش را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد، 
و هر که جان خویش را از دست بدهد، آن را محفوظ خواهد 
داشــت. ۳۴ به شما می گویم، در آن شــب از دو تن که بر یک 
بســترند، یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شــد. ۳5 و 
از دو زن که با هم دســتاس می کنند، یکی برگرفته و دیگری 
واگذاشته خواهد شد. ]۳6 نیز از دو مرد که در مزرعه اند، یکی 
برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد.[« ۳7 پرسیدند: »کجا، 
ای خداوند؟« پاسخ گفت: »هر جا الشه ای باشد، الشخوران در 

آنجا گرد  می آیند!«

َمَثل بیوه زن سمج

 18 

 عیسی برای شاگردان َمَثلی آورد تا نشان دهد که باید 
همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند. ۲ فرمود: »در 
شهری قاضی ای بود که نه از خدا باکی داشت، نه به خلق خدا 
توجهی. ۳ در همان شهر بیوه زنی بود که پیوسته نزدش می آمد 
و از او می خواست دادش از دشمن بستاند. ۴ قاضی چندگاهی 
به او اعتنا نکرد. اّما ســرانجام با خود گفت: “هرچند از خدا 
باکی ندارم و به خلق خدا نیز بی توجهم، 5 اّما چون این بیوه زن 
مدام زحمتم می دهد، دادش می ستانم، مبادا پیوسته بیاید و مرا 
به ســتوه آورد!” « 6 آنگاه خداوند فرمود: »شنیدید این قاضی 
بی انصاف چه گفت؟ 7 حال، آیا خدا به داِد برگزیدگان خود که 
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روز و شــب به درگاه او فریاد برمی آورند، نخواهد رسید؟ آیا 
این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ 8 به شما می گویم که 
به زودی به داد ایشان خواهد رسید. اّما هنگامی که پسر انسان 

آید، آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟«

َمَثل َفریسی و َخراجگیر
9 آنگاه برای برخی که از پارســایی خویش مطمئن بودند 

و بر دیگران به دیدۀ تحقیر می نگریســتند، این َمَثل را آورد: 
1۰ »دو تن برای عبادت به معبد رفتند، یکی َفریسی، دیگری 

َخراجگیر. 11 َفریسی ایستاد و با خود چنین دعا کرد: “خدایا، 
تو را شکر می گویم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکاره 
و زناکار نیستم، و نه مانند این َخراجگیرم. 1۲ دو بار در هفته 
روزه می گیرم و از هر چه به دست می آورم، ده یک می دهم.” 
1۳ اّما آن َخراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود 

را به سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سینۀ خود می کوفت و 
می گفت: “خدایا، بر مِن گناهکار رحم کن.” 1۴ به شما می گویم 
که این مرد، و نه آن دیگر، پارسا شمرده شده به خانه رفت. 
زیرا هر که خود را برافرازد، خوار خواهد شد، و هر که خود 

را خوار سازد، سرافراز خواهد گردید.«

عیسی و کودکان
15 مردم حتی نوزادان را نزد عیسی می آوردند تا بر آنها دست 

بگذارد. شاگردان چون این را دیدند، مردم را سرزنش کردند. 
16 اّما عیســی آنان را نزد خود فرا خواند و گفت: »بگذارید 

کودکان نزد من آیند؛ ایشان را بازمدارید، زیرا پادشاهی خدا از 
آِن چنین کسان است. 17 آمین، به شما می گویم، هر که پادشاهی 
خدا را همچون کودکی نپذیرد، هرگز بدان راه نخواهد یافت.«

رئیس ثروتمند
18 یکی از رئیسان از او پرسید: »استاد نیکو، چه کنم تا وارث 

حیات جاویدان شوم؟« 19 عیســی پاسخ داد: »چرا مرا نیکو 
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می خوانی؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط. ۲۰ احکام را 
می دانی: زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، 
پدر و مادر خود را گرامی دار.« ۲1 گفت: »همۀ اینها را از کودکی 
به جا آورده ام.« ۲۲ عیسی چون این را شنید، گفت: »هنوز یک 
چیز کم داری؛ آنچه داری بفروش و بهایش را میان تنگدستان 
تقسیم کن، که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از 
من پیروی کن.« ۲۳ آن مرد چون این را شنید، اندوهگین شد، 
زیرا ثروت بسیار داشت. ۲۴ عیسی به او نگاه کرد و گفت: »چه 
دشوار است راه یافتن ثروتمندان به پادشاهی خدا! ۲5 گذشتن 
شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهیابی شخص ثروتمند 

به پادشاهی خدا.«
۲6 کسانی که این را شنیدند، پرسیدند: »پس چه کسی می تواند 

نجات یابد؟« ۲7 فرمود: »آنچه برای انسان ناممکن است، برای 
خدا ممکن است.«

۲8 پطرس گفت: »ما که خانه و کاشانۀ خود را ترک گفتیم 

تا از تو پیروی کنیم!« ۲9 عیسی به ایشان گفت: »آمین، به شما 
می گویم، کسی نیست که خانه یا زن یا برادران یا والدین یا 
فرزندان را به خاطر پادشــاهی خدا ترک کند، ۳۰ و در همین 
عصر چند برابر به دست نیاورد، و در عصر آینده نیز از حیات 

جاویدان بهره مند نگردد.«

پیشگویی مجدد عیسی دربارۀ 
مرگ و رستاخیز خود

۳1 آنگاه آن دوازده تن را به کناری کشید و به ایشان گفت: 

»اینک به اورشلیم می رویم. در آنجا هرآنچه انبیا دربارۀ پسر 
انسان نوشته اند، به انجام خواهد رسید. ۳۲ زیرا او را به اقوام 
بیگانه خواهند سپرد. آنها او را استهزا و توهین خواهند کرد 
و آب دهان بر او انداخته، تازیانه اش خواهند زد و خواهند 
کشت. ۳۳ اّما در روز سّوم بر خواهد خاســت.« ۳۴ شاگردان 
هیچ یک از اینها را درک نکردند. معنی سخن او از آنان پنهان 

بود و درنیافتند دربارۀ چه سخن می گوید.
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شفای فقیر نابینا
۳5 چون نزدیک َاریحا رسید، مردی نابینا بر کنار راه نشسته 

بود و گدایی می کرد. ۳6 چون صــدای جمعیتی را که از آنجا 
می گذشت شنید، پرسید: »چه خبر است؟« ۳7 گفتند: »عیسای 
ناصری در گذر اســت.« ۳8 او فریاد برکشید: »ای عیسی، پسر 
داوود، بر من ترحم کن!« ۳9 کســانی که پیشــاپیش جمعیت 
می رفتند، عتابش کردند و خواستند خاموش باشد. اّما او بیشتر 
فریاد برآورد که: »ای پســر داوود، بر من ترحم کن!« ۴۰ آنگاه 
عیسی بازایســتاد و امر فرمود آن مرد را نزد او بیاورند. چون 
نزدیک آمد، عیســی از او پرســید: ۴1 »چه می خواهی برایت 
بکنم؟« گفت: »ســرور من، می خواهم بینا شــوم.« ۴۲ عیسی 
به او گفت: »بینا شــو! ایمانت تو را شفا داده اســت.« ۴۳ کور 
همان دم بینایی خود را بازیافت و خدا را سپاس گویان، از پی 
 عیسی شتافت. مردم چون این را دیدند، همگی خدا را سپاس 

گفتند.

َزّکای َخراجگیر

 19 

 عیسی به َاریحا درآمد و از میان شهر می گذشت. ۲ در 
۳ او  آنجا توانگری بود، َزّکا نام، رئیس َخراجگیران. 
می خواست ببیند عیسی کیست، اّما از کوتاهی قامت و ازدحام 
جمعیت نمی توانســت. ۴ از این رو، پیــش دوید و از درخت 
چناری باال رفت تا او را ببیند، زیرا عیسی از آن راه می گذشت. 
5 چون عیسی به آن مکان رســید، باال نگریست و به او گفت: 

»َزّکا، بشتاب و پایین بیا که امروز باید در خانۀ تو بمانم.« 6 َزّکا 
بی درنگ پایین آمد و با شادی او را پذیرفت. 7 مردم چون این را 
دیدند، همگی لب به شکایت گشودند که: »به خانۀ گناهکاری 
به میهمانی رفته است.« 8 و اّما َزّکا از جا برخاست و به خداوند 
گفت: » سرور من، اینک نصف اموال خود را به فقرا می بخشم، 
و اگر چیزی به ناحق از کسی گرفته باشــم، چهار برابر به او 
بازمی گردانم.« 9 عیسی فرمود: »امروز نجات به این خانه آمده 
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 19 :13 در اصل یونانی، به جای “سکۀ طال”، “مینا” آمده است. هر مینا 
تقریبًا معادل سه ماه دستمزد یک کارگر بود.

است، چرا که این مرد نیز فرزند ابراهیم است. 1۰ زیرا پسر انسان 
آمده تا گمشده را بجوید و نجات بخشد.«

َمَثل پادشاه و ده خادم
11 در همان حال که آنان به این سخنان گوش فرا می دادند، 

عیسی در ادامۀ ســخن، َمَثلی آورد، زیرا نزدیک اورشلیم بود 
و مردم گمان می کردند پادشــاهی خدا در همان زمان ظهور 
خواهد کرد. 1۲ پس گفت: »نجیب زاده ای به سرزمینی دوردست 
رفت تا به مقام شاهی منصوب شود و سپس بازگردد. 1۳ پس، 
 *

ده تن از خادمان خود را فرا خواند و به هر یک سکه ای طال 
داد و گفت: “تا بازگشــت من با این پول تجارت کنید.” 1۴ اّما 
مردمانی که قرار بود بر ایشــان حکومت کند، از وی نفرت 
داشتند؛ آنان از پس او قاصدانی فرستادند با این پیغام که: “ما 
نمی خواهیم این شخص بر ما حکومت کند.” 15 با این همه، او 
به مقام شاهی منصوب شد و به والیت خویش بازگشت. پس 
فرمود خادمانی را که به ایشان ســرمایه داده بود، فرا خوانند 
تا دریابد هر یک چقدر سود کرده است. 16 اّولی آمد و گفت: 
“سرورا، سکۀ تو ده سکۀ دیگر سود آورده است.” 17 به او گفت: 
“آفرین، ای خادم نیکو! چون در اندک امین بودی، حکومت 
ده شهر را به تو می سپارم.” 18 دّومی آمد و گفت: “سرورا، سکۀ 
تو پنج سکۀ دیگر سود آورده است.” 19 به او نیز گفت: “بر پنج 
شــهر حکمرانی کن.” ۲۰ سپس دیگری آمد و گفت: “سرورا، 
اینک سکۀ تو! آن را در پارچه ای پیچیده، نگاه داشتم. ۲1 زیرا 
از تو می ترسیدم، چون مردی سختگیری. آنچه نگذاشته ای، 
برمی گیری، و آنچه نکاشته ای، می دروی.” ۲۲ به او گفت: “ای 
خادم بدکاره، مطابق گفتــۀ خودت بر تو حکم می کنم. تو که 
می دانستی مردی سختگیرم، آنچه نگذاشته ام برمی گیرم و آنچه 
نکاشته ام می دروم، ۲۳ چرا پول مرا به صّرافان ندادی تا چون 
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 19 :31 یا “َسرور”.

بازگردم آن را با ســود پس گیرم؟” ۲۴ پس به حاضران گفت: 
“سکه را از او بگیرید و به آن که ده سکه دارد، بدهید.” ۲5 به او 
گفتند: “سرورا، او که خود ده سکه دارد!” ۲6 پاسخ داد: “به شما 
می گویم که به هر که دارد، بیشتر داده خواهد شد؛ اّما آن که 
ندارد، همان که دارد نیز از او گرفته خواهد شد. ۲7 و اینک آن 
دشمنان مرا که نمی خواستند بر ایشان حکومت کنم بدین جا 

بیاورید و در برابر من بُکشید.” «

ورود شاهانۀ عیسی به اورشلیم
۲8 پس از این گفتار، عیسی پیشاپیش دیگران راه اورشلیم 

را در پیش گرفت.
۲9 چون به نزدیکی بِیت فاجی و بِیت َعنْیا که بر فراز کوهی بود 

رسید، دو تن از شاگردان خود را فرستاده گفت: ۳۰ »به دهکده ای 
که پیش روی شماست، بروید. چون وارد شدید، کره االغی را 
بسته خواهید یافت که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است. 
آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. ۳1 اگر کسی از شما پرسید: 
* بدان نیاز دارد.” « 

“چرا آن را باز می کنید؟” بگویید: “خداوند 
۳۲ فرستادگان رفتند و همه چیز را چنان یافتند که عیسی گفته 

بود. ۳۳ و چون کره را باز می کردند، صاحبانش به ایشان گفتند: 
»چرا کره را باز می کنید؟« ۳۴ پاسخ دادند: »خداوند بدان نیاز 
دارد.« ۳5 آنان کره را نزد عیسی آوردند. سپس رداهای خود را 
بر آن افکندند و عیسی را بر آن نشاندند. ۳6 همچنان که عیسی 
پیش می راند، مردم رداهای خود را بر سر راه می گستردند. 
۳7 چون نزدیک سرازیری کوه زیتون رسید، جماعِت شاگردان 

همگی شادمانه خدا را با صدای بلند به خاطر همۀ معجزاتی 
که از او دیده بودند سپاس گفته، ۳8 ندا در دادند که:

»مبارک است پادشاهی که به نام خداوند می آید!
صلح و سالمت در آسمان و جالل در عرِش برین 

باد!«
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 19 :42 یا: »کاش تو، حتی تو …«.

۳9 برخی از َفریسیان از میان جمعیت به عیسی گفتند: »استاد، 

شاگردانت را عتاب کن!« ۴۰ در پاسخ گفت: »به شما می گویم 
اگر اینان خاموش شوند، سنگها به فریاد خواهند آمد!«

۴1 پس چون به اورشــلیم نزدیک شد و شهر را دید، بر آن 

* در این روز تشخیص می دادی 
گریست ۴۲ و گفت: »کاش تو نیز 

که چه چیز برایت صلح و ســالمت به ارمغان می آورد. اّما 
افسوس که از چشمانت پنهان گشته است. ۴۳ زمانی فرا خواهد 
رسید که دشمنانت گرداگرد تو سنگر خواهند ساخت و از هر 
سو محاصره ات کرده، عرصه را بر تو تنگ خواهند نمود؛ ۴۴ و 
تو و فرزندانت را در درونت به خاک و خون خواهند کشید. 
و سنگ بر سنگ بر جا نخواهند گذاشت؛ زیرا از موعد آمدن 

خدا به یاری ات غافل ماندی.«

عیسی در معبد
۴5 سپس به صحن معبد درآمد و به بیرون راندن فروشندگان 

آغاز نمود، ۴6 و به آنان گفت: »نوشته شده است که “خانۀ من 
خانۀ دعا خواهد بود”؛ اّما شما آن را ‘النۀ راهزنان’ ساخته اید.«

۴7 او هر روز در معبد تعلیم می داد. اّما سران کاهنان و علمای 

دین و مشایخ قوم در پی کشتن او بودند، ۴8 ولی راهی برای 
انجام مقصود خود نمی یافتند، زیرا مردم همه شیفتۀ سخنان 

او بودند.

سؤال دربارۀ اقتدار عیسی

 یکی از روزها که عیســی در صحن معبد مردم را 20 
تعلیم و بشارت می داد، سران کاهنان و علمای دین به 
همراه مشایخ نزدش آمدند ۲ و گفتند: »به ما بگو، به چه اجازه ای 
این کارها را می کنی؟ چه کسی این اقتدار را به تو داده است؟« 
۳ پاسخ داد: »من نیز از شما پرسشی دارم؛ به من بگویید، ۴ آیا 

تعمید یحیی از آسمان بود یا از انسان؟« 5 آنها با هم شور کرده، 
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 20 :17 یا: “سنگ َسِر زاویه”.

گفتند: »اگر بگوییم از آسمان بود، خواهد گفت، “پس چرا به 
او ایمان نیاوردید؟” 6 و اگر بگوییم از انسان بود، مردم همگی 
سنگسارمان خواهند کرد، زیرا بر این اعتقادند که یحیی پیامبر 
بود.« 7 پس پاسخ دادند: »نمی دانیم از کجاست.« 8 عیسی گفت: 
»من نیز به شما نمی گویم با چه اقتداری این کارها را می کنم.«

َمَثل باغبانان شریر
9 آنگاه این َمَثل را برای مردم آورد: »مردی تاکستانی َغْرس 

کرد و آن را به چند باغبان اجاره داد و مدتی طوالنی به ســفر 
رفت. 1۰ در موسم برداشت محصول، غالمی نزد باغبانان فرستاد 
تا مقداری از میوۀ تاکستان را به او بدهند. اّما باغبانان او را زدند 
و دست خالی بازگرداندند. 11 پس غالمی دیگر فرستاد، اّما او 
را نیز زدند و با وی بی حرمتی کرده، دســت خالی روانه اش 
نمودند. 1۲ پس سّومین بار غالمی فرستاد، اّما او را نیز مجروح 

کرده، بیرون افکندند.
1۳ »پس صاحب باغ گفت: “چه کنم؟ پسر محبوب خود را 

می فرستم؛ شاید او را حرمت بدارند.” 1۴ اّما باغبانان چون پسر 
را دیدند، با هم به مشورت نشسته، گفتند: “این وارث است. 
بیایید او را بکشــیم تا میراث از آِن ما شــود.” 15 پس او را از 

تاکستان بیرون افکنده، کشتند.
»حال به گمان شما صاحب تاکستان با آنها چه خواهد کرد؟ 
16 او خواهد آمد و باغبانان را هالک کرده، تاکستان را به دیگران 

خواهد سپرد.« چون این را شنیدند، گفتند: »چنین مباد!« 17 اّما 
او به آنان نگریست و گفت: »پس معنی آن نوشته چیست که 

می گوید:
“سنگی که معماران رد کردند،

* شده است”؟
مهمترین سنگ بنا 

18 هر که بر آن سنگ افتد، ُخرد خواهد شد، و هرگاه آن سنگ 

بر کسی افتد، او را در هم خواهد شکست.« 19 علمای دین و 
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 20 :24 “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده.

سران کاهنان چون دریافتند این َمَثل را دربارۀ آنها می گوید، 
بر  آن شدند همان دم او را گرفتار کنند، اّما از مردم بیم داشتند.

پرسش دربارۀ پرداخت َخراج
۲۰ پس عیســی را زیر نظر گرفتند و جاسوســانی نزد او 

فرســتادند که خود را صدیق جلوه می دادند. آنها در پی این 
بودند که از سخنان عیسی دستاویزی برای تسلیم او به قدرت 
و اقتدار والی بیابند. ۲1 پس جاسوسان از او پرسیدند: »استاد، 
می دانیم که تو حقیقت را بیان می کنی و تعلیم می دهی، و از 
کسی جانبداری نمی کنی، بلکه راه خدا را به درستی می آموزانی. 
۲۲ آیا پرداخت َخراج به قیصر بر ما رواست یا نه؟« ۲۳ اّما او به 

* به من نشان دهید. 
نیرنگ ایشان پی برد و گفت: ۲۴ »دیناری 

نقش و نام روی این سکه از آِن کیست؟« ۲5 پاسخ دادند: »از 
آِن قیصر.« به آنها گفت: »مال قیصر را به قیصر بدهید و مال 
خدا را به خدا!« ۲6 بدین ســان، نتوانستند در حضور مردم او 
را با گفته هایش به دام اندازند، و در شــگفت از پاســخ او، 

خاموش ماندند.

سؤال دربارۀ قیامت
۲7 سپس تنی چند از َصّدوقیان که منکر قیامتند آمدند، ۲8 و 

ســؤالی از او کرده، گفتند: »استاد، موسی برای ما نوشت که 
اگر برادر مردی بمیرد و از خود زنی بی فرزند بر جای نهد، 
آن مرد باید او را به زنی بگیرد تا نســلی برای برادرش باقی 
گذارد. ۲9 باری، هفت برادر بودند. برادر نخستین زنی گرفت 
و بی فرزند ُمرد. ۳۰ سپس دّومین ۳1 و بعد سّومین او را به زنی 
گرفتند و به همین سان هر هفت برادر مردند، بی آنکه از خود 
فرزندی بر جای نهند. ۳۲ سرانجام آن زن نیز بمرد. ۳۳ حال، در 
قیامــت، او زِن کدام یک خواهد بود؟ زیرا هر هفت برادر او 

را به زنی گرفتند.«
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۳۴ عیسی پاسخ داد: »مردم این عصر زن می گیرند و شوهر 

می کنند. ۳5 اّما آنان که شایستۀ رسیدن به عصر آینده و قیامت 
مردگان محسوب شــوند، نه زن خواهند گرفت و نه شوهر 
خواهند کرد، ۳6 و نه دیگر خواهند مرد؛ زیرا مانند فرشتگان 
خواهند بود. آنان فرزندان خدایند، چرا که فرزندان قیامتند. 
۳7 حقیقِت برخاستن مردگان را حتی موسی نیز در شرح ماجرای 

بوتۀ سوزان آشکار می کند، آنجا که خداوند، خدای ابراهیم 
و خدای اسحاق و خدای یعقوب خوانده شده است. ۳8 اّما او 
نه خدای مردگان، بلکه خدای زندگان است؛ زیرا نزد او همه 
زنده اند.« ۳9 بعضی از علمای دین در پاسخ گفتند: »استاد، نیکو 

گفتی!« ۴۰ و دیگر هیچ کس جرأت نکرد پرسشی از او کند.

مسیح پسر کیست؟
۴1 سپس عیسی به آنان گفت: »چگونه است که می گویند مسیح 

پسر داوود است؟ ۴۲ چرا که داوود خود در کتاب مزامیر می گوید:
»“خداوند به خداوند من گفت:

به دست راست من بنشین
تا آن هنگام که دشمنانت را کرسِی زیر پایت سازم.”  ۴۳  

۴۴ اگر داوود او را ‘خداونــد’ می خواند، چگونه او می تواند 

پسر داوود باشد؟«
۴5 در همان حال که مردم همه گوش فرا می دادند، عیسی به 

شاگردان خود گفت: ۴6 »از علمای دین برحذر باشید که دوست 
دارند در قبای بلند راه بروند و مردم در کوچه و بازار آنها را 
سالم گویند، و در کنیسه ها بهترین جای را داشته باشند و در 
ضیافتها بر صدر مجلس بنشینند. ۴7 از سویی خانه های بیوه زنان 
را غارت می کنند و از دیگر  سو، برای تظاهر، دعای خود را 

طول می دهند. مکافات اینان بسی سخت تر خواهد بود.«

هدیۀ بیوه زن فقیر

 عیسی به اطراف نگریســت و ثروتمندانی را دید 21 
که هدایــای خود را در صنــدوق بِیت الماِل معبد 

  212 لوقا 20 :34 – 21 :1 



 

 21 :2 در متن یونانی، “لِپتون”، که سکه ای بود مسی با ارزش ناچیز.

 *
می انداختند. ۲ در آن میان بیوه زنی فقیر را نیز دید که دو ِقران 

در صندوق انداخت. ۳ عیسی گفت: »براستی به شما می گویم، 
این بیوه زن فقیر از همۀ آنان بیشتر داد. ۴ زیرا آنان جملگی از 
فزونی دارایی خویش دادند، اّما این زن در تنگدستی خود، 

تمامی روزی خویش را داد.«

نشانه های پایان عصر حاضر
5 چون برخی در وصف معبد سخن می گفتند که چگونه با 

سنگهای زیبا و هدایای وقف شده مزّین است، عیسی گفت: 
6 »زمانی خواهد آمد که از آنچه اینجا می بینید، سنگی بر سنگ 

دیگر نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهد ریخت.«
7 پرسیدند: »استاد، این وقایع ِکی روی خواهد داد و نشانۀ 

نزدیک شدن آنها چیست؟« 8 پاسخ داد: »به هوش باشید که گمراه 
نشوید؛ زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: “من 
همانم” و “زمان موعود فرا رسیده است”. از آنها پیروی مکنید.

9 »و چون خبر جنگها و آشــوبها را می شنوید، نهراسید. 

زیرا می باید نخســت چنین وقایعی رخ دهد، ولی پایان کار 
بالفاصله فرا نخواهد رسید.« 1۰ سپس به آنها گفت: »قومی بر 
قوم دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر بر خواهند خاست. 
11 زلزله های بزرگ و قحطی و طاعون در جایهای گوناگون 

خواهد آمد، و وقایع هولناک روی داده، نشانه های َمهیب از 
آسمان ظاهر خواهد شد.

1۲ »اّما پیش از این همه، شــما را گرفتار کرده، آزار خواهند 

رسانید و به کنیسه ها و زندانها خواهند سپرد، و به خاطر نام من، 
شما را نزد پادشاهان و والیان خواهند برد 1۳ و این گونه فرصت 
خواهید یافت تا شهادت دهید. 1۴ این را خوب به خاطر بسپارید 
که پیشاپیش نگران نباشید در دفاع از خود چه بگویید. 15 زیرا به 
شما کالم و حکمتی خواهم داد که هیچ یک از دشمنانتان را یارای 
مقاومت یا مخالفت با آن نباشد. 16 حتی والدین و برادرانتان، و 
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 21 :32 یا “قوم”.

خویشان و دوستانتان شما را تسلیم دشمن خواهند کرد و برخی 
از شما را خواهند کشــت. 17 مردم همه به خاطر نام من از شما 
نفرت خواهند داشت. 18 اّما مویی از سرتان ُگم نخواهد شد. 19 با 

پایداری، جان خود را نجات خواهید داد.
۲۰ »چون بینید اورشلیم به محاصرۀ سپاهیان درآمده، بدانید 

که ویرانی آن نزدیک است. ۲1 آنگاه آنان که در یهودیه باشند به 
کوهها بگریزند و آنان که در شهر باشند از شهر بیرون شوند، 
و آنان که در دشت و صحرا باشند به شهر درنیایند. ۲۲ زیرا آن 
روزها، روزهای مکافات است که در آن هرآنچه نوشته شده 
تحقق خواهد یافت. ۲۳ وای بر زنان آبستن و مادران شیرده در 
آن روزها! زیرا مصیبتی عظیم دامنگیر این سرزمین خواهد 
شد و این قوم به غضب الهی دچار خواهند گشت. ۲۴ به َدم 
شمشیر خواهند افتاد و در میان همۀ قومهای دیگر به اسارت 
برده خواهند شد و اورشلیم لگدماِل غیریهودیان خواهد گشت 

تا آنگاه که دوران غیریهودیان تحقق یابد.
۲5 »نشانه هایی در خورشــید و ماه و ستارگان پدید خواهد 

آمد. بر زمین، قومها از جوش و خروش دریا پریشان و مشوش 
خواهند شــد. ۲6 مردم از تصور آنچه باید بر دنیا حادث شود، 
از فرط وحشــت بی هوش خواهند شد، زیرا نیروهای آسمان 
به لرزه در خواهد آمد. ۲7 آنگاه پســر انسان را خواهند دید که 
با قدرت و جالل عظیم در ابری می آید. ۲8 چون این امور آغاز 
شود، راست بایستید و سرهای خود را باال بگیرید، زیرا رهایی 

شما نزدیک است!«
۲9 و این َمَثل را برای آنها آورد: »درخت انجیر و درختان دیگر 

را در نظر آورید. ۳۰ به محض اینکه برگ می دهند، می توانید 
ببینید و دریابید که تابستان نزدیک اســت. ۳1 به همین سان، 
هرگاه ببینید این چیزها رخ می دهد، درمی یابید که پادشاهی 
خدا نزدیک شــده است. ۳۲ آمین، به شــما می گویم، تا همۀ 
* نخواهد گذشت. ۳۳ آسمان و 

این امور واقع نشود، این نسل 
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 22 :8 در متن یونانی، واژۀ “شــام” وجود ندارد، و برای توضیح افزوده 
شده است؛ همچنین در آیۀ 11.

 زمین زایل خواهد شــد، اّما سخنان من هرگز زوال نخواهد 
پذیرفت.

۳۴ »به هوش باشید، مبادا عیش و نوش و مستی و نگرانیهای 

زندگی دلتان را سنگین ســازد و آن روز چون دامی به ناگاه 
غافلگیرتان کند. ۳5 زیرا بر همۀ مردم در سرتاسر جهان خواهد 
آمد. ۳6 پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همۀ 
این چیزها که به زودی رخ خواهد داد، در امان بمانید و در 

حضور پسر انسان بایستید.«
۳7 عیسی هر روز در معبد تعلیم می داد و هر شب از شهر بیرون 

می رفت و بر فراز کوه معروف به زیتون شب را به صبح می آورد. 
۳8 صبحگاهان مردم برای شنیدن سخنانش در معبد گرد می آمدند.

خیانت یهودا

 و اّما عید َفطیر که به پَِســخ معروف است نزدیک 22 
می شد، ۲ و سران کاهنان و علمای دین در جستجوی 
راهی مناسب برای کشتن عیسی بودند، زیرا از شورش مردم 
بیم داشتند. ۳ آنگاه شیطان در یهودای معروف به اَسَخریوطی که 
یکی از دوازده شاگرد بود، رخنه کرد. ۴ او نزد سران کاهنان و 
فرماندهان نگهبانان معبد رفت و با آنان گفتگو کرد که چگونه 
عیسی را به دست ایشان تسلیم کند. 5 آنان شاد شدند و موافقت 
کردند مبلغی به او بدهند. 6 او نیز پذیرفت و در پی فرصت بود 

تا در غیاب مردم، عیسی را به آنان تسلیم کند.

شام آخر
7 پس روز عید َفطیر که می بایســت برۀ پَِسخ قربانی شود، 

فرا رسید. 8 عیسی، پطرس و یوحنا را فرستاده، گفت: »بروید 
* را برایمان تدارک ببینید تا بخوریم.« 9 پرسیدند: 

و شام پَِسخ 
»کجا می خواهی تدارک ببینیم؟« 1۰ پاسخ داد: »هنگامی که داخل 
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شهر می شوید، مردی با کوزه ای آب به شما برمی خورد. از پی 
او به خانه ای بروید که بدان داخل می شود 11 و به صاحبخانه 
بگویید: “استاد می گوید: ‘میهمانخانه کجاست تا شام پَِسخ را با 
شاگردانم بخورم؟”’ 1۲ او باالخانۀ بزرگ و مفروشی به شما نشان 
خواهد داد. در آنجا تدارک ببینید.« 1۳ آنها رفتند و همه چیز را 
همان گونه یافتند که به ایشان گفته بود، و پَِسخ را تدارک دیدند.

1۴ ساعت مقرر فرا رسید و عیســی با رسوالن خود بر سفره 

بنشست. 15 آنگاه به ایشــان گفت: »اشتیاق بسیار داشتم پیش از 
رنج کشیدنم، این پَِسخ را با شما بخورم. 16 زیرا به شما می گویم 
که دیگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام که در پادشاهی خدا 
تحقق یابد.« 17 پس جامی برگرفت و شکر کرد و گفت: »این را 
بگیرید و میان خود تقسیم کنید. 18 زیرا به شما می گویم که تا آمدن 
پادشاهی خدا دیگر از محصول مو نخواهم نوشید.« 19 همچنین 
نان را برگرفته، شکر کرد و پاره نمود و به آنها داد و گفت: »این 
بدن من است که برای شما داده می شــود؛ این را به یاد من به 
جا آرید.« ۲۰ به همین سان، پس از شام جام را برگرفت و گفت: 
»این جام، عهد جدید است در خون من، که به خاطر شما ریخته 
می شود. ۲1 اّما دست آن کس که قصد تسلیم من دارد، با دست 
من در سفره است. ۲۲ پسر انسان آن گونه که مقّدر است، خواهد 
رفت، اّما وای بر آن کس که او را تسلیم دشمن می کند.« ۲۳ آنگاه 
به پرسش از یکدیگر آغاز کردند که کدام یک چنین خواهد کرد.

۲۴ نیز جدالی میانشان درگرفت در این باره که کدام یک از 

ایشان بزرگتر است. ۲5 عیسی بدیشان گفت: »پادشاهاِن دیگْر 
قومها بر ایشان سروری می کنند؛ و حاکماِن ایشان ‘ولی نعمت’ 
خوانده می شوند. ۲6 اّما شما چنین مباشید. بزرگترین در میان 
شما باید همچون کوچکترین باشد و رهبر باید همچون خادم 
ُبَود. ۲7 زیرا کدام یک بزرگتر است، آن که بر سفره نشیند یا آن 
که خدمت کند؟ آیا نه آن که بر سفره نشیند؟ اّما من در میان 

شما همچون خادم هستم.
۲8 »شــما کسانی هستید که در آزمایشــهای من در کنارم 

ایستادید. ۲9 پس همان گونه که پدرم پادشاهی ای به من عطا 
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کرد، من نیز به شما عطا می کنم، ۳۰ تا بر سفرۀ من در پادشاهی 
من بخورید و بیاشامید و بر تختها بنشینید و بر دوازده قبیلۀ 

* کنید.
اسرائیل داوری 

۳1 »ای َشمعون، ای َشمعون، شیطان اجازه خواست شما را 

همچون گندم َغربال کند. ۳۲ اّما من برای تو دعا کردم تا ایمانت 
تلف نشود. پس چون بازگشتی، برادرانت را استوار بدار.« ۳۳ اّما 
او در پاسخ گفت: »ای سرورم، من آماده ام با تو به زندان بروم و 
جان بسپارم.« ۳۴ عیسی جواب داد: »پطرس، بدان که امروز پیش 
از بانگ خروس، سه بار انکار خواهی کرد که مرا می شناسی.«

۳5 سپس از آنها پرسید: »آیا زمانی که شما را بدون کیسۀ پول 

و توشه دان و کفش گسیل داشتم، به چیزی محتاج شدید؟« 
پاسخ دادند: »نه، به هیچ چیز.« ۳6 پس به آنها گفت: »اّما اکنون 
هر که کیسه یا توشه دان دارد، آن را برگیرد و اگر شمشیر ندارد، 
جامۀ خود را فروخته، شمشیری بخرد. ۳7 زیرا این نوشته باید 
دربارۀ من تحقق یابد که: “او از خطاکاران محســوب شد.” 
آری، آنچه دربارۀ من نوشــته شده، در شرف تحقق است.« 
۳8 شاگردان گفتند: »ای خداوند، بنگر، دو شمشیر داریم.« به 

ایشان گفت: »کافی است!«

دعا در کوه زیتون
۳9 سپس عیسی بیرون رفت و بنا  به عادت، راهی کوه زیتون 

شد و شاگردانش نیز از پی او رفتند. ۴۰ چون به آن مکان رسیدند، 
* نیفتید.« ۴1 سپس به 

به ایشان گفت: »دعا کنید تا در آزمایش 
مسافت پرتاب سنگی از آنها کناره گرفت و زانو زده، چنین دعا 
کرد: ۴۲ »ای پدر، اگر ارادۀ توست، این جام را از من دور کن؛ 
اّما نه خواست من، بلکه ارادۀ تو انجام شود.« ۴۳ آنگاه فرشته ای 
از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد. ۴۴ پس چون در 
رنجی جانکاه بود، با جدّیتی بیشتر دعا کرد، و عرقش همچون 
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قطرات خون بر زمین می چکید. ۴5 چون از دعا برخاست و نزد 
شاگردان بازگشت، دید از فرط اندوه خفته اند. ۴6 به ایشان گفت: 

»چرا در خوابید؟ برخیزید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.«

گرفتار شدن عیسی
۴7 هنوز سخن می گفت که گروهی از راه رسیدند. یهودا، 

یکی از آن دوازده تن، آنان را هدایت می کرد. او به عیســی 
نزدیک شــد تا وی را ببوســد، ۴8 اّما عیسی به او گفت: »ای 
یهودا، آیا پســر انسان را با بوسه تســلیم می کنی؟« ۴9 چون 
پیروان عیسی دریافتند چه روی می دهد، گفتند: »ای سرور 
ما، شمشیرهایمان را َبرکشیم؟« 5۰ و یکی از آنان غالم کاهن 
اعظم را به شمشیر زد و گوش راستش را برید. 51 اّما عیسی 
گفت: »دست نگاه دارید!« و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا 
داد. 5۲ ســپس خطاب به سران کاهنان و فرماندهان نگهبانان 
معبد و مشایخی که برای گرفتار کردن او آمده بودند، گفت: 
»مگر من راهزنم که با چماق و شمشیر به سراغم آمده اید؟ 
5۳ هر روز در معبد با شما بودم، و دست بر من دراز نکردید. 

اّما این ساعِت شماست و قدرت تاریکی.«

انکار پطرس
5۴ ســپس او را گرفتند و به خانۀ کاهن اعظم بردند. پطرس 

دورادور از پی ایشان می رفت. 55 در میانۀ صحِن خانه، آتشی 
روشن بود و جمعی گرد آن نشسته بودند. پطرس نیز در میان 
آنان بنشست. 56 در این هنگام، کنیزی او را در روشنایی آتش 
دید و به او خیره شــده گفت: »این مرد نیز با او بود.« 57 اّما او 
انکار کرد و گفــت: »ای زن، او را نمی شناســم.« 58 کمی بعد، 
کسی دیگر او را دید و گفت: »تو نیز یکی از آنهایی.« پطرس 
در پاسخ گفت: »ای مرد، من از آنها نیستم.« 59 ساعتی گذشت و 
کسی دیگر به تأکید گفت: »بی گمان این مرد نیز با او بود، زیرا 
جلیلی است.« 6۰ پطرس در پاسخ گفت: »ای مرد، نمی دانم چه 
می گویی.« هنوز سخن می گفت که خروس بانگ زد. 61 آنگاه 
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خداوند روی گرداند و به پطرس نگاه کرد، و پطرس سخن او 
را به یاد آورد که گفته بود: »امروز پیش از بانگ خروس، سه بار 
مرا انکار خواهی کرد.« 6۲ پس بیرون رفت و به تلخی بگریست.

استهزای عیسی
6۳ آنان که عیســی را در میان داشــتند، او را استهزا کرده، 

می زدند، 6۴ و چشمان او را بسته، می گفتند: »نبّوت کن و بگو چه 
کسی تو را می زند؟« 65 و ناسزاهای بسیاِر دیگر به او می گفتند.

محاکمۀ عیسی در حضور شورای یهود
66 چون صبح شد، شــورای مشایخ قوم، یعنی سران کاهنان 

و علمای دین، تشــکیل جلسه دادند و عیســی را به حضور 
فرا خواندند. 67 گفتند: »اگر تو مسیحی، به ما بگو.« پاسخ داد: 
»اگر بگویم، سخنم را باور نخواهید کرد، 68 و اگر از شما بپرسم، 
پاســخم نخواهید داد. 69 اّما از این پس، پســر انسان به دست 
راست قدرت خدا خواهد نشست.« 7۰ همگی گفتند: »پس آیا 
تو پسر خدایی؟« در پاسخ گفت: »شما خود گفتید که هستم.« 
71 پس گفتند: »دیگر چه نیازی به شهادت است؟ خود از زبانش 

شنیدیم. «

محاکمه در حضور پیالُتس و هیرودیس

 23 

 آنگاه همۀ شــورا برخاســتند و او را نزد پیالُتس 
بردند ۲ و از او شــکایت کرده، گفتند: »این مرد را 
یافته ایم که قوم ما را گمراه می کنــد و ما را از پرداخت َخراج 
به قیصر بازمی دارد و ادعا دارد مســیح و پادشاه است.« ۳ پس 
پیالُتس از او پرسید: »آیا تو پادشاه یهودی؟« در پاسخ گفت: 
»تو می گویــی!« ۴ آنگاه پیالُتس به ســران کاهنان و جماعت 
اعالم کرد: »سببی برای محکوم کردن این مرد نمی یابم.« 5 اّما 
* مردم را با تعالیم 

آنها به اصرار گفتند: »او در سرتاســر یهودیه 
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خود تحریک می کند. از جلیل آغــاز کرده و حال بدین جا نیز 
رسیده است.«

6 چون پیالُتس این را شــنید، خواست بداند آیا او جلیلی 

است. 7 و چون دریافت که از قلمرو هیرودیس است، او را 
نزد وی فرستاد، زیرا هیرودیس در آن هنگام در اورشلیم بود. 
8 هیرودیس چون عیسی را دید، بسیار شاد شد، زیرا دیرزمانی 

خواهان دیدار وی بود. پس بنا بر آنچه دربارۀ عیسی شنیده بود، 
امید داشت آیتی از او ببیند. 9 پس پرسشهای بسیار از عیسی 
کرد، اّما عیسی پاسخی به او نداد. 1۰ سران کاهنان و علمای دین 
که در آنجا بودند، سخت بر او اتهام می زدند. 11 هیرودیس و 
سربازانش نیز به او بی حرمتی کردند و به استهزایش گرفتند. 
سپس ردایی فاخر بر او پوشاندند و نزد پیالُتس بازفرستادند. 
1۲ در آن روز، هیرودیس و پیالُتس بنای دوســتی با یکدیگر 

نهادند، زیرا پیشتر دشمن بودند.
1۳ پیالُتس سران کاهنان و بزرگان قوم و مردم را فرا خواند 

1۴ و به آنها گفت: »این مرد را به تهمت شــوراندن مردم، نزد 

من آوردید. من در حضور شــما او را آزمودم و هیچ دلیلی 
بر صحت تهمتهای شــما نیافتم. 15 نظر هیرودیس نیز همین 
است، چه او را نزد ما بازفرستاده است. چنانکه می بینید، کاری 
نکرده که مستحق مرگ باشــد. 16 پس او را تازیانه می زنم و 
آزاد می کنم.« ]17 در هر عید، پیالُتس می بایست یک زندانی 

را برایشان آزاد می کرد.[
18 اّما آنها یکصدا فریاد برآوردند: »او را از میان بردار و باراباس 

را برای ما آزاد کن!« 19 باراباس به سبب شورشی که در شهر 
واقع شده بود، و نیز به سبب قتل، در زندان بود. ۲۰ پیالُتس که 
می خواست عیســی را آزاد کند، دیگر بار با آنان سخن گفت. 
۲1 اّما ایشان همچنان فریاد برآوردند: »بر صلیبش کن! بر صلیبش 

کن!« ۲۲ سّومین بار به آنها گفت: »چرا؟ چه بدی کرده است؟ من 
که هیچ سببی برای کشتن او نیافتم. پس او را تازیانه می زنم و 
آزاد می کنم.« ۲۳ اّما آنان با فریاِد بلند به اصرار خواستند بر صلیب 
شود. سرانجام فریادشان غالب آمد ۲۴ و پیالُتس حکمی را که 
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می خواستند، صادر کرد. ۲5 او مردی را که به سبب شورش و 
قتل در زندان بود و جمعیت خواهان آزادی اش بودند، رها کرد 

و عیسی را به ایشان سپرد تا به دلخواه خود با او رفتار کنند.

بر صلیب شدن عیسی
۲6 چون او را می بردند، مردی َشمعون نام از اهالی قیَروان 

را که از مزارع به شــهر می آمد، گرفتند و صلیب را بر دوش 
او نهاده، وادارش کردند آن را پشــت سر عیسی حمل کند. 
۲7 گروهی بســیار از مردم، از جمله زنانی که بر ســینۀ خود 

می کوفتند و شیون می کردند، از پی او روانه شدند. ۲8 عیسی 
روی گردانــد و به آنها گفت: »ای دختران اورشــلیم، برای 
من گریه مکنید؛ برای خود و فرزندانتــان گریه کنید. ۲9 زیرا 
زمانی خواهد آمد که خواهید گفت: “خوشــا به حال زنان 
نازا، خوشا به حال َرِحمهایی که هرگز نزادند و سینه هایی که 
هرگز شیر ندادند!” ۳۰ در آن هنگام، به کوهها خواهند گفت: 
“بر ما فرو افتید!” و به تپه ها که: “ما را بپوشانید!” ۳1 زیرا اگر 

با چوب َتر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟«
۳۲ دو مرد دیگر را نیز که هر دو جنایتکار بودند، می بردند تا 

با او بکشند. ۳۳ چون به مکانی که جمجمه نام داشت رسیدند، 
او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند، یکی را در ســمت 
راست او و دیگری را در ســمت چپ. ۳۴ عیسی گفت: »ای 
پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنند.« آنگاه قرعه 
انداختند تا جامه های او را میان خود تقسیم کنند. ۳5 مردم به 
تماشا ایستاده بودند و بزرگان قوم نیز ریشخندکنان می گفتند: 
»دیگران را نجات داد! اگر مسیح است و برگزیدۀ خدا، خود را 
نجات دهد.« ۳6 سربازان نیز او را به استهزا گرفتند. ایشان به او 
نزدیک شده، شراب ترشیده به او می دادند ۳7 و می گفتند: »اگر 
پادشاه یهودی، خود را برهان.« ۳8 نوشته ای نیز بدین عبارت 

باالی سر او نصب کرده بودند که ‘این است پادشاه یهود.’
۳9 یکی از دو جنایتکاری که بر صلیب آویخته شده بودند، 

اهانت کنان به او می گفت: »مگر تو مسیح نیستی؟ پس ما و 

لوقا 23 :25 - 39  221  



 

 23 :42 یا: »چون در قدرت پادشاهی خود آمدی«.
 23 :44 منظور ساعت دوازده ظهر است.

 23 :44 منظور ساعت سه بعد از ظهر است.

خودت را نجات بده!« ۴۰ اّما آن دیگر او را ســرزنش کرد و 
گفت: »از خدا نمی ترسی؟ تو نیز زیر همان حکمی! ۴1 مکافات 
ما به حق است، زیرا ســزای اعمال ماست. اّما این مرد هیچ 
تقصیری نکرده اســت.« ۴۲ سپس گفت: »ای عیسی، چون به 
* مرا نیز به یاد آور.« ۴۳ عیسی پاسخ داد: 

پادشاهی خود رسیدی، 
»آمین، به تو می گویم، امروز با من در فردوس خواهی بود.«

مرگ عیسی
* بود که تاریکی تمامی آن سرزمین 

۴۴ حدود ساعت ششم 

* ادامه یافت، ۴5 زیرا خورشید از 
را فرا گرفت و تا ساعت نهم 

درخشیدن بازایســتاده بود. در این هنگام، پردۀ محرابگاه از 
میان دو پاره شــد. ۴6 آنگاه عیسی به بانگ بلند فریاد برآورد: 
»ای پدر، روح خود را به دستان تو می سپارم.« این را گفت و 
َدِم آخر َبرکشید. ۴7 فرماندۀ سربازان با دیدن این واقعه، خدا را 
تمجید کرد و گفت: »به یقین که این مرد بی گناه بود.« ۴8 مردمی 
نیز که به تماشا گرد  آمده بودند، چون آنچه رخ داد دیدند، در 
حالیکه بر سینۀ خود می کوفتند، آنجا را ترک کردند. ۴9 اّما همۀ 
آشنایان او، از جمله زنانی که از جلیل از پی اش روانه شده 

بودند، دور ایستاده، این وقایع را نظاره می کردند.

تدفین عیسی
5۰ در آنجا شخصی یوسف نام نیز حضور داشت که مردی بود 

نیک و درستکار. او هرچند عضو شورا بود، 51 با رأی و تصمیم 
آنان موافق نبود. یوسف از مردمان راَمه، یکی از شهرهای یهودیان 
بود و مشتاقانه انتظار پادشاهی خدا را می کشید. 5۲ او نزد پیالُتس 
رفت و جسد عیسی را طلب کرد. 5۳ پس آن را پایین آورده، در 
کتانی پیچید و در مقبره ای تراشــیده از سنگ نهاد که تا به حال 
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 24 :13 در یونانی: شصت “ْستادیا” که تقریبًا معادل 11 کیلومتر بود.

کسی در آن گذاشته نشده بود. 5۴ آن روز، ‘روز تهیه’ بود و چیزی 
به شروع َشّبات نمانده بود. 55 زنانی که از جلیل از پی عیسی آمده 
بودند، به دنبال یوسف رفتند و مکان مقبره و چگونگی قرار گرفتن 
جسد او را دیدند. 56 سپس به خانه بازگشته، َحنوط و عطریات 

آماده کردند و در روز َشّبات طبق حکم شریعت، آرام گرفتند.

قیام عیسی

 در سپیده دِم روز اّول هفته، زنان َحنوطی را که فراهم 24 
کرده بودند، با خود برداشــتند و به مقبره رفتند. ۲ اّما 
دیدند سنِگ جلِو مقبره به کناری غلتانیده شده است. ۳ چون به 
مقبره داخل شدند، بدن عیسای خداوند را نیافتند. ۴ از این امر در 
حیرت بودند که ناگاه دو مرد با جامه هایی درخشان در کنار ایشان 
ایستادند. 5 زنان از ترْس سرهای خود را به زیر افکندند؛ اّما آن 
دو مرد به ایشان گفتند: »چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ 
6 او اینجا نیست، بلکه برخاسته است! به یاد آورید هنگامی که در 

جلیل بود، به شما چه گفت. 7 گفت که پسر انسان باید به دست 
گناهکاران تسلیم شده، بر صلیب کشــیده شود و در روز سّوم 
برخیزد.« 8 آنگاه زنان سخنان او را به یاد آوردند. 9 چون از مقبره 
بازگشتند، این همه را به آن یازده رسول و نیز به دیگران بازگفتند. 
1۰ زنانی که این خبر را به رسوالن دادند، مریِم َمجَدلّیه، یوآّنا، مریم 

مادر یعقوب و زناِن همراه ایشان بودند. 11 اّما رسوالن گفتۀ زنان را 
هذیان پنداشتند و سخنانشان را باور نکردند. 1۲ با این همه، پطرس 
برخاست و به سوی مقبره دوید و خم شده نگریست، اّما جز کفن 
چیزی ندید. پس حیران از آنچه روی داده بود، به خانه بازگشت.

در راه ِعمائوس
1۳ در همان روز، دو تن از آنان به دهکده ای می رفتند، ِعمائوس 

نام، واقع در دو فرسنگی * اورشلیم. 1۴ ایشان دربارۀ همۀ وقایعی 
که رخ داده بود، با یکدیگر گفتگو می کردنــد. 15 همچنان که 
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سرگرم بحث و گفتگو بودند، عیســی، خود، نزد آنها آمد و با 
ایشان همراه شد. 16 اّما او را نشناختند زیرا چشمان ایشان بسته 
شده بود. 17 از آنها پرسید: »در راه، دربارۀ چه گفتگو می کنید؟« 
آنها با چهره هایی اندوهگین، خاموش ایستادند. 18 آنگاه یکی 
از ایشان که ْکِلئوپاس نام داشــت، در پاسخ گفت: »آیا تو تنها 
شخص غریب در اورشــلیمی که از آنچه در این روزها واقع 
شده بی خبری؟« 19 پرسید: »چه چیزی؟« گفتند: »آنچه بر عیسای 
ناصری گذشت. او پیامبری بود که در پیشگاه خدا و نزد همۀ 
مردم، کالم و اعمال پرقدرتی داشت. ۲۰ سران کاهنان و بزرگان 
ما او را سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر صلیبش کشیدند. 
۲1 اّما ما امید داشتیم او همان باشــد که می بایست اسرائیل را 

رهایی بخشد. افزون بر این، به واقع اکنون سه روز از این وقایع 
گذشته است. ۲۲ برخی از زنان نیز که در میان ما هستند، ما را به 
حیرت افکنده اند. آنان امروز صبح زود به مقبره رفتند، ۲۳ اّما پیکر 
او را نیافتند. آنگاه آمده، به ما گفتند فرشتگانی را در رؤیا دیده اند 
که به ایشان گفته اند او زنده است. ۲۴ برخی از دوستان ما به مقبره 
رفتند و اوضاع را همان گونه کــه زنان نقل کرده بودند، یافتند، 
اّما او را ندیدند.« ۲5 آنگاه به ایشان گفت: »ای بی خردان که دلی 
دیرفهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید! ۲6 آیا نمی بایست 
مسیح این رنجها را ببیند و سپس به جالل خود درآید؟« ۲7 سپس 
از موســی و همۀ انبیا آغاز کرد و آنچه را کــه در تمامی کتب 

مقّدس دربارۀ او گفته شده بود، برایشان توضیح داد.
۲8 چون به دهکده ای که مقصدشان بود نزدیک شدند، عیسی 

وانمود کرد کــه می خواهد دورتر بــرود. ۲9 آنها اصرار کردند 
و گفتند: »با ما بمان، زیرا چیزی به پایان روز نمانده و شــب 
نزدیک است.« پس داخل شد تا با ایشان بماند. ۳۰ چون با آنان 
بر سفره نشسته بود، نان را برگرفت و شکر نموده، پاره کرد و 
به ایشان داد. ۳1 در همان هنگام، چشمان ایشان گشوده شد و او 
را شناختند، اّما در  دم از نظرشان ناپدید گشت. ۳۲ آنها از یکدیگر 
پرســیدند: »آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت و کتب 
مقّدس را برایمان تفســیر می کرد، دل در درون ما نمی تپید؟« 
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۳۳ پس بی درنگ برخاستند و به اورشلیم بازگشتند. آنجا آن یازده 

رسول را یافتند که با دوستان خود گرد  آمده، ۳۴ می گفتند: »این 
حقیقت دارد که خداوند قیام کرده است، زیرا بر َشمعون ظاهر 
شده است.« ۳5 سپس، آن دو نیز بازگفتند که در راه چه روی داده 

و چگونه عیسی را هنگام پاره کردن نان شناخته اند.

ظهور عیسی بر شاگردان
۳6 هنوز در ایــن باره گفتگو می کردند که عیســی خود در 

میانشان ایستاد و گفت: »سالم بر شما باد!« ۳7 حیران و ترسان، 
پنداشــتند شــبحی می بینند. ۳8 به آنان گفت: »چرا این چنین 
مضطربید؟ چرا شــک و تردید به دل راه می دهید؟ ۳9 دست و 
پایم را بنگرید. خودم هستم! به من دست بزنید و ببینید؛ شبْح 
گوشت و استخوان ندارد، اّما چنانکه می بینید من دارم!« ۴۰ این 
را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. ۴1 آنها از 
فرط شادی و حیرت نمی توانســتند باور کنند. پس به ایشان 
گفت: »چیزی برای خوردن دارید؟« ۴۲ تکه ای ماهی بریان به او 

دادند. ۴۳ آن را گرفت و در برابر چشمان ایشان خورد.
۴۴ آنگاه به ایشــان گفت: »این همان است که وقتی با شما 

بودم، می گفتم؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا 
و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.« 
۴5 سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقّدس 

را درک کنند. ۴6 و به ایشان گفت: »نوشته شده است که مسیح 
رنج خواهد کشید و در روز سّوم از مردگان بر خواهد خاست، 
۴7 و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ قومها موعظه خواهد 

شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. ۴8 شما شاهدان این امور 
هستید. ۴9 من موعوِد پدر خود را بر شما خواهم فرستاد؛ پس در 

شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید.«

صعود عیسی به آسمان
5۰ سپس ایشان را بیرون از شهر تا نزدیکی بِیت َعنْیا برد و 

دستهای خود را بلند کرده، برکتشان داد؛ 51 و در همان حال 
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که برکتشان می داد از آنان جدا گشــته، به آسمان برده شد. 
5۲ ایشان او را پرســتش کردند و با شادی عظیم به اورشلیم 

بازگشتند. 5۳ در آنجا پیوسته در معبد می ماندند و خدا را حمد 
و سپاس می گفتند. 
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معرفی انجیل یوحنا
انجیل یوحنا به لحاظ ساختار و محتوا با سه انجیل همنظر 
یعنی متی، مرقس و لوقا، متفاوت اســت. در این انجیل به 
رویدادها و تعالیمی از زندگی عیســی اشاره شده که در سه 
انجیل دیگر نیامده است، به گونه ای که با مطالعۀ آن، تصویر 
کاملتری از زندگی او به دست می آید. یوحنا خوْد هدف خویش 
را از نگارش انجیل چنین بیان می کند: »اّما اینها نوشته شد تا 
ایمان آورید که عیسی همان ‘مسیح’، پسر خداست، و تا با این 

ایمان، در نام او حیات داشته باشید« )۲۰ :۳1(.
در این انجیل، الوهیت عیسی با روشنی بیشتری مورد تأکید 
قرار گرفته است. عیســی ‘کالم’ خداست که ‘انسان خاکی’ 

شد تا هر که به او ایمان آَوَرد، حیات جاویدان داشته باشد.
یکی از ویژگیهای انجیل چهارم آن اســت که به خدمات 
عیســی پیش از گرفتار شدِن یحیی اشاره می کند، حال آنکه 
سایر انجیلها خدمات عیسی را پس از این واقعه بیان می دارند.

در این انجیل به معجزات عیسی تحت عنوان ‘آیت’ یعنی نشانه 
اشاره می شود. معجزات عیسی نشانه هایی هستند از اینکه او 
به حق مسیِح موعود و پسر خداست. هر آیت، خطابه ای به دنبال 

دارد که به تشریح حقیقِت آشکار شده در آن آیت می پردازد.
یکی از نکات برجستۀ انجیل یوحنا، بهره گیری نمادیِن آن از 
امور روزمرۀ زندگی جهت به تصویر کشیدن حقایق روحانی 
است، که از جمله می توان به تمثیلهایی از قبیل آب، نان، نور، 
شبان و گوسفندان، و تاک و میوه اش اشاره کرد. به کارگیری 
این تمثیلها سبب شده که انجیل یوحنا از حالتی ‘معنوی’ یا 
‘عرفانی’ برخوردار باشــد که بخصوص برای ایرانیان بسیار 

دل انگیز است.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -18(

۲- آماده شدن عیسی برای رسالت خود )1 :19 -51(



۳- خدمات عمومی عیسی )بابهای ۲ تا 11(
۴- هفتۀ آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او 

)بابهای 1۲ تا 19(
5- رستاخیز عیسی مسیح )۲۰ :1 -۲9(

6- هدف از نگارش انجیل )۲۰ :۳۰ -۳1(
7- ظهور عیسای زنده بر شاگردان در کنار دریاچۀ 

جلیل )باب ۲1(



انسان شدن کالم

* بود و کالم با خدا بود و کالم، خدا بود؛ 1 
 در آغاز کالم 

۲ همــان در آغاز با خدا بود. ۳ همه چیز به واســطۀ او 

 پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار 
نگشت.

* و آن حیات، نور آدمیان بود. 5 این نور 
۴ در او حیات بود 

*
در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را درنیافت. 

6 مردی آمد که از جانب خدا فرســتاده شده بود؛ نامش 

یحیی بود. 7 او برای شهادت دادن آمد، برای شهادت بر آن 
نور، تا همه به واسطۀ او ایمان آورند. 8 او خوْد آن نور نبود، 
بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. 9 آن نور حقیقی که به 

*
هر انسانی روشنایی می بخشد، براستی به جهان می آمد. 

1۰ او در جهان بود، و جهان به واســطۀ او پدید آمد؛ 

اّما جهان او را نشناخت. 11 او به ُملک خویش آمد، ولی 
قوِم خودش او را نپذیرفتند. 1۲ اّما به همۀ کسانی که او 
* که فرزندان خدا شــوند، 

را پذیرفتند، این حق را داد 
یعنی به هر کس که به نام او ایمان آوْرد؛ 1۳ آنان که نه با 

انجیل یوحنا
 

 

 1 :1 واژۀ یونانی “لوگوس” که در اینجا “کالم” ترجمه شده، بیانگر مفهوم 
عقل نیز هست.

 1 :4 آیات ۳ و ۴ را چنین نیز می تــوان خواند: »… و بدون او هیچ چیز 
پدیدار نگشت. هرآنچه پدید آمد، ۴ در او حیات داشت، و آن حیات …«.

 1 :5 یا: »تاریکی آن را فرو نگرفته است«.
 1 :9 یا: »آن نور حقیقی که بر هر انســانی که به جهان می آید، روشنایی 

می افکنَد«.
 1 :12 یا: »این اقتدار را بخشید«.



 

 1 :13 در اصل یونانی: “نه از خونها”.
 1 :14 در اصل یونانی: »در میان ما خیمه زد«.

 1 :16 یا: “فیض به جای فیض”.
 1 :18 در برخی نسخه ها: “آن خدای یگانه”.

 1 :19 در اینجا منظور سران یهود است.
 1 :20 منظور پادشاه و نجات دهندۀ موعود اسرائیل است؛ همچنین در بقیۀ کتاب.

 1 :21 منظور پیامبری است که یهودیان معتقد بودند مطابق با َتثنیه 18 :15 
و 18 خواهد آمد.

* نه از خواهِش تن و نه از خواستۀ یک مرد، 
تولدی بشری، 

بلکه از خدا تولد یافتند.
* ما بر جالل 

1۴ و کالم، انسان شد و در میان ما مسکن گزید. 

او نگریستیم، جاللی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر 
آمد، پر از فیض و راستی. 15 یحیی بر او شهادت می داد و ندا 
می کرد که »این است کسی که درباره اش گفتم: “آن که پس 
از من می آید بر من برتری یافته، زیرا پیش از من وجود داشته 
 *

است”.« 16 از ُپری او ما همه بهره مند شدیم، فیض از پی فیض. 
17 زیرا شریعت به واسطۀ موسی داده شد؛ فیض و راستی به 

واسطۀ عیسی مسیح آمد. 18 هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. 
اّما آن پسر یگانه * که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید.

شهادت یحیی
* کاهنان و 

19 این است شــهادت یحیی آنگاه که یهودیان، 

الویان را از اورشلیم نزدش فرستادند تا از او بپرسند که »تو 
کیستی؟« ۲۰ او معترف شده، انکار نکرد، بلکه اذعان داشت 
* نیستم.« ۲1 پرسیدند: »پس چه؟ آیا ایلیایی؟« 

که »من مسیح 
* پاسخ داد: 

پاسخ داد: »نیستم.« پرســیدند: »آیا آن پیامبری؟« 
»نه!« ۲۲ آنگاه او را گفتند: »پس کیستی؟ بگو چه پاسخی برای 
فرستندگان خود ببریم؟ دربارۀ خود چه می گویی؟« ۲۳ یحیی 

طبق آنچه اِشعیای پیامبر بیان کرده بود، گفت:
»من صدای آن نداکننده در بیابانم که می گوید،

“راه خداوند را هموار سازید.” «
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 1 :38 در ترجمۀ قدیمی فارسی شماره گذاری آیات تا آیۀ ۴۲، متفاوت است.

۲۴ شماری از آن فرســتادگان که از َفریسیان بودند، ۲5 از او 

پرسیدند: »اگر تو نه مســیحی، نه ایلیا، و نه آن پیامبر، پس 
چرا تعمید می دهی؟« ۲6 یحیی در پاســخ گفت: »من با آب 
تعمید می د هم، اّما در میان شــما کسی ایستاده که شما او را 
نمی شناسید، ۲7 همان که پس از من می آید و من الیق گشودن 

بند کفشش نیستم.«
۲8 اینها همه در بِیت َعنْیا واقع در آن سوی رود اردن رخ داد، 

آنجا که یحیی تعمید می داد.

برۀ خدا
۲9 فردای آن روز، یحیی چون عیسی را دید که به سویش 

می آید، گفت: »این است برۀ خدا که گناه از جهان برمی گیرد! 
۳۰ این است آن که درباره اش گفتم “پس از من مردی می آید 

که بر من برتری یافته، زیرا پیش از من وجود داشته است.” 
۳1 من خود نیز او را نمی شناختم، اّما برای همین آمده ام و با 

آب تعمید داده ام که او بر اسرائیل ظاهر شود.« ۳۲ پس یحیی 
شهادت داده، گفت: »روح را دیدم که چون کبوتری از آسمان 
فرود آمد و بر او قرار گرفت. ۳۳ من خود نیز او را نمی شناختم، 
اّما همان که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم، مرا گفت: “هر 
گاه دیدی روح بر کسی فرود آمد و بر او بماْند، بدان همان 
است که با روح القدس تعمید خواهد داد.” ۳۴ و من دیده ام و 

شهادت می دهم که این است پسر خدا.«

نخستین شاگردان عیسی
۳5 فردای آن روز، دیگر بار یحیی با دو تن از شــاگردانش 

ایستاده بود. ۳6 او بر عیسی که راه می رفت، چشم دوخت و 
گفت: »این است برۀ خدا!« ۳7 چون آن دو شاگرد این سخن 
را شنیدند، از پی عیسی به راه افتادند. ۳8 عیسی روی گرداند 
* »چه می خواهید؟« 

و دید که از پی او می آیند. ایشان را گفت: 
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 1 :38 از اینجــا به بعد در تمام انجیل یوحنا این واژه، “اســتاد” ترجمه 
شده است.

 1 :39 منظور حدود ساعت چهار بعد از ظهر است.
 1 :42 “یوحنا” یا “یونا”؛ همچنین در ۲1: 15 -17.

 1 :42 در یونانی: “پطرس”. “کیفا” )در زبان آرامی( و “پطرس” )در زبان 
یونانی( هر دو به معنی “صخره” است.

* )یعنی ای اســتاد(، کجا منزل داری؟« ۳9 پاسخ 
گفتند: »َرّبی 

داد: »بیایید و ببینید.« پس رفتنــد و دیدند کجا منزل دارد و 
 آن روز را با او به ســر بردند. آن وقت، ساعت دهم از روز 

*
بود. 

۴۰ یکی از آن دو که با شــنیدن سخن یحیی از پی عیسی 

رفت، آندریاس، برادر َشمعون پطرس بود. ۴1 او نخست، برادر 
خود َشمعون را یافت و به او گفت: »ما مسیح را )که معنی آن 
‘مسح شده’ است( یافته ایم.« ۴۲ و او را نزد عیسی برد. عیسی 
* اّما ‘کیفا’ 

بر او نگریست و گفت: »تو َشمعوْن پسر یوحنایی، 
* است(.«

خوانده خواهی شد )که معنی آن صخره 

دعوت عیسی از فیلیُپس و َنَتنائیل
۴۳ روز بعد، عیسی بر آن شد که به جلیل برود. او فیلیُپس را 

یافت و به او گفت: »از پی من بیا!« ۴۴ فیلیُپس اهل بِیت ِصْیدا، 
شــهر آندریاس و پطرس بود. ۴5 او َنَتنائیل را یافت و به او 
گفت: »آن کس را که موســی در تورات بدو اشاره کرده، و 
پیامبران نیز درباره اش نوشــته اند، یافته ایم! او عیسی، پسر 
یوسف، از شهر ناصره اســت!« ۴6 َنَتنائیل به او گفت: »مگر 
می شــود از ناصره هم چیزی خوب بیرون بیاید؟« فیلیُپس 

پاسخ داد: »بیا و ببین.«
۴7 چون عیسی دید َنَتنائیل به سویش می آید، درباره اش گفت: 

»براســتی که این مردی اسرائیلی اســت که در او هیچ فریب 
نیست!« ۴8 َنَتنائیل به او گفت: »مرا از کجا می شناسی؟« عیسی 
پاســخ داد: »پیش از آنکه فیلیُپس تــو را بخواند، هنگامی که 
هنوز زیر آن درخت انجیر بودی، تو را دیدم.« ۴9 َنَتنائیل پاسخ 
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 1 :51 اصطالح “آمین” را یهودیان در واکنش به کالمی که می شنیدند به 
زبان می آوردند و معنی آن این بود: »چنین بشود« یا »براستی چنین است«. 
بعدها مســیحیان “آمین” را در پایان دعا و یا پس از شنیدن کالم خدا به 
کار بردند. اما عیسی با به کار بردن آن در آغاز بعضی از گفته های خود، بر 

اهمّیت و صحت کامل کالمش تأکید می ورزید.
 2 :6 در یونانی: “ِمتریتِس”. یک ِمتریتِس تقریبًا معادل ۴۰ لیتر است.

داد: »استاد، تو پسر خدایی! تو پادشاه اســرائیلی!« 5۰ عیسی 
در جواب گفت: »آیا به خاطر همین کــه گفتم زیر آن درخت 
انجیر تو را دیدم، ایمان می آوری؟ از این پس، چیزهای بزرگتر 
* به شما می گویم که 

خواهی دید.« 51 سپس گفت: »آمین، آمین، 
آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حال صعود و نزول بر 

پسر انسان خواهید دید.«

معجزه در عروسی

 روز ســّوم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی 2 
نیز در آنجا حضور داشــت. ۲ عیسی و شاگردانش نیز 
به عروسی دعوت شده بودند. ۳ چون شراْب تمام شد، مادر 
عیسی به او گفت: »شراب ندارند!« ۴ عیسی به او گفت: »بانو، 

مرا با این امر چه کار است؟ ساعت من هنوز فرا نرسیده.«
5 مادرش خدمتکاران را گفت: »هر چه به شما گوید، بکنید.« 

6 در آنجا شش خمرۀ سنگی بود که برای آداب تطهیر یهودیان 

* داشت. 
به کار می رفت، و هر کدام گنجایش دو یا ســه کیل 

7 عیسی خدمتکاران را گفت: »این خمره ها را از آب پر کنید.« 

پس آنها را لبالب پر کردند. 8 سپس به ایشان گفت: »حال اندکی 
از آن برگیرید و نزد رئیس مجلس ببرید.« پس بردند. 9 رئیس 
مجلس آب را که شراب شده بود چشید. او نمی دانست آن را 
از کجا آورده اند، هرچند خدمتکارانی که آب را کشیده بودند، 
می دانســتند. پس رئیس مجلس داماد را فرا خواند 1۰ و به او 
گفت: »همه نخست با شــراب ناب پذیرایی می کنند و چون 
میهمانان مست شدند، شراب ارزانتر را می آورند؛ اّما تو شراب 

ناب را تا این دم نگاه داشته ای!«
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 2 :18 منظور سران یهود است؛ همچنین در آیۀ ۲۰.
 2 :23 یا: “به او”.

11 بدین سان عیسی نخستین آیت خود را در قانای جلیل به 

ظهور آورد و جالل خویش را آشکار ساخت و شاگردانش 
به او ایمان آوردند.

1۲ ســپس با مادر و برادران و شاگردان خود به َکَفرناحوم 

رفت، و روزهایی چند در آنجا ماندند.

عیسی در معبد
1۳ چون عید پَِسِخ یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. 

1۴ در صحن معبد، دید که عده ای به فروش گاو و گوسفند و کبوتر 

مشغولند، و صّرافان نیز به کسب نشسته اند. 15 پس تازیانه ای از 
طناب ساخت و همۀ آنها را همراه با گوسفندان و گاوان، از معبد 
بیرون راند. و سکه های صّرافان را بر زمین ریخت و تختهایشان 
را واژگون کرد، 16 و کبوترفروشان را گفت: »اینها را از اینجا بیرون 
برید، و خانۀ پدر مرا محل کسب مسازید!« 17 آنگاه شاگردان او به 
یاد آوردند که نوشته شده است: »غیرت برای خانۀ تو مرا خواهد 
* در برابر این عمل او گفتند: »چه آیتی 

سوزانید.« 18 پس یهودیان 
به ما می نمایانی تا بدانیم اجازۀ چنین کارها را داری؟« 19 عیسی در 
پاسخ ایشان گفت: »این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را 
باز بر پا خواهم داشت.« ۲۰ یهودیان گفتند: »بنای این معبد چهل و 
شش سال به طول انجامیده است، و حال تو می خواهی سه روزه 
آن را بر پا کنی؟« ۲1 لیکن معبدی که او از آن سخن می گفت پیکر 
خودش بود. ۲۲ پس هنگامی که از مردگان برخاست، شاگردانش این 
گفتۀ او را به یاد آورده، به کتب مقّدس و سخنان او ایمان آوردند.

۲۳ در مدتی که او برای عید پَِسخ در اورشلیم بود، بسیاری 

* ایمان آوردند. 
با دیدن آیاتی که از او صادر می شد، به نام او 

۲۴ اّما عیسی را بر ایمانشان اعتماد نبود، زیرا همه را می شناخت 

۲5 و نیازی نداشت کسی دربارۀ انسان چیزی به او بگوید، زیرا 

خود می دانست در درون انسان چیست.
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 3 :3 یا: “از باال”؛ همچنین در آیۀ 7.
 3 :15 یا: »تا هر که ایمان آوَرد، در او حیات جاویدان داشته باشد«.

دیدار عیسی و نیقودیموس

 3 

 مردی بود از َفریسیان، نیقودیموس نام، از بزرگان یهود. 
۲ او شبی نزد عیسی آمد و به وی گفت: »استاد، می دانیم 

تو معّلمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ کس 
نمی تواند آیاتی را که تو به انجام می رسانی، به عمل آورد، مگر 
آنکه خدا با او باشــد.« ۳ عیسی در پاسخ گفت: »آمین، آمین، 
* زاده نشود، نمی تواند پادشاهی 

به تو می گویم، تا کسی از نو 
خدا را ببیند.« ۴ نیقودیموس به او گفت: »کسی که سالخورده 
است، چگونه می تواند زاده شــود؟ آیا می تواند دیگر بار به 
َرِحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟« 5 عیســی جواب داد: 
»آمین، آمین، به تو می گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، 
نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد. 6 آنچه از بشِر خاکی زاده 
شود، بشری است؛ اّما آنچه از روح زاده شود، روحانی است. 
7 عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید! 8 باد هر کجا که 

بخواهد می وزد؛ صدای آن را می شنوی، اّما نمی دانی از کجا 
می آید و به کجا می رود. چنین است هر کس نیز که از روح 
زاده شود.« 9 نیقودیموس از او پرسید: »چنین چیزی چگونه 
ممکن است؟« 1۰ عیسی پاسخ داد: »تو معّلم اسرائیلی و این 
چیزها را درنمی یابی؟ 11 آمین، آمین، به تو می گویم که ما از 
آنچه می دانیم ســخن می گوییم و بر آنچه دیده ایم شهادت 
می دهیم، اّما شما شهادتمان را نمی پذیرید. 1۲ اگر هنگامی که 
دربارۀ امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور 
خواهید کرد اگر از امور آسمانی به شما بگویم؟ 1۳ هیچ کس به 
آسمان باال نرفته است، مگر آن که از آسمان فرود آمد، یعنی 
پسر انسان ]که در آسمان است[. 1۴ همان گونه که موسی آن 
مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود، 

*
15 تا هر که به او ایمان آَوَرد، حیات جاویدان داشته باشد. 
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 3 .16  یا “چنان”.
 3 :21 بعضی از مفسرین عالمت نقل قول را در آخر آیۀ 15 می بندند.

* محبت کرد که پســر یگانۀ 
16 »زیــرا خدا جهان را آنقدر 

خــود را داد تا هر که به او ایمــان آَوَرد هالک نگردد، بلکه 
حیات جاویدان یابد. 17 زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا 
جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات 
یابند. 18 هر که به او ایمان دارد محکوم نمی شــود، اّما هر که 
به او ایمان ندارد، هم اینک محکوم شــده است، زیرا به نام 
پســر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است. 19 و محکومیت در این 
است که نور به جهان آمد، اّما مردمان تاریکی را بیش از نور 
دوست داشتند، چرا که اعمالشان بد است. ۲۰ زیرا هر آن که 
بدی را به جا می آوَرد از نور نفرت دارد و نزد نور نمی آید، 
مبادا کارهایش آشکار شده، رسوا گردد. ۲1 اّما آن که راستی را 
به عمل می آوَرد نزد نور می آید تا آشکار شود که کارهایش 

*
به یاری خدا انجام شده است.« 

آخرین شهادت یحیای تعمیددهنده در مورد عیسی
۲۲ پس از آن، عیســی و شــاگردانش به نواحی روستایی 

ســرزمین یهودیه رفتند. او ایامی چند در آنجا با آنان به سر 
برده، مردم را تعمید می داد. ۲۳ یحیی نیز در ِعْینون، نزدیک 
ســالیم، تعمید می داد، زیرا در آنجا آْب فراوان بود و مردم 
آمده، تعمید می گرفتنــد. ۲۴ این پیش از آن بود که یحیی به 
زندان بیفتد. ۲5 باری، بین شاگردان یحیی و یک یهودی بحثی 
بر ســر آداب تطهیر درگرفت. ۲6 پس نزد یحیی آمده، به او 
گفتند: »استاد، آن که با تو در آن سوی رود اردن بود، و تو بر 
او شهادت دادی، اکنون خوْد تعمید می دهد و همگان نزد او 
می روند.« ۲7 یحیی در پاسخ گفت: »هیچ کس نمی تواند چیزی 
به دست آورد، جز آنچه از آســمان به او عطا شود. ۲8 شما 
خود شــاهدید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشاپیِش او 
فرستاده شده ام. ۲9 عروس از آِن داماد است، اّما دوست داماد 
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 3 :31 یا: »به عنوان شخص زمینی سخن می گوید«.
 3 :34 در اصل یونانی: “او”.

 3 :34 در اصل یونانی کلمات “به او” نیامده است.
 3 :36 بعضی از مفسرین عالمت نقل قول را در آخر آیۀ سی ام می بندند.

 4 :6 منظور ساعت دوازده ظهر است.

که در کناری ایستاده به او گوش می دهد، از شنیدن صدای 
داماد شادی بســیار می کند. شادی من نیز به همین گونه به 
 کمال رسیده اســت. ۳۰ او باید ارتقا یابد و من باید کوچک 

شوم.
۳1 »او که از باال می آید، برتر از همه است، اّما آن که از زمین 

* او 
است، زمینی است و از چیزهای زمینی سخن می گوید. 

که از آســمان می آید، برتر از همه است. ۳۲ او بر آنچه دیده 
و شنیده است شــهادت می دهد، اّما هیچ کس شهادتش را 
نمی پذیرد. ۳۳ آن که شهادت او را می پذیرد، بر راستی خدا 
ُمهر تأیید زده اســت. ۳۴ زیرا آن کس که خدا فرستاد، کالم 
* روح را به میزان معین )به 

خدا را بیان می کند، چرا که خدا 
* عطا نمی کند. ۳5 پدر، به پسر ِمهر می ورزد و همه چیز را 

او( 
به دست او سپرده است. ۳6 آن که به پسر ایمان دارد، حیات 
جاویدان دارد؛ اّما آن که از پسر اطاعت نمی کند، حیات را 

*
نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار می ماند.« 

عیسی و زن سامری

 چون عیســی دریافت که َفریسیان شنیده اند او بیش از 4 
یحیی پیرو یافته، تعمیدشان می دهد ۲ - شاگردان عیسی 
تعمید می دادند نه خودش - ۳ یهودیه را ترک گفت و دیگر 
بار رهسپار جلیل شد. ۴ و می بایست از ساِمِره بگذرد. 5 پس 
به شهری از ساِمِره به نام سوخار رسید، نزدیک قطعه زمینی 
که یعقوب به پسر خود یوســف داده بود. 6 چاه یعقوب در 
آنجا بود و عیسی خسته از سفر در کنار چاه نشست. حدود 

*
ساعِت ششم از روز بود. 
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 4 :9 در اصل یونانی: »از یک ظرف غذا نمی خورند«.
 4 :23 یا: “در روح و مطابق با حقیقت”؛ همچنین در آیۀ ۲۴.

7 در این هنگام، زنی از مردمان ساِمِره برای آب کشیدن آمد. 

عیسی به او گفت: »جرعه ای آب به من بده،« 8 زیرا شاگردانش 
برای تهیۀ خوراک به شهر رفته بودند. 9 زن به او گفت: »چگونه 
تو که یهودی هستی، از من که زنی ساِمری ام آب می خواهی؟« 
* 1۰ عیسی در پاسخ 

زیرا یهودیان با ساِمریان مراوده نمی کنند. 
گفت: »اگر موهبت خدا را درمی یافتی و می دانستی کیست که 
از تو آب می خواهد، تو خود از او می خواستی، و به تو آبی 
زنده عطا می کرد.« 11 زن به او گفت: »سرورم، سطل نداری 
و چاه عمیق است، پس آب زنده از کجا می آوری؟ 1۲ آیا تو 
از پدر ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما داد، و خود و 
پسران و گله هایش از آن می آشامیدند؟« 1۳ عیسی گفت: »هر که 
از این آب می نوشد، باز تشنه می شود. 1۴ اّما هر که از آن آب 
که من به او دهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که 
من می دهم در او چشمه ای می شود که تا به حیات جاویدان 
جوشان است.« 15 زن گفت: »سرورم، از این آب به من بده، تا 
دیگر تشنه نشوم و برای آب کشیدن به اینجا نیایم.« 16 عیسی 
گفت: »برو، شــوهرت را بخوان و بازگرد.« 17 زن پاسخ داد: 
»شوهر ندارم.« عیسی گفت: »راست می گویی که شوهر نداری، 
18 زیرا پنج شوهر داشته ای و آن که هم اکنون داری، شوهرت 

نیست. آنچه گفتی راست است!« 19 زن گفت: »سرورم، می بینم 
که نبی هستی. ۲۰ پدران ما در این کوه پرستش می کردند، اّما 
شــما می گویید جایی که در آن باید پرستش کرد اورشلیم 
است.« ۲1 عیسی گفت: »ای زن، باور کن، زمانی فرا خواهد 
رســید که پدر را نه در این کوه پرستش خواهید کرد، نه در 
اورشلیم. ۲۲ شما آنچه را نمی شناسید می پرستید، اّما ما آنچه را 
می شناسیم می پرستیم، زیرا نجات به واسطۀ قوم یهود فراهم 
می آید. ۲۳ اّما زمانی می رسد، و هم اکنون فرا رسیده است، که 
* پرستش خواهند 

پرستندگاِن راستین، پدر را در روح و راستی 
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 4 :34 یا: »و کار او را تحقق بخشم«.

کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. ۲۴ خدا روح 
است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.« 
۲5 زن گفت: »می دانم که مسیح )که معنی آن ‘مسح شده’ است( 

خواهد آمد؛ چون او آید، همه چیز را برای ما بیان خواهد کرد.« 
۲6 عیسی به او گفت: »من که با تو سخن می گویم، همانم.«

۲7 همان دم، شاگردان عیسی از راه رسیدند و تعجب کردند 

که با زنی سخن می گوید. اّما هیچ یک نپرسید »چه می خواهی؟« 
یا »چرا با او سخن می گویی؟« ۲8 آنگاه زن، کوزۀ خویش بر 
جای گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت: ۲9 »بیایید مردی 
را ببینید که هرآنچه تا  کنــون کرده بودم، به من بازگفت. آیا 
ممکن نیست او مسیح باشد؟« ۳۰ پس آنها از شهر بیرون آمده، 

نزد عیسی روان شدند.
۳1 در این میان، شاگردان از او خواهش کرده، گفتند: »استاد، 

چیزی بخور.« ۳۲ اّما عیســی به آنان گفت: »من خوراکی برای 
خوردن دارم که شــما از آن چیزی نمی دانید.« ۳۳ شاگردان به 
یکدیگر گفتند: »مگر کســی برای او خوراک آورده است؟« 
۳۴ عیسی به ایشان گفت: »خوراک من این است که ارادۀ فرستندۀ 

* ۳5 آیا این سخن 
خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم. 

را نشنیده اید که “چهار ماْه بیشتر به موسم درو نمانده است”؟ 
اّما من به شما می گویم، چشمان خود را بگشایید و ببینید که 
هم اکنون کشتزارها آمادۀ درو است. ۳6 هم اکنون، دروگر مزد خود 
را می ستاند و محصولی برای حیات جاویدان گرد می آورد، تا 
کارنده و دروکننده با هم شــادمان شوند. ۳7 در اینجا این گفته 
صادق است که “یکی می کارد و دیگری می ِدرَود”. ۳8 من شما 
را فرستادم تا محصولی را درو کنید که دسترنج خودتان نیست. 
دیگران محنت کشیدند و شما دسترنج آنان را برداشت می کنید.«

۳9 پس در پی شهادت آن زن که گفته بود »هرآنچه تا  کنون 

کرده بودم، به من بازگفت،« بسیاری از ســاِمریاِن ساکِن آن 
شهر به عیســی ایمان آوردند. ۴۰ چون آن ساِمریان نزد عیسی 
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 4 :52 منظور ساعت یک بعد از ظهر است.

آمدند، از او خواستند نزدشان بماند. پس دو روز در آنجا ماند. 
۴1 و بسیاری دیگر به سبب شــنیدن سخنانش ایمان آوردند. 

۴۲ ایشان به آن زن می گفتند: »دیگر تنها به خاطر سخن تو ایمان 

نمی آوریم، زیرا خوْد سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که این 
مرد براستی نجات دهندۀ عاَلم است.«

عیسی در جلیل
۴۳ پس از آن دو روز، عیســی از آنجا به جلیل رفت، ۴۴ زیرا 

خود گفته بود که »نبی را در دیار خود حرمتی نیست.« ۴5 چون 
به جلیل رســید، جلیلیان او را به گرمی پذیرفتند، زیرا آنها نیز 
برای عید به اورشلیم رفته و آنچه را عیسی در آنجا کرده بود، 

دیده بودند.

شفای پسر یک درباری
۴6 ســپس دیگر بار به قانای جلیل رفت، همان جا که آب را 

شراب کرده بود. در آنجا یکی از درباریان بود که پسری بیمار 
در َکَفرناحوم داشت. ۴7 چون شنید عیسی از یهودیه به جلیل آمده 
است، به دیدار او شتافت و تمنا کرد که فرود آید و پسر او را شفا 
دهد، زیرا در آستانۀ مرگ بود. ۴8 عیسی به او گفت: »تا آیات و 
عجایب نبینید، ایمان نمی آورید.« ۴9 آن مرد گفت: »سرورم، پیش 
از آنکه فرزندم بمیرد، بیا.« 5۰ عیســی به او گفت: »برو؛ پسرت 
زنده می ماند.« آن مرد کالم عیســی را پذیرفت و به راه افتاد. 
51 هنوز در راه بود که خدمتکارانش به استقبال او آمده، گفتند: 

»پسرت زنده و تندرست است.« 5۲ از آنها پرسید: »از چه ساعت 
* تْب 

رو به بهبود نهاد؟« گفتند: »دیروز، در هفتمین ساعت روز 
او را رها کرد.« 5۳ آنگاه پدر دریافت که این همان ساعت بود که 
عیسی به او گفته بود: »پسرت زنده می ماند.« پس خود و همۀ 
اهل خانه اش ایمان آوردند. 5۴ این دّومین آیتی بود که عیســی 

هنگامی که از یهودیه به جلیل آمد، به ظهور رسانید.
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 5 :10 منظور سران یهود است؛ همچنین در آیۀ 15.

شفای مرد علیل

 5 

 چندی بعد، عیسی برای یکی از اعیاد یهود، به اورشلیم 
رفت. ۲ در اورشلیم، در کنار ‘دروازۀ گوسفند’ حوضی 
است که در زبان عبرانیان آن را ‘بِیت ِحْسدا’ گویند و پنج ایوان 
دارد. ۳ در آنها گروهی بسیار از علیالن، همچون کوران، شالن 
و مفلوجان می خوابیدند ]و منتظر حرکت آب بودند.[ ]۴ زیرا 
هر از گاهی فرشته ای از جانب خداوند نازل می شد و آب را 
حرکت می داد؛ اّولین کسی که پس از جنبش آب وارد حوض 

می شد، از هر مرضی که داشت شفا می یافت.[
5 در آن میان، مردی بود که سی و هشت سال زمینگیر بود. 

6 چون عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دریافت که دیری 

است بدین حال دچار اســت، از او پرسید: »آیا می خواهی 
سالمت خود را بازیابی؟« 7 مرد علیل گفت: »سرورم، کسی 
را ندارم که چون آب به حرکت می آید، مرا به درون حوض 
َبَرد، و تا خود را به آنجا می رسانم، دیگری پیش از من داخل 
شده است.« 8 عیسی به او گفت: »برخیز، بستر خود را برگیر 
و راه برو.« 9 آن مرد در همان دم سالمت خود را بازیافت و 

بستر خود را برگرفته، راه رفتن آغاز کرد.
* به مرد شفا یافته گفتند: 

آن روز، َشّبات بود. 1۰ پس یهودیان 
»امروز َشّبات است و بر تو جایز نیست که بستر خود را حمل 
کنی.« 11 او پاسخ داد: »آن که مرا شفا داد به من گفت، “بسترت 
را برگیر و راه برو”.« 1۲ از او پرسیدند: »آن که به تو گفت بسترت 
را برگیری و راه بروی، که بود؟« 1۳ اّما مرد شفا یافته نمی دانست 
او کیست، زیرا عیسی در میان جمعیِت آنجا ناپدید شده بود.

1۴ اندکی بعد، عیسی او را در معبد یافت و به او گفت: »حال 

که سالمت خود را بازیافته ای، دیگر گناه مکن تا به حال بدتر 
دچار نشوی.« 15 آن مرد رفت و به یهودیان گفت: »آن که مرا 

شفا داد، عیسی است.«
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16 به همین سبب بود که یهودیان عیسی را آزار می کردند، 

زیرا در َشّبات دســت به چنین کارها می زد. 17 پاسخ عیسی 
این بود که »پدِر مــن هنوز کار می کند، من نیز کار می کنم.« 
18 از همین رو، یهودیان بیش از پیش درصدد قتل او برآمدند، 

زیرا نه تنها َشّبات را می شکست، بلکه خدا را نیز پدر خود 
می خواند و خود را با خدا برابر می ساخت.

قدرت و اقتدار پسر خدا
19 پاسخ عیسی چنین بود: »آمین، آمین، به شما می گویم که 

پســر از خود کاری نمی تواند کرد مگر کارهایی که می بیند 
پدرش انجام می دهد؛ زیرا هر چه پدر می کند، پسر نیز می کند. 
۲۰ زیرا پدر، پسر را دوســت می دارد و هرآنچه می کند به او 

می نمایاند و کارهای بزرگتر از این نیز به او خواهد نمایاند تا 
به شگفت آیید. ۲1 زیرا همان گونه که پدر مردگان را برمی خیزاند 
و به آنها حیات می بخشد، پسر نیز به هر که بخواهد، حیات 
می بخشــد. ۲۲ و پدر بر کسی داوری نمی کند، بلکه تمام کاِر 
داوری را به پسر سپرده است. ۲۳ تا همه پسر را حرمت گذارند، 
همان گونه که پدر را حرمت می نهند. زیرا کســی که پسر را 
حرمت نمی گذارد، به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت 
ننهاده است. ۲۴ آمین، آمین، به شما می گویم، هر که کالم مرا 
به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان 
دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده 
است. ۲5 آمین، آمین، به شما می گویم، زمانی فرا می رسد، بلکه 
هم اکنون است، که مردگان صدای پسر خدا را می شنوند و 
کسانی که به گوش گیرند، زنده خواهند شد. ۲6 زیرا همان گونه 
که پدر در خود حیات دارد، به پسر نیز عطا کرده است که در 
خود حیات داشته باشد، ۲7 و به او این اقتدار را بخشیده که 
داوری نیز بکند، زیرا پســر انسان است. ۲8 از این سخنان در 
شگفت مباشــید، زیرا زمانی فرا می رسد که همۀ آنان که در 
قبرند، صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. ۲9 آنان 
که نیکی کرده باشند، برای قیامتی که به حیات می انجامد، و آنان 
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 5 :39 یا: »کتب مقدس را به دّقت بررسی کنید«.

که بدی کرده باشند، برای قیامتی که مکافات در پی دارد. ۳۰ من 
از خود کاری نمی توانم کرد، بلکه بنا بر آنچه می شنوم داوری 
می کنم و داوری من عادالنه است، زیرا در پی انجام خواست 

خود نیستم، بلکه انجام ارادۀ فرستندۀ خود را خواهانم.

شهود عیسی
۳1 »اگر من خود بر خویشتن شهادت دهم، شهادتم معتبر 

نیست. ۳۲ اّما دیگری هست که بر من شهادت می دهد و می دانم 
شهادتش دربارۀ من معتبر است. ۳۳ البته شما کسانی نزد یحیی 
فرستادید و او بر حقیقت شهادت داد. ۳۴ نه اینکه من شهادت 
انسان را بپذیرم، بلکه این سخنان را می گویم تا نجات یابید. 
۳5 او چراغی بود سوزان و فروزان، و شما خواستید دمی در 

نورش خوش باشید. ۳6 اّما من شهادتی استوارتر از شهادت 
یحیی دارم، زیرا کارهایی که پدر به من ســپرده تا به کمال 
رســانم، یعنی همین کارها که می کنم، خوْد بر من شهادت 
می دهند که مرا پدر فرســتاده است. ۳7 و همان پدری که مرا 
فرستاد، خوْد بر من شــهادت می دهد. شما هرگز صدای او 
را نشــنیده و روی او را ندیده اید ۳8 و کالم او در شما ساکن 
نیست، زیرا به فرستادۀ او ایمان ندارید. ۳9 شما کتب مقّدس 
* زیرا می پندارید به واسطۀ آن حیات جاویدان 

را می کاوید، 
دارید، حال آنکه همین کتابها بر من شهادت می دهند. ۴۰ اّما 

نمی خواهید نزد من آیید تا حیات یابید.
۴1 »جالل از انسانها نمی پذیرم، ۴۲ اّما شما را خوب می شناسم 

که محبت خدا را در دل ندارید. ۴۳ من به نام پدر خود آمدم، 
ولی شــما مرا نمی پذیرید. اّما اگر دیگــری به نام خود آید، 
او را خواهید پذیرفــت. ۴۴ چگونه می توانید ایمان آورید در 
حالی که جالل از یکدیگر می پذیرید، اّما در پی جاللی که از 
خدای یکتا باشد، نیستید؟ ۴5 مپندارید َمنَم که در حضور پدْر 
شما را متهم خواهم کرد؛ متهم کنندۀ شما موسی است، همان 
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 6 :7 “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده.

که به او امید بسته اید. ۴6 زیرا اگر موسی را تصدیق می کردید، 
مرا نیز تصدیق می کردید، چرا که او دربارۀ من نوشته است. 
۴7 اّما اگر نوشــته های او را باور ندارید، چگونه سخنان مرا 

خواهید پذیرفت؟«

تکثیر پنج نان و دو ماهی

 6 

 چندی بعد، عیسی به آن سوی دریاچۀ جلیل که همان 
دریاچۀ تیبِریه است، رفت. ۲ گروهی بسیار از پی او روانه 
شدند، زیرا آیاتی را که با شفای بیماران به ظهور می رسانید، دیده 
بودند. ۳ پس عیسی به تپه ای برآمد و با شاگردان خود در آنجا 
بنشست. ۴ عید پَِسِخ یهود نزدیک بود. 5 چون عیسی نگریست 
و دید که گروهی بسیار به سویش می آیند، فیلیُپس را گفت: »از 
کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟« 6 این را گفت تا او را بیازماید، 
زیرا خود نیک می دانست چه خواهد کرد. 7 فیلیُپس پاسخ داد: 
* نان نیز کفافشان نمی کند، حتی اگر هر یک فقط 

»دویست دینار 
اندکی بخورند.« 8 یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس، که 
برادر َشمعون پطرس بود، گفت: 9 »پسرکی اینجاست که پنج نان 
جو و دو ماهی دارد، اّما این کجا این گروه را کفایت می کند؟« 
1۰ عیسی گفت: »مردم را بنشانید.« در آنجا سبزۀ بسیار بود. پس 

ایشان که نزدیک پنج هزار مرد بودند، نشستند. 11 آنگاه عیسی 
نانها را برگرفت، و پس از شکرگزاری، میان نشستگان تقسیم 
کرد، و ماهیها را نیز، به قدری که خواستند. 1۲ چون سیر شدند، 
به شاگردان گفت: »پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی 
هدر نرود.« 1۳ پس آنها را جمع کردند و از پاره های باقی ماندۀ 

آن پنج نان جو که جماعت خورده بودند، دوازده سبد پر شد.
1۴ مردم با دیدن این آیت که از عیسی به ظهور رسید، گفتند: 

»براستی که او همان پیامبر است که می باید به جهان بیاید.« 
15 عیســی چون دریافت که قصد دارند او را برگرفته، به زور 

پادشاه کنند، آنجا را ترک گفت و بار دیگر تنها به کوه رفت.
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 6 :19 در یونانی بیســت و پنج یا سی “ْســتادیا” که تقریبًا معادل 5 یا 6 
کیلومتر است.

راه رفتن عیسی بر روی آب
16 هنگام غروب، شاگردانش به سوی دریا فرود آمدند 17 و 

سوار قایق شده، به آن سوی دریا، به جانب َکَفرناحوم روانه 
شدند. هوا تاریک شده بود، اّما عیسی هنوز به آنان نپیوسته 
بود. 18 در این حین، دریا به سبب وزش بادی شدید به تالطم 
* پارو زده 

آمد. 19 چون به اندازۀ بیست و پنج یا سی پرتاب تیر 
بودند، عیسی را دیدند که بر روی دریا راه می رود و به قایق 
نزدیک می شود. پس به هراس افتادند. ۲۰ اّما او به آنها گفت: 
»من هستم؛ مترسید.« ۲1 آنگاه خواستند او را سوار قایق کنند، 

که قایق همان دم به جایی که عازمش بودند، رسید.

عیسی، نان حیات
۲۲ روز بعد، جماعتی که آن سوی دریا مانده بودند، دریافتند 

که به جز یک قایق، قایقی دیگر در آنجا نبوده اســت، و نیز 
می دانستند که عیسی با شاگردانش سوار آن نشده بود، بلکه 
شاگردان به تنهایی رفته بودند. ۲۳ آنگاه قایقهای دیگری از تیبِریه 
آمدند و نزدیک جایی رســیدند که آنها پس از شکرگزارِی 
خداوند، نان خورده بودند. ۲۴ چون مردم دریافتند که نه عیسی 
آنجاســت و نه شــاگردانش، بر آن قایقها سوار شدند و در 

جستجوی عیسی به َکَفرناحوم رفتند.
۲5 چون او را آن ســوی دریا یافتند، به وی گفتند: »استاد، 

ِکی به اینجا آمدی؟« ۲6 عیسی پاسخ داد: »آمین، آمین، به شما 
می گویم، مرا می جویید نه به سبب آیاتی که دیدید، بلکه به 
سبب آن نان که خوردید و سیر شدید. ۲7 کار کنید، اّما نه برای 
خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی 
است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد. زیرا بر اوست 
که خدای پدر ُمهر تأیید زده اســت.« ۲8 آنگاه از او پرسیدند: 
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»چه کنیم تا کارهای پســندیدۀ خدا را انجام داده باشــیم؟« 
۲9 عیسی در پاســخ گفت: »کار پسندیدۀ خدا آن است که به 

فرستادۀ او ایمان آورید.« ۳۰ گفتند: »چه آیتی به ما می نمایانی 
تا با دیدن آن به تو ایمان آوریم؟ چه می کنی؟ ۳1 پدران ما در 
بیابان َمنّا خوردند، چنانکه نوشــته شده است: “او از آسمان 
به آنها نان داد تا بخورند.”« ۳۲ عیسی پاسخ داد: »آمین، آمین، 
به شــما می گویم، موسی نبود که آن نان را از آسمان به شما 
داد، بلکه پدر من اســت که نان حقیقی را از آسمان به شما 
می دهد. ۳۳ زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به 
جهان حیات می بخشد.« ۳۴ پس گفتند: »این نان را همواره به ما 
بده.« ۳5 عیسی به آنها گفت: »نان حیات من هستم. هر که نزد 
من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان آَوَرد هرگز 
تشنه نگردد. ۳6 ولی چنانکه به شما گفتم، هرچند مرا دیده اید، 
اّما ایمان نمی آورید. ۳7 هرآنچه پدر به من بخشد، نزد من آید؛ 
و آن که نزد من آید، او را هرگز از خود نخواهم راند. ۳8 زیرا از 
آسمان فرود نیامده ام تا به خواست خود عمل کنم، بلکه آمده ام 
تا ارادۀ فرستندۀ خویش را به انجام رسانم. ۳9 و ارادۀ فرستندۀ 
من این است که از آن کسان که او به من بخشیده، هیچ یک 
را از دســت ندهم، بلکه آنان را در روز بازپسین برخیزانم. 
۴۰ زیرا ارادۀ پدر من این است که هر که به پسر بنگرد و به او 

ایمان آَوَرد، از حیات جاویدان برخوردار شود، و من در روز 
بازپسین او را بر خواهم خیزانید.«

۴1 آنگاه یهودیان دربارۀ او همهمه آغاز کردند، چرا که گفته 

بود »َمنَم آن نان که از آســمان نازل شده است.« ۴۲ می گفتند: 
»مگر این مرد، عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادرش 
را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید، “از آسمان نازل شده ام”؟« 
۴۳ عیسی در پاسخ گفت: »با یکدیگر همهمه مکنید. ۴۴ هیچ کس 

نمی تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرســتاد او را 
جذب کند، و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید. 
۴5 در کتب پیامبران آمده است که “همه از خدا تعلیم خواهند 

یافت.” پس هر که از خدا بشنود و از او تعلیم یابد، نزد من 
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می آید. ۴6 نه اینکه کسی پدر را دیده باشد، مگر آن کس که از 
خداست؛ او پدر را دیده است. ۴7 آمین، آمین، به شما می گویم، 
هر که ایمان دارد، از حیات جاویدان برخوردار است. ۴8 من 
نان حیاتم. ۴9 پدران شما، َمنّا را در بیابان خوردند، و با این 
حال مردند. 5۰ اّما نانی که از آسمان نازل می شود چنان است 
که هر که از آن بخوَرد، نخواهد مرد. 51 َمنَم آن نان زنده که 
از آسمان نازل شد. هر کس از این نان بخوَرد، تا ابد زنده 
خواهد ماند. نانی که من برای حیات جهان می بخشــم، 

بدن من است.«
5۲ پس جدالی سخت در میان یهودیان درگرفت که »این مرد 

چگونه می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟« 5۳ عیسی 
به ایشان گفت: »آمین، آمین، به شما می گویم، که تا بدن پسر 
انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید. 
5۴ هر که بدن مرا بخوَرد و خون مرا بنوشد، حیات جاویدان 

دارد، و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید. 55 زیرا 
بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. 
56 کسی که بدن مرا می خوَرد و خون مرا می نوشد، در من ساکن 

می شود و من در او. 57 همان گونه که پدِر زنده مرا فرستاد و من 
به پدْر زنده ام، آن که مرا می خورد نیز به من زنده خواهد بود. 
58 این است نانی که از آسمان نازل شد؛ نه مانند آنچه پدران 

شما خوردند، و با این حال مردند؛ بلکه هر کس از این نان 
بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند.« 59 عیسی این سخنان را زمانی 

گفت که در کنیسه ای در َکَفرناحوم تعلیم می داد.

اعتراف پطرس
6۰ بسیاری از شــاگردان او با شنیدن این سخنان گفتند: »این 

تعلیم سخت است، چه کسی می تواند آن را بپذیرد؟« 61 عیسی، 
آگاه از اینکه شاگردانش در این باره همهمه می کنند، بدیشان 
گفت: »آیا این ســبب لغزش شما می شــود؟ 6۲ پس اگر پسر 
انسان را ببینید که به جای نخســت خود صعود می کند، چه 
خواهید کرد؟ 6۳ روح است که زنده می کند؛ جسم را فایده ای 
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 7 :1 منظور سران یهود است؛ همچنین در آیات 11 و 1۳.

نیست. سخنانی که من به شما گفتم، روح و حیات است. 6۴ اّما 
برخی از شما هستند که ایمان نمی آورند.« زیرا عیسی از آغاز 
می دانست چه کســانی ایمان نمی آورند و کیست آن که او را 
تسلیم دشمن خواهد کرد. 65 سپس افزود: »از همین رو به شما 
گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من آید، مگر آنکه از جانب پدر 

به او عطا شده باشد.«
66 از این زمان، بسیاری از شــاگردانش برگشته، دیگر او 

را همراهی نکردند. 67 پس عیســی بــه آن دوازده تن گفت: 
»آیا شــما نیز می خواهید بروید؟« 68 َشمعون پطرس پاسخ 
داد: »ســرور ما، نزد که برویم؟ سخنان حیات جاویدان نزد 
توست. 69 و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قّدوِس 
خدا.« 7۰ عیسی به آنان پاسخ داد: »مگر شما دوازده تن را من 
برنگزیده ام؟ با این حال، یکی از شما ابلیسی است.« 71 او به 
یهودا، پسر َشمعون اَسَخریوطی، اشاره می کرد، زیرا او که یکی 
 از آن دوازده تن بود، پس از چندی عیسی را تسلیم دشمن 

می کرد.

عیسی به عید خیمه ها می رود

 7 

 پس از این، عیســی چندی در جلیل می گشت، زیرا 
* در 

نمی خواست در یهودیه باشــد، چرا که یهودیان 
پی کشتنش بودند. ۲ چون عید خیمه ها که از اعیاد یهود بود، 
نزدیک شد، ۳ برادران عیسی به او گفتند: »اینجا را ترک کن و 
به یهودیه برو تا پیروانت کارهایی را که می کنی ببینند، ۴ زیرا 
هر که بخواهد شناخته شود، در نهان کار نمی کند. تو که این 
کارها را می کنی، خود را به جهان بنما.« 5 زیرا حتی برادرانش 
نیز به او ایمان نیاورده بودند. 6 پس عیسی به ایشان گفت: »هنوز 
وقت من فرا نرسیده، اّما برای شما هر وقتی مناسب است. 
7 جهان نمی تواند از شما متنفر باشد اّما از من نفرت دارد، زیرا 

من شهادت می دهم که کارهایش بد است. 8 شما خود برای 
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عید بروید، من ]فعالً[ به این عید نمی آیم، زیرا وقت من هنوز 
فرا نرسیده است.« 9 این را گفت و در جلیل ماند.

1۰ اّما پس از آن که برادرانش بــرای آن عید رفتند، خود نیز 

رفت، اّما نه آشکارا بلکه در نهان. 11 پس یهودیان، هنگام عید 
او را ُجسته، می پرسیدند: »آن مرد کجاست؟« 1۲ و دربارۀ او بین 
مردم همهمۀ بسیار بود. بعضی می گفتند: »مردی است نیک.« 
اّما بعضی دیگر می گفتند: »نه! بلکه مــردم را گمراه می کند.« 
1۳ لیکن چون از یهودیان می ترسیدند، هیچ کس دربارۀ او آشکارا 

سخن نمی گفت.

منشأ تعالیم عیسی
1۴ اّما چون نیمی از عید گذشــته بود، عیسی به صحن معبد 

آمد و به تعلیم دادن آغاز کرد. 15 یهودیان در شــگفت شــده، 
می پرسیدند: »این مرد که علِم دین نیاموخته، چگونه می تواند 
از چنین دانشی برخوردار باشــد؟« 16 عیسی در جواب ایشان 
گفت: »تعالیم من از خودم نیســت، بلکه از اوســت که مرا 
فرســتاده اســت. 17 اگر کسی براســتی بخواهد ارادۀ او را به 
عمل آورد، در خواهد یافت که آیا این تعالیم از خداســت یا 
من از خود می گویم. 18 آن کــه از خود می گوید، در پی جالل 
خویشتن است، اّما آن که خواهان جالل فرستندۀ خویش است، 
راستگوست و در او هیچ ناراستی نیست. 19 آیا موسی شریعت 
را به شما نداد؟ اّما هیچ یک از شما بدان عمل نمی کند. از چه رو 
کمر به قتل من بسته اید؟« ۲۰ مردم پاسخ دادند: »تو دیوزده ای! 
کیست که در پی کشتن تو باشــد؟« ۲1 عیسی در پاسخ ایشان 
گفت: »من یک معجزه کردم و شــما همگی از آن در شگفت 
شده اید. ۲۲ موسی حکم ختنه را به شــما داد - البته این نه از 
موســی بلکه از پدران قوم بود - و بر این پایه، در روز َشّبات 
نیز پسران را ختنه می کنید. ۲۳ پس اگر انسان در روز َشّبات نیز 
ختنه می شود تا شریعت موسی شکسته نشود، چرا خشمگینید 
از اینکه تمام بدن انسانی را در روز َشّبات سالمتی بخشیدم؟ 

۲۴ به ظاهر داوری مکنید، بلکه به حق داوری کنید.«
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واکنش مردم نسبت به سخنان عیسی
۲5 پس، برخی از اورشلیمیان گفتند: »آیا این همان نیست که 

قصد کشتنش دارند؟ ۲6 ببینید چگونه آشکارا سخن می گوید و 
بدو هیچ نمی گویند! آیا ممکن است بزرگان قوم براستی دریافته 
باشند که او همان مسیح اســت؟ ۲7 ما می دانیم این مرد از کجا 
آمده است، حال آنکه چون مســیح ظهور کند، کسی نخواهد 
دانست از کجا آمده اســت.« ۲8 آنگاه عیسی به هنگام تعلیم در 
معبد، ندا در داد که: »مرا می شناســید و می دانید از کجایم. اّما 
من از جانب خود نیامده ام. او که مرا فرســتاده، حق است؛ و 
شما او را نمی شناســید. ۲9 اّما من او را می شناسم، زیرا من از 
اویم و او مرا فرستاده است.« ۳۰ پس خواستند گرفتارش کنند، 
اّما هیچ کس بر او دســت دراز نکرد، چرا که ساعت او هنوز 
فرا نرسیده بود. ۳1 با این حال، بسیاری از آن جماعت بدو ایمان 
آوردند. آنان می گفتند: »آیا چون مسیح بیاید، بیش از این مرد 

معجزه خواهد کرد؟«
۳۲ اّما به گوش َفریســیان رســید که مردم دربارۀ او چنین 

همهمه می کنند. پس سران کاهنان و َفریسیان، نگهبانان معبد 
را فرستادند تا او را گرفتار کنند. ۳۳ آنگاه عیسی گفت: »اندک 
زمانی دیگر با شما هستم، و سپس نزد فرستندۀ خود می روم. 
۳۴ مرا خواهید ُجست، اّما نخواهید یافت؛ و آنجا که من هستم، 

شــما نمی توانید آمد.« ۳5 پس یهودیان به یکدیگر می گفتند: 
»این مرد کجا می خواهد برود که ما نمی توانیم او را بیابیم؟ آیا 
می خواهد نزد یهودیاِن پراکنده در میان یونانیان برود و یونانیان 
را تعلیم دهد؟ ۳6 مقصودش چه بــود که گفت، “مرا خواهید 
 ُجست، اّما نخواهید یافت؛ و آنجا که من هستم، شما نمی توانید 

آمد”؟«

سخنان عیسی در روز آخر عید
۳7 در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به 

بانگ بلند ندا در داد: »هر که تشنه است، نزد من آید و بنوشد. 
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 7 :38 سخنان عیســی را در آیات ۳7 و ۳8، می توان به این صورت نیز 
خواند: »هر که تشنه است نزد من آید و هر که به من ایمان دارد، بنوشد. 
همان گونه که کتاب می گوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد«.

 7 :40 در اصل یونانی: “آن پیامبر” که منظور پیامبری اســت که یهودیان 
معتقد بودند مطابق با َتثنیه 18 :15 و 18 خواهد آمد.

۳8 هر که به من ایمان آَوَرد، همان گونه که کتاب می گوید، از 

* ۳9 این سخن 
بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شــد.« 

را دربارۀ روح گفت، که آنان کــه به او ایمان بیاورند، آن را 
خواهند یافت؛ زیرا روح هنوز عطا نشــده بود، از آن رو که 

عیسی هنوز جالل نیافته بود.

اختالف بین مردم دربارۀ عیسی
۴۰ برخی از جماعت، با شنیدن این سخنان گفتند: »براستی 

* است.« ۴1 دیگران می گفتند: 
که این مرد همان پیامبر موعود 

»مسیح است.« اّما گروهی دیگر می پرسیدند: »مگر مسیح از 
جلیل ظهور می کند؟ ۴۲ آیا کتاب نگفته اســت که مسیح از 
نسل داوود خواهد بود و از بِیت لِِحم، دهکده ای که داوود 
در آن می زیست، ظهور خواهد کرد؟« ۴۳ پس دربارۀ عیسی 
بین مردم اختالف افتاد. ۴۴ عده ای می خواستند او را گرفتار 

کنند، اّما هیچ کس بر او دست دراز نکرد.

بی ایمانی رهبران دین
۴5 پس نگهباناِن معبد نزد سران کاهنان و َفریسیان بازگشتند. 

ایشان از آنها پرسیدند: »چرا او را نیاوردید؟« ۴6 نگهبانان پاسخ 
دادند: »تا کنون، کســی چون این مرد ســخن نگفته است!« 
۴7 پس َفریسیان گفتند: »مگر شما نیز فریب خورده اید؟ ۴8 آیا 

از بزرگان قوم یا َفریسیان کســی هست که به او ایمان آورده 
باشد؟ ۴9 البته که نه! اّما این مردِم عامی که چیزی از شریعت 

نمی دانند، ملعونند.«
5۰ نیقودیموس، که پیشتر نزد عیسی رفته و یکی از آنها بود، 

گفت: 51 »آیا شریعت ما کسی را محکوم می کند بدون اینکه 
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نخست سخن او را بشــنود و دریابد چه کرده است؟« 5۲ در 
پاسخ گفتند: »مگر تو نیز جلیلی هستی؟ تحقیق کن و ببین که 
هیچ پیامبری از جلیل برنخاسته است.« ]5۳ سپس هر یک 

اّما عیسی به کوه زیتون رفت. به خانۀ خویش رفتند.

بخشیدن زن زناکار
۲ سحرگاهان، عیسی باز به صحن معبد آمد. در آنجا مردم 

همه بر وی گرد آمدند؛ و او نشسته، به تعلیم ایشان پرداخت. 
۳ در این هنگام، علمای دین و َفریســیان، زنی را که در حین 

زنا گرفتار شده بود آوردند، و او را در میان مردم به پا داشته، 
۴ به عیسی گفتند: »اســتاد، این زن در حین زنا گرفتار شده 

است. 5 موسی در شریعت به ما حکم کرده که این گونه زنان 
سنگسار شوند. حال، تو چه می گویی؟« 6 این را گفتند تا او 
را بیازمایند و موردی برای متهم کردن او بیابند. اّما عیســی 
سر به زیر افکنده، با انگشت خود بر زمین می نوشت. 7 ولی 
چون آنها همچنان از او سؤال می کردند، عیسی سر بلند کرد 
و بدیشان گفت: »از میان شما، هر آن کس که بی گناه است، 
نخستین سنگ را به او بزند.« 8 و باز سر به زیر افکنده، بر زمین 
می نوشت. 9 با شــنیدن این سخن، آنها یکایک، از بزرگترین 
شروع کرده، آنجا را ترک گفتند و عیسی تنها به جا ماند، با 
آن زن که در میان ایســتاده بود. 1۰ آنگاه سر بلند کرد و به او 
گفت: »ای زن، ایشان کجایند؟ هیچ کس تو را محکوم نکرد؟« 
11 پاسخ داد: »هیچ کس، ای سرورم.« عیسی به او گفت: »من 

هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه مکن.«[

اعتبار شهادت عیسی
1۲ سپس عیسی دیگر بار با مردم سخن گفته، فرمود: »من 

نور جهانم. هر که از من پیــروی کند، هرگز در تاریکی راه 
نخواهد پیمود، بلکه از نوِر زندگی برخوردار خواهد بود.« 
1۳ پس َفریســیان به او گفتند: »تو خود بر خویشتن شهادت 

می دهی، پس شهادتت معتبر نیست.« 1۴ عیسی در پاسخ ایشان 

  252 یوحنا 7 :52 – 8 :14 

8



 

 8 :24 عبارت »من هستم« به نام خدا در خروج ۳ :1۴ نظر دارد؛ همچنین 
در آیات ۲8 و 58 و 1۳ :19.

گفت: »هرچند من خود بر خویشتن شهادت می دهم، ولی 
شهادتم معتبر اســت، زیرا می دانم از کجا آمده ام و به کجا 
می روم. اّما شما نمی دانید من از کجا آمده ام و به کجا می روم. 
15 شــما با معیارهای انسانی داوری می کنید، اّما من بر کسی 

داوری نمی کنم. 16 ولی حتی اگر هم بکنم، داوری من درست 
است، زیرا تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاده است نیز 
با من است. 17 در شــریعت شما نوشته شده که شهادت دو 
شاهد معتبر است. 18 من خود بر خویشتن شهادت می دهم، 
و پدری نیز که مرا فرســتاده است، بر من شهادت می دهد.« 
19 آنگاه بدو گفتند: »پدر تو کجاست؟« عیسی پاسخ داد: »نه 

مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید پدرم را نیز 
می شناختید.« ۲۰ عیسی این سخنان را آنگاه که در خزانۀ معبد 
تعلیم می داد، بیان کرد. اّما هیچ کس او را گرفتار نکرد، زیرا 

ساعت او هنوز فرا نرسیده بود.

گفتار عیسی دربارۀ مرگ خود
۲1 ســپس دیگر بار به آنان گفت: »من می روم و شــما مرا 

جســتجو خواهید کرد، اّما در گناه خویش خواهید مرد. آنجا 
که من می روم، شما نمی توانید آمد.« ۲۲ پس یهودیان گفتند: »آیا 
قصد کشتن خویش دارد که می گوید “آنجا که من می روم، شما 
نمی توانید آمد”؟« ۲۳ عیسی به ایشان گفت: »شما از پایینید، من 
از باال. شما از این جهانید، اّما من از این جهان نیستم. ۲۴ به شما 
گفتم که در گناهان خویش خواهید مرد، زیرا اگر ایمان نیاورید 
* در گناهانتان خواهید مرد.« ۲5 به او گفتند: »تو 

که من هســتم، 
کیستی؟« عیســی پاســخ داد: »همان که از آغاز به شما گفتم. 
۲6 بسیار چیزها دارم که دربارۀ شما بگویم و محکومتان کنم. اّما 

آن که مرا فرستاد، بر حق است و من آنچه را از او شنیده ام، به 
جهان بازمی گویم.« ۲7 آنان درنیافتند که از پدر با ایشان سخن 
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می گوید. ۲8 پس عیسی بدیشان گفت: »آنگاه که پسر انسان را 
برافراشتید، در خواهید یافت که من هســتم و از خود کاری 
نمی کنم، بلکه فقط آن را می گویم که پدر به من آموخته است. 
۲9 و او که مرا فرستاد، با من است. او مرا تنها نگذاشته، زیرا من 

همواره آنچه را که مایۀ خشنودی اوست، انجام می دهم.« ۳۰ با 
این سخنان، بسیاری به او ایمان آوردند.

آزادی راستین
۳1 سپس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند، گفت: 

»اگر در کالم من بمانید، براستی شاگرد من خواهید بود. ۳۲ و 
حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد 
کرد.« ۳۳ به او پاسخ دادند: »ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز 
غالم کسی نبوده ایم. پس چگونه است که می گویی آزاد خواهیم 
شد؟« ۳۴ عیسی پاسخ داد: »آمین، آمین، به شما می گویم، کسی 
که گناه می کند، غالم گناه است. ۳5 غالم جایگاهی همیشگی 
در خانه ندارد، اّما پسر را جایگاهی همیشگی است. ۳6 پس 

اگر پسر شما را آزاد کند، براستی آزاد خواهید بود.

فرزندان راستین ابراهیم
۳7 »می دانم که فرزندان ابراهیم اید، اّما در پی کشــتن من 

هستید، زیرا کالم من در شما جایی ندارد. ۳8 من از آنچه در 
حضور پدر دیده ام سخن می گویم و شما آنچه را از پدر خود 
شــنیده اید، انجام می دهید.« ۳9 گفتند: »پدر ما ابراهیم است.« 
عیســی گفت: »اگر فرزندان ابراهیم بودید، همچون ابراهیم 
رفتار می کردید. ۴۰ اّما شما در پی کشتن من هستید؛ و من آنم 
که حقیقتی را که از خدا شنیدم به شما بازگفتم. ابراهیم چنین 
رفتار نکرد. ۴1 لیکن شما اعمال پدر خود را انجام می دهید.«

فرزندان خدا و فرزندان ابلیس
گفتند: »ما حرامزاده نیســتیم! یک پــدر داریم که همانا 
خداست.« ۴۲ عیسی به ایشان گفت: »اگر خدا پدر شما بود، 
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مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمده ام و اکنون 
در اینجا هســتم. من از جانب خود نیامــده ام، بلکه او مرا 
فرستاده است. ۴۳ از چه رو سخنان مرا درنمی یابید؟ از آن رو 
که نمی توانید کالم مرا بپذیرید. ۴۴ شما به پدرتان ابلیس تعّلق 
دارید و در پی انجام خواسته های اویید. او از آغاز قاتل بود و 
با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هر 
گاه دروغ می گوید، از ذات خود می گوید؛ چرا که دروغگو 
و پدر همۀ دروغهاست. ۴5 اّما شما سخنم را باور نمی کنید، 
از آن رو که حقیقت را به شــما می گویم. ۴6 کدام یک از شما 
می تواند مرا به گناهی محکــوم کند؟ پس اگر حقیقت را به 
شما می گویم، چرا ســخنم را باور نمی کنید؟ ۴7 کسی که از 
خداست، کالم خدا را می پذیرد؛ اّما شما نمی پذیرید، از آن 

رو که از خدا نیستید.«

برتری عیسی بر ابراهیم و پیامبران
۴8 یهودیان در پاسخ او گفتند: »آیا درست نگفتیم که ساِمری 

هستی و دیو داری؟« ۴9 عیسی جواب داد: »من دیو ندارم، بلکه 
پدر خود را حرمت می دارم، اّما شما به من بی حرمتی می کنید. 
5۰ من در پی جالل خود نیســتم. ولی کسی هست که در پی 

آن است، و داوری با اوست. 51 آمین، آمین، به شما می گویم، 
اگر کسی کالم مرا نگاه دارد، مرگ را تا به ابد نخواهد دید.« 
5۲ یهودیان به او گفتند: »اکنون دیگر یقین دانستیم که دیوزده ای! 

ابراهیم و پیامبران مردند، و حال تو می گویی، “اگر کسی کالم 
مرا نگاه دارد، طعم مرگ را تا به ابد نخواهد چشید!“ 5۳ آیا تو 
از پدر ما ابراهیم هم بزرگتری؟ او ُمرد، و پیامبران نیز مردند. 
خود را که می پنداری؟« 5۴ عیسی گفت: »اگر من خود را جالل 
دهم، جالل من ارزشی ندارد. آن که مرا جالل می دهد، پدر 
من است، همان که شما می گویید، خدای ماست. 55 هرچند 
شما او را نمی شناسید، اّما من او را می شناسم. اگر بگویم او 
را نمی شناسم، همچون شما دروغگو خواهم بود. اّما من او را 
می شناسم و کالم او را نگاه می دارم. 56 پدر شما ابراهیم شادی 
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می کرد که روز مرا ببیند؛ و آن را دید و شادمان شد.« 57 یهودیان 
به او گفتند: »هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده ای؟« 
58 عیسی به ایشان گفت: »آمین، آمین، به شما می گویم، پیش 

از آنکه ابراهیم باشد، من هســتم!« 59 پس سنگ برداشتند تا 
سنگسارش کنند، اّما عیسی خود را پنهان کرد و از محوطۀ 

معبد بیرون رفت.

شفای کور مادرزاد

 9 

 در راه که می رفت، کوری مادرزاد دید. ۲ شاگردانش از 
او پرسیدند: »استاد، گناه از کیست که این مرد کور به 
دنیا آمده است؟ از خودش یا از والدینش؟« ۳ عیسی پاسخ داد: 
»نه از خودش، و نه از والدینش؛ بلکه چنین شد تا کارهای 
خدا در او نمایان شود. ۴ تا روز است باید کارهای فرستندۀ 
مرا به انجام رسانیم؛ شــب نزدیک می شود، که در آن کسی 
نمی تواند کار کند. 5 تا زمانی که در جهان هستم، نور جهانم.« 
6 این را گفت و آِب دهان بر زمین افکنده، گِل ساخت و آن 

را بر چشمان آن مرد مالید 7 و او را گفت: »برو و در حوض 
ْســیلوآم )که به معنی ‘فرستاده’ است( شستشوی کن.« پس 

رفت و شستشوی کرده، از آنجا بینا بازگشت.
8 همسایگان و کسانی که پیشتر او را در حال گدایی دیده 

بودند، پرسیدند: »مگر این همان نیست که می نشست و گدایی 
می کرد؟« 9 بعضی گفتند: »همان است.« دیگران گفتند: »شبیه 
اوست.« اّما او خود به تأکید می گفت: »من همانم.« 1۰ پس، از 
او پرسیدند: »چگونه چشمانت باز شد؟« 11 پاسخ داد: »مردی 
عیسی نام، گِلی ساخت و بر چشمانم مالید و گفت “به حوض 
ْسیلوآم برو و شستشوی کن.” پس رفته، شستشوی کردم و بینا 
گشتم.« 1۲ از او پرسیدند: »او کجاست؟« پاسخ داد: »نمی دانم.«

1۳ پس آن مرد را که پیشتر کور بود، نزد َفریسیان آوردند. 

1۴ آن روز که عیسی گِل ساخته و چشمان او را باز کرده بود، 

َشــّبات بود. 15 آنگاه َفریسیان نیز از او پرس و جو کردند که 
چگونه بینایی یافته اســت. پاسخ داد: »بر چشمانم گِل مالید 
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 9 :18 منظور سران یهود است؛ همچنین در آیۀ ۲۲.
 9 :24 منظور از این عبارت آن بود که شــنونده را به طور جّدی به گفتن 

حقیقت برانگیزاند؛ نگاه کنید به یوَشع 7 :19.

و شستم و اکنون بینا شده ام.« 16 پس بعضی َفریسیان گفتند: 
»آن مرد از جانب خدا نیست، زیرا َشّبات را نگاه نمی دارد.« 
اّما دیگران گفتند: »چگونه شخصی گناهکار می تواند چنین 
آیاتی پدیدار سازد؟« و بین آنها اختالف افتاد. 17 پس دیگر بار 
از آن کور پرسیدند: »تو خود دربارۀ او چه می گویی؟ زیرا او 

چشمان تو را گشود.« پاسخ داد: »پیامبری است.«
* هنوز باور نداشتند که او کور بوده و بینا 

18 اّما یهودیان 

شده اســت، تا اینکه والدینش را فرا خواندند 19 و از آنان 
پرســیدند: »آیا این پسر شماست، همان که می گویید نابینا 
زاده شده است؟ پس چگونه اکنون می تواند ببیند؟« ۲۰ پاسخ 
دادند: »می دانیم که پسر ماست، و نیز می دانیم که نابینا به 
دنیا آمده اســت. ۲1 اّما این را که چگونه بینا شده، و یا چه 
کسی چشمان او را گشوده است، ما نمی دانیم. از خودش 
بپرسید. او بالغ است و خود دربارۀ خویشتن سخن خواهد 
گفت.« ۲۲ ایشــان از آن ســبب چنین گفتند که از یهودیان 
می ترسیدند. زیرا یهودیان پیشتر همداستان شده بودند که 
هر کس اعتراف کند عیسی همان مسیح است، او را از کنیسه 
اخراج کنند. ۲۳ از همین رو بود که والدینش گفتند، »او بالغ 

است؛ از خودش بپرسید.«
۲۴ پس بار دیگر آن مرد را که پیشتر کور بود، فرا خوانده، به 

* ما می دانیم که او مردی گناهکار 
او گفتند: »خدا را تجلیل کن! 

است.« ۲5 پاسخ داد: »گناهکار بودنش را نمی دانم. تنها یک چیز 
می دانم، و آن اینکه کور بودم، و اکنون بینا گشته ام.« ۲6 پرسیدند: 
»با تو چه کرد؟ چگونه چشمانت را گشود؟« ۲7 پاسخ داد: »من 
که به شما گفتم، اّما شــما گوش نمی دهید؛ چرا می خواهید 
دوباره بشنوید؟ مگر شما نیز می خواهید شاگرد او شوید؟« 
۲8 ایشان دشنامش داده، گفتند: »تو خود شاگرد اویی! ما شاگرد 
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موساییم. ۲9 ما می دانیم خدا با موسی سخن گفته است. اّما این 
شخص، نمی دانیم از کجاست.« ۳۰ آن مرد در پاسخ ایشان گفت: 
»شگفتا! با اینکه چشمان مرا گشوده، نمی دانید از کجاست. 
۳1 ولی ما می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، اّما 

اگر کسی خداترس باشد و ارادۀ او را به جا آورد، خدا دعای 
او را می شنود. ۳۲ از آغاز جهان تا کنون شنیده نشده که کسی 
چشــمان کوری مادرزاد را گشوده باشــد. ۳۳ اگر این مرد از 
جانب خدا نبود، کاری از وی برنمی آمد.« ۳۴ ایشان در پاسخ 
او گفتند: »تو سراپا در گناه زاده شده ای. حال، به ما هم درس 

می دهی؟« پس او را اخراج کردند.
۳5 چون عیسی شنید که آن مرد را اخراج کرده اند، او را یافت 

و از وی پرسید: »آیا به پسر انسان ایمان داری؟« ۳6 پاسخ داد: 
»سرورم، بگو کیست تا به او ایمان آورم.« ۳7 عیسی به وی گفت: 
»تو او را دیده ای! همان است که اکنون با تو سخن می گوید.« 
۳8 گفت: »سرورم، ایمان دارم.« و در برابرش روی بر زمین نهاد.

۳9 عیســی گفت: »من برای داوری به این جهان آمده ام، تا 

کوران بینا و بینایان کور شوند.« ۴۰ بعضی از َفریسیان که نزد 
او بودند، چون این را شنیدند، پرسیدند: »آیا ما نیز کوریم؟« 
۴1 عیسی به ایشان گفت: »اگر کور بودید گناهی نمی داشتید؛ اّما 

حال که ادعا می کنید بینایید، گناهکار باقی می مانید.

شبان نیکو

 »آمیــن، آمین، به شــما می گویم، آن کــه از در به آغل 10 
گوسفندان داخل نشود، بلکه از راهی دیگر باال رود، دزد 
و راهزن اســت. ۲ اّما آن که از در به درون آید، شبان گوسفندان 
اســت. ۳ دربان، در بر او می گشاید و گوســفندان به صدای او 
گوش فرا می دهند؛ او گوسفندان خویش را به نام می خواند، و 
آنها را بیرون می برد. ۴ چون همۀ گوسفندان خود را بیرون َبَرد، 
پیشاپیش آنها گام برمی دارد و گوسفندان از پی او می روند، زیرا 
صدایش را می شناسند. 5 اّما هرگز از پی بیگانه نمی روند، بلکه از 

او می گریزند، زیرا صدای بیگانگان را نمی شناسند.«
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6 عیسی این تمثیل را برایشان بیان کرد، اّما آنان درنیافتند 

بدیشان چه می گوید.
7 پس بار دیگر بدیشان گفت: »آمین، آمین، به شما می گویم، 

من برای گوسفندان، ‘در’ هستم؛ 8 آنان که پیش از من آمدند، 
همگی دزد و راهزنند، اّما گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند. 
9 من ‘در’ هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد 

یافت، و آزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد رفت 
و چــراگاه خواهد یافت. 1۰ دزد نمی آید جز برای دزدیدن 
و کشــتن و نابود کردن؛ من آمده ام تا ایشان حیات داشته 

باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند.
11 »من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه 

گوسفندان می نهد. 1۲ مزدور، چون شبان نیست و گوسفندان 
از آِن او نیســتند، هر گاه بیند گرگ می آید، گوسفندان را 
واگذاشــته می گریزد و گرگ بر آنها حمله می برد و آنها را 
می پراَکنَد. 1۳ مزدور می گریزد، چرا که مزدوری بیش نیست 
و به گوســفندان نمی اندیشد. 1۴ من شبان نیکو هستم. من 
گوسفندان خود را می شناسم و گوسفندان من مرا می شناسند، 
15 همان گونه که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم. 

من جان خود را در راه گوســفندان می نهم. 16 گوسفندانی 
دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند. آنها را نیز باید بیاورم 
و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد. آنگاه یک گله 
خواهند شد با یک شبان. 17 پدر، مرا از این رو دوست می دارد 
که من جان خود را می نهم تا آن را بازســتانم. 18 هیچ کس 
آن را از من نمی گیرد، بلکه من به میل خود آن را می دهم. 
اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را بازســتانم. این 

حکم را از پدر خود یافته ام.«
19 به سبب این سخنان، دیگر بار میان یهودیان اختالف 

افتاد. ۲۰ بسیاری از ایشان گفتند: »او دیوزده و دیوانه است؛ 
چرا به او گوش می دهید؟« ۲1 اّما دیگران گفتند: »اینها سخنان 
یک دیوزده نیســت. آیا دیو می تواند چشــمان کوران را 

بگشاید؟«
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 10 :22 در عبری: “َحنوکا”، که نام عیدی بود که به یادبود وقف معبد توسط 
یهودای َمکابی )در سال 165 قبل از میالد( برگزار می شد.

 10 :29 یا: »آنچه پدر به من بخشیده از همه بزرگتر است«.

سخنان عیسی در عید وقف
* در اورشــلیم فرا رسیده بود. 

۲۲ زمان برگزاری عید وقف 

زمســتان بود ۲۳ و عیســی در محوطۀ معبد، در ایوان سلیمان 
راه می رفــت. ۲۴ یهودیان بر او گرد آمدنــد و گفتند: »تا به ِکی 
می خواهی ما را در تردید نگاه داری؟ اگر مسیح هستی، آشکارا 
به ما بگو.« ۲5 عیسی پاسخ داد: »به شما گفتم، اّما باور نمی کنید. 
کارهایی که من به نام پدر خود می کنم، بر من شهادت می دهند. 
۲6 اّما شــما ایمان نمی آورید، زیرا از گوســفندان من نیستید. 

۲7 گوســفندان من به صدای من گوش فرا می دهند؛ من آنها را 

می شناسم و آنها از پی من می آیند. ۲8 من به آنها حیات جاویدان 
می بخشم، و به یقین هرگز هالک نخواهند شد. کسی آنها را از 
دست من نخواهد ربود. ۲9 پدر من که آنها را به من بخشیده از 
* و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر 

همه بزرگتر است، 
من بُرباید. ۳۰ من و پدر یکی هستیم.«

۳1 آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند. 

۳۲ عیسی به ایشان گفت: »کارهای نیِک بسیار از جانب پدر 

خود به شما نمایانده ام. به سبب کدامین یک از آنها می خواهید 
سنگسارم کنید؟« ۳۳ پاسخ دادند: »به سبب کار نیک سنگسارت 
نمی کنیم، بلکه از آن رو که کفر می گویی، زیرا انسانی و خود 
را خدا می خوانی.« ۳۴ عیسی به آنها پاسخ داد: »مگر در تورات 
شما نیامده است که “گفتم، شما خدایانید”؟ ۳5 اگر آنان که کالم 
خدا به ایشان رسید، ‘خدایان’ خوانده شده اند - و هیچ بخش 
از کتب مقّدس از اعتبار ساقط نمی شود - ۳6 چگونه می توانید 
به کسی که پدر وقف کرده و به جهان فرستاده است، بگویید 
“کفر می گویی،” تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم؟ ۳7 اگر 
کارهای پدرم را به جا نمی آورم، کالمم را باور نکنید. ۳8 اّما اگر 
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 10 :38 یا: »همواره این شناخت را داشته باشید«.
 11 :10 به طور تحت اللفظی: »زیرا نور در او نیست«.

به جا می آورم، حتی اگر کالمم را باور نمی کنید، دسِت کم به 
* که پدر در 

آن کارها ایمان آورید تا بدانید و باور داشته باشید 
من است و من در پدر.« ۳9 آنگاه دیگر بار خواستند گرفتارش 

کنند، اّما از دست ایشان به در شد.
۴۰ سپس باز به آن ســوی رود اردن رفت، آنجا که یحیی 

پیشتر تعمید می داد، و در آنجا ماند. ۴1 بسیاری نزدش آمدند. 
ایشان می گفتند: »هرچند یحیی هیچ معجزه نکرد، اّما هرآنچه 
دربارۀ این شخص گفت، راست بود.« ۴۲ پس بسیاری در آنجا 

به او ایمان آوردند.

بیماری و مرگ ایلعاَزر

 مردی ایلعاَزر نام بیمار بــود. او از مردمان بِیت َعنْیا، 11 
دهکدۀ مریم و خواهرش مارتا بود. ۲ مریم همان زنی 
بود که خداوند را با عطر تدهین کرد و با گیسوانش پاهای او 
را خشک نمود. اینک برادرش ایلعاَزر بیمار شده بود. ۳ پس 
خواهراِن ایلعاَزر برای عیسی پیغام فرستاده، گفتند: »سرور ما، 
دوست عزیزت بیمار است.« ۴ عیسی چون این خبر را شنید، 
گفت: »این بیماری به مرگ ختم نمی شود، بلکه برای تجلیل 
خداست، تا پسر خدا به واسطۀ آن جالل یابد.« 5 عیسی، مارتا 
و خواهرش و ایلعاَزر را دوست می داشت. 6 پس چون شنید 

که ایلعاَزر بیمار است، دو روز دیگر در جایی که بود، ماند.
7 سپس به شاگردان خود گفت: »بیایید باز به یهودیه برویم.« 

8 شــاگردانش گفتند: »اســتاد، دیری نمی گــذرد که یهودیان 

می خواستند سنگســارت کنند، و تو باز می خواهی بدان جا 
بروی؟« 9 عیسی پاسخ داد: »مگر روز، دوازده ساعت نیست؟ 
آن که در روز راه رود، نمی لغزد، زیرا نور این جهان را می بیند. 
 *

1۰ اّما آن که در شب راه رود، خواهد لغزید، زیرا نوری ندارد.« 

11 پس از این سخنان بدانها گفت: »دوست ما ایلعاَزر خفته است، 
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 11 :18 در یونانی: پانزده “ْستادیا” که تقریبًا معادل ۳ کیلومتر است.

اّما می روم تا بیدارش کنم.« 1۲ پس شاگردان به او گفتند: »سرور 
ما، اگر خفته است، بهبود خواهد یافت.« 1۳ اّما عیسی از مرگ او 
سخن می گفت، حال آنکه شاگردان گمان می کردند به خواب 
او اشاره می کند. 1۴ آنگاه عیسی آشکارا به آنان گفت: »ایلعاَزر 
مرده است. 15 و به خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم، تا ایمان 
آورید. اّما اکنون نزد او برویم.« 16 پس توما، که به دوقلو ملّقب 
بود، به شاگردان دیگر گفت: »بیایید ما نیز برویم تا با او بمیریم.«

عیسی، قیامت و حیات
17 چون عیســی بدان جا رسید، دریافت چهار روز است که 

* با اورشلیم 
ایلعاَزر را در قبر نهاده اند. 18 بِیت َعنْیا پانزده پرتاِب تیر 

فاصله داشت. 19 یهودیاِن بسیار نزد مریم و مارتا آمده بودند تا 
آنان را در مرگ برادرشان تسلی دهند. ۲۰ پس چون مارتا شنید 
که عیسی بدان جا می آید به استقبالش رفت، اّما مریم در خانه 
ماند. ۲1 مارتا به عیسی گفت: »سرورم، اگر اینجا بودی برادرم 
نمی مرد. ۲۲ اّما می دانم که هم اکنون نیز هر چه از خدا بخواهی، 
به تو خواهد داد.« ۲۳ عیســی به او گفت: »برادرت بر خواهد 
خاســت.« ۲۴ مارتا به او گفت: »می دانــم که در روز قیامت بر 
خواهد خاست.« ۲5 عیسی گفت: »قیامت و حیات َمنَم. آن که 
به من ایمان آَوَرد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. ۲6 و هر که 
زنده است و به من ایمان دارد، به یقین تا به ابد نخواهد مرد؛ آیا 
این را باور می کنی؟« ۲7 مارتا گفت: »آری، ســرورم، من ایمان 
آورده ام که تویی مسیح، پسر خدا، همان که باید به جهان می آمد.«

۲8 این را گفت و رفت و خواهر خود مریم را فرا خوانده، در 

خلوت به او گفت: »استاد اینجاست و تو را می خواند.« ۲9 مریم 
چون این را شنید، بی درنگ برخاست و نزد او شتافت. ۳۰ عیسی 
هنوز وارد دهکده نشــده بود، بلکه همان جــا بود که مارتا به 
دیدارش رفته بود. ۳1 یهودیانی که با مریم در خانه بودند و او را 
تسلی می دادند، چون دیدند مریم با شتاب برخاست و بیرون 
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رفت، از پی او روانه شدند. گمان می کردند بر سر قبر می رود تا 
در آنجا زاری کند. ۳۲ چون مریم به آنجا که عیسی بود رسید و او 
را دید، به پاهای او افتاد و گفت: »سرورم، اگر اینجا بودی برادرم 
نمی مرد.« ۳۳ چون عیسی زاری مریم و یهودیاِن همراه او را دید، 
در روح برآشفت و سخت منقلب گشت. ۳۴ پرسید: »او را کجا 
گذاشته اید؟« گفتند: »سرور ما، بیا و ببین.« ۳5 اشک از چشمان 
عیسی سرازیر شد. ۳6 پس یهودیان گفتند: »بنگرید چقدر او را 
دوست می داشت!« ۳7 اّما بعضی گفتند: »آیا کسی که چشمان 
آن مرِد کور را گشود، نمی توانست مانع از مرگ ایلعاَزر شود؟«

زنده شدن ایلعاَزر
۳8 سپس عیسی، باز در حالی که برآشفته بود، بر سر قبر آمد. 

قبر، غاری بود که بر دهانه اش سنگی نهاده بودند. ۳9 فرمود: 
»سنگ را بردارید.« مارتا خواهِر متوفا گفت: »سرورم، اکنون 
دیگر بوی ناخوش می دهد، زیرا چهار روز گذشــته است.« 
۴۰ عیســی به او گفت: »مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری، 

جالل خدا را خواهی دید؟« ۴1 پس سنگ را برداشتند. آنگاه 
عیسی به باال نگریست و گفت: »پدر، تو را شکر می گویم که 
مرا شنیدی. ۴۲ من می دانستم که همیشه مرا می شنوی. اّما این 
را به خاطر کسانی گفتم که در اینجا حاضرند، تا ایمان آورند 
که تو مرا فرســتاده ای.« ۴۳ این را گفت و سپس به بانگ بلند 
ندا در داد: »ایلعاَزر، بیرون بیا!« ۴۴ پس آن مرده، دست و پا در 
کفن بسته و دستمالی گِرد صورت پیچیده، بیرون آمد. عیسی 

به ایشان گفت: »او را باز کنید و بگذارید برود.«

توطئۀ قتل عیسی
۴5 پس بسیاری از یهودیان که به دیدار مریم آمده و کار عیسی 

را دیده بودند، به او ایمان آوردند. ۴6 اّما برخی نزد َفریسیان 
رفتند و آنها را از آنچه عیسی کرده بود، آگاه ساختند. ۴7 پس 
سراِن کاهنان و َفریسیان به مشورت نشسته، گفتند: »چه کنیم؟ 
آیاِت بسیار از این مرد به ظهور می رسد. ۴8 اگر بگذاریم همچنان 
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 12 :3 واژۀ یونانی “لیترا” تقریبًا معادل نیم لیتر بود.

پیش رود، همه به او ایمان خواهند آورد، و رومیان آمده، این 
مکان و این قوم را از دست ما خواهند ستاند.« ۴9 اّما یکی از 
آنها، قیافا نام، که در آن سال کاهن اعظم بود، به دیگران گفت: 
»شما هیچ نمی دانید 5۰ و نمی اندیشید که صالحتان در این است 
که یک تن برای قوم بمیرد، تا آنکه همۀ قوم نابود شوند.« 51 اّما 
این سخن از خودش نبود، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم 
بود، چنین نبّوت کرد که عیسی برای قوم خواهد مرد، 5۲ و نه 
تنها برای قوم، بلکه برای گرد آوردن و یگانه ساختن فرزندان 
 خدا که پراکنده انــد. 5۳ پس، از همــان روز توطئۀ قتل او را 

چیدند.
5۴ از این رو عیسی دیگر آشکارا در میان یهودیان رفت و 

آمد نمی کرد، بلکه به شهری به نام اِفرایِم در ناحیه ای نزدیک 
به بیابان رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند.

55 چون عید پَِسخ یهود نزدیک شد، گروهی بسیار از نواحی 

مختلف به اورشلیم رفتند تا آیین تطهیِر قبل از پَِسخ را به جا 
آورند. 56 آنها در جستجوی عیسی بودند و در همان حال که 
در صحن معبد ایستاده بودند، به یکدیگر می گفتند: »چه گمان 
می برید؟ آیا هیچ به عید نخواهد آمد؟« 57 اّما ســران کاهنان 
و َفریسیان دســتور داده بودند که هر گاه کسی بداند عیسی 

کجاست، خبر دهد تا گرفتارش سازند.

تدهین عیسی

 12 

 شش روز پیش از عید پَِسخ، عیسی به بِیت َعنْیا، محل 
زندگی ایلعاَزر آمد، همان که عیسی او را از مردگان 
برخیزانیده بــود. ۲ در آنجا برای تجلیل او شــام دادند. مارتا 
پذیرایی می کرد و ایلعاَزر از جمله کسانی بود که با عیسی بر 
سفره نشسته بود. ۳ در آن هنگام، مریم عطری گرانبها از سنبل 
* بود برگرفت و پاهای عیســی 

خالص را که حدود یک لیترا 
را با آن عطرآگین کرد و با گیســوانش خشک نمود، چنانکه 
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 12 :5 “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده.
 12 :6 در اصل یونانی: “مسئول نگهداری از کیسۀ پول”؛ همچنین در 1۳ :۲9.

 12 :13 واژۀ “هوشــیعانا” در عبری به معنی »نجات بده« است. از این 
واژه برای ابراز حمد و تمجید استفاده می کردند؛ مزمور 118 :۲5 و ۲6.

 12 :15 به مردم اورشلیم اشاره دارد.

خانه از رایحۀ عطر آکنده شد. ۴ اّما یهودای َاسَخریوطی، یکی 
از شاگردان عیسی، که بعدها او را تسلیم دشمن کرد، گفت: 
* فروخته نشد، تا بهایش به فقرا 

5 »چرا این عطر به سیصد دینار 

داده شــود؟« 6 او این را نه از سر دلسوزی برای فقرا، بلکه از 
* بود و از 

آن رو می گفت که دزد بود؛ او مسئول دخل و خرج 
پولی که نزدش گذاشته می شد، می دزدید. 7 پس عیسی گفت: 
»او را به حال خود بگذارید! زیرا این عطر را برای روز دفن 
من نگاه داشــته بود. 8 فقیران را همیشه با خود دارید، اّما مرا 

همیشه ندارید.«
9 گروهی بی شمار از یهودیان، چون شنیدند عیسی آنجاست، 

آمدند تا نه تنها عیســی، بلکه ایلعاَزر را نیز که زنده کرده بود، 
ببینند. 1۰ پس، سران کاهنان بر آن شدند ایلعاَزر را نیز بکشند، 
11 زیرا سبب شده بود بسیاری از یهودیان از ایشان رویگردان 

شده، به عیسی ایمان آورند.

ورود شاهانۀ عیسی به اورشلیم
1۲ بامدادان، جمعیتی کثیر که برای عید آمده بودند، چون 

شنیدند عیسی به اورشلیم می آید، 1۳ شاخه های نخل در دست 
به پیشباز او رفتند. آنان فریادکنان می گفتند:

*
»هوشیعانا! 

مبارک است آن که
به نام خداوند می آید،

مبارک است پادشاه اسرائیل!«
1۴ آنگاه عیســی کره االغی یافت و بر آن سوار شد؛ چنانکه 

نوشته شده است:
*

»مترس! ای دختر َصهیون،   15  
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هان پادشاه تو می آید،
سوار بر کره االغی!«

16 شاگردان او نخست این چیزها را درنیافتند، اّما چون عیسی 

جالل یافت، به یاد آوردند که اینها همه دربارۀ او نوشته شده 
بود و همان گونه نیز با او به عمل آورده بودند.

17 آن جماعت که به هنــگام فرا خواندن ایلعاَزر از قبر و 

برخیزانیدنش از مردگان با عیسی بودند، همچنان بر این واقعه 
شهادت می دادند. 18 بســیاری از مردم نیز به همین سبب به 
پیشباز او رفتند، زیرا شنیده بودند چنین آیتی از او به ظهور 
رسیده است. 19 پس َفریســیان به یکدیگر گفتند: »ببینید که 
راه به جایی نمی برید؛ بنگرید که همۀ دنیا از پی او رفته اند.«

یونانیان در پی مالقات با عیسی
۲۰ در میان کســانی که برای عبــادت در عید آمده بودند، 

شماری یونانی بودند. ۲1 آنها نزد فیلیُپس، که اهل بِیت ِصْیدای 
جلیل بود، آمدند و به او گفتند: »َسرَورا، می خواهیم عیسی را 
ببینیم.« ۲۲ فیلیُپس آمد و به آندریاس گفت، و آنها هر دو رفتند 
و به عیسی گفتند. ۲۳ عیسی به آنان گفت: »ساعِت جالل یافتن 
پسر انسان فرا رسیده است. ۲۴ آمین، آمین، به شما می گویم، اگر 
دانۀ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها می ماند؛ اّما اگر بمیرد 
باِر بسیار می آورد. ۲5 کسی که جان خود را دوست بدارد، آن 
را از دست خواهد داد. اّما کسی که در این جهان از جان خود 
نفرت داشته باشد، آن را تا حیات جاویدان حفظ خواهد کرد. 
۲6 آن کــه بخواهد مرا خدمت کند، باید از من پیروی کند؛ و 

جایی که من باشــم، خادم من نیز خواهد بود. کسی که مرا 
خدمت کند، پدرم او را سرافراز خواهد کرد.

عیسی از مرگ خود سخن می گوید
۲7 »اکنون جان من مضطرب اســت. چه بگویم؟ آیا بگویم، 

“پدر! مرا از این ساعت رهایی ده”؟ اّما برای همین منظور به 
این ساعت رسیده ام. ۲8 پدر، نام خود را جالل ده!« آنگاه ندایی 
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از آسمان در رسید که: »جالل داده ام و باز جالل خواهم داد.« 
۲9 پس مردمی که آنجا بودند و این را شنیدند، گفتند: »رعد بود.« 

دیگران گفتند: »فرشته ای با او ســخن گفت.« ۳۰ عیسی گفت: 
»این ندا برای شــما بود، نه برای من. ۳1 اکنون زمان داوری بر 
این دنیاست؛ اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می شود. ۳۲ و 
من چون از زمین برافراشته شوم، همه را به سوی خود خواهم 
کشید.« ۳۳ او با این ســخن، به چگونگی مرگی اشاره می کرد 
که انتظارش را می کشید. ۳۴ مردم گفتند: »بنا بر آنچه از تورات 
شنیده ایم، مســیح تا ابد باقی خواهد ماند، پس چگونه است 
که می گویی پسر انسان باید برافراشــته شود؟ این پسر انسان 
کیست؟« ۳5 عیسی به ایشان گفت: »تا اندک زمانی دیگر، نور با 
شماست. پس تا زمانی که هنوز نور را دارید، راه بروید، مبادا 
تاریکی شما را فرو گیرد. آن که در تاریکی راه می رود، نمی داند 
کجا می رود. ۳6 تا زمانی که نور را دارید، به نور ایمان آورید تا 

فرزندان نور گردید.«
چون این سخنان را گفت، از آنجا رفت و خود را از ایشان 

پنهان کرد.

بی ایمانی مردم
۳7 با اینکه عیسی آیاتی چنین بسیار در برابر چشمان آنان به 

ظهور رسانیده بود، به او ایمان نیاوردند. ۳8 بدین سان سخنان 
اِشعیای نبی به حقیقت پیوست که گفته بود:

»چه کسی، ای خداوند، پیام ما را باور کرده،
و بازوی خداوند بر ِکه مکشوف گشته است؟«

۳9 همان گونه که اِشــعیای نبی خود در جایی دیگر بیان کرده 

است، آنان نتوانستند ایمان آورند، زیرا:
»او چشمان ایشان را کور،  ۴۰  

و دلهایشان را سخت کرده است،
تا با چشمان خود نبینند،

و با دلهای خود درنیابند،
و بازگشت نکنند تا شفایشان بخشم.«
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 13 :1 یا: »تا به آخر محبت کرد«.

۴1 اِشعیا از آن رو این را بیان کرد که جالل او را دید و دربارۀ 

او سخن گفت.
۴۲ با این همه، حتی بسیاری از بزرگان قوم نیز به عیسی ایمان 

آوردند، اّما از ترس َفریسیان، ایمان خود را اقرار نمی کردند، 
مبادا از کنیسه اخراجشان کنند. ۴۳ زیرا تحسین مردم را بیش 

از تحسین خدا دوست می داشتند.
۴۴ آنگاه عیسی ندا در داد و گفت: »هر که به من ایمان آَوَرد، 

نه به من، بلکه به فرستندۀ من ایمان آورده است. ۴5 هر که مرا 
دید، فرستندۀ مرا دیده است. ۴6 من چون نوری به جهان آمده ام 
تا هر که به من ایمان آَوَرد، در تاریکی نماند. ۴7 اگر کســی 
سخنان مرا بشــنود، اّما از آن اطاعت نکند، من بر او داوری 
نمی کنم؛ زیرا نیامده ام تا بر جهانیان داوری کنم، بلکه آمده ام 
تا آنها را نجات بخشم. ۴8 برای کسی که مرا رد کند و سخنانم 
را نپذیرد، داورْی دیگر هست؛ همان سخنانی که گفتم در روز 
بازپسین او را محکوم خواهد کرد. ۴9 زیرا من از جانب خود 
سخن نگفته ام، بلکه پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که 
چه بگویم و از چه سخن برانم. 5۰ و من می دانم که فرمان او 
حیات جاویدان است. پس آنچه من می گویم درست همان 

چیزی است که پدر گفته است تا بگویم.«

شستن پاهای شاگردان

 13 

 پیش از عید پَِســخ، عیسی آگاه از اینکه ساعت او 
رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسان 
خود را که در این جهان دوســت می داشت، تا به حد کمال 

*
محبت کرد. 

۲ هنگام شام بود. ابلیس پیشتر در دل یهودای اَسَخریوطی، پسر 

َشمعون، نهاده بود که عیسی را تســلیم دشمن کند. ۳ عیسی که 
می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا 
آمده و به نزد او می رود، ۴ از شام برخاست و ردا از تن به در آورد 
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 13 :18 به طور تحت اللفظی: »همســفره ام پاشنۀ خود را بر ضد من بلند 
کرده است«.

و حوله ای برگرفته، به کمر بست. 5 سپس آب در لگنی ریخت 
و شروع کرد به شستن پاهای شــاگردان و خشک کردن آنها با 
حوله ای که به کمر داشت. 6 چون به َشمعون پطرس رسید، او وی 
را گفت: »سرور من، آیا تو می خواهی پای مرا بشویی؟« 7 عیسی 
پاسخ داد: »اکنون از درک آنچه می کنم ناتوانی، اّما بعد خواهی 
فهمید.« 8 پطرس به او گفت: »پاهای مرا هرگز نخواهی شست!« 
عیسی پاسخ داد: »تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت.« 
9 پس َشمعون پطرس گفت: »سرور من، نه تنها پاهایم، بلکه دستها 

و سرم را نیز بشوی!« 1۰ عیسی پاسخ داد: »آن که استحمام کرده، 
سراپا پاکیزه است و به شســتن نیاز ندارد، مگر پاهایش. باری، 
شما پاکید، اّما نه همه.« 11 زیرا می دانست چه کسی او را تسلیم 
دشمن خواهد کرد، و از همین رو گفت: »همۀ شما پاک نیستید.«

1۲ پس از آنکه عیسی پاهای ایشان را شست، ردا بر تن کرد 

و باز بر سفرۀ شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید: »آیا دریافتید 
آنچه برایتان کردم؟ 1۳ شــما مرا استاد و سرورتان می خوانید 
و درست هم می گویید، زیرا چنین هستم. 1۴ پس اگر من که 
سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای 
یکدیگر را بشــویید. 15 من با این کار، سرمشقی به شما دادم 
تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردم. 16 آمین، 
آمین، به شما می گویم، نه غالم از ارباب خود بزرگتر است، نه 
فرستاده از فرستندۀ خود. 17 اکنون که اینها را می دانید، خوشا 

به حالتان اگر بدانها عمل کنید.

پیشگویی خیانت یهودا
18 »آنچه می گویم دربارۀ همۀ شــما نیست. من آنان را که 

برگزیده ام، می شناسم. اّما این گفتۀ کتب مقّدس باید به حقیقت 
پیوندد که “آن که نان مرا می خوَرد، با من به دشمنی برخاسته 
* 19 پس اکنون پیش از وقوع، به شما می گویم تا هنگامی 

است.”  
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که واقع شد، ایمان آورید که من هستم. ۲۰ آمین، آمین، به شما 
می گویم، هر که فرستادۀ مرا بپذیرد، مرا پذیرفته، و هر که مرا 

پذیرفت، فرستندۀ مرا پذیرفته است.«
۲1 عیسی پس از آنکه این را گفت، در روح مضطرب شد 

و آشکارا اعالم داشت: »آمین، آمین، به شما می گویم، یکی 
از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.« ۲۲ شاگردان به یکدیگر 
نگریسته، در شگفت بودند که این را دربارۀ که می گوید. ۲۳ یکی 
از شاگردان، که عیسی دوستش می داشت، نزدیک به سینۀ او 
تکیه زده بود. ۲۴ َشمعون پطرس با اشاره از او خواست تا از 
عیسی بپرسد منظورش کیست. ۲5 پس او کمی به عقب متمایل 
شد و بر سینۀ عیسی تکیه زد و پرسید: »سرور من، او کیست؟« 
۲6 عیسی پاسخ داد: »همان که این تکه نان را پس از فرو بردن 

در کاسه به او می دهم.« آنگاه تکه ای نان در کاسه فرو برد و 
آن را به یهودا پسر َشمعون اَسَخریوطی داد. ۲7 یهودا چون لقمه 
را گرفت، در دم شیطان به درون او رفت. آنگاه عیسی به او 
گفت: »آنچه در پی انجاِم آنی، زودتر به انجام رســان.« ۲8 اّما 
هیچ یک از کسانی که بر سفره نشسته بودند، منظور عیسی را 
درنیافتند. ۲9 بعضی گمان بردند که چون یهودا مسئول دخل 
و خرج است، عیسی به او می گوید که آنچه برای عید الزم 
است بخرد، یا آنکه چیزی به فقرا بدهد. ۳۰ پس از گرفتن لقمه، 

یهودا بی درنگ بیرون رفت. و شب بود.

پیشگویی انکار پطرس
۳1 پس از بیرون رفتن یهودا، عیســی گفت: »اکنون پســر 

انســان جالل یافت و خدا در او جالل یافت. ۳۲ اگر خدا در 
او جالل یافت، پس خدا نیز او را در خود جالل خواهد داد 
و او را بی درنگ جالل خواهــد داد. ۳۳ فرزندان عزیز، اندک 
زمانی دیگر با شــما هستم. مرا خواهید ُجست و همان گونه 
که به یهودیان گفتم، اکنون به شما نیز می گویم که آنجا که من 
می روم، شما نمی توانید آمد. ۳۴ حکمی تازه به شما می دهم، و 
آن این که یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما را 
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 14 :1 یا: »شما به خدا ایمان دارید؛ به من نیز ایمان داشته باشید«.

محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. ۳5 از همین 
 محبت شما به یکدیگر، همه پی خواهند برد که شاگرد من 

هستید.«
۳6 َشمعون پطرس گفت: »سرور من، کجا می روی؟« عیسی 

پاسخ داد: »تو اکنون نمی توانی به جایی که می روم از پی من 
بیایی؛ اّما بعدها از پی ام خواهی آمد.« ۳7 پطرس گفت: »سرورم، 
چرا اکنون نتوانم از پی ات بیایم؟ من جانم را در راه تو خواهم 
نهاد.« ۳8 عیسی گفت: »آیا جانت را در راه من خواهی نهاد؟ 
آمین، آمین، به تو می گویم، پیش از آنکه خروس بانگ زند، 

سه بار مرا انکار خواهی کرد.«

عیسی، تنها راه به سوی پدر

 14 

 »دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ 
* ۲ در خانۀ پدر من منزل 

به من نیز ایمان داشته باشید. 
بسیار است، وگرنه به شما می گفتم. می روم تا مکانی برای شما 
آماده کنم. ۳ و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، 
باز می آیم و شما را نزد خود می برم، تا آنجا که من هستم شما 
نیز باشــید. ۴ جایی که من می روم راهش را می دانید.« 5 توما 
به او گفت: »ما حتی نمی دانیم به کجا می روی، پس چگونه 
می توانیم راه را بدانیم؟« 6 عیسی به او گفت: »من راه و راستی 
و حیات هستم؛ هیچ کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی آید. 
7 اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید؛ اّما پس از این 

او را می شناسید و او را دیده اید.« 8 فیلیُپس به او گفت: »سرور 
ما، پدر را به ما بنما، که همین ما را کافی اســت.« 9 عیســی 
به او گفت: »فیلیُپس، دیری اســت با شما هستم و هنوز مرا 
نشناخته ای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه 
است که می گویی “پدر را به ما بنما”؟ 1۰ آیا باور نداری که من 
در پدرم و پدر در من است؟ سخنانی که من به شما می گویم 
از خودم نیست، بلکه پدری که در من ساکن است، اوست 
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 14 :16 یا “پشتیبان”، “مددکار”، “یاور”.

که کارهای خود را به انجام می رساند. 11 این سخن مرا باور 
کنید که من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه به سبب آن 

کارها این را باور کنید.
1۲ »آمین، آمین، به شما می گویم، آن که به من ایمان داشته 

باشد، او نیز کارهایی را که من می کنم، خواهد کرد، و حتی 
کارهایی بزرگتر از آن خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم. 
1۳ و هرآنچه به نام من درخواست کنید، من آن را انجام خواهم 

داد، تا پدر در پسر جالل یابد. 1۴ اگر چیزی به نام من از من 
بخواهید، آن را انجام خواهم داد.

وعده روح القدس
15 »اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت. 16 و 

* دیگر به شما خواهد 
من از پدر خواهم خواست و او مدافعی 

داد که همیشه با شما باشــد، 17 یعنی روِح راستی که جهان 
نمی تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می بیند و نه می شناسد؛ 
اّما شما او را می شناسید، چرا که نزد شما مسکن می گزیند و 

در شما خواهد بود.
18 »شــما را بی کس نمی گذارم؛ نزد شما می آیم. 19 پس از 

اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اّما شــما خواهید 
دید، و چون من زنده ام، شما نیز خواهید زیست. ۲۰ در آن روز، 
خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در 
شما. ۲1 آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروی می کند، اوست 
که مرا دوست می دارد؛ و آن که مرا دوست می دارد، پدرم او 
را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته، خود 

را بر او ظاهر خواهم ساخت.«
۲۲ یهودا، نه َاســَخریوطی، از او پرسید: »سرور من، چگونه 

اســت که می خواهی خود را بر ما ظاهر کنــی، اّما نه بر این 
جهان؟« ۲۳ عیسی پاسخ داد: »اگر کسی مرا دوست بدارد، کالم 
مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت، 
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 15 :3 واژۀ یونانِی به کار رفته در اینجا، هم ریشه با واژۀ یونانی “َهَرس” 
در آیۀ ۲ است.

و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. ۲۴ آن که 
مرا دوســت نمی دارد، کالم مرا نگاه نخواهد داشت؛ و این 
کالم که می شــنوید از من نیست، بلکه از پدری است که مرا 

فرستاده است.
۲5 »این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم. 

۲6 اّما آن مدافــع، یعنی روح القدس، که پــدر او را به نام من 

می فرستد، او همه چیز را به شــما خواهد آموخت و هرآنچه 
من به شــما گفتم، به یادتان خواهد آورد. ۲7 برای شما آرامش 
به جا می گذارم؛ آرامش خود را به شــما می دهم. آنچه من به 
شما می دهم، نه چنان است که جهان به شما می دهد. دل شما 
مضطرب و هراسان نباشد. ۲8 شــنیدید که به شما گفتم، “من 
می روم، اّما باز نزد شــما می آیم.” اگر مرا دوست می داشتید، 
شادمان می شــدید که نزد پدر می روم، زیرا پدر از من بزرگتر 
است. ۲9 اکنون این را پیش از وقوع به شما گفتم، تا چون واقع 
شــود ایمان آورید. ۳۰ فرصت چندانی باقی نمانده که با شما 
سخن بگویم، زیرا رئیس این جهان می آید. او هیچ قدرتی بر 
من ندارد؛ ۳1 اّما مــن کاری را می کنم که پدر به من فرمان داده 
اســت، تا جهان بداند که پدر را دوســت می دارم. برخیزید، 

برویم.

تاک حقیقی

 15 

 »من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. ۲ هر 
شاخه ای در من که میوه نیاورد، آن را قطع می کند، 
و هر شاخه ای که میوه آورد، آن را َهَرس می کند تا بیشتر میوه 
 *

آورد. ۳ شما هم اکنون به سبب کالمی که به شما گفته ام، پاک 
هســتید. ۴ در من بمانید، و من نیز در شما می مانم. چنانکه 
شاخه نمی تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز 

نمی توانید میوه آورید اگر در من نمانید.
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 15 :8 یا: »و این گونه شاگرد من بشوید«.

5 »من تاک هستم و شما شــاخه های آن. کسی که در من 

می ماند و من در او، میوۀ بسیار می آورد؛ زیرا جدا از من، هیچ 
نمی توانید کرد. 6 اگر کسی در من نماند، همچون شاخه ای است 
که دورش می اندازند و خشک می شود. شاخه های خشکیده 
را گرد می آورند و در آتش افکنده، می سوزانند. 7 اگر در من 
بمانید و کالم من در شما بماند، هرآنچه می خواهید، درخواست 
کنید که برآورده خواهد شد. 8 جالل پدر من در این است که 

*
شما میوۀ بسیار آورید؛ و این گونه شاگرد من خواهید شد. 

9 »همان گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نیز شما را 

دوست داشته ام؛ در محبت من بمانید. 1۰ اگر احکام مرا نگاه 
دارید، در محبت من خواهید ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود 
را نگاه داشــته ام و در محبت او می مانم. 11 این سخنان را به 
شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل شود.

1۲ »حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید، چنانکه 

من شما را محبت کرده ام. 1۳ محبتی بزرگتر از این وجود ندارد 
که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. 1۴ دوستان من 
شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم، انجام دهید. 15 دیگر 
شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی 
ندارد. بلکه شــما را دوست خود می خوانم، زیرا هرآنچه از 
پدر شنیده ام، شما را از آن آگاه ساخته ام. 16 شما نبودید که مرا 
برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید 
و میوه آورید و میوۀ شــما بماند، تا هر چه از پدر به نام من 
درخواست کنید به شما عطا کند. 17 حکم من به شما این است 

که یکدیگر را محبت کنید.

نفرت دنیا از پیروان عیسی
18 »اگر دنیا از شما نفرت دارد، به یاد داشته باشید که پیش از 

شما از من نفرت داشته است. 19 اگر به دنیا تعّلق داشتید، دنیا 
شما را چون کسان خود دوست می داشت. اّما چون به دنیا 
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تعّلق ندارید، بلکه من شما را از دنیا برگزیده ام، دنیا از شما 
نفرت دارد. ۲۰ کالمی را که به شما گفتم، به یاد داشته باشید: 
“بنده از ارباب خود بزرگتر نیست.” اگر مرا آزار رسانیدند، با 
شما نیز چنین خواهند کرد؛ و اگر کالم مرا نگاه داشتند، کالم 
شما را نیز نگاه خواهند داشت. ۲1 اّما این همه را به سبب نام 
من با شما خواهند کرد، زیرا فرستندۀ مرا نمی شناسند. ۲۲ اگر 
نیامده و با ایشان سخن نگفته بودم، گناه نمی داشتند؛ اّما اکنون 
دیگر عذری برای گناهشان ندارند. ۲۳ کسی که از من نفرت 
داشته باشــد، از پدر من نیز نفرت دارد. ۲۴ اگر در میان آنان 
کارهایی نکرده بودم که جز من هیچ کس نکرده است، گناه 
نمی داشتند؛ اّما اکنون، با اینکه آن کارها را دیده اند، هم از من 
و هم از پدرم نفرت دارند. ۲5 این گونه، کالمی که در تورات 
خودشان آمده اســت به حقیقت می پیوندد که: “بی سبب از 

من نفرت داشتند.”
۲6 »اّما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شــما می فرستم 

بیاید، یعنی روِح راســتی که از پدر صادر می شود، او خوْد 
دربارۀ من شهادت خواهد داد، ۲7 و شما نیز شهادت خواهید 

داد، زیرا از آغاز با من بوده اید.

 16 

 »این چیزها را به شــما گفتم تا نلغزید. ۲ شما را از 
کنیسه ها اخراج خواهند کرد و حتی زمانی می رسد 
که هر که شما را بکشــد، می پندارد که خدا را خدمت کرده 
است. ۳ این کارها را خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند، 
نه مرا. ۴ اینها را به شما گفتم تا چون زمان وقوعشان فرا رسد، 
به یاد آورید که شما را آگاه کرده بودم. آنها را در آغاز به شما 

نگفتم، زیرا خود با شما بودم.

کار روح خدا
5 »اکنون نزد فرســتندۀ خود می روم، و هیچ یک نمی پرسید، 

“کجا می روی؟” 6 اّما به سبب شنیدن سخنانم، دل شما آکنده 
از غم شــده اســت. 7 با این حال، من به شما راست می گویم 
که رفتنم به سود شماســت. زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما 
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 16 :8 یا “پارسایی”؛ همچنین در آیۀ 1۰.
 16 :8 یا: »چون او آید، آشکار خواهد کرد که جهان به لحاظ … تقصیرکار 

است«.

نخواهد آمد؛ اّما اگر بروم او را نزد شــما می فرستم. 8 چون او 
 *

آید، جهان را مجاب خواهد کرد که بــه لحاظ گناه و عدالت 
* 9 به لحاظ گناه، زیرا به من ایمان 

و داوری، تقصیرکار اســت. 
نمی آورند. 1۰ به لحاظ عدالت، زیــرا نزد پدر می روم و دیگر 
مرا نخواهید دید. 11 و بــه لحاظ داوری، زیرا رئیس این جهان 

محکوم شده است.
1۲ »بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، اّما اکنون 

یارای شنیدنش را ندارید. 1۳ اّما چون روِح راستی آید، شما 
را به تمامی حقیقــت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب 
خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می شنود بیان خواهد 
کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. 1۴ او 
مرا جالل خواهد داد، زیرا آنچه را از آِن من است گرفته، به 
شما اعالم خواهد کرد. 15 هرآنچه از آِن پدر است، از آِن من 
است. از همین رو گفتم آنچه را از آِن من است گرفته، به شما 

اعالم خواهد کرد.

عیسی شاگردان را تسلی می دهد
16 »پس از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید و پس از اندک 

زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید.« 17 آنگاه بعضی از شاگردان 
او به یکدیگر گفتند: »مقصود او از این سخن چیست که، “پس 
از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید، و پس از اندک زمانی 
دیگر، باز مرا خواهید دید”؟ یا از اینکه می گوید “زیرا نزد پدر 
می روم”؟« 18 پس به یکدیگــر می گفتند: »این ‘اندک زمان’ که 
می گوید، چیست؟ مقصود او را درنمی یابیم؟« 19 اّما عیسی از 
پیش می د انست که می خواهند از او سؤال کنند؛ پس به ایشان 
گفت: »آیا در این باره با هم بحــث می کنید که گفتم، “پس از 
اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید، و پــس از اندک زمانی 
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دیگر، باز مرا خواهید دید”؟ ۲۰ آمین، آمین، به شــما می گویم، 
شما زاری و ماتم خواهید کرد، اّما جهان شادمان خواهد شد؛ 
شما غمگین خواهید بود، اّما غم شــما به شادی بدل خواهد 
شــد. ۲1 زن به هنگام زایمان درد می کشد، از آن رو که ساعت 
او فرا رسیده است؛ اّما چون فرزندش به دنیا آمد، درد خود را 
دیگر به یاد نمی آورد، چرا که شاد است از این که انسانی به دنیا 
آمده است. ۲۲ به همین سان، شما نیز اکنون اندوهگینید؛ اّما باز 
شما را خواهم دید و دل شما شادمان خواهد شد و هیچ کس 
آن شادی را از شما نخواهد گرفت. ۲۳ در آن روز، دیگر چیزی 
از خوِد من نخواهید خواســت. آمین، آمین، به شما می گویم، 
هر چه از پدر به نام من بخواهید، آن را به شــما خواهد داد. 
۲۴ تا کنون به نام من چیزی نخواســته اید؛ بخواهید تا بیابید و 

شادی تان کامل شود.
۲5 »اینها را به تمثیل به شما گفتم؛ اّما زمانی فرا خواهد رسید 

که دیگر این گونه با شما سخن نخواهم گفت، بلکه آشکارا 
دربارۀ پدر به شــما خواهم گفــت. ۲6 در آن روز، به نام من 
درخواست خواهید کرد. و به شما نمی گویم که من از جانب 
شما از پدر خواهم خواست، ۲7 چرا که پدر خوْد شما را دوست 
می دارد، زیرا شما مرا دوست داشته و ایمان آورده اید که از 
نزد خدا آمــده ام. ۲8 من از نزد پدر آمدم و به این جهان وارد 
شدم؛ و حال این جهان را ترک می گویم و نزد پدر می روم.«

۲9 آنگاه شاگردانش گفتند: »اکنون آشکارا سخن می گویی، نه 

به تمثیل. ۳۰ حال دیگــر می دانیم که از همه چیز آگاهی و حتی 
نیاز نداری کسی سؤالش را با تو در میان نهد. از همین رو، ایمان 
داریم که از نزد خدا آمده ای.« ۳1 عیسی به آنها گفت: »آیا اکنون 
واقعًا ایمان دارید؟ ۳۲ اینک زمانی فرا می رســد، و براستی که 
هم اکنون فرا رسیده است، که پراکنده خواهید شد و هر یک به 
خانه و کاشانۀ خود خواهید رفت و مرا تنها خواهید گذاشت؛ اّما 
من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. ۳۳ اینها را به شما گفتم تا در 
من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛ 

اّما دْل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمده ام.«
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 17 :6 در اینجا “نام” حاوی مفهوم شــخصیت خدا و صفات اوســت؛ 
همچنین در آیۀ ۲6.

دعای عیسی برای خود

 17 

 پس از این ســخنان، عیسی به آسمان نگریست و 
گفت: »پدر، ساعت رسیده است. پسرت را جالل 
ده تا پســرت نیز تو را جالل دهد. ۲ زیرا او را بر هر بشری 
قدرت داده ای تا به همۀ آنــان که به او عطا کرده ای، حیات 
جاویدان بخشد. ۳ و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها 
خدای حقیقی، و عیســی مسیح را که فرستاده ای، بشناسند. 
۴ من کاری را که به من سپردی، به کمال رساندم، و این گونه 

تو را بر روی زمین جــالل دادم. 5 پس اکنون ای پدر، تو نیز 
مرا در حضور خویش جالل ده، به همان جاللی که پیش از 

آغاز جهان نزد تو داشتم.

دعای عیسی برای شاگردان
* بر آنان که از جهانیان به من بخشیدی، آشکار 

6 »من نام تو را 

ساختم. از آِن تو بودند و تو ایشان را به من بخشیدی، و کالمت 
را نگاه داشتند. 7 اکنون دریافته اند که هرآنچه به من بخشیده ای، 
براستی از جانب توســت. 8 زیرا کالمی را که به من سپردی، 
بدیشان سپردم، و ایشان آن را پذیرفتند و به یقین دانستند که از 
نزد تو آمده ام، و ایمان آوردند که تو مرا فرستاده ای. 9 درخواست 
من برای آنهاست؛ من نه برای دنیا بلکه برای آنهایی درخواست 
می کنم که تو به من بخشیده ای، زیرا از آِن تو هستند. 1۰ هرآنچه 
از آِن من است، از آِن توســت و هرآنچه از آِن توست، از آِن 
من است؛ و در ایشان جالل یافته ام. 11 بیش از این در جهان 
نمی مانم، اّما آنها هنوز در جهانند؛ من نزد تو می آیم. ای پدِر 
قّدوس، آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیده ای حفظ 
کن، تا یک باشند، چنانکه ما هستیم. 1۲ من آنها را تا زمانی که 
با ایشان بودم، حفظ کردم، و از آنها به قدرت نام تو که به من 
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 17 :17 این واژۀ یونانی به معنی »وقف کردن یا اختصاص دادن کسی یا 
چیزی به امری مقّدس است«؛ همچنین در آیۀ 19.

بخشیده ای، محافظت نمودم. هیچ یک از ایشان هالک نشد، 
جز فرزند هالکت، تا گفتۀ کتب مقّدس به حقیقت پیوندد. 1۳ اّما 
حال نزد تو می آیم، و این سخنان را زمانی می گویم که هنوز 
در جهانم، تا شادی مرا در خود به کمال داشته باشند. 1۴ من 
کالم تو را به ایشان دادم، اّما دنیا از ایشان نفرت داشت، زیرا 
به دنیا تعّلق ندارند، چنانکه من تعّلق ندارم. 15 درخواست من 
این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه می خواهم از آن 
َشرور حفظشان کنی. 16 آنها به این دنیا تعّلق ندارند، چنانکه 
* کالم 

من نیز تعّلق نــدارم. 17 آنان را در حقیقت تقدیس کن؛ 
تو حقیقت است. 18 همان گونه که تو مرا به جهان فرستادی، 
من نیز آنان را به جهان فرستاده ام. 19 من خویشتن را به خاطر 
ایشان تقدیس می کنم، تا ایشان نیز به حقیقت تقدیس شوند.

دعای عیسی برای همۀ پیروانش
۲۰ »درخواست من تنها برای آنها نیست، بلکه همچنین برای 

کسانی است که به واسطۀ پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، 
۲1 تا همه یک باشند، همان گونه که تو ای پدر در من هستی و 

من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد 
که تو مرا فرستاده ای. ۲۲ و من جاللی را که به من بخشیدی، 
بدیشان بخشیدم تا یک گردند، چنانکه ما یک هستیم؛ ۲۳ من 
در آنان و تو در من. چنان کن که آنان نیز کامالً یک گردند تا 
جهان بداند که تو مرا فرستاده ای، و ایشان را همان گونه دوست 
داشتی که مرا دوست داشتی. ۲۴ ای پدر، می خواهم آنها که به 
من بخشیده ای با من باشند، همان جا که من هستم، تا جالل 
مرا بنگرند، جاللی که تو به من بخشیده ای؛ زیرا پیش از آغاز 

جهان مرا دوست می داشتی.
۲5 »ای پــدِر عــادل، دنیا تو را نمی شناســد، اّما من تو را 

می شناسم، و اینها دانسته اند که تو مرا فرستاده ای. ۲6 من نام 
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تو را به آنها شناساندم و خواهم شناساند، تا محبتی که تو به 
من داشته ای، در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشم.«

گرفتار شدن عیسی

 18 

 عیسی پس از ادای این سخنان، با شاگردانش به 
آن سوی درۀ ِقدرون رفت. در آنجا باغی بود، و 
عیسی و شاگردانش به آن درآمدند. ۲ اّما یهودا، تسلیم کنندۀ 
او، از آن محل آگاه بود، زیرا عیســی و شاگردانش بارها در 
آنجا گرد آمده بودند. ۳ پس یهودا گروهی از سربازان و نیز 
مأموراِن ســران کاهنان و َفریسیان را برگرفته، به آنجا آمد. 
ایشــان با چراغ و مشعل و سالح به آنجا رسیدند. ۴ عیسی، 
با آنکه می دانست چه بر وی خواهد گذشت، پیش رفت و 
به ایشــان گفت: »که را می جویید؟« 5 پاسخ دادند: »عیسای 
ناصری را.« گفت: »من هستم.« یهودا، تسلیم کنندۀ او نیز با 
آنها ایستاده بود. 6 چون عیسی گفت، »من هستم،« آنان پس 
رفته بر زمین افتادند. 7 پس دیگر بار از ایشــان پرسید: »که 
را می جویید؟« گفتند: »عیسای ناصری را.« 8 پاسخ داد: »به 
شما گفتم که خودم هستم. پس اگر مرا می خواهید، بگذارید 
اینها بروند.« 9 این را گفت تا آنچه پیشتر گفته بود به حقیقت 
 پیوندد که: »هیچ یک از آنان را که به من بخشیدی، از دست 

ندادم.«
1۰ آنگاه َشمعون پطرس شمشیری را که داشت، برکشید و 

ضربتی بر خادِم کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. نام 
آن خادم مالخوس بود. 11 عیســی به پطرس گفت: »شمشیر 
خویــش در نیام کن! آیا نباید جامــی را که پدر به من داده 

است، بنوشم؟«

 بازجویی از عیسی در برابر
 سران یهود و انکار پطرس

1۲ آنگاه سربازان، همراه با فرماندۀ خویش و مأموران یهودی 

عیسی را گرفتار کردند. آنها دستهای او را بستند 1۳ و نخست 
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 18 :13 َحنّا، پیش از قیافا، کاهن اعظم بود. رومی ها در سال 15 میالدی او 
را از مقام کهانت اعظم برکنار کرده بودند، اما به احتمال زیاد هنوز بسیاری 

از یهودیان او را کاهن اعظم می انگاشتند.
 18 :14 منظور سران یهود است.

 18 :24 یا: »َحنّا او را دست بسته نزد قیافا، کاهن اعظم، فرستاده بود«.

* بردند. او پدرزن قیافــا، کاهن اعظِم آن زمان بود. 
نزد َحنّا 

* توصیه کرد بهتر است یک 
1۴ قیافا همان بود که به یهودیان 

تن در راه قوم بمیرد.
15 َشمعون پطرس و شاگردی دیگر نیز از پی عیسی روانه 

شدند. آن شاگرد از آشنایان کاهن اعظم بود. پس با عیسی به 
حیاط خانۀ کاهن اعظم درآمد. 16 اّما پطرس پشت در ایستاد. 
پس آن شاگرد دیگر که از آشــنایان کاهن اعظم بود، بیرون 
رفت و با زنی که دربان بود، گفتگو کرد و پطرس را به داخل 
برد. 17 آنگاه آن خادمۀ دربان از پطرس پرسید: »آیا تو نیز از 

شاگردان آن مرد نیستی؟« پطرس پاسخ داد: »نیستم.«
18 هوا سرد بود. خادمان و مأموران آتشی با زغال افروخته 

و بر گِرد آن ایستاده بودند و خود را گرم می کردند. پطرس 
نیز با آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد.

19 پس کاهن اعظم از عیسی دربارۀ شاگردان و تعالیمش پرسید. 

۲۰ او پاسخ داد: »من به جهان آشکارا سخن گفته ام و همواره در 

کنیسه و در معبد که محل گرد آمدن همۀ یهودیان است، تعلیم 
داده ام و چیزی در نهان نگفته ام. ۲1 چرا از من می پرسی؟ از آنان 
بپرس که سخنان مرا شنیده اند! آنان نیک می دانند به ایشان چه 
گفته ام.« ۲۲ چون این را گفت، یکی از نگهبانان که آنجا ایســتاده 
بود، بر گونه اش ســیلی زد و گفت: »این گونه بــه کاهن اعظم 
پاسخ می دهی؟« ۲۳ عیسی جواب داد: »اگر خطا گفتم، بر خطایم 
شهادت ده؛ اّما اگر راست گفتم، چرا مرا می زنی؟« ۲۴ آنگاه َحنّا او 

*
را دست بسته نزد قیافا، کاهن اعظم، فرستاد. 

۲5 در همان حال که َشمعون پطرس ایستاده بود و خود را 

گرم می کرد، برخی از او پرسیدند: »آیا تو نیز یکی از شاگردان 
او نیستی؟« او انکار کرد و گفت: »نه! نیستم.« ۲6 یکی از خادمان 
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 18 :31 منظور سران یهود است؛ همچنین در آیۀ ۳6.

کاهن اعظم که از خویشان آن کس بود که پطرس گوشش را 
بریده بود، گفت: »آیا من خوْد تو را با او در آن باغ ندیدم؟« 

۲7 پطرس باز انکار کرد. همان دم خروسی بانگ برآورد.

محاکمۀ عیسی در حضور پیالُتس
۲8 عیسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. سحرگاه بود. آنان 

خود وارد کاخ نشدند تا نجس نشوند و بتوانند پَِسخ را بخورند. 
۲9 پس پیالُتس نزد ایشان بیرون آمد و پرسید: »این مرد را به چه 

جرمی متهم می کنید؟« ۳۰ جواب داده، گفتند: »اگر مجرم نبود، به 
تو تسلیمش نمی کردیم.« ۳1 پیالُتس به ایشان گفت: »شما خود او 
* گفتند: 

را ببرید و بنا بر شریعت خویش محاکمه کنید.« یهودیان 
»ما اجازۀ اعدام کسی را نداریم.« ۳۲ بدین سان گفتۀ عیسی در مورد 

چگونگی مرگی که در انتظارش بود، به حقیقت می پیوست.
۳۳ پس پیالُتس به کاخ بازگشت و عیسی را فرا خوانده، به او 

گفت: »آیا تو پادشاه یهودی؟« ۳۴ عیسی پاسخ داد: »آیا این را تو 
خوْد می گویی، یا دیگران دربارۀ من به تو گفته اند؟« ۳5 پیالُتس 
پاســخ داد: »مگر من یهودی ام؟ قوم خودت و ســران کاهنان، 
تو را به من تســلیم کرده اند؛ چه کرده ای؟« ۳6 عیسی پاسخ داد: 
»پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان 
بود، خادمانم می جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایم. اّما 
پادشاهی من از این جهان نیست.« ۳7 پیالُتس از او پرسید: »پس تو 
پادشاهی؟« عیسی پاسخ داد: »تو خود می گویی که من پادشاهم. 
من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت 
شهادت دهم. پس هر کس که به حقیقت تعّلق دارد، به ندای من 

گوش فرا می دهد.« ۳8 پیالُتس پرسید: »حقیقت چیست؟«
چون این را گفت، باز نــزد یهودیان بیرون رفــت و به آنها 
گفت: »من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم. ۳9 اّما شما را 
رسمی هست که در عید پَِسخ یک زندانی را برایتان آزاد کنم؛ آیا 
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 18 :40 یا “شورشی”.
 19 :4 منظور سران یهود است؛ همچنین در آیات 7 و 1۴ و ۳8.

می خواهید پادشــاه یهود را آزاد کنم؟« ۴۰ آنها در پاسخ فریاد سر 
دادند: »او را نه، بلکه باراباس را آزاد کن!« اّما باراباس راهزن * بود.

حکم مصلوب کردن عیسی

 19 

 آنگاه پیالُتس عیسی را گرفته، دستور داد تازیانه اش 
زنند. ۲ و سربازان تاجی از خار بافته، بر سرش نهادند 
و ردایی ارغوانی بر او پوشاندند، ۳ و نزدش آمده، می گفتند: 

»درود بر تو، ای پادشاه یهود!« و او را سیلی می زدند.
* را گفت: 

۴ سپس پیالُتس دیگر بار بیرون آمد و یهودیان 

»اینک او را نزد شما بیرون می آورم تا بدانید که من هیچ سببی 
برای محکوم کردن او نیافتم.« 5 پس عیسی تاج خار بر سر و 
ردای ارغوانی بر تن بیرون آمد. پیالُتس به آنها گفت: »اینک 
آن انسان!« 6 چون سران کاهنان و نگهبانان معبد او را دیدند، 
فریاد برآورده، گفتند: »بر صلیبش کن! بر صلیبش کن!« پیالُتس 
به ایشان گفت: »شما خوْد او را ببرید و مصلوب کنید، چون 
من سببی برای محکوم کردن او نیافته ام.« 7 یهودیان در پاسخ 
او گفتند: »ما را شریعتی است که بنا بر آن او باید بمیرد، زیرا 

ادعا می کند پسر خداست.«
8 چون پیالُتس این را شنید، هراسانتر شد، 9 و باز به درون 

کاخ بازگشت و از عیسی پرســید: »تو از کجا آمده ای؟« اّما 
عیسی پاسخی به او نداد. 1۰ پس پیالُتس او را گفت: »به من 
هیچ نمی گویی؟ آیا نمی دانی قدرت دارم آزادت کنم و قدرت 
دارم بر صلیبت ِکشــم؟« 11 عیسی گفت: »هیچ قدرت بر من 
نمی داشــتی، اگر از باال به تو داده نشده بود؛ از این رو، گناِه 
آن که مرا به تو تسلیم کرد، بسی بزرگتر است.« 1۲ از آن پس 
پیالُتس کوشــید آزادش کند، اّما یهودیان فریادزنان گفتند: 
»اگر این مرد را آزاد کنی، دوست قیصر نیستی. هر که ادعای 

پادشاهی کند، بر ضد قیصر سخن می گوید.«
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1۳ چون پیالُتس این سخنان را شنید، عیسی را بیرون آورد 

و خود بر مسند داوری نشست، در مکانی که به ‘سنگفرش’ 
معروف بود و به زبان عبرانیان ‘َجّباتا’ خوانده می شــد. 1۴ آن 
روز، روز ‘تهیۀ’ عید پَِســخ و نزدیک ســاعت ششم از روز 
بود. پیالُتس به یهودیان گفت: »اینک پادشــاه شما!« 15 آنها 
فریاد برآوردند: »او را از میان بردار! او را از میان بردار و بر 
صلیبش کن!« پیالُتس گفت: »آیا پادشاهتان را مصلوب کنم؟« 
سران کاهنان پاسخ دادند: »ما را پادشاهی نیست جز قیصر.« 
16 سرانجام پیالُتس عیسی را به آنها سپرد تا بر صلیبش ِکشند.

بر صلیب شدن عیسی
آنگاه عیسی را گرفته، بردند. 17 عیسی صلیب بر دوش بیرون 
رفت، به سوی محلی به نام جمجمه که به زبان عبرانیان ُجلُجتا 
خوانده می شود. 18 آنجا او را بر صلیب کردند. با او دو تن دیگر 
نیز در دو جانبش مصلوب شدند و عیسی در میان قرار داشت. 
19 به فرمان پیالُتس کتیبه ای نوشتند و آن را بر باالی صلیب نصب 

کردند. بر آن نوشته شــده بود: ‘عیسای ناصری، پادشاه یهود’. 
۲۰ بسیاری از یهودیان آن کتیبه را خواندند، زیرا جایی که عیسی بر 

صلیب شد نزدیک شهر بود و آن کتیبه به زبان عبرانیان و التینی 
و یونانی نوشته شده بود. ۲1 پس سراِن کاهناِن یهود به پیالُتس 
گفتند: »منویس ‘پادشاه یهود’، بلکه بنویس این مرد گفته است که 
من پادشاه یهودم.« ۲۲ پیالُتس پاسخ داد: »آنچه نوشتم، نوشتم.«

۲۳ چون سربازان عیسی را به صلیب کشیدند، جامه های او را 

گرفته، به چهار سهم تقسیم کردند و هر یک سهمی برگرفتند. 
و جامۀ زیرین او را نیز ســتاندند. اّما آن جامه درز نداشت، 
بلکه یکپارچه از باال به پایین بافته شده بود. ۲۴ پس به یکدیگر 
گفتند: »این را تکــه نکنیم، بلکه قرعه بیفکنیم تا ببینیم از آِن 
که شود.« بدین سان گفتۀ کتب مقّدس به حقیقت پیوست که:

»جامه هایم را میان خود تقسیم کردند
و بر تن پوش من قرعه افکندند.«

پس سربازان چنین کردند.
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۲5 نزدیک صلیب عیسی، مادر او و خواهِر مادرش، و نیز مریم 

زن ْکلوپاس و مریم َمجَدلّیه ایستاده بودند. ۲6 چون عیسی مادرش 
و آن شاگردی را که دوست می داشت در کنار او ایستاده دید، به 
مادر خود گفت: »بانو، اینک پسرت«. ۲7 سپس به آن شاگرد گفت: 

»اینک مادرت.« از آن ساعت، آن شاگرد، او را به خانۀ خود برد.

مرگ عیسی
۲8 آنگاه عیسی آگاه از اینکه همه چیز به انجام رسیده است، 

برای آنکه کتب مقّدس تحقق یابد، گفت: »تشنه ام.« ۲9 در آنجا 
ظرفی بود پر از شراب ترشیده. پس اسفنجی آغشته به شراب 
بر شاخه ای از زوفا گذاشته، پیش دهان او بردند. ۳۰ چون عیسی 
شراب را چشید، گفت: »به انجام رسید.« سپس سر خم کرد 

و روح خود را تسلیم نمود.
۳1 آن روز، روز ‘تهیه’ بود، و روز بعد، َشّبات بزرگ. از آنجا 

که ســران یهود نمی خواستند اجســاد تا روز بعد بر صلیب 
بماند، از پیالُتس خواستند تا ساق پاهای آن سه تن را بشکنند 
و اجسادشان را از صلیب پایین بیاورند. ۳۲ پس سربازان آمدند 
و ساق پاهای نخستین شــخص و آن دیگر را که با عیسی بر 
صلیب شده بود، شکســتند. ۳۳ اّما چون به عیسی رسیدند و 
دیدند مرده است، ساقهای او را نشکستند. ۳۴ اّما یکی از سربازان 
نیزه ای به پهلوی او فرو برد که در دم خون و آب از آن روان 
شد. ۳5 آن که این را دید، شهادت می دهد تا شما نیز ایمان آورید. 
شهادت او راست است و او می داند که حقیقت را می گوید. 
۳6 اینها واقع شد تا کتب مقّدس به حقیقت پیوندد که: »هیچ یک 

از استخوانهایش شکسته نخواهد شد،« ۳7 و نیز بخشی دیگر از 
کتاب که می گوید: »بر آن که نیزه اش زدند، خواهند نگریست.«

تدفین عیسی
۳8 آنگاه یوســف، اهل راَمه، از پیالُتس اجازه خواست که 

جسد عیسی را برگیرد. یوسف از پیروان عیسی بود، اّما در نهان، 
زیرا از یهودیان بیم داشت. پیالُتس به او اجازه داد. پس آمده، 
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 19 :39 واژۀ یونانی “لیترا” تقریبًا معادل نیم لیتر بود.

جسد عیسی را برگرفت. ۳9 نیقودیموس نیز که پیشتر شبانه نزد 
عیســی رفته بود، آمد و با خود آمیخته ای از ُمر و عود به وزن 
* آورد. ۴۰ پس آنها جسد عیسی را برگرفته، آن را به 

یکصد لیترا 
رسم تدفین یهود با عطریات در کفن پیچیدند. ۴1 آنجا که عیسی 
بر صلیب شد، باغی بود و در آن باغ مقبره ای تازه وجود داشت 
که هنوز مرده ای در آن گذاشته نشده بود. ۴۲ پس چون روز ‘تهیۀ’ 
یهود بود و آن مقبره نیز نزدیک، جسد عیسی را در آن گذاشتند.

مقبرۀ خالی

 در نخستین روز هفته، سحرگاهان، هنگامی که هوا هنوز 20 
تاریک بود، مریم َمجَدلّیه به مقبره آمد و دید که سنگ از 
برابر آن برداشته شده است. ۲ پس دوان دوان نزد َشمعون پطرس 
و آن شاگرد دیگر که عیسی دوســتش می داشت، رفت و به آنان 
گفت: »سرورمان را از مقبره برده اند و نمی دانیم کجا گذاشته اند.« 
۳ پس پطرس همراه با آن شاگرد دیگر بیرون آمده، به سوی مقبره 

روان شدند. ۴ و هر دو با هم می دویدند؛ اّما آن شاگرد دیگر تندتر 
رفته، از پطرس پیش افتاد و نخست به مقبره رسید. 5 پس خم شده، 
نگریست و دید که پارچه های کفن در آنجا هست، اّما درون مقبره 
نرفت. 6 َشمعون پطرس نیز از پی او آمد و درون مقبره رفته، دید 
که پارچه های کفن در آنجا هست، 7 اّما دستمالی که گرد سر عیسی 
بسته بودند نه در کنار پارچه های کفن، بلکه جداگانه تا شده و در 
جایی دیگر گذاشته شده است. 8 پس آن شاگرد دیگر نیز که نخست 
به مقبره رسیده بود، به درون آمد و دید و ایمان آورد. 9 زیرا هنوز 
کتب مقّدس را درک نکرده بودند کــه او باید از مردگان برخیزد. 

1۰ آنگاه آن دو شاگرد به خانۀ خود بازگشتند.

ظاهر شدن عیسی بر مریم َمجَدلّیه
11 و اّما مریم، بیرون، نزدیک مقبره ایستاده بود و می گریست. 

او گریان خم شد تا به درون مقبره بنگرد. 1۲ آنگاه دو فرشته را 
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دید که جامه های سفید بر تن داشــتند و آنجا که پیکر عیسی 
نهاده شده بود، یکی در جای سر و دیگری در جای پاهای او 
نشسته بودند. 1۳ آنها به او گفتند: »ای زن، چرا گریانی؟« او پاسخ 
داد: »سرورم را برده اند و نمی دانم کجا گذاشته اند.« 1۴ چون این 
را گفت، برگشت و عیســی را آنجا ایستاده دید، اّما نشناخت. 
15 عیسی به او گفت: »ای زن، چرا گریانی؟ که را می جویی؟« 

مریم به گمان اینکه باغبان است، گفت: »سرورم، اگر تو او را 
برداشته ای، به من بگو کجا گذاشته ای تا بروم و او را برگیرم.« 
16 عیســی صدا زد: »مریم!« مریم روی به جانب او گرداند و 

به زبان عبرانیان گفت: »َرّبونی!« )یعنی استاد(. 17 عیسی به او 
گفت: »بر من میاویز، زیرا هنوز نزد پدر صعود نکرده ام. بلکه 
نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شــما و 
خدای خود و خدای شما صعود می کنم.« 18 مریم َمجَدلّیه رفت 
و شاگردان را خبر داد که »خداوند را دیده ام!« و آنچه به او گفته 

بود، بدیشان بازگفت.

ظاهر شدن عیسی بر شاگردان
19 شامگاه همان روز، که نخســتین روز هفته بود، آنگاه که 

شــاگردان گرد هم بودند و درها از تــرس یهودیان قفل بود، 
عیسی آمد و در میان ایشان ایســتاد و گفت: »سالم بر شما!« 
۲۰ چون این را گفت، دســتها و پهلوی خود را به آنان نشــان 

داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شــدند. ۲1 عیسی باز به 
آنان گفت: »سالم بر شــما! همان گونه که پدر مرا فرستاد، من 
نیز شــما را می فرســتم.« ۲۲ چون این را گفت، دمید و فرمود: 
»روح القدس را بیابید. ۲۳ اگر گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها 
بخشیده خواهد شد؛ و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، 

نابخشوده خواهد ماند.«

عیسی و توما
۲۴ هنگامی که عیســی آمد، توما، یکی از آن دوازده تن، که 

دوقلو نیز خوانده می شد، با ایشان نبود. ۲5 پس دیگر شاگردان 
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 20 :26 یعنی یکشنبۀ هفتۀ بعد.
 21 :1 “دریاچۀ تیبِریه” همان “دریاچۀ جلیل” است.

به او گفتند: »خداوند را دیده ایم!« اّما او به ایشان گفت: »تا خوْد 
نشاِن میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای 
میخها نگذارم و دست خویش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان 
* شاگردان عیسی باز در 

نخواهم آورد.« ۲6 پس از هشت روز، 
خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیسی 
آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: »سالم بر شما!« ۲7 آنگاه به 
توما گفت: »انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین، و 
دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان 
مباش، بلکه ایمان داشته باش.« ۲8 توما به او گفت: »خداوند من 
و خدای من!« ۲9 عیسی گفت: »آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ 

خوشا به حال آنان که نادیده، ایمان آورند.«

هدف این کتاب
۳۰ عیسی آیات بســیاِر دیگر در حضور شاگردان به ظهور 

رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. ۳1 اّما اینها نوشته 
شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و 

تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید.

ظاهر شدن عیسی بر هفت تن از شاگردان

 پس از این وقایع، عیســی بار دیگــر خود را در 21 
* بر شــاگردان نمایان ساخت. 

کنار دریاچۀ تیبِریه 
او این چنین نمایان گشــت: ۲ روزی َشمعون پطرس، تومای 
معروف به دوقلو، َنَتنائیل از مردمان قانای جلیل، پسران ِزبِدی 
و دو شاگرد دیگر با هم بودند. ۳ َشمعون پطرس به آنها گفت: 
»من به صید ماهی می روم.« آنها گفتند: »ما نیز با تو می آییم.« 
پس بیرون رفته، ســوار قایق شــدند. اّما در آن شب چیزی 
صید نکردند. ۴ سحرگاهان، عیســی در کنار ساحل ایستاد؛ 
اّما شاگردان درنیافتند که عیسی است. 5 او به آنها گفت: »ای 
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 21 :8 در یونانی: “پِیکوس”. یک پِیکوس تقریبًا معادل ۴5 سانتی متر است.

فرزندان، چیزی برای خوردن ندارید؟« پاســخ دادند: »نه!« 
6 گفت: »تور را به جانب راســت قایق بیندازید که خواهید 

یافت.« ایشــان چنین کردند و از فراوانی ماهی قادر نبودند 
تور را به درون قایق بکشــند. 7 شاگردی که عیسی دوستش 
می داشت، به پطرس گفت: »خداوند است!« َشمعون پطرس 
چون شنید که خداوند است، در دم جامۀ خود را گرد خویش 
پیچید - زیرا آن را از تن به در آورده بود - و خود را به دریا 
افکند. 8 اّما دیگر شاگردان با قایق آمدند، در حالی که توِر پر 
از ماهی را با خود می کشیدند، زیرا فاصلۀ آنها با ساحل فقط 

* بود.
دویست ِذراع 

9 چون به ساحل رسیدند، دیدند آتشی با زغال افروخته است 

و ماهی بر آن نهاده شده، و نان نیز هست. 1۰ عیسی به ایشان 
گفت: »از آن ماهیها که هم اکنون گرفتید، بیاورید.« 11 َشمعون 
پطرس به درون قایق رفت و تور را به ساحل کشید. توْر پر 
از ماهیهای بزرگ بود، به تعداد صد و پنجاه و سه ماهی. و با 
اینکه شمار ماهیها بدین حد زیاد بود، تور پاره نشد. 1۲ عیسی 
به ایشان گفت: »بیایید صبحانه بخورید.« هیچ یک از شاگردان 
جرأت نکرد از او بپرســد، »تو کیستی؟« زیرا می دانستند که 
خداوند است. 1۳ عیسی پیش آمده، نان را برگرفت و به آنها داد، 
و نیز ماهی را. 1۴ این سّومین بار بود که عیسی پس از برخاستن 

از مردگان بر شاگردان خویش نمایان می شد.

گفتگوی عیسی با پطرس
15 پس از صبحانه، عیســی از َشمعون پطرس پرسید: »ای 

َشمعون، پسر یوحنا، آیا مرا بیش از اینها محبت می کنی؟« او 
پاسخ داد: »بله سرورم؛ تو می دانی که دوستت می دارم.« عیسی 
به او گفت: »از بره های من مراقبت کن.« 16 بار دّوم عیسی از 
او پرسید: »ای َشمعون، پسر یوحنا، آیا مرا محبت می کنی؟« 
پاسخ داد: »بله سرورم؛ می دانی که دوستت می دارم.« عیسی 
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گفت: »گوسفندان مرا شبانی کن.« 17 بار سّوم عیسی به او گفت: 
»ای َشمعون، پسر یوحنا، آیا مرا دوست می داری؟« پطرس از 
اینکه عیسی سه بار از او پرسید، »آیا مرا دوست می داری؟« 
آزرده شد و پاسخ داد: »ســرورم، تو از همه چیز آگاهی؛ تو 
می دانی که دوستت می دارم.« عیسی گفت: »از گوسفندان من 
مراقبت کن. 18 آمین، آمین، به تو می گویم، زمانی که جوانتر 
بودی کمر خویش برمی بستی و هر جا که می خواستی می رفتی؛ 
اّما چون پیر شوی دستهایت را خواهی گشود و دیگری کمر 
تو را بربسته، به جایی که نمی خواهی خواهد برد.« 19 عیسی 
با این سخن به چگونگی مرگی اشاره می کرد که پطرس با آن 
خدا را جالل می داد. سپس عیسی به او گفت: »از پی من بیا.«

۲۰ آنگاه پطرس برگشت و دید آن شاگردی که عیسی دوستش 

می داشــت از پی آنها می آید. او همان بود که در وقت شام بر 
سینۀ عیسی تکیه زده و از او پرسیده بود، »سرورم، کیست که 
تو را تسلیم دشمن خواهد کرد؟« ۲1 چون پطرس او را دید، از 
عیسی پرسید: »سرور من، پس او چه می شود؟« ۲۲ عیسی به او 
گفت: »اگر بخواهم تا بازگشــت من باقی بماند، تو را چه؟ تو 
از پی من بیا!« ۲۳ پس این گمان در میان برادران شــایع شد که 
آن شاگرد نخواهد مرد، حال آنکه عیسی به پطرس نگفت که 
او نخواهد مرد، بلکه گفت »اگر بخواهم تا بازگشت من باقی 

بماند، تو را چه؟«
۲۴ همان شاگرد است که بر این چیزها شهادت می دهد و 

اینها را نوشته است. ما می دانیم که شهادت او راست است.

خاتمه
۲5 عیسی کارهای بســیار دیگر نیز کرد که اگر یک به یک 

نوشته می شد، گمان نمی کنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش 
آن نوشته ها را می داشت. 
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معرفی کتاب اعمال رسوالن
کتاب اعمال رسوالن ادامۀ انجیل لوقاست. هدف اصلی 
کتاب آن است که نشان دهد چگونه پیروان نخستین عیسی، 
تحت هدایت روح القدس، بشــارت انجیل را از اورشلیم به 
تمام یهودیه و ساِمِره و جهان مدیترانه تا سر حد روم رساندند 
)1 :8(. این کتاب سرگذشت جنبش مسیحی است که در آغاز 
در میان قوم یهود پا گرفت و سپس در میان ملل مختلِف ساکن 

امپراتوری روم گسترش یافت.
باید در نظر داشت که کتاب اعمال رسوالن شرح خدمات 
همۀ رسوالن نیست. در این کتاب، دو چهرۀ برجسته وجود 
دارد، یکی پطرس و دیگری پولس. بخش نخســت کتاب 
)بابهای 1 تا 1۲(، بیشتر بر اعمال پطرس رسول متمرکز است و 
بخش دّوم )بابهای 1۳ تا ۲8(، بر اعمال پولس. بخش نخست 
شرح گسترش مسیحیت در یهودیه و ساِمِره و سایر نقاط ایالت 
رومی سوریه است، و بخش دّوم به شرح گسترش مسیحیت 
در آسیای صغیر و یونان می پردازد. قسمت مهمی از بخش 
دّوم به بازداشت پولس و عزیمت او به روم اختصاص دارد.

لوقا تمام این داده های تاریخی را با نثری بســیار شیوا و 
واژگانی غنی به رشــتۀ تحریر در آورده است. بابهای پایانی 
کتاب که به بازداشت و محاکمه و سفر پولس به روم اختصاص 
دارد، وقایع را همچون تصاویری زنده در ذهن انسان مجسم 

می سازد.
اطالعات ارائه شــده در این کتاب، به درک چارچوب و 
زمینۀ تاریخی نامه های پولس و سایر رسوالن کمکی چشمگیر 
می کند. همچنین یکی از نکات برجستۀ کتاب اعمال، عملکرد 
روح القدس است که در روز پِنتیکاست، یعنی پنجاه روز پس 
از رستاخیز عیسی، با قدرت بر ایمانداراِن گرد آمده در اورشلیم 
نازل می شود. روح القدس در تمام وقایع این کتاب، هادی و 

تقویت کنندۀ کلیسا و رهبران جنبش مسیحی است.



تقسیم بندی کّلی
1- انتشار انجیل در سرزمین فلسطین و مناطق اطراف 

)بابهای 1 تا 1۲(
الف( در اورشلیم )بابهای 1 تا 7(

ب( در ساِمِره و سایر نقاط ایالت سوریه )8 :1 تا 
)۲5: 1۲

۲- انتشار انجیل در قپرس و آسیای صغیر و یونان 
)1۳ :1 تا ۲1 :16(

الف( سفر اّول بشارتی )بابهای 1۳و 1۴(
ب( شورای اورشلیم )15 :1 -۳5(

ج( سفر دّوم بشارتی )15 :۳6 تا 18 :۲۲(
د( سفر سّوم بشارتی )18 :۲۳ تا ۲1 :16(

۳- بازداشت پولس در اورشلیم، محاکمۀ او و 
عزیمتش به روم )۲1 :17 تا ۲8 :۳1(



صعود عیسی به آسمان

من کتــاب نخســت خــود را، ای تِئوفیلوس، در باب 1   
همۀ اموری تألیف کردم که عیســی بــه عمل نمودن و 
 تا روزی که به واسطۀ روح القدس  تعلیم دادنشان آغاز کرد ۲
دستورهایی به رسوالن برگزیدۀ خود داد و سپس به باال برده 
 او پس از رنج کشیدن، خویشتن را بر آنان ظاهر ساخت  شد. ۳
و با دالیل بسیار ثابت کرد که زنده شده است. پس به مدت 
چهل روز بر آنان ظاهر می شد و دربارۀ پادشاهی خدا با ایشان 
 یک بار در حین صرف غذا بدیشان امر فرمود  سخن می گفت. ۴
که: »اورشلیم را ترک مکنید، بلکه منتظر آن وعدۀ پدر باشید 
 زیرا یحیی با آب تعمید می داد، اّما چند  که از من شنیده اید. 5
روزی بیش نخواهد گذشت که شــما با روح القدس تعمید 

خواهید یافت.«
6 پس چون گرد هم آمده بودند، از او پرسیدند: »خداوندا، 

آیا در این زمان است که پادشاهی را به اسرائیل باز خواهی 
گردانید؟«

7 عیسی پاسخ داد: »بر شــما نیست که ایام و زمانهایی را 

که پدر در اختیار خود نگاه داشته اســت بدانید؛ 8 اّما چون 
روح القدس بر شــما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان 
من خواهید بود، در اورشــلیم و تمامی یهودیه و ساِمِره و تا 

دورترین نقاط جهان.«
9 عیســی پس از گفتن این ســخنان، در حالی که ایشان 

می نگریستند، به باال برده شد و ابری او را از مقابل چشمان 
ایشان برگرفت. 1۰ هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان 
چشم دوخته بودند، ناگاه دو مرِد ســفیدپوش در کنارشان 

اعمال رسوالن
 



 

 1 :12 اصطالح “مسافِت یک روز َشــّبات”، اشاره به مسافتی است که 
یهودیان اجازه داشــتند در روز َشــّبات راه بروند. این مسافت در حدود 

یک کیلومتر می شد.
 1 :13 یا:  “برادر یعقوب”.

 1 :15 منظور “ایمانداران” است؛ همچنین در بقیۀ کتاب.

ایستادند 11 و گفتند: »ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان 
چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده 
شد، باز خواهد آمد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت.«

انتخاب َمّتیاس به جای یهودا
1۲ آنگاه شــاگردان از کوه موســوم به زیتون به اورشلیم 

بازگشتند. آن کوه بیش از مسافت یک روز َشّبات * با اورشلیم 
فاصله نداشت. 1۳ چون به شهر رسیدند، به باالخانه ای رفتند که 
اقامتگاهشان بود. آنان پطرس و یوحنا، یعقوب و آندریاس، 
فیلیُپس و توما، َبرتوْلما و َمّتی، یعقوب فرزند َحْلفای و َشمعون 
غیور و یهودا فرزند یعقوب * بودند. 1۴ ایشان همگی به همراه 
زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران او، یکدل تمامی وقت 

خود را وقف دعا می کردند.
15 یکی از آن روزها، پطرس در میان برادران * که جملگی 

حدود یکصد و بیست تن بودند، ایستاد 16 و گفت: »ای برادران، 
آن نوشتۀ کتب مقّدس باید به حقیقت می پیوست که در آن 
روح القدس مدتها پیش به زبان داوود دربارۀ یهودا، راهنمای 
گرفتارکنندگاِن عیسی، پیشگویی کرده بود. 17 زیرا او یکی از 

ما محسوب می شد و سهمی در این خدمت داشت.«
 )یهودا با پاداِش شرارت خود قطعه زمینی خرید و در آن  18

به روی درافتاد و از میان پاره شد و اَمعا و اَحشایش همه بیرون 
 ساکنان اورشلیم همه از این واقعه آگاه شدند و به  ریخت. 19

زبان خود آن محل را ‘َحِقْل َدما’، یعنی زمین خون نامیدند.(
۲۰ »در کتاب مزامیر نوشته شده است:

»“منزلگاهش متروک گردد
و کسی در آن ساکن نشود،”
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و نیز آمده است:
»“منصب نظارتش را دیگری بگیرد.”

۲1 از این رو الزم است از میان کسانی که در تمام مدت آمد 

و رفت عیســای خداوند در میان ما، با ما بوده اند، ۲۲ از زمان 
تعمید یحیی تا روزی که عیسی از نزد ما باال برده شد، یکی 

از آنان با ما از شاهدان رستاخیز عیسی گردد.«
۲۳ پس دو تن را پیشنهاد کردند: یوسف را که َبرسابا خوانده 

می شد و او را به نام یوستوس هم می شناختند، و َمّتیاس را. 
۲۴ آنگاه چنین دعا کردند: »خداوندا، تو از قلوب همگان آگاهی. 

تو خود بر ما عیان فرما که کدامین یک از این دو را برگزیده ای 
۲5 تا این خدمت رســالت را بر عهده گیرد، خدمتی که یهودا 

از آن روی برتافت و به جایی رفت که بدان تعلق داشــت.« 
۲6 سپس قرعه انداختند و به نام َمّتیاس افتاد. بدین گونه او به 

جرگۀ یازده رسول پیوست.

نزول روح القدس در پِنتیکاست

 چون روز پِنتیکاست فرا رسید، همه یکدل در یک جا 2 
جمع بودند ۲ که نــاگاه صدایی همچون صدای وزش 
تندبادی از آسمان آمد و خانه ای را که در آن نشسته بودند، 
به تمامی پر کرد. ۳ آنگاه، زبانه هایی دیدند همچون زبانه های 
آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. ۴ سپس 
همه از روح القدس ُپر گشتند و آن گونه که روح بدیشان قدرت 

تکّلم می بخشید، به زبانهای دیگر سخن گفتن آغاز کردند.
5 در آن روزهــا، یهودیاِن خداتــرس، از همۀ ممالک زیر 

آسمان، در اورشلیم به سر می بردند. 6 چون این صدا برخاست، 
جماعتی گرد  آمده، غرق شگفتی شدند، زیرا هر یک از ایشان 
می شنید که آنان به زبان خودش سخن می گویند. 7 پس حیران 
و بهت زده، گفتند: »مگر اینها که ســخن می گویند جملگی 
اهل جلیل نیســتند؟ 8 پس چگونه هر یک می شنویم که به 
زبان زادگاه ما سخن می گویند؟ 9 پارتها و مادها و عیالمیان، 
مردمان بین النهرین و یهودیه و کاپادوکیه و پونتوس و آسیا 
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 2:  15 منظور ساعت ُنه صبح است.

1۰ و ْفریجیه و پامفیلیه و مصر و نواحی لیبی متصل به قیَروان و 

نیز زائران رومی 11 )چه یهودی و چه یهودی شده(؛ و همچنین 
مردمان ْکِرت و عربستان - همه می شنویم که اینان به زبان ما 
مدح اعمال عظیم خدا را می گویند.« 1۲ پس همگی متحیر و 
سرگشته از یکدیگر می پرسیدند: »معنی این رویداد چیست؟«
1۳ اّما برخی نیز ریشخندکنان می گفتند: »اینان مست شرابند!«

پیام پطرس
1۴ آنگاه پطرس با آن یازده تن برخاست و صدای خود را 

بلند کرده، خطاب بدیشان گفت: »ای یهودیان و ای ساکنان 
اورشــلیم، این را دریابید و به آنچه می گویم به دّقت گوش 
فرا دهید! 15 این مردان، برخالف آنچه شما می پندارید مست 
نیستند، زیرا هنوز ساعت سّوم از روز * اســت! 16 بلکه این 
همان است که یوئیل نبی درباره اش چنین پیشگویی کرده بود:

»“خدا می فرماید: در روزهای آخر  17  
از روح خود بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت.

پسران و دختران شما نبّوت خواهند کرد،
جوانانتان رؤیاها خواهند دید

و پیرانتان خوابها.
و نیز در آن روزها،  18  

حتی بر غالمان و کنیزانم،
از روح خود فرو خواهم ریخت

و آنان نبّوت خواهند کرد.
باال، در آسمان، عجایب،  19  

و پایین، بر زمین، آیات به ظهور خواهم آورد،
از خون و آتش و بخار.

پیش از فرا رسیدن روز عظیم و پرشکوه خداوند،  ۲۰  
خورشید به تاریکی و ماه
به خون بدل خواهد شد.
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 2:  29 “پاْتریاْرک” به معنی “نیای بزرگ” است.

آنگاه هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد   ۲1  
یافت.”

۲۲ »ای قوم اســرائیل، این را بشنوید: چنانکه خود آگاهید، 

عیسای ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و 
آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت، بر حقانیتش 
گواهی داد. ۲۳ آن مرد بنا بر مشــّیت و پیشدانی خدا به شما 
تسلیم کرده شد و شما به دست بی دینان بر صلیبش کشیده، 
کشتید. ۲۴ ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده، برخیزانید، 
زیرا محال بود مــرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. 

۲5 چنانکه داوود دربارۀ او می فرماید:

»“خداوند را همواره پیش روی خود دیده ام،
چه او بر دست راست من است تا جنبش نخورم.

از این رو دلم شادمان است و زبانم در وجد؛  ۲6  
پیکرم نیز در امید ساکن خواهد بود.
زیرا جانم را در هاویه وا نخواهی نهاد،  ۲7  

و نخواهی گذاشت سرسپردۀ تو فساد ببیند.
تو راههای حیات را به من آموخته ای،  ۲8  

و با حضور خود مرا از شادی لبریز خواهی کرد.”
۲9 »ای برادران، می توانم با اطمینان به شما بگویم که داووِد 

پاْتریاْرک * وفات یافت و دفن شد و مقبره اش نیز تا به امروز 
نزد ما باقی اســت. ۳۰ اّما او نبی بود و می دانست خدا برایش 
سوگند خورده اســت که کسی را از ثمرۀ ُصْلِب او بر تخت 
سلطنت وی خواهد نشانید. ۳1 پس آینده را پیشاپیش دیده، 
دربارۀ رستاخیز مسیح گفت که جان او در هاویه وانهاده نشود 
و پیکرش نیز فساد نبیند. ۳۲ خدا همین عیسی را برخیزانید و ما 
همگی شاهد بر آنیم. ۳۳ او به دست راست خدا باال برده شد و 
از پدر، روح القدِس موعود را دریافت کرده، این را که اکنون 
می بینید و می شنوید، فرو ریخته است. ۳۴ زیرا داوود خود به 

آسمان صعود نکرد، و با این همه گفت:
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 2:  36 منظور از “مسیح”، پادشاه و نجات دهندۀ موعود اسرائیل است.
 2:  42 اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم “مصاحبت” و “مشــارکت” 

نیز هست.

»“خداوند به خداوند من گفت:
‘به دست راست من بنشین

تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم.”’  ۳5  
۳6 »پس قوم اســرائیل، جملگی به یقین بدانند که خدا این 

عیسی را که شما بر صلیب کشیدید، خداوند و مسیح * ساخته 
است.«

۳7 چون این را شــنیدند، دلریش گشته، به پطرس و سایر 

رسوالن گفتند: »ای برادران، چه کنیم؟«
۳8 پطرس بدیشــان گفت: »توبه کنید و هر یک از شما به 

نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که 
عطای روح القدس را خواهید یافت. ۳9 زیرا این وعده برای 
شما و فرزندانتان و همۀ کسانی است که دورند، یعنی هر که 

خداونْد خدای ما او را فرا خواَند.«
۴۰ پطرس با ســخنان بسیار دیگر شهادت داد و ترغیبشان 

کرده، گفت: »خود را از این نســل منحرف برهانید!« ۴1 پس 
پیام او را پذیرفتند و تعمید گرفتند. در همان روز حدود سه 

هزار تن بدیشان پیوستند.

زندگی مشترک ایمانداران
۴۲ آنان خــود را وقف تعلیم یافتن از رســوالن و رفاقت * 

و پاره کردن نان و دعا کردنــد. ۴۳ اّما بهت و حیرت بر همه 
مستولی شده بود، و عجایب و آیات بسیار به دست رسوالن 
به ظهور می رسید. ۴۴ مؤمنان همه با هم به سر می بردند و در 
همه چیز شریک بودند. ۴5 امالک و اموال خود را می فروختند 
و بهای آن را بر حسب نیاز هر کس بین همه تقسیم می کردند. 
۴6 ایشان هر روز، یکدل در معبد گرد می آمدند و در خانه های 

خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم 
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 3:  1 منظور ساعت سه بعد از ظهر است.

خوراک می خوردند ۴7 و خدا را حمد می گفتند. تمامی خلْق 
ایشان را عزیز می داشتند؛ و خداوند هر روزه نجات یافتگان 

را به جمعشان می افزود.

شفای لنگ مادرزاد

 3 

 روزی پطرس و یوحنا در نهمین ساعت روز * که وقت 
دعا بود، به معبد می رفتنــد. ۲ در آن هنگام، تنی چند، 
مردی را که لنگ مادرزاد بود، می آوردند. آنها او را هر روز 
کنار آن دروازۀ معبد که ‘دروازۀ زیبا’ نام داشت می گذاشتند 
تا از مردمی که وارد معبد می شدند، صدقه بخواهد. ۳ چون 
او پطرس و یوحنــا را دید که می خواهند به معبد درآیند، از 
آنان صدقه خواست. ۴ پطرس و یوحنا بر وی چشم دوختند؛ 
پطرس گفت: »به ما بنگر!« 5 پس آن مرد بر ایشان نظر انداخت 

و منتظر بود چیزی به او بدهند.
6 اّما پطرس به وی گفت: »مرا زر و ســیم نیست، اّما آنچه 

دارم به تو می دهم! به نام عیسی مسیِح ناصری برخیز و راه 
برو!« 7 سپس دست راست مرد را گرفت و او را برخیزانید. 
همان دم پاها و ســاقهای او قّوت گرفت 8 و از جا جست و 
بر پاهای خود ایستاده، به راه افتاد. سپس جست و خیز کنان 
و خدا را حمد گویان، با ایشان وارد معبد شد. 9 همۀ مردم او 
را در حال راه رفتن و حمــد گفتن خدا دیدند، 1۰ و دریافتند 
همان اســت که پیش از آن برای گرفتن صدقه کنار ‘دروازۀ 
زیبای’ معبد می نشست؛ پس، از آنچه بر او گذشته بود، غرق 

در تعجب و حیرت شدند.

پیام پطرس
11 در همان حال که آن مرد همراه پطرس و یوحنا می رفت 

و از آنان جدا نمی شــد، تمام جماعت حیرت زده در ‘ایوان 
سلیمان’ به سوی ایشان دویدند. 1۲ چون پطرس این را دید، 
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 3 :19 اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم “اســتراحت” و “طراوت و 
تازگی” نیز هست.

 3 :21 اصل یونانــی این واژه حاوی مفاهیم “اصالح” و “تجدید بنا” نیز 
هست.

خطاب به جماعت گفت: »ای مردان اســرائیلی، چرا از این 
امر در شگفتید؟ چرا به ما خیره شــده اید، چنانکه گویی به 
نیرو و تقوای خود، این مرد را شفا داده ایم؟ 1۳ خدای ابراهیم 
و اســحاق و یعقوب، خدای پدران ما، خادم خود عیسی را 
جالل داد، همان که شما تسلیمش کردید و در حضور پیالُتس 
انکارش نمودید، هرچند رأی او بر این بود که آزادش سازد. 
1۴ شــما بودید که دسِت رد بر سینۀ آن قّدوس و پارسا زدید 

و خواستید قاتلی به جای او به شما بخشیده شــود. 15 شما 
سرچشــمۀ حیات را کشــتید، اّما خدا او را از میان مردگان 
برخیزانید و ما شاهد بر این هســتیم. 16 آنچه این مرد را، که 
می بینید و می شناسید، نیرو بخشیده است، نام عیسی و ایمان 
به آن نام است. آری، ایمانی که به واسطۀ اوست، این مرد را 

در حضور شما تندرست ساخته است.
17 »و حال ای برادران، می دانم که عمل شما و بزرگانتان از 

جهل بود. 18 ولی خــدا از همین راه آنچه را که به زبان همۀ 
پیامبران پیشگویی کرده بود، به انجام رسانید: این را که مسیِح 
او رنج خواهد کشید. 19 پس توبه کنید و به سوی خدا بازگردید 
تا گناهانتان پاک شــود و ایام تجدید قوا * از حضور خداوند 
برایتان فرا رسد، ۲۰ و تا خدا، عیسی، یعنی همان مسیح را که 
از پیش برای شما مقرر شده بود، بفرستد، ۲1 که باید آسمان 
پذیرای او می شــد تا ایامی که همه چیز بنا بر آنچه خدا از 
دیرباز به زبان همۀ پیامبراِن مقّدس خود گفته اســت، احیا * 
گردد. ۲۲ موسی فرموده است: “خداونْد خدای شما، از میان 
برادرانتان، پیامبری همانند من برای شما بر خواهد انگیخت؛ 
به اوست که باید در هرآنچه به شما گوید گوش فرا دهید. ۲۳ هر 
که به آن پیامبر گوش نسپارد، از میان قوم نابود خواهد شد.”
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 4 :11 یا: “سنگ َسِر زاویه”.

۲۴ »نیز همۀ پیامبران، از ســموئیل به بعد، جملگی یکصدا 

دربارۀ این روزها پیشگویی کرده اند. ۲5 و شما فرزندان پیامبران 
و وارثان عهدی هستید که خدا با پدرانتان بست. او به ابراهیم 
گفت: “به واسطۀ نسل تو همۀ طوایف زمین برکت خواهند 
یافت.” ۲6 هنگامی که خدا خادم خود را مبعوث کرد، نخست 
او را نزد شما فرستاد تا شما را برکت دهد، بدین که هر یک 

از شما را از راههای گناه آلودتان بازگرداند.«

پطرس و یوحنا در برابر شورای یهود

 پطرس و یوحنا هنوز با مردم سخن می گفتند که کاهنان 4 
و فرماندۀ نگهباناِن معبد و َصّدوقیان سر رسیدند. ۲ آنان 
از اینکه رسوالن به مردم تعلیم می دادند و اعالم می کردند که 
در عیسی، رســتاخیز مردگان وجود دارد، سخت خشمگین 
بودند. ۳ پس ایشــان را گرفتند و چون عصر بود، تا روز بعد 
در حبس نگاه داشــتند. ۴ اّما بسیاری از آنها که پیام را شنیده 
بودند، ایمان آوردند و شمار مردان به حدود پنج هزار رسید.

5 روز بعد، بزرگان و مشایخ و علمای دین در اورشلیم گرد 

 هم آمدند. 6 در این مجلس، َحنّا کاهن اعظم و قیافا و یوحنا 
و اسکندر و همۀ افراد خانوادۀ کهانت اعظم حضور داشتند. 
7 آنان پطرس و یوحنا را در میان به پا داشته، از ایشان پرسیدند: 

»به چه قدرت و نامی این کار را کرده اید؟«
8 آنگاه پطرس از روح القدس پر شده، پاسخ داد: »ای بزرگاِن 

قوم و مشایخ، 9 اگر امروز به خاطر نیکی در حق مردی علیل از 
ما بازخواست می شود، و می پرسید او چگونه شفا یافته است، 
1۰ پس همۀ شما و تمامی قوم اسرائیل بدانید که به نام عیسی 

مسیح ناصری است که این مرد در برابرتان تندرست ایستاده 
اســت، به نام همان که شما بر صلیب کشیدید اّما خدا او را 
از مردگان برخیزانید. 11 اوست آن سنگ که شما معماران رد 
کردید و حال مهمترین سنگ بنا * شده است. 1۲ در هیچ کس 
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جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده 
نشده تا بدان نجات یابیم.«

1۳ چون شــهامت پطرس و یوحنا را دیدند و دانستند که 

افرادی آموزش ندیده و عامی هســتند، در شگفت شدند و 
دریافتند که از یاران عیسی بوده اند. 1۴ ولی چون مرِد شفا یافته 
در کنار آن دو ایســتاده بود، نتوانستند چیزی بگویند. 15 پس 
دســتور دادند که از مجلس بیرون بروند و خود به مشورت 
نشســتند. 16 با یکدیگر گفتند: »با این دو چه کنیم؟ زیرا همۀ 
ساکنان اورشلیم می دانند که معجزه ای آشکار به دست ایشان 
انجام شده است و نمی توانیم منکر آن شویم. 17 ولی تا بیش 
از این در میان قوم شیوع نیابد، باید به این مردان اخطار کنیم 

که دیگر با احدی بدین نام سخن نگویند.«
18 آنگاه ایشان را باز فرا خواندند و حکم کردند که هرگز 

به نام عیسی چیزی نگویند و تعلیمی ندهند. 19 اّما پطرس و 
یوحنا پاسخ دادند: »شما خود داوری کنید، کدام در نظر خدا 
درست است، اطاعت از شــما یا اطاعت از خدا؟ ۲۰ زیرا ما 

نمی توانیم آنچه دیده و شنیده ایم، بازنگوییم.«
۲1 پس آن دو را پس از تهدیدهای بیشتر رها کردند زیرا راهی 

برای مجازاتشــان نیافتند، چرا که همۀ مردم خدا را به خاطر 
آنچه رخ داده بود، حمد می گفتند. ۲۲ زیرا مردی که معجزه آسا 

شفا یافته بود، بیش از چهل سال داشت.

دعای ایمانداران
۲۳ پطرس و یوحنا پس از رهایی نزد یاران خود بازگشتند و 

آنچه را که سران کاهنان و مشایخ به آنها گفته بودند، بازگفتند. 
۲۴ چون این را شنیدند، یکصدا به درگاه خدا دعا کرده، گفتند: 

»ای خداونِد حاکم بر همۀ امور، ای آفرینندۀ آسمان و زمین 
و دریا و آنچه در آنهاست، ۲5 تو خود به واسطۀ روح القدس 

از زبان پدر ما، خادمت داوود، فرمودی:
»“از چه سبب قومها می شورند

و ملتها به عبث تدبیر می کنند؟
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 4 :30 یا “فرزند”.
 4 :36 یا:  “فرزند ترغیب”.

پادشاهان زمین به صف می شوند  ۲6  
و فرمانروایان گرد هم می آیند،

بر ضد خداوند
و بر ضد مسیح او.”

 براستی که در همین شــهر، هیرودیس و ُپنتیوس پیالُتس با  ۲7

غیریهودیان و قوم اسرائیل بر ضد خادم مقّدست عیسی که او 
 تا آنچه را که دست و ارادۀ  را مسح کردی، همدست شدند، ۲8
 اکنون، ای خداوند،  تو از پیش مقّدر کرده بود، تحقق بخشند. ۲9
به تهدیدهای ایشان نظر کن و خادمان خود را عنایت فرما تا 
 و نیز دست خود را به  کالمت را با شهامت کامل بیان کنند، ۳۰
* مقّدست عیسی، آیات و معجزات 

شفا دراز کن و به نام خادم 
به ظهور آور.«

 پس از دعای ایشان، مکانی که در آن جمع بودند به لرزه  ۳1

درآمد و همه از روح القدس پر شــده، کالم خدا را با شهامت 
بیان می کردند.

شراکت ایمانداران در دارایی یکدیگر
 همۀ ایمانــداران را یک دل و یــک جان بود و هیچ کس  ۳۲

چیزی از اموالش را از آِن خود نمی دانست، بلکه در همه چیز 
 رســوالن با نیرویی عظیم به رستاخیز  با هم شریک بودند. ۳۳
خداونْد عیســی شــهادت می دادند و فیضی عظیم بر همگی 
 هیچ کس در میان آنها محتاج نبود، زیرا هر که  ایشــان بود. ۳۴
 پیش  زمین یا خانه ای داشــت، می فروخت و وجــه آن را ۳5
پای رسوالن می گذاشت تا بر حســب نیاِز هر کس بین همه 
 یوسف نیز که از قبیلۀ الوی و اهل قپرس بود و  تقسیم شود. ۳6
 مزرعه ای  * لقب داده بودند، ۳7

رسوالن او را برنابا یعنی ‘مشّوق’ 
 را که داشت، فروخت و وجه آن را آورده، پیش پای رسوالن 

گذاشت.
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َحنانیا و َسفیره

 5 

 و اّما شــخصی َحنانیا نام با همسرش َسفیره ِملکی را 
فروخته، ۲ بخشــی از بهای آن را با آگاهی کامِل زنش 
نگاه داشت و مابقی را آورده، پیش پای رسوالن نهاد. ۳ پطرس 
به او گفت: »ای َحنانیا، چرا گذاشتی شیطان دلت را چنین پر 
سازد که به روح القدس دروغ بگویی و بخشی از بهای زمین 
را برای خود نگاه داری؟ ۴ مگر پیش از فروش از آِن خودت 
نبود؟ و آیا پس از فروش نیز بهایش در اختیار خودت نبود؟ 
چه چیز تو را بر آن داشــت که چنین کنی؟ تو نه به انسان، 

بلکه به خدا دروغ گفتی!«
5 چون َحنانیا این سخنان را شــنید، بر زمین افتاد و جان 

سپرد! ترسی شــدید بر همۀ آنان که این را شنیدند مستولی 
شــد. 6 آنگاه جوانان پیش آمدند و او را در کفن پیچیدند و 

بیرون برده، دفن کردند.
7 نزدیک سه ساعت بعد، زِن او بی خبر از ماجرا وارد شد. 

8 پطرس از او پرســید: »مرا بگو که آیا زمین را به همین بها 

فروختید؟«
َسفیره پاسخ داد: »بله، به همین بها.«

9 پطرس به او گفت: »چرا با یکدیگر همدست شدید تا روح 

خداوند را بیازمایید؟ پاهای آنان که شوهرت را دفن کردند 
هم اکنون بر آستانۀ در است و تو را نیز بیرون خواهند برد.«

1۰ در دم، َسفیره نیز پیش پاهای پطرس افتاد و جان سپرد. 

چون جوانان وارد شدند، او را نیز مرده یافتند. پس بیرونش 
برده، کنار شوهرش دفن کردند. 11 آنگاه ترسی عظیم بر تمامی 

کلیسا و همۀ آنان که این را شنیدند، مستولی شد.

آیات و معجزات رسوالن
1۲ آیات و معجزات بسیار به دست رسوالن در میان قوم به 

ظهور می رسید و ایمانداران همگی یکدل در ایوان سلیمان گرد 
می آمدند. 1۳ اّما از دیگران کسی جرأت نمی کرد به آنها نزدیک 
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شود، هر چند مردمان همگی ایشان را بسیار محترم می داشتند. 
1۴ شمار بس فزونتری از مردان و زنان ایمان آورده، به خداوند 

می پیوستند، 15 تا جایی که حتی بیماران را به میدانهای شهر 
می آوردند و آنان را بر بسترها و تختها می خواباندند تا چون 
پطرس از آنجا می گذرد، دست کم سایه اش بر برخی از آنان 
افتد. 16 نیز مردم دسته دســته از شــهرهای اطراف اورشلیم 
می آمدند و بیماران و رنجدیدگاِن ارواح پلید را می آوردند، 

و همه شفا می یافتند.

آزار رسوالن
17 اّما کاهــن اعظم و همۀ همکارانش که از فرقۀ َصّدوقی 

بودند، از فرط حسد دست به کار شدند 18 و رسوالن را گرفته، 
به زندان عمومی افکندند. 19 ولی شب هنگام، فرشتۀ خداوند 
درهای زندان را گشود و ایشان را بیرون آورد ۲۰ و گفت: »بروید 
و در معبد بایستید و پیام کامل این حیات را به مردم بگویید.«

۲1 پس سحرگاهان بنا بر آنچه بدیشان گفته شده بود به معبد 

درآمدند و به تعلیم مردم پرداختند.
چون کاهن اعظم و همکارانش آمدند، اهل شورا و تمامی 
مشایخ اسرائیل را فرا خواندند و کسانی فرستادند تا رسوالن 
را از زندان بیاورند. ۲۲ اّما چون مأموران وارد زندان شــدند، 
رسوالن را نیافتند. پس بازگشــته، خبر دادند که ۲۳ »درهای 
زندان محکم بسته بود و نگهبانان نیز مقابل درها ایستاده بودند. 
ولی چون درها را گشــودیم، هیچ کس را در زندان نیافتیم.« 
۲۴ با شنیدن این خبر، فرماندۀ نگهباناِن معبد و سران کاهنان 

 حیران مانده، به فکر فرو رفتند که »عاقبت این کار چه خواهد 
شد؟«

۲5 در این هنگام، کسی آمد و به آنها خبر داده، گفت: »آنها که 

به زندانشان افکنده بودید، اکنون در معبد ایستاده اند و مردم 
را تعلیم می دهنــد.« ۲6 پس فرماندۀ نگهباناِن معبد با مأموران 
رفتند و رسوالن را آوردند، لیکن نه به اجبار، زیرا بیم داشتند 

مردم سنگسارشان کنند.
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۲7 چون رســوالن را آوردند، ایشان را در برابر شورا به پا 

داشتند. آنگاه کاهن اعظم از ایشان پرســید: ۲8 »مگر شما را 
منِع اکید نکردیم که دیگر به این نام تعلیم ندهید؟ ولی شما 
اورشلیم را با تعلیم خود پر ساخته اید و می خواهید خون این 

مرد را به گردن ما بیندازید.«
۲9 پطرس و رسوالن دیگر پاسخ دادند: »خدا را باید بیش از 

انسان اطاعت کرد. ۳۰ خدای پدران ما، همان عیسی را که شما 
بر صلیب کشیده، کشــتید، از مردگان برخیزانید ۳1 و او را به 
دست راست خود باال برده، سرور و نجات دهنده ساخت تا 
قوم اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بخشد. ۳۲ و ما شاهدان 
این امور هستیم، چنانکه روح القدس نیز هست که خدا او را 

به مطیعان خود عطا کرده است.«
۳۳ چون این سخنان را شنیدند چنان برآشفتند که خواستند 

ایشان را بکشند. ۳۴ اّما شخصی از فرقۀ َفریسی، گاماالئیل نام، که 
معّلم شریعت بود و مورد احترام همه، در مجلس به پا خاست 
و دســتور داد رســوالن را چند لحظه بیرون برند. ۳5 سپس به 
حاضران گفت: »ای اسرائیلیان، مواظب باشید چه می خواهید با 
این اشخاص بکنید. ۳6 چندی پیش، مردی تِئوداس نام برخاست 
که ادعا می کرد کسی اســت، و حدود چهارصد تن نیز به وی 
پیوستند. ولی او کشته شد و پیروانش نیز همه تار و مار شدند. 
۳7 پس از او، یهودای جلیلی در زمان سرشــماری قیام کرد و 

جمعی را به دنبال خود کشــید. اّما او نیز از میان برداشته شد 
و پیروانش پراکنده شــدند. ۳8 پس در خصوص این مسئله نیز 
به شــما توصیه می کنم که دســت از این افراد بردارید و آنان 
را به حال خود واگذارید. زیرا اگر قصد و عملشــان از انسان 
باشد، بی گمان راه به جایی نخواهند برد. ۳9 اّما اگر از خدا باشد، 
نمی توانید آنان را از میــان بردارید، زیرا در آن صورت با خدا 

می جنگید!«
۴۰ پس متقاعد شدند و رسوالن را فرا خوانده، تازیانه زدند 

و منع کردند که دیگر به نام عیسی سخنی نگویند، آنگاه اجازه 
دادند بروند.
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۴1 رسوالن شادی کنان از حضور اهل شورا بیرون رفتند، زیرا 

شایسته شمرده شده بودند که به خاطر آن نام اهانت ببینند. ۴۲ و 
هیچ روزی، چه در معبد و چه در خانه ها، از تعلیم و بشارت 

دربارۀ اینکه عیسی همان مسیح است، دست نکشیدند.

هفت نیک نام برای خدمت

 6 

 در آن ایام که شمار شاگردان فزونی می یافت، یهودیاِن 
یونانی زبــان از یهودیاِن عبرانی زبــان گِِله کردند که 
 پس  بیوه زناِن ایشــان از جیرۀ روزانۀ غذا بی بهره می مانند. ۲
آن دوازده رسول، جماعِت شاگردان را فرا خواندند و گفتند: 
»شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم، از خدمِت کالم 
 پس ای بــرادران، از میان خود هفت تن  خدا غافل مانیم. ۳
نیک نام را که پر از روح و حکمت باشند برگزینید تا آنان را 
 و ما خود را وقف دعا و خدمت کالم  بر این کار بگماریم ۴

خواهیم کرد.«
5 این سخن همگان را پسند آمد. پس استیفان را که مردی 

پر از ایمان و روح القدس بود، به اتفاق فیلیُپس، ْپروُخروس، 
نیکانور، تیمون، َپرمیناس و نیکوالئوس، که از یهودی شدگان 
اَنطاکیه بود، برگزیدند. 6 این مردان را نزد رسوالن حاضر کردند 

و رسوالن دعا کرده، بر ایشان دست گذاشتند.
7 پس نشر کالم خدا ادامه یافت و شمار شاگردان در اورشلیم 

به ســرعت فزونی گرفت و جمعی کثیر از کاهنان نیز مطیع 
ایمان شدند.

گرفتار شدن استیفان
8 اســتیفان پر از فیض و قدرت بــود و معجزات و آیات 

عظیم در میان قوم به ظهور می آورد. 9 اّما تنی چند از اعضای 
کنیسه ای موسوم به ‘کنیسۀ آزاد شدگان’، که از یهودیان قیَروان 
و اسکندریه و نیز شماری از اهالی کیلیکیه و آسیا بودند، با 
او به مجادله برخاستند. 1۰ ولی در برابر حکمت و روحی که 
استیفان با آن سخن می گفت، یارای مقاومت نداشتند. 11 پس 
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تنی چند را مخفیانه برانگیختند تا بگویند: »ما شــنیدیم که 
استیفان به موسی و خدا سخنان کفرآمیز می گفت.«

 آنها مردم و مشایخ و علمای دین را تحریک کردند و بر  1۲

 چند شاهد  سر استیفان ریخته، او را گرفتند و به شورا بردند. 1۳
دروغین نیز آوردند که می گفتند: »این شخص دمی از سخن گفتن 
 زیرا خود  بر ضد این مکان مقّدس و شریعت بازنمی ایستد. 1۴
شنیدیم که می گفت عیسای ناصری این مکان را ویران خواهد 
کرد و رسومی را که موســی به ما سپرده است، تغییر خواهد 
 در این هنگام، همۀ حاضراِن در شورا به استیفان چشم  داد.« 15

دوختند و چهرۀ او را همچون چهرۀ فرشتگان دیدند.

سخنان استیفان در برابر شورای یهود

 7 

 آنگاه کاهن اعظم از او پرسید: »آیا اینها صحت دارد؟«
۲ اســتیفان گفت: »ای بــرادران و ای پدران، به من 

گوش فرا دهید! خدای پرجالل، زمانی که پدر ما ابراهیم در 
بین النهرین سکونت داشت و هنوز به َحران مهاجرت نکرده 
بود، بر او ظاهر شــد ۳ و به او فرمود: “از سرزمین خویش و 
از نزد خویشان خود بیرون آمده، به سرزمینی که به تو نشان 

خواهم داد، برو.”
۴ »پس، از سرزمین َکلدانیان عزیمت کرد و در َحران ساکن 

شد. پس از مرِگ پدرش، خدا او را به این سرزمین که امروز 
در آن ساکنید، هدایت کرد. 5 خدا در اینجا حتی به اندازۀ وجبی 
زمین به او میراث نبخشــید؛ ولی وعده داد که آن را به او و 
پس از او به نسل او به ملکیت بدهد، هر چند ابراهیم در آن 
هنگام هنوز فرزندی نداشت. 6 خدا به او فرمود: “نسل تو در 
سرزمیِن بیگانه غریب خواهند بود و چهارصد سال ایشان را 
به بندگی خواهند کشید و بر ایشان ستم خواهند کرد.” 7 نیز 
فرمود: “من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد، 
مکافات خواهم رسانید، و پس از آن، قوم من آن سرزمین را 
ترک خواهند گفت و مرا در این مکان عبادت خواهند کرد.” 
8 و خدا به ابراهیم عهد ختنه را داد. پس ابراهیم اســحاق را 
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آورد و او را در روز هشتم ختنه کرد. و اسحاق نیز یعقوب 
را، و یعقوب دوازده پاْتریاْرک را.

9 »اّما پاْتریاْرکها از حســد، یوســف را به مصر فروختند. 

ولی خدا با او بود 1۰ و او را از همۀ مصائبش رهانید، و او را 
حکمت بخشیده، در نظر فرعون عزیز گردانید، چندان که او 

را فرمانروای مصر و رئیس دربار خود ساخت.
11 »آنگاه قحطی و مصیبتی عظیم بر سرتاسر مصر و کنعان 

عارض شد و پدران ما خوراک نیافتند. 1۲ یعقوب چون شنید 
که در مصر گندم یافت می شــود، پدران ما را در نخســتین 
سفرشان به آنجا فرستاد. 1۳ در دّومین سفر، یوسف خود را به 
برادرانش شناسانید و فرعون از خانوادۀ یوسف آگاهی یافت. 
1۴ پس یوسف فرستاد و پدر خود یعقوب و همۀ خانواده اش 

را که جملگی هفتاد و پنج تــن بودند، به آنجا دعوت کرد. 
15 بدین سان، یعقوب به مصر فرود آمد و در همان جا نیز او و 

پدران ما درگذشتند؛ 16 اّما بدنهای آنان را به ِشکیم بازآوردند 
و در مقبره ای که ابراهیم به بهای نقره از پسران َحمور خریده 

بود، به خاک سپردند.
17 »همچنان کــه زمان تحقق وعدۀ خدا به ابراهیم نزدیک 

می شد، شمار قوم ما نیز در مصر بسیار افزون می گردید، 18 تا 
اینکه پادشاهی دیگر به پا خاست که یوسف را نمی شناخت. 
19 او با قوم ما به نیرنگ رفتار کرد و بر پدران ما ظلم بســیار 

روا داشت و مجبورشان کرد که نوزادان خویش را بیرون رها 
کنند تا زنده نمانند.

۲۰ »در چنین روزگاری بود که موســی زاده شد. او طفلی 

بسیار زیبا بود. موسی سه ماه در خانۀ پدرش پرورش یافت. 
۲1 چون بیرون رهایش کردند، دختر فرعون او را برگرفت و 

همچون فرزند خود بزرگ کرد. ۲۲ بدین سان موسی به جمیع 
حکمت مصریان َفرهیخته گشت و در گفتار و کردار توانا شد.

۲۳ »چون چهل ساله شد، چنین اندیشید که به وضع برادران 

اسرائیلی خود رسیدگی کند. ۲۴ وقتی دید مردی مصری به یکی 
از آنان ظلم می کند، به حمایتش برخاست و با کشتن آن مصری، 
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داِد آن مظلوم را ستاْند. ۲5 موسی گمان می کرد برادرانش در 
خواهند یافت که خدا می خواهد به دست او ایشان را نجات 
بخشــد، اّما درنیافتند. ۲6 روز بعد، به دو تن برخورد که نزاع 
می کردند، و به قصد آشتی دادنشــان گفت: “ای مردان، شما 

برادرید، چرا بر یکدیگر ستم می کنید؟”
۲7 »ولی آن که بر همســایۀ خویش ستم می کرد، موسی را 

کنار زد و گفت: “چه کســی تو را بر ما حاکم و داور ساخته 
است؟ ۲8 آیا می خواهی مرا نیز بکشی، همان گونه که آن مصری 
را دیروز کشتی؟” ۲9 چون موسی این را شنید، بگریخت و در 

سرزمین ِمدیان غربت گزید و در آنجا صاحب دو پسر شد.
۳۰ »چهل سال گذشت. روزی در بیابان، نزدیک کوه سینا، 

فرشته ای در شعلۀ بوته ای مشتعل بر موسی ظاهر شد. ۳1 موسی 
از دیدن آن منظره حیرت کرد. چون پیش رفت تا از نزدیک 
بنگرد، خطابی از خداوند به وی رسید که: ۳۲ “من هستم خدای 
پدرانت، خدای ابراهیم، خدای اســحاق و خدای یعقوب.” 

لرزه بر اندام موسی افتاد و جرأت نکرد بنگرد.
۳۳ »خداوند به او گفــت: “کفش از پا به در آر، زیرا جایی 

که بر آن ایستاده ای زمین مقّدس است. ۳۴ من تیره روزی قوم 
خود را در مصر دیده ام و نالۀ آنها را شنیده ام، و نزول کرده ام 

تا ایشان را بیرون آورم. اکنون بیا تا تو را به مصر بفرستم.”
۳5 »همین موسی است که قوم ما او را نپذیرفتند و گفتند: “چه 

کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟” حال آنکه خدا 
به دست فرشته ای که در بوته بر وی ظاهر شد، او را فرستاده 
بود تا حاکم و رهانندۀ آنان باشد. ۳6 هم او بود که در مصر و 
کنار دریای سرخ و نیز در بیابان چهل سال معجزات و آیات 

انجام داد و قوم ما را از مصر بیرون آورد.
۳7 »همین موسی به بنی اسرائیل گفت: “خدا از میان برادرانتان، 

پیامبری همانند من برای شما بر خواهد انگیخت.” ۳8 هم او در 
بیابان با جماعت بود، همراه با فرشته ای که در کوه سینا با وی 
سخن گفت، و همراه با پدران ما؛ و کالم زنده را دریافت کرد 

تا به ما برساند.
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۳9 »ولی پدران ما از اطاعت او سر باز زده، طردش کردند و در 

دل خود به سوی مصر روی گرداندند. ۴۰ آنها به هارون گفتند: 
“برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند، زیرا نمی دانیم بر 
سر این موسی که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد، چه آمده 
است!” ۴1 در آن روزها بود که ُبتی به شکل گوساله ساختند و 
بدان، قربانی تقدیم کردند و در تجلیل از مصنوِع دست خویش 
جشنی به پا داشتند. ۴۲ پس خدا نیز از آنان روی گرداند و ایشان 
را به حال خود واگذاشت تا اجرام آسمان را بپرستند؛ چنانکه 

در کتاب پیامبران آمده است:
»“ای خاندان اسرائیل، آیا در آن چهل سال در بیابان،

برای من قربانی و هدیه آوردید؟
شما خیمۀ ُملوک و ستارۀ خدای خوْد ِرفان را بر پا   ۴۳  

داشتید.
و این تمثالها را برای پرستش ساختید.

پس شما را به فراسوی بابِل تبعید خواهم کرد.”
۴۴ »پدران ما خیمۀ شهادت را نیز در بیابان با خود داشتند، 

خیمه ای که موسی به دستور خدا مطابِق نمونه ای که دیده بود، 
ساخت. ۴5 پدران ما چون به رهبری یوَشع، سرزمین کنعان را از 
قومهایی که خدا پیش روی ایشان بیرون رانده بود، ستاندند، 
خیمۀ شهادت را با خود آوردند، و آن خیمه تا زمان داوود در 
آنجا ماند. ۴6 داوود مورد لطف خدا قرار گرفت و استدعا کرد 
که مسکنی برای خدای یعقوب فراهم آورد. ۴7 ولی سلیمان 

بود که برای خدا خانه ای ساخت.
۴8 »اّما آن متعال در خانه های ساخته شده به دست ساکن 

نمی شود، چنانکه نبی گفته است:
»“خداوند می فرماید:  ۴9  

‘آسمان تخت پادشاهی من است و زمین کرسی زیر 
پایم!

چه خانه ای برای من بنا می کنید،
و مکان آرمیدنم کجاست؟

مگر دست من این همه را نساخته است؟”’  5۰  
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 »ای قوم گردنکش، ای کسانی که دلها و گوشهایتان ختنه ناشده  51

است! شما نیز همچون پدران خود همواره در برابر روح القدس 
 کدام پیامبر است که از دست پدران شما آزار  مقاومت می کنید. 5۲
ندیده باشد؟ آنان حتی پیامبرانی را که ظهور آن پارسا را پیشگویی 
کرده بودند، کشــتند؛ و اکنون شما تســلیم کننده و قاتل خوِد او 
 شمایی که شــریعت را که به واسطۀ فرشتگان مقرر  شــده اید، 5۳

گردید، دریافت کردید اّما از اطاعت آن سر باز زده اید.«

سنگسار شدن استیفان
5۴ چون این ســخنان را شنیدند، برافروختند و به سبب او 

دندانهای خود را به هم فشردند. 55 اّما استیفان پر از روح القدس 
به آسمان چشم دوخته، جالل خدا را دید و عیسی را که بر 
دست راست خدا ایستاده بود. 56 پس گفت: »هم اکنون آسمان 
را گشوده و پسر انسان را بر دست راست خدا ایستاده می بینم.«

57 در آن دم گوشهای خود را گرفته، نعره ای بلند برکشیدند 

و همگی با هم به سوی او حمله بردند 58 و او را کشان کشان 
از شهر بیرون برده، سنگسار کردند. شاهدان جامه های خود 

را نزد پاهای جوانی سوُلس نام گذاشتند.
 چون اســتیفان را سنگسار می کردند، او دعا کرده، گفت:  59

 سپس زانو زد و به آواز  »ای عیسای خداوند، روح مرا بپذیر!« 6۰
بلند ندا در داد که »خداوندا، این گناه را به پای ایشان مگذار.« 
این را گفت و بخفت.و سوُلس با کشتن استیفان موافق 

 8 بود.

آزار ایمانداران
در آن روز، آزاری سخت بر کلیســای اورشلیم آغاز شد، 
چندان که جز رسوالن، همه به نواحی یهودیه و ساِمِره پراکنده 
شدند. ۲ مردانی پارسا اســتیفان را به خاک سپردند و برای او 
سوگواری عظیمی بر پا داشــتند. ۳ اّما سوُلس سخت بر کلیسا 
می تاخت و خانه به خانه گشته، زنان و مردان را بیرون می کشید 

و به زندان می افکند.
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فیلیُپس در ساِمِره
۴ و اّما آنان که پراکنده شده بودند، هر جا که پا می نهادند، به 

کالم بشارت می دادند. 5 فیلیُپس نیز به یکی از شهرهای ساِمِره 
رفت و مســیح را به مردم آنجا اعالم کرد. 6 جماعتهای مردم 
چون سخنان فیلیُپس را شنیدند و آیاتی را که از او صادر می شد 
دیدند، همگی به دّقت به آنچه می گفت گوش فرا دادند؛ 7 زیرا 
ارواح پلید نعره زنان از بسیاری که بدانها گرفتار بودند، بیرون 
می آمدند و شمار بسیار از مفلوجان و لنگان شفا می یافتند. 8 از 

این رو شادی عظیمی آن شهر را فرا گرفت.

َشمعون جادوگر
9 و اّما در آن شــهر مردی می زیست َشــمعون نام که مردم 

ســاِمِره را مدتی با جادوگری خود در شــگفت کرده بود و 
ادعا می کرد کسی اســت. 1۰ همه از ُخرد و بزرگ، به او گوش 
فرا می دادنــد و می گفتند: »این مرد آن نیروی الهی اســت که 
‘عظیم’ می خوانندش.« 11 آنها بــه او گوش فرا می دادند، زیرا 
دیرزمانی بود با جادوگری خود، آنان را شگفت زده می ساخت. 
1۲ اّما چون به بشارت فیلیُپس دربارۀ پادشاهی خدا و نام عیسی 

مسیح ایمان آوردند، همگی، مرد و زن، تعمید یافتند. 1۳ حتی 
َشمعون نیز ایمان آورد و پس از تعمید یافتن پیوسته فیلیُپس را 
همراهی می کرد و از دیدن آیات و معجزات عظیم که به ظهور 

می رسید، غرق در حیرت بود.
1۴ چون رسوالن در اورشلیم آگاه شدند که ساِمریان کالم خدا 

را پذیرفته اند، پطرس و یوحنا را نزد آنان فرستادند. 15 آن دو 
به ساِمِره آمده، برای ایشان دعا کردند تا روح القدس را بیابند، 
16 زیرا هنوز بر هیچ یک از ایشان نازل نشده بود، بلکه تنها به نام 

عیسای خداوند تعمید یافته بودند و بس. 17 پس پطرس و یوحنا 
دستهای خود را بر آنان نهادند و ایشان روح القدس را یافتند.

18 چون َشمعون دید که با دست نهادن رسوالن روح القدس 

عطا می شود، مبلغی پیش آورد و 19 به رسوالن گفت: »به من نیز 
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 8 :27 مقصود از “َحَبشه”، شمال سودان است.

این اقتدار را ببخشــید تا بر هر که دست بگذارم، روح القدس 
را بیابد.«

۲۰ پطرس گفت: »َزَرت با خودت نابود باد! زیرا پنداشــتی 

 تو در این خدمت هیچ  عطای خدا را می توان با پول خرید! ۲1
سهم و قسمتی نداری، زیرا دلت در حضور خدا راست نیست. 
 از این شرارِت خود توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید این  ۲۲

 زیرا می بینم که پر از َزهرۀ تلخ و  اندیشۀ دلت آمرزیده شود؛ ۲۳
اسیر بندهای شرارتی.«

۲۴ َشمعون گفت: »شــما برای من نزد خداوند دعا کنید تا 

آنچه گفتید بر سرم نیاید.«
۲5 پطرس و یوحنا پس از شهادت دادن و اعالم کالم خداوند، 

به اورشلیم بازگشتند و طی راه در بســیاری از روستاهای 
ساِمِره بشارت دادند.

فیلیُپس و خواجه سرای َحَبشی
۲6 آنگاه فرشتۀ خداوند به فیلیُپس گفت: »برخیز و به سمت 

جنوب برو، به آن راه بیابانی که از اورشلیم به غزه می رود.« 
۲7 پس برخاســت و روانه شــد، که در راه به خواجه سرایی 

َحَبشی * برخورد که از بزرگان دربار ‘َکنداِکه’ ملکۀ َحَبشه و 
خزانه دار او بود، و برای عبادت به اورشلیم آمده بود. ۲8 او در 
بازگشت به وطن بر ارابۀ خویش نشسته بود و کتاب اِشعیای 
نبی را می خواند. ۲9 آنگاه روح به فیلیُپس گفت: »نزدیک برو 

و با آن ارابه همراه شو.«
۳۰ فیلیُپس به سوی ارابه پیش دوید و شنید که خواجه سرای 

َحَبشی کتاب اِشعیای نبی را می خواند. پس به او گفت: »آیا 
آنچه می خوانی، می فهمی؟«

۳1 گفت: »چگونه می توانم بفهمم، اگر کســی رهنمایی ام 

نکند؟« پس از فیلیُپس خواهش کرد ســوار شود و کنار او 
بنشیند. ۳۲ بخشی از کتب مقّدس که می خواند، این بود:
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 9 :1 “سوُلس”، شکل یونانی نام آرامِی “شائول” است. لوقا در متن روایت، 
تا قبل از ایمان آوردن پوُلس، او را ســوُلس می خواَند، اما در نقل خطاب 

عیسی به او، تلفظ آرامی آن را که عیسی به کار برده قید می کند.

»همچون گوسفندی که برای ذبح می برند،
و چون بره ای که نزد پشم چینان خود خاموش است،

همچنان دهان نگشود.
در حقارتش، عدالت از او دریغ شد؛  ۳۳  
چه کسی از نسل او سخن تواند گفت؟

زیرا حیات او از روی زمین منقطع گردید.«
۳۴ خواجه ســرا به فیلیُپس گفت: »تمنا دارم به من بگویی 

که نبی در اینجا از که سخن می گوید، از خود یا از شخصی 
دیگر؟« ۳5 پس فیلیُپس ســخن آغاز کرد و از همان بخش از 

کتب مقّدس شروع کرده، دربارۀ عیسی به او بشارت داد.
۳6 همچنان کــه در راه پیش می راندند، به آبی رســیدند. 

خواجه سرا گفت: »بنگر، اینک آب مهیاست! آیا تعمید گرفتن 
مرا مانعی اســت؟« ۳7 ]فیلیُپس گفت: »اگر با تمام دل ایمان 
آورده ای، مانعی نیســت.« خواجه سرا گفت: »ایمان دارم که 

عیسی مسیح پسر خداست.«[
۳8 پس خواجه سرا دستور داد ارابه را نگاه دارند، و فیلیُپس 

و خواجه ســرا، هر دو به آب درآمدند و فیلیُپس او را تعمید 
داد. ۳9 چون از آب بیرون آمدند، ناگاه روِح خداوند فیلیُپس 
را برگرفت و برد و خواجه سرا دیگر او را ندید، ولی با شادی 
راه خود را در پیش گرفت. ۴۰ اّما فیلیُپس در َاشدود دیده شد. 
او در همۀ شهرهای آن ناحیه می گشت و بشارت می داد، تا 

به قیصریه رسید.

ایمان آوردن سوُلس

 9 

 و اّما ســوُلس * که همچنان به دمیدِن تهدید و قتل بر 
شاگردان خداوند ادامه می داد، نزد کاهن اعظم رفت 
۲ و از او نامه هایی خطاب به کنیســه های دمشق خواست تا 
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 9 :2 ایمانداران به مسیح با این نام شناخته می شدند.

چنانچه کسی را از اهل طریقت * بیابد، از زن و مرد، در بند 
نهاده، به اورشلیم بیاورد.

 طی سفر، چون به دمشق نزدیک می شد، ناگاه نوری از آسمان  ۳

 و او بر زمین افتاده، صدایی شنید که خطاب  بر گِردش درخشید ۴
به وی می گفت: »شائول، شائول، چرا مرا آزار می رسانی؟«

 وی پاسخ داد: »خداوندا، تو کیستی؟« 5

پاسخ آمد: »من آن عیسی هستم که تو بدو آزار می رسانی. 
 حال، برخیز و به شــهر برو. در آنجا به تو گفته خواهد شد  6

که چه باید کنی.«
 همسفران ســوُلس خاموش ایستاده بودند؛ آنها صدا را  7

 سوُلس از زمین برخاست،  می شنیدند، ولی کسی را نمی دیدند. 8
اّما چون چشمانش را گشود نتوانست چیزی ببیند؛ پس دستش 
 او سه روز نابینا بود و چیزی  را گرفتند و او را به دمشق بردند. 9

نمی خورد و نمی آشامید.
 در دمشق شاگردی َحنانیا نام می زیست. خداوند در رؤیا  1۰

بر او ظاهر شد و گفت: »ای َحنانیا!«
پاسخ داد: »بله خداوندا.«

 خداوند به او گفت: »برخیز و به کوچه ای که ‘راست’ نام  11

دارد، برو و در خانۀ یهودا سراغ سوُلس تارسوسی را بگیر. 
 و در رؤیا مردی را دیده، َحنانیا نام،  او به دعا مشغول است 1۲

که می آید و بر او دست می گذارد تا بینا شود.«
 َحنانیا پاســخ داد: »خداوندا، از بسیاری دربارۀ این مرد  1۳

شنیده ام که بر مقدسین تو در اورشلیم آزارها روا داشته است. 
 و در اینجا نیز از جانب سران کاهنان اختیار دارد تا هر که  1۴

را که نام تو را می خواند، در بند نهد.«
 ولی خداوند به َحنانیا گفت: »برو، زیرا که این مرد ظرف  15

برگزیدۀ من است تا نام مرا نزد غیریهودیان و پادشاهانشان و 
 من به او نشان خواهم داد که به خاطر نام  قوم اسرائیل ببرد. 16

من چه مشقتها باید بر خود هموار کند.«
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 پس َحنانیا رفت و به آن خانه درآمد و دستهای خود را بر  17

او گذاشته، گفت: »ای برادر، شائول، خداوند یعنی همان عیسی 
که چون بدین جا می آمدی در راه بر تو ظاهر شد، مرا فرستاده 
اســت تا بینایی خود را بازیابی و از روح القدس پر شــوی.« 
 همان دم چیزی مانند َفلس از چشمان سوُلس افتاد و او بینایی  18

 سپس غذا خورد  خود را بازیافت و برخاسته، تعمید گرفت. 19
و قّوت خویش بازیافت.

سوُلس در دمشق و اورشلیم
سوُلس روزهایی چند با شاگردان در دمشق به سر برد. ۲۰ او 
بی درنگ در کنیســه ها به اعالم این پیام آغاز کرد که عیسی 
پسر خداست. ۲1 هر که پیام او را می شنید در شگفت می شد و 
می گفت: »مگر این همان نیست که در اورشلیم در میان آنان 
که این نام را می خوانند آشوب به پا می کرد و به اینجا نیز آمده 
تا در بندشان نهد و نزد سران کاهنان َبَرد؟« ۲۲ ولی سوُلس هر 
روز قویتر می شــد و با دالیل انکارناپذیر یهودیان دمشق را 
به زانو درآورده، ثابت می کرد که عیسی، همان مسیح است.

۲۳ پس از گذشت روزهای بسیار، یهودیان توطئۀ قتل او را 

چیدند. ۲۴ اّما ســوُلس از قصدشان آگاه شد. آنها شب و روز 
بر دروازه های شهر مراقبت می کردند تا او را بکشند. ۲5 ولی 
شاگردانش شبانه او را در زنبیلی نهاده، از شکافی در دیوار 

شهر پایین فرستادند.
۲6 چون سوُلس به اورشلیم رسید، خواست به شاگردان ملحق 

شود، اّما همه از او می ترسیدند، زیرا باور نمی کردند براستی 
شاگرد شده باشــد. ۲7 اّما برنابا او را برگرفت و نزد رسوالن 
آورده، گفت که چگونه در راه دمشق خداوند را دیده و خداوند 
چه سان با وی ســخن گفته و او چگونه در دمشق دلیرانه به 
نام عیسی موعظه کرده است. ۲8 پس سوُلس نزد ایشان ماند 
و آزادانه در اورشلیم آمد و رفت می کرد و با شهامت به نام 
خداوند موعظه می نمود. ۲9 او با یهودیاِن یونانی زبان گفتگو 
و مباحثه می کرد، ولی آنها در صدد کشتنش برآمدند. ۳۰ چون 
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 9 :36 در اصل یونانی:  “دورکاس”. “طابیتا” )آرامی( و “دورکاس” )یونانی( 
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برادران از این امر آگاه شدند، او را به قیصریه بردند و از آنجا 
روانۀ تارسوس کردند.

۳1 بدین گونه کلیســا در سرتاسر یهودیه و جلیل و ساِمِره 

آرامش یافته، استوار می شد و در ترس خداوند به سر می برد 
و به تشویق روح القدس بر شمار آن افزوده می گشت.

خدمات پطرس
۳۲ و اّما پطرس که در همۀ نواحی می گشت، به دیدار مقدسین 

ه نیز رفت. ۳۳ در آنجا شخصی را دید اینیاس نام، که  ساکن ُلدَّ
هشت سال مفلوج و زمینگیر بود. ۳۴ به او گفت: »ای اینیاس، 
عیسی مسیح تو را شفا می بخشد. برخیز و بستر خود را جمع 
ه و  کن!« او بی درنگ برخاست، ۳5 و با دیدن او همۀ اهل ُلدَّ

شارون به خداوند روی آوردند.
۳6 در یافا شاگردی می زیست طابیتا * نام، که معنی آن غزال 

اســت. این زن خود را وقف کارهای نیک و دستگیری از 
مســتمندان کرده بود. ۳7 طابیتا در همان روزها بیمار شد و 
درگذشت. پس جسدش را شستند و در باالخانه ای نهادند. 
ه نزدیک یافا بود، وقتی شــاگردان آگاه شدند که  ۳8 چون ُلدَّ

ه اســت، دو نفر را نزد او فرستادند و خواهش  پطرس در ُلدَّ
کردند که »لطفًا بی درنگ نزد ما بیا.«

۳9 پطرس همــراه آنان رفت و چون بدان جا رســید، او را 

به باالخانه بردند. بیوه زنان همگــی گرد او را گرفته، گریان 
جامه هایی را که دورکاس در زمــان حیاتش دوخته بود، به 

وی نشان می دادند.
۴۰ پطرس همه را از اتاق بیرون کرد و زانو زده، دعا نمود. 

سپس رو به جســد کرد و گفت: »ای طابیتا، برخیز!« طابیتا 
چشمان خود را گشود و با دیدن پطرس نشست. ۴1 پطرس 
دست وی را گرفت و او را به پا داشــت. آنگاه مقدسین و 
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 10 :3 منظور ساعت سه بعد از ظهر است.

بیوه زنان را فرا خواند و او را زنده به ایشان سپرد. ۴۲ این خبر 
در سرتاسر یافا پیچید و بســیاری به خداوند ایمان آوردند. 

۴۳ پطرس مدتی در یافا نزد َدّباغی َشمعون نام توقف کرد.

دیدار پطرس از ُکرنِلیوِس رومی

 در قیصریه مردی بود، ُکرنِلیوس نام، از فرماندهان 10 
هنگ رومی موســوم به ‘هنگ ایتالیایی’. ۲ او و اهل 
خانه اش همگــی پرهیزگار و خداترس بودنــد. ُکرنِلیوس 
سخاوتمندانه به مستمندان صدقه می داد و پیوسته به درگاه 
خدا دعا می کرد. ۳ روزی حوالی ساعت نهم از روز * آشکارا در 
رؤیا دید که فرشتۀ خدا نزدش آمد و گفت: »ای ُکرنِلیوس!«

۴ ُکرنِلیوس با وحشــت به او چشم دوخت و پاسخ داد: 

»بله، سرورم!«
فرشته گفت: »دعاها و صدقه های تو چون هدیۀ یادگاری 
به پیشگاه خدا برآمده است. 5 اکنون کسانی به یافا بفرست تا 
َشمعوِن معروف به پطرس را بدین جا بیاورند. 6 او نزد َدّباغی 

َشمعون نام که کنار دریا منزل دارد، میهمان است.«
7 چون فرشــته ای که با او سخن می گفت او را ترک کرد، 

ُکرنِلیوس دو تن از خادمان و یکی از ســپاهیان خاص خود 
را که مردی دیندار بود، فرا خواند 8 و تمام ماجرا را بدیشان 

بازگفت و آنها را به یافا فرستاد.
9 روز بعد، نزدیک ظهر، چون در راه بودند و به شهر نزدیک 

می شــدند، پطرس به بام خانه رفت تا دعا کنــد. 1۰ در آنجا 
گرسنه شد و خواست چیزی بخورد. چون خوراک را آماده 
می کردند، به حالت َخلســه فرو رفت. 11 در آن حال دید که 
آسمان گشوده شــده و چیزی همچون سفره ای بزرگ که از 
چهارگوشه آویخته است، به سوی زمین فرود می آید 1۲ و از 
انواع چارپایان و خزندگان و پرندگان پر است. 1۳ آنگاه ندایی 

به او رسید که: »ای پطرس، برخیز، ذبح کن و بخور!«
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1۴ پطرس گفت: »حاشا از من، خداوندا، زیرا هرگز به چیزی 

حرام یا نجس لب نزده ام.«
15 بار دّوم ندا آمد که »آنچه خدا پاک ســاخته اســت، تو 

نجس مخوان!«
16 این امر ســه بار تکرار شــد و سپس سفره بی درنگ به 

آسمان باال برده شد.
17 در همــان حال کــه پطرس با حیرت بــه معنی رؤیا 

می اندیشید، فرســتادگان ُکرنِلیوس خانۀ َشمعون را ُجسته، 
به َدِر خانۀ او رسیدند. 18 آنان با صدای بلند می پرسیدند: »آیا 

َشمعوِن معروف به پطرس در اینجا میهمان است؟«
19 پطرس هنوز به رؤیا می اندیشــید که روح به او گفت: 

»بنگر، سه تن تو را می جویند. ۲۰ برخیز و پایین برو و در رفتن 
با ایشان تردید مکن، زیرا آنها را من فرستاده ام.«

۲1 پطرس پاییــن رفــت و به آنان گفــت: »من همانم که 

می جویید. سبب آمدنتان چیست؟«
۲۲ گفتند: »ُکرنِلیوِس فرمانده ما را فرستاده. او مردی پارسا و 

خداترس است و یهودیان همه به نیکی از او یاد می کنند. او از 
فرشته ای مقّدس دســتور یافته که در پی تو بفرستد و تو را به 
خانۀ خود دعوت کرده، سخنانت را بشنود.« ۲۳ پس پطرس آنها 

را به خانه برد تا میهمان او باشند.
روز بعد برخاست و همراه آنان روانه شد. برخی از برادراِن 
اهل یافا نیز با وی رفتند. ۲۴ فردای آن روز به قیصریه رسیدند. 
ُکرنِلیوس خویشان و دوستان نزدیک خود را نیز گرد  آورده 
بود و منتظر ورود آنان بــود. ۲5 چون پطرس به خانه درآمد، 
ُکرنِلیوس به استقبال او شــتافت و به پایش درافتاده، او را 
پرستش کرد. ۲6 اّما پطرس او را بلند کرد و گفت: »برخیز؛ من 

نیز انسانی بیش نیستم.«
 سپس گفتگوکنان با وی به خانه درآمد و در آنجا با جمعی  ۲7

 پطرس به آنان گفت: »شما خود آگاهید  بزرگ روبه رو شد. ۲8
که برای یهودیان حرام است که با اجنبیان معاشرت کنند یا به 
خانۀ آنها بروند. اّما خدا به من نشان داد که هیچ کس را نجس 
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 پس چون در پی من فرستادید، بدون هیچ  یا ناپاک نخوانم. ۲9
اعتراضی آمدم. اکنون بگویید، از چه سبب مرا طلب کرده اید؟«

 ُکرنِلیوس پاســخ داد: »چهار روز پیش در همین وقت،  ۳۰

* در خانۀ خویش به دعا مشغول بودم که 
حوالی ساعت نهم، 

 و گفت:  ناگاه مردی در جامه ای نورانی در برابرم ایســتاد ۳1
“ُکرنِلیوس، دعایت مستجاب گردیده و صدقاتت در حضور 
 کسانی به یافا بفرست تا َشمعوِن  خدا به یاد آورده شده است. ۳۲
معروف به پطرس را به اینجا بیاورند. او نزد َشــمعوِن َدّباغ 
 پس بی درنگ  که خانه اش کنار دریاست، میهمان است.” ۳۳
در پی تو فرستادم و تو نیز لطف کردی و آمدی. اینک همۀ 
ما در حضور خدا حاضریم تا هرآنچه خداوند به تو فرموده 

است، بشنویم.«
 پطرس چنین سخن آغاز کرد: »اکنون دریافتم که براستی  ۳۴

 بلکه از هر قوم، هر  خدا تبعیضی میان مردمان قائل نیست؛ ۳5
که از او بترسد و پارسایی را به عمل آورد، مقبول او می گردد. 
 شــما آگاهید از پیامی که خدا برای قوم اسرائیل فرستاد و  ۳6

به واسطۀ عیسی مســیح که خداوند همه است، به صلح و 
 شما می دانید که این امر چگونه پس  سالمت بشارت داد. ۳7
از تعمیدی که یحیی بدان موعظه می کرد، در جلیل آغاز شد 
 و چگونه خدا عیسای  و در سرتاسر یهودیه رواج گرفت، ۳8
ناصری را با روح القدس و قدرت مسح کرد، به گونه ای که 
همه جا می گشــت و کارهای نیکو می کرد و همۀ آنان را که 
زیر ستم ابلیس بودند، شفا می داد، از آن رو که خدا با او بود.

 »ما شاهدان همۀ اعمالی هستیم که او در سرزمین یهود  ۳9

و در اورشلیم انجام داد. آنها او را بر صلیب کشیده، کشتند. 
 اّما   اّما خدا او را در روز سّوم برخیزانید و ظاهر ساخت، ۴1 ۴۰

نه بر همگان، بلکه تنها بر شاهدانی که خود از پیش برگزیده 
بود، یعنی بر ما که پس از رستاخیز او از مردگان، با او خوردیم 
 او به ما فرمان داد تــا این حقیقت را به قوم  و نوشــیدیم. ۴۲
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 10 :46 اصطالح “زبانهای غیر” به زبانهایی اشاره دارد که شخص آنها را 
نیاموخته و نمی داند؛ همچنین در 19 :  6.

اعالم کنیم و شهادت دهیم که خدا او را مقرر فرموده تا داور 
 پیامبران جملگی دربارۀ او شهادت  زندگان و مردگان باشد. ۴۳
می دهند که هر که بدو ایمان آورد، به نام او آمرزش گناهان 

خواهد یافت.«
 پطرس هنوز سخن می گفت که روح القدس بر همۀ آنان که  ۴۴

 شماری از ایمانداراِن یهودی نژاد  پیام را می شنیدند، نازل شد. ۴5
که همراه پطرس آمــده بودند، چون دیدند روح القدس حتی 
 زیرا  بر غیریهودیان نیز فرو ریخته است، در حیرت افتادند. ۴6
* سخن می گویند و خدا را 

شنیدند که ایشــان به زبانهای غیر 
 »حال که اینان روح القدس  می ستایند. آنگاه پطرس گفت: ۴7
را درست همانند ما یافته اند، آیا کسی می تواند از تعمیدشان 
 پس دستور داد ایشان را در نام عیسی  در آب مانع گردد؟« ۴8
مســیح تعمید دهند. آنگاه از پطرس خواستند چند روزی با 

ایشان بماند.

گزارش پطرس به کلیسا

 11 

 رســوالن و برادران در سرتاسر یهودیه شنیدند که 
 پس چون  غیریهودیان نیز کالم خدا را پذیرفته اند. ۲
پطرس به اورشلیم بازگشــت، طرفداراِن ختنه بر او ُخرده 
 »چگونه توانستی به خانۀ ختنه ناشدگان بروی  گرفته، گفتند: ۳

و با آنها همسفره شوی؟«
 پطرس همــۀ ماجرا را از آغاز به تفصیل برایشــان بازگو  ۴

 »من در یافا به دعا مشغول بودم که در عالم رؤیا  کرده، گفت: 5
دیدم چیزی همچون سفره ای بزرگ که از چهار گوشه آویخته 
 چون نیک نگریستم،  بود، از آسمان فرود آمد و به من رسید. 6
 سپس  چارپایان و وحوش و خزندگان و پرندگان بر آن دیدم. 7
ندایی به گوشم رســید که می گفت: “ای پطرس، برخیز، ذبح 

کن و بخور.”
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 »جواب دادم: “حاشا از من، خداوندا، زیرا هرگز به چیزی  8

حرام یا نجس لب نزده ام.”
 »بار دّوم از آسمان ندا آمد که “آنچه خدا پاک ساخته، تو  9

 و این امر سه بار تکرار شد؛ سپس همۀ آن  نجس مخوان.” 1۰
چیزها به آسمان باال برده شد.

 »در همان موقع، ســه تن که از قیصریه نزد من فرستاده  11

 روح خدا  شده بودند، به خانه ای که در آن بودم رسیدند. 1۲
به من گفت که در رفتن با آنان تردید مکنم. این شش برادر 
 او برای ما  نیز با من آمدنــد، و ما به خانۀ آن مرد درآمدیم. 1۳
بازگفت که چگونه در خانۀ خود فرشته ای دیده که به او گفته 
است: “کسانی به یافا بفرست تا َشمعوِن معروف به پطرس را 
 او برای تو پیامی خواهد آورد که به واسطۀ  به اینجا بیاورند. 1۴

آن تو و تمامی اهل خانه ات نجات خواهید یافت.”
 »چون ســخن آغاز کردم، روح القدس بر آنها نازل شد،  15

 آنگاه گفتۀ  درست همان گونه که نخست بر ما نازل شده بود. 16
خداوند را به خاطر آوردم که فرموده بود: “یحیی با آب تعمید 
 اگر  می داد ولی شــما با روح القدس تعمید خواهید یافت.” 17
خدا همان عطا را به آنها بخشــید که پــس از ایمان آوردن به 
عیسی مسیِح خداوند به ما عطا فرموده بود، پس من که باشم 

که بخواهم مانع کار خدا شوم؟«
 چون این ســخنان را شنیدند، خاموش شدند و خدا را  18

ستایش کرده، گفتند: »براستی که خدا توبۀ حیات بخش را به 
غیریهودیان نیز عطا فرموده است!«

کلیسای َانطاکیه
 و اّما آنان که در پِی آزاِر آغاز شــده با ماجرای استیفان  19

پراکنده شده بودند، تا نواحی فینیقیه و قپرس و َانطاکیه سفر 
کردند. آنان کالم را فقط به یهودیان اعالم می کردند و بس. 
 اّما در میان ایشان تنی چند از اهالی قپرس و قیَروان بودند  ۲۰

که چون به َانطاکیه رســیدند، با یونانیان نیز سخن گفتند و 
 دست خداوند  عیسای خداوند را به آنان بشــارت دادند. ۲1
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 نیز با ایشــان بود و گروهی بســیار ایمان آورده، به خداوند 
گرویدند.

 چون این خبر به کلیســای اورشلیم رسید، برنابا را به  ۲۲

 وقتی او به آنجا رسید و فیض خدا را دید،  اَنطاکیه فرستادند. ۲۳
شادمان شــد و همه را ترغیب کرد تا با تمام دل به خداوند 
 زیرا مردی بود نیک و پر از روح القدس و  وفادار باشــند، ۲۴

ایمان. بدین سان گروهی بسیار به خداوند پیوستند.
 پس از آن، برنابا به تارســوس رفت تا سوُلس را بیابد.  ۲5

 و چــون یافــت، وی را به َانطاکیه آورد. ایشــان در آنجا  ۲6

سالی تمام با کلیســا گرد می آمدند و گروهی بسیار را تعلیم 
 می دادند. در َانطاکیه بود که شاگردان را نخستین بار ‘مسیحی’ 

خواندند.
 یکی   در آن روزها چند نبی از اورشلیم به اَنطاکیه آمدند. ۲8 ۲7

از آنها که آگابوس نام داشت، برخاست و با الهاِم روح پیشگویی 
کرد که قحطی سختی در سرتاسر دنیا خواهد آمد. این قحطی 
 پس شاگردان بر آن  در زمان حکومت ْکلودیوس رخ داد. ۲9
شــدند که هر یک در حد توان، کمکی برای برادران ساکن 
 پس چنین کردند و هدیه ای به دست برنابا  یهودیه بفرستند. ۳۰

و سوُلس نزد مشایخ فرستادند.

رهایی پطرس از زندان

 12 

 در آن زمان، هیرودیِس پادشاه دست ستم بر برخی 
 به دستور او یعقوب برادر  از افراد کلیسا دراز کرد. ۲
 و چون دید این کار یهودیان را  یوحنا را به شمشیر کشتند. ۳
خشنود ساخت، گامی فراتر برداشت و پطرس را نیز گرفتار 
 هیرودیس پس از گرفتار  کرد. این در ایام عید َفطیر رخ داد. ۴
کردن پطرس، او را به زندان انداخت و چهار دســتۀ چهار 
نفری را به نگهبانی او برگماشت. و بر آن بود که پس از عید 

پَِسخ، او را در برابر همگان محاکمه کند.
 پس پطرس را در زندان نگاه داشتند، اّما کلیسا با جدّیِت  5

تمام نزد خدا برای او دعا می کرد.
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 شِب قبل از روزی که هیرودیس قصد داشت پطرس را  6

به محاکمه بِکشد، او به دو زنجیر بسته و میان دو سرباز خفته 
 ناگاه فرشتۀ  بود، و نگهبانان نیز مقابل دِر زندان پاس می دادند. 7
خداوند ظاهر شد و نوری در درون زندان درخشید. فرشته 
به پهلوی پطرس زد و او را بیدار کرده، گفت: »زود برخیز!« 

در دم زنجیرها از دستهایش فرو افتاد.
 فرشته به او گفت: »کمرت را ببند و کفش به پا کن.« پطرس  8

چنین کرد. سپس فرشته به او گفت: »ردایت را بر خود بپیچ 
 پس پطرس از پی او از زندان بیرون رفت.  و از پی من بیا.« 9
اّما باور نمی کرد که آنچه فرشته انجام می دهد، واقعی است، 
 آنها از نگهبانان اّول و دّوم  بلکه گمان می کرد رؤیا می بیند. 1۰
گذشتند و به دروازۀ آهنینی رسیدند که رو به شهر باز می شد. 
دروازه خود به خود مقابل ایشان گشــوده شد. پس بیرون 
 رفتند و چون به انتهای کوچه رســیدند، ناگاه فرشته ناپدید 

شد.
 آنگاه پطرس به خود آمد و گفت: »اکنون دیگر یقین دارم  11

که خداوند فرشتۀ خود را فرستاده و مرا از چنگ هیرودیس و 
آنچه قوم یهود در انتظارش بودند، رهانیده است.«

 چون این را دریافت، به خانۀ مریم مادر یوحنای معروف به  1۲

َمرُقس رفت. در آنجا بسیاری گرد آمده بودند و دعا می کردند. 
 چون پطرس دِر خانه را کوبید، خادمه ای به نام رودا آمد تا در  1۳

 اّما چون صدای پطرس را شناخت، از فرط شادی،  را بگشاید. 1۴
بدون گشودن در، به درون شتافت و اعالم داشت: »پطرس بر 

در ایستاده است!«
 به او گفتند: »مگر دیوانه شده ای؟« اّما چون اصرار او را  15

دیدند، گفتند: »البد فرشتۀ اوست.«
 در این حین، پطرس همچنان در می زد. سرانجام، چون در  16

 پطرس با اشارۀ  را گشودند، با دیدن او غرق در شگفتی شدند. 17
دست، آنان را خاموش ساخت و شرح داد که چگونه خداوند 
او را از زندان رهانیده اســت. سپس گفت: »یعقوب و دیگر 
برادران را از این امر آگاه سازید.« آنگاه به جایی دیگر رفت.

اعمال رسوالن 12 :6 - 17  325  



 

 13 :1 یا:  “از درباریاِن هیرودیس” و یا:  “از دوستان هیرودیس”.

 صبح روز بعد، در میان ســپاهیان غوغایی بر پا شد، زیرا  18

 هیرودیس دستور  نمی دانستند چه بر سر پطرس آمده است. 19
داد همه جا پطرس را جســتجو کنند؛ و چون او را نیافتند از 
نگهبانان بازخواســت کرد و حکم به قتل آنها داد. ســپس از 

یهودیه به قیصریه رفت و چندی در آنجا ماند.

مرگ هیرودیس
 هیرودیس بر مردِم صور و صیدون خشــم گرفته بود. از  ۲۰

این رو به یکدل نزد او رفتند و اجازۀ شرفیابی خواستند. آنان 
ْبالستوس، پیشکار خاص شاه را با خود متحد کرده، در طلب 
آشتی برآمدند، زیرا خوراک و معاش آنها از سرزمین هیرودیس 

فراهم می شد.
 در روز مقرر، هیرودیس ردای شــاهی به تن کرده، بر  ۲1

 مردم فریاد  تخت نشست و ُنطقی برای جماعت ایراد کرد. ۲۲
برآوردند: »این صدای یکی از خدایان است، نه صدای آدمی!« 
 در َدم، فرشتۀ خداوند او را زد، از آن رو که خدا را تجلیل  ۲۳

نکرده بود. آنگاه کرمها بدنش را خوردند و مرد.
 اّما کالم خدا هر چه بیشتر پیش می رفت و منتشر می شد. ۲۴

 چون برنابا و سوُلس مأموریت خود را به انجام رسانیدند،  ۲5

از اورشلیم بازگشتند و یوحنای معروف به َمرُقس را نیز همراه 
خود آوردند.

رسالت برنابا و سوُلس

 13 

 در کلیسایی که در َانطاکیه بود، انبیا و معّلمانی چند 
بودند: برنابا، َشــمعون معروف به نیِجر، لوکیوِس 
* هیرودیِس حاکم بود و سوُلس. 

قیَروانی، َمناِئن که برادرخواندۀ 
 هنگامی که ایشان در عبادت خداوند و روزه به سر می بردند،  ۲

روح القدس گفت: »برنابا و سوُلس را برای من جدا سازید، 
 آنگاه، پس  به جهت کاری که ایشان را بدان فرا خوانده ام.« ۳
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 13 :5 “یوحنا” معروف به “َمرُقس”؛ همچنین در آیۀ 1۳. نگاه کنید به 15 :۳7.

 از روزه و دعا، دســت بر آن دو نهاده، ایشان را روانۀ سفر 
کردند.

بشارت در قپرس
 بدین قرار، آن دو که از جانب روح القدس فرستاده شده  ۴

بودند، به ِسلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قپرس رسیدند. 
 چون وارد َسالمیس شدند، در کنیسه های یهود به کالم خدا  5

* نیز در خدمت ایشان بود.
موعظه کردند. یوحنا 

 آنان سرتاسر جزیره را درَنَوردیدند تا به پافوس رسیدند.  6

در آنجا به فردی یهودی به نام بارْ یِشوَع برخوردند که جادوگر 
 او از دوســتان ‘ِســرگیوس پولِس’ والی  و نبی دروغین بود. 7
بود. والی که مردی خردمند بود، برنابا و سوُلس را به حضور 
 اّما ِعلیمای  8 فرا خواند، زیرا می خواست کالم خدا را بشنود. 
جادوگر - که ترجمۀ نامش چنین است - به مخالفت با ایشان 
 در این  برخاست و کوشــید والی را از ایمان آوردن، بازدارد. 9
هنگام سوُلس، که پولس نیز نامیده می شد، پر از روح القدس 
 »ای فرزند ابلیس، ای دشمن  شده، بدو چشم دوخت و گفت: 1۰
هر پارسایی، که پر از مکر و فریبی! چرا از کج کردن راههای 
 بدان که دست خداوند بر ضد  راست خداوند بازنمی ایستی؟ 11
توست. اکنون کور خواهی شد و تا مدتی قادر به دیدن آفتاب 

نخواهی بود.«
در َدم، مه و تاریکی او را فرو گرفت، و دور زده کسی را 
 چون  می ُجست که دســتش را بگیرد و راه را به او بنماید. 1۲
والی این واقعه را دید، ایمان آورد، زیرا از تعلیمی که دربارۀ 

خداوند می دادند در شگفت شده بود.

پولس و برنابا در َانطاکیۀ پیسیدیه
 آنگاه پولس و همراهانش از راه دریا از پافوس به پِرجۀ  1۳

پامفیلیه رفتند. اّما در آنجا یوحنا از ایشان جدا شد و به اورشلیم 
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 آنها از پِرجه گذشتند و به اَنطاکیۀ پیسیدیه رسیدند.  بازگشت. 1۴
 پس از تالوت  در روز َشّبات، به کنیسه درآمدند و نشستند. 15
تورات و کتب پیامبران، رهبراِن کنیسه نزد ایشان فرستادند و 
گفتند: »برادران، اگر پند و اندرزی برای مردم دارید، بگویید.«

 پولس ایســتاد و با دست اشاره کرده، گفت: »ای مردان  16

 خدای  اسرائیلی و ای غیریهودیاِن خداترس، گوش فرا دهید! 17
قوم اسرائیل، پدران ما را برگزید و قوم ما را در زمان غربتشان 
در مصر ســرافراز ســاخت و با قدرتی عظیم آنها را از آن 
 و قریب به چهل سال رفتارشان را در  سرزمین به در آورد، 18
 او هفت قوم را که در کنعان بودند، نابود  بیابان تحمل کرد. 19
 این همه  ساخت و سرزمینشان را به قوم خود به میراث داد. ۲۰

حدود چهارصد و پنجاه سال به طول انجامید.
»پس از آن، تا زمان سموئیل نبی، خدا داوران بدیشان داد. 
 آنگاه پادشاهی خواستند و خدا شائول، پسر ِقیس، از قبیلۀ  ۲1

 پس از  بِنیامین را به ایشان داد، که چهل سال حکومت کرد. ۲۲
برداشتن شائول، داوود را برانگیخت تا شاه ایشان گردد، و بر 
او چنین گواهی داد: “داوود پسر َیسا را دلخواه خویش یافتم؛ 

او خواسِت مرا به طور کامل به جا خواهد آورد.”
 »از نسل همین مرد، خدا طبق وعدۀ خود، نجات دهنده  ۲۳

 پیش از آمدن عیسی،  یعنی عیسی را برای اسرائیل فرستاد. ۲۴
یحیی تعمیِد توبه را به همۀ مردم اســرائیل موعظه می کرد. 
 چون یحیی دوِر خود را به پایان می رسانید، گفت: “مرا که  ۲5

می پندارید؟ من او نیســتم؛ بلکه او پس از من می آید و من 
حتی شایسته نیستم بند کفشش را بگشایم.”

 »ای بــرادران، ای فرزندان ابراهیــم، و ای غیریهودیاِن  ۲6

خداترس که در اینجا حضور دارید! این پیاِم نجات برای ما 
 مردم اورشلیم و بزرگان ایشان عیسی را  فرستاده شده است. ۲7
نشناختند و با این حال با محکوم کردنش، گفته های پیامبران را 
 آنها با اینکه  که هر َشّبات تالوت می شود، تحقق بخشیدند. ۲8
هیچ علتی برای مجازات مرگ نیافتند، از پیالُتس خواستند 
 و چون تمام آنچه را که درباره اش نوشته شده  او را بکشد. ۲9
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بود، به انجام رســاندند، او را از صلیب پایین آورده، به قبر 
 و آنان که با   اّما خدا وی را از مردگان برخیزانید. ۳1 سپردند. ۳۰
او از جلیل به اورشلیم آمده بودند، روزهای بسیار او را دیدند 

و اکنون نیز نزد قوم ما شاهدان اویند.
 »اکنون ما به شــما بشارت می دهیم که خدا آنچه را که به  ۳۲

 با برخیزانیدن عیســی، برای ما که  پدران ما وعده داده بود، ۳۳
فرزندان ایشانیم وفا کرد. همان گونه که در مزمور دّوم نوشته شده:

»“تو پسر من هستی؛
امروز، من تو را مولود ساخته ام.”

 »و خدا او را از مردگان برخیزانید تا هرگز فســاد نبیند،  ۳۴

چنانکه آمده است:
»“برکات مقّدس و مطمئنی را

که به داوود وعده داده شده،
به شما خواهم بخشید.”

 و بر همین مبنا در جای دیگر گفته شده که: ۳5

»“نخواهی گذاشت سرسپردۀ تو
فساد ببیند.”

 »و اّما داوود پس از آنکه به ارادۀ خدا مردمان عصر خویش  ۳6

را خدمت کرد، بخفت و به پدران خود پیوسته، فساد را دید. 
 ولی آن کس که خدا برخیزانید، فساد را ندید. ۳7

 »پس، ای برادران، بدانید آمرزش گناهانی که به واسطۀ  ۳8

 اکنون  همین شخص فراهم آمده است، به شما اعالم می شود. ۳9
هر که ایمان بیاورد، به واســطۀ او پارسا شمرده می شود در 
هرآنچه نتوانستید به واسطۀ شــریعت موسی پارسا شمرده 
 مراقب باشید این نوشتۀ کتب پیامبران بر سر شما  شــوید. ۴۰

نیاید که می گوید:
»“بنگرید، ای استهزاگران،  ۴1  

حیرت کنید و هالک شوید،
زیرا در ایام شما کاری می کنم،

که هرچند آن را به شما بازگویند
هرگز باور نخواهید کرد.”«
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 چون پولس و برنابا از کنیسه بیرون می رفتند، مردم از آنها  ۴۲

استدعا کردند که َشّبات آینده نیز در این باره با ایشان سخن 
 پس از اینکه جماعْت کنیسه را ترک کردند، بسیاری  بگویند. ۴۳
از یهودیان و اشخاص خداپرســت که به یهودیت گرویده 
بودند، از پی پولس و برنابا به راه افتادند. آن دو با این گروه 
سخن گفتند و آنها را به پایداری در فیض خدا ترغیب کردند.

۴۴ َشــّبات بعد، به تقریب، تمامی مردم شهر گرد آمدند تا 

کالم خداوند را بشنوند. ۴5 اّما یهودیان چون ازدحام مردم را 
دیدند، از حسد پر شدند و با بی حرمتی به مخالفت با سخنان 

پولس برخاستند.
۴6 آنگاه پولــس و برنابا دلیرانه گفتند: »الزم بود کالم خدا 

پیش از همه برای شما بیان شود. اّما چون آن را رد کردید و 
خود را شایستۀ حیات جاوید ندانستید، پس اکنون رو به سوی 
غیریهودیان می نهیم. ۴7 زیرا خداوند به ما چنین امر فرموده که:

»“تو را نوری برای ملتها ساختم،
تا نجات را به کرانهای زمین برسانی.”«

۴8 چون غیریهودیان این را شنیدند، شادمان شدند و کالم 

خداوند را حرمت داشتند؛ و آنان که برای حیات جاوید تعیین 
شده بودند، ایمان آوردند.

۴9 بدین ســان کالم خداوند در سرتاســر آن ناحیه منتشر 

شد. 5۰ اّما یهودیان، زنان خداپرست و متشخص و نیز مردان 
سرشناِس شهر را شــوراندند و آنها را به آزار پولس و برنابا 
برانگیختند. پس پولس و برنابا را از آن ناحیه راندند. 51 ایشان 
نیز به اعتراض، غبار پاهای خود را بر ایشان تکاندند و به شهر 
قونیه رفتند. 5۲ و اّما شاگردان پر از شادی و روح القدس بودند.

پولس و برنابا در قونیه

 14 

 در قونیه نیز پولس و برنابا به کنیسۀ یهود رفتند و 
چنان سخن راندند که شماری بسیار از یهودیان و 
یونانیان ایمان آوردند. ۲ اّما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند، 
غیریهودیان را شــوراندند و ذهنشــان را نسبت به برادران، 
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مسموم ساختند. ۳ پس پولس و برنابا مدتی طوالنی در آنجا 
ماندند و دلیرانه برای خداوند ســخن گفتند، خداوندی که 
بدیشان قدرت انجام آیات و معجزات می بخشید و بدین گونه 
پیام فیض خود را تأیید می کرد. ۴ مردم شهر دو گروه شدند؛ 
گروهی به جانبداری از یهودیان برخاستند و گروهی دیگر 
جانب رســوالن را گرفتند. 5 و چون غیریهودیان و یهودیان 
به اتفاِق بزرگاِن خود در صدد برآمدند که پولس و برنابا را 
افتضاح کرده، سنگسار کنند، 6 آنان آگاه شده، به لِسْتره و ِدربِه، 
از شهرهای لیکائونیه، و نواحی اطراف گریختند 7 و در آنجا 

به رساندن بشارت ادامه دادند.

پولس و برنابا در لِسْتِره و ِدربِه
8 و اّما در لِسْتره مردی نشسته بود که نمی توانست پاهایش 

را حرکت دهد و هرگز راه نرفته بود، زیرا لنگ مادرزاد بود. 
9 هنگامی که پولس سخن می گفت، او گوش فرا می داد. پولس 

بدو چشــم دوخت و دید که ایمان شفا یافتن دارد. 1۰ پس با 
صدای بلند به او گفت: »بر پاهای خود راست بایست!« آن 

مرد از جا َجست و به راه افتاد.
 چون مردم آنچه را که پولــس انجام داد دیدند، به زبان  11

لیکائونی فریاد برآوردند: »خدایان به صورت انسان بر ما فرود 
 آنان برنابا را ‘ِزئوس’ و پولس را ‘ِهرِمس’ نامیدند،  آمده اند!« 1۲
 کاهِن زئوس که معبدش درست  زیرا او سخنگوی اصلی بود. 1۳
بیرون دروازۀ شهر بود، گاوهایی چند و تاجهایی از ُگل به دروازۀ 

شهر آورد؛ او و جماعت بر آن بودند قربانی تقدیمشان کنند.
 اّما چون آن دو رسول، یعنی برنابا و پولس، این را شنیدند،  1۴

جامه های خود را چاک زدند و به میان جماعت شتافته، فریاد 
 »ای مردان، چــرا چنین می کنید؟ ما نیز چون  برآوردند که: 15
شما، انسانی بیش نیستیم. ما به شما بشــارت می دهیم که از 
این چیزهای پوچ دست بردارید و به خدای زنده روی آورید 
که آســمان و زمین و دریا و هرآنچه را که در آنهاست، آفرید. 
 هرچند او در گذشته ملتها را جملگی واگذاشت که هر یک  16
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 اّما خود را بدون شــهادت نگذاشت؛ او با  به راه خود روند، 17
فرستادن باران از آسمان و بخشــیدن فصلهای ُپر بار، بر شما 
احسان نموده، خوراک فراوان به شما ارزانی می دارد و دلهایتان 
 سرانجام با این سخنان، به دشواری  را از خّرمی لبریز می کند.« 18

توانستند مردم را از تقدیم قربانی بازدارند.
 اّما یهودیانی از َانطاکیه و قونیه آمدند و مردم را با خود  19

متحد ساخته، پولس را سنگسار کردند و بدین گمان که مرده 
 اّما چون شاگردان گرد او  است، از شهر بیرونش کشیدند. ۲۰
جمع شدند، برخاست و به شهر بازگشت. فردای آن روز، او 

و برنابا رهسپار ِدربِه شدند.

بازگشت به َانطاکیۀ سوریه
 آنان در آن شــهر نیز بشــارت دادند و بسیاری را شاگرد  ۲1

 در آن  ساختند. سپس به لِسْتره و قونیه و َانطاکیه بازگشتند. ۲۲
شهرها شــاگردان را تقویت کرده، آنان را به پایداری در ایمان 
تشــویق کردند و پند دادند که »باید با تحمل سختیهای بسیار 
 ایشــان در هر کلیسا مشایخ بر  به پادشاهی خدا راه یابیم.« ۲۳
ایمانداران گماشتند و با دعا و روزه آنها را به خداوندی که به 

وی ایمان آورده بودند، سپردند.
 سپس از ایالت پیسیدیه گذشتند و به ایالت پامفیلیه رفتند،  ۲۴

 و در پِرجه کالم را موعظه کرده، به آّتالیه فرود آمدند. ۲5

 از آّتالیه با کشتی به اَنطاکیه بازگشتند، همان جا که ایشان را  ۲6

به فیض خدا سپرده بودند تا عهده دار کاری شوند که اکنون به 
 چون بدان جا رسیدند، کلیسا را گرد  انجامش رسانیده بودند. ۲7
آورده، بازگفتند که خدا به واسطۀ آنها چه ها کرده و چگونه 
 آنگاه مدت زمانی  دِر ایمان را بر غیریهودیان گشوده است. ۲8

در آنجا با شاگردان ماندند.

شورای اورشلیم

 15 

و اّمــا جمعی از یهودیه به َانطاکیه آمده به برادران   
تعلیم می دادند که: »اگر مطابق آیین موســی ختنه 
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 15 :14 “َشمعون” همان “پِطُرس” )آیۀ 7( است.

 پس چون پولس و برنابا  نشوید، نمی توانید نجات بیابید.« ۲
به مخالفت و مباحثۀ شــدید با ایشان برخاستند، قرار بر این 
شــد که آن دو به همراه چند تن دیگر از ایشان به اورشلیم 
 پس  بروند و این مسئله را با رسوالن و مشایخ در میان نهند. ۳
کلیسا ایشان را بدرقه کرد؛ و آنها در گذر از فینیقیه و ساِمِره، 
به بیان چگونگی ایمان آوردن غیریهودیان پرداختند و همۀ 
 چون به اورشلیم رسیدند،  برادران را بسیار شاد ســاختند. ۴
کلیسا و رسوالن و مشایخ از ایشــان استقبال کردند. پولس 
و برنابا هرآنچه خدا به واســطۀ آنها انجام داده بود، بدیشان 
 آنگاه برخی از فرقۀ َفریسیان که ایمان آورده بودند،  بازگفتند. 5
برخاسته، گفتند: »این غیریهودیان را باید ختنه کرد و حکم 

داد که شریعت موسی را نگاه دارند.«
 پس رسوالن و مشایخ گرد آمدند تا به این مسئله رسیدگی  6

 پس از مباحثۀ بســیار، سرانجام پطرس برخاست و  کنند. 7
بدیشان گفت: »ای برادران، شما آگاهید که در روزهای نخست، 
خدا مرا از میان شــما برگزید تا غیریهودیان از زبان من پیام 
 و خدایی که عارف القلوب  انجیل را بشنوند و ایمان آورند. 8
است بر ایشــان گواهی داد بدین که روح القدس را بدیشان 
 او در میان ما و ایشــان هیچ  عطا فرمود، چنانکه به ما نیز. 9
فرق نگذاشت، بلکه محض ایمان، دلهایشان را طاهر ساخت. 
 پس حال چرا خدا را می آزمایید و یوغی بر گردن شاگردان  1۰

 زیرا  می نهید که نه ما قادر به حملش بودیم، نه پدران ما؟ 11
ما ایمان داریم که به فیض خداونْد عیســی است که نجات 

یافته ایم، چنانکه ایشان نیز.«
 ســپس جماعْت همه ساکت شدند و به برنابا و پولس  1۲

گوش فرا دادند. آنان آیات و معجزاتی را که خدا به دســت 
 چون  ایشان در میان غیریهودیان ظاهر کرده بود، بازمی گفتند. 1۳
سخنان ایشان به پایان رسید، یعقوب گفت: »ای برادران، به 
* بیان کرد که چگونه خدا برای 

 َشمعون  من گوش فرا دهید! 1۴
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 15 :14 در اصل یونانی: “برای نام خود”.

نخستین بار غیریهودیان را مورد لطف خود قرار داده، از میان 
 این با گفتار پیامبران  * برگزیده است. 15

آنان قومی برای خود 
مطابق است، چنانکه نوشته شده:

»“پس از این، باز خواهم گشت  16  
و خیمۀ داوود را که فرو افتاده از نو بر پا خواهم کرد؛

ویرانه هایش را دیگر بار بنا خواهم نمود،
و آن را مرّمت خواهم کرد،

تا باقی افراد بشر جملگی خداوند را بطلبند،  17  
همۀ ملتهایی که نام مرا بر خود دارند.

خداوندی که این را به جا می آورد چنین می گوید،
اموری را که از دیرباز معلوم بوده است.”  18  

 »پس رأی من بر این است که آنان را که از غیریهودیان به  19

 اّما باید در نامه ای  سوی خدا بازمی گردند، زحمت نرسانیم. ۲۰
از ایشان بخواهیم که از خوراک آلوده به بت پرستی، بی عفتی، 
 زیرا از دیرباز  گوشت حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند. ۲1
موسی در هر شهر کسانی را داشته است که بدو موعظه کنند، 
چنانکه هر َشّبات نوشته های او را در کنیسه ها تالوت می کنند.«

نامۀ شورا به ایمانداران غیریهودی
 پس رسوالن و مشایخ به اتفاق تمامی کلیسا تصمیم گرفتند  ۲۲

از میان خود مردانی برگزینند و آنان را همراه پولس و برنابا 
به َانطاکیه بفرستند. پس یهودای معروف به َبرسابا و سیالس 
 آنگاه  را که در میان برادران مقام رهبری داشتند، برگزیدند. ۲۳

نامه ای به دست ایشان فرستادند، بدین عبارات که:
»از ما رسوالن و مشایخ، برادران شما،

به برادراِن غیریهودی در َانطاکیه، سوریه و کیلیکیه،
سالم!

 شنیده ایم که کسانی از میان ما، بی آنکه دستوری  ۲۴

از ما داشته باشند، آمده اند و شما را با سخنانشان مشوش 
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 15 :38 نگاه کنید به اعمال 1۳ :5 و 1۳.

 پس ما یکدل  ساخته، باعث پریشانی خاطرتان شده اند. ۲5
چنین مصلحت دیدیم که مردانی برگزینیم و آنها را همراه 
 همراه  عزیزان خود، برنابا و پولس، نزد شما بفرستیم، ۲6
کســانی که به خاطر نام خداوند ما عیســی مسیح، جان 
 پس یهودا و سیالس را فرستاده ایم تا  بر کف نهاده اند. ۲7
 روح القدس و ما  شما را زبانی از این امور آگاه سازند. ۲8
مصلحت چنین دیدیم که باری بر دوش شما ننهیم، جز 
 از خوراک تقدیمی به بتها و خون و  این ضروریات که ۲9
گوشت حیوانات خفه شده و بی عفتی بپرهیزید. هر گاه از 
اینها دوری کنید، کاری پسندیده انجام داده اید. والّسالم.«

 پس ایشان روانه شــده، به َانطاکیه رفتند و در آنجا کلیسا  ۳۰

 چون آنها نامه را خواندند،  را گرد آورده، نامه را رســاندند. ۳1
 یهودا و سیالس نیز  از پیام دلگرم کنندۀ آن شادمان شــدند. ۳۲
که نبی بودند، با سخنان بســیار، برادران را تشویق و تقویت 
 پس چندی در آنجا ماندند، و سپس برادراْن ایشان را  کردند. ۳۳
 اّما  به سالمت روانه کردند تا نزد فرستندگان خود بازگردند. ۳۴
 و همراه بســیاری دیگر به  پولس و برنابا در َانطاکیه ماندند ۳5

تعلیم و بشارت کالم خداوند مشغول شدند.

اختالف میان پولس و برنابا
 پس از چندی، پولس به برنابا گفت: »به شــهرهایی که  ۳6

کالم خداوند را در آنها موعظه کردیم، بازگردیم و از برادران 
 برنابا خواست یوحنای  دیدار کنیم تا ببینیم در چه حالند.« ۳7
 اّما پولس  معروف به َمرُقس نیز ایشــان را همراهی کند، ۳8
مصلحت ندید کسی را که در پامفیلیه ایشان را تنها گذاشته و 
 اختالف چندان باال  * با خود ببرد. ۳9

ادامۀ همکاری نداده بود، 
گرفت که از یکدیگر جدا شدند. برنابا، َمرُقس را برگرفت و 
 اّما پولس، سیالس را اختیار  از راه دریا راهی قپرس شد؛ ۴۰
کرد و به دست برادران به فیض خداوند سپرده شده، عازم 
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 16 :10 در اینجا نویسندۀ کتاب با پوُلس همراه می شود.

 او در عبور از سوریه و کیلیکیه، کلیساها را  سفر گشــت. ۴1
استوار می کرد.

پیوستن تیموتائوس به پولس و سیالس

 16 

 پولس به ِدربِه و سپس به لِسْتره آمد. در آنجا شاگردی 
تیموتائوس نام می زیســت که مادرش یهودی و 
 برادران در لِســْتره و قونیه  ایماندار، اّما پدرش یونانی بود. ۲
 پولس چون می خواست او در  از او به نیکی یاد می کردند. ۳
سفر همراهی اش کند، به ســبب یهودیانی که در آن ناحیه 
می زیستند، او را ختنه کرد، چرا که همه می دانستند پدر وی 
 آنها چون از شهری به شهر دیگر می رفتند،  یونانی اســت. ۴
قوانینی را که رسوالن و مشایخ در اورشلیم وضع کرده بودند، 
 پس، کلیساها در  به مردم می سپردند تا آنها را رعایت کنند. 5
ایمان استوار می شدند و هر روز بر شمارشان افزوده می شد.

رؤیای پولس دربارۀ مرد مقدونی
 سپس، سرتاسر دیار ْفریجیه و َغالطیه را درَنَوردیدند، زیرا  6

روح القدس ایشان را از رسانیدن کالم به ایالت آسیا منع کرده 
 چون به سرحد میسیه رسیدند، سعی کردند به بیطینیه  بود. 7
 از این رو، از میسیه  بروند، اّما روِح عیسی به ایشان اجازه نداد. 8
 شب هنگام، پولس در رؤیا دید  گذشتند و به ْتروآس رفتند. 9
که مردی مقدونی در برابرش ایستاده، به او التماس می کند 
 چون این رؤیا را دید،  که »به مقدونیه بیا و ما را مدد کن.« 1۰
* زیرا اطمینان یافتیم که خدا 

بی درنگ عازم مقدونیه شدیم، 
ما را فرا خوانده است تا بدیشان بشارت دهیم.

ایمان آوردن لیدیه در فیلیپی
 پس، از ْتروآس با کشتی یکراست به ساموْتراکی رفتیم، و  11

 از آنجا راهی فیلیپی شدیم که  روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. 1۲
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یکی از شهرهای عمدۀ آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشینهای 
روم بود، و چند روز در آن شهر ماندیم.

 روز َشّبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم، با  1۳

این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. پس نشستیم 
 در میان  و با زنانی که گرد آمده بودند، به گفتگو پرداختیم. 1۴
آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش 
فرا می داد. او لیدیه نام داشت و فروشندۀ پارچه های ارغوان 
بود. خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد. 
 چون او با اهل خانه اش تعمید گرفت، با اصرار بســیار به  15

ما گفت: »اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام، بیایید 
و در خانۀ من بمانید.« سرانجام تسلیم درخواست او شدیم.

پولس و سیالس در زندان
 یک بار که به مکان دعا می رفتیم، به کنیزی برخوردیم  16

که روح غیبگویی داشت و از راه طالع بینی سود بسیار عاید 
 او در پی پولس و ما می افتاد و فریادکنان  اربابان خود می کرد. 17
می گفت: »این مردان، خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات 
 او روزهای بسیار چنین می کرد.  را به شما اعالم می کنند.« 18
سرانجام صبر پولس به سر آمد و برگشته به آن روح گفت: 
»به نام عیسی مســیح تو را امر می کنم که از این دختر به در 

آیی!« همان دم، روح از او بیرون آمد.
 ارباباِن آن کنیز چون دیدند امید کسب درآمدشان بر باد  19

رفت، پولس و سیالس را گرفتند و آنها را کشان کشان به بازار 
 پس ایشان را به حضور مقامات آوردند و  نزد مراجع بردند. ۲۰
گفتند: »این مردان یهودی اند و شهر ما را به آشوب کشیده اند. 
 رسومی را تبلیغ می کنند که پذیرفتن و به جا آوردنشان بر  ۲1

ما رومیان جایز نیست.«
 مردم در حمله به پولس و ســیالس به آنان پیوستند. و  ۲۲

مقامات نیز دستور دادند جامه های ایشــان را به در آورده، 
 چون ایشان را چوب بسیار زدند، به زندانشان  چوبشان زنند. ۲۳
افکندند و به زندانبان دستور دادند سخت مراقب ایشان باشد. 
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 زندانبان چون چنین دستور یافت، آنان را به زندان درونی  ۲۴

افکند و پاهایشان را در ُکنده نهاد.
 نزدیک نیمه شب، پولس و سیالس مشغول دعا بودند و  ۲5

سرودخوانان خدا را ستایش می کردند و دیگر زندانیان نیز 
 که ناگاه زمین لرزه ای عظیم رخ  بدیشان گوش فرا می دادند ۲6
داد، آن گونه که اساس زندان به لرزه درآمد و درهای زندان 
 زندانبان  در دم گشوده شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. ۲7
بیدار شد، و چون درهای گشودۀ زندان را دید، شمشیر برکشید 
 اّما  تا خود را بکشد، زیرا می پنداشت زندانیان گریخته اند. ۲8
پولس با صدای بلند ندا در داده، گفت: »به خود آسیب مرسان 
 زندانبان چراغ خواست و سراسیمه  که ما همه اینجاییم!« ۲9
به درون زنــدان رفت و در حالی که می لرزید به پای پولس 
 سپس، ایشان را بیرون آورد و پرسید: »ای  و سیالس افتاد. ۳۰

سروران، چه کنم تا نجات یابم؟«
 پاسخ دادند: »به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و  ۳1

 آنگاه کالم خداوند را  اهل خانه ات نجات خواهید یافت.« ۳۲
 در  برای او و همۀ کسانی که در خانه اش بودند، بیان کردند. ۳۳
همان ساعت از شب، زندانبان آنها را برداشته، زخمهایشان 
را شست، و بی درنگ او و همۀ اهل خانه اش تعمید گرفتند. 
 او ایشان را به خانۀ خود برد و سفره ای برایشان گسترد. او  ۳۴

و همۀ اهل خانه اش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند.
 چون روز شد، مقامات مأمورانی نزد زندانبان فرستاده،  ۳5

 زندانبان پولس را از این پیغام  گفتند: »آن مردان را آزاد کن!« ۳6
آگاه کرد و گفت: »مقامات دستور داده اند که شما را آزاد کنم. 

پس اینک بیرون آیید و به سالمت بروید.«
 اّما پولس در پاسخ گفت: »ما را که رومی هستیم بدون  ۳7

محاکمه و در برابر همگان چوب زده و به زندان افکنده اند. 
حال می خواهند در خفا آزادمان کنند؟ هرگز! بلکه خود بیایند 

و ما را از اینجا بیرون آورند.«
 مأموران این را به مقامات بازگفتند، و آنها چون شنیدند  ۳8

 و  که پولس و سیالس رومی اند، سخت به هراس افتادند ۳9
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آمده، از ایشان پوزش خواستند و تا بیرون زندان مشایعتشان 
 ایشان پس  نموده، خواهش کردند که شهر را ترک گویند. ۴۰
از ترک زندان، به خانۀ لیدیه رفتند. در آنجا با برادران دیدار 

کرده، ایشان را تشویق نمودند. سپس آنجا را ترک گفتند.

بلوا در َتسالونیکی

 17 

پولس و ســیالس از آْمفیپولیس و آپولونیا گذشتند   
و به َتســالونیکی آمدند، که در آنجا یهودیان کنیسه 
 پولس طبق عادت به کنیســه رفته، در سه َشّبات از  داشتند. ۲
 و توضیح داده، برهان  کتب مقّدس با ایشــان مباحثه می کرد ۳
می آورد که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. 
او می گفت: »این عیســی که او را به شما اعالم می کنم، همان 
 برخی از ایشان و نیز شماری بسیار از یونانیاِن  مسیح است.« ۴
خداپرست و گروهی بزرگ از زنان سرشناس، مجاب شده، به 

پولس و سیالس پیوستند.
 اّما یهودیان حسد ورزیدند و تنی چند از اوباش را از بازار  5

گرد آورده، دسته ای به راه انداختند و در شهر بلوا به پا کردند. 
ایشان در جستجوی پولس و سیالس به خانۀ یاسون هجوم 
 اّما چون ایشان  بردند تا آنان را به میان جماعت بیرون آورند. 6
را نیافتند، یاسون و برخی دیگر از برادران را نزد مقامات شهر 
کشــاندند و فریاد برآوردند که »این مردان که همۀ دنیا را به 
 و یاسون ایشان را به  آشوب کشیده اند، حال به اینجا آمده اند 7
خانۀ خود برده است. اینان همگی از فرمانهای قیصر سرپیچی 
می کنند و مّدعی آنند که شــاه دیگری هست به نام عیسی.« 
 سپس   چون مردم و مقامات شهر این را شنیدند، برآشفتند. 9 8

از یاسون و دیگران ضمانت گرفته، آزادشان کردند.

پولس و سیالس در بیریه
 برادران در همان شب، پولس و سیالس را به بیریه روانه  1۰

 اینان  کردند. آنها چون بدان جا رسیدند، به کنیسۀ یهود رفتند. 11
از مردمان َتسالونیکی نجیب تر بودند، زیرا پیام را با اشتیاق 
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 17 :17 یا “بازار”.
 17 :19 “آریوپاگوس” در لغت به معنی “تپۀ آریس” )یکی از خدایان یونان، 
معادل مریخ نزد رومی ها( است که تپۀ کوچکی بود در آتن. “آریوپاگوس” 
در کتاب اعمال رسوالن به شورای معروف شــهر آتن اشاره دارد که در 

آغاز بر تپۀ آریس تشکیل جلسه می داد و نام خود را از آن به وام گرفت.
 17 :19 یا: »ما این اختیار را داریم که دربارۀ تعلیم جدید تو داوری کنیم«.

پذیرفتند و هر روز کتب مقّدس را بررسی می کردند تا ببینند 
 بدین گونه، بسیاری از یهودیان و نیز  آیا براستی چنین است. 1۲
شماری کثیر از زنان و مردان سرشناِس یونانی ایمان آوردند.

 چون یهودیاِن َتســالونیکی دریافتند که پولس در بیریه  1۳

نیز کالم خــدا را موعظه می کند، بدان جــا رفتند و مردم را 
 برادران بی درنگ پولس را به سوی  تحریک کرده، شوراندند. 1۴
ساحل روانه کردند، اّما سیالس و تیموتائوس در بیریه ماندند. 
 مشایعت کنندگان پولس، او را تا آتن همراهی کردند و پس  15

از اینکه برای سیالس و تیموتائوس دستور گرفتند که هر چه 
زودتر به پولس بپیوندند، آنجا را ترک گفتند.

پولس در آتن
 در آن حــال که پولس در آتن منتظــر آن دو بود، از اینکه  16

 از این رو، در کنیسه  می دید شهر پر از بتهاست، منقلب شد. 17
 *

با یهودیان و یونانیان خداپرســت و نیز هر روز در میدان شهر 
 جمعی از فیلســوفان اپیکوری و  با رهگذران مباحثه می کرد. 18
رواقی نیز با او بنای مباحثه گذاشتند. برخی از آنان می گفتند: »این 
یاوه گو چه می خواهد بگوید؟« دیگران می گفتند: »گویا خدایاِن 
بیگانه را تبلیغ می کند.« زیرا پولس، عیسی و قیامت را به ایشان 
 *

 آنگاه او را برگرفته، به مجمع ‘آریوپاگوس’  بشــارت می داد. 19
بردند و در آنجا به او گفتند: »آیا می توان دانســت که این تعلیم 
 سخنانت به گوش ما عجیب  ۲۰ *

جدید که تو می دهی، چیست؟ 
 همۀ آتِنیان و غریبانی  می آید. پس خواهان دانستن معنای آنیم.« ۲1
که در آنجا می زیستند، مشغولیتی جز این نداشتند که وقت خود 

را به گفت و شنود دربارۀ عقاید جدید بگذرانند.
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 17 :23 یا: “معابد شما را”.
 17 :26 در اصل یونانی: “یک خون”.

 پس پولس در میان مجمع ‘آریوپاگوس’ برخاست و گفت:  ۲۲

»ای مردان آتنی، من شما را از هر لحاظ بسیار دیندار یافته ام. 
 زیرا هنگامی که در شــهر سیر می کردم و آنچه را که شما  ۲۳

* نظاره می نمودم، مذبحی یافتم که بر آن نوشته شده 
می پرستید 

بود: “تقدیم به خدای ناشناخته”. حال، آنچه را شما ناشناخته 
می پرستید، من به شما اعالم می کنم.

 »خدایی که جهان و هرآنچه را در آن است آفرید، مالِک  ۲۴

آسمان و زمین اســت و در معابد ساختۀ دست بشر ساکن 
 دستان بشری نمی تواند خدمتی به او بکند، چنانکه  نمی شود. ۲5
گویی به چیزی محتاج باشد، زیرا خوْد بخشندۀ حیات و َنَفس 
 او همۀ اقوام بشری را  و هر چیز دیگر به جمیع آدمیان است. ۲6
* پدید آورد تا در سرتاسر زمین ساکن شوند؛ و 

از یک انسان 
زمانهای تعیین شده برای ایشان و حدود محل سکونتشان را 
 تا مردمان او را بجویند و چه بسا که در پی اش  مقرر فرمود. ۲7
 زیرا  گشته، او را بیابند، هرچند از هیچ یک از ما دور نیست. ۲8
در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم؛ چنانکه برخی 

از شاعران خود شما نیز گفته اند که از نسل اوییم.
 »پس چون نسل خداییم، شایسته نیست چنین بیندیشیم که  ۲9

الوهیت همانند زر یا سیم یا سنگی است که با هنر و خالقیت 
 در گذشته، خدا  آدمی به صورت تمثالی تراشیده شده باشد. ۳۰
از چنین جهالتی چشم می پوشید. اّما اکنون به همۀ مردمان 
 زیرا روزی را مقرر  در هر جا حکــم می کند که توبه کنند. ۳1
کرده که در آن به واسطۀ مردی که تعیین کرده است، جهان 
را عادالنه داوری خواهد کرد، و با برخیزانیدنش از مردگان، 

همه را از این امر مطمئن ساخته است.«
 چون دربارۀ رســتاخیز مردگان شنیدند، برخی پوزخند  ۳۲

زدند، اّما دیگــران گفتند: »می خواهیم در ایــن باره باز از تو 
 اّما تنی   بدین گونه پولس مجمع را ترک گفت. ۳۴ بشــنویم.« ۳۳
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 18 :6 “به اعتراض”، در اصل یونانی نیامده و صرفًا جهت توضیح اضافه 
شده اســت. “تکاندن جامه” مانند “برافشــاندن غبار پاها” )نگاه کنید به 

1۳ :51(، نشان از قهر و اعتراض داشت.

چند بدو پیوســته، ایمان آوردند. دیونیسیوس، عضو مجمع 
‘آریوپاگوس’، زنی داماریس نــام، و نیز چند تن دیگر، از آن 

جمله بودند.

پولس در ُقِرنُتس

 18 

پس از این، پولس آتــن را ترک گفت و به ُقِرنُتس   
 در آنجا با مردی یهودی، آکیال نام، از مردمان  رفت. ۲
پونتوس آشنا شد که با همســرش ْپریسکیال به تازگی از ایتالیا 
آمده بود، زیرا ْکلودیوِس قیصر دســتور داده بود که یهودیان 
 و از آنجا  همگی روم را ترک کنند. پولس به دیدار آنها رفت، ۳
که او نیز مانند ایشان پیشۀ خیمه دوزی داشت، نزدشان ماند و 
 او هر َشّبات در کنیسه با یهودیان و یونانیان  به کار مشغول شد. ۴

مباحثه می کرد و می کوشید آنان را مجاب سازد.
 چون سیالس و تیموتائوس از مقدونیه آمدند، پولس خود  5

را به تمامی، وقف موعظۀ کالم کرده، به یهودیان شهادت می داد 
 اّما چون با او بنای مخالفت  که عیسی همان مسیح اســت. 6
گذاشتند و ناســزایش گفتند، به اعتراض، غبار جامه اش را 
* و به آنها گفت: »خونتان بر گردن خودتان! من از آن 

تکاند 
مبرا هستم. از این پس، نزد غیریهودیان می روم.«

 سپس از کنیسه تغییر مکان داد و به خانۀ تیتوس یوستوس  7

رفت که شخصی خداپرســت بود و در جوار کنیسه منزل 
 اّما ْکریسپوس، رئیس کنیسه، با تمام اهل خانه اش  داشت. 8
به خداوند ایمان آوردند. همچنین بسیاری از اهالی ُقِرنُتس 

چون پیام را شنیدند، ایمان آورده، تعمید گرفتند.
 شبی خداوند در رؤیا به پولس گفت: »مترس! سخن بگو  9

 زیرا من با تو هســتم و هیچ کس دست  و خاموش مباش! 1۰
خود را بر تو دراز نخواهد کرد تا گزندی به تو برساند، چرا 
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 18 :22 “به اورشلیم” در اصل یونانی نیامده است.

 پس، پولس یک سال  که در این شهر مرا خلق بسیار است.« 11
و نیم در آنجا ماند و کالم خدا را به آنها تعلیم داد.

 اّما هنگامی که گالیو، والی َاخائیه بود، یهودیان همداستان  1۲

 گفتند:  شده، بر سر پولس تاختند و او را به محکمه کشانده، 1۳
»این شــخص مردم را وامی دارد خدا را به شیوه ای خالف 

شریعت عبادت کنند.«
 چون پولس خواســت ســخن بگوید، گالیو به یهودیان  1۴

گفت: »اگر جرم یا جنایتی در میان بود، می بایست شکایت شما 
 اّما چون مسئله بر سر کلمات و نامها و شریعت  را بشــنوم. 15
خودتان است، پس خود به آن رسیدگی کنید. من نمی خواهم 
 پس آنها را از مقابل مسند  دربارۀ چنین اموری داوری کنم.« 16
 آنان نیز همگی به سوْستِنِس، رئیس کنیسه حمله  داوری راند. 17
بردند و او را در مقابل مسند والی زدند. اّما گالیو هیچ اعتنا نکرد.

بازگشت پولس به َانطاکیه
 پولس پس از اقامتی طوالنی در ُقِرنُتس، با برادران وداع  18

کرد و از راه دریا عازم سوریه شد. در این سفر، ْپریسکیال و 
آکیال نیز همراهش بودند. او در ِکنْخریه سر خود را تراشید، 
 چون به َافُِسس رسیدند، همسفران  زیرا چنین نذر کرده بود. 19
خود را ترک گفت و خود به کنیسه رفته، با یهودیان به مباحثه 
 از او خواســتند مدتی بیشتر با ایشان بماند، اّما  پرداخت. ۲۰
 و با ایشــان وداع کرده، گفت: »اگر خدا بخواهد  نپذیرفت ۲1
باز نزد شما خواهم آمد.« سپس سوار کشتی شد و َافُِسس را 
 *

 در قیصریه از کشــتی فرود آمده، به اورشلیم  ترک گفت. ۲۲
 چندی در  رفت و پس از دیدار با کلیسا، راهی َانطاکیه شد. ۲۳
آنجا ماند و باز عازم سفر شــده، در سرتاسر دیار َغالطیه و 
ْفریجیه جا به جا می گشت و همۀ شاگردان را استوار می کرد.

 در آن ایام، فردی یهودی، آپولس نام، از مردمان اسکندریه،  ۲۴

به َافُِسس آمد. او سخنوری ماهر بود و دانشی وسیع از کتب 
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 18 :25 یا:  “با شور و حرارت بسیار”.

 در طریق خداوند آموزش یافته بود و با  مقّدس داشــت؛ ۲5
* سخن می گفت و به دّقت دربارۀ عیسی تعلیم 

حرارت روح 
 او دلیرانه  می داد، هرچند فقط از تعمید یحیی آگاهی داشت. ۲6
در کنیسه به ســخن گفتن آغاز کرد. چون ْپریسکیال و آکیال 
سخنانش را شنیدند، او را به خانۀ خود بردند و طریق خدا را 

دقیقتر به وی آموختند.
 چون آپولس قصد سفر به َاخائیه کرد، برادران تشویقش  ۲7

کردند و به شاگردان نوشتند که او را به گرمی پذیرا شوند. چون 
آپولس بدان جا رسید، کسانی را که به واسطۀ فیض ایمان آورده 
 زیرا پیش روی همگان با یهودیان  بودند، یاری فراوان داد. ۲8
مباحثه کرده، عقاید آنان را با دالیل قوی رد می کرد، و با استناد 

به کتب مقّدس ثابت می نمود که عیسی همان مسیح است.

پولس در َافُِسس

 19 

 و اّما هنگامی که آپولس در ُقِرنُتس بود، پولس پس 
از گذر از نواحی مرتفع مرکزی، به َافُِسس رسید. 
 و از ایشان پرسید: »آیا هنگامی  در آنجا شاگردانی چند یافت ۲

که ایمان آوردید، روح القدس را یافتید؟«
گفتند: »ما حتی نشنیده ایم که روح القدس هست.«

 به ایشان گفت: »پس چه تعمیدی یافتید؟« ۳

گفتند: »تعمید یحیی.«
 پولس گفت: »تعمید یحیــی، تعمیِد توبه بود. او به قوم  ۴

می گفت به آن که پس از او می آمــد ایمان بیاورند، یعنی به 
 چون این را شنیدند، در نام خداونْد عیسی تعمید  عیسی.« 5
 و هنگامی که پولس دست بر آنان نهاد، روح القدس  گرفتند. 6
بر ایشــان آمد، به گونه ای که به زبانهای غیر سخن گفتند و 

 آن مردان، جملگی حدود دوازده تن بودند. نبّوت کردند. 7
 سپس پولس به کنیسه رفته، در آنجا سه ماه دلیرانه سخن  8

می گفت و دربارۀ پادشاهی خدا مباحثه می کرد و دالیل قاطع 
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 19 :19 “ِدْرَهم” سکه ای نقره ای بود معادل دستمزد یک روز یک کارگر.

 اّما بعضی سرسختی می کردند و ایمان نمی آوردند  می آورد. 9
و پیش روی همگان، ‘طریقت’ را بد می گفتند. پس پولس از 
آنها کناره گرفت و شاگردان را با خود برداشته، همه روزه در 
 دو سال  تاالر سخنرانی تیرانوس به بحث و گفتگو پرداخت. 1۰
بدین منوال گذشت و در این مدت، همۀ سکنۀ ایالت آسیا، 

چه یهود و چه یونانی، کالم خداوند را شنیدند.
 خدا بــه دســت پولس معجــزات خارق العاده ظاهر  11

 به گونه ای که مردم دستمالها و پیشبندهایی را  می ساخت، 1۲
که با بدن او تماس یافته بود برای بیماران می بردند، و بیماری 

آنها بهبود می یافت و ارواح پلید از ایشان بیرون می رفت.
 پس تنی چند از جن گیراِن دوره گرد یهودی نیز کوشیدند  1۳

نام خداوند عیسی را بر کسانی که ارواح پلید داشتند، بخوانند. 
آنان می گفتند: »به آن عیسی که پولس به او موعظه می کند شما 
 کسانی که چنین می کردند، هفت پسر  را قسم می دهیم!« 1۴
 اّما روح پلید در  اِسکیوا، یکی از سران کاهنان یهود بودند. 15
پاسخ آنها گفت: »عیسی را می شناسم، پولس را هم می شناسم، 
 پس مردی که روح پلید داشت بر آنها  اّما شما کیســتید؟« 16
َجسته، بر همگی ایشان غلبه یافت و چنان آنها را زد که برهنه 

و زخمی از آن خانه گریختند.
 چون همۀ ساکنان اَفُِسس، چه یهودی و چه یونانی، از این  17

امر آگاه شدند، ترس بر همۀ آنان مستولی گشت، به گونه ای که از 
 و بسیار  آن پس نام خداونْد عیسی را بسیار محترم می داشتند. 18
کسان که ایمان آورده بودند، پیش آمده، آشکارا به کارهای خود 
 بسیاری نیز که پیش از آن جادوگری می کردند،  اعتراف کردند. 19
کتابهای خود را آوردند و در برابر همگان سوزاندند. چون بهای 
 بدین گونه،  * بود. ۲۰

کتابها را حساب کردند، پنجاه هزار ِدْرَهم 
کالم خداوند به طور گسترده منتشر می شد و قّوت می گرفت.

 پس از این وقایع، پولس در روح بر آن شد از راه مقدونیه  ۲1

و َاخائیه، به اورشلیم بازگردد. گفت: »پس از رفتنم به آنجا، 
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 سپس دو تن از دستیاران خود،  باید از روم نیز دیدار کنم.« ۲۲
تیموتائوس و اِراستوس را به مقدونیه فرستاد و خود چندی 

در آسیا ماند.

بلوا در َافُِسس
 در این زمان، بلوای بزرگی دربارۀ ‘طریقت’ بر پا شــد.  ۲۳

 نقره کاری دیمیتریوس نام که تمثالهای نقره ای از آرتِمیس  ۲۴

می ساخت و از این راه درآمدی سرشار عاید صنعتگران کرده 
 ایشــان و صاحبان این گونه حرفه ها را گرد آورد و به  بود، ۲5
آنها گفت: »ای ســروران، می دانید که این پیشه، مایۀ رونِق 
 اّما چنانکه می بینید و می شنوید، این پولس  روزِی ماست. ۲6
نه تنها در َافُِسس، بلکه به تقریب در سرتاسر آسیا، بسیاری را 
متقاعد و گمراه کرده است. او می گوید خدایاِن ساختۀ دست 
 پس این خطر هست که نه تنها کسب  بشر، خدا نیســتند. ۲7
ما از رونق بیفتد، بلکه معبد الهۀ بزرگمان آرتِمیس نیز حقیر 
گردد و او که در آسیا و در سرتاسر جهان پرستیده می شود، 

عظمت خود را از دست بدهد.«
 چون این را شنیدند، به غایت خشمگین شده، فریاد سر  ۲8

 در تمام شهر  دادند که »بزرگ است آرتِمیِس َافُِسســیان!« ۲9
آشوبی به پا شــد! مردم یکپارچه به ســوی میدان مسابقات 
هجوم بردند و گایوس و آریســتارخوس را که اهل مقدونیه 
و از همراهان پولس بودند، کشان کشــان بــا خود می بردند. 
 پولس خواســت در برابر جمعیت ظاهر شود، اّما شاگردان  ۳۰

 حتی بعضی از مقامات ایالت آسیا که از دوستان  نگذاشتند. ۳1
وی بودند، برایش پیغام فرستاده، خواهش کردند پا به میدان 

مسابقات نگذارد.
 جمعیت آشفته بود. همه فریاد می زدند و هر کس چیزی  ۳۲

می گفت و بیشتر مردم نمی دانســتند برای چه گرد آمده اند. 
 یهودیان، اسکندر را پیش انداخته بودند، و بعضی از میان  ۳۳

جمعیت به او دستورهایی می دادند. او دست تکان داده، از 
مردم خواست خاموش باشند و کوشید دفاعی عرضه دارد. 
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 20 :2 در اصل یونانی:  “آنها”.

 اّما چون مردم دریافتند یهودی است، همه یکصدا، حدود  ۳۴

دو ساعت فریاد می زدند: »بزرگ است آرتِمیِس َافُِسسیان!«
 سرانجام، داروغۀ شــهر جمعیت را آرام کرد و گفت:  ۳5

»ای مردان َافُِسس، کیست که نداند شهر َافُِسس نگهبان معبد 
آرتِمیِس بزرگ و حافِظ تمثال اوست که از آسمان نازل شده 
 پس چون این حقایق انکارناپذیر است، باید آرام باشید  است؟ ۳6
 این مردان که به اینجا آورده اید، نه به  و شتابزده کاری نکنید. ۳7
 پس اگر  معبد ما دستبرد زده اند و نه به الهۀ ما کفر گفته اند. ۳8
دیمیتریوس و همکاران صنعتگرش از کسی شکایت دارند، دِر 
محکمه ها باز است و والیان نیز حاضرند. می توانند شکایات 
 اّما اگر مسئلۀ دیگری دارید، باید آن  خود را به آنجا ببرند. ۳9
 زیرا  را در جلسات رسمی انجمن شهر حل و فصل کنید. ۴۰
بیم آن می رود که به خاطر وقایع امروز، به شورشگری متهم 
شویم. اگر چنین شود، نخواهیم توانست دلیلی برای توجیه 
 این را گفت و جماعت را متفرق ساخت. این بلوا بیاوریم.« ۴1

سفر پولس به مقدونیه و یونان

 چون آشوب فرو نشست، پولس شاگردان را فرا خواند 20 
و پس از تشویق و ترغیب ایشان، آنان را وداع گفت و 
 او از آن نواحی گذر کرده، مؤمنان * را با سخنان  عازم مقدونیه شد. ۲
 و سه ماه در آنجا ماند.  خود دلگرمی بسیار داد، تا به یونان رسید ۳
هنگامی که قصد داشت با کشتی به سوریه برود، یهودیان علیه او 
 همراهان  توطئه کردند. پس بر آن شد از راه مقدونیه بازگردد. ۴
او، سوپاتِروس پســر پیرروس از مردمان بیریه، آریستارخوس 
و ِسکوندوس از مردمان َتســالونیکی، گایوس از مردمان ِدربِه، 
تیخیکوس و ْتروفیموس از مردمان آسیا، و تیموتائوس بودند. 
 ولی ما پس   آنان پیش از ما رفتند و در ْتروآس منتظر ما شدند. 6 5

از ایام عید َفطیر، با کشتی از فیلیپی روانه شدیم و پنج روز بعد، در 
ْتروآس به آنان پیوستیم و هفت روز در آنجا ماندیم.
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موعظۀ پولس در ْتروآس
 در نخستین روز هفته، برای پاره کردن نان گرد هم آمدیم.  7

پولس برای مردم موعظه می کرد، و چون تصمیم داشت روز 
بعد آنجا را ترک گوید، ســخنانش تا نیمه های شب به درازا 
 در باالخانه ای که گرد آمده بودیم، چراغ بسیار بود.  کشید. 8
 در آن حال که پولس همچنان به ســخن گفتن ادامه می داد،  9

جوانی اِفتیخوس نام که کنار پنجره نشسته بود، اندک اندک 
به خوابی عمیق فرو رفت و ناگاه از طبقۀ سّوم به زیر افتاد و 
 پولس پایین رفته، خود را بر مرد جوان  او را مرده برداشتند. 1۰
انداخت و او را در بر گرفت و گفت: »مترســید، جان او در 
 سپس باال رفت و نان را پاره کرد و خورد. او تا  اوست!« 11
سحر به گفتگو با ایشان ادامه داد، و بعد آنجا را ترک گفت. 
 مردم آن جوان را زنده به خانه بردند و تسالی عظیم یافتند. 1۲

وداع پولس با مشایخ کلیسای َافُِسس
 و اما ما در ادامۀ ســفر، سوار کشتی شده، روانۀ آسوس  1۳

شدیم تا در آنجا طبق قرار پولس، او را به کشتی بیاوریم، زیرا 
 پس چون پولس  خواسته بود تا آنجا را از راه خشکی برود. 1۴
را در آسوس دیدیم، او را به کشتی آوردیم و به میتیلینی رفتیم. 
 از آنجا با کشــتی روانه شدیم و روز بعد به مقابل خیوس  15

رســیدیم. فردای آن روز به ســاموس رفتیم و روز بعد، به 
 پولس تصمیم داشت از راه دریا از کنار  میلیتوس رسیدیم. 16
اَفُِسس بگذرد تا وقتی را در ایالت آسیا صرف نکند، زیرا شتاب 
داشت که اگر ممکن شود، روز پِنتیکاست در اورشلیم باشد.

 او از میلیتوس پیغامی به َافُِسس فرستاد و مشایخ کلیسا را  17

 چون آمدند، بدیشان گفت: »آگاهید که  نزد خود فرا خواند. 18
از همان روز نخست که به آسیا پا نهادم، چگونه در همۀ اوقات 
 چگونه در کمال فروتنی و اشکریزان  با شما به ســر برده ام. 19
خداوند را خدمت کرده، ســختیهایی را که در اثر توطئه های 
 می دانید که از  یهودیان بر من رفته اســت، تحمل کــرده ام. ۲۰
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 20 :28 به جای “به نظارت”، در ترجمه های قدیمی “اسقف” آمده است.
 20 :28 در برخی نسخه ها، “خداوند”.

هرآنچه ممکن بود به حال شــما ســودمند افتد، چیزی دریغ 
نداشــته ام، بلکه پیام را به شــما موعظه کرده، چه در جمع و 
 نیز به یهودیان و یونانیان هر  چه در خانه ها تعلیمتان داده ام. ۲1
دو، اعالم داشــته ام که باید با توبه به سوی خدا بازگردند و به 

خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورند.
 »و حــال، با الزاِم روح به اورشــلیم می روم و نمی دانم  ۲۲

 جز آنکه در هر شــهر  در آنجا چه برایم پیش خواهد آمد؛ ۲۳
روح القدس هشدار می دهد که زندان و سختی در انتظار من 
 اّما جان را برای خود بی ارزش می انگارم، تنها اگر  اســت. ۲۴
بتوانم دور خود را به پایان رسانم و خدمتی را که از خداونْد 
عیســی یافته ام، به کمال انجام دهم، خدمتی که همانا اعالم 

بشارت فیض خداست.
 »حال می دانم هیچ یک از شما که من در میانتان گشته و  ۲5

به پادشاهی خدا موعظه کرده ام، دیگر روی مرا نخواهد دید. 
 پس امروز با شما اتمام حّجت می کنم که من از خون همه  ۲6

 زیرا در اعالم ارادۀ کامل خدا به شما کوتاهی  َبری هستم، ۲7
 مراقب خود و تمامی گله ای که روح القدس شما را  نکرده ام. ۲8
* را که 

* بر آن برگماشته است باشید و کلیسای خدا 
به نظارِت 

 می دانم بعد  آن را به خون خود خریده است، شبانی کنید. ۲9
از رفتنم، گرگهای دّرنده به میان شما خواهند آمد که به گله 
 حتی از میان خود شما کسانی بر خواهند  رحم نخواهند کرد. ۳۰
خاست و حقیقت را دیگرگون خواهند کرد تا شاگردان را به 
 پس هوشیار باشید و به خاطر  پیروی خود از راه به در کنند. ۳1
آورید که من سه ساِل تمام، شب و روز، دمی از هشدار دادن 

به هر یک از شما با اشکها، بازنایستادم.
 »اکنون شــما را به خدا و به کالم فیض او می سپارم که  ۳۲

قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع کسانی که تقدیس 
 چشمداشتی به سیم و زر و یا جامۀ  شده اند، میراث بخشد. ۳۳
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 21 :8 منظور هفت نفری است که در باب ششم انتخاب شده بودند.

 خود می دانید که به دست خویش، نیازهای  کسی نداشته ام. ۳۴
 از هر لحاظ به شــما  خــود و همراهانم را فراهم کرده ام. ۳5
نشان داده ام که باید چنین سخت کار کنیم تا بتوانیم ضعیفان 
را دستگیری نماییم، و سخنان خود خداونْد عیسی را به یاد 

داشته باشیم که فرمود: “دادن از گرفتن فرخنده تر است.” «
 چون سخنانش را به پایان رسانید، با همۀ آنان زانو زد و  ۳6

 همه بسیار گریستند و بر گردنش آویخته، وی را  دعا کرد. ۳7
 آنچه بیش از همه اندوهگینشان می ساخت،  می بوسیدند. ۳8
این سخنش بود که گفت »دیگر روی مرا نخواهید دید.« سپس 

تا کشتی وی را بدرقه کردند.

به سوی اورشلیم

پس از جدا شــدن از آنها، راهی سفر دریایی شدیم 21   
و تا ‘کوس’ مستقیم پیش رفتیم. روز بعد، به روِدس 
 در آنجا کشتی ای یافتیم که عازم  و از آنجا به پاتارا رســیدیم. ۲
 قپرس را در  فینیقیه بود. پس سوار شــدیم و حرکت کردیم. ۳
سمت چپ خود دیدیم و از آن گذشته، به سوی سوریه پیش 
رفتیم. سپس در صور پیاده شدیم، زیرا در آنجا باید بار کشتی 
 پس شاگردان را در آنجا یافته، هفت روز  را تخلیه می کردند. ۴
نزدشان ماندیم. ایشان به هدایت روح به پولس گفتند به اورشلیم 
 چون فرصِت ماندن ما به پایان رسید، عازم سفر شدیم.  نرود. 5
شاگردان جملگی با زنان و فرزندانشان ما را تا بیرون شهر بدرقه 
 پس از وداع،  کردند. آنجا کنار دریا زانو زدیم و دعا کردیــم. 6

سوار کشتی شدیم، و ایشان نیز به خانه های خود بازگشتند.
 سفر دریایی خود را از صور پی گرفتیم و به ْپتوالمائیس  7

رســیدیم. آنجا از برادران دیدار کردیم و یک روز نزدشان 
 روز بعد، آنجا را ترک گفته به قیصریه آمدیم و به منزل  ماندیم. 8
* رفتیم و نزدش ماندیم. 

فیلیُپِس مبشر، یکی از آن هفت تن، 
 او چهار دختر مجرد داشت که نبّوت می کردند. 9
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 پس از چنــد روز که آنجا بودیم، نبی ای آگابوس نام از  1۰

 او نزد ما آمد و کمربند پولس را گرفته، دستها  یهودیه رسید. 11
و پاهای خویش را با آن بست و گفت: »روح القدس می گوید: 
“یهودیاِن اورشلیم صاحب این کمربند را بدین گونه خواهند 

بست و به دست غیریهودیان خواهند سپرد.” «
 چون این را شنیدیم، ما و مردماِن آنجا به پولس التماس  1۲

 اّما پولس پاسخ  کردیم که از رفتن به اورشلیم چشم بپوشد. 1۳
داد: »این چه کار است که می کنید؟ چرا با گریۀ خود دل مرا 
می شکنید؟ من آماده ام به خاطر نام خداونْد عیسی نه تنها به 
 چون دیدیم  زندان روم، بلکه در اورشلیم جان بســپارم.« 1۴
متقاعد نمی شود، دست کشــیدیم و گفتیم: »آنچه خواست 

خداوند است، بشود.«
 پس از آن روزها، تدارک سفر دیدیم و به سوی اورشلیم  15

 بعضی از شاگرداِن مقیم قیصریه نیز همراهمان  حرکت کردیم. 16
آمدند و ما را به خانۀ شخصی ِمناسون نام بردند تا میهمان او 
باشیم. ِمناسون، از مردمان قپرس و یکی از شاگرداِن قدیمی بود.

ورود پولس به اورشلیم
 چون به اورشــلیم رسیدیم، برادران به گرمی پذیرایمان  17

 روز بعد با پولس به دیدار یعقوب رفتیم. مشایخ  شــدند. 18
 پولس ایشــان را سالم گفت و  همگی حضور داشــتند. 19
به تفصیــل بیان کرد که خدا به واســطۀ خدمت او در میان 

غیریهودیان چه ها کرده است.
 چون شنیدند، خدا را تمجید کردند. سپس به پولس گفتند:  ۲۰

»ای برادر، چنانکه می بینی هزاران یهودی ایمان آورده اند و 
 در میان آنها چنین شایع  همگی نسبت به شریعت غیورند. ۲1
شــده که تو همۀ یهودیانی را که میــان غیریهودیان زندگی 
می کنند، تعلیم می دهی که از موسی روی برتابند، و می گویی 
نباید فرزندان خود را ختنه کرد و بنا بر رســوم رفتار نمود. 
 حال چه باید کرد؟ بدون شک، آنها از آمدنت آگاه خواهند  ۲۲

 پس آنچه به تو می گوییم، انجام بده. اینجا نزد ما چهار  شد. ۲۳
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 آنها را همراه خود ببر و به اتفاق  مرد هستند که نذری دارند. ۲۴
ایشان آیین تطهیر را به جا آور و خرج ایشان را بده تا بتوانند 
سرهای خود را بتراشند. بدین سان همه در خواهند یافت که 
این شایعات دربارۀ تو راســت نیست، بلکه تو نیز شریعت 
 اّما دربارۀ ایمانداران  را نگاه داشته، در آن سلوک می کنی. ۲5
غیریهودی، ما حکم خود را در نامه ای به آگاهی آنها رساندیم 
و گفتیم که باید از خوراک تقدیمی به بتها، از خون، از گوشِت 

حیوانات خفه شده و از بی عفتی بپرهیزند.«
 پس، روز بعد، پولس آن اشخاص را همراه خود برد و با  ۲6

ایشان آیین تطهیر را به جا آورد. سپس به معبد رفت تا تاریخ 
پایان روزهای تطهیر را که در آن برای هر یک از ایشان قربانی 

تقدیم می شد، اعالم کند.

گرفتار شدن پولس
 چیزی به پایان هفت روز تطهیر نمانده بود که چند یهودی  ۲7

از ایالت آسیا، پولس را در معبد دیدند. آنها جمعیت را شوراندند 
 فریاد می زدند: »ای اسرائیلیان، مدد کنید؛ این  و او را گرفته، ۲8
همان است که همگان را در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت 
ما و بر ضد این مکان تعلیم می دهد. از آن گذشته، یونانیان را نیز 
به درون معبد آورده و این مکان مقّدس را نجس کرده است.« 
 آنها پیشتر ْتروفیموِس اَفُِسسی را در شهر با پولس دیده بودند  ۲9

و می پنداشتند پولس او را به درون معبد برده است.
 شهر سراپا آشوب شد! مردم از هر سو هجوم آوردند و  ۳۰

پولس را گرفته، از معبد بیرون کشیدند و بی درنگ درهای معبد 
 چون سعی داشتند او را بکشند، به  را پشت سرشان بستند. ۳1
فرماندۀ سپاهیان رومی خبر رسید که در تمام اورشلیم آشوبی 
 او بی درنگ با سربازان و افسران خود به  به پا شده است. ۳۲
سوی جمعیت تاخت. چون چشــم جماعت به فرمانده و 

سربازانش افتاد، از زدن پولس دست برداشتند.
 فرمانده نزدیک آمد و پولس را گرفتار کرد و دستور داد او را  ۳۳

با دو زنجیر ببندند. آنگاه پرسید که او کیست و چه کرده است. 
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 از میان جمعیت هر کس چیــزی فریاد می زد. فرمانده که از  ۳۴

زیادی هیاهو نتوانست حقیقت امر را دریابد، دستور داد پولس را 
 چون پولس نزدیک پله های قلعه رسید، سربازان  به قلعه ببرند. ۳5
از فرط خشونِت جمعیت مجبور شدند او را بر دستهایشان حمل 
 جمعیتی که از پی آنها می آمد، فریاد می کرد: »بکشیدش!« کنند. ۳6

پولس با مردم سخن می گوید
 هنوز پولس را به درون قلعه نبرده بودند که به فرمانده  ۳7

گفت: »اجازه می دهید چیزی به شما بگویم؟«
 مگر تو همان مصری  فرمانده گفت: »تو یونانی می دانی؟ ۳8
نیستی که چندی پیش شورشی بر پا کرد و چهار هزار آدمکش 

را با خود به بیابان برد؟«
 پولس پاسخ داد: »من مردی یهودی از تارسوِس کیلیکیه ام،  ۳9

شهری که بی نام و نشان نیست. تمنا دارم اجازه دهید با مردم 
سخن بگویم.«

 چون اجازه داد، پولس بر پله ها ایستاد و دست خود را  ۴۰

به ســوی مردم دراز کرد. وقتی سکوت کامل برقرار شد، به 
زبان عبرانیان به آنها چنین گفت:

 »ای برادران و ای پدران، به دفاعیۀ من که اکنون به 22 
عرضتان می رسانم، گوش فرا دهید.«

 چون شنیدند که ایشان را به زبان عبرانیان خطاب می کند،  ۲

خاموشتر شدند.
 »من مردی یهودی ام، متوّلد تارسوِس  آنگاه پولس گفت: ۳
کیلیکیه. اّما در این شــهر پرورش یافته ام. شریعت اجدادی 
خود را به کمال، در محضر گاماالئیل فرا گرفتم و برای خدا 
 من پیروان این  غیور بودم، چنانکه همگی شما امروز هستید. ۴
‘طریقت’ را تا سرحد مرگ آزار می رساندم و آنان را از مرد 
 کاهن اعظم و همۀ  و زن گرفتار کرده، به زندان می افکندم. 5
اعضای شورای یهود بر این امر گواهند، زیرا از ایشان نامه هایی 
خطاب به برادرانشان در دمشق گرفتم تا به آنجا بروم و این 

مردمان را در بند نهاده، برای مجازات به اورشلیم بیاورم.
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 »اّما چون در طی راه به دمشق نزدیک می شدم، حوالی ظهر،  6

 بر زمین افتادم  ناگاه نوری خیره کننده از آسمان گرد من تابید. 7
و صدایی شنیدم که به من می گفت: “شائول! شائول! چرا مرا 

آزار می رسانی؟”
 »پرسیدم: “خداوندا، تو کیستی؟” 8

»پاسخ داد: “من آن عیسای ناصری هستم که تو بر او آزار 
 همراهانم نور را دیدند، اّما صدای آن کس را  روا می داری.” 9

که با من سخن می گفت، نشنیدند.
 »گفتم: “خداوندا، چه کنم؟” 1۰

»خداوند گفت: “برخیز و به دمشق برو. در آنجا هرآنچه 
 اّما من بر  انجامش بر عهدۀ توست، به تو گفته خواهد شد.” 11
اثر درخشش آن نور، بینایی خود را از دست داده بودم. پس 

همراهان دستم را گرفتند و به دمشق بردند.
 »در دمشق، مردی دیندار و پایبند به شریعت می زیست،  1۲

 َحنانیا به  َحنانیا نام، که در میان همۀ یهودیان، خوشنام بود. 1۳
دیدارم آمد و گفت: “برادر شائول! بینا شو!” همان َدم، بینایی 

خویش بازیافتم و او را دیدم.
 »او گفــت: “خدای پدران ما تو را برگزیده تا ارادۀ او را  1۴

 زیرا  بدانی و آن پارسا را ببینی و سخنانی از دهانش بشنوی. 15
تو در برابر همۀ مردم، شاهد او خواهی بود و بر آنچه دیده 
 حال منتظر چه هستی؟  و شنیده ای، شهادت خواهی داد. 16
برخیز و تعمید بگیر و نام او را خوانده، از گناهانت پاک شو!”

 »چون به اورشلیم بازگشــتم، در معبد مشغول دعا بودم  17

 و خداوند را دیدم که می گفت:  که به حال خلسه فرو رفتم 18
“بشتاب و هر چه زودتر اورشلیم را ترک کن، زیرا آنان شهادت 

تو را دربارۀ من نخواهند پذیرفت.”
 »گفتم: “خداوندا، ایشــان می دانند که من به کنیســه ها  19

می رفتم و آنان را که به تو ایمان داشتند، به زندان می افکندم 
 و چون خون شهید تو استیفان را می ریختند، من  و می زدم. ۲۰
آنجا ایســتاده، بر آن عمل صحه گذاشتم و جامه های قاتالن 

او را نگاه داشتم.”
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 »او به من گفت: “برو؛ زیرا من تو را به جاهای دوردست،  ۲1

نزد غیریهودیان می فرستم.” «

پولس، شهروند رومی
 مردم تا اینجا به پولس گوش می دادند، اّما چون این را  ۲۲

گفت، صدای خود را بلند کرده، فریاد زدند: »زمین را از وجود 
چنین کسی پاک کنید که زنده ماندنش روا نیست!«

 در آن حال که آنان فریادکشــان رداهای خود را باالی سر  ۲۳

 فرمانده دستور داد پولس  تکان می دادند و خاک برمی افشاندند، ۲۴
را به قلعه برده، تازیانه زنند و از او بازخواســت کنند تا معلوم 
 هنگامی که  شود به چه سبب این چنین علیه او فریاد می کشند. ۲5
پولس را برای تازیانه زدن می بستند، به افسری که آنجا ایستاده 
بود، گفت: »آیا قانون به شما اجازه می دهد یک نفر تبعۀ روم را 

تازیانه بزنید، در حالی که حتی محاکمه نشده است؟«
 افسر چون این را شنید، نزد فرمانده رفت و به او گفت:  ۲6

»هیچ می دانی چه می کنی؟ این مرد تبعۀ روم است!«
 فرمانده نزد پولس آمد و از او پرسید: »بگو ببینم، آیا تو  ۲7

تبعۀ روم هستی؟«
پاسخ داد: »بله، هستم.«

 آنگاه فرمانده گفت: »من برای به دست آوردن این تابعیت،  ۲8

بهایی گران پرداخته ام.«
پولس در پاسخ گفت: »اّما من با این تابعیت زاده شده ام!«

 آنان که قرار بود از او بازخواســت کنند، در دم خود را  ۲9

کنار کشیدند. فرمانده نیز که دریافته بود یک رومی را در بند 
نهاده است، سخت هراسان بود.

در شورای یهود
 فردای آن روز، چون فرمانده می خواست به دّقت دریابد  ۳۰

که چرا یهودیان پولس را متهم کرده اند، او را از بند آزاد کرد 
و دستور داد سران کاهنان و همۀ اعضای شورای یهود گرد 
آیند. سپس، پولس را پایین آورد تا در برابر آنها حاضر شود.
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پولس بر اعضای شــورا چشم دوخت و گفت:   
»برادران، من تا به امروز با وجدانی پاک در حضور 
 چون این را گفت، کاهن اعظم، َحنانیا،  خدا زندگی کرده ام.« ۲
به کسانی که کنار پولس ایستاده بودند، دستور داد تا بر دهانش 
 پولس بدو گفت: »خدا تو را خواهد زد، ای دیوار سفید  بزنند. ۳
شده! تو بر آن مسند نشسته ای تا مطابق شریعت مرا محاکمه 

کنی، اّما برخالف شریعت، دستور به زدنم می دهی؟«
 کسانی که نزدیک پولس ایستاده بودند، گفتند: »به کاهن  ۴

اعظِم خدا اهانت می کنی؟«
 پولس گفت: »ای برادران، نمی دانستم کاهن اعظم است؛  5

زیرا نوشته شده: “پیشوای قوم خود را بد مگو.”«
 آنگاه پولس که می دانست برخی از آنها َصّدوقی و برخی  6

َفریســی اند، با صدای بلند در شــورا گفت: »ای برادران، من 
َفریسی و َفریسی زاده ام، و به خاطر امیدم به رستاخیز مردگان 
 چون این را گفت، میان َفریسیان  است که محاکمه می شوم.« 7
و َصّدوقیان جّر و بحث درگرفت و جماعت دو دسته شدند، 
 چرا که َصّدوقیان منکر قیامت و وجود فرشته و روحند، اّما  8

َفریسیان به اینها همه اعتقاد دارند.
 همهمه ای عظیم بر پا شد! برخی از علمای دین که َفریسی  9

بودند، برخاستند و اعتراض کنان گفتند: »خطایی در این مرد 
نمی بینیم. از کجا معلوم که روح یا فرشته ای با او سخن نگفته 
 جدال چنان باال گرفت که فرمانده ترسید مبادا پولس  باشد.« 1۰
را تکه و پاره کنند. پس به سربازان دستور داد پایین بروند و 

او را از چنگ آنها به در آورده، به درون قلعه ببرند.
 در همان شب، خداوند کنار پولس ایستاد و گفت: »دل  11

قوی دار! همان گونه که در اورشلیم بر من شهادت دادی، در 
روم نیز باید شهادت دهی.«

توطئۀ قتل پولس
 صبح روز بعد، یهودیان با هم توطئه چیده، سوگند خوردند  1۲

 بیش از چهل  تا پولس را نُکشند، چیزی نخورند و ننوشند. 1۳

  356 اعمال رسوالن 23 :1 - 13 



 آنها نزد سران کاهنان و  تن در این توطئه دست داشــتند. 1۴
مشایخ رفتند و گفتند: »ما سوگند اکید یاد کرده ایم که تا پولس 
 پس اکنون شما و اعضای شورا  را نکشیم، چیزی نخوریم. 15
از فرماندۀ رومی بخواهید او را به حضور شما بیاورد، به این 
بهانه که می خواهید دقیقتر دربارۀ او تحقیق کنید. ما آماده ایم 

پیش از رسیدنش به اینجا او را بکشیم.«
 اّما خواهرزادۀ پولس از این توطئه باخبر شد و به قلعه  16

رفته، پولس را آگاه ساخت.
 پولس یکی از افســران را خواند و گفت: »این جوان را  17

 پس افسر او را  نزد فرمانده ببر، زیرا خبری برای او دارد.« 18
نزد فرمانده برد و به او گفت: »پولِس زندانی مرا فرا خواند 
و از من خواســت این جوان را نزد شما بیاورم؛ می خواهد 

چیزی به شما بگوید.«
 فرمانده دست مرد جوان را گرفته، او را به کناری کشید  19

و پرسید: »چه می خواهی به من بگویی؟«
 گفت: »یهودیان توافق کرده اند از شما بخواهند که فردا  ۲۰

پولس را به حضور شورا بیاورید، بدین بهانه که می خواهند 
 درخواستشان را نپذیرید، زیرا  دقیقتر دربارۀ او تحقیق کنند. ۲1
بیش از چهل تن از ایشان در کمین او نشسته اند. آنها سوگند 
یاد کرده اند که تا او را نُکشند، چیزی نخورند و ننوشند. اکنون 
آماده اند، و فقط منتظرند شما درخواستشان را اجابت کنید.«

 فرمانده، جوان را مرخص کرد و او را قدغن کرده، گفت:  ۲۲

»به احدی مگو که این خبر را به من رسانده ای.«

انتقال پولس به قیصریه
 پس او دو تن از افسرانش را فرا خواند و به آنها فرمود:  ۲۳

»دویست ســرباِز پیاده، هفتاد سواره نظام و دویست نیزه دار 
 برای  آماده کنید تا در ساعت سّوم از شب به قیصریه بروند. ۲۴
پولس نیز َمْرکبی فراهم کنیــد و او را امن و امان به فِلیْکِس 

والی تحویل دهید.«
 نامه ای نیز بدین مضمون نوشت: ۲5
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 »از ْکلودیوس لیسیاس ۲6

به عالیجناب فِلیْکِس والی:
سالم،

 یهودیان این مرد را گرفته، قصد کشتنش داشتند،  ۲7

اّما من با ســربازانم رفته، نجاتش دادم، زیرا شنیده بودم 
 چون خواستم دریابم از چه سبب بر وی  رومی است. ۲8
 دریافتم که  اتهام می زنند، او را به شورای ایشان بردم. ۲9
اتهامش مربوط به شریعت خودشان است و چنان جرمی 
 سپس  مرتکب نشده که ســزاوار اعدام یا حبس باشد. ۳۰
چون آگاه شدم علیه او توطئه کرده اند، بی درنگ وی را 
نزد شما فرستادم. به مّدعیانش نیز دستور دادم تا شکایتی 

را که از او دارند، نزد شما بیاورند.«
 بدین ترتیب، سربازان طبق دستور، شبانه پولس را با خود  ۳1

 از آنجا به بعد، تنها ســواره نظام او را  تا آنتیپاْتریس بردند. ۳۲
 سواره نظام  مالزمت می کرد و بقیۀ سربازان به قلعه بازگشتند. ۳۳
چون به قیصریه رسیدند، نامه را به والی تحویل دادند و پولس 
 والی نامه را خواند و از پولس پرسید  را به حضور او آوردند. ۳۴
 به  اهل کدام ایالت است. چون دانست اهل کیلیکیه است، ۳5
او گفت: »وقتی مّدعیانت اینجا رســیدند، به سخنت گوش 
فرا خواهم داد.« سپس دستور داد تا پولس را در کاخ هیرودیس 

تحت مراقبت نگاه دارند.

محاکمه در حضور فِلیْکس

پنج روز بعد، کاهــن اعظم، َحنانیا، با چند تن از 24   
مشایخ و وکیلی تِرتوُلس نام، شکایات خود را علیه 
 چون پولس را احضار  پولس به حضور والی عرضه داشتند. ۲
کردند، تِرتوُلس شکایت خود را در حضور فِلیْکس چنین آغاز 
کرد: »عالیجناب، چون دیرزمانی است که در سایۀ شما از کمال 
صلح و آرامش برخورداریم و دور اندیشی شما موجب بهبود 
 وظیفۀ خود می دانیم در هر جا و  وضع این قوم شده است، ۳
 اّما برای  هر زمان، مراتب قدردانی خود را معروض بداریم. ۴
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ع اوقات شــما نشویم، استدعا داریم  آنکه بیش از حد ُمَصدِّ
مورد لطف خود قرارمان داده، عرایض مختصرمان را بشنوید.

 »بر ما ثابت شده که این مرد، شخصی است فتنه انگیز که در  5

میان یهودیاِن سراسر جهان شورش به پا می کند. همچنین از 
 و حتی سعی بر آن داشته معبد  سرکردگان فرقۀ ناصری است. 6
را بی حرمت سازد؛ از این رو گرفتارش کردیم. ]و خواستیم 
 اّما لیسیاِس فرمانده  مطابق شریعت خود محاکمه اش کنیم 7
 و به مّدعیان او  آمد و او را به زور از دســت ما بیرون آورد، 8
دستور داد تا به حضور شما بیایند.[ حال، اگر شما خود از او 
بازخواست کنید، حقیقِت هرآنچه او را بدان متهم می کنیم، 

بر شما آشکار خواهد شد.«
 یهودیان نیز یکصدا گفته های او را تأیید کردند. 9

 چون والی به پولس اشاره کرد که سخن بگوید، او چنین  1۰

پاسخ داد: »می دانم سالیان درازی است که کار داوری بر این 
قوم را بر عهده دارید؛ پس با کمال خشنودی، دفاع خود را 
 شما خود می توانید تحقیق کنید و دریابید  عرضه می دارم. 11
که از زمانی که من برای عبادت به اورشلیم رفتم، دوازده روز 
 و در این مدت، مرا ندیده اند که در معبد با  بیشتر نمی گذرد، 1۲
کسی جّر و بحث کنم یا اینکه در کنیسه ها یا در شهر، مردم را 
 آنها نمی توانند اتهاماتی را که بر من می زنند، ثابت  بشورانم. 1۳
 اّما نزد شــما اعتراف می کنم که با پیروی از طریقتی  کنند. 1۴
که آنان بدعتش می خوانند، خدای پدرانمان را عبادت می کنم 
و به هرآنچه نیز که در تورات و کتب پیامبران نوشــته شده، 
 من هم مانند ایشان امید بر خدا دارم و معتقدم  اعتقاد دارم. 15
 از این رو، سخت  برای نیکان و بدان قیامتی در پیش است. 16
می کوشم تا نسبت به خدا و مردم با وجدانی پاک زندگی کنم.

 »من پس از ســالیانی دراز، به اورشــلیم رفتم تا برای  17

 این  نیازمنداِن قوم خود هدایایی ببرم و قربانی تقدیم کنم. 18
را به جای می آوردم که مرا در حالی که تطهیر کرده بودم، در 
 در آنجا  معبد یافتند. نه جمعیتی در میان بود و نه آشوبی. 19
چند یهودی از ایالت آسیا بودند که باید اینجا در مقابل شما 
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 و  حضور می یافتند تا اگر اتهامی علیه من دارند، بازگویند. ۲۰
یا اینکه کسانی که اینجا هستند، بگویند وقتی در حضور شورا 
 جز اینکه در میان  ایســتاده بودم، چه جرمی در من یافتند، ۲1
آنان با صدای بلند گفتم: “به خاطر رستاخیز مردگان است که 

امروز در حضور شما محاکمه می شوم.” «
 آنگاه فِلیْکس که به خوبی با طریقت آشــنایی داشت،  ۲۲

محاکمه را به وقتی دیگر موکول کرد و گفت: »وقتی لیسیاِس 
 سپس به  فرمانده بیاید، به مسئلۀ شما رسیدگی خواهم کرد.« ۲۳
افسر مسئول دستور داد تا پولس را تحت نظر بگیرد، ولی در 
ضمن آزادیهایی به او بدهد و مانع از این نشود که آشنایانش 

نیازهای او را برطرف کنند.
 چند روز بعد، فِلیْکس با همسرش ْدروسیال که یهودی بود،  ۲۴

آمد و از پِی پولس فرستاده، به سخنان او دربارۀ ایمان به مسیح 
 چون پولس سخن از پارسایی، پرهیزگاری و  گوش فرا داد. ۲5
داورِی آینده به میان آورد، فِلیْکس هراسان شد و گفت: »فعالً 
کافی است! می توانی بروی. در فرصتی دیگر باز تو را فرا خواهم 
 در ضمن، امیدوار بود پولس رشوه ای به او بدهد. از  خواند.« ۲6

این رو، بارها احضارش می کرد و با او سخن می گفت.
 پس از دو ســال، پورکیوس فِستوس جانشین فِلیْکس  ۲7

شد. و اّما فِلیْکس، برای اینکه بر یهودیان ِمنّت نهد، پولس را 
همچنان در حبس نگاه داشت.

محاکمه در حضور فِستوس

 25 

فِستوس سه روز پس از ورود به والیت خود، از   
 آنجا سران کاهنان و  ۲ قیصریه به اورشلیم رفت. 
بزرگان قوم یهود در برابر او حاضر شدند و اتهامات خود را 
 آنها به اصرار از فِستوس خواستند  علیه پولس عرضه داشتند. ۳
بر ایشــان ِمنّت نهاده، پولس را به اورشلیم بفرستد، زیرا در 
 اّما فِستوس در  کمین بودند تا او را در راه به قتل رســانند. ۴
پاسخ گفت: »پولس در قیصریه در بازداشت است و من خود 
 کسانی از شما که در مقام  قصد دارم به زودی به آنجا بروم. 5

  360 اعمال رسوالن 24 :20 – 25 :5 



رهبری هستند، می توانند همراه من بیایند تا چنانچه از این مرد 
خطایی سر زده باشد، شکایت خود را علیه او مطرح کنند.«

 فِستوس پس از حدود هشت تا ده روز که با آنها بود، به  6

قیصریه بازگشــت، و روز بعد، محکمه را تشکیل داد و امر 
 چون پولس وارد شد، یهودیانی که از  کرد پولس را بیاورند. 7
اورشلیم آمده بودند، گِردش ایستادند و اتهامات سنگیِن بسیار 

بر او وارد کردند، اّما نتوانستند آنها را ثابت کنند.
 سپس، پولس در دفاع از خود گفت: »من به شریعت یهود  8

یا معبد یا قیصر هیچ خطایی نکرده ام.«
 فِستوس که می خواست ِمنّتی بر یهودیان بنهد، به پولس  9

گفت: »آیا می خواهی به اورشلیم بروی تا در آنجا برای این 
اتهامات در حضور من محاکمه شوی؟«

 پولس پاسخ داد: »هم اکنون در محکمۀ قیصر ایستاده ام  1۰

که در آن می باید محاکمه شــوم. شما خود به خوبی آگاهید 
 حال اگر  که من هیچ جرمی نسبت به یهود مرتکب نشده ام. 11
خطایی کرده ام یا عملی مستوجب مرگ از من سر زده است، 
از مردن ابایی ندارم. اّما اگر اتهاماتی که اینان بر من می زنند، 
پایه و اساسی ندارد، هیچ کس نمی تواند مرا به دستشان تسلیم 

کند. از قیصر دادخواهی می کنم.«
 فِستوس پس از مشورت با اعضای شورای خود اعالم  1۲

کــرد: »از قیصر دادخواهی می کنی؟ پــس به حضور قیصر 
خواهی رفت!«

مشورت فِستوس با آْگریپاس
 پس از گذشت چند روز، آْگریپاِس پادشاه و بِرنیکی برای  1۳

 چون روزهایی  خوشامدگویی به فِستوس، به قیصریه آمدند. 1۴
چند در آنجا می ماندند، فِســتوس قضیۀ پولس را با پادشاه در 
میان گذاشــت و گفت: »در اینجا مردی هست که فِلیْکس او 
 وقتی به اورشلیم رفتم، سراِن  را در زندان نگاه داشته است. 15
کاهنان و مشــایخ یهود اتهاماتی بر او وارد کردند و خواستار 

محکومیتش شدند.
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 »به آنها گفتم رومیان را رسم نیست که متهمی را تسلیم  16

کنند، پیــش از آنکه با مّدعیانش روبه رو شــود و بتواند در 
 چون در اینجا گرد آمدند،  مقابل اتهامات، از خود دفاع کند. 17
درنگ نکردم بلکه روز بعد، محکمه را بر پا داشتم و دستور 
 چون مّدعیانش برخاســتند  دادم او را به حضور بیاورند. 18
تا ســخن بگویند، او را به هیچ یک از اتهاماتی که من انتظار 
 بلکه بر سر چند نکته در خصوص  داشــتم، متهم نکردند. 19
دین خود و عیسی نامی که مرده و پولس ادعا می کرد زنده 
 من که نمی دانستم چگونه باید  است، جّر و بحث کردند. ۲۰
به چنین مسائلی رسیدگی کرد، از او پرسیدم آیا مایل است 
به اورشلیم برود تا در آنجا برای این اتهامات محاکمه شود. 
 چون پولس از قیصر دادخواهی کرده، خواست تا صدور  ۲1

رأِی او در حبس بماند، دستور دادم نگاهش بدارند، تا روزی 
 آْگریپاس به فِستوس گفت:  که وی را نزد قیصر بفرستم.« ۲۲

»مایلم خوْد سخنانش را بشنوم.«
گفت: »فردا خواهید شنید.«

پولس در مقابل آْگریپاس
 روز بعد، آْگریپاس و بِرنیکی با شوکتی عظیم آمدند و همراه  ۲۳

با فرماندهان نظامی و مردان سرشناِس شهر وارد تاالر عام شدند. 
 فِستوس گفت:  به دستور فِستوس، پولس را به حضور آوردند. ۲۴
»ای آْگریپاِس پادشاه، و ای همۀ حضار! تمامی جامعۀ یهود، 
چه در اورشلیم و چه در اینجا، از این مرد که می بینید نزد من 
 اّما من  شکایت کرده و فریاد سر داده اند که نباید زنده بماند. ۲5
دریافتم که او کاری نکرده که سزایش مرگ باشد. ولی چون از 
 اّما  قیصر دادخواهی کرد، تصمیم گرفتم او را به روم بفرستم. ۲6
موردی مشخص ندارم که دربارۀ او به خداوندگار مرقوم دارم. 
پس او را به حضور همۀ شما، بخصوص به حضور شما، ای 
آْگریپاِس پادشاه، آورده ام تا شاید پس از بازخواست، چیزی 
 زیرا مرا خالف عقل می نماید که زندانی  برای نوشتن بیابم. ۲7

را بدون ذکر اتهاماتی که بر او وارد است، بفرستم.«
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 26 :8 عبارت “ای حاضرین” در متن یونانی نیامده است، بلکه برای روشن 
شدن این امر افزوده شده که خطاِب پولس در اینجا به همۀ حاضرین است 

و نه به آگریپاس فقط.

آْگریپاس خطاب به پولس گفت: »اجازه داری در 26   
دفاع از خود سخن بگویی.«

آنگاه پولس دست پیش برد و دفاع خویش را چنین عرضه 
 »ای آْگریپاِس پادشاه، خود را بس نیکبخت می شمارم  داشت: ۲
که امروز در حضور شما ایســتاده، در مقابل همۀ شکایات 
 بخصوص اینکه می دانم شما با  یهودیان از خود دفاع کنم. ۳
آداب و رســوم یهود و اختالفاِت میان ایشان کامالً آشنایید. 

حال، استدعا دارم صبورانه به عرایضم گوش فرا دهید.
 »یهودیان جملگی زندگی مرا از آغاز جوانی ام می دانند، از  ۴

همان ابتدا که در میان قوم خود و در اورشلیم زندگی می کردم. 
 آنها از دیرباز آگاهند و اگر بخواهند، می توانند شهادت دهند  5

که من به عنوان یک َفریســی، از ســختگیرترین فرقۀ دینمان 
 و امروز به خاطر امید به آنچه خدا به پدران ما  پیروی می کردم. 6
 این همان وعده ای است که  وعده داده است، محاکمه می شوم. 7
دوازده قبیلۀ ما از صمیم دل، شب و روز به امید دستیابی به آن 
عبادت می کنند. آری، ای پادشاه، در خصوص همین امید است 
 *

 چرا باید برای شما ای حاضرین  که یهودیان مرا متهم می کنند. 8
باور نکردنی باشد که خدا مردگان را برخیزاَند؟

 »مرا نیز یقین بود که می بایســت از انجام هیچ کاری در  9

 و این درست  مخالفت با نام عیسای ناصری کوتاهی نورزم. 1۰
همان کاری بود که در اورشلیم می کردم. با دریافت مجوز از 
سران کاهنان، مقدسیِن بسیار را به زندان می افکندم، و چون 
 بارها  به مرگ محکوم می شــدند، علیه آنها رأی مــی دادم. 11
در پی مجازات ایشان، از کنیســه ای به کنیسۀ دیگر می رفتم 
و می کوشیدم به کفرگویی وادارشــان کنم. شّدت خشم من 
نسبت به آنها چنان بود که حتی تا شهرهای اجنبیان تعقیبشان 

می کردم.
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 26 :14 “ُســک” چوب تیزی بود که از آن برای راندن چارپایان استفاده 
می کردند. منظور این ضرب المثل )که مشــابه مشــت بر َسندان کوبیدن 
اســت( این اســت که پولس با مخالفت کردن با مســیحیان، در واقع به 

خودش لطمه می زند.

 »در یکی از این ســفرها، با حکــم و اختیارات کامل از  1۲

 هنگام نیمروز، ای  جانب سران کاهنان، عازم دمشــق بودم. 1۳
پادشاه، در بین راه ناگهان نوری درخشانتر از نور خورشید از 
 همگی به زمین افتادیم، و  آسمان گِرد من و همراهانم تابید. 1۴
من صدایی شنیدم که به زبان عبرانیان به من می گفت: “شائول، 
* کاری 

شائول، چرا مرا آزار می رسانی؟ تو را لگد زدن به ُسکها 
دشوار است!”

 »پرسیدم: “خداوندا، تو کیستی؟” 15

»خداوند گفت: “من همان عیســی هستم که تو بدو آزار 
 برخیز و بر پای خود بایست. من به تو ظاهر  می رســانی. 16
شده ام تا تو را خادم و شاهد خود گردانم، تا بر آنچه در آن مرا 
دیده ای و بر آنچه در آن به تو ظاهر خواهم شد، شهادت دهی. 
 من تو را رهایی خواهم بخشید از دست قوم خودت و از  17

 تا چشمانشان  دست غیریهودیانی که تو را نزدشان می فرستم 18
را بگشایی، تا از تاریکی به نور، و از قدرت شیطان به سوی 
خدا بازگردند، تا آمرزش گناهان یافته، در میان کسانی که با 

ایمان به من مقّدس شده اند، نصیبی بیابند.”
 »پس در آن وقت، ای آْگریپاِس پادشاه، از رؤیای آسمانی  19

 بلکه نخست در میان دمشقیان، سپس در  سرپیچی نکردم. ۲۰
اورشلیم و تمامی سرزمین یهودیه، و نیز در میان غیریهودیان 
به اعالم این پیام پرداختم که باید توبه کنند و به سوی خدا 
 از همین سبب  بازگردند و کرداری شایستۀ توبه داشته باشند. ۲1
بود که یهودیان مرا در معبد گرفتار کردند و در صدد کشتنم 
 اّما تا به امروز، خدا مرا یاری کرده و اکنون اینجا  برآمدند. ۲۲
ایستاده ام و به همه، از ُخرد و بزرگ، شهادت می دهم. آنچه 
می گویم چیزی نیست جز آنچه پیامبران و موسی گفتند که 
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 اینکه مسیح باید رنج ببیند و نخستین  می بایست واقع شود: ۲۳
کسی باشد که از میان مردگان برمی خیزد، تا روشنایی را به 

این قوم و دیگر قومها اعالم کند.«
 چون پولس با این سخنان از خود دفاع می کرد، فِستوس  ۲۴

فریاد زد: »پولس، عقل خود را از دست داده ای! دانِش بسیار، 
تو را دیوانه کرده است.«

 پولس پاسخ داد: »دیوانه نیستم، عالیجناب فِستوس، بلکه  ۲5

 پادشاه خود  در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می کنم. ۲6
از این امور آگاهند و من نیز بی پرده با ایشان سخن می گویم، 
زیرا یقین دارم هیچ یک از اینها از نظرشان دور نمانده است، 
 ای آْگریپاِس  چون چیزی نبوده که در خلوت روی داده باشد. ۲7

پادشاه، آیا به پیامبران اعتقاد دارید؟ می دانم که دارید.«
 آْگریپاس بــه پولس گفت: »به همین زودی می خواهی  ۲8

مرا مسیحی کنی؟«
 پولس در پاسخ گفت: »از خدا می خواهم که دیر یا زود، نه  ۲9

تنها شما، بلکه همۀ کسانی که امروز به من گوش فرا می دهند، 
همانند من گردند، البته نه در زنجیر!«

 آنگاه پادشــاه برخاســت و همراه او والی و بِرنیکی و  ۳۰

 و گفتگوکنان بیرون رفته، به  بقیۀ مجلسیان نیز برخاستند، ۳1
 یکدیگر می گفتند: »این مرد کاری سزاوار مرگ یا زندان نکرده 

است.«
 آْگریپاس بــه فِســتوس گفت: »اگر ایــن مرد از قیصر  ۳۲

دادخواهی نکرده بود، می شد او را هم اکنون آزاد کرد.«

عزیمت پولس از راه دریا به روم

 27 

 چون حکم دادند که از راه دریا به ایتالیا برویم، پولس 
و برخی دیگر از زندانیان را به افســری یولیوس 
نام، از َهنگ قیصر، تحویل دادند. ۲ پس به کشــتی ای که از 
َادرامیتینوس بود و به بندرهای ایالت آســیا می رفت، سوار 
شدیم و حرکت کردیم. آریستارخوِس مقدونی، از مردمان 

َتسالونیکی، نیز با ما بود.

اعمال رسوالن 26 :23 – 27 :2  365  



 

 27 :9 یا “کّفاره”؛ سفر دریایی در این فصل از سال که مصادف با ایام روزه 
یا کّفاره بود، خطرناک بود.

 فردای آن روز به صیدون رســیدیم و یولیوس به پولس  ۳

لطف کرده، اجازه داد نزد دوســتان خود برود تا نیازهایش را 
 از آنجا دوباره روانه شدیم و در امتداِد کنارۀ باْدپناِه  تأمین کنند. ۴
 پس از عبور  قپرس پیش رفتیم، زیرا جهت باْد مخالف ما بود. 5
از بندرهای کیلیکیه و پامفیلیه، در میــرا، واقع در لیکیه پیاده 
 در آنجا افســر رومی کشتی ای یافت که از اسکندریه  شدیم. 6
 روزهایی چند آهسته  به ایتالیا می رفت، و ما را سوار آن کرد. 7
پیش رفتیم و با سختی به ْکنیدوس رسیدیم. چون باْد مخالف 
ما بود، در امتداِد کنارۀ باْدپناه ْکِرت، تا به مقابل شهر سالمونی 
 به ســختی از کنار ساحل گذشــتیم و به جایی به نام  راندیم. 8

‘بندرهای نیک’ رسیدیم که در نزدیکی شهر السائیه بود.
* نیز سپری 

 زمان زیادی از دست رفته بود و حتی ایام روزه  9

شده بود، و سفر دریایی اکنون خطرناک بود. از این رو، پولس 
 »سروران، می توانم ببینم که سفری  به آنها هشدار داده، گفت: 1۰
پرخطر خواهیم داشــت و ضرر بسیار نه تنها به کشتی و بار 
 اّما افسر رومی به  آن، بلکه به جان ما نیز وارد خواهد آمد.« 11
سخنان ناخدا و صاحب کشتی بیشتر توجه می کرد تا به سخنان 
 چون آن بندر برای سپری کردن زمستان مناسب نبود،  پولس. 1۲
رأی غالب بر این شد که به سفر ادامه دهیم، به این امید که به 
بندر فینیکس برسیم و زمستان را در آنجا بگذرانیم. این بندر 
در ْکِرت بود و رو به جنوب غربی و نیز شمال غربی داشت.

توفان دریا
 چون باد مالیِم جنوبی وزیدن گرفت، گمان کردند به آنچه  1۳

می خواستند رسیده اند؛ پس لنگر کشیدند و در امتداد ساحل 
 اّما طولی نکشید که بادی بسیار شدید،  ْکِرت پیش راندند. 1۴
معروف به باد شمال شرقی، از جانب جزیره به سوی ما وزیدن 
 کشتی گرفتار توفان شد و نتوانست در خالف مسیر  گرفت. 15
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 27 :17 یا: »بادبان را پایین کشیدند«.
 27 :27 در آن زمــان دریای آدریاتیک، آبهای بین یونان و ایتالیا و آفریقا 

را نیز شامل می شد.

باد پیش برود؛ از این رو، خود را به باد سپردیم و همسو با آن 
 در پناه جزیره ای کوچک به نام ُکودا پیش رفتیم  رانده شدیم. 16
و به سختی توانستیم زورق کشتی را به اختیار خود درآوریم. 
 وقتی ماّلحان آن را به روی عرشۀ کشتی آوردند، به کمک  17

طنابها، اطراف خود کشتی را محکم بستند تا متالشی نشود، و 
از بیم اینکه مبادا کشتی در شنزاِر سیرتیس به گِل بنشیند، لنگر 
 روز  * و کشتی را در مسیر باد رها کردند. 18

را پایین فرستادند 
بعد، چون توفان ضرباتی سنگین بر ما وارد می ساخت، مجبور 
 روز سّوم، با دست خود  شدند بار کشتی را به دریا بریزند. 19
 روزها همچنان می گذشت و  لوازم کشتی را به دریا ریختند. ۲۰
ما رنگ خورشید و ستارگان را نمی دیدیم و توفان نیز فروکش 

نمی کرد، آن گونه که همگی، امید نجات از کف دادیم.
 پس از مدتها بی غذایی، پولس در میان ایشان ایستاد و گفت:  ۲1

»سروران، شما می بایست سخن مرا می پذیرفتید و ْکِرت را ترک 
 اکنون نیز از شما  نمی کردید تا این همه آســیب و زیان نبینید. ۲۲
خواهش می کنم که شهامتتان را از دست ندهید، زیرا آسیبی به 
جان هیچ یک از شما نخواهد رسید؛ فقط کشتی از دست خواهد 
 زیرا دیشــب فرشــتۀ خدایی که از آِن اویم و خدمتش  رفت. ۲۳
 و گفت: “پولس، مترس. تو باید برای  می کنم، در کنارم ایستاد ۲۴
محاکمه، در برابر قیصر حاضر شوی، و به یقین، خدا جان همۀ 
 پس ای مردان، دل  همسفرانت را نیز به تو بخشیده اســت.” ۲5
قوی دارید، زیرا به خدا ایمان دارم که همان گونه که به من گفته 
 اّما کشتی ما باید در جزیره ای به گِل بنشیند.« است، خواهد شد. ۲6

در هم شکسته شدن کشتی
* از این 

 شب چهاردهم، باد هنوز ما را در دریای آدریاتیک  ۲7

سو به آن سو می راند که نزدیک نیمه شب، ملوانان گمان بردند 
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 27 :28 هر “قامت” معادل درازای هر دو دست است؛ حدود ۲ متر.

 پس عمق آب را اندازه زدند و  به خشکی نزدیک می شوند. ۲8
* است. کمی بعد، دیگر بار عمق آب 

دریافتند که بیست قامت 
 و چون می ترسیدند  را سنجیدند و دیدند پانزده قامت است. ۲9
به صخره ها برخورد کنیم، چهار لنگر از عقب کشتی انداختند، 
 ملوانان به قصد فرار  و دعا می کردند هر چه زودتر روز شود. ۳۰
از کشــتی، زورِق نجات را به دریا انداختند، به این بهانه که 
 پولس  می خواهند چند لنگر از سینۀ کشتی به دریا بیندازند. ۳1
به افســر و ســربازان گفت: »اگر این مردان در کشتی نمانند، 
 پس ســربازان طنابهای نگهدارندۀ  نمی توانید نجات یابید.« ۳۲

زورِق نجات را بریدند و زورق را رها کردند.
 کمی پیش از طلوع آفتاب، پولس همه را ترغیب کرد که  ۳۳

چیزی بخورند. گفت: »امروز چهارده روز است که در انتظار 
 پس استدعا  به سر برده اید و چیزی نخورده، بی غذا مانده اید. ۳۴
می کنم غذایی بخورید، چرا که برای زنده ماندن بدان نیازمندید. 
 چون این را  مویی از سر هیچ یک از شما کم نخواهد شد.« ۳5
گفت، نان برگرفت و در مقابِل همه خدا را شکر کرد و نان را 
 پس همه دلگرم شدند و  پاره نموده، مشغول خوردن شد. ۳6
 جملگی در کشتی، دویست و هفتاد و شش  غذا خوردند. ۳7
 وقتی ســیر شدند، بقیۀ َغله را به دریا ریختند و  تن بودیم. ۳8

کشتی را سبک کردند.
 چون روز شد، خشکی را نشناختند، اّما خلیجی کوچک  ۳9

با ساحل شنی دیدند. پس بر آن شدند که در صورت امکان 
 بند لنگرها را بریدند و  کشتی را در آنجا به گِل بنشــانند. ۴۰
آنها را در دریا رها کردند و طنابهای نگهدارندۀ ســکان را 
نیز باز کردند. ســپس، بادباِن سینۀ کشتی را در مسیر باد باال 
 اّما کشتی به یکی از  کشیدند و به سوی ساحل پیش رفتند. ۴1
برآمدگیهای زیر آب برخورد و به گِل نشســت. سینۀ کشتی 
ثابت و بی حرکت ماند، اّما قسمت عقب آن در اثر ضربات 

امواج در هم شکست.
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 سربازان در صدد کشــتن زندانیان برآمدند مبادا کسی  ۴۲

 اّما افسر رومی که می خواست جان پولس را  شناکنان بگریزد. ۴۳
نجات دهد، آنها را از این قصد بازداشت و دستور داد نخست 
کسانی که می توانند شنا کنند، خود را به دریا افکنده، به خشکی 
 بقیه نیز می بایست روی الوارها یا قطعات کشتی،  برسانند. ۴۴
خود را به خشکی می رساندند. بدین گونه همه به سالمت به 

خشکی رسیدند.

جزیرۀ مالت

 28 

چون به سالمت به ســاحل رسیدیم، دریافتیم آن   
 ساکنان جزیره لطف بسیار به  جزیره مالت نام دارد. ۲
ما نشان دادند. آنان برای ما آتش افروختند، زیرا باران می بارید 
 پولس مقداری  و هوا سرد بود، و ما را به گرمی پذیرا شدند. ۳
هیزم گرد آورد و وقتی آن را روی آتش می گذاشت، به علت 
حرارِت آتش، ماری از میان آن بیرون آمد و به دستش چسبید. 
 ساکنان جزیره چون دیدند که مار از دست او آویزان است،  ۴

به یکدیگر گفتند: »بی شک این مرد قاتل است که هرچند از 
 اّما پولس  دریا نجات یافت، عدالت نمی گذارد زنده بماند.« 5
 مردم انتظار  مار را در آتش انداخت و هیچ آســیبی ندید. 6
داشتند بدن او َوَرم کند یا اینکه ناگهان بیفتد و بمیرد. اّما پس 
از انتظار بسیار، چون دیدند هیچ آسیبی به او نرسید، فکرشان 

عوض شد و گفتند از خدایان است.
 در آن نزدیکــی زمینهایی بود متعّلق به رئیس جزیره که  7

پوبلیوس نام داشت. او ما را به منزل خود دعوت کرد و سه 
 از قضا، پدر پوبلیوس در  روز به گرمی از ما پذیرایی نمود. 8
بستِر بیماری افتاده بود و تب و اسهال داشت. پولس نزد او 
 پس  رفت و دعا کرده، دست بر او گذاشت و شفایش بخشید. 9
از این واقعه، ســایر بیمارانی که در جزیره بودند، می آمدند 
 آنها ما را تکریِم بسیار کردند، و چون  و شــفا می گرفتند. 1۰
 آمادۀ رفتن می شــدیم، هرآنچه نیازمان بــود برایمان فراهم 

آوردند.

اعمال رسوالن 27 :42 – 28 :10  369  



 

 28 :11 “جوزا” یا “دو پیکر”، نام برج ســّوم از دوازده برج فلکی است. 
این برج، عالمت خدایان دوقلوی یونان به نامهای “کاسُتر” و “پولوْکس” 

بود که ملوانان آنها را خوش ُیمن می دانستند و می پرستیدند.

ورود به روم
 پس از سه ماه، با کشتی ای که زمستان را در جزیره مانده بود،  11

 *
راهی دریا شدیم. آن کشتی از اسکندریه بود و عالمت جوزا 

 به سیراکوز رسیده، لنگر انداختیم و سه روز توقف  داشــت. 1۲
 سپس ســفر دریایی را ادامه دادیم و به شهر ریگیون  کردیم. 1۳
رسیدیم. روز بعد، باد جنوبی برخاست، و فردای آن روز به شهر 
 آنجا برادرانی چند یافتیم که از ما دعوت  پوتیولی رســیدیم. 1۴
کردند هفته ای با ایشــان به سر بریم. سرانجام به روم رسیدیم. 
 برادراِن آنجا شنیده بودند که در راه هستیم، پس تا بازار آپیوس  15

و ‘سه میخانه’ آمدند تا از ما استقبال کنند. پولس با دیدن ایشان 
 چون به روم رسیدیم، به  خدا را شکر کرد و قّوت قلب یافت. 16
پولس اجازه داده شد با یک سرباِز محافظ در منزل خود بماند.

خدمت بشارتی پولس در روم
 سه روز بعد، پولس بزرگان یهود را فرا خواند. چون گرد  17

آمدند، بدیشان گفت: »ای برادران، با آنکه من کاری بر ضد 
قوم خود یا رسوم پدرانمان نکرده بودم، مرا در اورشلیم گرفتار 
 آنها از من بازخواست کردند  کردند و تحویل رومیان دادند. 18
و بر آن شدند آزادم کنند، زیرا در من جرمی ندیدند که سزاوار 
 اّما چون یهودیان اعتراض کردند، ناچار شدم از  مرگ باشد. 19
قیصر دادخواهی کنم، البته نه تا از قوم خود شکایت کرده باشم. 
 از همین رو خواستم شما را ببینم و با شما سخن بگویم،  ۲۰

زیرا به خاطر امید اسرائیل است که مرا بدین زنجیر بسته اند.«
 آنها در پاسخ گفتند: »ما هیچ نامه ای از یهودیه دربارۀ تو  ۲1

دریافت نکرده ایم، و هیچ یک از برادرانی که از آنجا آمده اند، 
 ولی مایلیم نظرات  خبر یا گزارشی بد دربارۀ تو نیاورده اند. ۲۲
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تو را بشــنویم، زیرا می دانیم که مردم در هر جا بر ضد این 
فرقه سخن می گویند.«

 پس روزی را تعیین کردند و شماری بسیار به محل اقامت او  ۲۳

آمدند تا با وی مالقات کنند. او از صبح تا شب، به تفصیل دربارۀ 
پادشاهی خدا با آنان سخن گفت و کوشید با استناد به تورات 
 برخی  موسی و کتب پیامبران، دربارۀ عیسی مجابشان کند. ۲۴
سخنان او را پذیرفتند، اّما دیگران از ایمان آوردن سر باز زدند. 
 پس در حالی که با یکدیگر جّر و بحث می کردند، آن مکان  ۲5

را ترک گفتند. اّما پیش از آنکه آنجا را ترک گویند، پولس کالم 
آخرین خود را بیان داشت و گفت: »روح القدس چه درست با 
پدران شما سخن گفت، آنگاه که به واسطۀ اِشعیای نبی فرمود:

 »“نزد این قوم برو و بگو، ۲6

‘به گوش خود خواهید شنید، اّما هرگز نخواهید 
فهمید؛

به چشم خود خواهید دید، اّما هرگز درک نخواهید 
کرد.’

زیرا دل این قوم سخت شده،  ۲7  
گوشهایشان سنگین گشته،
و چشمان خود را بسته اند،

مبادا با چشمانشان ببینند،
و با گوشهایشان بشنوند،

و در دلهای خود بفهمند
و بازگشت کنند و من شفایشان بخشم.”

 »پس بدانید که نجات خدا نزد غیریهودیان فرستاده شده  ۲8

 بعد از آنکه او این را  است و آنها گوش فرا خواهند داد!« ]۲9
گفت، یهودیان از آنجا رفتند، در حالی که سخت با یکدیگر 

جّر و بحث می کردند.[
 بدین سان پولس دو سال تمام در خانۀ اجاره ای خود اقامت  ۳۰

 او پادشاهی  داشت و هر که را نزدش می آمد، می پذیرفت. ۳1
خدا را اعالم می کرد و دلیرانه و بی پروا دربارۀ عیسی مسیح 

خداوند تعلیم می داد. 

اعمال رسوالن 28 :23 - 31  371  



معرفی نامۀ پولس رسول به رومیان
پولس بر آن بود که از کلیسای شهر ُرم دیدار کند، ولی پیش 
از آن می بایســت به معرفی خود و اعتقاداتش می پرداخت. 
نگارش این نامه راه را برای سفر پولس به ُرم هموار می کرد. 
قصد پولس آن بود که مدتی در خدمت مسیحیان آن شهر باشد 
و سپس با کمک و پشتیبانی آنان رهسپار اسپانیا شود. او در 
این نامه به تشریح درک خود از ایمان مسیحی و چگونگی 
کاربرد این ایمان در زندگی عملی و روزمره می پردازد. این 

نامه پیام پولس را به جامع ترین شکل عرضه می دارد.
موضوع اصلی این نامه، نقشۀ نجات خدا و چگونگی پارسا 
شمرده شدِن انسانهاست، خواه یهودیان و خواه اقوام غیریهود 
)1 :17(. برای تشریح این موضوع، پولس به بحث دربارۀ نکات 
مهمی نظیر گناه، فیض، ایمان، تقّدس، امنیت ایمانداران، و 
رابطۀ یهودیان و غیریهودیان در نقشۀ نجات خدا می پردازد.

این نامه، نظام مندترین اثر پولس است زیرا بیشتر به رساله ای 
الهیاتی و دقیق شــباهت دارد تا نامه. در آن، پولس بیش از سایر 
نامه های خود از عهدعتیق نقل قول کرده است )بخصوص در بابهای 
9 تا 11(. همچنین در این نامه است که پولس دیدگاه مسیحی را 
دربارۀ وضعیت کنونی قوم اسرائیل و رستگاری آنان تشریح می کند.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -15(

۲- طرح موضوع نامه )1 :16 و 17(
۳- نیاز تمامی بشر به نجات )1 :18 تا ۳ :۲۰(

۴- طریق خدا برای نجات بشر )۳ :۲1 تا ۴ :۲5(
5- زندگی و حیات تازه در مسیح )بابهای 5  تا  8(

6- قوم اسرائیل در نقشۀ خدا )بابهای 9 تا   11(
7- َمنِش و رفتار مسیحی )1۲ :1 تا 15 :1۳(

8- بخش پایانی و سالمهای شخصی )15 :1۴تا 
)۲7: 16



 1 

 از پولس، خادم * مسیْح عیسی،
که به رســالت فرا خوانده شده و به انجیِل خدا وقف 
گردیده است؛ ۲ همان انجیل که خدا از پیش، به واسطۀ پیامبران 
خود، وعده اش را در کتب مقّدس داده بود، ۳ و دربارۀ پســر 
اوست، که چون انسانی خاکی * از ُصلب داوود به دنیا آمد، 
۴ و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب * روِح قّدوسیت، به 

مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، * یعنی خداوند ما عیسی 
مسیح. 5 ما به واســطۀ وی و به خاطر نام او فیض و رسالت 
یافتیم تا از میان همۀ غیریهودیان، مردمان را به اطاعتی که در 
ایمان است، فرا خوانیم. 6 و این شما را نیز در بر می گیرد، که 

فرا خوانده شده اید تا از آِن عیسی مسیح باشید؛
7 به همۀ آنان کــه در روم، محبوب خدایند و فرا خوانده 

شده اند تا از مقدسین * باشند:
فیض و سالمتی از جانب خدا، پدر ما، و خداونْد عیسی 

مسیح، بر شما باد.

اشتیاق پولس به دیدار از روم
8 پیش از هر چیز، خدای خود را به واسطۀ عیسی مسیح، 

به خاطر همۀ شما شکر می گزارم زیرا آوازۀ ایمان شما در همۀ 
عالم پیچیده است. 9 خدایی که او را با تمام قلبم در کار انجیل 

نامۀ پولس رسول به رومیان
 

 

 1 :1 یا “غالم”.
 1 :3 یا: “در عرصۀ جسم”، و یا “به لحاظ َنَسب جسمانی”.

 1 :4 یا: “در عرصۀ”، و یا “به حسب”.
 1 :4 یا: »)با قدرت( به عنوان پسر )قدرتمند( خدا تعیین )و یا اعالن( شد«.

 1 :7 منظور قوِم مقّدِس خدا یعنی مؤمنان به عیسی مسیح است؛ همچنین 
در بقیۀ عهدجدید.



 

 1 :14 مقصود از یونانیان، اقوام غیریهود است.
 1 :14 “َبرَبرهــا” به مردمان غیریونانی اشــاره دارد کــه زبان یونانی را 

نمی دانستند.
 1 :17 یا: “امانت خدا”، یا “عمل پارساشمارندۀ خدا”.

 1 :17 در اصل یونانی: “از ایمان تا ایمــان”، که آن را می توان چنین نیز 
ترجمه کرد: »برخاسته از امانت و معطوف به ایمان«.

 1 :17 یا: »آن که به ایماْن پارساست، زیست خواهد کرد«.

پسرش خدمت می کنم، بر من شاهد است که چگونه پیوسته 
در دعاهایم شــما را در همۀ اوقات یاد می کنم 1۰ و استدعا 
می نمایم که اگر خدا بخواهد سرانجام به نحوی به دیدار شما 
نایل شوم. 11 زیرا مشتاق دیدارتان هستم تا عطایی روحانی به 
شما برسانم که موجب استواری تان گردد؛ 1۲ یعنی تا من و شما 
هر دو از ایمان یکدیگر دلگرم شویم. 1۳ ای برادران، نمی خواهم 
بی خبر باشید که بارها قصد آن داشته ام که نزدتان بیایم، اّما 
هر بار مانعی پیش آمده اســت. بر آنم که در میان شــما نیز 
 محصولی برداشت کنم، همان گونه که در میان دیگر غیریهودیان 

کرده ام.
1۴ من خود را چه به یونانیان * و چه به َبرَبرها، * چه به حکیمان 

و چه به جاهالن مدیون می دانم. 15 از این رو، اشتیاق بسیار 
دارم که شما را نیز که در روم به سر می برید، بشارت دهم.

16 زیرا از انجیل سرافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست 

برای نجات هر کس که ایمان آَوَرد، نخســت یهود و سپس 
یونانی. 17 زیرا در انجیل، آن پارسایی که از خداست * به ظهور 
می رسد، که از آغاز تا به انجام بر پایۀ ایمان است. * چنانکه 

نوشته شده است: »پارسا به ایمان زیست خواهد کرد.« * 

غضب خدا بر بشر گناهکار
18 زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور می رسد بر هر گونه 

بی دینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را 
ســرکوب می کنند. 19 زیرا آنچه از خدا می توان شناخت بر 
آنان آشکار اســت، چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساخته 
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اســت. ۲۰ زیرا از آغاز آفرینش جهان، صفات نادیدنِی خدا، 
یعنی قدرِت سرمدی و الوهیت او را می توان با ادراک از امور 
جهاِن مخلوق، به روشنی دید. پس آنان را هیچ عذری نیست.

۲1 زیرا هرچند خدا را شناختند، اّما او را چون خدا حرمت 

نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشۀ خود به بطالت گرفتار 
آمدند و دلهای بی فهِم ایشان را تاریکی فرا گرفت. ۲۲ اگرچه 
ادعای حکمت می کردند، اّما احمق گردیدند ۲۳ و جالل خدای 
غیرفانی را با تمثالهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات 

و خزندگان معاوضه کردند.
۲۴ پس خدا نیز ایشــان را در شــهوات دلشــان به ناپاکی 

واگذاشت، تا در میان خوْد بدنهای خویش را بی حرمت سازند. 
۲5 آنان حقیقِت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به 

جای خالق پرســتش و خدمت نمودند، خالقی که تا ابد او را 
سپاس باد. آمین.

۲6 پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم آور به حال خود 

واگذاشت. حتی زنانشان، روابط طبیعی را با روابط غیرطبیعی 
معاوضه کردند. ۲7 به همین ســان، مردان نیز از روابط طبیعی 
با زنان دســت کشیده، در آتش شــهوت نسبت به یکدیگر 
ســوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال شرم آور شده، مکافاِت 

درخوِر انحرافشان را در خود یافتند.
۲8 و همان گونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت، 

خدا نیز آنان را به ذهنی فرومایه واگذاشــت تا مرتکب اعمال 
ناشایســت شــوند. ۲9 ایشــان از هر گونه نادرستی، شرارت، 
طمع و خباثت آکنده اند. مملو از حسد، قتل، جدال، فریب و 
بدخواهی اند. شایعه ســاز، ۳۰ تهمت زن، متنفر از خدا، گستاخ، 
متکبر و خودســتایند. برای انجام اعمال شریرانه، راههایی نو 
ابداع می کنند. نافرمان به والدین، ۳1 بی فهم، بی وفا، بی عاطفه و 
بی رحمند. ۳۲ هرچند از حکم عادالنۀ خدا آگاهند که مکافات 
مرتکباِن چنین اعمالی مرگ اســت، نه تنها خوْد آنها را انجام 
می دهند، بلکه کســانی را نیز که مرتکب آنها می شوند، تأیید 

می کنند.
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داوری عادالنۀ خدا

 پس تو ای آدمی که دیگــری را محکوم می کنی، هر که 2 
باشی هیچ عذری نداری. زیرا در هر موردی که دیگری 
را محکوم می کنی، خویشتن را محکوم کرده ای؛ چون تو که 
داوری می کنی، خوْد همان را انجــام می دهی. ۲ ما می دانیم که 
داوری خدا بر کسانی که این گونه اعمال را انجام می دهند، بر 
حق اســت. ۳ پس تو ای آدمی که بر دیگران داوری می کنی و 
خوْد همان را انجام می دهی، آیا گمان می کنی که از داوری خدا 
خواهی َرست؟ ۴ یا اینکه مهربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او 
را خوار می شماری و غافلی که مهربانی خدا از آن روست که 

تو را به توبه رهنمون شود؟
5 اّما تو به سبب سرســختی و دِل ناتوبه کارت، غضب را 

نسبت به خود، برای روز غضب می اندوزی، روزی که در آن 
داوری عادالنۀ خدا آشکار خواهد شد. 6 خدا »به هر کس بر 
حسب اعمالش سزا خواهد داد.« 7 او به کسانی که با پایداری 
در انجام اعمال نیکو، در پی جالل و حرمت و بقایند، حیات 
جاویدان خواهد بخشید؛ 8 اّما بر خودخواهان و منکراِن حقیقت 
و شرارت پیشگان، خشم و غضب خود را فرو خواهد ریخت. 
9 هر کس که مرتکب اعمال بد شود دچار رنج و عذاب خواهد 

شد، نخست یهود و سپس یونانی. 1۰ اّما هر که نیکویی کند، از 
جالل و حرمت و آرامش برخوردار خواهد شد، نخست یهود 

و سپس یونانی. 11 زیرا خدا تبعیض قائل نمی شود.
1۲ همۀ کسانی که بدون شریعت گناه می کنند، بدون شریعت 

نیز هالک خواهند شد؛ و همۀ کسانی که زیر شریعت مرتکب 
گناه می شــوند، بنا  بر موازین شریعت داوری خواهند شد. 
1۳ زیرا شنوندگاِن شریعت نیستند که در نظر خدا پارسایند، 

بلکه کسانی پارسا شمرده خواهند شد که به شریعت عمل 
می کنند. 1۴ براســتی، وقتی غیریهودیان که شریعت ندارند، 
اصول شریعت را بنا به طبیعت به جا می آورند، آنان هرچند 
فاقد شــریعتند، لیکن خود برای خویشتن شریعتی هستند. 
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15 زیرا نشــان می دهند که عمِل شــریعت بر دلشان نگاشته 

شده است، چنانکه وجدانشان گواهی می دهد و افکارشان 
در برابــر هم، یا آنان را متهم می کند یا تبرئه می نماید. 16 این 
در روزی به وقوع خواهد پیوست که خدا بنا بر انجیلی که 
من اعالم می کنم، رازهای نهان انســانها را به توسط عیسی 

مسیح به محاکمه کشد.

یهودیان و شریعت خدا
17 حال، تــو که خود را یهودی می خوانی و به شــریعت 

تکیه داری و به رابطه ات با خدا فخــر می کنی، 18 تو که ارادۀ 
او را می دانی و چون از شــریعت تعلیم یافته ای، بهترینها را 
برمی گزینــی، 19 و اطمینان داری کــه راهنمای کوران و نور 
ظلمت نشــینانی، ۲۰ تو که به ســبب برخورداری از شریعت 
که تبلور معرفت و حقیقت اســت، مربی جاهالن و آموزگار 
کودکانــی، ۲1 تو کــه دیگران را تعلیم می دهــی، آیا خود را 
نمی آموزانی؟ تو که بر ضــد دزدی موعظه می کنی، آیا خوْد 
دزدی می کنی؟ ۲۲ تو کــه می گویی نباید زنا کرد، آیا خوْد زنا 
می کنی؟ تو که از بتها نفرت داری، آیا خوْد معبدها را غارت 
می کنی؟ ۲۳ تو که به داشتن شریعت فخر می فروشی، آیا با زیر 
پا گذاشتِن آن به خدا بی حرمتی می کنی؟ ۲۴ چنانکه نوشته شده 
است: »به سبب شما، نام خدا را در میان قومها کفر می گویند.«

۲5 ختنه آنگاه ارزش دارد که شریعت را به جا آورید، اّما اگر 

آن را زیر پا بگذارید، مانند این است که ختنه نشده باشید. ۲6 و 
اگر آنان که ختنه نشده اند، مطالبات شریعت را به جا آورند، آیا 
ختنه شده به شمار نمی آیند؟ ۲7 آن که در جسم ختنه نشده، اّما 
شریعت را نگاه می دارد، تو را محکوم خواهد کرد، تو را که با 
وجود برخورداری از احکام نوشــته شده و ختنه، شریعت را 

زیر پا می گذاری.
۲8 زیرا یهودی راستین آن نیست که به ظاهر یهودی باشد، و 

ختنۀ واقعی نیز امری جسمانی و ظاهری نیست. ۲9 بلکه یهودی 
آن است که در باطن یهودی باشد و ختنه نیز امری است قلبی 
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 2:  29 منظور نوشتۀ شریعت است.
 3:  9 یا “بدتر”.

که به دست روح انجام می شود، نه به واسطۀ آنچه نوشته ای 
بیش نیست. * چنین کسی را خدا تحسین می کند، نه انسان.

امین بودن خدا

 3 

 پس مزّیت یهودی بودن چیست و ختنه را چه ارزشی 
است؟ ۲ بســیار از هر لحاظ. نخست آنکه کالم خدا 

بدیشان به امانت سپرده شده است.
۳ اّما اگر برخی از آنان امین نبودند، چه باید گفت؟ آیا امین 

نبودن آنها، امانت خدا را باطل می سازد؟ ۴ به هیچ روی! حتی 
اگر همۀ انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است! چنانکه 

نوشته شده است:
»از این رو، چون سخن می گویی، برحقی،
و چون داوری می کنی، غالب می آیی.«

5 اّما اگر نادرستی ما درستی خدا را بیشتر آشکار می سازد، چه 

باید گفت؟ آیا خدا ظالم است آنگاه که بر ما غضب می کند؟ 
به شیوۀ انسان سخن می گویم. 6 به یقین چنین نیست. وگرنه 
خدا چگونه می توانســت دنیا را داوری کند؟ 7 زیرا ممکن 
است کسی استدالل کند که »اگر با ناراستِی من راستِی خدا 
آشکارتر می گردد و او بیشــتر جالل می یابد، دیگر چرا من 
به عنوان گناهکار محکوم می شوم؟« 8 و چرا نگوییم: »بیایید 
بدی کنیم تــا نیکویی حاصل آید«، چنانکه بعضی بر ما افترا 
زده، ادعا می کنند که چنین می گوییم؟ محکومیت اینان بس 

منصفانه است.

کسی پارسا نیست
9 پس چه باید گفت؟ آیا وضع ما بهتر * از دیگران است؟ به 

هیچ روی! زیرا پیشتر ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانی هر 
دو زیر سلطۀ گناهند. 1۰ چنانکه نوشته شده است:
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 3:  21 یا: “امانت خدا”، یا “عمل پارساشمارندۀ خدا”.
 3:  22 یا: »این امانت خدا )عمل پارساشمارندۀ خدا( از راه ایماِن )امانِت( 

عیسی مسیح است و معطوف به همۀ کسانی است که ایمان می آورند«.

»پارسایی نیست، حتی یکی.
هیچ کس فهیم نیست،  11  

هیچ کس جویای خدا نیست.
همه گمراه گشته اند،  1۲  

و با هم باطل گردیده اند.
نیکوکاری نیست،

حتی یکی.«
»گلویشان گوری است گشاده  1۳  

و زبانشان به فریب سخن می گوید.«
»زهر افعی زیر لبهایشان است؛«

»دهانشان آکنده از نفرین و تلخی است.«  1۴  
»پا هایشان برای ریختن خون شتابان است؛  15  

هر کجا می روند، ویرانی و تیره بختی بر جای   16  
می گذارند،

و طریق صلح و سالمت را نمی شناسند.«  17  
»ترس خدا در چشمانشان نیست.«  18  

19 اکنون آگاهیم که آنچه شریعت می گوید خطاب به کسانی 

است که زیر شریعتند تا هر دهانی بسته شود و دنیا به تمامی 
در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود. ۲۰ زیرا هیچ بشری با به 
جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی شود، 

بلکه شریعْت گناه را به ما می شناساند.

پارسا شمرده شدن از طریق ایمان
۲1 اّما اکنون جدا از شریعت، آن پارسایی که از خداست * به 

ظهور رسیده است، چنانکه شریعت و پیامبران بر آن گواهی 
می دهند. ۲۲ این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عیسی 
مسیح است و نصیب همۀ کسانی می شود که ایمان می آورند. * 
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 3:   24 “بهای رهایی” یا “فدیه”.
 3:  25 منظور از میان برداشتِن گناه و برگردانیدن غضب خدا از شخص 
گناهکار اســت. عبارت “کفارۀ گناهان” را می تــوان “تخت رحمت” نیز 

ترجمه کرد.
 3:  25 یا: “امانت”، یا “عمل پارساشمارندۀ”؛ همچنین در آیۀ ۲6.

 3:  26 یا “امین”.

در این باره هیچ تفاوتی نیســت. ۲۳ زیرا همه گناه کرده اند و 
از جالل خدا کوتاه می آیند. ۲۴ اّما به فیض او و به واسطۀ آن 
بهای رهایی * که در مسیْح عیسی است، به رایگان پارسا شمرده 
می شــوند. ۲5 خدا او را چون کّفارۀ گناهان * عرضه داشت، 
کّفاره ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می شود. او 
این را برای نشان دادن عدالت * خود انجام داد، زیرا در تحمل 
الهی خویش، از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود، چشم 
پوشیده بود. ۲6 او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر 
ثابت کند، و تا خوْد عادل * باشد و کسی را نیز که به عیسی 

ایمان دارد، پارسا بشمارد.
۲7 پس دیگر چه جای فخر است؟ از میان برداشته شده است! 

بر چه پایه ای؟ بر پایۀ شریعِت اعمال؟ نه، بلکه بر پایۀ قانون 
ایمان. ۲8 زیرا ما بر این اعتقادیم که انسان از راه ایمان و بدون 
انجام اعماِل شریعت، پارسا شمرده می شود. ۲9 آیا خدا فقط 
خدای یهودیان است؟ آیا خدای غیریهودیان نیست؟ البته که 
او خدای غیریهودیان نیز هست. ۳۰ زیرا تنها یک خدا وجود 
دارد، و این خدا ختنه شدگان را بر پایۀ ایمان و ختنه ناشدگان 
را نیز بر پایۀ همان ایمان، پارســا خواهد شــمرد. ۳1 پس آیا 
شــریعت را با این ایمان باطل می سازیم؟ هرگز! بلکه آن را 

استوار می گردانیم.

پارسا شمرده شدن ابراهیم

 پس دربارۀ آنچه ابراهیم یافت، چه می توان گفت، او که 4 
به حسب جسم، َجد ما شمرده می شود؟ ۲ اگر ابراهیم بر 
پایۀ اعماْل پارسا شمرده شده بود، می توانست فخر کند؛ اّما در 
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نظر خدا چنین نیست. ۳ زیرا کتاب چه می گوید؟ »ابراهیم به 
خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد.«

۴ اّما کسی که کار می کند، مزدش حق او شمرده می شود، نه 

هدیه. 5 اّما آن که کاری نمی کند، بلکه به خدایی توکل می دارد 
که بی دینان را پارسا می شمارد، ایمان او برایش پارسایی به 
شمار می آید. 6 همان گونه که داوود نیز خجسته می خواَند کسی 

را که خدا او را بدون اعماْل پارسا می شمارد، و می گوید:
»خوشا به حال آنان که خطایایشان آمرزیده شد  7  

و گناهانشان پوشانیده گردید.
خوشا به حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش   8  

نگذارد.«
9 آیا این خوشا به حال، تنها برای ختنه شدگان است یا برای 

ختنه ناشدگان نیز؟ زیرا گفتیم که ایمان ابراهیم برایش پارسایی 
شمرده شد. 1۰ اّما در چه وضعی چنین شد؟ آیا به هنگامی که 
او ختنه شــده بود یا پیش از آن؟ البته پیش از ختنه شدن بود، 
نه پس از آن. 11 اّما نشــانۀ ختنه را یافت تا ُمهری باشد بر آن 
پارســایی که پیش از ختنه شــدن و از راه ایمان نصیبش شده 
بود. بدین سان، او پدر همۀ کسانی است که بدون ختنه ایمان 
می آورند تا ایشان نیز پارسا شمرده شوند. 1۲ و پدر ختنه شدگان 
نیز هست، یعنی پدر آنان که نه تنها ختنه شده اند، بلکه در طریق 
ایمان گام برمی دارند، در همان طریقــی که پدر ما ابراهیم نیز 

پیش از آنکه ختنه شود، گام برمی داشت.
1۳ از راه شــریعت نبود که به ابراهیم و نسل او وعده داده 

شد که وارث جهان خواهند شد، بلکه از راه آن پارسایی که 
بر پایۀ ایمان است. 1۴ زیرا اگر آنان که به نظام شریعت تعلق 
دارند وارث باشــند، ایمان بی ارزش می شود و وعده باطل. 
15 زیرا شــریعت به غضب می انجامد؛ اّما جایی که شریعت 

نیست، تجاوز از شریعت هم نیست.
16 از همین رو، وعده بر ایمان مبتنی اســت تا بر پایۀ فیض 

باشد و تحقق آن برای تمامی نسل ابراهیم تضمین شود، یعنی نه 
تنها برای آنان که به نظام شریعت تعلق دارند، بلکه برای کسانی 
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 4:  19 یا: »او در ایمان خود سست نشد و بر بدن مردۀ خویش نظر نکرد«.
 4:  25 یا: »پارسا شدن«.

 5:  2 یا “شادی”؛ همچنین در آیات ۳ و 11.

نیز که پیرِو ایماِن ابراهیم اند، که پدر همۀ ماســت. 17 چنانکه 
نوشته شده اســت: »تو را پدر قومهای بســیار گردانیده ام.« و 
در نظر خدا چنین نیز هســت، خدایی که ابراهیم به او ایمان 
آورد، او که مردگان را زنده می کند و نیســتیها را به هســتی 

فرا می خواند.
18 با اینکه هیچ جایی برای امید نبود، ابراهیم امیدوارانه ایمان 

آورد تا پدر قومهای بســیار گردد، چنانکه به او گفته شده بود 
که »نســل تو چنین خواهد بود.« 19 او در ایمان خود سســت 
* زیرا حدود صد 

نشد، آنگاه که بر بدن مردۀ خویش نظر کرد، 
سال داشت و َرِحم سارا نیز مرده بود. ۲۰ اّما او به وعدۀ خدا از 
بی ایمانی شک نکرد، بلکه در ایماْن استوار شده، خدا را تجلیل 
نمود. ۲1 او یقین داشــت که خدا قادر است به وعدۀ خود وفا 
کند. ۲۲ به همین سبب، »برای او پارسایی شمرده شد.« ۲۳ و این 
عبارِت »برای او شمرده شد«، تنها در حق او نوشته نشد ۲۴ بلکه 
در حق ما نیز، تا برای ما نیز شمرده شود، ما که ایمان داریم به 
او که خداوندمان عیسی را از مردگان برخیزانید. ۲5 او به خاطر 
* ما، 

گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدِن 
از مردگان برخیزانیده شد.

صلح میان انسان و خدا

 5 

 پس چون از راه ایماْن پارسا شمرده شده ایم، به واسطۀ 
خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. 
۲ ما توســط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته ایم که 

اکنون در آن اســتواریم، و به امید سهیم شدن در جالل خدا 
* می کنیم. ۳ نه تنها این، بلکه در سختیها نیز فخر می کنیم، 

فخر 
زیرا می دانیم که سختیها بردباری به بار می آورد ۴ و بردباری، 
شخصیت را می سازد، و شخصیت ســبب امید می گردد؛ 5 و 
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 5:  9 منظور غضب خداست.
 5:  12 در اینجا پولس جملۀ خود را ناتمام رها می کند.

این امید به سرافکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط 
روح القدس که به ما بخشیده شــد، در دلهای ما ریخته شده 

است.
6 هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم، مسیح در زمان مناسب 

به خاطر بی دینان جان داد. 7 حال آنکه به ندرت ممکن است 
کســی به خاطر انسانی پارســا از جان خود بگذرد، هرچند 
ممکن است کسی را این شهامت باشد که جان خود را برای 
انسانی نیک بدهد. 8 اّما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت 
کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مســیح در راه ما مرد. 
9 پس چقدر بیشــتر، اکنون که توسط خون او پارسا شمرده 

* نجات خواهیم یافت. 1۰ زیرا 
شده ایم، به واسطۀ او از غضب 

اگر هنگامی که دشمن بودیم، به واسطۀ مرگ پسرش با خدا 
آشتی داده شدیم، چقدر بیشــتر اکنون که در آشتی هستیم، 
به وسیلۀ حیات او نجات خواهیم یافت. 11 نه تنها این، بلکه 
ما به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح که توسط او از آشتی 

برخورداریم، در خدا نیز فخر می کنیم.

مرگ به واسطۀ آدم، حیات به واسطۀ مسیح
1۲ پس، همان گونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان 

شد، و به واســطۀ گناه، مرگ آمد، و بدین سان مرگ دامنگیر 
همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند * - 1۳ زیرا پیش 
از آنکه شــریعت داده شود، گناه در جهان وجود داشت، اّما 
هر گاه شریعتی نباشد، گناه به حساب نمی آید. 1۴ با این حال، 
از آدم تا موسی، مرگ بر همگان حاکم بود، حتی بر کسانی 
که گناهشان به گونۀ سرپیچی آدم نبود. آدم، نمونۀ کسی بود 

که می بایست بیاید.
15 اّما عطا همانند نافرمانی نیست. زیرا اگر به واسطۀ نافرمانی 

یک انسان بسیاری مردند، چقدر بیشتر فیض خدا و عطایی 
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که به واسطۀ فیض یک انسان، یعنی عیسی مسیح فراهم آمد، 
به فراوانی شامل حال بسیاری گردید. 16 براستی که این عطا 
همانند پیامد گناِه آن یک تن نیست. زیرا مکافات از پی یک 
نافرمانی نازل شــد و به محکومیت انجامید؛ اّما عطا از پی 
نافرمانیهای بســیار آمد و پارساشمردگی را به ارمغان آورد. 
17 زیرا اگر به واســطۀ نافرمانی یک انسان، مرگ از طریق او 

حکمرانی کرد، چقدر بیشــتر آنان که فیض بیکران خدا و 
عطای پارسایی را دریافت کرده اند، توسط آن انسان دیگر، 

یعنی عیسی مسیح، در حیاْت حکم خواهند راند.
18 پس همان گونه که یک نافرمانی به محکومیت همۀ انسانها 

انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و حیات 
همۀ انسانها منتهی می گردد. 19 زیرا همان گونه که به واسطۀ 
نافرمانی یک انسان، بسیاری گناهکار شدند، به واسطۀ اطاعت 

یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید.
۲۰ حال، شریعت آمد تا نافرمانی افزون شود؛ اّما جایی که 

گناه افزون شد، فیض بی نهایت افزونتر گردید. ۲1 تا همان گونه 
که گناه در مرگ حکمرانی کرد، فیض نیز در پارسایی حکم 
براند و به واسطۀ خداوند ما عیسی مسیح، به حیات جاویدان 

رهنمون شود.

مردن نسبت به گناه و زندگی در مسیح

 پس چه گوییم؟ آیــا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض 6 
افزون شود؟ ۲ هرگز! ما که نسبت به گناه مردیم، چگونه 
می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ ۳ آیا نمی دانید همۀ ما 
که در مسیْح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ 
۴ پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان گونه 

که مسیح به وسیلۀ جالل پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما 
نیز در زندگی نوینی گام برداریم.

5 پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده ایم، 

به یقین در رستاخیزی همچون رســتاخیز او نیز با او یگانه 
خواهیم بود. 6 زیرا می دانیم آن انساِن قدیم که ما بودیم، با او بر 
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 6:  6 واژۀ یونانی حاوی مفاهیم “زایل شدن”، “بی اثر گشتن” و “از قدرت 
ساقط شدن” نیز می باشد.

صلیب شد تا پیکِر گناه درگذرد * و دیگر گناه را بندگی نکنیم. 
7 چون آن که مرده است، از گناه آزاد شده است.

8 حال اگر با مسیح مرده ایم، ایمان داریم که با او زندگی نیز 

خواهیم کرد. 9 زیرا می دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده 
شده است، دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی 
ندارد. 1۰ او با مرگ خود، یک بار برای همیشه نسبت به گناه 

ُمرد و در حیات کنونی خود برای خدا زندگی می کند.
11 به همین سان، شما نیز خود را نسبت به گناه مرده اِنگارید، 

اّما در مسیْح عیسی نسبت به خدا، زنده. 1۲ پس مگذارید گناه 
در بدنهای فانی شــما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید. 
1۳ اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، 

بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند، خود را 
تسلیم خدا کنید. و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار 
پارسایی باشند. 1۴ زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند، چون 

زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید.

غالمان پارسایی
15 پس چه گوییم؟ آیا گناه کنیم چون زیر شریعت نیستیم، 

بلکه زیــر فیضیم؟ هرگز! 16 آیــا نمی دانید که وقتی خود را 
همچون بندگانی فرمانبردار تســلیم کسی می کنید، بندگان 
آن کس خواهید بود که او را فرمان می برید، خواه بندۀ گناه، 
که منجر به مرگ می شود، خواه بندۀ اطاعت، که به پارسایی 
می انجامد؟ 17 اّما خدا را شکر که هرچند پیشتر بندگان گناه 
بودیــد، لیکن به تمامی دل مطیع آن تعلیم گشــتید که بدان 
 سپرده شدید. 18 شما با آزاد شــدن از گناه، بندگان پارسایی 

شده اید.
19 من به علت محدودیتهای بشــرِی شــما، این مطالب را 

در قالب تشبیهاتی بشــری بیان می کنم: همان گونه که پیشتر 
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 6:  23 یا: “به واسطۀ”.
 7:  4 منظور از “جسد مسیح”، »بدن به صلیب کشیده شدۀ مسیح است«.

 7:  5 یا: “در وضعیت انسان نفسانی”.

اعضای بدن خــود را به بندگی ناپاکی و شــرارِت روزافزون 
می ســپردید، اکنون آنها را به بندگی پارســایی بسپارید که به 
قّدوســیت می انجامد. ۲۰ هنگامی که بندگان گنــاه بودید، از 
پارسایی آزاد بودید. ۲1 در آن زمان، از انجام اعمالی که اکنون از 
آنها شرمسارید، چه ثمری بردید؟ نتیجۀ انجام آن اعمال، مرگ 
است! ۲۲ اّما حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده اید، 
ثمری که می برید نیل به تقّدس اســت که به حیات جاویدان 
می انجامد. ۲۳ زیرا مزد گناه مرگ اســت، اّما عطای خدا حیات 

* خداوند ما مسیْح عیساست.
جاویدان در 

مثالی از ازدواج

 7 

 ای برادران، آیا نمی دانید - زیرا با کسانی سخن می گویم 
که از شریعت آگاهند - که شریعت تنها تا زمانی بر 
انسان حکم می راند که انسان زنده است؟ ۲ برای مثال، بنا 
بر شریعت، زن شوهردار تا زمان زنده بودن شوهرش، به 
او بسته است. اّما اگر شوهر بمیرد، زن از قید تعهد شرعی 
به وی آزاد می شــود. ۳ پس اگر آن زمان که شوهرش زنده 
است، با مردی دیگر وصلت کند، زناکار خوانده می شود. 
اّما اگر شوهرش بمیرد، از این شریعت آزاد است، و چنانکه 

با مردی دیگر وصلت کند، زناکار شمرده نمی شود.
۴ به همین سان، ای برادران من، شما نیز به واسطۀ جسد 

* در قبال شریعت به مرگ سپرده شدید تا با شخصی 
مسیح 

دیگر وصلت کنید، یعنی با او که از مردگان برخیزانیده شد، تا 
* به سر 

برای خدا ثمر آوریم. 5 زیرا زمانی که در سیطرۀ َنْفس 
می بردیم، امیالی گناه آلود که شریعت آنها را برمی انگیخت، 
در اعضای ما عمل می کرد تا برای مرگ ثمــر آوریم. 6 اّما 
اکنون با مردن نسبت به آنچه در قید آن بودیم، از شریعت 

  386 رومیان 6 :20 – 7 :6 



 

 7:  6 منظور نوشتۀ شریعت است.
 7:  18 یا: »در آن انساِن نفسانی که من هستم«؛ همچنین در آیۀ ۲5.

آزاد شده ایم تا از راه نویِن روح خدمت کنیم، نه از راه کهنۀ 
*

آنچه نوشته ای بیش نیست. 

کشمکش با گناه
7 پس چه گوییم؟ آیا شــریعت گناه است؟ به هیچ روی! 

براستی اگر شــریعت نبود، هرگز درنمی یافتم گناه چیست. 
زیرا اگر شریعت نگفته بود »طمع مورز«، نمی توانستم دریابم 
طمع ورزیدن چیست. 8 اّما گناه با سوءاستفاده از این حکِم 
شریعت، فرصت یافت تا هر نوع طمع را در من پدید آورد. 
زیرا جدا از شــریعت، گناه مرده اســت. 9 زمانی من جدا از 
شــریعْت زنده بودم؛ اّما چون حکم آمد، گناه زنده گشت و 
من ُمردم. 1۰ همان حکم که می بایست به حیات راهبر شود، 
در عمل به مرگ من انجامید. 11 زیرا گناه با ســود جستن از 
فرصتی که حکم پدید آورده بود، مرا فریفت و به واسطۀ آن 
مرا کشت. 1۲ بنابراین، شریعْت مقّدس است و حکِم شریعت 

نیز مقّدس، عادالنه و نیکوست.
1۳ پس آیا آنچه نیکو بود، برای من باعث مرگ شد؟ هرگز! 

بلکه گناه به واسطۀ آنچه نیکو بود، مرگ را در من پدید آورد 
تا بدین گونه گناه بودنش جلوه گر شود و پلیدی گناه از طریق 

حکم شریعت به اوج برسد.
1۴ ما می دانیم که شــریعت روحانی اســت، اّما من انسانی 

نفسانی ام و همچون برده به گناه فروخته شده ام. 15 من نمی دانم 
چه می کنم، زیرا نه آنچه را که می خواهم، بلکه آنچه را که از آن 
بیزارم، انجام می دهم. 16 اّما اگر آنچه را که نمی خواهم، انجام 
می دهم، پس می پذیرم که شریعت نیکوست. 17 در این صورت، 
دیگر من نیســتم که آن عمل را انجــام می دهم، بلکه گناهی 
است که در من ساکن اســت. 18 می دانم که در من، یعنی در 
* هیچ چیز نیکویی ساکن نیست. زیرا هرچند میل به 

َنْفس من، 
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 8:  3 یا: »در شباهت انسان گناهکار و برای گناه فرستاد«.
 8:  4 یا: “بر طبق خواسته ها و معیارهای انسان نفسانی”؛ همچنین در آیۀ 1۳.

انجام آنچه نیکوست در من هست، اّما نمی توانم آن را به انجام 
رسانم. 19 زیرا آن عمل نیکو را که می خواهم، انجام نمی دهم، 
بلکه عمل بدی را که نمی خواهم، به جا می آورم. ۲۰ حال اگر 
دست به عملی می زنم که نمی خواهم انجام دهم، پس دیگر 
من انجام دهندۀ آن نیستم، بلکه گناهی که در من ساکن است.

۲1 پس این قانون را می یابم که وقتی می خواهم نیکویی کنم، 

بدی نزد من است. ۲۲ من در باطن از شریعت خدا مسرورم، 
۲۳ اّما قانونی دیگر در اعضای خود می بینم که با شریعتی که 

ذهن من آن را می پذیرد، در ستیز است و مرا اسیر قانوِن گناه 
می سازد که در اعضای من است. ۲۴ آه که چه شخص نگونبختی 
هستم! کیست که مرا از این پیکِر مرگ رهایی بخشد؟ ۲5 خدا 

را سپاس باد - به واسطۀ خداوند ما عیسی مسیح!
باری، من با ذهن خود شریعت خدا را بندگی می کنم، اّما 

با َنْفس خود قانون گناه را.

زندگی به واسطۀ روح
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 پس اکنون برای آنان که در مسیْح عیسی هستند، دیگر 
هیچ محکومیتی نیست، ۲ زیرا در مسیْح عیسی، قانوِن 
روِح حیاْت مــرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛ ۳ چون آنچه 
شــریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان 
نفســانْی ناتوان بود، خدا به انجام رســانید. او پسر خود را 
به شباهت انسان گناهکار فرســتاد تا ‘قربانی گناه’ باشد، * و 
بدین سان در پیکری بشری، حکم محکومیِت گناه را اجرا کرد 
۴ تا آنچه شریعت مطالبه می کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه 

بر طبق َنْفس * بلکه بر طبق روح رفتار می کنیم.
5 آنان که نفسانی هستند، به آنچه از َنْفس است می اندیشند، 

اّما آنان که روحانی اند، به آنچه از روح است. 6 طرز فکر انساِن 
نفسانی، مرگ است، اّما طرز فکری که در حاکمیِت روح قرار 
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 8:  8 یا: »در وضع انسان نفسانی به سر می برند«؛ همچنین در آیۀ 9.
 8:  15 “َاّبا” در زبان آرامی به معنی “بابا” است.

 8:  16 یا “به”.

دارد، حیات و سالمتی است. 7 زیرا طرز فکر انساِن نفسانی با 
خدا دشمنی می ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی برد 
و نمی تواند هم ببرد، 8 و کسانی که در حاکمیِت َنْفس هستند، * 

نمی توانند خدا را خشنود سازند.
9 اّما شما نه در حاکمیِت َنْفس، بلکه در حاکمیِت روح قرار 

دارید، البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد. و اگر کسی روِح 
مسیح را نداشته باشد، او از آِن مسیح نیست. 1۰ اّما اگر مسیح 
در شماست، هرچند بدن شــما به علت گناه مرده است، اّما 
چون پارسا شمرده شده اید، روح برای شما حیات است. 11 و 
اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن 
باشد، او که مســیح را از مردگان برخیزانید، حتی به بدنهای 
فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. او این را به واسطۀ روح 

خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است.
1۲ پس ای برادران، ما مدیونیم، اّما نه به َنْفس، تا بر طبق آن 

زندگی کنیم. 1۳ زیرا اگر بر طبق َنْفس زندگی کنید، خواهید مرد؛ 
اّما اگر به واسطۀ روح، اعمال گناه آلود بدن را بُکشید، خواهید 
زیســت. 1۴ زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند، پسران 
خدایند. 15 چرا که شــما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان 
باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطۀ آن ندا 
درمی دهیم: »اَّبا، * پدر.« 16 و روْح خود با * روح ما شهادت می دهد 
که ما فرزندان خداییم. 17 و اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، 
یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. زیرا اگر در رنجهای مسیح 

شریک باشیم، در جالل او نیز شریک خواهیم بود.

جالل آینده
18 در نظر من، رنجهای زمان حاضر در قیاس با جاللی که در 

ما آشکار خواهد شد، هیچ است. 19 زیرا خلقت با اشتیاق تمام 
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 8:  23 یا: “و نه تنها این”.
 8:  28 یا: »می دانیم خدا در حق آنان که دوستش می دارند و بر طبق اراده اش 
فرا خوانده شــده اند، همه چیز را با هم برای خیریت به کار می گیرد« و یا 
»می دانیم که در همۀ چیزها، خدا برای خیریت کســانی که او را دوست 

می دارند … مشغول کار است«.

در انتظار ظهور پسران خداست. ۲۰ زیرا خلقت تسلیم بطالت 
شد، نه به خواست خود، بلکه به ارادۀ او که آن را تسلیم کرد، 
با این امید که ۲1 خوِد خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد 

یافت و در آزادی پرجالل فرزندان خدا سهیم خواهد شد.
۲۲ ما می دانیم که تمام خلقت تا هم اکنون از دردی همچون 

درد زایمان می نالد. ۲۳ و نه تنها خلقت، * بلکه خود ما نیز که از 
نوبر روح برخورداریم، در درون خویش ناله برمی آوریم، در 
همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی 
بدنهای خویش هستیم. ۲۴ زیرا با همین امید نجات یافتیم. اّما 
امیدی که به دست آمد، دیگر امید نیست. چگونه کسی می تواند 
به امید چیزی باشد که آن را یافته است؟ ۲5 اّما اگر به چیزی 
امیدواریم که هنوز ندیده ایم، بردبارانه انتظارش را می کشیم.

۲6 و روح نیز در ضعف ما به یاری مان می آید، زیرا نمی دانیم 

چگونه باید دعا کنیم. اّما روح با ناله هایی بیان ناشدنی، برای ما 
شفاعت می کند. ۲7 و او که کاوشگر دلهاست، فکر روح را می داند، 

زیرا روح مطابق با ارادۀ خدا برای مقدسین شفاعت می کند.

پیروزی در مسیح
۲8 می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق 

ارادۀ او فرا خوانده شده اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت 
در کار اســت. * ۲9 زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را 
همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او 
فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. ۳۰ و آنان را که از پیش معین 
فرمود، همچنین فرا خواند؛ و آنان را که فرا خواند، همچنین 
پارسا شمرد؛ و آنان را که پارسا شمرد، همچنین جالل بخشید.
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 9:  5 یا: »و مسیح که مافوِق همه است، به لحاظ انسانی از نسل آنان است. 
خدا را تا به ابد سپاس باد« و یا »و مسیح به لحاظ انسانی از نسل آنان است. 

خدا را که مافوِق همه است تا به ابد سپاس باد«.

۳1 در برابر همۀ اینها چه می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، 

کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ ۳۲ او که پسر خود را دریغ 
نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما فدا ساخت، آیا همراه با او 
همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ ۳۳ کیست که برگزیدگان خدا 
را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد! ۳۴ کیست که 
محکومشان کند؟ مسیْح عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز 
شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت 
می کند! ۳5 کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی 
یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ ۳6 چنانکه 
نوشته شده است: »ما همۀ روز، به خاطر تو به کام مرگ می رویم 

و همچون گوسفندان ُکشتاری شمرده می شویم.«
۳7 به عکس، در همۀ این امــور ما برتر از پیروزمندانیم، به 

واسطۀ او که ما را محبت کرد. ۳8 زیرا یقین دارم که نه مرگ 
و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاستها، نه چیزهای حال و نه 
چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، ۳9 و نه بلندی و نه پستی، و نه 
هیچ چیز دیگــر در تمامی خلقت، قادر نخواهد بود ما را از 
محبت خدا که در خداوند ما مسیْح عیسی است، جدا سازد.

گزینش الهی
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 در مسیح راست می گویم، نه دروغ، و وجدانم به واسطۀ 
روح القدس مرا گواه است که ۲ در قلب خود دردی جانکاه 
و اندوهی همیشــگی دارم. ۳ زیرا آرزو می داشــتم خود در راه 
برادرانم، یعنی آنان که همنژاد َمنَند، ملعون شوم و از مسیح محروم 
گردم. ۴ آنها اسرائیلی اند و فرزندخواندگی، جالل، عهدها، ودیعۀ 
شریعت، عبادت در معبد، و وعده ها، همه از آِن ایشان است؛ 5 و 
نیز پدران به ایشان تعلق دارند، و مسیح به لحاظ بشری از نسل 

آنان است، خدای مافوِق همه که او را تا به ابد سپاس باد. * آمین.
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 9:  7 یا: »نسل تو در اسحاق فرا خوانده خواهد شد«.

6 حال، مقصود این نیســت که کالم خدا به انجام نرسیده 

است، زیرا همۀ کسانی که از قوم اسرائیل اند، براستی اسرائیلی 
نیستند؛ 7 و نیز همۀ کسانی که از نسل ابراهیم اند، فرزندان او 
شمرده نمی شوند. بلکه گفته شده است: »نسل تو از اسحاق 
خوانده خواهد شــد.«  * 8 به دیگر سخن، فرزندان جسمانی 
نیســتند که فرزند خدایند، بلکه فرزندان وعده نسل ابراهیم 
شمرده می شــوند. 9 زیرا وعده این بود که »در همین وقت 

خواهم آمد و سارا را پسری خواهد بود.«
1۰ نه تنهــا این، بلکه فرزندان ِربِکا نیز از یک پدر، یعنی از 

َجد ما اسحاق بودند. 11 اّما پیش از آنکه آنها به دنیا بیایند، و یا 
عملی خوب یا بد انجام دهند - برای اینکه مقصود خدا در 
گزینش استوار بماند، نه از راه اعمال، بلکه به واسطۀ او که 
انسان را فرا می خواَند - 1۲ به ِربِکا گفته شد که »بزرگتر کوچکتر 
را خدمت خواهد کرد.« 1۳ چنانکه نوشته شده است: »یعقوب 

را دوست داشتم، اّما از عیسو نفرت کردم.«
1۴ پس چه گوییم؟ آیا خدا بی انصاف است؟ هرگز! 15 زیرا 

به موسی می گوید:
»رحم خواهم کرد بر هر که نسبت به او رحیم هستم؛
و شفقت خواهم کرد بر هر که نسبت به او شفقت 

دارم.«
16 بنابراین، به خواست یا تالش انسان بستگی ندارد، بلکه 

به خدایی بستگی دارد که رحم می کند. 17 زیرا کتاب به فرعون 
می گوید: »تو را به همین منظور به پا داشتم تا قدرت خود را 
در تو ظاهر ســازم، و تا نامم در سراسر جهان اعالم گردد.« 
18 پس خدا بر هر که بخواهد رحم می کند و هر که را بخواهد 

سختدل می سازد.
19 مرا خواهی گفت: »پس دیگر چرا ما را سرزنش می کند؟ 

زیرا کیست که بتواند در برابر ارادۀ او ایستادگی کند؟« ۲۰ اّما ای 
انسان، تو کیستی که با خدا مجادله کنی؟ »آیا مصنوع می تواند 
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به صانع خود بگوید چرا مرا چنین ســاختی؟« ۲1 آیا کوزه گر 
اختیار ندارد که از توده گِلی واحد، ظرفی برای مصارف مهم 

و ظرفی دیگر برای مصارف معمولی بسازد؟
۲۲ چه می توان گفت اگر خدا با اینکه می خواهد غضب خود 

را نشان دهد و قدرت خویش را نمایان سازد، ظروِف مورد 
غضب را که برای هالکت آماده شده اند با بردباری بسیار تحمل 
کند، ۲۳ تا بتواند عظمت جالل خود را بر ظروِف مورد رحمت 
معلوم گرداند، ظروفی که آنان را پیشاپیش برای جالل آماده 
کرده است؟ ۲۴ این ظروِف مورد رحمت، ما را نیز که از سوی 
او فرا خوانده شده ایم، شامل می شود، نه تنها از یهودیان، بلکه 

از غیریهودیان نیز. ۲5 چنانکه در هوَشع می گوید:
»آنان را که قوم من نبودند، ‘قوم خویش’ خواهم 

خواند،
و او را که محبوب من نبود، ‘محبوب خویش’ 

خواهم نامید.«
۲6 و نیز:

»چنین خواهد شد که در جایی که به ایشان گفته شد:
“شما قوم من نیستید”،

در همان جا ‘پسران خدای زنده’ خوانده خواهند 
شد.«

۲7 و اِشعیا دربارۀ قوم اســرائیل ندا درمی دهد که: »حتی اگر 

شمار بنی اسرائیل مانند شنهای دریا باشد، تنها باقیماندگانی از 
ایشان نجات خواهند یافت. ۲8 زیرا خداوند حکم خود را به طور 
نهایی و بی تأمل بر زمین اجرا خواهد کرد.« ۲9 و چنانکه اِشعیا 

پیشگویی کرده است:
»اگر خداونِد لشکرها نسلی برای مان باقی نمی گذاشت،
مانند ُسدوم می شدیم و همچون َعموَره می گشتیم.«

بی ایمانی قوم اسرائیل
۳۰ پس چه گوییم؟ غیریهودیانی که در پی پارسایی نبودند، 

آن را به دست آوردند، یعنی آن پارسایی را که از ایمان حاصل 
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 10:  3 یــا: “امانت خدا”، و یا “عمل پارساشــمارندۀ خدا”؛ همچنین در 
ادامۀ آیه.

 10:  4 یا “پایان”.

می شود؛ ۳1 اّما قوم اسرائیل که در پی شریعِت پارسایی بودند، 
آن را به دست نیاوردند. ۳۲ چرا؟ زیرا نه از راه ایمان، بلکه از 
طریق اعمال در پی آن بودند. آن ‘سنگ لغزش’ موجب لغزیدن 

آنها شد. ۳۳ چنانکه نوشته شده است:
»هان در َصهیون سنگی می نهم که سبب لغزش شود،

و صخره ای که موجب سقوط گردد؛
و هر آن که بر او توکل کند،

سرافکنده نشود.«

 ای برادران، آرزوی قلبــی و دعای من به درگاه خدا 10 
برای قوم اســرائیل این اســت که نجات یابند. ۲ زیرا 
دربارۀ ایشان می توانم شهادت دهم که برای خدا غیرت دارند، 
اّما نه از روی معرفت. ۳ زیرا به ســبب ناآگاهی از آن پارسایی 
که از خداست، * و از آن رو که در پی اثبات پارسایی خویش 
بودند، در برابر آن پارسایی که از خداست، سر فرود نیاوردند. 
۴ زیرا مسیح غایِت * شریعت است تا هر که ایمان آَوَرد، پارسا 

شمرده شود.
5 موســی آن پارســایی را که بر پایۀ شــریعت است چنین 

توصیف می کند: »کسی که اینها را به عمل آَوَرد، به واسطۀ آنها 
حیات خواهد داشت.« 6 اّما پارسایِی مبتنی بر ایمان می گوید: 
»در دل خود مگو “کیست که به آسمان صعود کند؟”« - یعنی 
تا مسیح را فرود آورد - 7 یا »“کیست که به جهان زیرین نزول 
کند؟”« - یعنی تا مســیح را از مردگان بازآورد. 8 و در مقابل، 
چه می گوید؟ اینکه »این کالْم نزدیِک تــو، در دهان تو، و در 
دل توســت.« این همان کالِم ایمان است که ما وعظ می کنیم، 
9 که اگر به زبان خود اعتراف کنی »عیسی خداوند است« و در 

دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، 
نجات خواهی یافت. 1۰ زیرا در دل اســت که شــخص ایمان 
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می آورد و پارسا شمرده می شــود، و با زبان است که اعتراف 
می کند و نجات می یابد. 11 چنانکه کتاب می گوید: »هر که بر او 
توکل کند، سرافکنده نشود.« 1۲ زیرا میان یهود و یونانی تفاوتی 
نیست، چرا که همان خداوند، خداونِد همه است و همۀ کسانی 
را که او را می خوانند، به فراوانی برکت می دهد. 1۳ زیرا »هر که 

نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.«
1۴ اّما چگونه کســی را بخوانند که به او ایمان نیاورده اند؟ و 

چگونه به کســی ایمان آورند که از او نشــنیده اند؟ و چگونه 
بشنوند، اگر کســی به آنان موعظه نکند؟ 15 و چگونه موعظه 
کنند، اگر فرســتاده نشوند؟ چنانکه نوشــته شده است: »چه 
زیباست پایهای کسانی که بشــارت می آورند.« 16 اّما همگان 
بشــارت را نپذیرفتند، زیرا اِشــعیا می گوید: »چه کسی، ای 
خداوند، پیام ما را باور کرده اســت؟« 17 پس ایمان از شنیدِن 
پیام سرچشــمه می گیرد و شــنیدِن پیام، از طریق کالم مسیح 

میّسر می شود.
18 اّما می پرسم: آیا نشنیدند؟ البته که شنیدند:

»آوازشان در سرتاسر زمین منتشر گردیده،
و کالمشان تا به َکرانهای جهان رسیده.«

19 باز می پرسم: آیا اسرائیل آنچه را که شنید، درک نکرد؟ 

نخست، موسی می گوید:
»به واسطۀ آنها که قومی به حساب نمی آیند،

شما را به غیرت خواهم آورد؛
و به واسطۀ قومی نادان

خشم شما را بر خواهم انگیخت.«
۲۰ سپس، اِشعیا جسورانه می گوید:

»آنان که مرا نجسته بودند، مرا یافتند
و خویشتن را بر کسانی که مرا نطلبیده بودند، 

آشکار ساختم.«
۲1 اّما دربارۀ اسرائیل می گوید:

»همۀ روز دستهای خود را دراز کردم
به سوی قومی نافرمان و گردنکش.«
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باقیماندگاِن اسرائیل
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 پس می پرســم: آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ 
هرگز؛ زیرا من خود اسرائیلی ام، از نسل ابراهیم و از 
قبیلۀ بِنیامین. ۲ خدا قوم خود را که از پیش شناخت، رد نکرده 
اســت. آیا نمی دانید کتاب دربارۀ ایلیا چــه می گوید؟ دربارۀ 
اینکه او چگونه از دست قوم اســرائیل نزد خدا استغاثه کرد 
و گفت: ۳ »خداوندا، انبیای تو را کشته و مذبحهایت را ویران 
کرده اند. تنها من باقی مانده ام و حال قصد جان مرا نیز دارند.« 
۴ اّما پاســخ خدا به او چه بود؟ اینکه »مــن برای خود هفت 

هزار تن باقی نگاه داشته ام که در برابر َبَعل زانو نزده اند.« 5 به 
همین ســان، در زمان حاضر نیز باقیماندگانی هستند که از راه 
فیض انتخاب شده اند. 6 اّما اگر از راه فیض باشد، دیگر بر پایۀ 
اعمال نیســت؛ وگرنه فیض دیگر فیض نیست. ]اّما اگر از راه 
 اعمال باشد، دیگر بر پایۀ فیض نیست؛ وگرنه عمل دیگر عمل 

نیست.[
7 پس چه نتیجه می گیریم؟ اینکه اسرائیل آنچه را مشتاقانه 

در پی کسبش بود، به دست نیاورد. اّما برگزیدگان به دست 
 آوردند و دیگران به سختدلی دچار شدند. 8 چنانکه نوشته شده 

است:
»تا به امروز خدا روح رخوت به آنان داد

و چشمانی که نتوانند ببینند
و گوشهایی که نتوانند بشنوند.«

9 و داوود می گوید:

»سفرۀ ایشان برایشان دام و تله باشد
و به سنگ لغزش و مکافات بدل گردد.

چشمانشان تار شود تا نتوانند ببینند  1۰  
و کمرهایشان همواره خمیده گردد.«

11 باز می پرسم: آیا لغزیدند تا برای همیشه بیفتند؟ هرگز! 

بلکه با نافرمانی آنان، غیریهودیان از نجات بهره مند شدند، تا 
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در قوم اسرائیل غیرت پدید آید. 1۲ اّما اگر نافرمانی آنها باعث 
غنای جهان گشت و شکستشــان باعث غنای غیریهودیان، 
 کامل شدن تعدادشان چه نتایج بس عظیمتری در پی خواهد 

داشت؟
1۳ روی سخنم با شــما غیریهودیان است. از آنجا که من 

رسول غیریهودیانم، به خدمت خود بسیار می بالم، 1۴ با این 
امید که همنــژادان خود را به غیرت آورم و برخی از آنان را 
نجات بخشم. 15 زیرا اگر رد شدِن ایشان به معنی آشتِی جهان 
است، پذیرفته شدنشان چه خواهد بود، جز حیات از مردگان؟ 
16 اگر تکه ای از تودۀ خمیر که به عنوان نوبر تقدیم می شود، 

مقّدس باشد، در این صورت، تمامی آن خمیر مقّدس است؛ 
و اگر ریشه مقّدس باشد، پس شاخه ها نیز مقّدسند.

17 و اگر برخی از شاخه ها بریده شدند و تو که شاخۀ زیتون 

وحشی بودی در میان شاخه های دیگر به درخت زیتون پیوند 
شدی و اکنون از شیرۀ مقّوی ریشۀ آن تغذیه می کنی، 18 بر آن 
شاخه ها فخر مفروش. اگر چنین می کنی، به یاد داشته باش 
که تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل توست. 19 شاید 
بگویی: »شاخه ها بریده شــدند تا من پیوند شوم.« ۲۰ راست 
می گویی. اّما آنها به علت بی ایمانی بریده شدند و تو تنها به 
ایماْن استواری. پس مغرور مباش بلکه بترس. ۲1 زیرا اگر خدا 
 بر شاخه های طبیعی شفقت نکرد، بر تو نیز شفقت نخواهد 

کرد.
۲۲ پس مهربانی و ســختگیری خدا را در نظر داشته باش؛ 

سختگیری به کســانی که سقوط کرده اند، اّما مهربانی به تو، 
البته به این شرط که در مهربانی او ثابت بمانی؛ وگرنه تو نیز 
بریده خواهی شد. ۲۳ و اگر آنها نیز در بی ایمانی ادامه ندهند، 
باز پیوند خواهند شــد، زیرا خدا قادر است آنها را بار دیگر 
پیوند بزند. ۲۴ زیرا اگر تو از درخِت زیتوِن وحشی بریده شدی 
و برخالف طبیعتت به درخِت زیتوِن آزاد پیوند گشتی، پس 
چقدر بیشتر شاخه های اصلی می توانند به درخت زیتونی که 

از آن بریده شدند، پیوند شوند.
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نجات اسرائیل
۲5 ای برادران، نمی خواهم از این راز غافل باشید - مبادا خود 

را دانا بپندارید - که سختدلی بر بخشی از اسرائیل حکمفرما 
شده است، تا وقتی که شمار کامل غیریهودیان داخل گردند. 
۲6 و این چنین تمامی اســرائیل نجــات خواهد یافت. چنانکه 

نوشته شده است:
»رهاننده از َصهیون خواهد آمد

و بی دینی را از یعقوب بر خواهد انداخت.
و این عهد من با ایشان خواهد بود  ۲7  

هنگامی که گناهانشان را بزدایم.«
۲8 به لحاظ انجیل، به خاطر شــما، دشــمن اند؛ اّما به لحاظ 

گزینِش الهی، به خاطر پدران، محبوب خدایند. ۲9 زیرا خدا هرگز 
عطایا و دعوت خود را بازپس نمی گیرد. ۳۰ درست همان گونه 
که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بودید، اّما اکنون در نتیجۀ 
نافرمانی ایشان رحمت یافته اید، ۳1 ایشــان نیز اکنون نافرمان 
شده اند تا در نتیجۀ رحمت خدا بر شــما، ]اکنون[ بر ایشان 
نیز رحم شود. ۳۲ زیرا خدا همه را در بند نافرمانی نهاده، تا بر 

همگان رحمت کند.

سرود حمد
وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛  ۳۳  

تقدیرهای او کاوش ناپذیر است
و راههایش درک ناشدنی.

»زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته  ۳۴  
و یا مشاور او بوده باشد؟«

»چه کسی چیزی به خدا بخشیده  ۳5  
تا به او بازپس داده شود؟«

زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای   ۳6  
اوست.

او را تا ابد جالل باد. آمین.
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 12 :1 یا “روحانی”.

 12 :2 یا: “این دنیا”.
 12 :3 یا: “به فراخور آن مقیاس ایمانی”.

قربانیهای زنده

 12 

 پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شــما 
استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی 
زنده و مقّدس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول * 
شما همین است. ۲ و دیگر همشکل این عصر * مشوید، بلکه با 
نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ 

خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او.
۳ زیرا به واسطۀ فیضی که به من عطا شده است، هر یک از 

شــما را می گویم که خود را بیش از آنچه می باید، مپندارید، 
بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی * که خدا به شما بخشیده 
است، واقع بینانه دربارۀ خود قضاوت کنید. ۴ زیرا همان گونه که 
هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیار تشکیل 
شده و کار همۀ این اعضا یکسان نیست، 5 ما نیز که بسیاریم، 
در مسیح یک بدن را تشــکیل می دهیم و هر یک، اعضای 
یکدیگریم. 6 بر حســب فیضی که به ما بخشیده شده است، 
دارای عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبّوت است، آن 
را متناسب با ایمانش به کار گیرد. 7 اگر خدمت است، خدمت 
کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد. 8 اگر تشویق است، تشویق 
نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. 
اگر رهبری است، این کار را با جدّیت انجام دهد. و اگر رحم 
و شفقت به دیگران است، شادمانه به این کار مشغول باشد.

جلوه های گوناگون محبت
9 محبت باید بی ریا باشــد. از بدی بیزار باشید و به آنچه 

نیکوست، سخت بچسبید. 1۰ با محبِت برادرانه سرسپردۀ هم 
باشــید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم پیشی بگیرید. 
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 12 :16 یا: »بلکه با فروتنی به امور کوچک بپردازید«.

11 هیچ گاه غیرت شما فروکش نکند؛ در روْح شعله ور باشید و 

خداوند را خدمت کنید. 1۲ در امیْد شادمان، در سختیها شکیبا 
و در دعا ثابت قدم باشید. 1۳ در رفع احتیاجات مقدسین سهیم 

شوید و میهمان نواز باشید.
1۴ برای کســانی که به شما آزار می رسانند، برکت بطلبید؛ 

برکت بطلبید و لعن نکنید! 15 با کسانی که شادمانند، شادی 
کنید، و با کســانی که گریاننــد، بگرییــد. 16 برای یکدیگر 
ارزش برابر قائل باشــید! مغرور نباشید، بلکه با کسانی که 
* خود را برتر از دیگران 

 از طبقات محرومند، معاشرت کنید. 
مپندارید.

17 به هیچ کس به سزای بدی، بدی نکنید. دّقت کنید که آنچه 

را در نظر همگان پسندیده است، به جای آورید. 18 اگر امکان 
دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شود، با همه در صلح و صفا 
زندگی کنید. 19 ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب 
خدا واگذارید. زیرا نوشته شده که »خداوند می گوید: “انتقام از 
آن من است؛ من هستم که سزا خواهم داد.” « ۲۰ برعکس، »اگر 
دشمنت گرسنه است، به او خوراک بده! و اگر تشنه است، به 
او آب بنوشــان! اگر چنین کنی، اخگرهای سوزان بر سرش 
خواهی انباشت.« ۲1 مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی 

مغلوب ساز.

اطاعت از صاحبان قدرت

 13 

 هر کس باید تسلیِم قدرتهای حاکم باشد، زیرا هیچ 
قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرتهایی که وجود 
دارند، از جانب خدا مقرر شده اند. ۲ پس آن که بر علیه قدرتی 
ِعصیان کند، در حقیقت علیه آنچه خــدا مقرر کرده، ِعصیان 
ورزیده است؛ و آنان که چنین می کنند، مجازات را برای خود 
می خرند. ۳ زیرا راستِکرداران از حکمرانان هراسی ندارند، اّما 
خالفکاران از آنها می ترسند. آیا می خواهی از صاحِب قدرت 
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هراسی نداشته باشی؟ آنچه را که درست است، انجام بده که 
تو را تحســین خواهد کرد. ۴ زیرا خدمتگزار خداست تا به تو 
نیکویی کند. اّما اگر مرتکب کار خالف شــوی، بترس، زیرا 
شمشیر را بی جهت حمل نمی کند. او خدمتگزار خدا و مجری 
غضب است تا کسی را که مرتکب کار خالف شده است، کیفر 
دهد. 5 پس آدمی باید نه تنها برای پرهیز از غضب، بلکه به سبب 

وجدان خود نیز تسلیم قدرتها باشد.
6 به همین سبب نیز مالیات می پردازید، زیرا صاحبان قدرت 

که تماِم وقت خود را وقف کار حکومت می کنند، خدمتگزاران 
خدایند. 7 ِدین خود را به همگان ادا کنید: اگر مالیات است، 
مالیات بدهید؛ اگر َخراج است، َخراج بپردازید؛ اگر احترام 

است، احترام بگذارید؛ و اگر اکرام است، تکریم کنید.

محبت، چون تحقق شریعت
8 هیچ ِدینی به کســی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را 

پیوسته محبت کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند، در 
واقع شریعت را به جا می آورد. 9 زیرا احکاِم ‘زنا مکن’، ‘قتل 
مکن’، ‘دزدی مکن’، ‘طمع مــورز’، و هر حکم دیگری که 
باشد، همه در این کالم خالصه می شود که »همسایه ات را 
1۰ محبت، به همسایۀ خود  همچون خویشتن محبت کن.« 

بدی نمی کند؛ پس محبت تحقق شریعت است.
11 و شما با آگاهی از این که در چه زمانی به سر می برید، 

چنین کنید. زیرا هم اکنون ساعِت آن رسیده است که از خواب 
بیدار شوید، چرا که اکنون در مقایسه با زمانی که ایمان آوردیم، 
نجات ما نزدیکتر شده است. 1۲ شْب رو به پایان است و روز 
نزدیک شده است. پس بیایید اعمال تاریکی را به سویی نهیم 
و زرۀ نور را در بر کنیم. 1۳ بیایید آن گونه رفتار کنیم که شایستۀ 
کسانی است که در روشنایِی روز به سر می برند. پس اوقات 
خود را در بز مها و میگساری و هرزگی و عیاشی و جدال و 
حسد سپری نکنیم، 1۴ بلکه عیسی مسیِح خداوند را در بر کنید 

و در پی ارضای امیال َنْفس خود مباشید.
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 14:  1 یا: »بدون اینکه دربارۀ دیدگاههای متفاوت او جّر و بحث کنید«.

ایمانداران ضعیف و قوی
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 کسی را که ایمانش ضعیف است، بپذیرید، بی آنکه 
دربارۀ مسائل مورد تردید، حکم صادر کنید. * ۲ ایماِن 
یکی به او اجازه می دهد هر غذایی را بخورد، اّما دیگری که 
ایمانش ضعیف است، فقط سبزیجات می خورد. ۳ آن که همه 
چیز می خورد، نباید به آن که نمی خورد به دیدۀ تحقیر بنگرد؛ 
و آن که همه چیز نمی خورد، نباید آن کس را که هر غذایی 
را می خورد، محکوم کند. زیرا خدا او را پذیرفته است. ۴ تو 
کیستی که بر خدمتکار شخصی دیگر حکم می کنی؟ استوار 
ماندن یا فرو افتادن او به آقایش مربوط اســت. و او استوار 
هم خواهد ماند زیرا خداوند قادر است او را استوار گرداند.

5 کسی یک روز را از دیگر روزها مقّدستر می شمارد؛ فردی 

دیگر، همۀ روزها را یکسان می پندارد. هر کس در ذهن خودش 
کامالً متقاعد باشد. 6 آن که روزی خاص را مهم می شمارد، 
برای خداوند چنین می کند. آن که می خورد، برای خداوند 
می خورد، زیرا خدا را شــکر می گوید. و آن که از خوردن 
می پرهیزد، او نیز برای خداوند چنین می کند و خدا را شکر 
می گزارد. 7 زیرا هیچ یک از ما برای خود زندگی نمی کنیم و 
هیچ یک از ما برای خود نمی میریم. 8 اگر زندگی می کنیم، برای 
خداوند است، و اگر می میریم، آن نیز برای خداوند است. پس 
خواه زندگی کنیم، خواه بمیریم، از آِن خداوندیم. 9 مسیح نیز به 
همین سبب مرد و زنده شد تا خداونِد زندگان و مردگان باشد.

1۰ پس تو چرا برادر خود را محکوم می کنی؟ و تو چرا به 

برادر خود به دیدۀ تحقیر می نگری؟ زیرا همۀ ما در برابر مسند 
داوری خدا حاضر خواهیم شد. 11 چرا که نوشته شده است:

»خداوند می گوید: به حیات خود قسم که
هر زانویی در برابر من خم خواهد شد
و هر زبانی به خدا اقرار خواهد کرد.«

  402 رومیان 14 :1 - 11 



1۲ پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد.

1۳ بنابراین، بیایید از این پــس یکدیگر را محکوم نکنیم. به 

جای آن، تصمیم بگیرید که هیچ سنگ لغزش یا مانعی در راه 
برادر خود مگذارید. 1۴ من در عیسای خداوند می دانم و متقاعد 
هستم که هیچ چیز به خودی خود نجس نیست. اّما اگر کسی 
چیزی را نجس می شــمارد، برای او نجس خواهد بود. 15 اگر 
با خوراکی که می خوری برادرت را دردمند می ســازی، دیگر 
بر پایۀ محبت رفتار نمی کنی. بــا خوراک خود، برادر خویش 
را که مسیح به خاطر او مرد، هالک مساز. 16 مگذارید در مورد 
آنچه شما نیکو می شــمارید، بد گفته شــود. 17 زیرا پادشاهی 
خدا خوردن و نوشــیدن نیست، بلکه پارســایی، سالمتی و 
شــادی در روح القدس اســت. 18 هر که بدین طریق مسیح را 
 خدمت کند، خدا را خشــنود می ســازد و پذیرفتۀ مردم نیز 

هست.
19 پس بیایید آنچــه را که موجب برقراری صلح و صفا و 

بنای یکدیگر می شود، دنبال کنیم. ۲۰ کار خدا را برای خوراک 
خراب مکن! همۀ خوراکها پاکند، اّما خوردن هر خوراکی که 
باعث لغزش دیگری شود، عملی است نادرست. ۲1 بهتر آن 
است که از خوردن گوشت یا نوشیدن شراب یا انجام هر کار 

دیگر که باعث لغزش برادرت می شود، بپرهیزی.
۲۲ پس عقیده ات را دربارۀ این امور، بین خود و خدا نگاه دار. 

خوشا به حال کسی که به خاطر آنچه نیکو می شمارد، خود را 
محکوم نمی کند. ۲۳ اّما کسی که دربارۀ خوردِن خوراکی دچار 
تردید است، اگر آن را بخورد محکوم می شود، زیرا با ایمان 

نخورده است و آنچه از ایمان نباشد، گناه است.
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 ما که قوی هستیم، باید ناتوانیهای ضعیفان را متحمل 
شویم و در پی خشنودی خویش نباشیم. ۲ هر یک 
از ما باید همسایۀ خود را خشنود سازد، در آنچه برای او نیکو 
باشد و باعث بنایش شود. ۳ زیرا مسیح نیز در پی خشنودی 
خود نبود، چنانکه نوشته شده است: »توهینهای اهانت کنندگاِن 
تو بر من فرو افتاده.« ۴ زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، 
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 15:   8 در اصل یونانی: “خدمتگزار ختنه شدگان”.

برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقّدس 
می بخشد، امید داشته باشیم.

5 اینک خدای بخشندۀ پایداری و دلگرمی به شما عطا کند 

که در انطباق با مسیْح عیســی با یکدیگر همفکر باشید، 6 تا 
یک دل و یک زبان، خدا یعنی پدر خداوند ما عیســی مسیح 

را تمجید کنید.
7 پس همان گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر 

را بپذیرید تا خدا جالل یابد. 8 زیرا به شما می گویم که مسیح 
برای نشــان دادن امانت خدا، خدمتگزار یهودیان * شد تا بر 
وعده هایی که به پدران داده شــده بود، ُمهر تأیید زند، 9 و تا 
قومهای غیریهود، خدا را به ســبب رحمتش تمجید کنند. 

چنانکه نوشته شده است:
»از این رو، تو را در میان قومها اقرار خواهم کرد،

و در وصف نام تو خواهم سرایید.«
1۰ باز می گوید:

»ای قومها با قوم او شادمان باشید!«
11 و نیز می گوید:

»ای همۀ قومها، خداوند را بستایید!
باشد که تمامی ملتها، تمجیدش کنند!«

1۲ و اِشعیا نیز می گوید:

»ریشۀ َیسا پدیدار خواهد شد،
هم او که برای حکمرانی بر قومها بر خواهد خاست؛

به اوست که قومها امید خواهند بست.«
1۳ اینک خدای امید، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان 

آکنده سازد تا با قدرت روح القدس، سرشار از امید باشید.

خدمت پولس در میان غیریهودیان
1۴ ای برادران، من خوْد این اطمینان را دارم که شما خود از 

نیکویی مملو، و از معرفت کامل برخوردارید و به پند گفتن به 
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 15:  18 منظــور: »اطاعت غیریهودیان از خدا در ایمــان آوردن به پیام 
انجیل است«.

یکدیگر نیز توانایید. 15 با وجود این، جســارت کرده، در باب 
موضوعاتی چند به شما نوشتم، تا آنها را یادآورتان گردم، زیرا 
خدا این فیض را به من بخشیده است 16 که خدمتگزار مسیْح 
عیسی برای غیریهودیان باشــم و خدمِت کهانِت اعالِم انجیِل 
خدا را به انجام رسانم، تا غیریهودیان هدیه ای مقبول به درگاه 

خدا باشند که توسط روح القدس تقدیس شده است.
17 پس در مسیْح عیسی به خدمت خود به خدا افتخار می کنم. 

18 زیرا به خود اجازه نمی دهم از چیزی سخن بگویم، جز آنچه 

* از طریق من به انجام رسانیده 
مسیح برای اطاعت غیریهودیان 

است، چه به وسیلۀ ســخنان و چه از طریق کارهایم. 19 او این 
را به نیروی آیات و معجزات، یعنی به نیروی روح خدا انجام 
داده اســت، آن گونه که از اورشــلیم تا ایلیریکوم دور زده، به 
انجیل مسیح به کمال، بشارت دادم. ۲۰ آرزویم همواره این بوده 
است که در جایی بشارت دهم که مسیح شناخته نشده، تا بر 
بنیادی که دیگری نهاده است، بنا نگذاشته باشم، ۲1 بلکه چنانکه 

نوشته شده است:
»آنان که از او بی خبر بودند، خواهند دید

و کسانی که نشنیده بودند، درک خواهند کرد.«
۲۲ به همین سبب، بارها از آمدن نزد شما بازداشته شده ام.

برنامۀ پولس برای دیدار از روم
۲۳ اّما اکنون که در این مناطق، دیگر جایی برای کار من باقی 

نمانده، و از آنجا که سا لهاست مشتاق آمدن نزد شما هستم، 
۲۴ امید دارم ســر راهم به اسپانیا، به دیدار شما بیایم تا پس از 

آنکه چندی از مصاحبت شما بهره مند شدم، مرا در سفر به آنجا 
یاری دهید. ۲5 در حال حاضر آهنِگ اورشلیم دارم تا مقدسین 
را در آنجا خدمت کنم، ۲6 زیرا کلیساهای مقدونیه و َاخائیه را 
پسند آمد که برای تنگدســتاِن مقدسیِن اورشلیم کمک مالی 
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 16:  1 یا “شماسه ها”.
 16:  3 در اصل یونانی: “ْپریسکا”، که شکل کوتاه شدۀ “ْپریسکیال” است.

بفرستند. ۲7 آنها خود به انجام این کار رغبت داشتند؛ و در واقع 
مدیون آنها نیز بودند، زیرا اگر غیریهودیان در برکات روحانی 
یهودیان شــریک شــدند، آنها نیز به نوبۀ خود این ِدین را به 
یهودیان دارند که با دارایی مادی خود، ایشان را خدمت کنند. 
۲8 بنابراین، چون این کار را به انجام رسانم و مطمئن شوم که 

آنان این ثمره را دریافت کرده اند، با گذر از نزد شما، رهسپار 
اسپانیا خواهم شد. ۲9 می دانم که وقتی نزد شما بیایم، با برکت 

کامل مسیح خواهم آمد.
۳۰ ای برادران، به خاطر خداوند ما عیسی مسیح و محبت 

روح، از شما استدعا دارم که برای من به درگاه خدا دعا کنید، 
و با این کار در مجاهدۀ من شریک باشید. ۳1 دعا کنید از گزند 
بی ایماناِن یهودیه جان سالم به در برم و خدمتم در اورشلیم نزد 
مقدسیِن آنجا پذیرفته آید. ۳۲ آنگاه به خواست خدا می توانم با 
شادی نزد شما بیایم تا در کنار شما تجدید قوا کنم. ۳۳ خدای 

صلح و سالمت همراه همگی شما باشد. آمین.

سالم و درود
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 خواهرمان فیبی را به شــما معرفی می کنم. او از 
۲ او را در  * کلیسای شهر ِکنْخریه اســت. 

خادمان 
خداوند، آن گونه که شایستۀ مقدسین است، بپذیرید و از هیچ 
کمکی که از شما بخواهد دریغ مورزید، زیرا او به بسیاری، 

از جمله خود من، کمک فراوان کرده است.
* و آکیال، همکاران من در مسیْح عیسی، سالم 

۳ به ْپریسکیال 

برسانید. ۴ آنان جان خود را به خاطر من به خطر انداختند، و نه 
تنها من، بلکه همۀ کلیساهای غیریهودیان از آنان سپاسگزارند. 
5 همچنین به کلیسایی که در خانۀ آنها بر پا می شود، درود برسانید. 

به دوست عزیزم اِپینِتوس سالم برسانید، که نوبر کسانی است که 
در آسیا به مسیح گرویدند. 6 مریم را که برای شما زحمت بسیار 
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 16:  12 “پِرسیس” یعنی “زن پارسی یا ایرانی”.

کشید، سالم گویید. 7 به خویشاوندان من، آنْدرونیکوس و یونیاس 
که با من در زندان بودند، سالم برسانید. آنان در میان رسوالن، 
از چهره های برجسته اند که پیش از من در مســیح بوده اند. 8 به 
آمْپلیاتوس که او را در خداوند دوست می دارم، سالم برسانید. 
9 به همکارمان در مسیح، اوربانوس، و دوست عزیزم، اِستاخیس، 

سالم دهید. 1۰ به آپِلیس که امتحان خود را در مسیح پس داده، 
سالم برسانید. به افراد خاندان آریستوبوُلس سالم گویید. 11 به 
خویش من هیرودیون و نیز به آن اعضای خاندان نارکیسوس که 
در خداوند هستند، سالم برسانید. 1۲ به ْتریفینا و ْتریفوسا، بانوانی 
که سختکوشانه در خداوند کار می کنند، و نیز به دوست عزیزم 
پِرسیس، * بانوی دیگری که در خداوند بسیار تالش می کند، سالم 
دهید. 1۳ به روُفس که در خداوند برگزیده است، و به مادر او که 
در حق من نیز مادری کرده، سالم برسانید. 1۴ به آسینْکریتوس، 
ْفِلگون، ِهرماس، پاْتروباس و ِهرِمــس و برادران دیگری که با 
ایشان هستند، ســالم گویید. 15 به فیلولوگوس، یولیا، نیریاس و 
خواهرش، و به اولیمپاس و همۀ مقدســینی که همراه ایشانند، 
سالم برسانید. 16 یکدیگر را با بوسه ای مقّدس سالم گویید. همۀ 

کلیساهای مسیح به شما درود می فرستند.
17 ای برادران، می خواهم از شما استدعا کنم مراقب آن کسان 

باشید که عامل جدایی اند و در راه شما مانع ایجاد می کنند و 
با تعلیمی که شما یافته اید، مخالفت می ورزند؛ از آنان دوری 
کنید، 18 زیرا این گونه اشخاص خداوند ما مسیح را خدمت 
نمی کنند، بلکه در پی ارضای شکم خویشند و با سخنانی زیبا 
و تمّلق آمیز بر افکار ساده لوحان تأثیر گذاشته، آنان را می فریبند. 
19 آوازۀ اطاعت شما در میان همگان پیچیده است؛ بنابراین، 

از بابت شما بسیار شــادمانم. اّما از شما می خواهم در قبال 
آنچه نیکوست حکیم، و در قبال آنچه بد است، ساده باشید.

۲۰ خدای صلح و ســالمت به زودی شیطان را زیر پاهای 

شما لِه خواهد کرد.

رومیان 16 :7 - 20  407  



فیض خداوند ما عیسی همراه شما باد.
۲1 همکارم تیموتائوس به شما سالم می گوید. خویشاوندان 

من لوکیوس، یاسون و سوســیپاتِروس نیز برای شما سالم 
می فرستند.

۲۲ من، تِرتیوس، کاتب این نامه، در خداوند به شما سالم 

می گویم.
۲۳ گایوس که مهمان نوازِی او شامل حال من و تمامی اعضای 

کلیسای اینجا شده است، برای شما سالم می فرستد.
اِراســتوس که خزانه دار شهر است، و برادر ما کوآرتوس 

برای شما سالم دارند.
۲۴ ]»فیض خداوند ما عیسی مسیح با همگی شما باد. آمین«.[

۲5 اکنون او را که قادر اســت شــما را مطابق با انجیل من 

و موعظۀ پیام عیسی مســیح استوار گرداند - یعنی مطابق با 
مکاشفۀ رازی که از ایام ازل مخفی داشته شده بود، ۲6 اّما اکنون 
بر مبنای نوشته های انبیا مکشوف گردیده و به حکم خدای 
سرمدی، به جهت اطاعت ایمان، به همۀ قومها شناسانیده شده 
اســت - ۲7 هم او را که یگانه خدای حکیم است، به واسطۀ 

عیسی مسیح تا به ابد جالل باد! آمین. 
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معرفی نامۀ اّول پولس رسول به قرنتیان
شهر ُقِرنُتس مرکز ایالت اَخائیه در امپراتوری روم بود و یکی 
از شهرهای مهم یونان محسوب می شد. ترکیبی از نژادهای 
مختلف در ُقِرنُتس زندگی می کردند. این شهر دارای اقتصادی 
شکوفا بود، و مردمانش به فرهنگ خود می بالیدند. ولی فساِد 
اخالقِی آنها زبانــزد همگان بود و به لحاظ دینی نیز به آرا و 

عقاید گوناگون اعتقاد داشتند.
کلیسای ُقِرنُتس را پولس بنیان گذارده بود. او از طریق برخی 
مسیحیان شهر اطالع یافت که مشکالتی در کلیسا پیش آمده 
است. نامه ای نیز از کلیسا به دستش رسید که در آن سؤاالتی 
در خصوص ایمان و عمل مســیحی مطرح شده بود. قصد 
پولس از نگارش این نامه، رسیدگی به این دو دسته موضوع 
است. لذا در قسمتهایی از نامه می کوشد راهنماییهایی برای 
رفع مشکالت گزارش شــده ارائه دهد )1 :1۰ تا 6 :۲۰(، و 
در قسمتهایی دیگر نیز به پاسخگویی به پرسشهای کلیسای 

ُقِرنُتس می پردازد )7 :1 تا 15 :58(.
از جمله مشکالت اصلی مطرح شده در این نامه، می توان 
به تفرقه، فســاد اخالقی در کلیسا، سؤاالتی پیرامون مسائل 
جنسی و ازدواج، موضوعات مربوط به وجدان، نظم و ترتیب 
در کلیسا، عطایای روح القدس و موضوع قیامت مردگان اشاره 
کرد. پولس با بصیرتی عمیق نشان می دهد که چگونه انجیل 

به این سؤاالت پاسخ می گوید.
باب ســیزدهم که احتماالً معروفترین بخش کتاب است، 
محبت را چون عالیترین طریق خدا برای قومش معرفی می کند.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -9(

۲- تفرقه در کلیسا )1 :1۰ تا ۴ :۲1(
۳- گناهان جنسی و اختالفات اعضا )بابهای 5 و 6(

۴- مسئلۀ تجرد و ازدواج )باب 7(



5- مسئلۀ خوراک تقدیمی به بتها و اختیارات پولس 
در مقام رسول )8 :1 تا 11 :1(

6- عبادات کلیسایی )11 :۲ تا 1۴ :۴۰(
7- رستاخیز مسیح و ایمانداران )باب 15(
8- هدیه برای مسیحیاِن یهودیه )16 :1 -۴(

9- موضوعات شخصی و بخش پایانی )16 :5 -۲۴(



 1 

 از پولــس، کــه به خواســت خدا فرا خوانده شــده 
 اســت تا رسول عیســی مسیح باشــد، و از برادرمان 

سوْستِنِس،
۲ به کلیسای خدا در ُقِرنُتس، که در مسیْح عیسی تقدیس 

شده و فرا خوانده شده اند تا قوم مقّدس خدا باشند، همراه با 
همۀ آنان که در هر جای دیگر نام خداوند ما عیسی مسیح را 

می خوانند، که خداوند ما و خداوند ایشان است:
۳ فیض و سالمتی از سوی خدا، پدر ما، و خداونْد عیسی 

مسیح بر شما باد.

شکرگزاری
۴ من همواره خدای خود را به خاطر شما و آن فیض خدا که 

در مسیْح عیسی به شما بخشیده شده است، سپاس می گویم. 
5 زیرا شما در او از هر حیث غنی شده اید، در هر نوع بیان و 

هر گونه معرفت، 6 چنانکه شهادت ما * بر مسیح در میان شما 
استوار گردید، 7 به گونه ای که شما از هیچ عطایی بی نصیب 
نیستید، در همان حال که مکاشفۀ * خداوند ما عیسی مسیح 
را انتظار می کشید. 8 او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد 
داشت، تا در روز خداوندمان عیسی مسیح َبری از مالمت 
باشید. 9 امین است خدایی که شما را به رفاقت * با پسرش، 

خداوند ما عیسی مسیح، فرا خوانده است.

نامۀ اّول پولس رسول به قرنتیان
 

 

 1 :6 ضمیر “ما” در متن یونانی نیامده است.
 1 :7 واژۀ “مکاشفه” در اینجا به بازگشت خداوند اشاره دارد.

 1 :9 اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم “مصاحبت” و “مشارکت” نیز 
هست.



 

 1 :12 منظور پطرس است؛ همچنین در بقیۀ کتاب.
 1 :13 بدین معنی که سهم تنها یک گروه شده باشد.

 1 :20 یا:  “این دنیا”.

تفرقه بر سر حکمت
1۰ ای برادران، به نام خداوند ما عیســی مسیح از شما تمنا 

دارم که با هم توافق داشته باشید و در میان شما تفرقه نباشد، 
بلکه در اندیشه و رأی با هم متحد باشید. 11 زیرا ای برادراِن 
من، اهــل خانۀ ْخلوئه به من خبر داده اند که در میان شــما 
جدالهاســت. 1۲ مقصود اینکه یکی از شما می گوید، »من به 
پولس تعلق دارم«؛ دیگــری می گوید، »من متعلق به آپولس 
هستم«؛ یکی می گوید، »من به کیفا * تعلق دارم«؛ و دیگری، 

که »من از آِن مسیح هستم.«
1۳ آیا مسیح تقسیم شده است؟ * آیا پولس بود که برای شما 

بر صلیب شد؟ و آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ 1۴ خدا را شکر 
می کنم که به جز ْکریسپوس و گایوس، هیچ کس دیگر از شما 
را تعمید ندادم، 15 تا کسی نتواند بگوید به نام من تعمید یافتید. 
16 البته خانوادۀ اِستِفاناس را نیز تعمید دادم؛ ولی به یاد ندارم 

کسی دیگر را تعمید داده باشم. 17 زیرا مسیح مرا نفرستاد تا 
تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، ولی نه با حکمت سخنوری، 

مبادا قدرت صلیب مسیح بی اثر گردد.

پیام صلیب و حکمت دنیوی
18 زیرا پیام صلیب برای آنان که هالک می شــوند جهالت 

است، اّما برای ما که نجات می یابیم قدرت خداست. 19 زیرا 
نوشته شده است:

»حکمِت حکیمان را نابود خواهم ساخت
و فهم فهیمان را باطل خواهم گردانید.«

۲۰ براستی، حکیم کجاست؟ عالِِم دین کجاست؟ مباحثه گِر این 

عصر * کجاست؟ مگر خدا حکمت دنیا را جهالت نگردانیده 
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 1 :30 اصل یونانی این واژه در بســیاری مواقع حاوی مفهوم رهانیدن 
بردگاِن اسیر با پرداخت بها است.

 2 :1 در برخی نسخه های ترجمۀ یونانی هفتادَتنان:  “شهادت دربارۀ خدا”.

است؟ ۲1 زیرا از آنجا که بنا بر حکمِت خدا، دنیا نتوانست از 
طریق حکمْت خدا را بشناسد، خدا چنان مصلحت دید که از 
راه جهالِت موعظه، کسانی را که ایمان می آورند، نجات بخشد. 
۲۲ زیرا یهودیان خواستار آیت اند و یونانیان در پی حکمت، 

۲۳ ولی ما مسیح مصلوب را وعظ می کنیم که یهودیان را سنگ 

لغزش است و غیریهودیان را جهالت، ۲۴ اّما فراخواندگان را، چه 
یهودی و چه یونانی، مسیْح قدرت خدا و حکمت خداست. 
۲5 زیرا جهالِت خدا از حکمِت انســان حکیمانه تر و ناتوانِی 

خدا از قدرِت انسان تواناتر است.

ایمانداران ُقِرنُتس و حکمت دنیوی
۲6 ای بــرادران، وضع خود را، آن هنگام که خدا شــما را 

فرا خواند، در نظر آورید. بیشتر شما با معیارهای بشری، حکیم 
محسوب نمی شدید؛ و بیشتر شما از قدرتمندان یا نجیب زادگان 
نبودید. ۲7 اّما خدا آنچه را که دنیا جهالت می پندارد، برگزید تا 
حکیمان را خجل سازد؛ و آنچه را که دنیا ضعیف می شماَرد، 
انتخاب کرد تا قدرتمندان را شــرمنده سازد؛ ۲8 خدا آنچه را 
که این دنیا َپست و حقیر می انگارد، بلکه نیستیها را، برگزید 
تا هستیها را باطل سازد، ۲9 تا هیچ بشری در حضور او فخر 
نکند. ۳۰ از اوست که شما در مسیْح عیسی هستید، که از جانب 
خدا برای ما حکمت شده است، یعنی پارسایی، قّدوسیت و 
رهایی * ما. ۳1 تا چنانکه آمده اســت: »هر که فخر می کند، به 

خداوند فخر کند.«

موعظۀ پولس و حکمت دنیوی

 من نیز ای برادران، هنگامی که نزد شما آمدم، با فصاحت 2 
و حکمت بشــری نیامدم، آنگاه که راز خدا * را به شما 

اول قرنتیان 1 :21 – 2 :1  413  



 

 2 :3 یا »آمدم«.
 2 :4 یا:  »بلکه با تجلِی قدرِت روح بیان شد«.

 2 :6 “عصر حاضر” یا “این دنیا”؛ همچنین در آیۀ 8.
 2 :7 منظور پیش از آفرینش جهان است.

 2 :10 آیۀ 9 و قسمت اّول آیۀ 1۰ را چنین نیز می توان خواند:  »آنچه خدا 
برای دوســتداران خود مهیا کرده است، هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی 
نشنیده، و به هیچ فکری خطور نکرده اســت. اما خدا آن را توسط روح 

خود بر ما آشکار ساخته«.

اعالم می کردم. ۲ زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شما چیزی 
ندانم جز عیسی مسیح، آن هم عیسای مصلوب. ۳ من با ضعف، 
و با ترس و لرز بسیار نزد شما به سر بردم، * ۴ و پیام و وعظ 
من با کلمات گیرای حکیمانه بیان نشد، بلکه با برهاِن روح 
و قدرت، * 5 تا ایمان شما نه بر حکمت بشری، بلکه بر قدرت 

خدا مبتنی باشد.

حکمت پنهان خدا
6 اّمــا در عین حــال، ما در میان بالغــان به بیان حکمت 

می پردازیم، اّما نــه حکمتی که متعلق به عصــر حاضر * یا 
حکمرانان این عصر باشد که محکوم به زوالند، 7 بلکه حکمت 
خدا را بیان می کنیم که در رازی نهان بود و خدا آن را پیش 
از آغاز زمان، * برای جالل ما مقرر فرمــود. 8 اّما هیچ یک از 
حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک نکردند، زیرا اگر 
آن را درک کرده بودند، خداونِد جالل را بر صلیب نمی کردند. 

9 چنانکه آمده است:

»آنچه را هیچ چشمی ندیده،
هیچ گوشی نشنیده،

و به هیچ اندیشه ای نرسیده،
خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.«

1۰ زیرا خدا آن را توسط روِح خود بر ما آشکار ساخته، * چرا که 

روْح همه چیز، حتی اعماق خدا را نیز می کاود. 11 زیرا کیست 
که از افکار آدمی آگاه باشــد، جز روح خود او که در درون 
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 2 :13 یا:  »حقایق روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می کنیم«.

اوست؟ بر همین قیاس، فقط روح خداست که از افکار خدا 
آگاه است. 1۲ ولی ما نه روح این دنیا، بلکه روحی را یافته ایم 
که از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است، بدانیم. 
1۳ و از همین سخن می گوییم، آن هم نه با کلماتی که آموختۀ 

حکمت بشری باشــد، بلکه با کلماتی که روح می آموزد؛ و 
بدین سان حقایق روحانی را با کلمات روحانی بیان می کنیم. * 
1۴ اّما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی پذیرد زیرا 

در نظرش جهالت است، و قادر به درکشان نیست، چرا که 
قضاوت درست دربارۀ آنها تنها از دیدگاهی روحانی میّسر 
است. 15 اّما شخص روحانی دربارۀ همه چیز قضاوت می کند، 

ولی هیچ کس را یارای قضاوت دربارۀ او نیست.
»زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد  16  

تا به او مشورت دهد؟«
ولی ما فکر مسیح را داریم.

حکمت دنیوی و نگرش نادرست به رسوالن

 3 

 اّما من، ای برادران، نتوانستم با شما همچون اشخاص 
روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاص نفسانی، 
یعنی مانند کسانی که در مسیح، کودِک نوزادند. ۲ من به شما 
شیر دادم نه گوشت، زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم 
ندارید، ۳ چرا که هنوز نفسانی هستید. وقتی در میان شما حسد 
و جدال هست، آیا نشان آن نیست که نفسانی هستید و مانند 
انسانهای معمولی رفتار می کنید؟ ۴ زیرا وقتی یکی می گوید: 
»من به پولس تعلق دارم،« و دیگری می گوید: »من متعلق به 

آپولس هستم،« آیا انسانهای معمولی نیستید؟
5 مگر آپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی 

هستند که خدا به هر کدام وظیفه ای سپرده تا شما به واسطۀ 
ایشان ایمان آورید. 6 من بذر را کاشتم و آپولس آن را آبیاری 
کرد، اّما خدا بود که موجب رویش آن شد. 7 پس نه کارنده 
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 3 :18 یا:  “این دنیا”.

چیزی اســت و نه آبیاری کننده، بلکه فقط خدا که رویاننده 
اســت. 8 آن که می کارد و آن که آبیاری می کند، هر دو یکی 
هستند و هر یک به فراخور محنتی که می کشند، پاداش خواهند 
یافت. 9 ما فقط همکارانی هستیم متعلق به خدا، و شما مزرعه 

و ساختمانی متعلق به خدایید.
1۰ با فیضی که خدا به من بخشیده است، همچون معماری 

ماهر پِی افکندم و دیگری بر آن پِی، ساختمان می سازد. اّما 
هر کس باید آگاه باشد که چگونه می سازد. 11 زیرا هیچ کس 
نمی تواند جز آن پِی که نهاده شده است، پِِی دیگری بگذارد، 
و آن پْی همانا خود عیسی مسیح است. 1۲ اگر کسی بر این پِی 
ساختمانی از طال یا نقره یا سنگهای گرانبها یا چوب یا علف 
یا کاه بســازد، 1۳ کار هر کس آشکار خواهد شد، چرا که آن 
‘روز’ همه چیز را ظاهر خواهد ساخت. زیرا آتش نتیجۀ کار را 
آشکار کرده، کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود. 1۴ اگر کاری 
که کسی بر آن پِی بنا کرده است باقی بماند، پاداش خواهد 
یافت. 15 اّما اگر کار کسی بسوزد، زیان خواهد دید؛ و هرچند 
خوْد نجات خواهد یافت، اّما همچون کسی خواهد بود که 

از میان شعله های آتش جان به در برده باشد.
16 آیا نمی دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن 

است؟ 17 اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هالک 
خواهد کرد؛ زیرا معبد خدا مقّدس است و شما آن معبد هستید.

18 خود را فریب مدهید. اگر کسی از شما خود را با معیارهای 

این عصر * حکیم می پندارد، برای اینکه حکیم باشد، باید جاهل 
گردد. 19 زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا جهالت است. چنانکه 
نوشته شده: »حکیمان را به َترفند خودشان گرفتار می سازد.« ۲۰ و 
باز نوشته شده است: »خداوند از اندیشه ورزی های حکیمان 
آگاه است و می داند که آنها بطالت محض است.« ۲1 پس دیگر 
کسی به انسانها فخر نکند. زیرا همه چیز متعلق به شماست، 
۲۲ خواه پولس، خواه آپولس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، 
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 4 :1 منظور حقایق مکشوف الهی است.
 4 :7 یا “ساخته”.

خواه مرگ، خواه زمان حال و خواه زمان آینده، همه و همه از 
آِن شماست ۲۳ و شما از آِن مسیح اید و مسیح از آِن خداست.

نگرش درست به رسوالن

 پس همگان باید به ما به دیدۀ خادمان مسیح و مباشرانی 4 
* به آنان به امانت ســپرده شده 

بنگرند که رازهای خدا 
است. ۲ و حال انتظاری که از مباشر می رود این است که امین 
باشد. ۳ اّما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی 
دیگر چندان مهم نیست. من حتی خود نیز دربارۀ خویشتن 
قضاوت نمی کنم. ۴ زیــرا در خود عیبی نمی بینم، اّما این مرا 
بی گناه نمی سازد. بلکه خداوند است که دربارۀ من قضاوت 
می کند. 5 پس دربارۀ هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید تا 
اینکه خداوند بیاید. او آنچه را که اکنون در تاریکْی نهان است، 
در روشنایی عیان خواهد کرد و نّیتهای دلها را آشکار خواهد 
ساخت. آنگاه تشویق و تمجید هر کس از خود خدا خواهد بود.

6 ای برادران، من این تشبیهات را به خاطر شما دربارۀ خود 

و آپولس به کار بردم تا شما از ما معنی این گفته را بیاموزید 
که: »از آنچه نوشته شده است، فراتر نروید.« تا هیچ یک از شما 
به یکی در مقابل دیگری نبالد. 7 زیرا چه کسی تو را متفاوت 
انگاشته * اســت؟ چه داری که به تو بخشیده نشده باشد؟ و 
اگر به تو بخشیده شده است، پس چرا چنان فخر می کنی که 

گویی چنین نیست؟
8 گویی شما هم اکنون به هرآنچه می خواستید، رسیده اید! 

گویی هم اکنون دولتمند شده اید! و پادشاهی می کنید، آن هم 
بدون ما! و کاش که براســتی پادشاهی می کردید تا ما هم با 
شما پادشاهی می کردیم! 9 زیرا من بر این اندیشه ام که خدا 
ما رسوالن را همچون اسیراِن محکوم به مرگ در آخِر صف 
رژه روندگان به نمایش گذاشته است. ما تماشاگه تمامی جهان، 
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چه آدمیان و چه فرشتگانیم. 1۰ ما به خاطر مسیح جاهلیم، اّما 
شما در مسیح حکیمید! ما ضعیفیم، اّما شما قوی هستید! ما 
خوار و حقیریم، اّما شما محترمید! 11 ما تا همین َدم گرسنه و 
تشنه ایم، و جامه هایمان مندرس است. کتک خورده و آواره ایم. 
1۲ با دسترنج خود معاشمان را تأمین می کنیم. چون لعنمان کنند، 

برکت می طلبیم؛ و چون آزار بینیم، تحّمل می کنیم؛ 1۳ وقتی 
ناسزا می شنویم، با مهربانی پاسخ می دهیم. تا همین َدم، ما به 

ُتفالۀ دنیا و زبالۀ همه چیز بدل گشته ایم.
 این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه تا چون  1۴

فرزندان دلبندم هشدارتان دهم. 15 زیرا حتی اگر در مسیح هزاران 
معّلم داشته باشید، اّما پدراِن بسیار ندارید، چرا که من به واسطۀ 
انجیل در مسیْح عیسی پدر شما شدم. 16 پس از شما تمنا دارم 
از من سرمشــق بگیرید. 17 از همین رو تیموتائوس را نزدتان 
فرستادم، او را که فرزند محبوب من است و امین در خداوند. 
او شیوۀ زندگی مرا در مسیْح عیســی به شما یادآور خواهد 

شد، چنانکه آن را در همۀ کلیساها در هر جا تعلیم می دهم.
18 برخی با این گمان که من دیگر نزدتان نخواهم آمد، گستاخ 

شده اند. 19 اّما به خواســت خدا به زودی نزدتان می آیم و نه 
فقط سخن این گستاخان را، بلکه قدرتشان را نیز در خواهم 
یافت. ۲۰ زیرا پادشاهی خدا به حرف نیست، بلکه در قدرت 
است. ۲1 کدام یک را ترجیح می دهید؟ با چوب نزدتان بیایم 

یا با محبت و روحی مالیم؟

بی عفتی در کلیسا

 5 

 به واقع خبر رسیده که در میان شما بی عفتی هست، آن 
هم به گونه ای که حتی در میان بت پرستان نیز پذیرفته 
نیست. شــنیده ام مردی با نامادری خود رابطه دارد. ۲ و شما 
افتخار می کنید! آیا نمی بایست ماتم گیرید و کسی را که چنین 
کرده از میان خود برانید؟ ۳ زیرا هرچند من در جسم میان شما 
نیستم، اّما در روح با شمایم؛ و هم اکنون، چون کسی که در 
میان شما حاضر است، حکم خود را در خصوص کسی که 
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 5 :3 عبارت “به نام خداوند ما عیسی مسیح” را می توان در آغاز آیۀ ۴ آورد:  
»وقتی شما به نام خداوند ما عیسی مسیح گرد هم می آیید …«.

 5 :5 “َنْفس گناهکار” یا “جسم”.
 5 :12 در متن یونانی به جای “کلیسا” کلمۀ “درون” به کار رفته است.

دست به چنین کاری زده است، به نام خداوند ما عیسی مسیح 
صادر کرده ام. * ۴ وقتی شما گرد هم می آیید و من در روح میان 
شما هستم، و با حضوِر قدرِت خداوند ما عیسی، 5 این مرد را 
به شیطان بسپارید تا با نابودِی َنْفس گناهکار، * روح در روز 

خداونْد عیسی نجات یابد.
6 افتخار شــما به هیچ روی صحیح نیســت. آیا نمی دانید که 

اندکی خمیرمایه می تواند تمامی خمیر را َور آورد؟ 7 پس خود را 
از خمیرمایۀ کهنه پاک سازید تا خمیر تازه باشید، چنانکه براستی 
نیز بی خمیرمایه اید. زیرا مسیح، برۀ پَِسخ ما، قربانی شده است. 
8 پس بیایید عید را نه با خمیرمایۀ کهنه، یعنی خمیرمایۀ بدخواهی 

و شرارت، بلکه با نان بی خمیرمایۀ صداقت و راستی برگزار کنیم.
9 در نامۀ پیشین خود، به شما نوشتم که با بی عفتان معاشرت 

نکنید. 1۰ اّما مقصودم به هیچ روی این نبود که با بی عفتان این 
دنیا یا با طمع ورزان یا شّیادان یا بت پرستان معاشرت نکنید، 
زیرا در آن صورت می بایست دنیا را ترک گویید. 11 اّما اکنون 
به شما می نویسم که با کسی که خود را برادر می خواند، اّما 
بی عفت، یا طماع یا بت پرست یا ناسزاگو یا میگسار و یا شّیاد 
است، معاشرت نکنید و با چنین کس حتی همسفره مشوید.

1۲ زیرا مرا چه کار اســت که دربارۀ مردمان بیرون داوری 

کنم. ولی آیا داوری دربارۀ آنان که در کلیســایند، * بر عهدۀ 
شما نیست؟ 1۳ خدا خود دربارۀ مردمان بیرون داوری خواهد 

کرد. پس »آن بدکار را از میان خود برانید.«

مرافعه در میان مؤمنان

 6 

 هرگاه کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد، چگونه 
جرأت می کند آن را نه نزد مقدسین، بلکه به محکمۀ 
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 6 :4 آیــۀ ۴ را چنین نیز می توان خواند:  »پس بــه هنگام بروز این گونه 
اختالفها میان خود، حتی کسانی را به دادرسی بگمارید که در کلیسا کسی 

به حساب نمی آیند«.

گنهکاران َبَرد؟ ۲ آیا نمی دانید که مقدسیْن دنیا را داوری خواهند 
کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید، چگونه قادر 
به قضاوت دربارۀ مسائل بس کوچکتر نیستید؟ ۳ آیا نمی دانید 
که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ چه رسد به قضاوت 
دربارۀ مسائل این زندگی. ۴ پس چرا به هنگام بروز این گونه 
اختالفها میان خود، کسانی را به دادرسی می گمارید که در 
کلیسا کسی به حساب نمی آیند؟ * 5 این را می گویم تا شما را 
شرمنده سازم. آیا در میان شما شخصی حکیم نیست که بتواند 
به اختالفهای برادران رسیدگی کند؟ 6 در عوض، برادر علیه 

برادر به محکمه می رود، آن هم نزد بی ایمانان!
7 اصالً وجود چنین مرافعه هایی میان شما، خوْد شکستی 

برای شماست. چرا ترجیح نمی دهید مظلوم واقع شوید؟ چرا 
حاضر نیستید زیان ببینید؟ 8 برعکس، خوْد ظلم می کنید و به 

دیگری زیان می رسانید، آن هم به برادران خود.
9 آیا نمی دانید که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد؟ 

فریب نخورید! بی عفتان، بت پرســتان، زناکاران، لواط گران 
- چه فاعل و چه مفعول، 1۰ دزدان، طمع ورزان، میگساران، 
ناســزاگویان و شّیادان وارث پادشــاهی خدا نخواهند شد. 
11 بعضی از شما در گذشته چنین بودید، اّما در نام عیسی مسیِح 

خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و 
پارسا شمرده شده اید.

بی عفتی با فاحشه ها
1۲ »همه چیز بر من جایز است،« اّما همه چیز مفید نیست. 

»همه چیز بر من رواست،« اّما نمی گذارم چیزی بر من تسلط 
یابد. 1۳ »خوراک برای شــکم است و شکم برای خوراک، و 
خدا، هم این و هم آن را از میان بر خواهد داشت.« اّما بدن 
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 7 :6 منظور ترک رابطۀ زناشویی به طور موّقت است.

برای بی عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز 
برای بدن، 1۴ و خدا به نیروی خود، هم خداوند را برخیزانید 
و هم ما را بر خواهد خیزانید. 15 آیا نمی دانید که بدنهای شما 
اعضای مسیح اســت؟ آیا اعضای مسیح را برگیرم و آنها را 
اعضای فاحشه ای گردانم؟ هرگز! 16 آیا نمی دانید کسی که با 
فاحشه ای می پیوندد، با او یک تن می شود؟ زیرا نوشته شده 
است: »آن دو یک تن خواهند شــد.« 17 اّما آن که با خداوند 

می پیوندد، با او یک روح است.
18 از بی عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود 

بیرون از بدن اوست، اّما کسی که مرتکب بی عفتی می شود، 
نسبت به بدن خود گناه می کند. 19 آیا نمی دانید که بدن شما 
معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید، 
و دیگر از آِن خود نیســتید؟ ۲۰ به بهایی خریده شده اید، پس 

خدا را در بدن خود تجلیل کنید.

مسائل زناشویی

 7 

 و اّما در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید:
»مرد را نیکوست که زن را لمس نکند.« ۲ اّما به سبب 
بی عفتیهای موجود، هر مردی باید زن خود را داشته باشد، و 
هر زنی شوهر خود را. ۳ مرد باید ِدین خود را نسبت به زنش 
ادا کند و زن نیز ِدین خود را نسبت به شوهرش. ۴ زن بر بدن 
خود اختیار ندارد بلکه شوهرش، و مرد نیز بر بدن خود اختیار 
ندارد بلکه زنش. 5 پس یکدیگر را محروم نکنید، مگر با رضای 
یکدیگر و برای مدتی، تا خود را وقف دعا کنید. سپس باز به 
یکدیگر بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناخویشتنداری 
در وسوسه اندازد. 6 من این * را حکم نمی کنم، بلکه تنها جایز 
می شمارم. 7 آرزو می کردم همه چون من بودند، اّما هر کس 
عطایی خاص از خدا یافته است؛ یکی دارای یک عطاست و 

دیگری دارای عطایی دیگر.
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 7 :8 یا “مجردان”.
 7 :9 در اصل یونانی واژۀ “هوس” نیامده است.

 7 :16 یا به احتمال بسیار ضعیفتر:  »زیرا ای زن، از کجا می دانی که باعث 
نجات شوهرت خواهی شــد و ای مرد، از کجا می دانی که همسرت را 

نجات خواهی داد؟«.
 7 :18 در اصل یونانی:  »ختنه ناشده نگردد«.

8 به بیوه مردان * و بیوه زنان می گویم که نیکوست همچون من 

مجرد بمانند. 9 اّما اگر خویشتنداری نمی کنند، همسر اختیار 
*

کنند، زیرا ازدواج از سوختن در آتش هوس بهتر است. 
1۰ حکم من برای متأهالن این اســت - نه حکم من، بلکه 

حکم خداوند - که زن نباید از شوهر خود جدا شود. 11 اّما 
اگر چنین کرد، دیگر نباید شوهر اختیار کند و یا اینکه باید با 
شوهر خود آشتی نماید. مرد نیز نباید زن خود را طالق گوید.

1۲ به بقیه می گویم - من می گویم نه خداوند - که اگر برادری 

همسر بی ایمان دارد و آن زن حاضر است با او زندگی کند، 
آن برادر نباید زن خود را طالق گویــد. 1۳ همچنین اگر زنی 
شوهر بی ایمان دارد و آن مرد حاضر است با او زندگی کند، 
آن زن نباید شوهر خود را طالق گوید. 1۴ زیرا شوهر بی ایمان 
به واسطۀ همسرش تقدیس می شود و زن بی ایمان به واسطۀ 
شوهرش. در غیر این صورت، فرزندان شما ناپاک می بودند؛ 
اّما چنین نیست، بلکه آنان مقّدسند. 15 اّما اگر آن که بی ایمان 
است بخواهد جدا شود، بگذار چنین کند. در چنین وضعی 
شوهر یا زن مؤمن اجباری ندارد با او زندگی کند. ولی خدا 
ما را به صلح و آشتی خوانده اســت. 16 زیرا ای زن، از کجا 
می دانی که باعث نجات شوهرت نخواهی شد؟ و ای مرد، از 

*
کجا می دانی که همسرت را نجات نخواهی داد؟ 

17 باری، هر کس آن گونه زندگی کند که خداوند برای او در 

نظر گرفته و خدا او را بدان فرا خوانده است. این اصلی است 
که من در همۀ کلیساها بدان حکم می کنم. 18 اگر کسی به هنگام 
فرا خوانده شدن ختنه شده بوده، در همان حال باقی بماند؛ * 
و اگر کسی به هنگام فرا خوانده شدن ختنه نشده بوده، ختنه 
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 7 :25 منظور از “باکره ها”، به احتمال زیاد کسانی است که تا کنون ازدواج 
نکرده اند و در این آیه می تواند مردان را نیز شامل شود.

نشود. 19 زیرا مهم ختنه شدن یا نشدن نیست، بلکه مهم نگاه 
داشتن احکام خداســت. ۲۰ هر کس در هر وضعی که در آن 
فرا خوانده شده باقی بماند. ۲1 آیا زمانی که فرا خوانده شدی، 
غالم بودی؟ تو را باکی نباشد. اّما اگر می توانی آزادی خود 
را به دست آوری، فرصت را از دست مده. ۲۲ زیرا آن که در 
غالمی از سوی خداوند فرا خوانده شده است، آزاِد خداوند 
است؛ و نیز آن که در آزادی فرا خوانده شده است، غالم مسیح 
است. ۲۳ به بهایی خریده شده اید، پس غالم انسانها مشوید. 
۲۴ بنابراین، ای برادران، هر کس در هر وضعی که فرا خوانده 

شده است، در همان وضع در حضور خدا باقی بماند.
۲5 و اّما در خصوص باکره ها، * حکمی از خداوند ندارم؛ ولی 

در مقام کســی که به واسطۀ رحمت خداوند درخور اعتماد 
است، نظر خود را بیان می کنم. ۲6 من بر این گمانم که به سبب 
بحران زمان حاضر، برای انسان نیکو باشد در همان وضعی که 
هست، باقی بماند. ۲7 اگر به زنی بسته ای، جدایی مجوی، و اگر 
از زن آزادی، در پی همسر مباش. ۲8 اّما اگر همسر اختیار کنی، 
گناه نکرده ای؛ و اگر باکره ای شوهر کند، گناه نکرده است. اّما 
آنان که ازدواج می کنند، در این زندگی سختی خواهند کشید 

و من نمی خواهم شما رنج ببرید.
۲9 برادران، مقصوْد اینکه زمان کوتاه شده است. از این پس، 

حتی آنان که زن دارند چنان رفتار کنند که گویی زن ندارند؛ 
۳۰ و آنان که سوگوارند، چنانکه گویی سوگوار نیستند؛ و آنان 

که شادمانند، چنانکه گویی شاد نیســتند؛ و آنان که متاعی 
می خرند، چنانکه گویی مالک آن نیستند؛ ۳1 و آنان که از این 
دنیا بهره برمی گیرند، چنانکه در آن غرقه نباشند. زیرا صورت 

کنونی این دنیا در حال سپری شدن است.
۳۲ خواست من این است که از هر نگرانی به دور باشید. مرد 

مجرد نگران امور خداوند است، نگران اینکه چگونه خداوند 
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 7 :36 یا:  »اگر شهوت در آن مرد بس قوی است«.
 7 :38 آیات ۳6 -۳8 را چنین نیز می توان خواند:  »اگر مردی بر این اندیشه 
است که نســبت به دختر باکره اش به ناشایستگی عمل می کند و اگر سن 
ازدواج آن دختر رسیده و آن مرد چنین می اندیشد که دخترش باید ازدواج 
کند، آنچه در نظــر دارد انجام دهد. با این کار گناه نمی کند و باید بگذارد 
دخترش ازدواج کند. اما اگر مردی در تصمیم خود راســخ است و برای 
ازدواج دخترش در فشار نیســت، بلکه بر ارادۀ خود مختار است و عزم 
جزم کرده که دختر باکرۀ خود را شــوهر ندهــد، آن مرد نیز عملی نیکو 
انجام می دهد. پس آن که دختر باکرۀ خود را شوهر می دهد، عملی نیکو 
انجام می دهد؛ اما آن که شوهر نمی دهد، عملی حتی بهتر انجام می دهد«.

را خشنود ســازد؛ ۳۳ در حالی که مرد متأهل نگران امور این 
دنیاست، نگران اینکه چگونه همسرش را خشنود سازد، ۳۴ و 
توجه او به امری واحد معطوف نیست. به همین سان، زن مجرد 
و یا باکره، نگران امور خداوند است، نگران اینکه چگونه در 
جسم و در روح، مقّدس باشد؛ در حالی که زن متأهل نگران 
امور این دنیاست، نگران اینکه چگونه شوهرش را خشنود 
سازد. ۳5 من اینها را برای منفعت شما می گویم، نه تا در قید و 
بندتان بگذارم. مقصودم این است که به شایستگی زندگی کنید 
و هیچ دغدغه ای شما را از سرسپردگی به خداوند بازندارد.

۳6 اگر مردی بر این اندیشه است که نسبت به نامزد باکره اش 

به ناشایستگی عمل می کند، و اگر سن ازدواج دختر رسیده * 
و آن مرد چنین می اندیشد که باید ازدواج کند، آنچه در نظر 
دارد انجام دهد؛ با این کار گناه نمی کند. پس بگذارید ازدواج 
کنند. ۳7 اّما اگر مردی در تصمیم خود راسخ است و در فشار 
نیست، بلکه بر ارادۀ خود مختار است و عزم جزم کرده که با 
نامزد باکرۀ خود ازدواج نکند، آن مرد نیز عملی نیکو انجام 
می دهد. ۳8 پس آن که با نامــزد خود ازدواج می کند، عملی 
نیکو انجام می دهــد؛ اّما آن که ازدواج نمی کند، عملی حتی 

*
بهتر انجام می دهد. 

۳9 زن تا زمانی که شــوهرش زنده است، به او بسته است. 

اّما اگر شوهرش درگذشت، آزاد است تا با هر که می خواهد 
ازدواج کند، البتــه فقط در خداونــد. ۴۰ ولی به نظر من اگر 

  424 اول قرنتیان 7 :33 - 40 



ازدواج نکند، سعادتمندتر خواهد بود؛ و فکر می کنم که من 
نیز روح خدا را دارم!

مسئلۀ خوراک تقدیمی به بتها

 8 

 و اّما در خصوص خوراک تقدیمی به بتها: می دانیم که 
»همۀ ما اشخاص دانایی هستیم.« اّما دانش مایۀ تکّبر 
است، حال آنکه محبت، بنا می کند. ۲ آن که گمان می کند چیزی 
می داند، هنوز چنانکه باید نمی داند. ۳ اّما آن که خدا را دوست 

می دارد، نزد او شناخته شده است.
۴ پس در خصوص خوردن خوراک تقدیمی به بتها، می دانیم 

که در این جهان »بت چیزی نیست،« و »به جز یک خدا، خدایی 
دیگر نیســت.« 5 زیرا هرچند هستند آنان که خدایان خوانده 
می شوند، چه در زمین و چه در آسمان - چنانکه به واقع نیز 
مردمان را ‘خدایاِن’ بسیار و ‘خداونداِن’ بسیار است - 6 اّما ما 
را تنها یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما 
برای او هستیم؛ و تنها یک خداوند است، یعنی عیسی مسیح، 
که همه چیز به واسطۀ او پدید آمده و ما به واسطۀ او هستیم.

7 اّما همه را این معرفت نیست. زیرا بعضی تا کنون چنان به 

بتها خو  کرده اند که هنوز هم اگر چنین خوراکهایی بخورند، 
می پندارند آن خوراک به واقع تقدیم بتها شده است؛ و از آنجا 
که وجدانشان ضعیف است، ُمَلّوث می شود. 8 »خوراک، ما را 
به خدا نزدیک نمی ســازد«؛ نه با نخوردن بدتر می شویم، نه 
با خوردن بهتر. 9 اّما مواظب باشید اختیار شما باعث لغزش 
ضعیفان نشود. 1۰ زیرا اگر کسی که وجدانی ضعیف دارد، تو 
را که در این باره از معرفت برخورداری، نشســته به غذا در 
بتخانه ای ببیند، آیا او نیز ترغیب نمی شود خوراک تقدیمی 
به بتها را بخورد؟ 11 بدین گونه، معرفت تو باعث هالکت آن 
برادر ضعیف می شود که مسیح به خاطرش مرد. 1۲ وقتی این 
چنین به برادران خود گناه می کنید و به وجدان ضعیفشــان 
صدمه می رسانید، همانا به مسیح گناه می کنید. 1۳ از این رو، اگر 
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 9 :5 در متن یونانی:  »خواهری را که همسر ما است«.

خوراک سبب لغزش برادرم می شود، تا ابد گوشت نخواهم 
خورد تا باعث لغزش او نشوم.

پولس، نمونۀ گذشتن از حق خود

 9 

 آیا آزاد نیستم؟ آیا رسول نیستم؟ آیا خداوندمان عیسی را 
ندیدم؟ آیا شما ثمرۀ کار من در خداوند نیستید؟ ۲ حتی 
اگر برای دیگران رسول نباشم، دست کم برای شما هستم؛ زیرا 

شما ُمهر تأییِد رسالت من در خداوند هستید.
۳ من در برابر آنان که دربارۀ من به قضاوت می نشینند، این 

چنین از خود دفاع می کنم. ۴ آیا حق نداریم بخوریم و بنوشیم؟ 
5 آیا حق نداریم همچون سایر رسوالن و برادراِن خداوند و 

کیفا، همســر ایمانداری * را همراه خود داشته باشیم؟ 6 و آیا 
 تنها من و برنابا هســتیم که باید برای تأمین معاش خود کار 

کنیم؟
7 کیست که با خرج خود سربازی کند؟ کیست که تاکستانی 

َغْرس کند و از میوه اش نخورد؟ کیست که گله ای را شبانی کند 
و از شیر آن بهره مند نشود؟ 8 آیا این سخنم سخنی صرفًا انسانی 
اســت؟ آیا شــریعت نیز چنین نمی گوید؟ 9 زیرا در شریعت 
موســی آمده که »گاوی را که خرمن می کوبد، دهان َمَبند.« آیا 
 آیا این را دربارۀ ما نمی گوید؟ بله،  خدا در فکر گاوهاست؟ 1۰
به یقین، این کالم برای ما نوشته شــده است، زیرا هنگامی که 
کسی زمین را شخم می زند، و یا خرمن می کوبد، باید امیدوار 
باشــد که از محصول بهره ای َبَرد. 11 اگــر ما بذر روحانی در 
میان شما کاشــتیم، آیا امر بزرگی است که محصولی مادی از 
میان شما برداشت کنیم؟ 1۲ اگر دیگران حق دارند که به لحاظ 
مادی حمایتشان کنید، آیا ما بیشــتر حق نداریم؟ اّما ما از این 
حق بهره نجستیم، بلکه به هر چیز تن دردادیم تا مانعی بر سر 
 آیا نمی دانید آنان که در معبد  راه انجیل مسیح ننهاده باشیم. 1۳
کار می کنند، خوراکشان از معبد تأمین می شود، و نیز خادمان 
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مذبح از آنچه بر مذبح تقدیم می شــود، نصیبی می یابند؟ 1۴ به 
همین سان، خداوند حکم کرده است که معاش واعظان انجیل، 

از انجیل تأمین شود.
 اّما من از هیچ یک از این حقوق بهره نگرفتم و این را نیز  15

نمی نویسم تا در حّقم چنین کنید. مرگ را بر آن ترجیح می دهم 
که کسی این مایۀ فخر را از من بگیرد. 16 زیرا اگر بشارت دهم 
مرا فخری نیســت، چراکه ناگزیر از آنم؛ بلکه وای بر من اگر 
بشــارت ندهم! 17 زیرا اگر به اختیار این کار را انجام می دادم، 
از پاداش برخوردار می بودم؛ ولی اگر به اختیار نباشــد، فقط 
انجام وظیفه می کنم. 18 در این حالت، چه پاداشی می توانم داشته 
باشم؟ تنها اینکه انجیل را به رایگان بشارت دهم و از حق خود 

در آن بهره برنگیرم.
19 زیرا با اینکه از همه آزادم، خود را غالم همه ساختم تا 

عده ای بیشتر را دریابم. ۲۰ نزد یهودیان چون یهودی رفتار کردم، 
تا یهودیان را دریابم. با آنان که زیر شریعتند همچون کسی 
که زیر شریعت است رفتار کردم تا آنان را که زیر شریعتند 
دریابم - هرچند خوْد زیر شریعت نیستم. ۲1 نزد بی شریعتان 
همچون بی شریعت رفتار کردم تا بی شریعتان را دریابم، هرچند 
خود بدون شریعت خدا نیستم، بلکه مطیع شریعت مسیحم. 
۲۲ با ضعیفان، ضعیف شدم تا ضعیفان را دریابم. همه کس را 

همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم. ۲۳ این 
همه را به خاطر انجیل می کنم، تا در برکات آن سهیم شوم.

۲۴ آیا نمی دانید که در میدان مسابقه، همه می دوند، اّما تنها 

یکی جایزه را می برد؟ پس شما چنان بدوید که ببرید. ۲5 هر 
که در مسابقات شرکت می جوید، در هر چیز، تن به انضباطی 
ســخت می دهد. آنان چنین می کنند تا تاجی فانی به دست 
آورند؛ ولی ما چنین می کنیم تا تاجی غیرفانی به دست آوریم. 
۲6 پس من این گونه می دوم، نه چون کسی که بی هدف است؛ و 

مشت می زنم، نه چون کسی که هوا را بزند؛ ۲7 بلکه تن خود 
را سختی می دهم و در بندگِی خویش نگاهش می دارم، مبادا 

پس از موعظه به دیگران، خوْد مردود گردم.

اول قرنتیان 9 :14 - 27  427  



 

 10 :4 یا:  »که در پی می آیــد«، که در این صورت به روایِت آب خوردن 
اسرائیل از صخره اشاره دارد که در تورات پس از روایت َمنّا آمده است.

 10 :11 یا:  »برای ما که در زمان پایان همۀ اعصار به سر می بریم«.
 10 :13 یا:  »که نزد بشر عمومیت نداشته باشد«.

درس عبرت از بت پرستی اسرائیل

 زیرا ای بــرادران، نمی خواهم از این موضوع غافل 10 
باشید که پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از میان 
دریا گذشتند. ۲ آنان همه در ابر و در دریا در پیوند با موسی 
تعمیــد یافتند، ۳ و همه همان خــوراک روحانی را خوردند 
۴ و همان آشــامیدنی روحانی را نوشیدند؛ زیرا از آن صخرۀ 

روحانی می نوشیدند که از پِی می آمد، * و آن صخره مسیح بود. 
5 با این همه، خدا از بیشتر آنان خرسند نبود، پس اجسادشان 

در سرتاسر بیابان پراکنده شد.
6 حال، این رویدادها به وقوع پیوســت تا نمونه هایی باشد 

برای ما، تا ما همچون آنان در پی بدی نباشیم. 7 پس بت پرست 
مشوید، چنانکه بعضی از ایشان شدند؛ به گونه ای که نوشته 
شده است: »قوم به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت َلهو و 
َلِعب به پا خاستند.« 8 و نه به بی عفتی دست یازیم، چنانکه بعضی 
از ایشان کردند، و در یک روز بیست و سه هزار تن به هالکت 
رسیدند. 9 و نه مسیح را بیازماییم، چنانکه بعضی از آنان کردند 
و به وسیلۀ مارها کشته شدند. 1۰ و نه ِشْکِوه و شکایت کنید، 
چنانکه بعضی از ایشان کردند و هالک کننده هالکشان ساخت.

11 این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا 

عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سر می بریم که غایِت همۀ 
اعصار * تحقق یافته است. 1۲ پس آن که گمان می کند استوار 
است، به هوش باشد که نیفتد! 1۳ هیچ آزمایشی بر شما نیامده 
که مناسب بشر نباشد. * و خدا امین است؛ او اجازه نمی دهد 
بیش از توان خود آزموده شــوید، بلکه همراه آزمایش راه 

گریزی نیز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشید.
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 10 :18 در متن یونانی:  “اسرائیل بر حسب جسم”.

ضیافت بتها و شام خداوند
1۴ پس ای عزیزان، از بت پرستی بگریزید. 15 با خردمندان 

سخن می گویم؛ خود دربارۀ آنچه می گویم قضاوت کنید. 16 آیا 
جام برکت که به جهت آن شکر می گزاریم، شریک شدن در 
خون مسیح نیست؟ و آیا نانی که پاره می کنیم، شریک شدن 
در بدن مسیح نیست؟ 17 از آنجا که ناْن یکی است، ما نیز که 
بسیاریم، یک بدن هستیم، زیرا همه از یک نان بهره می یابیم. 
18 قوم اسرائیل * را بنگرید: آیا آنان که از قربانیها می خوردند 

در مذبح شــریک نمی شــدند؟ 19 آیا مقصودم این است که 
خوراِک تقدیمی به بت چیزی اســت، یــا اینکه بت چیزی 
است؟ ۲۰ نه، مقصود این است که قربانیهای بت پرستان تقدیم 
دیوها می شود نه تقدیم خدا، و من نمی خواهم شما شریک 
دیوها باشید. ۲1 نمی توانید هم از جام خداوند بنوشید هم از 
جام دیوها؛ نمی توانید هم از سفرۀ خداوند بهره یابید، هم از 
سفرۀ دیوها. ۲۲ آیا می خواهیم غیرت خداوند را برانگیزیم؟ 

آیا از او تواناتریم؟

حدود آزادی در خوردن خوراک بتها
۲۳ »همه چیز جایز است« - اّما همه چیز مفید نیست. »همه 

چیز رواست« - اّما همه چیز سازنده نیست. ۲۴ هیچ کس در 
پی نفع خود نباشد، بلکه نفع دیگران را بجوید. ۲5 هر گوشتی 
را که در قصابخانه می فروشند، بدون نظر به وجدان بخورید، 
۲6 زیرا »زمین و هرآنچه در آن است از آِن خداوند است.« ۲7 اگر 

شخصی بی ایمان شما را به صرف غذا دعوت می کند و شما 
نیز مایل به رفتن هستید، هرآنچه در برابرتان می گذارد بدون 
نظر به وجدان بخورید، ۲8 مگر اینکه کســی به شما بگوید: 
»این گوشت به بتها تقدیم شده است.« تنها در این صورت، 
به خاطر کسی که این را به شما گفت و به خاطر وجدان، از آن 
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 11 :3 یا “شوهر”.
 11 :3 یا “همسر”.

مخورید - ۲9 البته مقصودم وجدان آن شخص است نه وجدان 
شما. زیرا چرا باید وجدان شخصی دیگر بر آزادی من حکم 
کند؟ ۳۰ اگر خوراکی را با شــکرگزاری می خورم، چرا باید 
به خاطر آنچه خدا را برای آن شکر می گویم، محکومم کنند؟

۳1 پس هر چه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و خواه 

هر کار دیگر، همه را بــرای جالل خدا بکنید. ۳۲ هیچ کس را 
آزرده خاطر مسازید، چه یهودیان، چه یونانیان و چه کلیسای 
خدا را، ۳۳ همان گونه که من نیز می کوشم تا همه را به هر نحو 
که می توانم خشنود سازم. زیرا در پی نفع خود نیستم، بلکه 

نفع بسیاری را می جویم، تا نجات یابند.

 11 

 پس، از من سرمشق بگیرید، چنانکه من از مسیح 
سرمشق می گیرم.

دعا و نبّوت زنان در کلیسا
۲ شما را تحسین می کنم که در همه چیز مرا به یاد می آورید 

و سنّتها را به همان شکل که به شما سپردم، حفظ می کنید.
۳ اّما می خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، * مسیح است، سر 

زن، * مرد است، و سر مسیح خداست. ۴ هر مردی که سر پوشیده 
دعا یا نبّوت کند، سر خود را بی حرمت کرده است. 5 و هر زنی 
که سر نپوشیده دعا یا نبّوت کند، سر خود را بی حرمت کرده 
است؛ این کار او درست مانند این است که سر خود را تراشیده 
باشد. 6 اگر زنی سر خود را نمی پوشاند، پس اصالً موهای خود 
را کوتاه کند؛ و اگر برای زن شــرم آور اســت که موهایش را 
کوتاه کند یا بتراشد، پس باید سر خود را بپوشاند. 7 مرد نباید 
سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جالل خداست؛ اّما زن، 
جالِل مرد است. 8 زیرا مرد از زن پدید نیامده، بلکه زن از مرد 
پدید آمده است؛ 9 و مرد برای زن آفریده نشده، بلکه زن برای 
مرد. 1۰ از همین رو، و به خاطر فرشــتگان، زن باید نشانی از 

  430 اول قرنتیان 10 :29 – 11 :10 



 

 11 :10 یا:  “نشانی از قدرت متبوع خود”.

اقتدار * بر سر داشته باشد. 11 با وجود این، در خداوند، نه زن از 
مرد بی نیاز است، نه مرد از زن. 1۲ همان گونه که زن از مرد پدید 
آمد، مرد نیز به واســطۀ زن پدید می آید، اّما پدیدآورندۀ همه 
چیز خداست. 1۳ خود قضاوت کنید: آیا برای زن شایسته است 
که سر نپوشیده به درگاه خدا دعا کند؟ 1۴ آیا طبیعِت امور، خود 
به شما نمی آموزد که اگر مردی موی بلند داشته باشد، برای او 
شرم آور است، 15 اّما اگر زنی موی بلند داشته باشد، مایۀ افتخار 
اوست؟ زیرا موی بلند به عنوان پوشش به زن داده شده است. 
16 اّما اگر کسی بخواهد آهنگی دیگر ساز کند، باید بگویم که ما 

را و نیز کلیساهای خدا را چنین رسمی نیست.

شرکت ناشایسته در شام خداوند
17 اّمــا در آنچه اینک به شــما حکم می کنم، به هیچ روی 

تحسینتان نمی کنم، زیرا وقتی شما گرد  هم می آیید، به جای 
فایده باعث ضرر است. 18 نخست اینکه می شنوم آنگاه که به 
عنوان کلیسا جمع می شوید، در میان شما جداییها روی می دهد، 
و این را تا اندازه ای باور می کنم. 19 شکی نیست که تفرقه ها 
نیز باید در میان شما باشد تا بدین گونه آنانی که اصالتشان به 
ثبوت می رسد، در میان شما شناخته شوند. ۲۰ زمانی که شما 
در یک جا گرد  هم می آیید، براستی برای خوردن شام خداوند 
نیست. ۲1 زیرا هنگام صرف غذا، هر یک از شما بی آنکه منتظر 
دیگران باشد شــام خودش را می خورد، به گونه ای که یکی 
گرسنه می ماند، در حالی که دیگری مست می شــود. ۲۲ آیا 
خانه ها برای خوردن و نوشیدن ندارید؟ یا اینکه کلیسای خدا 
را خوار می شمارید و اشخاص بی چیز را شرمسار می سازید؟ 
به شما چه بگویم؟ آیا برای این کار تحسینتان کنم؟ به هیچ 

روی تحسینتان نخواهم کرد.
۲۳ زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شــما نیز ســپردم، 

که عیسای خداوند در شــبی که او را تسلیم دشمن کردند، 
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 11 :30 در اینجا منظور از خفتن، مرگ است.

نان را گرفت ۲۴ و شکر نموده، پاره کرد و فرمود: »این است 
بدن من برای شــما. این را به یاد من به جای آوریــد.« ۲5 به 
همین سان، پس از شــام، جام را گرفت و فرمود: »این جام، 
عهد جدید است در خون من. هر بار که از آن می نوشید، به 
یاد من چنین کنید.« ۲6 زیرا هــر گاه این نان را بخورید و از 
 این جام بنوشید، مرگ خداوند را اعالم می کنید تا زمانی که 

بازآید.
۲7 پس هر که به شیوه ای ناشایسته نان را بخورد و از جام 

خداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد 
بود. ۲8 اّما هر کس پیش از آنکه از نان بخورد و از جام بنوشد، 
خود را بیازماید. ۲9 زیرا هر که بدون تشخیِص بدن بخورد و 
بنوشد، در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. 
۳۰ از همین روســت که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و 

شــماری هم خفته اند. * ۳1 اّما اگر بر خود حکم می کردیم، بر 
ما حکم نمی شد. ۳۲ پس آنگاه که خداوند بر ما حکم می کند، 

تأدیب می شویم تا با دنیا محکوم نگردیم.
۳۳ پس ای برادران من، چون برای خوردن گرد  هم می آیید، 

منتظر یکدیگر باشید. ۳۴ اگر کسی گرسنه است، در خانۀ خود 
غذا بخورد تا گرد  هم آمدن شما به محکومیت نینجامد. در 
خصوص سایر چیزها نیز چون نزدتان آمدم، دستورات الزم 

را خواهم داد.

مسئلۀ تعدد عطایای روح

 12 

 و اّمــا در خصوص تجلیــات روح، ای برادران، 
نمی خواهم غافل باشید. ۲ می دانید که وقتی بت پرست 
بودید، به هر نحوی اغوا شده، به سوی بتهای گنگ کشیده 
می شدید. ۳ پس به شــما می گویم که هر که به واسطۀ روِح 
خدا سخن گوید، عیسی را لعن نمی کند، و هیچ کس جز به 
واسطۀ روح القدس نمی تواند بگوید »عیسی خداوند است.«

  432 اول قرنتیان 11 :24 – 12 :3 



 

 12 :10 در تمام این باب و همچنین در بابهای 1۳ و 1۴، اصطالح “سخن 
گفتن به زبانهای غیر” یا “سخن گفتن به زبانی”، به زبان یا زبانهایی اشاره 

دارد که شخص آنها را نیاموخته و نمی داند.
 12 :13 یا: »… و چه آزاد، به واسطۀ یک روح در یک بدن تعمید یافتیم«.

۴ باری، عطایا گونا گونند، اّما روْح همان اســت؛ 5 خدمتها 

گونا گونند، اّما خداوند همان اســت؛ 6 عملها گونا گونند، اّما 
همان خداست که همه را در همه به عمل می آورد.

7 ظهور روح، به هر کس برای منفعِت همگان داده می شود. 

8 به یکی به وسیلۀ روح، کالم حکمت داده می شود، به دیگری 

به واسطۀ همان روح، کالم معرفت، 9 و به شخصی دیگر به 
وسیلۀ همان روح، ایمان و به دیگری باز توسط همان روح، 
عطایای شفا دادن. 1۰ به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات 
داده می شود، به دیگری نبّوت، و به دیگری تشخیص ارواح. 
و باز به شخصی دیگر ســخن گفتن به انواع زبانهای غیر * 
بخشیده می شود و به دیگری ترجمۀ زبانهای غیر. 11 اّما همۀ 
اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به ارادۀ خود 

تقسیم کرده، به هر کس می بخشد.

بدِن واحد، اّما اعضای متعدد
1۲ زیرا بدن هرچند یکی است، از اعضای بسیار تشکیل شده؛ 

و همۀ اعضای بدن، اگرچه بسیارند، اّما یک بدن را تشکیل 
می دهند. در مورد مسیح نیز چنین است. 1۳ زیرا همۀ ما، چه 
یهود و چه یونانی، چه غالم و چه آزاد، در یک روح تعمید 
یافتیم تا یک بدن را تشــکیل دهیم؛ * و همۀ ما از یک روح 
نوشانیده شدیم. 1۴ زیرا بدن نه از یک عضو، بلکه از اعضای 
بسیار تشکیل شده است. 15 اگر پا گوید، »چون دست نیستم، 
به بدن تعلق ندارم،« این ســبب نمی شود که عضوی از بدن 
نباشد. 16 و اگر گوش گوید، »چون چشم نیستم، به بدن تعلق 
ندارم،« این سبب نمی شود که عضوی از بدن نباشد. 17 اگر تمام 
بدن چشم بود، شنیدن چگونه میّسر می شد؟ و اگر تمام بدن 
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گوش بود، بوییدن چگونه امکان داشت؟ 18 اّما حقیقت این 
است که خدا اعضا را آن گونه که خود می خواست، یک به یک 
در بدن قرار داد. 19 اگر همه یک عضو بودند، بدن کجا وجود 
می داشت؟ ۲۰ اّما اعضا بسیارند، در حالی که بدن یکی است. 
۲1 چشم نمی تواند به دست بگوید، »نیازی به تو ندارم!« و سر 

نیز نمی تواند به پاها گوید، »نیازمند شما نیستم!« ۲۲ برعکس، 
آن اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند، بسیار ضروریترند. ۲۳ و 
آن اعضای بدن را که پست تر می انگاریم، با حرمت خاص 
می پوشانیم، و با اعضایی که زیبا نیستند با احترام خاص رفتار 
می کنیم؛ ۲۴ حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین احترامی نیاز 
ندارند. اّما خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر 
نصیب اعضایی شود که فاقد آنند، ۲5 تا جدایی در بدن نباشد، 
بلکه اعضای آن به یک اندازه در فکر یکدیگر باشند. ۲6 و اگر 
یک عضو دردمند گردد، همۀ اعضا با او همدرد باشند؛ و اگر 

یک عضو سرافراز شود، همه در خوشی او شریک گردند.
۲7 بدین قرار، شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از 

آنید. ۲8 خدا قرار داد در کلیسا، اّول رسوالن، دّوم انبیا، سّوم 
معّلمان؛ بعد قدرت معجزات، ســپس عطایای شفا دادن و 
امداد و مدیریت و سخن گفتن به انواع زبانهای غیر. ۲9 آیا همه 
رسولند؟ آیا همه نبی اند؟ آیا همه معّلمند؟ آیا همه دارای قدرت 
معجزه اند؟ ۳۰ آیا همه از عطایای شفا دادن برخوردارند؟ آیا 
همه به زبانهای غیر سخن می گویند؟ آیا همه ترجمه می کنند؟

۳1 اّما شــما با اشتیاق تمام در پی عطایای بزرگتر باشید. و 

اینک من عالیترین طریق را به شما نشان می دهم.

اهمّیت طریق محبت

 13 

 اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم، ولی 
محبت نداشته باشم، زنگی پرصدا و سنجی پرهیاهو 
بیش نیستم. ۲ اگر قدرت نبّوت داشته باشم و بتوانم جملۀ اَسرار 
و معارف را درک کنم، و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم 
کوهها را جا به جا کنم، اّما محبت نداشته باشم، هیچم. ۳ اگر همۀ 
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 13 :7 یا “اعتماد”.
 13 :12 آینه ها در آن زمان فقط تصویری محو به دست می داد.

دارایی خود را صدقه دهم و تن خویش به شــعله های آتش 
بسپارم، اّما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمی برم.

۴ محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمی برد؛ محبت 

فخر نمی فروشد و کبر و غرور ندارد. 5 رفتار ناشایسته ندارد و 
نفع خود را نمی جوید؛ به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به 
دل نمی گیرد؛ 6 محبت از بدی مسرور نمی شود، اّما با حقیقت 
شادی می کند. 7 محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان * 

دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند.
8 محبت هرگــز پایان نمی پذیرد. اّما نبّوتها از میان خواهد 

رفت و زبانها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زایل خواهد 
شد. 9 زیرا معرفت ما جزئی است و نبّوتمان نیز جزئی؛ 1۰ اّما 
چون کامل آید، جزئی از میان خواهد رفت. 11 آنگاه که کودکی 
بیش نبودم، چون کودکان ســخن می گفتم و چون کودکان 
می اندیشیدم و نیز چون کودکان استدالل می کردم. اّما چون مرد 
شدم، رفتارهای کودکانه را ترک گفتم. 1۲ آنچه اکنون می بینیم، 
چون تصویری محو است در آینه؛ * اّما زمانی خواهد رسید 
که روبه رو خواهیم دید. اکنون شناخت من جزئی است؛ اّما 
زمانی فرا خواهد رسید که به کمال خواهم شناخت، چنانکه 

به کمال نیز شناخته شده ام.
1۳ و حال، این سه چیز باقی می ماند: ایمان، امید و محبت. 

اّما بزرگترینشان محبت است.

لزوم استفاده از زباِن قابل فهم در عبادت جمعی

 14 

 طریق محبت را پیروی کنید و با اشتیاق تمام در پی 
تجلیات روح باشید، بخصوص اینکه نبّوت کنید. 
۲ زیرا آن که به زباِن غیر سخن می گوید، نه با انسانها بلکه با خدا 

سخن می گوید. زیرا هیچ کس سخنش را درک نمی کند؛ او به 
واسطۀ روح، رازها را بیان می کند. ۳ اّما آن که نبّوت می کند، با 

اول قرنتیان 13 :4 – 14 :3  435  



 

 14 :3 یا “نصیحت”.
 14 :14 یا:  »اما عقلم سهمی ندارد«.

انسانهای دیگر برای بنا، تشویق * و تسلی شان سخن می گوید. 
۴ آن که به زباِن غیر سخن می گوید خود را بنا می کند، اّما آن 

که نبّوت می کند باعث بنای کلیسا می شود. 5 آرزوی من این 
است که همۀ شــما به زبانهای غیر سخن بگویید، اّما بیشتر 
می خواهم که نبّوت کنید. آن که نبّوت می کند، بزرگتر است 
از آن که به زبانهای غیر ســخن می گوید، مگر اینکه ترجمه 

کند تا باعث بنای کلیسا شود.
6 حال ای برادران، اگر من نزد شما بیایم و به زبانهای غیر 

سخن بگویم، چه نفعی به شــما خواهم رسانید، مگر اینکه 
مکاشــفه یا معرفت یا نبّوت یا تعلیمی برایتان داشته باشم؟ 
7 حتی سازهای بی جانی چون نی و چنگ اگر نواهای مشخص 

بر نیاورند، چگونه می توان تشخیص داد چه آهنگی نواخته 
می شود؟ 8 اگر شیپور آوای مشخص ندهد، چه کسی مهیای 
جنگ می شود؟ 9 در مورد شما نیز چنین است. اگر به زبان خود 
کلماتی مفهوم نگویید، چگونه می توان فهمید که چه می گویید؟ 
در آن صورت، بدین می ماَند که با هوا سخن بگویید. 1۰ بی شک 
در جهان انواع زبانها وجود دارد، اّما هیچ یک بی معنی نیست. 
11 پس من اگر نتوانم معنی گفتار دیگری را بفهمم، نسبت به 

او بیگانه ام و او نیز نســبت به من. 1۲ در مورد شما نیز چنین 
است. از آنجا که مشتاق تجلیات روح هستید، بکوشید که در 

بنای کلیسا ترّقی کنید.
1۳ از این رو، آن که به زبان غیر سخن می گوید باید دعا کند 

تا گفتار خود را ترجمه نماید. 1۴ زیرا اگر من به زباِن غیر دعا 
کنم، روحم دعا می کند، اّما عقلم بهره ای نمی برد. * 15 پس چه 
باید بکنم؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم 
کرد؛ به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز خواهم خواند. 
16 در غیر این صورت، اگر تو در روح به شکرگزاری مشغول 

باشی، چگونه کسی که زبانت را نمی فهمد به شکرگزاری تو 
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آمین بگوید؟ چرا که نمی داند چه می گویی! 17 زیرا تو براستی 
نیکو شکر می کنی، اّما شکر تو باعث بنای دیگری نمی شود. 
18 خدا را شــکر می کنم که بیش از همۀ شما به زبانهای غیر 

ســخن می گویم؛ 19 اّما در کلیسا ترجیح می دهم پنج کلمه با 
عقل خود سخن بگویم که دیگران را تعلیم داده باشم، تا اینکه 

هزاران کلمه به زبانهای غیر بگویم.
۲۰ ای برادران، در درک و فهم کودک نباشید، بلکه در بدی 

کردن کودک باشید. برعکس، در درک و فهم بالغ باشید. ۲1 در 
شریعت چنین نوشته شده است:

»خداوند چنین می گوید،
“به زبانهای غریب

و با لبهای بیگانگان
با این قوم سخن خواهم گفت.

با این همه به من گوش نخواهند گرفت.” «
۲۲ پس زبانهای غیر، نشانه ای است نه در مورد ایمانداران بلکه 

در مورد بی ایمانان؛ اّما نبّوت نشانه ای در مورد ایمانداران است 
و نه بی ایمانان. ۲۳ بنابراین، اگر همۀ اعضای کلیسا گرد  هم آیند 
و همه به زبانهای غیر ســخن گویند، و در این حین اشخاص 
ناآگاه یا بی ایمان به مجلس درآیند، آیا نخواهند گفت که شما 
دیوانه اید؟ ۲۴ اّما اگر شــخصی بی ایمان یــا ناآگاه در حینی که 
همه نبّوت می کنند به مجلس درآید، از سوی همگان مجاب 
خواهد شد که گناهکار است، و مورد قضاوت همه قرار گرفته، 
۲5 رازهای دلش آشکار خواهد شد. آنگاه روی بر زمین نهاده، 

خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که: »براستی 
خدا در میان شماست.«

لزوم نظم و ترتیب در عبادت جمعی
۲6 پس مقصود چیســت، ای برادران؟ هنگامی که گرد  هم 

می آیید، هر کس ســرودی، تعلیمی، مکاشفه ای، زبانی و یا 
ترجمه ای دارد. اینها همه باید برای بنای کلیسا به کار رود. 
۲7 اگر کسی به زبان غیر سخن بگوید، دو یا حداکثر سه تن، 
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 14 :33 در برخی از ترجمه ها، قسمت آخر آیۀ ۳۳ را در شروع پاراگراف 
بعدی قرار می دهند: »همان گونه که در همۀ کلیســاهای مقدســین چنین 

است، زنان باید …«.
 14 :35 در برخی از نسخه ها آیات ۳۴ -۳5 بعد از آیۀ ۴۰ آمده است.

آن هم به نوبت ســخن بگویند و کسی نیز ترجمه کند. ۲8 اّما 
اگر مترجمی نباشد، او باید در کلیسا خاموش بماند و با خود 

و خدا سخن گوید.
۲9 و از انبیا، دو یا سه تن نبّوت کنند و دیگران گفتار آنها را 

بسنجند. ۳۰ و اگر فردی دیگر که در آنجا نشسته مکاشفه ای 
دریافت کند، فرد نخست سکوت اختیار نماید. ۳1 زیرا همه 
می توانید به نوبــت نبّوت کنید تا همه تعلیــم یابند و همه 
تشویق شــوند. ۳۲ روِح انبیا مطیع انبیاســت. ۳۳ زیرا خدا، نه 
خدای بی نظمی، بلکه خدای صلح و آرامش است، همان گونه 

*
که در همۀ کلیساهای مقدسین چنین است. 

۳۴ زنان باید در کلیسا خاموش بمانند. آنان مجاز به سخن 

گفتن نیستند، بلکه باید چنانکه شریعت می گوید، مطیع باشند. 
۳5 اگر دربارۀ مطلبی ســؤالی دارند، از شوهر خود در خانه 

*
بپرسند؛ زیرا برای زن شایسته نیست در کلیسا سخن بگوید. 

۳6 آیا کالم خدا از شما سرچشمه گرفته یا تنها به شما رسیده 

اســت؟ ۳7 اگر کســی خود را نبی یا فردی روحانی می داند، 
تصدیق کند که آنچه به شما می نویسم فرمانی است از جانب 
خداوند. ۳8 اگر کسی این را نپذیرد، خودش نیز پذیرفته نخواهد 

شد.
۳9 پس ای برادراِن من، با اشــتیاق تمام در پی نبّوت کردن 

باشید و سخن گفتن به زبانهای غیر را منع مکنید. ۴۰ اّما همه 
چیز باید به شایستگی و با نظم و ترتیب انجام شود.

رستاخیز مسیح

 15 

 و اما، ای برادران، اکنون می خواهم انجیلی را که 
به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل 
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 15 :8 یا “بی موقع”.

که پذیرفتید و بدان پایبندید ۲ و به وسیلۀ آن نجات می یابید، 
به شرط آنکه کالمی را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه 

دارید. در غیر این صورت، بیهوده ایمان آورده اید.
۳ زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به 

شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقّدس در راه گناهان 
ما مرد، ۴ و اینکه دفن شــد، و اینکه مطابق با همین کتب در 
روز سّوم از مردگان برخاست، 5 و اینکه خود را بر کیفا ظاهر 
کرد و ســپس بر آن دوازده تن. 6 پس از آن، یک بار بر بیش 
از پانصد تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز 
زنده اند، هرچند برخی خفته اند. 7 سپس بر یعقوب ظاهر شد 
و بعد بر همۀ رسوالن، 8 و آخر از همه بر من نیز، چون طفلی 

که غیرطبیعی * زاده شده باشد، ظاهر گردید.
9 زیرا من در میان رسوالْن کمترینم، و حتی شایسته نیستم 

رسول خوانده شوم، چرا که کلیسای خدا را آزار می رسانیدم. 
1۰ اّما به فیض خدا آنچه هســتم، هستم و فیض او نسبت به 

من بی ثمر نبوده است. برعکس، من از همۀ آنها سخت تر کار 
کردم، اّما نه خودم، بلکه آن فیض خدا که با من اســت. 11 به 
هر حال، خواه من خواه آنان، همین پیام را وعظ می کنیم و 

همین است پیامی که به آن ایمان آوردید.

رستاخیز مردگان
 اّما اگر موعظه می شود که مســیح از مردگان برخاست،  1۲

چگونه است که بعضی از شما می گویند مردگان را رستاخیزی 
 اگر مردگان برنمی خیزند، پس مسیح نیز برنخاسته  نیست؟ 1۳
 و اگر مســیح برنخاسته، هم وعظ ما باطل است، هم  است. 1۴
 به عالوه، برای خدا شاهدان دروغین محسوب  ایمان شما. 15
می شویم، زیرا دربارۀ او شهادت داده ایم که مسیح را از مردگان 
برخیزانید، حال آنکه اگر مردگان برنمی خیزند، پس خدا او را 
برنخیزانیده است. 16 زیرا اگر مردگان برنمی خیزند، پس مسیح 
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 15 :18 منظور ایمانداراِن وفات یافته است.

 و اگر مسیح برنخاسته، ایمان شما باطل  نیز برنخاسته است. 17
است و شما همچنان در گناهان خود هستید. 18 بلکه آنان نیز که 
* از دست رفته اند. 19 اگر تنها در این زندگی به 

در مسیح خفته اند، 
مسیح امیدواریم، حاِل ما از همۀ دیگر آدمیان رّقت انگیزتر است.

۲۰ اّما مســیح براستی از مردگان برخاســته و نوبر خفتگان 

شده است. ۲1 زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، 
رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. ۲۲ زیرا 
همان گونه که در آدم همه می میرند، در مســیح نیز همه زنده 
خواهند شد. ۲۳ اّما هر کس به نوبۀ خود: نخست مسیح که نوبر 
بود؛ و بعد، به هنگام آمدن او، آنان که متعلق به اویند. ۲۴ سپس 
پایان فرا خواهد رســید، یعنی آنگاه که پس از برانداختن هر 
ریاست و قدرت و نیرویی، پادشاهی را به خدای پدر سپارد. 
۲5 زیرا او باید تا زمانی که پا بر همۀ دشــمنانش بگذارد، حکم 

براند. ۲6 دشمن آخر که باید از میان برداشته شود، مرگ است. 
۲7 زیــرا خدا »همه چیز را زیر پاهای او نهــاد.« اّما وقتی گفته 

می شــود ‘همه چیز’ زیر پاهای او نهاده شد، روشن است که 
این خوِد خدا را که همه چیز را زیر پاهای مســیح نهاد، در بر 
نمی گیرد. ۲8 هنگامی که همه چیز مطیع او گردید، خوِد پسر نیز 
مطیع آن کس خواهد شد که همه چیز را زیر پاهای او نهاد، تا 

خدا کل در کل باشد.
۲9 اگر مردگان برنمی خیزند، آنان که به نیابت از ایشان تعمید 

می گیرند، چه کنند؟ اگر مردگان برنمی خیزند، چرا به نیابت از 
ایشان تعمید می گیرند؟ ۳۰ و یا چرا ما هر ساعت جان خود را به 
خطر می اندازیم؟ ۳1 به فخری که در خداوندمان مسیْح عیسی 
در مورد شما دارم َقَسم که من هر روز به کام مرگ می روم. 
۳۲ اگر جنگ من با وحوش در َافُِسس تنها به دالیل بشری بوده 

است، چه سودی از آن برده ام؟ اگر مردگان برنمی خیزند،
»بیایید بخوریم و بنوشیم

زیرا فردا می میریم.«
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۳۳ فریب مخورید: »معاِشر بد، اخالق خوب را فاسد می سازد.« 

۳۴ َسِر عقل بیایید و دیگر گناه مکنید؛ زیرا هستند بعضی که خدا 

را نمی شناسند. این را می گویم تا شرمنده شوید.

بدن فسادناپذیر
۳5 اّما شاید کسی بپرسد: »مردگان چگونه برمی خیزند و با 

چه نوع بدنی می آیند؟« ۳6 چه سؤال ابلهانه ای! آنچه می کاری، 
تا نمیرد زنده نمی شود. ۳7 هنگامی که چیزی می کاری، کالبدی 
را که بعد ظاهر خواهد شــد نمــی کاری، بلکه تنها دانه را 
می کاری، خواه گندم خواه دانه های دیگر. ۳8 اّما خدا کالبدی 
را که خود تعیین کرده است، بدان می بخشد و هر نوع دانه 
را کالبدی مخصوص به خود عطا می کند. ۳9 همۀ جســمها 
یکی نیســتند. آدمیان را یک نوع جسم است، حیوانات را 
نوعی دیگر، و پرندگان را نوعی دیگــر؛ ماهیها نیز دارای 
 به همین سان، کالبدهای آسمانی  نوعی دیگر از جسم اند. ۴۰
وجود دارد و کالبدهای زمینی. اّما جالل کالبدهای آسمانی 
از یک نوع اســت و جالل کالبدهای زمینی از نوعی دیگر. 
 خورشید جالل خاص خود را دارد، ماه جاللی دیگر، و  ۴1

ستارگان نیز جاللی دیگر؛ جالل هر ستاره نیز با جالل ستارۀ 
دیگر متفاوت است.

 در مورد رستاخیز مردگان نیز چنین است. آنچه کاشته  ۴۲

می شود، فسادپذیر است؛ آنچه برمی خیزد، فسادناپذیر. ۴۳ در 
ذّلت کاشته می شود، در جالل برمی خیزد. در ضعف کاشته 
می شود، در قّوت برمی خیزد. ۴۴ بدِن طبیعی کاشته می شود، بدِن 
روحانی برمی خیزد. اگر بدن طبیعی وجود دارد، بدن روحانی 
نیز وجود دارد. ۴5 چنانکه نوشته شده است: »انساِن اّول، یعنی 
آدم، موجود زنده گشــت«؛ آدِم آخر، روِح حیات بخش شد. 
۴6 ولی روحانی اّول نیامد بلکه طبیعی آمد، و پس از آن روحانی. 

 انساِن اّول از زمین اســت و خاکی؛ انساِن دّوم از آسمان  ۴7

اســت. ۴8 هرآنچه انسان خاکی واجد آن بود، در خاکیان نیز 
وجود دارد؛ و هرآنچه انسان آسمانی داراست، در آسمانیان نیز 
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 15 :49 یا:  »بیایید شکل انسان آسمانی را نیز به خود بگیریم«.
 15 :50 یا:  »این را به شما اعالم می دارم«.

 15 :51 در اینجا منظور از خوابیدن، مرگ است.

یافت می شود. ۴9 و همان گونه که شکل انسان خاکی را به خود 
*

گرفتیم، شکل انسان آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت. 
* که جسم و خون نمی تواند 

5۰ ای برادران، مقصودم این است 

وارث پادشاهی خدا شود و آنچه فســادپذیر است، وارث 
فسادناپذیری نمی تواند شــد. 51 گوش فرا دهید! رازی را به 
* بلکه همه دگرگونه 

شما می گویم: ما همه نخواهیم خوابید، 
 در یک آن و در یک چشم به هم زدن، آنگاه  خواهیم شد. 5۲
که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست. زیرا 
شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فسادناپذیری بر 
 زیرا این بدِن  خواهند خاست و ما دگرگونه خواهیم شد. 5۳
فسادپذیر باید فســادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید 
به بقا آراسته شــود. 5۴ چون این فسادپذیر، فسادناپذیری را 
پوشــید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه آن کالِم مکتوب 
به حقیقت خواهد پیوســت که می گوید: »مرگ در پیروزی 

فرو بلعیده شده است.«
»ای گور، پیروزی تو کجاست؟  55  

و ای مرگ، نیش تو کجا؟«
56 نیش مرْگ گناه است و نیروی گناه، شریعت. 57 اّما شکر 

خدا را که به واســطۀ خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی 
می بخشد.

58 پس، برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام 

وجود به کار خداوند مشــغول باشید، زیرا می دانید زحمت 
شما در خداوند بیهوده نیست.

جمع آوری هدایا برای قوم خدا

 16 

 و اّما در خصوص جمع آوری هدایا برای مقدسین: 
شــما نیز آنچه را که به کلیساهای َغالطیه گفته ام، 
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 16 :11 یا:  »زیرا من منتظر او و برادران هستم«.

انجام دهید. ۲ روز اّول هر هفته، هر یک از شما به فراخور درآمد 
خود پولی کنار گذاشته، پس انداز کند، تا به هنگام آمدنم نزد 
شما، لزومی به جمع آوری هدایا نباشد. ۳ وقتی آمدم، به افراد 
مورد تأیید شما معرفی نامه هایی خواهم داد و آنان را با هدایای 
شما به اورشلیم خواهم فرستاد. ۴ اگر صالح بر این باشد که 
خود نیز بروم، در این صورت آنان مرا همراهی خواهند کرد.

درخواستهای شخصی
5 پــس از گذر از مقدونیه نزد شــما خواهم آمد، زیرا از 

مقدونیه خواهم گذشت. 6 شاید مدتی نزدتان بمانم، و یا حتی 
تمام زمستان را با شما بگذرانم، تا بتوانید مرا در سفرم به هر 
کجا که باشد، مدد رسانده، مشایعت کنید. 7 زیرا نمی خواهم 
اکنون به دیدارتان بیایم و تنها توقفی کوتاه نزد شما داشته 
باشــم؛ بلکه امید دارم، اگر خداوند اجازه دهد، مدتی را با 
شما به ســر برم. 8 اّما تا عید پِنتیکاست در َافُِسس می مانم 
9 زیرا دری بزرگ برای خدمت مؤثر به رویم گشوده شده، 

و مخالفان نیز بسیارند.
 اگر تیموتائوس آمد، با او به گونه ای رفتار کنید که نزد  1۰

شــما از چیزی واهمه نداشته باشد. زیرا او نیز چون من به 
انجام کار خداوند مشغول است؛ 11 پس کسی به دیدۀ تحقیر در 
او ننگرد. او را به سالمتی راهی سفر کنید تا نزد من بازگردد؛ 

*
زیرا من و برادران منتظر اوییم. 

1۲ و اّما در مورد برادر ما آپولس، او را بسیار ترغیب کردم 

که با سایر برادران نزد شما بیاید، اّما به هیچ روی رضا نداد 
که اکنون بیاید. اّما هر وقت فرصت داشت، خواهد آمد.

 هوشیار باشــید؛ در ایمان استوار بمانید؛ مرد باشید و  1۳

نیرومند شوید. 1۴ همۀ کارهای شما با محبت باشد.
15 می دانید که خانوادۀ اِستِفاناس نخستین کسانی بودند که 

در ایالت َاخائیه ایمان آوردند، و ایشان خود را وقف خدمت 
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 16 :19 در اصل یونانی:  “ْپریسکا”، که شکل کوتاه شدۀ “ْپریسکیال” است.
 16 :22 در اصل یونانی:  »مارانا، َته«، که عبارتی است آرامی و عینًا به یونانی 
برگردانده شده است. عبارت آرامی را می توان »ماران َاَته« نیز خواند که در 

این صورت معنی آن »خداوند ما آمده است« خواهد بود.

 مطیع  مقدسین کرده اند. ای برادران، از شما استدعا دارم 16
چنین کسان باشــید و همچنین مطیع هر کس دیگر که در 
این خدمت همکاری می کند و زحمت می کشد. 17 از آمدن 
اِستِفاناس، فورتوناتوس و َاخائیکوس شادمانم، زیرا جای 
خالی شما را پر کرده اند. 18 آنان روح مرا و نیز روح شما را 

تازه ساختند. چنین کسان را پاس بدارید.

سالمها و درود ها
19 کلیساهای آسیا برایتان سالم می فرستند. آکیال و ْپریسکیال * 

و نیز کلیسایی که در منزلشان تشــکیل می شود، به شما در 
خداوند به گرمی سالم می گویند. ۲۰ همۀ برادرانی که در اینجا 
هستند برای شما سالم می فرستند. با بوسۀ مقّدس یکدیگر 

را سالم گویید.
۲1 من، پولس، به خط خود این سالم را به شما می نویسم.

۲۲ کســی که خداوند را دوست ندارد، ملعون باد. خداوند 

*
ما، بیا! 

۲۳ فیض خداونْد عیسی با شما باد.

۲۴ محبت من در مسیْح عیسی همراه همۀ شما. آمین. 
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معرفی نامۀ دّوم پولس رسول به قرنتیان
معّلمان و واعظانی دروغین به کلیســای ُقِرنُتس رسوخ 
کرده بودند که در صداقت پولس و اقتدار رسالت او تردید 
کرده، اتهاماتی به او می زدند. پولس در این رســاله به دفاع 
از خود می پردازد. او اشتیاق عمیق خود را به حفظ دوستی 
نشان می دهد و شادی خود را از برقراری آشتی بیان می دارد.

پولس در بخش نخســت نامه، به بررســی رابطۀ خود با 
کلیسای ُقِرنُتس می پردازد و توضیح می دهد که چرا به اهانت 
مخالفان خود در کلیســا و ادعاهای آنها به شّدت پاسخ داده 
است. سپس با شــادی بیان می کند که لحن تندش به توبه و 
آشتی انجامیده است. پس از آن، از کلیسا می خواهد هدیه ای 
سخاوتمندانه برای مســیحیان نیازمند یهودیه آماده کنند. در 
بابهای پایانی، پولس به دفاع از رسالت خود در برابر اشخاصی 
می پردازد که در ُقِرنُتس در لباس رسوالن واقعی ظاهر شده 
بودند. همین ها بودند که رسالت پولس را مورد تردید قرار 

می دادند.
یکی از جنبه های مهم این رســاله آن است که از ال به الی 
گفته های پولس و دردِ دل های او، به خصوصیات شخصیت 
او پی می بریم و صداقت و خلوص نّیت او را، چه در زندگی 

شخصی و چه در خدمت به مسیح، مشاهده می کنیم.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -11(

۲- پولس و کلیسای ُقِرنُتس )1 :1۲ تا 7 :16(
۳- هدیه برای مسیحیاِن یهودیه )بابهای 8 و 9(

۴- دفاع پولس از اقتدارش به عنوان رسول )1۰ :1 تا 
)1۰: 1۳

5- بخش پایانی )1۳ :11 -1۳(



 1 

 از پولس که به خواست خدا رسول عیسی مسیح است، 
و برادر ما تیموتائوس،

به کلیســای خدا در ُقِرنُتس، و همۀ مقدسین در سراسر 
ایالت َاخائیه:

۲ فیض و سالمتی از جانب خدا، پدر ما، و خداونْد عیسی 

مسیح، بر شما باد!

خدای بخشندۀ همۀ دلگرمیها
۳ متبارک باد خدا، پدر خداوند ما عیســی مسیح، * که پدر 

رحمتها و خدای همۀ دلگرمیهاســت؛ ۴ کــه به ما در همۀ 
سختیهایمان دلگرمی می بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی 
که از او یافته ایم، دیگران را که از سختیها می گذرند، دلگرم 
سازیم. 5 زیرا همان گونه که از رنجهای مسیح به فراوانی نصیب 
می یابیم، به همان میزان نیز به واسطۀ مسیح از دلگرمی فراوان 
لبریز می شــویم. 6 اگر در سختی هستیم، به خاطر دلگرمی و 
نجات شماست، و اگر دلگرمیم، باز برای دلگرمی شماست، و 
این کارگر می افتد آنگاه که شما همان رنجها را که ما می کشیم 
با بردباری تحمل می کنید. 7 امید ما دربارۀ شما استوار است، 
زیرا می دانیم همان گونه که در رنجهای ما سهیم هستید، در 

دلگرمی ما نیز سهیم خواهید بود.
8 ای برادران، نمی خواهیم از سختیهایی که در ایالت آسیا بر 

ما گذشت، بی خبر باشید. فشارهایی که بر ما آمد چنان سخت 
و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم نومید گشــتیم. 
9 به واقع احساس می کردیم حکم مرگمان صادر شده است. 

نامۀ دّوم پولس رسول به قرنتیان
 

 

 1 :3 یا:  “خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح”.



 

 1 :12 یا “نفسانی” یا “دنیوی”.
 1 :19 در اصل یونانی: “سیلواُنس”، که شکل دیگری از “سیالس” است.

اّما اینها همه روی داد تا نه بر خود، بلکه بر خدایی توکل کنیم 
که مردگان را برمی خیزانــد. 1۰ او ما را از چنین خطر مهلکی 
رهانید و باز خواهد رهانید. بر اوست که ما امید بسته ایم که 
همچنان ما را خواهد رهانید، 11 بخصوص چون شــما نیز با 
دعای خود یاری مان دهید. آنگاه بسیار کسان، برای فیضی که 
در جواب دعای بسیاری به ما بخشیده شده است، از جانب 

ما شکر خواهند گزارد.

سبب تغییر در برنامۀ سفر پولس
1۲ فخر ما، گواهِی وجدان ماست بدین که رفتارمان در دنیا 

و بخصوص نســبت به شما، با قّدوسیت و صداقت خدایی 
همراه بوده است. ما نه با حکمت بشری، * بلکه بنا بر فیض 
خدا عمل کرده ایم. 1۳ زیرا آنچه به شما می نویسیم درست همان 
است که می خوانید و می فهمید. و من امید دارم 1۴ همان گونه 
که ما را تا حدی شناخته اید، به کمال نیز بشناسید، و بدانید 
که می توانید به ما فخر کنید، چنانکه شما نیز در روز خداونْد 

عیسی، مایۀ فخر ما خواهید بود.
15 با این اطمینان، بر آن شدم نخست به دیدار شما بیایم تا دو 

بار برکت بیابید. 16 عزم من آن بود که بر سر راهم به مقدونیه از 
شما دیدار کنم و از مقدونیه دوباره نزدتان بازگردم تا مرا راهی 
سفر به یهودیه کنید. 17 آیا هنگامی که چنین تصمیمی می گرفتم، 
دودل بودم؟ و یا اینکه چون انسانهای معمولی تصمیم می گیرم، 

به گونه ای که سخنم همزمان ‘آری’ و ‘نه’ است؟
18 به امانت خدا قسم که سخن ما با شما ‘آری’ و ‘نه’ نبوده 

است. 19 زیرا پســر خدا، عیسی مسیح، که من و سیالس * و 
تیموتائوس به او در میان شــما موعظه کردیم، ‘آری’ و ‘نه’ 
نبود، بلکه در او همیشه ‘آری’ است. ۲۰ زیرا همۀ وعده های 
خدا در مسیح ‘آری’ است و به همین جهت در اوست که ما 
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‘آمین’ را بر زبان می آوریم، تا خدا جالل یابد. ۲1 اّما خداست 
که ما را با شما در پیوندمان با مسیح استوار می سازد. او ما را 
مسح کرده ۲۲ و ُمهر مالکیت خویش را بر ما زده و روح خود 

را همچون بیعانه در دلهای ما جای داده است.
۲۳ خدا را شــاهد می گیرم که تنها به خاطر شفقت بر شما 

بود که به ُقِرنُتس بازنگشتم. ۲۴ نه اینکه بر ایمان شما َسروری 
کنیم، بلکه با شما، برای شادمانی شما می کوشیم، چرا که در 

ایمان استوارید.

 پس، عزم جزم کردم که دیگر بار، دیداری اندوهبار با 2 
شما نداشته باشــم. ۲ زیرا اگر شما را اندوهگین سازم، 
دیگر چه کســی می تواند موجب شادی من شود، جز شما 
که اندوهگینتان ساخته ام؟ ۳ من بدان گونه به شما نوشتم تا به 
هنگام آمدنم نزد شما، آنان که می باید مرا شادمان سازند، مایۀ 
اندوهم نشوند. چرا که به همۀ شما اطمینان داشتم که شادی 
من شادی همۀ شماست. ۴ زیرا با غم بسیار و دلی دردمند و 
چشمانی اشکبار به شما نوشتم، نه تا اندوهگینتان سازم، بلکه 

تا از عمق محبتم به خود آگاه شوید.

بخشایش برای شخص خطاکار
5 اّما اگر کسی باعث اندوه شــده، نه تنها مرا، بلکه - اگر 

نخواهم گــزاف بگویم - تا حدی همۀ شــما را اندوهگین 
ساخته است. 6 تنبیهی که از ســوی بیشتر شما بر او اِعمال 
شده، کافی است. 7 اکنون دیگر باید او را ببخشید و دلداری 
دهید، مبادا اندوه بیش از حد، وی را از پا درآورد. 8 بنابراین، 
از شما استدعا دارم او را از محبت خود مطمئن سازید. 9 سبِب 
نوشتنم به شما نیز این بود که شما را بیازمایم و ببینم آیا در 
هر امری فرمانبردار هستید یا نه؟ 1۰ اگر شما کسی را ببخشید، 
من نیز او را می بخشــم. و اگر کسی را بخشیده ام - البته اگر 
موردی برای بخشیدن وجود داشته است - در حضور مسیح 
و به خاطر شما چنین کرده ام، 11 تا شیطان بر ما برتری نیابد، 

زیرا از ترفندهای او بی خبر نیستیم.
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 3 :6 منظور نوشتۀ شریعت است که سند عهد قدیم بود.

خدمتگزاران عهد جدید
1۲ پس چون برای بشــارِت انجیِل مسیح به ْتروآس رفتم، 

دریافتم که خداوند در آنجا دری بزرگ به روی من گشوده 
است. 1۳ اّما باز آرام نداشتم زیرا برادر خود تیتوس را نیافتم. 

پس با اهالی آنجا وداع کرده، به مقدونیه رفتم.
1۴ اّما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح، در موکب ظفر 

خود می َبَرد و رایحۀ خوش شناخت او را به وسیلۀ ما در همه 
جا می پراَکنَد. 15 زیرا برای خدا رایحۀ خوش مسیح هستیم، 
چه در میان نجات یافتگان و چه در میان هالک شوندگان. 16 اّما 
برای یکی بوی مرگ می دهیم که به مرگ رهنمون می شود؛ 
برای دیگری عطر حیاتیم که حیات به بار می آورد. و کیست 
که برای چنین کاری کفایت داشته باشد؟ 17 برخالف بسیاری 
که برای سودجویی به ارزان فروشِی کالم خدا مشغولند، ما 
در مسیح با خلوص نّیت سخن می گوییم، همچون کسانی که 

سخنگوی خدایند و در حضور او می ایستند.

 3 

 آیا بار دیگر شروع به توصیه دربارۀ خود می کنیم؟ یا 
مانند بعضی، نیاز به ارائۀ توصیه نامه به شما یا گرفتن 
توصیه نامه از شما داریم؟ ۲ شما خوْد توصیه نامۀ مایید، نامه ای 
نگاشته بر دلهای ما که همگان می توانند آن را بخوانند و بفهمند. 
۳ شما نشان داده اید که نامۀ مسیح هستید، ثمرۀ خدمت ما، و 

نگاشــته نه با مرّکب، بلکه با روح خدای زنده، و نه بر لوح 
سنگی، بلکه بر لوح دلهای گوشتین.

۴ ما چنین اطمینانی به واسطۀ مسیح در حضور خدا داریم. 

5 نه آنکه خود کفایت داشته باشیم تا چیزی را به حساب خود 

بگذاریم، بلکه کفایت ما از خداست. 6 او ما را کفایت بخشیده 
که خدمتگزاران عهد جدید باشیم - عهدی که بر کار روح 
استوار است، نه بر آنچه نوشته ای بیش نیست. زیرا ‘نوشته’ * 

می ُکشد، لیکن روْح حیات می بخشد.
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 3 :13 یا “حجابی”؛ همچنین در بقیۀ باب.
 3 :13 یا: »تمام شدن«.

 3 :16 در اصل یونانی واژۀ “کسی” نیامده است و فعل »بازگشتن« می تواند 
به “موسی” و یا به “دل” قوم اسرائیل در آیۀ 1۴ برگردد. برخی نیز این فعل 
را که در اصل مفرد است، به صورت جمع ترجمه می کنند: »اما هر گاه نزد 

خداوند بازمی گردند«.
 3 :18 یا: »منعکس می کنیم«.

جالل عهد جدید
7 حال، اگر خدمتی که به مرگ می انجامید و بر حروِف حک 

شده بر سنگ استوار بود، با جالل به ظهور رسید، به گونه ای 
که بنی اسرائیل نمی توانستند به سبب جالِل چهرۀ موسی بر 
آن چشم بدوزند، هرچند آن جالل رو به زوال بود، 8 چقدر 
بیشتر، خدمتی که به واسطۀ روح است با جالل خواهد بود. 
9 زیرا اگر خدمتی که به محکومیت می انجامید با جالل بود، 

چقدر بیشتر خدمتی که به پارساشمردگی می انجامد آکنده از 
جالل است. 1۰ زیرا آنچه زمانی پرجالل بود، اکنون در قیاس 
با این جالِل برتر، دیگر جلوه ای نــدارد. 11 و اگر آنچه زوال 
می پذیرفت با جالل همراه بود، چقدر بیشتر آنچه باقی می ماَند 

با جالل همراه است.
1۲ پس چون چنین امیدی داریم، با شــهامِت کامل سخن 

می گوییم؛ 1۳ نه مانند موسی که نقابی * بر چهرۀ خود کشید تا 
بنی اسرائیل غایت * آنچه را که رو به زوال بود، نظاره نکنند. 
1۴ اّما ذهنهای ایشان تاریک شد زیرا تا به امروز همان نقاب به 

هنگام خواندن عهد عتیق باقی است و برداشته نشده، زیرا تنها 
در مسیح زایل می شود. 15 حتی تا به امروز، هر گاه موسی را 
می خوانند، نقابی بر دل آنها برقرار می ماند؛ 16 اّما هر گاه کسی * 
نزد خداوند بازمی گردد، نقاب برداشته می شود. 17 خداوند، 
روح اســت و هر جا روِح خداوند باشد، آنجا آزادی است. 
18 و همۀ ما کــه با چهرۀ بی نقاب، جالل خداوند را، چنانکه 

در آینه ای، می نگریم، * به صورت همان تصویر، از جالل به 
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 4 :4 یا “تصویر”.

جاللی فزونتر دگرگون می شویم؛ و این از خداوند سرچشمه 
می گیرد که روح است.

گنجینه هایی در ظروف خاکی

 پس چون در نتیجۀ رحمتی که بر ما شــده اســت از 4 
چنین خدمتی برخورداریم، دلسرد نمی شــویم. ۲ بلکه 
از روشهای پنهانی و ننگین دوری جسته ایم و به فریبکاری 
توسل نمی جوییم و کالم خدا را نیز تحریف نمی کنیم، بلکه 
به عکس، با بیاِن آشکار حقیقت، می کوشیم در حضور خدا 
مورد تأیید وجدان همه باشــیم. ۳ حتی اگر انجیل ما پوشیده 
است، بر کسانی پوشیده است که در طریق هالکتند. ۴ خدای 
این عصر ذهنهای بی ایمانان را کور کرده تا نوِر انجیِل جالِل 
مسیح را که صورت * خداست، نبینند. 5 زیرا ما خود را موعظه 
نمی کنیم، بلکه عیســی مســیح را به عنوان خداوند موعظه 
می کنیم، و از خوْد تنها به خاطر عیسی، و آن هم فقط به عنوان 
خادم شما سخن می گوییم. 6 زیرا همان خدا که گفت: »نور از 
میان تاریکی بتابد،« نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت 

جالل خدا در چهرۀ مسیح، ما را منّور سازد.
7 اّما این گنجینه را در ظروفی خاکی داریم، تا آشکار باشد 

که این قدرت خارق العاده از خداست نه از ما. 8 ما از هر سو 
در فشاریم، اّما ُخرد نشده ایم؛ متحّیریم، اّما نومید نیستیم؛ 9 آزار 
می بینیم، اّما وانهاده نشده ایم؛ بر زمین افکنده شده ایم، اّما از 
پا درنیامده ایم. 1۰ همواره مرگ عیسی را در بدن خود حمل 
می کنیم تا حیات عیســی نیز در بدن ما ظاهر شود. 11 زیرا ما 
که زنده ایم، همواره به خاطر عیسی به مرگ سپرده می شویم 
تا حیات او در بدن فانی ما آشــکار گردد. 1۲ پس مرگ در ما 

عمل می کند، اّما حیات در شما.
1۳ در کتب مقّدس آمده که »ایمان آوردم، پس سخن گفتم.« با 

همین روِح ایمان، ما نیز ایمان داریم و سخن می گوییم. 1۴ زیرا 
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می دانیم او که عیسای خداوند را از مردگان برخیزانید، ما را 
نیز با عیســی برخیزانیده، با شما به حضور او خواهد آورد. 
15 اینها همه به خاطر شماســت، تا فیضی که شامل حال عدۀ 

بیشتر و بیشتری می شود، سبب شــکرگزاری هر چه بیشتر 
برای جالل خدا گردد.

16 پس دلسرد نمی شویم. هرچند انساِن ظاهری ما فرسوده 

می شود، انسان باطنی روز به روز تازه تر می گردد. 17 زیرا رنجهای 
جزئی و گذرای ما جاللی ابدی برایمان به ارمغان می آورد که 
با آن رنجها قیاس پذیر نیست. 18 پس نه بر آنچه دیدنی است، 
بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم می دوزیم، زیرا دیدنیها گذرا، 

اّما نادیدنیها جاودانی است.

مسکن آسمانی ما

 5 

 اینک می دانیم هر گاه این خیمۀ زمینی که در آن سکونت 
داریم فرو ریزد، عمارتی از خدا داریم، خانه ای ناساخته 
به دست و جاودانه در آسمان. ۲ و براستی که در این خیمه آه 
می کشیم، زیرا مشتاق آنیم که مسکن آسمانی خود را در بر 
کنیم، ۳ چرا که با در بر کردنش، عریان یافت نخواهیم شد. ۴ زیرا 
تا زمانی که در این خیمه هستیم با گرانباری آه می کشیم، چون 
نمی خواهیم جامه از تن به در کنیم، بلکه جامه ای دیگر به تن 
کنیم، تا فانی غرِق حیات شود. 5 و خداست که ما را برای این 
مقصود آماده کرده و روح را همچون بیعانه به ما داده است.

6 پس همواره دلگرمیم، هرچند می دانیم تا زمانی که در این 

بدن منزل داریم، از خداوند غریبیــم، 7 زیرا با ایمان زندگی 
می کنیم، نه با دیدار. 8 آری، ما چنین دلگرمیم و ترجیح می دهیم 
از بدن غربت جسته، نزد خداوند منزل گیریم. 9 پس خواه در 
بدن منزل داشته باشــیم و خواه در غربت از آن به سر بریم، 
این را هدف قرار داده ایم که او را خشنود سازیم. 1۰ زیرا همۀ 
ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم، تا هر کس 
بنا بر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود 

کرده است، سزا یابد.
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 5 :16 یا: “معیارهای این دنیا”.
 5 .17یا: »اگر کسی در مسیح باشد، این خلقتی تازه است«.

 5 :19 یا: »خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی می داد«.
 5 :21 یا: »قربانی گناه ساخت«.

خدمت آشتی
11 پس چون معنی ترس خداوند را می دانیم، می کوشــیم 

مردمان را ُمجاب کنیم. آنچه هســتیم بر خدا آشکار است و 
امیدوارم بر وجدان شما نیز آشکار باشد. 1۲ نمی خواهیم باز 
شروع به توصیه دربارۀ خود کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به 
شما بدهیم که به ما فخر کنید، تا بتوانید پاسخ کسانی را بدهید 
که به ظاهر فخر می کنند، نه به آنچه در قلب است. 1۳ اگر عقل 
از کف داده ایم، به خاطر خداست؛ و اگر عقل سلیم داریم، به 
خاطر شماست. 1۴ زیرا محبت مسیح بر ما حکمفرماست، چون 
یقین داریم که یک تن به خاطر همه مرد، پس همه مردند. 15 و 
به خاطر همه مرد تا زندگان دیگر نه برای خود، بلکه برای آن 

کس زیست کنند که به خاطرشان مرد و برخاست.
16 بنابراین، از این پس دربارۀ هیچ کس با معیارهای بشری * 

قضاوت نمی کنیم، و هرچند پیشــتر دربارۀ مسیح این گونه 
قضاوت می کردیم، اکنون دیگر چنین نیست. 17 پس اگر کسی 
در مسیح باشد، خلقتی تازه است. * چیزهای کهنه درگذشت؛ 
هان، همه چیز تازه شده است! 18 اینها همه از خداست که به 
واسطۀ مســیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به 
ما سپرده اســت. 19 به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با 
خود آشتی می داد * و گناهان مردم را به حسابشان نمی گذاشت، 
و پیام آشتی را به ما ســپرد. ۲۰ پس سفیران مسیح هستیم، به 
گونه ای که خدا از زبان ما شــما را به آشتی می خواَند. ما از 
جانب مسیح از شما اســتدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید. 
۲1 او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، * تا 

ما در وی پارسایِی خدا شویم.
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 6 :15 “بِلیعال” یکی از نامهای شیطان است.
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 در مقام همکاران خدا، از شما استدعا داریم که فیض 
خدا را بیهوده نیافته باشید. ۲ زیرا خدا می گوید:

»در زمان لطف خود، تو را اجابت کردم
و در روز نجات، یاری ات دادم.«

هان، اکنون زمان لطف خداست؛ هان، امروز روز نجات است.

مشّقات پولس
۳ ما در هیچ چیز سبب لغزش کسی نمی شویم، تا خدمتمان 

مالمت کرده نشود، ۴ بلکه در هر چیز شایستگی خود را نشان 
می دهیم، آن گونه که از خادمان خدا انتظار می رود: با بردبارِی 
بسیار در زحمات، در سختیها، در تنگناها، 5 در تازیانه ها، در 
زندانها، در هجوم خشمگین مردم، در کار سخت، در بی خوابی، 
و در گرســنگی؛ 6 با پاکی، با معرفت، با صبر، با مهربانی، با 
روح القدس، با محبت بی ریا، 7 با راستگویی، با قدرت خدا، با 
اسلحۀ پارسایی به دست راست و چپ؛ 8 در عّزت و ذّلت، و 
بدنامی و نیکنامی. گویی گمراه کننده، اّما حقیقت را می گوییم؛ 
9 گویی گمنام، اّما شــناخته شده ایم؛ گویی در حال مرگ، اّما 

هنوز زنده ایم؛ گویی دستخوش مجازات، اّما از پا درنیامده ایم؛ 
1۰ گویی غمگین، اّما همواره شادمانیم؛ گویی فقیر، اّما بسیاری 

را دولتمند می سازیم؛ گویی بی چیز، اّما صاحب همه چیزیم.
11 ای قرنتیان، ما بی پرده با شما سخن گفتیم و دل خود را 

بر شما گشودیم. 1۲ ما محبت خود را از شما دریغ نمی داریم. 
شمایید که ِمهر خود را از ما دریغ می کنید. 1۳ با شما همچون 
فرزندانم سخن می گویم؛ شما نیز دل خود را بر ما بگشایید.

پرهیز از هم یوغ شدن با بی ایمانان
1۴ زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید، زیرا پارســایی و 

شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟ 
15 مسیح و بِلیعال * را چه توافقی است و مؤمن و بی ایمان را 
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چه شباهتی؟ 16 و معبد خدا و بتها را چه سازگاری است؟ زیرا 
ما معبد خدای زنده ایم. چنانکه خدا می گوید:

»بین آنها سکونت خواهم گزید
و در میانشان راه خواهم رفت،

و من خدای ایشان خواهم بود
و آنان قوم من خواهند بود.«

پس، خداوند می گوید:  17  
»از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید.

هیچ چیز نجس را لمس مکنید
و من شما را خواهم پذیرفت.«

»من شما را پدر خواهم بود  18  
و شما مرا پسران و دختران خواهید بود،

خداونِد قادر مطلق می گوید.«

 7 

 پس ای عزیزان، حال که این وعده ها از آِن ما است، 
بیایید خود را از هر ناپاکِی جسم و روح بزداییم و با 

ترس از خدا، تقدس را به کمال رسانیم.

شادمانی پولس
۲ مــا را در دل خود جای دهید. در حق کســی بدی روا 

نداشته ایم، کسی را فاســد نساخته ایم و از کسی بهره جویی 
نکرده ایم. ۳ این را نمی گویم تا محکومتان کنم. پیشتر به شما 
گفتم که چنان در دل ما جای دارید که آماده ایم با شما بمیریم و 
با شما زیست کنیم. ۴ من می توانم بی پرده با شما سخن بگویم، 
و به شما بسی فخر می کنم. بسیار دلگرم شده ام، و به رغم همۀ 

سختیها، شادی مرا حد و مرزی نیست.
5 زیرا هنگامی که به مقدونیه رســیدیم، این تِن ما آسایش 

نیافت، بلکه از هر سو در زحمت بودیم - در برون جدالها 
داشتیم، و در درون ترسها. 6 اّما خدایی که افسردگان را دلگرمی 
می بخشد، با آمدن تیتوس ما را دلگرم ساخت. 7 و ما نه تنها 
از آمدن او، بلکه به واسطۀ آن دلگرمی که از شما یافته بود، 
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دلگرم شدیم. او از اشتیاق شما به دیدار من، و اندوه عمیقتان، 
و غیرتی که نســبت به من دارید، خبر آورد، که این بیش از 

پیش مرا شادمان ساخت.
8 زیرا هرچند با نامۀ خود اندوهگینتان ساختم، از کردۀ خود 

پشیمان نیســتم. زیرا با آنکه تا حدی پشیمان بودم - چون 
می بینم نامه ام هرچند کوتاه زمانی، شما را اندوهگین ساخت - 
9 اّما اکنون شادمانم، نه از آن رو که اندوهگین شدید، بلکه چون 

اندوهتان به توبه انجامید. زیرا اندوه شما برای خدا بود، تا هیچ 
زیانی از ما به شما نرسد. 1۰ چون اندوهی که برای خدا باشد، 
موجب توبه می شود، که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد. 
اّما اندوهی که برای دنیاســت، مرگ به بار می آورد. 11 ببینید 
اندوهی که برای خدا بود چه ثمراتی در شــما پدید آورده 
است: چه شور و شوقی، چه اشتیاقی به اثبات بی گناهیتان، چه 
نارضایی و احساس خطری، چه دلتنگی، غیرت و مجازاتی. 
شما از هر حیث ثابت کردید که در آن قضیه بی تقصیر بوده اید. 
1۲ پس نامۀ من به شما به خاطر آن کس که بدی کرده و یا آن 

که به او بدی شده نبوده است، بلکه بدین منظور بوده که در 
حضور خدا ارادت شما به ما، بر خودتان آشکار شود. 1۳ اینها 

همه موجب دلگرمی ما شده است.
افزون بر دلگرمی خوِد ما، دیدن شادی تیتوس نیز موجب 
شادی هر چه بیشتر ما شد، زیرا همگی شما جان او را تازه 
ســاخته بودید. 1۴ من نزد او به شــما فخر کردم و شما مرا 
سرافکنده نساختید، بلکه همان گونه که هرآنچه به شما گفتیم 
درست بود، ثابت شد که فخر ما نزد تیتوس نیز به جا بوده است. 
15 هر بار که او اطاعت همگی شما را به یاد می آَوَرد و این را 

که چگونه با ترس و لرز او را پذیرفتید، دلبستگی اش به شما 
بیشتر می شود. 16 شادمانم که در هر چیز به شما اطمینان دارم.

گردآوری هدایا

 8 

 اکنون ای برادران، می خواهیم شما را از فیضی که خدا 
به کلیســاهای مقدونیه عطا کرده اســت، آگاه سازیم. 
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۲ زیرا در همان حال که ایشان به سبب زحماتی توانفرسا، در 

بوتۀ آزمایش قرار داشتند، از شــادی بی حد و فقر بسیارشان، 
سخاوتی بیکران جاری گشت. ۳ چرا که در حد توان خویش 
- و من شاهدم که حتی بیش از آن - خود پیشــقدم شده، ۴ با 
اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در این خدمِت به مقدسین 
سهیم باشند. 5 ایشان حتی بسیار بیش از انتظار ما عمل کردند، 
زیرا نخست خویشتن را به خداوند تقدیم داشتند، و سپس به 
ما نیز، بر طبق ارادۀ خدا. 6 به همین جهت، از تیتوس خواستیم 
همان گونه که خود پیشــتر قدمهای آغازین را در تدارک این 
عمل سخاوتمندانۀ شما برداشته بود، اکنون نیز آن را به کمال 
رساند. 7 پس چنانکه در همه چیز ممتازید - در ایمان، در بیان، 
در معرفت، در شور و حرارت بسیار، و در محبتتان به ما - پس 

در این فیِض بخشندگی نیز گوی سبقت را بربایید.
8 این را به شــما حکم نمی کنم، بلکه می خواهم خلوص 

محبتتان را در قیاس با شور و حرارت دیگران بیازمایم. 9 زیرا 
از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هرچند دولتمند 
 بود، به خاطر شما فقیر شــد تا شما در نتیجۀ فقر او دولتمند 

شوید.
 پــس نظر خود را در این باره بیان می کنم، زیرا به ســود  1۰

شماست: سال گذشته، شما نه تنها در انجام این کار خیر، بلکه 
 پس اکنون کار  در ابراز اشتیاق به انجام آن نیز پیشقدم بودید. 11
خود را به کمال رسانید، تا اشتیاقتان به این کار، انجام کامل آن 
 زیرا اگر  را نیز، به فراخور توان مالی تان، در پی داشته باشد. 1۲
اشتیاق باشد، هدیۀ شخص مقبول می افتد، البته بر حسب آنچه 

کسی دارد، نه آنچه ندارد.
1۳ زیرا خواست ما این نیست که دیگران در رفاه باشند و شما 

 تا غنای شما در  در فشار، بلکه خواهان برقراری مساواتیم، 1۴
حال حاضر، کمبود آنان را برطرف کند، و روزی نیز غنای آنها 
کمبود شما را برطرف خواهد کرد. بدین سان مساوات برقرار 
 چنانکه نوشته شده است: »آن که زیاد برگرفته  خواهد شد، 15

بود، اضافه نداشت، و آن که کم برگرفته بود، کم نداشت.«
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گسیل داشتن تیتوس به ُقِرنُتس
 خدا را شــکر می کنم که در دل تیتوس نیز نهاده است  16

 زیرا او نه تنها  که همچون من خالصانه به فکر شما باشد. 17
تقاضای ما را پذیرفت، بلکه خود با اشتیاِق بسیار، برای آمدن 
 و ما همراه او برادری را می فرستیم  نزد شما پیشقدم شد. 18
که همۀ کلیساها او را به خاطر خدمتش به انجیل می ستایند. 
 به عالوه، او از سوی کلیساها انتخاب شده تا در انجام این  19

کار خیر که برای جالل خدا و نشــان دادن خیرخواهیمان 
 ما بسیار  خدمت آن را بر عهده گرفته ایم، همسفر ما باشد. ۲۰
مراقبیم که خدمت ما در گردآوری این هدیۀ ســخاوتمندانه 
 زیرا می کوشیم نه تنها در نظر  مورد انتقاد کسی قرار نگیرد. ۲1
خداوند، بلکه در نظر مردم نیز آنچه شایسته است انجام دهیم.

 همراه این افراد، برادر خود را نیز می فرســتیم که بارها  ۲۲

اشتیاقش از راههای گوناگون بر ما ثابت شده، و اکنون اشتیاق 
او به خاطر اطمینان بسیارش به شما حتی افزونتر نیز گردیده 
 دربارۀ تیتوس باید بگویم که در خدمت به شــما  اســت. ۲۳
شریک و همکار من است؛ و دربارۀ برادرانمان نیز باید بگویم 
 پس محبت خود  که فرستادگان کلیساها و جالل مسیح اند. ۲۴
را در عمل به آنها ثابت کنید و نشان دهید که فخر ما به شما 

بی اساس نیست، تا همۀ کلیساها ببینند.
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 نیازی نیســت دربارۀ این خدمِت به مقدسین به شما 
بنویســم، ۲ زیرا از اشتیاقتان به یاری رساندن آگاهم و 
در این خصوص نزد ایمانداران مقدونیه به شــما بالیده ام. 
بدیشان گفته ام که شما در ایالت َاخائیه از سال گذشته برای 
دادِن هدیه آماده بوده اید. این شور و حرارت شما بیشتِر آنان 
را نیز به عمل برانگیخته است. ۳ اّما این برادران را می فرستم 
تا فخر ما به شما در این خصوص اشتباه از کار درنیاید، بلکه 
تا همان گونه که به ایشان گفته ام، آمادگی الزم را داشته باشید. 
۴ زیرا اگر کسی از ایمانداراِن مقدونیه همراهم بیاید و دریابد که 

آماده نیستید، ما - و چقدر بیشتر خودتان - از اطمینانی که به 
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شما داشته ایم، سرافکنده خواهیم شد. 5 پس ضروری دانستم 
از برادران بخواهم که پیشاپیش به دیدارتان بیایند و تدارک 
هدیۀ سخاوتمندانه ای را که وعده داده بودید، به اتمام رسانند. 
آنگاه این هدیه، هدیه ای خواهد بود که نه با تنگ چشمی، بلکه 

با گشاده دستی داده شده است.

تشویق به سخاوت در هدیه دادن
6 به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد 

دروید، و هر که فراوان بکارد، فراوان هم بر خواهد داشت. 
7 هر کس همان قدر بدهد که در دل قصد کرده اســت، نه با 

اکراه و اجبار، زیرا خدا بخشندۀ شادمان را دوست می دارد. 
8 و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد 

تا در همه چیز همواره همۀ نیازهایتان برآورده شود و برای 
انجام هر کاِر نیکو، به فراوانی داشته باشید. 9 چنانکه نوشته شده:

»با گشاده دستی به نیازمندان بخشیده،
نیکوکاری اش جاودانه پاینده است.«

 و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم  1۰

می سازد، بذرتان را مهیا ســاخته، فزونی خواهد بخشید و 
 آنگاه  محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ســاخت. 11
از هر حیث دولتمند خواهید شــد تا بتوانید در هر فرصتی 
سخاوتمند باشید، و این سخاوت شما به واسطۀ ما به سپاس 

خدا خواهد انجامید.
 انجام این خدمت، نه تنها نیازهای مقدسین را برآورده  1۲

می ســازد، بلکه به صورت سپاســگزاریهای بسیار حتی به 
 به خاطر ُمهر تأیید این خدمت  سوی خدا َسرریز می شود. 1۳
بر زندگی شما، مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف شما 
به انجیل مسیح همراه است تمجید خواهند کرد، و نیز برای 
 آنان  سخاوتی که در کمک به آنها و به همه نشان می دهید. 1۴
به خاطر فیض عظیم خدا که بر شماست، با عالقه و اشتیاق 
بسیار برای شما دعا خواهند کرد. 15 سپاس بر خدا برای عطای 

وصف ناپذیرش!
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 10 :2 یا “بشری”.
 10 :3 یا: »هرچند بشریم«.

 10 :3 یا “بشری”؛ همچنین در آیۀ ۴.
 10 :7 یا: »به آنچه در برابر چشمتان است، توجه کنید«.

دفاع پولس از خدمتش

 من، پولس، که در حضور شما ‘زبونم’ اّما به دور از 10 
شما ‘جسور’، با حلم و نرمش مسیح از شما استدعا 
دارم ۲ و التماس می کنم که به هنگام آمدنم نزد شــما ناگزیر 
* زندگی 

نباشم با کسانی که می پندارند ما با میزانهای این دنیا 
می کنیم، با جسارت بســیار عمل کنم. ۳ زیرا هرچند در این 
* نمی جنگیم. ۴ چرا 

* اّما به روش دنیوی 
دنیا به ســر می بریم، 

که اسلحۀ جنگ ما دنیوی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به 
انهدام دژهاست. 5 ما استداللها و هر ادعای تکّبرآمیز را که در 
برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می کنیم و هر اندیشه ای 
 و در حاِل آماده باش  را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم. 6
هستیم، تا وقتی اطاعت خوِد شما کامل شود، هر نااطاعتی را 

به مجازات رسانیم.
* اگر کسی اطمینان دارد از 

7 شما تنها به ظواهر می نگرید. 

آِن مسیح اســت، باید در نظر داشته باشد که ما نیز به همان 
اندازه از آِن مسیحیم. 8 زیرا سرافکنده نخواهم شد حتی اگر 
اندکی بیش از اندازه به اقتداری فخر کنم که خداوند نه برای 
ویرانی بلکه برای بنای شما به ما داده است. 9 نمی خواهم به 
 زیرا  نظر آید که می کوشم با نامه های خود شما را بترسانم، 1۰
بعضی می گویند: »نامه های او وزین و قوی است، اّما حضورش 
 آنان که چنین می گویند باید  ضعیف و بیانش رّقت انگیز.« 11
بدانند که هرآنچه در غیاب خود در نامه هامان می گوییم، همان 

را به هنگام حضور، به عمل خواهیم آورد.
 ما جرأت نمی کنیم خود را از زمرۀ کســانی بشماریم یا  1۲

با کسانی قیاس کنیم که خودستایند. چه نابخردانه است که 
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آنان دربارۀ خویشتن با میزانهای خودشان قضاوت می کنند و 
خود را با خود می سنجند. 1۳ ولی ما نه بیش از حِد مجاز، بلکه 
در حدودی فخر می کنیم که خدا برایمان معین کرده است، 
 ما از حدود خود پا  حدودی که شما را نیز در بر می گیرد. 1۴
فراتر نگذاشته ایم، چنانکه گویی هرگز نزد شما نیامده باشیم. 
زیرا نخستین کسانی بودیم که انجیل مسیح را به شما رساندیم. 
 ما به آنچه دیگران انجام داده اند فخر نکرده، از حدود خود  15

تجاوز نمی کنیم. امید ما این است که هر چه ایمان شما بیشتر 
رشد می کند، دامنۀ فعالیت ما در میان شما نیز گسترده تر شود، 
 تا بتوانیم انجیل را در ســرزمینهایی فراسوی شما بشارت  16

دهیم. زیرا نمی خواهیم به کاری فخر کنیم که پیشتر، و آن هم 
 پس »هر که فخر  در قلمرو شخصی دیگر انجام شده است. 17
می کند، به خداوند فخر کند.« 18 زیرا نه آن که خودستایی کند 

پذیرفته می شود، بلکه آن که خدا او را بستاید.

پولس و رسوالن دروغین

 11 

 امیدوارم اندک حماقتی را در من تحمل کنید، و چنین 
نیز کرده اید! ۲ من غیرتی خدایی نسبت به شما دارم، 
زیرا شما را به یک شوهر، یعنی مسیح، نامزد ساختم، تا همچون 
باکره ای پاکدامن به او تقدیمتان کنم. ۳ اّما بیم دارم همان گونه 
که حوا فریب حیلۀ مار را خورد، فکر شما نیز از سرسپردگی 
صادقانه و خالصی که به مســیح دارید، منحرف شود. ۴ زیرا 
اگر کسی نزدتان بیاید و شما را به عیسای دیگری جز آن که 
ما به شما موعظه کردیم، موعظه کند، یا اگر روحی متفاوت 
با آن روح کــه دریافت کردید یا انجیلی غیر از آن انجیل که 
شنیدید به شما عرضه کند، به آسانی تحملش می کنید. 5 اّما 
گمان نمی کنم من از آن ‘بزرْگ رسوالن’ چیزی کم داشته باشم. 
6 شاید سخنوری ماهر نباشم، اّما در معرفت چیزی کم ندارم؛ 

این را به کمال و از هر حیث به شما ثابت کرده ایم.
7 آیا گناه کردم که با بشــارِت رایگاِن انجیِل خدا به شما، 

خود را پست ساختم تا شما سرافراز شوید؟ 8 من با پذیرفتن 
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کمک مالی، کلیساهای دیگر را غارت کردم تا بتوانم شما را 
خدمت کنم. 9 و در مدت اقامتم بین شما، هر گاه به چیزی نیاز 
داشتم، باری بر دوش کسی ننهادم، زیرا برادرانی که از مقدونیه 
آمدند احتیاجات مــرا برآوردند. و من به هیچ روی باری بر 
 به آن راستی  دوشتان نبوده ام و از این پس نیز نخواهم بود. 1۰
مسیح که در من است قسم، که هیچ کس در نواحی َاخائیه این 
 آیا از آن رو چنین می گویم  فخِر مرا از من نخواهد گرفت. 11
 و این  که دوستتان ندارم؟ خدا می داند که دوستتان دارم! 1۲
َروّیۀ خود را ادامه خواهم داد تا فرصت را از فرصت طلبان 
بازستانم، از آنان که در صددند تا خود را در آنچه بدان فخر 

می کنند با ما برابر سازند.
1۳ زیرا چنین کسان، رسوالن دروغین و کارگزارانی فریبکارند 

که خود را در سیمای رسوالن مسیح ظاهر می سازند. 1۴ و این 
عجیب نیست، زیرا شــیطان نیز خود را به شکل فرشتۀ نور 
 پس تعجبی ندارد که خادمانش نیز خود را به  درمی آورد؛ 15
خادمان طریق پارسایی همانند سازند. سرانجاِم اینان فراخور 

کارهایشان خواهد بود.

فخر پولس به رنجهای خود
 باز می گویم: کســی مرا بی فهم نپنــدارد. اّما اگر چنین  16

می کنید، دست کم مرا چون شخصی بی فهم بپذیرید، تا بتوانم 
 وقتی این چنین با اطمینان از فخر خود  اندکی فخر کنــم. 17
می گویم، نه از جانب خداوند، بلکه از َسِر بی فهمی است. 18 از 
آنجا که بســیاری به طریق دنیایی فخر می کنند، من نیز فخر 
 زیرا شما بی فهمان را شادمانه تحمل می کنید،  خواهم کرد. 19
چرا که خود البته بس فهیم هستید! ۲۰ حقیقت این است که شما 
حتی کسانی را که شما را بندۀ خود می سازند، یا از شما بهره 
می کشند، یا شما را مورد سوءاستفاده قرار می دهند، یا بر شما 
ریاست می کنند، یا به صورتتان سیلی می زنند، به خوبی تحمل 
 با کمال شرمندگی باید اقرار کنم که ما ضعیفتر از  می کنید. ۲1

آن بوده ایم که قادر به چنین کارهایی باشیم!
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اگر کسی به خود اجازه می دهد به چیزی فخر کند - باز 
هم همچون بی فهمان سخن می گویم - من نیز به خود اجازه 
 آیا عبرانی اند؟ من نیز هســتم! آیا  می دهم به آن فخر کنم. ۲۲
اسرائیلی اند؟ من نیز هســتم! آیا از نسل ابراهیم اند؟ من نیز 
 آیا خادم مسیح اند؟ چون دیوانگان سخن می گویم  هستم! ۲۳
- من بیشتر هستم! از همه سخت تر کار کرده ام، به دفعاِت 
بیشتر به زندان افتاده ام، بیش از همه تازیانه خورده ام، بارها 
 پنج بار از یهودیان،  و بارها با خطر مرگ روبه رو شــده ام. ۲۴
 سه بار چوبم زدند، یک بار  سی و نه ضربه شالق خوردم. ۲5
سنگسار شدم، سه بار کشتی سفرم غرق شد، یک شبانه روز 
 همواره در سفر بوده ام و خطر از  را در دریا ســپری کردم. ۲6
هر سو تهدیدم کرده اســت: خطِر گذر از رودخانه ها، خطِر 
راهزنان؛ خطر از ســوی قوم خود، خطر از سوی اجنبیان؛ 
خطر در شهر، خطر در بیابان، خطر در دریا؛ خطر از سوی 
 سخت کار کرده و محنت کشیده ام، بارها  برادران دروغین. ۲7
بی خوابی بر خود هموار کرده ام؛ گرسنگی و تشنگی را تحمل 
کرده ام، بارها بی غذا مانده ام و سرما و عریانی به خود دیده ام. 
 افزون بر همۀ اینها، باِر نگرانی برای همۀ کلیساهاست که  ۲8

 کیست که ضعیف شود  هر روزه بر دوشم سنگینی می کند. ۲9
و من ضعیف نشوم؟ کیست که بلغزد و من نسوزم؟

 اگر می باید فخر کنم، به چیزهایی فخر خواهم کرد که  ۳۰

ضعف مرا نشان می دهد. ۳1 خدا، پدر خداونْد عیسی، که او را 
 در دمشق،  جاودانه سپاس باد، می داند که دروغ نمی گویم. ۳۲
حاکِم منصوِب شاْه حاِرث، نگهبانانی بر شهِر دمشقیان گماشت 
 اّما مرا در زنبیلی، از پنجره ای که بر حصار  تا گرفتارم کنند. ۳۳

شهر بود، پایین فرستادند و این گونه از چنگش گریختم.

رؤیاهای پولس و خار جسم او

 12 

 می باید که فخر کنم؛ هرچند سودی از آن حاصل 
نمی شــود، ادامه می دهم و به رؤیاها و مکاشفات 
خداوند می پردازم. ۲ شخصی را که در مسیح است، می شناسم 
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که چهارده ساِل پیش به آسمان سّوم ربوده شد. نمی دانم با 
بدن به آسمان رفت یا بیرون از بدن، خدا می داند. ۳ و می دانم 
که به فردوْس باال برده شــد - با بدن یا بیرون از بدن، خدا 
می داند - ۴ و چیزهای وصف ناشدنی شنید، که سخن گفتن از 
آنها بر انسان جایز نیست. 5 من به چنین شخصی فخر می کنم. 
اّما دربارۀ خود، جز به ضعفهایم فخر نخواهم کرد. 6 حتی اگر 
بخواهم فخر کنم، بی فهم نخواهم بود، زیرا حقیقت را بیان 
می کنم. اّما از این کار می پرهیزم تا کسی مرا چیزی بیش از 

آن مپندارد که در من می بیند و از من می شنود.
7 اّما برای اینکه عظمت بی اندازۀ این مکاشــفات مغرورم 

نسازد، خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، 
تا آزارم دهد و مرا از غرور بازدارد. 8 سه بار از خداوند تمنا 
کردم آن را از من برگیرد، 9 اّما مرا گفت: »فیض من تو را کافی 
اســت، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد.« پس با 
شادِی هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت 
 از همین رو، در ضعفها، دشنامها،  مسیح بر من ساکن شود. 1۰
سختیها، آزارها و مشــکالت، به خاطر مسیح شادمانم، زیرا 

وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم.

نگرانی پولس برای قرنتیان
 همچون بی فهمان رفتار کرده ام! شــما ناگزیرم کردید.  11

می بایست مورد ستایشتان باشم، چرا که هرچند هیچم، اّما از 
 نشانه های رسالت، در  آن ‘بزرْگ رسوالن’ چیزی کم ندارم. 1۲
نهایِت بردباری در میان شما به ظهور رسید، با آیات و عجایب 
 در قیاس با سایر کلیساها، چه اجحافی در حق  و معجزات. 1۳
شما شد، جز اینکه هرگز باری بر دوشتان نبوده ام؟ برای این 

بدی که در حق شما کردم، مرا ببخشید!
 اکنون آماده ام برای بار ســّوم به دیدارتان بیایم، و باری  1۴

بر دوشتان نخواهم بود. زیرا نه اموال شما، بلکه خود شما را 
می خواهم. چرا که فرزندان نیستند که باید برای والدین خود 
 پس  بیندوزند، بلکه والدین برای فرزندان خود می اندوزند. 15
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من با شادی بسیار هر چه دارم در راه جانهای شما خرج خواهم 
کرد و حتی جان خود را نیز دریغ نخواهم داشت. اگر من شما 
را بیشتر دوست می دارم، آیا شما باید مرا کمتر دوست بدارید؟

 اّما حتی اگر بپذیرید که خود بر دوش شما باری نبوده ام،  16

البد می گویید چون شخصی مّکار هستم، باید به نحوی از شما 
بهره برداری کرده باشم. 17 آیا به واسطۀ آنان که نزدتان فرستادم 
از شما سوءاستفاده کردم؟ 18 من تیتوس را بر آن داشتم که نزد 
شما بیاید و برادرمان را نیز همراهش فرستادم. آیا تیتوس از 
شما سوءاستفاده کرد؟ آیا ما نیز به همین شیوه رفتار نکردیم 

و همین َروّیه را در پیش نگرفتیم؟
 آیا تا اینجا بر این تصور بوده اید که می کوشیم در برابر  19

شما از خود دفاع کنیم؟ ما در حضور خدا و همچون کسانی 
سخن می گوییم که در مسیح اند، و هرآنچه می کنیم، ای عزیزان، 
 زیرا بیم آن دارم که نزدتان بیایم و شما  برای بنای شماست. ۲۰
را آن گونه که انتظار دارم، نبینم، و شما نیز مرا چنانکه انتظار 
دارید، نبینید. بیم آن دارم که در میان شما جدال، حسد، خشم، 
 و نیز بیم  خودخواهی، افترا، غیبت، غرور و بی نظمی ببینم. ۲1
آن دارم که چون نزد شما آیم، خدا بار دیگر مرا در حضور شما 
فروتن سازد و من به خاطر برخی که در گذشته گناه کرده و از 
ناپاکی، بی عفتی و عیاشی خود توبه نکرده اند، اندوهگین شوم.

آخرین هشدارها

 13 

 این سّومین بار اســت که به دیدارتان می آیم. »به 
گواهِی دو یا سه شــاهد، هر سخنی ثابت خواهد 
شد.« ۲ من در دیدار دّوم خود، کسانی را که در گذشته مرتکب 
گناه شده بودند، و نیز هر کس دیگر را هشدار دادم و اکنون 
نیز در غیاب خود باز هشدار می دهم که وقتی نزدتان بیایم، 
بر کسی آسان نخواهم گرفت. ۳ زیرا شما حّجت می خواهید 
بر اینکه مسیح در من سخن می گوید. او در قبال شما ضعیف 
نیست، بلکه در میان شما تواناست. ۴ زیرا هرچند در ضعف 
بر صلیب شد، اّما به قدرت خدا زیست می کند. به همین سان، 
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 13 :11 واژۀ یونانی که در اینجا »شاد باشید« ترجمه شده، برای خداحافظی 
نیز به کار می رفت.

 13 :11 یا: »در جهت احیا و تجدید قوای خود بکوشید«.
 13 :11 یا: »یکدیگر را تشویق کنید«.

 13 :14 اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم “مصاحبت” و “مشارکت” نیز هست.
 13 :14 یا: “در روح القدس”.

ما نیــز در او ضعیفیم، اّما با او در قبال شــما به قدرت خدا 
زیست خواهیم کرد.

5 خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. خود را 

َمَحک بزنید. آیا درنمی یابید که عیسی مسیح در شماست؟ مگر 
آنکه در این آزمایش مردود بشوید! 6 و امیدوارم پی ببرید که ما 
مردود نشده ایم. 7 دعای ما به درگاه خدا این است که مرتکب 
خطایی نشوید؛ نه تا معلوم شود که ما از آزمایش سرافراز بیرون 
آمده ایم، بلکه تا شما آنچه را که درســت است، انجام دهید، 
حتی اگر به نظر آید که ما مردود شده ایم. 8 زیرا نمی توانیم هیچ 
عملی برخالف حقیقت انجام دهیم، بلکــه هرآنچه می کنیم 
برای حقیقت است. 9 زیرا هر گاه ما ضعیف باشیم و شما قوی، 
موجب شــادیمان خواهد بود، و دعای ما این است که شما 
 به همین خاطر، در غیابم این مطالب را به شما  احیا شــوید. 1۰
می نویسم تا وقتی نزدتان آمدم، مجبور نباشم از اقتدار خود با 
شدِت عمل اســتفاده کنم، اقتداری که خداوند نه برای ویران 

کردن، بلکه برای بنا به من داده است.

خاتمه
* پند 

* احیا شوید؛ 
 در خاتمه، ای برادران، شاد باشــید؛  11

* همرأی باشــید؛ و در صلح و صفا زندگی کنید، که 
گیرید؛ 

خدای محبت و صلح و صفا با شما خواهد بود.
1۲ یکدیگر را به بوسه ای مقّدس سالم گویید. 1۳ همۀ مقدسین، 

شما را سالم می فرستند.
 *

 فیض خداونْد عیســی مســیح، محبت خدا و رفاقِت  1۴

* با همۀ شما باد. 
روح القدس 
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معرفی نامۀ پولس رسول به َغالطیان
با انتشار پیام انجیل و استقبال مردم از آن، بر شمار مسیحیان 
غیریهودی افزوده می شد و آنان در جوار مسیحیان یهودی نژاد 
قرار می گرفتند. این همزیستی سؤالی مهم برمی انگیخت: آیا 
شخص برای آنکه واقعًا مســیحی باشد و همچون مسیحی 
واقعی زندگی کند، باید شریعت موسی را اجرا کند؟ در این 
نامه، پولس به بررسی این سؤال می پردازد و به آن پاسخ منفی 
می دهد. او تأکید می کند که ایمان، یگانه بنیاد زندگی مسیحی 
است و تنها از طریق ایمان می توان مقبول خدا گشت و در 

پیشگاه او پارسا شمرده شد.
اّما بعضی معّلمان دروغین به کلیساهای َغالطیه )یکی از 
ایالتهای امپراتوری روم در آســیای صغیر( آمده بودند که با 
این نظر پولس مخالفت می کردند و اعالم می داشتند که برای 
مقبول خدا بودن و زندگی در حضور او باید شریعت موسی 

را به جا آورد.
هدف اصلی از نگارش این نامه، تشویق مؤمنان به بازگشت 
به ایمان صحیح و اصالح اشــخاصی است که در نتیجۀ این 
تعلیم نادرست، به بیراهه کشیده شده بودند. پولس نامه را با 
دفاع از رســالت خود آغاز می کند. او با جدّیت بر این نکته 
تأکید می ورزد که رسالت او منشاء الهی دارد و هیچ مرجع 
انسانی او را بر این خدمت نگمارده است. پولس اظهار می دارد 
که مأموریت او به طور خاص، خدمت به غیریهودیان است. 
سپس به دفاع از این اعتقاد می پردازد که انسان تنها از طریق 
ایمان نزد خدا پارسا شمرده می شــود. او در بابهای پایانی 
بیان می کند که چگونه رفتار و منش مسیحی محصول عمل 
روح القدس در درون شخص و نتیجۀ محبتی است که از ایمان 

به مسیح ناشی می شود.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -1۰(



۲- اقتدار پولس در مقام رسول )1 :11 تا ۲ :۲1(
۳- نجاْت تنها بر پایۀ ایمان به مسیح )بابهای ۳ و ۴(

۴- آزادی و مسئولیت مسیحی )5 :1 تا 6 :1۰(
5- بخش پایانی )6 :11 -18(



 1 

 از پولس، رسولی که رسالتش نه از جانب انسانها و نه 
به واسطۀ انسان، بلکه به واسطۀ عیسی مسیح و خدای 

پدر است که او را از مردگان برخیزانید،
۲ و نیز از همۀ برادرانی که با منند،

به کلیساهای َغالطیه:
۳ فیض و ســالمتی بر شــما باد، از جانب خدا، پدر ما، و 

خداونْد عیسی مسیح ۴ که جان خود را در راه گناهان ما داد 
تا ما را به ارادۀ خدا و پدر ما، از عصِر شــریِر حاضر رهایی 

بخشد. 5 او را تا ابد جالل باد. آمین.

انجیلی دیگر نیست
6 در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به واسطۀ 

فیض مسیح فرا خوانده است رویگردان شده، به سوی انجیلی 
دیگر می روید. 7 البته انجیلی دیگر وجود ندارد، اّما کســانی 
هستند که شما را مشوش می سازند و بر آنند که انجیل مسیح 
را تحریف کنند. 8 اّما حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان، انجیلی 
غیر از آنچه ما به شما بشارت دادیم موعظه کند، ملعون باد! 
9 چنانکه پیشتر گفتیم، اکنون باز می گویم: اگر کسی انجیلی 

غیر از آنچه پذیرفتید به شما موعظه کند، ملعون باد!
1۰ آیا تأیید مردم را می خواهم یا تأیید خدا را؟ آیا می کوشم 

مردم را خشنود ســازم؟ اگر همچنان در پی خشنودی مردم 
بودم، خادم مسیح نمی بودم.

منشاء الهی رسالت پولس
11 ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی که من بدان بشارت 

دادم، انجیلی بشری نیست، 1۲ زیرا من آن را از انسان نیافتم، و 
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 1 :14 یا “متعصب”.
 1 :16 منظور از “جسم و خون”، “انسان” است.

 1 :18 در متن یونانی “کیفا” آمده است. “کیفا” واژه ای آرامی بود به معنی 
“سنگ” که معادل یونانی آن همان “پطرس” است؛ همچنین در بقیۀ کتاب.

کسی نیز آن را به من نیاموخت؛ بلکه آن را از طریق مکاشفۀ 
عیسی مسیح دریافت کردم.

1۳ شما وصف زندگی گذشتۀ مرا در دین یهود شنیده اید، 

که چه بسیار کلیسای خدا را آزار می رسانیدم و آن را ویران 
می کردم. 1۴ و در یهودیگری از بسیاری از َهمساالِن قوم خود 
پیشی گرفته، در اجرای سنّتهای پدران خویش بی نهایت غیور * 
بودم. 15 اّما چون خشنودی او که مرا از َرِحم مادرم وقف کار 
خود کرد و به واسطۀ فیض خود مرا فرا خواند در این بود 16 که 
پسر خود را در من آشکار سازد تا بدو در میان غیریهودیان 
بشارت دهم، در آن زمان با جسم و خون * مشورت نکردم، 
17 و به اورشــلیم نیز، نزد آنان که پیش از من رسول بودند، 

نرفتم؛ بلکه راهی عربستان شدم و سپس به دمشق بازگشتم.
18 آنگاه پس از سه سال، به اورشلیم رفتم تا پطرس * را دیدار 

کنم، و پانزده روز نزد او ماندم. 19 اّما از سایر رسوالن، به جز 
یعقوب، برادر خداوند، کســی دیگر را ندیدم. ۲۰ در حضور 
خدا به شما اطمینان می دهم که آنچه می نویسم دروغ نیست. 
۲1 پس از آن، به نواحی سوریه و کیلیکیه رفتم. ۲۲ در آن زمان 

هنوز کلیساهای یهودیه که در مســیح هستند، مرا به چهره 
نمی شناختند. ۲۳ آنها فقط شنیده بودند، »آن مردی که پیشتر 
آزار بر ما روا  می داشت، اکنون به همان ایمان بشارت می دهد 
که در گذشته به نابودی آن کمر بسته بود.« ۲۴ و آنان به خاطر 

من خدا را تمجید می کردند.

پذیرفته شدن پولس از جانب سایر رسوالن

 پس از چهارده سال، دیگر بار همراه برنابا به اورشلیم رفتم 2 
و تیتوس را نیز با خود بردم. ۲ اّما رفتنم در نتیجۀ دریافت 
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 2 :7 در اصل یونانی: “ختنه ناشدگان”؛ همچنین در آیات 8 و 9.
 2 :7 در اصل یونانی: “ختنه شدگان”؛ همچنین در آیات 8 و 9.

مکاشــفه ای بود. در آنجا انجیلی را که در میان غیریهودیان 
موعظه می کنم بدیشان عرضه داشتم؛ البته در خلوت، و نیز 
تنها به رهبران سرشــناس، مبادا بیهوده بدوم یا دویده باشم. 
۳ اّما حتی همسفرم تیتوس، با اینکه یونانی بود، مجبور نشد 

ختنه شــود. ۴ این از آن سبب پیش آمد که بعضی از برادراِن 
دروغین را با مقاصد نهانــی به جمع ما درآوردند، و آنان به 
جمع ما رخنه کردند تا آن آزادی را که در مســیْح عیســی 
داریم جاسوسی کنند و ما را به بندگی بکشانند. 5 ولی ما دمی 
 هم تســلیم آنها نشــدیم تا حقیقت انجیل نزد شما محفوظ 

بماند.
6 اّما آن رهبران سرشــناس- آنان هر که بودند مرا تفاوتی 

نمی کند، زیرا خدا بر صورت ظاهر قضاوت نمی نماید - آری، 
آن رهبران سرشناس چیزی بر من نیفزودند، 7 بلکه به عکس، 
ایشان دریافتند که وظیفۀ رسانیدن انجیل به غیریهودیان * به 
من سپرده شده است، همان گونه که وظیفۀ رسانیدن انجیل 
به یهودیان * به پطرس سپرده شده بود. 8 زیرا او که از طریق 
پطرس چون رسوِل یهودیان عمل کرد، از طریق من نیز چون 
رسوِل غیریهودیان عمل نمود. 9 پس چون یعقوب و پطرس و 
یوحنا که مشهور به ارکان بودند فیضی را که نصیب من شده 
بود مشاهده کردند، به من و برنابا دست رفاقت دادند و توافق 
شد که ما نزد غیریهودیان برویم و آنان نزد یهودیان. 1۰ فقط 
خواســتند که فقرا را به یاد داشته باشیم، که البته این به واقع 

کاری بود که من خود نیز مشتاق انجامش بودم.

مخالفت پولس با پطرس
11 اّما چون پطرس به َانطاکیه آمد، با او رویاروی مخالفت 

کردم، چه آشکارا تقصیرکار بود. 1۲ زیرا پیش از آنکه کسانی 
از جانب یعقوب درآیند، با غیریهودیان همسفره می شد، اّما 
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همین که آنها آمدند، پا پس کشید و خود را جدا کرد، چرا که 
از اهل ختنه بیم داشت. 1۳ سایر یهودیان نیز در این ریاکاری 
به او پیوســتند، به گونه ای که حتی برنابا نیز در اثر ریاکاری 

آنان از راه به در شد.
1۴ اّما من چون دیدم آنان در راستای حقیقِت انجیل، استوار 

گام نمی زنند، در حضور همه پطرس را گفتم: »اگر تو، با اینکه 
یهودی هستی، همچون غیریهودیان زندگی می کنی نه چون 
یهودیان، چگونه اســت که غیریهودیان را وا می داری که از 

رسوم یهودیان پیروی کنند؟«
15 ما که یهودی زاده ایم و نه به اصطالح ‘غیریهودی گناهکار’، 

16 می دانیم که انسان نه با اعمال شریعت، بلکه با ایمان به عیسی 

مسیح پارسا شمرده می شود. پس ما خود نیز به مسیْح عیسی 
ایمان آوردیم تا با ایمان به مسیح پارسا شمرده شویم و نه با 
اعمال شریعت، زیرا هیچ بشری از راه انجام اعمال شریعت 

پارسا شمرده نمی شود.
17 اّما اگر در حالی که در پی پارسا شمرده شدن به واسطۀ 

مسیح هستیم، معلوم شود که گناهکاریم، آیا این بدان معنی 
است که مسیح خادم گناه اســت؟ به هیچ روی! 18 زیرا اگر 
آنچــه را که خود ویران کردم از نو بنــا کنم، در آن صورت 
نشان می دهم که به شــریعت نافرمانم. 19 زیرا من به واسطۀ 
خوِد شریعت، نســبت به شریعت ُمردم تا برای خدا زیست 
کنم. ۲۰ با مسیح بر صلیب شده ام، و دیگر من نیستم که زندگی 
می کنم، بلکه مسیح اســت که در من زندگی می کند؛ و این 
زندگی که اکنون در جسم می کنم، با ایمان به پسر خداست 
که مرا محبت کرد و جان خــود را به خاطر من داد. ۲1 فیض 
خدا را باطل نمی شمارم، زیرا اگر پارسایی از راه شریعت به 

دست می آمد، پس مسیح بیهوده مرد.

ایمان یا اعمال شریعت؟

 3 

 ای َغالطیان نادان، چه کسی شما را افسون کرده است؟ 
زیرا در برابر چشمان خود شما عیسی مسیح به روشنی 
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 3 :4 یا:  »آیا همۀ آن زحمات را بیهوده متحمل شدید؟«.
 3 :11 یا:  »آن که به ایماْن پارساست، زیست خواهد کرد«؛ َحَبقوق ۲ :۴.

 3 :13 یا:  »و این گونه بهای آزادی ما را از لعنت شریعت پرداخت«.

چون کسی که بر صلیب شد، ترسیم گردید. ۲ فقط می خواهم 
این را بدانم: آیا روح را با انجام اعمال شــریعت یافتید یا با 
ایمان به آنچه شنیدید؟ ۳ آیا تا این حد نادانید که با روح آغاز 
کردید و اکنون می خواهید با تالش انسانی به مقصد برسید؟ 
۴ آیا همۀ آن چیزها بیهوده بر شما گذشته است؟ * مگر اینکه 

براستی بیهوده بوده باشد! 5 آیا خدا از آن جهت روح را به شما 
عطا می کند و معجزات در میان شما ظاهر می سازد که اعمال 
شــریعت را به جا می آورید، یا از آن رو که به آنچه شنیدید 
ایمان دارید؟ 6 چنانکه ابراهیم »به خدا ایمان آورد و این برای 

او پارسایی شمرده شد.«
7 پس می بینید کسانی فرزند ابراهیم اند که به ایمان تکیه دارند. 

8 و کتاب چون پیشتر دید که خدا غیریهودیان را بر پایۀ ایمان 

پارسا خواهد شمرد، از این رو، پیشاپیش به ابراهیم بشارت 
داد که »همۀ قومها به واسطۀ تو برکت خواهند یافت.« 9 پس 
آنها که به ایمان اتکا دارند، با ابراهیِم ایماندار برکت می یابند.

1۰ زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه دارند، همگی 

زیر لعنت اند، چرا که نوشته شده است: »ملعون باد هر که در 
به جا آوردن تمام آنچه در کتاب شریعت نوشته شده ثابت 
نماند.« 11 واضح است که هیچ کس به واسطۀ شریعت نزد خدا 
پارسا شمرده نمی شود، زیرا »پارسا به ایمان زیست خواهد 
کرد.« * 1۲ اّما شــریعت بر ایمان متکی نیست، بلکه »کسی که 
اینها را به عمل آَوَرد، به واسطۀ آنها حیات خواهد داشت.« 
1۳ مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت 

بازخرید کرد، * زیرا نوشته شده که »هر که به دار آویخته شود 
ملعون است.« 1۴ او چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیْح عیسی 
نصیب غیریهودیان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده شده 

بود، از راه ایمان دریافت کنیم.
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 3 :15 یا “وصیتی”.

شریعت و وعدۀ خدا
15 ای بــرادران، بگذارید از زندگی روزمــره مثالی بیاورم. 

* بشــری را که رسمیت یافته 
هیچ کس نمی تواند حتی عهدی 

باشــد، لغو کند یا چیزی بــدان بیفزاید. 16 حــال، وعده ها به 
ابراهیم و به نسل او داده شد. نمی گوید »و به نسلها،« چنانکه 
گویی دربارۀ بسیاری باشــد، بلکه می گوید »به نسل تو،« که 
مقصود یک تن یعنی مســیح است. 17 ســخن من این است: 
شــریعتی که چهارصد و ســی ســال بعد آمد، عهدی را که 
خدا پیشتر بســته بود لغو نمی کرد، به گونه ای که وعده باطل 
گردد. 18 زیرا اگر میراث بر شــریعت اســتوار باشد، دیگر بر 
 وعده استوار نیست؛ اّما خدا آن را از راه وعده به ابراهیم عطا 

فرمود.
19 پس مقصود از شریعت چه بود؟ شریعت به سبب نافرمانیها 

افزوده شد، آن هم تنها تا زمانی که آن ‘نسل’ که وعده به او 
اشاره داشت، بیاید. شریعت به وسیلۀ فرشتگان و به دست 
واسطه ای مقرر گردید. ۲۰ اّما هیچ واسطه ای تنها نمایندۀ یک 

طرف نیست، حال آنکه خدا یکی است.
۲1 پس آیا شــریعت برخالف وعده های خداست؟ به هیچ 

روی! زیرا اگر شریعتی داده شــده بود که می توانست حیات 
ببخشد، در آن صورت به یقین پارسایی نیز از راه شریعت فراهم 
می آمد. ۲۲ اّما کتاب اعالم داشــت که همه در بند گناه اسیرند، 
تا آنچه وعده داده شــده بود بر پایۀ ایمان به عیسی مسیح به 

ایمانداران عطا شود.
۲۳ ما پیش از آمدن ایمان، تحت مراقبت شــریعت به ســر 

می بردیم و تا ظهور ایمان در بند نگاه داشته می شدیم. ۲۴ پس 
شریعت مربی ما شد تا زمانی که مسیح بیاید و به وسیلۀ ایمان 
پارسا شمرده شویم. ۲5 اّما اکنون که ایمان آمده، دیگر زیر دسِت 

آن مربی نیستیم.
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 4 :5 یا “فدیه”.
 4 :6 “َاّبا” در زبان آرامی به معنی “بابا” است.

فرزندان خدا
۲6 زیرا در مسیْح عیسی، شما همه به واسطۀ ایمان، پسران 

خدایید. ۲7 چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح 
را در بر کردید. ۲8 دیگر نه یهــودی معنی دارد نه یونانی، نه 
غالم نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیْح عیسی 
یکی هستید. ۲9 و حال اگر شما از آِن مسیح هستید، پس نسل 

ابراهیم اید و بنا بر وعده، وارثان نیز هستید.

 باری سخن من این است: تا زمانی که وارث صغیر است، با 4 
غالم فرقی ندارد، هرچند مالک همه چیز باشد. ۲ و تا زمانی 
که پدرش تعیین کرده است زیر دست قّیمان و وکالست. ۳ در 
مورد ما نیز به همین گونه است: تا زمانی که ما صغیر بودیم، در 
غالمی اصول ابتدایی دنیا به سر می بردیم. ۴ اّما چون زمان مقرر به 
کمال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر 
 *

شریعت به دنیا آمد، 5 تا آنان را که زیر شریعت بودند بازخرید 
کند، و بدین گونه ما مقام پسرخواندگی را به دست آوریم. 6 پس 
چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است 
* پدر!« 7 بدین ســان، دیگر غالم نیستی، 

که ندا در می دهد »اَّبا! 
بلکه پسری؛ و چون پسری، خدا تو را وارث نیز گردانیده است.

نگرانی پولس برای َغالطیان
8 پیش از این، زمانی که خدا را نمی شناختید، چیزهایی را 

بندگی می کردید که در حقیقت خدا نیســتند. 9 اّما اکنون که 
خدا را می شناســید، یا بهتر بگویم، خدا شما را می شناسد، 
چگونه است که دیگر بار به سوی آن اصول سست و بی ارزش 
بازمی گردید؟ آیا می خواهید آنها را از ســر نو بندگی کنید؟ 
1۰ روزها و ماهها و فصلها و سالها را نگاه می دارید! 11 می ترسم 

زحماتی که برایتان کشیدم به هدر رفته باشد.

َغالطیان 3 :26 – 4 :11  475  



 

 4 :13 یا:  “ضعف جسمی ام”.

1۲ ای برادران، از شما تمنا دارم که همچون من بشوید، زیرا 

من نیز همانند شما شده ام. در حّقم هیچ بدی نکردید. 1۳ چنانکه 
* سبب شد که بشارت 

می دانید، نخستین بار، بیماری جسمی ام 
انجیل را به شما برسانم. 1۴ اّما هرچند وضع جسمی من برای 
شما آزمایشی بود، لیکن به من به دیدۀ تحقیر یا با کراهت نگاه 
نکردید. بلکه مرا همچون فرشته ای از جانب خدا و یا خود 
مسیح عیسی پذیرا شدید. 15 پس کجاست آن شور و شعف 
شما؟ زیرا می توانم شهادت دهم که اگر می توانستید، حتی 
چشمان خود را بیرون آورده به من می دادید. 16 آیا اکنون چون 

حقیقت را به شما می گویم دشمنتان شده ام؟
17 آن اشخاص برای شما غیرت دارند، اّما نه با قصد نیکو. 

آنان می خواهند شما را از ما جدا کنند تا برای خودشان غیرت 
داشته باشید. 18 غیرت داشتن نیکوست، به شرطی که با قصد 
نیکو باشد و همیشگی، نه فقط زمانی که من با شما هستم. 
19 فرزندان عزیزم، که برایتان باز درِد زایمان دارم تا مسیح در 

شما شکل بگیرد، ۲۰ کاش هم اکنون نزدتان بودم تا لحن خود 
را تغییر می دادم، زیرا از شما در شگفتم.

هاجر و سارا
۲1 شما که می خواهید زیر شریعت باشید، مرا بگویید، آیا از آنچه 

شریعت می گوید آگاه نیستید؟ ۲۲ زیرا نوشته شده که ابراهیم دو 
پسر داشت، یکی از کنیز و دیگری از زنی آزاد. ۲۳ پسر کنیز به شیوۀ 
معموِل بشری تولد یافت؛ اّما تولد پسِر زِن آزاد، حاصل وعده بود.

۲۴ این را می توان تمثیل وار تلقی کرد: این دو زن، به دو عهد 

اشاره دارند. یکی از کوه سیناست، که فرزندانی برای بندگی 
می زاید: او هاَجر است. ۲5 هاَجر کوه سیناست، در عربستان، 
و بر شهر اورشلیم کنونی انطباق دارد، زیرا با فرزندانش در 
بندگی به ســر می َبرد. ۲6 اّما اورشلیِم باال آزاد است، که مادر 

همۀ ماست. ۲7 چرا که نوشته شده است:
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»ای نازا که نزاده ای،
شادمانه بسرا!

ای که درد زا نکشیده ای،
بانگ شادی سر ده و فریاد بلند برآور!

زیرا فرزندان زن بی کس
از فرزندان زن شوهردار زیادتر خواهند بود.«

۲8 اّما شما ای برادران، همچون اسحاق فرزندان وعده اید. 

۲9 در آن زمان، پسری که به شیوۀ معموِل بشری زاده شد، او را 

که به مدد روح به دنیا آمد آزار می داد. امروز نیز چنین است. 
۳۰ اّما کتاب چه می گوید؟ »کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا 

پسر کنیز هرگز با پسر زن آزاد میراث نخواهد برد.« ۳1 پس ای 
برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه از زن آزادیم.

آزادی در مسیح

 5 

 مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید 
و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید.

۲ این را آویزۀ گوش کنید! من، پولس، به شما می گویم که اگر 

ختنه شوید، مسیح برایتان هیچ سودی نخواهد داشت. ۳ یک بار 
دیگر به هر کسی که ختنه شود اعالم می کنم که موّظف به نگاه 
داشتن تمام شریعت خواهد بود. ۴ شما که می کوشید با اجرای 
شریعت پارسا شمرده شوید، از مسیح بیگانه شده و از فیض به 
دور افتاده اید. 5 زیرا در روح و از راه ایمان است که ما مشتاقانه 
انتظار آن پارسایی را می کشیم که در امیدش به سر می بریم. 
6 زیرا در مسیْح عیسی نه ختنه اهمّیتی دارد نه ختنه ناشدگی، 

بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می کند.
7 خوب می دویدید. چه کسی سّد راهتان شد تا حقیقت را 

پیروی نکنید؟ 8 این گونه انگیزش، از او که شما را فرا می خواَند، 
نیســت. 9 »اندکی خمیرمایه، موجــب َور آمدن تمام خمیر 
می شود.« 1۰ در خداوند یقین دارم که عقیدۀ دیگری نخواهید 
داشت. اّما آن که شما را مشــوش می سازد، هر که باشد، به 
سزای عملش خواهد رسید. 11 ای برادران، اگر من هنوز ختنه را 
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 5 :13 یا:  “انسان نفسانی”؛ همچنین در آیات 16، 17، 19 و ۲۴.

موعظه می کردم، چرا دیگر آزار می دیدم؟ زیرا در آن صورت، 
ناخوشایندی صلیب از میان می رفت. 1۲ و اّما در خصوص آنان 
که شما را مشوش می سازند، کاش که کار را تمام می کردند و 

خود را یکباره از مردی می انداختند!
1۳ ای برادران، شما به آزادی فرا خوانده شده اید، اّما آزادی 

خود را فرصتی برای ارضای َنْفس * مسازید، بلکه با محبت، 
یکدیگر را خدمت کنید. 1۴ زیرا تمام شــریعت در یک حکم 
خالصه می شود و آن اینکه »همسایه ات را همچون خویشتن 
محبت کن.« 15 ولی اگر به گزیدن و دریدن یکدیگر ادامه دهید، 

مواظب باشید که به دست یکدیگر از میان نروید.

زندگی در روح
16 اّما می گویم بــه روح رفتار کنید که تمایالت َنْفس را به 

جا نخواهید آورد. 17 زیرا تمایالت َنْفس برخالف روح است 
و تمایالت روح برخالف َنْفس؛ و این دو بر ضد هم اند، به 
گونه ای که دیگر نمی توانید هرآنچه را که می خواهید، به جا 
آورید. 18 اّما اگر از روح هدایت شــوید، دیگر زیر شریعت 

نخواهید بود.
19 اعمال َنْفس روشــن است: بی عفتی، ناپاکی، و هرزگی؛ 

۲۰ بت پرستی و جادوگری؛ دشمنی، ستیزه جویی، رشک، خشم؛ 

جاه طلبی، نفاق، دسته بندی، ۲1 حسد؛ مستی، عیاشی و مانند 
اینها. چنانکه پیشــتر به شما هشــدار دادم، باز می گویم که 
 کنندگان چنین کارها پادشــاهی خدا را به میراث نخواهند 

برد.
۲۲ اّما ثمرۀ روح، محبت، شــادی، آرامش، صبر، مهربانی، 

نیکویی، وفاداری، ۲۳ فروتنی و خویشــتنداری اســت. هیچ 
شــریعتی مخالف اینها نیســت. ۲۴ آنان که به مســیْح عیسی 
تعّلق دارند، َنْفس را با همۀ هوســها و تمایالتش بر صلیب 
کشیده اند. ۲5 اگر به روح زیست می کنیم، به روح نیز رفتار کنیم. 
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۲6 خودپسند نباشیم و از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت 

نسبت به هم دست بداریم.

نیکی کردن به همه

 6 

 ای برادران، اگر کســی به گناهی گرفتار شود، شما که 
روحانی هستید او را با مالیمت به راه راست بازگردانید. 
در عین حال، به هوش باش که خود نیز در وسوســه نیفتی. 
۲ بارهای ســنگین یکدیگر را حمل کنید که این گونه شریعت 

مســیح را به جا خواهید آورد. ۳ زیرا اگر کســی خویشتن را 
فرد برجسته ای پندارد، در حالی که به واقع کسی نباشد، خود 
را فریب می دهد. ۴ هر کس باید اعمال خــود را بیازماید. در 
آن صورت فخر او به خودش خواهــد بود، بی آنکه خود را با 

دیگران مقایسه کند. 5 زیرا هر کس بار خود را خواهد ُبرد.
6 هر که از کالم آموزش می بیند، باید آموزگار خود را در 

هر چیز نیکو سهیم سازد.
7 فریب نخورید: خدا را اســتهزا نتوان کرد. انسان هر چه 

بکارد، همان را خواهد ِدَروید. 8 کســی که برای َنْفِس خود 
می کارد، از َنْفس تباهی درو خواهد کرد؛ اّما کسی که برای 
روح می کارد، از روْح حیات جاویدان خواهد دروید. 9 لذا از 
انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم، 
در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد. 1۰ پس تا فرصت 

داریم به همه نیکی کنیم، به ویژه به اهل بیت ایمان.

نه ختنه، بلکه خلقت جدید
11 ببینید با چه حروف درشــتی به دســت خــود برایتان 

می نگارم! 1۲ آنان که می خواهند خود را به ظاهر خوب نشان 
دهند، وادارتان می کنند که ختنه شــوید، تنهــا به این نّیت که 
به خاطر صلیب مســیح آزار نبینند. 1۳ زیرا حتی آنان که ختنه 
می شوند شریعت را اجرا نمی کنند، بلکه می خواهند شما ختنه 
شوید تا به جسم شــما افتخار کنند. 1۴ اّما مباد که من هرگز به 
چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیســی مسیح، 
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 6 :14 یا:  “به واسطۀ او”.

* دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. 
که به واسطۀ آن، 

15 زیرا نه ختنه چیزی اســت و نه ختنه ناشدگی؛ آنچه اهمّیت 

دارد خلقت جدید است. 16 همۀ آنان را که از این اصل پیروی 
می کنند، و اسرائیِل خدا را، سالمتی و رحمت باد.

17 از این پس کسی رنج بر من روا ندارد، زیرا من در بدن 

خود داغهای عیسی را دارم.
18 ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما 

باد! آمین! 
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معرفی نامۀ پولس رسول به َافُِسسیان
بر خالف شماری چند از نامه های پولس، نامه به َافُِسسیان 
برای اصالح عقیده ای نادرست یا مقابله با بدعت نوشته نشده 
است. هدف این نامه آن است که افق دید ایمانداران را دربارۀ 
نقشــۀ ازلی و ابدی خدا و فیض او گسترش دهد تا ایشان 

اهداف عالی خدا را برای کلیسایش بشناسند.
پولس بیان می دارد که قصد خدا آن اســت که همه چیز 
را، خواه در آسمان و خواه بر زمین، تحت فرمان مسیح گرد 
آورد )1 :1۰(. او این موضوع را در ســه باب نخست نامه به 
تفصیل شرح و بسط می دهد. پولس نشان می دهد که طرح 
و برنامۀ خدا آن است که یهود و غیریهود، هر دو در میراث 
الهی و در بدن مسیح شریک باشند. سپس، در سه باب بعدی، 
از مسیحیان می خواهد که به شایستگی این مقام رفتار کنند.

پولس برای به تصویر کشیدن مفهوم اتحاد یهود و غیریهود 
در بدن مسیح، از صنایع بدیع استفاده می کند. او کلیسا را به 
بدنی تشبیه می کند که مسیح َسِر آن است، و یا به عمارتی که 
مسیح سنِگ اصلی آن است. و باز در جایی دیگر از نامه، کلیسا 
را به زوجۀ مسیح تشبیه می کند. نویسنده با تعمق پیرامون فیض 
خدا در مسیح، چنان در بیان استدالل خود اوج می گیرد که هر 
لحظه بر شکوه و عظمت عباراتش افزوده می شود. به واقع، 
همه چیز در پرتو محبت، فداکاری، بخشش، فیض و قّدوسیت 

مسیح جلوه ای خاص به خود می گیرد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -۲(

۲- مسیح و کلیسا )1 :۳ تا ۳ :۲1(
۳- زندگی تازه در مسیح )۴ :1 تا 6 :۲۰(

۴- بخش پایانی )6 :۲1 -۲۴(



 1 

 از پولس که به خواست خدا رسول مسیْح عیسی است،
به مقدسیِن ساکن در شهر اَفُِسس، به آنان که در مسیْح 

عیسی وفادارند:
۲ فیض و سالمتی از سوی خدا، پدر ما، و خداونْد عیسی 

مسیح، بر شما باد.

برکات روحانی در مسیح
۳ متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که ما را 

در مسیح به هر برکت روحانی * در جایهای آسمانی مبارک 
ساخته است. ۴ زیرا پیش از آفرینش جهان، ما را در وی برگزید 
تا در حضورش مقّدس و بی عیب باشیم. و در محبت، 5 بنا بر 
قصد نیکوی ارادۀ خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ 
عیسی مسیح از مقام پســرخواندگی او برخوردار شویم؛ 6 تا 
بدین وسیله فیض پرجالل او ستوده شود، فیضی که در آن 
محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است. 7 در او، ما به واسطۀ 
خون وی رهایی * یافته ایم، که این همان آمرزش گناهان است، 
که آن را به اندازۀ غنای فیض خود، 8 همراه با حکمت و فهم 
کامل، به فراوانی به ما بخشیده است. 9 او راز ارادۀ خود را به ما 
شناسانید، بنا بر قصد نیکوی خود که در مسیح نمایان ساخت 
1۰ به جهت ادارۀ اموِر کماِل دوران. و آن اراده این است که همه 

چیز را، خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در 
یکی یعنی مسیح گرد  آورد.

نامۀ پولس رسول به َافُِسسیان
 

 

 1 :3 منظور از “روحانی”، برکتی است که از روح خدا نشأت می گیرد.
 1 :7 اصل یونانی این واژه در بسیاری مواقع حاوی مفهوم رهانیدن بردگان 

اسیر با پرداخت بها است؛ همچنین در آیۀ 1۴.



 

 1 :11 یا:  »در وی برگزیده شده ایم« یا »در وی وارثان گشته ایم«.
 1 :14 یا:  »که بیعانۀ میراث ماست، تا زمانی که آن را به کمال از آِن خود 

سازیم«.
 1 :22 منظور از “َسر”، “َسرور” است.

* زیرا بنا بر قصد او که 
11 ما نیز در وی میراث او گشتیم، 

همه چیز را مطابــق رأی ارادۀ خود انجام می دهد، از پیش 
تعیین شــده بودیم. 1۲ تا ما که نخستین کسانی بودیم که به 
مسیح امید بستیم، مایۀ ستایِش جالل او باشــیم. 1۳ و شما 
نیز در او جای گرفتید، آنگاه که پیاِم حقیقت، یعنی بشارِت 
نجات خود را شــنیدید؛ و در او نیز چون ایمان آوردید، با 
روح القدِس موعود ُمهر شــدید، 1۴ که بیعانۀ میراث ماست 
* تا جالل او ستوده 

 برای تضمین رهایِی آنان که از آِن خدایند، 
شود.

شکرگزاری و دعا
15 از این رو من نیز چون وصف ایمان شــما را به عیســای 

خداوند و محبتتان را به همۀ مقدسین شنیدم، 16 از شکرگزاری 
برای وجود شما باز نایستاده ام، بلکه پیوسته شما را در دعاهای 
خود یاد می کنم و 17 از خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر 
پرجالل، می خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت 
خود به شما عطا فرماید، 18 تا چشمان دلتان روشن شده، امیدی 
را که خدا شما را بدان فرا خوانده است، بشناسید و به میراث 
غنی و پرجالل او در مقدسین پی ببرید، 19 و از قدرت بی نهایت 
عظیم او نســبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، 
برخاسته از عمِل نیروی مقتدر خداست ۲۰ که آن را در مسیح به 
کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای 
آسمانی، به دست راست خود نشانید، ۲1 بس فراتر از هر ریاست 
و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در این عصر و 
چه در عصر آینده ممکن است از آِن کسی شود. ۲۲ و همه چیز 
را زیر پاهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کلیسا َسِر * همه 

َافُِسسیان 1 :11 - 22  483  



 

 1 :23 یا:  »همه چیز را از هر لحاظ پر می سازد«، و یا »همه چیز را در هر 
جا پر می سازد«.

 2 :3 یا:  “شخصیت گناه آلود” یا “جسم”.
 2 :3 در اصل یونانی:  »فرزندان غضب بودیم«.

چیز باشد، ۲۳ کلیسایی که بدن اوست، یعنی ُپری او که همه را 
*

در همه پر می سازد. 

زندگی تازه در مسیح

 و اّما شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید، 2 
۲ و زمانی در آنها گام می زدید، آنگاه که از روشهای این 

دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می کردید، از همان روحی که 
هم اکنون در سرکشان عمل می کند. ۳ ما نیز جملگی زمانی در 
میان ایشان می زیستیم، و از هوای َنْفس * خود پیروی می کردیم 
و خواسته ها و افکار آن را به جا می آوردیم؛ ما نیز همچون 
دیگران، بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا * بودیم. ۴ اّما 
خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم 
خود به ما، 5 حتی زمانی که در نافرمانیهای خود مرده بودیم، 
ما را با مسیح زنده کرد - پس، از راه فیض نجات یافته اید؛ 
6 و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیْح عیسی 

نشانید، 7 تا در عصر آینده، فیض غنی و بی مانند خود را در 
مسیْح عیسی، به واسطۀ مهربانی خود نسبت به ما نشان دهد. 
8 زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید - و این از خودتان 

نیست، بلکه عطای خداســت - 9 و نه از اعمال، تا هیچ کس 
نتواند به خود ببالد. 1۰ زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیْح 
عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی 

که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم.

یگانگی در مسیح
11 پس شما که غیریهود به دنیا آمده اید، و آنان که خود را 

‘ختنه شده’ می خوانند شما را ‘ختنه ناشده’ می نامند - در حالی که 
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 3 :1 در اینجا پولس جملۀ خود را ناتمام رها می کند.
 3 :2 یا:  “ادارۀ امور مربوط به فیض خدا”.

ختنۀ آنان عملی جسمانی است که به دست انسان انجام شده 
است - شما باید به یاد داشته باشید 1۲ که زمانی از مسیح جدا، 
از تابعیت اسرائیل محروم و با عهدهای شامل وعده، بیگانه 
بودید، و بی امید و بی خدا در این جهان به سر می بردید. 1۳ اّما 
اکنون در مسیْح عیسی، شما که زمانی دور بودید، به واسطۀ 

خون مسیح نزدیک آورده شده اید.
1۴ زیرا او خوْد صلح و سالمت ماست، که این دو گروه را 

یکی ساخته است. او در بدن خود دیوار جدایی را که باعث 
دشــمنی بود فرو ریخته، 15 شریعت را با قوانین و مقرراتش 
باطل ساخت، بدین قصد که از آن دو یک انساِن نو آفریده، 
صلح و سالمت پدید آورد 16 و هر دو گروه را در یک بدن با 
خدا آشــتی دهد، به واسطۀ صلیب خود که بر آن دشمنی را 
کشــت. 17 او آمد و بشارت صلح را به شما که دور بودید و 
به آنان که نزدیک بودند، رسانید، 18 زیرا به واسطۀ او، هر دو 

توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم.
19 پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو 

خانوادۀ خدایید؛ ۲۰ و بر شالودۀ رسوالن و انبیا بنا شده اید، که 
عیسی مسیح خوْد سنگ اصلی آن بناست. ۲1 در او تمامی این 
بنا به هم می پیوندد و به صورت معبدی مقّدس در خداوند بر 
پا می شود. ۲۲ و در او شما نیز با هم بنا می شوید تا به صورت 
مسکنی درآیید که خدا به واسطۀ روحش در آن ساکن است.

پولس، واعظ غیریهودیان

 3 

 از این رو من، پولس، که به خاطر شــما غیریهودیان 
زندانی مسیْح عیسی هستم * -

۲ و بی گمان شما دربارۀ مباشرت فیض خدا * که برای شما 

به من بخشیده شده است، شنیده اید. ۳ مقصودم رازی است 
که از راه مکاشــفه بر من معلوم گردیــد، چنانکه تا به حال 

َافُِسسیان 2 :12 – 3 :3  485  



 

 3 :15 یا:  “همۀ خانوادۀ او”.

مختصری دربارۀ آن به شما نوشته ام، ۴ و با خواندن آن می توانید 
به چگونگی درک من از راز مســیح پی ببرید، 5 رازی که در 
نسلهای گذشته بر آدمیان آشکار نشده بود، آن گونه که اکنون به 
واسطۀ روح بر رسوالن مقّدس او و بر انبیا آشکار شده است. 
6 آن راز این است که غیریهودیان در مسیح و به واسطۀ انجیل، 

در میراث و در بدن و در برخورداری از وعدۀ او شریکند.
7 من به موهبت فیض خدا که از طریق عمل قدرت او به من 

عطا شده است، خادم این انجیل شــده ام. 8 هرچند از کمتریِن 
مقدسین هم کمترم، این فیض به من عطا شد که بشارِت َغناِی 
بی قیاِس مسیح را به غیریهودیان برســانم، 9 و بر همگان طرح 
اجرای رازی را روشن سازم که طی اعصار گذشته نزد خدایی 
که همه چیز را آفرید، پوشیده نگاه داشته شــده بود. 1۰ تا اکنون 
از طریق کلیســا حکمت گوناگون خدا بر ریاستها و قدرتهای 
جایهای آسمانی آشکار شود، 11 مطابق با آن قصد ازلی خدا که 
بدان در خداوند ما مسیْح عیسی جامۀ عمل پوشانید. 1۲ ما در او و 
به واسطۀ ایمان به او، می توانیم آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک 
شویم. 1۳ پس تمنا دارم به سبب رنجهایی که به خاطر شما بر خود 

هموار می کنم، دلسرد نشوید، چرا که آنها مایۀ افتخار شماست.

دعا برای ایمانداران شهر َافُِسس
1۴ از این رو، زانو می زنم در برابر آن پدر که 15 هر خانواده ای * 

در آسمان و بر زمین، از او نام می گیرد، 16 و دعا می کنم که بر 
حسب غنای جالل خود به شما عطا فرماید که در انساِن باطنِی 
خویش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید، 17 تا مسیح به 
واسطۀ ایمان در دلهای شما ساکن شود، و در محبت ریشه 
دوانیده، استوار گردید، 18 تا توان آن بیابید که با همۀ مقدسین، 
به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید 19 و آن 
محبت را که فراتر از معرفت بشــری است، بشناسید - تا از 

همۀ کماالت خدا آکنده شوید.
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 4 :8 یا “اسارت”.

۲۰ جالل باد بر او که می تواند به وسیلۀ آن نیرو که در ما فعال 

است، بی نهایت فزونتر از هرآنچه بخواهیم یا تصور کنیم، عمل 
کند. ۲1 بر او در کلیسا و در مسیْح عیسی، در تمامی نسلها، تا 

ابد جالل باد! آمین.

یگانگی در بدن مسیح

 پس من که به خاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم به 4 
شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است، رفتار 
کنید، ۲ در کمــال فروتنی و مالیمت؛ و با بردباری و محبت 
یکدیگر را تحمل کنید. ۳ به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی 
را که از روح است، به مدد رشتۀ صلح حفظ کنید. ۴ زیرا یک 
بدن هست و یک روح، چنانکه فرا خوانده شده اید به یک امیِد 
دعوت خویش؛ 5 یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛ 6 و یک 
خدا و پدر همه که فوق همه، از طریق همه، و در همه است.

7 اّما به هر یک از ما به فراخور اندازۀ بخشش مسیح، فیض 

بخشیده شده است. 8 از این رو می گوید:
»هنگامی که به عرش برین صعود کرد،

اسیران * را به اسیری برد
و هدایا به مردم داد.«

9 عبارت ‘صعود کرد’، حاکی از چیست، جز آن که به جایهای 

پست تر زمینی نیز نزول کرد؟ 1۰ او که نزول کرد، همان است 
که از همۀ آسمانها بسی فراتر رفت، تا همه چیز را پر سازد. 
11 و اوست که بخشــید برخی را به عنوان رسول، برخی را 

به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان 
شبان و معّلم، 1۲ تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند، 
برای بنای بدن مسیح، 1۳ تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و 
شناخت پسر خدا دســت یابیم و بالغ شده، به بلندای کامل 

قامت مسیح برسیم.
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 4 :22 یا:  »از تن به در آورید، تا طرز فکر شما …«.
 4 :26 در متن یونانی:  »خورشید بر خشم شما غروب نکند«.

1۴ آنگاه دیگر همچون کودکان نخواهیم بود تا در اثر امواج 

به هر سو پرتاب شویم و باد تعالیِم گوناگون و مکر و حیلۀ 
آدمیان در نقشه هایی که برای گمراهی می کشند، ما را به این سو 
و آن سو براند. 15 بلکه با بیان محبت آمیز حقیقت، از هر حیث 
تا به حّد او که سر است، یعنی مسیح، رشد خواهیم کرد. 16 او 
منشاء رشد تمامی بدن است، بدنی که به وسیلۀ همۀ مفاصِل 
نگاهدارندۀ خود، به هم پیوند و اتصال می یابد و در اثر عمل 
متناسِب هر عضو رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید.

زندگی مانند فرزندان نور
17 پس این را می گویم و در خداوند تأکید می کنم که رفتار 

شما دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد که در بطالت 
ذهن خود رفتار می کنند. 18 عقل آنها تاریک شده است، و به 
علت جهالتی که نتیجۀ سختدلی شان است، از حیات خدا به 
دور افتاده اند. 19 آنان چون هر حساسیتی را از دست داده اند، 
خویشتن را یکسره در هرزگی رها کرده اند، چندان که حریصانه 
دســت به هر ناپاکی می آالیند. ۲۰ اّما شما مسیح را بدین گونه 
نیاموختید، ۲1 چه بی گمان دربارۀ او شنیدید و مطابق آن حقیقت 
که در عیسی است، تعلیم یافتید. ۲۲ شما آموختید که باید به 
لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت تأثیر 
امیاِل فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. * ۲۳ باید 
طرز فکر شما نو شــود، ۲۴ و انسان جدید را در بر کنید، که 
 آفریده شده است تا در پارسایی و قّدوسیت حقیقی، شبیه خدا 

باشد.
۲5 پس، از دروغ روی برتافتــه، هر یک با همســایۀ خود 

سخن به راستی گویید، چرا که ما همه، اعضای یکدیگریم. 
۲6 »خشمگین باشید، اما گناه مکنید«: مگذارید روزتان در خشم 

به سر رسد، * ۲7 و ابلیس را مجال ندهید. ۲8 دزد دیگر دزدی 
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 5 :3 یا “طمع”.
 5 :5 یا “طمعکار”.

نکند، بلکه به کار مشغول شــود، و با دستهای خود کاری 
سودمند انجام دهد، تا بتواند نیازمندان را نیز چیزی دهد.

۲9 دهانتان به هیچ ســخن بد گشــوده نشود، بلکه گفتارتان 

به تمامی بــرای بنای دیگران به کار آید و نیــازی را برآورده، 
شنوندگان را فیض رساند. ۳۰ روح قّدوس خدا را که بدان برای 
روز رهایی مهر شده اید، غمگین مسازید. ۳1 هر گونه تلخی، خشم، 
عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور 
کنید. ۳۲ با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا 
شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید.

 5 

 پس همچون فرزندانی عزیز، از خدا سرمشق بگیرید. ۲ و 
با محبت رفتار کنید، چنانکه مسیح هم ما را محبت کرد 
و جان خود را در راه ما همچون قربانی و هدیه ای عطرآگین 

به خدا تقدیم نمود.
۳ مباد که در میان شــما از بی عفتی یــا هر گونه ناپاکی یا 

شهوت پرستی * حتی ســخن به میان آید، زیرا اینها شایستۀ 
مقدسین نیست. ۴ گفتار زشت و بیهوده گویی و سخنان مبتذل 
نیز به هیچ روی زیبنده نیست؛ به جای آن باید شکرگزاری کرد. 
5 زیرا یقین بدانید که هیچ بی عفت یا ناپاک یا شهوت پرست، * 

که همان بت پرست باشد، در پادشاهی مسیح و خدا نصیبی 
ندارد. 6 مگذارید کسی شــما را با سخنان پوچ بفریبد، زیرا 
به خاطر همین چیزهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل 

می شود. 7 پس با آنها شریک مشوید.
8 شما زمانی تاریکی بودید، اّما اکنون در خداونْد نور هستید. 

پس همچون فرزندان نور رفتار کنید. 9 زیرا ثمرۀ نور، در هر 
گونه نیکویی، پارسایی و راستی اســت. 1۰ بسنجید که مایۀ 
خشنودی خداوند چیست. 11 در کارهای بی ثمر تاریکی سهیم 
نشوید، بلکه آنها را افشا کنید. 1۲ زیرا حتی بر زبان آوردن آنچه 
چنین کسان در خفا می کنند، شرم آور است. 1۳ اّما هرآنچه به 
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وسیلۀ نور افشا گردد، آشکارا دیده می شود. 1۴ زیرا هرآنچه 
آشکار می شود نور است. از این جهت گفته شده است:

»ای که در خوابی، بیدار شو،
از مردگان برخیز،

که مسیح بر تو خواهد درخشید.«
15 پس، بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می کنید، رفتاری 

نه چون نادانان بلکه چون دانایان. 16 فرصتها را غنیمت شمارید، 
زیرا روزهای بدی است. 17 پس نادان نباشید، بلکه دریابید که 
ارادۀ خداوند چیست. 18 مست شراب مشوید، که شما را به 
هرزگی می کشاند؛ بلکه از روح پر شوید. 19 با مزامیر، سرودها 
و نغمه هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم 
دل برای خداوند بسرایید و ترنم نمایید. ۲۰ همواره خدای پدر 
را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید.

۲1 به حرمت مسیح، تسلیم یکدیگر باشید.

روابط زنان و شوهران
۲۲ ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم 

خداوند هســتید. ۲۳ زیرا شوهْر َسِر زن است، چنانکه مسیح 
نیز َسِر کلیسا، بدن خویش، و نجات دهندۀ آن است. ۲۴ پس 
همان گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر 

امری تسلیم شوهران خود باشند.
۲5 ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آن گونه که مسیح 

نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود، ۲6 تا آن 
را به آِب کالم بشوید و این گونه کلیسا را طاهر ساخته، تقدیس 
نماید، ۲7 و کلیسایی درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ 
لک و چین و نقصی دیگر نداشته، بلکه مقّدس و بی عیب باشد. 
۲8 به همین سان، شــوهران باید همسران خود را همچون بدن 

خویش محبت کنند. آن که زن خود را محبت می کند، خویشتن 
را محبت می نمایــد. ۲9 زیرا هرگز کســی از بدن خود نفرت 
ندارد، بلکه به آن خوراک می دهد و از آن نگاهداری می کند، 
همچنانکه مسیح نیز از کلیسا مراقبت می نماید؛ ۳۰ زیرا اعضای 
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بدن اوییم. ۳1 »از این رو مرد، پدر و مادر خود را ترک گفته، به 
زن خویش خواهد پیوســت، و آن دو یک تن خواهند شد.« 
۳۲ این راز، بس عظیم است - اّما من دربارۀ مسیح و کلیسا سخن 

می گویم. ۳۳ باری، هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون 
خویشتن محبت کند، و زن باید شوهر خویش را حرمت نهد.

روابط فرزندان و والدین

 6 

 ای فرزندان، از والدین خود در خداوند اطاعت کنید، 
زیرا کار درست این است. ۲ »پدر و مادر خود را گرامی 
دار«، که این نخستین حکِم با وعده است: ۳ »تا سعادتمند باشی 

و بر زمین عمِر طوالنی کنی.«
۴ ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، بلکه آنها 

را با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنید.

روابط غالمان و اربابان
5 ای غالمان، اربابان زمینی خود را با احترام و ترس، و با 

اخالص قلبی، اطاعت کنید، چنانکه گویی مسیح را اطاعت 
می کنید. 6 و این نیز، تنها نه هنگامی که مراقب شما هستند، 
همچون کسانی که در پی جلب رضایت انسانند، بلکه همچون 
غالمان مسیح، ارادۀ خدا را با دل و جان به جای آورید. 7 با شور 
و شوق خدمت کنید، چنانکه گویی خداوند را خدمت می کنید 
نه انسان را، 8 زیرا می دانید که خداوند به هر کس پاداش همۀ 

کارهای نیکش را خواهد داد، خواه غالم باشد، خواه آزاد.
9 و شما ای اربابان، با غالمان خود همین گونه رفتار کنید، 

و از تهدیدشان دست بدارید، زیرا می دانید او که هم ارباب 
ایشان است و هم ارباب شما، در آسمان است، و نزد او کسی 

را بر دیگری برتری نیست.

اسلحۀ جنگ روحانی
1۰ باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند 

باشید. 11 اســلحۀ کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر 
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 6 :24 یا:  »فیض بر همۀ کســانی که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی 
نامیرا دوست می دارند«.

حیله های ابلیس بایستید. 1۲ زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم 
و خون نیســت، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاســتها، علیه 
خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر 
در جایهای آســمانی می جنگیم. 1۳ پس اسلحۀ کامل خدا را 
بر تن کنید، تا در روز شّر شــما را یارای ایستادگی باشد، و 
بتوانید پس از انجام همه چیز، بایستید. 1۴ پس استوار ایستاده، 
کمربند حقیقت را به میان ببندید و زرۀ پارسایی را بر تن کنید، 
15 و کفش آمادگی برای اعالم انجیِل سالمتی را به پا نمایید. 

16 افزون بر این همه، ســپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، 

همۀ تیرهای آتشین آن شــریر را خاموش کنید. 17 کالهخود 
نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کالم خداست، به 
دســت گیرید. 18 و در همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در 
روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته 

با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنید.
19 برای من نیز دعا کنید، تا هرگاه دهان به سخن می گشایم، 

کالم به من عطا شود تا راز انجیل را دلیرانه اعالم کنم، ۲۰ که 
ســفیر آنم، هرچند در زنجیر! دعا کنید که آن را با شهامت 

اعالم کنم، چنانکه شایسته است.

خاتمه
۲1 برای آنکه از احوال من آگاه باشید و بدانید چه می کنم، 

تیخیکوس، برادر عزیز و خادم وفادار در خداوند، همه چیز 
را به شــما خواهد گفت. ۲۲ من او را به همین منظور نزدتان 

می فرستم تا از احوال ما آگاه شوید، و تا او تشویقتان کند.
۲۳ برادران را از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، 

سالمتی و محبِت با ایمان باد. ۲۴ فیض و نامیرایی بر همۀ کسانی 
که خداوند ما عیسی مسیح را دوست می دارند. * 
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معرفی نامۀ پولس رسول به فیلیپیان
نامۀ پولس رسول به فیلیپیان خطاب به نخستین کلیسایی 
است که او در خاک اروپا بنیان نهاد. این کلیسا در مقدونیه، 
یکی از ایالتهای امپراتوری روم، قرار داشت. پولس به هنگام 

نگارش این نامه، در روم زندانی بود.
هدف پولس از نگارش نامه، در وهلۀ اّول تشکر از مسیحیان 
فیلیپی به خاطر هدیه ای بود که برای رفع نیازهایش فرستاده 
بودند. در ضمن، او از این فرصت بهره می جوید تا نکاتی چند 
را با ایشان در میان بگذارد: 1( ایشان را از احوال خود آگاه 
سازد؛ ۲( تشویقشان کند که در تحّمل آزارها استوار بمانند و 
در سختیها نیز شادی کنند؛ ۳( ترغیبشان کند که همچون مسیح 
فروتن باشــند و اتحاد را میان خود حفظ کنند؛ ۴( به ایشان 
سفارش کند که تیموتائوس و اِپاْفرودیتوس را به گرمی پذیرا 

شوند؛ و 5( ایشان را از خطر معّلمان دروغین بر حذر دارد.
ویژگی بارز این نامه، تأکید آن بر شادی، اطمینان، اتحاد و 
پشتکار در ایمان و زندگی مسیحی است. این نامه همچنین از 

عالقۀ عمیق پولس به کلیسای فیلیپی حکایت دارد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -11(

۲- وضع و حال کنونی پولس )1 :1۲ -۲6(
۳- اندرز دربارۀ فروتنی و اتحاد )1 :۲7 تا ۲ :18(

۴- برنامۀ پولس برای تیموتائوس و اِپاْفرودیتوس 
)۳۰- 19: ۲(

5- هشدار در مورد شریعت گراها و معّلمان بی بندوبار 
)باب ۳(

6- اندرزهای گوناگون )۴ :1 -9(
7- بخش پایانی )۴ :19 -۲۳(
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 از پولس و تیموتائوس، خادمان * مسیْح عیسی،
به همۀ مقدسین فیلیپی که در مسیْح عیسایند، از جمله 

*
ناظران * و خادمان: 

۲ فیض و سالمتی از جانب خدا، پدر ما، و خداونْد عیسی 

مسیح، بر شما باد.

دعا و شکرگزاری
۳ هر گاه شما را به یاد می آورم، خدای خود را شکر می گویم 

۴ و همواره در همۀ دعاهایم برای همگی شــما شادمانه دعا 

می کنم، 5 زیرا از روز نخست تا به امروز، در کار انجیل شریک 
بوده اید. 6 یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا 
روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. 7 بجاست که دربارۀ 
جمیع شما چنین بیندیشم، چرا که در دل من جای دارید؛ * زیرا 
شما همه با من در فیض خدا شریکید، چه در زنجیر باشم و 
چه مشغول دفاع از انجیل و اثبات حقانیت آن. 8 خدا شاهد 
است که با عواطف خوِد مسیْح عیسی، مشتاق همۀ شما هستم.

9 دعایم این است که محبت شما هر چه بیشتر فزونی یابد 

و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد، 1۰ تا بتوانید بهترین 
را تشخیص دهید و در روز مسیح، پاک و بی عیب 11 و آکنده 
از ثمرات پارسایی باشــید که به واسطۀ عیسی مسیح به بار 

می آید و به تجلیل و سپاس خدا می انجامد.

نامۀ پولس رسول به فیلیپیان
 

 

 1 :1 یا “غالمان”.
 1 :1 در ترجمۀ فارسی قدیمی کتاب مقدس:  “اسقفان”.

 1 :1 در ترجمۀ فارسی قدیمی کتاب مقدس:  “شماسان”.
 1 :7 یا:  »چراکه مرا در دل خود جای داده اید«.



 

 1 :13 یا:  “بر تمامی درباریان”.
 1 :16 منظور “در زندان” است.

 1 :19 یا:  “به رهایی”.

زنجیرهای پولس و گسترش انجیل
1۲ ای برادران، می خواهم بدانید که آنچه بر من گذشت، در عمل 

به پیشرفت انجیل انجامید، 1۳ به گونه ای که بر تمامی نگهبانان 
* و بر همگان عیان شد که من به خاطر مسیح در 

کاخ سلطنتی 
زنجیرم؛ 1۴ و زنجیرهایم سبب شد که بیشتِر برادران، در خداوند 
قوی دل شوند تا با شهامِت تمام، کالم خدا را بی واهمه بیان کنند.

15 اّما بعضی از حسد و حس رقابت مسیح را وعظ می کنند، 

حال آنکه بعضی دیگر با حسن نّیت. 16 اینان از محبت چنین 
می کنند، زیرا می داننــد که من برای دفاع از انجیل در اینجا * 
گذاشته شــده ام. 17 اّما آنان از َســِر جاه طلبی به مسیح وعظ 
می کنند، نه با خلوص نّیت، بــا این گمان که بر رنجهای من 
در زندان می افزاینــد. 18 اّما چه باک؟ مهم این اســت که به 
هر صورت، مسیح موعظه شود، چه نّیت درست باشد، چه 

نادرست! و من از این بابت شادمانم.
آری، و باز هم شــادی خواهم کرد، 19 زیرا می دانم که با 
دعاهای شما و یاری روِح عیسی مسیح، اینها به نجات * من 
خواهد انجامید، ۲۰ چنانکه مشتاقانه انتظار می کشم و امید دارم 
که در هیچ چیز سرافکنده نخواهم شد، بلکه با کمال دلیری، 
اکنون نیز چون همیشه، مسیح در بدنم جالل خواهد یافت، 
خواه در مرگ و خواه در زندگی. ۲1 زیرا مرا زیســتن مسیح 
است، و مردن، سود. ۲۲ اگر می باید به حیات خود در این بدن 
ادامه دهم، این برایم به منزلۀ کار و کوششــی پرثمر خواهد 
بود. و نمی دانم کدام را برگزینم! ۲۳ زیرا بین این دو سخت در 
کشمکشم: چرا که آرزو دارم َرخت از این جهان بربندم و با 
مسیح باشم، که این به مراتب بهتر است؛ ۲۴ اّما ماندنم در جسم 
برای شما ضروریتر است. ۲5 چون از این یقین دارم، می دانم 
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 1 :28 یا:  »همین برای آنان نشان از هالکت ایشان، اّما نجات شماست«.
 2 :1 اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم “مصاحبت” و “مشارکت” نیز 

هست.
 2 :1 یا:  »پس حال که در مســیح دلگرمید، حال که محبت او مایۀ تسلی 

شماست، حال که …«.
 2 :6 یا:  »به صورت خدا بود«.

 2 :6 یا:  »برابری با خدا را به چنگ نگرفت«.

که برای پیشرفت و شادی شما در ایمان، زنده خواهم ماند و 
با همۀ شما به سر خواهم برد، ۲6 تا با دوباره آمدنم نزد شما، 

فخرتان در مسیْح عیسی به سبب من افزون گردد.
۲7 فقط از شما می خواهم که به شیوۀ شایسته انجیل مسیح رفتار 

کنید، تا خواه بیایم و شــما را ببینم و خواه در غیابم از احوالتان 
بشنوم، خاطرم آسوده باشد که در یک روح استوارید و چون یک 
تن، دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده می کنیــد، ۲8 و در 
هیچ چیز از مخالفان هراسی ندارید، که همین در مورد آنان نشان 
هالکت است، اّما نشان نجات شماست، * و این از خداست. ۲9 زیرا 
این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه 
در راه او رنج هم ببرید. ۳۰ چراکه شما را همان مجاهده است که مرا 
مشغول به آن دیدید و اکنون می شنوید که هنوز هم بدان مشغولم.

سرمشق گرفتن از فروتنی مسیح

 پس اگر در مســیح دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی 2 
شماست، اگر در روْح رفاقت * دارید، و اگر از رحم و 
شفقت برخوردارید، * ۲ بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با 
یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی 
باشید. ۳ هیچ کاری را از َسِر جاه طلبی یا تکّبر نکنید، بلکه با 
فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴ هیچ یک از شما تنها 
به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشد. 5 همان طرز 

فکر را داشته باشید که مسیْح عیسی داشت:
*

او که همذات با خدا بود،   6  
*

از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، 
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 2 :7 یا:  »و به صورت غالم درآمد«.
 2 :10 منظور نامی است که به عیسی بخشیده شد، یعنی “خداوند”.

 2 :16 یا:  »کالم حیات را برافراشته اید«.

بلکه خود را خالی کرد  7  
*

و ذات غالم پذیرفته، 
به شباهت آدمیان درآمد.

و چون در سیمای بشری یافت شد  8  
خود را خوار ساخت

و تا به مرگ،
حتی مرگ بر صلیب

مطیع گردید.
پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد  9  
و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید،

تا به نام عیسی * هر زانویی خم شود،  1۰  
در آسمان، بر زمین و در زیر زمین،

و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیْح ‘خداوند’ است،  11  
برای جالل خدای پدر.

درخشان همچون ستارگان
1۲ پس ای عزیزان، همان گونه که همیشه مطیع بوده اید، نه 

تنها در حضور من، بلکه اکنون بســی بیشتر حتی در غیابم، 
نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید؛ 1۳ زیرا خداست 
که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه 

را که خشنودش می سازد، در شما پدید می آورد.
1۴ هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام دهید، 15 تا بی پیرایه 

و بی آالیش، و فرزندان بی عیب خدا باشــید، در بین نسلی 
کج رو و منحرف که در میانشــان همچون ستارگاْن در این 
جهان می درخشید، 16 همچنان که کالم حیات را استوار نگاه 
داشته اید. * در این صورت، می توانم در روز مسیح مباهات 
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کنم که بیهوده ندویده و عبث محنت نکشــیده ام. 17 اّما حتی 
اگر چون هدیه ای ریختنی، بر قربانی و خدمت ایمانتان ریخته 
شوم، خوشحالم و با همۀ شما شادی می کنم. 18 و شما نیز باید 

همین گونه خوشحال باشید و با من شادی کنید.

تیموتائوس و اِپاْفرودیتوس
19 در خداونْد عیســی امید دارم تیموتائوس را به زودی نزد 

شما بفرستم تا با آگاهی از احوالتان دل شاد گردم. ۲۰ زیرا کسی 
دیگر را همدل ندارم که خالصانه به فکرتان باشد. ۲1 چرا که همه 
در پی نفع خویشند، نه امور عیسی مســیح. ۲۲ اّما شما می دانید 
که تیموتائوس آزمایش خود را پس داده، زیرا با من، همچون 
پسری با پدر خود، در کار انجیل خدمت کرده اســت. ۲۳ پس 
امیدوارم به محض روشن شدن تکلیفم، او را نزد شما بفرستم؛ 

۲۴ و در خداوند اطمینان دارم که خود نیز به زودی خواهم آمد.

۲5 افزون بر این، الزم می دانم اِپاْفرودیتوس را نزد شما باز پس 

فرستم، او را که از یک سو برادر، همکار و همرزم من است، 
و از سوی دیگر، فرستادۀ شما برای رسیدگی به نیازهای من. 
۲6 زیرا مشتاق دیدار همۀ شماست و از بابت اینکه شنیدید بیمار 

شده بود، غمگین اســت. ۲7 براستی که بیمار و حتی در آستانۀ 
مرگ بود. اّما خدا بر او رحم کرد، و نه تنها بر او، بلکه بر من 
نیز، تا غمی بر غمهایم افزوده نشود. ۲8 پس می خواهم او را هر 
چه زودتر بفرستم، تا دیگر بار با دیدنش شادمان شوید و از غم 
من نیز کاسته شود. ۲9 در خداوند، او را با شادی تمام بپذیرید و 
چنین کسان را گرامی بدارید، ۳۰ زیرا در راه خدمت به مسیح تا 
سرحّد مرگ پیش رفت و برای جبران کاستی خدمت شما به 

من، جان خود را به خطر انداخت.

نادرستی اتکا بر افتخارات انسانی

 3 

 دیگر آنکه ای برادران من، در خداوند شاد باشید! تکرار 
این مطالب زحمتی برایم نیست بلکه ایمنی شماست. 
۲ از آن سگها برحذر باشید! از آن شرارت پیشگان بپرهیزید! 
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 3 :3 یا:  »در روْح خدا را عبادت می کنیم«.

از آن ُمثله کنندگان دوری کنید! ۳ زیرا ختنه شدگاِن واقعی ماییم 
* و فخرمان به مسیْح عیسی 

که در روِح خدا عبادت می کنیم، 
است و به افتخارات انسانی خود اتکا نداریم - ۴ هرچند من 

خوْد دالیل خوبی برای اتکا به آنها دارم.
آری، اگر کســی می پندارد که دالیل خوبی بــرای اتکا به 
این گونه افتخارات انســانی دارد، من دالیلــی محکمتر دارم: 
5 ختنه شده در روز هشتم، از قوم اســرائیل، از قبیلۀ بِنیامین، 

فرزند عبرانــی از والدین عبرانی؛ به لحاظ اجرای شــریعت، 
َفریسی؛ 6 به لحاظ غیرت، آزاردهندۀ کلیسا؛ به لحاظ پارسایِی 
شریعتی، بی عیب. 7 اّما آنچه مرا سود بود، آن را به خاطر مسیح 
زیان شمردم. 8 بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برتِر شناخت 
خداوندم مسیْح عیسی، زیان می دانم، که به خاطر او همه چیز 
را از کف داده ام. آری، اینها همه را فضله می شــمارم تا مسیح 
را به دست آورم 9 و در او یافت شوم، نه با پارسایی خویشتن 
که از شریعت اســت، بلکه با آن پارســایی که از راه ایمان به 
مسیح به دست می آید، آن پارســایی که از خداست و بر پایۀ 
ایمان. 1۰ می خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و 
در رنجهای او سهیم شده، با مرگش همشکل گردم، 11 تا به هر 

طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم.

تالش برای رسیدن به خط پایان
1۲ نمی گویم هم اکنون به اینها دست یافته ام یا کامل شده ام، 

بلکه خود را به پیش می رانم تا چیزی را به دســت آورم که 
مسیْح عیسی برای آن مرا به دســت آورد. 1۳ برادران، گمان 
نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم؛ اّما یک کار می کنم، 
و آن اینکه آنچه در عقب اســت به فراموشی می سپارم و به 
سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشــانده، 1۴ برای 
رسیدن به خط پایان می کوشم، تا جایزه ای را به دست آورم 
که خدا برای آن مرا در مسیْح عیسی به باال فرا خوانده است.
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 4 :3 یا:  “ای سیزیگوِس وفادار”.

15 همــۀ ما که بالغیم، باید چنین بیندیشــیم؛ و اگر دربارۀ 

موضوعی به گونه ای دیگر می اندیشید، این را نیز خدا بر شما 
آشکار خواهد فرمود. 16 مهم این است که به هر مرحله ای که 

رسیده ایم، مطابق آن رفتار کنیم.
17 ای برادران، با هم از من سرمشق بگیرید، و توجه خود 

را به کسانی معطوف کنید که مطابق الگویی که در ما سراغ 
دارید، رفتار می کنند. 18 زیرا همان گونه که بارها به شما گفته ام 
و اکنون نیز اشکریزان تکرار می کنم، بسیاری چون دشمنان 
صلیب مســیح رفتار می کنند. 19 عاقبِت چنین کسان هالکت 
است. خدای آنان شکمشان اســت و به چیزهای ننگ آور 
مباهات می کنند، و افکارشان معطوف به امور زمینی است. 
۲۰ حال آنکه ما َتَبعۀ آسمانیم و با اشتیاِق تمام انتظار می کشیم 

که نجات دهنده، یعنی خداوندمان عیسی مسیح، از آنجا ظهور 
کند. ۲1 او با نیرویی که وی را قادر می سازد تا همه چیز را به 
فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا 

به شکل بدن پرجالل او درآید.

 پس، ای برادراِن محبوب من که مشتاق دیدارتانم، ای شما 4 
که شادی و تاِج سر من هستید، ای عزیزان، بدین گونه 

در خداوند استوار باشید.

آخرین اندرزها
۲ از اُِفودیه اســتدعا دارم و از سینتیخی تمنا می کنم که در 

خداوند یکرأی باشند. ۳ و از تو نیز ای همکار وفادار، * تقاضا 
دارم که این دو بانو را یاری کنی، زیرا همراه با َاْکلیِمنُتس و 
دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده است، 

دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کرده اند.
۴ همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می گویم: شاد باشید. 

5 بگذارید مالیمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک 
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است. 6 برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا 
و استغاثه، همراه با شــکرگزاری، درخواستهای خود را به 
خدا ابراز کنیــد. 7 بدین گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی 
عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیْح عیسی محفوظ نگاه 

خواهد داشت.
8 در پایان، ای برادران، هرآنچه راســت اســت، هرآنچه 

واالست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک است، هرآنچه 
دوست داشتنی و هرآنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر 
چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. 9 آنچه 
از من آموخته و پذیرفته اید و هرآنچه از من شــنیده و یا در 
من دیده اید، همان را به عمل آوریــد، که خدای آرامش با 

شما خواهد بود.

تشکر برای هدایا
1۰ در خداوند بسیار شادمانم که اکنون دیگر بار دغدغۀ شما 

برای احتیاجات من شکوفه آورده است. البته شما همیشه به 
فکر من بوده اید، اّما فرصت ابراز آن را نداشتید. 11 این را از سر 
نیاز نمی گویم، زیرا آموخته ام که در هر حال قانع باشم. 1۲ معنی 
نیازمند بودن را می دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. 
در هر وضع و حالی، رمز زیســتن در سیری و گرسنگی، و 
بی نیازی و نیازمندی را فرا گرفته ام. 1۳ قدرت هر چیز را دارم 
در او که مرا نیرو می بخشد. 1۴ با این حال، لطف کردید که در 

زحمات من شریک شدید.
15 شما نیز، ای فیلیپیان، نیک می دانید که در اوایل ایمانتان 

به انجیل، پس از آنکه مقدونیه را ترک کردم، هیچ کلیسایی 
جز شما در امر دادن و گرفتن با من شریک نشد. 16 زیرا حتی 
زمانی که در َتسالونیکی بودم، چند بار برای رفع احتیاجاتم 
فرستادید. 17 نه اینکه در پی دریافت هدیه باشم، بلکه در پی 
بهره ای هستم که بر حساب شما افزوده شود. 18 وجه کامل به 
من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم. حال که کمِک 
ارسالی شما را از اِپاْفرودیتوس دریافت کرده ام، از همه چیز 
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به فراوانی برخوردارم. هدیۀ شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی 
است که خدا را خشنود می سازد. 19 و خدای من، همۀ نیازهای 
شما را بر حسب دولت پرجالل خود در مسیْح عیسی رفع 

خواهد کرد. ۲۰ خدا و پدر ما را تا ابد جالل باد. آمین.

درودهای پایانی
۲1 به همۀ مقدسین در مسیْح عیسی سالم برسانید. برادرانی 

که با من هستند، شما را سالم می گویند. ۲۲ همۀ مقدسیِن اینجا 
شما را سالم می فرستند، بخصوص آنان که از دربار قیصرند.

۲۳ فیض خداونْد عیسی مسیح با روح شما باد. آمین. 
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معرفِی نامۀ پولس رسول به کوُلسیان
کوُلسی یکی از شهرهای آسیای صغیر بود که در شرق شهر 
َافُِسس قرار داشت. کلیسای کوُلسی را نه خوِد پولس، بلکه 
احتماالً یکی از همکارانش به نام اِپاْفراس تأسیس کرده بود 
)1 :7(. اِپاْفراس از جانب پولس به کوُلسی اعزام شده بود و 
به نمایندگی از او در آنجا خدمت می کرد. از همین رو، پولس 
نسبت به آن کلیسا احساس مســئولیت می نمود. او دریافته 
بود که معّلمانی گمراه به کلیســای کوُلسی نفوذ کرده اند و 
چنین تعلیم می دهند که برای شناخت خدا و دریافت نجات 
الهی، باید به راههایی غیر از ایمان به مسیح توّسل جست. از 
فحوای گفتار پولس می توان دریافت که برخی از این معّلمان، 
مقام مسیح را به درستی درک نکرده بودند؛ برخی دیگر تعلیم 
می دادند که نجات از راه فلســفه و معرفتی رمزی به دست 
می آید؛ بعضی دیگر نیز راه دســت یافتن به نجات را انجام 

فرایض شریعت می دانستند.
پولس با ارائۀ پیام اصیل انجیل، به مخالفت با چنین تعالیمی 
برمی خیزد. او بیان می کند که مســیح:  1( صورت خداست 
)1 :15(؛ ۲( جهان به واســطۀ او آفریده شده است )1 :15 و 
16(؛ ۳( از ازل بوده است )1 :17(؛ ۴( ضامن بقای عالم است 
)1 :17(؛ 5( َسِر کلیساست )1 :18(؛ 6( نوبر رستاخیزکنندگان 
است )1 :18(؛ 7( الوهیت به کمال در او ساکن است )1 :19 
و ۲ :9(؛ 8( اوست که ما را با خدا آشتی می دهد )1 :۲۰(؛ و 

9( لذا برای نجات دادن انسان کفایت کامل دارد )1 :۲۲(.
این نامه را تیخیکوس به همراه اونیسیموس به کوُلسی برد. 
اونیسیموس همان برده ای است که پولس به خاطر او ‘نامه به 

فیلیمون’ را نوشت.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -1۴(

۲- مقام رفیع مسیح )۴1 :15 -۲۳(



۳- زحمات پولس برای کلیسا )1 :۲۴ تا ۲ :7(
۴- آزادی از احکام بشری به واسطۀ حیات در مسیح 

)۲۳- 8: ۲(
5- حیات جدید در مسیح )۳ :1 تا ۴ :6(

6- بخش پایانی )۴ :7 -18(
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 از پولس که به خواست خدا، رسول مسیْح عیسی است، 
و از برادرمان، تیموتائوس،

۲ به مقدسین و برادران وفادار در مسیح که در شهر کوُلسی 

هستند:
فیض و سالمتی از سوی خدا، پدر ما، بر شما باد.

شکرگزاری و دعا
۳ ما همواره به هنگام دعا برای شما، خدا، پدر خداوندمان 

عیسی مسیح را شکر می گزاریم، ۴ زیرا وصف ایمان شما به 
مسیْح عیسی و محبتی را که به همۀ مقدسین دارید، شنیده ایم. 
5 اینها از امیدی سرچشــمه می گیرد که در آسمان برای شما 

محفوظ است و پیشتر درباره اش از پیام حقیقت یعنی انجیل 
شنیده اید، 6 انجیلی که به شما رسیده است و در سرتاسر جهان 
ثمر می دهد و رشد می کند، همان گونه که در میان شما نیز، 
از روزی که آن را شــنیدید و فیض خدا را به معنای واقعی 
درک کردید، عمل کرده است. 7 شما آن را از همکار عزیز ما، 
اِپاْفراس آموختید که خادم وفادار مسیح به نیابت از ماست. * 

8 او ما را از محبت شما که در روح است، آگاه ساخت.

9 از همین رو، از روزی که این را شــنیدیم، از دعا کردن 

برای شما باز نایســتاده ایم، بلکه پیوسته از خدا می خواهیم 
که شما از شناخت ارادۀ او در هر حکمت و فهم روحانی پر 
شوید، 1۰ تا رفتار شما شایستۀ خداوند باشد، و بتوانید او را 
از هر جهت خشنود سازید: یعنی در هر کاِر نیک ثمر آورید 
و در شناخت خدا رشد کنید 11 و با همۀ نیرویی که از قدرت 
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 1 :7 یا »شماست«.



 

 1 :11 یا: »تا صبر و تحمل بسیار با شادمانی داشته باشید«.
 1 :12 یا “ما”.

 1 :14 اصل یونانی این واژه در بســیاری مواقع حاوی مفهوم رهانیدن 
بردگان اسیر با پرداخت بها است.

 1 :15 یا “تصویر”.
 1 :16 یا “در”.

 1 :21 در یونانی عبارت “با خدا” نیامده است و برای روشن شدن مطلب 
افزوده شده است.

 1 :22 در یونانی: “او”.

پرجالل او سرچشمه می گیرد، از هر حیث نیرومند شوید تا 
صبر و تحّمل بسیار داشته باشید، و تا شادمانه * 1۲ پدر را شکر 
گویید که شما * را شایستۀ سهیم شدن در میراث مقدسین در 
قلمرو نور گردانیده است. 1۳ زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده 
و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، 1۴ که در او از 

رهایی، * یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم.

برتری مسیح
15 او صورت * خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی 

آفرینش، 16 زیرا همه چیز به واسطۀ * او آفریده شد: آنچه در 
آسمان و آنچه بر زمین اســت، دیدنیها و نادیدنیها، تختها و 
فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها، همه به واسطۀ او و برای او 
آفریده شدند. 17 او پیش از همه چیز وجود داشته، و همه چیز 
در او قوام دارد. 18 او بدن، یعنی کلیسا، را َسر است. او سرآغاز 
و نخست زاده از میان مردگان است، تا در همه چیْز برتری از 
آن او باشد. 19 زیرا خشنودی خدا در این بود که با همۀ کمال 
خود در او ساکن شود، ۲۰ و به واسطۀ او همه چیز را، چه در 
آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد، به وسیلۀ صلحی 

که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد.
۲1 شما نیز زمانی بیگانه با خدا، * و در افکار خویش دشمن 

او بودید، و این در اعمال شریرانۀ شما پدیدار می گشت. ۲۲ اّما 
اکنون مســیح * شما را به واسطۀ بدن بشری خود و از طریق 
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 1 :22 در یونانی: “او”.
 1 :27 یا: “در میان”.

مرگ آشتی داده است، تا شما را مقّدس و بی عیب و َبری از 
هر مالمت به حضور خدا * بیاورد، ۲۳ به شرطی که در ایمان 
مستحکم بوده، استوار بمانید و از امید انجیل جنبش نخورید، 
همان انجیل که شنیدید و به تمامی خلقِت زیر آسمان موعظه 

شده است، و من، پولس، خادم آن گشته ام.

زحمات پولس برای کلیسا
۲۴ اکنون از رنجهایی که به خاطر شما کشیدم شادمانم و هر 

کاستی رنجهای مسیح را در بدن خود جبران می کنم، به خاطر 
بدن او که کلیساست. ۲5 من بنا بر مأموریتی که خدا به من سپرد، 
خادم کلیسا گشتم، تا کالم خدا را به کمال به شما بیان کنم، 
۲6 یعنی آن راز را که طی اعصار و نسلهای متمادی پنهان نگاه 

داشته شــده بود، اّما اکنون بر مقدسین او آشکار شده است. 
۲7 خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان آشکار سازد که این راز از 

چه جالل عظیمی در میان غیریهودیان برخوردار است، رازی 
که همانا مسیح در * شماست، که امید جالل است.

۲8 ما او را وعظ می کنیم، و هر کس را هشــدار می دهیم و 

با کمال حکمت می آموزیم، تا همه را کامل در مسیح حاضر 
سازیم. ۲9 از این روست که من زحمت می کشم و با نیروی 

او که در من نیرومندانه عمل می کند، به مجاهده مشغولم.

 پس می خواهم بدانید که به خاطر شــما و کســانی که در 2 
الئودیکیه هستند، و برای همۀ آنان که روی مرا ندیده اند، چه 
مجاهده ای دارم، ۲ تا دلگرم شده، در محبت متحد گردند، و از همۀ 
غنای فهم و درکی کامل برخوردار گشته، راز خدا یعنی مسیح را 
بشناسند، ۳ که در او همۀ گنجهای حکمت و معرفت نهفته است. 
۴ این را می گویم تا هیچ کس شما را با استداللهای فریبنده گمراه 

نسازد. 5 زیرا هرچند در جسم از شما دورم، لیکن در روح با شما 
هستم و از مشاهدۀ نظم و ایمان پایدارتان به مسیح شادمانم.
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 2 :8 یا: »بر سنّت آدمیان اســتوار است و از قدرتهای روحانی مسلط بر 
این دنیا نشأت می گیرد«.

 2 :11 در اینجا منظور از “ختنۀ مسیح”، احتماالً مرگ او بر صلیب است. 
اما عبارت یونانی را می توان به این صورت نیز ترجمه کرد: »در ختنه ای 

که مسیح انجام داده است«.
 2 :14 یا: “با قوانینش”.

 2 :15 یا: “به وسیلۀ او”.

آزادی از مقررات انسانی
6 پس همان گونه که مسیْح عیسای خداوند را پذیرفتید، در 

او سلوک کنید: 7 در او ریشه گیرید و بنا شوید، و همان گونه که 
تعلیم یافتید، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید.

8 به هوش باشــید کسی شما را با فلسفه ای پوچ و فریبنده 

اسیر نسازد، که نه بر مســیح، بلکه بر سنّت آدمیان و اصول 
ابتدایی این دنیا استوار است. * 9 زیرا الوهیت با همۀ کمالش 
به صورت جسمانی در مسیح ساکن است، 1۰ و شما در او، که 
همۀ ریاستها و قدرتها را َسر است، از کمال برخوردار گشته اید. 
11 و در او ختنه نیز شده اید، به ختنه ای که با دست انجام نشده 

است. این ختنه همانا از تن به در آوردِن شخصیت نفسانی 
است در ختنۀ مسیح. * 1۲ و در تعمید، با او مدفون گشتید و با 
ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او 

برخیزانیده شدید.
1۳ آن زمان که در گناهان و حالت ختنه ناشــدۀ َنْفس خود 

مرده بودید، خدا شــما را با مسیح زنده کرد. او همۀ گناهان 
ما را آمرزید 1۴ و آن ســنِد قرضها را که به موجب قوانین * بر 
ضد ما نوشــته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و 
بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت. 15 و ریاستها و 
قدرتها را خلع سالح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به 

وسیلۀ صلیب * بر آنها پیروز شد.
16 پس مگذارید کســی در خصــوص آنچه می خورید و 

می آشامید، یا در خصوص نگاه داشتن اعیاد و ماه نو و روز 
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 2 :18 یا: »محکوم کند«.
 2 :20 یا: “نسبت به قدرتهای روحانی مسلط بر این دنیا”.

 2 :23 یا: »… فاقد هر گونه ارزش اســت و به ارضای تمایالت نفسانی 
می انجامد«.

َشــّبات، محکومتان کند. 17 اینها تنها سایۀ امور آینده بود، اّما 
اصل آنها در مسیح یافت می شود. 18 مگذارید کسی که دل به 
خوار کردن خویشتن و عبادِت فرشتگان مشغول داشته است، 
شما را مردود گرداند. * چنین کسی شیفتۀ اموری است که در 
رؤیاهایش دیده است، و افکار نفسانی اش او را با خیالهای 
پوچ مغرور ساخته است. 19 او پیوندش را با َسر از دست داده 
است؛ حال آنکه تمام بدن، در حالی که به وسیلۀ مفاصل و 
بندها نگاه داشته می شود و به هم متصل می گردد، به مدد سر 

رشد می کند، با رشدی که از خدا سرچشمه می گیرد.
۲۰ پس حال که با مسیح نسبت به اصول ابتدایی این دنیا * 

مرده اید، چرا همچون کســانی که گویی هنوز به دنیا تعلق 
دارند، تن به قواعد آن می دهید، قواعدی که می گوید: ۲1 »این 
را لمس مکن! به آن لب نزن و بر آن دست مگذار!«؟ ۲۲ اینها 
همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می رود، و 
بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است. ۲۳ و هرچند به سبب در 
بر داشتن عبادِت داوطلبانه و خوار کردن خویشتن و ریاضت 
بدنی، ظاهری حکیمانه دارد، اّما فاقد هر گونه ارزش برای 

*
مهار تمایالت نفسانی است. 

اصول حاکم بر زندگی مقّدس

 3 

 پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، آنچه را که در 
باالست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا 
نشسته است. ۲ به آنچه در باالست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین 
است. ۳ زیرا ُمردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان 
است. ۴ چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما 

نیز همراه او با جالل ظاهر خواهید شد.
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 3 :5 یا “طمع”.
 3 :11 مردمان غیریونانی که زبان یونانی را نمی دانستند.

 3 :11 “َسکایی” لقبی بود برای پست ترین ِقشر از مردمان َبرَبر، و بخصوص 
در اشاره به قبایلی در اطراف دریای ســیاه به کار می رفت که از میانشان 

برده می گرفتند.
 3 :14 یا: »همه چیز را در اتحاد کامل به هم می پیوندد«.

 3 :16 یا: “در میان شما”.

5 پس، هرآنچه را در وجود شما زمینی است، بُکشید، یعنی 

بی عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت پرستی * 
را که همان بت پرستی است. 6 به سبب همینهاست که غضب 
خدا بر سرکشان نازل می شود. 7 شما نیز در زندگی گذشتۀ خود 
به این راهها می رفتید. 8 اّما اکنون باید همۀ اینها را از خود دور 
کنید، یعنی خشم، عصبانیت، بدخواهی، ناسزاگویی و سخنان 
زشت را از دهان خود. 9 به یکدیگر دروغ مگویید، زیرا آن انساِن 
قدیم را با کارهایش از تن به در آورده اید 1۰ و انساِن جدید را 
در بر کرده اید، که در معرفِت حقیقْی هر آن نو می شود تا به 
صورت آفرینندۀ خویش در آید. 11 در این انساِن جدید، یونانی 
یا یهودی، ختنه شده یا ختنه ناشده، َبرَبر * یا َسکایی، * غالم یا 
آزاد دیگر معنی ندارد، بلکه مسیح همه چیز و در همه است.

1۲ پس همچون قوم برگزیدۀ خدا که مقّدس و بسیار محبوب 

است، خویشــتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، مالیمت و 
صبر ملبس سازید. 1۳ نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه 
کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنانکه 
خداوند شما را بخشود، شــما نیز یکدیگر را ببخشایید. 1۴ و 
بر روی همۀ اینها محبت را در بر کنید که همه چیز را به هم 

*
می پیوندد و شما را کامل می گرداند. 

15 صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فرا خوانده 

شده اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، 
و شکرگزار باشید. 16 کالم مسیح به دولتمندی در شما * ساکن 
شــود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است، با 
کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری 
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 4 :5 منظور غیرمسیحیان است.
 4 :6 در اصــل یونانــی: “نمکین” که می تواند به معنی “ســنجیده” و یا 

“خوشایند” باشد.

و از صمیم دل برای خدا بسرایید. 17 و هرآنچه کنید، چه در 
گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداونْد عیسی انجام دهید، 

و به واسطۀ او خدای پدر را شکر گزارید.

روابط ایمانداران
18 ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، چنانکه در خداوند 

شایسته است. 19 ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان 
تندی روا مدارید. ۲۰ ای فرزندان، والدین خود را در هر امری 
اطاعت کنید، زیرا این خداوند را خشنود می سازد. ۲1 ای پدران، 
فرزندان خویش را تلخکام مسازید، مبادا دلسرد شوند. ۲۲ ای 
غالمان، اربابان زمینی خویش را در هر امری اطاعت کنید، نه 
فقط آنگاه که مراقب شما هستند و یا برای جلب توجه شان، 
بلکه با اخالص قلبی و به احترام خداوند مطیع باشید. ۲۳ هر 
کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند 
کار می کنید، نه برای انسان، ۲۴ زیرا می دانید پاداشتان میراثی 
است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداونْد 
مسیح را خدمت می کنید. ۲5 هر کس بدی کند، سزای عمل بد 

خویش را خواهد دید و تبعیضی در کار نیست.

 ای اربابان، با غالمان خود به عدل و انصاف رفتار کنید، 4 
زیرا می دانید که شما را نیز اربابی است در آسمان.

۲ با هوشیاری و شکرگزاری، خود را وقف دعا کنید. ۳ و برای 

ما نیز دعا کنید، تا خدا دری به روی پیام ما بگشاید تا بتوانیم 
راز مسیح را بیان کنیم، رازی که به خاطر آن به زنجیر کشیده 
شده ام. ۴ دعا کنید که بتوانم آن را به روشنی بیان کنم، چنانکه 
شایسته است. 5 با مردماِن بیرون * حکیمانه رفتار کنید و از هر 
فرصتی بیشترین بهره را برگیرید. 6 سخنان شما همیشه پر از 
فیض و سنجیده * باشد، تا بدانید هر کس را چگونه پاسخ دهید.
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 4 :11 در اصل یونانی: »از اهل ختنه اند«.

درودهای آخر نامه
7 تیخیکوس شــما را به کمال از احــوال من آگاه خواهد 

ساخت. او برادری عزیز، خادمی امین و همکار من در خداوند 
است. 8 او را نزدتان می فرستم تا از احوال ما آگاه شوید، و تا 
دل شما را تشویق کند. 9 او همراه اونِسیموس، برادر امین و 
عزیز ما که از خود شماست، نزدتان می آید. ایشان شما را از 

هرآنچه در اینجا می گذرد آگاه خواهند ساخت.
1۰ آریستارخوس که با من در زندان است، برای شما سالم 

می فرستد؛ همچنین َمرُقس، پســر عموی برنابا، برایتان سالم 
دارد. پیشتر به شما دربارۀ او سفارش کرده ام که هر گاه نزدتان 
بیاید، به گرمی پذیرایش شوید. 11 عیسی نیز که یوستوس خوانده 
می شود، برای شما سالم می فرستد. در میان همکارانم در کار 
پادشاهی خدا، تنها این چند تن، یهودی نژادند، * و ایشان مایۀ 
تســلی من بوده اند. 1۲ اِپاْفراس که از خود شما و خادم مسیْح 
عیسی است، برایتان ســالم دارد. او همواره در دعا برای شما 
مجاهده می کند، تا با بلوغ کامل، استوار بایستید، و از هرآنچه 
مطابق با خواست خداست، آکنده باشید. 1۳ من شاهدم که او 
برای شما و آنان که در الئودیکیه و هیراپولیس هستند، چه بسیار 
محنت می کشد. 1۴ لوقا پزشک محبوب و همچنین دیماس شما 
را سالم می فرستند. 15 به برادران ما در الئودیکیه و همچنین به 
نیمفا و کلیسایی که در خانۀ این بانو بر پا می شود، سالم برسانید.

16 پس از آنکه این نامه برای شما خوانده شد، ترتیبی دهید 

که در کلیســای الئودیکیه نیز خوانده شود؛ شما نیز نامه به 
الئودیکیه را بخوانید.

17 به آرخیپوس بگویید: »به هوش باش تا خدمتی را که در 

خداوند یافته ای به کمال رسانی.«
18 من، پولس، این درود را با خط خود می نویسم. زنجیرهای 

مرا به یاد داشته باشید. فیض با شما باد. 
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معرفی نامۀ اّول پولس رسول به تسالونیکیان
َتسالونیکی )ســالونیک( مرکز ایالت مقدونیه بود. پولس 
پس از ترک شهر فیلیپی، به َتسالونیکی رفت و کلیسایی در 
آنجا بنیان نهاد. اّما دیری نپایید که یهودیان به مخالفت با او 
برخاستند. آنان با مشــاهدۀ موفقیت بشارِت پولس در میان 
غیریهودیان، لبریز از خشم و حسادت شدند، زیرا بسیاری از 
این غیریهودیان پیشتر به یهودیت گرایش داشتند. پس پولس 
ناگزیر َتسالونیکی را ترک کرد و به بیریه رفت. پس از مدتی، 
هنگامی که در ُقِرنُتس بــود، از طریق همکارش تیموتائوس 
خبرهایی دربارۀ مسیحیان َتســالونیکی دریافت کرد. طبق 
گزارش تیموتائوس، ســؤاالتی دربارۀ بازگشت مسیح برای 
مسیحیان َتســالونیکی پیش آمده بود. لذا پولس این نامه را 

برای ایشان می نویسد.
او نخســت، خدا را برای خبرهای خوبی که دربارۀ ایمان و 
محبت آنان شنیده است، شکر می کند. نیز شیوۀ زندگی خود را 
در میان آنان به یادشان می آورد و اشتیاق خود را به دیدار مجدد 
ایشان ابراز می دارد. همچنین اندرزشان می دهد که زندگی مقّدسی 
داشته باشند. سپس به ســؤاالت ایشان دربارۀ بازگشت مسیح 
پاسخ می دهد؛ سؤاالتی از این دست:  مؤمنانی که درگذشته اند، 
به هنگام بازگشت مسیح چه خواهند شد؟ مسیح چه وقت باز 

خواهد گشت؟ چگونه باید برای بازگشت مسیح آماده شد؟

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه و شکرگزاری )باب 1(

۲- پولس و مسیحیان َتسالونیکی )بابهای ۲ و ۳(
۳- اندرزهایی پیرامون رفتار و َمنِش مسیحی 

)1۲- 1: ۴(
۴- تعالیمی پیرامون بازگشت مسیح )۴ :1۳ تا 5 :11(

5- اندرزهای گوناگون )5 :1۲ -۲۲(
6- بخش پایانی )5 :۲۳ -۲8(



 1 

 از پولس و سیالس * و تیموتائوس،
به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و خداونْد 

عیسی مسیح اند:
فیض و سالمتی بر شما باد.

شکرگزاری و دعا
۲ ما همواره خدا را به خاطر وجود همۀ شما شکر می گوییم و 

از شما در دعاهای خود نام می بریم، ۳ و پیوسته در حضور خدا 
و پدر خود، عمل شما را که از ایمان ناشی می شود و محنت 
شما را که محرک آن محبت است و پایداری شما را که از امید 

به خداوندمان عیسی مسیح الهام می گیرد، به یاد می آوریم.
۴ زیرا ای برادران که محبوب خدایید، از برگزیدگی شــما 

آگاهیم. 5 چرا که انجیِل ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و 
روح القدس و یقین کامل به شما رسید، چنانکه نیک می دانید 
به خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم. 6 شما از ما و از 
خداوند سرمشق گرفتید و در رنج بسیار، کالم را با آن شادی 
که روح القدس می بخشد، اســتقبال کردید. 7 بدین گونه شما 
برای همۀ ایمانداران مقدونیه و َاخائیه سرمشــقی بر جای 
گذاشتید، 8 زیرا کالم خداوند به واسطۀ شما نه تنها در مقدونیه 
و اَخائیه طنین افکند، بلکه ایمان شما به خدا در همه جا بر سر 
زبانهاست، آن گونه که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم. 
9 زیرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن می گویند، و از 

اینکه چگونه از بتها دست کشیده، به سوی خدا بازگشتید تا 

 نامۀ اّول پولس 
رسول به تسالونیکیان

 

 

 1 :1 در اصل یونانی:  “سیلواُنس”، که شکل دیگری از “سیالس” است.



 

 2 :7 یا “دایه”.

خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید 1۰ و در انتظار آمدن پسر 
او از آسمان باشید، که از مردگان برخیزانیدش، یعنی عیسی، 

که ما را از غضب آینده رهایی می بخشد.

خدمت پولس در َتسالونیکی

ای برادران، خود می دانید که آمدن ما نزد شما بیهوده نبوده 2   
 بلکه هرچند پیشتر در شهر فیلیپی آزار و اهانت بر  است، ۲
ما رفت، چنانکه می دانید، اّما به مدد خدای خود دلیری کردیم تا 
 زیرا  انجیل خدا را با وجود مخالفتهای بسیار به شما برسانیم. ۳
اگر ترغیبتان می کنیم، از گمراهی یا انگیزه های ناپاک نیست، و 
 بلکه چون کسانی سخن می گوییم  قصد فریبتان را نیز نداریم، ۴
که خدا بر آنها ُمهر تأیید زده و انجیل را بدیشان به امانت سپرده 
است. ما در پی خشنود ساختن مردم نیستیم، بلکه خشنودی 
 شما نیک می دانید  خدایی را طالبیم که دلهای ما را می آزماید. 5
که ما هرگز به چاپلوسی متوّسل نشدیم، و از ظاهرسازی چون 
 و نیز  سرپوشی برای طمع سود نجستیم - خدا گواه ماست. 6
جویای ستایش از انسانها نبوده ایم، چه از شما و چه از دیگران.

هرچند در مقام رسوالن مسیح حقی بر گردن شما داشتیم، 
7 اّما همچون مادری شــیرده * که از کودکان خود نگهداری 

می کند، با شما به نرمی رفتار کردیم. 8 شدت عالقۀ ما به شما 
چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه تنها انجیل خدا را به شما 
برســانیم، بلکه از جان خود نیز در راه شما بگذریم، چندان 
که ما را عزیز گشته بودید. 9 شما ای برادران، به یقین محنت 
و مشّقت ما را به یاد دارید، که شب و روز کار می کردیم تا 
وقتی انجیِل خدا را به شما وعظ می کنیم، سربار کسی نباشیم.

1۰ شما شاهدید و خدا خود نیز گواه است که با چه پاکی 

و درستی و بی عیبی با شما ایمانداران رفتار کردیم. 11 چنانکه 
می دانید، رفتار ما با یک یک شما چون رفتار پدری با فرزندانش 
بود. 1۲ شــما را تشــویق کرده، دلداری می دادیم و سفارش 
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 2 :16 یا:  “به کمال”، و یا “برای همیشه”.

می کردیم که شیوۀ رفتارتان شایستۀ خدایی باشد که شما را 
به پادشاهی و جالل خود فرا می خواند.

1۳ نیز ما خدا را پیوســته شکر می گوییم که شما به هنگام 

پذیرفتن کالم خدا، که از ما شــنیدید، آن را نه چون سخنان 
انسان، بلکه چون کالم خدا پذیرفتید، چنانکه براستی نیز چنین 
است؛ همان کالم اکنون در میان شما که ایمان دارید، عمل 
می کند. 1۴ زیرا ای برادران، شما از کلیساهای خدا در یهودیه 
که در مسیْح عیسایند، سرمشق گرفتید: شما نیز از هموطنان 
خود، همان آزارهــا را دیدید که آنان از یهودیان دیدند، 15 از 
آنان که عیسای خداوند و پیامبران را کشتند و ما را نیز بیرون 
راندند. آنان خدا را خشنود نمی سازند و با همۀ مردم دشمنی 
می ورزند، 16 و نمی گذارند ما با غیریهودیان سخن بگوییم تا 
نجات یابند. بدین گونه همــواره پیمانۀ گناهان خود را لبریز 
می کنند. اّما غضب خدا سرانجام * بر ایشان فرو ریخته است.

اشتیاق پولس برای دیدار با ایمانداران َتسالونیکی
 و اّما ای برادران، چون کوتاه زمانی از شما به دور افتادیم، البته  17

جسمًا و نه قلبًا، با اشتیاقی بس پرشورتر کوشیدیم تا روی شما را 
 چرا که خواهان آمدن نزد شما بودیم - براستی که من،  ببینیم. 18
 زیرا چیست امید  پولس، بارها سعی کردم - ولی شیطان مانع شد. 19
و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عیسی به هنگام 
 براستی که شمایید جالل و شادی ما. ظهور او؟ مگر شما نیستید؟ ۲۰

 3 

 سرانجام چون دیگر طاقت نداشتیم، رضا دادیم که ما 
را در آتن تنها واگذارند. ۲ پس تیموتائوس را که برادر 
ما و همکار خدا در کار انجیل مسیح است، نزدتان فرستادیم 
تا شما را در ایمانتان تقویت و تشویق کند، ۳ تا هیچ کس در اثر 
این سختیها سست نشود، زیرا نیک می دانید که اینها برای ما 
مقرر است. ۴ به واقع هنگامی که با شما بودیم، پیشاپیش گفتیم 
که آزار خواهیم دید، و همان گونه که آگاهید، چنین نیز شد. 
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 3 :13 این اصطالح در اینجا ممکن است به ایمانداران، و یا به فرشتگان 
و یا به هر دو اشاره داشته باشد.

5 از این رو، چون دیگر طاقت نداشتم، فرستادم تا از ایمانتان 

آگاهی یابم، زیرا بیم آن داشتم که آن وسوسه گر به نحوی شما 
را وسوسه کرده، و زحمات ما به هدر رفته باشد.

گزارش دلگرم کنندۀ تیموتائوس
6 اّما اکنون تیموتائوس از نزد شما بازگشته و ما را مژده از 

ایمان و محبت شــما آورده است. او به ما خبر داده که شما 
همیشــه از ما به نیکی یاد می کنید و همان گونه که ما مشتاق 
دیدار شماییم، شما نیز شوق دیدار ما را دارید. 7 از همین رو، 
ای برادران، با وجود همۀ فشارها و زحماتمان، از بابت شما 
و ایمانتان دلگرم شــده ایم. 8 اکنون می توانیم نفسی به راحت 
برآوریم، زیرا شما در خداوند استوارید. 9 اّما چگونه می توانیم 
به شکرانۀ این همه شادی که به خاطر شما در حضور خدای 
خود یافته ایم، او را سپاسی بسزا گوییم؟ 1۰ ما روز و شب از 
دل و جان دعا می کنیم که باز به دیدارتان نایل شــویم تا هر 

کاستی ایمان شما را برطرف سازیم.
11 خوِد خدا، پدر ما، و خداوند ما عیسی، راه ما را به سوی 

شما هموار سازد. 1۲ و همان گونه که محبت ما به شما فزونی 
می یابد، خداوند محبت شما را به یکدیگر و به همۀ مردم بسیار 
افزون گرداند. 1۳ و دلهای شما را استواری بخشد تا آنگاه که 
خداوند ما عیســی با همۀ مقدسان * خود می آید، در حضور 

خدا، پدر ما، بی عیب و مقّدس باشید.

زندگی خداپسندانه

دیگر اینکه، ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه 4   
باید رفتار کنید تا خدا را خشــنود سازید، همان گونه 
که چنین نیز می کنید. اکنون به نام عیسای خداوند از شما 
اســتدعا داریم و اندرزتان می دهیم که در این باره هر چه 
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 4 :4 یا:  »… با همسر خود زندگی کند« یا »… همسری اختیار کند«.
 4 :12 منظور غیرمسیحیان است.

 4 :12 یا:  “محتاج چیزی”.
 4 :13 منظور مسیحیانی است که چشم از جهان فرو بسته اند.

 زیرا آگاهید که از جانب عیسای خداوند،  بیشتر تالش کنید. ۲
چه احکامی به شما داده ایم.

 ارادۀ خدا این است که مقّدس باشید: خود را از بی عفتی  ۳

 هر یک از شما باید بداند که چگونه در پاکی  دور نگاه دارید. ۴
 نباید همانند  5 *

و برازندگی، بدن خود را تحت تسّلط نگاه دارد. 
قومهایی که خدا را نمی شناســند، دستخوش امیال شهوانی 
 هیچ کس نباید در این امر دست تجاوز یا طمع به  باشــید. 6
حریم برادر خود دراز کند. چنانکه پیشــتر به شما گفتیم و 
هشــدار دادیم، خداوند همۀ این کارها را کیفر خواهد داد. 
 زیرا خدا ما را نه به ناپاکی، بلکه به قّدوســیت فرا خوانده  7

 پس، هر که این تعلیم را رد کند، نه انسان، بلکه خدایی  است. 8
را رد کرده که روح قّدوس خود را به شما عطا می فرماید.

 و اما دربارۀ محبت برادرانه نیازی نیست چیزی به شما  9

بنویسیم، زیرا خود از خدا آموخته اید که یکدیگر را محبت 
 و براســتی که همۀ برادران را در سرتاسر مقدونیه  کنید، 1۰
محبت می کنید. با این همه، ای برادران، ترغیبتان می کنیم 

که هر چه بیشتر چنین کنید.
 آرزومند این باشــید که زندگی آرامی داشته باشید و سر  11

به کار خویش مشــغول بدارید و با دستهای خود کار کنید، 
 بدین سان، زندگی روزمرۀ  همان گونه که شما را حکم کردیم. 1۲
 *

* را بر خواهد انگیخت، و محتاج کسی 
شما احترام مردِم بیرون 

نیز نخواهید بود.

بازگشت خداونْد عیسی
 ای برادران، نمی خواهیم از حال خفتگان * بی خبر باشید، مبادا  1۳

 زیرا اگر  همچون دیگر مردمان که امیدی ندارند، به ماتم بنشینید. 1۴
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 4 :15 یا:  »ما که هنوز زنده ایم و تا آمدن خداوند باقی می مانیم، … پیشی 
نخواهیم گرفت«.

 4 :17 یا:  »استقبال کنیم«.
 5 :6 یا “خویشتندار”؛ همچنین در آیۀ 8.

ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، پس به همین سان خدا 
 این  آنان را نیز که در عیسی خفته اند، با وی باز خواهد آورد. 15
را به واسطۀ کالم خوِد خداوند به شما می گوییم: کسانی از ما 
که هنوز زنده اند و تا آمدن خداونــد باقی می مانند، به یقین از 
 زیرا خداوند، خود با فرمانی  16 *

خفتگان پیشی نخواهند گرفت. 
بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا، از آسمان 
فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگاِن در مسیح، بر خواهند 
 پس از آن، ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم، با آنها در  خاست. 17
* و 

ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا مالقات کنیم، 
 پس بدین سخنان،  بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود. 18

یکدیگر را دلداری دهید.

 5 

و اّما دربارۀ وقتها و زمانها، ای برادران، نیازی نیست   
 زیرا خود نیک می دانید که روز  چیزی به شما بنویسم. ۲
خداوند همچون دزدی که شب هنگام می آید، فرا خواهد رسید. 
 آن زمان که مردم می گویند: »صلح و امنیت حکمفرماست«،  ۳

ناگهان هالکت بر ایشــان نازل خواهد شد، بدان سان که زن 
آبستن به درِد زایمان دچار شود، و از آن گریزی نخواهد بود.

 اّما شما ای برادران، در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد  ۴

 شما همه فرزنداِن نور و فرزندان روزید؛  غافلگیرتان کند. 5
 پس همانند دیگران  ما به شــب و به تاریکی تعلق نداریم. 6
 زیرا آنان که  * باشیم. 7

به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار 
می خوابند، شب هنگام می خوابند، و آنان که مست می کنند، 
 اّما ما چون به روز تعّلق داریم، باید  شب هنگام مست می کنند. 8
هوشیار باشیم، و ایمان و محبت را همچون زرۀ سینه پوش بر 
 زیرا  تن کنیم، و امیِد نجات را همچون کالهخود بر سر نهیم. 9
خدا ما را نه برای غضب، بلکه برای کسب نجات به واسطۀ 
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 5 :10 یعنی:  »چه زنده باشیم، چه مرده«.

 که به خاطر ما  خداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است، 1۰
 پس  * با او زندگی کنیم. 11

مرد، تا چه بیدار باشیم و چه خفته، 
یکدیگر را تشویق و تقویت کنید، چنانکه اکنون نیز می کنید.

اندرزهای پایانی
 حال ای برادران، تقاضا می کنیم آنان را که در میان شما  1۲

زحمت می کشند و از جانب خداوند رهبران شما بوده، پندتان 
 و با محبت، کمال احترام را به سبب  می دهند، گرامی بدارید، 1۳
کاری که انجام می دهند، برایشان قائل باشید. و با یکدیگر در 

صلح و صفا زندگی کنید.
 ای برادران، از شما استدعا می کنیم که کاهالن را هشدار  1۴

دهید؛ کم جرئتان را تشویق کنید؛ ضعیفان را حمایت نمایید؛ 
 ِزنهار، کسی بدی را با بدی پاسخ  و با همه بردبار باشــید. 15
نگوید، بلکه همواره در پی نیکی کردن به یکدیگر و به همۀ 

مردم باشید.
 در هر وضعی   پیوسته دعا کنید؛ 18  همیشه شاد باشید؛ 17 16

شکرگزار باشید، زیرا این است ارادۀ خدا برای شما در مسیْح 
عیسی.

 نبّوتها را خوار مشمارید.   آتش روح را خاموش مکنید؛ ۲۰ 19

 همه چیز را بیازمایید؛ به آنچه نیکوست، محکم بچسبید.  ۲1

 از هر گونه بدی دوری کنید. ۲۲

 خدای سالمتی، خوْد شما را به تمامی تقدیس کند و روح  ۲۳

و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بی عیب 
 او که شــما را فرا می خواند، امین است و  محفوظ بماند. ۲۴

این را خواهد کرد.
 با بوسه ای مقّدس همۀ   ای برادران، برای ما دعا کنید. ۲6 ۲5

 در حضور خداوند، شما را قسم  برادران را ســالم گویید. ۲7
می دهم که این نامه را برای همۀ برادران قرائت کنید.
 فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.  ۲8
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معرفِی نامۀ دّوم پولس رسول به تسالونیکیان
تداوم ابهامی که دربارۀ بازگشــت مســیح در کلیســای 
َتسالونیکی وجود داشت، سبب ایجاد مشکالت جّدی شده 
بود. پولس در نامۀ دّوم خود به تسالونیکیان بیان می دارد که 
پیش از بازگشت مسیح، شــرارت و پلیدی، تحت رهبری 
شخصیتی اسرارآمیز که ‘مرد بی دین’ خوانده شده است، به 
اوج خواهد رسید. او به ضدّیت با مسیح بر خواهد خاست، 
اّما مسیح به هنگام بازگشت خود، با َنَفس دهانش او را هالک 

خواهد کرد.
پولس به تأکید از مؤمنان َتسالونیکی می خواهد که با وجود 
مشکالت و سختیها، در ایمان خود اســتوار بمانند و برای 
امرار معاش، همچون پولــس و همکارانش کار کنند، و به 

نیکوکاری ادامه دهند.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )باب 1(

۲- تعلیم دربارۀ بازگشت مسیح )باب ۲(
۳- اندرز دربارۀ رفتار و َمنِش مسیحی )۳ :1 -15(

۴- بخش پایانی )۳ :16 -18(



 1 

 از پولس و سیالس * و تیموتائوس،
به کلیسای تسالونیکیان که در خدا، پدر ما، و خداونْد 

عیسی مسیح اند:
۲ فیض و سالمتی از سوی خدا، پدر ما، و خداونْد عیسی 

مسیح بر شما باد.

شکرگزاری و دعا
۳ ای برادران، ما باید همواره خدا را به خاطر وجود شما شکر 

گوییم، و سزاوار نیز همین است، زیرا ایمان شما هر چه بیشتر 
رشد می کند و محبت هر یک از شما به یکدیگر فزونی می یابد. 
۴ از این رو، ما در کلیســاهای خدا به خاطر پایداری و ایمان 

شما در تحّمل آزارها و سختیها، به وجودتان افتخار می کنیم.
5 اینها همه نشان داوری عادالنۀ خداست، و ثمرش این است 

که شما شایستۀ پادشاهی خدا شمرده خواهید شد که در راهش 
رنج می برید. 6 زیرا این عادالنه است که خدا آنان را که شما را 
رنج می دهند، به رنج عوض دهد، 7 و شما را که رنج می برید با 
ما آرام بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداونْد عیسی 
همراه با فرشتگاِن نیرومند خویش با آتشی فروزان از آسمان 
ظهور کند. 8 او خدانشناسان و نافرماناِن به انجیل خداوند ما 
عیسی را کیفر خواهد داد. 9 جزای ایشان هالکت جاودانی از 
حضور خداوند و از جالِل قــدرت او خواهد بود، * 1۰ در آن 

 نامۀ دّوم پولس 
رسول به تسالونیکیان

 

 

 1 :1 در اصل یونانی:  “سیلواُنس”، که شکل دیگری از “سیالس” است.
 1 :9 یا:  »هالکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و از جالِل قدرت 

او خواهد بود«.



 

 2 :3 منظور از “فرزند هالکت”، “محکوم بــه هالکت”، و یا به احتمال 
کمتر، “عامل هالکت” است.

روز که او می آید تا در مقدسین خود تمجید شود و در میان 
همۀ آنان که ایمان آورده اند، مایۀ شــگفتی گردد. این شامل 

شما نیز خواهد بود، چرا که به شهادت ما ایمان آورده اید.
11 از همین رو، پیوسته برای شما دعا می کنیم تا خدای ما شما 

را شایستۀ دعوت خود شمارد و به نیروی خود هر قصد نیکو و 
هر عملی را که از ایمان شما سرچشمه می گیرد، به انجام رساند، 
1۲ و تا نام خداوند ما عیسی در شما جالل یابد، و شما نیز در او 

جالل یابید، بر حسب فیض خدای ما و خداونْد عیسی مسیح.

بازگشت مسیح

 ای برادران، دربارۀ آمدن خداوند ما عیسی مسیح و گِرد 2 
آمدن ما نزد او، اســتدعا داریم ۲ از پیام نبّوتی یا گفته یا 
نامه ای که گویا از ما باشــد، بدین مضمون که روز خداوند 
هم اکنون فرا رسیده اســت، زود متزلزل یا مشّوش مشوید. 
۳ مگذارید هیچ کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد. زیرا 

تا نخست آن ِعصیان واقع نشود و آن مرد بی دین که فرزند 
هالکت * است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. ۴ او 
با هرآنچه خدا خوانده می شود و مورد پرستش قرار می گیرد، 
مخالفت می ورزد و خود را باالتر قرار می دهد، تا آنجا که در 

معبد خدا جلوس می کند و خود را خدا معرفی می نماید.
5 آیا به یاد ندارید هنگامی که با شــما بودم اینها را به شما 

می گفتم؟ 6 شما می دانید که اکنون چه چیزی مانع است و سبب 
می شود که او تنها در زمان مناسب خود ظهور کند. 7 زیرا ِسّر 
بی دینی هم اکنون نیز عمل می کند، اّما فقط تا وقتی که آن که 
تا به حال مانع است از میان برداشته شود. 8 آنگاه آن بی دین 
ظاهر خواهد شد، که خداونْد عیسی با َنَفس دهان خود او را 
هالک خواهد کرد و با درخشندگِی ظهور خویش او را نابود 
خواهد ساخت. 9 ظهور آن بی دین به نیروی شیطان و همراه 

دوم تسالونیکیان 1 :11 – 2 :9  523  



 

 2 :13 یا:  »خدا شما را چون نوبر برگزید«.
 2 :15 یا “تعالیمی”.

با همه گونه معجزات و آیات و عجایِب گمراه کننده خواهد 
بــود، 1۰ و نیز همراه با همه گونه شــرارت که راهیان طریق 
هالکت را فریفته می سازد. ایشان از آن رو هالک می شوند 
که نخواستند حقیقت را دوست بدارند تا نجات یابند. 11 پس 
خدا ایشان را به توّهمی بزرگ دچار خواهد کرد، به گونه ای 
که دروغ را باور خواهند داشت، 1۲ تا همۀ کسانی که حقیقت 

را باور نکرده و از شرارت خشنود گشته اند، محکوم شوند.

استوار بمانید
1۳ اّما ای برادران که محبوب خدایید، ما باید همواره خدا 

را به خاطر وجود شما شکر گوییم، زیرا خدا شما را از آغاز 
برگزید * تا به واسطۀ عمل تقدیس کنندۀ روح و ایمان به حقیقت 
نجات یابید. 1۴ او شما را به واسطۀ انجیل ما فرا خواند تا از 
جالل خداوند ما عیسی مسیح برخوردار شوید. 15 پس، ای 
برادران، استوار باشید و سنّتهایی * را که چه با سخِن زبان و 

چه با نامه به شما سپردیم، نگاه دارید.
16 خوِد خداوند ما عیســی مســیح و پدر ما خدا که ما را 

محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی 
نیکو بخشید، 17 شما را دلگرمی بخشد و در هر کردار و گفتار 

نیکو استوار گرداند.

تقاضای دعا

 3 

 در خاتمه، ای برادران، برای ما دعا کنید تا کالم خداوند 
به سرعت پیش رود و عّزت یابد، همان گونه که در میان 
شما چنین شــد، ۲ و تا از افراد خبیث و َشرور رهایی یابیم، 
زیرا همگان را ایمان نیست. ۳ اّما خداوند امین است؛ او شما 
را نیرو می بخشد و از آن شریر حفظ می کند. ۴ ما در خداوند 
به شما اطمینان داریم که آنچه به شما حکم می کنیم به جای 
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 3 :12 در یونانی:  »نانی که می خورند«.

می آورید و خواهید آورد. 5 خداوند دلهای شما را به محبت 
خدا و پایداری مسیح هدایت فرماید.

هشدار به کاهالن
6 ای برادران، به نام خداونْد عیســی مسیح به شما حکم 

می کنیم که از هر برادری که کاهلی پیشه کرده است و مطابق 
تعلیمی که از ما گرفته اید رفتار نمی کند، دوری کنید. 7 زیرا خود 
می دانید که چگونه باید از ما سرمشق بگیرید. زمانی که ما با 
شما بودیم، کاهلی نکردیم 8 و نان کسی را مفت نخوردیم، بلکه 
شب و روز کار کردیم و زحمت کشیدیم تا سربار هیچ یک از 
شما نباشیم. 9 نه اینکه چنین حّقی نداریم، بلکه می خواستیم 
نمونه ای به شما بدهیم تا از ما سرمشق بگیرید. 1۰ زیرا حتی 
زمانی که با شما بودیم این حکم را به شما دادیم که »هر که 

نمی خواهد کار کند، نان هم نخورد.«
 شنیده ایم در میان شما برخی کاهلی پیشه کرده اند. اینان کار  11

 پس به نام  نمی کنند، بلکه در کارهای دیگران فضولی می نمایند. 1۲
خداونْد عیسی مسیح چنین کسان را حکم می کنیم و پند می دهیم 
که آرام و قرار بگیرند و برای تأمین معاش خود * به آرامی کار کنند. 

 و اّما شما ای برادران، هرگز از انجام کار درست خسته نشوید. 1۳

1۴ هر گاه کسی از تعالیم ما در این نامه اطاعت نکند، او را 

نشان کنید و با وی معاشرت ننمایید تا شرمنده شود. 15 ولی او 
را دشمن مشمارید، بلکه همچون برادر به وی هشدار دهید.

خاتمه
16 حال، خداونِد سالمتی، خود همواره و از هر حیث به شما 

سالمتی عطا فرماید. خداوند با همگی شما باد.
17 من، پولس، به خط خود این سالم را می نویسم. این نشان 

ویژۀ همۀ نامه های من است. من چنین می نویسم.
18 فیض خداوند ما عیسی مسیح با همگی شما باد. آمین. 
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معرفِی نامۀ اّول پولس رسول به تیموتائوس
تیموتائوس، ایمانداری جوان بود از مردمان آسیای صغیر. 
مادرش یهودی بود و پدرش یونانی. او همکار و دوســت 
پولس در سفرهای بشارتی وی بود. پولس او را به نظارت بر 
کلیساهایی از جمله کلیسای َافُِسس گماشته بود. چون ممکن 
بود پولس نتواند به زودی از این کلیســا دیدار کند )۳ :1۴ و 
15(، این نامه را برای تیموتائوس نوشت تا:  او را در خدمتش 
تشویق کند )1 :۳ و 18(، تعالیم نادرست را اصالح نماید )1 :۳ -

7؛ ۴ :1 -8؛ 6 :۳ -5 و ۲۰ -۲1( و دربارۀ برخی امور مربوط به 
ادارۀ کلیسا همچون عبادت کلیسایی )۲ :1 -15( و انتصاب 
رهبران واجد شرایط )۳ :1 -۳؛ 5 :17 -۲5( رهنمودهایی بدهد.

یکی از مشکالت عمدۀ کلیسای اَفُِسس، بدعتی بود که شامل 
تعالیم گِنوسی و یهودیِت ُخرافی )1 :۳ -7( و ُزهد کاذب می شد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -۲(

۲- تعالیمی پیرامون کلیسا و رهبرانش )1 :۳ تا ۳ :16(
۳- رهنمودهایی به تیموتائوس در خصوص کار و 

خدمتش )بابهای ۴ تا 6(



 1 

 از پولس که به حکــم نجات دهندۀ ما خدا و امیدمان 
مسیْح عیسی، رسول مسیْح عیسی است؛

۲ به تیموتائوس، فرزند راستینم در ایمان:

فیض و رحمت و سالمتی از جانب خدای پدر و خداوندمان 
مسیْح عیسی بر تو باد.

هشدار دربارۀ تعالیم نادرست
 چنانکه به هنگام عزیمتم به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز از  ۳

تو می خواهم در اَفُِسس بمانی تا بعضی را فرمان دهی که تعلیمی 
 و خویشتن را با افسانه ها و شجره نامه های بی پایان  دیگر ندهند ۴
سرگرم نسازند، زیرا اینها به جای ترویج کار خدا * که از راه ایمان 
 هدف از این فرمان،  * را دامن می زند. 5

ممکن می شود، مباحثات 
محبت است، محبتی برخاســته از دلی پاک، وجدانی صالح و 
 بعضی کسان از اینها منحرف شده، به بیهوده گویی  ایمانی بی ریا. 6
 و می خواهند معّلمان شریعت باشند، حال آنکه  روی آورده اند، 7

نمی دانند چه می گویند یا از چه چیز چنین مطمئن َدم می زنند.
 ما می دانیم که شریعت نیکوست، اگر کسی آن را به درستی  8

 نیز می دانیم که شریعت نه برای درستکاران، بلکه  به کار بندد. 9
برای قانون شکنان و سرکشان وضع شده است، برای بی دینان 
و گناهکاران، و ناپاکان و کافران؛ بــرای قاتالن پدر و قاتالن 
 *

 زناکاران و لواط گران؛ برای آدم ربایان،  مادر؛ برای آدمکشان، 1۰

 نامۀ اّول پولس 
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 1 :4 یا:  “پرورش الهی”.
 1 :4 یا “گمان پردازی”.

 1 :10 یا:  “تاجران برده”.



 

 1 :10 یا:  »آنان که قسم دروغ می خورند«.
 1 :18 یا:  “در پیروی از آنها”.

* و نیز برای هر عملی 
دروغگویان و شهادت دهندگاِن به دروغ، 

 تعلیم منطبق بر انجیِل پرجالِل  که خالف تعلیم صحیح باشد، 11
خدای متبارک که به من سپرده شده است.

فیض خداوند نسبت به پولس
1۲ خداوندمان مســیْح عیسی را شکرگزارم که مرا توانایی 

بخشید و درخور اعتماد شمرد و به خدمت خویش برگماشت. 
1۳ با آنکه در گذشته، کفرگو و ستمگر و زورگو بودم، بر من 

رحم شد، زیرا از ناآگاهی و بی ایمانی چنین می کردم. 1۴ آری، 
فیض خداوند ما به فراوانی جاری گشــت، همراه با ایمان و 

محبتی که در مسیْح عیسی یافت می شود.
 این ســخن درخور اعتماد و پذیرش کامل است که مسیْح  15

عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین 
 از همین رو، بر من رحم شــد تا مســیْح عیسی صبر  آنهایم. 16
بی پایان خود را نسبت به من که بزرگتریِن گناهکاران بودم، نشان 
دهد، تا نمونه ای باشم برای جملۀ آنان که از این پس به او ایمان 
 بر خدای یکتا، آن پادشاه  آورده، حیات جاویدان خواهند یافت. 17

آباد حرمت و جالل باد؛ آمین! سرمدی، نامیرا و نادیدنی، تا ابداال
 ای پسرم، تیموتائوس، این حکم را مطابق با نبّوتهایی که  18

* در نبرِد نیکو 
پیشتر بر تو شد، به تو می ســپارم تا به مدد آنها 

 و به ایمان و وجدانی پاک متمّســک باشی، چرا  پیکار کنی، 19
که ِکشتی ایمان بعضی با زیر پا نهادن آنها در هم شکسته است. 
 هیِمنائوس و اسکندر از این دسته اند، که ایشان را به شیطان  ۲۰

سپردم تا عبرت گرفته، دیگر کفر نگویند.

سفارشهایی دربارۀ دعا و عبادت

 بنابراین، پیش از هر چیز، سفارش می کنم که درخواستها، 2 
دعاها، شفاعتها و شــکرگزاری ها برای همۀ مردم به جا 
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 2 :6 “بهای رهایی” یا “فدیه”.
 2 :11 یا “خاموشی”؛ همچنین در آیۀ 1۲.

 2 :12 یا “شوهر”.
 3 :1 یا “اسقفی”.

 از آن جمله برای حاکمان و همۀ صاحبمنصبان،  آورده شود، ۲
تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده ای را در کمال دینداری و وقار 
 چرا که این نیکو و پسندیدۀ نجات دهندۀ ما خداست  بگذرانیم. ۳
 که می خواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل  ۴

 زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها  گردند. 5
یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیْح عیسی است؛ 
* جملۀ آدمیان را پرداخت. 

 او که با دادن جان خود، بهای رهایی  6

 و من به همین  بر این حقیقت در زمان مناسب شهادت داده شد، 7
منظور برگماشته شدم تا واعظ و رسول و معّلم ایماِن راستین برای 
غیریهودیان باشم - حقیقت را بیان می کنم و دروغ نمی گویم.

 پس آرزویم این است که مردان در همه جا، بی خشم و  8

 نیز خواهانم که  جدال، دستهایی مقّدس را به دعا برافرازند. 9
زنان پوششی شایســته بر تن کنند و خویشتن را به نجابت 
و متانت بیارایند، نه به گیســواِن بافته، یا طال و مروارید، یا 
 بلکه به زیوِر اعمال نیکو آراســته باشند،  جامه های فاخر، 1۰

چنانکه شایستۀ زنانی است که مّدعی خداپرستی اند.
 زن را  * و تســلیم کامل، تعلیم گیرد. 1۲

 زن باید در آرامی  11

* مسّلط شود؛ بلکه باید 
اجازه نمی دهم که تعلیم دهد یا بر مرد 

 و آدم   زیرا نخست آدم سرشته شد و بعد حوا. 1۴ آرام باشد. 1۳
 اّما  فریب نخورد، بلکه زن بود که فریب خورد و نافرمان شد. 15
زنان با زادِن فرزندان، رستگار خواهند شــد، اگر در ایمان و 

محبت و تقّدس، نجیبانه ثابت بمانند.

ناظران و خادمان کلیسا

 3 

این سخن درخور اعتماد است که اگر کسی در آرزوی   
 از  * بر کلیسا باشد، در پی کاری نیکوست. ۲

کار نظارت 

اول تیموتائوس 2 :2 – 3 :2  529  



 

 3 :2 یا:  “شوهِر یک زن”؛ همچنین در آیۀ 1۲.
 3 :7 منظور غیرمسیحیان است.

 3 :8 یا “شماسان”.
 3 :9 منظور حقایق مکشوف ایمان مسیحی است.

 3 :11 یا:  “خادمان زن”.
 3 :13 یا “اطمینان” و یا “آزادگی”.

 3 :16 مقصود رازی است که مکشوف گشته است.

این رو، ناظر کلیســا باید به دور از مالمت، شوهر وفاداِر یک 
* معتدل، خویشتندار، آبرومند، میهمان نواز و قادر به تعلیم 

زن، 
 نه میگسار، یا خشــن، بلکه مالیم؛ و نه ستیزه جو، یا  باشد؛ ۳
 نیز باید از عهدۀ ادارۀ خانوادۀ خویش نیک برآید و  پولدوست. ۴
 زیرا اگر کسی نداند  فرزندانش را در کمال وقار مطیع بار آوَرد. 5
چگونه خانوادۀ خویش را اداره کند، چگونه می تواند کلیسای 
 و نوایمان نیز نباشد، مبادا مغرور گردد و  خدا را مراقبت نماید؟ 6
 *

 و باید در میان مردماِن بیرون  به محکومیت ابلیس دچار شود. 7
نیز نیکنام باشد تا به رسوایی و دام ابلیس گرفتار نیاید.

* کلیســا باید باوقار باشند؛ نه دو رو، یا 
 همچنین خادمان  8

* را با 
 بایــد راز ایمان  میخواره و یا در پی منافع نامشــروع. 9

 و باید نخســت آزموده شوند و  وجدانی پاک پاس بدارند. 1۰
اگر َبری از مالمت یافت شــدند، در مقام خادم کلیسا خدمت 
* نیز باید باوقار باشند، و نه 

 به همین سان، همسرانشان  کنند. 11
 هر خادم  غیبت گو، بلکه معتدل و درخور اعتماد در همه چیز. 1۲
باید شوهر وفاداِر یک زن باشد و نیز باید از عهدۀ ادارۀ فرزندان 
 خادمانی که نیکو خدمت کرده  و خانوادۀ خویش نیک برآید. 1۳
باشند، به مرتبه ای واال خواهند رسید و در ایمان خود به مسیْح 

* عظیم برخوردار خواهند شد.
عیسی از شهامتی 

 گرچه امید آن دارم که بــه زودی نزدت آیم، ولی اینها  1۴

 تا اگر تأخیری شد، بدانی که در خانۀ  را به تو می نویســم، 15
خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیان حقیقت است، 
* دینداری بس عظیم 

 به یقین که راز   چگونه باید رفتار کرد. 16
است:
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 3 :16 یا “خدا”.
 4 :6 یا:  “حقایِق ایمان”.

* در جسم ظاهر شد،
او 

به واسطۀ روح تصدیق گردید،
فرشتگاْن او را دیدند،
بر قومها موعظه شد،

جهانیان به او ایمان آوردند،
و با جالل، باال برده شد.

رهنمودهایی برای تیموتائوس

 اّما روح، آشکارا می گوید که در زمانهای آخر، برخی از 4 
ایمان رویگردان شده، از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها 
 این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی  پیروی خواهند کرد. ۲
 ایشان ازدواج  می آورند که وجدانشان بی حس شده است. ۳
را منع می کنند و به پرهیز از خوراکهایی فرمان می دهند که 
خدا آفریده تا مؤمنان که از حقیقت آگاهند، با شکرگزاری از 
 زیرا هرآنچه خدا آفریده است، نیکوست  آن بهره مند شوند. ۴
و هیچ چیز را نباید رد کرد، هر گاه با شــکرگزاری پذیرفته 

 چرا که به وسیلۀ کالم خدا و دعا تقدیس می گردد. شود، 5
 اگر این امور را به برادران گوشزد کنی، خادم نیکوی مسیْح  6

* و تعلیمی 
عیسی خواهی بود، پرورش یافته در کالِم ایمان 

 تو را با افســانه های کفرآمیز و  نیکو که پیروی آن کرده ای. 7
حکایتهای پیرزنان کاری نباشــد، بلکه خود را در دینداری 
 زیرا گرچه تربیت بدن را اندک فایده ای است،  تربیت کن. 8
اّما دینداری برای همه چیز فایده دارد، و هم زندگی حال را 

وعده می دهد، هم حیات آینده را.
 که ما   این سخن درخور اعتماد و پذیرش کامل است 1۰ 9

امید خویش را بر خدای زنده نهاده ایم که نجات دهندۀ جملۀ 
آدمیان، بخصوص مؤمنان اســت؛ و برای همین نیز زحمت 

می کشیم و جّد و جهد می کنیم.
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 مگذار هیچ کس تو   این امور را حکم فرما و تعلیم ده. 1۲ 11

را به ســبب جوانی ات حقیر شمارد، بلکه در گفتار و کردار 
 تا  و محبت و ایمان و پاکی، همۀ مؤمنان را سرمشق باش. 1۳
 به  آمدنم، به قرائت کالم خدا و اندرز و تعلیم مشغول باش. 1۴
آن عطایی که در توست بی اعتنایی مکن، عطایی که به واسطۀ 

نبّوت یافتی، آنگاه که هیئت مشایخ بر تو دست گذاشتند.
 در این امور بکوش و خود را به تمامی وقف آن کن تا  15

 به دّقت، مراقب شیوۀ زندگی  پیشرفت تو بر همه آشکار شود. 16
و تعلیم خود باش. در آنهــا پایداری کن، که اگر چنین کنی 

خویشتن و شنوندگانت را نجات خواهی داد.

اندرزهایی دربارۀ بیوه زنان، 
مشایخ کلیسا و غالمان

 5 

 مرد سالخورده را توبیخ مکن، بلکه او را همچون پدر 
 و  خود اندرز ده، و جوانان را همانند برادران خود، ۲
زنان سالخورده را همچون مادران، و زنان جوانتر را همانند 

خواهران خویش، در کمال پاکی.
 اّما اگر   بیوه زنانی را که براستی بی کس اند، حرمت گذار. ۴ ۳

بیوه زنی فرزندان و نوه ها دارد، آنان باید نخست بیاموزند که با 
نگاهداری از خانوادۀ خویش، دینداری خود را در عمل نشان 
دهند و این گونه ِدین خود را به والدین و اجدادشان َادا کنند، 
 اّما آن که براستی بیوه  چرا که این خدا را خشنود می سازد. 5
است و بی کس، امیدش یکسره بر خداست و شب و روز را 
 حال آنکه بیوه زنی  به دعا و طلب کمک از خدا می گذراند. 6
که زندگی را بــه لذتجویی می گذراند، در حاِل حیات، مرده 
 بدین امور نیز حکم فرما تا از مالمت به دور باشند.  است. 7
 اگر کسی در پی تأمین معاش خویشان و بخصوص خانوادۀ  8

خود نباشد، منکر ایمان است و پست تر از بی ایمان.
 فقط کسانی را در شمار بیوه زنان نامنویسی کن که بیش از  9

 نیز باید  شصت سال داشته و به شوهر خود وفادار بوده باشند. 1۰
به نیکوکاری شناخته شده باشند، یعنی فرزندان خویش را نیکو 
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تربیت کرده، غریب نواز بوده، پاهای مقدسین را شسته، به یاری 
دردمندان شتافته، و خود را وقف هر نوع کار نیکو کرده باشند.

 اّما بیوه زنان جوانتر را نامنویسی مکن، چرا که چون امیال  11

شهوانی از مسیح دورشــان کند، خواهان ازدواج می شوند. 
 بدین گونه، چون تعهد نخستین خود را زیر پا می گذارند،  1۲

 افزون بر این، به بی کارگی و  محکومیت بر خود می آورند. 1۳
سر کشــیدن از خانه ای به خانۀ دیگر خو می کنند؛ و نه تنها 
روزگار به بی کارگی می گذرانند، بلکه سخن چین و فضول 
 پس  هم می شوند، و سخنان ناشایســت بر زبان می آورند. 1۴
رأی من بر این است که بیوه های جوانتر شوهر کرده، فرزند 
بیاورند و کدبانو باشند و دشــمن را مجال بدگویی ندهند. 

 زیرا هم اکنون نیز بعضی در پی شیطان منحرف گشته اند. 15

 اگر زنی ایماندار، خویشــاوندان بیوه داشته باشد، باید  16

خود یاری شان دهد تا باری بر کلیسا نباشند و کلیسا بتواند 
به بیوه زنانی کمک کند که براستی بی کس اند.

 مشایخی که نیکو رهبری کرده باشند، شایستۀ حرمتی دو  17

چندانند، بخصوص آنان که در کار موعظه و تعلیم زحمت 
 زیرا کتاب می گوید: »گاوی را که خرمن می کوبد،  می کشند. 18
 اتهامی  دهان َمَبند« و »کارگر مستحق دستمزد خویش است.« 19
 اّما  بر یکی از مشایخ مپذیر، مگر به گواهی دو یا سه شاهد. ۲۰
آنان را که به گناه ادامــه می دهند، در برابر همه توبیخ کن تا 

دیگران بترسند.
 در پیشگاه خدا و مسیْح عیسی و فرشتگان برگزیده، تو را  ۲1

سوگند می دهم که این دستورها را بدون پیشداوری رعایت 
کنی و هیچ کاری را از سر جانبداری انجام ندهی.

 در دست گذاشتن بر کسی شتاب مکن و در گناهان دیگران  ۲۲

شریک مشو، بلکه خود را پاک نگاه دار.
 دیگــر فقط آب منوش، بلکه بــه جهت معدۀ خود و  ۲۳

ناخوشیهایی که اغلب داری، اندکی نیز شراب بنوش.
 گناهان برخی آشکار است و پیشاپیش آنها به کام داوری  ۲۴

 به  می شــتابد، اّما گناهان برخی دیگر از پی آنها می آیــد. ۲5
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 6 :8 در اصل یونانی، برای “پوشاک و سرپناه” تنها یک واژه به کار رفته 
که می تواند در بر دارندۀ هر دو مفهوم باشد.

همین سان، اعمال نیکو آشکار است و حتی آنها را که آشکار 
نیست، نتوان پوشیده نگاه داشت.

 6 

 آنان که زیر یوغ بندگی به ســر می برند، باید که اربابان 
خود را درخور کمال احتــرام بدانند تا مردم نام خدا و 
 آنان که اربابانشان ایماندارند، نباید به دلیل  تعلیم را بد نگویند. ۲
رابطۀ برادری، ایشان را کمتر حرمت بگذارند. بلکه برعکس، 
باید حتی نیکوتر خدمت کنند، زیرا سود خدمتشان به کسانی 
می رســد که ایماندار و عزیزند. این را تعلیم ده و به انجامش 

ترغیبشان کن.

عواقب پولدوستی
 اگر کســی به گونه ای دیگر تعلیم دهد و با گفتار صحیح  ۳

 مسِت  خداوند ما عیسی مسیح و تعلیم دیندارانه موافق نباشد، ۴
غرور شده است و هیچ نمی فهمد. چنین کس عطشی بیمارگونه 
به جّر و بحث و مجادله بر سر کلمات دارد، که از آن حسد و 
 و موجب کشمکش  نزاع و ناسزاگویی و بدگمانی برمی خیزد 5
دائمی میان افرادی می شــود که فکرشان فاسد شده است و 
از حقیقت منحرف گشته، گمان می کنند دینداری وسیله ای 

است برای سودجویی.
 چرا که به این   اّما دینداری با قناعت، سودی عظیم است. 7 6

 پس اگر  جهان هیچ نیاورده ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد. 8
 اّما  * داریم، قانع خواهیم بود. 9

خوراک و پوشاک و ســرپناهی 
آنان که سودای ثروتمند شدن دارند، دچار وسوسه می شوند 
و به دام امیال پوچ و زیانباری گرفتار می آیند که موجب تباهی 
 زیرا پولدوستی ریشه ای است که  و نابودی انسان می گردد. 1۰
همه گونه بدی از آن به بار می آید، و بعضی در آرزوی ثروت، 
از ایمان منحرف گشــته، خود را به دردهای بســیار مجروح 

ساخته اند.
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 6 :12 منظور ایمان مسیحی به طور کلی است.
 6 :17 در اصل یونانی: “این عصر”.

سفارش پولس به تیموتائوس
 اّما تو ای مرد خدا، از اینها همه بگریز، و در پی پارسایی  11

و دینــداری و ایمان و محبت و پایــداری و مالیمت باش. 
* پیکار کن و به دست آور آن حیات 

 در نبرد نیکوی ایمان  1۲

جاویدان را که بدان فرا خوانده شدی، آن هنگام که در برابر 
 در برابر خدایی که به  شهود بسیار، اعتراف نیکو را کردی. 1۳
همه چیز زندگی می بخشد، و در حضور مسیْح عیسی که در 
شهادت خود نزد ُپنتیوس پیالُتس اعتراف نیکو را کرد، تو را 
 که این حکم را تا زمان ظهور خداوندمان  سفارش می کنم 1۴
 که خدا  عیسی مسیح، بی لکه و به دور از مالمت نگاه داری، 15
این را در وقت خود به انجام خواهد رســانید، همان خدای 
 او  متبارک که حاکم یکتا و شاه شاهان و رِب ارباب است. 16
را که تنها وجود فناناپذیر است و در نوری سکونت دارد که 
نتوان به آن نزدیک شد، او را که هیچ کس ندیده و نتواند دید، 

تا ابد حرمت و توانایی باد. آمین.
* را حکم نما که متکّبر نباشند و بر مال 

 ثروتمنداِن این دنیا  17

ناپایدار دنیا امید مبندند. بلکه امیدشــان بر خدا باشد که همه 
چیز را به فراوانی برای ما فراهم می سازد تا از آنها لذت ببریم. 
 آنان را امر کن که نیکویی کنند و در کارهای خیر دولتمند بوده،  18

 بدین سان، گنجی برای خود  سخاوتمند و گشاده دست باشند. 19
خواهند اندوخت که پی استوار زندگی آیندۀ ایشان خواهد بود 
و آن حیات را که حیات واقعی است، به دست خواهند آورد.

 ای تیموتائوس، امانتی را که به تو ســپرده شده است،  ۲۰

حفظ کن. از یاوه گویی های دنیــوی و عقاید مخالفی که به 
 برخی که ادعای  غلط، معرفت نامیده می شود، دوری گزین؛ ۲1

برخورداری از آن داشته اند، از ایمان منحرف شده اند.
فیض با تو باد. 
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معرفِی نامۀ دّوم پولس رسول به تیموتائوس
بخش عمده ای از نامۀ دّوم پولس، اندرزهای شخصی او 
به تیموتائوس اســت، اندرزهایی که او به عنوان همکار و 
دوســت جوان پولس به آن نیاز داشت. موضوع اصلی این 
نامه ‘پایداری’ است. پولس تیموتائوس را نصیحت و تشویق 
می کند که با وجود سختیها و مخالفتها، وفادارانه به شهادت 
خود دربارۀ عیسی مسیح ادامه دهد و بر تعلیم صحیح کتب 
مقّدس استوار بماند و وظیفۀ خود را به عنوان مبّشر و معّلم به 
جا آورد. پولس به طور خاص به تیموتائوس هشدار می دهد 
که از درگیر شدن در مباحثات نابخردانه بپرهیزد، چرا که هیچ 

سودی نمی بخشد بلکه باعث هالکت شنوندگان می شود.
پولس در بیان تمامی این مطالب، تیموتائوس را تشــویق 
می کند که از شیوۀ زندگی و هدف او سرمشق بگیرد. ایمان، 
تحّمل، پایداری، و رنجهایی که پولس بر خود هموار می کرد، 
همه می توانست مشّوق تیموتائوس در انجام خدماتش باشد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -۴(

۲- توجه پولس به وضعیت تیموتائوس )1 :5 -1۴(
۳- وضعیت پولس )1 :15 -18(

۴- رهنمودهای خاص به تیموتائوس )باب ۲(
5- هشدار دربارۀ روزهای آخر )باب ۳(

6- وداع پولس )۴ :1 -8(
7- آخرین درخواستها و تحّیت ها )۴ :9 -۲۲(



 1 

 از پولس، که به خواست خدا و به خاطر وعدۀ حیاتی که 
در مسیْح عیسی یافت می شود، رسول مسیْح عیساست،

۲ به فرزند عزیزم، تیموتائوس:

فیض و رحمت و سالمتی از جانب خدای پدر و خداوند 
ما مسیْح عیسی بر تو باد.

ترغیب به وفاداری
۳ وقتی تو را شب و روز، پیوسته در دعاهایم یاد می دارم، 

خدا را ســپاس می گزارم، خدایی را که من نیز چون پدرانم 
با وجدانی پاک خدمتش می کنم. ۴ چون اشــکهای تو را به 
خاطر می آورم، آرزو می کنم با تو دیداْر تازه کنم تا از شادی 
لبریز شــوم. 5 ایمان بی ریای تو را به یاد می آورم که نخست 
در مادربزرگت لوئیس و ســپس در مادرت یونیکی ساکن 
بود، و یقین دارم اکنون نیز در تو ســاکن است. 6 از این رو، 
تو را یادآور می شوم که آن عطای خدا را که به واسطۀ دست 
گذاشتِن من، در تو جای گرفته، شعله ور سازی. 7 زیرا روحی 
که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قّوت و محبت 

و انضباط * است.
8 پس، از شــهادت بر خداوند ما عار مدار، و نه از من که 

به خاطر او در بندم، بلکه تو نیز با اتکا به نیروی الهی در رنج 
کشیدن برای انجیل سهیم باش. 9 خدا ما را نجات داده و به 
زندگی مقّدس فرا خوانده اســت. این نه به سبب اعمال ما، 
بلکه به خاطر قصد و فیض خوِد اوست، فیضی که در مسیْح 

 نامۀ دّوم پولس 
رسول به تیموتائوس

 

 

 1 :7 یا “خویشتنداری”.



 

 1 :10 یا:  »بی اثر ساخت«.

عیســی از ایام ازل به ما عطا شده بود، 1۰ ولی اکنون با ظهور 
نجات دهندۀ ما مسیْح عیسی عیان گشته است - همان که به 
واسطۀ انجیل، مرگ را باطل کرد * و حیات و فناناپذیری را 
آشکار ســاخت. 11 و من برگماشته شده ام تا واعظ، رسول و 
معّلم این انجیل باشــم. 1۲ از همین روست که این گونه رنج 
می کشم، اّما عار ندارم، چرا که می دانم به که ایمان آورده ام 
 و یقین دارم که او قادر اســت امانتم را تــا بدان روز حفظ 

کند.
1۳ با ایمان و محبتی که در مسیْح عیسی یافت می شود، به 

آنچه از من شنیده ای چون الگوی تعلیم صحیح سخت بچسب. 
1۴ به یاری روح القدس که در ما ساکن است، آن امانت نیکو 

را که به تو سپرده شده، پاس دار.
15 آگاهی که ساکنان ایالت آسیا، همه مرا ترک کرده اند، از 

آن جمله، فیِگلوس و ِهرموگِنِس.
16 رحمت خداوند بر خانوادۀ اونیســیفوروس باد، چه او 

بارها جان مرا تازه کرد و از زنجیرهایم عار نداشت. 17 بلکه 
چون به روم آمد، بسیار مرا ُجست تا سرانجام یافت. 18 رحمت 
خداوند در آن روِز خاص شــامل حال او شود. تو خود از 

خدمات بسیار او در َافُِسس، نیک آگاهی.

پس تو ای فرزندم، در فیضی که در مسیْح عیسی است 2   
 و آنچه را که در حضور گواهان بســیار  نیرومند شــو، ۲
از من شــنیدی، به مردمان امینی بســپار که از عهدۀ آموزش 
 همچون سرباِز شایستۀ مسیْح عیسی، در  دیگران نیز برآیند. ۳
 هیچ کس به هنگام سربازی، خود را  تحّمل رنجها سهیم باش. ۴
گرفتار مشغولیتهای زندگی نمی سازد، چرا که خواهان جلب 
 به همین سان، ورزشکاری  خشنودی فرماندۀ خویش است. 5
که هماوردی می کند، تاج پیروزی را دریافت نخواهد کرد، اگر 
 آن که باید نخست از محصول  به قانوْن هماوردی نکرده باشد. 6
 به آنچه  نصیب ببرد، کشاورزی است که محنت کشیده است. 7
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می گویم بیندیش، که خداوند تو را در فهم همۀ اینها بصیرت 
خواهد بخشید.

 عیسی مســیح را به خاطر دار که از نسل داوود بود و از  8

 که به خاطرش در  مردگان برخاست؛ این است انجیل من، 9
رنجم، تا بدان حد که چون مجرمان به زنجیرم کشــیده اند. 
 پس همه چیز را به خاطر  اّما کالم خدا در زنجیر نیســت. 1۰
برگزیدگان تحمل می کنم تا آنان نیز نجاتی را که در مســیْح 

عیساست، با جالل جاودانی به دست آورند.
 این سخن درخور اعتماد است که: 11

اگر با او مردیم،
با او زندگی هم خواهیم کرد.

اگر تحّمل کنیم،  1۲  
با او سلطنت هم خواهیم کرد.

اگر انکارش کنیم،
او نیز انکارمان خواهد کرد.

اگر بی وفا شویم،  1۳  
او وفادار خواهد ماند،

از آن رو که خویشتن را انکار نتواند کرد.

خادم مقبول خدا
 اینها را پیوسته بدیشان یادآور شو و در حضور خدا هشدار  1۴

ده که بر ســر کلمات مجادله نکنند، که جز تباهِی شنوندگان 
 ســخت بکوش که مقبول خدا باشی، همچون  ثمری ندارد. 15
خدمتکاری که او را ســببی برای شرمســاری نیست و کالم 
 از یاوه گویی های دنیوی  حقیقت را به درستی به کار می بندد. 16
بپرهیز، که شخص را هر چه بیشتر به بی دینی سوق می دهد. 
 تعلیم چنین کســان مانند بیماری قانقاریا پخش می شــود.  17

 که از حقیقت  هیِمنائوس و فیِلتوس از همیــن دســته اند، 18
منحرف گشته اند و می گویند رستاخیز هم اکنون به وقوع پیوسته 
 با این حال،  است، و بدین سان ایمان بعضی را ویران می کنند. 19
پی مستحکمی که خدا نهاده است، پابرجاست و با این عبارت 
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ُمهر شده است که: »خداوند کسان خود را می شناسد،« و »هر 
که به نام خداوند اقرار دارد، باید از شرارت کناره جوید.«

۲۰ در خانه ای بزرگ، تنها ظروف طال و نقره نیست، بلکه 

چوبی و گِلی هم هست؛ آنها به کار مصارف مهم می آیند، اینها 
به کار مصارف پیش پا افتــاده. ۲1 پس هر که خود را از آنچه 
گفتم پاک نگاه دارد، ظرفــی خواهد بود که به کار مصارف 
مهم می آید، ظرفی مقّدس و مفید بــرای صاحبخانه و مهیا 

برای هر کار نیکو.
۲۲ از امیال جوانی بگریــز، و به همراه آنان که با دلی پاک 

خداوند را می خوانند، در پی پارســایی و ایمان و محبت و 
صلح باش. ۲۳ از مباحثات پوچ و بی خردانه دوری کن، چرا 
که می دانی نزاعها برمی انگیــزد. ۲۴ حال آنکه خادم خداوند 
نباید نزاع کند، بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم 
و بردبار. ۲5 باید مخالفان را به نرمی ارشاد کند، بدین امید که 
خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقیقت برسند ۲6 و 
به خود آمده، از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست 

خود اسیر کرده است، برهند.

بی خدایی در روزهای آخر

 3 

 اّما آگاه باش که در روزهای آخر، زمانهای ســخت 
پیش خواهد آمد. ۲ مردماْن خودپرســت، پولدوست، 
الف زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک، 
۳ بی عاطفه، بی گذشت، غیبت گو، بی بندوبار، وحشی، دشمن 

نیکویی، ۴ خیانتکار، بی مباالت و خودپسند خواهند بود. لذت 
را بیش از خدا دوست خواهند داشــت 5 و هرچند صورِت 
ظاهِر دینداری را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود. از چنین 

کسان دوری گزین.
6 اینان کسانی هستند که به درون خانۀ مردم رخنه کرده، زنان 

سبک مغز را اسیر خود می سازند، زنانی را که زیر بار گناهان 
خم شده اند و هوسهای گوناگوْن آنان را به هر سو می کشد، 
7 و با اینکه همواره تعلیم می گیرند، هرگز به شناخت حقیقت 
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نتوانند رســید. 8 همان گونه که َینّیس و َیْمْبریس به مخالفت 
با موسی برخاستند، این مردان نیز که فکری فاسد و ایمانی 
مردود دارند، با حقیقت مخالفــت می کنند. 9 اّما راه به جایی 
نخواهند برد، بلکه حماقتشان بر همگان آشکار خواهد شد، 

چنانکه حماقت آن دو نیز عیان گردید.

اندرز پولس به تیموتائوس
1۰ ولی تو تعلیم و رفتار و هدف و ایمان و صبر و محبت و 

تحّمل مرا 11 و آزارهایی را که دیدم و رنجهایی را که کشیدم، 
نظاره گر بوده ای و از آنچه در اَنطاکیه، قونیه و لِسْتره بر سرم آمد 
و آزارهایی که به من رسید، نیک آگاهی. اّما خداوند مرا از آن 
همه رهانید. 1۲ براستی، همۀ کسانی که بخواهند در مسیْح عیسی 
با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید؛ 1۳ اّما شرارت پیشگان 
و شــّیادان در بدی پیش خواهند رفت؛ فریب خواهند داد و 
فریب خواهند خورد. 1۴ اّما تو در آنچه آموخته و بدان ایمان 
آورده ای پایــدار باش، چرا که می دانی آنها را از چه کســان 
فرا گرفته ای، 15 و چگونه از کودکی کتب مقّدس را دانسته ای 
که می تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان 
به مسیْح عیسی است. 16 تمامی کتِب مقّدس الهام خداست و 
برای تعلیم و تأدیب و اصالح و تربیت در پارسایی سودمند 

است، 17 تا مرد خدا به کمال برای هر کاِر نیکو تجهیز گردد.

 در برابر خدا و مســیْح عیسی که بر زندگان و مردگان 4 
داوری خواهد کرد، و نظر به ظهور او و پادشاهی اش، 
تو را مکّلف می سازم که ۲ کالم را موعظه کنی و به گاه و به 
بیگاه آمادۀ این کار باشــی و با صبر بسیار و تعلیم دقیق، به 
اصالح و توبیخ و تشویق بپردازی. ۳ زیرا زمانی خواهد آمد 
که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به 
میل خویش، معّلمان بسیار گِرد خود خواهند آورد تا آنچه را 
که گوشهایشان طالب شنیدن آن است، از آنان بشنوند؛ ۴ و از 
گوش فرا دادن به حقیقت رویگردان شده، به سوی افسانه ها 
منحرف خواهند گشت. 5 اّما تو در همه حال به هوش باش؛ 
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 4 :10 یا:  “عصر حاضر”.

سختیها را بر خود هموار کن؛ کار مبّشر را انجام ده و خدمت 
خویش را به کمال به انجام رسان.

6 زیرا من، هم اکنــون، همچون هدیه ای ریختنی، در حال 

ریخته شدنم و زمان رحلتم فرا رسیده اســت. 7 جنِگ نیکو 
را جنگیده ام، مســابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ 
داشته ام. 8 اکنون تاج پارســایی برایم آماده است، تاجی که 
خداونــد، آن داور عــادل، در آن روز به مــن عطا خواهد 
 کرد - نه تنها به من، بلکه به همۀ آنان که مشــتاق ظهور او 

بوده اند.

سفارشهای شخصی
9 بکوش تا هر چه زودتر نزد من آیی. 1۰ زیرا دیماس به خاطر 

عشــق این دنیا * مرا ترک کرده و به َتسالونیکی رفته است. 
ْکریسکیس به َغالطیه و تیتوس هم به َدلماتیه رفته. 11 تنها لوقا 
با من است. َمرُقس را برگیر و با خود بیاور، زیرا در خدمتم 
مرا سودمند است. 1۲ تیخیکوس را به َافُِسس فرستادم. 1۳ هنگام 
آمدنت، قبایی را که در ْتروآس نزد کارپوس بر جا گذاشتم 
با خود بیاور، و نیز طومارهایم را و بخصوص نوشــته های 

پوستین را.
1۴ اســکندر ِمسگر، با من بسیار بدیها کرد. خداوند سزای 

کارهایش را خواهــد داد. 15 تو نیز از او برحذر باش، زیرا با 
پیام ما سخت به مخالفت برخاسته است.

16 در نخســتین دفــاع من، هیچ کس به پشــتیبانی از من 

بر نخاست، بلکه همه مرا وانهادند. مباد که این به حسابشان 
گذاشته شود. 17 اّما خداوند در کنار من ایستاد و مرا نیرو بخشید 
تا کالم به واسطۀ من به کمال موعظه شود و همۀ غیریهودیان 
آن را بشنوند. پس، از دهان شیر رستم. 18 خداوند مرا از هر 
عمل شریرانه خواهد رهانید و برای پادشاهی آسمانی خود 

آباد. آمین! نجات خواهد بخشید. جالل بر او باد تا ابداال
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 4 :19 در اصل یونانی:  “ْپریسکا”، که شکل کوتاه شدۀ “ْپریسکیال” است.

درودهای نهایی
19 سالم مرا به ْپریسکیال * و آکیال و خانوادۀ اونیسیفوروس 

برسان. ۲۰ اِراستوس در ُقِرنُتس ماند، و من ْتروفیموس را در 
میلیتوس، بیمار، بر جا گذاشتم. ۲1 بکوش تا پیش از زمستان به 
اینجا برسی. یوبولوس برای تو سالم می فرستد، و نیز پوِدْنس، 

لینوس، ْکلودیا و همۀ برادران.
۲۲ خداوند با روح تو باشد. فیض با شما باد. 

دوم تیموتائوس 4 :19 - 22  543  



معرفِی نامۀ پولس رسول به تیتوس
تیتوس از مسیحیان غیریهودی و همکار و دوست پولس 
در خدمات بشارتی او بود. پولس وظیفۀ نظارت بر کلیسای 

جزیرۀ ْکِرت را بر عهدۀ تیتوس نهاده بود.
این نامه به بررسی سه موضوع اصلی می پردازد. پولس در 
آغاز، خصوصیات الزم برای رهبران کلیسا را به تیتوس یادآور 
می شود. این امر، بخصوص با توجه به شیوۀ رفتار نادرست 
مردمان ْکِرت اهمیت داشت. سپس تیتوس را اندرز می دهد 
که چگونه قشرهای مختلف کلیسا را تعلیم دهد. سرانجام، در 
آخرین بخش نامه، اندرزهایی پیرامون رفتار و َمنِش مسیحی 
وجود دارد که در آن پولس، بخصوص بر لزوم حفظ آرامش 
و روحیۀ همکاری و همچنین دوری از دشمنی و مجادله و 

چند دستگی در کلیسا تأکید می ورزد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -۴(

۲- رهبران و معّلمان کلیسا )1 :5 -16(
۳- تعلیم به قشرهای مختلف در کلیسا )باب ۲(

۴- راهنماییهای عمومی )۳ :1 -11(
5- بخش پایانی )۳ :1۲ -15(



 1 

 از پولس، خادم * خدا و رسول عیسی مسیح، در خدمِت 
ایماِن برگزیدگاِن خدا و شناخت آن حقیقت که منطبق 
بر دینداری است، ۲ و به امید حیات جاویدان * که خدای منّزه 
از هر دروغ از ایام ازل بدان وعده فرمود ۳ و کالم خود را در 
زمان مقرر آشکار ساخت، به واسطۀ موعظه ای که به حکم 

نجات دهندۀ ما خدا به من سپرده شد،
۴ به تیتوس، فرزند راستینم در ایمانی مشترک:

فیض و ســالمتی از جانب خدای پدر و نجات دهندۀ ما 
عیسی مسیح بر تو باد.

مأموریت تیتوس در ْکِرت
5 تو را از آن رو در ْکِرت بر جا گذاشــتم تا کارهای ناتمام 

را ســامان دهی و همان گونه که تو را امر کردم، در هر شهر 
مشایخی برگماری.

* و 
6 شیخ کلیسا باید به دور از مالمت، شوهِر وفاداِر یک زن، 

دارای فرزندانی باایمان باشد که از هر گونه اتهاِم لجام گسیختگی 
و سرکشــی مبرا باشــند. 7 چرا که ناظر کلیسا مباشر خداست و 
از همین رو باید به دور از مالمت باشــد، نه خودرأی یا تندخو 
یا میگسار یا خشــن یا در پی منافع نامشــروع، 8 بلکه شهره به 
میهمان نوازی و دوستداِر نیکویی و خویشتندار و پارسا و مقّدس و 
منظم؛ 9 و پایدار بر کالم مطمئنی که تعلیم داده شده است تا بتواند 
دیگران را بر پایۀ تعلیم صحیح پند دهد و نظر مخالفان را رد کند.

نامۀ پولس رسول به تیتوس
 

 

 1 :1 یا “غالم”.
 1 :2 یا:  »و بر امید حیات جاویدان استوار است که …«.

 1 :6 یا:  “شوهر یک زن”.



1۰ زیرا گردنکشاِن یاوه گوی و فریبکار بسیارند، بخصوص 

از ختنه شدگان، 11 که دهانشان را باید بست، زیرا برای کسب 
منافع نامشروع، تعالیم ناشایسته می دهند و بدین گونه خانواده ها 
را به تمامی تباه می سازند. 1۲ حتی یکی از انبیای خودشان گفته 
است: »ْکِرتیان همواره مردمانی دروغگو و وحوشی شریر و 
شکم پرستانی تن پرورند.« 1۳ این شهادت راست است. پس 
آنان را سخت توبیخ کن تا از سالمِت ایمان برخوردار باشند و 
1۴ به افسانه های یهود و احکاِم منکراِن حقیقت گوش نسپارند. 

15 برای پاکان همه چیْز پاک است، اّما برای آنان که آلوده اند و 

بی ایمان، هیچ چیز پاک نیست، بلکه هم فکرشان آلوده است 
و هم وجدانشان. 16 مّدعی خداشناسی اند، اّما با کردارشان او 
را انکار می کنند. نفرت انگیزند و نافرمان، و نامناســب برای 

هر کار نیکو.

تعلیم صحیح

 اّما تو از آنچه مطابق با تعلیم صحیح است، سخن بگو. 2 
۲ مردان سالخورده را بگو که معتدل و باوقار و خویشتندار 

باشند و در ایمان و محبت و پایداری، به شایستگی رفتار کنند.
۳ به همین سان، زنان سالخورده باید شیوۀ زندگی محترمانه ای 

داشته باشند. نباید غیبت گو یا بندۀ شراب باشند، بلکه باید آنچه 
را که نیکوســت تعلیم دهند، ۴ تا بتوانند زنان جوانتر را خرد 
بیاموزند که شوهردوست و فرزنددوست باشند 5 و خویشتندار 
و عفیف و کدبانو و مهربان و تسلیِم شــوهر، تا کالم خدا بد 

گفته نشود.
6 نیز مردان جوان را پند ده تا خویشتندار باشند. 7 خوْد در 

همه چیز سرمشِق اعمال نیکو باش. در تعلیم خود صداقت و 
جدّیت به خرج ده، 8 و سالمِت گفتارت چنان باشد که کسی 
آن را مذّمت نتواند کرد، تا مخالفان چون فرصت بد گفتن از 

ما نیابند، شرمسار شوند.
9 غالمان را بیاموز که در هر چیز تسلیم اربابانشان باشند و 

برای جلب خشنودی آنها بکوشند؛ و چون و چرا نکنند 1۰ و 
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 2 :12 یا:  “در این دنیا”.
 2 :14 یا:  »بازخریدمان کند«. اصل یونانی این فعل، در بســیاری مواقع 

حاوی مفهوم رهانیدن بردگان اسیر با پرداخت بها است.

از آنان ندزدند، بلکه کمال امانت را نشان دهند تا در هر چیز 
تعلیم مربوط به نجات دهندۀ ما خدا را زینت بخشند.

11 زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است، فیضی که همگان 

را نجات بخش اســت 1۲ و به ما می آموزد که بی دینی و امیال 
دنیوی را ترک گفته، با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در 
این عصر * زیست کنیم، 1۳ در حینی که منتظر آن امید مبارک، 
یعنی ظهور پرجالل خدای عظیــم و نجات دهندۀ خویش 
عیسی مسیح هستیم، 1۴ که خود را فدای ما ساخت تا از هر 
شرارت رهایی مان بخشد * و قومی برای خود طاهر سازد که 

از آِن خودش باشند و غیور برای کار نیکو.
15 اینها را بگو، و با کمال اقتدار تشویق و توبیخ کن، و مگذار 

کسی تو را حقیر شمارد.

رفتار نیکو

 3 

 ایشان را یادآور شو که تسلیم حکمرانان و صاحبمنصبان 
باشند و فرمانبرداری کنند، و برای هر کار نیک آماده 
باشند؛ ۲ کسی را ناسزا نگویند بلکه صلح جو و بامالحظه باشند 

و با همه در کمال فروتنی رفتار کنند.
۳ ما نیــز زمانی نــادان و نافرمانبردار بودیــم و گمراه و 

بندۀ همه گونــه امیال و لذتها؛ و در کین و حســد روزگار 
می گذراندیــم. منفور بودیم و متنفر از یکدیگــر. ۴ اّما چون 
مهربانی و انساندوستی نجات دهندۀ ما خدا آشکار شد، 5 ما 
را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت 
خویش نجات بخشید، به غسل تولد تازه و نو شدنی که از 
روح القدس است؛ 6 که او را به فراوانی بر ما فرو ریخت، به 
واسطۀ منجی ما عیسی مسیح، 7 تا به فیض او پارسا شمرده 
شده، بنا بر امید حیات جاویدان، به وارثان َبدل گردیم. 8 این 
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سخن درخور اعتماد است. و از تو می خواهم که بر این امور 
تأکید ورزی، تا آنان که بر خدا اعتماد بســته اند، از یاد نبرند 
که خویشتن را وقف کارهای نیکو نمایند، که اینها همگان را 

نیکو و سودمند است.
9 اّما از مجادالت نابخردانه و شجره نامه ها و بحثها و نزاعهای 

پیراموِن شریعت اجتناب کن، زیرا بی فایده و بی ارزش است. 
1۰ به آن که عامل تفرقه اســت یک بار، و سپس برای دّومین 

بار هشــدار ده، و از آن پس، با او قطع ارتباط کن. 11 چرا که 
می دانی چنین شخص منحرف است و گناهکار، و خوْد عامل 

محکومیت خویش.

نصایح پایانی
1۲ وقتی آرتِماس یا تیخیکوس را نزدت بفرستم، بکوش تا 

هر چه زودتر نزد من به نیکوپولیس آیی، زیرا عزم آن دارم که 
زمستان را در آنجا به سر برم. 1۳ تا آنجا که می توانی، زیناِس 
وکیل و آپولس را در انجام سفرشان مدد فرما تا هیچ محتاج 
نمانند. 1۴ بگذار همکیشان ما بیاموزند که خویشتن را وقف 
انجام کارهای نیکو کنند تا برای رفع نیازهای ضروری تدارک 

بینند و زندگی بی ثمری نداشته باشند.
15 آنان که با من اند، جملگی تو را سالم می فرستند. به آنان 

که ما را در ایمان دوست می دارند، سالم برسان.
فیض با همۀ شما باد. 
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معرفی نامۀ پولس رسول به فیلیمون
فیلیمون مسیحی برجســته ای بود. او که احتماالً یکی از 
اعضای کلیسای شــهر کوُلســی بود، برده ای داشت به نام 
اونیســیموس. این برده از نزد ارباب خود فیلیمون گریخته 
بود و گویــا از اموال او نیز دزدیده بــود. طبق قوانین روم، 

مجازات او مرگ بود.
از قضا اونیسیموس با پولس که در این زمان زندانی بود، 
آشنا شد و از طریق او مسیحی گردید. این نامه بیانگر استدعای 
پولس از فیلیمون است مبنی بر اینکه بردۀ خود اونیسیموس 
را که پولس او را باز پس می فرستد، ببخشد و او را دیگر نه 

چون برده، بلکه چون برادر مسیحی بپذیرد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 -۳(

۲- شکرگزاری برای فیلیمون )۴ -7(
۳- درخواست پولس در خصوص اونیسیموس 

)۲1- 8(
۴- بخش پایانی )۲۳ -۲5(



1 از پولس، زندانی مسیْح عیسی، و تیموتائوس، برادر ما،

به دوست عزیز و همکار ما فیلیمون، ۲ به خواهر ما آْپفیا و 
همرزم ما آرخیپوس، و به کلیسایی که در خانه ات برپا می شود:

۳ فیض و سالمتی از جانب خدا، پدر ما، و خداونْد عیسی 

مسیح بر شما باد.

شکرگزاری و دعا
۴ من با یاد آوردنت در دعاهایم، همواره خدای خود را سپاس 

می گویم، 5 زیرا وصف ایمانت به خداونْد عیســی و محبتت 
به همۀ مقدسین را می شنوم. 6 دعایم این است که مشارکت 
ایمانت بسی کارگر افتاده، تو را به شناخت هر قابلیت نیکویی 
رهنمون شــود که در جهت نیل به قامت مسیح در ماست. 
7 محبت تو مرا سخت شــاد و دلگرم کرده است، چه تو به 

دلهای مقدسین طراوت و تازگی بخشیده ای.

استدعای پولس دربارۀ اونیسیموس
8 از این رو، هرچند در مسیح این جسارت را دارم که تو را 

به انجام آنچه سزاوار است حکم کنم، 9 ترجیح می دهم بر پایۀ 
محبت استدعا کنم. پس من، پولِس پیر، که اکنون نیز زندانی 
مسیْح عیسایم، 1۰ دربارۀ پسرم اونِسیموس که در بنْد او را پدر 
شده ام، استدعایی از تو دارم. 11 او در گذشته برای تو بی فایده 

بود، اّما اکنون هم تو را و هم مرا مفید است.
1۲ او را کــه پــارۀ تِن من اســت نزد تو باز می فرســتم. 

1۳ می خواستم نزد خود نگاهش بدارم تا در مدتی که به خاطر 

انجیل در بندم، ســهم تو را در خدمت به من بر عهده گیرد. 
1۴ اّما نخواستم کاری بدون موافقت تو کرده باشم، تا احسانت 

نامۀ پولس رسول به فیلیمون
 



از روی میل باشد، نه به اجبار. 15 چه بسا که از همین رو اندک 
زمانی از تو جدا شد تا برای همیشه نزدت بازگردد، 16 اّما دیگر 
نه چون غالم، بلکه باالتر از آن، چون برادری عزیز. او مرا بس 
عزیز اســت، اّما تو را به مراتب عزیزتر است، خواه در مقام 

یک انسان و خواه در مقام برادری در خداوند.
17 پس اگر مرا رفیق خود می دانی، او را همان گونه بپذیر که 

مرا می پذیری. 18 اگر خطایی به تو کرده، یا چیزی به تو بدهکار 
است، آن را به حساب من بگذار. 19 من، پولس، به دست خود 
می نویسم که آن را جبران خواهم کرد - البته نیازی نمی بینم 
بگویم که تو جان خود را نیز به من مدیونی. ۲۰ آری ای برادر، 
آرزو دارم در خداوند نفعی از تو به من برسد؛ پس جان مرا در 
مسیح تازه ساز. ۲1 این را می نویسم چون از اطاعت تو اطمینان 

دارم و می دانم حتی بیش از آنچه می گویم، خواهی کرد.
۲۲ در ضمن، اتاقی نیز برایم مهیا کن، زیرا امید دارم به سبب 

دعاهایتان به شما بخشیده شوم.
۲۳ اِپاْفراس، همزندان من در مســیْح عیســی، تو را سالم 

می فرســتد. ۲۴ همچنین همکارانم، َمرُقس، آریستارخوس، 
دیماس و لوقا تو را سالم می گویند.

۲5 فیض خداونْد عیسی مسیح با روح شما باد. 
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معرفِی نامه به عبرانیان
نامه به عبرانیان خطاب به مسیحیان یهودی نژادی نوشته 
شده است که احتماالً به سبب درک نادرستشان از مقام و کار 
عیسی مسیح، در خطر بازگشت به کیش سابق خود بودند. از 
این رو، نویسنده در آغاز مسیح را به عنوان مکاشفۀ حقیقی و 
نهایی خدا معرفی می کند و برتری او را بر فرشتگان و موسی 
و کهانت یهود ثابت می نماید. او با تأکید بر سه حقیقت مسلم 
به این کار دست می زند:  1( عیسی پسر ازلی و ابدی خداست، 
لذا برتر از انبیای عهد عتیق، فرشتگان و موسی است. ۲( خدا 
عیسی را کاهنی ابدی اعالم کرده است، پس او برتر از کاهنان 
عهد عتیق اســت. ۳( عیسی مؤمنان را از گناه، ترس و مرگ 
رهایی می بخشد و در مقام کاهن اعظم، نجات و رستگاری 
حقیقی را برای آنان به ارمغان می آورد. نظام قربانیها و مراسم 

دینی یهود، تنها سایه ای از این نجات عظیم است.
نویسنده با اشاره به ایماِن شخصیتهای برجستۀ تاریخ قوم 
اســرائیل )باب 11(، خوانندگانش را به پایداری در ایمان 
تشویق می کند و در باب دوازدهم از ایشان می خواهد که با 
چشم دوختن به عیسی، ایمان خود را با وجود همۀ مصیبتها 
و سختیها، تا به آخر حفظ کنند. کتاب با بیان مطالبی پندآمیز 

و هشدارگونه به پایان می رسد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه:  مسیح، مکاشفۀ کامل خدا )1 :1 -۳(

۲- برتری مسیح بر فرشتگان )1 :۴ تا ۲ :18(
۳- برتری مسیح بر موسی و یوَشع )۳ :1 تا ۴ :1۳(

۴- برتری کهانت مسیح )۴ :1۴ تا 7 :۲8(
5- برتری عهد مسیح )بابهای 8 و 9(

6- برتری قربانی مسیح )باب 1۰(
7- اهمّیت ایمان )بابهای 11 و 1۲(

8- نصایح و بخش پایانی )باب 1۳(



پسر خدا برتر از فرشتگان

 1 

 در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ 
پیامبران با پدران ما ســخن گفت، ۲ اّما در این ایام آخر 
به واسطۀ پســر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را 
وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید. 
۳ او فروِغ جالِل خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز 

را با کالم نیرومند خود نــگاه می دارد. او پس از پاک کردن 
گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. 
۴ پس به همان اندازه که نامی برتر از فرشتگان به میراث ُبرد، 

از مقامی واالتر از آنها نیز برخوردار شد.
5 زیرا خدا تا کنون به کدام یک از فرشتگان گفته است:

»تو پسر من هستی؛
امروز من تو را مولود ساخته ام«؟

و یا:
»من او را پدر خواهم بود،

و او مرا پسر«؟
6 بلکــه آن هنگام نیز که فرزند ارشــد را به جهان می آوَرد، 

می فرماید:
»همۀ فرشتگان خدا او را بپرستند.«

7 حال آنکه دربارۀ فرشتگان می گوید:

»فرشتگانش را بادها می سازد،
و خادمانش را شعله های آتش.«

8 اّما دربارۀ پسر می گوید:

»ای خدا، تخت سلطنت تو جاودانه است؛
عصای پادشاهی تو عصای عدل و انصاف است.

نامه به عبرانیان
 



تو پارسایی را دوست می داری و شرارت را دشمن؛  9  
از این رو خدا، خدای تو، تو را بیش از 

همقطارانت به روغن شادمانی مسح کرده 
است.«
1۰ و نیز می فرماید:

»تو، ای خداوند، در آغاْز بنیان زمین را نهادی،
و آسمانها صنعت دستان توست!

آنها از میان می روند، اّما تو بر جا می مانی!  11  
آنها همه چون جامْه مندرس خواهند شد!

آنها را چون ردایی در هم خواهی پیچید،  1۲  
و بسان جامه ای جایگزین خواهند شد.

اّما تو همان هستی،
و سالهای تو را پایانی نیست!«

1۳ خدا تا کنون به کدام یک از فرشتگان گفته است:

»به دست راست من بنشین
تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت 

سازم«؟
1۴ مگر آنها جملگی روحهایی خدمتگزار نیســتند که برای 

خدمت به وارثان آیندۀ نجات فرستاده می شوند؟

ضرورت جّدی گرفتن نجات

 پس بر ماست که به آنچه شنیده ایم با دقِت هر چه بیشتر 2 
توجه کنیم، مبادا از آن منحرف شویم. ۲ زیرا اگر پیامی 
که به واسطۀ فرشتگان بیان شد الزام آور بود، آن گونه که هر 
ســرپیچی و نافرمانی مجازاتی برحق می یافت، ۳ پس ما چه 
راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده 
بگیریم؟ این نجات در آغاز به واسطۀ خداوند بیان شد و سپس 
توسط آنان که از او شنیدند بر ما ثابت گردید، ۴ در حالی که 
خدا نیز بر آن گواهی می داد، با آیات و عجایب و معجزات 
گوناگون، و عطایای روح القدس، که آنها را بنا به خواســت 

خود تقسیم می کرد.
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 2 :7 “اندکی” در اینجا می تواند به معنی “اندک زمانی” باشــد؛ همچنین 
در آیۀ 9.

 2 :10 یا “بانی”.

عیسی خود را همانند برادران خویش می سازد
5 او جهان آینده را که از آن ســخن می گوییم، زیر فرمان 

فرشــتگان قرار نداد. 6 اّما شــخصی در جایی شهادت داده، 
گفته است:

»انسان چیست که در اندیشه اش باشی،
و بنی آدم، که به او روی نمایی؟

او را اندکی * کمتر از فرشتگان ساختی،  7  
و تاج جالل و اکرام را بر سرش نهادی

و همه چیز را زیر پاهای او نهادی.«  8  
خدا با قرار دادن همه چیز زیر فرمان او، چیزی باقی نگذاشت 
که مطیع وی نباشد. اّما در حال حاضر، هنوز نمی بینیم که همه 
چیز زیر فرمان او باشد. 9 اّما عیسی را می بینیم که اندک زمانی 
پایینتر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جالل و اکرام 
بر سرش نهاده شده است، چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر 

حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد.
1۰ به جا بود خدا که همه چیز برای او و به واسطۀ او وجود 

دارد، برای اینکه پســران بسیار را به جالل برساند، قهرماِن * 
نجات ایشــان را از راه تحمل رنج، کامل گرداند. 11 زیرا او 
که مقّدس می سازد و آنان که مقّدس می شوند، همه از یک 
تبارند. از همین رو، عیسی عار ندارد ایشان را برادر بخواند. 

1۲ چنانکه می گوید:

»نام تو را به برادرانم اعالم خواهم کرد؛
و در میان جماعت، تو را خواهم ستود.«

1۳ و باز می گوید:

»من بر او توکل خواهم کرد.«
و باز:
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 3 :6 یا “اطمینان” و یا “شهامت”.

»اینک من، و فرزندانی که خدا به من داده است.«
1۴ از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز 

در اینها سهیم شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی 
ابلیس را به زیر ِکشد، 15 و آنان را که همۀ عمر در بندگِی ترِس 
از مرگ به سر برده اند، آزاد سازد. 16 زیرا مسّلم است که او نه 
فرشتگان، بلکه نسل ابراهیم را یاری می دهد. 17 از همین رو، 
الزم بود از هر حیث همانند برادران خود شــود تا بتواند در 
مقام کاهن اعظمی رحیم و امین، در خدمت خدا باشد و برای 
گناهان قوم کّفاره کند. 18 چون او خود هنگامی که آزموده شد، 
رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می شوند، یاری رساند.

برتری عیسی بر موسی

 3 

 پس ای برادران مقّدس که در دعوت آسمانی شریک 
هستید، اندیشۀ خود را بر عیسی معطوف کنید که اوست 
رسول و کاهن اعظمی که بدو معترفیم. ۲ او نسبت به کسی که 
او را برگماشت امین بود، همان گونه که موسی نیز در تمام خانۀ 
خدا امین بود. ۳ اّما به همان اندازه که حرمت سازندۀ خانه از 
خوِد خانه بیشتر است، عیسی نیز الیق حرمتی بیش از موسی 
شمرده شد. ۴ زیرا هر خانه ای به دست کسی بنا می شود، اّما 
بانی همه چیز خداست. 5 موسی در مقام خادم در تمام خانۀ 
خدا امین بود تا بر آنچه می بایست در آینده گفته شود، شهادت 
دهد. 6 اّما مســیح، در مقام پسِر صاحب اختیار بر خانۀ خدا، 
* خود را 

امین است. و خانۀ او ما هستیم، به شرطی که آزادگی 
حفظ کنیم و در مباهات به امید خود همچنان پایدار بمانیم.

7 پس همان گونه که روح القدس می فرماید:

»امروز، اگر صدای او را می شنوید،
دل خود را سخت مسازید،  8  

چنانکه در ایام تمرد کردید،
به هنگام آزمایش در بیابان.
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 3 :18 یا “بی ایمانی”.

آنجا پدران شما مرا آزمایش و امتحان کردند،  9  
با اینکه چهل سال کارهای مرا دیده بودند.

به همین سبب، از آن نسل خشمگین بودم  1۰  
و گفتم: “اینان همواره در دل خود گمراهند، و 

راههای مرا نمی شناسند؛”
پس در خشم خود سوگند خوردم  11  

که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت.«
1۲ ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل َشرور و 

بی ایمان نداشته باشد که از خدای زنده رویگردان شود. 1۳ بلکه 
هر روز، تا آن زمان که هنوز ‘امروز’ خوانده می شود، یکدیگر 
را پند دهید تا کسی از شما در اثر فریب گناه، سختدل نشود. 
1۴ از آن رو که در مســیح شریک شده ایم، تنها به شرطی که 

اطمینان آغازین خود را تا به آخر استوار نگاه داریم. 15 چنانکه 
هم اکنون گفته شد:

»امروز، اگر صدای او را می شنوید،
دل خود را سخت مسازید،

چنانکه در ایام تمرد کردید.«
16 مگر آنان که شنیدند و با وجود آن سرپیچی کردند، چه 

کسانی بودند؟ آیا همۀ آنانی نبودند که موسی از مصر به در 
آورد؟ 17 و از چه کســانی چهل سال خشمگین بود؟ مگر نه 
آنان که گناه کردند و اجسادشــان در بیابان افتاد؟ 18 و دربارۀ 
چه کسانی سوگند خورد که به آسایش او هرگز راه نخواهند 
یافت؟ مگر نه همانها که نافرمانی * کردند؟ 19 پس می بینیم به 

سبب بی ایمانی بود که نتوانستند راه بیابند.

آسایش َشّبات برای قوم خدا

 پس به هوش باشــیم مبادا با اینکــه وعدۀ راه یافتن به 4 
آسایش او هنوز به قّوت خود باقیست، آشکار شود که 
احدی از شما، از دست یافتن به آن باز مانده است. ۲ زیرا به ما 
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 4 :2 یا:  »زیرا شنوندگان، آن را با ایمان نیامیختند«.
 4 :9 یا:  “از جشن َشّبات”.

نیز چون ایشان بشارت داده شد. اّما پیامی که شنیدند، سودی 
برایشان نداشت، زیرا با آنان که گوش فرا دادند به ایمان متحد 
نشدند. * ۳ ولی ما که ایمان آورده ایم، به آن آسایش راه می یابیم. 

چنانکه خدا فرموده است:
»پس در خشم خود سوگند خوردم

که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت،«
و با این همه، کارهای او از زمان آفرینش جهان به پایان رسیده 
بود؛ ۴ زیرا در جایی راجع به روز هفتم بیان می کند که: »خدا 
در هفتمین روز، از همۀ کارهای خویش بیاسود،« 5 و باز در 
قسمتی که در باال نقل شــد، می گوید: »به آسایش من هرگز 

راه نخواهند یافت.«
6 بنابراین، از آنجا که این حقیقت به قّوت خود باقی است که 

برخی می باید به آن آسایش راه یابند، و آنان که پیشتر بشارت 
یافتند، به سبب نافرمانی راه نیافتند، 7 پس خدا دیگر بار روزی 
خاص را مقرر فرمود، و پس از گذشــت ســالهای بسیار، در 
مزامیر داوود، از ‘امروز’ ســخن گفت و آن گونه که پیشتر بیان 

شد، فرمود:
»امروز، اگر صدای او را می شنوید،

دل خود را سخت مسازید.«
8 زیرا اگر یوَشع به آنها آسایش بخشیده بود، مدتها بعد، خدا 

از روزی دیگر سخن نمی گفت. 9 پس قوم خدا هنوز باید از 
آسایش َشّبات * برخوردار شوند؛ 1۰ زیرا هر کس که به آسایش 
خدا داخل می شود، او نیز از کارهای خود آسودگی می یابد، 
همان گونه که خدا از کارهای خود برآسود. 11 پس بیایید به جّد 
بکوشیم تا به آن آسایش راه یابیم، مبادا کسی از نافرمانی آنان 

سرمشق گیرد و در لغزد.
1۲ زیرا کالم خدا زنده و مؤثر است و ُبرنده تر از هر شمشیر 

دو دم، و چنان نافذ که َنْفس و روح، و مفاصل و مغِز استخوان 
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 4 :14 یا:  »به آسمان رفته است«.
 4 :16 یا:  “با اطمینان” و یا “با شهامت”.

را نیز جدا می کند، و سنجشگر افکار و نّیتهای دل است. 1۳ هیچ 
چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در 
برابر چشمان او که حساب ما با اوست، عریان و آشکار است.

عیسی، کاهن اعظِم ما
1۴ پس چون کاهن اعظمی واالمقام داریم که از آســمانها 

درگذشته است، * یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود 
را اســتوار نگاه داریم. 15 زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که 
نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کســی است که از 
هر حیث همچون ما وسوسه شده اســت، بدون اینکه گناه 
کند. 16 پس آزادانه * به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت 
بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاریمان دهد.

 5 

 هر کاهن اعظم از میان آدمیان انتخاب می شــود و به 
نمایندگِی آدمیان در امور الهــی منصوب می گردد تا 
هدایا و قربانیها به جهــت گناهان تقدیم کند. ۲ او می تواند با 
آنان که ناآگاهانه به راه خطا می روند، به نرمی رفتار کند، زیرا 
خود نیز دارای ضعف است. ۳ از همین رو، باید نه تنها برای 

گناهان مردم، بلکه برای گناهان خود نیز قربانی تقدیم کند.
۴ هیچ کس خوْد این افتخار را از آِن خویش نمی سازد، بلکه 

این افتخار زمانی نصیب شخص می شود که خدا او را همانند 
هارون فرا خواند. 5 مسیح نیز خوْد جالل کهانِت اعظم را از 
آِن خویش نساخت، بلکه آن را از همان کسی دریافت کرد 

که به او گفت:
»تو پسر من هستی؛

امروز، من تو را مولود ساخته ام.«
6 و در جای دیگر می گوید:

»تو جاودانه کاهن هستی،
در رتبۀ ِمْلکیِصِدق.«
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 6 :1 یا:  “توبه از مراسم بیهوده”.
 6 :2 یا “غسلها”.

 6 :6 یا:  “در حالی که”.

7 او در ایام زندگی خود بر زمین، با فریادهای بلند و اشکها 

به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود، دعا و استغاثه 
کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. 8 هرچند پسر 
بود، با رنجی که کشــید اطاعت را آموخت. 9 و چون کامل 
شد، همۀ آنان را که از او اطاعت می کنند، منشاء نجات ابدی 
گشت. 1۰ و از جانب خدا تعیین شد تا کاهن اعظم باشد، از 

مرتبۀ ِمْلکیِصِدق.

هشدار دربارۀ سقوط از ایمان
11 در این باره، مطالب بســیار برای گفتن داریم، اّما شرح 

آنها دشوار است، چرا که گوشهای شما سنگین شده است. 
1۲ براستی که پس از گذشت این همه وقت، خود می بایست 

معّلم باشید. و با این حال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کالم 
خدا را دیگر بار از آغاز به شما بیاموزاند. شما محتاج شیرید، 
نه غذای سنگین! 1۳ هر که شیرخوار است، با تعالیم پارسایی 
چندان آشنا نیست، زیرا هنوز کودک است. 1۴ اّما غذای سنگین 
از آِن بالغان است که با تمرین مداوم، خود را تربیت کرده اند 

که خوب را از بد تشخیص دهند.
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 پس بیایید تعالیم ابتدایی دربارۀ مســیح را پشت سر 
نهاده، به سوی کمال پیش برویم، و دیگر بار توبه از 
اعمال منتهی به مرگ، * و ایمان به خدا، ۲ و آموزِش تعمیدها، * 
و دستگذاری ها، و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیان 

ننهیم. ۳ و چنین نیز خواهیم کرد، هرگاه خدا اجازه دهد.
۴ زیرا آنان که یک بار منّور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی 

را چشیدند و در روح القدس ســهیم شدند 5 و طعم نیکویی 
کالم خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدند، 6 اگر سقوط کنند، 
ممکن نیست بتوان ایشان را دیگر بار به توبه آورد، چرا که * 
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 6 :10 منظور قوم مقّدس خدا یعنی مؤمنان به عیسی مسیح است؛ همچنین 
در بقیۀ کتاب.

به زیان خویش، پسر خدا را باز بر صلیب می کنند و او را در 
برابر چشم همگان بی حرمت می سازند.

7 اگر زمینی، بارانی را که بارها بر آن می بارد جذب کند و 

برای کسانی که به خاطر آنها ِکشت شده است محصول مفید 
بار آوَرد، از خدا برکت می یابــد. 8 اّما زمینی که خار و خس 
بار می آورد، بی ارزش اســت و در خطر لعنت قرار دارد، و 

سرانجام نیز سوزانده خواهد شد.
9 ای عزیزان، هرچند این چنین سخن می گوییم، اّما در مورد 

شــما یقین داریم که چیزهای بهتر که با نجات همراه است، 
نصیبتان خواهد شــد. 1۰ زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل 
شــما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین * 
نشان داده و می دهید فراموش کند. 11 آرزوی ما این است که 
هر یک از شما همین جدّیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر 
نشان دهید، 1۲ و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید 

که با ایمان و شکیبایی وارث وعده ها می شوند.

قطعی بودن وعده های خدا
1۳ هنگامی که خدا به ابراهیم وعده داد، چون بزرگتری از 

خودش نبود که به او سوگند خوَرد، پس به خود سوگند خورد 
1۴ و فرمود: »به یقین تو را برکت خواهم داد و تو را کثیر خواهم 

ساخت.« 15 و بدین گونه، ابراهیم پس از آنکه با شکیبایی انتظار 
کشید، وعده را یافت.

16 آدمیــان به کســی بزرگتر از خود ســوگند می خورند و 

سوگند، سخن شخص را تضمین می کند و به همۀ بحثها پایان 
می بخشد. 17 به همین سان، چون خدا خواست تغییرناپذیر بودن 
قصد خود را بر وارثان وعده ها هر چه آشــکارتر سازد، آن را 
با ســوگند تضمین کرد، 18 تا به واسطۀ دو امر تغییرناپذیر، که 
ممکن نیست خدا دربارۀ آنها دروغ بگوید، ما از دلگرمی بسیار 
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 7 :4 “پاْتریاْرک” به معنی “نیای بزرگ” است.

برخوردار شویم، ما که گریخته ایم تا امیدی را که پیش روی ما 
قرار داده شده است، به چنگ گیریم. 19 این امید، به منزلۀ لنگری 
محکم و ایمن برای جان ماســت، امیدی که به محراِب درون 
حجاب راه می یابد، ۲۰ جایی که عیســی چون پیشرو ما، و به 
نمایندگی از ما، داخل شد؛ همان که جاودانه کاهن اعظم شده 

است، در رتبۀ ِمْلکیِصِدق.

کهانت ِمْلکیِصِدق

 7 

 این ِمْلکیِصِدق، پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود. 
او به ابراهیم که از شکست دادِن پادشاهان بازمی گشت، 
برخورد و او را برکت داد. ۲ و ابراهیم به همین شخص از همه 
چیز ده یک داد. نام او نخست به معنی ‘پادشاه پارسایی’ و بعد 
‘پادشاه سالیم’، یعنی ‘پادشاه صلح’ اســت. ۳ او به لحاظ اینکه 
نه پدر و نه مادر و نه نسب نامه اش معلوم است، و نه آغاِز ایام 
یا پایان زندگی اش، شبیه پســر خدا بوده، همیشه کاهن باقی 

می ماند.
۴ بنگرید که او چه شــخص بزرگی بود کــه حتی ابراهیِم 

* از غنایم به او ده یک داد! 5 حال، بنا بر حکم شریعت، 
پاْتریاْرک 

فرزندان الوی که کاهن می شــوند، می باید از قوم که برادران 
ایشــانند ده یک بگیرند، هرچند آنها نیز از نســل ابراهیم اند. 
6 اّما این شــخص که از نســل الوی نبــود، از ابراهیم ده یک 

گرفت و او را که صاحب وعده ها بود، برکــت داد. 7 و بدون 
شک، کوچکتر اســت که از بزرگتر برکت می یابد. 8 در یکی، 
کسانی ده یک می گیرند که می میرند؛ اّما در دیگری، کسی که 
درباره اش شهادت داده شده که زنده اســت. 9 حتی می توان 
گفت که خوِد الوی هم که دریافت کنندۀ ده یک بود، به واسطۀ 
ابراهیم ده یــک داد. 1۰ زیرا هنگامی کــه ِمْلکیِصِدق به ابراهیم 
 برخــورد، الوی در همان وقت نیز در ُصلــِب جّدش وجود 

داشت.
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شباهت ِمْلکیِصِدق به عیسی
11 اگر دستیابی به کمال، از طریق نظام کهانِت الوی میّسر 

بود - چرا که قوم قوانینــی در خصوص آن دریافت کرده 
بودند - چه لزومی داشت کاهنی دیگر، نه از رتبۀ هارون، 
بلکه از رتبۀ ِمْلکیِصِدق ظهور کند؟ 1۲ زیرا اگر نظام کهانت 
تغییر کند، ناگزیر شریعت نیز می باید تغییر یابد. 1۳ زیرا کسی 
که این مطالب دربارۀ او گفته شــده، به قبیله ای دیگر تعلق 
دارد که از آن قبیله کسی هرگز خدمت مذبح را نکرده است؛ 
1۴ چون کامالً روشن است که خداونِد ما از نسل یهودا بود و 

موسی در مورد آن قبیله چیزی راجع به کهانت نگفت. 15 و از 
این هم روشنتر آنکه هر گاه کاهنی دیگر همانند ِمْلکیِصِدق 
ظهور کند، 16 او نه بر پایۀ حکم شرعِی مربوط به َنَسب خود، 
بلکه بر پایۀ نیروی حیاتی فناناپذیر، کاهن می شود. 17 زیرا 

دربارۀ او چنین شهادت داده شده که:
»تو جاودانه کاهن هستی،

در رتبۀ ِمْلکیِصِدق.«
18 حکم پیشین منسوخ شد، چون سست و بی فایده بود، 

19 زیرا شــریعت هیچ چیز را کامل نکرد. در مقابل، امیدی 

بهتر ارائه شد که از طریق آن به خدا نزدیک می شویم.
۲۰ و این بدون سوگند نبود! دیگران بدون هیچ سوگندی 

کاهن شدند، ۲1 اّما کاهن شدن او با سوگند همراه بود، آنگاه 
که خدا به وی گفت:

»خداوند سوگند خورده
و نظرش را تغییر نخواهد داد که:

“تو جاودانه کاهن هستی”.«
۲۲ به خاطر این سوگند، عیسی ضامن عهدی بهتر شده است.

۲۳ شــمار کاهنان پیشــین بس زیاد بود، زیرا مرگ مانع 

از ادامۀ خدمت آنها می شــد. ۲۴ حال آنکه عیســی چون 
تا ابد زنده اســت، کهانت بی پایــان دارد. ۲5 پس او قادر 
اســت آنان را که از طریق وی نزد خدا می آیند، جاودانه 
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 7 :25 یا:  »… به کمال نجات بخشد«.

* زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت 
 نجات بخشد، 

کند.
۲6 ما به چنین کاهن اعظمی نیاز داشــتیم، کاهنی قّدوس، 

بی عیب، پاک، جدا از گناهکاران، و فراتر از آسمانها. ۲7 برخالف 
دیگر کاهنان اعظم، او نیازی ندارد هر روز، نخســت برای 
گناهان خود و ســپس برای گناهان قوم، قربانی تقدیم کند. 
بلکه آنگاه که خود را تقدیم کرد، یک بار برای همیشه برای 
گناهان ایشان قربانی داد. ۲8 زیرا شریعت، انسانهایی ضعیف را 
به کهانت اعظم برمی گمارد، اّما سوگندی که پس از شریعت 

آمد، پسر را برگماشت، که جاودانه کامل شده است.

کاهن اعظِم عهد جدید

 8 

 جان کالم در آنچه می گوییم این اســت که ما چنین 
کاهن اعظمی داریم که بر جانب راســت تخِت مقام 
کبریا در آسمان نشسته ۲ و خدمتگزار مکان اقدس یعنی آن 

خیمۀ حقیقی است که خداوند بر پا کرده، نه انسان.
۳ هــر کاهن اعظم برای تقدیم هدایــا و قربانیها منصوب 

می شود. از همین رو، این کاهن نیز می بایست چیزی برای 
تقدیم کردن داشته باشد. ۴ اگر او بر زمین بود، کاهن نمی بود، 
زیرا کاهنانی دیگر هســتند که بنا بر شــریعت هدایا تقدیم 
می کنند. 5 اّما آنها تنها شبیه و سایۀ چیزهای آسمانی را خدمت 
می کنند. به همین سبب، هنگامی که موسی می خواست خیمه 
را بسازد، به او هشــدار داده شد: »آگاه باش که همه چیز را 
مطابق نمونه ای بسازی که در کوه به تو نشان داده شد.« 6 اّما 
خدمتی که عیسی یافته، به مراتب برتر از خدمت آنهاست، به 
همان میزان که او واسطۀ عهدی به مراتب بهتر از عهد قدیم 

است، عهدی که بر وعده های نیکوتر بنا شده است.
7 زیرا اگر عهِد نخست نقصی نداشت، نیازی به طلب کردن 

عهدی دیگر نبود. 8 اّما خدا نقصی یافت و بدیشان فرمود:
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 9 :2 یا:  “اتاق بیرونی”.

»خداوند می گوید، هان روزهایی فرا می رسد
که من با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا

عهدی تازه خواهم بست.
نه مانند عهدی که با پدرانشان بستم،  9  

آن روز که دست ایشان را گرفتم
تا از سرزمین مصر به در آورم؛

زیرا، خداوند می گوید، آنان به عهد من وفادار نماندند.
پس، از ایشان روی گرداندم.

اّما خداوند چنین اعالم می کند:  1۰  
این است عهدی که پس از آن ایام

با خاندان اسرائیل خواهم بست.
احکام خود را در ذهن ایشان خواهم نهاد،

و بر دلهای ایشان خواهم نگاشت.
من خدای ایشان خواهم بود،

و ایشان قوم من خواهند بود.
دیگر کسی به همسایۀ خود تعلیم نخواهد داد  11  

و یا کسی به برادر خود نخواهد گفت،
“خداوند را بشناس!“

زیرا همه از ُخرد و بزرگ، مرا خواهند شناخت،
از آن رو که شرارت ایشان را خواهم آمرزید  1۲  

و گناهانشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد.«
1۳ خدا با سخن گفتن از عهدی ‘جدید’، آن عهد نخست را 

کهنه می ســازد؛ و آنچه کهنه و قدیمی می شود، زود از میان 
خواهد رفت.

عبادت در خیمۀ زمینی

 9 

 عهد نخســت، قوانینی برای عبادت داشت و نیز از 
محرابگاهی زمینی برخوردار بود. ۲ خیمه ای بر پا شده 
* آن، چراغدان، میز، و نان حضور قرار 

بود که در اتاق نخست 
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 9 :5 منظور حضور پر جالل خدا است.
 9 :5 یا:  “تخت رحمت”.

 9 :8 یا “خیمه”.

داشت؛ این مکان ‘ُقدس’ خوانده می شد. ۳ پشت پردۀ دّوم نیز 
اتاقی بود که ‘ُقدس االقداس’ نام داشت؛ ۴ در این اتاق، مذبح 
زّریِن بخور و صندوق عهد قرار داشت که با طال پوشانیده 
شده بود. در این صندوق، ظرِف زّریِن ‘َمنّا’، عصای هارون که 
شکوفه آورده بود، و الواح سنگی عهد قرار داده شده بود. 5 بر 
* سایه گستر 

* بر جایگاه کّفاره 
باالی صندوق، کروبیاِن ‘جالل’ 

بودند. اکنون جای آن نیست که به شرح جزئیات بپردازیم.
6 پس از آنکه همه چیز بدین صورت نظام یافت، کاهنان 

مرتب به اتاق نخســت داخل می شدند تا خدمت خود را 
به انجام رســانند. 7 اّما تنها کاهن اعظم به اتاق دّوم داخل 
می شــد، آن هم تنها سالی یک بار، و همیشه نیز خون به 
همراه داشت تا برای خود و برای گناهانی که قوم ناآگاهانه 
کرده بودند، تقدیم کند. 8 روح القدس بدین گونه نشان می دهد 
* نخســت برقرار اســت، راه ورود به 

که تا زمانی که اتاق 
مکان اقدس هنوز ظاهر نشده است. 9 این نِمادی است از 
زمان حاضر که در آن، هدایا و قربانیهایی تقدیم می شــود 
که قادر نیســت وجدان عبادت کننده را کامالً پاک سازد، 
1۰ بلکه تنها به کاِر خوردن و نوشیدن و انجام آداب مختلف 

شستشوی آیینی می آید. اینها تنها تشریفاتی است ظاهری 
که تا فرا رسیدن زمان اصالِح امور ابالغ شده بود.

خون مسیح
11 اّما چون مسیح در مقام کاهن اعظِم آن اموِر نیکو ظاهر 

گشت که هم اکنون واقع شده اند، به خیمه ای بزرگتر و کاملتر 
داخل شد که به دست انسان ساخته نشده است و به دیگر 
سخن، به این خلقت تعّلق ندارد. 1۲ و به خون بزها و گوساله ها 
داخل نشــد، بلکه یک بار برای همیشــه به خون خود به 
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 9 :12 اصل یونانی این واژه در بســیاری مواقع حاوی مفهوم رهانیدن 
بردگان اسیر با پرداخت بها است؛ همچنین در آیۀ 15.

 9 :14 یا:  “از مراسم بیهوده”.
 9 :16 یا “وصیتی”؛ همچنین در آیۀ 17.

 9 :16 یا:  “مرگ وصیت کننده”؛ همچنین در آیۀ 17.

* ابدی را حاصل کرد. 
ُقدس االقداس داخل شــد و رهایی 

1۳ زیرا اگر خون بزها و گاوها و پاشیدن خاکستِر گوساله بر 

آنان که به لحاظ آیینی ناپاکند، ایشان را تقدیس می کند تا به 
ظاهر پاک باشند، 1۴ چقدر بیشتر، خون مسیح که به واسطۀ 
آن روح جاودانی، خویشتن را بی عیب به خدا تقدیم کرد، 
* پاک خواهد ساخت 

وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ 
تا بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم!

15 از همین رو، مســیح واســطۀ عهدی اســت جدید، تا 

فراخواندگان بتوانند میراث جاودانی موعود را دریافت کنند. 
زیرا اکنون مرگــی رخ داده که آنان را از گناهانی که در متن 
 *

عهد نخست واقع شد، رهایی می بخشد. 16 زیرا در هر عهدی، 
* به میان 

الزم است مرِگ عاملی که عهد را رسمیت می بخشد 
آید، 17 زیرا هر عهدی تنها بر اساس چنین مرگی ارزش قانونی 
می یابد؛ چون تا زمانی که عامِل رسمیت بخشنده به عهد زنده 
است، آن عهد اعتباری ندارد. 18 از همین رو، حتی عهد نخست 
نیز بدون خون، قابل اجرا نبود. 19 آن هنگام که موسی هر یک 
از احکام شریعت را به تمامی قوم اعالم کرد، خون گوساله ها 
را گرفته، همراه با آب و پشم قرمز و شاخه های زوفا، بر طومار 
و همۀ قوم پاشید ۲۰ و گفت: »این است خون عهدی که خدا 
شما را به نگاه داشتنش حکم فرموده است.« ۲1 همچنین آن 
خون را بر خیمه و بر هرآنچه در آیینهای آن به کار می رفت، 
پاشید. ۲۲ در حقیقت، بنا بر شریعت، تقریبًا همه چیز به وسیلۀ 

خون پاک می شود و بدون ریختن خون، آمرزشی نیست.
۲۳ پس می بایست شبیه چیزهای آسمانی با این قربانیها پاک 

شــود، اّما اصل آنها با قربانیهایی بهتر از اینها. ۲۴ زیرا مسیح 
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 9 :26 یا:  “در پایان تمامی اعصار”.

به محرابگاهی داخل نشد که ساختۀ دست بشر و تنها شبیه 
محرابگاه حقیقی باشد، بلکه به خوِد آسمان داخل شد تا اکنون 
به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود. ۲5 و نیز به آنجا 
داخل نشد تا خویشتن را بارها چون قربانی تقدیم کند، همانند 
کاهن اعظم که هر ساله به ُقدس االقداس داخل می شود، آن 
هم با خونی که خون خودش نیست. ۲6 زیرا در این صورت، 
مسیح می بایست از زمان آفرینش جهان، بارها رنج کشیده باشد. 
 *

اّما او اکنون یک بار برای همیشه در نقطۀ اوج تمامی اعصار 
ظاهر شد تا با قربانی خود، گناه را از میان بردارد. ۲7 همان گونه 
که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است، 
۲8 مسیح نیز پس از آنکه یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری 

را بر دوش ِکشد، دیگر بار ظاهر خواهد شد، نه برای رفع گناه، 
بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند، نجات بخشد.

قربانی یگانۀ مسیح

 شــریعت فقط سایۀ چیزهای نیکوی آینده است، نه 10 
صورت واقعی آنها. از همین رو، هرگز نمی تواند با 
قربانیهایی که سال به سال پیوسته تکرار می شود، آنان را که 
برای عبادت نزدیک می آیند، کامل سازد. ۲ وگرنه آیا تقدیم 
آنها متوقف نمی شــد؟ زیرا در آن صورت، عبادت کنندگان 
یک بار برای همیشــه پاک می شدند و از آن پس دیگر برای 
گناهان خود احساس تقصیر نمی کردند. ۳ اّما آن قربانیها هر 
ســال یادآور گناهانند، ۴ چرا که ممکن نیست خون گاوها و 

بزها گناهان را از میان بردارد.
5 از این رو، هنگامی که مسیح به جهان آمد، فرمود:

»به قربانی و هدیه رغبت نداشتی،
اّما بدنی برای من مهیا ساختی؛

از قربانیهای تمام سوز و قربانیهای گناه خشنود نبودی.  6  
آنگاه گفتم: “اینک من می آیم،  7  
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 10 :19 یا:  “با اطمینان” و یا “با شهامت”.

تا ارادۀ تو را ای خدا به جای آورم؛
در طومار کتاب درباره ام نوشته شده است.” «

8 نخست می گوید: »به قربانی و هدیه، قربانیهای سوختنی و 

قربانیهای گناه رغبت نداشتی و از آنها خشنود نبودی«، هرچند 
شریعت خواهان انجامشان بود. 9 سپس می فرماید: »اینک من 
می آیم تا ارادۀ تو را به جای آورم.« پس اّولی را باطل می کند تا 
دّومی را برقرار سازد. 1۰ به واسطۀ همین اراده، ما یک بار برای 

همیشه، از طریق قربانِی بدن عیسی مسیح تقدیس شده ایم.
11 هر کاهن، هر روز به خدمت می ایستد و همان قربانیها را 

که هرگز نمی توانند گناهان را از میان بردارند، بارها می گذراند. 
1۲ اّما این کاهن، چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان 

تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست. 1۳ از آن هنگام، در 
انتظار است که دشمنانش کرسی زیر پایش گردند، 1۴ زیرا با 

یک قربانی، تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساخته است.
15 روح القدس نیز در این خصــوص به ما گواهی می دهد. 

ابتدا می فرماید:
»خداوند اعالم می کند،  16  

این است عهدی که پس از آن ایام با ایشان خواهم بست.
احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد،

و بر ذهن ایشان خواهم نگاشت.«
17 سپس می افزاید:

»گناهان و نافرمانیهای ایشان را
دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد.«

18 آنجا که اینها آمرزیده شده باشند، دیگر جایی برای قربانی 

گناه باقی نمی ماند.

دعوت به پایداری
19 پس ای بــرادران، از آنجا که به خون عیســی می توانیم 

* به مکان اقدس داخل شویم، ۲۰ یعنی از راهی تازه و زنده 
آزادانه 
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که از میان آن پرده که بدن اوست، بر ما گشوده شده است، ۲1 و 
از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانۀ خدا داریم، ۲۲ بیایید با اخالص 
قلبی و اطمیناِن کامِل ایمان به حضور خدا نزدیک شــویم، در 
حالی که دلهایمان از هر احســاس تقصیر زدوده و بدنهایمان 
با آِب پاک شسته شده اســت. ۲۳ بیایید بی تزلزل، امیدی را که 
به آن معترفیم همچنان اســتوار نگاه داریم، زیرا وعده دهنده 
امین است. ۲۴ و در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر 
را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم. ۲5 و از گرد آمدن 
با یکدیگر دست نکشیم، چنانکه بعضی را عادت شده است، 
بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم - بخصوص اکنون که شاهد 

نزدیکتر شدن آن روز هستید.
۲6 زیرا اگر پس از بهره مندی از شناخت حقیقت، عمداً به گناه 

کردن ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی ماند؛ 
۲7 آنچه می ماند، انتظار هولناک مجازات و آتشی َمهیب است که 

دشمنان خدا را فرو خواهد بلعید. ۲8 هر که شریعت موسی را رد 
می کرد، بنا بر گواهی دو یا سه شاهد، بدون ترحم کشته می شد. 
۲9 حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال 

کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود، ناپاک شمرده 
و به روح فیض، بی حرمتی روا داشته است، سزاوار مجازاتی 
بس سخت تر خواهد بود؟ ۳۰ زیرا او را می شناسیم که فرموده 
است: »انتقام از آن من است؛ من هستم که سزا خواهم داد،« و 
نیز: »خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد.« ۳1 آری، افتادن 

به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است.
۳۲ آن روزهای پیشین را به یاد آورید، زمانی را که تازه منّور 

شده بودید؛ در آن روزها، با تحمل رنج و زحمت، در مبارزه ای 
عظیم ایستادگی به خرج دادید. ۳۳ گاهی در برابر چشم همگان 
مورد اهانــت و آزار قرار می گرفتیــد و گاهی دوش به دوش 
کسانی می ایستادید که با ایشــان چنین رفتار می شد. ۳۴ با آنان 
که در زندان بودند، همدردی می کردیــد و تاراج اموال خود 
را با شادی می پذیرفتید، زیرا می دانستید از داراییهای بهتر که 

جاودانی است، برخوردارید.

  570 عبرانیان 10 :21 - 34 



 

 10 :35 یا “اطمینان” و یا “شهامت”.
 10 :38 یا “وفاداری”؛ همچنین در آیۀ ۳9.

 11 :1 یا:  »ایمان، اطمینان بر چیزهایی اســت که بدان امید داریم و یقین 
به آنچه هنوز نمی بینیم«.

 11 :2 یا:  “نیاکان ما”.
 11 :3 یا:  »… آنچه دیده می شود از چیزهای نادیدنی پدید آمد«.

* خود را ترک مگویید، زیرا پاداشی عظیم 
۳5 پس این آزادگی 

در پی خواهد داشت. ۳6 چون الزم است پایداری کنید تا آنگاه 
که ارادۀ خدا را به انجام رساندید، وعده را بیابید. ۳7 زیرا پس 

از اندک زمانی
»او که باید بیاید، خواهد آمد

و تأخیر نخواهد کرد.
اّما شخِص پارسای من  ۳8  

* زیست خواهد کرد.
به ایمان 

و اگر عقب نشیند،
از او خشنود نخواهم شد.«

۳9 لیکن ما از کسانی نیستیم که به عقب برمی گردند و هالک 

می شوند، بلکه از آنانیم که ایمان دارند و حیات می یابند.

قهرمانان ایمان

 11 

 ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و 
* ۲ به سبب ایمان بود که 

برهان آنچه هنوز نمی بینیم. 
* به نیکویی شهادت داده شد.

دربارۀ پیشینیان 
۳ به ایمان درمی یابیم که کائنات به وسیلۀ کالم خدا شکل 

گرفت، بدان گونه که آنچه دیده می شــود از چیزهای دیدنی 
*

پدید نیامد. 
۴ به ایمان بود که هابیل قربانی ای نیکوتر از قربانی قائن به 

خدا تقدیم کرد، و به ســبب همین ایمان دربارۀ او شهادت 
داده شد که پارساست، زیرا خدا دربارۀ هدایای او به نیکویی 
شهادت داد. به همین سبب، هرچند چشم از جهان فرو بسته، 

هنوز سخن می گوید.
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 11 :11 یا:  »با ایمان بود که حتی سارا با اینکه نازا و سالخورده بود، توانایی 
یافت نسلی داشته باشد«.

5 به ایمان بود که َخنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ 

را نچشد و دیگر یافت نشد، چون خدا او را برگرفت. زیرا 
پیش از برگرفته شدن، دربارۀ او شهادت داده شد که خدا را 
خشنود ساخته است. 6 و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا 
را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود، باید ایمان 
داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد.

7 به ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا دربارۀ اموری 

که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خداترسی 
به جّد گرفت و برای نجات خانوادۀ خویش کشتی ساخت. 
او به ایماِن خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد 

که بر ایمان استوار است.
8 به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد، اطاعت 

کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث می یافت؛ و 
هرچند نمی دانست کجا می رود، روانه شد. 9 به ایمان بود که 
در سرزمین موعود، همچون بیگانه ای در دیار غریب خانه به 
دوش گردید و همانند اسحاق و یعقوب که با او وارث همان 
وعده بودند، در خیمه ها ساکن شد. 1۰ زیرا چشم انتظار شهری 

بود با بنیاد، که معمار و سازنده اش خداست.
11 به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد، با 

* چرا که وعده دهنده 
اینکه سارا نازا و خود او نیز سالخورده بود؛ 

را امین شمرد. 1۲ این گونه، از یک تن، آن هم از کسی که تقریبًا 
مرده بود، نسلی کثیر همچون ستارگان آسمان، و بی شمار مانند 

شنهای کنارۀ دریا، پدید آمد.
1۳ اینان همه در ایمان درگذشتند، در حالی که وعده ها را 

هنوز نیافته بودند، بلکه فقط آنها را از دور دیده و خوشامد 
گفته بودند. ایشان تصدیق کردند که بر زمین، بیگانه و غریبند. 
1۴ آنان که چنین سخن می گویند، آشکارا نشان می دهند که در 

جستجوی وطنی هستند. 15 اگر به سرزمینی می اندیشیدند که 
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ترکش کرده بودند، فرصت بازگشت می داشتند. 16 اّما مشتاق 
سرزمینی نیکوتر بودند، مشتاق وطنی آسمانی. از همین رو، 
خدا عار ندارد خدای ایشان خوانده شود، زیرا شهری برایشان 

مهیا کرده است.
17 به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد، اسحاق 

را به عنوان قربانی تقدیم کرد؛ و او کــه وعده ها را پذیرفته 
بود حاضر شد پســر یگانۀ خود را قربانی کند، 18 همان را که 
درباره اش گفته شده بود: »نسل تو از اسحاق خوانده خواهد 
شد.« 19 ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان 
را زنده کند، و می توان گفت که به نوعی اســحاق را از مرگ 

بازیافت.
۲۰ به ایمان بود که اسحاق، یعقوب و عیسو را در خصوص 

امور آینده برکت داد.
۲1 به ایمان بود که یعقوب به هنگام مرگ، هر یک از پسران 

یوسف را برکت داد و در حالی که بر سر عصای خود تکیه 
زده بود، َسجده کرد.

۲۲ به ایمان بود که یوسف چون به پایان عمر خود نزدیک 

شد، از خروج بنی اسرائیل سخن گفت و دربارۀ استخوانهای 
خود دستورهایی داد.

۲۳ به ایمان بود که والدین موسی او را پس از توّلد به مدت 

سه ماه پنهان کردند، زیرا دیدند کودکی است بی نظیر؛ و از 
حکم پادشاه نهراسیدند.

۲۴ به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد، نخواست 

پسر دختر فرعون خوانده شود. ۲5 او آزار دیدن با قوم خدا را 
بر لذِت زودگذِر گناه ترجیح داد. ۲6 و رسوایی به خاطر مسیح 
را باارزشــتر از گنجهای مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش 
چشم دوخته بود. ۲7 به ایمان بود که او بی آنکه از خشم پادشاه 
بهراسد مصر را ترک گفت، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر 
چشمان خود داشت. ۲8 به ایمان بود که او پَِسخ و پاشیدن خون 
را به جا آورد تا هالک کنندۀ نخست زادگان، بر نخست زادگان 

اسرائیل دست دراز نکند.
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 11 :31 یا:  »آنان که ایمان نداشتند«.

۲9 به ایمان بود که قوم از میان دریای سرخ همچون زمینی 

خشک گذشتند؛ اّما چون مصریان کوشیدند همان کار را انجام 
دهند، غرق شدند.

۳۰ به ایمان بود که دیوارهای َاریحا پس از اینکه قوم هفت 

روز دور آن گشتند، فرو ریخت.
* کشته 

۳1 به ایمان بود که راحاِب فاحشه همراه با نامطیعان 

نشد، زیرا جاسوسان را به سالمت پذیرا گردید.
۳۲ دیگر چه گویم؟ زیرا فرصت نیست دربارۀ ِجدعون و باراق و 

َشمشون و َیفتاح و داوود و سموئیل و پیامبران سخن گویم، ۳۳ که 
به ایمان، ممالک را فتح کردند، عدالت را برقرار نمودند، و وعده ها 
را به چنگ آوردند؛ دهان شیران را بســتند، ۳۴ شعله های سوزان 
آتش را بی اثر کردند و از َدِم شمشــیر رهایی یافتند؛ ضعفشان 
به قّوت بدل شــد، در جنگ توانمند شــدند و لشکریان بیگانه 
را تار و مار کردند. ۳5 زنان، مــردگان خود را قیام کرده بازیافتند. 
اّما گروهی دیگر شــکنجه شــدند و رهایی را نپذیرفتند، تا به 
رستاخیزی نیکوتر دست یابند. ۳6 بعضی استهزا شدند و تازیانه 
خوردند، و حتی به زنجیر کشیده شده، به زندان افکنده شدند. 
۳7 سنگسار گشتند، با اّره دو پاره شدند و با شمشیر به قتل رسیدند. 

در جامه هایی محّقر از پوست گوسفند و بز در هر جا گذر کرده، 
تنگدست، ستمدیده و مورد آزار بودند. ۳8 اینان که جهان الیقشان 
نبود، در بیابانها و کوهها، و غارها و شکافهای زمین، آواره بودند.

۳9 اینان همه به سبب ایمانشان به نیکویی یاد شدند. با این 

حال، هیچ یک آنچه را که بدیشان وعده داده شده بود، نیافتند. 
۴۰ زیرا خدا از پیش چیزی بهتر برای ما در نظر داشت تا ایشان 

بدون ما به کمال نرسند.

تأدیب خدا بر فرزندانش
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 پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد 
خود داریم، بیایید هر باِر اضافی و هر گناه را که آسان 
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 12 :2 یا:  “بر بانی و کامل کنندۀ ایمان”.

به دست و پای ما می پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت 
در مسابقه ای که برای ما مقرر شده است، بدویم. ۲ و چشمان 
* یعنی عیسی بدوزیم که 

خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان 
به خاطر آن خوشی که پیِش رو داشت، صلیب را تحمل کرد 
و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا 
نشسته است. ۳ به او بیندیشید که چنان مخالفتی را از سوی 

گناهکاران تحمل کرد، تا خسته و دلسرد نشوید.
۴ هنوز در نبرد خود با گناه تا پای جان ایستادگی نکرده اید 

5 و آن سخن تشــویق آمیز را از یاد برده اید که شما را پسران 

خطاب کرده، می گوید:
»ای پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمار،

و چون توبیخت کند، دلسرد مشو.
زیرا خداوند آنان را که دوست می دارد، تأدیب می کند،  6  

و هر فرزند خود را که می پذیرد، تنبیه می نماید.«
7 سختیها را به منزلۀ تأدیب تحمل کنید؛ خدا با شما همچون 

پسران رفتار می کند. زیرا کدام پســر است که پدرش او را 
تأدیب نکند؟ 8 اگر شما تأدیب نشده اید، در حالی که همه از 
آن سهمی داشــته اند، پس حرامزاده اید، نه فرزندان حقیقی. 
9 به عالوه، همۀ ما پدران زمینی داشته ایم که تأدیبمان می کردند، 

و ما به آنها احترام می گذاشتیم. حال، چقدر بیشتر باید پدر 
روحهایمان را اطاعت کنیم تا حیات داشــته باشیم. 1۰ پدران 
ما کوتاه زمانی بنا بر صالحدید خود، ما را تأدیب کردند. اّما 
خدا برای خیریت خودمان ما را تأدیب می کند تا در قّدوسیت 
او سهیم شویم. 11 هیچ تأدیبی در حین انجام شدن، خوشایند 
نیست، بلکه دردناک است. اّما بعد برای کسانی که به وسیلۀ 

آن تربیت شده اند، میوۀ آرامش و پارسایی به بار می آورد.
1۲ پس دستهای سست و زانوان لرزان خود را قوی سازید! 

1۳ برای پاهای خود راههای هموار بسازید، تا پای لنگ بیشتر 

صدمه نبیند، بلکه شفا یابد.
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 12 :16 یا “مرتد”.

هشدار در مورد بازگشت به گناه
1۴ سخت بکوشــید که با همۀ مردم در صلح و صفا به سر 

برید و مقّدس باشــید، زیرا بدون قّدوسیت هیچ کس خداوند 
را نخواهد دید. 15 مواظب باشــید کسی از فیض خدا محروم 
نشود، و هیچ ریشۀ تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود 
و بسیاری را آلوده کند. 16 هوشــیار باشید که هیچ یک از شما 
* یا همچون عیسو دنیوی نشود که به خاطر کاسه ای آش، 

فاسد 
حِق پسر ارشد بودن خود را فروخت. 17 و چنانکه می دانید، بعد 
که خواهان به میراث بردن آن برکت بود، مقبول واقع نشد. و 

هرچند با زاری در پی آن بود، جای توبه پیدا نکرد.
18 زیرا به کوهی نزدیک نیامده اید که بتوان لمس کرد، کوهی 

که مشتعل به آتش باشد؛ و نه به تاریکی و تیرگی و باد شدید؛ 
19 و نه به نفیر شیپور و یا به آواز کالمی که شنوندگان التماس 

کردند دیگر با ایشــان ســخن نگوید. ۲۰ زیرا تحّمل آن فرمان 
را نداشــتند که می گفت، »حتی اگر حیوانی کوه را لمس کند، 
می باید سنگســار شــود.« ۲1 آن منظره چنان هراسناک بود که 

موسی گفت: »از ترس به خود می لرزم.«
۲۲ بلکه به کوه َصهیون نزدیک آمده اید، به اورشلیم آسمانی 

که شهر خدای زنده است. به جمع شــادمانۀ هزاران هزار 
فرشته آمده اید، ۲۳ به کلیسای نخست زادگانی که نامهایشان در 
آسمان نوشته شده است. به خدا نزدیک شده اید، به خدایی 
که داور همۀ آدمیان است، و به روحهای پارسایانی که کامل 
شده اند، ۲۴ و به عیســی که واسطۀ عهدی جدید است، و به 

خوِن پاشیده ای که نیکوتر از خون هابیل سخن می گوید.
۲5 به هــوش باشــید که از گوش فرا دادن به آن که ســخن 

می گوید، سر باز مزنید. اگر آنان که به آن که بر زمین بدیشان 
هشــدار داده بود گوش فرا ندادند، راه گریزی نیافتند، پس ما 
چه راه گریزی خواهیم داشت اگر از گوش فرا دادن به آن که 
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 12 :27 یا: “به تبدیل”.

از آسمان به ما هشدار می دهد، ســر باز زنیم. ۲6 در آن زمان، 
صدای او زمین را به لرزه درآورد، اّما اکنون وعده داده اســت 
که »یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آســمان را نیز به لرزه در 
 *

خواهم آورد.« ۲7 عبارِت ‘یک بار دیگر’ به از میان برداشته شدِن 
چیزهایی اشــاره دارد که به لرزه درمی آیند - یعنی چیزهای 

آفریده شده - تا آنچه تزلزل ناپذیر است، باقی بماند.
۲8 پس چون پادشاهی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است، 

بیایید شــکرگزار باشــیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی 
پسندیده نماییم، ۲9 زیرا »خدای ما آتش سوزاننده است.«

اندرزهای پایانی
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 محبت برادرانه همچنان برقرار باشد. ۲ از میهمان نوازی 
نسبت به غریبان غافل مباشید، چرا که با این کار، 
بعضی نادانسته از فرشــتگان پذیرایی کردند. ۳ آنان را که در 
زندانند به یاد داشته باشید، چنانکه گویی خود نیز با ایشان در 
بندید؛ همچنین به یاد کسانی باشید که آزار می بینند، چنانکه 

گویی خود نیز جسمًا رنج می کشید.
۴ زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاک 

نگاه داشته شــود، زیرا خدا بی عفتان و زناکاران را مجازات 
خواهد کرد. 5 زندگی شما َبری از پولدوستی باشد و به آنچه 

دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است:
»تو را هرگز وا نخواهم گذاشت،

و هرگز ترک نخواهم کرد.«
6 پس با اطمینان می گوییم:

»خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید.
انسان به من چه تواند کرد؟«

7 رهبران خود را که کالم خدا را برای شما بیان کردند، به یاد 

داشته باشید. به ثمرۀ شیوۀ زندگی آنها توجه کنید و از ایمانشان 
سرمشق گیرید. 8 عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است.
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9 بــا تعالیم مختلف و عجیب از راه به در مشــوید؛ زیرا 

نیکوست که دل انسان از فیض تقویت یابد، نه از خوراکهایی 
که برای معتقداِن به آنها نفعــی ندارد. 1۰ ما مذبحی داریم که 

خدمتگزاراِن خیمه حق ندارند از آنچه بر آن است بخورند.
11 کاهن اعظــم، خون حیوانات را به عنوان قربانِی گناه به 

ُقدس االقداس می َبَرد، اّما الشه ها بیرون از اردوگاه سوزانیده 
می شوند. 1۲ به همین سان، عیسی نیز بیرون دروازۀ شهر رنج 
کشید تا با خون خود، قوم را تقدیس کند. 1۳ پس بیایید در حالی 
که همان ننگ را که او متحمل شــد، بر خود حمل می کنیم، 
نزد او بیرون از اردوگاه برویم. 1۴ زیرا در اینجا شهری ماندگار 

نداریم بلکه مشتاقانه در انتظار آن شهر آینده هستیم.
15 پس بیایید به واسطۀ عیسی قربانِی سپاس را پیوسته به 

خدا تقدیم کنیم. این قربانی، همان ثمرۀ لبهایی است که به نام 
او معترفند. 16 از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه 
دارید غفلت مورزید، زیرا خدا از چنین قربانیها خشنود است.

17 از رهبران خود اطاعت کنید و تســلیم آنها باشید؛ زیرا 

ایشان بر جانهای شما دیدبانی می کنند و باید حساب بدهند. 
پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام دهند نه با آه و ناله، 

زیرا این به نفع شما نخواهد بود.
18 برای ما دعا کنید، زیرا مطمئنیم که وجدانمان پاک است و 

می خواهیم از هر جهت با سربلندی زندگی کنیم. 19 بخصوص 
از شما استدعا دارم دعا کنید که بتوانم هر چه زودتر نزدتان 

بازگردم.
۲۰ حال، خدای سالمتی که شــباِن اعظم گوسفندان یعنی 

خداوند ما عیسی را به خون آن عهد ابدی از مردگان برخیزانید، 
۲1 شما را به هر چیز نیکو مجهز گرداند تا ارادۀ او را به انجام 

رسانید. باشد که او هرآنچه را که موجب خشنودی اوست 
به واسطۀ عیسی مســیح در ما به عمل آورد، که او را جالل 

جاودانه باد. آمین.
۲۲ ای برادران، از شما می خواهم این کالِم نصیحت آمیِز مرا 

تحّمل کنید، زیرا به اختصار به شما نوشته ام.
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۲۳ بدانید که برادر ما تیموتائوس آزاد شده است. اگر او زود 

بیاید، با او به دیدارتان خواهم آمد.
۲۴ به همۀ رهبران خود و به تمام مقدســین سالم برسانید. 

آنان که از ایتالیا هستند، به شما سالم می گویند.
۲5 فیض با همۀ شما باد. 
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معرفی نامۀ یعقوب
نامۀ یعقوب مجموعه ای است از تعالیم عملی که به احتمال 
زیاد، خطاب به مسیحیان یهودی نژادی نوشته شده است که 

در سرزمینهای اطراف فلسطین پراکنده بودند.
از ویژگیهای برجستۀ این نامه، می توان به این موارد اشاره 
کرد:  1( آب و رنگ یهودی؛ ۲( تأکید بر مسیحیت عملی و 
ایمانی که اصالت خود را در اعمال فرد مؤمن نشان می دهد؛ 
۳( بازتاب موعظۀ باالی کوه؛ ۴( شباهت به کتاب امثال سلیمان 

و 5( نثر یونانی شیوا.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1(

۲- ایمان و حکمت )1 :۲ -8(
۳- فقر و ثروت )1 :9 -11(

۴- آزمایش و وسوسه )1 :1۲ -18(
5- شنیدن و عمل کردن )1 :19 -۲7(

6- هشدار علیه تبعیض )۲ :1 -1۳(
7- ایمان و اعمال )۲ :1۴ -۲6(

8- مسئلۀ زبان )باب ۳(
9- مسیحی و جهان )۴ :1 تا 5 :6(

1۰- تعالیم گوناگون )5 :7 -۲۰(



 1 

 از یعقوب، غالِم خدا و عیسی مسیح خداوند،
به دوازده قبیله که در جهان پراکنده اند.

سالم!

رشد در بوتۀ آزمایش
۲ ای برادراِن من، هر گاه با آزمایشــهای گوناگون روبه رو 

می شوید، آن را کمال شادی بینگارید! ۳ زیرا می دانید گذشتن 
ایمان شــما از بوتۀ آزمایشــها، پایداری به بار می آورد. ۴ اّما 
بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل 
شوید و چیزی کم نداشته باشید. 5 اگر از شما کسی بی بهره از 
حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و 
بدون مالمت به همه عطا می کند، و به وی عطا خواهد شد. 
6 اّما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، 

زیرا کسی که تردید دارد، چون موج دریاست که با وزش باد 
به هر سو رانده می شــود. 7 چنین کس نپندارد که از خداوند 
چیزی خواهد یافت، 8 زیرا شخصی است دو دل و در تمامی 

رفتار خویش ناپایدار.
9 برادِر حقیر به منزلت واالی خود فخر کند، 1۰ اّما ثروتمند 

به حقارت خــود، زیرا همچون ُگِل صحرا در گذر اســت. 
11 همان گونه که خورشید با گرمای سوزان خود طلوع کرده، 

علف را می خشکاند و ُگَلش فرو می ریزد و زیبایی اش محو 
می شــود، ثروتمند نیز در حین کسب و کار، پژمرده و محو 

خواهد شد.
1۲ خوشا به حال آن که در آزمایشها پایداری نشان می دهد، 

زیرا چون از بوتۀ آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را 
خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است.

نامۀ یعقوب
 



 

 1 :20 یا:  »خشم انسان به عدل الهی نمی انجامد«.
 1 :21 یا: “هر اثری از بدخواهی”.

1۳ هیچ کس چون وسوسه می شود، نگوید: »خداست که مرا 

وسوسه می کند،« زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود، و 
کسی را نیز وسوســه نمی کند. 1۴ هنگامی که کسی وسوسه 
می شود، هوای َنْفس خوِد اوست که او را می فریبد و به دام 
می افکند. 15 هوای َنْفس که آبستن شود، گناه می زاید و گناه 

نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار می آورد.
16 برادراِن عزیز من، فریفته مشوید! 17 هر بخشش نیکو و 

هر عطای کامل از باالست، نازل شــده از پدر نورها که در 
او نه تغییری اســت و نه سایۀ ناشی از دگرگونی. 18 او چنین 
اراده فرمود که ما را بــا کالم حق تولید کند تا همچون نوبِر 

آفریده های او باشیم.

شنیدن و به جای آوردن
19 بــرادران عزیز من، توجه کنید: هر کس باید در شــنیدْن 

تند باشد، در گفتْن ُکند و در خشْم آهسته! ۲۰ زیرا خشِم آدمی 
پارسایی مطلوب خدا را به بار نمی آورد. * ۲1 پس هر گونه پلیدی 
و هر فزونی بدخواهی * را از خود دور کنید و با حلم، کالمی 
را که در شما نشانده شــده و می تواند جانهای شما را نجات 

بخشد، بپذیرید.
۲۲ به جای آورندۀ کالم باشــید، نه فقط شنوندۀ آن؛ خود را 

فریب مدهید! ۲۳ زیرا هر کس که کالم را می شــنود اّما به آن 
عمل نمی کند، به کسی ماَند که در آینه به چهرۀ خود می نگرد 
۲۴ و خود را در آن می بیند، اّما تا از برابر آن دور می شــود، از 

یاد می برد که چگونه ســیمایی داشته اســت. ۲5 اّما آن که به 
شــریعِت کامل که شریعت آزادی اســت چشم دوخته، آن 
را از نظر دور نمی دارد، و شــنوندۀ فراموشکار نیست بلکه 
 به جای آورنده اســت، او در عمل خویش خجسته خواهد 

بود.
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۲6 آن که خود را دیندار بداند، اّما مهاِر زبان خود را نداشته 

باشد، خویشتن را می فریبد و دیانتش باطل است. ۲7 دیندارِی 
پاک و بی لکه در نظر پدِر ما خدا، آن است که یتیمان و بیوه زنان 
را به وقت مصیبت دســتگیری کنیم و خود را از آالیِش این 

دنیا دور بداریم.

پرهیز از تبعیض

 برادران من، ایماِن شــما به عیســی مســیح، خداوند 2 
پرجاللمان، با تبعیض همراه نباشد. ۲ اگر کسی با انگشترِی 
زرین و جامۀ فاخر به مجلس شما درآید و فقیری نیز با جامۀ 
ژنده وارد شود، ۳ و شما به آن که جامۀ فاخر در بر دارد توجه 
خاص نشان دهید و به او بگویید: »در این جای نیکو بنشین،« 
اّما فقیر را بگویید: »همان جا بایست!« و یا: »اینجا پیش پاهای 
من بر زمین بنشین،« ۴ آیا در میان خود تبعیض قائل نشده و 

با اندیشۀ بد قضاوت نکرده اید؟
5 برادران عزیز، گوش فرا دهید! مگر خدا فقیران این جهان را 

برنگزیده تا در ایمان دولتمند باشند و پادشاهی ای را به میراث 
یابند که او به دوستداراِن خود وعده فرموده است؟ 6 اّما شما به 
فقیر بی حرمتی روا داشته اید. آیا دولتمندان نیستند که بر شما 
ستم روا می دارند و شما را به محکمه می کشند؟ 7 آیا ایشان 
نیستند که به آن نام شریف که بر شما نهاده شده، کفر می گویند؟

8 اگر براستی شریعت شاهانه را مطابق با این گفتۀ کتاب به 

جای آورید که می فرماید: »همسایه ات را همچون خویشتن 
محبت کن،« کاِر نیکو کرده اید. 9 اّما اگر تبعیض قائل شوید، گناه 
کرده اید و شریعت، شما را چون افرادی قانون شکن، محکوم 
می کند. 1۰ زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد اّما در یک 
مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. 11 چه، او 
که گفت: »زنا مکن،« همچنین گفته است: »قتل مکن.« پس 

هرچند زنا نکنی، اّما اگر قتل کنی، شریعت را شکسته ای.
1۲ پس همچون کسانی سخن گویید و عمل کنید که می دانند 

بر پایۀ شریعِت آزادی، بر آنها داوری خواهد شد، 1۳ زیرا داوری 
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نسبت به آن که رحم نکرده باشد، بی رحم خواهد بود. اّما رحم 
بر داوری پیروز خواهد شد!

ایمان و اعمال
1۴ برادراِن من، چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد، اّما عمل 

نداشته باشــد؟ آیا چنین ایمانی می تواند او را نجات بخشد؟ 
15 اگر برادر یا خواهری نیازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد 

16 و کسی از شما بدیشان گوید: »بروید به سالمت، و گرم و سیر 

شوید،« اّما برای رفع نیازهای جسمی ایشان کاری انجام ندهد، 
چه سود؟ 17 پس ایمان به تنهایی و بدون عمل، مرده است.

18 حال کسی ممکن است بگوید: »تو ایمان داری و من هم 

اعمال دارم!« اما تو ایمانت را بدون اعمال به من بنما و من 
ایمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود. 19 تو ایمان داری که خدا 
یکی است. نیکو می کنی! حتی دیوها نیز این گونه ایمان دارند 

و از ترس به خود می لرزند!
۲۰ ای نادان، می خواهی بدانی چرا ایمان بدون عمل بی ثمر 

است؟ ۲1 آیا َجد ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد، آنگاه 
که پسر خود اسحاق را بر مذبح تقدیم نمود؟ ۲۲ می بینی که 
ایمان و اعمال او با هم عمل می کردند، و ایمان او با اعمالش 
کامل شد. ۲۳ و آن نوشــته تحقق یافت که می گوید: »ابراهیم 
به خدا ایمان آوْرد و این برای او پارسایی شمرده شد،« و او 
دوست خدا خوانده شــد. ۲۴ پس می بینید به اعمال است که 

انسان پارسا شمرده می شود، نه با ایماِن تنها.
۲5 همچنین آیا راحاِب روسپی به اعمال پارسا شمرده نشد، 

آنگاه که به فرستادگان پناه داد و ایشان را از راهی دیگر روانه 
کرد؟ ۲6 آری، همان گونه که بدن بدون روح مرده است، ایمان 

نیز بدون عمل مرده است.

بالی زبان

 3 

 برادران من، مباد که بسیاری از شما در پی معّلم شدن 
باشند، زیرا می دانید که بر ما معّلمان، داورِی سخت تر 
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 3 :2 یا “بدن”.
 3 :6 یا:  “تمام زندگی او”.

خواهد شد. ۲ ما همه بسیار می لغزیم. اگر کسی در گفتار خود 
نلغزد، انسانی کامل است و می تواند تمامی وجوِد * خود را 

مهار کند.
۳ ما با لگام نهادن بر دهان اسب، آن را مطیع خود می سازیم 

و بدین وسیله می توانیم تمامی بدن حیوان را به هر سو هدایت 
کنیم. ۴ همچنین ُســکانی کوچک می تواند کشتی بزرگی را 
که فقط بادهای نیرومنــد آن را به حرکت درمی آورد، به هر 
ســمتی که ناخدا بخواهد هدایت کند. 5 به همین سان، زبان 
نیز عضوی کوچک است، اّما ادعاهای بزرگ دارد. جرقه ای 
کوچک می تواند جنگلی بزرگ را به آتش ِکشــد. 6 زبان نیز 
آتش است؛ دنیایی است از نادرستی در میان اعضای بدن ما 
که همۀ وجود انســان را آلوده می کند و دایرۀ کائنات * را به 

آتش می کشد - آتشی که جهنم آن را افروخته است!
7 انسان همه گونه حیوان و پرنده و خزنده و جاندار دریایی 

را رام می کند و کرده است، 8 اّما هیچ انسانی قادر به رام کردن 
زبان نیست. زبان شرارتی است سرکش و پر از زهِر کشنده!

9 با زبان خود خداوند و پدر را متبارک می خوانیم و با همان 

زبان انسانهایی را که به شــباهت خدا آفریده شده اند، لعن 
می کنیم. 1۰ از یک دهان، هم ستایش بیرون می آید، هم نفرین! 
ای برادران من، شایسته نیست چنین باشد. 11 آیا می شود از 
چشمه ای هم آب شیرین روان باشد، هم آب شور؟ 1۲ برادراِن 
من، آیا ممکن است درخت انجیر، زیتون بار آَوَرد؟ یا درخت 
مو، انجیر َبر دهد؟ به همین سان نیز چشمۀ شور نمی تواند آب 

شیرین روان سازد.

دو گونه حکمت
1۳ کیست حکیم و خردمند در میان شما؟ بگذارید آن را با 

شیوۀ زندگی پسندیدۀ خود نشان دهد، با اعمالی توأم با ِحلم 
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 4 :2 یا:  »حســرت چیزی را می خورید و آن را به دست نمی آورید؛ پس 
مرتکب قتل می شوید. طمع می ورزید اّما به آنچه می خواهید نمی رسید؛ پس 
جنگ و جدال بر پا می کنید. و از آن رو ندارید که درخواست نمی کنید«.

 4 :5 یا:  “در میان ما”.
 4 :5 یا:  »خدا نسبت به روحی که در ما ساکن کرده غیرت بسیار دارد«.

که از حکمت سرچشمه می گیرد. 1۴ اّما اگر در دل خود حسِد 
تلخ و جاه طلبی دارید، به خود مبالید و خالف حقیقت سخن 
مگویید. 15 چنین حکمتی از باال نازل نمی شود، بلکه زمینی 
و نفسانی و شیطانی اســت. 16 زیرا هر جا حسد و جاه طلبی 
باشد، در آنجا آشوب و هر گونه کردار زشت نیز خواهد بود.

17 اّما آن حکمت که از باالست، نخست پاک است، سپس 

صلح آمیز و مالیم و نصیحت پذیر، و سرشــار از رحمت و 
ثمرات نیکو، و َبری از تبعیض و ریا! 18 پارسایی، محصولی 
اســت که در صلح و صفا، و به دســت صلحجویان کاشته 

می شود.

تسلیم خداوند باشید

 از کجا در میان شما جنگ و جدال پدید می آید؟ آیا نه 4 
از امیالتان که درون اعضای شــما به ستیزه مشغولند؟ 
۲ حسرت چیزی را می خورید، اّما آن را به دست نمی آورید. 

از طمع مرتکب قتل می شــوید، اّما باز به آنچه می خواهید 
نمی رسید. جنگ و جدال بر پا می کنید، اّما به دست نمی آورید، 
از آن رو که درخواست نمی کنید! * ۳ آنگاه نیز که درخواست 
می کنید، نمی یابید، زیرا با نّیت بد درخواست می کنید تا صرف 

هوسرانیهای خود کنید.
۴ ای زناکاران، آیا نمی دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ 

هر که در پی دوستی با دنیاست، خود را دشمن خدا می سازد. 
5 آیا گمان می برید کتاب بیهوده گفته است: »روحی که خدا در 

ما * ساکن کرده، تا به حِد حسادت مشتاق ماست؟« * 6 اّما فیضی 
که او می بخشد، بس فزونتر است. از همین رو کتاب می گوید:
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»خدا در برابر متکّبران می ایستد،
اّما فروتنان را فیض می بخشد.«

7 پس تسلیم خدا باشید. در برابر ابلیس ایستادگی کنید، که 

از شما خواهد گریخت. 8 به خدا نزدیک شوید، که او نیز به 
شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را پاک 
کنید، و ای دو دالن، دلهای خود را طاهر سازید. 9 به حاِل زار 
بیفتید و ُندبه و زاری کنید. خندۀ شما به ماتم، و شادی شما 
به اندوه َبدل گردد. 1۰ در حضور خدا فروتن شوید تا شما را 

سرافراز کند.
11 ای بــرادران، از یکدیگر بدگویی مکنید. هر که از برادر 

خود بد گوید و یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت بد 
گفته و شریعت را محکوم کرده است. و هر گاه شریعت را 
محکوم کنی، دیگر نه مجری، بلکه داوِر آن هستی! 1۲ اّما تنها 
یک شریعتگذار و داور هست، همان که قادر است برهاند یا 
هالک کند. پس تو کیستی که همسایۀ خود را محکوم کنی!

فخر نادرست به فردا
1۳ و اّما شما که می گویید: »امروز یا فردا به این شهر یا آن 

شهر خواهیم رفت و سالی را در آنجا به سر خواهیم برد و به 
تجارت خواهیم پرداخت و سود فراوان خواهیم کرد،« خوب 
گوش کنید: 1۴ شما حتی نمی دانید فردا چه خواهد شد. زندگی 
شما چیست؟ همچون ُبخاری هستید که کوتاه زمانی ظاهر 
می شود و بعد ناپدید می گردد. 15 پس باید چنین بگویید: »اگر 
خداوند بخواهد، زنده می مانیــم و چنین و چنان می کنیم.« 
16 حال آنکه شما با تکّبر فخر می کنید. هر فخری از این گونه، 

بد است! 17 بنابراین، هر که بداند چه کاری درست است و 
آن را انجام ندهد، گناه کرده است.

هشدار به ثروتمندان ظالم

 5 

 و اّما شــما ای ثروتمندان، زاری و شیون کنید، زیرا 
مصیبتها در انتظارتان اســت. ۲ ثروت شما تباه شده و 

نامۀ یعقوب 4 :7 – 5 :2  587  



 

 5 :3 یا:  »زیرا این است ثروتی که برای روزهای آخر اندوخته اید«.
 5 :5 یا:  »خود را در روز عید پروار ساخته اید«.

 5 :6 یا:  »مخالفتی نمی ورزد«.
 5 :11 اصل یونانی این واژه، بیشتر به معنی “بردباری و شکیبایی” است.

جامه هایتان را بید خورده است! ۳ زر و سیم شما زنگ زده، 
و زنِگ آنها علیِه شــما سخن خواهد گفت و همچون آتش، 
گوشت بدن شــما را خواهد خورد. زیرا در روزهای آخر 
ثروت اندوخته اید! * ۴ اینک مزد کارگرانی که در مزارع شما 
درو کرده اند، و شما حیله گرانه از پرداخت آن سر باز زده اید، 
بر ضد شما فریاد برمی آورد. آری، فریاد دروگران به گوش 
خداونِد لشکرها رسیده است. 5 شــما بر زمین در تجّمل و 
هوسرانی زندگی کرده اید، و دلهای خود را برای روز کشتار 
پروار ساخته اید! * 6 مرد پارسا را که با شما مخالفتی نمی ورزید، * 

محکوم کردید و به قتل رساندید.

صبر و بردباری در زمان مصیبت
7 پس ای برادران، تا آمدن خداوند صبر پیشه کنید. بنگرید 

چگونه دهقان انتظار می کشد تا زمین محصول پرارزش خود 
را به بار آورد؛ چگونه صبر می کند تا بارانهای پاییزی و بهاری 
بر زمین ببارد. 8 پس شما نیز صبور باشید و دْل قوی دارید، زیرا 
آمدِن خداوند ما نزدیک است! 9 برادران، از یکدیگر شکایت 
نکنید، تا بر شما نیز داوری نشود، زیرا ‘داور’ بر در ایستاده است.

1۰ برادران، از پیامبرانی که به نام خداوند سخن می گفتند، 

درِس صبر در مصائب را فرا گیرید. 11 ما بردباران را خجسته 
می خوانیم. شما دربارۀ صبر * ایوب شنیده اید، و می دانید که 
خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا خداوند به غایت مهربان 

و رحیم است.
1۲ اّما مهمتر از همه، ای برادران من، ســوگند مخورید؛ نه 

به آســمان، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر. بگذارید ‘بلۀ’ 
شما همان بله باشد و ‘نِه’ شما همان نه، مبادا محکوم شوید.
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دعای با ایمان
1۳ اگر کسی از شما در مشکل است، دعا کند؛ اگر کسی شاد 

است، ســرود حمد بخواند. 1۴ اگر کسی از شما بیمار است، 
مشایخ کلیســا را فرا خواند و آنها برایش دعا کنند و به نام 
خداوند او را با روغن تدهین نمایند. 15 دعای با ایمان، بیمار 
را شفا می بخشد و خداوند او را برمی خیزاند، و اگر گناهی 
کرده باشد، آمرزیده می شــود. 16 پس نزد یکدیگر به گناهاِن 
خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعاِی 

شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می کند.
17 ایلیا انسانی بود همچون ما، اّما چون با تمام وجود دعا 

کرد که باران نبارد، سه سال و نیم باران بر زمین نبارید؛ 18 و باز 
دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد.

19 برادراِن من، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف شود، 

و دیگری او را بازگرداَند، ۲۰ بداند که هر کس گناهکاری را 
از گمراهی بازگرداَند، جاِن او را از مرگ نجات بخشــیده و 

گناهان بی شماری را پوشانیده است. 
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معرفی نامۀ اّول پطرس رسول
نامۀ اّول پطرس خطاب به مسیحیان ساکن در بخش شمالی 
آسیای صغیر نوشته شده اســت. هدف از نگارش این نامه، 
تشویق ایماندارانی است که به خاطر ایمان خود آزار می دیدند. 
نویسنده برای تحقق این هدف، یادآور می شود که امید واقعی 
در اثر ایمان به مرگ و قیام و وعدۀ بازگشت مسیح در دلها 
فروزان می ماند. مؤمنان باید در پرتو این حقایق، صلیب خود 
را پذیرا شــوند و درد و رنج را بر خود هموار سازند. آنان 
باید با اطمینان، رنج و سختی را همچون بوتۀ آزمایشی برای 
زدودن آالیِشها از ایمان خود بپذیرند، زیرا در روز بازگشت 

مسیح پاداش خواهند یافت.
نویسنده عالوه بر تشویق خوانندگانش به پایداری در ایام 
سختی، از آنان می خواهد همچون قومی زندگی کنند که از 

آِن مسیح است.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -۲(

۲- یادآوری نجات الهی )1 :۳ -1۲(
۳- نصایحی پیرامون زندگی مقّدس )1 :1۳ تا ۲ :1۰(

۴- مسئولیت مسیحیان به هنگام رنج )۲ :11 تا ۴ :19(
5- فروتنی و خدمت مسیحی )5 :1 -11(

6- بخش پایانی )5 :1۲ -1۴(
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 از پطرس، رسول عیسی مسیح،
به غریباِن پراکنده در پونتوس و َغالطیه و کاپادوکیه و 
آسیا و بیطینیه؛ ۲ به آنان که بنا بر پیشدانی خدای پدر، به واسطۀ 
عمل تقدیس کنندۀ * روح، و برای اطاعت از عیسی مسیح و 

پاشیده شدن خونش بر ایشان، برگزیده شده اند: 
فیض و سالمتی به فزونی بر شما باد.

امید زنده
۳ متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت 

عظیم خود، ما را به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، توّلدی 
تازه بخشید، برای امیدی زنده ۴ و میراثی فسادناپذیر و بی آالیش و 
 و شما  ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است؛ 5
نیز به قدرت خدا و به واسطۀ ایمان، محفوظ هستید برای نجاتی 
 و  که از هم اکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور رسد؛ 6
* هرچند اکنون زمانی کوتاه بنا به ضرورت 

در این بسیار شادمانید، 
در آزمایشهای گوناگون غمگین شده اید، 7 تا اصالت ایمانتان در بوتۀ 
آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و 
تجلیل و اکرام بینجامد، همان ایمان که بس گرانبهاتر از طالست که 
هرچند فانی است، به وسیلۀ آتش آزموده می شود. 8 شما گرچه او را 
ندیده اید، دوستش می دارید؛ و گرچه اکنون او را نمی بینید، به وی 
ایمان دارید و از شادمانی وصف ناپذیر و پرجالل آکنده اید، 9 زیرا 

*
غایت ایمان خویش یعنی نجات جانهایتان را می یابید. 
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 1 :2 یا “تخصیص دهندۀ”.
 1 :6 یا:  »در آن زمان شادی بسیار خواهید کرد«.

 1 :9 یا:  »خواهید یافت«.



 

 1 :13 اصل یونانی این عبارت به طور تحت اللفظی این است:  »پس کمر 
دل خود را ببندید«.

 1 :18 یا:  »رهایی یافته اید«.
 1 :20 یا:  »از پیش شناخته شد«.

1۰ دربارۀ همین نجات، پیامبران به دّقت َکند و کاو می کردند، 

پیامبرانی که از فیض مقرر برای شما سخن می گفتند. 11 آنان 
می کوشیدند دریابند هنگامی که روِح مسیح در ایشان، از پیش 
بر رنجهای مسیح و جالِل پس از آن شهادت می داد، به چه 
شخص و کدامین زمان اشاره داشت. 1۲ بر ایشان آشکار شد 
که نه خویشتن بلکه شــما را خدمت می کردند، آنگاه که از 
اموری سخن می گفتند که اکنون درباره اش از مبّشران انجیل 
می شنوید، از آنان که به واســطۀ روح القدس که از آسمان 
فرستاده شده، شما را بشــارت می دهند. حتی فرشتگان نیز 

مشتاق نظر کردن در این امورند.

مقّدس باشید
1۳ پس اندیشۀ خود را آمادۀ عمل ساخته، * با خویشتنداری 

امید خود را یکسره بر فیضی بنهید که به هنگام ظهور عیسی 
مسیح به شما عطا خواهد شد. 1۴ چون فرزندانی مطیع، دیگر 
مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد. 15 بلکه 
همچون آن قّدوس که شما را فرا خوانده است، شما نیز در 
همۀ رفتار خویش مقّدس باشید؛ 16 چرا که نوشته شده است:  

»مقّدس باشید، زیرا من قّدوسم.«
17 اگر او را پدر می خوانید که هر کس را بی غرض بر حسب 

اعمالش داوری می کند، پس دوران غربت خویش را با ترس 
بگذرانید، 18 زیرا می دانید از شیوۀ زندگی باطلی که از پدرانتان 
به ارث برده بودید، بازخرید شده اید، * نه به چیزهای فانی چون 
ســیم و زر، 19 بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ بی عیب 
و بی نقص. ۲۰ او پیش از آفرینش جهان انتخاب شد، * اّما در 
این زمانهای آخر برای شما ظهور کرد. ۲1 شما به واسطۀ او به 
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 2 :3 یا “نیکو”.

خدا ایمان آورده اید، به خدایی که او را از مردگان برخیزانید 
و جالل بخشید، بدان سان که ایمان و امیدتان بر خداست.

۲۲ حال که با اطاعت از حقیقت، جانهای خویش را طاهر 

ساخته اید تا محبت برادرانۀ بی ریا داشته باشید، بر شماست 
که یکدیگر را از صمیم دل به شّدت محبت کنید. ۲۳ زیرا تولد 
تازه یافته اید، نه از تخم فانی بلکه تخم غیرفانی، یعنی کالم 

خدا که زنده و باقی است. ۲۴ زیرا،
»آدمی جملگی چون علف است

و جاللش یکسره بسان ُگل صحرا؛
علف می خشکد و گلها می ریزند،
اّما کالم خداوند جاودان ماَند.«  ۲5  

و این است آن کالم که به شما بشارت داده شد.

 پس هر نوع کینه، و هر گونه مکر و ریا و حسد، و هر 2 
ِقســم بدگویی را از خود برانید ۲ و همچون نوزادگان، 
مشتاق شیر خالِص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات 
نمو کنید، ۳ اگر براستی چشیده اید که خداوند مهربان * است.

سنگ زنده و قوم برگزیده
۴ با نزدیک شــدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد 

کرده اند اّما نزد خدا برگزیده و گرانبهاســت، 5 شــما نیز چون 
سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می شوید تا کاهنانی 
مقّدس باشید و به واسطۀ عیسی مسیح، قربانیهای روحانی مقبول 

خدا را تقدیم کنید. 6 زیرا در کتب مقّدس آمده است که: 
»اینک در َصهیون سنگی می نهم،
سنگ زاویۀ برگزیده و گرانبها؛

آن که بر او توّکل کند
سرافکنده نگردد.«

7 این سنگ برای شما که ایمان آورده اید، گرانبهاست؛ اّما آنان 

را که ایمان نیاورده اند،
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 2 :7 یا:  “سنگ زاویه”.
 2 :16 یا “خدمتگزاران”.

»سنگی که معماران رد کردند
مهمترین سنگ بنا * شده است،«

8 و نیز،

»سنگی که سبب لغزش شود،
و صخره ای که موجب سقوط گردد.«

اینان می لغزند چون کالم را فرمان نمی برند، که این بر ایشان 
مقّدر گشته است.

9 اّما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و اّمتی مقّدس 

و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضایل او را اعالم 
کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده 
است. 1۰ پیش از این قومی نبودید، اّما اکنون قوم خدایید؛ زمانی 

از رحمت محروم بودید، اّما اکنون رحمت یافته اید.
11 ای عزیزان، از شما تمنا دارم چون کسانی که در این جهان 

بیگانه و غریبند، از امیال نفسانی که با روح شما در ستیزند، 
بپرهیزید. 1۲ کردارتان در میان بی ایمانان چنان پسندیده باشد 
که هرچند شــما را به بدکاری متهم کنند، با مشاهدۀ اعمال 

نیکتان، خدا را در روز دیدارش، تمجید نمایند.

اطاعت از صاحبان قدرت
1۳ به خاطر خداوند، تســلیم هر منصبی باشید که در میان 

انسانها مقرر گشته است، خواه پادشاه که مافوق همه است، 
1۴ و خواه والیــان، که مأمور اویند تا بدکاران را کیفر دهند و 

نیکوکاران را تحسین کنند. 15 زیرا خواست خدا این است که 
با کردار نیک خود، جهالت مردم نادان را خاموش ســازید. 
16 همچون آزادگان زندگی کنید، اّما آزادی خود را پوششــی 

برای شرارت مسازید، بلکه چون غالمان * خدا زندگی کنید. 
17 همگان را حرمت بدارید، برادران را محبت کنید، از خدا 

بترسید و به پادشاه احترام بگذارید.
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 2 :24 منظور بر صلیب است.

18 ای غالمان، با کمال احترام تســلیم اربابان خود باشید، 

نه فقط تســلیم نیکان و مهربانان، بلکه کج ُخلقان نیز. 19 زیرا 
پسندیده است که کسی از آن رو که چشم بر خدا دارد، چون 
به ناحق رنج کشــد، دردها را تحمل کند. ۲۰ اّما اگر به سبب 
کار خالف تنبیه شوید و تحّمل کنید، چه جای فخر است؟ 
حال آنکه اگر نیکویی کنید و در عوض رنج ببینید و تحّمل 
کنید، نزد خدا پسندیده است. ۲1 چه، برای همین فرا خوانده 
شده اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت 

تا بر آثار قدمهای وی پا نهید.
»او هیچ گناه نکرد،  ۲۲  

و فریبی در دهانش یافت نشد.«
۲۳ چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که رنج کشید، 

تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد. ۲۴ او خوْد 
گناهان ما را در بدن خویش بر دار * حمل کرد، تا برای گناهان 
بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش 
شفا یافته اید. ۲5 زیرا همچون گوسفندان گمراه شده بودید، اّما 

اکنون به سوی شبان و ناظر جانهایتان بازگشته اید.

زنان و شوهران

 3 

 به همین ســان، شــما ای زنان، تسلیم شوهران خود 
باشید تا چنانچه برخی کالم را اطاعت نکنند، بی آنکه 
سخنی بر زبان آرید، در اثر رفتار همسرانشان جذب شوند، 
۲ زیرا زندگی پاک و خداترسانۀ شما را مشاهده خواهند کرد. 

۳ زیبایی شما نه در آرایش ظاهری، همچون گیسوان بافته و 

جواهرات و جامه های فاخر، ۴ بلکه در آن انسان باطنی باشد 
که آراسته به زیبایِی ناپژمردنِی روحی مالیم و آرام است، که 
در نظر خدا بس گرانبهاست. 5 زیرا زنان مقّدِس اعصار گذشته 
که بر خدا امید داشــتند، خود را بدین گونه می آراستند. آنان 
تسلیم شوهران خود بودند، 6 چنانکه سارا مطیع ابراهیم بود 
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 3 :14 یا:  »از تهدیدات ایشان مترسید«.

و او را سرور خود می خواند. شما نیز اگر نیک کردار باشید و 
هیچ ترس به دل راه ندهید، فرزندان او خواهید بود.

7 به همین سان، شما نیز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان 

بامالحظه باشید و با آنان چون جنس ظریفتر با احترام رفتار 
کنید، چرا که همپای شــما وارث هدیۀ فیض آمیز حیاتند، تا 

دعاهایتان بازداشته نشود.

رنج کشیدن در راه حق
8 باری، همۀ شما یکدل و همدرد و برادردوست و دلسوز و 

فروتن باشید. 9 بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگویید، 
بلکه در مقابل، برکت بطلبیــد، زیرا برای همین فرا خوانده 

شده اید تا وارث برکت شوید. 1۰ زیرا،
»هر که دوستدار حیات است

و خواهان دیدن روزهای نیکو،
باید زبان از بدی باز دارد

و لبان از فریب فرو بندد.
باید از بدی روی بگرداند و نیکویی پیشه کند؛  11  

آرام بجوید و در پی صلح باشد.
زانرو که چشمان خداوند بر پارسایان است  1۲  

و گوشهایش به دعای ایشان،
اّما روی خداوند به ضد بدکاران است.«

1۳ اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به شما ضرر 

رساند؟ 1۴ اّما حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا به حالتان! 
»از آنچه آنان می ترسند شما مترسید * و در هراس مباشید.« 
15 بلکه در دل خویش مســیح را بــه عنوان خداوْند مقدس 

شمارید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که 
در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، اّما به نرمی و با احترام. 
16 وجدانتان را پاک نگاه دارید تا کســانی که رفتار نیک شما 

را در مسیح بد می گویند، از بدگویی خویش شرمسار شوند. 
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 3 :19 یا:  “در زندان”.
 3 :21 یا “توّسل”.

17 زیرا اگر خواست خدا باشد، بهتر است برای نیکوکاری رنج 

ببرید تا بدکرداری. 18 زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان رنج 
کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد. او 
در عرصۀ جسم کشــته شد، اّما در عرصۀ روح، زنده گشت 
19 و در همان منزلت رفت و این را به ارواحی که در قرارگاه 

خود * به سر می بردند اعالم کرد، ۲۰ همان ارواحی که در ایام 
گذشــته نافرمانی کرده بودند، آنگاه که خدا در روزگار نوح 
که کشتی ساخته می شد، با شکیبایی انتظار می کشید. در آن 
کشتی تنها شماری اندک، یعنی هشــت تن، به واسطۀ آب 
نجات یافتند. ۲1 و آن آْب نمونۀ تعمیدی است که اکنون نیز 
شما را نجات می بخشد، تعمیدی که نه زدودِن آلودگی تن، 
بلکه تعهِد * وجدانْی پاک است به خدا. این تعمید به واسطۀ 
رستاخیز عیسی مسیح شما را نجات می بخشد، ۲۲ همان که 
به آسمان رفت و اینک به دست راست خداست و فرشتگان 

و ریاستها و قدرتها مطیعش گشته اند.

زیستن برای خدا

 پس چون مسیح در عرصۀ جسم رنج کشید، شما نیز به 4 
همین عزم مسّلح شوید، زیرا آن کس را که در عرصۀ 
جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کاری نیست. ۲ در نتیجه باقی 
عمر را در جسم، نه در خدمت امیال پلید بشری، بلکه در راه 
انجام ارادۀ خدا می گذراند. ۳ چرا که در گذشته به قدر کافی عمر 
خویش را در به عمل آوردن آنچه اقوام خدانشناس دوست 
می دارند، صرف کرده و روزگار به هرزگی و شهوت رانی و 
میخوارگی و عیش و نوش و بت پرستِی نفرت انگیز گذرانده اید. 
۴ از همین رو، اکنون که در این بی بندوباری های مفرط با ایشان 

شریک نمی شوید، حیرانند و دشــنامتان می دهند. 5 اّما به او 
که آماده اســت تا بر زندگان و مردگان داوری کند، حساب 

اول پطرس 3 :17 – 4 :5  597  



 

 4 :6 در متن یونانی به طور تحت اللفظی:  »تا هرچند در جســم بر حسب 
آدمیان محکوم شدند، در روح بر حسب خدا زیست کنند«.

 4 :16 یا:  »بلکه خدا را در این امر سپاس بگویید«.

پس خواهند داد. 6 از همین روست که حتی به آنان که اکنون 
مرده اند، بشــارت داده شــد تا هرچند در عرصۀ جسم نزد 
 آدمیان محکوم شــدند، اّما در عرصۀ روح نزد خدا زیست 

*
کنند. 

7 پایان همه چیز نزدیک است؛ پس جّدی و در دعا منضبط 

باشید. 8 مهمتر از همه، یکدیگر را به شّدت محبت کنید، زیرا 
محبت، انبوه گناهان را می پوشاند. 9 یکدیگر را بدون ِشکِوه 
و شــکایت میهمانی کنید. 1۰ همچون مباشراِن امین بر فیض 
گوناگون خدا، یکدیگــر را با هر عطایی که یافته اید خدمت 
کنید. 11 اگر کسی سخن می گوید، سخن او مانند سخنان خدا 
باشد؛ و اگر کسی خدمت می کند، با قدرتی که خدا می بخشد 
خدمت کند، تا در همه چیز، خدا به واسطۀ عیسی مسیح تمجید 

شود. جالل و توانایی تا ابد بر او باد. آمین.

رنج کشیدن به خاطر ایمان
1۲ ای عزیزان، از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان 

برپاست، در شگفت مباشید، که گویی چیزی غریب بر شما 
گذشته است. 1۳ بلکه شاد باشید از اینکه در رنجهای مسیح سهیم 
می شوید، تا به هنگام ظهور جالل او به غایت شادمان گردید. 
1۴ اگر به خاطر نام مسیح شما را ناسزا گویند، خوشا به حالتان، 

زیرا روح جالل که روح خداست بر شما آرام می گیرد. 15 اگر 
رنج می کشید، مباد که به سبب قتل، دزدی، شرارت یا حتی 
فضولی باشد. 16 اّما اگر از آن سبب رنج می کشید که مسیحی 
هستید، شرمسار مباشید، بلکه چون کسی که این نام را بر خود 
دارد خدا را تمجید کنید. * 17 زیرا زمان آن رسیده که داوری از 
خانۀ خدا آغاز شود؛ و اگر آغاز آن از ماست، پس سرانجاِم 
آنان که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند، چه خواهد بود؟ 18 و
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»اگر پارسا به دشواری نجات یابد،
خدانشناسان و گناهکاران چه خواهند کرد؟«

19 پس کســانی که به خواست خدا رنج می کشند، باید که 

جانهای خویش را به ‘خالق امین’ بسپارند و به نیکوکاری 
ادامه دهند.

مشایخ و جوانان

 5 

 من که خود از مشــایخ هستم و شاهد بر رنجهای 
مسیح و شریِک جاللی که آشکار خواهد شد، مشایخ 
را در میان شما پند می دهم:  ۲ گلۀ خدا را که به دست شما 
سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، اّما نه به اجبار بلکه 
بــا میل و رغبت، ]آن گونه که خدا می خواهد[؛ و نه برای 
منافع نامشــروع بلکه با عشق و عالقه. ۳ نه آنکه بر کسانی 
که به دست شما سپرده شده اند سروری کنید، بلکه برای 
گله نمونه باشــید، ۴ تا چون رئیس شبانان ظهور کند، تاج 

جالِل غیرفانی را دریافت کنید.
5 ای جوانان، شــما نیز تسلیم مشایخ باشید. همگی در 

رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید، زیرا،
»خدا در برابر متکبران می ایستد،

اّما فروتنان را فیض می بخشد.«
6 پس خویشتن را زیِر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا 

در زمان مناســب سرافرازتان سازد. 7 همۀ نگرانیهای خود 
را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.

8 هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون 

شیری غّران در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. 
9 پس در ایمان راســخ باشــید و در برابر او بایستید، زیرا 

آگاهید که برادران شما در دنیا با همین زحمات روبه رویند. 
 پس از اندک زمانی زحمت، خدای همۀ فیضها که شما  1۰

را به جالل ابدی خود در مســیح فرا خوانده است، خوْد 
شــما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. 

 او را تا ابد توانایی باد. آمین. 11
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 5 :12 در اصل یونانی:  “سیلواُنس”، که شکل دیگری از “سیالس” است.
 5 :13 به احتمال زیاد منظور کلیساست.

درودهای پایانی
1۲ به کمک سیالس * که او را برادری امین می دانم، این چند 

خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشویقتان کنم و شهادت 
دهم که همین است فیض حقیقی خدا. در آن استوار بمانید.

1۳ خواهر * برگزیده با شما که در بابِل است، و پسر من َمرُقس، 

به شما درود می فرســتند. 1۴ یکدیگر را با بوسۀ محبت آمیز 
سالم گویید.

بر همۀ شما که در مسیح هستید، سالمتی باد. 
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معرفی نامۀ دّوم پطرس رسول
مخاطبان نامۀ دّوم پطرس، شماری بسیار از مسیحیان اّولیه 
را در بر می گیرد. هدف اصلــی از نگارش، مقابله با معّلمان 
دروغین و نیز فساد اخالِق ناشی از تعالیم آنهاست. نویسنده 
چارۀ این مشکالت را شناختی صحیح از خدا و خداونْد عیسی 
مسیح می داند. این شناخت به واســطۀ کسانی به ما رسیده 
است که خوْد عیسی مسیح را دیده و تعالیم او را شنیده بودند. 
نویسنده همچنین به مقابله با تعلیمی بر می خیزد که بازگشت 
مسیح را در آینده انکار می کند. پطرس بیان می دارد که علت 
تأخیر در بازگشت مسیح آن است که خدا نمی خواهد کسی 

هالک شود، بلکه می خواهد همه توبه کنند و نجات یابند.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -۲(

۲- اندرز در خصوص رشد در فضائل مسیحی 
)11- ۳: 1(

۳- استدالل بر اصالت پیام پطرس )1 :1۲ -۲1(
۴- هشدار دربارۀ معّلمان دروغین )باب ۲(

5- قطعیت بازگشت مسیح )۳ :1 -16(
6- بخش پایانی )۳ :17 -18(



 1 

 از َشمعون پطرس، خادم * و رسول عیسی مسیح،
به آنان که به برکِت عدالــت خدا و نجات دهندۀ ما 
عیسی مسیح، ایمانی همتراز با ایمان ما نصیبشان شده است:

۲ فیض و سالمتی به واسطۀ شــناخت خدا و خداوند ما 

عیسی، به فزونی بر شما باد.

زندگی مسیحی در پرتو دعوت الهی
۳ قدرت الهِی او هرآنچه را بــرای حیات و دینداری نیاز 

داریم بر ما ارزانی داشته است. این از طریق شناخِت او میّسر 
شده که ما را به واسطۀ جالل و نیکویی خویش فرا خوانده 
است. ۴ او به واسطۀ اینها وعده های عظیم و گرانبهای خود را 
به ما بخشیده، تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شوید و از 
فسادی که در نتیجۀ امیال نفسانی در دنیا وجود دارد، بَِرهید.

5 از همین رو، به سعی تمام بکوشید تا به واسطۀ ایمان خود 

نیکویی بار آورید و به واسطۀ نیکویی، شناخت، 6 و به واسطۀ 
شناخت، خویشتنداری، و به واسطۀ خویشتنداری، پایداری، 
و به واسطۀ پایداری، دینداری، 7 و به واسطۀ دینداری، مهِر 
برادرانه و به واســطۀ مهِر برادرانه، محبت. 8 زیرا چون اینها 
در شما باشــد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت 
خداوند ما عیسی مسیح، بی فایده و بی ثمر باشید. 9 اّما آن که 
عاری از اینهاست، کور است و کوته بین، و از یاد برده که از 
گناهان گذشتۀ خویش پاک شده اســت. 1۰ پس ای برادران، 
هر چه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خویش را 
تثبیت نمایید، چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید 

نامۀ دّوم پطرس رسول
 

 

 1 :1 یا “غالم”.



 

 1 :14 پطرس به مرگ خود اشاره می کند.
 1 :16 یا: “قدرت و آمدن”.

کرد. 11 زیرا این چنین، دخول به پادشاهِی جاوداِن خداوند و 
نجات دهندۀ ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد.

وحی کتب مقّدس
1۲ پس این امور را همواره به شــما یادآوری خواهم کرد، 

هرچند آنها را می دانید و در آن حقیقت که یافته اید، استوارید. 
1۳ آری، مصلحت چنین می دانم تا آنگاه که در این خیمه ساکنم، 

شما را از طریق یادآوری برانگیزانم، 1۴ زیرا می دانم به زودی 
این خیمه را وداع خواهم گفت، * چنانکه خداونِد ما عیسی 
مسیح مرا آگاهانید. 15 از این رو هر چه در توان دارم خواهم 
کرد تا بتوانید پس از رحلتم همواره این امور را به یاد آورید.

16 زیرا آنگاه که ظهور پرقدرِت * خداوندمان عیسی مسیح 

را به شما اعالم می کردیم، از پی افسانه هایی که زیرکانه ابداع 
شــده باشــند نرفته بودیم، بلکه کبریای او را به چشم دیده 
بودیم. 17 زیرا از خدای پدر، جالل و اکرام یافت و سروشی 
از جالل کبریایی به او در رسید که، »این است پسر محبوبم 
که از او خشنودم.« 18 ما خود بر آن کوه مقّدس با او بودیم و 

آن سروش آسمانی را به گوش شنیدیم.
19 به عالوه، کالِم بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان 

توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می درخشد 
تا آنگاه که سپیده برَدمد و ستارۀ صبح در دلهایتان طلوع کند. ۲۰ قبل 
از هر چیز، بدانید که هیچ وحِی کتب مقّدس زاییدۀ تفسیر خوِد 
نبی نیست. ۲1 زیرا وحی هیچ گاه به ارادۀ انسان آورده نشد، بلکه 

آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند.

معّلمان دروغین و هالکت آنها

 اّما در میان قوم، انبیای دروغین نیز بودند، همان گونه که 2 
در میان شما نیز معّلمان دروغین خواهند بود که پنهانی 
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 2 :4 در اصل یونانی: “تارتاروس”.
 2 :9 یا: »… و گنهکاران را تا روز داوری، تحت مجازات نگاه دارد«.

 2 :10 یا “جسم”.
 2 :10 یا: »هر اقتداری را خوار می شمارند«.

 2 :11 یا: »به هنگام اعالِم محکومیت ایشان در پیشگاه خداوند، اهانتشان 
نمی کنند« یا »در پیشگاه خداوند اتهامات اهانت آمیز بر این بزرگان نمی زنند«.

بدعتهای مهلک خواهند آورد و حتی َسروری را که ایشان را 
خریده، انکار خواهند کرد و این گونه، هالکتی سریع بر خود 
فرو خواهند آورد. ۲ بسیارْی فجور ایشان را پیروی خواهند 
کرد، و به ســبب آنان راه حق مذّمت خواهد شد. ۳ ایشان از 
طمع، با توسل به سخنان فریبنده، از شما بهره کشی خواهند 
کرد. اّما محکومیتشان که از دیرباز رقم خورده، بی کار ننشسته 

و نابودی شان نخوابیده است!
۴ زیرا اگر خدا بر فرشتگانی که گناه ورزیدند رحم نکرد، 

بلکه ایشــان را به َته هاویه * افکند و در سیاهچالهای تاریک 
محبوس کرد تا برای داوری نگاه داشته شوند؛ 5 و اگر بر دنیای 
قدیم نیز رحم نکرد، بلکه بر آن عاَلِم بی دینان توفان فرستاد 
و تنها نوح، آن واعِظ پارسایی را، با هفت تن دیگر محفوظ 
داشت؛ 6 و اگر شهرهای ُسدوم و َعموَره را خاکستر نمود و به 
نابودی محکوم کرد و عبرتی ساخت از سرانجام بی دینی، 7 و 
لوِط پارسا را که از فجور بی دینان به ستوه آمده بود، رهایی 
بخشید - 8 زیرا آن مرِد پارسا هر روزه در میان ایشان به سر 
می برد و روِح پارســایش از دیدن و شنیدن کردار قبیحشان 
در عذاب بود - 9 پس خداوند می داند چگونه پارســایان را 
از آزمایشها برهاند و گنهکاران را برای مکافاِت روز داوری 
نگاه دارد، * 1۰ بخصوص آنان را که در پی تمایالِت فاسِد َنْفس * 

*
خویشند و اقتدار خداوند را خوار می شمارند. 

اینان چنان گستاخند و متکّبر که از اهانت به بزرگان آسمانی 
پروایی ندارند؛ 11 حال آنکه حتی فرشــتگان که از قدرت و 
اقتدار بیشتر نیز برخوردارند، هرگز به هنگام اعالم محکومیِت 
خداوند بر این بزرگان، اهانتشان نمی کنند. * 1۲ در مقابل، اینان 
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 2 :15 “بِعور” یا “ُبصور”.

در اموری اهانت می ورزند که از آن هیچ شــناختی ندارند. 
آنان همچون وحوش عاری از شــعورند که تنها تابع غرایز 
خویشــند و زاده شده اند تا به دام افتند و هالک گردند. پس 
بسان وحوش نیز هالک خواهند شد 1۳ و در سزای آن بدی که 
کرده اند، بد خواهند دید. تفریح اینان عیش و عشرت در روز 
روشن است. لکه های ننگی هستند که حتی به هنگام شرکت 
در ضیافت با شــما، از غرقه شدن در لذات فریبندۀ خویش 
دست برنمی کشند. 1۴ چشمانی دارند پر از زنا که از گناه کردن 
سیر نمی شود. این ملعونان، سست مایگان را اغوا می کنند و در 
طمع ورزی بسی چیره دستند! 15 راِه راست را ترک گفته و با 
در پیش گرفتن راه َبلعام بن بِعور * که مزد ناراستی را دوست 
می داشت، گمراه گشته اند. 16 اّما َبلعام به سبب بدکرداری اش 
از زبان االغی توبیخ شد. حیوان بی زبان همانند انسان سخن 

گفت و بر دیوانگی نبی لگام زد.
17 این معّلمان دروغین، چشــمه هایی بی آب و بخارهایی 

رانده از تندبادند که تاریکی مطلق برایشان مقرر است. 18 زیرا 
سخنان تکّبرآمیز و باطل می گویند و با بهره جویی از تمایالت 
َنْفس و شهوت انگیزی، کسانی را که به تازگی از چنگ گمراهان 
رسته اند، اغوا می کنند. 19 بدیشان وعدۀ آزادی می دهند، حال 
آنکه خود بندۀ فسادند؛ چه، آدمی بندۀ هر آن چیز است که بر او 
مسلط است. ۲۰ زیرا آنان که با شناخت خداوند و نجات دهندۀ 
ما عیسی مسیح، از فســاد دنیا َرستند، اگر باز بدان گرفتار و 
مغلوب آیند، سرانجامشان بدتر از آغاز خواهد بود. ۲1 بهتر آن 
می بود که از آغاز، راه پارسایی را نمی شناختند، تا اینکه پس از 
شناختن، از حکم مقّدسی که بدیشان سپرده شد، روی برتابند. 

۲۲ پس آنان مصداق این َمَثِل راستین اند که:

»سگ به قی خود بازمی گردد«،
و

»خوِک شسته شده، به غلتیدن در گِل.«
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 3 :4 “پدران” به احتمال قوی اشاره دارد به “رسوالن مسیح” و یا “نسل 
اّول مسیحیان”.

 3 :10 “اجرام سماوی” یا “عناصر”.
 3 :10 یا: »خواهد سوخت«.

روز خداوند

 3 

 ای عزیزان، این نامۀ دّوم است که به شما می نویسم. 
هر دو نامه را به قصد یادآوری نگاشــتم تا شما را به 
تفکری سالم برانگیزانم، ۲ تا کالمی را که پیامبران مقّدس در ایام 
گذشته گفته اند، به یاد آرید و نیز حکم خداوند و نجات دهندۀ 

ما را که به واسطۀ رسوالن شما بیان شد.
۳ قبل از هر چیز، بدانید که در ایام آخر اســتهزاکنندگانی 

ظهور خواهند کرد که پیرو امیــال پلید خود خواهند بود و 
استهزاکنان ۴ خواهند گفت: »پس چه شد وعدۀ آمدن او؟ از 
زمانی که پدران * ما به خواب رفتند، همه چیز همان گونه است 
که از بدو آفرینش بود!« 5 بدین سان، آنان به عمد بر این حقیقت 
چشم می پوشند که به کالم خدا آسمانها از قدیم بود و زمین 
از آب و به وسیلۀ آب شکل گرفت؛ 6 و به وسیلۀ همین آب، 
دنیای آن زمان غرق و نابود شد. 7 و به همان کالم، آسمانها و 
زمیِن کنونی برای آتش ذخیره شده است و تا روز داوری و 

هالکت بی دینان نگاه داشته می شود.
8 اّما ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند 

یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک 
روز. 9 برخالف گمان برخی، خداوند در انجام وعده اش تأخیر 
نمی ورزد، بلکه با شــما بردبار است، چه نمی خواهد کسی 

هالک شود بلکه می خواهد همگان به توبه گرایند.
1۰ اّما روز خداوند چون دزد خواهد آمد، که در آن آسمانها با 

غریوی َمهیب از میان خواهد رفت و اجرام سماوی * سوخته 
شده فرو خواهد پاشید، زمین و همۀ کارهایش عیان خواهد 

*
شد. 
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 3 :12 یا: »مشتاق فرا رسیدن آن باشید«.

11 پس حال که همۀ اینها بدین سان فرو خواهد پاشید، شما 

چگونه مردمان باید باشید؟ بر شماست که زندگی مقّدس و 
خداپسندانه ای داشته، 1۲ انتظار روز خدا را بکشید و فرا رسیدن 
آن را بشتابانید. * آن روز سبب خواهد شد که آسمانها به آتش 
کشیده شده، فرو پاشند و اجرام سماوی از گرما ذوب گردند. 
1۳ اّما ما بنا بر وعدۀ او مشتاقانه در انتظار آسمانی جدید و زمینی 

جدید هستیم که منزلگه پارسایی است.
1۴ پس ای عزیزان، حال که این امور را انتظار می کشید، به 

سعی تمام بکوشید تا در حضور او بی لکه و بی عیب و در صلح 
یافت شوید. 15 و شکیبایی خداونِد ما را رستگاری بینگارید، 
همان گونه که برادر عزیز ما پولس نیز مطابق حکمتی که به 
او عطا شده است، به شما نوشت. 16 او در همۀ نامه های خود 
چنین می نویســد، هر آنگاه که از این امور سخن می گوید. 
نامه های او شامل مطالبی اســت که درکش دشوار است و 
جاهالن و سســت مایگان تحریفش می کنند، همان گونه که 
با دیگر نوشــته های مقّدس چنین می کننــد، و این موجب 

هالکتشان خواهد شد.
17 پس شــما ای عزیزان، حال که این را می دانید، به هوش 

باشید مبادا به راه نادرسِت بی دینان گمراه شوید و پایداری تان 
را از کف بدهیــد، 18 بلکه در فیض و شــناخت خداوند و 
نجات دهندۀ ما عیسی مســیح نمو کنید، که او را از حال تا 

آباد جالل باد! آمین.  ابداال
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معرفِی نامۀ اّول یوحنا
نامۀ اّول یوحنا دو هدف اصلی را دنبال می کند:  نخست، 
مؤمنان را تشویق می کند که در رفاقت و مصاحبت با خدا و 
پسرش عیسی مسیح زندگی کنند؛ دّوم، دربارۀ تعالیم نادرستی 

که به این رفاقت صدمه می زند، هشدار می دهد.
این تعالیم نادرست بر این اندیشه استوار بود که جهاِن مادی 
فی نفسه پلید است و تماس با آن باعث ناپاکی می شود. فقط 
روح پاک است. لذا عیسی مســیح، پسر خدا، نمی توانست 
جسم انسانی به خود بگیرد، چرا که جسم ناپاک است و خدا 
پاک. گروهی از این معّلمان تعلیم می دادند که برای رستگار 
شدن باید بدن را آزار داد و از قید آن رها شد؛ گروهی دیگر 
ادعا می کردند که چون نجات امری روحانی است که به روح 
انسان مربوط می شــود، پس گناهانی که انسان با بدن خود 
می کند، تأثیری بر نجات او و ســالمت روحش ندارد؛ پس 

می توان هر کاری کرد.
نویسنده برای مقابله با این تعالیم، به روشنی بیان می دارد 
که عیسی مسیح براســتی انسان شد و جسم انسانی به خود 
گرفت. او همچنین تأکید می ورزد که همۀ آنان که به عیسی 
ایمان دارند و خدا را محبت می کنند، باید از گناه و شرارت 
دوری گزینند و بخصوص محبت خود را در عمل به همنوعان 

خویش نشان دهند.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -۴(

۲- نور و تاریکی )1 :5 تا ۲ :۲9(
۳- فرزندان خدا و فرزندان شیطان )باب ۳(

۴- راستی و ناراستی )۴ :1 -6(
5- وظیفۀ ما در محبت کردن )۴ :7 -۲1(

6- ایمان پیروزمند )باب 5(



کالم حیات

 1 

 آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، 
آنچه بدان نگریســتیم و با دستهای خود لمس کردیم، 
یعنی کالم حیات، آن را به شما اعالم می کنیم. ۲ حیات ظاهر 
شــد؛ ما آن را دیده ایم و بر آن شــهادت می دهیم. ما حیات 
جاویدان را به شما اعالم می کنیم، که با پدر بود و بر ما ظاهر 
شــد. ۳ ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعالم می کنیم 
تا شما نیز با ما رفاقت * داشــته باشید؛ رفاقت ما با پدر و با 
پسرش عیسی مسیح اســت. ۴ ما این را به شما می نویسیم تا 

شادی مان کامل گردد.

گام برداشتن در نور
5 این است پیامی که از او شنیده ایم و به شما اعالم می کنیم: 

خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. 6 اگر بگوییم با او 
رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام می زنیم، دروغ می گوییم 
و به راستی عمل نمی کنیم. 7 اّما اگر در نور گام برداریم، چنانکه 
او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی 

ما را از هر گناه * پاک می سازد.
8 اگر بگوییم َبری از گناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی 

در ما نیســت. 9 ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که 
امین و عادل است، گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی 

نامۀ اّول یوحنا
 

 

 1 :3 اصل یونانی این واژه حاوی مفاهیم “مصاحبت” و “مشارکت” نیز 
هست؛ همچنین در آیات ۳، 6، 7.

 1 :7 یا:  “از همۀ گناهان”.



 

 2 :1 یا “مدافعی”.
 2 :2 یعنی:  »طریق زدودن گناهان و فرو نشــاندن غضب خدا نسبت به 

گناهکار«.
 2 :5 یا:  “محبت خدا”.

پاکمان می سازد. 1۰ اگر بگوییم گناه نکرده ایم، او را دروغگو 
جلوه می دهیم و کالم او در ما جایی ندارد.

 ای فرزندانم، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اّما 2 
اگر کسی گناهی کرد، شفیعی * نزد پدر داریم، یعنی عیسی 
مسیح پارسا. ۲ او خوْد کّفارۀ * گناهان ما است، و نه گناهان ما 

فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز.

اهمّیت اطاعت
۳ از این جا می دانیم او را می شناسیم که از احکامش اطاعت 

می کنیم. ۴ آن که می گوید او را می شناسد، اّما از احکامش اطاعت 
نمی کند، دروغگوست و راستی در او جایی ندارد. 5 اّما آن که از 
کالم او اطاعت می کند، محبت به خدا * براستی در او به کمال 
رسیده است. از این جا می دانیم که در او هستیم: 6 آن که می گوید 
در او می ماند، باید همان گونه رفتار کند که عیسی رفتار می کرد.

7 ای عزیزان، حکمی تازه به شما نمی نویسم، بلکه حکمی 

دیرین که از آغاز داشته اید. این حکم دیرین، همان پیام است 
که شنیدید. 8 در عین حال، حکمی که به شما می نویسم حکمی 
تازه اســت که حقیقِت آن در او و نیز در شما نمایان است، 
زیرا تاریکی سپری می شود و نور حقیقی هم اکنون درخشیدن 

آغاز کرده است.
9 آن که می گوید در نور است اّما از برادر خود نفرت دارد، 

هنوز در تاریکی به سر می برد. 1۰ اّما آن که برادر خود را محبت 
می کند، در نور ساکن است و در او هیچ سبب لغزش نیست. 
11 اّما آن که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در 

تاریکی گام برمی دارد. او نمی داند کجا می رود، زیرا تاریکی 
چشمانش را کور کرده است.
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 2 :14 محل شروع آیۀ 1۴ در ترجمه های مختلف، متفاوت است.

ای فرزندان، به شما می نویسم،  1۲  
زیرا گناهانتان به خاطر نام او آمرزیده شده است.

ای پدران، به شما می نویسم،  1۳  
زیرا او را که از آغاز است، شناخته اید.

ای جوانان، به شما می نویسم،
زیرا بر آن شریر غلبه یافته اید.

ای بچه ها، به شما می نویسم،
زیرا پدر را شناخته اید.

ای پدران، به شما می نویسم،  1۴  
*

زیرا او را که از آغاز است، شناخته اید. 
ای جوانان، به شما می نویسم،

زیرا توانایید و کالم خدا در شما ساکن است،
و بر آن شریر غلبه یافته اید.

دل نبستن به دنیا
15 دنیا و آنچه را در آن است، دوست مدارید. اگر کسی دنیا 

را دوست بدارد، محبِت پدر در او نیست. 16 زیرا هر چه در 
دنیاست، یعنی هوای َنْفس، هوسهای چشم و غروِر مال و مقام، 
نه از پدر بلکه از دنیاست. 17 دنیا و هوسهای آن گذراست، اّما 

آن که ارادۀ خدا را به جا می آورد، تا ابد باقی می ماند.

هشدار دربارۀ ‘ضّدمسیح’
18 بچه ها، این ساعِت آخر است و چنانکه شنیده اید ‘ضّدمسیح’ 

می آید، هم اکنون نیز ضّدمســیحاِن بسیار ظهور کرده اند، و از 
همین در می یابیم که ساعت آخر است. 19 آنها از میان ما بیرون 
رفتند، اّما از ما نبودند؛ چه اگر از ما بودند، با ما می ماندند. ولی 

رفتنشان نشان داد که هیچ یک از ایشان از ما نبودند.
۲۰ اّما شما مســحی از آن قّدوس یافته اید و همگی دارای 

معرفت هستید. ۲1 من اینها را به شما می نویسم، نه از آن رو 
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 2 :22 این را که عیسی، همان پادشاه و نجات دهندۀ موعود اسرائیل است؛ 
همچنین در 5 :1.

 3 :2 یا:  »آنگاه که آن ظاهر شود«.

که حقیقت را نمی دانید، بلکه از آن رو که آن را می دانید، و نیز 
می دانید که هیچ دروغی از حقیقت پدید نمی آید. ۲۲ دروغگو 
کیست، جز آن که مسیح بودِن * عیسی را انکار می کند. چنین 
کسی همان ‘ضّدمسیح’ است که هم پدر و هم پسر را انکار 
می کند. ۲۳ هر که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد و هر که 

پسر را اقرار کند، پدر را نیز دارد.
۲۴ بگذارید آنچه از آغاز شنیده اید در شما بماند؛ اگر آنچه 

از آغاز شنیده اید در شما بماند، شــما نیز در پسر و در پدر 
خواهید ماند. ۲5 و این اســت آنچه او به ما وعده داده است، 

یعنی حیات جاویدان.
۲6 من اینها را به شــما دربارۀ کسانی نوشتم که گمراهتان 

می کنند. ۲7 اّما دربارۀ شما باید بگویم آن مسح که از او یافته اید، 
در شما می ماند و نیازی ندارید کسی به شما تعلیم دهد، بلکه 
مسِح او دربارۀ همه چیز به شــما تعلیم می دهد. آن مسح، 
حقیقی اســت، نه دروغین. پس همان گونه که به شما تعلیم 

داده است، در او بمانید.

فرزندان خدا
۲8 پس حال، ای فرزندان، در او بمانید تا آنگاه که او ظهور 

کند اطمینان داشته باشــیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده 
نشویم. ۲9 اگر دریافته اید که او پارساست، پس می دانید آن که 

پارسایی را به عمل می آورد، از او مولود شده است.

 3 

 ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان 
خدا خوانده شــویم! و چنین نیز هســتیم! از همین 
روست که دنیا ما را نمی شناسد، چرا که او را نشناخت. ۲ ای 
عزیزان، اینک فرزنداِن خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز 
آشکار نشده است. اّما می دانیم آنگاه که او ظهور کند، * مانند 
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 3 :9 در اصل یونانی:  “تخم”.

او خواهیم بود، چون او را چنانکه هست خواهیم دید. ۳ هر 
که چنین امیدی بر وی دارد، خود را پاک می سازد، چنانکه 

او پاک است.
۴ هر کس در گناه زندگی می کند بر خالف شــریعت عمل 

می کند؛ گناه به واقع مخالفت با شریعت است. 5 شما می دانید 
که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی 
نیست. 6 آن که در او می ماند گناه نمی کند، اّما کسی که در گناه 

زندگی می کند، او را نه دیده و نه شناخته است.
7 ای فرزندان، کسی شما را گمراه نسازد. هر که پارسایانه 

عمل می کند، پارساست، چنانکه او پارساست. 8 آن که در گناه 
زندگی می کند از ابلیس است، زیرا ابلیس از همان آغاز گناه 
کرده و می کند. از همین رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای 
ابلیس را باطل ســازد. 9 آن که از خدا مولود شده است گناه 
نمی کند، زیرا سرشت * خدا در او می ماند؛ پس او نمی تواند در 
گناه زندگی کند، چرا که از خدا مولود شده است. 1۰ فرزندان 
خدا و فرزندان ابلیس این گونه آشکار می شوند: آن که پارسایانه 
عمل نمی کند، از خدا نیست، و نه آن که برادر خود را محبت 

نمی کند.

محبت به یکدیگر
11 همین است پیامی که از آغاز شنیدید، که باید یکدیگر را 

محبت کنیم. 1۲ نه چون قائن که از آْن شریر بود و برادر خود 
را کشــت. و چرا او را کشت؟ زیرا اعمال خودش بد بود و 
اعمال برادرش خوب. 1۳ ای برادران، از اینکه دنیا از شــما 
نفرت دارد، تعجب نکنید. 1۴ ما می دانیم که از مرگ به زندگی 
منتقل شده ایم، زیرا برادران را محبت می کنیم. هر که محبت 
نمی کند، در قلمرو مرگ باقی می ماند. 15 کســی که از برادر 
خود نفرت دارد، قاتل است و شما می دانید که در هیچ قاتلی 

حیات جاویدان سکونت ندارد.
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 3 :24 یا:  »… ساکن است یعنی به واسطۀ آن روح که به ما بخشیده است«.

16 محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما 

نهاد، و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. 17 اگر کسی 
از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند، اّما 
شفقت خود را از او دریغ کند، چگونه محبت خدا در چنین 
کسی ساکن است؟ 18 ای فرزندان، بیایید محبت کنیم، نه به 

زبان و در گفتار، بلکه به راستی و در کردار!
19 از این خواهیم دانست که به حق تعلق داریم، و خواهیم 

توانســت دل خود را در حضور خدا مطمئن سازیم؛ ۲۰ زیرا 
هر گاه دلمــان ما را محکوم کند، خــدا بزرگتر از دلهای ما 
است و از همه چیز آگاه است. ۲1 ای عزیزان، اگر دل ما، ما را 
محکوم نکند، در حضور خدا اطمینان داریم ۲۲ و هرآنچه از 
او درخواست کنیم، خواهیم یافت، زیرا از احکام او اطاعت 
می کنیم و آنچه موجب خشــنودی اوست، انجام می دهیم. 
۲۳ و این اســت حکم او که به نام پسرش عیسی مسیح ایمان 

بیاوریم و یکدیگــر را محبت کنیم، چنانکه به ما امر فرمود. 
۲۴ هر که از احکام او اطاعت می کند، در او ساکن است و او 

در وی. از این جا می دانیم او در ما ساکن است که روح خود 
*

را به ما بخشیده است. 

روحها را بیازمایید

 ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید 4 
که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغیِن بسیار به 
دنیا بیرون رفته اند. ۲ روح خدا را این گونه تشخیص می دهیم: 
هر روحی که بر آمدن عیسی مســیح در جسِم بشری اقرار 
می کند، از خداست. ۳ و هر روحی که بر عیسی اقرار نمی کند، 
از خدا نیست، بلکه همان روِح ‘ضّدمسیح’ است که شنیده اید 

می آید و هم اکنون نیز در دنیاست.
۴ شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته اید، 

زیرا آن که در شماســت بزرگتر است از آن که در دنیاست. 
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 4 :17 منظور “عیسی” است.

5 آنها از دنیا هستند و از همین رو آنچه می گویند از دنیاست 

و دنیا به آنها گوش می سپارد. 6 ما از خدا هستیم و کسی که 
خدا را می شناسد، به ما گوش می سپارد؛ ولی آن که از خدا 
نیست، به ما گوش نمی سپارد. روِح حق و روِح گمراهی را 

این گونه از هم بازمی شناسیم.

محبت خدا و محبت ما
7 ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست 

و هر که محبت می کند، از خدا مولود شــده است و خدا را 
می شناسد. 8 آن که محبت نمی کند، خدا را نشناخته است، زیرا 
خدا محبت است. 9 محبت خدا این چنین در میان ما آشکار 
شد که خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاد تا به واسطۀ او 
حیات داشته باشیم. 1۰ محبت همین است، نه آنکه ما خدا را 
محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد 
تا کّفارۀ گناهان ما باشد. 11 ای عزیزان، اگر خدا ما را این چنین 
محبت کرد، ما نیز بایــد یکدیگر را محبت کنیم. 1۲ هیچ کس 
هرگز خدا را ندیده است؛ اّما اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا 

در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است.
1۳ از ایــن جا می دانیم کــه در او می مانیم و او در ما، زیرا 

که از روح خود به ما داده اســت. 1۴ و ما دیده ایم و شهادت 
می دهیم که پدر، پسر خود را فرستاده است تا نجات دهندۀ 
جهان باشد. 15 آن که اقرار می کند عیسی پسر خداست، خدا 
در وی ساکن است و او در خدا. 16 پس ما محبتی را که خدا 

به ما دارد شناخته ایم و به آن اعتماد داریم.
خدا محبت اســت و کسی که در محبت ساکن است، در 
خدا ساکن است و خدا در او. 17 محبت این چنین در میان ما 
به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم، 
زیرا ما در این دنیا همان گونه ایم که او * هست. 18 در محبْت 
ترس نیست، بلکه محبِت کامل ترس را بیرون می راند؛ زیرا 
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 5 :8 در یک نســخۀ یونانی متأخر و شماری از نسخه های التین: 7 زیرا 
سه هستند که در آسمان شــهادت می دهند: پدر، کالم، و روح القدس؛ و 
این سه یک هستند. 8 و سه هســتند که بر زمین شهادت می دهند: روح 

و آب و خون ….

ترس از مکافات سرچشمه می گیرد و کسی که می ترسد، در 
محبت به کمال نرسیده است.

19 ما محبت می کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد. ۲۰ اگر 

کســی ادعا کند که خدا را محبت می نماید اّما از برادر خود 
نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، 
که می بیند، محبت نکند، نمی تواند خدایی را که ندیده است، 
محبت نماید. ۲1 و ما این حکم را از او یافته ایم که هر که خدا 

را محبت می کند، باید برادر خود را نیز محبت کند.

ایمان به پسر خدا

 5 

 هر که ایمان دارد عیســی همان مسیح است، از خدا 
مولود شده است؛ هر که پدر را محبت می کند، فرزند 
او را نیز محبت می کند. ۲ از این جا می دانیم فرزندان خدا را 
محبت می کنیم که خدا را محبت می کنیم و از احکام او اطاعت 
می نماییم. ۳ محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت 
کنیم و احکام او باری گران نیست. ۴ زیرا هر که از خدا مولود 
شده است، بر دنیا غلبه می یابد و این است غلبه ای که دنیا را 
مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما. 5 کیست آن که بر دنیا غلبه 

می یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟
6 اوست آن که با آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح. تنها نه 

با آب، بلکه با آب و خون؛ و روح است که شهادت می دهد، 
چون روح، حق است. 7 زیرا سه هستند که شهادت می دهند: 
8 روح و آب و خون؛ * و این سه یک هستند. 9 اگر ما شهادت 

انسان را می پذیریم، شــهادت خدا بسی بزرگتر است، زیرا 
شهادتی است که خدا خود دربارۀ پسرش داده است. 1۰ هر که 
به پسر خدا ایمان دارد، این شهادت را در خود دارد. اّما آن که 
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 5 :16 واژۀ “خدا” در متن یونانی نیامده است، ولی از مضمون آیه استنباط 
می شود.

شهادت خدا را باور نمی کند، او را دروغگو شمرده است، زیرا 
شهادتی را که خدا دربارۀ پسر خود داده، نپذیرفته است. 11 و 
آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، 
و این حیات در پسر اوست. 1۲ آن که پسر را دارد، حیات دارد 

و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.

خاتمه
1۳ اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا 

بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید. 1۴ این است اطمینانی 
که در حضور او داریم که هــر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی 
درخواست کنیم، ما را می شنود. 15 و اگر می دانیم که هرآنچه 
از او درخواست کنیم ما را می شنود، پس اطمینان داریم که 

آنچه از او خواسته ایم، دریافت کرده ایم.
16 اگــر کســی ببیند برادرش گناهــی می کند که به مرگ 

نمی انجامد، دعا کند و خدا * به او حیات خواهد بخشید. این 
را دربارۀ کسی می گویم که گناهش به مرگ نمی انجامد. گناهی 
هست که به مرگ می انجامد. دربارۀ چنین گناهی نمی گویم 
که باید دعا کرد. 17 هر عمل نادرستی گناه است، ولی گناهی 

هم هست که به مرگ نمی انجامد.
18 ما می دانیم که هر که از خدا مولود شــده است، در گناه 

زندگی نمی کند، بلکــه آن ‘مولوِد خدا’ او را حفظ می کند و 
دست آن شریر به او نمی رسد. 19 ما می دانیم که از خدا هستیم 
و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است. ۲۰ همچنین می دانیم که 
پسر خدا آمده و به ما بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم، و 
ما در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مسیح. 

اوست خدای حق و حیات جاویدان.
۲1 ای فرزندان، خود را از بتها محفوظ نگاه دارید. 

نامۀ اول یوحنا 5 :11 - 21  617  



معرفی نامۀ دّوم یوحنای رسول
نامۀ دّوم یوحنای رسول، به ‘بانوی برگزیده و فرزندانش’ 
نوشته شده است، که مقصود احتماالً کلیسایی محلی و اعضای 
آن است. پیام مختصر این نامه، استدعا برای محبت به یکدیگر 

و هشدار دربارۀ معّلمان دروغین و تعالیم آنهاست.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 -۳(

۲- اهمّیت محبت )۴ -6(
۳- هشدار دربارۀ تعالیم نادرست )7 -11(

۴- بخش پایانی )1۲ -1۳(



1 از شیخ کلیسا،

به بانوی برگزیده و فرزندانش که ایشــان را در ‘حقیقت’ 
دوست می دارم - و نه تنها من، بلکه همۀ آنان که حقیقت را 
شناخته اند - ۲ به سبب آن حقیقت که در ما ساکن است و تا 

ابد با ما خواهد بود.
۳ فیض و رحمت و سالمتی از جانب خدای پدر و از جانب 

عیسی مسیح، پسر آن پدر، در حقیقت و محبت با ما خواهد بود.

۴ بسی شادمان شدم که دریافتم برخی از فرزندان تو بنا بر 

حکمی که از پدر یافتیم، در ‘حقیقت’ ســلوک می کنند. 5 اّما 
حال، بانوی گرامی، از تو درخواســتی دارم. نه آنکه حکمی 
تازه به تو بنویسم، بلکه همان که از آغاز داشته ایم، که یکدیگر 
را محبت کنیم. 6 و محبت این است که بنا بر احکام او سلوک 
نماییم. آری، همان گونه که از آغاز شنیده اید، حکم او این است 

که در محبت سلوک کنید.
7 زیرا که فریبکاراِن بسیار به دنیا بیرون رفته اند، که بر آمدن 

عیسی مسیح در جسم انسانی اقرار ندارند. چنین کسان، همان 
فریبکار و ضّدمسیح اند. 8 بهوش باشید که ثمر کار خود * را بر 
 باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید. 9 هر آن کس 
که از تعلیم مســیح فراتر رود و در آن پایدار نماند، خدا را 
ندارد، آن کــه در آن تعلیم پایدار ماَند، هم پدر را دارد و هم 
پسر را. 1۰ اگر کسی نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد، او را 
به خانۀ خود مپذیرید و خوشامدش مگویید؛ 11 زیرا آن که او 

را خوشامد گوید، در اعمال بدش شریک می شود.

نامۀ دّوم یوحنای رسول
 

 

 1 :8 در بعضی نسخه ها: “ثمر کار ما”.



1۲ بسیار چیزها دارم که به شما بنویسم، لیکن نمی خواهم با 

قلم و کاغذ باشد. اّما امیدوارم نزدتان بیایم و رویاروی گفتگو 
کنیم تا شادی مان کامل شود.

1۳ فرزندان خواهِر برگزیده ات، برای تو سالم می فرستند. 

]آمین![ 
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معرفی نامۀ سّوم یوحنای رسول
نامۀ سّوم یوحنای رسول به یک رهبر کلیسا به نام گایوس 
نوشته شده است. یوحنا به تحسین گایوس می پردازد، زیرا 
مسیحیان را یاری کرده است. او همچنین دربارۀ شخصی به 

نام دیوْتِرفیس هشدار می دهد.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 -۴(

۲- تحسین گایوس )5 -8(
۳- محکومیت دیوْتِرفیس )9 -1۰(

۴- تمجید دیمیتریوس )11 -1۲(
5- بخش پایانی )1۳ -15(



1 از شیخ کلیسا،

به گایوس عزیز که او را در ‘حقیقت’ دوست می دارم.

۲ ای عزیز، دعایم این است که از هر جهت کامیاب باشی 

و در تندرستی به ســر َبری، همچنان که جانت نیز کامیاب 
است. ۳ بسی شــادمان شدم که برادران آمده، بر وفاداری ات 
به حقیقت و شیوۀ سلوکت در آن شهادت دادند. ۴ هیچ چیز 
مرا بیش از این شاد نمی کند که بشنوم فرزندانم در ‘حقیقت’ 

سلوک می کنند.
5 ای عزیز، تو در همۀ کارهایت برای برادران، امانت خود 

را نشــان می دهی، بخصوص اینکه نزد تو بیگانه اند. 6 ایشان 
نیز در حضور کلیسا بر محبت تو شهادت داده اند؛ پس کاری 
نیکو می کنی اگر ایشان را آن گونه که سزاوار خداست، روانۀ 
ســفر کنی. 7 زیرا که ایشان به خاطر آن نام عزیمت کرده اند 
و از غیریهودیان کمکی دریافت نداشته اند. 8 پس باید که ما 
چنین کســان را حمایت کنیم تا با ایشان در پیشبرد حقیقت 

همکاری کرده باشیم.
9 مطلبی به کلیسا نوشتم، اّما دیوْتِرفیس که جایگاه نخست 

را دوســت می دارد، اقتدار ما را گردن نمی نهد. 1۰ پس چون 
بیایم، به آنچه می کند رسیدگی خواهم کرد، چرا که مغرضانه 
دربارۀ ما بد می گوید، و به این هم بسنده نکرده، از پذیرش 
برادران سر باز می زند؛ و کسانی را نیز که می خواهند ایشان 

را بپذیرند، بازداشته، از کلیسا بیرون می راند.
11 ای عزیز، بدی را سرمشــق خود مساز، بلکه از نیکویی 

سرمشــق گیر؛ زیرا نیکو کردار از خداست، اّما بدکردار خدا 
را ندیده اســت. 1۲ همگان دربارۀ دیمیتریوس نیکو شهادت 

نامۀ سّوم یوحنای رسول
 



می دهند، حتی خوِد حق. ما نیز چنین شــهادت می دهیم و 
می دانی که شهادت ما راست است.

1۳ بســیار چیزها داشــتم به تو بنویسم، لیکن نمی خواهم 

با مرّکب و قلم باشــد. 1۴ اّما امیــدوارم بزودی تو را ببینم و 
رویاروی گفتگو کنیم.
15 سالمتی بر تو باد!

دوستان برای تو ســالم می فرستند. دوستان را در آنجا به 
نام سالم بده. 

نامۀ سوم یوحنا 1 :13 - 15  623  



معرفی نامۀ یهودا
نامۀ یهودا هشداری است دربارۀ معّلمان دروغینی که مدعی 
ایمان به مسیح بودند. محتوای این نامۀ کوتاه، شبیه نامۀ دّوم 
پطرس اســت. یهودا مخاطبانش را تشویق می کند که برای 
حفظ ایمان و اعتقادی که یک بار برای همیشــه به مؤمنان 

سپرده شده است، مجاهده کنند.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 -۲(

۲- شخصیت و تعلیم معّلمان دروغین و محکومیت 
آنان )۳ -16(

۳- دعوت به حفظ ایمان )17 -۲۳(
۴- دعای برکت و خاتمه )۲۴ -۲5(



1 از یهودا، خادم * عیسی مسیح و برادر یعقوب،

به فراخواندگانی که در خدای پدر، محبوبند، و برای * عیسی 
مسیح محفوظ نگاه داشته شده اند:

۲ رحمت و سالمتی و محبت، به فزونی بر شما باد.

گناه و سرانجام شوم مردمان خدا نشناس
۳ ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا دربارۀ نجاتی که 

در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، اّما الزم دیدم با نوشتن 
این چند خط، شما را به ادامۀ مجاهده در راه ایمانی برانگیزم 
که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شده است. ۴ زیرا 
برخی کسان که محکومیتشان از دیرباز رقم خورده، مخفیانه 
در میان شــما رخنه کرده اند. اینان خدانشناسانی هستند که 
فیض خــدای ما را به جواز ارتکاب فجــور بدل می کنند و 

عیسی مسیح، یگانه سرور و خداوند ما را انکار می نمایند.
5 با آنکه شما یک بار از این همه آگاهی یافته اید، می خواهم 

یادآور شوم که خداوند * قوم خود را از سرزمین مصر رهانید، 
اّما زمانی دیگر آنان را که ایمان نداشــتند، هــالک کرد. 6 او 
فرشتگانی را نیز که مقام واالی خود را حفظ نکردند، بلکه 
منزلگاه مناســب خویش را ترک گفتند، به زنجیرهای ابدی 
کشــیده و برای محاکمه در آن روز عظیم، در تاریکی مطلق 
نگاه داشته است. 7 به همین گونه، ُسدوم و َعموَره و شهرهای 
اطراف، کــه همانند آنان بی عفتی کردند و در پی شــهوات 

نامۀ یهودا
 

 

 1 :1 یا “غالم”.
 1 :1 یا:  “به واسطۀ”.

 1 :5 یا “عیسی”.



 

 1 :7 در اصل یونانی:  »آرزومند بدن غریب شدند«.
 1 :7 یا:  »عبرت شدند از سرانجام آنان که مجازات آتش ابدی را خواهند 

دید«.
 1 :8 یا:  “هر اقتداری”.

 1 :9 در منابع مورد نظر یهودا، شیطان با بستن اتهام قتل به موسی اهانت 
می کند و می خواهد بر این اساس از تدفین محترمانۀ جسد موسی به دست 
میکائیل ممانعت کند. اصل یونانی را چنین نیز می توان خواند:  »جرأت نکرد 

اتهامی اهانت آمیز به او بزند«.
 1 :12 یا “لکه ها”.

غیرطبیعی رفتند، * با تحّمل مجازاِت آتش ابدی، چون درس 
*

عبرت مقرر گشتند. 
8 با این همه، به گونه ای مشــابه، این کســان نیز بر پایۀ 

خوابهایی که می بینند بدنهای خویش را نجس می سازند و 
اقتدار خداوند * را رد می کنند و به بزرگان آســمانی اهانت 
می ورزند. 9 حال آنکه حتی میکائیل، فرشتۀ اعظم، آنگاه که با 
ابلیس دربارۀ جسد موسی مجادله می کرد، جرأت نکرد خوْد 
او را به سبب اهانت محکوم کند، * بلکه فقط گفت: »خداوند، 
تو را توبیخ فرماید!« 1۰ اّما اینان به آنچه از آن شناختی ندارند 
اهانت می ورزند، حال آنکه آنچه همچون حیوانات بی شعور 
 از روی غریزه می فهمند، همان باعث هالکتشــان خواهد 

شد.
11 وای بر آنان، زیرا که به راه قائن رفته اند و در پی سود، به 

گمراهی َبلعام گرفتار آمده و در طغیان قوَرح هالک گشته اند.
1۲ اینــان صخره هــای دریایی خطرنــاک * در ضیافتهای 

محبت آمیز شمایند که بدون کمترین پروا در جشن شما به 
عیش و نوش می پردازند؛ شبانانی هســتند که تنها خود را 
می پرورند؛ ابرهای بی باراِن رانــده از باد، و درختان پاییزی 
بی میوه اند که دو بار مرده و از ریشــه به در آمده اند. 1۳ آری، 
اینان همچون امواج خروشان دریایند که اعمال ننگینشان را 
چون کف برمی آورند، و ســتارگانی سرگردانند که تاریکی 

مطلِق ابدی برایشان مقرر است.

  626 یهودا 1 :8 - 13 



 

 1 :14 یا:  “با هزاران هزار تن از مقدسان خود”.
 1 :20 یا “در”.

 1 :23 به عبارت دیگر:  »حتی از هر چه بوی شهوات نفسانی می دهد«.

1۴ َخنوخ، که هفتم پس از آدم بود، دربارۀ همینها پیشگویی 

کرده، می گوید: »هان، خداوند با هزاران هزار فرشتۀ مقّدس * 
خود می آید 15 تا بر همگان داوری کند و همۀ بی دینان را به 
سبب تمامی کارهای خالف دینداری که در بی دینی کرده اند، 
و به سزای جملۀ سخنان زشتی که گناهکاران بی دین بر ضد 
او گفته اند، محکوم سازد.« 16 اینان گله مند و عیب جو و غرقه 
در ارضای شهوات خویشند؛ سخنان تکبرآمیز بر زبان می رانند 

و به نفع خویش مردمان را تمّلق می گویند.

دعوت به استقامت در ایمان
17 اّما شما ای عزیزان، پیشگویی رسوالن خداوند ما عیسی 

مسیح را به یاد داشته باشید 18 که به شما گفتند: »در زمانهای 
آخر، استهزاکنندگانی خواهند آمد که بنا بر شهوات خود که 
خالف دینداری است، رفتار خواهند کرد.« 19 همینهایند که 
در میان شما جدایی می افکنند و نفسانی و عاری از روحند.

۲۰ اّما شما ای عزیزان، خویشتن را بر * ایمان بس مقّدس خود 

بنا کنیــد و در روح القدس دعا نمایید ۲1 و خود را در محبِت 
خدا نگاه دارید، در همان حال که منتظر رحمت خداوند ما 
عیسی مسیح هستید تا شــما را به حیات جاویدان رهنمون 
گردد. ۲۲ نسبت به برخی که متزلزلند، رحیم باشید؛ ۲۳ برخی را 
از آتش بیرون کشیده، نجات دهید؛ و بر برخی دیگر با ترس، 
رحمت نشان دهید. در عین حال، حتی از جامه های آلوده به 

شهوات نفسانی * متنفر باشید.

حمد و ستایش خدا
۲۴ بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و 

در حضور پرجالل خویش بی عیب و آکنده از شادی عظیم 

یهودا 1 :14 - 24  627  



حاضر سازد، ۲5 بر آن خدای یکتا و نجات دهندۀ ما، به واسطۀ 
عیسی مسیح، خداوند ما، از ازل، حال، و تا ابد، جالل و شکوه 

و توانایی و قدرت باد! آمین. 

  628 یهودا 1 :25 



معرفِی کتاب مکاشفۀ یوحنا
کتاب مکاشفۀ یوحنا زمانی به نگارش در آمد که مسیحیان 
به خاطر اعتقادشان به خداوندِی عیسی مسیح آزار می دیدند. 
هدف اصلی نویسنده، تشویق مؤمنان و امید دادن به آنهاست. 
او از آنان می خواهد که در زحمات و سختیها وفادار بمانند.

بیشتر بخشهای کتاب را مکاشــفات و رؤیاهایی تشکیل 
می دهد که در قالب زبانی نمادین بیان شده است. این زبان 
برای مسیحیان آن عصر قابل درک بود، اّما برای مسیحیان سایر 
اعصار آکنده از رمز و راز اســت. موضوعات کتاب همانند 
ملودِی یک اثر موســیقی، به صورتهای مختلف و در قالب 
رؤیاهای گوناگون تکرار می شود. اگرچه در تفسیر جزئیات 
مطالب کتاب، با طیف متنوعی از آرا و عقاید روبه روییم، اّما 
پیام و موضوع مرکزی کتاب روشــن است:  سرانجام، خدا 
به واسطۀ مسیِح خداوند، بر همۀ دشمنان، از جمله شیطان، 
پیروز خواهد شد و وفاداراِن خویش را پاداش خواهد داد و 
برکات آسمان جدید و زمین جدید را به هنگام پیروزی کامل 

به آنان خواهد بخشید.

تقسیم بندی کّلی
1- مقدمه )1 :1 -8(

۲- رؤیای آغازین و نامه به هفت کلیسا )1 :9 تا ۳ :۲۲(
۳- کتابی با هفت ُمهر )۴ :1 تا 8 :1(

۴- هفت شیپور )8 :۲ تا 11 :19(
5- اژدها و دو وحش )بابهای 1۲ و 1۳(
6- رؤیاهای گوناگون )بابهای 1۴ و 15(

7- هفت جام غضب خدا )باب 16(
8- نابودی بابِل و شکست وحش و نبی دروغین و 

ابلیس )17 :1 تا۲۰ :1۰(
9- داوری نهایی )۲۰ :11 -15(



1۰- آسمان جدید، زمین جدید و اورشلیم جدید 
)۲1 :1 تا ۲۲ :5(

11- بخش پایانی )۲۲ :6 -۲1(



سرآغاز

 1 

 مکاشفۀ عیسی مسیح، که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را 
* خود بازنماید، و آن 

می باید زود واقع شــود، به خادمان 
* یوحنا آشکار ساخت. 

را با فرستادن فرشتۀ خود بر خادمش 
۲ و یوحنا بر هرآنچه دید، یعنی بر کالم خدا و شهادت عیسی 

مسیح، گواهی می دهد. ۳ خوشا به حال کسی که این کالِم نبّوت 
را قرائت می کند و خوشا به حال آنان که آن را می شنوند و آنچه 
را در آن نوشته شده، نگاه می دارند؛ زیرا وقت نزدیک است.

درود و نیایش
۴ از یوحنا،

به هفت کلیسا که در ایالت آسیا هستند:
فیض و سالمتی از جانب او که هست و بود و می آید بر 
شما باد، و از جانب هفت روِح * پیشگاه تخت او، 5 و از جانب 
عیسی مسیح، آن شاهد امین و نخست زاده از میان مردگان و 

فرمانروای پادشاهان جهان.
بر او که ما را محبت می کند و با خون خود ما را از گناهانمان 
رهانید، 6 و از ما پادشاهی ای ساخت و کاهنانی برای خدا و 

پدر خود، بر او جالل و قدرت باد، تا ابد. آمین.
هان با ابرها می آید،  7  

هر چشمی او را خواهد دید،
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 1 :1 یا “غالمان”.
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 1:  9 یا:  “شهادت به عیسی”.

حتی چشم آنان که نیزه به او زدند؛
و همۀ طوایِف زمین به سوگش خواهند نشست.

آری چنین خواهد بود. آمین.
8 خداونْد خدا می گوید: »َمنَم ‘الف’ و َمنَم ‘ی’؛ َمنَم آن که 

هست و بود و می آید، آن قادر مطلق.«

ظاهر شدن عیسی به یوحنا
9 من یوحنا، برادر شما، که در رنجها و در پادشاهی و در 

استقامتی که در عیسی از آن ماست، با شما شریکم، به خاطر 
* در جزیرۀ پاتموس بودم. 1۰ در 

کالم خدا و شهادت عیسی، 
روِز خداوند، در روح شدم و صدایی بلند چون بانگ شیپور از 
پشت سر شنیدم 11 که می گفت: »آنچه را که می بینی بر طوماری 
بنویس و به هفت کلیسای َافُِسس، اِسمیرنا، پِرگاموم، تیاتیرا، 

سارِدس، فیالِدلفیه و الئودیکیه بفرست.«
1۲ پس رو به عقب برگردانیدم تا ببینم آن چه صدایی است 

که با من ســخن می گوید؛ و چون برگشتم، هفت چراغدان 
طال دیدم، 1۳ و در میان آن چراغدانها یکی را دیدم که به ‘پسر 
انسان’ می مانست. او ردایی بلند بر تن داشت و شالی زّرین 
بر گرد سینه. 1۴ سر و مویش چون پشم سفید بود، به سفیدی 
برف، و چشــمانش چون آتِش مشتعل بود. 15 پا هایش چون 
برنِج تافته بود در کوره گداخته، و صدایش به غّرش سیالبهای 
خروشان می مانست. 16 و در دست راستش هفت ستاره داشت 
و از دهانش شمشیری ُبّران و دو دم بیرون می آمد، و چهره اش 

چونان خورشید بود در درخشش کاملش.
17 چون او را دیدم همچون مرده پیش پا هایش افتادم. اّما او 

دست راستش را بر من نهاد و گفت: »بیم مدار، من اّولم و من 
آخر؛ 18 و من آن که زنده اوست. مرده بودم، اّما اینک ببین که 
زندۀ جاویدم و کلیدهای مرگ و جهاِن مردگان در دست من 

است.
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19 »پس آنچه دیده ای، و آنچه اکنون هست و آنچه از این پس 

خواهد شد، همه را بنویس. ۲۰ راز آن هفت ستاره که در دست راست 
من دیدی و راز آن هفت چراغدان طال این است: آن هفت ستاره، 
فرشتگان هفت کلیسایند، و آن هفت چراغدان، همان هفت کلیسا.

پیام مسیح به کلیسای َافُِسس

 »به فرشتۀ کلیسای َافُِسس بنویس:2 
»آن که هفت ستاره را در دست راست دارد و در میان 
هفت چراغدان طــال گام می زند، چنین می گوید: ۲ اعمال تو 
را می دانم و از سختکوشی و پایداری تو آگاهم. می دانم که 
شریران را تحّمل نمی توانی کرد و کسانی را که خود را رسول 
می خوانند و نیســتند، آزموده ای و آنان را دروغگو یافته ای. 
۳ می دانم که استقامت نشان داده ای و به پاس نام من سختیها 

تحّمل کرده ای و خسته نشده ای.
۴ »اّما این ایراد را بر تو دارم که محبِت نخســتیِن خود را 

فرو گذاشــته ای. 5 به یاد آر که از کجا سقوط کرده ای. پس 
توبه کن و اعمالی را به جا آور که در آغاز به جا می آوردی. 
چه اگر توبه نکنی، خود خواهم آمد و چراغدانت را از آنجا 
که هست برمی گیرم. 6 ولی این ُحسن را داری که از کارهای 

نیکوالییان بیزاری، آن گونه که من نیز بیزارم.
7 »آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. 

هر که غالب آید، به او نعمــت خوردن از درخت حیات را 
خواهم بخشید که در فردوس خداست.

پیام مسیح به کلیسای اِسمیرنا
8 »به فرشتۀ کلیسای اِسمیرنا بنویس:

»آن اّول و آن آخر که ُمرد و زنده شد، چنین می گوید: 9 از 
سختیها و فقر تو آگاهم، با این همه ثروتمندی! از تهمتهای 
ناروای آنان که خود را یهود می خوانند و نیستند، بلکه کنیسۀ 
شیطانند، باخبرم. 1۰ از رنجی که خواهی کشید، مترس. باخبر 
باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکند تا آزموده 
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 2:   19 یا “ایمان”.

شوید و ده روز آزار خواهید دید. لیکن تا به مرگ وفادار بمان 
که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید.

11 »آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. 

هر که غالب آید، از مرگ دّوم گزند نخواهد دید.

پیام مسیح به کلیسای پِرگاموم
1۲ »به فرشتۀ کلیسای پِرگاموم بنویس:

»او که شمشیر ُبّراِن دو دم دارد، چنین می گوید: 1۳ می دانم 
کجا مسکن داری، آنجا که پایتخت شیطان است. با این همه 
به نام من وفادار مانده ای و حتی در ایام آنتیپاس، آن گواِه امیِن 
من که او را در شهر شــما که زیستگاه شیطان است کشتند، 

ایمانی را که به من داشتی انکار نکردی.
1۴ »با وجود این، یکی دو ایراد بر تو دارم. در آنجا کســانی 

را داری که از تعلیم َبلعام پیــروی می کنند؛ همان که باالق را 
آموخت که بنی اســرائیل را برانگیزاند تا از خوراک تقدیمی 
به بتها بخورند و دســت به بی عفتی بیاالیند. 15 از این گذشته، 
کســانی را هم داری که از تعلیم نیکوالییان پیروی می کنند. 
16 پس توبه کن، وگرنه به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیر 

دهانم با آنها خواهم جنگید.
17 »آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. 

هر که غالب آید، به او از آن ‘َمنّای’ مخفی خواهم داد. هم به 
او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازه ای حک شده 
است، نامی که جز بر آن که دریافتش می کند، شناخته نیست.

پیام مسیح به کلیسای تیاتیرا
18 »به فرشتۀ کلیسای تیاتیرا بنویس:

»پسر خدا که چشمانی چون آتِش مشــتعل دارد و پاهایی 
چون برنِج تافته، چنین می گوید: 19 من از اعمال تو، از محبت 
* و خدمت و پایداری تو آگاهم، و آگاهم که اعمال 

و وفاداری 
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 2:   28 احتماالً نشانۀ پیروزی است.

تو اکنون بیش از گذشته است. ۲۰ اّما این ایراد را بر تو دارم که 
بر آن زن ایزابل نام که خود را نبیه می خواند، آسان می گیری. 
هم او که با تعلیم خود بندگان مرا می فریبد تا دست به بی عفتی 
بیاالیند و از خوراک تقدیمی به بتها بخورنــد. ۲1 به او مهلت 
داده ام تا از هرزگی توبه کند، اّما به توبه تمایــل ندارد. ۲۲ پس 
او را به بســتر رنجوری خواهم افکند و آنــان را که با او زنا 
می کنند به رنجی عظیم گرفتار خواهم کرد، مگر اینکه از رفتن 
به راههای او توبه کننــد. ۲۳ و فرزندان او را به هالکت خواهم 
رساند. آنگاه همۀ کلیســاها خواهند دانست که من کاوشگر 
دلها و افکارم و به هر یک از شــما بر حسب اعمالش پاداش 
خواهم داد. ۲۴ اّما به بقیۀ شــما در تیاتیرا، به شما که پیرو این 
تعلیم نیستید و به اصطالح ‘اسرار نهانی شیطان’ را نیاموخته اید، 
این را می گویم که بر شــما باری بیش از آنکه بر دوش دارید، 
 نمی گــذارم. ۲5 تنها به پاســداری از آنچه دارید بکوشــید تا 

من بیایم.
۲6 »هر که غالب آید و اعمال مرا تا به آخر نگاه دارد، او را 

بر ملتها اقتدار خواهم بخشید،
»“با عصای آهنین بر آنان حکم خواهد راند؛  ۲7  

و آنان را چون کوزۀ سفالین ُخرد خواهد کرد،”
همان گونه که من این اقتدار را از پدرم یافته ام. ۲8 آری، به او 
* را خواهم بخشید. ۲9 آن که گوش دارد بشنود که 

ستارۀ صبح 
روح به کلیساها چه می گوید.

پیام مسیح به کلیسای سارِدس

 3 

 »و به فرشتۀ کلیسای سارِدس بنویس:
»آن که هفت روِح خدا و هفت ستاره را دارد، چنین 
می گوید: از اعمال تو آگاهم. آوازۀ زنده بودنت بلند است، اّما 
مرده ای. ۲ بیدار شو و آنچه را بازمانده و در آستانۀ مرگ است، 
اســتوار گردان! چرا که اعمال تو را نزد خدایم کامل نیافتم. 
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۳ پس آنچه را یافته و شنیده ای، به یاد آر؛ آن را نگاه دار و توبه 

کن. اگر بیدار نشوی، دزدانه به سراغت خواهم آمد و تو آن 
ساعت را که به سراغت می آیم، نخواهی دانست.

۴ »اّما َتنــی چند هنوز در ســارِدس داری که دامْن آلوده 

نکرده اند. اینان جامۀ ســفید در بر، با مــن گام خواهند زد، 
زیرا که شایسته اند. 5 هر که غالب آید، اینچنین به جامۀ سفید 
آراسته خواهد شد و نامش را هرگز از دفتر حیات نخواهم 
زدود، بلکــه آن را در حضور پدرم و فرشــتگانش بر زبان 
 خواهم آورد. 6 آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه 

می گوید.

پیام مسیح به کلیسای فیالِدلفیه
7 »به فرشتۀ کلیسای فیالِدلفیه بنویس:

»آن که قّدوس اســت و حق، آن که کلید داوود را دارد، آن 
که می گشاید و کس نخواهد بست، و می بندد و کس نخواهد 
گشود، چنین می گوید: 8 اعمال تو را می دانم. اینک دری گشوده 
پیش روی تو نهاده ام که هیچ کس آن را نمی تواند بست. می دانم 
که توانت ناچیز است، اّما کالم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار 
نکرده ای. 9 اینک آنان را که از کنیســۀ شیطانند و خود را یهود 
می خوانند و نیســتند، وا می دارم تا بیایند و به پای تو افتند و 
اِذعان کنند که من تو را دوست داشته ام. 1۰ حال که فرمان مرا 
به پایداری نگاه داشته ای، من نیز تو را از ساعت آزمایشی که 
بر کل جهان خواهد آمد تا ســاکنان زمین را بیازماید، در امان 

خواهم داشت.
11 »به زودی می آیم. آنچه داری، محکم نگه دار تا کســی 

تاجت را نرباید. 1۲ هر که غالب آید، او را ســتونی در معبِد 
خدایم خواهم ساخت، و دیگر آنجا را هرگز ترک نخواهد 
کرد. بر او نام خدایم را و نام شهر خدایم، اورشلیم جدید را 
که از جانب خدا از آسمان نازل می شود، و نام جدید خود را 
خواهم نوشت. 1۳ آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها 

چه می گوید.

  636 مکاشفه 3 :3 - 13 



پیام به کلیسای الئودیکیه
1۴ »به فرشتۀ کلیسای الئودیکیه بنویس:

»آن آمین، آن شاهد امین و راست، آن که مبدأ آفرینش خداست، 
چنین می گوید: 15 اعمال تو را می دانم؛ می دانم که نه سردی و نه 
گرم. و کاش یا این بودی یــا آن. 16 اّما چون ولرمی، نه گرم و نه 
ســرد، چیزی نمانده که تو را چون تف از دهان بیرون بیندازم. 
17 می گویی: “دولتمندم؛ مال اندوخته ام و به چیزی محتاج نیستم.” 

و غافلی که تیره بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و عریانی. 18 تو 
را پند می دهم که زِر ناِب گذشته از آتش از من بخری تا دولتمند 
شوی؛ و جامه های سفید، تا به تن کنی و عریانی شرم آورت دیده 

نشود؛ و مرهم، تا بر چشمان خود بگذاری و بینا شوی.
19 »من کسانی را توبیخ و تأدیب می کنم که دوستشان می دارم. 

پس به غیرت بیا و توبه کن. ۲۰ هان بر در ایســتاده می کوبم. 
کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون 

خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من.
۲1 »هر کــه غالب آید، او را حق نشســتن با من بر تخت 

خودم خواهم بخشــید، همان گونه که مــن غالب آمدم و با 
پدرم بر تخت او نشستم. ۲۲ آن که گوش دارد بشنود که روح 

به کلیساها چه می گوید.«

تخت و تخت نشین

 پس از آن نظر کردم و اینک پیش رویم دری گشوده در 4 
آسمان بود، و همان صداِی چون بانگ شیپور که نخست 
بار با من سخن گفته بود، دیگر بار گفت: »باال بیا، و من آنچه 
را بعد از این می باید واقع شــود، بر تو خواهم نمود.« ۲ در دم 
در روح شــدم و هان تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت 
و بر آن تخت کسی نشسته بود. ۳ آن تخت نشین، ظاهری چون 
سنِگ یشم و عقیق داشت و دور تا دور تخت را رنگین کمانی 
زمّردگون فرا گرفته بود. ۴ گرداگرد تخت، بیست و چهار تخت 
دیگر بود و بر آنها بیست و چهار پیر نشسته بودند. آنان جامۀ 
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 4:   5 “هفت روح” یا “روح هفتگانه”.

سفید بر تن داشتند و تاج طال بر سر. 5 و از تخت، برق آذرخش 
برمی خاست و غریو غّرش رعد. پیشاپیش تخت، هفت مشعِل 
* خدایند. 6 و پیش تخت، چیزی 

مشتعل بود. اینها هفت روِح 
بود که به دریایی از شیشه می مانست، چون بلور.

در آن میان، در اطراف تخت، چهار موجود زنده بود، پوشیده 
از چشم، از پیش و از پس. 7 موجود زندۀ اّول، به شیر می مانست 
و موجود زندۀ دّوم به گوساله. سّومی، صورت انسان داشت و 
چهارمی، چونان عقابی بود در پرواز. 8 آنها هر کدام شش بال 
داشتند و دور تا دور، حتی زیر بالها، پوشیده از چشم بودند، 

و شبانه روز بی وقفه می گفتند:
»قّدوس، قّدوس، قّدوس است

خداونْد خدای قادر مطلق،
او که بود و هست و می آید.«

9 هر بار که آن موجودهای زنده، جالل و عّزت و سپاس 

نثار آن تخت نشین می کنند که جاودانه زنده است، 1۰ آن بیست 
و چهار پیر پیش روی تخت نشــین بر خاک می افتند و او را 
که جاودانه زنده است می پرستند و پیش تخت او تاج از سر 

فرو می گذارند و می گویند:
»ای خداونْد خدای ما،  11  

تو سزاوار جالل و عّزت و قدرتی،
زیرا که آفریدگار همه چیز تویی

و همه چیز به خواست تو وجود یافت و به 
خواست تو آفریده شد.«

طومار و بره

 5 

 آنگاه در دست راست آن تخت نشین طوماری دیدم با 
نوشته هایی بر پشت و روی آن، و طومار به هفت ُمهر 
َمْمهور بود. ۲ و فرشــته ای نیرومند دیدم که به بانگ بلند ندا 
می داد: »کیست که سزاوار برداشتن ُمهرها و برگشودن طومار 
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 5:   6 “هفت روح” یا “روح هفتگانه”.

باشــد؟« ۳ و هیچ کس، نه در آسمان، نه بر زمین، و نه در زیر 
زمین، تواِن آن نداشت که طومار را برگشاید یا حتی در آن نظر 
کند. ۴ من زار زار می گریستم زیرا هیچ کس یافت نشد که سزاوار 
گشودن طومار یا نظر کردن در آن باشد. 5 آنگاه یکی از پیران 
به من گفت: »گریان مباش. اینک آن شیِر قبیلۀ یهودا، آن ریشۀ 
داوود، غالب آمده است، تا طومار و هفت ُمهر آن را بگشاید.«

6 آنگاه بره ای دیدم که گویی ذبح شــده باشد، ایستاده در 

مرکز تخت و محصــور میان آن چهار موجود زنده و پیران. 
* خدایند که به 

هفت شاخ داشت و هفت چشم که هفت روِح 
تمام زمین فرستاده شده اند. 7 او پیش آمد و طومار را از دست 
راست آن تخت نشین گرفت. 8 پس از آنکه طومار را گرفت، 
آن چهار موجود زنده و آن بیست و چهار پیر پیش پای بره 
بر خاک افتادند. آنها هر یک چنگی در دست داشتند و جامی 
زّریْن آکنده از بخوری که همان دعاهای مقدسین است. 9 و 

سرودی تازه بدین سان می سرودند که:
»تو سزاوار گرفتن طوماری و سزاوار گشودن ُمهرهای آن،

چرا که ذبح شدی، و با خون خود مردم را
از هر طایفه و زبان و قوم و ملت،

برای خدا خریدی؛
و از آنان حکومتی ساختی و کاهنانی که خدمتگزار   1۰  

خدای ما باشند
و اینان بر زمین سلطنت خواهند کرد.«

11 آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشــتگان را شنیدم که 

گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند و گرداگرد آن موجودهای 
زنده و آن پیران. شــمار آنها از هزاران هزار و ُکرورها ُکرور 

بیشتر بود. 1۲ و با صدای بلند چنین می گفتند:
»آن برۀ ذبح شده

سزاوار قدرت و دولت و حکمت و توانایی است،
و سزاوار حرمت و جالل و ستایش.«
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 6:   6 در یونانی:   “ُخینیْکس”. یک ُخینیْکس تقریبًا معادل 1 لیتر بود؛ همچنین 
در بقیۀ آیه.

 6:   6 “دینار” سکه ای بود معادل دستمزد یک روز کارگری ساده؛ همچنین 
در بقیۀ آیه.

1۳ سپس شنیدم هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر 

زمین و در دریاست، با هرآنچه در آنهاست، چنین می سرودند 
که:

»ستایش و حرمت، و جالل و قدرت،
تا ابد از آِن تخت نشین و بره باد.«

1۴ و آن چهار موجود زنده گفتند: »آمین«، و آن پیران بر زمین 

افتادند و نیایش کردند.

گشودن شش ُمهر اّول

 6 

 هنگامی که بره نخســتین ُمهر از آن هفت ُمهر را گشود، 
من ناظر بودم و شــنیدم یکی از آن چهار موجود زنده با 
صدایی چون رعد گفت: »پیش آی!« ۲ همین که نظر کردم اسبی 
سفید پیش رویم پدیدار شد. آن که بر آن اسب سوار بود، کمانی 
در دست داشت؛ به او تاجی داده شد و او پیروزمندانه به پیش 

تاخت تا ظفر بیابد.
۳ و هنگامی که دّومین ُمهر را گشــود، شــنیدم که دّومین 

موجود زنده گفت: »پیش آی!« ۴ و اسبی دیگر بیرون آمد که 
به سرخی آتش بود، و به آن که بر آن اسب سوار بود قدرت 
داده شد تا صلح از روی زمین برگیرد و آدمیان را به کشتار 

یکدیگر برگمارد. و به او شمشیری بزرگ داده شد.
5 و هنگامی که ســّومین ُمهر را گشود، شنیدم که سّومین 

موجود زنده گفت: »پیش آی!« همین که نظر کردم، اسبی سیاه 
پیش رویم پدیدار شد و آن که بر آن اسب سوار بود ترازویی 
در دست داشت. 6 و از میان آن چهار موجود زنده، چیزی شبیه 
* و 

* گندم، یک دینار، 
صدایی شنیدم که می گفت: »یک پیمانه 

سه پیمانه جو، یک دینار؛ و روغن و شراب را ضایع مکن!«
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7 و هنگامی که چهارمین ُمهر را گشود، شنیدم که چهارمین 

موجود زنده گفت: »پیش آی!« 8 همین که نظر کردم، اسبی 
پریده رنگ پیش رویم پدیدار شد و آن که بر آن اسب سوار 
بود مرگ نام داشت و جهاِن مردگان از پی او می آمد. و به آنها 
بر یک ربع زمین قدرت داده شد تا بکشند با شمشیر و قحطی 

و بیماری مهلک و وحوش روی زمین.
9 و هنگامی که ُمهر پنجم را گشود، زیر مذبح، نفوس کسانی را 

دیدم که در راه کالم خدا و شهادتی که داشتند، کشته شده بودند. 
1۰ اینان بانگ بلند برداشتند که: »ای سرور مقتدر، ای قّدوس، ای 

برحق، تا به کی از داوری زمینیان و گرفتن انتقام خون ما از آنان 
بازمی ایستی؟« 11 آنگاه به هر یک از آن نفوس، ردایی سفید داده 
شد و به آنان گفته شد که پاسی دیگر بیارامند تا شمار همردیفان 

و برادرانشان که می باید چون آنان کشته شوند، کامل گردد.
1۲ و هنگامی که ششــمین ُمهر را گشود، من ناظر بودم که 

ناگاه زمین لرزه ای عظیم روی داد و خورشید سیاه شد، چون 
پالسینْ جامه ای پشمین؛ و ماه، یکپارچه به رنِگ خون گشت. 
1۳ و ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختند، آن گونه که انجیرهای 

دیرَرس به تکان تندبادی از درخت فرو می ریزند. 1۴ و آسمان 
جمع شد، چون طوماری که در خود پیچیده شود، و هر کوه 

و جزیره ای از جای خود برگرفته شد.
15 آنگاه پادشاهان زمین و بزرگان، و سپهساالران و دولتمندان 

و قدرتمنــدان، و هر غالم و هر آزادمــردی در غارها و در 
میان صخره های کوهها پنهان شدند. 16 آنان خطاب به کوهها 
و صخره هــا می گفتند: »بر ما فرود آییــد و ما را از روی آن 
تخت نشین و از خشم بره فرو پوشانید. 17 زیرا که روز بزرگ 

خشم آنان فرا رسیده و که را توان ایستادگی است؟«

ُمهر شدن بندگان خدا

 7 

 پس از آن، دیــدم چهار فرشــته در چهارگوشــۀ زمین 
ایستاده اند و چهار باِد زمین را بازمی دارند تا بر خشکی 
و دریا و هیچ درختی نوزند. ۲ آنگاه فرشــته ای دیگر دیدم که 
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از محل طلوِع آفتاب ســر می زد و ُمهر خدای زنده با او بود. 
و به بانگ بلند به آن چهار فرشــته که قدرت آسیب رساندن 
به خشکی و دریا به آنها داده شــده بود، ندا داد که: ۳ »پیش از 
آنکه بر پیشانی بندگان خدایمان ُمهر زنیم، به خشکی و دریا و 
درختان آسیب نرسانید.« ۴ آنگاه شنیدم که شمار ُمهرشدگان صد 

و چهل و چهار هزار تن از کل قبایل بنی اسرائیل بود.
5 از قبیلۀ یهودا دوازده هزار تن ُمهر شدند،

از قبیلۀ ِرئوبین، دوازده هزار تن،
از قبیلۀ جاد، دوازده هزار تن،

6 از قبیلۀ َاشیر، دوازده هزار تن،

از قبیلۀ َنفتالی، دوازده هزار تن،
از قبیلۀ َمنَسی، دوازده هزار تن،

7 از قبیلۀ َشمعون، دوازده هزار تن،

از قبیلۀ الوی، دوازده هزار تن،
از قبیلۀ یِساکار، دوازده هزار تن،

8 از قبیلۀ ِزبولون، دوازده هزار تن،

از قبیلۀ یوسف، دوازده هزار تن،
و از قبیلۀ بِنیامین دوازده هزار تن.

گروه بی شمار نجات یافتگان
9 پس از آن نظر کردم و اینک جماعتی عظیم از هر ملت و 

طایفه و قوم و زبان پیش روی خود دیدم که هیچ کس آنان را 
نمی توانست شماره کند و همه پیش تخت و در پیشگاه بره 
ایستاده بودند. همگان ردای سفید بر تن داشتند و شاخۀ نخل 

به دست. 1۰ آنان به بانگ بلند ندا در دادند که:
»نجات از آن خدای ماست،

که بر تخت نشسته؛
و از آِن بره است.«

11 و همۀ فرشتگان، گرداگرد تخت و گرداگرد پیران و چهار 

موجود زنده ایستادند؛ و همه در پیشگاه تخت روی بر زمین 
نهادند و خدا را پرستش کرده، 1۲ گفتند:
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»آمین!
ستایش و جالل

و حکمت و سپاس و اکرام
و قدرت و توانایی

خدای ما را باد، تا ابد.
آمین!«

1۳ آنگاه یکی از آن پیران از من پرسید: »اینان که ردای سفید 

به تن دارند کیانند و از کجا آمده اند؟« 1۴ جواب دادم: »این را تو 
می دانی، سرورم.« و او گفت: »اینان همان کسانند که از عذاب 
عظیم برگذشته اند و رداهای خود را در خون بره شسته اند و 

سفید کرده اند. 15 هم از این روست که:
»اینان در پیشگاه تخت خدایند

و شبانه روز او را در معبدش خدمت می کنند؛
و آن تخت نشین، خیمۀ خود را بر آنان می گستراند.

و دیگر هرگز گرسنه نخواهند شد،  16  
و هرگز تشنه نخواهند گردید،

و دیگر تابش خورشید به رویشان نخواهد بارید،
و نه تابش هیچ گرمای سوزان دیگر.

زیرا که بره از مرکز تخْت شبان آنان خواهد بود،  17  
و آنان را به چشمه های آب حیات رهنمون خواهد شد.
و خدا هر قطره اشکی را از چشم آنان خواهد سترد.«

ُمهر هفتم و بخورسوز طال

 8 

 هنگامی که بره هفتمین ُمهر را گشــود، حدود نیم ســاعت 
سکوت بر آسمان حکمفرما شد. ۲ و آن هفت فرشته را دیدم 

که در پیشگاه خدا می ایستند، و به آنان هفت شیپور داده شد.
۳ و فرشته ای دیگر آمد که بخورسوزی از طال با خود داشت، 

و پیش مذبح ایستاد. به او بخور بســیار داده شد تا آن را با 
دعاهای همۀ مقدسین بر مذبح طالیِی پیش تخت تقدیم کند. 
۴ دود بخور با دعاهای مقدســین از دستهای آن فرشته تا به 

پیشگاه خدا باال رفت. 5 آنگاه فرشته بخورسوز را برگرفت و 
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 8:   11 گیاهی است بسیار تلخ.
 9:   1 “چاه بی انتها” یا “ُمغاک”، جایی که ارواح پلید هستند؛ همچنین در 

بقیۀ کتاب.

از آتش مذبح بیاکند و بر زمین افکند. آنگاه غّرِش رعد بود و 
بانگ و غوغا، و آذرخش که برمی خاست و زمین که می لرزید.

شیپورها
6 آنگاه آن هفت فرشته که آن هفت شیپور را داشتند، آهنِگ 

نواختن آنها کردند.
7 فرشتۀ اّول شیپورش را به صدا درآورد، و تگرگ و آتِش 

آمیخته با خون بود که ناگهان بر زمین بارید و یک سّوم زمین 
سوخت و یک سّوم درختان سوختند و همۀ سبزه ها سوختند.

8 فرشــتۀ دّوم شیپورش را به صدا درآورد، و چیزی بسان 

کوهی بزرگ که مشتعل به آتش بود، به دریا افکنده شد و یک 
سّوم دریا بدل به خون گشت. 9 و یک سّوم از موجودات زندۀ 

دریا ُمردند و یک سّوم از کشتیها نابود شدند.
1۰ فرشتۀ سّوم شیپورش را به صدا درآورد، و ستاره ای بزرگ 

چون مشعلی سوزان از آسمان به روی یک سّوم از رودخانه ها و 
چشمه ساران فرو افتاد. 11 نام آن ستاره ‘اَْفَسنْتین’ * بود، و یک سّوم 
از آبها تلخ شد. و مردمان بسیار از آبها که تلخ شده بود، ُمردند.

1۲ فرشتۀ چهارم شیپورش را به صدا درآورد، و یک سّوم 

خورشید ضربت خورد، و یک سّوم ماه و یک سّوم ستارگان 
نیز، چندان که یک سّوم از آنها تاریک شد. و یک سّوم روز 

بی نور ماند و یک سّوم شب نیز.
1۳ و همچنان که به نظاره ایستاده بودم، شنیدم الشخوری در 

دل آسمان به بانگ بلند فریاد زد: »وای، وای، وای بر ساکنان 
زمین، که چیزی نمانده صدای شیپورهای آن سه فرشتۀ دیگر 

برخیزد.«

 9 

 فرشتۀ پنجم شیپورش را به صدا درآورد، و من ستاره ای 
 *

دیدم افتاده از آسمان به زمین. به این ستاره، کلید هاویه 

  644 مکاشفه 8 :6 – 9 :1 



 

 9:   11 “َاَبدون” و “آپولیون” به معنی “نابودکننده” هستند.

داده شد. ۲ چون او در از هاویه برگشود، دودی از آن برخاست 
چون دود کوره ای عظیم، چندان که خورشید و آسمان از دود 
چاه تیره و تاریک شدند. ۳ و از دِل دود، ملخها به روی زمین 
آمدند و به آنها قدرتی چون قدرت عقربهای زمین داده شد، 
۴ و به آنها گفته شد که به سبزه های زمین آسیب نرسانند، و نه 

به هیچ گیاه یا درختی، بلکه تنها به آن کسان آسیب برسانند که 
ُمهر خدا بر پیشانی ندارند. 5 و به آنها اجازه داده شد که آن کسان 
را پنج ماه شکنجه دهند، بی آنکه آنان را بکشند. و شکنجه ای 
که آن کسان کشیدند به شکنجۀ نیش عقرب می مانست، آنگاه 
که انسان را بگزد. 6 در آن روزها مردم جویای مرگ خواهند 
بود، اّما آن را نخواهند یافت؛ آرزوی مرگ خواهند کرد، اّما 

مرگ از آنها خواهد گریخت.
7 و آن ملخها به اسبهایی می مانستند آمادۀ کارزار. بر سرشان 

چیزی بود که به تاج طال می مانست و چهره هاشان به چهرۀ 
انسان شباهت داشت. 8 موهایی چون موی زنان داشتند و 
دندانهایی چون دندان شیران. 9 سینه پوشی داشتند چون جوشن 
آهنین، و صدای بالهاشــان چون غّرش اسبان و ارابه های 
بســیار بود که به جنگ بشتابند. 1۰ ُدمها و نیشهایی داشتند 
چون ُدم و نیش عقرب، و در ُدمهاشــان قدرت آن بود که 
پنج ماه به مردم آزار برسانند. 11 پادشاهشان فرشتۀ هاویه بود 
*

که به زبان عبرانیان ‘َاَبدون’ نام دارد، و به یونانی ‘آپولیون’. 
1۲ ‘واِی’ اّول از سر گذشت. دو ‘واِی’ دیگر هنوز باقی است.

1۳ فرشتۀ ششم شیپورش را به صدا درآورد، و من آوازی 

شنیدم که از چهار شاخ مذبِح طالیی که در پیشگاه خداست 
برمی آمد؛ 1۴ و شــنیدم که به آن فرشــتۀ ششــم که شیپور 
داشت، گفت: »آن چهار فرشــته را که در کنار رود بزرگ 
ُفرات در بندند، آزاد کن.« 15 پس آن چهار فرشــته که برای 
همین ساعت و همین روز و همین ماه و همین سال آماده 
نگاه داشــته شده بودند، آزاد شــدند تا یک سّوم آدمیان را 
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 9:  16 در متن یونانی:   “بیست هزار بار ده هزار”.

 *
 بکشند. 16 و شنیدم که شــمار سواره نظام دویست میلیون 

بود.
17 اسبان و سوارانی که در رؤیای خود دیدم، این چنین بودند: 

جوشنهایی به تن داشتند به سرخی آتش و آبی کبود و زردِی 
گوگرد. سِر اسبان به سِر شیر می مانست و از دهانشان آتش و 
دود و گوگرد بیرون می زد. 18 یک سّوِم آدمیان از این سه بالی 
آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می زد، کشته شدند. 
19 قدرت اسبان در دهانشان بود و در ُدمشان. زیرا ُدمشان شبیه 

مار بود با سری که با آن صدمه می زدند.
۲۰ از آدمیان، آنان که از این بالها هالک نشــدند، باز هم 

از کارهای دســت خود توبه نکردند. باز هم نه از پرستش 
دیوها دست شستند و نه از پرستش بتهای زّرین و سیمین و 
برنجین و سنگی و چوبین که نه می بینند و نه می شنوند و نه 
می جنبند. ۲1 نه نیز از آدمُکشــیها و جادوگریها و بی عفتیها و 

دزدیهای خود توبه کردند.

فرشته و طومار کوچک

 آنگاه دیدم فرشتۀ نیرومند دیگری از آسمان فرود می آمد 10 
که ردایی از ابر در بر داشت و رنگین کمانی بر فراز 
سر. چهره اش مانند خورشید بود و پاهایش چون ستونهای 
آتش. ۲ طوماری کوچک و گشوده در دست داشت. پای راست 
در دریا نهاد و پای چپ بر خشکی. ۳ و فریادی چندان بلند 
برآورد که به غّرش شیر می مانســت و با فریاد او آن هفت 
رعد به صدا در آمدند و سخن گفتند. ۴ و هنگامی که آن هفت 
رعد سخن گفتند، آهنِگ نوشتن کردم؛ اّما شنیدم صدایی از 
 آســمان گفت: »آنچه را آن هفت رعد گفته اند، َمْمهور کن و 

منویس.«
5 آنگاه آن فرشــته که دیدم بر دریا و خشکی ایستاده بود، 

دست راست به آسمان بلند کرد 6 و به او که تا ابد زنده است 
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و آسمان و هر چه را در آن است آفریده و زمین و هر چه را 
در آن است و دریا و هر چه را در آن است، سوگند خورد و 
گفت: »دیگر بیش از این تأخیری در کار نخواهد بود. 7 بلکه 
در آن ایام که هفتمین فرشته آهنِگ نواختن شیپورش کند، راز 
خدا تحقق خواهد یافت، آن گونه که بشــارتش را به خادمان 

خود، انبیا، داده است.«
8 آنگاه آن صدا که از آســمان شنیده بودم بار دیگر به من 

گفت: »برو و آن طوماِر گشوده در دست آن فرشته را که بر 
دریا و خشکی ایستاده است، بگیر.« 9 پس به سوی آن فرشته 
رفتم و از او خواستم آن طومار کوچک را به من بدهد. فرشته 
با من گفت: »این را بگیر و بخــور! درونت را تلخ خواهد 
کرد، اّما در دهانت چون عســْل شیرین خواهد بود.« 1۰ پس 
آن طومار کوچک را از دست فرشــته گرفتم و خوردم. در 
دهانم چون عسْل شیرین بود، اّما به شکم که فرو بردم، درونم 
تلخ شد. 11 آنگاه مرا گفتند: »تو باز باید دربارۀ ملتهای بسیار 
 و قومهای بسیار و زبانهای بســیار و پادشاهان بسیار نبّوت 

کنی.«

دو شاهد خدا

 11 

 آنگاه ســاقه ای از نی به من داده شــد که به چوب 
اندازه گیری می مانســت و به من گفته شد: »برخیز 
و معبد خدا و مذبح را اندازه بگیر و شمار پرستندگان آنجا 
را تعیین کن، ۲ ولی تو را با صحن بیرونی کاری نباشد و آن 
را اندازه مگیر، زیرا که آن به کافران واگذار شده است. اینان 
شــهر مقّدس را چهل و دو ماه لگدمال خواهند کرد. ۳ و من 
دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت که پالس در َبر، هزار 
و دویست و شــصت روز نبّوت کنند.« ۴ این دو، همان دو 
درخت زیتونند و همان دو چراغدان که در حضور خداونِد 
زمین می ایســتند. 5 اگر کسی بخواهد آسیبی به آنها برساند، 
آتش از دهانشان زبانه می کشد و دشمنانشان را فرو می بلعد. 
این است طریق مردن هر کس که قصد آزار آنان کند. 6 آنان 
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 11:   11 یا:   “َنَفس حیات”.

قادرند آســمان را در ببندند تا در ایام نبّوتشان باران نبارد و 
قادرند آبها را به خون بدل کننــد و زمین را هر چند بار که 

بخواهند به هر بال مبتال سازند.
7 باری، همین که آنان شــهادت خود را یکسره به انجام 

رسانند، آن وحش که از هاویه بیرون می آید، با آنان خواهد 
جنگیــد و بر آنان غالب شــده، آنان را خواهد کشــت. 8 و 
اجسادشــان در میدان آن شــهر بزرگ که به کنایه ُسدوم و 
مصر خوانده می شــود بر زمین خواهد ماند؛ همان شهر که 
خداوندشان نیز در آنجا بر صلیب شــد. 9 تا سه روز و نیم، 
مردمان از هر ملت و هر طایفه و هر زبان و هر قوم به تماشای 
اجساد آنان خواهند ایســتاد و از خاکسپاریشان خودداری 
خواهند کرد. 1۰ ســاکنان زمین در مرگ آنان شادیها خواهند 
نمود و برای یکدیگر هدیه ها خواهند فرستاد؛ زیرا که آن دو 

نبی ساکنان زمین را معذب ساخته بودند.
* از جانب خدا به آنان 

11 اّما پس از سه روز و نیم، َدِم حیات 

داخل شد و به پا ایســتادند. وحشتی عظیم بر کسانی که به 
تماشای آنان ایستاده بودند، مستولی شد. 1۲ آنگاه شنیدند که 
صدایی بلند از آســمان به آنها گفت: »به اینجا باال بیایید!« و 
آنان پیش چشم دشمنانشان در دِل ابری به آسمان باال رفتند. 
1۳ درســت در همان ساعت، زمین لرزه ای بزرگ درگرفت و 

یک دهم شهر فرو ریخت و هفت هزار تن در آن زمین لرزه 
کشته شدند و بازماندگان را وحشــت فرا گرفت و خدای 

آسمانها را جالل دادند.
1۴ ‘واِی’ دّوم از ســر گذشــت. اینک ‘واِی’ سّوم به زودی 

خواهد رسید.

شیپور هفتم
15 آنگاه فرشتۀ هفتم شیپورش را به صدا در آورد؛ و ناگهان 

صداهایی بلند در آسمان پیچید که می گفت:
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»حکومت جهان، از آِن خداوند ما و مسیح او شده 
است.

و او تا ابد حکم خواهد راند.«
16 و آن بیســت و چهار پیر که در پیشــگاه خدا بر تخت 

می نشینند، روی بر خاک نهادند و خدا را نیایش کرده، 17 گفتند:
»تو را سپاس می گوییم ای خداونْد خدای قادر مطلق،

ای آن که هستی و بودی.
زیرا که قدرت عظیم خود را به دست گرفته ای و 

سلطنت آغاز کرده ای.
قومها خشمگین بودند،  18  

و اینک زمان خشم تو فرا رسیده است،
زمان آن رسیده که مردگان داوری شوند،

و خادمان تو، انبیا، پاداش بگیرند،
هم مقدسین و هم آنان که حرمت نام تو را نگاه 

می دارند،
از ُخرد و بزرگ،

و کسانی که زمین را به نابودی کشانده اند نابود گردند.«
19 آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد؛ و صندوق عهد 

او در درون معبد مشهود افتاد؛ و ناگهان برِق آذرخش بود که 
برمی خاست و بانگ و غوغا بود و غّرِش رعد بود که به گوش 
می رسید و زمین لرزه بود و تگرِگ بی امان بود که پدید می آمد.

زن و اژدها

 12 

 آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد: 
زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و 
تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت. ۲ زن آبستن بود و فریادش 
از درِد زا و عذاب زاییدن بلند بود. ۳ آنگاه نشانی دیگر در آسمان 
پدیدار شد: اژدهایی سرخ فام و عظیم که هفت سر داشت و ده 
شاخ، و هفت تاج بر سرهایش بود. ۴ ُدمش یک سّوم ستارگان 
آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو ریخت. اژدها پیش روی 
آن زن که در آستانۀ زایمان بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را 
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تا به دنیا آمد، ببلعد. 5 آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند ذکوری 
که با عصای آهنین بر همۀ قومها فرمان خواهد راند. و فرزند 
او ربوده شد و نزد خدا و پیش تخت او فرستاده شد. 6 و زن به 
بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا در 
آنجا از او به مدت هزار و دویست و شصت روز نگهداری کنند.

7 و ناگهان جنگی در آسمان درگرفت. میکائیل و فرشتگانش 

با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار 
ایســتادند، 8 اّما شکست خوردند و پایگاه خود را در آسمان 
از دست دادند. 9 اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان مار 
کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جملۀ جهان را به گمراهی 

می کشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند.
1۰ آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت:

»اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما،
و اقتدار مسیح او فرا رسیده است.

زیرا که آن مّدعِی برادران ما
که شبانه روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام 

می زند،
به زیر افکنده شده است.

آنان با خون بره و با کالم شهادت خود بر او پیروز   11  
شده اند.

زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ.
پس شادی کنید ای آسمانها و ای ساکنان آنها!  1۲  

اّما وای بر تو ای زمین، و وای بر تو ای دریا،
که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است،

زیرا که می داند فرصت چندانی ندارد.«
1۳ و چون اژدها دید که به زمین فرو افکنده شــده است، به 

تعقیب آن زن پرداخت که فرزند ذکور زاده بود. 1۴ اّما دو باِل آن 
عقاب بزرگ به آن زن داده شد تا به جایگاهی در بیابان پرواز 
کند که برای او مهیا شده بود و در آنجا، دور از دسترس آن مار، 
زمانی و زمانها و نیم زمانی از او نگهداری شود. 15 آنگاه مار از 
دهان خود آبی بسان رود جاری ساخت تا در پی آن زن روان 
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 13:  8 یا:  »همۀ آن کسان که نامشان از بدو آفرینش جهان در آن دفتر حیات 
نیامده که از آِن آن بره است که ذبح شد«.

شود و سیالْب او را با خود ببرد. 16 اّما زمین به یاری زن آمد و 
دهان گشود و سیالب را که اژدها از دهان خود جاری ساخته 
بود، فرو خورد. 17 آنگاه اژدها به زن خشــم برد و عزم آن کرد 
تا با دیگر فرزندان او بجنگد؛ یعنی بــا آنان که احکام خدا را 
اطاعت می کنند و شهادت عیسی را نگاه می دارند. و 

اژدها بر شنهای کنار دریا ایستاد.

وحش دریا
آنگاه دیدم وحشــی از دریا بیرون می آید. ده شاخ داشت و 
هفت سر، با ده تاج بر شاخهایش؛ و بر هر سرش نامی کفرآمیز 
نوشته شده بود. ۲ آن وحش که من دیدم به پلنگ می مانست، 
اّما پاهای خرس داشت و دهان شیر. و اژدها قدرت خود را و 
تخت خود را به وحش داد و اقتداری عظیم به او بخشید. ۳ از 
سرهای آن وحش، یکی گویی زخمی مهلک برداشته بود، اّما 
آن زخم مهلک بهبود یافته بود. تمام جهان در حیرت فرو شد 
و به پیروی از آن وحش گردن نهاد. ۴ مردم اژدها را پرســتش 
می کردند زیرا که به آن وحش اقتدار بخشیده بود. نیز آن وحش 
را پرستش می کردند و می پرسیدند: »کیست آن که همتای این 

وحش باشد؟ کیست آن که بتواند با او بجنگد؟«
5 به وحش دهانی داده شــد تا سخنان نخوت بار و کفرآمیز 

بگوید، و اجازه یافت تا اقتدار خود را چهل و دو ماه به کار َبَرد. 
6 پس دهان خود را به کفرگویی بر خدا گشود و به نام او و به 

مسکن او، یعنی آنان که در آسمان می زیند، اهانت کرد. 7 به او 
اجازه داده شد با مقدسین بجنگد و بر آنها پیروز شود؛ و به او 
اقتدار بر هر طایفه و ملت و زبان و قوم داده شد. 8 همۀ ساکنان 
زمین آن وحش را خواهند پرستید - همۀ آن کسان که نامشان 
در آن دفتر حیات نیامده که از آِن آن بره است که از بدو آفرینش 

*
جهان ذبح شده بود. 
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 13:  12 یا:  “و به نمایندگی از او”.
 13 :14 یا:  “به نیابت از”.

9 آن که گوش دارد بشنود:

اگر کسی می باید به اسارت برود،  1۰  
به اسارت خواهد رفت.

اگر کسی می باید به شمشیر کشته شود،
به شمشیر کشته خواهد شد.

این پایدارِی مقدسین را می طلبد و ایمان آنان را.

وحش زمین
11 آنگاه دیدم وحشی دیگر از زمین بیرون می آید. همچون 

1۲ با  بره دو شاخ داشــت ولی مانند اژدها ســخن می گفت. 
* عمل می کرد، و زمین و 

تمام اقتداِر وحش اّول و به نــام او 
ســاکنانش را به نیایِش وحش اّول که زخــم مهلکش بهبود 
یافته بود، برمی گماشت. 1۳ آیات عظیم از او به ظهور می رسید 
و حتی موجب می شــد پیش چشــم مردم آتش از آسمان بر 
 *

زمین فرو باَرد. 1۴ به ســبب آیاتی که اجازه داشت به حضور 
آن وحش به ظهور آورد، ســاکنان زمین را بفریفت و به آنها 
دستور داد تمثالی از آن وحش بســازند که به شمشیْر زخم 
خورده، اّما همچنان زنده بود. 15 به او قدرت داده شد که جان 
در تمثال آن وحش بدمد تا آن تمثال بتواند ســخن بگوید و 
اسباب کشــتن همۀ آن کســان را فراهم آورد که از پرستش 
تمثال ســر باز می زدند. 16 همچنین، همۀ کسان را، از ُخرد و 
بزرگ، دارا و نادار، و غالم و آزاد واداشت تا بر دست راست 
خود یا بر پیشانی خویش عالمت گذارند. 17 تا هیچ کس نتواند 
بدون آن عالمت بخرد یا بفروشــد، و آن عالمــْت یا ناِم آن 
وحش بود، یا شمارۀ نام او. 18 و این حکمت می طلبد. هر که 
بصیرت دارد، بگذار تا عدد آن وحش را محاســبه کند، چرا 
 که آن، عدد انسان است. و عدد او ششصد و شصت و شش 

است.
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 14:  8 یا “غضب آور”؛ بدین معنا که غضب خدا را برمی انگیزد.

بره و یکصد و چهل و چهار هزار تن

 14 

 آنگاه همین که نظر کــردم، آن بره را دیدم بر کوه 
َصهیون ایستاده با یکصد و چهل و چهار هزار تن که 
نام او را و نام پدر او را بر پیشانی نوشته داشتند. ۲ و صدایی از 
آسمان شنیدم پرخروش چون آبهای پر شتاب؛ و غّران چون 
رعد؛ آن صدا که شــنیدم به صدای چنگ نوازان می مانست 
آنگاه که چنگ بنوازند. ۳ و سرودی تازه سر دادند در پیشگاه 
آن تخت و در حضور آن چهار موجود زنده و آن پیران. و آن 
سرود را هیچ کس نتوانست بیاموزد، مگر آن یکصد و چهل 
و چهار هزار تن که از میان زمینیان خریده شده بودند. ۴ اینان 
همان کسانند که خود را آلودۀ زنان نساختند، زیرا که باکره اند. 
اینان راه بره را دنبال می کنند هر کجا که برود. اینان از میان 
آدمیان خریده شــدند و به عنوان نوبر بر خدا و بره عرضه 
 شدند. 5 هیچ دروغی در دهانشان یافت نشد. اینان َبری از هر 

عیبند.

سه فرشته و پیام آنها
6 آنگاه فرشته ای دیگر دیدم که در دل آسمان پرواز می کرد 

و انجیل جاودان با خود داشــت تا ساکنان زمین را بشارت 
دهد، از هر قوم و طایفه و زبان و ملت که باشند. 7 هم او به 
آواز بلند گفت: »از خدا بترسید و او را جالل دهید، زیرا که 
ساعت داوری او فرا رسیده است. او را بپرستید که آسمانها 

و زمین و دریا و چشمه ساران را او آفرید.«
8 و فرشــتۀ دّومی از پی او آمد و گفت: »سقوط کرد! بابِل 

* زنای خود به 
بزرگ سقوط کرد! آن که از شراب عقل سوِز 

همۀ ملتها نوشانید.«
9 و فرشتۀ سّومی از پی آن دو آمد و به آواز بلند گفت: »اگر 

کسی آن وحش و آن تمثال او را بپرستد و نشان او را بر پیشانی 
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یا بر دست خود بپذیرد، 1۰ آن کس نیز از شراب خشم خدا که 
اینک ُپر مایه و خالص در جام غضب او ریخته شده، خواهد 
نوشید. آن کس نیز در حضور فرشتگان مقّدس و در حضور 
بره با گوگرِد مشتعل عذاب خواهد شد. 11 و دود عذاب آنان 
تا ابد به باال خواهد رفت. برای آنان که آن وحش و آن تمثال 
او را می پرســتند و برای آنان که نشاِن نام او را می پذیرند، نه 
در شب و نه در روز آســایش نخواهد بود.« 1۲ این پایداری 
 مقدسین را می طلبد که احکام خدا و ایمان به عیسی را حفظ 

می کنند.
1۳ آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که می گفت، »بنویس: خوشا 

به حال آنان که از این پس در خداوند می میرند.«
و روح گفت: »آری آنان از رنج خود خواهند َرست، زیرا 

که اعمالشان از پی آنها خواهد آمد!«

برداشِت محصول زمین
1۴ آنگاه همین که نظر کردم، ابری ســفید پیش رویم بود و 

بر آن ابر یکی نشسته بود که به پسر انسان می مانست و تاجی 
از طال بر سر داشت و داسی تیز در دســت. 15 آنگاه فرشته ای 
دیگر از معبد بیرون آمد و به بانگ بلند به آن که بر ابر نشسته 
بود گفت: »داس خــود برگیر و درو کن، زیــرا که زماِن درو 
فرا رسیده و محصوِل زمین آمادۀ برداشت اســت.« 16 پس آن 
که بر ابر نشسته بود داِس خویش بر زمین بگرداند و محصوِل 

زمین برداشت شد.
17 سپس فرشته ای دیگر از معبدی که در آسمان است بیرون 

آمد و او نیز داسی تیز در دست داشت. 18 و باز فرشته ای دیگر از 
مذبح بیرون آمد که بر آتش اختیار داشت و به بانگ بلند به آن 
که داس تیز داشت، گفت: »داس تیزت را برگیر و خوشه های 
انگور را از تاک زمین برچین، زیرا که انگورهای زمین رسیده 
است.« 19 پس آن فرشته داَسش را بر زمین بگرداند و انگورهای 
زمین را گرد  آورد و در َچرُخشِت بزرگ خشم خدا ریخت. 
۲۰ و انگورها در آن َچرُخشْت بیرون از شهر لگدکوب شد و از 
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 14:  20 در یونانی:  هزار و ششصد “ْستادیا” که تقریبًا معادل ۳۰۰ کیلومتر 
است.

آن َچرُخشت خون جاری شد و خون تا افسار اسبان باال آمد، 
*

در مسافتی به گسترۀ هزار و ششصد پرتاِب تیر. 

هفت فرشته با هفت بال

 15 

 یک نشانۀ عظیم و حیرت زای دیگر نیز در آسمان 
دیدم: و آن هفت فرشته بود با هفت بالی نهایی - 

نهایی از آن رو که با آنها خشم خدا کامل می شد.
۲ و چیزی دیدم که به دریایی از شیشه می مانست که با آتش 

درآمیخته شده باشد، و در کنار دریا کسانی را ایستاده دیدم که 
بر آن وحش و بر تمثال او و بر عدد نام او پیروز شده بودند. 
اینان چنگهایی به دست داشتند که خدا به آنان داده بود. ۳ و 
سرود خادم خدا، موسی، را می خواندند و سرود آن بره را که:

»عظیم و حیرت زاست کارهای تو،
ای خداونْد خدای قادر مطلق.

عدل و حق است راههای تو،
ای پادشاِه همۀ اعصار.

کیست که از تو نترسد، ای خداوند،  ۴  
و نام تو را جالل ندهد؟
زیرا تو، و تنها تو، قّدوسی.

همۀ قومها خواهند آمد و در پیشگاه تو
به پرستش خواهند ایستاد

زیرا که کارهای عادالنۀ تو اکنون آشکار شده است.«
5 پس از آن دیدم که معبد، یعنی خیمۀ شهادت، در آسمان 

گشوده شد. 6 و هفت فرشته که حامل هفت بال بودند از آن 
بیرون آمدند. و فرشتگان کتان پاکیزه و درخشان به تن و شالی 
زّرین به دور سینه داشــتند. 7 آنگاه یکی از آن چهار موجود 
زنده، هفت پیالۀ زّرین به آن هفت فرشته داد، آکنده از خشم 
خدایی که تا ابد زنده است. 8 و معبد به جالل و قدرت خدا 
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آکنده از دود شــد، و تا هفت بالی آن هفت فرشته به انجام 
نرسید هیچ کس نتوانست به معبد درآید.

هفت پیالۀ خشم خدا

 16 

 آنگاه صدایی بلند از معبد شنیدم که به آن هفت فرشته 
می گفت: »بروید و هفت پیالۀ خشم خدا را بر زمین 

فرو ریزید.«
۲ فرشتۀ اّول رفت و پیالۀ خود را بر خشکی فرو ریخت، و 

زخمهای زشت و دردناک بر پیکر مردمی که عالمت آن وحش 
را بر خود داشتند و تمثال او را می پرستیدند، پدیدار شد.

۳ فرشــتۀ دّوم پیالۀ خود را به دریا فرو ریخت، و دریا به 

خون بدل شد، خونی که به خون انساِن ُمرده می مانست، و 
همۀ جانداران دریا هالک شدند.

۴ فرشتۀ سّوم پیالۀ خود را بر رودخانه ها و چشمه های آب 

فرو ریخت، و رودخانه ها و چشــمه ها به خون بدل شدند. 
5 آنگاه شنیدم که فرشتۀ نگهبان آبها چنین گفت:

»تو عادلی در این حکمها که کردی،
تو که هستی و بوده ای، ای قّدوس؛

زیرا که آنان خون مقدسین و انبیای تو را ریختند،  6  
پس به آنان خون دادی تا بنوشند

که سزایشان همین است!«
7 و شنیدم از مذبح پاسخ آمد که:

»آری، ای خداونْد خدای قادر مطلق،
حق است و عدل، کیفری که تو می دهی.«

8 فرشــتۀ چهارم پیالۀ خود را بر خورشید فرو ریخت، و 

خورشــید فرمان یافت تا مردم را به آتش بسوزاند. 9 و مردم 
از شدت گرما ســوختند و نام خدا را که اختیار این بالها با 

اوست، ناسزا گفتند، اّما توبه نکردند و او را جالل ندادند.
1۰ فرشتۀ پنجم پیالۀ خود را بر تخِت آن وحش فرو ریخت 

و قلمرو او در تاریکی فرو رفت. آدمیان از فزونِی درد، زبان 
خود را گاز می گرفتند. 11 و به ســبب آالم و جراحات خود 
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 16:  21 در یونانی:  یک “تاالن”.

 به خدای آســمان ناســزا می گفتند، اّما از اعمال خود توبه 
نمی کردند.

1۲ فرشتۀ ششم پیالۀ خود را بر رود بزرِگ ُفرات فرو ریخت 

و آب آن خشکید تا راه برای شاهاِن شرق باز شود. 1۳ آنگاه 
دیدم سه روح خبیث در هیئت وزغ از دهان اژدها و از دهان 
آن وحش و از دهان نبی کّذاب بیرون آمدند. 1۴ اینان ارواح 
دیوهایند که آیات به ظهور می آورند و نزد شــاهان سرتاسر 
جهان می روند تا آنان را برای نبــرِد روِز عظیِم خدای قادر 

مطلق گرد هم آورند.
15 »به هوش باشید، که چون دزد می آیم! خوشا به حال آن 

که بیدار می ماند و جامه اش را نگاه می دارد، مبادا عریان روانه 
شود و رسوای عالم گردد.«

16 آنگاه آن ســه روح پلید شاهان زمین را در جایی که به 

زبان عبرانیان ‘حارَمِگّدون’ خوانده می شود، گرد هم آوردند.
17 فرشتۀ هفتم پیالۀ خود را در هوا پاشید و از آن تخت که 

در معبد بود، بانگی بلند برآمد که: »کار تمام است!« 18 آنگاه 
برق آذرخــش و غریِو غّرش رعد بود که برمی خاســت، و 
زمین لرزه ای عظیم واقع شد، چندان عظیم که نظیرش تا انسان 
بر زمین می زیسته، روی نداده بود. 19 شهر بزرگ سه پاره شد 
و شهرهای قومها فرو پاشــیدند. و خدا بابِل بزرگ را به یاد 
آورد و جام سرشــار از شراِب خشِم خروشاِن خود را به او 
نوشاند. ۲۰ جزیره ها گریختند و کوهها محو و نابود شدند. ۲1 و 
از آسمان تگرگی سخت سنگین بر آدمیان فرو بارید که هر 
* وزن داشت؛ و آدمیان خدای را از 

دانه، انگاری پنجاه کیلو 
بابت این بال ناسزا گفتند، زیرا که بالیی سخت سنگین بود.

فاحشۀ بزرگ

 17 

 آنگاه از آن هفت فرشته که آن هفت پیاله را در دست 
داشتند یکی پیش آمد و با من گفت: »بیا تا مجازات 
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 17 :3 مقصود در اینجا روح خداست.

آن فاحشۀ بزرِگ لمیده بر آبهای بسیار را نشانت دهم. ۲ با او 
بود که پادشاهان زمین زنا کردند و از شراِب هم آغوشی های 

او بود که ساکنان زمین مست شدند.«
* به بیابانی برد. در آنجا زنی دیدم 

۳ پس آن فرشته مرا در روح 

نشسته بر پشت وحشی سرخ فام که پیکرش یکسره با نامهای 
کفرآمیز پوشیده شده بود، و هفت سر و ده شاخ داشت. ۴ و زن 
جامۀ سرخ و ارغوانی بر تن داشــت و در برِق طال و جواهر 
و مروارید می درخشــید. جامی زّرین به دست داشت سرشار 
از همۀ زشتیها و آکنده از ناپاکِی هم آغوشی هایش. 5 و این نام 
مرموز بر پیشانی او نوشته شده بود: »بابِل بزرگ، مادر فواحش 
و زشتیهای زمین.« 6 و دیدم که زْن مست از خون مقدسین و 

خون شهدای عیسی است.
همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. 7 فرشته به من 
گفت: »شگفتی تو از چیست؟ راز آن زن و آن وحش را که 
هفت َسر و ده شاخ دارد و زن سوار بر اوست، برایت شرح 
خواهم داد. 8 آن وحش که دیدی، زمانی بود، اکنون نیست، 
و به زودی از هاویه بر خواهد آمد و به هالکت خواهد رسید. 
از ساکنان زمین آنان که نامشان از بدو آفرینش جهان در دفتر 
حیات ثبت نشده است، از دیدن آن وحش در شگفت خواهند 
شد، زیرا که زمانی بود، اکنون نیست، و با این همه، خواهد آمد.

9 »این همه را ذهن حکیمی می طلبد تا دریابد. آن هفت َسر، 

هفت کوهند که آن زن بر آنها قرار دارد. همانها هفت پادشاه 
نیز هستند. 1۰ از آنان پنج تن سقوط کرده اند، یکی باقی است 
و آن آخری هنوز نیامده است؛ اّما وقتی که به واقع بیاید، باید 
اندک زمانی بپاید. 11 آن وحش که زمانی بود و اکنون نیست، 
پادشاه هشــتم اســت. او به همان هفت تن تعلق دارد و به 

هالکت خود می رسد.
1۲ »آن ده شاخ که دیدی، َده پادشاهند که هنوز به پادشاهی 

نرسیده اند. اّما در مهلتی یک ساعته از قدرت شاهان برخوردار 
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 18 :3 یا “غضب آور”؛ بدین معنا که غضب خدا را برمی انگیزد.

خواهند شد، با آن وحش. 1۳ آنان همگی یک هدف دارند و زور 
و قدرت خود را به وحش خواهند سپرد. 1۴ همگی با آن بره 
به جنگ بر خواهند خاست، اّما بره بر آنان پیروز خواهد شد، 
زیرا او رِب ارباب و شاه شاهان است - و خوانده شدگاِن او 
با او خواهند بود، و برگزیدگاِن او با او خواهند بود، و پیرواِن 

وفادار او با او خواهند بود.«
15 آنگاه فرشته با من گفت: »آن آبها که دیدی، که فاحشه بر 

آنها قرار دارد، همانا ملتها و جماعتها و قومها و زبانها هستند. 
16 آن وحش و آن ده شاخ که دیدی، از فاحشه بیزار خواهند شد. 

او را نابود خواهند کرد و عریان رها خواهند نمود. گوشت او را 
خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزاند. 17 زیرا که خدا در 
دل آنها نهاده است که خواست او را برآورند و با رضای خاطْر 
عناِن قدرت و حکومت خود را به دست آن وحش بسپارند، 
تا آنگاه که کالم خدا به تمامی تحقق یابد. 18 و آن زن که دیدی 
همان شهر بزرگ است که بر پادشاهان زمین حکومت می کند.«

سقوط بابِل

 18 

 پس از آن، فرشته ای دیگر دیدم که از آسمان فرود 
می آمد. و او اقتداری عظیم داشت و زمین از جالل 
او نورانی شد. ۲ به صدایی سخت پرصالبت فریاد برآورد که:

»سقوط کرد! بابِل بزرگ سقوط کرد!
بابِل اینک به مسکن دیوان بدل شده است

و به قرارگاه هر روح ناپاکی،
و به جوالنگاه هر پرندۀ ناپاک و نفرت انگیزی.

* زنای او قومها همه 
زیرا که از شراب عقل سوِز   ۳  

نوشیدند.
و شاهان زمین با او زنا کردند،

و تاجران زمین از کثرت تجّمالت او
دولتمند شدند.«
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۴ آنگاه صدایی دیگر از آسمان شنیدم که گفت:

»ای قوم من، از این شهر بیرون آیید،
مبادا شریک گناهان او شوید،

مبادا سهمی از بالهای او به شما رسد،
زیرا که گناهان او اینک تا به فلک رسیده،  5  

و خدا جنایات او را به یاد آورده است.
همان را که او داده به او پس دهید؛  6  
مزد هرآنچه کرده، دوچندان بپردازید.

از جام خودش معجوِن مضاعف به او بنوشانید.
به او همان اندازه عذاب و اندوه دهید  7  
که او جالل و شکوه به خود می داد.

زیرا که در دل به خود می بالد که،
“من چنان می نشینم که ملکه ای می نشیند.
بیوه نیستم و هرگز به ماتم نخواهم نشست.”

از این روست که بالهایش یک روزه بر او نازل   8  
خواهد شد،

بالی مرگ و ماتم و قحطی.
و در آتش خواهد سوخت.

زیرا که قدیر است آن خداونْد خدایی که او را کیفر 
می دهد.«

9 و چون شاهان زمین که با او زنا کردند و شریک تجّمل 

او شدند، دود سوختن او را ببینند، بر او خواهند گریست و 
به سوگ او خواهند نشست. 1۰ از ترِس عذابی که او می کشد 

دورادور خواهند ایستاد و ناله سر خواهند داد که:
»دریغ، دریغ! ای شهر بزرگ،
ای بابِل، ای شهر پرقدرت!

چه شد که یک ساعته نابود شدی!«
11 و بازرگانان زمین بر او خواهند گریســت و به سوگ او 

خواهند نشست، زیرا که دیگر کسی کاالی آنان را نمی خرد، 
1۲ نه طال و نقره و جواهرات و مروارید آنان را؛ نه پارچه های 

نفیس و ابریشــم و ارغوان و سرخ آنان را؛ نه انواع چوبهای 
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معطر و ظرفهای عاج و ظرفهای چوبیِن گرانبها و مس و آهن 
و مرمِر آنان را؛ 1۳ نه دارچین و ادویه و بخوِر خوشبو و ُمر و 
کندر آنان را؛ نه شراب و روغن زیتون و آرد مرغوب و گندم 
آنان را؛ نه حیوانات اهلی و گوســفندان و اسبان و ارابه های 

آنان را؛ و نه بدنها و نفوس آدمیان را.
1۴ هم آنان خواهنــد گفت: »آن میوه کــه جانت تمنایش را 

داشت، از تو درگذشته. دولت و شــوکت تو همه بر باد رفته 
است، و هرگز باز  نخواهد گشت.« 15 و تاجراِن این چیزها که از 
او دولتمند می شدند، از ترس عذابی که او می کشد، دورادور 
خواهند ایستاد و زاری خواهند کرد و ماتم خواهند گرفت و 

16 خواهند گفت:

»دریغ، دریغ! ای شهر بزرگ،
پوشیده در پارچه های نفیس ارغوان و سرخ،

رخشنده در برق طال و جواهر و مروارید!
یک ساعته ثروت سرشار تو تباهی گرفته   17   

است.«
و هر ناخدای کشتی و هر آن کسان که با کشتی سفر می کنند، 
چه دریانوردان و چه کســانی که از راه دریا معاش می کنند، 
دورادور خواهند ایستاد. 18 و چون دود آتشی را می بینند که او 
را می سوزاند، فریاد سر می دهند که: »هرگز آیا شهری چون 
این شهِر بزرگ در جهان بوده است؟« 19 و خاک بر سر می کنند 

و گریان و ماتمزده فریاد برمی آورند که:
»دریغ، دریغ! ای شهر بزرگ،

شهری که همۀ کشتی داران، از دولت او ثروت 
اندوختند،

اینک یک ساعته ویران شده است!
ای آسمان بر او شادی کن!  ۲۰  

شادی کنید ای مقدسین و رسوالن و انبیا!
زیرا خدا داِد شما را از او ستانده است.«

۲1 آنگاه فرشته ای نیرومند، پاره سنگی همچنِد آسیاْب سنگی 

بزرگی برگرفت و به دریا افکند و گفت:
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 19:   1 “َهِللویاه” ترکیب دو لغت عبری است به معنی:   »ستایش بر خداوند«.

»این گونه سخت و بی امان فرو افکنده خواهد شد، 
بابِل، آن شهر بزرگ،

تا دیگر نشانی از او هرگز یافت نشود.
دیگر نه نوای چنگ نوازان و مطربان  ۲۲  

هرگز از تو به گوش خواهد رسید،
و نه نوای نی زنان و شیپورنوازان.

دیگر هیچ صنعتگری از هیچ صنفی
در تو هرگز یافت نخواهد شد.
و دیگر صدای هیچ آسیایی

در تو هرگز شنیده نخواهد شد؛
دیگر نور هیچ چراغی در تو هرگز نخواهد   ۲۳  

تابید؛
دیگر صدای هیچ عروس و هیچ دامادی در تو به 

گوش نخواهد رسید.
تاجران تو مردان بزرگ زمین بودند

و به افسون جادوی تو قومها همه گمراه شدند.
در او، خون انبیا و مقدسین باز یافته شد،  ۲۴  

 و خون همۀ کسان که بر پهنۀ زمین کشته 
شدند.«

شادی در آسمان

 19 

 پس از آن، صدایی شــنیدم که به خروش جماعتی 
عظیم در آسمان می مانست، که می گفتند:

*
»َهِللویاه! 

نجات و جالل و قدرت از آِن خدای ماست،
که داوریهایش حق است و عدل است.  ۲  

آن فاحشۀ بزرگ را جزا داده
که زمین را با زنایش به فساد کشید،

و از او انتقام خون بندگان خود را گرفته است.«
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۳ و بار دیگر گفتند:

»َهِللویاه!
تا ابد دود از او برمی خیزد.«

۴ و آن بیســت و چهار پیر و آن چهار موجود زنده به خاک 

افتادند و خدای را که بر تخت نشســته بود، پرستش کردند و 
بانگ برآوردند که:

»آمین. َهِللویاه!«
5 آنگاه صدایی از تخت برآمد که می گفت:

»سپاس گویید خدای ما را،
ای همۀ بندگان او،

ای شما که ترس از او دارید،
از ُخرد و از بزرگ!«

6 آنگاه صدایــی شــنیدم کــه به خــروش جماعتی عظیم 

می مانست، و به غّرش آبهای فراوان، و به بانگ بلند رعد، که 
می گفت:

»َهِللویاه!
زیرا که خداونْد خدای ما،

آن قادر مطلق، سلطنت آغاز کرده است.
به وجد آییم و شادی کنیم، و او را جالل دهیم،  7  

زیرا زمان عروسی آن َبره فرا رسیده،
و عروِس او خود را آماده ساخته است؛

جامۀ کتان نفیس و درخشان و پاکیزه به او بخشیده   8  
شد تا به تن کند.«

جامۀ کتاِن نفیس، اعمال پارسایانۀ مقدسین است.
9 آنگاه فرشته به من گفت: »بنویس: خوشا به حال آنان که به 

ضیافت عروسی آن َبره دعوت می شوند.« و افزود: »اینها کالم 
راســتین خدایند!« 1۰ در این لحظه بود که به پایش افتادم تا او 
را بپرســتم. اّما او به من گفت: »مبادا چنین کنی! چون من نیز 
همچون تو و برادران تو که شــهادت عیسی را نگاه می دارند، 
غالم اویم. خدا را بپرســت! زیرا شهادت عیسی، روح نبّوت 

است.«
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سواِر اسب سفید
11 آنگاه دیدم که آســمان گشوده است و پیش رویم، هان 

اسبی است سفید، با ســواری که امین و برحق می نامندش. 
او به عدل حکم می کند و می جنگد. 1۲ چشــمانش به آتِش 
مشــتعل می ماَند و بر سرش تاجهای بســیار است. و نامی 
دارد بر او نوشته که هیچ کس نمی داند، جز خودش. 1۳ ردایی 
دارد به خوْن آغشــته و نامی که بدان خوانده می شود ‘کالم 
خدا’ است. 1۴ سپاهیان آســمان از پی او می آمدند، سوار بر 
اسبان ســفید، و در جامه های کتاِن نفیس و سفید و پاکیزه. 
15 و شمشیری از دهانش بیرون می آید ُبّران، تا با آن بر قومها 

بتازد. »بر آنان با عصای آهنین حکم خواهد راند.« َچرُخشِت 
شراِب خشم و غضِب خدای قادر مطلق را لگدمال خواهد 
 کرد. 16 و بر ردا و ران او نامی نوشته شده است: ‘شاه شاهان و 

رِب ارباب.’
17 و فرشته ای دیدم که در آفتاب ایستاده بود و به بانگ بلند 

به کّل پرندگان که در دل آسمان بال می زدند، ندا داد و گفت: 
»بیایید؛ برای ضیافت بزرگ خدا گرِد هم آیید 18 تا از گوشــت 
شاهان و سرداران و توانمندان بخورید، و از گوشت اسبان و 
سوارانشان، و از گوشت هر انسانی، از غالم و آزاد، و ُخرد و 

بزرگ.«
19 آنگاه آن وحش را دیدم، و آن شــاهان زمین را دیدم، 

و ســپاهیان آنان را دیدم، که گرد آمده بودند تا با آن سوار 
و ســپاه او بجنگند. ۲۰ اّما آن وحش گرفتار شد و با او آن 
نبــی کّذاب که به ناِم او آیات به ظهور می آوْرد و با آیات 
خود کسانی را فریفته بود که عالمت آن وحش را پذیرفته 
بودند و تمثال او را می پرســتیدند. آنــان هر دو، زنده به 
دریاچۀ آتش و گوگرِد مشــتعل افکنده شــدند. ۲1 و باقی 
آنان به شمشیری که از دهان آن اسب سوار بیرون می آمد، 
 کشــته شدند و آن پرندگان همگی خود را از گوشت آنان 

بیاکندند.
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 20:   8 این نامها در بابهای ۳8 و ۳9 ِحزقیال در اشــاره به دشمنان خدا و 
قوم او به کار برده شده است.

هزاره

 آنگاه دیدم فرشته ای از آسمان فرود می آید، و کلید 20 
هاویه با اوست، و زنجیری بزرگ در دست دارد. ۲ او 
اژدها را، آن مار کهن را، که همانا ابلیس یا شیطان است، گرفت 
و در بند کشید تا هزار سال در اسارت بماند ۳ و او را به هاویه 
درانداخت و َدر َبر او قفل کرد و ُمهر بر آن نهاد تا قومها را دیگر 
نفریبد تا آن هزاره سر آید. و پس از آن چندگاهی آزاد گردد.

۴ و تختهایی دیدم که بر آنها کســانی نشسته بودند که حق 

داوری به آنان ســپرده شده بود. و نفوس کسانی را دیدم که 
سرهاشان در راه شهادت در حق عیسی مسیح و در حق کالم 
خدا از تن جدا شده بود. اینان نه به پرستش آن وحش و تمثال 
او تن داده بودند و نه عالمت او را بر پیشانی و بر دست خود 
پذیرفته بودند. اینان دوباره زنده شدند و با مسیح هزار سال 
سلطنت کردند. 5 این رستاخیز اّول است. و مردگاِن دیگر زنده 
نشدند تا آن هزاره ســر آید. 6 خجسته بمانند و مقّدس همۀ 
آنان که در رستاخیز اّول شرکت دارند. مرگ دّوم بر آنان هیچ 
قدرت ندارد بلکه در ِسلک کاهنان خدا و مسیح خواهند ماند 

و با او هزار سال سلطنت خواهند کرد.

شکست نهایی شیطان
7 آنگاه که آن هزاره سر آید، شیطان از زندان رها خواهد شد 

 *
و 8 در پی فریب قومها به چهارگوشۀ زمین - به جوج و ماجوج 

که به شماره چونان شنهای کنار دریا هستند - خواهد رفت تا 
آنان را برای نبرد گرد هم آورد. 9 اینان بر پهنۀ زمین پیش رفتند 
و اردوگاه مقدسین، یعنی شهر محبوب را محاصره کردند. اّما 
آتش از آسمان فرود آمد و آنان را فرو خورد. 1۰ و ابلیس، که 
آنان را فریب داده بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، 
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 21:   3 در یونانی:   “خیمه”.

جایی که آن وحش و نبی کّذاب افکنده شده بودند. اینان روز 
و شب تا ابد عذاب خواهند کشید.

داوری مردگان
11 آنگاه تخت بزرگ و ســفیدی دیدم، و کسی را که بر آن 

نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او می گریختند و جایی 
برای آنها نبود. 1۲ و مردگان را دیدم، چه ُخرد و چه بزرگ، که در 
برابر تخت ایستاده بودند. و دفترها گشوده شد. دفتری دیگر نیز 
گشوده شد که دفتر حیات است. مردگان بر حسب اعمالشان، 
مطابق با آنچه که در آن دفترها نوشته شده بود، داوری شدند. 
1۳ دریا مردگانی را که در خود داشت، پس داد؛ مرگ و جهاِن 

مردگان نیز مردگان خود را پس دادند، و هر کس بر حســب 
اعمالی که انجام داده بود، داوری شد. 1۴ و مرگ و جهاِن مردگان 
به دریاچۀ آتش افکنده شد. دریاچۀ آتش، مرگ دّوم است. 15 و 
هر که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتش 

افکنده شد.

آسمان و زمین جدید

 سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان 21 
اّول و زمین اّول سپری شــده بود و دیگر دریایی 
وجود نداشت. ۲ و شهر مقّدِس اورشلیِم جدید را دیدم که از 
آسمان از نزد خدا پایین می آمد، آماده شده همچون عروسی 
که برای شوهر خود آراسته شده باشد. ۳ و از تخت، صدای 

بلندی شنیدم که گفت:
* خدا با آدمیان است،

»اینک، مسکن 
و او با آنها ساکن خواهد شد؛

و ایشان قوم او خواهند بود،
و خود خدا با ایشان خواهد بود

و خدای ایشان خواهد بود.
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او هر اشکی را از چشمان آنها  ۴  
پاک خواهد کرد.

و دیگر مرگ نخواهد بود؛
و ماتم و شیون و درد

وجود نخواهد داشت،
زیرا چیزهای اّول سپری شد.«

5 سپس آن تخت نشین گفت: »اینک همه چیز را نو می سازم.« 

و گفت: »اینها را بنویس زیرا این سخنان درخور اعتماد است 
و راست اســت.« 6 باز به من گفت: »به انجام رسید! من ‘الف’ 
و ‘ی’ و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمۀ 
آب حیات به رایگان خواهــم داد. 7 هر که غالب آید، این همه 
را به میراث خواهد برد، و من خدای او خواهم بود و او پسر 
من خواهد بــود. 8 اّما نصیب بزدالن و بی ایمانان و مفســدان 
و آدمکشــان و بی عفتان و جادوگران و بت پرســتان و همۀ 
دروغگویان، دریاچۀ مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. این 

مرگ دّوم است.«

اورشلیم جدید
9 یکی از آن هفت فرشته که هفت پیالۀ ُپر از هفت بالی آخر 

را داشتند، آمد و به من گفت: »بیا! من عروس، یعنی همسر َبره 
را به تو نشان خواهم داد.« 1۰ آنگاه مرا در روح به فراز کوهی 
بزرگ و بلند برد و شهر مقّدس اورشلیم را به من نشان داد که 
از آسمان از نزد خدا فرود می آمد. 11 جالل خدا از آن می تابید 
و درخشندگیش مانند گوهری بسیار گرانبها، همچون یشم، و 
به شفافیت بلور بود. 1۲ دیواری بزرگ و بلند داشت که دارای 
دوازده دروازه بود و دوازده فرشته نزد دروازه هایش بودند. و 
بر هر یک از آن دروازه ها نام یکی از دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل 
نوشته شده بود. 1۳ سه دروازه در سمت مشرق، سه دروازه در 
سمت شمال، سه دروازه در ســمت جنوب و سه دروازه در 
سمت مغرب قرار داشت. 1۴ و دیوار شهر دارای دوازده پی بود 

که بر آنها نام دوازده رسوِل بره نوشته شده بود.
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 21:   16 در یونانی:   دوازده هزار “ْستادیا” که تقریبًا معادل ۲۲۰۰ کیلومتر 
است.

 21:   17 در یونانی:   “پِیکوس”. یک پِیکوس تقریبًا معادل ۴5 سانتی متر است.
 21:   19 یا:   “یاقوت آبی”.

 21:   20 یا:   “یاقوت آتشین”.
 21:   20 یا “یاقوت”.

15 و آن که با من سخن می گفت، میلۀ اندازه گیری زّرینی به 

دست داشت تا شهر و دروازه ها و دیوار آن را اندازه گیری کند. 
16 شهر به شکل مربع، و طول و عرض آن یکسان بود. او شهر 

را با آن میله اندازه گرفت. طول و عرض و ارتفاع شهر با هم 
* بود. 17 و ضخامت 

مســاوی و برابر با دوازده هزار پرتاِب تیر 
* اندازه گیری شد، یعنی به 

دیوار آن صد و چهل و چهار ِذراع 
مقیاس انسان که فرشــته به کار می ُبرد. 18 دیوار شهر از یشم 
ساخته شده بود، و شــهر از طالی ناب و مانند شیشه شفاف 
بود. 19 پی دیوار شهر با هر گونه گوهر گرانبها تزیین شده بود. 
* سّومین از عقیق سفید، 

پی اّول از یشم بود، دّومین از الجورد، 
چهارمین از زمّرد، ۲۰ پنجمین از عقیق سرخ، ششمین از عقیق 
آتشین، هفتمین از ِزَبرَجد، هشــتمین از یاقوت کبود، نهمین 
 *

از یاقوت زرد، دهمین از عقیق ســبز، یازدهمیــن از فیروزه 
* ۲1 دوازده دروازۀ شــهر، دوازده 

و دوازدهمین از لعل بنفش. 
مروارید بودند، یعنی هر یک از دروازه ها یک مروارید بود. و 

میدان شهر از طالی ناب و مانند شیشه شفاف بود.
۲۲ معبدی در شهر ندیدم، زیرا خداونْد خدای قادر مطلق و 

َبره، معبد آن هستند. ۲۳ و شــهر نیازی به خورشید و ماه ندارد 
که بر آن بتابند زیرا جالل خدا آن را روشن می کند و بره چراغ 
آن است. ۲۴ و قومها در نور آن سلوک خواهند کرد و پادشاهان 
زمین، جاه و جالل خود را به آنجا خواهند آورد. ۲5 دروازه های 
آن هرگز در روز بسته نخواهد شــد، زیرا در آنجا شب وجود 
نخواهد داشــت. ۲6 فّر و شــکوه قومها به آنجا آورده خواهد 
شــد. ۲7 اّما هیچ چیِز ناپاک و هیچ کس که مرتکب اعمال قبیح 
و فریبکاری شــود، به هیچ روی وارد آن نخواهد شــد، فقط 
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 22:  6 یا “غالمان”.

کسانی که نامشــان در دفتِر حیاِت بره نوشته شده است، بدان 
راه خواهند داشت.

نهر آب حیات و درخت حیات

 آنگاه نهر آب حیات را به من نشان داد که همچون بلوْر 22 
شــفاف بود و از تخت خدا و بره جاری می شد ۲ و از 
وسط میدان شهر می گذشت. در دو طرف نهر، درخت حیات 
بود که دوازده باْر میوه می داد، یعنی هر ماه یک بار. و برگهای آن 
برای شفای قومها بود. ۳ و دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت. 
تخت خدا و تخت بره در آن شهر خواهد بود و خادمانش او را 
خواهند پرستید. ۴ آنها روی او را خواهند دید و نام او بر پیشانی 
آنها خواهد بود. 5 و دیگر شــب وجود نخواهد داشت و آنها به 
نور چراغ یا خورشید نیازمند نخواهند بود، زیرا خداونْد خدا به 
آنها روشنایی خواهد بخشید. و آنها تا ابد سلطنت خواهند کرد.

خاتمه
6 فرشته به من گفت: »این سخنان درخور اعتماد است و 

راست است. خداوند، خدای ارواح انبیا، فرشتۀ خود را فرستاد 
* خود باز نماید.«

تا آنچه را که می باید زود واقع شود، به خادمان 
7 »اینک به زودی می آیم! خوشا به حال کسی که کالم نبّوت 

این کتاب را نگاه می دارد.«
8 من، یوحنا، همان کســی هســتم که این چیزها را دیدم و 

شنیدم. و پس از دیدن و شنیدن آنها، پیش پا های آن فرشته که 
آنها را به من نشان داده بود، افتادم تا َسجده کنم. 9 اّما او به من 
گفت: »مبادا چنین کنی! من نیز همچون تو و برادران تو، انبیا، 
و آنان که کالم این کتاب را نگاه می دارند، خادم اویم. خدا را 

بپرست.«
1۰ آنگاه به من گفت: »کالم نبّوت این کتاب را ُمهر نکن زیرا 

وقْت نزدیک است. 11 پس شخص بدکار، به بدی کردن ادامه 
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دهد و مفسد، همچنان به فساد بپردازد؛ نیکوکار، به نیکویی 
کردن ادامه دهد و مقّدس، همچنان مقّدس بماند.«

1۲ »اینک به زودی می آیم و پاداش من با من است تا به هر 

کس بر حسب اعمالش جزا دهم. 1۳ من ‘الف’ و ‘ی’، اّول و 
آخر، و ابتدا و انتها هستم.«

1۴ خوشــا به حال آنان که ردای خود را می شویند تا حِق 

دسترسی به درخت حیات را پیدا کنند و بتوانند به دروازه های 
شهر داخل شوند. 15 سگها و جادوگرها و بی عفتان و آدمکشان 
و بت پرستان و همۀ کسانی که دروغ را دوست می دارند و آن 

را به عمل می آورند، بیرون می مانند.
16 »من، عیسی، فرشتۀ خود را نزد شما فرستادم تا این چیزها 

را به کلیساها اعالم کند. من ریشــه و نسل داوود و ستارۀ 
درخشان صبح هستم.«

روح و عروس می گویند: »بیا!«  17  
هر آن که می شنود بگوید: »بیا!«

هر که تشنه است بیاید؛
و هر که طالب است، از آب حیات به رایگان بگیرد.

18 من به هر کس که کالم نبّوت این کتاب را می شنود هشدار 

می دهم که اگر کسی چیزی بدان بیفزاید، خدا بالهای نوشته 
شده در این کتاب را بر او خواهد افزود. 19 و اگر کسی از کالم 
نبّوت این کتاب چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و 
از شهر مقّدس، که در این کتاب دربارۀ آنها نوشته شده است، 

بی نصیب خواهد ساخت.
۲۰ آن که بر این امور شهادت می دهد، چنین می گوید: »آری، 

به زودی می آیم.«
آمین. بیا، ای خداونْد عیسی!

۲1 فیض خداونْد عیسی با همۀ شما باد. آمین. 
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	انجیل مَتّی
	2 �2|1|مَتّیچون عیسی در دوران هیرودیسِ پادشاه، در بِیتلِحِمِ یهودیه به دنیا آمد، هان چند مُغ از مشرقزمین به اورشلیم آمدند 22|2|مَتّی و پرسیدند: «کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستارۀ او را در مشرق *f0004 دیدهایم و برای پرستش او آمدهایم.» 32|3|
	 3 �3|1|مَتّیدر آن روزها یحیای تعمیددهنده ظهور کرد. او در بیابان یهودیه موعظه میکرد و 23|2|مَتّی میگفت: «توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است!» 33|3|مَتّی این همان است که اِشعیای نبی دربارهاش میگوید:
	4 �4|1|مَتّیآنگاه روح، عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسهاش کند. 24|2|مَتّی عیسی پس از آنکه چهل شبانهروز را در روزه سپری کرد گرسنه شد. 34|3|مَتّی آنگاه وسوسهگر نزدش آمد و گفت: «اگر پسر خدایی، *f0013 به این سنگها بگو نان شوند!» 44|4|مَتّی عیسی د
	 5 �5|1|مَتّیچون عیسی آن جماعتها را دید، به کوهی برآمد و بنشست. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند 25|2|مَتّی و او به تعلیم دادنشان آغاز کرد و گفت:
	 6 �6|1|مَتّی«آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به جا میاورید، به این قصد که شما را ببینند، وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است، پاداشی نخواهید داشت.
	 7 �7|1|مَتّی«داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. 27|2|مَتّی زیرا به همانگونه که بر دیگران داوری کنید، بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید، برای شما وزن خواهد شد. 37|3|مَتّی چرا پَرِ کاه را در چشم برادرت میبینی، امّا از چوبی که در چشم خ
	 8 �8|1|مَتّیچون عیسی از کوه پایین آمد، جماعتهای بزرگ از پی او روانه شدند. 28|2|مَتّی در این هنگام مردی جذامی *f0038 نزد او آمد و در برابرش زانو زد و گفت: «سرورم، اگر بخواهی میتوانی پاکم سازی.» 38|3|مَتّی عیسی دست خود را دراز کرده، او را لمس نمود و گفت: 
	 9 �9|1|مَتّیپس عیسی سوار قایق شد و به آن سوی دریا، به شهر خود رفت.
	10 �10|1|مَتّیآنگاه عیسی دوازده شاگردش را نزد خود فرا خواند و آنان را اقتدار بخشید تا ارواح پلید را بیرون کنند و هر درد و بیماری را شفا دهند. 210|2|مَتّی این است نامهای دوازده رسول: نخست، شَمعون معروف به پطرس و برادرش آندریاس؛ یعقوب پسر زِبِدی و برادرش یو
	 11 �11|1|مَتّیپس از آنکه عیسی از دادن این فرمانها به دوازده شاگرد خود فارغ شد، از آنجا عزیمت کرد تا در شهرهای ایشان *f0050 به تعلیم و موعظه بپردازد.
	 12 �12|1|مَتّیدر آن زمان، عیسی در روز شَبّات از میان مزارع گندم میگذشت. شاگردان او به علت گرسنگی شروع به چیدن خوشههای گندم و خوردن آنها کردند. 212|2|مَتّی فَریسیان چون این را دیدند به او گفتند: «نگاه کن، شاگردانت کاری انجام میدهند که در روز شَبّات جای
	 13 �13|1|مَتّیهمان روز، عیسی از خانه بیرون آمد و کنار دریا بنشست. 213|2|مَتّی امّا چنان جماعت بزرگی او را احاطه کردند که سوار قایقی شد و بنشست، در حالی که مردم در ساحل ایستاده بودند. 313|3|مَتّی سپس بسیار چیزها با مَثَلها برایشان بیان کرد. گفت: «روزی برز
	 14 �14|1|مَتّیدر آن زمان آوازۀ عیسی به گوش هیرودیسِ حاکم *f0064 رسید، 214|2|مَتّی و او به ملازمان خود گفت: «این یحیای تعمیددهنده است که از مردگان برخاسته و از همین روست که این قدرتها از او به ظهور میرسد.»
	 15 �15|1|مَتّیسپس گروهی از فَریسیان و علمای دین از اورشلیم نزد عیسی آمدند و گفتند: 215|2|مَتّی «چرا شاگردان تو سنّت مشایخ را زیر پا میگذارند؟ آنها دستهای خود را پیش از غذا خوردن نمیشویند!» *f0066 315|3|مَتّی او در پاسخ گفت: «و شما چرا برای حفظ سنّت خوی
	 16 �16|1|مَتّیآنگاه فَریسیان و صَدّوقیان نزد عیسی آمدند تا او را بیازمایند. بدین منظور از او خواستند تا آیتی آسمانی به آنان بنمایاند. 216|2|مَتّی در پاسخ فرمود: «هنگام غروب، میگویید “هوا خوب خواهد بود، زیرا آسمان سرخفام است،” 316|3|مَتّی و بامدادان می
	 17 �17|1|مَتّیشش روز بعد، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود بر فراز کوهی بلند، به خلوت برد. 217|2|مَتّی در آنجا، در حضور ایشان، سیمای او دگرگون شد: چهرهاش چون خورشید میدرخشید و جامهاش همچون نور، سفید شده بود. 317|3|مَتّی در 
	 18 �18|1|مَتّیدر آن هنگام، شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند: «چه کسی در پادشاهی آسمان بزرگتر است؟» 218|2|مَتّی عیسی کودکی را فرا خواند و او را در میان ایشان قرار داد 318|3|مَتّی و گفت: «آمین، به شما میگویم، تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید، هرگز به
	 19 �19|1|مَتّیهنگامی که عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک گفت و از آن سوی رود اردن به نواحی یهودیه آمد. *f0083 219|2|مَتّی جمعیت انبوهی در پی او روانه شدند و او ایشان را در آنجا شفا بخشید.
	20 �20|1|مَتّی«زیرا پادشاهی آسمان صاحب باغی را میماند که صبح زود بیرون رفت تا برای تاکستان خود کارگرانی به مزد بگیرد. 220|2|مَتّی او با آنان توافق کرد که روزی یک دینار *f0090 بابت کار در تاکستان به هر یک بپردازد. سپس ایشان را به تاکستان خود فرستاد. 320|3
	21 �21|1|مَتّیچون به اورشلیم نزدیک شدند و به بِیتفاجی در دامنۀ کوه زیتون رسیدند، عیسی دو تن از شاگردان خود را فرستاده، 221|2|مَتّی به آنان فرمود: «به دهکدهای که پیش روی شماست، بروید. بهمحض ورود، الاغی را با کُرًهاش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و
	22 �22|1|مَتّیعیسی باز به مَثَلها با ایشان سخن گفته، فرمود: 222|2|مَتّی «پادشاهی آسمان را میتوان به شاهی تشبیه کرد که برای پسر خود جشن عروسی به پا داشت. 322|3|مَتّی او خادمان خود را فرستاد تا دعوتشدگان را به جشن فرا خوانند، امّا آنها نخواستند بیایند. 42
	 23 �23|1|مَتّیآنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردان خود چنین گفت: 223|2|مَتّی «علمای دین و فَریسیان بر مسند موسی نشستهاند. 323|3|مَتّی پس آنچه به شما میگویند، نگاه دارید و به جا آورید؛ امّا همچون آنان عمل نکنید! زیرا آنچه تعلیم میدهند، خود به جا نمیآورند
	24 �24|1|مَتّیهنگامی که عیسی معبد را ترک گفته، به راه خود میرفت، شاگردانش نزدش آمدند تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند. 224|2|مَتّی عیسی به آنان گفت: «همۀ اینها را میبینید؟ آمین، به شما میگویم، سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ر
	 25 �25|1|مَتّی«در آن روز، پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغهای خود را برداشته، به استقبال داماد بیرون رفتند. 225|2|مَتّی پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. 325|3|مَتّی باکرههای نادان چراغهای خود را برداشتند، امّا روغن با خود نبر
	26 �26|1|مَتّیچون عیسی همۀ این سخنان را به پایان رسانید، به شاگردان خود گفت: 226|2|مَتّی «میدانید که دو روز دیگر، عید پِسَخ فرا میرسد و پسر انسان را تسلیم خواهند کرد تا بر صلیب شود.»
	 27 �27|1|مَتّیصبح زود، همۀ سران کاهنان و مشایخ گرد آمده، با هم شور کردند که عیسی را بکشند. 227|2|مَتّی پس او را دستبسته بردند و به پیلاتُسِ والی تحویل دادند.
	 28 �28|1|مَتّیبعد از شَبّات، در سپیدهدمِ نخستین روز هفته، مریمِ مَجدَلیّه و آن مریمِ دیگر به دیدن مقبره رفتند. 228|2|مَتّی ناگاه زمینلرزهای شدید رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شد و به سوی مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به کناری غلتانید و بر آ
	 1 �1|1|مَرقُسآغاز خبر خوش دربارۀ عیسی مسیح *f0001 پسر خدا.

	انجیل مَرقُس
	2 �2|1|مَرقُسپس از چند روز، چون عیسی دیگر بار به کَفَرناحوم درآمد، مردم آگاه شدند که او به خانه آمده است. 22|2|مَرقُس گروهی بسیار گرد آمدند، آنگونه که حتی جلوی در نیز جایی نبود، و او کلام را برای آنها موعظه میکرد. 32|3|مَرقُس در این هنگام، جمعی از راه 
	 3 �3|1|مَرقُسعیسی بار دیگر به کنیسه درآمد. در آنجا مردی بود که یک دستش خشک شده بود. 23|2|مَرقُس برخی عیسی را زیر نظر داشتند تا اگر در روز شَبّات آن مرد را شفا بخشد، بهانهای برای اتهام زدن به او بیابند. 33|3|مَرقُس عیسی به مردی که دستش خشک شده بود گفت: «
	4 �4|1|مَرقُسدیگر بار عیسی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد. گروهی بیشمار او را احاطه کرده بودند چندان که بهناچار سوار قایقی شد که در دریا بود و بر آن بنشست، در حالی که تمام مردم بر ساحل دریا بودند. 24|2|مَرقُس آنگاه با مَثَلها، بسیار چیزها به آنها آ
	 5 �5|1|مَرقُسسپس به آن سوی دریا، به ناحیۀ جِراسیان *f0012 رفتند. 25|2|مَرقُس چون عیسی از قایق پیاده شد، مردی که گرفتار روح پلید بود، از گورستان بیرون آمد و بدو برخورد. 35|3|مَرقُس آن مرد در گورها به سر میبرد و دیگر کسی را توان آن نبود که او را حتی با زن
	6 �6|1|مَرقُسسپس عیسی آنجا را ترک گفت و با شاگردان خود به شهر خویش رفت. 26|2|مَرقُس چون روز شَبّات فرا رسید، به تعلیم دادن در کنیسه پرداخت. بسیاری با شنیدن سخنان او در شگفت شدند. آنها میگفتند: «این مرد همۀ اینها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است ک
	7 �7|1|مَرقُسفَریسیان به همراه برخی از علمای دین که از اورشلیم آمده بودند، نزد عیسی گرد آمدند 27|2|مَرقُس و دیدند برخی از شاگردان او با دستهای نجس، یعنی ناشسته، غذا میخورند. 37|3|مَرقُس فَریسیان و نیز تمامی یهودیان، به پیروی از سنّت مشایخ، تا دستهای خود 
	 8 �8|1|مَرقُسدر آن روزها، باز جمعیتی انبوه گرد آمدند و چون چیزی برای خوردن نداشتند، عیسی شاگردان خود را فرا خواند و به ایشان فرمود: 28|2|مَرقُس «دلم بر حال این مردم میسوزد، زیرا اکنون سه روز است که با مَنَند و چیزی برای خوردن ندارند. 38|3|مَرقُس اگر آنه
	 9 �9|1|مَرقُسنیز ایشان را فرمود: «آمین، به شما میگویم، برخی اینجا ایستادهاند که تا آمدن نیرومندانۀ پادشاهی خدا را نبینند، طعم مرگ را نخواهند چشید.»
	10 �10|1|مَرقُسعیسی آن مکان را ترک کرد و به نواحی یهودیه و آن سوی رود اردن رفت. دیگر بار جماعتها نزد او گرد آمدند، و او بنا به روال همیشۀ خود، به آنها تعلیم میداد.
	11 �11|1|مَرقُسچون به بِیتفاجی و بِیتعَنْیا رسیدند که نزدیک اورشلیم در دامنۀ کوه زیتون بود، عیسی دو تن از شاگردان خود را فرستاد 211|2|مَرقُس و به آنان فرمود: «به دهکدهای که پیش روی شماست، بروید. به محض ورود، کره الاغی را بسته خواهید یافت که تا کنون کسی
	 12 �12|1|مَرقُسسپس عیسی به مَثَلها با ایشان سخن آغاز کرد و گفت: «مردی تاکستانی غَرْس کرد و گِرد آن دیوار کشید و چرخُشتی در آن کَند و برجی بنا نهاد. سپس تاکستان را به چند باغبان اجاره داد و خود به سفر رفت. 212|2|مَرقُس در موسم برداشت محصول، غلامی نزد باغب
	 13 �13|1|مَرقُسهنگامی که عیسی معبد را ترک میکرد، یکی از شاگردانش به او گفت: «استاد، بنگر! چه سنگها و چه بناهای باشکوهی!» 213|2|مَرقُس امّا عیسی به او فرمود: «همۀ این بناهای بزرگ را میبینی؟ بدان که سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ر
	 14 �14|1|مَرقُسدو روز به عید پِسَخ و فَطیر مانده بود. سران کاهنان و علمای دین در جستجوی راهی بودند که عیسی را به نیرنگ گرفتار کنند و به قتل رسانند، 214|2|مَرقُس زیرا میگفتند: «نه در ایام عید، مبادا مردم شورش کنند.»
	 15 �15|1|مَرقُسبامدادان، بیدرنگ، سران کاهنان همراه با مشایخ و علمای دین و تمامی اعضای شورای یهود به مشورت نشستند و عیسی را دست بسته بردند و به پیلاتُس تحویل دادند. 215|2|مَرقُس پیلاتُس از او پرسید: «آیا تو پادشاه یهودی؟» عیسی پاسخ داد: «تو خود چنین میگ
	 16 �16|1|مَرقُسچون روز شَبّات گذشت، مریم مَجدَلیّه و سالومه و مریم، مادر یعقوب، حنوط خریدند تا بروند و بدن عیسی را تدهین کنند. 216|2|مَرقُس پس در نخستین روز هفته، سحرگاهان، هنگام طلوع آفتاب، به سوی مقبره روانه شدند. 316|3|مَرقُس آنها به یکدیگر میگفتند: 
	1 �1|1|لوقااز آنجا که بسیاری دست به تألیف حکایت اموری زدهاند که نزد ما به انجام رسیده است، 21|2|لوقا درست همانگونه که آنان که از آغاز شاهدان عینی و خادمان کلام بودند به ما سپردند، 31|3|لوقا من نیز که همه چیز را از آغاز بهدقّت بررسی کردهام، مصلحت چنان 

	انجیل لوقا
	2 �2|1|لوقادر آن روزها، آگوستوسِ قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان *f0005 همگی سرشماری شوند. 22|2|لوقا این نخستین سرشماری بود و در ایام فرمانداری کورینیوس بر سوریه انجام میشد. 32|3|لوقا پس، هر کس روانۀ شهر خود شد تا نامنویسی شود. 42|4|لوقا یوسف نیز از
	 3 �3|1|لوقادر پانزدهمین سالِ فرمانروایی تیبِریوسِ قیصر، هنگامی که پُنتیوس پیلاتُس والی یهودیه بود، هیرودیس حاکم جلیل، برادرش فیلیپُس حاکم ایتوریه و تْراخونیتیس، لیسانیوس حاکم آبیلینی، 23|2|لوقا و حَنّا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان بر یحی
	4 �4|1|لوقاعیسی پر از روحالقدس، از رود اردن بازگشت و روح، او را در بیابان هدایت میکرد. 24|2|لوقا در آنجا ابلیس چهل روز او را وسوسه کرد. در آن روزها چیزی نخورد، و در پایان آن مدت، گرسنه شد. 34|3|لوقا پس ابلیس به او گفت: «اگر پسر خدایی، *f0013 به این سنگ 
	 5 �5|1|لوقایک روز که عیسی در کنار دریاچۀ جِنیسارِت *f0022 ایستاده بود و جمعیت از هر سو بر او ازدحام میکردند تا کلام خدا را بشنوند، 25|2|لوقا در کنار دریا دو قایق دید که صیادان از آنها بیرون آمده، مشغول شستن تورهایشان بودند. 35|3|لوقا پس بر یکی از آنها ک
	 6 �6|1|لوقادر یکی از روزهای شَبّات، عیسی از میان مزارع گندم میگذشت و شاگردانش خوشههای گندم را میچیدند و به دست ساییده، میخوردند. 26|2|لوقا امّا تنی چند از فَریسیان گفتند: «چرا کاری میکنید که انجامش در روز شَبّات جایز نیست؟» 36|3|لوقا عیسی پاسخ داد: 
	 7 �7|1|لوقاچون عیسی تمامی گفتار خود را با مردم به پایان رسانید، به کَفَرناحوم درآمد. 27|2|لوقا آنجا یک نظامی رومی *f0025 بود که غلامی بس عزیز داشت. غلامْ بیمار و در آستانۀ مرگ بود. 37|3|لوقا نظامی چون دربارۀ عیسی شنید، تنی چند از مشایخ یهود را نزدش فرستا
	 8 �8|1|لوقاپس از آن، عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و به پادشاهی خدا بشارت میداد. آن دوازده تن نیز با وی بودند، 28|2|لوقا و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و بیماری شفا یافته بودند: مریم معروف به مَجدَلیّه که از او هفت دیو اخراج شده بود، 38|
	 9 �9|1|لوقاعیسی آن دوازده تن را گرد هم فرا خواند و آنان را قدرت و اقتدار بخشید تا همۀ دیوها را بیرون برانند و بیماریها را شفا بخشند؛ 29|2|لوقا و ایشان را فرستاد تا به پادشاهی خدا موعظه کنند و بیماران را شفا دهند. 39|3|لوقا به ایشان گفت: «هیچ چیز برای سف
	10 �10|1|لوقاپس از آن، خداوند هفتاد تن دیگر را نیز تعیین فرمود و آنها را دو به دو پیشاپیش خود به هر شهر و دیاری فرستاد که قصد رفتن بدانجا داشت. 210|2|لوقا بدیشان گفت: «محصول فراوان است، امّا کارگر اندک. پس، از مالکِ محصول بخواهید کارگران برای دروِ محصول 
	11 �11|1|لوقاروزی عیسی در مکانی دعا میکرد. چون فارغ شد، یکی از شاگردانش به او گفت: «ای سرور ما، دعا کردن را به ما بیاموز، همانگونه که یحیی به شاگردانش آموخت.» 211|2|لوقا به ایشان گفت: «هرگاه دعا میکنید، بگویید:
	 12 �12|1|لوقادر این هنگام، هزاران تن گرد آمدند، چندان که بر یکدیگر پا مینهادند. عیسی نخست با شاگردان خود سخن آغاز کرد و گفت: «از خمیرمایۀ فَریسیان که همانا ریاکاری است، دوری کنید. 212|2|لوقا هیچ چیزِ پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیزِ پوشیده نیست که ع
	 13 �13|1|لوقادر همان زمان، شماری از حاضران، از جلیلیانی با عیسی سخن گفتند که پیلاتُس خونشان را با خون قربانیهایشان درهم آمیخته بود. 213|2|لوقا عیسی در پاسخ گفت: «آیا چون آن جلیلیان به چنین روز دچار شدند، گمان میکنید از بقیۀ اهالی جلیل گناهکارتر بودند؟ 
	 14 �14|1|لوقادر یکی از روزهای شَبّات که عیسی برای صرف غذا به خانۀ یکی از رهبران فَریسیان رفته بود، حاضران بهدقّت او را زیر نظر داشتند. 214|2|لوقا مقابل او مردی بود که بدنش آب آورده بود. 314|3|لوقا عیسی از فقیهان و فَریسیان پرسید: «آیا شفا دادن در روز شَ
	 15 �15|1|لوقاو امّا خَراجگیران و گناهکاران جملگی نزد عیسی گرد میآمدند تا سخنانش را بشنوند. 215|2|لوقا امّا فَریسیان و علمای دین همهمهکنان میگفتند: «این مردْ گناهکاران را میپذیرد و با آنان همسفره میشود.»
	 16 �16|1|لوقاآنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: «توانگری را مباشری بود. چون شکایت به او رسید که مباشر اموال او را بر باد میدهد، 216|2|لوقا وی را فرا خواند و پرسید: “این چیست که دربارۀ تو میشنوم؟ حساب خود بازپس ده که دیگر مباشر من نتوانی بود.”
	 17 �17|1|لوقاآنگاه به شاگردان خود گفت: «از لغزشها گریزی نیست، امّا وای بر کسی که آنها را سبب گردد. 217|2|لوقا او را بهتر آن میبود که سنگ آسیایی به گردنش بیاویزند و به دریا افکنند تا اینکه سبب لغزش یکی از این کوچکان شود. 317|3|لوقا پس مراقب خود باشید. اگ
	 18 �18|1|لوقاعیسی برای شاگردان مَثَلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند. 218|2|لوقا فرمود: «در شهری قاضیای بود که نه از خدا باکی داشت، نه به خلق خدا توجهی. 318|3|لوقا در همان شهر بیوهزنی بود که پیوسته نزدش میآمد و از او میخوا
	 19 �19|1|لوقاعیسی به اَریحا درآمد و از میان شهر میگذشت. 219|2|لوقا در آنجا توانگری بود، زَکّا نام، رئیس خَراجگیران. 319|3|لوقا او میخواست ببیند عیسی کیست، امّا از کوتاهی قامت و ازدحام جمعیت نمیتوانست. 419|4|لوقا از این رو، پیش دوید و از درخت چناری بال
	20 �20|1|لوقایکی از روزها که عیسی در صحن معبد مردم را تعلیم و بشارت میداد، سران کاهنان و علمای دین به همراه مشایخ نزدش آمدند 220|2|لوقا و گفتند: «به ما بگو، به چه اجازهای این کارها را میکنی؟ چه کسی این اقتدار را به تو داده است؟» 320|3|لوقا پاسخ داد: «م
	21 �21|1|لوقاعیسی به اطراف نگریست و ثروتمندانی را دید که هدایای خود را در صندوق بِیتالمالِ معبد میانداختند. 221|2|لوقا در آن میان بیوهزنی فقیر را نیز دید که دو قِران *f0064 در صندوق انداخت. 321|3|لوقا عیسی گفت: «براستی به شما میگویم، این بیوهزن فقیر 
	22 �22|1|لوقاو امّا عید فَطیر که به پِسَخ معروف است نزدیک میشد، 222|2|لوقا و سران کاهنان و علمای دین در جستجوی راهی مناسب برای کشتن عیسی بودند، زیرا از شورش مردم بیم داشتند. 322|3|لوقا آنگاه شیطان در یهودای معروف به اَسخَریوطی که یکی از دوازده شاگرد بود،
	 23 �23|1|لوقاآنگاه همۀ شورا برخاستند و او را نزد پیلاتُس بردند 223|2|لوقا و از او شکایت کرده، گفتند: «این مرد را یافتهایم که قوم ما را گمراه میکند و ما را از پرداخت خَراج به قیصر بازمیدارد و ادعا دارد مسیح و پادشاه است.» 323|3|لوقا پس پیلاتُس از او پر
	24 �24|1|لوقادر سپیدهدمِ روز اوّل هفته، زنان حَنوطی را که فراهم کرده بودند، با خود برداشتند و به مقبره رفتند. 224|2|لوقا امّا دیدند سنگِ جلوِ مقبره به کناری غلتانیده شده است. 324|3|لوقا چون به مقبره داخل شدند، بدن عیسای خداوند را نیافتند. 424|4|لوقا از ا
	1 �1|1|یوحنادر آغاز کلام *f0001 بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ 21|2|یوحنا همان در آغاز با خدا بود. 31|3|یوحنا همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار 
نگشت.

	انجیل یوحنا
	2 �2|1|یوحناروز سوّم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی نیز در آنجا حضور داشت. 22|2|یوحنا عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. 32|3|یوحنا چون شرابْ تمام شد، مادر عیسی به او گفت: «شراب ندارند!» 42|4|یوحنا عیسی به او گفت: «بانو، مرا با این امر چه 
	 3 �3|1|یوحنامردی بود از فَریسیان، نیقودیموس نام، از بزرگان یهود. 23|2|یوحنا او شبی نزد عیسی آمد و به وی گفت: «استاد، میدانیم تو معلّمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچکس نمیتواند آیاتی را که تو به انجام میرسانی، به عمل آورد، مگر آنکه خدا با او ب
	4 �4|1|یوحناچون عیسی دریافت که فَریسیان شنیدهاند او بیش از یحیی پیرو یافته، تعمیدشان میدهد 24|2|یوحنا - شاگردان عیسی تعمید میدادند نه خودش - 34|3|یوحنا یهودیه را ترک گفت و دیگر بار رهسپار جلیل شد. 44|4|یوحنا و میبایست از سامِرِه بگذرد. 54|5|یوحنا پس ب
	 5 �5|1|یوحناچندی بعد، عیسی برای یکی از اعیاد یهود، به اورشلیم رفت. 25|2|یوحنا در اورشلیم، در کنار ‘دروازۀ گوسفند’ حوضی است که در زبان عبرانیان آن را ‘بِیتحِسْدا’ گویند و پنج ایوان دارد. 35|3|یوحنا در آنها گروهی بسیار از علیلان، همچون کوران، شلان و مفلوج
	 6 �6|1|یوحناچندی بعد، عیسی به آن سوی دریاچۀ جلیل که همان دریاچۀ تیبِریه است، رفت. 26|2|یوحنا گروهی بسیار از پی او روانه شدند، زیرا آیاتی را که با شفای بیماران به ظهور میرسانید، دیده بودند. 36|3|یوحنا پس عیسی به تپهای برآمد و با شاگردان خود در آنجا بنشس
	 7 �7|1|یوحناپس از این، عیسی چندی در جلیل میگشت، زیرا نمیخواست در یهودیه باشد، چرا که یهودیان *f0043 در پی کشتنش بودند. 27|2|یوحنا چون عید خیمهها که از اعیاد یهود بود، نزدیک شد، 37|3|یوحنا برادران عیسی به او گفتند: «اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پ
	 8 �8|1|
	 9 �9|1|یوحنادر راه که میرفت، کوری مادرزاد دید. 29|2|یوحنا شاگردانش از او پرسیدند: «استاد، گناه از کیست که این مرد کور به دنیا آمده است؟ از خودش یا از والدینش؟» 39|3|یوحنا عیسی پاسخ داد: «نه از خودش، و نه از والدینش؛ بلکه چنین شد تا کارهای خدا در او نمای
	10 �10|1|یوحنا«آمین، آمین، به شما میگویم، آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بلکه از راهی دیگر بالا رود، دزد و راهزن است. 210|2|یوحنا امّا آن که از در به درون آید، شبان گوسفندان است. 310|3|یوحنا دربان، در بر او میگشاید و گوسفندان به صدای او گوش فرا 
	11 �11|1|یوحنامردی ایلعازَر نام بیمار بود. او از مردمان بِیتعَنْیا، دهکدۀ مریم و خواهرش مارتا بود. 211|2|یوحنا مریم همان زنی بود که خداوند را با عطر تدهین کرد و با گیسوانش پاهای او را خشک نمود. اینک برادرش ایلعازَر بیمار شده بود. 311|3|یوحنا پس خواهرانِ 
	 12 �12|1|یوحناشش روز پیش از عید پِسَخ، عیسی به بِیتعَنْیا، محل زندگی ایلعازَر آمد، همان که عیسی او را از مردگان برخیزانیده بود. 212|2|یوحنا در آنجا برای تجلیل او شام دادند. مارتا پذیرایی میکرد و ایلعازَر از جمله کسانی بود که با عیسی بر سفره نشسته بود. 
	 13 �13|1|یوحناپیش از عید پِسَخ، عیسی آگاه از اینکه ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسان خود را که در این جهان دوست میداشت، تا به حد کمال محبت کرد. *f0063
	 14 �14|1|یوحنا«دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. *f0066 214|2|یوحنا در خانۀ پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما میگفتم. میروم تا مکانی برای شما آماده کنم. 314|3|یوحنا و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم،
	 15 �15|1|یوحنا«من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. 215|2|یوحنا هر شاخهای در من که میوه نیاورد، آن را قطع میکند، و هر شاخهای که میوه آورد، آن را هَرَس میکند تا بیشتر میوه آورد. 315|3|یوحنا شما هماکنون به سبب کلامی که به شما گفتهام، پاک *f0068 هستید
	 16 �16|1|یوحنا«این چیزها را به شما گفتم تا نلغزید. 216|2|یوحنا شما را از کنیسهها اخراج خواهند کرد و حتی زمانی میرسد که هر که شما را بکشد، میپندارد که خدا را خدمت کرده است. 316|3|یوحنا این کارها را خواهند کرد، زیرا نه پدر را میشناسند، نه مرا. 416|4|یو
	 17 �17|1|یوحناپس از این سخنان، عیسی به آسمان نگریست و گفت: «پدر، ساعت رسیده است. پسرت را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. 217|2|یوحنا زیرا او را بر هر بشری قدرت دادهای تا به همۀ آنان که به او عطا کردهای، حیات جاویدان بخشد. 317|3|یوحنا و این است حیات
	 18 �18|1|یوحناعیسی پس از ادای این سخنان، با شاگردانش به آن سوی درۀ قِدرون رفت. در آنجا باغی بود، و عیسی و شاگردانش به آن درآمدند. 218|2|یوحنا امّا یهودا، تسلیمکنندۀ او، از آن محل آگاه بود، زیرا عیسی و شاگردانش بارها در آنجا گرد آمده بودند. 318|3|یوحنا پ
	 19 �19|1|یوحناآنگاه پیلاتُس عیسی را گرفته، دستور داد تازیانهاش زنند. 219|2|یوحنا و سربازان تاجی از خار بافته، بر سرش نهادند و ردایی ارغوانی بر او پوشاندند، 319|3|یوحنا و نزدش آمده، میگفتند: «درود بر تو، ای پادشاه یهود!» و او را سیلی میزدند.
	20 �20|1|یوحنادر نخستین روز هفته، سحرگاهان، هنگامی که هوا هنوز تاریک بود، مریم مَجدَلیّه به مقبره آمد و دید که سنگ از برابر آن برداشته شده است. 220|2|یوحنا پس دوان دوان نزد شَمعون پطرس و آن شاگرد دیگر که عیسی دوستش میداشت، رفت و به آنان گفت: «سرورمان را 
	21 �21|1|یوحناپس از این وقایع، عیسی بار دیگر خود را در کنار دریاچۀ تیبِریه *f0089 بر شاگردان نمایان ساخت. او اینچنین نمایان گشت: 221|2|یوحنا روزی شَمعون پطرس، تومای معروف به دوقلو، نَتَنائیل از مردمان قانای جلیل، پسران زِبِدی و دو شاگرد دیگر با هم بودند.
	1 �1|1|اعمال رسولانمن کتاب نخست خود را، ای تِئوفیلوس، در باب همۀ اموری تألیف کردم که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادنشان آغاز کرد 21|2|اعمال رسولان تا روزی که به واسطۀ روحالقدس دستورهایی به رسولان برگزیدۀ خود داد و سپس به بالا برده شد. 31|3|اعمال رسولان او

	اعمال رسولان
	2 �2|1|اعمال رسولانچون روز پِنتیکاست فرا رسید، همه یکدل در یک جا جمع بودند 22|2|اعمال رسولان که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانهای را که در آن نشسته بودند، به تمامی پر کرد. 32|3|اعمال رسولان آنگاه، زبانههایی دیدند همچون زبانههای آ
	 3 �3|1|اعمال رسولانروزی پطرس و یوحنا در نهمین ساعت روز *f0013 که وقت دعا بود، به معبد میرفتند. 23|2|اعمال رسولان در آن هنگام، تنیچند، مردی را که لنگ مادرزاد بود، میآوردند. آنها او را هر روز کنار آن دروازۀ معبد که ‘دروازۀ زیبا’ نام داشت میگذاشتند تا ا
	4 �4|1|اعمال رسولانپطرس و یوحنا هنوز با مردم سخن میگفتند که کاهنان و فرماندۀ نگهبانانِ معبد و صَدّوقیان سررسیدند. 24|2|اعمال رسولان آنان از اینکه رسولان به مردم تعلیم میدادند و اعلام میکردند که در عیسی، رستاخیز مردگان وجود دارد، سخت خشمگین بودند. 34|3
	 5 �5|1|اعمال رسولانو امّا شخصی حَنانیا نام با همسرش سَفیره مِلکی را فروخته، 25|2|اعمال رسولان بخشی از بهای آن را با آگاهی کاملِ زنش نگاه داشت و مابقی را آورده، پیش پای رسولان نهاد. 35|3|اعمال رسولان پطرس به او گفت: «ای حَنانیا، چرا گذاشتی شیطان دلت را چن
	 6 �6|1|اعمال رسولاندر آن ایام که شمار شاگردان فزونی مییافت، یهودیانِ یونانیزبان از یهودیانِ عبرانیزبان گِلِه کردند که بیوهزنانِ ایشان از جیرۀ روزانۀ غذا بیبهره میمانند. 26|2|اعمال رسولان پس آن دوازده رسول، جماعتِ شاگردان را فرا خواندند و گفتند: «شا
	 7 �7|1|اعمال رسولانآنگاه کاهن اعظم از او پرسید: «آیا اینها صحت دارد؟»
	8 �8|1|اعمال رسولان
	 9 �9|1|اعمال رسولانو امّا سولُس *f0034 که همچنان به دمیدنِ تهدید و قتل بر شاگردان خداوند ادامه میداد، نزد کاهن اعظم رفت 29|2|اعمال رسولان و از او نامههایی خطاب به کنیسههای دمشق خواست تا چنانچه کسی را از اهل طریقت *f0035 بیابد، از زن و مرد، در بند نهاد
	10 �10|1|اعمال رسولاندر قیصریه مردی بود، کُرنِلیوس نام، از فرماندهان هنگ رومی موسوم به ‘هنگ ایتالیایی’. 210|2|اعمال رسولان او و اهل خانهاش همگی پرهیزگار و خداترس بودند. کُرنِلیوس سخاوتمندانه به مستمندان صدقه میداد و پیوسته به درگاه خدا دعا میکرد. 310|3
	 11 �11|1|اعمال رسولانرسولان و برادران در سرتاسر یهودیه شنیدند که غیریهودیان نیز کلام خدا را پذیرفتهاند. 211|2|اعمال رسولان پس چون پطرس به اورشلیم بازگشت، طرفدارانِ ختنه بر او خُرده گرفته، گفتند: 311|3|اعمال رسولان «چگونه توانستی به خانۀ ختنهناشدگان برو
	 12 �12|1|اعمال رسولاندر آن زمان، هیرودیسِ پادشاه دست ستم بر برخی از افراد کلیسا دراز کرد. 212|2|اعمال رسولان به دستور او یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشتند. 312|3|اعمال رسولان و چون دید این کار یهودیان را خشنود ساخت، گامی فراتر برداشت و پطرس را نیز گرفت
	 13 �13|1|اعمال رسولاندر کلیسایی که در اَنطاکیه بود، انبیا و معلّمانی چند بودند: برنابا، شَمعون معروف به نیجِر، لوکیوسِ قیرَوانی، مَنائِن که برادرخواندۀ *f0040 هیرودیسِ حاکم بود و سولُس. 213|2|اعمال رسولان هنگامی که ایشان در عبادت خداوند و روزه به سر میب
	 14 �14|1|اعمال رسولاندر قونیه نیز پولس و برنابا به کنیسۀ یهود رفتند و چنان سخن راندند که شماری بسیار از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند. 214|2|اعمال رسولان امّا یهودیانی که ایمان نیاورده بودند، غیریهودیان را شوراندند و ذهنشان را نسبت به برادران، مسموم سا
	 15 �15|1|اعمال رسولانو امّا جمعی از یهودیه به اَنطاکیه آمده به برادران تعلیم میدادند که: «اگر مطابق آیین موسی ختنه نشوید، نمیتوانید نجات بیابید.» 215|2|اعمال رسولان پس چون پولس و برنابا به مخالفت و مباحثۀ شدید با ایشان برخاستند، قرار بر این شد که آن دو
	 16 �16|1|اعمال رسولانپولس به دِربِه و سپس به لِستْره آمد. در آنجا شاگردی تیموتائوس نام میزیست که مادرش یهودی و ایماندار، امّا پدرش یونانی بود. 216|2|اعمال رسولان برادران در لِستْره و قونیه از او به نیکی یاد میکردند. 316|3|اعمال رسولان پولس چون میخواست
	 17 �17|1|اعمال رسولانپولس و سیلاس از آمْفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تَسالونیکی آمدند، که در آنجا یهودیان کنیسه داشتند. 217|2|اعمال رسولان پولس طبق عادت به کنیسه رفته، در سه شَبّات از کتب مقدّس با ایشان مباحثه میکرد 317|3|اعمال رسولان و توضیح داده، بر
	 18 �18|1|اعمال رسولانپس از این، پولس آتن را ترک گفت و به قُرِنتُس رفت. 218|2|اعمال رسولان در آنجا با مردی یهودی، آکیلا نام، از مردمان پونتوس آشنا شد که با همسرش پْریسکیلا بهتازگی از ایتالیا آمده بود، زیرا کْلودیوسِ قیصر دستور داده بود که یهودیان همگی رو
	 19 �19|1|اعمال رسولانو امّا هنگامی که آپولس در قُرِنتُس بود، پولس پس از گذر از نواحی مرتفع مرکزی، به اَفِسُس رسید. در آنجا شاگردانی چند یافت 219|2|اعمال رسولان و از ایشان پرسید: «آیا هنگامی که ایمان آوردید، روحالقدس را یافتید؟»
	20 �20|1|اعمال رسولانچون آشوب فرو نشست، پولس شاگردان را فرا خواند و پس از تشویق و ترغیب ایشان، آنان را وداع گفت و عازم مقدونیه شد. 220|2|اعمال رسولان او از آن نواحی گذر کرده، مؤمنان *f0061 را با سخنان خود دلگرمی بسیار داد، تا به یونان رسید 320|3|اعمال رسو
	21 �21|1|اعمال رسولانپس از جدا شدن از آنها، راهی سفر دریایی شدیم و تا ‘کوس’ مستقیم پیش رفتیم. روز بعد، به رودِس و از آنجا به پاتارا رسیدیم. 221|2|اعمال رسولان در آنجا کشتیای یافتیم که عازم فینیقیه بود. پس سوار شدیم و حرکت کردیم. 321|3|اعمال رسولان قپرس ر
	22 �22|1|اعمال رسولان«ای برادران و ای پدران، به دفاعیۀ من که اکنون به عرضتان میرسانم، گوش فرا دهید.»
	 23 �23|1|اعمال رسولانپولس بر اعضای شورا چشم دوخت و گفت: «برادران، من تا به امروز با وجدانی پاک در حضور خدا زندگی کردهام.» 223|2|اعمال رسولان چون این را گفت، کاهن اعظم، حَنانیا، به کسانی که کنار پولس ایستاده بودند، دستور داد تا بر دهانش بزنند. 323|3|اعما
	24 �24|1|اعمال رسولانپنج روز بعد، کاهن اعظم، حَنانیا، با چند تن از مشایخ و وکیلی تِرتولُس نام، شکایات خود را علیه پولس به حضور والی عرضه داشتند. 224|2|اعمال رسولان چون پولس را احضار کردند، تِرتولُس شکایت خود را در حضور فِلیکْس چنین آغاز کرد: «عالیجناب، چو
	 25 �25|1|اعمال رسولانفِستوس سه روز پس از ورود به ولایت خود، از قیصریه به اورشلیم رفت. 225|2|اعمال رسولان آنجا سران کاهنان و بزرگان قوم یهود در برابر او حاضر شدند و اتهامات خود را علیه پولس عرضه داشتند. 325|3|اعمال رسولان آنها بهاصرار از فِستوس خواستند ب
	26 �26|1|اعمال رسولانآگْریپاس خطاب به پولس گفت: «اجازه داری در دفاع از خود سخن بگویی.»
	 27 �27|1|اعمال رسولانچون حکم دادند که از راه دریا به ایتالیا برویم، پولس و برخی دیگر از زندانیان را به افسری یولیوس نام، از هَنگ قیصر، تحویل دادند. 227|2|اعمال رسولان پس به کشتیای که از اَدرامیتینوس بود و به بندرهای ایالت آسیا میرفت، سوار شدیم و حرکت ک
	 28 �28|1|اعمال رسولانچون بهسلامت به ساحل رسیدیم، دریافتیم آن جزیره مالت نام دارد. 228|2|اعمال رسولان ساکنان جزیره لطف بسیار به ما نشان دادند. آنان برای ما آتش افروختند، زیرا باران میبارید و هوا سرد بود، و ما را بهگرمی پذیرا شدند. 328|3|اعمال رسولان پو
	 1 �1|1|رومیاناز پولس، خادم *f0001 مسیحْ عیسی،

	نامۀ پولس رسول به رومیان
	2 �2|1|رومیانپس تو ای آدمی که دیگری را محکوم میکنی، هر که باشی هیچ عذری نداری. زیرا در هر موردی که دیگری را محکوم میکنی، خویشتن را محکوم کردهای؛ چون تو که داوری میکنی، خودْ همان را انجام میدهی. 22|2|رومیان ما میدانیم که داوری خدا بر کسانی که اینگون
	 3 �3|1|رومیانپس مزیّت یهودی بودن چیست و ختنه را چه ارزشی است؟ 23|2|رومیان بسیار از هر لحاظ. نخست آنکه کلام خدا بدیشان به امانت سپرده شده است.
	4 �4|1|رومیانپس دربارۀ آنچه ابراهیم یافت، چه میتوان گفت، او که به حسب جسم، جَد ما شمرده میشود؟ 24|2|رومیان اگر ابراهیم بر پایۀ اعمالْ پارسا شمرده شده بود، میتوانست فخر کند؛ امّا در نظر خدا چنین نیست. 34|3|رومیان زیرا کتاب چه میگوید؟ «ابراهیم به خدا ای
	 5 �5|1|رومیانپس چون از راه ایمانْ پارسا شمرده شدهایم، به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. 25|2|رومیان ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافتهایم که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر *f0035 میکنیم. 35|
	6 �6|1|رومیانپس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟ 26|2|رومیان هرگز! ما که نسبت به گناه مردیم، چگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ 36|3|رومیان آیا نمیدانید همۀ ما که در مسیحْ عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ 46|4|روم
	 7 �7|1|رومیانای برادران، آیا نمیدانید - زیرا با کسانی سخن میگویم که از شریعت آگاهند - که شریعت تنها تا زمانی بر انسان حکم میراند که انسان زنده است؟ 27|2|رومیان برای مثال، بنا بر شریعت، زن شوهردار تا زمان زنده بودن شوهرش، به او بسته است. امّا اگر شوهر 
	 8 �8|1|رومیانپس اکنون برای آنان که در مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست، 28|2|رومیان زیرا در مسیحْ عیسی، قانونِ روحِ حیاتْ مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛ 38|3|رومیان چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بو
	 9 �9|1|رومیاندر مسیح راست میگویم، نه دروغ، و وجدانم به واسطۀ روحالقدس مرا گواه است که 29|2|رومیان در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی همیشگی دارم. 39|3|رومیان زیرا آرزو میداشتم خود در راه برادرانم، یعنی آنان که همنژاد مَنَند، ملعون شوم و از مسیح محروم گرد
	10 �10|1|رومیانای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. 210|2|رومیان زیرا دربارۀ ایشان میتوانم شهادت دهم که برای خدا غیرت دارند، امّا نه از روی معرفت. 310|3|رومیان زیرا به سبب ناآگاهی از آن پارسایی که از خداست
	 11 �11|1|رومیانپس میپرسم: آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ هرگز؛ زیرا من خود اسرائیلیام، از نسل ابراهیم و از قبیلۀ بِنیامین. 211|2|رومیان خدا قوم خود را که از پیش شناخت، رد نکرده است. آیا نمیدانید کتاب دربارۀ ایلیا چه میگوید؟ دربارۀ اینکه او چگونه از 
	 12 �12|1|رومیانپس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول *f0088 شما همین است. 212|2|رومیان و دیگر همشکل این عصر *f0089 مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون 
	 13 �13|1|رومیانهر کس باید تسلیمِ قدرتهای حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرتهایی که وجود دارند، از جانب خدا مقرر شدهاند. 213|2|رومیان پس آن که بر علیه قدرتی عِصیان کند، در حقیقت علیه آنچه خدا مقرر کرده، عِصیان ورزیده است؛ و آنان که چنین م
	 14 �14|1|رومیانکسی را که ایمانش ضعیف است، بپذیرید، بیآنکه دربارۀ مسائل مورد تردید، حکم صادر کنید. *f0096 214|2|رومیان ایمانِ یکی به او اجازه میدهد هر غذایی را بخورد، امّا دیگری که ایمانش ضعیف است، فقط سبزیجات میخورد. 314|3|رومیان آن که همه چیز میخورد
	 15 �15|1|رومیانما که قوی هستیم، باید ناتوانیهای ضعیفان را متحمل شویم و در پی خشنودی خویش نباشیم. 215|2|رومیان هر یک از ما باید همسایۀ خود را خشنود سازد، در آنچه برای او نیکو باشد و باعث بنایش شود. 315|3|رومیان زیرا مسیح نیز در پی خشنودی خود نبود، چنانکه 
	 16 �16|1|رومیانخواهرمان فیبی را به شما معرفی میکنم. او از خادمان *f0106 کلیسای شهر کِنخْریه است. 216|2|رومیان او را در خداوند، آنگونه که شایستۀ مقدسین است، بپذیرید و از هیچ کمکی که از شما بخواهد دریغ مورزید، زیرا او به بسیاری، از جمله خود من، کمک فراوا
	 1 �1|1|اوّل قرنتیاناز پولس، که به خواست خدا فرا خوانده شده است تا رسول عیسی مسیح باشد، و از برادرمان 
سوسْتِنِس،

	نامۀ اوّل پولس رسول به قرنتیان
	2 �2|1|اوّل قرنتیانمن نیز ای برادران، هنگامی که نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت بشری نیامدم، آنگاه که راز خدا *f0010 را به شما اعلام میکردم. 22|2|اوّل قرنتیان زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شما چیزی ندانم جز عیسی مسیح، آن هم عیسای مصلوب. 32|3|اوّل قرنتیان 
	 3 �3|1|اوّل قرنتیانامّا من، ای برادران، نتوانستم با شما همچون اشخاص روحانی سخن بگویم بلکه همچون اشخاص نفسانی، یعنی مانند کسانی که در مسیح، کودکِ نوزادند. 23|2|اوّل قرنتیان من به شما شیر دادم نه گوشت، زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید، 33|3|اوّل 
	4 �4|1|اوّل قرنتیانپس همگان باید به ما به دیدۀ خادمان مسیح و مباشرانی بنگرند که رازهای خدا *f0022 به آنان به امانت سپرده شده است. 24|2|اوّل قرنتیان و حال انتظاری که از مباشر میرود این است که امین باشد. 34|3|اوّل قرنتیان امّا برای من قضاوت شما یا قضاوت هر
	 5 �5|1|اوّل قرنتیانبه واقع خبر رسیده که در میان شما بیعفتی هست، آن هم به گونهای که حتی در میان بتپرستان نیز پذیرفته نیست. شنیدهام مردی با نامادری خود رابطه دارد. 25|2|اوّل قرنتیان و شما افتخار میکنید! آیا نمیبایست ماتم گیرید و کسی را که چنین کرده ا
	 6 �6|1|اوّل قرنتیانهرگاه کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد، چگونه جرأت میکند آن را نه نزد مقدسین، بلکه به محکمۀ گنهکاران بَرَد؟ 26|2|اوّل قرنتیان آیا نمیدانید که مقدسینْ دنیا را داوری خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید، چگونه قادر به قضا
	 7 �7|1|اوّل قرنتیانو امّا در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید:
	 8 �8|1|اوّل قرنتیانو امّا در خصوص خوراک تقدیمی به بتها: میدانیم که «همۀ ما اشخاص دانایی هستیم.» امّا دانش مایۀ تکبّر است، حال آنکه محبت، بنا میکند. 28|2|اوّل قرنتیان آن که گمان میکند چیزی میداند، هنوز چنانکه باید نمیداند. 38|3|اوّل قرنتیان امّا آن ک
	 9 �9|1|اوّل قرنتیانآیا آزاد نیستم؟ آیا رسول نیستم؟ آیا خداوندمان عیسی را ندیدم؟ آیا شما ثمرۀ کار من در خداوند نیستید؟ 29|2|اوّل قرنتیان حتی اگر برای دیگران رسول نباشم، دستکم برای شما هستم؛ زیرا شما مُهر تأییدِ رسالت من در خداوند هستید.
	10 �10|1|اوّل قرنتیانزیرا ای برادران، نمیخواهم از این موضوع غافل باشید که پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از میان دریا گذشتند. 210|2|اوّل قرنتیان آنان همه در ابر و در دریا در پیوند با موسی تعمید یافتند، 310|3|اوّل قرنتیان و همه همان خوراک روحانی را خورد
	 11 �11|1|اوّل قرنتیانپس، از من سرمشق بگیرید، چنانکه من از مسیح سرمشق میگیرم.
	 12 �12|1|اوّل قرنتیانو امّا در خصوص تجلیات روح، ای برادران، نمیخواهم غافل باشید. 212|2|اوّل قرنتیان میدانید که وقتی بتپرست بودید، به هر نحوی اغوا شده، به سوی بتهای گنگ کشیده میشدید. 312|3|اوّل قرنتیان پس به شما میگویم که هر که به واسطۀ روحِ خدا سخن 
	 13 �13|1|اوّل قرنتیاناگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم، ولی محبت نداشته باشم، زنگی پرصدا و سنجی پرهیاهو بیش نیستم. 213|2|اوّل قرنتیان اگر قدرت نبوّت داشته باشم و بتوانم جملۀ اَسرار و معارف را درک کنم، و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوهها ر
	 14 �14|1|اوّل قرنتیانطریق محبت را پیروی کنید و با اشتیاق تمام در پی تجلیات روح باشید، بخصوص اینکه نبوّت کنید. 214|2|اوّل قرنتیان زیرا آن که به زبانِ غیر سخن میگوید، نه با انسانها بلکه با خدا سخن میگوید. زیرا هیچکس سخنش را درک نمیکند؛ او به واسطۀ روح،
	 15 �15|1|اوّل قرنتیانو اما، ای برادران، اکنون میخواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید 215|2|اوّل قرنتیان و به وسیلۀ آن نجات مییابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه دارید. در 
	 16 �16|1|اوّل قرنتیانو امّا در خصوص جمعآوری هدایا برای مقدسین: شما نیز آنچه را که به کلیساهای غَلاطیه گفتهام، انجام دهید. 216|2|اوّل قرنتیان روز اوّل هر هفته، هر یک از شما به فراخور درآمد خود پولی کنار گذاشته، پسانداز کند، تا به هنگام آمدنم نزد شما، ل

	نامۀ دوّم پولس رسول به قرنتیان
	 1 �1|1|دوّم قرنتیاناز پولس که به خواست خدا رسول عیسی مسیح است، و برادر ما تیموتائوس،
	2 �2|1|دوّم قرنتیانپس، عزم جزم کردم که دیگر بار، دیداری اندوهبار با شما نداشته باشم. 22|2|دوّم قرنتیان زیرا اگر شما را اندوهگین سازم، دیگر چه کسی میتواند موجب شادی من شود، جز شما که اندوهگینتان ساختهام؟ 32|3|دوّم قرنتیان من بدانگونه به شما نوشتم تا به 
	 3 �3|1|دوّم قرنتیانآیا بار دیگر شروع به توصیه دربارۀ خود میکنیم؟ یا مانند بعضی، نیاز به ارائۀ توصیهنامه به شما یا گرفتن توصیهنامه از شما داریم؟ 23|2|دوّم قرنتیان شما خودْ توصیهنامۀ مایید، نامهای نگاشته بر دلهای ما که همگان میتوانند آن را بخوانند و 
	4 �4|1|دوّم قرنتیانپس چون در نتیجۀ رحمتی که بر ما شده است از چنین خدمتی برخورداریم، دلسرد نمیشویم. 24|2|دوّم قرنتیان بلکه از روشهای پنهانی و ننگین دوری جستهایم و به فریبکاری توسل نمیجوییم و کلام خدا را نیز تحریف نمیکنیم، بلکه بهعکس، با بیانِ آشکار حق
	 5 �5|1|دوّم قرنتیاناینک میدانیم هر گاه این خیمۀ زمینی که در آن سکونت داریم فرو ریزد، عمارتی از خدا داریم، خانهای ناساخته به دست و جاودانه در آسمان. 25|2|دوّم قرنتیان و براستی که در این خیمه آه میکشیم، زیرا مشتاق آنیم که مسکن آسمانی خود را در بر کنیم، 
	 6 �6|1|دوّم قرنتیاندر مقام همکاران خدا، از شما استدعا داریم که فیض خدا را بیهوده نیافته باشید. 26|2|دوّم قرنتیان زیرا خدا میگوید:
	 8 �8|1|دوّم قرنتیاناکنون ای برادران، میخواهیم شما را از فیضی که خدا به کلیساهای مقدونیه عطا کرده است، آگاه سازیم. 28|2|دوّم قرنتیان زیرا در همان حال که ایشان به سبب زحماتی توانفرسا، در بوتۀ آزمایش قرار داشتند، از شادی بیحد و فقر بسیارشان، سخاوتی بیکران
	 9 �9|1|دوّم قرنتیاننیازی نیست دربارۀ این خدمتِ به مقدسین به شما بنویسم، 29|2|دوّم قرنتیان زیرا از اشتیاقتان به یاری رساندن آگاهم و در این خصوص نزد ایمانداران مقدونیه به شما بالیدهام. بدیشان گفتهام که شما در ایالت اَخائیه از سال گذشته برای دادنِ هدیه آم
	10 �10|1|دوّم قرنتیانمن، پولس، که در حضور شما ‘زبونم’ امّا به دور از شما ‘جسور’، با حلم و نرمش مسیح از شما استدعا دارم 210|2|دوّم قرنتیان و التماس میکنم که به هنگام آمدنم نزد شما ناگزیر نباشم با کسانی که میپندارند ما با میزانهای این دنیا *f0023 زندگی می
	 11 �11|1|دوّم قرنتیانامیدوارم اندک حماقتی را در من تحمل کنید، و چنین نیز کردهاید! 211|2|دوّم قرنتیان من غیرتی خدایی نسبت به شما دارم، زیرا شما را به یک شوهر، یعنی مسیح، نامزد ساختم، تا همچون باکرهای پاکدامن به او تقدیمتان کنم. 311|3|دوّم قرنتیان امّا ب
	 12 �12|1|دوّم قرنتیانمیباید که فخر کنم؛ هرچند سودی از آن حاصل نمیشود، ادامه میدهم و به رؤیاها و مکاشفات خداوند میپردازم. 212|2|دوّم قرنتیان شخصی را که در مسیح است، میشناسم که چهارده سالِ پیش به آسمان سوّم ربوده شد. نمیدانم با بدن به آسمان رفت یا بی
	 13 �13|1|دوّم قرنتیاناین سوّمین بار است که به دیدارتان میآیم. «به گواهیِ دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت خواهد شد.»x0028 213|2|دوّم قرنتیان من در دیدار دوّم خود، کسانی را که در گذشته مرتکب گناه شده بودند، و نیز هر کس دیگر را هشدار دادم و اکنون نیز در غیاب خ
	 1 �1|1|غاز پولس، رسولی که رسالتش نه از جانب انسانها و نه به واسطۀ انسان، بلکه به واسطۀ عیسی مسیح و خدای پدر است که او را از مردگان برخیزانید،

	نامۀ پولس رسول به غَلاطیان
	2 �2|1|غپس از چهارده سال، دیگر بار همراه برنابا به اورشلیم رفتم و تیتوس را نیز با خود بردم. 22|2|غ امّا رفتنم در نتیجۀ دریافت مکاشفهای بود. در آنجا انجیلی را که در میان غیریهودیان موعظه میکنم بدیشان عرضه داشتم؛ البته در خلوت، و نیز تنها به رهبران سرشناس
	 3 �3|1|غای غَلاطیان نادان، چه کسی شما را افسون کرده است؟ زیرا در برابر چشمان خود شما عیسی مسیح بهروشنی چون کسی که بر صلیب شد، ترسیم گردید. 23|2|غ فقط میخواهم این را بدانم: آیا روح را با انجام اعمال شریعت یافتید یا با ایمان به آنچه شنیدید؟ 33|3|غ آیا تا
	4 �4|1|غباری سخن من این است: تا زمانی که وارث صغیر است، با غلام فرقی ندارد، هرچند مالک همه چیز باشد. 24|2|غ و تا زمانی که پدرش تعیین کرده است زیر دست قیّمان و وکلاست. 34|3|غ در مورد ما نیز به همینگونه است: تا زمانی که ما صغیر بودیم، در غلامی اصول ابتدایی
	 5 �5|1|غمسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید.
	 6 �6|1|غای برادران، اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید. در عین حال، به هوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی. 26|2|غ بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که اینگونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد. 36|3|غ زیرا
	 1 �1|1|اَفِسُسیاناز پولس که به خواست خدا رسول مسیحْ عیسی است،

	نامۀ پولس رسول به اَفِسُسیان
	2 �2|1|اَفِسُسیانو امّا شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید، 22|2|اَفِسُسیان و زمانی در آنها گام میزدید، آنگاه که از روشهای این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی میکردید، از همان روحی که هماکنون در سرکشان عمل میکند. 32|3|اَفِسُسیان ما نیز جملگی 
	 3 �3|1|اَفِسُسیاناز این رو من، پولس، که بهخاطر شما غیریهودیان زندانی مسیحْ عیسی هستم *f0009 -
	4 �4|1|اَفِسُسیانپس من که بهخاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است، رفتار کنید، 24|2|اَفِسُسیان در کمال فروتنی و ملایمت؛ و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید. 34|3|اَفِسُسیان به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را
	 5 �5|1|اَفِسُسیانپس همچون فرزندانی عزیز، از خدا سرمشق بگیرید. 25|2|اَفِسُسیان و با محبت رفتار کنید، چنانکه مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما همچون قربانی و هدیهای عطرآگین به خدا تقدیم نمود.
	 6 �6|1|اَفِسُسیانای فرزندان، از والدین خود در خداوند اطاعت کنید، زیرا کار درست این است. 26|2|اَفِسُسیان «پدر و مادر خود را گرامی دار»، که این نخستین حکمِ با وعده است: 36|3|اَفِسُسیان «تا سعادتمند باشی و بر زمین عمرِ طولانی کنی.»x0020
	 1 �1|1|فیلیپیاناز پولس و تیموتائوس، خادمان *f0001 مسیحْ عیسی،

	نامۀ پولس رسول به فیلیپیان
	2 �2|1|فیلیپیانپس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت *f0009 دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید، *f0010 22|2|فیلیپیان بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدتنظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید. 32|3|فیلی
	 3 �3|1|فیلیپیاندیگر آنکه ای برادران من، در خداوند شاد باشید! تکرار این مطالب زحمتی برایم نیست بلکه ایمنی شماست. 23|2|فیلیپیان از آن سگها برحذر باشید! از آن شرارتپیشگان بپرهیزید! از آن مُثلهکنندگان دوری کنید! 33|3|فیلیپیان زیرا ختنهشدگانِ واقعی ماییم ک
	4 �4|1|فیلیپیانپس، ای برادرانِ محبوب من که مشتاق دیدارتانم، ای شما که شادی و تاجِ سر من هستید، ای عزیزان، بدینگونه در خداوند استوار باشید.
	 1 �1|1|کولُسیاناز پولس که به خواست خدا، رسول مسیحْ عیسی است، و از برادرمان، تیموتائوس،

	نامۀ پولس رسول به کولُسیان
	2 �2|1|کولُسیانپس میخواهم بدانید که بهخاطر شما و کسانی که در لائودیکیه هستند، و برای همۀ آنان که روی مرا ندیدهاند، چه مجاهدهای دارم، 22|2|کولُسیان تا دلگرم شده، در محبت متحد گردند، و از همۀ غنای فهم و درکی کامل برخوردار گشته، راز خدا یعنی مسیح را بشنا
	 3 �3|1|کولُسیانپس چون با مسیح برخیزانیده شدهاید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. 23|2|کولُسیان به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. 33|3|کولُسیان زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.
	4 �4|1|کولُسیانای اربابان، با غلامان خود به عدل و انصاف رفتار کنید، زیرا میدانید که شما را نیز اربابی است در آسمان.

	نامۀ اوّل پولس 
رسول به تسالونیکیان
	 1 �1|1|اوّل تسالونیکیاناز پولس و سیلاس *f0001 و تیموتائوس،
	2 �2|1|اوّل تسالونیکیانای برادران، خود میدانید که آمدن ما نزد شما بیهوده نبوده است، 22|2|اوّل تسالونیکیان بلکه هرچند پیشتر در شهر فیلیپی آزار و اهانت بر ما رفت، چنانکه میدانید، امّا به مدد خدای خود دلیری کردیم تا انجیل خدا را با وجود مخالفتهای بسیار به 
	 3 �3|1|اوّل تسالونیکیانسرانجام چون دیگر طاقت نداشتیم، رضا دادیم که ما را در آتن تنها واگذارند. 23|2|اوّل تسالونیکیان پس تیموتائوس را که برادر ما و همکار خدا در کار انجیل مسیح است، نزدتان فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت و تشویق کند، 33|3|اوّل تسالونی
	4 �4|1|اوّل تسالونیکیاندیگر اینکه، ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید رفتار کنید تا خدا را خشنود سازید، همانگونه که چنین نیز میکنید. اکنون به نام عیسای خداوند از شما استدعا داریم و اندرزتان میدهیم که در این باره هر چه بیشتر تلاش کنید. 24|2|اوّ
	 5 �5|1|اوّل تسالونیکیانو امّا دربارۀ وقتها و زمانها، ای برادران، نیازی نیست چیزی به شما بنویسم. 25|2|اوّل تسالونیکیان زیرا خود نیک میدانید که روز خداوند همچون دزدی که شبهنگام میآید، فرا خواهد رسید. 35|3|اوّل تسالونیکیان آن زمان که مردم میگویند: «صلح 

	نامۀ دوّم پولس 
رسول به تسالونیکیان
	 1 �1|1|دوّم تسالونیکیاناز پولس و سیلاس *f0001 و تیموتائوس،
	2 �2|1|دوّم تسالونیکیانای برادران، دربارۀ آمدن خداوند ما عیسی مسیح و گِرد آمدن ما نزد او، استدعا داریم 22|2|دوّم تسالونیکیان از پیام نبوّتی یا گفته یا نامهای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز خداوند هماکنون فرا رسیده است، زود متزلزل یا مشوّش مشوید. 
	 3 �3|1|دوّم تسالونیکیاندر خاتمه، ای برادران، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند بهسرعت پیش رود و عزّت یابد، همانگونه که در میان شما چنین شد، 23|2|دوّم تسالونیکیان و تا از افراد خبیث و شَرور رهایی یابیم، زیرا همگان را ایمان نیست. 33|3|دوّم تسالونیکیان امّا
	 1 �1|1|اوّل تیموتائوساز پولس که به حکم نجاتدهندۀ ما خدا و امیدمان مسیحْ عیسی، رسول مسیحْ عیسی است؛

	نامۀ اوّل پولس 
رسول به تیموتائوس
	2 �2|1|اوّل تیموتائوسبنابراین، پیش از هر چیز، سفارش میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزاریها برای همۀ مردم به جا آورده شود، 22|2|اوّل تیموتائوس از آن جمله برای حاکمان و همۀ صاحبمنصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسودهای را در کمال دینداری و وقار بگ
	 3 �3|1|اوّل تیموتائوساین سخن درخور اعتماد است که اگر کسی در آرزوی کار نظارت *f0009 بر کلیسا باشد، در پی کاری نیکوست. 23|2|اوّل تیموتائوس از این رو، ناظر کلیسا باید به دور از ملامت، شوهر وفادارِ یک زن، *f0010 معتدل، خویشتندار، آبرومند، میهماننواز و قادر 
	4 �4|1|اوّل تیموتائوسامّا روح، آشکارا میگوید که در زمانهای آخر، برخی از ایمان رویگردان شده، از ارواح گمراهکننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. 24|2|اوّل تیموتائوس این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی میآورند که وجدانشان بیحس شده است. 34|3|اوّل تیموتا
	 5 �5|1|اوّل تیموتائوسمرد سالخورده را توبیخ مکن، بلکه او را همچون پدر خود اندرز ده، و جوانان را همانند برادران خود، 25|2|اوّل تیموتائوس و زنان سالخورده را همچون مادران، و زنان جوانتر را همانند خواهران خویش، در کمال پاکی.
	 6 �6|1|اوّل تیموتائوسآنان که زیر یوغ بندگی به سر میبرند، باید که اربابان خود را درخور کمال احترام بدانند تا مردم نام خدا و تعلیم را بد نگویند. 26|2|اوّل تیموتائوس آنان که اربابانشان ایماندارند، نباید به دلیل رابطۀ برادری، ایشان را کمتر حرمت بگذارند. بلک
	 1 �1|1|دوّم تیموتائوساز پولس، که به خواست خدا و بهخاطر وعدۀ حیاتی که در مسیحْ عیسی یافت میشود، رسول مسیحْ عیساست،

	نامۀ دوّم پولس 
رسول به تیموتائوس
	2 �2|1|دوّم تیموتائوسپس تو ای فرزندم، در فیضی که در مسیحْ عیسی است نیرومند شو، 22|2|دوّم تیموتائوس و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی، به مردمان امینی بسپار که از عهدۀ آموزش دیگران نیز برآیند. 32|3|دوّم تیموتائوس همچون سربازِ شایستۀ مسیحْ عیسی،
	 3 �3|1|دوّم تیموتائوسامّا آگاه باش که در روزهای آخر، زمانهای سخت پیش خواهد آمد. 23|2|دوّم تیموتائوس مردمانْ خودپرست، پولدوست، لافزن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک، 33|3|دوّم تیموتائوس بیعاطفه، بیگذشت، غیبتگو، بیبندوبار، وحشی، دشمن
	4 �4|1|دوّم تیموتائوسدر برابر خدا و مسیحْ عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد، و نظر به ظهور او و پادشاهیاش، تو را مکلّف میسازم که 24|2|دوّم تیموتائوس کلام را موعظه کنی و به گاه و به بیگاه آمادۀ این کار باشی و با صبر بسیار و تعلیم دقیق، به اصلاح 
	 1 �1|1|تیتوساز پولس، خادم *f0001 خدا و رسول عیسی مسیح، در خدمتِ ایمانِ برگزیدگانِ خدا و شناخت آن حقیقت که منطبق بر دینداری است، 21|2|تیتوس و به امید حیات جاویدان *f0002 که خدای منزّه از هر دروغ از ایام ازل بدان وعده فرمود 31|3|تیتوس و کلام خود را در زمان

	نامۀ پولس رسول به تیتوس
	2 �2|1|تیتوسامّا تو از آنچه مطابق با تعلیم صحیح است، سخن بگو. 22|2|تیتوس مردان سالخورده را بگو که معتدل و باوقار و خویشتندار باشند و در ایمان و محبت و پایداری، به شایستگی رفتار کنند.
	 3 �3|1|تیتوسایشان را یادآور شو که تسلیم حکمرانان و صاحبمنصبان باشند و فرمانبرداری کنند، و برای هر کار نیک آماده باشند؛ 23|2|تیتوس کسی را ناسزا نگویند بلکه صلحجو و باملاحظه باشند و با همه در کمال فروتنی رفتار کنند.

	نامۀ پولس رسول به فیلیمون
	 1 �1|1|عبرانیاندر گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت، 21|2|عبرانیان امّا در این ایام آخر به واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید. 31|3|عبرانیان او فروغِ

	نامه به عبرانیان
	2 �2|1|عبرانیانپس بر ماست که به آنچه شنیدهایم با دقتِ هر چه بیشتر توجه کنیم، مبادا از آن منحرف شویم. 22|2|عبرانیان زیرا اگر پیامی که به واسطۀ فرشتگان بیان شد الزامآور بود، آنگونه که هر سرپیچی و نافرمانی مجازاتی برحق مییافت، 32|3|عبرانیان پس ما چه راه 
	 3 �3|1|عبرانیانپس ای برادران مقدّس که در دعوت آسمانی شریک هستید، اندیشۀ خود را بر عیسی معطوف کنید که اوست رسول و کاهن اعظمی که بدو معترفیم. 23|2|عبرانیان او نسبت به کسی که او را برگماشت امین بود، همانگونه که موسی نیز در تمام خانۀ خدا امین بود. 33|3|عبرا
	4 �4|1|عبرانیانپس بههوش باشیم مبادا با اینکه وعدۀ راه یافتن به آسایش او هنوز به قوّت خود باقیست، آشکار شود که احدی از شما، از دست یافتن به آن بازمانده است. 24|2|عبرانیان زیرا به ما نیز چون ایشان بشارت داده شد. امّا پیامی که شنیدند، سودی برایشان نداشت، ز
	 5 �5|1|عبرانیانهر کاهن اعظم از میان آدمیان انتخاب میشود و به نمایندگیِ آدمیان در امور الهی منصوب میگردد تا هدایا و قربانیها به جهت گناهان تقدیم کند. 25|2|عبرانیان او میتواند با آنان که ناآگاهانه به راه خطا میروند، به نرمی رفتار کند، زیرا خود نیز دارا
	 6 �6|1|عبرانیانپس بیایید تعالیم ابتدایی دربارۀ مسیح را پشت سر نهاده، به سوی کمال پیش برویم، و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ، *f0027 و ایمان به خدا، 26|2|عبرانیان و آموزشِ تعمیدها، *f0028 و دستگذاریها، و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیان ننهیم.
	 7 �7|1|عبرانیاناین مِلْکیصِدِق، پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود. او به ابراهیم که از شکست دادنِ پادشاهان بازمیگشت، برخورد و او را برکت داد. 27|2|عبرانیان و ابراهیم به همین شخص از همه چیز دهیک داد. نام او نخست به معنی ‘پادشاه پارسایی’ و بعد ‘پادشاه س
	 8 �8|1|عبرانیانجان کلام در آنچه میگوییم این است که ما چنین کاهن اعظمی داریم که بر جانب راست تختِ مقام کبریا در آسمان نشسته 28|2|عبرانیان و خدمتگزار مکان اقدس یعنی آن خیمۀ حقیقی است که خداوند بر پا کرده، نه انسان.
	 9 �9|1|عبرانیانعهد نخست، قوانینی برای عبادت داشت و نیز از محرابگاهی زمینی برخوردار بود. 29|2|عبرانیان خیمهای بر پا شده بود که در اتاق نخست *f0038 آن، چراغدان، میز، و نان حضور قرار داشت؛ این مکان ‘قُدس’ خوانده میشد. 39|3|عبرانیان پشت پردۀ دوّم نیز اتاقی
	10 �10|1|عبرانیانشریعت فقط سایۀ چیزهای نیکوی آینده است، نه صورت واقعی آنها. از همین رو، هرگز نمیتواند با قربانیهایی که سال به سال پیوسته تکرار میشود، آنان را که برای عبادت نزدیک میآیند، کامل سازد. 210|2|عبرانیان وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمیشد؟ زیرا 
	 11 �11|1|عبرانیانایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم. *f0057 211|2|عبرانیان به سبب ایمان بود که دربارۀ پیشینیان *f0058 به نیکویی شهادت داده شد.
	 12 �12|1|عبرانیانپس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بارِ اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقهای که برای ما مقرر شده است، بدویم. 212|2|عبرانیان و چشمان خود را بر قهرمان و 
	 13 �13|1|عبرانیانمحبت برادرانه همچنان برقرار باشد. 213|2|عبرانیان از میهماننوازی نسبت به غریبان غافل مباشید، چرا که با این کار، بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند. 313|3|عبرانیان آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چنانکه گویی خود نیز با ایشان
	 1 �1|1|یعقوباز یعقوب، غلامِ خدا و عیسی مسیح خداوند،

	نامۀ یعقوب
	2 �2|1|یعقوببرادران من، ایمانِ شما به عیسی مسیح، خداوند پرجلالمان، با تبعیض همراه نباشد. 22|2|یعقوب اگر کسی با انگشتریِ زرین و جامۀ فاخر به مجلس شما درآید و فقیری نیز با جامۀ ژنده وارد شود، 32|3|یعقوب و شما به آن که جامۀ فاخر در بر دارد توجه خاص نشان دهید
	 3 �3|1|یعقوببرادران من، مباد که بسیاری از شما در پی معلّم شدن باشند، زیرا میدانید که بر ما معلّمان، داوریِ سختتر خواهد شد. 23|2|یعقوب ما همه بسیار میلغزیم. اگر کسی در گفتار خود نلغزد، انسانی کامل است و میتواند تمامی وجودِ *f0007 خود را مهار کند.
	4 �4|1|یعقوباز کجا در میان شما جنگ و جدال پدید میآید؟ آیا نه از امیالتان که درون اعضای شما به ستیزه مشغولند؟ 24|2|یعقوب حسرت چیزی را میخورید، امّا آن را به دست نمیآورید. از طمع مرتکب قتل میشوید، امّا باز به آنچه میخواهید نمیرسید. جنگ و جدال بر پا می
	 5 �5|1|یعقوبو امّا شما ای ثروتمندان، زاری و شیون کنید، زیرا مصیبتها در انتظارتان است. 25|2|یعقوب ثروت شما تباه شده و جامههایتان را بید خورده است! 35|3|یعقوب زر و سیم شما زنگ زده، و زنگِ آنها علیهِ شما سخن خواهد گفت و همچون آتش، گوشت بدن شما را خواهد خور
	 1 �1|1|اوّل پطرساز پطرس، رسول عیسی مسیح،

	نامۀ اوّل پطرس رسول
	2 �2|1|اوّل پطرسپس هر نوع کینه، و هر گونه مکر و ریا و حسد، و هر قِسم بدگویی را از خود برانید 22|2|اوّل پطرس و همچون نوزادگان، مشتاق شیر خالصِ روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید، 32|3|اوّل پطرس اگر براستی چشیدهاید که خداوند مهربان *f0009 است.
	 3 �3|1|اوّل پطرسبه همینسان، شما ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید تا چنانچه برخی کلام را اطاعت نکنند، بیآنکه سخنی بر زبان آرید، در اثر رفتار همسرانشان جذب شوند، 23|2|اوّل پطرس زیرا زندگی پاک و خداترسانۀ شما را مشاهده خواهند کرد. 33|3|اوّل پطرس زیبایی شما
	4 �4|1|اوّل پطرسپس چون مسیح در عرصۀ جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم مسلّح شوید، زیرا آن کس را که در عرصۀ جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کاری نیست. 24|2|اوّل پطرس در نتیجه باقی عمر را در جسم، نه در خدمت امیال پلید بشری، بلکه در راه انجام ارادۀ خدا میگذراند
	 5 �5|1|اوّل پطرسمن که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریکِ جلالی که آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پند میدهم: 25|2|اوّل پطرس گلۀ خدا را که به دست شما سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، امّا نه به اجبار بلکه با میل و رغبت، [آنگونه که خد

	نامۀ دوّم پطرس رسول
	 1 �1|1|دوّم پطرساز شَمعون پطرس، خادم *f0001 و رسول عیسی مسیح،
	2 �2|1|دوّم پطرسامّا در میان قوم، انبیای دروغین نیز بودند، همانگونه که در میان شما نیز معلّمان دروغین خواهند بود که پنهانی بدعتهای مهلک خواهند آورد و حتی سَروری را که ایشان را خریده، انکار خواهند کرد و اینگونه، هلاکتی سریع بر خود فرو خواهند آورد. 22|2|د
	 3 �3|1|دوّم پطرسای عزیزان، این نامۀ دوّم است که به شما مینویسم. هر دو نامه را به قصد یادآوری نگاشتم تا شما را به تفکری سالم برانگیزانم، 23|2|دوّم پطرس تا کلامی را که پیامبران مقدّس در ایام گذشته گفتهاند، به یاد آرید و نیز حکم خداوند و نجاتدهندۀ ما را 
	 1 �1|1|اوّل یوحناآنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیدهایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلام میکنیم. 21|2|اوّل یوحنا حیات ظاهر شد؛ ما آن را دیدهایم و بر آن شهادت میدهیم. ما حیات جاویدان را به 

	نامۀ اوّل یوحنا
	2 �2|1|اوّل یوحناای فرزندانم، این را به شما مینویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی گناهی کرد، شفیعی *f0003 نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. 22|2|اوّل یوحنا او خودْ کفّارۀ *f0004 گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز.
	 3 �3|1|اوّل یوحناببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم! از همین روست که دنیا ما را نمیشناسد، چرا که او را نشناخت. 23|2|اوّل یوحنا ای عزیزان، اینک فرزندانِ خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است.
	4 �4|1|اوّل یوحناای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفتهاند. 24|2|اوّل یوحنا روح خدا را اینگونه تشخیص میدهیم: هر روحی که بر آمدن عیسی مسیح در جسمِ بشری اقرار میکن
	 5 �5|1|اوّل یوحناهر که ایمان دارد عیسی همان مسیح است، از خدا مولود شده است؛ هر که پدر را محبت میکند، فرزند او را نیز محبت میکند. 25|2|اوّل یوحنا از اینجا میدانیم فرزندان خدا را محبت میکنیم که خدا را محبت میکنیم و از احکام او اطاعت مینماییم. 35|3|ا

	نامۀ دوّم یوحنای رسول
	نامۀ سوّم یوحنای رسول
	نامۀ یهودا
	 1 �1|1|مکاشفهمکاشفۀ عیسی مسیح، که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را میباید زود واقع شود، به خادمان *f0001 خود بازنماید، و آن را با فرستادن فرشتۀ خود بر خادمش *f0002 یوحنا آشکار ساخت. 21|2|مکاشفه و یوحنا بر هرآنچه دید، یعنی بر کلام خدا و شهادت عیسی مسیح، گو

	مکاشفۀ یوحنا
	2 �2|1|مکاشفه«به فرشتۀ کلیسای اَفِسُس بنویس:
	 3 �3|1|مکاشفه«و به فرشتۀ کلیسای ساردِس بنویس:
	4 �4|1|مکاشفهپس از آن نظر کردم و اینک پیش رویم دری گشوده در آسمان بود، و همان صدایِ چون بانگ شیپور که نخست بار با من سخن گفته بود، دیگر بار گفت: «بالا بیا، و من آنچه را بعد از این میباید واقع شود، بر تو خواهم نمود.» 24|2|مکاشفه در دم در روح شدم و هان تخت
	 5 �5|1|مکاشفهآنگاه در دست راست آن تختنشین طوماری دیدم با نوشتههایی بر پشت و روی آن، و طومار به هفت مُهر مَمْهور بود. 25|2|مکاشفه و فرشتهای نیرومند دیدم که به بانگ بلند ندا میداد: «کیست که سزاوار برداشتن مُهرها و برگشودن طومار باشد؟» 35|3|مکاشفه و هیچ
	 6 �6|1|مکاشفههنگامی که بره نخستین مُهر از آن هفت مُهر را گشود، من ناظر بودم و شنیدم یکی از آن چهار موجود زنده با صدایی چون رعد گفت: «پیش آی!» 26|2|مکاشفه همین که نظر کردم اسبی سفید پیش رویم پدیدار شد. آن که بر آن اسب سوار بود، کمانی در دست داشت؛ به او تا
	 7 �7|1|مکاشفهپس از آن، دیدم چهار فرشته در چهارگوشۀ زمین ایستادهاند و چهار بادِ زمین را بازمیدارند تا بر خشکی و دریا و هیچ درختی نوزند. 27|2|مکاشفه آنگاه فرشتهای دیگر دیدم که از محل طلوعِ آفتاب سر میزد و مُهر خدای زنده با او بود. و به بانگ بلند به آن 
	 8 �8|1|مکاشفههنگامی که بره هفتمین مُهر را گشود، حدود نیمساعت سکوت بر آسمان حکمفرما شد. 28|2|مکاشفه و آن هفت فرشته را دیدم که در پیشگاه خدا میایستند، و به آنان هفت شیپور داده شد.
	 9 �9|1|مکاشفهفرشتۀ پنجم شیپورش را به صدا درآورد، و من ستارهای دیدم افتاده از آسمان به زمین. به این ستاره، کلید هاویه *f0014 داده شد. 29|2|مکاشفه چون او در از هاویه برگشود، دودی از آن برخاست چون دود کورهای عظیم، چندان که خورشید و آسمان از دود چاه تیره و
	10 �10|1|مکاشفهآنگاه دیدم فرشتۀ نیرومند دیگری از آسمان فرود میآمد که ردایی از ابر در بر داشت و رنگینکمانی بر فراز سر. چهرهاش مانند خورشید بود و پاهایش چون ستونهای آتش. 210|2|مکاشفه طوماری کوچک و گشوده در دست داشت. پای راست در دریا نهاد و پای چپ بر خشکی
	 11 �11|1|مکاشفهآنگاه ساقهای از نی به من داده شد که به چوب اندازهگیری میمانست و به من گفته شد: «برخیز و معبد خدا و مذبح را اندازه بگیر و شمار پرستندگان آنجا را تعیین کن، 211|2|مکاشفه ولی تو را با صحن بیرونی کاری نباشد و آن را اندازه مگیر، زیرا که آن به
	 12 �12|1|مکاشفهآنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد: زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت. 212|2|مکاشفه زن آبستن بود و فریادش از دردِ زا و عذاب زاییدن بلند بود. 312|3|مکاشفه آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار ش
	 13 �13|1|مکاشفه
	 14 �14|1|مکاشفهآنگاه همین که نظر کردم، آن بره را دیدم بر کوه صَهیون ایستاده با یکصد و چهل و چهار هزار تن که نام او را و نام پدر او را بر پیشانی نوشته داشتند. 214|2|مکاشفه و صدایی از آسمان شنیدم پرخروش چون آبهای پرشتاب؛ و غرّان چون رعد؛ آن صدا که شنیدم ب
	 15 �15|1|مکاشفهیک نشانۀ عظیم و حیرتزای دیگر نیز در آسمان دیدم: و آن هفت فرشته بود با هفت بلای نهایی - نهایی از آن رو که با آنها خشم خدا کامل میشد.
	 16 �16|1|مکاشفهآنگاه صدایی بلند از معبد شنیدم که به آن هفت فرشته میگفت: «بروید و هفت پیالۀ خشم خدا را بر زمین فرو ریزید.»
	 17 �17|1|مکاشفهآنگاه از آن هفت فرشته که آن هفت پیاله را در دست داشتند یکی پیش آمد و با من گفت: «بیا تا مجازات آن فاحشۀ بزرگِ لمیده بر آبهای بسیار را نشانت دهم. 217|2|مکاشفه با او بود که پادشاهان زمین زنا کردند و از شرابِ همآغوشیهای او بود که ساکنان زمی
	 18 �18|1|مکاشفهپس از آن، فرشتهای دیگر دیدم که از آسمان فرود میآمد. و او اقتداری عظیم داشت و زمین از جلال او نورانی شد. 218|2|مکاشفه به صدایی سخت پرصلابت فریاد برآورد که:
	 19 �19|1|مکاشفهپس از آن، صدایی شنیدم که به خروش جماعتی عظیم در آسمان میمانست، که میگفتند:
	20 �20|1|مکاشفهآنگاه دیدم فرشتهای از آسمان فرود میآید، و کلید هاویه با اوست، و زنجیری بزرگ در دست دارد. 220|2|مکاشفه او اژدها را، آن مار کهن را، که همانا ابلیس یا شیطان است، گرفت و در بند کشید تا هزار سال در اسارت بماند 320|3|مکاشفه و او را به هاویه درا
	21 �21|1|مکاشفهسپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمین اوّل سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. 221|2|مکاشفه و شهر مقدّسِ اورشلیمِ جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین میآمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باش
	22 �22|1|مکاشفهآنگاه نهر آب حیات را به من نشان داد که همچون بلورْ شفاف بود و از تخت خدا و بره جاری میشد 222|2|مکاشفه و از وسط میدان شهر میگذشت. در دو طرف نهر، درخت حیات بود که دوازده بارْ میوه میداد، یعنی هر ماه یک بار. و برگهای آن برای شفای قومها بود.
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