
انجیل لوقا

معرف کتاب

انجیل لوقا را شخص بنام لوقا که از لحاظ پیشه داکتر بود نوشته است. لوقا، همار

پولُس، رسول عیس مسی، بود و او را در سفرهای که برای رساندن مژدۀ نجات انجام

م داد، هماری م کرد. برعالوۀ این لوقا تاری نویس هم بود و از این لحاظ او

واقعات را بصورت دقیق بر اساس تاری وقوع آنها ثبت کرده است.

اولتر از همه تاری کند. البته این تاری بیان م لوقا انجیل خود را بر اساس تاری

نجات است که در زمان عیس مسی به انجام رسید. بعد از آنه انسان در گناه سقوط

کرد، پالن اله که برای نجات انسان طرح شده بود و انبیا در مورد آن نبوت کرده بودند،

در واقعات زندگ عیس مسی جامۀ عمل پوشیدند.

لوقا گزارش م دهد که عیس آمده است تا خبر خوش نجات را به مسینان بشارت

دهد. لوقا عیس را به ما معرف م کند که همه را بدون در نظرداشت طبقه، قوم، سن،

جنس و مقام مذهب محبت م کند. همه انسانها به محبت احتیاج دارند و عیس منب و

سرچشمۀ محبت است. عیس مسی م فرمود که او برای شفای دردمندان آمده است.

اساس ترین درد انسان گناه است و عیس انسان را از گناه نجات م دهد.

فهرست موضوعها:
مقدمه: فصل ۱: ۱ ‐ ۴

تولد و کودک یحیای تعمید دهنده و عیس مسی: فصل ۱: ۵ ‐ ۲: ۵۲
رسالت یحیای تعمید دهنده: فصل ۳: ۱ ‐ ۲۰

تعمید و آزمایش های عیس: فصل ۳: ۲۱ ‐ ۴: ۱۳
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خدمات عموم عیس در جلیل: فصل ۴: ۱۴ ‐ ۹: ۵۰
از جلیل تا اورشلیم: فصل ۹: ۵۱ ‐ ۱۹: ۲۷

هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۹: ۲۸ ‐ ۲۳: ۵۶
رستاخیز، ظهور و صعود عیس: فصل ۲۴: ۱ ‐ ۵۳
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پیش گفتار

۱ ۱تقدیم به عالیجناب تیوفیلوس:
تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایع که در بین ما رخ داده است، اقدام

کرده اند ۲و آنچه را که بوسیلۀ شاهدان عین اولیه و صاحبان آن پیام به ما رسیده است به

قلم آورده اند. ۳من نیز به نوبۀ خود، به عنوان کس که جریان کامل این وقای را جزء به

کرده است، صالح دیدم که این پیش آمد ها را به ترتیب تاری جزء مطالعه و بررس

وقوع برای تو بنویسم ۴تا به حقیقت همۀ مطالب که از آن اطالع یافته ای پ ببری.

خبر تولد یحی

به نام زکریا از فرقۀ اَبِیا زندگ ۵در زمان سلطنت هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهن

م کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابِت نام داشت. ۶این دو نفر در نظر خدا

درستار بودند و بدون کوتاه، کلیه احام و اوامر خداوند را رعایت م کردند. ۷اما

فرزندی نداشتند زیرا الیزابِت نازا بود و هر دو سالخورده بودند.

۸چون نوبت خدمت روزانه در عبادتاه به فرقۀ زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول

انجام وظایف خود شد. ۹مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او برآمد که به قدس االقداس

عبادتاه وارد شود و بخُور بسوزاند. ۱۰در وقت سوزاندن بخُور، تمام جماعت در بیرون

ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. ۱۱در آنجا فرشتۀ خداوند به او ظاهر شد و در

سمت راست بخور سوز ایستاد. ۱۲زکریا از دیدن این منظره تان خورد و ترسید. ۱۳اما

فرشته به او گفت: «ای زکریا، نترس. دعاهای تو مستجاب شده و همسرت الیزابِت

برای تو پسری خواهد زایید و او را یحی خواه نامید. ۱۴خوش و سرور نصیب تو

خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد. ۱۵زیرا او در نظر خداوند بزرگ

خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس

پر خواهد بود ۱۶و بسیاری از بن اسرائیل را بسوی خداوند، خدای آنها باز خواهد
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گردانید. ۱۷با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهن در حضور خدا قدم خواهد زد تا

پدران و فرزندان را آشت دهد و سرکشان را به راه نیان آورد و مردمان مستعد برای

خداوند آماده سازد.» ۱۸زکریا به فرشته گفت: «چطور م توانم این را باور کنم؟ من پیر

هستم و زنم نیز سالخورده است.» ۱۹فرشته به او جواب داد: «من جبرائیل هستم که در

حضور خدا م ایستم و فرستاده شده ام که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم.

۲۰پس توجه کن: تو تا هنام وقوع این امور گن خواه شد و نیروی تلم را از

دست خواه داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور نردی.»

۲۱جماعت که منتظر زکریا بودند از اینه او آن همه وقت در قدس االقداس عبادتاه

ماند متعجب گشتند. ۲۲وقت بیرون آمد و قوت سخن گفتن نداشت، آنها فهمیدند که در

قدس االقداس عبادتاه چیزی دیده است و چون نم توانست حرف بزند به اشاره

مطلب خود را م فهماند.

۲۳زکریا وقت که دورۀ خدمت کهانت خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. ۲۴بعد از

آن همسرش الیزابِت حامله شد و مدت پن ماه از مردم گوشه گیری کرد و با خود

م گفت: ۲۵«این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوای مرا

پیش مردم از میان برداشته است.»

خبر تولد عیس

۲۶در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره، که در والیت جلیل

واق است ۲۷به نزد باکره ای که نامزد مردی به نام یوسف ـ از خاندان داود ـ بود فرستاده

شد. نام این دختر مریم بود. ۲۸فرشته وارد شد و به او گفت: «سالم، ای کس که مورد

لطف هست، خداوند با توست.» ۲۹اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و

ندانست که معن این سالم چیست. ۳۰فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند

زایید و نام او را عیس شد و پسری خواه به تو لطف فرموده است. ۳۱تو حامله خواه
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(یشوعه) خواه گذاشت. ۳۲او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد

شد، خداوند، خدا تخت پادشاه جدش داود را به او عطا خواهد فرمود. ۳۳او تا به ابد

بر خاندان یعقوب فرمانروای خواهد کرد و پادشاه او هرگز پایان نخواهد داشت.»

۳۴مریم به فرشته گفت: «این چونه ممن است؟ من باهی مردی رابطه نداشته ام.»

۳۵فرشته به او جواب داد: «روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو

سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد.

۳۶بدان که خویشاوند تو الیزابِت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کس که نازا به

حساب م آمد، اکنون شش ماه از حامل او م گذرد. ۳۷زیرا برای خدا هی چیز

محال نیست.» ۳۸مریم گفت: «من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفت بشود.» و

فرشته از پیش او رفت.

مالقات مریم با الیزابِت

۳۹در آن روزها مریم عازم سفر شد و با تیزی و شتاب به شهری واق در کوهستان یهودیه

رفت. ۴۰او به خانۀ زکریا داخل شد و به الیزابِت سالم داد. ۴۱وقت الیزابِت سالم مریم را

شنید بچه در رحمش تان خورد. الیزابِت از روح القدس پر شد ۴۲و با صدای بلند

گفت: «تو در بین زنان متبارک هست و مبارک است ثمرۀ رحم تو. ۴۳من ک هستم که

مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ ۴۴همینه سالم تو به گوش من رسید، بچه از خوش در

رحم من تان خورد. ۴۵خوشا بحال او که باور م کند زیرا وعدۀ خداوند برای او به

انجام خواهد رسید.»

سرود مریم

۴۶مریم گفت:

ستاید ۴۷و روح من در نجات دهندۀ من، خدا، خوش جان من خداوند را م»

م کند، ۴۸چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همۀ نسلها مرا
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خوشبخت خواهند خواند، ۴۹زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگ برای من کرده است. نام

او مقدس است. ۵۰رحمت او پشت در پشت برای کسان است که از او م ترسند.

۵۱دست خداوند با قدرت کار کرده است، متبران را با خیاالت دلِ شان تار و مار کرده

۵۲و زورمندان را از تختهای شان به زیر افنده، و فروتنان را سربلند کرده است.

۵۳گرسنان را با چیزهای نیو سیر نموده و ثروتمندان را با دست خال روانه کرده

است. ۵۴به خاطر محبت پایدار خود، از بندۀ خود اسرائیل حمایت کرده است،

۵۵همانطور که به اجداد ما یعن به ابراهیم و به اوالد او تا به ابد وعده داد.»

۵۶مریم در حدود سه ماه پیش الیزابِت ماند و بعد به منزل خود بازگشت.

تولد یحی

۵۷وقت زایمان الیزابِت فرارسید و پسری به دنیا آورد. ۵۸وقت همسایان و خویشاوندان

او باخبر شدند که خداوند چه لطف بزرگ در حق او کرده است، مانند او شاد و

خوشحال گشتند. ۵۹پس از ی هفته آمدند تا نوزاد را سنت نمایند و در نظر داشتند نام

پدرش زکریا را بر او بذارند. ۶۰اما مادرش گفت: «نخیر، نام او باید یحی باشد.»

۶۱آن ها گفتند: «اما در خاندان تو هی کس چنین نام ندارد»، ۶۲و با اشاره از پدرش

پرسیدند که تصمیم او دربارۀ نام طفل چیست. ۶۳او لوح خواست و در برابر تعجب

هم نوشت: «نام او یحی است.» ۶۴ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا

پرداخت. ۶۵تمام همسایان ترسیدند و کلیۀ این اخبار در سرتاسر کوهستان های یهودیه

کردند و م ر مکه این موضوع را شنیدند دربارۀ آن ف انتشار یافت. ۶۶همۀ کسان

گفتند: «این کودک چه خواهد شد؟ در واق دست خداوند با اوست.»

پیشوی زکریا

۶۷پدر او زکریا، از روح القدس پر شد و چنین پیشوی کرد:
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۶۸«خداوند، خدای اسرائیل را سپاس باد. زیرا به یاری قوم خود آمده و آنها را رهای

داده است. ۶۹از خاندان بندۀ خود داود، رهانندۀ نیرومندی بر افراشته است. ۷۰او از

قدیم از زبان انبیای مقدس خود وعده داد ۷۱که ما را از دست دشمنان رهای بخشد و

از دست همه کسان که از ما نفرت دارند آزاد سازد ۷۲و با پدران ما به رحمت رفتار

نماید و پیمان مقدس خود را بخاطر آورد. ۷۳برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد ۷۴که

ما را از دست دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس ۷۵با پاک و

راست تا زنده ایم عبادت نماییم.

۷۶و تو، ای فرزندم، پیامبر خدای متعال نامیده خواه شد. زیرا پیش قدمهای

خداوند خواه رفت تا راه او را آماده سازی ۷۷و به قوم او خبر ده که با آمرزش

گناهان شان رستار م شوند، ۷۸زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که آفتاب

صبحاه از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد ۷۹تا بر کسان که در تاری و در سایۀ

مرگ به سر م برند بدرخشد و قدمهای ما را به راه صل و سالمت هدایت فرماید.»

۸۰و اما طفل بزرگ م شد و در روح قوی م گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل

ظاهر شد، در بیابان بسر م برد.

تولد عیس
(۲۵ ‐ ۱۸ :۱ همچنین در مت)

۲ ۱در آن روزها به منظور ی سرشماری عموم در سراسر دنیای روم فرمان از طرف
امپراطور اوغُسطُس صادر شد. ۲وقت دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس

فرماندار کل سوریه بود. ۳پس برای انجام سرشماری هرکس به شهر خود م رفت ۴و

یوسف نیز از شهر ناصرۀ جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داود، که بیت لحم نام داشت

نامنویس کند، زیرا او از خاندان داود بود. ۵او مریم را که در این موق در عقد او و

حامله بود همراه خود برد. ۶هنام که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسید
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۷و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود بدنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخوری

خوابانید، زیرا در مسافرخانه جائ برای آنها نبود.

چوپانان و فرشتان

هبانبودند که در وقت شب از گلۀ خود ن ۸در همان اطراف در میان مزارع، چوپانان

م کردند. ۹فرشتۀ خداوند در برابر ایشان ایستاد و شوه و جالل خداوند در اطراف شان

درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. ۱۰اما فرشته گفت: «نترسید، من برای شما مژده ای

دارم: خوش بزرگ شامل حال تمام این قوم خواهد شد. ۱۱امروز در شهر داود نجات

دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسی و خداوند است. ۱۲نشان آن برای شما

این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.» ۱۳ناگهان با

آن فرشته فوج بزرگ از سپاه آسمان ظاهر شد که خدا را ستایش کرده، م گفتند:

۱۴«خدا را در برترین آسمان ها جالل و بر زمین در بین مردم که مورد پسند او

م باشند صل و سالمت باد.»

۱۵بعد از آنه فرشتان آنها را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یدیر گفتند:

«بیائید، به بیت لحم برویم و واقعه ای را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است

ببینیم.» ۱۶پس با تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخور

خوابیده بود پیدا کردند. ۱۷وقت کودک را دیدند آنچه را که دربارۀ او به آنها گفته شده

بود نقل کردند. ۱۸همۀ شنوندگان از آنچه چوپانان م گفتند تعجب م کردند. ۱۹اما مریم

تمام این چیزها را بخاطر م سپرد و دربارۀ آن ها عمیقاً فر م کرد. ۲۰چوپانان برگشتند

و بخاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس م گفتند، زیرا آنچه به ایشان

گفته شده بود واق شده بود.
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ذاری عیسنام

۲۱ی هفته بعد که وقت سنت کودک فرا رسید او را عیس نامیدند، همان نام که

فرشته پیش از جایزین او در رحم تعیین کرده بود.

تقدیم عیس در عبادتاه

۲۲بعد از آنه روزهای پاک شدن مطابق شریعت موس تمام شد کودک را به اورشلیم

آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند. ۲۳چنانه در شریعت خداوند نوشته شده است: هر

پسر اولباری از خداوند شمرده م شود ۲۴و نیز مطابق آنچه در شریعت خداوند نوشته

شده است قربان ای تقدیم کنند، یعن ی جفت فاخته و یا دو چوچه کبوتر.

۲۵در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگ م کرد که درستار و پارسا بود و در انتظار

نجات اسرائیل بسر م برد و روح القدس بر او بود. ۲۶از طرف روح القدس به او خبر

داده شده بود که تا مسی وعده شدۀ خداوند را نبیند نخواهد مرد. ۲۷او به هدایت روح

به داخل عبادتاه آمد و هنامیه والدین عیس، طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که

مطابق شریعت مقرر بود انجام دهند، ۲۸شمعون، طفل را در آغوش گرفت و خدا را

حمدکنان گفت:

۲۹«حال ای خداوند، مطابق وعدۀ خود بنده خود را بسالمت رخصت بده، ۳۰چون

چشمانم نجات تو را دیده است، ۳۱نجات که تو در حضور همۀ ملتها آماده ساخته ای،

۳۲نوری که افار ملتهای بیانه را روشن سازد و مایۀ سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.»

۳۳پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارۀ او گفته شد حیران گشتند. ۳۴شمعون بر آنها دعای

خیر کرد و به مریم مادر عیس، گفت: «این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری

در اسرائیل تعیین شده است و نشانه ای است که در رد کردن او ۳۵افار پنهان عدۀ

کثیری آشار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت.»
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۳۶در آنجا همچنین زن نبیه به نام حنّه زندگ م کرد که دختر فَنوئیل از طایفۀ اَشیر بود،

او زن بود بسیار سالخورده، که بعد از ازدواج مدت هفت سال با شوهرش زندگ کرده

۳۷و تا هشتاد و چهار سال بیوه مانده بود. او هرگز از عبادتاه خارج نم شد، بله

شب و روز با دعا و روزه، خدا را عبادت م کرد. ۳۸او در همان موق پیش آمد، به

درگاه خدا شرگزاری نمود و برای همۀ کسان که در انتظار نجات اورشلیم بودند دربارۀ

آن طفل صحبت کرد.

بازگشت به ناصره

۳۹بعد از آنه همۀ کارهای را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر

خود، ناصرۀ جلیل برگشتند. ۴۰و کودک، پر از حمت، کالن و قوی م گشت و لطف

خدا با او بود.

عیس جوان در عبادتاه

۴۱والدین عیس همه ساله برای عید فص به اورشلیم م رفتند. ۴۲وقت او به دوازده

سال رسید آن ها مثل همیشه برای آن عید به آنجا رفتند. ۴۳وقت ایام عید به پایان

رسید و آنها عازم شهر خود شدند، عیس نو جوان در اورشلیم ماند ول والدینش این را

نم دانستند ۴۴و به گمان اینه او در بین کاروان است ی روز تمام به سفر ادامه دادند

و آن وقت در میان دوستان و خویشان خود به جستجوی او پرداختند. ۴۵چون او را پیدا

نردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا بدنبال او بردند. ۴۶بعد از سه روز او را در

عبادتاه پیدا کردند ـ درحالیه در میان معلمان نشسته بود و به آنها گوش م داد و از

ایشان سؤال م کرد. ۴۷همۀ شنوندگان از هوش او و از جواب های که م داد در حیرت

بودند. ۴۸والدین عیس از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: «پسرم، چرا با ما

چنین کردی؟ من و پدرت با پریشان زیاد دنبال تو م گشتیم.» ۴۹او گفت: «برای چه

دنبال من م گشتید؟ مر نم دانستید که من وظیفه دارم در خانۀ پدرم باشم؟» ۵۰اما

۱۰ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


آنها نفهمیدند که مقصد او چیست. ۵۱عیس با ایشان به ناصره بازگشت و تاب آنها بود.

مادرش همۀ این چیزها را در دل خود نه م داشت. ۵۲عیس در حمت و قامت رشد

م کرد و به پسند خدا و مردم بود.

پیام یحی
(همچنین در مت ۳: ۱ ‐ ۱۲ و مرقُس ۱: ۱ ‐ ۸ و یوحنا ۱: ۱۹ ‐ ۲۸)

پنطیوس پیالطُس وال ومت طیبریوس امپراطور وقت۳ ۱در پانزدهمین سال ح
والیات ایتوریه و نواح س والوالیت جلیل و برادرش فیلیپ یهودیه و هیرودیس وال

ترخونیتس و لیسانیوس وال آبلیه بود، ۲یعن در زمان که حناس و قیافا کاهنان اعظم

بودند، کالم خدا در بیابان به یحی پسر زکریا رسید. ۳او به تمام ناحیه اطراف دریای

اُردن م رفت و اعالم م کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید

بیرند. ۴آنچنان که در کتاب اشعیای نب آمده است:

«شخص در بیابان فریاد م زند: راه برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست

نمایید. ۵دره ها پر شوند، کوهها و تپه ها صاف گردند، کج ها راست خواهند شد،

راههای ناهموار هموار خواهند گشت ۶و همۀ آدمیان نجات خدا را خواهند دید.»

۷مردم زیادی بیرون م آمدند تا از دست یحی تعمید بیرند. او به ایشان گفت: «ای

مارها، چه کس شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بریزید؟ ۸پس توبۀ خود

را با ثمرات که ببار م آورید نشان دهید و پیش خود نوئید که ما پدری مانند ابراهیم

داریم، بدانید که خدا قادر است از این سنها فرزندان برای ابراهیم بیافریند. ۹تیشه بر

ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درخت که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش

افنده خواهد شد.»

۱۰مردم از او پرسیدند: «پس تلیف ما چیست؟» ۱۱او جواب داد: «آن کس که دو
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پیراهن دارد، ی را به کس که ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد نیز همچنین کند.»

۱۲جزیه گیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: «ای استاد، ما چه باید

بنیم؟» ۱۳به ایشان گفت: «بیش از آنچه مقرر شده مطالبه ننید.» ۱۴عساکر هم

پرسیدند: «ما چه کنیم؟» به آنها گفت: «از کس به زور پول نیرید و تهمت ناروا نزنید

و به حقوق خود قان باشید.»

۱۵مردم در انتظار بسر م بردند و از یدیر م پرسیدند که آیا یحی، مسی وعده شده

دهم اما کس است یا نه. ۱۶اما او چنین جواب داد: «من شما را در آب تعمید م

خواهد آمد که از من تواناتر است و من الیق آن نیستم که بند بوت او را باز کنم. او شما

را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱۷او شاخ خود را در دست دارد تا خرمن

خاموش نشدن نماید، اما کاه را در آتش خود را پاک کند و گندم را در انبار جم

خواهد سوزانید.»

۱۸یحی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق م کرد و به آن ها بشارت م داد

۱۹اما هیرودیس، که بر سر موضوع زن برادر خود هیرودیا و زشتاری های دیرش از

طرف یحی مالمت شده بود، ۲۰با انداختن یحی به زندان مرتب کاری بدتر از همه

شد.

تعمید گرفتن عیس
(همچنین در مت ۳: ۱۳ ‐ ۱۷ و مرقُس ۱: ۹ ‐ ۱۱)

۲۱پس از آنه همه تعمید گرفتند، عیس نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان

باز شد ۲۲و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدای از آسمان آمد: «تو

پسر عزیز من هست. از تو خوشنودم.»

شجره نامۀ عیس
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(۱۷ ‐ ۱ :۱ همچنین در مت)

۲۳وقت عیس خدمت خود را شروع کرد، تقریباً س سال از عمرش گذشته بود و

برحسب گمان مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر هال، ۲۴پسر متات، پسر الوی،

،سلتاتیا، پسر عاموس، پسر ناحوم، پسر حنا، پسر یوسف، ۲۵پسر مپسر ی ،لپسر م

پسر نَج، ۲۶پسر مىت، پسر متاتیا، پسر شمع، پسر یوسف، پسر یهودا، ۲۷پسر یوحنا،

پسر ریسا، پسر زِربابل، پسر سىلت ئیل، پسر نیری، ۲۸پسر مل، پسر اَدی، پسر قوسام،

پسر ایلمودام، پسر عیر، ۲۹پسر یوس، پسر ایلعازَر، پسر یوریم، پسر متات، پسر الوی،

۳۰پسر شَمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، ۳۱پسر ملیا، پسر

مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داود، ۳۲پسر یِس، پسر عوبید، پسر بوعز، پسر شَلمون،

پسر نحشون، ۳۳پسر عمیناداب، پسر ارام، پسر حزرون، پسر فارِز، پسر یهودا، ۳۴پسر

یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور، ۳۵پسر سروج، پسر رعو، پسر

فل، پسر عابِر، پسر صالَ، ۳۶پسر قینان، پسر اَرفَشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر

الم، ۳۷پسر متوشال، پسر خنوخ، پسر یارِد، پسر مهللئیل، پسر قینان، ۳۸پسر انوش،

پسر شیت، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.

آزمایش ها
(همچنین در مت ۴: ۱ ‐ ۱۱ و مرقُس ۱: ۱۲ ‐ ۱۳)

۴ ۱عیس پر از روح القدس از دریای اُردن بازگشت و روح خدا او را به بیابانها برد ۲و
در آنجا شیطان او را مدت چهل روز با وسوسه ها آزمایش م کرد. او در آن روزها چیزی

نخورد و آخر گرسنه شد.

و تا نان شود.» ۴عیسب به این سن ۳شیطان به او گفت: «اگر تو پسر خدا هست

جواب داد: «نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگ نم کند.»
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۵بعد شیطان او را به باالی کوه برد و در ی چشم بهم زدن تمام ممال دنیا را به او

نشان داد ۶و گفت: «تمام اختیارات این قلمرو و همۀ شوه و جالل آن را به تو

خواهم بخشید، زیرا در اختیار من است و من م توانم آن را به هر که بخواهم ببخشم.

۷اگر تو مرا سجده کن صاحب همۀ آن خواه شد.» ۸عیس به او جواب داد: «نوشته

شده است: خداوند، خدای خود را پرستش کن و فقط او را خدمت نما.»

۹سپس شیطان او را به اورشلیم برد و بر بام عبادتاه قرار داد و به او: «اگر تو پسر خدا

هست خود را از اینجا به پایین بینداز، ۱۰زیرا نوشته شده است: او به فرشتان خود

فرمان خواهد داد تا تو را محافظت کنند. ۱۱و نیز نوشته شده است: تو را در دستهای

خود ناه خواهند داشت، مبادا پایت به سن بخورد.» ۱۲عیس به او جواب داد:

«نوشته شده است که نباید خداوند، خدای خود را بیازمای.» ۱۳شیطان پس از آنه

تمام وسوسه های خود را به پایان رسانید مدت او را تنها گذاشت.

آغاز کار عیس در جلیل
(همچنین در مت ۴: ۱۲ ‐ ۱۷ و مرقُس ۱: ۱۴ ‐ ۱۵)

۱۴عیس با قدرت روح القدس به والیت جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحیه را

پر ساخت. ۱۵در کنیسه های آنها تعلیم م داد و همۀ مردم او را تعریف م کردند.

عیس در ناصره
(همچنین در مت ۱۳: ۵۳ ‐ ۵۸ و مرقُس ۶: ۱ ‐ ۶)

۱۶به این ترتیب به شهر ناصره، جای که در آن کالن شده بود، آمد و در روز سبت مثل

همیشه به کنیسه رفت و برای قرائت کالم خدا برخاست. ۱۷کتاب اشعیای نب را به او

دادند. کتاب را باز کرد و آن قسمت را یافت که م فرماید:

۱۸«روح خداوند بر من است، او مرا مس کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا
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فرستاده است تا آزادی اسیران و بینای کوران و رهای ستمدیدگان را اعالم کنم ۱۹و

سال فرخندۀ خداوند را اعالم نمایم.»

۲۰کتاب را بسته کرد و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او

دوخته شده بود. ۲۱او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت: «امروز در حال که گوش

م دادید، این نوشته تمام شده است.» ۲۲همۀ حاضران او را آفرین م گفتند و از کلمات

فیض بخش که م گفت تعجب م نمودند. آن ها م گفتند: «مر این مرد پسر یوسف

نیست؟» ۲۳عیس گفت: «بدون ش در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت

که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همۀ کارهای را که

رناحوم کرده ای شنیده ایم، همان کارها را در شهر خود انجام بده.» ۲۴عیستو در کَپ

ادامه داد و گفت: «در واق هی پیامبری در شهر خود قبول نم شود. ۲۵بیقین بدانید،

در زمان الیاس که مدت سه سال و شش ماه آسمان بسته شد و قحط سخت در تمام

زمین بوجود آمد، بیوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند. ۲۶با وجود این الیاس پیش هی

ی از آنها فرستاده نشد، مر پیش بیوه زن در شهر زَرِفت صیدون. ۲۷همینطور در

زمان الیش نب، جذامیان بسیاری در اسرائیل بودند ول هیچدام از آنها جز نعمان

سریان شفا نیافت.» ۲۸از شنیدن این سخن همۀ حاضران در کنیسه غضبناک شدند.

۲۹آن ها برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپه ای که شهر بر روی آن ساخته

شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. ۳۰اما او از میان آنها گذشت و رفت.

شفای ی دیوانه
(همچنین در مرقُس ۱: ۲۱ ‐ ۲۸)

۳۱عیس به کَپرناحوم که ی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم

داد. ۳۲مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کالم او با قدرت ادا م شد. ۳۳در کنیسه

مردی حضور داشت که دارای روح ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: ۳۴«ای

عیس ناصری، با ما چار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کن؟ تو را خوب م شناسم،
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ای قدوس خدا.» ۳۵عیس او را مالمت کرد و فرمود: «خاموش شو و از او بیرون بیا.»

روح ناپاک پس از آنه آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آنه به او ضرری

گفتند: «این چه نوع فرمان ر مدیبرساند او را ترک کرد. ۳۶همه متحیر شدند و به ی

است؟ به ارواح ناپاک با اختیار و قدرت فرمان م دهد و آن ها بیرون م روند.» ۳۷به

این ترتیب شهرت او در تمام آن ناحیه پیچید.

شفای دردمندان
(همچنین در مت ۸: ۱۴ ‐ ۱۷ و مرقُس ۱: ۲۹ ‐ ۳۴)

۳۸عیس از کنیسه بیرون آمد و به خانۀ شَمعون رفت. خشوی شَمعون به تب شدیدی

مبتال بود. از عیس خواستند که به او کم نماید. ۳۹عیس بر بالین او ایستاد و با تندی

به تب فرمان داد و تب او قط شد و آن زن فوراً برخاست و به پذیرائ آنها مشغول شد.

۴۰هنام غروب همۀ کسان که بیماران مبتال به امراض گوناگون داشتند آنها را پیش

عیس آوردند و او دست خود را بر ی ی آنها گذاشت و آنها را شفا داد. ۴۱ارواح

ناپاک هم از عدۀ زیادی بیرون آمدند و فریاد م کردند: «تو پسر خدا هست»، اما او

دانستند که او مسی داد حرف بزنند زیرا آن ها م کرد و اجازه نم آن ها را سرزنش م

وعده شده است.

موعظه در کنیسه ها
(همچنین در مرقُس ۱: ۳۵ ‐ ۳۹)

۴۲وقت سپیدۀ صب دمید، عیس از شهر خارج شد و به جای خلوت رفت. اما مردم به

سراغ او رفتند و وقت به جای که او بود رسیدند، کوشش م کردند از رفتن او جلوگیری

نمایند. ۴۳اما او گفت: «من باید مژدۀ پادشاه خدا را به شهرهای دیر هم برسانم چون

برای انجام همین کار فرستاده شده ام.» ۴۴به این ترتیب او پیام خود را در کنیسه های

یهودیه اعالم م کرد.
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انتخاب شاگردان
(همچنین در مت ۴: ۱۸ ‐ ۲۲ و مرقُس ۱: ۱۶ ‐ ۲۰)

۵ ۱ی روز عیس در کنار بحیرۀ جنیسارت ایستاده بود و مردم به طرف او هجوم
آورده بودند تا کالم خدا را از زبان او بشنوند. ۲عیس مالحظه کرد که دو کشت در آنجا

به ی یران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. ۳عیسر انداخته اند و ماهیلن

از کشت های که متعلق به شَمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کم از ساحل دور

شود و در حال که در کشت نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. ۴در پایان صحبت به

شَمعون گفت: «به قسمتهای عمیق آب بران و تورهای تان را برای صید به آب

بیندازید.» ۵شَمعون جواب داد: «ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصال چیزی

نرفتیم، اما حاال که تو م فرمای، من تورها را م اندازم.» ۶آن ها چنین کردند و آنقدر

ماه صید کردند که نزدی بود تورهای شان پاره شود. ۷پس به هماران خود که در

کشت دیر بودند اشاره کردند که به کم آنها بیایند. ایشان آمدند و هر دو کشت را از

ماه پر کردند به طوریه نزدی بود غرق شوند. ۸وقت شَمعون پِترس متوجه شد که

چه واق شده است پیش عیس زانو زد و عرض کرد: «ای خداوند، از پیش من برو

چون من خطاکارم.» ۹او و همۀ همارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند.

۱۰هماران او یعقوب و یوحنا، پسران زَبدی نیز همان حال را داشتند. عیس به شَمعون

فرمود: «نترس، از این پس مردم را صید خواه کرد.» ۱۱به محض اینه کشتیها را به

خش آوردند، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند.

جذام شفای ی
(همچنین در مت ۸: ۱ ‐ ۴ و مرقُس ۱: ۴۰ ‐ ۴۵)

۱۲روزی عیس در شهری بود، تصادفا مردی جذام در آنجا حضور داشت. وقت آن

خواسته گفت: «ای آقا، اگر بخواه را دید به پای او افتاد و از او کم عیس جذام

م توان مرا پاک کن.» ۱۳عیس دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود:
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«م خواهم، پاک شو.» فوراً جذام او برطرف شد. ۱۴عیس به او امر فرمود که این

موضوع را به کس نوید و افزود: «اما برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر پاک

شدنت قربان ای را که موس تعیین نموده است تقدیم کن تا برای همه مدرک باشد.»

۱۵اما عیس بیش از پیش در تمام آن ناحیه شهرت یافت وعدۀ زیادی گرد آمدند تا

سخنان او را بشنوند و از ناخوش های خود شفا یابند، ۱۶اما او به خارج از شهر م رفت

تا در تنهای دعا کند.

شفای ی شل
(همچنین در مت ۹: ۱ ‐ ۸ و مرقُس ۲: ۱ ‐ ۱۲)

۱۷روزی عیس مشغول تعلیم بود و پیروان فرقۀ فریس و معلمین شریعت که از تمام

دهات جلیل و از یهودیه و اورشلیم آمده بودند، در دور او نشسته بودند و او با قدرت

خداوند بیماران را شفا م داد. ۱۸در این هنام چند مردی دیده شدند که شل را روی

تخت م آوردند. آن ها کوشش م کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیس به زمین

بذارند. ۱۹اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند راه پیدا کنند که او را به داخل

آورند. بنابراین به بام رفتند و او را با تش از راه چت پایین گذاشتند و در میان

جمعیت در برابر عیس قرار دادند. ۲۰عیس وقت ایمان آن ها را دید فرمود: «ای

دوست، گناهان تو بخشیده شد.» ۲۱علمای یهود و پیروان فرقۀ فریس به یدیر

م گفتند: «این کیست که حرفهای کفرآمیز م زند؟ چه کس جز خدا م تواند گناهان را

ببخشد؟» ۲۲اما عیس افار آنها را درک کرد و در جواب فرمود: «چرا چنین افاری

در ذهن خود م پرورانید؟ ۲۳آیا گفتن اینه گناهان تو بخشیده شد، آسانتر است یا گفتن

اینه بلند شو و راه برو؟ ۲۴اما برای اینه بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و

گویم بلند شو، تش اختیار آمرزیدن گناهان را دارد»، به آن مرد شل گفت: «به تو م

خود را بردار و به خانه برو.» ۲۵او فوراً پیش چشم آنها روی پایهای خود برخاست،

تش را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را حمدگویان به خانه رفت. ۲۶همه

گفتند: «امروز چیزهای عجیب غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند و با ترس م
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دیدیم.»

دعوت الوی
(همچنین در مت ۹: ۹ ‐ ۱۳ و مرقُس ۲: ۱۳ ‐ ۱۷)

۲۷بعد از آنه عیس بیرون رفت متوجه جزیه گیری به نام الوی شد که در محل وصول

مالیات نشسته بود. به او فرمود: «بدنبال من بیا.» ۲۸او برخاست، همه چیز را واگذاشت

و بدنبال او رفت. ۲۹الوی برای عیس در خانۀ خود مهمان کالن ترتیب داد. عدۀ

زیادی از جزیه گیران و اشخاص دیر با عیس و شاگردانش سر دسترخوان نشسته

بودند. ۳۰فریس ها و علمای آن ها از شاگردان عیس ایراد گرفتند و گفتند: «چرا شما با

جزیه گیران و خطاکاران م خورید و م نوشید؟» ۳۱عیس به آنها جواب داد:

«تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بله بیماران محتاجند. ۳۲من نیامده ام تا پرهیزکاران

را به توبه دعوت کنم، بله آمده ام تا خطا کاران را دعوت نمایم.»

دربارۀ روزه
(همچنین در مت ۹: ۱۴ ‐ ۱۷ و مرقُس ۲: ۱۸ ‐ ۲۲)

۳۳آنها به او گفتند: «شاگردان یحی بسیاری اوقات روزه م گیرند و دعا م کنند،

نوشند.» ۳۴عیس خورند و م کنند، اما شاگردان تو م ها هم، چنین م شاگردان فریس

به ایشان جواب داد: «آیا شما م توانید رفقای داماد را در حال که داماد با ایشان است

به روزه گرفتن مجبور کنید؟ ۳۵اما ایام خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد،

در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت.»

۳۶همچنین برای آنها این مثَل را نقل فرمود: «هیچس از ی لباس نو ته ای پاره

نم کند تا با آن، لباس کهنه ای را پینه کند. اگر چنین کند، هم آن لباس نو پاره م شود و

هم پینۀ نو مناسب لباس کهنه نیست. ۳۷همچنین هیچس شراب تازه را در مشهای

کهنه نم ریزد. اگر بریزد، شراب تازه مشها را م ترکاند، شراب به هدر م رود و
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مشها نیز از بین خواهند رفت. ۳۸بل، باید شراب تازه را در مشهای نو ریخت.

۳۹هیچس پس از نوشیدن شراب کهنه، شراب تازه نم خواهد چون م گوید که شراب

کهنه بهتر است.»

کار در روز سبت
(همچنین در مت ۱۲: ۱ ‐ ۸ و مرقُس ۲: ۲۳ ‐ ۲۸)

۶ ۱ی روز سبت عیس از میان کشتزارهای گندم م گذشت. شاگردان او خوشه های
گندم را م چیدند و در کف دستهای خود پاک م کردند و م خوردند. ۲بعض از

پیروان فرقۀ فریس گفتند: «چرا شما کاری را که در روز سبت جایز نیست انجام

م دهید؟» ۳عیس جواب داد: «مر نخوانده اید داود در وقت که خود و یارانش گرسنه

بودند چه کرد؟ ۴او به خانۀ خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به

یاران خود نیز داد، در صورتیه خوردن آن نانها برای هیچس جز کاهنان جایز

نیست.» ۵همچنین به ایشان فرمود: «پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است.»

شفا در روز سبت
(همچنین در مت ۱۲: ۹ ‐ ۱۴ و مرقُس ۳: ۱ ‐ ۶)

۶عیس در روز سبت دیر، به کنیسه رفت و مشغول تعلیم شد. و مردی در آنجا بود که

دست راستش خش شده بود. ۷علمای دین و فریس ها متوجه بودند که ببینند آیا

برضد او به دست آورند. ۸اما عیس ت شفا خواهد داد تا مدرکباو را در روز س عیس

به افار آنها پ برد و به مردی که دستش خش شده بود فرمود: «برخیز و در میان

بایست.» او برخاست و آنجا ایستاد. ۹عیس به ایشان فرمود: «سؤال از شما دارم: آیا

در روز سبت نی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان انسان را نجات دادن یا نابود

کردن؟» ۱۰دور تا دور به همۀ آن ها دید و به آن مرد فرمود: «دستت را دراز کن.» او

دست خود را دراز کرد و دستش خوب شد. ۱۱اما آنها بسیار خشمین شده در میان
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خود به گفتو پرداختند که با عیس چه م توانند بنند.

انتخاب شاگردان
(همچنین در مت ۱۰: ۱ ‐ ۴ و مرقُس ۳: ۱۳ ‐ ۱۹)

برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صب ۱۲در آن روزها عیس

رسانید. ۱۳وقت سپیدۀ صب دمید شاگردان خود را خواست و از میان آنها دوازده نفر را

انتخاب کرد و آن ها را رسوالن نامید: ۱۴شَمعون که به او لقب پِترس داد و اندریاس

برادر او، یعقوب و یوحنا، فیلیپس و بارتولما، ۱۵مت و توما، یعقوب پسر حلف و

شَمعون معروف به فدای، یهودا پسر یعقوب ۱۶و یهودای اسخریوط که به وی خیانت

کرد.

در خدمت مردم
(۲۵ ‐ ۲۳ :۴ همچنین در مت)

۱۷عیس با آنها از کوه پایین آمد و در زمین همواری ایستاد. اجتماع بزرگ از شاگردان

او و گروه کثیری از تمام نقاط یهودیه و اورشلیم و اطراف صور و صیدون حضور

داشتند. ۱۸آن ها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. آن کسان

که گرفتار ارواح ناپاک بودند، شفا یافتند ۱۹و هر کس در میان جمعیت کوشش م کرد

دست خود را به عیس بزند چون قدرت که از او صادر م شد، همه را شفا م داد.

ستایش و نوهش
(۱۲ ‐ ۱ :۵ همچنین در مت)

۲۰بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت:

«خوشا بحال شما که فقیر هستید، پادشاه خدا از آن شماست.
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۲۱خوشا بحال شما که اکنون گرسنه اید، شما سیر خواهید شد.

خوشا بحال شما که اکنون اش م ریزید، شما خندان خواهید شد.

۲۲خوشا بحال شما هرگاه بخاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین

خود بیرون کنند و شما را خوار سازند و یا به شما بد گویند. ۲۳در آن روز شاد باشید و از

خوش پایوب کنید چون بدون ش اجر بزرگ در عالم باال خواهید داشت، زیرا

پدران ایشان نیز درست به همینطور با پیامبران رفتار م کردند.

۲۴اما وای بحال شما ای ثروتمندان، شما ایام کامران خود را پشت سر گذاشته اید.

۲۵وای بحال شما که اکنون سیر هستید، گرسن خواهید کشید.

وای بحال شما که اکنون م خندید، شما ماتم خواهید گرفت و اش خواهید

ریخت.

۲۶وای بحال شما وقت همه از شما تعریف م کنند. پدران ایشان درست همین کار را با

پیامبران دروغین کردند.

مهربان با دشمنان
(۴۸ ‐ ۳۸ :۵ همچنین در مت)

۲۷اما به شما که سخن مرا م شنوید م گویم: به دشمنان خود محبت نمایید، به آنان که

از شما نفرت دارند نی کنید. ۲۸برای آنان که به شما دشنام م دهند دعای خیر کنید.

برای آنان که با شما بدرفتاری م کنند دعا کنید. ۲۹وقت کس به صورت تو م زند

طرف دیر صورت خود را هم پیش او ببر. وقت کس چپن تو را م برد، بذار

پیراهنت را هم ببرد. ۳۰به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش و وقت کس آنچه را که مال

توست م برد، آن را باز مخواه. ۳۱با دیران آنچنان رفتار کنید که م خواهید آن ها با
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شما رفتار کنند.

۳۲اگر فقط کسان را دوست بدارید که شما را دوست دارند برای شما چه افتخاری

دارد؟ حت خطاکاران هم دوستان خود را دوست دارند. ۳۳و اگر فقط به کسان که به

شما نی م کنند نی کنید برای شما چه افتخاری دارد؟ چون خطاکاران هم چنین

م کنند. ۳۴و اگر فقط به کس قرض بدهید که توق پس گرفتن دارید دیر چه افتخاری

برای شما دارد؟ حت خطاکاران هم، اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت، به

یدیر قرض خواهند داد. ۳۵اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نی کنید و

بدون توق عوض، قرض بدهید که اجر بزرگ خواهید داشت و فرزندان خدای متعال

خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. ۳۶پس همانطور که

پدر شما رحیم است، رحیم باشید.

قضاوت دربارۀ دیران
(۵ ‐ ۱ :۷ همچنین در مت)

۳۷دیران را بد نویید تا شما را بد نویند. مالمت ننید تا مالمت نشوید. دیران را

ببخشید تا بخشیده شوید. ۳۸بدهید که به شما داده خواهد شد، پیمانۀ درست و فشرده و

تان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه ای که به

دیران بدهید با همان پیمانه، عوض خواهید گرفت.»

۳۹همچنین مثَل برای ایشان آورد: «آیا ی کور م تواند عصا کش کور دیری باشد؟

ر هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ ۴۰شاگرد، باال تر از استاد خود نیست اما وقتم

تحصیالت خود را به پایان برساند به پایۀ استاد خود خواهد رسید.

۴۱چرا به پرِ کاه که در چشم برادرت هست ناه م کن و هی در فر چوب که در

چشم خود داری نیست؟ ۴۲چطور م توان به برادرت بوی: «ای برادر، اجازه بده آن

پرِ کاه را از چشمت بیرون بیاورم»، در صورت که چوب داخل چشم خود را نم بین؟
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ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون بیاور، آن وقت درست خواه دید که پرِ

کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری.

شناسای درخت
(همچنین در مت ۷: ۱۶ ‐ ۲۰ و ۱۲: ۳۳ ‐ ۳۵)

۴۳هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب ببار نیاورده است، ۴۴هر

درخت از میوه اش شناخته م شود. از بوته های خار، انجیر جم نم کنند و از خاربن

انور نم چینند. ۴۵مرد نیو از خزانۀ نی درون خود نی ببار م آورد و مرد بد از

خزانۀ بد درون خود بدی ببار م آورد، چون زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن

م گوید.

دو خانه
(۲۷ ‐ ۲۴ :۷ همچنین در مت)

۴۶چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا م گوئید ول آنچه را که به شما م گویم انجام

نم دهید؟ ۴۷هرکه پیش من بیاید و آنچه را که م گویم بشنود و به آن ها عمل کند به

شما نشان م دهم مانند چه کس است. ۴۸او مانند آن مردی است که برای ساختن خانۀ

خود زمین را عمیق کند و تهداب آن را روی سن قرار داد. وقت سیل آمد، دریا طغیان

کرد و به آن خانه زد اما نتوانست آن را از جا بند چون محم ساخته شده بود. ۴۹اما

هرکه سخنان مرا بشنود و به آن عمل نند مانند مردی است که خانۀ خود را روی خاک

بدون تهداب ساخت. وقت که سیل به آن خانه زد، خانه غلتید و به کل ویران شد!»

شفای غالم صاحب منصب روم
(۱۳ ‐ ۵ :۸ همچنین در مت)

۷ ۱وقت عیس تمام این سخنان را به مردم گفت به شهر کَپرناحوم رفت.
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۲صاحب منصب در آنجا خادم داشت که در نظرش بسیار گرام بود. این خادم بیمار

شد و نزدی بود بمیرد. ۳آن صاحب منصب دربارۀ عیس چیزهائ شنیده بود. پس

عده ای از رهبران یهود را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و غالمش را شفا

دهد. ۴ایشان نزد عیس آمدند و با زاری گفتند: «او سزاوار این لطف تو است ۵چون

ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت.» ۶عیس با آنها به راه افتاد

و وقت به نزدی های خانه رسید، آن صاحب منصب دوستان را با این پیغام فرستاد که:

«ای آقا، بیش از آن به خودت زحمت نده. من الیق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه ام

بیائ ۷و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصاً به خدمت تو بیایم. فقط فرمان

بده و غالم من خوب خواهد شد، ۸زیرا من خود مأمور هستم و عساکر هم تحت فرمان

خود دارم و به ی م گویم «برو» م رود و به دیری «بیا» م آید و به غالم م گویم

«فالن کار را بن» البته م کند.»

۹عیس وقت این را شنید تعجب کرد و به جمعیت که پشت سرش م آمدند رو کرد و

فرمود: «بدانید که من حت در اسرائیل هم، چنین ایمان ندیده ام.» ۱۰قاصدان به خانه

برگشتند و غالم را سالم و تندرست یافتند.

زنده کردن پسر ی بیوه زن

۱۱فردای آن روز عیس با شاگردان خود همراه جمعیت زیادی به شهری به نام نائین

رفت. ۱۲همینه به دروازۀ شهر رسید با مراسم جنازه ای روبرو شد. شخص که مرده بود،

عیس بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. ۱۳وقت انۀ یپسر ی

ن.» ۱۴عیسر گریه نخداوند آن مادر را دید، دلش بحال او سوخت و فرمود: «دی

پیشتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسان که تابوت را م بردند

ایستادند. عیس فرمود: «ای جوان به تو م گویم برخیز.» ۱۵آن مرده نشست و شروع به

صحبت کرد و عیس او را به مادرش سپرد. ۱۶همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده

گفتند: «پیامبر بزرگ در میان ما ظهور کرده است.» و همچنین م گفتند: «خدا آمده
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است تا قوم برگزیدۀ خود را رستار سازد.» ۱۷خبر آنچه که عیس کرده بود در سراسر

والیت یهودیه و همۀ اطراف آن منتشر شد.

سؤال یحی
(۱۹ ‐ ۲ :۱۱ همچنین در مت)

۱۸یحی نیز بوسیلۀ شاگردان خود از همۀ این امور باخبر شد. دو نفر از ایشان را

خواست ۱۹و آن ها را با این پیغام پیش عیس خداوند فرستاد: «آیا تو آن کس هست که

قرار است بیاید یا منتظر دیری باشیم؟» ۲۰آن دو نفر پیش عیس آمدند و عرض

هست کردند: «یحیای تعمید دهنده، ما را پیش تو فرستاده است تا بداند: آیا تو آن کس

که قرار است بیاید یا باید منتظر دیری باشیم؟» ۲۱همان ساعت عیس مردم بسیار را

که گرفتار ناخوشیها، بالها و ارواح ناپاک بودند، شفا داد و به نابینایان زیادی بینائ

بخشید. ۲۲بعد به ایشان جواب داد: «بروید و آنچه را دیده و شنیده اید به یحی بویید

که چونه کوران بینای خود را باز م یابند، لنان به راه م افتند، جذامیان پاک

م شوند، کرها شنوا م گردند، مردگان زندگ را از سر م گیرند و بینوایان مژده را

م شنوند. ۲۳خوشا بحال کس که دربارۀ من ش نند.»

۲۴بعد از آنه قاصدان یحی رفتند عیس دربارۀ او برای مردم شروع به صحبت کرد و

گفت: «وقت به بیابان رفتید انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ ن نیزاری که از باد

؟ بدون شلرزد؟ ۲۵برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با لباسهای ابریشم م

اشخاص که لباسهای زیبا م پوشند و زندگ پر تجمل دارند در قصرها بسر م برند.

۲۶پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ ی پیامبر؟ بل، بدانید از پیامبر هم باال تر.

۲۷او مردی است که درباره اش نوشته شده است: «این است قاصد من که پیشاپیش تو

م فرستم، او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت.» ۲۸بدانید که کس بزرگتر از

یحی به دنیا نیامده است و با وجود این، کوچترین شخص در پادشاه خدا از او

بزرگتر است.»
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۲۹همۀ مردم و از جمله جزیه گیران سخنان عیس را شنیدند و به سبب اینه از دست

یحی، تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شر م کردند. ۳۰اما فریس ها و

معلمان شریعت که تعمید یحی را قبول نرده بودند، نقشه ای را که خدا برای آنها

داشت رد کردند.

۳۱«مردم این زمانه را به چه چیز م توانم تشبیه کنم؟ آنها به چه م مانند؟ ۳۲مانند

کودکان هستند که در بازار م نشینند و بر سر هم فریاد م کشند و م گویند: «برای شما

نَ زدیم نرقصیدید! ناله کردیم، گریه نردید!» ۳۳مقصد این است که یحیای

تعمید دهنده آمد که نه نان م خورد و نه شراب م نوشید و شما م گفتید: «او دیوانه

است.» ۳۴پسر انسان آمد، او هم م خورد و هم م نوشد و شما م گوئید: «ناه کنید،

سار و رفیق جزیه گیران و خطاکاران.» ۳۵با وجود این، درسترخور، میآدم پ ی

حمت خداوند به وسیلۀ کسان که آن را پذیرفته اند به ثبوت م رسد.»

در خانۀ شمعون فریس

۳۶ی از فریس ها عیس را برای صرف غذا دعوت کرد. او به خانۀ آن فریس رفت و

بر سر دسترخوان نشست. ۳۷در آن شهر زن زندگ م کرد که رفتارش برخالف اخالق

روغن ،سن خورد در گالبدان غذا م در خانۀ آن فریس بود. چون او شنید که عیس

معطر آورد. ۳۸پشت سر عیس و کنار پاهای او قرار گرفت و گریه م کرد. چون

اشهایش پاهای عیس را تر کرد، آن ها را با موی خود خش نمود و پاهای عیس را

م بوسید و به آن ها روغن م مالید. ۳۹وقت صاحب خانه یعن آن فریس این را دید

پیش خود گفت: «اگر این مرد واقعاً پیامبر م بود م دانست این زن که او را لمس

م کند کیست و چطور زن است، او ی زن بد کاره است.» ۴۰عیس به فریس گفت:

«شمعون، مطلب دارم برایت بویم.» گفت: «بفرما، استاد.» ۴۱فرمود: «دو نفر از

شخص قرض گرفته بودند، ی به او پنجصد سۀ نقره قرضدار بود و دیری پنجاه

سۀ نقره. ۴۲چون هیچی از آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد، طلبار هر دو را
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بخشید. حاال کدامی از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟» ۴۳شمعون جواب

داد: «گمان م کنم آن کس که بیشتر به او بخشیده شد.» عیس فرمود: «قضاوت تو

درست است.» ۴۴و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود: «این زن را م بین؟ من

به خانۀ تو آمدم ول تو برای پاهایم آب نیاوردی. اما این زن پاهای مرا با اش چشم

شست و با موی خود خش کرد. ۴۵تو هی مرا نبوسیدی اما این زن از وقت که من

وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نم دارد. ۴۶تو به سر من روغن نزدی اما او به

پاهای من روغن معطر مالید. ۴۷بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان م دهد که

گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کس که کم بخشیده شده باشد، کم محبت

م نماید.» ۴۸بعد به آن زن فرمود: «گناهان تو بخشیده شده است.»

۴۹دیر مهمانان از یدیر م پرسیدند: «این کیست که حت گناهان را هم م آمرزد؟»

۵۰اما عیس به آن زن فرمود: «ایمان تو، تو را نجات داده است، بسالمت برو.»

زنان همراه عیس

۸ ۱بعد از آن عیس شهر به شهر و ده به ده م گشت و مژدۀ پادشاه خدا را اعالم
م کرد. ۲دوازده حواری و عده ای از زنان که از ارواح پلید و ناخوشیها رهائ یافته

بودند با او همراه بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که از او هفت روح ناپاک بیرون

آمده بود، ۳یونا همسر خوزا ـ ناظر هیرودیس ـ و سوسن و بسیاری کسان دیر. این زنان

از اموال خود به عیس و شاگردانش کم م کردند.

مثل دهقان
(همچنین در مت ۱۳: ۱ ‐ ۹ و مرقُس ۴: ۱ ‐ ۹)

۴وقت مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیس آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او

جم شد، مثَل آورده گفت: ۵«دهقان برای پاشیدن تخم بیرون رفت. وقت تخم پاشید،
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مقداری از آن در راه افتاد و پایمال شد و پرندگان آن ها را خوردند. ۶مقداری هم در

زمین سنالخ افتاد و پس از آنه رشد کرد به سبب کمبود رطوبت و آب خش شد.

۷بعض از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آن ها رشد کرده آن ها را خفه نمود.

۸بعض از دانه ها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و صد برابر ثمر آوردند.» این را

فرمود و با صدای بلند گفت: «اگر گوش شنوا دارید، بشنوید.»

مقصد از به کار بردن مثل
(همچنین در مت ۱۳: ۱۰ ‐ ۱۷ و مرقُس ۴: ۱۰ ‐ ۱۲)

۹شاگردان عیس معن این مثَل را از او پرسیدند. ۱۰فرمود: «درک اسرار پادشاه خدا

به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیران در قالب مثَل بیان م شود: «تا

ناه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند.»

تفسیر مثل دهقان
(همچنین در مت ۱۳: ۱۸ ‐ ۲۳ و مرقُس ۴: ۱۳ ‐ ۲۰)

۱۱معن و مفهوم این مثَل از این قرار است: دانه، کالم خدا است. ۱۲دانه هائ که در راه

افتادند کسان هستند که آن را م شنوند و سپس شیطان م آید و کالم را از دلهای شان

الخ به کسانرباید مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. ۱۳دانه های کاشته شده در سن م

م ماند که وقت کالم را م شنوند با خوش م پذیرند اما کالم در آنها ریشه نم دواند.

مدت ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان بدر م روند. ۱۴دانه هائ که

در میان خارها افتادند بر کسان داللت م کند که کالم خدا را م شنوند اما با گذشت

زمان، تشویش دنیا و مال و ثروت و خوشیهای زندگ، کالم را در آن ها خفه م کند و

هیچونه ثمری نم آورند. ۱۵اما دانه هائ که در خاک خوب افتادند بر کسان داللت

دارد که کالم خدا را با قلب صاف و پاک م شوند و آن را نه م دارند و با

زحمتش، ثمرات فراوان ببار م آورند.
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مثل چراغ
(همچنین در مرقُس ۴: ۲۱ ‐ ۲۵)

۱۶هی کس چراغ را روشن نم کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بذارد.

برعس، آن را روی چراغ دان م گذارد تا هرکه وارد شود نور آن را ببیند، ۱۷زیرا هر چه

پنهان باشد آشار م شود و هرچه زیر سرپوش باشد نمایان م گردد و پرده از رویش

برداشته م شود. ۱۸پس متوجه باشید که چطور م شنوید زیرا به کس که دارد بیشتر داده

خواهد شد، اما آن کس که ندارد حت آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد

داد.»

مادر و برادران عیس
(همچنین در مت ۱۲: ۴۶ ‐ ۵۰ و مرقُس ۳: ۳۱ ‐ ۳۵)

۱۹مادر و برادران عیس برای دیدن او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او

برسند. ۲۰به او گفتند: «مادر و برادرانت بیرون ایستاده اند و م خواهند تو را ببینند.»

۲۱عیس جواب داد: «مادر من و برادران من آنان هستند که کالم خدا را م شنوند و آن

را بجا م آورند.»

آرامش در بحیرۀ طوفان
(همچنین در مت ۸: ۲۳ ‐ ۲۷ و مرقُس ۴: ۳۵ ‐ ۴۱)

۲۲در ی از آن روزها عیس با شاگردان خود سوار کشت شد و به آنها فرمود: «به

طرف دیر بحیره برویم.» آن ها به راه افتادند ۲۳و وقت کشت در حرکت بود عیس به

خواب رفت. در این وقت طوفان سخت در بحیره پدید آمد. آب، کشت را پر م ساخت

و آنها در خطر بزرگ افتاده بودند. ۲۴پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: «ای استاد،

ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم.» او از خواب برخاست و با تندی به باد و

آب های طوفان فرمان سوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. ۲۵از آنها
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پرسید: «ایمان تان کجاست؟» آنها با حالت ترس و تعجب به یدیر م گفتند: «این

مرد کیست که به باد و آب فرمان م دهد و آن ها از او اطاعت م کنند؟»

شفای دیوانه
(همچنین در مت ۸: ۲۸ ‐ ۳۴ و مرقُس ۵: ۱ ‐ ۲۰)

۲۶به این ترتیب در سرزمین جدَریان که مقابل والیت جلیل است به خش رسیدند.

۲۷همینه عیس قدم به ساحل گذاشت با مردی از اهال آن شهر روبرو شد که گرفتار

ارواح ناپاک بود. مدت زیاد نه لباس پوشیده بود و نه در خانه زندگ کرده بود بله در

میان مقبره ها بسر م برد. ۲۸به محض این که عیس را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد

و با صدای بلند گفت: «ای عیس، پسر خدای متعال، از من چه م خواه؟ پیش تو

زاری م کنم، مرا عذاب نده.» ۲۹زیرا عیس به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد

بیرون بیاید. آن روح ناپاک بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و

کنده ها محم ناه م داشتند، اما هر بار زنجیرها را پاره م کرد و آن روح ناپاک او را

به بیابانها م کشانید. ۳۰عیس از او پرسید: «اسم تو چیست؟» جواب داد: «لژیون

(لشر).» و این به آن سبب بود که ارواح ناپاک بسیاری او را گرفته بودند. ۳۱ارواح

ناپاک از عیس تقاضا کردند که آن ها را به دوزخ نفرستد.

۳۲تصادفاً در آن نزدی، گلۀ بزرگ خوک بود که در باالی تپه م چریدند و ارواح

ناپاک از او در خواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیس به آن ها

اجازه داد. ۳۳ارواح ناپاک از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند و آن گله از

سراشیب تپه به بحیره جست و غرق شد.

۳۴خوک بانان آنچه را که واق شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و

اطراف آن رسانیدند. ۳۵مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقت پیش عیس رسیدند

مردی را که ارواح ناپاک از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش

پای عیس نشسته دیدند و ترسیدند. ۳۶شاهدان واقعه برای آنها شرح دادند که آن مرد

۳۱ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


چونه شفا یافت. ۳۷بعد تمام مردم ناحیۀ جدَریان از عیس خواهش کردند که از آنجا

برود زیرا بسیار ترسیدند. بنابراین عیس سوار کشت شد و به طرف دیر بحیره

بازگشت. ۳۸مردی که ارواح ناپاک از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود

اما عیس به او اجازه نداد و گفت: ۳۹«به خانه ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو

انجام داده است بیان کن.» آن مرد به شهر رفت و آنچه را که عیس برای او انجام داده

بود همه جا پخش کرد.

شفای ی زن و زنده کردن دختر یایروس
(همچنین در مت ۹: ۱۸ ‐ ۲۶ و مرقُس ۵: ۲۱ ‐ ۴۳)

۴۰هنام که عیس به طرف دیر بحیره بازگشت مردم با گرم از او استقبال کردند

زیرا همه در انتظار او بودند. ۴۱در این وقت مردی که اسمش یایروس بود و سرپرست

کنیسه را به عهده داشت نزد عیس آمد. خود را پیش پاهای عیس انداخت و از او

تقاضا کرد که به خانه اش برود، ۴۲زیرا دختر یانه اش که تقریباً دوازده ساله بود در

آستانۀ مرگ قرار داشت. وقت عیس در راه بود مردم از هر طرف به او فشار م آوردند.

۴۳در میان مردم زن دیده م شد که مدت دوازده سال مبتال به خونریزی بود و با اینه

تمام دارائ خود را به طبیبان داده بود هیچس نتوانسته بود او را درمان نماید. ۴۴این

را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. ۴۵عیس زن از پشت سر آمد و لباس عیس

پرسید: «ک به من دست زد؟» هم انار کردند و پِترس گفت: «ای استاد، مردم

دور تو را گرفته اند و به تو فشار م آورند.» ۴۶اما عیس فرمود: «کس به من دست زد،

چون احساس کردم نیروی از من صادر شد.» ۴۷آن زن که فهمید شناخته شده است با

ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همۀ مردم شرح داد که چرا او را لمس

کرده و چونه فوراً شفا یافته است. ۴۸عیس به او فرمود: «دخترم، ایمانت تو را شفا

داده است، بسالمت برو»

۴۹هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانۀ سرپرست کنیسه آمد: «دخترت
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مرد. بیش از این استاد را زحمت نده.» ۵۰وقت عیس این را شنید، به یایروس فرمود:

«نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد.» ۵۱هنام ورود به خانه اجازه

نداد کس جز پِترس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. ۵۲همه

برای آن دختر گریه و ماتم م کردند. عیس فرمود: «دیر گریه ننید، او نمرده، خواب

است.» ۵۳آنها فقط به او ریشخند م کردند، چون خوب م دانستند که او مرده است.

۵۴اما عیس دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: «ای دخترک، برخیز.»

۵۵روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیس به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند.

با تأکید از آنها خواست که ماجرا را به کس ۵۶والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیس

نویند.

وظیفۀ شاگردان
(همچنین در مت ۱۰: ۵ ‐ ۱۵ و مرقُس ۶: ۷ ‐ ۱۳)

۹ ۱عیس دوازده حواری را پیش خود خواست و به آن ها قدرت و اختیار داد تا بر
ارواح ناپاک چیره شوند و بیماریها را درمان نمایند. ۲آنها را فرستاد تا پادشاه تمام

خدا را اعالم کنند و مردم را شفا دهند. ۳به آنها فرمود: «برای مسافرت هی چیز نبرید،

نه چوبدست، نه خرجین و نه نان و نه پول و هیچی از شما نباید جامۀ اضاف داشته

باشد. ۴هرگاه شما را در خانه ای م پذیرند تا وقت در آن شهر هستید در آن خانه بمانید.

۵اما کسان که شما را نم پذیرند، وقت شهر شان را ترک م کنید برای عبرت آنها گرد و

خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید.» ۶به این ترتیب آن ها به راه افتادند و

آبادی به آبادی م گشتند و در همه جا بشارت م دادند و بیماران را شفا م بخشیدند.

هیرودیس و عیس
(همچنین در مت ۱۴: ۱ ‐ ۱۲ و مرقُس ۶: ۱۴ ‐ ۲۹)

۷در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاه یافت و سرگشته و پریشان

۳۳ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


شد چون عده ای م گفتند که یحیای تعمید دهنده زنده شده است. ۸عده ای نیز م گفتند

که الیاس ظهور کرده، عده ای هم م گفتند ی از پیامبران قدیم زنده شده است. ۹اما

هیرودیس گفت: «من که خود فرمان دادم سر یحی را بزنند، ول این کیست که دربارۀ

او این چیزها را م شنوم؟» و کوشش م کرد او را ببیند.

غذا دادن به پن هزار مرد
(همچنین در مت ۱۴: ۱۳ ‐ ۲۱ و مرقُس ۶: ۳۰ ‐ ۴۴ و یوحنا ۶: ۱ ‐ ۱۴)

را که انجام داده بودند به عرض عیس رسوالن برگشتند گزارش کارهائ ۱۰وقت

رسانیدند. او آنها را برداشت و به شهری به نام بیتسیدا برد و نذاشت کس دیر همراه

ایشان برود. ۱۱اما مردم باخبر شدند و بدنبال او براه افتادند. ایشان را پذیرفت و برای

ایشان دربارۀ پادشاه خدا صحبت کرد و کسان را که محتاج درمان بودند شفا داد.

۱۲نزدی غروب، دوازده حواری پیش او آمدند و عرض کردند: «این مردم را رخصت

بده تا به دهده ها و کشتزارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند،

چون ما در اینجا در محل دورافتاده ای هستیم.» ۱۳او جواب داد: «شما خود تان به آنها

غذا بدهید.» اما شاگردان گفتند: «ما فقط پن نان و دو ماه داریم، مر اینه خود ما

برویم و برای همۀ این جماعت غذا بخریم.» ۱۴آنها در حدود پن هزار مرد بودند.

عیس به شاگردان فرمود: «اینها را به دسته های پنجاه نفری بنشانید.»

۱۵شاگردان این کار را انجام دادند و همه را نشانیدند. ۱۶بعد عیس آن پن نان و دو

ماه را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاسزاری کرد. سپس نانها

را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بذارند. ۱۷همه خوردند و سیر شدند و

دوازده سبد از باقیماندۀ نان و ماه جم شد.

س دربارۀ عیسترپ گواه
(همچنین در مت ۱۶: ۱۳ ‐ ۱۹ و مرقُس ۸: ۲۷ ‐ ۲۹)
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۱۸ی روز وقت عیس به تنهائ در حضور شاگردانش دعا م کرد از آنها پرسید:

«مردم مرا ک م دانند؟» ۱۹جواب دادند: «بعض ها م گویند تو یحیای تعمید دهنده

هست، عده ای م گویند تو الیاس هست و عده ای هم م گویند که ی از پیامبران

پیشین زنده شده است.» ۲۰عیس فرمود: «شما مرا ک م دانید؟» پِترس جواب داد:

«مسی خدا.»

نخستین پیشوئ عیس دربارۀ مرگ خود
(همچنین در مت ۱۶: ۲۰ ‐ ۲۸ و مرقُس ۸: ۳۰ ـ ۹: ۱)

۲۱بعد به آنها امر شدید کرد که این موضوع را به هیچس نویند ۲۲و ادامه داد: «الزم

است که پسر انسان رنجهای سخت را بشد و بزرگان یهود، سران کاهنان و علمای دین

او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد.» ۲۳سپس به همه فرمود:

«اگر کس بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را

بردارد و با من بیاید. ۲۴هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد

اما هرکه به خاطر من جان خود را فدا کند آن را ناه خواهد داشت. ۲۵برای آدم چه

فایده دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما جان خود را از دست بدهد یا به آن ضرر

برساند؟ ۲۶هر که از من و سخنان من عار داشته باشد پسر انسان نیز وقت با جالل خود

ان مقدس بیاید از او عار خواهد داشت. ۲۷بیقین بدانید از کسانو جالل پدر و فرشت

که در اینجا ایستاده اند عده ای هستند که تا پادشاه خدا را نبینند طعم مرگ را نخواهند

چشید.»

تبدیل هیئت عیس
(همچنین در مت ۱۷: ۱ ‐ ۸ و در مرقُس ۹: ۲ ‐ ۸)

۲۸عیس تقریباً ی هفته بعد از این موضوع، پِترس، یوحنا و یعقوب را برداشت و برای

دعا به باالی کوه رفت. ۲۹هنامیه به دعا مشغول بود، نمای چهره اش تغییر کرد و
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لباسهایش از سفیدی م درخشید. ۳۰ناگهان دو مرد یعن موس و الیاس در آنجا با او

صحبت م کردند. ۳۱آن ها با شان و شوکت ظاهر گشتند و دربارۀ مرگ او، یعن آنچه که

م بایست در اورشلیم به انجام رسد، صحبت م کردند. ۳۲در این موق پِترس و همراهان

او به خواب رفته بودند، اما وقت بیدار شدند و جالل او و آن دو مردی را که در کنار او

ایستاده بودند مشاهده کردند. ۳۳در حال که آن دو نفر از نزد عیس م رفتند پِترس به او

عرض کرد: «ای استاد، چه خوب است که ما در اینجا هستیم! سه سایبان بسازیم، ی

برای تو، ی برای موس و ی هم برای الیاس.» پِترس بدون آنه بفهمد چه م گوید

این سخن را گفت. ۳۴هنوز حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بر آنها سایه افند و

وقت ابر آنها را فرا گرفت شاگردان ترسیدند. ۳۵از ابر ندائ آمد: «این است پسر من و

برگزیدۀ من، به او گوش دهید.» ۳۶وقت آن ندا به پایان رسید، آن ها عیس را تنها دیدند.

آن سه نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آنچه دیده بودند چیزی به کس نفتند.

شفای ی میرگ دار
(همچنین در مت ۱۷: ۱۴ ‐ ۱۸ و مرقُس ۹: ۱۴ ‐ ۲۷)

۳۷روز بعد وقت از کوه پایین م آمدند جمعیت زیادی در انتظار عیس بود. ۳۸ناگهان

مردی از وسط جمعیت فریاد زد: «ای استاد، از تو التماس م کنم به پسر من، که یانه

فرزند من است، نظری بیاندازی. ۳۹روح او را م گیرد و ناگهان فریاد م زند، کف از

دهانش بیرون م آید و بدنش به تشن افتاده م لرزد و با دشواری زیاد او را رها م کند.

۴۰از شاگردان تو تقاضا کردم که آن روح را بیرون کنند اما نتوانستند.» ۴۱عیس جواب

داد: «مردمان این روزگار، چقدر ب ایمان و فاسد هستند! تا ک با شما باشم و شما را

تحمل کنم؟ پسرت را به این جا بیآور.» ۴۲اما قبل از آنه پسر به نزد عیس برسد روح

ناپاک او را به زمین زد و به تشن انداخته تان سخت داد. عیس با تندی به روح

ناپاک امر کرد خارج شود و آن پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. ۴۳همۀ مردم از

بزرگ خدا حیران ماندند.
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دومین پیشوئ عیس دربارۀ مرگ خود
(همچنین در مت ۱۷: ۲۲ ‐ ۲۳ و مرقُس ۹: ۳۰ ‐ ۳۲)

در حال که عموم مردم از تمام کارهای عیس در حیرت بودند عیس به شاگردان

فرمود: ۴۴«این سخن مرا بخاطر بسپارید: پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد شد.»

۴۵اما آنها نفهمیدند چه م گوید. مقصد عیس بطوری برای آنها پوشیده بود که آن را

نفهمیدند و م ترسیدند آن را از او بپرسند.

ک از همه بزرگتر است؟
(همچنین در مت ۱۸: ۱ ‐ ۵ و مرقُس ۹: ۳۳ ‐ ۳۷)

۴۶مباحثه ای در میان آنها درگرفت که ک بین آن ها از همه بزرگتر است. ۴۷عیس فهمید

که در ذهن شان چه افاری م گذرد، پس کودک را گرفت و او را در کنار خود قرار داد

۴۸و به آنها فرمود: «هرکه این کودک را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا

بپذیرد فرستندۀ مرا پذیرفته است، زیرا در بین شما آن کس بزرگتر است که از همه

کوچتر م باشد.»

هرکه بر ضد شما نباشد با شماست
(همچنین در مرقُس ۹: ۳۸ ‐ ۴۰)

۴۹یوحنا عرض کرد: «ای استاد، ما مردی را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح ناپاک را

بیرون م کرد اما چون از ما نبود کوشش کردیم مان کار او شویم.» ۵۰عیس به او فرمود:

«با او کاری نداشته باشید زیرا هر که ضد شما نباشد با شماست.»

ب مهری دهاتیان سامری

۵۱چون وقت آن رسید که عیس به آسمان برده شود با عزم محم رو به اورشلیم نهاد
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۵۲و قاصدان پیشاپیش خود فرستاد. آنها حرکت کردند و به دهده ای در سرزمین

سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند. ۵۳اما مردمان آن ده نم خواستند از او

پذیرائ کنند، زیرا معلوم بود که او عازم اورشلیم است. ۵۴وقت یعقوب و یوحنا،

شاگردان او، این جریان را دیدند گفتند: «خداوندا، آیا م خواه بوئیم از آسمان

آتش ببارد و همۀ آنها را بسوزاند؟» ۵۵اما او برگشت و آنها را مالمت کرد ۵۶و روانۀ

دهدۀ دیری شدند.

شرایط پیروی از عیس
(۲۲ ‐ ۱۹ :۸ همچنین در مت)

آیم.» ۵۸عیس ۵۷در بین راه مردی به او عرض کرد: «هر جا بروی من به دنبال تو م

جواب داد: «روباهان، النه و پرندگان، آشیانه دارند اما پسر انسان هی جائ ندارد که

درآن استراحت کند.» ۵۹عیس به شخص دیری فرمود: «بامن بیا.» اما او جواب داد:

«ای آقا، بذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم.» ۶۰عیس فرمود: «بذار مردگان،

مردگان خود را به خاک بسپارند، تو برو و پادشاه خدا را در همه جا اعالم نما.»

۶۱شخص دیری گفت: «ای آقا، من با تو خواهم آمد اما اجازه بفرما اول با خانواده ام

خداحافظ کنم.» ۶۲عیس به او فرمود: «کس که در وقت قلبه به پشت سر ببیند لیاقت

آن را ندارد که برای پادشاه خدا خدمت کند.»

خدمت هفتاد نفر

۱۰ ۱بعد از این، عیس خداوند، هفتاد نفر دیر را تعیین فرمود و آنها را دو نفر دو
نفر پیشاپیش خود به شهرها و نقاط که در نظر داشت از آن ها دیدن نماید فرستاد. ۲به

آنها فرمود: «محصول فراوان است اما کارگر کم، پس از صاحب محصول تقاضا کنید

که کارگران برای جم آوری محصول بفرستد. ۳بروید و بدانید که من شما را مثل بره ها

کیسه یا خرجین یا بوت با خود نبرید و در بین راه با کس فرستم. ۴هی در بین گرگها م
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سالم و علی ننید. ۵به هر خانه ای که داخل م شوید اولین کالم شما این باشد:

«سالم بر این خانه باد.» ۶اگر کس اهل صل و صفا در آنجا باشد: سالم شما بر او قرار

خواهد گرفت وگرنه آن سالم به خود شما باز خواهد گشت. ۷در همان خانه بمانید و از

آنچه پیش شما م گذارند بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به

خانه نردید. ۸وقت به شهری وارد م شوید و از شما استقبال م کنند، غذای را که

برای شما تهیه م کنند بخورید. ۹بیماران آنجا را شفا دهید و بوئید: «پادشاه خدا به

شما نزدی شده است.» ۱۰وقت به شهری وارد م شوید و روی خوش به شما نشان

نم دهند به داخل کوچه های آن شهر بروید و بویید: ۱۱«خاک را هم که از شهر شما به

این را بدانید که پادشاه کنیم ول پاهای ما چسبیده است، پیش روی شما پاک م

خدا نزدی شده است.» ۱۲بدانید که روز آخر برای سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود

تا برای آن شهر.

نوهش شهرهای نا توبه کار
(۲۴ ‐ ۲۰ :۱۱ همچنین در مت)

۱۳وای بر تو ای خورزین، وای بر تو ای بیتسیدا، اگر معجزات که در شما انجام شد در

صور و صیدون م شد مدتها پیش از این، خط بین کشیده، خاکستر نشین م شدند، و

توبه م کردند. ۱۴ول روز داوری برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا

برای شما. ۱۵و اما تو ای کَپرناحوم، م خواست سر به آسمان بش؟ به دوزخ سرنون

خواه شد. ۱۶هرکه به شما گوش دهد، به من گوش داده است؛ هرکه شما را رد کند مرا

رد کرده است و هرکه مرا رد کند فرستندۀ مرا رد کرده است.»

بازگشت از خدمت

۱۷آن هفتاد شاگرد، خوش و خرم بازگشتند و عرض کردند: «خداوندا، با ذکر نام تو

حت ارواح ناپاک تسلیم ما م شوند!» ۱۸عیس جواب داد: «من دیدم چطور شیطان
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مانند برق از آسمان سقوط کرد. ۱۹من به شما قدرت داده ام که مارها و گژدم ها و تمام

چیز به شما صدمه ای نخواهد رسانید، ۲۰ول قوای دشمن را پایمال نمائید و هرگز هی

از این که ارواح تسلیم شما م شوند خوش ننید، بله شاد باشید که نامهای شما در

عالم باال ثبت شده است.»

عیس شادمان
(همچنین در مت ۱۱: ۲۵ ‐ ۲۷ و ۱۳: ۱۶ ‐ ۱۷)

۲۱در آن لحظه روح القدس خوش بزرگ به عیس بخشید و عیس گفت: «ای پدر، ای

خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس م گویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان

پنهان نموده به کودکان آشار ساخت، بل ای پدر، ارادۀ تو چنین بود.

۲۲پدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر م داند که پسر کیست و

همچنین فقط پسر و کسان که پسر بخواهد پدر را به آنها آشار سازد م دانند پدر

کیست.»

۲۳عیس رو به شاگردان خود کرد و بطور خصوص گفت: «خوشابحال آن چشمان که

آنچه را شما م بینید، م بینند. ۲۴بدانید پیامبران و پادشاهان بسیاری آرزو م کردند که

آنچه را شما م بینید ببینند، اما ندیدند و آنچه را شما م شنوید بشنوند اما نشنیدند.»

مثل سامری نیو

۲۵روزی ی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: «ای استاد، چه باید

بنم تا وارث زندگ ابدی شوم؟» ۲۶عیس به او فرمود: «در تورات چه نوشته شده؟ آن

را چطور تفسیر م کن؟» ۲۷او جواب داد: «با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و

تمام ذهن خود خداوند، خدای خود را دوست بدار و همسایه ات را مانند خودت محبت

خواه ن که زندگفرمود: «درست جواب دادی. این کار را ب نما.» ۲۸عیس
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داشت.» ۲۹اما او برای اینه نشان دهد آدم ب غرض است به عیس گفت: «همسایۀ

من کیست؟» ۳۰عیس چنین جواب داد: «مردی که از اورشلیم به اریحا م رفت، به

دست راهزنان افتاد. راهزنان او را برهنه نمودند و لت و کوب کردند و بحال نیم مرده

انداختند و رفتند. ۳۱اتفاقاً کاهن از همان راه م گذشت، اما وقت او را دید از طرف

دیر جاده رفت. ۳۲همچنین ی الوی (خادم کاهن) به آن محل رسید و وقت او را

مسافر از قوم سامری به او رسید و وقت ر عبور کرد. ۳۳پس از آن یدید از طرف دی

او را دید دلش بحال او سوخت. ۳۴نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آن ها

روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به کاروانسرای برد و

در آنجا از او پرستاری کرد. ۳۵روز بعد دو سۀ نقره درآورد و به صاحب کاروانسرا داد

و گفت: «از او پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج کردی وقت برگردم به تو م دهم.»

۳۶به عقیدۀ تو کدامی از این سه نفر همسایۀ آن مردی که به دست دزدان افتاد به

حساب م آید؟» ۳۷جواب داد: «آن کس که به او دلسوزی کرد.» عیس فرمود: «برو

مثل او رفتار کن.»

در منزل مرتا و مریم

۳۸در جریان سفر آن ها، عیس به دهده ای آمد و در آنجا زن به نام مرتا او را در خانۀ

خود پذیرفت. ۳۹آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیس خداوند

نشست و به سخنان او گوش م داد. ۴۰در این وقت مرتا به خاطر کارهای زیادی که

داشت پریشان بود. پس پیش عیس آمد و عرض کرد: «خداوندا، هی در فر این

نیست که خواهر من مرا در کار پذیرای تنها مانده است؟ آخر به او بو بیاید به من

کم کند.» ۴۱اما عیس خداوند جواب داد: «ای مرتا، ای مرتا، تو برای چیزهای

بسیار پریشان و ناراحت هست. ۴۲اما فقط ی چیز الزم است: آن چه مریم انتخاب

کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.»
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تعلیم دعا
(همچنین در مت ۶: ۹ ‐ ۱۳ و ۷: ۷ ‐ ۱۱)

۱۱ ۱روزی عیس در محل به دعا مشغول بود. وقت از دعا فارغ شد ی از
شاگردان به او گفت: «خداوندا، همانطور که یحی به شاگردان خود یاد داده است، تو

هم دعاکردن را به ما یاد بده.» ۲عیس به ایشان فرمود: «هر وقت دعا م کنید بویید:

ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاه تو بیاید. ۳نان روزانۀ ما را هر روز به ما بده ۴و

گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسان را که به ما بدی کرده اند م بخشیم و ما را از

وسوسه ها دور نهدار.»

۵سپس به ایشان گفت: «فرض کنید که ی از شما دوست داشته باشد و نیمه شب پیش

آن دوست برود و بوید: «ای دوست، سه دانه نان به من قرض بده. ۶ی از دوستانم

که در سفر بود به خانۀ من داخل شده است و چیزی ندارم پیش او بذارم.» ۷و او از

داخل جواب بدهد: «مزاحم من نشو! حاال در قفل شده است و من و اوالدم به

رختخواب رفته ایم و نم توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم.» ۸بدانید که حت اگر از

روی رفاقت برای او حاضر نند، همان اصرار، او را وادار خواهد کرد که برخیزد و

هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد.

۹پس به شما م گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجوئید که پیدا خواهید

کرد، بوبید که در به روی شما باز خواهد شد. ۱۰چون هرکه بخواهد به دست م آورد و

هرکه بجوید پیدا م کند و هرکه بوبد در برویش باز م شود. ۱۱آیا در میان شما پدری

هست که وقت که پسرش از او ماه بخواهد به عوض ماه، ماری در دستش بذارد.

۱۲یا وقت تخم مرغ بخواهد گژدم به او بدهد؟ ۱۳پس اگر شما با اینه خود خطا کار

هستید م دانید چونه چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید، چقدر بیشتر پدر

آسمان، روح القدس را به آنان که از او تقاضا م کنند عطا خواهد فرمود!»
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عیس و شیطان
(همچنین در مت ۱۲: ۲۲ ‐ ۳۰ و مرقُس ۳: ۲۰ ‐ ۲۷)

۱۴عیس ی روح گن را از شخص بیرون م کرد و وقت روح ناپاک بیرون آمد مرد

گن شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. ۱۵اما بعض ها گفتند: «او بوسیلۀ

بعلزِبول، رئیس شیاطین، ارواح ناپاک را بیرون م راند.» ۱۶دیران از راه امتحان از او

ار آنها را درک کرد و فرمود: «هر سلطنتکردند. ۱۷اما او اف تقاضای معجزه آسمان

که بر ضد خودش تقسیم شود رو به خراب م گذارد و خانواده ای که دو دست در آن

باشد سقوط خواهد کرد. ۱۸همچنین اگر شیطان برضد خود تفرقه بیندازد سلطنتش

چطور برقرار خواهد ماند؟ بهر صورت شما ادعا دارید که من بوسیله بعلزِبول ارواح

ناپاک را بیرون م رانم. ۱۹اگر من بوسیلۀ بعلزِبول ارواح ناپاک را بیرون م رانم یاران

خود شما به چه وسیله آن ها را بیرون م رانند؟ آنها ادعای شما را رد خواهند کرد. ۲۰اما

رانم، بیقین بدانید که پادشاه اگر با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را بیرون م

خدا به شما رسیده است.

۲۱وقت مرد زورمندی که کامال مسل است از قلعۀ خود نهبان م کند دارای او در

امان است. ۲۲اما وقت کس زورمندتر از او به او حمله کند او را از پای در م آورد و

تیرها و زره را که تیه گاه او هستند م برد و دارائیش را تاراج م کند.

۲۳هرکه با من نباشد بر ضد من است و هرکه با من جم نند پراگنده م سازد.

بازگشت روح ناپاک
(۴۵ ‐ ۴۳ :۱۲ همچنین در مت)

۲۴وقت روح ناپاک از کس بیرون م آید در جستجوی استراحتاه در بیابانهای

ب آب و علف سرگردان م شود. وقت جای را پیدا نم کند م گوید: «به منزل که از آن

بیرون آمدم باز م گردم.» ۲۵پس بر م گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب
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م بیند. ۲۶او م رود و هفت روح بدتر از خود را جم م کند و آن ها همه وارد م شوند

و جای م گیرند و در آخر، حال و روز آن مرد از گذشته اش بدتر م شود.»

سعادت واقع

۲۷در حال که عیس صحبت م کرد، زن از میان جمعیت با صدای بلند گفت: «خوشا

بحال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد.» ۲۸اما او فرمود: «خوشا بحال آن

کسان که کالم خدا را بشنوند و آن را بجا بیاورند.»

در خواست معجزۀ آسمان
(۴۲ ‐ ۳۸ :۱۲ همچنین در مت)

۲۹وقت مردم در اطراف عیس ازدحام کردند او به صحبت خود چنین ادامه داد:

«مردمان این زمانه چقدر شریرند! آن ها معجزه م خواهند، اما تنها معجزه ای که به

ایشان داده خواهد شد معجزۀ یونس نب است، ۳۰چون همانطور که یونس برای مردم

نینوا نشانه ای بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشانۀ دیری خواهد بود. ۳۱در

روز داوری، مله جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنها را متهم خواهد

ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حمت سلیمان را بشنود، و شما بدانید آنه در

اینجاست از سلیمان بزرگتر است. ۳۲مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده

خواهند شد و برضد آنها شهادت خواهند داد چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه

کردند و آنه در اینجاست از یونس بزرگتر است.

چراغ بدن
(همچنین در مت ۵: ۱۵ و ۶: ۲۲ ‐ ۲۳)

۳۳هیچس چراغ را روشن نم کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بذارد، بله آن را

روی چراغدان قرار م دهد تا کسان که وارد اطاق م شوند نور را ببینید. ۳۴چراغ بدن
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چشمانت سالم هستند تمام وجود تو روشن است اما وقت تو چشم توست. وقت

چشمهایت معیوب باشند تو در تاری هست. ۳۵پس چشمان خود را باز کن مبادا

نوری که داری تاری باشد. ۳۶اگر تمام وجود تو روشن باشد و هی قسمت آن در

تاری نباشد وجود تو چنان نوران خواهد بود که گوی چراغ نور خود را بر تو

م درخشاند.»

نوهش پیروان فرقۀ فریس و معلمان شریعت
(همچنین در مت ۲۳: ۱ ‐ ۳۶ و مرقُس ۱۲: ۳۸ ‐ ۴۰)

۳۷وقت عیس به صحبت خود خاتمه داد، ی از پیروان فرقۀ فریس، او را به صرف

غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. ۳۸فریس با تعجب مالحظه کرد، که عیس پیش

از غذا دستهای خود را نشست. ۳۹اما عیس خداوند به او گفت: «ای فریس ها، شما

بیرون پیاله و بشقاب را م شویید در صورت که در درون خود چیزی جز حرص و

شرارت ندارید. ۴۰ای احمق ها، آیا آن کس که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟

۴۱از آنچه درون ظرفها دارید، خیرات کنید که همه اش برای شما پاک خواهد شد.

شما از نعناع و پودینه و انواع ادویه ده ی ،۴۲وای بحال شما ای پیروان فرقۀ فریس

م دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهای است که

شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیر به عمل آورید.

۴۳وای بحال شما ای فریس ها، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سالم و تعارف را

در بازارها دوست دارید. ۴۴وای بحال شما! شما مانند قبرهای هستید که هی نشانه ای

روی آن ها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آن ها راه م روند.»

چنین حرفهای گفت: «ای استاد، وقت از معلمان شریعت در جواب عیس ۴۵ی

م زن به ما هم بر م خورد.» ۴۶عیس در جواب فرمود: «بل، ای معلمان شریعت،

گذارید و خود تان ی ین بر دوش مردم موای بحال شما نیز، چون بارهای بسیار سن
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انشت هم به آن بار نم زنید. ۴۷وای بحال شما که مقبره های پیامبران را که پدران

شما کشتند م سازید ۴۸و به این وسیله اعمال پدران تان را تائید و تصدیق م کنید،

چون آنها مرتب آن قتل ها شدند و شما اینها را بنا م کنید. ۴۹این است که حمت

کشند و بعض را م فرستم، بعض فرماید: «برای ایشان پیامبران و رسوالن م خدا م

را آزار م رسانند»، ۵۰تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبران را که از

اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند، ۵۱از خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین

قرباناه و مان مقدس عبادتاه هالک شد. بل، بدانید که مردم این روزگار جواب

همه آن ها را خواهند داد.

۵۲وای بحال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر م دارید، خود تان

داخل نم شوید و آنان را هم که م خواهند داخل شوند، نم گذارید.»

۵۳وقت عیس از آن خانه بیرون رفت علمای دین و فریس ها با خشم و غضب دور او

را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سؤال پی نمودند ۵۴و در کمین بودند که او را با

سخنان خودش به دام بیندازند.

پرهیز از ریاکاری
(۲۷ ‐ ۲۶ :۱۰ همچنین در مت)

۱۲ ۱در این هنام جمعیت که هزاران هزار نفر م شد گرد آمده بود به طوری که
یدیر را زیر پا م کردند. عیس پیش از همه با شاگردان خود شروع به سخن کرده

گفت: «از خمیرمایۀ فریس ها یعن منافقت آنها احتیاط کنید. ۲هرچه پوشیده است

عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد شد و هرچه پنهان است آشار خواهد شد.

۳بنابراین آنچه را که در تاری گفته اید، در روشنای روز شنیده خواهد شد و آنچه را که

پشت درهای بسته نجوا کرده اید، روی بامها اعالم خواهد شد.
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خدا ترس
(۳۱ ‐ ۲۸ :۱۰ همچنین در مت)

۴به شما که دوستان من هستید م گویم: از کسان که بدن را م کشند و بعد از آن کار

دیری از دست شان بر نم آید نترسید. ۵شما را آگاه م سازم که از چه کس باید

بترسید: از آن کس بترسید که پس از کشتن، اختیار دارد به جهنم اندازد. بل، م گویم

از او باید ترسید.

۶آیا قیمت پن گنجش دو روپیه نم باشد؟ اما هیچدام از آن ها از نظر خدا دور

نیست. ۷عالوه بر این حت موهای سر شما تماماً شمرده شده است. هی نترسید، شما از

گنجش های بیشمار بیشتر ارزش دارید!

با مسی اقرار همبست
(همچنین در مت ۱۰: ۳۲ ‐ ۳۳ و ۱۲: ۳۲ و ۱۰: ۱۹ ‐ ۲۰)

۸بدانید: هر که در برابر مردم خود را از من بداند پسر انسان در برابر فرشتان خدا او را

از خود خواهد دانست. ۹اما هرکه در برابر مردم بوید که مرا نم شناسد در حضور

فرشتان خدا ناشناس محسوب خواهد شد.

۱۰هرکه کلمه ای بر ضد پسر انسان بوید بخشیده خواهد شد اما برای آن کس که به

روح القدس بد بوید بخشیده نخواهد شد.

۱۱وقت شما را به کنیسه ها و محاکم و به حضور فرمانروایان م آورند نران نباشید که

چطور از خود دفاع کنید و چه بوئید، ۱۲چون در همان ساعت روح القدس به شما

نشان م دهد که چه بویید.»
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مثل توانر نادان

۱۳مردی از میان جمعیت به عیس گفت: «ای استاد، به برادر من بو ارث خانواده را با

من تقسیم کند.» ۱۴جواب داد: «ای مرد، ک مرا در میان شما قاض و حَم قرار داده

است؟» ۱۵بعد به مردم فرمود: «هوشیار باشید. از هر نوع چشم گرسن و طم، خود را

دور بدارید، زیرا زندگ واقع را ثروت فراوان، تشیل نم دهد.» ۱۶سپس برای ایشان

این مثَل را آورده گفت: «مردی زمین داشت که محصول فراوان آورد. ۱۷با خود فر

کرد که: «چه کنم؟ جا ندارم که محصول خود را انبار کنم.» ۱۸سپس گفت: «خوب،

فهمیدم چار کنم، انبارها را خراب م کنم و آن ها را بزرگتر م سازم. غله و سایر

گویم: ای جان من، تو به فراوان کنم. ۱۹آن وقت به خود م آوری م اجناسم را جم

چیزهای خوب جم کرده ای که برای سالیان درازی کفایت م کند، آسوده باش، بخور و

بنوش و خوش بذران.» ۲۰اما خدا به او فرمود: «ای احمق، همین امشب باید جانت

را تسلیم کن، پس آنچه اندوخته ای مال ک خواهد بود؟» ۲۱این است عاقبت مردی که

برای خود ثروت م اندوزد ول پیش خدا مفلس است.»

توکل بر خدا
(۳۴ ‐ ۲۵ :۶ همچنین در مت)

۲۲به شاگردان فرمود: «به این سبب است که به شما م گویم: به خاطر زندگ، نران

غذا و برای بدن، نران لباس نباشید، ۲۳زیرا زندگ باال تر از غذا و بدن باال تر از لباس

است. ۲۴به زاغها فر کنید: نه م کارند و نه درو م کنند، نه انبار دارند و نه کاهدان،

ول خدا به آن ها روزی م دهد و شما خیل بیشتر از پرندگان ارزش دارید! ۲۵آیا ی از

شما م تواند با نران ساعت به طول عمر خود بیفزاید؟ ۲۶پس اگر شما کاری به این

کوچ را هم نم توانید بنید چرا در مورد بقیۀ چیزها نران هستید؟

بدانید که حت بافند، ول ریسند و نه م ۲۷در رشد و نموی سوسنها تأمل کنید: نه م
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سلیمان هم با آن همه حشمت و جالل مثل ی از آن ها آراسته نشد، ۲۸باری، اگر خدا

علف را که امروز در صحرا م روید و فردا در تنور سوخته م شود چنین م آراید چقدر

بیشتر ای کم ایمانان شما را خواهد پوشانید! ۲۹برای آنچه م خورید و م نوشید اینقدر

تشویش ننید و نران نباشید، ۳۰چون اینها تماماً چیزهای است که مردم این دنیا

دنبال م کنند. اما شما پدری دارید که م داند به آن ها محتاجید. ۳۱شما پادشاه او را

هدف خود قرار دهید و بقیۀ چیزها به شما نیز داده خواهد شد.

ثروت در آسمان
(۲۱ ‐ ۱۹ :۶ همچنین در مت)

۳۲ای گلۀ کوچ، هی نترسید، زیرا خوش پدر شما در این است که آن پادشاه را به

شما عطا کند. ۳۳آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و برای خود بس های آماده کنید

که کهنه نم شود و گنج در آن عالم ذخیره نمائید که هی کم نم شود و هی دزدی

نم تواند به آن دستبرد بزند و موریانه آن را تباه نم کند، ۳۴زیرا اموال شما هر کجا باشد

دل شما هم آنجا خواهد بود.

خادمان کمر بسته

۳۵با کمرهای بسته و چراغ های روشن آمادۀ کار باشید. ۳۶مانند اشخاص باشید که منتظر

آمدن ارباب خود از ی مجلس عروس هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در را

بوبد، او را به داخل بیاورند. ۳۷خوشا به حال خادمان که وقت ارباب شان م آید آنها

را چشم به راه ببیند. بیقین بدانید که کمر خود را خواهد بست، آنها را بر سردسترخوان

خواهد نشانید و به خدمت آن ها خواهد پرداخت، ۳۸چه نیمه شب باشد و چه قبل از

سپیده دم، خوشا به حال آنها اگر وقت ارباب شان م آید مالحظه کند که آن ها چشم به

راه هستند. ۳۹خاطرجم باشید، اگر صاحب خانه م دانست که دزد چه ساعت م آید،

نم گذاشت وارد خانه اش بشود. ۴۰پس آماده باشید چون پسر انسان در ساعت م آید که
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شما کمتر انتظار آن را دارید.»

۴۱پِترس عرض کرد: «خداوندا، آیا مقصد تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه

است؟» ۴۲عیس خداوند فرمود: «خوب، کیست آن ناظر امین و با تدیبر که اربابش او

را مقرر کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیرۀ آن ها را بدهد؟ ۴۳خوشا

به حال آن غالم که وقت اربابش م آید او را سر کار خود ببیند. ۴۴بیقین بدانید که

اربابش او را ناظر همۀ امالک خود خواهد کرد. ۴۵اما اگر آن غالم به خود بوید:

«ارباب به این زودی نخواهد آمد» و دست به آزار غالمان و کنیزان بزند و بخورد و

بنوشد و مست کند، ۴۶ی روز که آن غالم انتظارش را ندارد و در ساعت که او

نم داند ارباب خواهد رسید و او را ته ته خواهد کرد و به این ترتیب او جزو

نامطیعان خواهد شد.

داند و با وجود این برای اجرای آن ها هی که خواسته های ارباب خود را م ۴۷غالم

اقدام نم کند با قمچین ضربه های بسیار خواهد خورد. ۴۸اما کس که از خواسته های

اربابش ب خبر است و مرتب عمل م شود که سزاور تنبیه م باشد ضربه های کمتری

خواهد خورد. هرگاه به کس زیاده داده شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به

کس زیادتر سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد شد.

تفرقه
(۳۶ ‐ ۳۴ :۱۰ همچنین در مت)

۴۹من آمده ام تا بر روی زمین آتش روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن م شد.

۵۰من تعمیدی در پیش دارم که باید اجرا شود و تا زمان انجام آن چقدر زیر فشار

هستم! ۵۱آیا گمان م کنید من آمده ام تا صل بر روی زمین برقرار کنم؟ نخیر، اینطور

نیست! بدانید که من آمده ام تا تفرقه بیاندازم، ۵۲زیرا از این پس بین پن نفر اعضای

ی خانواده تفرقه خواهد افتاد، سه نفر مخالف دو نفر و دو نفر مخالف سه نفر

خواهند بود: ۵۳پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف
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مادر، خشو مخالف عروس و عروس مخالف خشو.»

شناختن زمان
(۳ ‐ ۲ :۱۶ همچنین در مت)

۵۴همچنین به مردم فرمود: «شما وقت م بینید که ابر ها از مغرب نمودار م شوند فوراً

م گوئید: «باران م بارد» و باران هم م بارد. ۵۵وقت باد از جانب جنوب م آید

م گوئید: «گرمای شدیدی خواهد شد» و همینطور م شود. ۵۶ای منافقان! شما که

م توانید به ظواهر زمین و آسمان ناه کنید و حالت آن را پیش بین کنید چونه از

درک معن این روزگار عاجزید؟

مصالحه با مدع
(۲۶ ‐ ۲۵ :۵ همچنین در مت)

۵۷چرا نم توانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟ ۵۸اگر کس برضد تو دعوی

با او صل که هنوز در راه هست امشاند کوشش کن هنمه بکند و تو را به مح

نمای و اگر نه او تو را پیش قاض م برد و قاض تو را به دست عسر م دهد و

عسر تو را به زندان م اندازد. ۵۹بدان که تا پول آخر را نده بیرون نخواه آمد.»

توبه یا هالکت

۱۳ ۱در همان هنام عده ای در آنجا حضور داشتند که داستان جلیلیان را که
پیالطُس خون شان را با قربانیهای شان در آمیخته بود ذکر کردند. ۲عیس به آنها جواب

داد: «آیا تصور م کنید این جلیلیان که دچار آن سرنوشت شدند از دیر جلیلیان

خطاکار تر بودند؟ ۳یقیناً نخیر، اما بدانید که اگر توبه ننید همۀ شما مانند آنها نابود

خواهید شد. ۴و یا آن هجده نفری که در موق فرو ریختن برج در سیلوحا کشته شدند،
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خیال م کنید که از دیر مردمان که در اورشلیم زندگ م کردند گناهارتر بودند؟

۵نخیر، بله مطمئن باشید اگر توبه ننید، همۀ شما مانند آنها نابود خواهید شد.»

مثل درخت ب بر

۶عیس برای آنها این مثَل را آورده گفت: «مردی در تاکستانش درخت انجیری داشت

و برای چیدن میوه به آنجا رفت ول چیزی پیدا نرد. ۷پس به باغبان گفت: «ببین حاال

سه سال است که من م آیم و در این درخت دنبال میوه م گردم ول چیزی پیدا

نرده ام. آن را ببر، چرا ب سبب زمین را اشغال کند؟» ۸اما او جواب داد: «ارباب، این

ی سال هم بذار بماند تا من دورش را بنم و کود بریزم. ۹اگر در موسم آینده میوه

آورد، چه بهتر و گرنه امر کن تا آن را ببرند.»»

شفای زن پشت خمیده در روز سبت

بود که روح در کنیسه ای به تعلیم مشغول بود. ۱۱در آنجا زن ت عیسبروز س ۱۰ی

ناپاک او را مدت هجده سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود و نم توانست

راست بایستد. ۱۲وقت عیس او را دید به او فرمود: «ای زن، تو از بیماری خود شفا

یافت.» ۱۳بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شرگزاری

پرودگار پرداخت. ۱۴اما در عوض سرپرست کنیسه از اینه عیس در روز سبت شفا داده

بود، دلیر شد و به جماعت گفت: «شش روز تعیین شده است که باید کار کرد، در

ی از آن روزها بیائید و شفا بیابید، نه در روز سبت.» ۱۵عیس خداوند در جواب او

فرمود: «ای منافقان! آیا کس در میان شما پیدا م شود که در روز سبت گاو یا االغ

خود را از آخور باز نند و برای آب دادن بیرون نبرد؟ ۱۶پس چه عیب دارد اگر این زن

که دختر ابراهیم است و هجده سال گرفتار شیطان بود، در روز سبت از این بندها آزاد

شود؟» ۱۷وقت عیس این سخنان را فرمود مخالفان او خجل گشتند، در حال که عموم

مردم از اعمال شفت انیزی که انجام م داد خوشحال بودند.
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مثل های دانه اَوری و خمیرمایه
(۳۳ :۱۳ ۱۳: ۳۱ ‐ ۳۲ و مرقُس ۴: ۳۰ ‐ ۳۲ و مت همچنین در مت)

۱۸عیس به سخنان خود ادامه داد و فرمود: «پادشاه خدا مانند چیست؟ آن را به چه

چیز تشبیه کنم؟ ۱۹مانند دانۀ اوری است که شخص آن را در باغ خود کاشت، آن دانه

رشد کرد و درخت شد و پرندگان آمدند و در میان شاخه هایش آشیانه گرفتند.»

خدا را به چه چیز تشبیه کنم؟ ۲۱مانند خمیرمایه ای است که زن ۲۰باز فرمود: «پادشاه

آن را با سه پیمانه آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر برسد.»

دروازۀ تن
(همچنین در مت ۷: ۱۳ ‐ ۱۴ و ۲۱ ‐ ۲۳)

۲۲عیس به سفر خود در شهرها و دهات ادامه داد و در حال که بسوی اورشلیم م رفت

به مردم تعلیم م داد. ۲۳شخص از او پرسید: «ای آقا، آیا فقط عدۀ کم نجات

وشید تا خود را به داخل دروازۀ تنبه ایشان گفت: ۲۴«سخت ب یابند؟» عیس م

برسانید و بدانید که عدۀ بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ول توفیق نخواهند

یافت. ۲۵بعد از آن که صاحب خانه برخیزد و در را قفل کند شما خود را بیرون خواهید

دید و در آن موق در را م کوبید و م گویید: «ای آقا، اجازه بفرما به داخل بیائیم.» اما

جواب او فقط این خواهد بود: «من نم دانم شما از کجا آمده اید.» ۲۶بعد شما خواهید

گفت: «ما با تو سر ی دسترخوان خوردیم و نوشیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم

م دادی.» ۲۷اما او باز به شما خواهد گفت: «نم دانم شما از کجا آمده اید. ای

بدکاران همه از پیش چشم من دور شوید.» ۲۸در آن زمان شما که ابراهیم و اسحاق و

یعقوب و تمام پیامبران را در پادشاه خدا م بینید در حال که خود تان محروم

هستید، چقدر گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید فشرد. ۲۹مردم از مشرق و

مغرب و شمال و جنوب خواهند آمد و در پادشاه خدا بر سر دسترخوان خواهند
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نشست. ۳۰بل، آنها که اکنون آخرین هستند، اولین و آنها که اکنون اولین هستند، آخرین

خواهند بود.»

ماتم برای اورشلیم
(۳۹ ‐ ۳۷ :۲۳ همچنین در مت)

۳۱در آن موق عده ای از پیروان فرقۀ فریس پیش او آمدند و گفتند: «اینجا را ترک کن

و به جای دیری برو. هیرودیس قصد جان تو را دارد.» ۳۲عیس جواب داد: «بروید و

به آن روباه بویید: من امروز و فردا ارواح ناپاک را بیرون م رانم و شفا م دهم و در

روز سوم به هدف خود م رسم. ۳۳اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه

دهم زیرا این محال است که پیامبر در جای جز اورشلیم بمیرد.

۳۴ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را م کش و آنان را که پیش تو

فرستاده م شوند سنسار م کن! چه بسیار آرزو داشته ام مانند مرغ که جوجه های خود

۳۵این .کنم اما نخواست گیرد فرزندان تو را به دور خود جم را زیر پر و بالش م

خانۀ شما به خود تان ویران واگذاشته م شود! و بدانید که دیر مرا نخواهید دید تا آن

زمان که بویید: متبارک است آن کس که به نام خداوند م آید.»

شفای مرد مبتال به مرض آب گرفت

از بزرگان فرقۀ فریس برای صرف غذا به منزل ی ت عیسبروز س ۱۴ ۱در ی
رفت. آنها با دقت مراقب او بودند. ۲آنجا در برابر او مردی دیده م شد که مبتال به

مرض آب گرفت بود. ۳عیس از معلمان شریعت و فریس ها پرسید: «آیا شفای

بیماران در روز سبت جایز است یا نه؟» ۴آن ها چیزی نفتند. پس عیس آن مرد را شفا

داد و رخصت داد. ۵بعد رو به آنها کرد و فرمود: «اگر پسر یا گاو ی از شما در چاه

بیفتد آیا بخاطر این که روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهید شد؟» ۶و
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آن ها برای این سؤال جواب نیافتند.

و فروتن برتری جوی

۷وقت عیس دید که مهمانان چطور صدر مجلس را برای خود اختیار م کردند برای

ایشان مثَل آورده گفت: ۸«وقت کس شما را به ی مجلس عروس دعوت م کند در

صدر مجلس ننشینید، زیرا امان دارد که شخص مهمتر از شما دعوت شده باشد ۹و

میزبان بیاید و به شما بوید: «جای خود را به این آقا بده.» در آن صورت باید با

شرمساری در پایین مجلس بنشین. ۱۰نخیر، وقت دعوت از تو م شود برو و در پایین

مجلس بنشین تا وقت میزبان تو آمد، بوید: «دوست من، بفرما باال تر.» پس تمام

مهمانان احترام را که به تو م شود خواهند دید. ۱۱چون هرکه خود را بزرگ سازد،

خوار خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد سرافراز خواهد گردید.»

۱۲بعد به میزبان خود گفت: «وقت مهمان شام یا چاشت ترتیب م ده دوستان،

ن مبادا آنها هم متقابالان ثروتمند خود را دعوت نر خویشان یا همسایبرادران و دی

ده م مهمان ه وقتیری، ۱۳بلاز تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را ب

بینوایان و مفلوجان و لنان و کورها را دعوت کن ۱۴و خوشبخت خواه بود چون آنها

هیچونه وسیلۀ عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که عادالن زنده م شوند عوض

خواه گرفت.»

جشن پادشاه خدا
(۱۰ ‐ ۱ :۲۲ همچنین در مت)

از حاضران، بعد از شنیدن این سخنان به او عرض کرد: «خوشا به حال آن کس ۱۵ی

جواب داد: «مردی مهمان خدا سر دسترخوان بنشیند.» ۱۶اما عیس که در پادشاه

شام بزرگ ترتیب داد و عدۀ زیادی را دعوت کرد. ۱۷در وقت شام غالم خود را با

پیغام پیش مهمانان فرستاد که حاال بیائید، همه چیز حاضر است. ۱۸اما همه شروع به
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عذر آوردن کردند. اول گفت: «من قطعه زمین خریده ام و باید بروم آن را ببینم. لطفاً

عذر مرا بپذیر.» ۱۹دوم گفت: «من پن جفت گاو خریده ام و حاال م روم آن ها را

امتحان کنم. لطفاً مرا معذور بدار.» ۲۰نفر بعدی گفت: «من نو عروس کرده ام و به این

سبب نم توانم بیایم.» ۲۱وقت آن غالم برگشت و موضوع را به اطالع ارباب خود

رسانید، ارباب عصبان شد و به او گفت: «زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و

بینوایان و مفلوجان و کورها و لنان را پیش من بیاور.» ۲۲بعداً غالم گفت: «ارباب،

امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست.» ۲۳ارباب جواب داد: «به سرکها و کوچه باغها

برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانۀ من پر شود. ۲۴بدانید که هیچی از

آن کسان که دعوت کرده بودم مزۀ این مهمان را نخواهد چشید.»»

بهای پیروی از مسی
(۳۸ ‐ ۳۷ :۱۰ همچنین در مت)

بود. او به آنها رو کرد و فرمود: ۲۶«اگر کس همراه عیس ۲۵در بین راه جمعیت بزرگ

پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حت جان خود دست

نشوید نم تواند شاگرد من باشد. ۲۷کس که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید

نم تواند شاگرد من باشد. ۲۸اگر کس از شما به فر ساختن ی برج باشد، آیا اول

نم نشیند و مخارج آن را برآورد نم کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا

ذارد و بعد نتواند آن را تمام کند همۀ کساننه؟ ۲۹در غیر اینصورت اگر پایۀ آن را ب

که آن را ببینند به او خواهند خندید ۳۰و خواهند گفت: «این مرد ساختمان را شروع

کرد ول نتوانست آن را تمام کند.» ۳۱یا کدام پادشاه است که به جن پادشاه دیری

برود بدون آنه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با ده هزار سپاه م تواند با ی لشر

بیست هزار نفری مقابله کند؟ ۳۲و اگر نتواند، او خیل زودتر از اینه دشمن سر برسد

کند. ۳۳همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هست م فرستد و تقاضای صل سفیری م

خود را از دست بدهید نم توانید شاگرد من باشید.
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نم فاسد
(همچنین در مت ۵: ۱۳ و مرقُس ۹: ۵۰)

۳۴نم چیز خوب است اما اگر خود نم ب مزه شود به چه وسیله مزۀ اصل خود را

باز یابد؟ ۳۵دیر نه برای زمین مصرف دارد و نه م توان بصورت کود از آن استفاده

کرد. آن را فقط باید دور ریخت. اگر گوش شنوا دارید بشنوید.»

گوسفند گمشده
(۱۴ ‐ ۱۲ :۱۸ همچنین در مت)

۱۵ ۱دراین اثنا جزیه گیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش
دهند. ۲پیروان فرقۀ فریس و علمای یهود غُم غُم کنان گفتند: «این مرد اشخاص ب سر و

پا را با خوشروی م پذیرد و با آنها غذا م خورد.» ۳به این جهت عیس مثَل آورد و

گفت: ۴«فرض کنید ی از شما صد گوسفند داشته باشد و ی از آن ها را گم کند، آیا

نود و نُه تای دیر را در چراگاه نم گذارد و بدنبال آن گمشده نم رود تا آن را پیدا

کند؟ ۵و وقت آن را پیدا کرد با خوشحال آن را به دوش م گیرد ۶و به خانه م رود و

همۀ دوستان و همسایان را جم م کند و م گوید: «با من خوش کنید، گوسفند

گمشدۀ خود را پیدا کرده ام.» ۷بدانید که به همان طریق برای ی گناهار که توبه

م کند در آسمان بیشتر خوش و سرور خواهد بود تا برای نود و نُه شخص پرهیزگار که

نیازی به توبه ندارند.

سۀ گمشده

۸و یا فرض کنید زن ده سۀ نقره داشته باشد و ی را گم کند آیا چراغ روشن

نم کند و خانه را جارو نم نماید و در هر گوشه به دنبال آن نم گردد تا آن را پیدا کند؟

۹و وقت پیدا کرد همۀ دوستان و همسایان خود را جم م کند و م گوید: «با من
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خوش کنید، پول را که گم کرده بودم، پیدا کردم.» ۱۰به همان طریق بدانید که برای

ی گناهار که توبه م کند در میان فرشتان خدا خوش و سرور خواهد بود.»

پسر گمشده

۱۱باز فرمود: «مردی بود که دو پسر داشت. ۱۲پسر کوچتر به پدر گفت: «پدر، حصۀ

مرا از دارائ خود به من بده.» پس پدر دارای خود را بین آن دو تقسیم کرد. ۱۳چند

روز بعد پسر کوچ تمام حصۀ خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین

دور دست شد و در آنجا دارای خود را در عیاش به باد داد. ۱۴وقت تمام آن را خرج

کرد قحط سخت در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تندست شد. ۱۵پس رفت و

نوکر ی از مالکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعۀ خود فرستاد تا خوکهایش

ر کند ولخورند پ که خوکها م م خود را با خوراکرا بچراند. ۱۶او آرزو داشت ش

هیچس به او چیزی نم داد. ۱۷آخر به خود آمد و گفت: «بسیاری از مزدوران پدر من

نان کاف و حت اضاف دارند و من در اینجا نزدی است از گرسن تلف شوم. ۱۸من

بر م خیزم و پیش پدر خود م روم و به او م گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو

گناه کرده ام. ۱۹دیر الیق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل ی از

نوکران خود رفتار کن.» ۲۰پس برخاست و رهسپار خانۀ پدر شد. هنوز تا خانه فاصلۀ

زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش بحال او سوخت و به طرف او دوید، دست به

گردنش انداخت و به گرم او را بوسید. ۲۱پسر گفت: «پدر، من نسبت به خدا و نسبت

به تو گناه کرده ام. دیر الیق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم.» ۲۲اما پدر به نوکران

خود گفت: «زود بروید. بهترین چپن را بیاورید و به او بپوشانید. انشتری به انشتش

و بوت به پاهایش کنید. ۲۳گوسالۀ چاق را بیاورید و حالل کنید تا مجلس جشن برپا

کنیم، ۲۴چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است.» به این

ترتیب جشن و سرور شروع شد.

۲۵در این هنام پسر کالنتر در مزرعه بود و وقت باز گشت، همینه به خانه نزدی شد
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صدای رقص و موسیق را شنید. ۲۶ی از نوکران را صدا کرد و پرسید: «چ شده

است؟» ۲۷نوکر به او گفت: «برادرت آمده و پدرت چون او را صحی و سالم باز یافته،

گوسالۀ چاق را کشته است.» ۲۸اما پسر بزرگ قهر کرد و به هی وجه نم خواست به

داخل بیاید پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. ۲۹اما او در جواب پدر گفت: «تو

خوب م دان که من در این چند سال چطور مانند ی غالم به تو خدمت کرده ام و

هیچوقت از اوامر تو سرپیچ نرده ام و تو حت ی بزغاله هم به من ندادی تا با

دوستان خود خوش بذرانم. ۳۰اما حاال که این پسرت پیدا شده، بعد از آنه همۀ

ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است برای او گوسالۀ چاق م کش.» ۳۱پدر گفت:

«پسرم، تو همیشه با من هست و هرچه من دارم از تو است. ۳۲اما اکنون باید جشن

بیریم و خوش کنیم، زیرا این برادر تو است که مرده بود، زنده شده است و گم شده

بود، پیدا شده است.»»

ناظر نادرست

ایاتثروتمند ناظری داشت و ش همچنین به شاگردان فرمود: «شخص ۱۶ ۱عیس
به او رسید که آن ناظر از دارائ اش سوء استفاده م کند. ۲پس او را خواسته گفت: «این

چه حرفهای است که دربارۀ تو م شنوم. حسابهایت را پس بده چون دیر نم توان در

اینجا ناظر باش.» ۳آن ناظر پیش خود گفت: «حاال که ارباب من م خواهد کار ناظری

کردن. ۴بل نم؟ من که نه توان بیل زدن دارم و نه روی گداییرد چه باید برا از من ب

م دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقت مرا از این کار برکنار کرد اشخاص باشند که در

خانه های خود را بر روی من باز کنند.» ۵پس قرضداران ارباب را ی به ی حاضر

کرد. به اول گفت: «چقدر از ارباب من قرضدار هست؟» ۶جواب داد: «صد پیمانۀ

روغن زیتون.» گفت: «بیا، این صورت حساب توست. بنشین و به جای آن بنویس

پنجاه پیمانه، زود شو.» ۷بعد به دیری گفت: «تو چقدر قرضدار هست؟» گفت: «صد

خروار گندم.» به او گفت: «صورت حسابت را بیر و به جای آن بنویس هشتاد
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خروار.» ۸آن ارباب، ناظر نادرست را به خاطر اینه چنان زیرکانه عمل کرده بود آفرین

گفت، زیرا مردم این دنیا در مناسبات با همنوعان خود از ایمانداران زیرکتر هستند.

گویم که مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید تا وقت ۹پس به شما م

پول تان به آخر م رسد شما را در خانه های جاودان بپذیرند. ۱۰کس که در امور

کوچ درستار باشد، در کارهای بزرگ هم درستار خواهد بود و کس که در امور

کوچ نادرست باشد، در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. ۱۱پس اگر شما در

خصوص مال دنیا امین نباشید، چه کس در مورد آن ثروت حقیق به شما اعتماد

خواهد کرد؟ ۱۲و اگر شما در مورد آنچه به دیری تعلق دارد امین نباشید، ک آنچه را

که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ ۱۳هی نوکری نم تواند غالم دو ارباب باشد،

چون یا از اول بدش م آید و دوم را دوست دارد یا به اول ارادت دارد و دوم را

حقیر م شمارد. شما نم توانید هم بندۀ خدا باشید و هم در بند پول.»

از عیس سخنان
(همچنین در مت ۱۱: ۱۲ ‐ ۱۳ و ۵: ۳۱ ‐ ۳۲ و مرقُس ۱۰: ۱۱ ‐ ۱۲)

۱۴فریس ها این سخنان را شنیدند و او را مسخره کردند زیرا پول دوست بودند.

۱۵عیس به آنها فرمود: «شما کسان هستید که نیوئیهای خود را به رخ مردم م کشید،

اما خدا از باطن تان آگاه است چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد، پیش خدا

ناپاک است.

۱۶تا زمان یحی، تورات و نوشته های پیامبران در کار بود. از آن پس مژدۀ پادشاه خدا

اعالم شده است و همۀ مردم م خواهند با تالش داخل آن شوند. ۱۷آسانتر است که

آسمان و زمین از بین برود تا نقطه ای از تورات بیفتد.

۱۸هر مردی که زن خود را طالق بدهد و زن دیری بیرد مرتب زنا م شود و هر

کس زن طالق داده شده را بیرد زنا م کند.
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توانر و ایلعازَر

۱۹مرد ثروتمندی بود که همیشه لباس ارغوان و از کتان نازک م پوشید و با

خوشذران فروان زندگ م کرد. ۲۰در پیش در خانۀ او گدای زخم آلودی به نام ایلعازَر

خوابیده بود، ۲۱که آرزو داشت با پس مانده های دسترخوان آن ثروتمند شم خود را پر

کند. حت سها م آمدند و زخمهای او را م لیسیدند.

۲۲ی روز آن فقیر مرد و فرشتان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و

به خاک سپرده شد. ۲۳او که در دنیای مردگان در عذاب بود، به باال دید و از دور،

ابراهیم را با ایلعازَر که در کنار او بود دید. ۲۴فریاد زد: «ای پدر من ابراهیم، به من رحم

کن. ایلعازَر را بفرست تا سر انشت خود را به آب بزند و زبان مرا تر کند چون من در

این آتش عذاب م کشم.» ۲۵اما ابراهیم گفت: «فرزندم، به خاطر بیاور که وقت زنده

بودی همۀ چیزهای خوب نصیب تو و همۀ بدیها نصیب ایلعازَر شد. حاال او در اینجا

آسوده است و تو در عذاب هست. ۲۶اما کار به اینجا تمام نم شود شاف عمیق میان

ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نم تواند از آن بذرد و

کس هم نم تواند از آن طرف پیش ما بیاید.» ۲۷او جواب داد: «پس ای پدر، التماس

م کنم ایلعازَر را به خانۀ پدر من، ۲۸که در آن پن برادر دارم، بفرست تا آنها را با خبر

کند مبادا آنها هم به این محل عذاب بیایند.» ۲۹اما ابراهیم گفت: «آن ها موس و انبیاء

را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند.» ۳۰آن مرد جواب داد: «نه، ای پدر، اگر کس

از مردگان پیش ایشان برود، توبه خواهند کرد.» ۳۱ابراهیم در جواب فرمود: «اگر به

سخنان موس و انبیاء گوش ندهند، حت اگر کس هم پس از مرگ زنده شود، باز باور

نخواهند کرد.»»

ر از عیسدی سخنان
(همچنین در مت ۱۸: ۶ ‐ ۷ و ۲۱ ‐ ۲۲ و مرقُس ۹: ۴۲)
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۱۷ ۱عیس به شاگردان خود فرمود: «از روبرو شدن با وسوسه ها گریزی نیست اما
وای بحال آن کس که سبب وسوسه م شود. ۲برای او بهتر است که با سن آسیاب به

دور گردن خود به دریا انداخته شود از این که ی از این کوچان را گمراه کند.

۳متوجه باشید! اگر برادرت به تو بدی کند او را سرزنش کن و اگر توبه کند او را

ببخش. ۴حت اگر روزی هفت بار به تو بدی کند و هفت بار پیش تو بیاید و بوید:

«توبه کردم»، او را ببخش.»

۵رسوالن به عیس خداوند عرض کردند: «ایمان ما را زیاد کن.» ۶خداوند جواب داد:

«اگر شما به اندازۀ دانۀ اوری ای ایمان م داشتید م توانستید به این درخت توت

بویید: «از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو.» و از شما اطاعت م کرد.

۷فرض کنید ی از شما غالم دارد که قلبه م کند یا از گوسفندان پاسداری م کند.

وقت از مزرعه برگردد آیا او به آن غالم خواهد گفت: «فورأ بیا و بنشین؟» ۸آیا به

عوض آن نخواهد گفت: «نان مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من م خورم و م نوشم

خدمت کن، بعد م توان غذای خودت را بخوری؟» ۹و آیا او از آن غالم به خاطر آنه

اوامرش را اجراء کرده است ممنون خواهد بود؟ ۱۰در مورد شما هم همینطور است،

هرگاه تمام اوامری را که به شما داده شده بجا آورید بوئید: ما غالمان بیش نیستیم،

فقط وظیفۀ خود را انجام داده ایم.»

شفای ده جذام

۱۱عیس در سفر خود به سوی اورشلیم از سرحد بین سامره و جلیل م گذشت.

۱۲هنام که م خواست به دهده ای وارد شود با ده نفر جذام روبرو شد. آنها دور

ایستادند ۱۳و فریاد کردند: «ای عیس، ای استاد، به ما رحم کن.» ۱۴وقت عیس آنها را

دید فرمود: «بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید.» و همچنانه م رفتند پاک

گشتند. ۱۵ی از ایشان وقت دید شفا یافته است در حال که خدا را با صدای بلند
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حمد م گفت بازگشت ۱۶و خود را پیش پاهای عیس انداخت و از او سپاسزاری

کرد. این شخص ی سامری بود. ۱۷عیس در این خصوص فرمود: «مر هر ده نفر

پاک نشدند؟ پس آن نُه نفر دیر کجا هستند؟ ۱۸آیا غیر از این بیانه کس نبود که

برگردد و خدا را حمد گوید؟» ۱۹به آن مرد فرمود: «برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده

است.»

آمدن پادشاه خدا
(همچنین در مت ۲۴: ۲۳ ‐ ۲۸ و ۳۷ ‐ ۴۱)

۲۰پیروان فرقۀ فریس از او سؤال کردند که پادشاه خدا ک خواهد آمد. عیس در

آید که بتوان آن را مشاهده کرد ۲۱و کس خدا طوری نم جواب فرمود: «پادشاه

نخواهد گفت که، آن در اینجا یا در آنجا است، چون در حقیقت پادشاه خدا در میان

خود شماست.»

۲۲به شاگردان فرمود: «زمان خواهد آمد که شما آرزوی دیدن ی از روزهای پسر

انسان را خواهید داشت اما آن را نخواهید دید. ۲۳به شما خواهند گفت که به اینجا یا

آنجا ناه کنید. شما به دنبال آنها نروید، ۲۴زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از

این سر آسمان تا آن سر آسمان م درخشد خواهد بود. ۲۵اما الزم است که او اول

رنجهای بسیار را بشد و از طرف مردم این روزگار رد شود. ۲۶زمان پسر انسان مانند

روزگار نوح خواهد بود. ۲۷مردم تا روزی که نوح وارد کشت شد و سیل آمده همه را

نابود کرد م خوردند و م نوشیدند، زن م گرفتند و شوهر م کردند. ۲۸همچنین مانند

زمان لوط خواهد بود که مردم م خوردند و م نوشیدند و به خرید و فروش و کشت و

کار و خانه سازی مشغول بودند. ۲۹اما در روزی که لوط از سدوم بیرون آمد آتش و سن

گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. ۳۰روزی که پسر انسان ظهور کند مانند آن

روزگار خواهد بود.

۳۱در آن روز مردی که در پشت بام است و دارائ اش در خانه م باشد نباید برای بردن
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آن ها پایین بیاید. همچنین کس که در مزرعه است نباید برگردد. ۳۲زن لوط را بیاد داشته

باشید! ۳۳هر که برای نجات جان خود بوشد آن را از دست م دهد و هر که جان خود

را فدا کند آن را نجات خواهد داد. ۳۴بدانید که در آن شب از دو نفر که در ی بستر

کنند ی گذارند. ۳۵از دو زن که با هم دستاس م ری را مبرند و دی را م هستند ی

را م برند و دیری را م گذارند. ۳۶از دو مردی که در مزرعه باشند ی برداشته

م شود و دیری در جای خود م ماند.» ۳۷وقت آن ها این را شنیدند پرسیدند: «کجا

ای خداوند؟» او فرمود: «هر جا الشه ای باشد الشخورها جم م شوند.»

قاض نادرست و بیوه زن

۱۸ ۱عیس برای آنها مثَل آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دلسرد
نشوند. ۲او فرمود: «در شهری قاض ای بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجه به

خلق. ۳در همان شهر بیوه زن زندگ م کرد که پیش او م آمد و از دست دشمن خود

شایت م کرد. ۴قاض تا مدت زیادی به شایت او توجه نرد اما آخر پیش خود

گفت: «درست است که من ترس از خدا و توجه به خلق خدا ندارم، ۵اما این بیوه زن

مایۀ دردسر من شده است و برای اینه با اصرار خود مرا به تن نسازد به داد او خواهم

رسید.»»

انصاف گفت شنیدید. ۷آیا خدا به داد خواه ب خداوند فرمود: «آنچه را قاض ۶عیس

برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش عذر و زاری م کنند توجه نخواهد کرد و آیا

آنها دادرس به آن ها عجله نخواهد نمود؟ ۸بدانید که او بزودی و به نف برای کم

خواهد کرد. اما وقت پسر انسان م آید آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟»

عبادت ی فریس و ی جزیه گیر

۹همچنین عیس برای کسان که از نی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پست تر
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فریس اه رفتند، یثَل را آورده گفت: ۱۰«دو نفر برای دعا به عبادتشمردند این م م

و دیری جزیه گیر بود. ۱۱آن فریس ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: «ای خدا، تو را

شر م کنم که مانند دیران، حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این جزیه گیر

نیستم. ۱۲هفته ای دو بار روزه م گیرم. ده ی همۀ چیزهائ را که به دست م آورم

م دهم.» ۱۳اما آن جزیه گیر دور ایستاد و جرأت ناه کردن به آسمان را نداشت بله به

سینۀ خود م زد و م گفت: «ای خدا، بر من گناهار رحم کن!» ۱۴بدانید که این

جزیه گیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیری. هر که خود را بزرگ نماید خوار

خواهد شد و هرکه خود را خوار سازد سرافراز خواهد گردید.»

عیس کودکان را برکت م دهد
(همچنین در مت ۱۹: ۱۳ ‐ ۱۵ و مرقُس ۱۰: ۱۳ ‐ ۱۶)

۱۵مردم حت کودکان را به حضور عیس م آوردند تا بر آن ها دست بذارد اما شاگردان

وقت این را دیدند آن ها را سرزنش کردند. ۱۶اما عیس کودکان را پیش خود خواست و

فرمود: «بذارید کودکان پیش من بیایند و مان آنها نشوید، چون پادشاه خدا به چنین

کسان تعلق دارد. ۱۷بیقین بدانید اگر کس پادشاه خدا را مانند ی کودک نپذیرد

هیچوقت وارد آن نخواهد شد.»

توانران و پادشاه خدا
(همچنین در مت ۱۹: ۱۶ ‐ ۳۰ و مرقُس ۱۰: ۱۷ ‐ ۳۱)

۱۸شخص از اشراف یهود از عیس پرسید: «ای استاد نیو، من برای به دست آوردن

زندگ ابدی چه باید بنم؟» ۱۹عیس به او فرمود: «چرا مرا نیو م گوی؟ هیچس

جز خدا نیو نیست. ۲۰احام را م دان ـ زنا نن، قتل نن، دزدی نن، شهادت

نادرست نده، پدرت و مادرت را احترام کن.» ۲۱آن مرد جواب داد: «من از جوان همۀ

اینها را بجا آورده ام.» ۲۲عیس وقت این را شنید فرمود: «هنوز ی چیز کم داری،

۶۵ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم باال گنج خواه داشت و بعد بیا

از من پیروی کن.» ۲۳اما او از این سخنان افسرده شد، چون مرد بسیار توانری بود.

۲۴عیس وقت این را دید فرمود: «چه مشل است ورود ثروتمندان به پادشاه خدا!

۲۵گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از داخل شدن توانری به پادشاه خدا.»

۲۶شنوندگان پرسیدند: «پس ک م تواند نجات یابد؟» ۲۷جواب داد: «آنچه برای

آدمیان غیرممن است برای خدا امان دارد!» ۲۸پِترس گفت: «ببین، ما از همه چیز

خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم.» ۲۹عیس فرمود: «بیقین بدانید که هر کس به

خاطر پادشاه خدا، خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، ۳۰در

این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت، زندگ ابدی نصیب او خواهد

شد.»

سومین پیشوی عیس دربارۀ مرگ خود
(همچنین در مت ۲۰: ۱۷ ‐ ۱۹ و مرقُس ۱۰: ۳۲ ‐ ۳۴)

۳۱عیس دوازده شاگرد خود را به کناری برد و به آنها فرمود: «ما اکنون به اورشلیم

م رویم و آنچه انبیاء دربارۀ پسر انسان نوشته اند به حقیقت خواهد پیوست. ۳۲او به

دست بیانان تسلیم خواهد شد، او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به

رویش آب دهان خواهند انداخت. ۳۳او را تازیانه زده خواهند کشت. اما در روز سوم باز

زنده خواهد شد.» ۳۴اما شاگردان از این همه، چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان

نامفهوم بود و درک نم کردند که دربارۀ چه چیز صحبت م کند.

شفای گدای نابینا
(همچنین در مت ۲۰: ۲۹ ‐ ۳۴ و مرقُس ۱۰: ۴۶ ‐ ۵۲)

اریحا رسید کوری در کنار راه نشسته بود و گدای به نزدی که عیس ام۳۵هن

م کرد. ۳۶همین که شنید جمعیت از آنجا م گذرد، پرسید چه شده است؟ ۳۷به او
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گفتند: «عیس ناصری از اینجا م گذرد.» ۳۸پس فریاد زد: «ای عیس، ای پسر داود،

به من رحم کن.» ۳۹اشخاص که در پیش بودند به تندی با او حرف زده گفتند:

«خاموش باش»، اما او هر چه بلندتر فریاد م کرد: «ای پسر داود، به من رحم کن.»

۴۰عیس ایستاد و امر کرد آن مرد را پیش او بیاورند. وقت آمد از او پرسید: ۴۱«چه

ر بینا شوم.» ۴۲عیسخواهم بار دی نم؟» جواب داد: «ای آقا، مبرایت ب خواه م

به او فرمود: «بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است.» ۴۳فوراً بینای خود را باز یافت و

در حال که خدا را تمجید م کرد به دنبال عیس رفت. همۀ مردم به خاطر آنچه دیده

بودند خدا را حمد گفتند.

عیس و زَک جزیه گیر

گذشت. ۲مردی در آنجا بود بنام زَک وارد اریحا شد و از میان شهر م ۱۹ ۱عیس
که سرپرست جزیه گیران و بسیار ثروتمند بود. ۳او م خواست ببیند که عیس چه نوع

شخص است، اما به علت کوتاه قامت و ازدحام مردم نم توانست او را ببیند. ۴پس

پیش دوید و از درخت چناری باال رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیس از آن راه

بذرد. ۵وقت عیس به آن محل رسید به باال ناه کرد و فرمود: «ای زَک، زود شو،

پایین بیا زیرا باید امروز در خانۀ تو مهمان باشم.» ۶او به سرعت پایین آمد و با

خوشروی عیس را پذیرفت. ۷وقت مردم اینرا دیدند زمزمۀ نارضای از آن ها برخاست.

آن ها م گفتند: «او مهمان ی خطاکار شده است.» ۸زَک ایستاد و به عیس خداوند

گفت: «ای آقا، اکنون نصف دارای خود را به فقرا م بخشم و مال هر کس را که به

ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس م دهم.» ۹عیس به او فرمود: «امروز رستاری

به این خانه روی آورده است چون این مرد هم پسر ابراهیم است. ۱۰زیرا پسر انسان آمده

است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد.»
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مثل سه های طال
(۳۰ ‐ ۱۴ :۲۵ همچنین در مت)

ثَلکه این سخنان را شنیده بود م اورشلیم بود برای کسان چون در نزدی ۱۱عیس

آورد زیرا آن ها گمان م کردند که هر لحظه پادشاه خدا ظاهر خواهد شد. ۱۲او فرمود:

«ارباب سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاه را به دست آورد و باز گردد.

۱۳اما اول ده نفر از غالمان خود را خواست و به هر کدام ی سۀ طال داد و گفت:

تا بازگشت من به این پول خرید و فروش کنید.» ۱۴هموطنانش که از او دل خوش»

نداشتند پشت سر او نمایندگان فرستادند تا بویند: «ما نم خواهیم این مرد بر ما

حومت کند.» ۱۵پس از مدت او با عنوان فرمانروای مراجعت کرد و دنبال غالمان که

با آنها پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. ۱۶اول آمد و گفت:

،هست ارباب، پول تو ده برابر شده است.» ۱۷جواب داد: «آفرین، تو غالم خوب»

خودت را در امر بسیار کوچ درستار نشان داده ای، پس حاکم ده شهر شو.»

۱۸دوم آمد و گفت: ارباب، پول تو پن برابر شده است.» ۱۹به او هم گفت: «تو هم

حاکم پن شهر باش.» ۲۰سوم آمد و گفت: «ارباب، بفرما، این پول تو است. آنرا در

دستمال پیچیده کنار گذاشتم. ۲۱از تو م ترسیدم چون مرد سختیری هست. آنچه را

که اصال نذاشته ای بر م داری و آنچه را که ناشته ای درو م کن.» ۲۲ارباب جواب

داد: «ای غالم پست نهاد، ترا با حرف های خودت مالمت م کنم. تو که م دانست من

مرد سختیری هستم که نذاشته را بر م دارم و ناشته را درو م کنم، ۲۳پس چرا پول

مرا سر سود ندادی تا بتوانم در موق مراجعت آنرا با سودش دریافت کنم؟» ۲۴به

حاضران گفت: «پول را از او بیرید و به غالم که ده سه دارد بدهید.» ۲۵آن ها

جواب دادند: «اما ای آقا، او که ده سه دارد!» ۲۶او گفت: «بدانید، هر که دارد، بیشتر

به او داده م شود و اما آنس که ندارد حت آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد.

۲۷و اما آن دشمنان من که نم خواستند بر آنها حومت نمایم، ایشان را اینجا بیآورید و

در حضور من گردن بزنید.»
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ورود پیروزمندانه به اورشلیم
(همچنین در مت ۲۱: ۱ ‐ ۱۱ و مرقُس ۱۱: ۱ ‐ ۱۱ و یوحنا ۱۲: ۱۲ ‐ ۱۹)

۲۸عیس اینرا فرمود و پیشتر از آن ها راه اورشلیم را در پیش گرفت. ۲۹وقت که به

بیت فاج و بیت عنیا واق در کوه زیتون نزدی شد دو نفر از شاگردان خود را به این

امر روانه کرد: ۳۰«به دهده رو به رو بروید. همین که وارد آن شدید کره االغ را در

آنجا بسته خواهید دید که هنوز کس بر آن سوار نشده است. آنرا باز کنید و به این جا

بیآورید. ۳۱اگر کس پرسید: «چرا آنرا باز م کنید؟» بویید: «خداوند آنرا به کار

دارد.»»

۳۲آن دو نفر رفتند و همه چیز را همانطور که عیس گفته بود دیدند. ۳۳وقت کره االغ را

باز م کردند صاحبانش پرسیدند: «چرا آن کره را باز م کنید؟» ۳۴جواب دادند:

«خداوند آنرا به کار دارد.» ۳۵پس کره االغ را پیش عیس آوردند. بعد لباسهای خود را

روی آن کره االغ انداختند و عیس را بر آن سوار کردند ۳۶و همین طور که او م رفت

جاده را با لباسهای خود فرش م کردند.

۳۷در این هنام که او به دامنۀ کوه زیتون نزدی م شد تمام شاگردان با خوش برای

همه معجزات که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند ۳۸و

م گفتند: «مبارک باد آن پادشاه که بنام خداوند م آید. سالمت در آسمان و جالل در

عرش برین باد.»

۳۹چند نفر فریس که در میان مردم بودند به او گفتند: «ای استاد، به شاگردانت امر کن

که خاموش شوند.» ۴۰عیس جواب داد: «بدانید که اگر اینها خاموش بمانند سنها به

فریاد خواهند آمد.»

۴۱عیس به شهر نزدی تر شد و وقت شهر از دور دیده شد بخاطر آن گریه کرد ۴۲و

گفت: «کاش که امروز سرچشمه صل و سالمت را م شناخت. اما نه، این از چشمان تو
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پنهان است ۴۳و زمان خواهد آمد که دشمنانت به مقابل تو سنربندی خواهند کرد و به

دور تو حلقه خواهند زد و ترا از همه طرف محاصره خواهند کرد ۴۴و تو و ساکنانت را

ر باقدی را روی سن در میان دیوار هایت به خاک خواهند کوفت و در تو، سن

نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پر فیض خدا را درک نردی.»

اخراج سوداگران از عبادتاه
(همچنین در مت ۲۱: ۱۲ ‐ ۱۷ و مرقُس ۱۱: ۱۵ ‐ ۱۹ و یوحنا ۲: ۱۳ ‐ ۲۲)

۴۵بعد از آن عیس وارد عبادتاه شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت:

۴۶«نوشته شده است که: خانۀ من جای عبادت خواهد بود، اما شما آن را خانه دزدان

ساخته اید.»

۴۷همه روزه عیس در عبادتاه تعلیم م داد و سران کاهنان و علمای دین کوشش

م کردند که با کم بزرگان شهر او را از بین ببرند ۴۸اما دیدند که کاری از دست شان

بر نم آید چون همۀ مردم با عالقه زیاد به سخنان او گوش م دادند.

اختیارات عیس
(همچنین در مت ۲۱: ۲۳ ‐ ۲۷ و مرقُس ۱۱: ۲۷ ‐ ۳۳)

۲۰ ۱ی روز وقت عیس مردم را در عبادتاه تعلیم م داد و مژدۀ نجات را به
ایشان اعالم م کرد سران کاهنان و علمای دین با بزرگان یهود پیش او آمدند ۲و گفتند:

«به ما بو به چه اختیاری این کار ها را م کن؟ ک به تو این اختیار را داده است؟»

ویید ۴آیا تعمید یحیدارم، به من ب به آنها جواب داد: «من هم از شما سؤال ۳عیس

از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟» ۵آن ها بین خود بحث کرده گفتند: «اگر بوییم از

جانب خدا بود، او خواهد گفت: چرا به او ایمان نیاوردید؟ ۶و اگر بوییم: از جانب

بشر، همۀ مردم ما را سنباران خواهند کرد چون یقین دارند که یحی ی پیامبر بود.»
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۷پس گفتند: «ما نم دانیم از کجاست.» ۸عیس به ایشان گفت: «من هم به شما

نم گویم که با چه اختیاری این کارها را م کنم.»

مثل تاکستان و باغبانان
(همچنین در مت ۲۱: ۳۳ ‐ ۴۶ و مرقُس ۱۲: ۱ ‐ ۱۲)

۹عیس به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثَل آورده گفت: «مردی تاکستان احداث

کرد و آنرا به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. ۱۰در موسم انور، غالم را

پیش باغبانان فرستاد تا حصۀ خود را از محصول تاکستان بیرد. اما آن ها غالم را لت

و کوب کردند و دست خال باز گردانیدند. ۱۱صاحب تاکستان غالم دیری فرستاد، او

را هم لت و کوب کرده و با او بد رفتاری کردند و دست خال برگردانیدند. ۱۲غالم سوم

را فرستاد. این ی را هم زخم کردند و بیرون انداختند. ۱۳پس صاحب تاکستان

گفت: «چه باید بنم؟ پسر عزیز خود را م فرستم، شاید حرمت او را نهدارند.» ۱۴اما

باغبانان وقت او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند: «این وارث است، بیایید او را

بشیم تا مل به خود ما برسد.» ۱۵پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند.

حاال صاحب تاکستان با آنها چه خواهد کرد؟ ۱۶او م آید و این باغبانان را م کشد و

تاکستان را به دست دیران م سپارد.» وقت مردم اینرا شنیدند گفتند: «خدا نند!»

۱۷اما او طرف شان دیده گفت: «پس معن این قسمت از کتاب مقدس چیست؟

«آن سن که معماران رد کردند به صورت سن اصل بنا در آمده است.»

۱۸هر که بر آن سن بیفتد پارچه پارچه خواهد شد و اگر آن سن بر کس بیفتد او را

کامال نرم خواهد کرد.»

پرداخت مالیات به قیصر
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(همچنین در مت ۲۲: ۱۵ ‐ ۲۲ و مرقُس ۱۲: ۱۳ ‐ ۱۷)

۱۹علمای یهود و سران کاهنان م خواستند در همان لحظه او را بیرند، چون پ بردند

که مقصد آن مثَل خود آن ها است اما از مردم ترسیدند. ۲۰پس به دنبال فرصت م گشتند

و مأموران مخف که خود را دیندار نشان م دادند پیش او فرستادند تا حرف از دهان او

بیرند و آنرا دست آویزی برای تسلیم او به حَم و حوزۀ اختیارات وال روم قرار

ده و تعلیم م گوی دانیم آنچه تو م دهند. ۲۱پس از او پرسیدند: «ای استاد، ما م

درست و بجاست. تو در مورد هی کس فرق نم گذاری بله با راست و درست راه

خدا را تعلیم م ده. ۲۲آیا ما اجازه داریم که به امپراطور روم مالیه بدهیم یا نه؟»

۲۳عیس به نیرن آنها پ برد و فرمود: ۲۴«ی سۀ نقره به من نشان بدهید. نقش و

عنوان چه کس روی آن است؟» جواب دادند: «امپراطور.» ۲۵عیس فرمود: «پس آنچه

از امپراطور است به امپراطور و آنچه از خدا است به خدا بدهید.» ۲۶به این ترتیب

اثر ماند و در حال به مقابل او در برابر مردم ب کوشش آنها برای به دست آوردن دلیل

که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند.

رستاخیز مردگان
(همچنین در مت ۲۲: ۲۳ ‐ ۳۳ و مرقُس ۱۲: ۱۸ ‐ ۲۷)

۲۷بعد چند نفر از پیروان فرقۀ صدوق که منر رستاخیز پس از مرگ بودند پیش آمدند

این امر را برای ما نوشت: چنانچه مردی زن و از او پرسیدند: ۲۸«ای استاد، موس

بیرد ول بدون اوالد بمیرد برادرش مجبور است آن زن را بیرد تا برای برادر خود

فرزندان بیاورد. ۲۹حاال هفت برادر بودند، اول زن گرفت و بدون فرزند مرد. ۳۰بعد

دوم او را گرفت ۳۱و سپس سوم و همین طور هر هفت نفر مردند و هی اوالدی به

رد. ۳۳پس در روز رستاخیز، او زن کدام یذاشتند. ۳۲بعد از همه آن زن هم مجا ن

باشد؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند.»

۳۴عیس به ایشان فرمود: «زنان و مردان این جهان ازدواج م کنند، ۳۵اما کسان که
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شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند، زن نم گیرند و شوهر

نم کنند، ۳۶زیرا آن ها مانند فرشتان هستند. دیر مرگ برای آنها محال است و چون

در رستاخیز شرکت دارند فرزندان خدا هستند. ۳۷این مطلب که مردگان بار دیر زنده

م شوند مطلب است که خود موس در داستان بوتۀ سوزان، آنجا که خداوند را خدای

ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب، خطاب م کند نشان داده است. ۳۸خدا، خدای

مردگان نیست بله خدای زندگان است چون پیش او همه زنده اند.» ۳۹در این مورد

بعض از علما گفتند: «ای استاد، عال جواب دادی.» ۴۰و پس از آن دیر جرأت

نردند که از او چیزی بپرسند.

داود و مسی
(همچنین در مت ۲۲: ۴۱ ‐ ۴۶ و مرقُس ۱۲: ۳۸ ‐ ۳۷)

۴۱عیس به ایشان فرمود: «چطور م توان گفت که مسی پسر داود است؟ ۴۲چون خود

داود در کتاب زبور م گوید:

«خداوند به خداوند من فرمود: در دست راست من بنشین ۴۳تا دشمنانت را زیر پای

تو اندازم.»

۴۴باری، داود او را «خداوند» خطاب م کند، پس چطور او م تواند پسر داود باشد؟»

سرزنش علما
(همچنین در مت ۲۳: ۱ ‐ ۳۶ و مرقُس ۱۲: ۳۸ ‐ ۴۰)

۴۵عیس در حضور همه مردم به شاگردان فرمود: ۴۶«از علما که دوست دارند با

چپن های دراز بیایند و بروند و عالقۀ شدیدی به سالم های احترام آمیز در بازار ها و

بهترین جا ها در کنیسه ها و دعوت ها نشان م دهند احتیاط کنید. ۴۷آنها مال بیوه زنان را

م خورند حال آنه محض خودنمای دعای خود را طول م دهند. آن ها شدیدترین
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جزا ها را خواهند دید.»

هدیۀ بیوه زن
(همچنین در مرقُس ۱۲: ۴۱ ‐ ۴۴)

۲۱ ۱عیس به چهار طرف دید و مالحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به
صندوق بیت المال عبادتاه م ریزند. ۲همچنین متوجه بیوه زن بسیار فقیری شد که دو

روپیه به داخل آن انداخت. ۳عیس فرمود: «بدانید که در واق این بیوه زن فقیر بیش از

همه پول داده است ۴چون آنها از آنچه که برای آن مصرف نداشتند دادند اما او با وجود

تندست، تمام دارائ خود را داده است.»

پیشوی ویران عبادتاه
(همچنین در مت ۲۴: ۱ ‐ ۲ و مرقُس ۱۳: ۱ ‐ ۲)

۵عده ای دربارۀ عبادتاه صحبت م کردند و از سن های زیبا و هدایای که با آن ها

تزئین شده بود تعریف م کردند. عیس فرمود: ۶«و اما دربارۀ این چیز های که در اینجا

م بینید، زمان خواهد آمد که هی ی از سن های آن روی سن دیری نخواهد

ماند، همه زیر و زبر خواهد شد.»

جن ها و شورش ها
(همچنین در مت ۲۴: ۳ ‐ ۱۴ و مرقُس ۱۳: ۳ ‐ ۱۳)

۷آن ها پرسیدند: «ای استاد، این ک واق م شود و عالمت نزدی بودن وقوع این امور

چه خواهد بود؟» ۸عیس فرمود: «احتیاط کنید که گمراه نشوید، بسیاری به نام من

خواهند آمد و خواهند گفت: «من او هستم» و «آن زمان موعود رسیده است.» با آنها

همراه مشوید. ۹وقت دربارۀ جن ها و شورش ها چیزی م شنوید نترسید. این چیز ها

باید اول واق شود اما آخر کار به این زودی ها نم رسد.» ۱۰و افزود: «قوم با قوم
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دیر و حومت با حومت دیر جن خواهد کرد. ۱۱زلزله های سخت پدید م آید و

در بسیاری از نقاط خشسال و بال ها و در آسمان، عالمت های وحشت آور و

شفت های بزرگ دیده خواهد شد.

۱۲اما پیش از وقوع این همه شما را دستیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید.

شما را برای محاکمه به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به

خاطر این که نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمانروایان خواهند برد ۱۳و این

برای شهادت دادن شما خواهد بود. ۱۴الزم نیست که جواب های خود را قبال فرصت

حاضر کنید ۱۵چون خود من به شما قدرت بیان و حمت م دهم که هی ی از

مدعیان قدرت مقاومت و تذیب را نداشته باشند. ۱۶حت والدین و برادران و

خویشاوندان و دوستان تان شما را به دام خواهند انداخت. آن ها عده ای از شما را

خواهند کشت ۱۷و بخاطر نام من که برخود دارید همه از شما روی گردان خواهند شد.

۱۸اما موی از سر شما کم نخواهد شد. ۱۹با پایداری، جانهای تان را رهای خواهید داد.

پیشوی ویران اورشلیم
(همچنین در مت ۲۴: ۱۵ ‐ ۲۱ و مرقُس ۱۳: ۱۴ ‐ ۱۹)

۲۰اما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشر ها م بینید، بدانید ویران آن نزدی است.

۲۱در آن موق کسان که در یهودیه هستند به کوهستان ها بریزند و آنان که در خارج

شهر هستند نباید وارد شهر شوند. ۲۲چون این است آن زمان مافات، در آن زمان که

تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست. ۲۳وای به حال زنان که در آن

روز ها حامله یا شیر ده هستند چون پریشان حال شدیدی در این زمین رخ خواهد داد و

این قوم مورد خشم و غضب واق خواهد شد. ۲۴آنها به دم شمشیر خواهند افتاد و به

اسیری به تمام کشور ها خواهند رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران مردم بیانه به

پایان نرسد پایمال آنها خواهد بود.
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آمدن پسر انسان
(همچنین در مت ۲۴: ۲۹ ‐ ۳۱ و مرقُس ۱۳: ۲۴ ‐ ۲۷)

۲۵در آفتاب و مهتاب و ستارگان عالمت ها ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملت ها از

غرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نران خواهند شد. ۲۶آدمیان از ترس خیال

آنچه برسر دنیا آمد، از هوش خواهند رفت و قدرت های آسمان به لرزه خواهند افتاد.

آید. ۲۸وقت ۲۷آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جالل زیاد بر ابری م

این چیز ها شروع شود شما راست بایستید و سرهای تانرا راست نه دارید چون

رستاری شما نزدی است.»

درس از درخت انجیر
(همچنین در مت ۲۴: ۳۳ ‐ ۳۵ و مرقُس ۱۳: ۲۸ ‐ ۳۱)

۲۹عیس برای آنها این مثَل را آورد و گفت: «درخت انجیر و یا درختان دیر را ببینید:

۳۰به محض این که م بینید جوانه م زند م دانید که تابستان نزدی است. ۳۱به همان

خدا نزدی که وقوع همه این چیز ها را ببینید مطمئن باشید که پادشاه طریق وقت

است، ۳۲به یقین بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر همۀ اینها رخ خواهد داد.

۳۳آسمان و زمین از بین خواهد رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.

بیداری

۳۴احتیاط کنید و نذارید دلهای شما با پر خوری و مست و اندیشه های دنیوی تیره و

تار شود چون آن روز بزرگ ناگهان م رسد. ۳۵آن روز مانند دام برسر همه آدمیان در

سراسر دنیا خواهد افتاد. ۳۶پس بیدار باشید و در تمام اوقات دعا کنید تا قدرت آنرا

داشته باشید که همه رن های را که به زودی پیش م آید پشت سر بذارید و در حضور

پسر انسان بایستید.»
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۳۷عیس روز ها را به تعلیم در عبادتاه تعین کرده بود و شب ها از شهر خارج م شد و

شب را در کوه زیتون به صب م آورد ۳۸و صبحاهان مردم برای شنیدن سخنان او در

عبادتاه جم م شدند.

دسیسۀ قتل عیس
(همچنین در مت ۲۶: ۱ ‐ ۵ و مرقُس ۱۴: ۱ ‐ ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ ‐ ۵۳)

۲۲ ۱عید فطیر که به فص معروف است نزدی م شد. ۲سران کاهنان و علما
میخواستند بهانه ای پیدا نموده عیس را به قتل برسانند زیرا از تودۀ مردم بیم داشتند.

۳شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوط داشت و ی از دوازده حواری بود وارد شد.

۴یهودا پیش سران کاهنان و صاحب منصبان که مسئول نهبان از عبادتاه بودند رفت

و با آنها در این خصوص که چونه عیس را به دست آنها تسلیم کند صحبت کرد.

۵ایشان بسیار خوشحال شدند و وعده کردند مبلغ پول به او بدهند. ۶یهودا موافقت کرد

و پ فرصت م گشت تا عیس را دور از چشم مردم به دست آنها بسپارد.

صتدارک شام عید ف
(همچنین در مت ۲۶: ۱۷ ‐ ۲۵ و مرقُس ۱۴: ۱۲ ‐ ۲۱ و یوحنا ۱۳: ۲۱ ‐ ۳۰)

۷روز عید فطیر که در آن قربان فص م باید ذب شود فرا رسید. ۸عیس پِترس و یوحنا

را با این امر روانه کرد: «بروید نان فص را برای ما تهیه کنید تا بخوریم.» ۹آن ها

پرسیدند: «کجا م خواه تهیه کنیم؟» ۱۰عیس جواب داد: «گوش بدهید، وقت که به

شهر قدم بذارید مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزۀ آب را م برد. به دنبال او به

داخل خانه ای که او م رود بروید ۱۱و به صاحب آن خانه بوئید: «استاد م گوید آن

اطاق که من با شاگردانم قربان فص را در آنجا خواهم خورد کجاست؟» ۱۲او اطاق

بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما نشان م دهد. در آنجا تدارک ببینید.»

۱۳آن ها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب قربان
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فص را تهیه کردند.

شام آخر
(همچنین در مت ۲۶: ۲۶ ‐ ۳۰ و مرقُس ۱۴: ۲۲ ‐ ۲۶ و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ ‐ ۲۵)

۱۴وقت ساعت معین فرا رسید عیس با رسوالن سر دسترخوان نشست ۱۵و به آنها فرمود:

«چقدر دلم م خواست که پیش از مرگم این قربان فص را با شما بخورم. ۱۶به شما

م گویم تا آن زمان که این قربان فص در پادشاه خدا به کمال مقصد خود نرسد

دیر از آن نخواهم خورد.» ۱۷بعد پیاله ای به دست گرفت و پس از شرگزاری گفت:

«این را بیرید و بین خود تان تقسیم کنید، ۱۸چون به شما م گویم از این لحظه تا آن

زمان که پادشاه خدا فرا م رسد من دیر از میوۀ تاک نخواهم نوشید.» ۱۹همچنین

کم نان برداشت و پس از شرگزاری آن را پاره کرد و به آنها داد و فرمود: «این بدن

من است که برای شما داده م شود. این کار را به یادبود من انجام دهید.» ۲۰به همین

ترتیب بعد از شام پیاله ای را به آنها داد و فرمود: «این پیاله عهد و پیمان نو است در

خون من که برای شما ریخته م شود. ۲۱اما بدانید که دست تسلیم کنندۀ من با دست من

سر دسترخوان است. ۲۲البته پسر انسان بسوی آنچه برایش مقرر است م رود. اما وای به

حال آن کس که او را تسلیم م کند.» ۲۳آنها از خود شان شروع به سؤال کردند که کدام

ی از آن ها چنین کاری خواهد کرد.

مباحثه دربارۀ بزرگ

۲۴در میان شاگردان بحث درگرفت که کدامی در میان آنها از همه بزرگتر شمرده

م شود. ۲۵عیس فرمود: «در میان ملتهای بیانه، پادشاهان بر مردم حمروای م کنند

و صاحبان قدرت «ول نعمت» خوانده م شوند، ۲۶اما شما اینطور نباشید، برعس،

بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچترین درآید و رئیس مثل نوکر باشد،

۲۷زیرا چه کس بزرگتر است، آن کس که بر سر دسترخوان م نشیند یا آن نوکری که
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خدمت م کند؟ یقیناً آن کس که بر سر دسترخوان م نشیند. با وجود این من در میان

شما مثل ی خدمتزار هستم.

۲۸شما کسان هستید که در سخت های من با من بوده اید. ۲۹همانطور که پدر، حق

پادشاه را به من سپرد، من هم به شما م سپارم. ۳۰شما در پادشاه من سر دسترخوان

من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران دوازده طایفۀ اسرائیل بر تختها

خواهید نشست.

پیشوی انار پترس
(همچنین در مت ۲۶: ۳۱ ‐ ۳۵ و مرقُس ۱۴: ۲۷ ‐ ۳۱ و یوحنا ۱۳: ۳۶ ‐ ۳۸)

۳۱ای شمعون، ای شمعون، ببین: شیطان خواست مثل دهقان که گندم را از کاه جدا

م کند همۀ شما را بیازمآید. ۳۲اما من برای تو دعا کرده ام که ایمانت از بین نرود و

وقت برگشت برادرانت را استوار گردان.» ۳۳شمعون جواب داد: «ای خداوند، من

حاضرم با تو به زندان بیفتم و با تو بمیرم.» ۳۴عیس فرمود: «ای پِترس، آگاه باش

«.شناس گفت که مرا نم بزند تو سه بار خواه ه خروس بانامروز پیش از آن

پیشوی سختیها

۳۵عیس به ایشان فرمود: «وقت شما را بدون بوت و بس و خرجین روانه کردم آیا

چیزی کم داشتید؟» جواب دادند: «نخیر.» ۳۶به ایشان گفت: «اما حاال هر که ی

بس دارد بهتر است که آن را با خود بردارد و همینطور خورجینش را و چنانچه شمشیر

ویخواهم بدانید که این پیش ندارد چپن خود را بفروشد و شمشیری بخرد، ۳۷چون م

که م گوید: «او در زمرۀ جنایتاران به حساب آمد»، باید در مورد من به انجام برسد و

در واق همه چیزهائ که دربارۀ من نوشته شده در حال انجام است.» ۳۸آن ها گفتند:

«خداوندا، ناه کن، اینجا دو شمشیر داریم.» ول او جواب داد: «کاف است.»
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دعا در کوه زیتون
(همچنین در مت ۲۶: ۳۶ ‐ ۴۶ و مرقُس ۱۴: ۳۲ ‐ ۴۲)

۳۹عیس بیرون آمد و مثل همیشه رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند.

۴۰وقت به آن محل رسید به آنها فرمود: «دعا کنید که از آزمایش ها دور بمانید.»

۴۱عیس به اندازۀ پرتاب ی سن از آنها فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد:

۴۲«ای پدر، اگر ارادۀ توست، این پیاله را از من دور کن. اما نه ارادۀ من بله ارادۀ تو

به انجام برسد.» ۴۳فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. ۴۴عیس در

شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره های خون بر زمین

م چید.

۴۵وقت از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد آنها را دید که در اثر غم و اندوه به خواب

رفته بودند. ۴۶به ایشان فرمود: «خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از آزمایش  ها

دور بمانید.»

توقیف عیس
(همچنین در مت ۲۶: ۴۷ ‐ ۵۶ و مرقُس ۱۴: ۴۳ ‐ ۵۰ و یوحنا ۱۸: ۳ ‐ ۱۱)

۴۷عیس هنوز صحبت م کرد که جمعیت دیده شد و یهودا، ی از آن دوازده حواری،

پیشاپیش آنها بود. یهودا پیش عیس آمد تا او را ببوسد. ۴۸اما عیس به او فرمود: «ای

یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم م کن؟» ۴۹وقت پیروان او آنچه را که در جریان

بود دیدند گفتند: «خداوندا، شمشیرهای خود را به کار ببریم؟» ۵۰و ی از آنها به غالم

کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. ۵۱اما عیس جواب داد: «دست نهدارید.» و

گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد.

۵۲سپس عیس به سران کاهنان و صاحب منصبان که مسئول نهبان از عبادتاه بودند

و بزرگان که برای گرفتن او آمده بودند فرمود: «مر من یاغ هستم که با شمشیر و
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چوب برای دستیری من آمده اید؟ ۵۳من هر روز در عبادتاه با شما بودم و شما دست

به طرف من دراز نردید. اما این ساعت که تاری حمفرما است، ساعت شما

است.»

س از عیسترار پان
(همچنین در مت ۲۶: ۵۷ ‐ ۵۸ و ۶۹ ‐ ۷۵ و مرقُس ۱۴: ۵۳ ‐ ۵۴ و ۶۶ ‐ ۷۲ و یوحنا

۱۸: ۱۲ ‐ ۱۸ و ۲۵ ‐ ۲۷)

۵۴عیس را دستیر کردند و به خانۀ کاهن اعظم آوردند. پِترس از دور بدنبال آن ها

م آمد. ۵۵در بین حویل خانۀ کاهن اعظم عده ای آتش روشن کرده و دور آن نشسته

بودند. پِترس نیز در بین آنها نشست. ۵۶در حال که او در روشنای آتش نشسته بود

کنیزی او را دید به او ناه کرده گفت: «این مرد هم با عیس بود.» ۵۷اما پِترس منر

شد و گفت: «ای زن، من او را نم شناسم.» ۵۸کم بعد ی نفر دیر متوجه او شد و

گفت: «تو هم ی از آن ها هست.» اما پِترس به او گفت: «ای مرد، من نیستم.»

۵۹تقریباً ی ساعت گذشت و ی دیر با تأکید بیشتری گفت: «البته این مرد هم با

او بوده چون که جلیل است.» ۶۰اما پِترس گفت: «ای مرد، من نم دانم تو چه

خروس برخاست ۶۱و عیس کرد بان که او هنوز صحبت م در حال «.گوی م

خداوند برگشت و مستقیماً به پِترس ناه کرد و پِترس سخنان خداوند را به خاطر آورد

که به او گفته بود: «امروز پیش از این که خروس بان بزند تو سه بار خواه گفت که

مرا نم شناس.» ۶۲پِترس بیرون رفت و زار زار گریست.

به عیس حرمت ب
(همچنین در مت ۲۶: ۶۷ ‐ ۶۸ و مرقُس ۱۴: ۶۵)

۶۳کسان که عیس را تحت نظر داشتند او را مسخره کردند، لت و کوب کردند،

۶۴چشمانش را بستند و م گفتند: «حاال از غیب بو ک تو را م زند» ۶۵و به این طرز

به او ب حرمت م کردند.
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عیس در حضور شورا
(همچنین در مت ۲۶: ۵۹ ‐ ۶۶ و مرقُس ۱۴: ۵۵ ‐ ۵۴ و یوحنا ۱۸: ۱۹ ‐ ۲۴)

۶۶همین که هوا روشن شد بزرگان قوم، سران کاهنان و علمای یهود تشیل جلسه دادند

؟» عیسهست و آیا تو مسیرا به حضور شورا آوردند ۶۷و گفتند: «به ما ب و عیس

جواب داد: «اگر به شما بویم، گفتۀ مرا باور نخواهید کرد ۶۸و اگر سؤال بنم، جواب

نم دهید. ۶۹اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست.»

هم گفتند: «پس پسر خدا هست؟» ۷۰عیس جواب داد: «خود تان م گویید که من

هستم.» ۷۱آن ها گفتند: «چه احتیاج به شاهدان دیر هست؟ ما موضوع را از زبان

خودش شنیدیم.»

عیس در حضور پیالطُس
(همچنین در مت ۲۷: ۱ ‐ ۲ و ۱۱ ‐ ۱۴ و مرقُس ۱۵: ۱ ‐ ۵ و یوحنا ۱۸: ۲۸ ‐ ۳۸)

۲۳ ۱سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیالطُس آوردند ۲به
مقابل او شایت خود را اینطور شروع کردند: «ما این شخص را در حال دیدیم که به

گمراه ساختن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به امپراطور مخالفت م کرد و

ادعا م کند که مسی یعن پادشاه است.» ۳پیالطُس از او پرسید: «آیا تو پادشاه

یهودیان هست؟» عیس جواب داد: «تو م گوی.» ۴پیالطُس سپس به سران کاهنان و

جماعت گفت: «من در این مرد هی جرم نم بینم.» ۵اما آنها پافشاری م کردند و

گفتند: «او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود م شوراند. از جلیل شروع کرد و به

اینجا رسیده است.»

عیس در حضور هیرودیس

۶هنامیه پیالطُس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیل است. ۷وقت مطل شد که
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به قلمرو هیرودیس تعلق دارد او را پیش هیرودیس که در آن موق در اورشلیم بود

فرستاد. ۸وقت هیرودیس عیس را دید بسیار خوشحال شد، زیرا دربارۀ او مطالب شنیده

بود و مدت ها بود م خواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزات از دست او

باشد. ۹از او سؤاالت فراوان کرد اما عیس هی جواب نداد. ۱۰سران کاهنان و علما

پیش آمدند و تهمت های شدیدی به او زدند. ۱۱پس هیرودیس و عساکرش به عیس

ب حرمت کرده او را مسخره نمودند و چپن زیبای به او پوشانیده او را پیش پیالطُس

پس فرستاند. ۱۲در همان روز هیرودیس و پیالطُس آشت کردند، زیرا دشمن دیرینه ای

تا آن زمان بین آن دو وجود داشت.

محوم به مرگ
(همچنین در مت ۲۷: ۱۵ ‐ ۲۶ و مرقُس ۱۵: ۶ ‐ ۱۵ و یوحنا ۱۸: ۳۹ ـ ۱۹: ۱۶)

۱۳پیالطُس در این موق سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را خواست ۱۴و به آنها گفت:

«شما این مرد را به تهمت اخاللری پیش من آوردید. اما چنانه م دانید خود من در

حضور شما از او بازپرس کردم و در او چیزی که تهمت های شما را تائید کند نیافتم.

۱۵هیرودیس هم دلیل پیدا نرد، چون او را پیش ما پس فرستاده است. واض است که

او کاری نرده است که مستوجب مرگ باشد. ۱۶بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد

م کنم.»[ ۱۷زیرا الزم بود که هر عیدی ی نفر زندان را برای آن ها آزاد کند.] ۱۸اما

همه با صدای بلند گفتند: «مصلوبش کن! برای ما باراَبا را آزاد کن.» ۱۹(این شخص به

خاطر شورش که در شهر واق شده بود و به علت آدمش زندان شده بود.) ۲۰چون

پیالطُس م خواست عیس را آزاد سازد بار دیر سخن خود را به گوش جماعت

رسانید. ۲۱اما آن ها فریاد کردند: «مصلوبش کن، مصلوبش کن!» ۲۲برای سومین بار به

ایشان گفت: «چرا؟ مرتب چه جنایت شده است؟ من او را در هی مورد، مستوجب

مرگ ندیدم. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد م کنم.» ۲۳اما آنها در تقاضای خود

پافشاری کردند و فریاد م زدند که عیس باید به صلیب میخوب شود. فریاد های

ایشان غالب آمد ۲۴و پیالطُس حم را که آنها م خواستند صادر کرد. ۲۵بنابر
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درخواست ایشان، مردی را که به خاطر یاغیری و آدم کش به زندان افتاده بود آزاد کرد

و عیس را در اختیار آنها گذاشت.

روی صلیب
(همچنین در مت ۲۷: ۳۲ ‐ ۴۴ و مرقُس ۱۵: ۲۱ ‐ ۳۲ و یوحنا ۱۹: ۱۷ ‐ ۲۷)

۲۶هنام که او را برای مصلوب شدن م بردند مردی را به نام شمعون که اهل قیروان

بود و از صحرا به شهر م آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور

که به خاطر عیس از جمله زنان ببرد. ۲۷جمعیت بزرگ کردند که آن را به دنبال عیس

به سینه خود م زدند و ماتم م کردند از عقب او م آمدند. ۲۸عیس رو به آنها کرد و

فرمود: «ای دختران اورشلیم، برای من اش نریزید، برای خود تان و فرزندان تان گریه

م هائحخواهد آمد که خواهند گفت: خوشا به حال نازایان و ر کنید! ۲۹بدانید روزهائ

که طفل نیاوردند و سینه های که شیر ندادند. ۳۰آن وقت به کوهها خواهند گفت: «به

روی ما بیفتید.» و به تپه ها خواهند گفت: «ما را بپوشانید.» ۳۱اگر با چوبِ تر چنین

کنند با چوب خش چه خواهند کرد؟»

۳۲دو جنایتار هم برای مصلوب شدن با او بودند. ۳۳و وقت به محل موسوم به «کاسۀ

سر» رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخوب کردند. آن جنایتاران را هم با او

ری را در سمت چپ او. ۳۴عیسرا در سمت راست و دی مصلوب نمودند، ی

گفت: «ای پدر، اینها را ببخش زیرا نم دانند چه م کنند.» باالی لباس های او قرعه

انداخته میان خود تقسیم کردند. ۳۵مردم ایستاده تماشا م کردند و رؤسای آنها با

ریشخند م گفتند: «دیران را نجات داد. اگر این مرد مسی و برگزیدۀ خدا است،

حاال خودش را نجات دهد.» ۳۶عساکر هم او را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود

را به او تعارف کردند ۳۷و گفتند: «اگر تو پادشاه یهودیان هست خود را نجات بده.»

۳۸در باالی سر او نوشته شده بود: «پادشاه یهودیان.»

۳۹ی از آن جنایتار که به صلیب آویخته شده بود با ریشخند به او م گفت: «مر تو
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مسی نیست؟ خودت و ما را نجات بده.» ۴۰اما آن دیری با مالمت به اول جواب

داد: «از خدا نم ترس؟ سر تو و او ی قسم حم شده است. ۴۱در مورد ما منصفانه

عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود م رسیم، اما این مرد هی خطای نرده

است.» ۴۲و گفت: «ای عیس، وقت به پادشاه خود رسیدی مرا به یاد داشته باش.»

۴۳عیس جواب داد: «خاطر جم باش، امروز با من در فردوس خواه بود.»

مرگ عیس
(همچنین در مت ۲۷: ۴۵ ‐ ۵۶ و مرقُس ۱۴: ۳۳ ‐ ۴۱ و یوحنا ۱۹: ۲۸ ‐ ۳۰)

۴۴تقریباً ظهر بود، که تاری تمام آن سرزمین را فراگرفت و تا ساعت سه بعد از ظهر

آفتاب گرفته شده بود ۴۵و پردۀ عبادتاه دو ته شد. ۴۶عیس با فریاد بلند گفت: «ای

پدر، روح خود را به تو م سپارم.» این را گفت و جان داد. ۴۷وقت صاحب منصب که

مسئول نهبان بود این جریان را دید خدا را حمد کرد و گفت: «در واق این مرد

ب گناه بود.» ۴۸جمعیت که برای تماشا گرد آمده بودند وقت ماجرا را دیدند، سینه زنان

به خانه های خود برگشتند. ۴۹آشنایان عیس و زنان که از جلیل همراه او آمده بودند

هم در فاصلۀ دوری ایستاده بودند و جریان را م دیدند.

کفن و دفن عیس
(همچنین در مت ۲۷: ۵۷ ‐ ۶۱ و مرقُس ۱۵: ۴۲ ‐ ۴۷ و یوحنا ۱۹: ۳۸ ‐ ۴۲)

۵۰در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که ی از اعضای شورای یهود بود. او

مردی نینام و درستار بود. ۵۱یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند

رأی مخالف داده بود. او از اهال ی شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسان بود که

در انتظار پادشاه خدا بسر م بردند. ۵۲این مرد در این موق پیش پیالطُس رفت و

جنازۀ عیس را خواست. ۵۳سپس آن را پایین آورد و در کتان نازک پیچید و در

مقبره ای که از سن تراشیده شده بود و پیش از آن کس را در آن نذاشته بودند قرار

۸۵ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


داد. ۵۴آن روز، روز تهیه بود و روز سبت از آن ساعت شروع م شد.

۵۵زنان که از جلیل همراه عیس آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آن ها مقبره و جای

دفن او را دیدند. ۵۶سپس به خانه رفتند و حنوط و عطریات تهیه کردند و در روز سبت

مطابق امر شریعت استراحت نمودند.

رستاخیز عیس
(همچنین در مت ۲۸: ۱ ‐ ۱۰ و مرقُس ۱۶: ۱ ‐ ۸ یوحنا ۲۰: ۱ ‐ ۱۰)

۲۴ ۱در روز اول هفته (یشنبه) صب وقت سرقبر آمدند و حنوط را که تهیه کرده
از در مقبره به کنار غلطانیده شده ۳و وقت بودند، با خود آوردند. ۲آن ها دیدند که سن

به داخل رفتند از جسد عیس اثری نبود. ۴پریشان و نران در آنجا ایستاده بودند که

ناگهان دو مرد با لباس های نوران در پهلوی شان ایستادند. ۵زنان سخت ترسیدند و در

حال که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: «چرا زنده را

در میان مردگان م جویید؟ ۶او اینجا نیست بله زنده شده است. آنچه را در وقت بودن

در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید ۷که چطور پسر انسان م بایست به دست

خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم زنده شود.» ۸آن وقت زنان سخنان

او را به خاطر آوردند ۹و وقت از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده حواری و

دیران گزارش دادند. ۱۰آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر

یعقوب. زنان دیر هم که با آنها بودند، جریان را به رسوالن گفتند. ۱۱اما موضوع به

نظر آنها پوچ و ب معن آمد و سخنان آنها را باور نم کردند ۱۲اما پِترس برخاست و به

سوی قبر دوید و خم شده ناه کرد، ول چیزی جز کفن ندید. سپس در حال که از این

واقعه در حیرت بود به خانه برگشت.

در راه عمائوس
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(همچنین در مرقُس ۱۶: ۱۲ ‐ ۱۳)

مائوس که تقریباً در دو فرسنده ای به نام ع۱۳همان روز دو نفر از آنها به سوی ده

اورشلیم واق شده است م رفتند. ۱۴آن دو دربارۀ همه این واقعات صحبت م کردند.

۱۵همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند خود عیس نزدی شد و با آنها همراه

شد. ۱۶اما چیزی پیش چشمان آن ها را گرفت، بطوریه او را نشناختند. ۱۷عیس از آنها

پرسید: «موضوع بحث شما در بین راه چیست؟» آن ها در جای خود ایستادند. غم و

اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. ۱۸ی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد:

«!خبر هست چند روز اخیر ب گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقای»

۱۹عیس پرسید: «موضوع چیست؟» جواب دادند: «عیس ناصری مردی بود که در

گفتار و کردار در پیشاه خدا و پیش همۀ مردم پیامبری توانا بود، ۲۰اما سران کاهنان و

حمرانان ما او را تسلیم کردند تا به مرگ محوم شود و او را به صلیب میخوب

کردند. ۲۱امید ما این بود که او آن کس باشد که م بایست اسرائیل را رهای دهد. از آن

گذشته حاال سه روز است که این کار انجام شده است. ۲۲عالوه براین، چند نفر زن از

نفر های ما، ما را حیران کرده اند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، ۲۳اما موفق به

پیدا کردن جنازه نشدند. آن ها برگشته اند و م گویند در رؤیا فرشتان را دیدند که به

آنها گفته اند او زنده است. ۲۴پس عده ای از نفرهای ما سر قبر رفتند و اوضاع را

همانطور که زنان گفته بودند دیدند، اما او را ندیدند.»

۲۵سپس عیس به آنها فرمود: «شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های انبیاء کند

ذهن هستید. ۲۶آیا نم باید که مسی پیش از ورود به جالل خود همینطور رن ببیند؟»

۲۷آن وقت از تورات موس و نوشته های انبیاء شروع کرد و در هر قسمت آیات را که

دربارۀ خودش بود برای آنها بیان فرمود.

۲۸در این هنام نزدی دهده ای که به طرف آن م رفتند رسیدند و گویا او

م خواست به راه خود ادامه دهد. ۲۹اما به او اصرار کردند: «پیش ما بمان چون غروب
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نزدی است و روز تقریباً به پایان رسیده.» بنابراین عیس داخل خانه شد تا پیش

ایشان بماند. ۳۰وقت با آنها سر دسترخوان نشست نان را برداشت و پس از دعای

سپاسزاری آنرا پاره کرد و به ایشان داد. ۳۱در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را

شناختند، ول فوراً از نظر آن ها ناپدید شد. ۳۲آن ها به یدیر گفتند: «دیدی وقت در

راه با ما صحبت م کرد و کتب را تفسیر م کرد، چطور دل های ما م طپید!»

۳۳آن ها فوراً حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن یازده حواری

همراه دیران دور هم جم شده ۳۴م گفتند: «بل، در واق خداوند زنده شده است.

شمعون او را دیده است.» ۳۵آن دو نفر نیز وقای سفر خود را بیان کردند و گفتند که

چطور او را در وقت پاره کردن نان شناختند.

ظاهر شدن عیس به شاگردان
(همچنین در مت ۲۸: ۱۶ ‐ ۲۰ و مرقُس ۱۶: ۱۴ ‐ ۱۸ و یوحنا ۲۰: ۱۹ ‐ ۲۳ و اعمال ۱: ۶ ‐

(۸ 

۳۶در حال که شاگردان دربارۀ این چیزها صحبت م کردند عیس در بین ایشان ایستاده

به آن ها گفت: «صل و سالمت بر شما باد.» ۳۷آن ها با ترس و وحشت، گمان کردند که

شبح م بینند. ۳۸او فرمود: «چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا ش و شبهه به

دل های شما رخنه م کند؟ ۳۹دستها و پاهای مرا ببینید، خودم هستم، به من دست بزنید

و ببینید، شب مانند من گوشت و استخوان ندارد.» ۴۰این را گفت و دستها و پاهای

خود را به ایشان نشان داد. ۴۱از خوش و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند.

آناه عیس از آنها پرسید: «آیا در اینجا خوراک دارید؟» ۴۲ی ته ماه بریان پیش

او آوردند. ۴۳آن را برداشت و پیش چشم آنها خورد.

۴۴و به ایشان فرمود: «وقت هنوز با شما بودم و م گفتم که هر چه در تورات موس و

نوشته های انبیاء و زبور دربارۀ من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصدم همین چیزها

بود.» ۴۵بعد ذهن ایشان را باز کرد تا کالم خدا را بفهمند، ۴۶و فرمود: «این است آنچه
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نوشته شده، که مسی باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود ۴۷و به

نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت ها اعالم گردد و شروع آن از اورشلیم باشد.

۴۸شما بر همۀ اینها شاهد هستید. ۴۹خود من بخشش وعده شدۀ پدرم را بر شما

م فرستم. پس تا زمان که قدرت خدا از عالم باال بر شما نازل شود در این شهر

بمانید.»

صعود عیس
(همچنین در مرقُس ۱۶: ۱۹ ‐ ۲۰ و اعمال ۱: ۹ ‐ ۱۱)

۵۰بعد آنها را تا نزدی بیت عنیا برد و با دست های برافراشه ایشان را برکت داد. ۵۱در

حال که آنها را برکت م داد از آنها جدا و به عالم باال برده شد ۵۲و ایشان او را پرستش

کردند و سپس با خوش بزرگ به اورشلیم برگشتند ۵۳و تمام اوقات خود را در عبادتاه

صرف حمد و سپاس خدا کردند.
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