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انجیل به گزارش مت

مقدمه

نوشته شده است. مت به نام مت عیسای مسی از شاگردان نزدی این گزارش، توسط ی

داستان زندگ استاد خود عیس را چند سال پس از رفتن او به آسمان نوشته است.

مت از بودن با عیس دریافت که او مسی خداست که توسط پیامبران پیشین در مورد او بارها

را که از قدیم داده بود، با آمدن عیسای مسی فهمید که خدا وعده های خبر داده شده است. مت

بر روی زمین، تحقق بخشید.

مت در آغاز با بیان شجره نامۀ عیس، از زمان خود به گذشته ها بر م گردد. او با ذکر این

شجره نامه، نشان م دهد که عیس از لحاظ نسب به ابراهیم و داوود م رسد، زیرا خدا وعده

کرده بود که مسی موعود از نسل آنها به دنیا خواهد آمد.

مت در این گزارش، به بیان ی از موعظه های مشهور عیس که به نام «موعظۀ سر کوه» یاد

م شود، م پردازد. او از تعلیمها و معجزه های عیس ذکر م کند و در اخیر از مصلوب شدن و

رستاخیز عیس مسی سخن م گوید.

مت توسط این گزارش، عیس را که مسی وعده شده است و مطابق به پیشوی ها برای نجات

همه انسانها به زمین آمد، به ما معرف م کند. با خواندن انجیل به گزارش مت، م توان عیس را

بهتر شناخت و به او اعتماد کرد.
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شجره نامۀ عیسای مسی
(همچنان در لوقا ٣: ٢٣ ‐ ٣۸)

۱ ۱شجره نامۀ عیسای مسی که از نسل داوود و داوود از نسل ابراهیم بود:
۲ابراهیم پدر اسحاق بود، اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادرانش بود. ۳یهودا پدر

فارِز و زِرح (مادر شان تامار بود)، فارِز پدر حزرون و حزرون پدر ارام، ۴ارام پدر عمیناداب،

عمیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شَلمون، ۵شَلمون پدر بوعز (مادرش راحاب بود)، بوعز

پدر عبید (مادرش روت بود) و عبید پدر یس، ۶ یس پدر داوود پادشاه بود.

داوود پدر سلیمان بود (مادرش زن اوریا بود). ۷سلیمان پدر رِحبعام، رِحبعام پدر ابیا و ابیا پدر

آسا، ۸آسا پدر یهوشافاط، یهوشافاط پدر یورام و یورام پدر عزیا، ۹عزیا پدر یوتام، یوتام پدر

آحاز و آحاز پدر حزقیا، ۱۰حزقیا پدر منَس، منَس پدر آمون و آمون پدر یوشیا بود. ۱۱یوشیا پدر

یُنیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.

۱۲پس از تبعید یهودیان به بابل، یُنیا پدر سیلت ییل و سیلت ییل پدر زَروبابِل، ۱۳زَروبابِل پدر

اَبیهود، اَبیهود پدر ایلیاقیم، ایلیاقیم پدر عازور، ۱۴عازور پدر صادوق، صادوق پدر یاکین،

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


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

یاکین پدر ایلیهود، ۱۵ایلیهود پدر العازار، العازار پدر متان و متان پدر یعقوب، ۱۶یعقوب پدر

یوسف شوهر مریم بود و مریم، عیس را که مسی خدا بود به دنیا آورد.

۱۷به این ترتیب از ابراهیم تا داوود چهارده نسل و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل چهارده

نسل و از زمان تبعید تا مسی، چهارده نسل است.

تولد عیسای مسی
(همچنان در لوقا ٢: ۱ ‐ ۷)

۱۸ تولد عیسای مسی چنین رخ داد: مریم، مادر عیس نامزد یوسف بود. پیش از آن که مریم به

خانه شوهر برود، معلوم شد که از روح مقدس حامله است. ۱۹یوسف مرد نیوکار بود و

نم خواست که مریم پیش مردم بدنام شود، پس تصمیم گرفت بدون سر و صدا از مریم جدا

شود. ۲۰یوسف هنوز در این فر بود که فرشتۀ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: «ای

یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانۀ خود نترس، زیرا آنچه در بطن اوست، از روح مقدس

است. ۲۱ مریم پسری به دنیا خواهد آورد و تو نام او را عیس خواه گذاشت، زیرا او مردم

خود را از گناهان شان رهای خواهد داد.»

۲۲این همه برای آن واق شد تا کالم را که خداوند به وسیلۀ پیامبر خود گفته است به انجام

رسد: ۲۳

«باکره ای حامله خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد

که عمانوییل یعن خدا با ماست، خوانده خواهد شد.»

۲۴وقت یوسف از خواب بیدار شد، آن گونه که فرشتۀ خداوند فرموده بود عمل کرد، و مریم را به

خانۀ خود آورد. ۲۵ اما او تا زمان با مریم همبستر نشد که او پسر خود را به دنیا آورد و یوسف
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نام آن کودک را عیس گذاشت.

آمدن ستاره شناسان

۲ ۱وقت عیس در زمان پادشاه هیرودیس در بیت لحم یهودیه تولد یافت، چند ستاره شناس
از سرزمین شرق به اورشلیم آمدند ۲و از آنها پرسیدند: «کجاست آن نوزادی که پادشاه یهودیان

است؟ زیرا ما ستارۀ او را در شرق دیده ایم و به پرستش او آمده ایم.» ۳وقت هیرودیس این را

شنید، بسیار پریشان شد و تمام اورشلیم نیز با او به تشویش افتاد. ۴او سران کاهنان و

علمای شریعت یهود را جم کرد و از آنها پرسید: «مسی در کجا تولد خواهد شد؟» ۵آنها

جواب دادند: «در بیت لحم یهودیه زیرا پیامبری چنین نوشته است:

،۶ ای بیت لحم که در سرزمین یهودا هست

،ر شهرهای یهودا کمتر نیستتو هرگز از دی

زیرا از تو رهبری ظهور خواهد کرد

که قوم من اسراییل را رهنمای خواهد نمود.»

۷آناه هیرودیس ستاره شناسان را به طور خصوص خواست و زمان دقیق نمایان شدن ستاره را

پرسان کرد و از آن آگاه شد. ۸پس آنها را به بیت لحم فرستاده گفت: «بروید و با دقت آن نوزاد

را بپالید، همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و به او تعظیم کنم.» ۹‐۱۰آنها

چون سخنان پادشاه را شنیدند، وقت به بیت لحم رسیدند، ناگهان همان ستاره ی را که در شرق

دیده بودند، مشاهده کردند. وقت آن ستاره را دیدند، ب نهایت خوشحال شدند. ستاره پیشاپیش

آنها در حرکت بود و باالی مان که کودک در آنجا بود، از حرکت ایستاد. ۱۱ستاره شناسان به

آن خانه داخل شده و کودک را با مادرش مریم دیدند، آنها روی به زمین افتاده و به کودک

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


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

تعظیم کردند. آناه آنها صندوقهای خود را باز کرده و تحفه های شامل طال، خوشبوی کُندُر و

عطر مر را به او تقدیم نمودند. ۱۲خدا به آنها در خواب گفته بود که دوباره نزد هیرودیس

برنردند، پس از این رو از راه دیری به وطن خود بازگشتند.

فرار یوسف و مریم به مصر

۱۳پس از رفتن ستاره شناسان، فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف ظاهر شد و گفت: «برخیز،

کودک و مادرش را گرفته به مصر فرار کن و تا زمان که برایت نفته ام، در آنجا بمان، زیرا

هیرودیس م خواهد کودک را پیدا کرده و به قتل برساند.» ۱۴پس یوسف برخاست، کودک و

مادرش را گرفته در همان شب به طرف مصر حرکت کرد و ۱۵ تا وقت که هیرودیس مرد، او در

آنجا ماند. به این گونه سخن را که خداوند از طریق پیامبرش خبر داده بود عمل شد که: «پسر

خود را از مصر فرا خواندم.»

قتل عام کودکان در بیت لحم

۱۶وقت هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان او را فریب داده اند، بسیار غضبناک شد. او

فرمان قتل عام پسران دو ساله و کمتر از آن را در بیت لحم و تمام اطراف آن داد، زیرا این

مطابقت داشت با تاریخ که از ستاره شناسان دریافته بود. ۱۷به این ترتیب کلمات که به وسیلۀ

ارمیای پیامبر بیان شده بود، به حقیقت پیوست:

۱۸ «صدای در رامه به گوش رسید.

صدای گریه و ماتم بزرگ.

راحیل برای فرزندان خود گریه م کرد

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


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

و تسل نم شد،

زیرا آنها از بین رفته اند.»

بازگشت یوسف و مریم از مصر

۱۹وقت هیرودیس مرد، فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف که در مصر بود ظاهر شده، ۲۰به او

گفت: «برخیز و کودک و مادرش را بیر و به سرزمین اسراییل روانه شو، زیرا کسان که قصد

جان کودک را داشتند، مرده اند.» ۲۱پس یوسف برخاسته کودک و مادرش را گرفت و به

سرزمین اسراییل برگشت. ۲۲اما وقت شنید که آرکالووس، به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه

به فرمانروای رسیده است، ترسید که به آنجا برود، پس در خواب به او هوشدار داده شد و

یوسف به والیت جلیل رفت ۲۳ در آنجا در شهری به نام ناصره مسن گزید. به این طریق

پیشوی پیامبران که گفته بودند: «او ناصری خوانده خواهد شد»، کامل گردید.

موعظۀ یحیای تعمید دهنده
(همچنان در مرقُس ۱: ۱ ‐ ۸ و لوقا ٣: ۱ ‐ ۱۸ و یوحنا ۱: ۱۹ ‐ ٢۸)

۳ ۱در آن روزها یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه نمایان شده چنین موعظه م کرد: ۲
است که اشعیای نب همان کس است!» ۳ یحی نزدی آسمان توبه کنید، زیرا پادشاه»

دربارۀ او م گوید:

«شخص در بیابان فریاد م زند:

راه را برای خداوند آماده سازید،

راه را برای او هموار کنید.»
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و عسل صحرای به کمر داشت و خوراکش مل از پشم شتر بود و کمربند چرم ۴ لباس یحی

بود. ۵مردم از اورشلیم، سراسر یهودیه و نواح دریای اُردن پیش او م آمدند. ۶آنها به گناهان

خود اعتراف کرده و به وسیلۀ یحی در دریای اُردن غسل تعمید م گرفتند.

۷ وقت یحی دید بسیاری فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمده اند، به آنها گفت: «ای نسل

مارها! چه کس به شما گفت که م توانید از خشم و غضب خدا که در حال آمدن است

بریزید؟ ۸پس کارهای را انجام دهید که نشان دهندۀ توبۀ شما از گناهان تان باشد ۹ و با این

فر که ابراهیم جد تان است خود را فریب ندهید. بدانید که خدا قادر است از این سنها

برای ابراهیم بیافریند. ۱۰ اکنون تیشه بر ریشۀ درختها گذاشته شده است و هر درخت فرزندان

که میوۀ خوب به بار نیاورد، قط شده و در آتش انداخته خواهد شد. ۱۱من شما را برای توبه با

آب تعمید م دهم، ول کس که بعد از من م آید، قدرتش از من بیشتر است و من الیق آن

نیستم که حت کفشهای او را بردارم. او شما را با روح مقدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱۲او

کرده، ول رمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در گدام جماش را در دست گرفته و خ شاخ

کاه را در آتش خاموش نشدن خواهد سوزانید.»

تعمید گرفتن عیسیای مسی
(همچنان در مرقُس ۱: ۹ ‐ ۱۱ و لوقا ٣: ٢۱ ‐ ٢٢)

۱۳در آن وقت عیس از جلیل پیش یحی به اُردن رفت تا به وسیلۀ او غسل تعمید بیرد. ۱۴اما

یحی کوشش کرد تا عیس را از این کار باز دارد، پس گفت: «من باید از تو تعمید بیرم، تو

چطور نزد من آمده ای؟» ۱۵عیس در جواب او گفت: «بذار حاال چنین شود، زیرا به این گونه

ارادۀ خدا اجرا خواهد شد.» پس یحی قبول کرد. ۱۶همین که عیس تعمید گرفت و از آب

بیرون آمد، آسمان باز شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری پایین شده به سویش م آید.

۱۷آناه صدای از آسمان شنیده شد که م گفت: «این است پسر عزیز من که از او خوشنودم.»
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غلبۀ عیس بر وسوسه های شیطان
(همچنان در مرقُس ۱: ۱٢ ‐ ۱٣ و لوقا ۴: ۱ ‐ ۱٣)

۴ ۱ آناه روح مقدس، عیس را به بیابان برد تا شیطان او را وسوسه کند. ۲عیس چهل شبانه
روز، روزه گرفت و باالخره گرسنه شد. ۳در آن وقت شیطان به عیس نزدی شده، گفت: «اگر

تو پسر خدا هست بو این سنها به نان تبدیل شوند.» ۴ عیس جواب داد:

«نوشته شده است: انسان فقط به نان زنده نیست،

بله با هر کلمه ای که خداوند م فرماید.»

رد و او را بر بام خانۀ خداقرار داد، ۶ و به عیساه شیطان او را به شهر مقدس (اورشلیم) ب۵آن

گفت: «اگر تو پسر خدا هست، از اینجا خود را پایین بیانداز، زیرا در کالم خدا نوشته شده

است:

خدا به فرشته گان خود فرمان خواهد داد

و آنها تو را در دستهای خود نه خواهند داشت،

تا مبادا پایت به سن بخورد.»

۷ عیس جواب داد: «همچنان در کالم خدا نوشته شده است:

خداوند، خدای خود را آزمایش من.»

۸بار دیر شیطان، عیس را بر باالی کوه بسیار بلندی برد و تمام ممال جهان و شوه و

صاحب همۀ آن خواه گفت: «اگر تو مرا سجده کن آنها را به او نشان داد، ۹و به عیس بزرگ
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شد.» ۱۰ عیس به شیطان گفت: «دور شو، ای شیطان! در کالم خدا نوشته شده است:

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

۱۱پس شیطان از عیس دور شد و فرشته گان آمده او را خدمت کردند.

آغاز کار عیسای مسی در جلیل
(همچنان در مرقُس ۱: ۱۴ ‐ ۱۵ و لوقا ۴: ۱۴ ‐ ۱۵)

۱۲ وقت عیس از زندان شدن یحی خبر شد، به والیت جلیل رفت. ۱۳ عیس در شهر ناصره

نماند بله به کپرناحوم که در کنار دریاچۀ جلیل و جای که در قلمرو زبولون و نفتال واق بود،

رفت و در آنجا ماند. ۱۴و به این صورت سخنان اشعیای نب به حقیقت پیوست که گفته بود:

،۱۵ «سرزمین زبولون و نفتال

راه دریا و آن سوی اُردن،

جلیل ملتها؛

۱۶قوم که در تاری به سر م بردند،

نور عظیم دیدند،

و بر آنهای که در سایۀ مرگ ساکن بودند،

روشنای درخشید.»

نزدی آسمان از آن روز به موعظه آغاز کرد و گفت: «توبه کنید، زیرا پادشاه ۱۷ عیس
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است.»

عیس چهار ماهییر را به پیروی از خود دعوت م کند
(همچنان در مرقُس ۱: ۱۶ ‐ ٢۰ و لوقا ۵: ۱ ‐ ۱۱)

۱۸وقت عیس در کنار دریاچۀ جلیل قدم م زد دو برادر را که ی آن شمعون مشهور به پِطرس

بود و برادرش را که اندریاس نام داشت دید. آنها جالهای خود را به دریا م انداختند زیرا

ماهییر بودند. ۱۹عیس به ایشان گفت: «مرا پیروی کنید تا به جای ماه انسانها را به دست

آورید.» ۲۰آنها با عجله جالهای خود را گذاشتند و به دنبال عیس رفتند.

۲۱عیس از آنجا کم پیشتر رفته و یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود

زبدی در کشت جالهای خود را آماده م کردند. عیس آنها را صدا کرد. ۲۲آنها با عجله کشت و

پدر خود را گذاشته و به دنبال او رفتند.

عیس مردم را تعلیم م دهد و شفا م بخشد
(همچنان در لوقا ۶: ۱۷ ‐ ۱۹)

۲۳ عیس تمام جلیل را م گشت و در کنیسه ها تعلیم م داد. مژدۀ پادشاه آسمان را موعظه

م کرد و مرضهای مردم را شفا م بخشید. ۲۴شهرت او در تمام سوریه پخش شد، مردم تمام

دیوانه گان، میرگ داران و مفلوجان را نزد او آوردند. او کسان را که روح شیطان و مرضهای

مختلف جسمان داشتند، شفا م بخشید. ۲۵تعداد زیادی نیز از جلیل، دکاپولس، اورشلیم،

یهودیه و از آن سوی اُردن به دنبال عیس روان شدند.

موعظۀ سر کوه
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۵ ۱وقت عیس ازدحام مردم را دید، به باالی کوه رفته و در آنجا نشست و شاگردانش نزد او
آمدند ۲عیس شروع به سخن گفتن کرد و به آنها چنین تعلیم داد:

واقع خوشبخت
(همچنان در لوقا ۶: ٢۰ ‐ ٢٣)

۳«خوشا به حال کسان که از فقر روحان خود آگاه اند،

زیرا پادشاه آسمان از ایشان است.

۴ خوشا به حال ماتم زده گان،

زیرا ایشان تسل خواهند یافت.

۵ خوشا به حال فروتنان،

زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.

۶ خوشا به حال کسان که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند،

زیرا ایشان سیر خواهند شد.

۷خوشا به حال رحم کننده گان،

زیرا ایشان رحمت خواهند یافت.

۸ خوشا به حال پاکدالن،
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زیرا ایشان خدا را خواهند دید.

۹خوشا به حال صل کننده گان،

زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

۱۰ خوشا به حال کسان که به خاطر عدالت، جفا م بینند،

زیرا پادشاه آسمان از ایشان است.

۱۱ خوشحال باشید، وقت که به خاطر من، شما را دشنام دهند، به شما آزار رسانند و تهمت ناحق

به شما ببندند. ۱۲ آناه خوشحال باشید و بسیار خوش کنید، زیرا اجر شما در بهشت بزرگ

است، چون همین طور به پیامبران گذشته نیز آزار م رسانیدند.

شما نور و نم دنیا هستید
(همچنان در مرقُس ۹: ۵۰ و لوقا ۱۴: ٣۴ ‐ ٣۵)

۱۳ شما نم دنیا هستید، ول هرگاه نم مزۀ خود را از دست دهد، چونه م توان آن را بار

دیر نمین ساخت؟ پس دیر به کار نم آید، دور انداخته شده و پایمال مردم م گردد.

۱۴ شما نور جهان هستید. شهری را که باالی کوه ساخته شود، نم توان پنهان کرد. ۱۵

هی کس چراغ را روشن نم کند تا آن را زیر تشت بذارد بله آن را باالی چراغدان م گذارد

تا به همه کسان که در خانه اند، روشن دهد. ۱۶ پس بذارید نور شما در برابر مردم بدرخشد تا

کارهای نی شما را ببینند و پدر آسمان شما را ستایش نمایند.

عیس شریعت را تمیل کرد
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۱۷فر ننید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ کنم. من نیامده ام تا آنها را

منسوخ کنم بله آمده ام تا آنها را تمیل کنم. ۱۸ به یقین به شما م گویم تا آسمان و زمین بر

جای هستند، ی حرف و نقطه ی از تورات از بین نخواهد رفت تا آن که همۀ آن تمیل

گردد. ۱۹پس هرگاه کس حت کوچترین حم شریعت را زیر پای کند و دیران را چنین

تعلیم دهد، در پادشاه آسمان خوردترین شمرده خواهد شد. اما اگر کس شریعت را اجرا کند

و به دیران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاه آسمان، بزرگ خوانده خواهد شد. ۲۰من

برای تان م گویم که اگر عدالت تان از عدالت علمای شریعت و فریسیان بیشتر نباشد، به

پادشاه آسمان داخل نخواهید شد.

نتیجه ای خشم و قهر

۲۱ شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شده است: «قتل نن؛ هر کس مرتب قتل شود، محاکمه

خواهد شد.» ۲۲اما من به شما م گویم: هر کس نسبت به برادر خود قهر شود، سزاوار محاکمه

است و هر کس برادر خود را جاهل بخواند، به محمه برده خواهد شد و اگر کس برادر خود را

احمق بخواند، مستحق آتش دوزخ خواهد بود. ۲۳پس اگر نذر خود را به قرباناه ببری و در

آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو قهر است، ۲۴هدیه خود را پیش قرباناه بذار و اول برو

با برادر خود آشت کن و پس از آن برگرد و هدیه خویش را تقدیم کن.

۲۵با مدع خود وقت که هنوز در راه محمه هست صل نما، مبادا آن مدع تو را به دست

قاض بسپارد و قاض تو را به دست نهبان بدهد و زندان شوی. ۲۶به راست به شما م گویم تا

آخرین پولت را نده از زندان بیرون نخواه آمد.

تعلیم عیسای مسی بر ضد شهوت و زنا

۲۷ شنیده اید که گفته شده است: «زنا نن.» ۲۸اما من به شما م گویم: هرگاه کس از روی
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ببیند، در دل خود با او زنا کرده است. ۲۹ پس اگر چشم راست تو باعث گمراه شهوت به زن

تو م شود، آن را بش و دور بیانداز، زیرا بهتر است عضوی از بدن خود را از دست بده تا

این که با تمام بدن به دوزخ انداخته شوی. ۳۰ اگر دست راستت تو را گمراه م سازد، آن را

بریده و دور بینداز، زیرا بهتر است عضوی از بدن خود را از دست بده تا این که با تمام بدن

.به دوزخ بیفت

تعلیم عیسای مسی در ارتباط با طالق
(همچنان در مت ۱۹: ۹ و مرقُس ۱۰: ۱۱ ‐ ۱٢ و لوقا ۱۶: ۱۸)

۳۱ همچنان گفته شده است: «هر مردی که زن خود را طالق م دهد، باید طالقنامه ی به او

بدهد.» ۳۲ اما من به شما م گویم: هر کس که زن خود را جز به علت زنا طالق دهد، او را به

زناکاری م کشاند و هر کس با چنین زن ازدواج نماید، زنا م کند.

تعلیم عیس در ارتباط با سوگند خوردن

۳۳ همچنان شنیده اید که از قدیم به مردم گفته شده است: «سوگند دروغ نخور و به هر سوگندی

که به نام خداوند خورده ای عمل نما.» ۳۴ اما من م گویم: به هی وجه سوگند یاد نن، نه به

آسمان زیرا که تخت خداست، ۳۵ نه به زمین زیرا که چوک زیر پای اوست، نه به اورشلیم چون

که شهر آن پادشاه بزرگ است ۳۶و نه به سر خود به خاطری که قادر نیست موی از آن را سیاه یا

سفید کن. ۳۷پس سخن شما فقط بل یا نه باشد. اگر بیشتر از آن بویید از جانب شیطان

است.

تعلیم عیس در ارتباط با انتقام
(همچنان در لوقا ۶: ٢۹ ‐ ٣۰)

۳۸ شنیده اید که گفته شده است: «چشم در بدل چشم و دندان در بدل دندان.» ۳۹اما من به شما
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م گویم: از کس که به تو بدی م کند، انتقام نیر. اگر کس بر روی راست تو سیل م زند،

روی دیرت را هم به طرف او بردان. ۴۰هرگاه کس تو را به خاطر گرفتن پیراهنت به محمه

بشد، کرت خود را هم به او ببخش. ۴۱هرگاه شخص تو را به رفتن ی کیلومتر راه مجبور

کند، دو کیلومتر با او برو. ۴۲کس که از تو چیزی م خواهد، ببخش و از کس که قرض

م خواهد، روی نردان.

با دشمنان تان مهربان کنید
(همچنان در لوقا ۶: ٢۷ ‐ ٢۸ و ۶: ٣٢ ‐ ٣۶)

۴۳شنیده اید که گفته شده است: «همسایۀ خود را دوست بدار و از دشمنت نفرت داشته باش.»

۴۴اما من به شما م گویم: دشمنان تان را دوست داشته باشید و برای کسان که به شما جفا

م رسانند، دعا کنید ۴۵تا فرزندان پدر آسمان خود باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدکاران و

درستاران یسان م تاباند و باران خود را بر پرهیزگاران و بدکاران م باراند. ۴۶اگر فقط

کسان را دوست داشته باشید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مر جزیه گیران این

کار را نم کنند؟ ۴۷اگر فقط به دوستان خود سالم بدهید چه کار فوق العاده ی کرده اید؟ مر

جزیه گیران این کار را نم کنند؟ ۴۸ پس شما کامل باشید، همان طور که پدر آسمان شما کامل

است.

تعلیم عیس در ارتباط با صدقه دادن

۶ ۱ هوشیار باشید، کارهای خیر و نی خود را برای جلب توجه مردم ننید تا مردم آن را
ببینند، زیرا اگر چنین کنید هی اجری نزد پدر آسمان خود نخواهید داشت. ۲پس هرگاه صدقه

م ده، آن را با دهل و سرنا اعالم نن، چنانچه ریاکاران در کنیسه ها و در سرکها انجام

م دهند تا مورد ستایش مردم قرار بیرند. به یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند. ۳اما تو،
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هرگاه صدقه م ده، نذار دست چپت از آنچه دست راستت م کند آگاه شود. ۴صدقه دادن

تو باید پنهان باشد و پدر شما که همه رازها را م داند، اجر تو را به طور آشار خواهد داد.

عیس طرز دعا را تعلیم م دهد
(همچنان در لوقا ۱۱: ۱ ‐ ۴)

۵ وقت دعا م کنید، مانند ریاکاران نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرکها

ایستاد شده و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. به یقین برای تان م گویم که آنها اجر خود را

یافته اند. ۶هرگاه تو دعا م کن به خانه ات برو، دروازه را بسته کن و در حضور پدر خود که در

نهان است، دعا کن. آن وقت پدر تو که در نهان همه چیز را م بیند، به تو اجر خواهد داد. ۷در

وقت دعا مانند دیران کلمه های بیهوده را ترار ننید، آنها فر م کنند با ترار زیاد،

دعای شان مستجاب م شود. ۸پس مانند ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجهای شما را پیش

از آن که از او بخواهید، م داند. ۹پس شما این طور دعا کنید:

«ای پدر آسمان ما،

نام تو مقدس باد.

۱۰پادشاه تو بیاید.

ارادۀ تو همان طور که در آسمان اجرا م شود، در زمین نیز اجرا شود.

۱۱نان امروز ما را بده.

۱۲گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسان را که به ما گناه کرده اند م بخشیم.

۱۳ما را از وسوسه ها دور نه دار و از شریر رهای ده،
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[زیرا پادشاه، قدرت و جالل تا ابد از آنِ توست! آمین.]»

۱۴ چون اگر کسان را که به شما گناه کرده اند ببخشید، پدر آسمان شما نیز شما را خواهد

بخشید. ۱۵اما اگر شما گناهان دیران را نبخشید، پدر آسمان شما نیز گناهان شما را نخواهد

بخشید.

تعلیم عیس در ارتباط با روزه گرفتن

۱۶وقت روزه م گیرید، مانند ریاکاران خود را جرخون نشان ندهید. آنها خود را طوری نشان

م دهند تا مردم بفهمند که روزه دارند. به یقین من به شما م گویم که آنها اجر خود را یافته اند.

۱۷اما تو وقت روزه م گیری، رویت را بشوی و موهایت را چرب کن، ۱۸تا پیش مردم روزه دار

به نظر نیای بله فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند، و پدر تو که همه رازها را م بیند،

اجر تو را به طور آشار خواهد داد.

ذخیره کردن گن
(همچنان در لوقا ۱٢: ٣٢ ‐ ٣۴)

۱۹ گنج بر روی زمین برای خود ذخیره ننید، جای که موریانه و زن به آن زیان م رساند و

دزدان آمده آن را م دزدند. ۲۰بله گنجهای خود را در بهشت ذخیره کنید، یعن در جای که

موریانه به آن آسیب نم رساند و دزدان نم توانند دزدی کنند. ۲۱زیرا هر جای که ثروت شما

باشد، دل شما هم آنجا خواهد بود.

و تاری تشخیص کردن روشن
(همچنان در لوقا ۱۱: ٣٣ ‐ ٣۶)

۲۲چشمهای شما مانند چراغهای بدن شما هستند. وقت چشمهای شما سالم هستند، تمام وجود
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شما پر از روشن است. ۲۳اما اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت در تاری خواهد بود.

پس اگر آن چراغ که در شماست تاری باشد، چه تاری بزرگ خواهد بود!

خدمت نمودن دو ارباب ممن نیست
(همچنان در لوقا ۱۶: ۱٣)

۲۴هی کس نم تواند دو ارباب را خدمت کند، چون یا از ی بدش م آید و دومین را دوست

م دارد و یا به ی ارادت دارد و دیری را حقیر م شمارد. شما نم توانید هم بندۀ خدا

باشید و هم بندۀ پول.

توکل کردن بر خدا
(همچنان در لوقا ۱٢: ٢٢ ‐ ٣۱)

و لباس برای بدن نباشید، زیرا زندگ گویم که پریشان خوراک به خاطر زندگ ۲۵پس به شما م

مهمتر از خوراک و بدن مهمتر از لباس است. ۲۶پرنده گان را ببینید، آنها نه م کارند، نه درو

م کنند و نه در گدامها ذخیره م کنند، ول پدر آسمان شما خوراک آنها را م دهد. مر ارزش

شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ ۲۷آیا ی از شما با پریشان م تواند لحظه ی به طول عمر

خود زیاد کند؟

۲۸چرا برای لباس تشویش م کنید؟ سوسنهای صحرا را ببینید چونه نمو م کنند؛ آنها کاری

وه و بزرگسلیمان پادشاه هم با آن همه ش بدانید که حت بافند. ۲۹ ول نم کنند و لباس نم

اش مانند ی از این گلها زیبا و آراسته نبود. ۳۰اگر خدا علف را که امروز در صحرا م روید و

فردا در تنور سوختانده م شود چنین م آراید، آیا شما را، ای کم ایمانان، به مراتب بهتر نخواهد

پوشانید؟ ۳۱پس پریشان نباشید و نویید: چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ و یا چه بپوشیم؟

۳۲خدا ناشناسان برای به دست آوردن تمام این چیزها تشویش م کنند. پدر آسمان شما م داند
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که شما به همه این چیزها نیاز دارید. ۳۳پس اول پادشاه خدا و عدالت او را بطلبید، و همۀ

این چیزها به شما داده خواهد شد. ۳۴دیر نران فردا نباشید، نران فردا برای فرداست و

مشل امروز برای امروز کاف است.

دیران را قضاوت ننید
(همچنان در لوقا ۶: ٣۷ ‐ ٣۸ و لوقا ۶: ۴۱ ‐ ۴٢)

۷ ۱دیران را قضاوت ننید تا خدا شما را مورد قضاوت قرار ندهد. ۲ همان طور که شما
دیران را قضاوت م کنید، به همان طور بر شما قضاوت خواهد شد. با هر اندازه ی که به

دیران بدهید، با همان اندازه عوض خواهید گرفت. ۳چرا پرِ کاه را که در چشم برادرت است

م بین، ول چوب بزرگ را که در چشم خودداری نم بین؟ ۴باز چونه جرأت م کن، به

برادر خود بوی: «اجازه بده پرِ کاه را از چشمت بیرون بیاورم!» در حال که خودت چوب

بزرگ در چشم داری. ۵ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، آناه

درست خواه دید تا پرِ کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری.

۶آنچه مقدس است، به سان ندهید و مرواریدهای خود را پیش خوکها نیاندازید زیرا آنها را

پایمال کرده و به شما حمله خواهند کرد.

خدا دعای ما را م شنود
(همچنان در لوقا ۱۱: ۱ ‐ ۴)

۷بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، در بزنید و دروازه به روی شما باز

کنند و آنهای که بجویند پیدا م آورند، آنهای که بخواهند به دست م خواهد شد. ۸چون آنهای

که بوبند دروازه به روی شان باز م شود. ۹آیا کس در میان شما است که هرگاه پسرش از او نان

بخواهد، سن به پسرش بدهد؟ ۱۰و یا وقت که ماه بخواهد، ماری در دستش بذارد؟
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۱۱شما با این که گناهار هستید، ول م دانید آنچه خوب است به فرزندان تان بدهید. پس

چقدر بیشتر پدر آسمان شما چیزهای خوب را به آنهای که از او درخواست م کنند، خواهد

بخشید.

۱۲ با دیران همان طور رفتار کنید که م خواهید با شما رفتار شود. این خالصۀ تورات و

نوشته های پیامبران است.

فرق بین راه زندگ ابدی و راه هالکت
(همچنان در لوقا ۱٣: ٢٢ ‐ ٢۴)

۱۳از دروازۀ تن داخل شوید، زیرا دروازه ی که کالن و راه که وسی است به هالکت ختم

م شود و کسان که در این راه م روند، بسیارند. ۱۴اما دروازه ی که به زندگ ابدی ختم م شود

تن بوده و راه آن سخت است و یابنده گان آن کم هستند.

درخت را از میوۀ آن بشناسید
(همچنان در لوقا ۶: ۴٣ ‐ ۴۴)

۱۵از پیامبران دروغین احتیاط کنید که در لباس گوسفند به نزد شما م آیند، ول در باطن

ته های خار، انجیر جمگرگهای درنده اند. ۱۶آنها را از ثمر شان خواهید شناخت. شما از ب

نم کنید و از بته های خاردار، انور نم چینید. ۱۷پس درخت خوب، میوۀ خوب و درخت بد،
میوۀ بد م دهد. ۱۸درخت خوب نم تواند میوۀ بد بدهد و نه درخت بد، میوۀ خوب م دهد. ۱۹

درخت که میوۀ خوب ندهد، آن را م برند و در آتش م اندازند. ۲۰ بنابر این شما آنها را از

ثمر شان خواهید شناخت.
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ارادۀ خدا را بجا آورید
(همچنان در لوقا ۱٣: ٢۵ ‐ ٢۷)

۲۱نه هر کس که مرا «سرورم، سرورم» گوید داخل پادشاه آسمان م شود بله آن کس که

ارادۀ پدر آسمان مرا بجا م آورد. ۲۲چون آن روز رسد، بسیاری به من خواهند گفت: «سرورم،

سرورم آیا به نام تو نبوت نردیم و به نام تو سخن نفتیم؟ آیا با ذکر نام تو ارواح شیطان را

بیرون نردیم و به نام تو معجزه های بسیار انجام ندادیم؟» ۲۳ آناه واض به آنها خواهم گفت:

«ای بدکاران از من دور شوید. من هرگز شما را نم شناسم.»

بر روی تهداب مستحم بنا کنید
(همچنان در لوقا ۶: ۴۷ ‐ ۴۹)

۲۴کس که سخنان مرا شنیده و از آنها اطاعت کند، مانند شخص دانای است که خانۀ خود را بر

روی سن بنا کرد. ۲۵باران بارید، سیل جاری شد، باد وزید و بر آن خانه فشار آورد اما آن خانه

ویران نشد، زیرا تهداب آن بر روی سن بود. ۲۶اما کس که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل

نند، مانند شخص نادان است که خانۀ خود را بر روی ری ساخت. ۲۷وقت باران بارید، سیل

جاری شد، باد وزید و به آن خانه فشار آورد، آن خانه ویران شد و آن چه خراب بزرگ بود!»

۲۸ وقت عیس با این سخنان صحبت خود را به پایان رساند، مردم از شیوۀ درس دادن او حیران

ماندند، ۲۹زیرا بر خالف علمای شریعت شان، عیس با قدرت و صالحیت به آنها آموزش م داد.

عیسای مسی شخص جذام را شفا م بخشد
(همچنان در مرقُس ۱: ۴۰ ‐ ۴۵ و لوقا ۵: ۱٢ ‐ ۱۶)

ام یاز تپه پایین آمد، جمعیت زیادی به دنبال او آمدند. ۲در این هن عیس ۸ ۱وقت
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جذام نزد او آمد و در برابرش زانو زده، گفت: ای آقا! اگر بخواه م توان مرا پاک ساخته و

شفا ده. ۳عیس دست خود را دراز کرد و او را لمس نموده، گفت: «من این را م خواهم،

اه عیسفا یافت. ۴ آنفا پیدا کن!» و در همان لحظه جذام آن مرد پاک شده و شپاک شو و ش

به او گفت: «احتیاط کن که چیزی به کس نوی بله برو خودت را به کاهن نشان بده و

به خاطر شفای خود هدیه ی را که موس امر نموده است تقدیم کن تا همه شفای تو را تصدیق

نمایند.»

عیس خدمتار افسر روم را شفا م بخشد
(همچنان در لوقا ۷: ۱ ‐ ۱۰)

۵وقت که عیس به شهر کپرناحوم وارد م شد، ی افسر روم پیش او آمد و خواهش کرده،

گفت: ۶«ای آقا، خدمتار من فل در خانه افتاده است و بسیار درد م کشد.» ۷عیس به او

گفت: «من م آیم و او را شفا م دهم.» ۸اما آن افسر در جواب گفت: «ای آقا، من الیق آن

نیستم که تو به خانۀ من بیای. فقط از همین جا امر کن، خدمتار من شفا خواهد یافت. ۹زیرا

من افسر هستم و زیر فرمان افسران باالتر از خود هستم و عسران هم زیر فرمان خود دارم. اگر

به ی بویم «برو» م رود و به دیری بویم «بیا» م آید؛ و به غالم خود م گویم «این کار

را بن» او انجام م دهد.» ۱۰عیس از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردم که به دنبال

او آمده بودند گفت: «به شما م گویم که داشتن چنین ایمان را من حت در میان قوم اسراییل هم

ندیده ام. ۱۱ به شما اطمینان م دهم که بسیاری از شرق و غرب آمده با ابراهیم و اسحاق و

یعقوب، در پادشاه آسمان بر سر ی دسترخوان خواهند نشست، ۱۲ اما فرزندان که برای

این پادشاه زاده شده بودند به بیرون در تاری افنده خواهند شد، جای که از درد زیاد گریه

و دندان به دندان ساییدن است.» ۱۳سپس عیس به آن افسر گفت: «برو، همان گونه که ایمان

داری، به تو داده م شود.» در همان لحظه خدمتار او شفا یافت.
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عیس مردم را شفا م بخشد
(همچنان در مرقُس ۱: ٢۹ ‐ ٣۴ و لوقا ۴: ٣۸ ‐ ۴۱)

۱۴وقت عیس به خانه پِطرس رفت، خشوی پِطرس را دید که در بستر افتاده و تب دارد.

۱۵همین که عیس دست او را لمس کرد، تب خشوی پِطرس قط شد و از جای خود برخاسته به

خدمت عیس پرداخت. ۱۶زمان که هوا تاری شد، بسیاری از کسان را که گرفتار

ارواح شیطان بودند، نزد عیس م آوردند و او با کالم خود، ارواح شیطان را بیرون م کرد و

تمام بیماران را شفا م داد، ۱۷ تا پیشوی اشعیای نب تمام شود که گفته بود: «او ضعفهای ما

را برداشت و مرضهای ما را دور ساخت.»

در همه حاالت از عیس پیروی کنید
(همچنان در لوقا ۹: ۵۷ ‐ ۶٢)

۱۸وقت عیس جمعیت را که به دورش جم شده بود دید، به شاگردان خود امر کرد که به طرف

دیر دریاچه بروند. ۱۹ی از علمای شریعت پیش آمده گفت: «استاد، هر جا بروی تو را پیروی

م کنم.» ۲۰عیس در جواب گفت: «روباه ها برای خود النه و پرنده گان برای خود آشیانه دارند

اما پسر انسان، جای برای استراحت کردن ندارد.» ۲۱ی دیر از پیروانش به او گفت:

«استاد! اگر اجازه بده اول بروم و پدرم را دفن کنم.» ۲۲عیس جواب داد: «به دنبال من بیا و

بذار مرده گان، مرده گان خود را دفن کنند.»

عیس دریاچه طوفان را آرام م کند
(همچنان در مرقُس ۴: ٣۵ ‐ ۴۱ و لوقا ۸: ٢٢ ‐ ٢۵)

۲۳عیس سوار کشت شد و شاگردانش هم با او رفتند. ۲۴ناگهان طوفان شدید از دریاچه

برخاست که نزدی بود کشت غرق شود اما عیس خواب بود. ۲۵پس شاگردان آمده او را بیدار
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کردند و گفتند: «ای استاد! ما را نجات بده که غرق م شویم.» ۲۶عیس گفت: «ای کم

ایمانان! چرا این قدر م ترسید؟» سپس برخاسته و به باد و دریاچه فرمان داد و آرامش کامل

برقرار شد. ۲۷شاگردان حیران ماندند و گفتند: «این چونه شخص است که باد و دریاچه هم

از او اطاعت م کنند؟»

شفای مردی که ارواح شیطان داشت
(همچنان در مرقُس ۵: ۱ ‐ ٢۰ و لوقا ۸: ٢۶ ‐ ٣۹)

۲۸هنام که عیس به آن طرف دریاچه، به سرزمین جدریان رسید، با دو شخص روبرو شد که

از قبرستانها برم گشتند و گرفتار ارواح شیطان بودند. آن دو شخص چنان خطرناک بودند که

هی کس جرأت نداشت از آنجا عبور کند. ۲۹عیس دید که آن دو خطاب به عیس فریاد

م زدند: «ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را پیش از وقت عذاب

ده؟» ۳۰ی کم دورتر از آن منطقه ی گلۀ بزرگ خوکها مشغول چریدن بود،

۳۱ارواح شیطان از عیس خواهش کردند: «چون ما را بیرون م کن، داخل آن گلۀ خوکها روان

کن.» ۳۲عیس به آنها فرمان داد: «بروید!» وقت ارواح شیطان از بدن آن دو شخص بیرون

شدند، به داخل خوکها رفتند. در همان لحظه تمام آن گلۀ خوکها از باالی تپه به دریاچه خیز زده

و در آب هالک شدند.

۳۳مردهای خوک چران فرار کرده به شهر رفتند و تمام واقعه را که ارواح شیطان از آن دو شخص

بیرون شده بود، برای مردم گفتند. ۳۴پس همۀ شهر به دیدن عیس بیرون شدند. وقت او را دیدند

از او خواستند که منطقۀ شان را ترک کند.

عیس مرد شل را شفا م بخشد
(همچنان در مرقُس ٢: ۱ ‐ ۱٢ و لوقا ۵: ۱۷ ‐ ٢۶)
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شده از دریاچه گذشت و به شهر خود آمد. ۲در این وقت چند مرد، کس سوار کشت ۹ ۱عیس
را که شل بود روی توش گذاشته پیش او آوردند. عیس ایمان آنها را دیده به آن مرد گفت:

«پسرم، خاطر جم باش، گناهانت بخشیده شد.» ۳بعض از علمای شریعت که در آنجا بودند،

بین خود گفتند: «این مرد کفر م گوید.» ۴عیس به افار آنها پ برده، گفت: «چرا چنین فر

پلید را در دل خود جای م دهید؟ ۵آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شد، آسانتر است یا

گفتن این که بلند شو و راه برو؟ ۶اما برای این که به شما ثابت شود که من، پسر انسان، در روی

زمین قدرت و اختیار بخشیدن گناهان را دارم.» پس عیس به آن مرد شل گفت: «به تو م گویم

برخیز، توش خود را بردار و به خانه برو!» ۷آن مرد برخاست و به خانۀ خود رفت. ۸مردم از

دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر دادن چنین قدرت به انسان ستایش کردند.

عیس گناهاران را دعوت م کند
(همچنان در مرقُس ٢: ۱٣ ‐ ۱۷ و لوقا ۵: ٢۷ ‐ ٣٢)

۹بعد از آن عیس بیرون رفته و جزیه گیری به نام الوی را دید که در محل جزیه گیری نشسته بود.

که عیس امرفت. ۱۰ هن به او گفت: «به دنبال من بیا.» الوی برخاسته به دنبال عیس عیس

در خانۀ الوی کنار دسترخوان نشسته بود، بسیاری از رانده شده گان، جزیه گیران و اشخاص دیر

آمدند و با عیس و شاگردانش کنار دسترخوان نشستند. ۱۱فریسیان چون این را دیدند، از

شاگردان عیس سوال کردند: «چرا استاد شما با جزیه گیران و رانده شده گان نان م خورد؟»

۱۲عیس سخن آنها را شنید و گفت: «آنهای که تندرست هستند به طبیب نیاز ندارند بله

مریضان نیازمند طبیب اند. ۱۳ بروید و معنای این سخنان را بفهمید: «من رحمت م خواهم نه

قربان»، زیرا من برای دعوت پرهیزگاران نیامده ام بله آمده ام تا رانده شده گان را دعوت کنم.»

سوال دربارۀ روزه
(همچنان در مرقُس ٢: ۱۸ ‐ ٢٢ و لوقا ۵: ٣٣ ‐ ٣۹)
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۱۴شاگردان یحی نزد عیس آمدند و پرسیدند: «چرا ما و فریسیان روزه م گیریم، ول شاگردان

تو روزه نم گیرند؟» ۱۵عیس جواب داد: «آیا انتظار دارید دوستان داماد در حال که داماد با

ایشان است ماتم کنند؟ زمان م آید که داماد از ایشان گرفته م شود، در آن روزها روزه خواهند

گرفت.

گردد و پاره گ کند، زیرا آن پینه از لباس جدا م کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پینه نم ۱۶هی

اندازند. اگر بیاندازند مش کهنه نم ور تازه را نیز در مشکند. ۱۷آب ان بزرگتری ایجاد م

سوراخ شده، آب انور بیرون م ریزد و مش از بین م رود. آب انور تازه را در مش نو

م اندازند تا هر دو سالم بمانند.»

شفای ی زن و زنده کردن دختر رهبر کنیسه
(همچنان در مرقُس ۵: ٢۱ ‐ ۴٣ و لوقا ۸: ۴۰ ‐ ۵۶)

۱۸عیس هنوز دربارۀ این چیزها سخن م گفت که رهبر ی از کنیسه ها آمد و پیش پای او خم

شده و گفت: «دختر من همین حاال مرد، ول م دانم اگر بیای و بر او دست بذاری، زنده

خواهد شد.» ۱۹عیس برخاست و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال عیس حرکت کردند.

۲۰در این وقت زن که مدت دوازده سال به خونریزی مبتال بود از پشت عیس آمد و به لباس او

دست زد، ۲۱زیرا پیش خود گفته بود: «اگر فقط بتوانم دست به لباس او بزنم شفا خواهم

یافت.» ۲۲عیس برگشت وقت او را دید، گفت: «دخترم، خاطر جم باش ایمانت تو را شفا

داده است» و از همان لحظه آن زن شفا یافت.

۲۳وقت عیس به خانۀ رهبر کنیسه رسید، دید که نوازنده گان، ساز غم نواخته و ماتم داران ناله

م کردند. ۲۴به آنها گفت: «همه بیرون بروید، این دختر نمرده بله خواب است.» اما آنها با

تمسخر به او م خندیدند. ۲۵وقت عیس همه را بیرون کرد به داخل اتاق رفت، دست دختر را

گرفت و دختر برخاست. ۲۶خبر این واقعه در تمام آن سرزمین پخش گردید.
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عیس دو نابینا را شفا م بخشد

۲۷چون عیس آنجا را ترک کرد، دو نابینا پشت او آمده، فریاد م زدند: «ای پسر داوود، به ما

رحم کن!» ۲۸همین که عیس به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیس از آنها پرسید: «آیا

آقا.» ۲۹پس عیس ایمان دارید که من قادر انجام دادن این کار هستم؟» آنها گفتند: «بل

چشمهای آنها را لمس کرد و گفت: «مطابق ایمان تان برای شما انجام شود» ۳۰و چشمهای آنها

باز شد. عیس به طور جدی به آنها گفت که دربارۀ این موضوع به کس چیزی نویند. ۳۱اما

وقت آن خانه را ترک کردند، عیس را در تمام آن قریه مشهور ساختند.

عیس مرد گُن را شفا م بخشد

۳۲همین که آن دو بیرون رفتند، ی مرد گُن را پیش عیس آوردند که گرفتار روح شیطان بود.

۳۳وقت روح شیطان به وسیلۀ عیس از او بیرون شد، زبان او باز گردید. مردم از این کار بسیار

تعجب کرده، گفتند: «چنین چیزی هرگز در اسراییل دیده نشده است.» ۳۴ اما فریسیان گفتند:

«او به کم شیطان، روح پلید را بیرون م کند.»

دلسوزی عیس برای مردم

۳۵ عیس در تمام شهرها و قریه ها م گشت و در کنیسه ها تعلیم م داد، خبر خوش پادشاه خدا

عیس داد. ۳۶ وقت فا مو بیماری را در میان مردم ش کرد و هر نوع ناخوش را موعظه م

جمعیت زیادی را دید، دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنها مانند گوسفندهای بدون چوپان،

پریشان و درمانده بودند. ۳۷ پس به شاگردان خود گفت: «محصول فراوان است اما کارگر کم.

۳۸پس از صاحب محصول خواهش کنید که کارگران بیشتری برای جم آوری محصول

بفرستد.»
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عیس به دوازده شاگردان قدرت م بخشد
(همچنان در مرقُس ٣: ۱٣ ‐ ۱۹ و لوقا ۶: ۱٢ ‐ ۱۶)

۱۰ ۱عیس دوازده شاگردش را نزد خود خواسته و به آنها قدرت داد تا ارواح شیطان را
بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. ۲این است نامهای آن دوازده رسول: اول

شمعونِ معروف به پِطرس و برادرش اندریاس، یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا، ۳فیلیپس و

بارتولما، توما و متای جزیه گیر، یعقوب پسر حلف و تَدی، ۴شمعون معروف به فدای و یهودای

اسخریوت که به عیس خیانت کرد.

عیس شاگردان را به مأموریت م فرستد
(همچنان در مرقُس ۶: ۷ ‐ ۱٣ و لوقا ۹: ۱ ‐ ۶)

۵عیس آن دوازده شاگرد را به وظیفه فرستاد و به آنها گفت: «به سرزمینهای غیر یهودیان نروید و

به هی ی از شهرهای سامریان داخل نشوید، ۶بله نزد گوسفندهای گمشدۀ خاندان اسراییل

بروید. ۷چون آنجا رفتید، در میان شان موعظه کنید که پادشاه آسمان نزدی است. ۸مریضان

را شفا داده، مرده گان را زنده کنید، جذامیان را پاک سازید و ارواح شیطان را بیرون کنید. آنچه

را رایان به دست آورده اید، رایان بدهید. ۹در سفر سۀ طال، نقره و مس با خود نبرید. ۱۰ و

خورجین یا لباس اضاف، کفش و چوبدست نیرید، زیرا خدمتار مستحق معاش خود

م باشد.

۱۱به هر شهر و قریه که داخل م شوید، دنبال کس بردید که شایسته باشد و تا زمان که در

آنجا هستید در خانۀ او بمانید. ۱۲وقت به خانه ی داخل م شوید، سالم بویید. ۱۳اگر آن

خانواده سزاوار سالم شما باشد، صل و آرامش بر آن خانه قرار م گیرد و اگر شایسته نباشد،

سالم شما به خود تان بر م گردد. ۱۴ اگر کس شما را نپذیرد و یا به آنچه م گویید گوش ندهد،

وقت که آن خانه یا آن شهر را ترک کردید، گرد و خاک آن را از پای خود بتانید. ۱۵ به یقین به
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شما م گویم که در روز داوری، تحمل مجازات برای مردم سدوم و عموره آسانتر از مردم این

شهر خواهد بود.

باید مانند مار هوشیار و مانند کبوتر ب آزار بود
(همچنان در مرقُس ۱٣: ۹ ‐ ۱٣ و لوقا ٢۱: ۱٢ ‐ ۱۷)

۱۶ بدانید که من شما را مانند بره ها در بین گرگها م فرستم! پس مانند مار هوشیار و مانند کبوتر

ب آزار باشید. ۱۷ هوشیار باشید، زیرا مردم شما را به شوراها خواهند برد، و در کنیسه ها شالق

خواهند زد ۱۸و شما را به خاطر من، پیش پادشاهان و والیان خواهند برد تا در برابر آنها و

غیر یهودیان شهادت دهید. ۱۹اما وقت که شما را به محمه آوردند، پریشان نباشید که چه

بویید و چه دلیل بیاورید، چون در همان وقت آنچه باید بویید به شما داده خواهد شد،

۲۰زیرا گوینده شما نیستید بله روح پدر آسمان شماست که در شما سخن م گوید. ۲۱ برادر،

برادر را و پدر، پسر را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد پدران و مادران خود برخواهند

خاست و باعث کُشته شدن آنها خواهند شد. ۲۲ همۀ مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید،

از شما نفرت خواهند داشت اما هر کس که تا آخر ثابت بماند، نجات خواهد یافت. ۲۳هرگاه

شما را در شهری آزار م دهند، به شهر دیری بریزید. من به شما م گویم که پیش از آن که به

تمام شهرهای اسراییل بروید، پسر انسان خواهد آمد.

۲۴ شاگرد از معلم خود و غالم از آقای خویش باالتر نیست. ۲۵ شاگرد م خواهد به مقام معلم

خود برسد و غالم به مقام صاحب خویش. اگر صاحب خانه را بلعزبول یعن شیطان بخوانند،

چه نامهای بدتری به اعضای خانواده اش خواهند داد.

از کسان که جسم را م توانند بُشند، نترسید
(همچنان در لوقا ۱٢: ۱ ‐ ۷)
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۲۶ پس از آنها نترسید، هر چیزی که پوشیده است، نمایان خواهد شد و هر چیزی که پنهان است

آشار خواهد گردید. ۲۷آنچه را من در تاری به شما م گویم، در روز روشن اعالم کنید و

آنچه را محرمانه م شنوید، از بام خانه ها اعالم کنید. ۲۸از کسان که جسم را م کُشند نترسید،

زیرا آنها قادر به کُشتن جان نیستند، از خدا بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ

تباه سازد.

۲۹آیا دو گنجش به ی روپیه فروخته نم شود؟ اما حت ی از آنها هم بدون اجازۀ

پدر آسمان شما بر زمین نخواهد افتاد. ۳۰و اما در مورد شما، حت موهای سر شما شمرده شده

است. ۳۱پس نترسید، ارزش شما از گنجشها بسیار بیشتر است.

ار نمودن عیسای مسیفرق بین اقرار کردن و ان
(همچنان در لوقا ۱٢: ۸ ‐ ۹)

۳۲پس هر کس پیش مردم به من اقرار کند، من نیز او را در برابر پدر آسمان خود تصدیق خواهم

کرد. ۳۳ اما هر کس در مقابل مردم مرا انار کند، من نیز او را در حضور پدر آسمان خود انار

خواهم کرد.

بهای پیروی از مسی
(همچنان در لوقا ۱٢: ۴۹ ‐ ۵٣ و لوقا ۱۴: ٢۶ ‐ ٢۷)

۳۴گمان ننید که آمده ام تا صل به زمین بیاورم، نیامده ام که صل بیاورم بله شمشیر. ۳۵ من

آمده ام تا پسر را از پدر، دختر را از مادر و عروس را از خشو جدا سازم. ۳۶دشمنان شخص،

اعضای خانوادۀ خود او خواهند بود. ۳۷هر ک پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته

باشد، الیق من نیست و هر کس دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد، الیق من

نم باشد. ۳۸ هر ک صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید، الیق من نیست. ۳۹ هر کس که
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فقط به فر جان خود باشد، آن را از دست خواهد داد، ول اگر کس به خاطر من زندگ خود

را از دست بدهد، آن را دوباره خواهد یافت.

عیس اجر و پاداش پیروانش را توضی م دهد
(همچنان در مرقُس ۹: ۴۱)

۴۰ هر ک که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته است و هر کس که مرا بپذیرد، خدا را که مرا فرستاده

است، نیز قبول کرده است. ۴۱هر ک پیامبری را به نام ی پیامبر بپذیرد، اجر ی پیامبر را

به دست خواهد آورد و هر کس که ی شخص عادل را به نام ی شخص عادل بپذیرد، اجر

ی شخص عادل را خواهد یافت. ۴۲به یقین به شما م گویم هر ک به ی از کوچترین

پیروان من حت ی پیاله آب سرد بدهد، ب اجر نخواهد ماند.»

یحیای تعمید دهنده سوال م کند
(همچنان در لوقا ۷: ۱۸ ‐ ٣۵)

۱۱ ۱چون عیس این رهنمای ها را به دوازده شاگرد خود داد، از آنجا رفت تا در شهرهای
نزدی تعلیم دهد و موعظه نماید. ۲وقت یحی در زندان از کارهای مسی خبر شد، شاگردان

خود را نزد او فرستاد. ۳آنها از عیس پرسیدند: «آیا تو همان کس هست که باید م آمد، یا ما

در انتظار کس دیری باشیم؟» ۴عیس در جواب گفت: «بروید و آنچه را دیده و شنیده اید، به

یحی بویید ۵ که چونه کورها، بینا م شوند و اشخاص لن راه م روند، جذامیان پاک

م شوند، کرها شنوا شده، مرده گان زنده م شوند و بینوایان خبر خوش را م شنوند. ۶خوشا

به حال کس که دربارۀ من ش نند.»

شروع به صحبت کرده گفت: «وقت دربارۀ یحی از آنجا رفتند، عیس ۷همین که شاگردان یحی

نزد یحی به صحرا رفتید، انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ دیدن نَ ای که از باد م لرزد؟ ۸پس
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برای دیدن چه چیزی به آنجا رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشم و گرانبها پوشیده

است؟ بدون ش جای چنین کسان در قصرهای سلطنت است. ۹پس بویید برای دیدن چه
کس به آنجا رفته بودید؟ ی پیامبر؟ بل درست است اما شما بزرگتر از پیامبر را دیدید. ۱۰

یحی کس است که نوشته های پیامبران دربارۀ اش م گویند: «این است قاصد من که او را پیش

از تو م فرستم تا راه را برای تو آماده کند.» ۱۱به یقین به شما م گویم کس بزرگتر از یحیای
تعمید دهنده تولد نشده، ول کوچترین شخص در پادشاه آسمان از یحی بزرگتر است. ۱۲

از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاه آسمان حمله های سخت را تحمل کرده است و

ظالمان کوشش م نمایند که آن را به زور به دست بیاورند، ۱۳چون همۀ پیامبران و تورات تا

کرده اند. ۱۴ اگر اینها را قبول دارید، بدانید که یحی ویخدا پیش دربارۀ پادشاه ظهور یحی

همان الیاس است که باید م آمد. ۱۵هر کس گوش شنوا دارد، بشنود.

۱۶اما، حاال مردم این زمانه را به چه تشبیه کنم؟ آنها مانند اطفال اند که در بازارها م نشینند و با

صدای بلند به یدیر م گویند: ۱۷«برای شما ساز نواختیم اما شما نرقصیدید! ناله های غم را

سر دادیم اما گریه نردید.» ۱۸وقت یحی آمد، او نه م خورد و نه م نوشید، ول آنها م گفتند:

«او روح شیطان دارد.» ۱۹پسر انسان آمد که هم م خورد و هم م نوشد، اما شما گفتید: «به این

مرد ناه کنید! او ی آدم پر خور، شراب و دوست جزیه گیران و سایر گناهاران است.» با

وجود این، درست حمت خدا به وسیلۀ کسان که آن را پذیرفتند، ثابت شد.»

عیس شهرهای را که ایمان نیاوردند سرزنش م کند
(همچنان در لوقا ۱۰: ۱٣ ‐ ۱۵)

۲۰آناه عیس به سرزنش شهرهای پرداخت که اکثر معجزه های او در آنها روی داده بود اما

مردم آنجا توبه نرده بودند. ۲۱ او گفت: «وای بر تو ای خورزین! وای بر تو ای بیت صیدا! اگر

معجزه های که در شهرهای شما انجام شد در صور و صیدون م شد مردم آنجا مدتها پیش لباس

ماتم م پوشیدند، روی خاکستر م نشستند و توبه م کردند. ۲۲ول روز داوری برای صور و
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صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۲۳ و اما تو ای کپرناحوم! م خواست سر به

آسمان بش؟ به دوزخ انداخته خواه شد! زیرا اگر معجزه های که در تو انجام شد، در سدوم

انجام م شد آن شهر تا به امروز باق م ماند. ۲۴ به یقین به شما م گویم که در روز داوری،

تحمل مجازات برای مردم سدوم آسانتر از مردم این شهر خواهد بود.»

عیس زحمتشان و گرانباران را آرامش م بخشد
(همچنان در لوقا ۱۰: ٢۱ ‐ ٢٢)

۲۵آن وقت عیس به سخنان خود ادامه داده گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را

سپاس م گویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نمودی و به ساده دالن آشار

ساخت. ۲۶بل ای پدر، رضای تو چنین بود. ۲۷ پدر من همه چیز را در اختیار من گذاشته است.

فقط پدر، پسر را و پسر، پدر را م شناسد و کسان را که پسر بخواهد، پدر را به آنها آشار
سازد. ۲۸ای تمام زحمتشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرام خواهم بخشید. ۲۹

یوغ مرا بر خود گیرید و از من بیاموزید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و شما آرام خواهید

یافت، ۳۰زیرا یوغ من آسان و بار من سب است.»

عیس در مورد روز سبت به فریسیان جواب م دهد
(همچنان در مرقُس ٢: ٢٣ ‐ ٢۸ و لوقا ۶: ۱ ‐ ۵)

۱۲ ۱ در آن زمان عیس در ی از روزهای سبت از میان کشتزارهای گندم م گذشت، چون
شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. ۲وقت فریسیان

این را دیدند به او گفتند: «ببین شاگردان تو کاری م کنند که مطابق شریعت در روز سبت جایز

نیست.» ۳ عیس به جواب آنها گفت: «آیا نخوانده اید وقت داوود و یارانش گرسنه بودند، چه

کردند؟ ۴ چونه داوود به خیمۀ خدا وارد شد و نان تقدیم شده برای خداوند را برداشته خورد و

به یاران خود نیز داد. در حال که خوردن آن نان بر اساس شریعت برای هی کس جز کاهنان
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جایز نبود. ۵ یا در تورات نخوانده اید که وقت کاهنان در روز سبت در خانۀ خدا قانون روز سبت

را م شنند، بیناه م باشند؟ ۶اما من برای تان م گویم، در اینجا شخص بزرگتر از خانۀ خدا

قرار دارد. ۷ اگر شما معنای این سخن را م دانستید که م گوید: «رحمت م خواهم نه

قربان»، مردم بیناه را محوم نم کردید. ۸چون من، پسر انسان، صاحب اختیار روز سبت

هستم.»

عیس در روز سبت، شخص را شفا م بخشد
(همچنان در مرقُس ٣: ۱ ‐ ۶ و لوقا ۶: ۶ ‐ ۱۱)

دستش فل آنجا را ترک کرد، به کنیسه وارد شد. ۱۰مردی را در آنجا دید که ی عیس ۹وقت

شده بود. عده ی از عیس پرسیدند: «آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟» چون آنها

م خواستند به بهانه ای او را متهم کنند. ۱۱ عیس به ایشان گفت: «هرگاه ی از شما گوسفندی

داشته باشد و در ی از روزهای سبت در چاه بیافتد. آیا او آن گوسفند را از چاه بیرون

نم کشد؟ ۱۲آیا ارزش انسان نسبت به گوسفند به مراتب زیادتر نیست؟ پس انجام کارهای نیو

در روز سبت جایز و مطابق شریعت است.» ۱۳سپس عیس به آن مرد گفت: «دستت را دراز

کن.» او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیرش سالم شد. ۱۴آناه فریسیان از کنیسه

بیرون رفتند تا برای کُشتن عیس دسیسه بسازند.

عیس مایه امید تمام ملتها است

۱۵اما وقت عیس از دسیسۀ آنها خبر شد آنجا را ترک کرد و جمعیت زیادی به دنبال او به راه

افتادند. او همۀ مریضان را شفا بخشید، ۱۶و به آنها دستور داد که در مورد او به کس صحبت

ننند، ۱۷تا به این گونه پیشوی اشعیای نب تحقق یابد که گفته بود:

۱۸ «این است خدمتار من که او را انتخاب کرده ام.
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او محبوب و مایۀ خوش من است.

او را از روح خود پر خواهم ساخت

و او ملتها را از قضاوت خدا آگاه خواهد نمود.

۱۹او با کس دعوا نم کند و فریاد نم زند،

و کس صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید.

۲۰نَ خمیده را نخواهد شست،

و فتیلۀ نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد

و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود.

۲۱او مایۀ امید تمام ملتها خواهد بود.»

عیس ارواح شیطان را بیرون م کند
(همچنان در مرقُس ٣: ٢۰ ‐ ٣۰ و لوقا ۱۱: ۱۴ ‐ ٢٣)

۲۲در این وقت مردم شخص دیوانه ای را پیش عیس آوردند که روح شیطان او را گُن و کور

ساخته بود. عیس او را شفا داد، طوری که آن شخص توانست هم حرف بزند و هم ببیند.

۲۳تمام مردم تعجب کرده م گفتند: «آیا این پسر داوود نیست که انتظارش را داشتیم؟» ۲۴ اما

وقت فریسیان این را شنیدند گفتند: «این مرد به کم بلعزبول یعن شیطان، ارواح شیطان را

بیرون م کند.» ۲۵عیس که از افار ایشان آگاه بود به آنها گفت: «هر سلطنت که به دسته های

مخالف تقسیم شود، رو به خراب خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه ی که به دسته های مخالف
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تقسیم گردد، دوام نخواهد آورد. ۲۶اگر شیطان، شیطان را بیرون کند، او بین خود تفرقه

م اندازد، پس سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ ۲۷اگر من به این وسیله ارواح شیطان را

بیرون م کنم، پس پیروان شما به چه وسیله ی آنها را بیرون م کنند؟ آنها دربارۀ سخنان شما

قضاوت خواهند کرد. ۲۸اما اگر من به وسیلۀ روح خدا، ارواح شیطان را بیرون م رانم، بدانید

که پادشاه خدا به شما رسیده است. ۲۹یا چونه کس م تواند به خانۀ مرد قدرتمندی داخل

شود و اموال او را دزدی کند، مر آن که اول دست و پای آن مرد را بسته و آن وقت خانه او را

غارت کند؟

۳۰ هر کس با من نباشد بر ضد من است و هر کس با من جم نند، پراگنده م سازد. ۳۱پس به

شما م گویم که هر نوع گناه یا کفرگوی که انسان مرتب شده باشد، قابل آمرزش است اما

کفرگوی به روح مقدس بخشیده نخواهد شد. ۳۲ هر کس بر ضد پسر انسان سخن بوید،

بخشیده خواهد شد اما اگر کس بر ضد روح مقدس سخن بوید، بخشیده نخواهد شد نه در این

دنیا و نه در دنیای که م آید.

درخت را از میوۀ آن بشناسید
(همچنان در مت ۷: ۱۵ ‐ ٢۰ و لوقا ۶: ۴٣ ‐ ۴۵)

۳۳ اگر میوۀ خوب م خواهید، درخت شما باید خوب باشد. درخت بد میوۀ بد خواهد داد،

زیرا درخت را از میوه اش م شناسند. ۳۴ ای نسل مارها، شما که چنین شریر هستید، چونه

م توانید سخنان خوب بویید؟ زیرا زبان از پری دل سخن م گوید. ۳۵مرد نیو از خزانۀ

نیوی درون خویش نی م کند و مرد بد از خزانۀ بد درون خود بدی م کند. ۳۶اما من به

شما م گویم که در روز داوری همۀ مردم باید جواب هر سخن بیهوده ی را که گفته اند، بدهند

۳۷زیرا مطابق سخن خود یا بیناه شمرده شده و یا مالمت خواهید شد.»
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ب ایمان علمای شریعت و فریسیان
(همچنان در لوقا ۱۱: ٢۹ ‐ ٣٢)

خواهیم ی گفتند: «استاد، م از علمای شریعت و فریسیان به عیس ۳۸ در این وقت عده ی

معجزه ی از تو ببینیم.» ۳۹ عیس جواب داد: «مردم شریر و ب ایمان این زمانه، معجزه

م خواهند و تنها معجزه ی که نشان داده خواهد شد، معجزۀ یونس نب است. ۴۰ همان طور که

یونس سه شبانه روز در شم ماه کالن ماند، من، پسر انسان نیز سه شبانه روز در دل زمین

خواهم ماند. ۴۱ در روز داوری مردم نینوا برخاسته شما را محوم خواهد کرد، چون مردم نینوا

با شنیدن پیام یونس توبه کردند و آن کس که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ۴۲ در روز

داوری، ملۀ سبا برخاسته و مردم این زمانه را محوم خواهد ساخت، چون او از سرزمین دور

آمد تا حمت سلیمان را بشنود و شما بدانید آن کس که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است.

بازگشت روح شیطان
(همچنان در لوقا ۱۱: ٢۴ ‐ ٢۶)

۴۳وقت روح شیطان از کس بیرون م آید، در جستجوی پناهاه راحت در بیابانهای ب آب و

علف سرگردان م شود. اما اگر جای را پیدا نند، ۴۴با خود م گوید: «به خانه ی که از آن

بیرون آمدم بر م گردم.» وقت بر م گردد آن خانه را پاک و منظم م بیند، ۴۵پس م رود هفت

روح شریرتر از خود را م گیرد و با خود م آورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن م شوند و

عاقبت آن شخص بدتر از اولش م گردد. وض مردم شریر این زمانه هم همین طور خواهد بود.»

مادر و برادران عیس کیستند؟
(همچنان در مرقُس ٣: ٣۱ ‐ ٣۵ و لوقا ۸: ۱۹ ‐ ٢۱)

۴۶عیس هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمده در بیرون ایستاده بودند، آنها
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م خواستند با او صحبت کنند. [ ۴۷پس شخص به عیس گفت: «ببین مادر و برادرانت بیرون

ایستاده، م خواهند با تو صحبت کنند.»] ۴۸عیس در جواب شان گفت: «مادر من کیست؟

برادران من ک هستند؟» ۴۹و به شاگردان خود اشاره کرده، گفت: «اینها مادر و برادران من

هستند. ۵۰هر کس ارادۀ پدر آسمان مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است.»

مثل دهقان
(همچنان در مرقُس ۴: ۱ ‐ ۹ و لوقا ۸: ۴ ‐ ۸)

۱۳ ۱در همان روز عیس از خانه بیرون رفت و در لب دریاچه ی نشست. ۲ جمعیت زیادی
به دور او جم شدند، تعداد مردم به اندازه ی زیاد بود که عیس بر کشت که در آنجا بود،

نشست و مردم در لب دریاچه ایستاده بودند. ۳عیس موضوعات زیادی را با مثَلها به آنها بیان

م کرد. او گفت: «دهقان برای پاشیدن تخم به مزرعه رفت. ۴وقت تخمها را به زمین پاشید،

مقداری از دانه ها در راه افتادند و پرنده گان آمده آنها را خوردند. ۵بعض از دانه ها روی

سنالخ، جای که خاک کم بود افتادند و چون خاک زمین عمیق نبود، زود سبز شدند ۶اما

وقت آفتاب بر آنها تابید، همه سوختند و چون ریشه نداشتند خش شدند. ۷مقداری از دانه ها

در میان بتۀ خارها افتادند، با خارها یجا رشد کردند و خارها آن خوشه ها را پژمرده نمودند.

۸بعض از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه صد یا شصت یا س دانه به دست آمد.

۹هر کس گوش شنوا دارد، بشنود.»

عیس هدف سخن گفتن از طریق مثل را توضی م دهد
(همچنان در مرقُس ۴: ۱۰ ‐ ۱٢ و لوقا ۸: ۹ ‐ ۱۰)

۱۰پس از آن شاگردان نزد عیس آمده از او پرسیدند: «چرا برای مردم در قالب مثَلها صحبت

م کن؟» ۱۱عیس در جواب گفت: «درک اسرار پادشاه آسمان به شما داده شده اما به آنها

داده نشده است. ۱۲ زیرا به شخص که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازۀ کاف و فراوان
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داشته باشد اما از آن کس که ندارد، حت آنچه که هم دارد از او گرفته م شود. ۱۳بنابر این برای

دهند ول بینند، گوش م نم کنند ول اه مکنم، زیرا آنها ن ثَلها صحبت مآنها در قالب م

نم شنوند و نم فهمند. ۱۴ پیشوی اشعیا دربارۀ آنها کامل گردیده است که م گوید:

«بسیار خواهید شنید، ول درک نخواهید کرد،

پیوسته خواهید نریست، ول نخواهید دید،

۱۵زیرا دلهای این قوم سخت،

و گوشهای شان سنین،

و چشمهای شان بسته شده است.

در غیر آن اگر با چشم خود ببینند،

و با گوش خود بشنوند،

و با قلب خود بفهمند و برگردند،

من آنها را شفا م بخشم.»

۱۶ اما خوشا به حال شما که چشمهای تان م بیند و گوشهای تان م شنود. ۱۷بدانید که پیامبران و

نیمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را شما م بینید، ببینند اما ندیدند و آنچه را شما

م شنوید، بشنوند اما نشنیدند.
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تفسیر مثل دهقان
(همچنان در مرقُس ۴: ۱٣ ‐ ٢۰ و لوقا ۸: ۱۱ ‐ ۱۵)

شنود، ول خدا را م خبر خوش پادشاه شخص ثَل دهقان را بشنوید. ۱۹وقت۱۸پس تفسیر م

آن را نم فهمد، شیطان آمده و آنچه را که در دل او کاشته شده است م رباید. این تخم است

که در بین راه افتاده بود. ۲۰دانه ای که در زمین سخت م افتد، مانند کس است که وقت پیام را

م شنود با خوش م پذیرد. ۲۱ول در او ریشه نم گیرد و دوام نم آورد. پس وقت به خاطر آن

کالم زحمت یا مشل برای شان پیش م آید، زود آن را انار م کنند. ۲۲دانه ای که در میان

خارها افتادند، مانند کس است که پیام را م شنود اما به خاطر تشویش زندگ و عشق به پول آن

پیام در او پژمرده م شود و ثمر نم آورد ۲۳و دانۀ کاشته شده در زمین خوب، به کس م ماند که

کالم خدا را م شنود و آن را م فهمد و صد یا شصت و یا س برابر ثمر به بار م آورد.»

مثل گیاه هرزه

۲۴پس از آن عیس مثَل دیری برای آنها آورد و گفت: «پادشاه آسمان، مانند آن است که

شخص در مزرعۀ خود تخم خوب کاشت، ۲۵اما وقت همه در خواب بودند، دشمن او آمده در

میان گندم، تخم گیاه هرزه را پاشید و رفت. ۲۶هنام که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و

نمو کردند، گیاه های هرزه نیز در میان آنها پیدا شدند. ۲۷غالمان پیش صاحب خود آمده گفتند:

«ای آقا، تخم که تو در مزرعۀ خود کاشته بودی خوب بود، پس این گیاه های هرزه از کجا

آمده اند؟» ۲۸صاحب در جواب گفت: «این کار، کار دشمن است.» غالمان از او پرسیدند:

«پس اجازه م ده ما برویم و گیاه های هرزه را جم کنیم؟» ۲۹او جواب داد: «نخیر، چون

ممن است در موق جم کردن آنها گندمها را نیز از ریشه بنید. ۳۰بذارید تا موسم درو، هر

دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که گیاه های هرزه را جم کنند و

برای سوختاندن ببندند؛ گندم را نیز جم کرده در گدام من ذخیره کنند.»»
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مثل دانۀ اَوری
(همچنان در مرقُس ۴: ٣۰ ‐ ٣٢ و لوقا ۱٣: ۱۸ ‐ ۱۹)

۳۱عیس ی مثَل دیر نیز برای آنها آورده گفت: «پادشاه آسمان مانند دانه اَوری است که

ترین دانه هاست، وقتکارد. ۳۲دانه اَوری که کوچ شتزار خود مگیرد و در ک آن را م شخص

رشد و نمو کند از بته های دیر بزرگتر شده به اندازۀ ی درخت م شود. آن دانه چنان بزرگ

م شود که پرنده گان م آیند و بر شاخه هایش آشیانه م سازند.»

مثل خمیرمایه
(همچنان در لوقا ۱٣: ٢۰ ‐ ٢۱)

مانند خمیرمایۀ است که زن آسمان ری آورده گفت: «پادشاهثَل دیبرای آنها م ۳۳عیس

بر م دارد و با سه پیمانه آرد مخلوط م کند تا تمام خمیر برسد.»

پیشوی پیامبر در مورد تعلیم با مثلها
(همچنان در مرقُس ۴: ٣٣ ‐ ٣۴)

۳۴عیس تمام این مطالب را برای جمعیت با مثَلها بیان م کرد و بدون مثَل چیزی به آنها

نم گفت ۳۵ تا پیشوی آن پیامبر تحقق یابد که گفته است:

«من دهن خود را باز خواهم کرد و با مثَلها سخن خواهم گفت

و چیزهای را بیان خواهم نمود که از پیدایش عالم تا حال پوشیده مانده است.»

تفسیر مثل گیاه هرزه

۳۶پس از آن عیس مردم را گفت که بروند و خودش نیز به خانه رفت. شاگردان عیس پیش او
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در جواب گفت: «کس و.» ۳۷عیسشتزار را برای ما بثَل گیاه هرزۀ کآمده گفتند: «معنای م

که تخم نیو م کارد، پسر انسان است. ۳۸کشتزار، عبارت از این جهان است؛ تخم نیو،

فرزندان پادشاه آسمان هستند؛ و گیاه های هرزه، پیروان شیطان م باشند. ۳۹آن دشمن که تخم

گیاه های هرزه را کاشت، شیطان است و موسم درو، آخر این دنیا م باشد و دروگران

فرشته گان اند. ۴۰همان طور که دروگران گیاه های هرزه را جم م کنند و م سوزانند، در پایان

این جهان هم همین طور خواهد شد. ۴۱من، پسر انسان فرشته گان خود را خواهم فرستاد و

هر کس را که در پادشاه او باعث فریب م شود و همچنان کسان را که شرارت م آفرینند،

جم خواهند کرد، ۴۲و در کورۀ سوزان خواهند انداخت، جای که گریه و دندان بر دندان

ساییدن خواهد بود. ۴۳در آن زمان عادالن در پادشاه پدر خود مانند آفتاب خواهند درخشید.

هر کس گوش شنوا دارد، بشنود.

مثل گن پنهان شده

۴۴پادشاه آسمان مانند گنج است که در کشتزاری پنهان شده باشد و شخص آن را پیدا کند.

او دوباره آن را پنهان م کند و از خوشحال م رود تمام اموال خود را م فروشد و برگشته آن

کشتزار را م خرد.

مثل مروارید

۴۵پادشاه آسمان همچنان مانند تاجری است که در جستجوی مرواریدهای گرانبها بود.

۴۶وقت که مروارید بسیار گرانبهای پیدا کرد، رفته تمام دارای خود را فروخت و آن را خرید.

مثل جال ماهییری

۴۷همچنان پادشاه آسمان، مانند جال ماهییری است که ماهییر آن را در دریاچه انداخت و
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ماه های مختلف گرفت. ۴۸وقت که جال از ماه پر شد، ماهییران آن را به ساحل کشیدند و

آن وقت نشسته ماه های خوب را در سبد جم کردند و ماه های غیر قابل استفاده را دور

ریختند. ۴۹در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشته گان م آیند و بدکاران را از میان

نیوکاران جدا ساخته، ۵۰آنها را در کورۀ سوزان م اندازند، جای که گریه و دندان بر دندان

ساییدن خواهد بود.»

حقایق تازه و کهنه

«.دید؟» شاگردان جواب دادند: «بل از آنها پرسید: «آیا همۀ این چیزها را فهم ۵۱عیس

۵۲عیس به آنها گفت: «پس هر معلم شریعت که در پادشاه آسمان تعلیم یابد، مانند صاحب

خانه ای است که از گنجینۀ خود چیزهای نو و کهنه بیرون م آورد.»

مردم ناصره عیس را رد م کنند
(همچنان در مرقُس ۶: ۱ ‐ ۶ و لوقا ۴: ۱۶ ‐ ٣۰)

۵۳وقت عیس بیان این مثَلها را به پایان رساند، از آنجا رفت و ۵۴به شهر خود آمد. او در کنیسه

به مردم چنان تعلیم داد که همه با تعجب پرسان کردند: «این مرد از کجا این همه حمت و

قدرت انجام معجزه ها را به دست آورده است؟ ۵۵مر او پسر نجار نیست؟ مر نام مادرش

مریم نم باشد؟ آیا یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا برادران او نیستند؟ ۵۶مر همۀ خواهران او

باشند؟ پس او همۀ این چیزها را از کجا یاد گرفته است؟» ۵۷ پس آنها عیس در اینجا با ما نم

را رد کردند. عیس به آنها گفت: «ی پیامبر در هی جا ب حرمت نم شود، جز در منطقۀ خود

و در میان خانوادۀ خویش.» ۵۸عیس به علت ب ایمان آنها، دیر معجزه ی در آنجا انجام

نداد.
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مرگ یحیای تعمید دهنده
(همچنان در مرقُس ۶: ۱۴ ‐ ٢۹ و لوقا ۹: ۷ ‐ ۹)

۱۴ ۱در این وقت هیرودیس انتیپاس وال جلیل دربارۀ شهرت عیس شنید. ۲هیرودیس به
خادمان خود گفت: «این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که از مرگ برخاسته است، از

همین خاطر معجزه های بزرگ از او دیده م شود.» ۳‐۴ چون یحی به هیرودیس گفته بود:

«گرفتن زن برادرت برای تو حرام است.» او یحی را گرفتار کرد و دست و پای بسته به زندان

ترسید، زیرا در نظر مردم یحی ُشد اما از مردم مرا ب خواست یحی انداخت. ۵هیرودیس م

ی پیامبر بود. ۶ول وقت که جشن تولد هیرودیس برگزار شد، دختر هیرودیا در برابر هیرودیس

رقص کرد و هیرودیس که از رقص او خوشش آمد و لذت برد، ۷پیشروی همه سوگند خورد که

هر چه او بخواهد برایش خواهد داد. ۸دختر هیرودیا به دستور مادر خود گفت: «م خواهم

همین حاال سر یحیای تعمید دهنده را در ی پطنوس به من بده.» ۹وال از شنیدن این سخن

بسیار ناراحت شد، اما به سوگند خود که در برابر مهمانان خورده بود، وفا کرد. ۱۰هیرودیس امر

کرد تا یحی را در زندان سر بزنند ۱۱و سر یحی را در ی پطنوس آورده به آن دختر دادند و

دختر آن را نزد مادر خود برد. ۱۲سپس شاگردان یحی آمده جسد او را برده و به خاک سپردند.

پس از آن آنها نزد عیس رفتند و به او خبر دادند.

عیس به پن هزار نفر غذا م دهد
(همچنان در مرقُس ۶: ٣۰ ‐ ۴۴ و لوقا ۹: ۱۰ ‐ ۱۷ و یوحنا ۶: ۱ ‐ ۱۴)

۱۳عیس وقت دربارۀ یحی شنید، آنجا را ترک کرد و با کشت به جای خلوت رفت. اما چون

مردم این را شنیدند، از مناطق خود با استفاده از راه خشه به دنبال عیس رفتند. ۱۴همین که

عیس به ساحل رسید از کشت پیاده شده و جمعیت زیادی را دید که به سوی او م آیند، دلش

رسید، پس شاگردان نزد عیس فا داد. ۱۵روز به پایان مبه حال آنها سوخت و مریضان شان را ش

آمده گفتند: «اینجا منطقۀ دور افتاده است و بسیار دیر هم شده، بذار مردم به قریه های خود
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بروند تا برای خود غذای بخرند.» ۱۶عیس گفت: «ضرور نیست مردم بروند، خود تان به آنها

غذا بدهید.» ۱۷شاگردان گفتند: «ما فقط پن قرص نان و دو دانه ماه داریم.» ۱۸عیس در

جواب گفت: «آنها را پیش من بیاورید.» ۱۹پس از آن به مردم امر کرد که روی چمن بنشینند.

آناه پن قرص نان و دو دانه ماه را گرفته به طرف آسمان ناه کرد و خدا را شر نموده،

نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. ۲۰همه مردم خوردند و سیر

شدند و شاگردان دوازده سبد باقیماندۀ نان و ماه را جم کردند. ۲۱آنهای که نان خورده

بودند، تعداد شان بدون زنها و اطفال به پن هزار مرد م رسید.

عیس بر روی آب راه م رود
(همچنان در مرقُس ۶: ۴۵ ‐ ۵٢ و یوحنا ۶: ۱۵ ‐ ٢۱)

۲۲سپس عیس شاگردان خود را وادار کرد که به کشت سوار شوند و پیش از او به طرف دیر

دریاچه بروند. بعد خودش مردم را رخصت کرد. ۲۳عیس پس از این که مردم را رخصت داد،

به باالی تپه ای رفت تا به تنهای دعا کند. وقت شام شد او در آنجا تنها بود. ۲۴کشت در

،دریاچه به علت باد مخالف، گرفتار امواج دریاچه شده بود. ۲۵بین ساعت سه و شش صب

عیس بر روی آب قدم زنان نزد آنها آمد. ۲۶وقت شاگردان عیس را دیدند که بر روی آب راه

م رود، به وحشت افتادند و فریاد زدند: «این ی سایه است.» ۲۷اما عیس همان لحظه به

س گفت: «ای استاد! اگر تو هستباشید، من هستم، نترسید.» ۲۸پِطر ایشان گفت: «خاطر جم

به من امر کن تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم.» ۲۹عیس گفت: «بیا.» پِطرس از کشت پایین

آمد و بر روی آب به طرف عیس رفت. ۳۰اما وقت شدت طوفان را دید، به ترس افتاد و در

حال که در آب غرق م شد، فریاد زد: «ای استاد، نجاتم بده!» ۳۱عیس فوراً دست او را گرفته

شدند و طوفان آرام شد. ۳۳کسان کردی؟» ۳۲آنها سوار کشت گفت: «ای کم ایمان، چرا ش

«.که تو پسر خدا هست را تعظیم کردند و گفتند: «به راست بودند، آمده عیس که در کشت
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عیس در جنیسارت مریضان را شفا م بخشد
(همچنان در مرقُس ۶: ۵٣ ‐ ۵۶)

۳۴آنها از دریاچه عبور کرده به منطقۀ جنیسارت رسیدند. ۳۵چون مردم آن محل عیس را

شناختند، به تمام آن منطقه نفر فرستادند تا همه مریضان خود را نزد او بیاورند. ۳۶آنها از عیس

خواهش م کردند که به مریضان اجازه دهد گوشۀ پیراهن او را لمس کنند، و هر ک که لمس

م کرد شفا م یافت.

احام خدا باالتر از رسم و رواج انسانیست
(همچنان در مرقُس ۷: ۱ ‐ ۱٣)

۱۵ ۱پس عده ی از فریسیان و علمای شریعت از اورشلیم پیش عیس آمده از او پرسیدند:
۲«چرا شاگردان تو رسم و رواج پدران خود را رعایت نم کنند؟ زیرا آنها پیش از غذا خوردن

دستهای خود را نم شویند.» ۳عیس در جواب آنها گفت: «چرا خود تان به خاطر رسم و

رواج تان حم خدا را اطاعت نم کنید؟ ۴ ی از احام خدا این است: «پدر و مادر خود را

احترام کن و هر ک به پدر یا مادر خود دشنام دهد، باید کُشته شود.» ۵اما شما م گویید، اگر

کس به پدر و یا مادرش بوید، کم را که به شما م کردم، آن را به خدا م دهم، ۶در این

صورت دیر بر او واجب نیست این طور پدر خود را احترام کند. شما به خاطر رسم و رواج خود

کالم خدا را زیر پا م کنید. ۷ای ریاکاران! اشعیای نب دربارۀ شما درست پیشوی کرده بود،

وقت نوشت:

۸ «این مردم با زبان خود از من تعریف م کنند،

اما دلهای شان از من دور است.
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۹چقدر عبادت آنها ب فایده است،

چون احام انسان را به جای احام خدا تعلیم م دهند.»»

چیزهای که انسان را ناپاک م سازد
(همچنان در مرقُس ۷: ۱۴ ‐ ٢٣)

۱۰عیس مردم را پیش خود خواست و به ایشان گفت: «خوب به من گوش دهید و بدانید ۱۱که

انسان به وسیلۀ آنچه م خورد و م نوشد نجس نم شود بله آن چیزی که از دهن او بیرون

دان آمده گفتند: «آیا م سازد.» ۱۲در این وقت شاگردان پیش عیس شود، او را نجس م م

که فریسیان از آنچه گفته ای، آزرده شده اند؟» ۱۳اما عیس به جواب آنها گفت: «هر نهال را که

پدر آسمان من بر زمین ناشته باشد، از ریشه کنده خواهد شد. ۱۴ به آنها توجه ننید، آنها مانند

اشخاص کور هستند که اگر کور، کور را راهنمای کند، هر دو در جوی خواهند افتاد.» ۱۵پس

پِطرس به عیس گفت: «معنای این مثَل را برای ما تشری بده.» ۱۶عیس در جواب فرمود:

«هنوز شما این چیزها را درک نم کنید؟ ۱۷آیا نم فهمید که هر چه از دهن وارد بدن شود به

معده م رود و پس از آن خارج م شود؟ ۱۸ اما سخنان که از دهن بیرون م شود از دل

سرچشمه م گیرند و آن چیزهاست که آدم را نجس م سازد، ۱۹زیرا افار پلید؛ قتل، زنا،

بد اخالق جنس، دزدی، شهادت دروغ و تهمت از دل سرچشمه م گیرند. ۲۰اینها چیزهای اند

که آدم را نجس م سازد اما نشستن دست پیش از غذا شما را نجس نم سازد.»

ایمان قوی زن کنعان
(همچنان در مرقُس ۷: ٢۴ ‐ ٣۰)

۲۱آناه عیس از آن محل حرکت کرده و به طرف منطقۀ صور و صیدون رفت. ۲۲ی زن

کنعان که در آن منطقه زندگ م کرد پیش عیس آمد. او را صدا زد و گفت: «سرور من! ای
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برد.» ۲۳اما عیس م شده و بسیار رن پسر داوود! به من رحم کن! دخترم گرفتار روح شیطان

هی جواب به او نداد. شاگردانش پیش آمدند و با اصرار از عیس خواستند: «این زن را

رخصت کن، زیرا فریاد کنان به دنبال ما م آید.» ۲۴عیس در جواب گفت: «من فقط برای

گوسفندهای گمشدۀ خاندان اسراییل فرستاده شده ام.» ۲۵اما آن زن نزدی آمده، پیش پای

عیس افتاد و فریاد زد: «سرورم! به من کم کن!» ۲۶عیس جواب داد: «نان فرزندان را

گرفتن و پیش سان انداختن روا نیست.» ۲۷اما آن زن جواب داد: «درست است، ای سرورم

اما سان نیز از پسمانده های که از دسترخوان صاحب شان م افتد، م خورند.» ۲۸عیس در

جواب او گفت: «ای زن، ایمان تو قوی است. خواست تو بر آورده شد.» و همان لحظه دختر

آن زن شفا یافت.

عیس مریضان را شفا م بخشد

۲۹بعد از آن عیس آن محل را ترک کرد و به کنار دریاچۀ جلیل آمده به تپه ی باال شد و در آنجا

نشست. ۳۰گروه بزرگ از مردم اشخاص شل، کور، گُنه و لن و مریضان دیر را با خود

آورده پیش پاهای او م گذاشتند و عیس آنها را شفا م داد. ۳۱مردم وقت گُنه ها را گویا و

شالن را سالم و اشخاص لن را روان و کورها را بینا دیدند، تعجب کردند و خدای اسراییل را

حمد گفتند.

عیس به چهار هزار نفر غذا م دهد
(همچنان در مرقُس ۸: ۱ ‐ ۱۰)

۳۲پس عیس شاگردانش را پیش خود خواست و به آنها گفت: «دل من برای این مردم

م سوزد. این سه روز است که آنها با من هستند و دیر چیزی برای خوردن ندارند. من

نم خواهم آنها را گرسنه روان کنم، چون ممن است در راه ضعف کنند.» ۳۳شاگردان در

جواب گفتند: «از کجا م توانیم این قدر نان در این بیابان پیدا کنیم که شم چنین جمعیت را
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سیر کنیم؟» ۳۴عیس پرسید: «چند تا نان دارید؟» جواب دادند: «هفت قرص نان و چند تا

ماه کوچ.» ۳۵پس عیس از مردم خواست که روی زمین بنشینند. ۳۶آناه آن هفت نان و

ماه را گرفت و پس از شرگزاری، آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند.

۳۷همه خوردند و سیر شدند و از توته های باقیمانده، هفت سبد پر شد. ۳۸غیر از زنها و کودکان

چهار هزار مرد از آن خوردند. ۳۹آناه عیس جمعیت را رخصت داد و خود سوار کشت شده به

منطقۀ مجدَل رفت.

ب ایمان فریسیان و صدوقیان
(همچنان در مرقُس ۸: ۱۱ ‐ ۱٣ و لوقا ۱٢: ۵۴ ‐ ۵۶)

۱۶ ۱آناه فریسیان و صدوقیان پیش آمده از روی امتحان از عیس خواستند تا معجزه ای به
آنها نشان دهد. ۲عیس در جواب شان گفت: «در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد، شما

م گویید هوا خوب خواهد بود ۳و اگر صب وقت، آسمان سرخ و گرفته باشد، م گویید باران

خواهد بارید. شما که م توانید با دیدن به آسمان هوا را پیشوی کنید، چونه نم توانید

معنای نشانه های این زمان را بفهمید؟ ۴ این نسل شریر و ب ایمان خواستار معجزه هستند و

معجزه ی به جز معجزۀ یونس نب به آنها داده نخواهد شد.» پس از آن، عیس آنها را ترک کرد

و از نزد شان رفت.

از تعلیم فرقه های فریس و صدوق دوری کنید
(همچنان در مرقُس ۸: ۱۴ ‐ ٢۱)

۵چون شاگردان به آن طرف دریاچه رفتند، فراموش کردند که با خود نان ببرند. ۶ پس عیس به

ایشان گفت: «از خمیرمایۀ فریسیان و صدوقیان پرهیز کنید.» ۷آنها بین خود بحث کرده

م گفتند: «به خاطری که ما نان نیاورده ایم، او چنین م گوید.» ۸عیس این را فهمید و به آنها

گفت: «ای کم ایمانان، چرا دربارۀ نیاوردن نان بحث م کنید؟ ۹ و آن پن نان و پن هزار مرد را
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به یاد ندارید؟ آیا به یاد ندارید که چند سبد را از باقیمانده پر کردید؟ ۱۰ در مورد آن هفت نان و

چهار هزار مرد، چند سبد را پر کردید؟ ۱۱چرا نم توانید بفهمید که من دربارۀ نان برای تان

صحبت نردم بله گفتم که از خمیرمایۀ فریسیان و صدوقیان پرهیز کنید.» ۱۲آناه شاگردان

فهمیدند که عیس از آنها م خواهد که از تعلیمهای فریسیان و صدوقیان پرهیز کنند، نه از

خمیرمایۀ نان.

پطرس دربارۀ عیسای مسی گواه م دهد
(همچنان در مرقُس ۸: ٢۷ ‐ ٣۰ و لوقا ۹: ۱۸ ‐ ٢۱)

۱۳وقت عیس به ساحل قیصریۀ فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید: «به گفتۀ مردم،

پسر انسان کیست؟» ۱۴ آنها جواب دادند: «بعض ها م گویند یحیای تعمید دهنده است و

پرسید: «شما مرا ک از پیامبران است.» ۱۵عیس گویند که الیاس، یا ارمیا و یا ی م عده ی

۱۷آن وقت عیس «.پسر خدای زنده هست ،س جواب داد: «تو مسیدانید؟» ۱۶ شمعون پِطر م

گفت: «ای شمعون پسر یوحنا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموخت بله

پدر آسمان من آن را بر تو آشار ساخته است. ۱۸به تو م گویم که تو پِطرس هست و من بر این

سن، کلیسای خود را بنا م کنم و نیروهای دوزخ هرگز بر آن پیروز نخواهد شد ۱۹ و کلیدهای

پادشاه آسمان را به تو م دهم، آنچه را که تو بر روی زمین ببندی، در آسمان بسته خواهد شد

و آنچه را که تو در روی زمین باز نمای، در آسمان باز خواهد شد.» ۲۰بعد از آن عیس به

شاگردان امر کرد به کس نویند که او مسی است.

عیس دربارۀ مرگ و زنده شدن خود پیشوی م کند
(همچنان در مرقُس ۸: ٣۱ ‐ ۹: ۱ و لوقا ۹: ٢٢ ‐ ٢۷)

۲۱از آن زمان، عیس این حقیقت را به شاگردان خود آشار ساخت که او باید به اورشلیم برود

تا در آنجا از جانب بزرگان قوم، سران کاهنان و علمای شریعت رن بسیار ببیند، کُشته شود و روز
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سوم دوباره زنده گردد. ۲۲اما پِطرس، عیس را به گوشه ی برد و اعتراض کرد: «خدا نند،

استاد! هرگز برای تو چنین اتفاق رخ ندهد!» ۲۳عیس برگشته به پِطرس گفت: «ای شیطان دور

شو! تو مان راه من هست، زیرا افار تو افار انسان است، نه از طرف خدا.»

۲۴ سپس عیس به شاگردان خود گفت: «اگر کس بخواهد مرا پیروی کند، باید از جان خود

بذرد و صلیب خود را برداشته و به دنبال من بیاید. ۲۵ زیرا هر کس بخواهد جان خود را حفظ

کند، آن را از دست خواهد داد اما هر کس به خاطر من جان خود را فدا کند آن را ناه خواهد

داشت. ۲۶برای انسان چه فایده دارد که تمام جهان را به دست آورد اما جان خود را از دست

دهد؟ زیرا او دیر به هی قیمت نم تواند آن را باز یابد. ۲۷ پسر انسان با جالل پدر خود همراه

با فرشته گان م آید و به هر کس مطابق اعمالش اجر م دهد. ۲۸به شما واقعیت را م گویم،

بعض از کسان که در اینجا ایستاده اند، تا آمدن پسر انسان را در پادشاه اش نبینند، مزۀ مرگ

را نخواهند چشید.»

بزرگ عیسای مسی آشار م گردد
(همچنان در مرقُس ۹: ٢ ‐ ۱٣ و لوقا ۹: ٢۸ ‐ ٣۶)

۱۷ ۱بعد از شش روز عیس، پِطرس، یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را با خود گرفته به
باالی کوه بلندی برد تا با هم تنها باشند. ۲در حال که شاگردان م دیدند، چهرۀ عیس تغییر

کرد، رویش مانند آفتاب درخشید و لباسش مانند نور سفید گشت. ۳در همین موق شاگردان،

موس و الیاس را دیدند که با عیس صحبت م کردند. ۴آناه پِطرس به عیس گفت: «سرورم!

خوب است که ما اینجا هستیم. اگر اجازه بده سه خیمه در اینجا بسازیم: ی برای شما،

ی برای موس و ی هم برای الیاس پیامبر.» ۵ هنوز سخن او تمام نشده بود که ابر

درخشنده ی آنها را فرا گرفت و از آن ابر صدای شنیده شد که م گفت: «این است پسر عزیز من

که از او خوشنودم. به او گوش دهید.» ۶وقت شاگردان این صدا را شنیدند، بسیار ترسیدند و
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روی به خاک افتادند. ۷پس عیس پیش آمد، بر آنها دست گذاشته و گفت: «برخیزید، دیر

نترسید.» ۸وقت شاگردان چشمهای خود را باز کردند، جز عیس کس دیری را ندیدند.

۹وقت آنها از کوه پایین م آمدند، عیس به ایشان امر کرد تا در مورد آنچه دیدند تا روزی که

پسر انسان از مرگ برنخاسته است به کس چیزی نویند. ۱۰ شاگردان پرسیدند: «پس چرا

علمای شریعت م گویند که قبل از مسی اول باید الیاس پیامبر بیاید؟» ۱۱عیس جواب داد:

«درست است، اول الیاس پیامبر آمد و همه چیز را آماده کرد. ۱۲ همچنان من به شما م گویم که

الیاس پیامبر وقتها پیش آمده است اما آنها او را نشناختند و آنچه خواستند با الیاس کردند. من،

پسر انسان نیز همان طور از دست ایشان رن خواهم دید.» ۱۳در این وقت شاگردان فهمیدند که

مقصود او یحیای تعمید دهنده است.

عیس پسری را که روح شیطان داشت شفا م بخشد
(همچنان در مرقُس ۹: ۱۴ ‐ ٢۹ و لوقا ۹: ٣۷ ‐ ۴٣)

۱۴همین که عیس و شاگردانش پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیس آمده و در برابر او زانو زد

۱۵و گفت: «آقا! بر پسر من رحم کن. او میرگ دارد و دچار حمله های سخت م شود، چنان که

بارها خود را در آب و آتش انداخته است. ۱۶پسرم را پیش شاگردان تو آوردم اما نتوانستند او را

شفا دهند.» ۱۷عیس در جواب گفت: «نسل این زمانه چقدر ب ایمان و نافرمان است! تا چه

وقت با شما باشم؟ و تا چه زمان شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید.» ۱۸پس عیس به

روح شیطان امر کرد که از پسر خارج شود. روح پلید او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه

شفا یافت.

۱۹بعد از این واقعه، شاگردان عیس آمده در خلوت از او پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم آن

روح شیطان را بیرون کنیم؟» ۲۰ عیس جواب داد: «از آن رو که ایمان تان کم است. به یقین به

شما م گویم: اگر ایمان به کوچ دانۀ اَوری داشته باشید، م توانید به این کوه بویید «از
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اینجا به آنجا منتقل شو» و منتقل خواهد شد و هی چیز برای شما ناممن نخواهد بود. [

۲۱برای بیرون کردن این گونه ارواح، هی وسیله ی جز دعا و روزه گرفتن وجود ندارد.]»

دومین پیشوی عیس دربارۀ مرگ و رستاخیز خود
(همچنان در مرقُس ۹: ٣۰ ‐ ٣٢ و لوقا ۹: ۴٣ ‐ ۴۵)

۲۲هنام که آنها هنوز در جلیل با هم بودند، عیس به ایشان گفت: «من، پسر انسان به دست

مردم تسلیم خواهم شد، ۲۳و آنها مرا خواهند کُشت، ول من، پسر انسان در روز سوم باز زنده

خواهم شد.» شاگردان بسیار غمین شدند.

عیس صاحب اصل خانه خداست

۲۴ وقت که عیس و شاگردانش به کپرناحوم وارد شدند، مأموران جم آوری مالیات برای

خانۀ خدا، پیش پِطرس آمده از او پرسیدند: «آیا استاد تو مالیات خانۀ خدا را م پردازد؟»

۲۵پِطرس گفت «بل.» وقت پِطرس به خانه رفت، قبل از این که چیزی بوید، عیس از او

پرسید: «ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از ک ها محصول و مالیه م گیرند؟ از فرزندان

خود یا از بیانه گان؟» ۲۶پِطرس جواب داد: «از بیانه گان.» عیس گفت: «پس فرزندان از

پرداخت مالیه معاف هستند، ۲۷اما برای این که این اشخاص نرنجند، به طرف دریاچه برو و

در آن خواه ه یگیری باز کن، س را که م در آب بیانداز. پس دهن اولین ماه چن

یافت. آن سه را بردار و مالیه من و خود را با آن بده.»

چه کس بزرگتر است؟
(همچنان در مرقُس ۹: ٣٣ ‐ ٣۷ و لوقا ۹: ۴۶ ‐ ۴۸)

۱۸ ۱ در آن وقت شاگردان نزد عیس آمده و از او پرسیدند: «ک در پادشاه آسمان از
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همه بزرگتر است؟» ۲عیس کودک را صدا زد و او را در میان آنها قرار داد. ۳ سپس به آنها

آسمان ردید، داخل پادشاهنید و مانند کودکان نگفت: «به یقین بدانید که تا تغییر ن

نخواهید شد. ۴در پادشاه آسمان آن کس از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند

این طفل شود. ۵کس که چنین کودک را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است.

باعث وسوسه و لغزش کس نشوید
(همچنان در مرقُس ۹: ۴٢ ‐ ۴۸ و لوقا ۱۷: ۱ ‐ ٢)

۶اگر کس ی از کوچترین شخص را که به من ایمان دارد گمراه کند، برای او بهتر است که

سن آسیاب به گردنش آویزان شود و در دریای عمیق غرق گردد ۷وای بر این دنیا که باعث

چنین وسوسه م شود! وسوسه ها حتم پیش خواهد آمد اما وای بر کس که باعث این لغزش ها

شود. ۸ پس اگر دست یا پای تو، تو را گمراه کند آن را قط کرده و دور بیانداز، زیرا برای تو

بهتر است که بدون دست یا پا داخل زندگ ابدی شوی تا این که با دو دست و دو پا به درون

آتش ابدی افنده شوی. ۹ اگر چشمت باعث گناه در تو شود، آن را بش و دور بیانداز، زیرا

بهتر است که با ی چشم صاحب زندگ شوی، از این که با دو چشم به آتش دوزخ بروی.

مثل گوسفند گمشده
(همچنان در لوقا ۱۵: ۱ ‐ ۷)

۱۰ آگاه باشید که هی ی از این کوچان را تحقیر ننید، زیرا به شما م گویم که

فرشته گان شان در آسمان همیشه روی پدر آسمان مرا م بینند. [ ۱۱چون من، پسر انسان آمده ام تا

گمشده را نجات دهم.] ۱۲شما چه فر م کنید؟ اگر شخص صد گوسفند داشته باشد و ی از

آنها را گم کند، آیا نود و نُه گوسفند دیر را در چراگاه نم گذارد و به دنبال آن گمشده نم رود

تا آن را پیدا کند؟ ۱۳وقت آن را پیدا کند، واض است که برای آن ی گوسفند بیشتر خوش

م شود تا برای آن نود و نُه گوسفند دیری که گم نشده اند. ۱۴همین طور پدر آسمان شما
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نم خواهد که حت ی از این کوچان از دست برود.

با ایماندار گمراه شده چونه باید برخورد کرد؟

۱۵ اگر برادرت به تو بدی کرد، با او در جای خلوت دربارۀ آن موضوع صحبت کن. اگر به

سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای. ۱۶ اگر به سخن تو گوش ندهد، ی یا دو نفر

دیر را با خود ببر، زیرا هر ادعای از زبان دو یا سه شاهد قابل تأیید است. ۱۷اگر او حاضر

نیست سخنان آنها را بشنود، آناه به کلیسا بو. اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او

مانند ی ب ایمان یا جزیه گیر رفتار کن.

عیس در مورد متحد بودن تعلیم م دهد

۱۸ به شما م گویم آنچه را بر روی زمین بسته کنید، در آسمان بسته م شود و آنچه را که در روی

زمین باز نمایید، در آسمان باز م شود. ۱۹باز هم به شما م گویم هرگاه دو نفر از شما در روی

زمین دربارۀ آنچه که از خدا م خواهند، یدل باشند، پدر آسمان من آن را به ایشان خواهد

بخشید، ۲۰زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جم شوند، من آنجا در میان آنها هستم.»

مثل بخشیدن دیران

۲۱ در این وقت پِطرس پیش عیس آمده از او پرسید: «استاد! اگر برادرم در برابر من گناه کند،

چند بار او را ببخشم؟ تا هفت بار؟» ۲۲ عیس در جواب گفت: «نم گویم هفت بار بله

هفتاد مرتبه هفت بار. ۲۳چون پادشاه آسمان مانند ی ارباب است که تصمیم گرفت از

غالمان خود حساب بخواهد. ۲۴وقت این کار را شروع کرد، شخص را نزد او آوردند که

ب اندازه پول از او قرضدار بود، ۲۵اما چون نم توانست آن را بپردازد، اربابش امر کرد او را با

زن و فرزندان و تمام هست اش بفروشند تا قرض خود را بپردازد. ۲۶آن شخص پیش پای ارباب
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خود افتاده گفت: «ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا پول آخر به تو خواهم

پرداخت.» ۲۷دل ارباب به حال او سوخت. قرض او را بخشید و به او اجازه داد برود.

۲۸اما همین غالم، وقت از آنجا رفت در راه با ی از هماران مانند خود روبرو شد که پول

بسیار کم از او قرضدار بود، او گلوی قرضدار خود را فشرده گفت: «قرض مرا بپرداز.» ۲۹آن

شخص به پایش افتاد و به او زاری کرده گفت: «به من مهلت بده، پولت را م پردازم.» ۳۰اما او

قبول نرد و آن مرد را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. ۳۱غالمان دیر که این کار او

را دیدند، بسیار جرخون شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به او گفتند. ۳۲ارباب

آن غالم را خواست و به او گفت: «ای غالم خود خواه، وقت که پیش من عذر کردی همۀ

قرضهایت را بخشیدم. ۳۳آیا همین طور که من بر تو رحم کردم، نباید به همارت رحم

م کردی؟» ۳۴پس ارباب خشمین شده، دستور داد تا او را به زندان انداخته و تا همۀ

قرضهای خود را نپردازد، آزاد نشود. ۳۵پس اگر ی از شما برادر خود را از دل نبخشد،

پدر آسمان من هم با شما همین گونه رفتار خواهد کرد.»

عیس دربارۀ طالق تعلیم م دهد
(همچنان در مرقُس ۱۰: ۱ ‐ ۱٢)

۱۹ ۱وقت عیس این سخنان را به پایان رساند، منطقۀ جلیل را ترک کرد و به منطقه یهودیه
در آن طرف دریای اُردن رفت. ۲جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیس آنها را در آنجا شفا

داد. ۳ی عده فریسیان پیش عیس آمده و کوشش کردند که او را امتحان کنند، پس از او

پرسیدند: «آیا جایز است که مرد به هر دلیل که بخواهد زن خود را طالق دهد؟» ۴ عیس در

جواب آنها گفت: «آیا تا به حال نخوانده اید که خدا در ابتدا انسان را به صورت مرد و زن

آفرید؟ ۵ به همین دلیل مرد، پدر و مادر خود را مانده با زن خود م پیوندد و هر دو ی تن

م شوند. ۶از این رو آنها دیر دو تن نیستند بله ی تن هستند. پس آنچه را که خدا به هم
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پیوسته است، انسان نباید جدا سازد.» ۷ آنها پرسیدند: «پس چرا موس اجازه داد که مرد با

دلدر جواب گفت: «به خاطر سن طالقنامه به زن خود، از او جدا شود؟» ۸عیس دادن ی

شما بود که موس اجازه داد تا زن خود را طالق دهید، ول از ابتدای خلقت چنین نبود. ۹ اما

من به شما م گویم، هر کس زن خود را به هر دلیل به جز زنا طالق دهد و با زن دیری ازدواج

نماید، مرتب زنا م شود.» ۱۰شاگردانش به او گفتند: «اگر حالت شوهر در برابر زنش چنین

باشد، پس بهتر است که هی ازدواج نند.» ۱۱عیس به آنها گفت: «همه نم توانند این سخن

را قبول کنند، مر کسان که خداوند به آنها این توانای را داده باشد. ۱۲بعض ها از شم مادر

نیز به خاطر پادشاه شده اند و عده ی هم به دست انسان خص ناتوان به دنیا آمده اند، عده ی

آسمان از ازدواج خودداری م کنند. پس هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد، آن را

بپذیرد.»

عیس کودکان را برکت م دهد
(همچنان در مرقُس ۱۰: ۱٣ ‐ ۱۶ و لوقا ۱۸: ۱۵ ‐ ۱۷)

۱۳عده ی از مردم، کودکان خود را پیش عیس آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بذارد و

برای آنها دعا کند. اما شاگردان مان آنها شدند. ۱۴عیس گفت: «بذارید کودکان پیش من

بیایند و مان آنها نشوید، چون پادشاه آسمان به آنها تعلق دارد.» ۱۵عیس دست خود را بر

سر کودکان گذاشته و سپس از آنجا رفت.

دلبسته گ به ثروت مان وارد شدن به پادشاه آسمان است
(همچنان در مرقُس ۱۰: ۱۷ ‐ ٣۱ و لوقا ۱۸: ۱۸ ‐ ٣۰)

۱۶در این هنام مردی پیش آمد و از عیس پرسید: «ای استاد! کدام کار نی را باید انجام

دهم تا زندگ ابدی داشته باشم؟» ۱۷عیس به او گفت: «چرا دربارۀ نی از من سوال م کن؟

به جز خدا هی ی نیو نیست. اما اگر م خواه زندگ ابدی داشته باش، احام خدا را
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نهدار.» ۱۸ او پرسید: «کدام ی آن را؟» عیس در جواب گفت: «قتل نن، زنا نن،

دزدی نن، شهادت دروغ نده، ۱۹ احترام پدر و مادرت را نهدار و همسایه ات را مانند خود

دوست بدار.» ۲۰آن مرد جوان جواب داد: «من همۀ اینها را بجا آورده ام، دیر چه چیزی کم

دارم؟» ۲۱عیس به او گفت: «اگر م خواه کامل باش، برو تمام دارای خود را بفروش و به

فقرا بده تا در بهشت گنج داشته باش و بعد بیا از من پیروی کن.» ۲۲وقت آن جوان این را

شنید بسیار غمین شد و از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت.

گویم که ورود ثروتمندان به پادشاه به شما م به شاگردان خود گفت: «به راست ۲۳عیس

آسمان بسیار مشل است. ۲۴باز هم به شما م گویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر از

داخل شدن ثروتمندی به پادشاه خداست.» ۲۵شاگردان از شنیدن این سخن ب اندازه تعجب

کردند و پرسیدند: «پس ک م تواند نجات یابد؟» ۲۶عیس به سوی آنها دیده گفت: «برای

انسان این کار ممن نیست، ول برای خدا هر چیز ممن است.» ۲۷پِطرس در جواب گفت:

«ما که همه چیز خود را ترک کرده و پیرو تو شده ایم، اجر ما چه خواهد بود؟» ۲۸ عیس جواب

داد: «به راست به شما م گویم که در دنیای جدید، در آن هنام که من، پسر انسان با شوه و

جالل آسمان بر تخت سلطنت خود م نشینم، شما که از من پیروی کرده اید بر دوازده تخت

خواهید نشست و بر دوازده طایفۀ اسراییل داوری خواهید نمود. ۲۹و هر کس که به خاطر من

خانه، برادران، خواهران، پدر و مادر و فرزندان و زمین خود را ترک کرده باشد، صد برابر اجر

خواهد یافت و زندگ ابدی دریافت خواهد کرد. ۳۰ اما بسیاری از آنهای که اکنون اول اند، آخر

خواهند شد و بسیاری که آخر اند، اول خواهند شد.

مثل کارگران تاکستان

۲۰ ۱پادشاه آسمان مانند مال آن تاکستان است که ی روز صب بیرون رفت تا برای
را استخدام کند. ۲پس از آن که با آنها دربارۀ مزد روزانه ی کار در تاکستان خود مزدوران

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


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

دینار موافقت کرد، آنها را به کار در تاکستان فرستاد. ۳ساعت نُه صب باز بیرون رفت و کسان

دیری را دید که بیار در بازار ایستاده بودند. ۴به آنها گفت: «شما هم بروید و در تاکستان من

کار کنید، آنچه حق شماست به شما خواهم داد.» و آنها هم به کار رفتند. ۵باز هم چاشت روز و

پس از چاشت بیرون رفت و مانند دفعه های پیش عده ی را به کار گرفت. ۶او نزدی غروب

بیرون رفت و دستۀ دیری را در آنجا بیار یافت، به آنها گفت: «چرا تمام روز اینجا بیار

ایستاده اید؟» ۷آنها به او گفتند: «زیرا هی کس ما را به کار نرفته است.» پس به آنها نیز

گفت: «بروید و در تاکستان من کار کنید.» ۸ وقت غروب شد، صاحب تاکستان به ناظر خود

گفت: «مزدوران را صدا کن و مزد همه را بده، از کسان که آخر آمده اند شروع کن و همین طور

پیش برو تا به کسان که اول آمده اند.» ۹آنهای که نزدی غروب شروع به کار کرده بودند پیش

آمدند و هر کس ی دینار به دست آورد. ۱۰اما وقت نوبت به کسان رسید که اول آمده بودند،

آنها توق داشتند که نسبت به دیران مزد بیشتری بیرند، آنها هم ی دینار به دست آوردند.

۱۱وقت آنها مزد خود را گرفتند، به صاحب تاکستان شایت کرده گفتند: ۱۲«این کسان که آخر

همه آمدند، فقط ی ساعت کار کرده بودند و تو آنها را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان

کارهای سنین را تحمل کرده ایم، ی برابر ساخت.» ۱۳اما مال به جواب آنها گفت: «ای

دوست، من به تو ظلم نرده ام. مر تو خودت قبول نردی که با ی دینار در روز کار کن؟

۱۴پس مزد خود را بردار و برو. من م خواهم شخص آخر را به اندازۀ تو مزد بدهم. ۱۵آیا حق

ندارم که با پول خود مطابق خواست خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت داری؟» ۱۶

به این ترتیب، آخرین، اولین و اولین، آخرین خواهند شد.»

سومین پیشوی عیس دربارۀ مرگ و رستاخیز خود
(همچنان در مرقُس ۱۰: ٣٢ ‐ ٣۴ و لوقا ۱۸: ٣۱ ‐ ٣۴)

۱۷وقت عیس به طرف اورشلیم م رفت، در راه دوازده شاگرد خود را به گوشه ی برد و به آنها

گفت: ۱۸«ما به اورشلیم م رویم و من، پسر انسان، به سران کاهنان و علمای شریعت تسلیم داده
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خواهم شد و آنها مرا به مرگ محوم خواهند کرد. ۱۹پسر انسان به دست بیانه گان سپرده

خواهد شد تا آنها مرا تمسخر نموده، شالق بزنند و بر صلیب بُشند و من در روز سوم دوباره

زنده خواهم شد.»

عیس خدمت واقع را توضی م دهد
(همچنان در مرقُس ۱۰: ٣۵ ‐ ۴۵)

۲۰آناه مادر پسران زبدی همراه با دو فرزند خود پیش عیس آمده به او تعظیم کرد و تقاضا

نمود که به او لطف بنماید. ۲۱عیس پرسید: «چه م خواه؟» او به عیس گفت: «وعده بده که

در پادشاه تو این دو پسر من، ی در دست راست و دیری در دست چپ تو بنشینند.»

۲۲اما عیس در جواب به آن دو برادر گفت: «شما نم دانید که چه م خواهید. آیا م توانید از

پیاله ی که من م نوشم، بنوشید؟» آنها جواب دادند: «بل، م توانیم.» ۲۳عیس به آنها گفت:

«درست است، شما از پیاله ی که من م نوشم، خواهید نوشید اما انتخاب کسان که در دست

راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسان در دست راست یا چپ من خواهند

نشست که پدر من قبال برای شان آماده کرده است.» ۲۴وقت ده شاگرد دیر این را شنیدند، از

آن دو برادر بسیار رنجیدند. ۲۵ پس عیس آنها را پیش خود خواسته گفت: «شما م دانید که

کنند و بزرگان شان به آنها تسلط کامل دارند. ۲۶ ول م مرانمرانان سایر ملتها بر آنها حح

در بین شما چنین نباشد بله هر کس م خواهد در میان شما بزرگ باشد باید خدمتار شما

گردد. ۲۷و اگر کس بخواهد در میان شما بزرگتر باشد، باید مانند غالم، دیران را خدمت

نماید. ۲۸چون من، پسر انسان، نیامده ام تا خدمت شوم بله به دیران خدمت کنم و جان خود

را در راه بسیاری فدا سازم.»

عیس دو شخص نابینا را شفا م بخشد
(همچنان در مرقُس ۱۰: ۴۶ ‐ ۵٢ و لوقا ۱۸: ٣۵ ‐ ۴٣)
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۲۹وقت عیس و شاگردانش شهر اریحا را ترک م کردند، جمعیت بزرگ به دنبال او م رفت.

۳۰در کنار راه دو مرد کور نشسته بودند. چون شنیدند که عیس از آنجا م گذرد، فریاد زده

گفتند: «ای پسر داوود! بر ما رحم کن.» ۳۱مردم آن دو مرد را سرزنش کردند و از آنها خواستند

که خاموش شوند. اما آن دو نابینا با صدای بلندتر فریاد زده گفتند: «ای پسر داوود! بر ما رحم

کن.» ۳۲عیس ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید: «چه م خواهید تا برای تان انجام

دهم؟» ۳۳آنها گفتند: «سرور ما! م خواهیم که چشمهای ما باز شوند.» ۳۴پس عیس دلش

سوخت، چشمهای آنها را لمس کرد و آنها دفعتاً بینا شدند و به دنبال عیس رفتند.

عیس پیروزمندانه به اورشلیم وارد م شود
(همچنان در مرقُس ۱۱: ۱ ‐ ۱۱ و لوقا ۱۹: ٢۸ ‐ ۴۴ و یوحنا ۱٢: ۱٢ ‐ ۱۹)

۲۱ ۱وقت عیس و شاگردان نزدی اورشلیم به دهدۀ بیت فاج واق در کوه زیتون
رسیدند، عیس دو نفر از شاگردان خود را روان کرده و به آنها ۲گفت: «به قریه ی که پیش

روی تان م آید، بروید و آنجا خری را با کُره اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من

بیاورید. ۳اگر کس به شما چیزی گفت، بویید که سرور ما به آنها ضرورت دارد و او به شما

اجازه خواهد داد که آنها را فوری بیاورید.» ۴تمام اینها واق م شود تا پیشوی آن پیامبر به

حقیقت بپیوندد که گفته بود:

۵ «به مردم شهر صهیون بویید:

ببینید که پادشاه شما سوار بر کُره خری،

با فروتن نزد شما م آید.»

۶پس آن دو شاگرد رفتند و آنچه را که عیس به آنها گفته بود، انجام دادند. ۷آن خر و کُره اش را
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آوردند، آنها چپنهای خود را روی آن کُره خر انداختند و عیس را بر آن سوار کردند. ۸جمعیت

زیادی چپنهای خود را بر روی جاده فرش کردند و بعض هم شاخه های درختها را م بریدند و

در راه م انداختند. ۹ جمعیت که پیشروی عیس م رفتند و آنهای که از عقب او م آمدند،

فریاد م زدند:

«زنده باد پسر داوود!

مبارک است آن کس که به نام خداوند م آید!

حمد و ستایش بر خداوند!»

۱۰همین که عیس داخل اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده ی م پرسیدند:

«این شخص کیست؟» ۱۱جمعیت جواب م داد: «این عیسای پیامبر از ناصرۀ جلیل است.»

عیس خانۀ خدا را از وجود فروشنده گان پاک م کند
(همچنان در مرقُس ۱۱: ۱۵ ‐ ۱۹ و لوقا ۱۹: ۴۵ ‐ ۴۸ و یوحنا ٢: ۱٣ ‐ ٢٢)

۱۲عیس داخل خانۀ خدا شد و شروع به بیرون راندن کسان کرد که حیوانات را برای قربان در

خانه خدا خرید و فروش م کردند. او میزهای صرافان و تختهای کبوتر فروشان را چپه کرد ۱۳ و

به آنها گفت: «نوشته شده است: «خانۀ من خانۀ دعا خوانده خواهد شد.» اما شما آن را النۀ

دزدان ساخته اید!»

۱۴نابینایان و شالن در خانۀ خدا به نزد عیس آمده و او آنها را شفا داد. ۱۵اما وقت که

سران کاهنان و علمای شریعت معجزه های را که عیس م کرد، دیدند و شنیدند که کودکان در

خانۀ خدا فریاد م زدند: «زنده باد پسر داوود،» خشمین شدند. ۱۶ آنها از عیس پرسیدند: «آیا

م شنوی اینها چه م گویند؟» عیس جواب داد: «بل، مر نخوانده اید که کودکان و
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شیرخواره گان را م آموزی تا زبان آنها به حمد و ستایش تو بپردازد؟» ۱۷پس آنها را ترک کرده

از شهر خارج شد و به بیت عنیا رفت و شب را در آنجا گذرانید.

مثل درخت انجیر نمونۀ قدرت ایمانست
(همچنان در مرقُس ۱۱: ۱٢ ‐ ۱۴ و مرقُس ۱۱: ٢۰ ‐ ٢۴)

۱۸وقت صب عیس به شهر بازگشت، گرسنه شد. ۱۹در سر راه درخت انجیری دید، پس به طرف

آن درخت رفت اما چیزی جز برگ در آن نیافت. پس به آن درخت گفت: «تو هرگز دیر ثمر

نخواه آورد.» و آن درخت در همان لحظه خش شد. ۲۰شاگردان با دیدن آن تعجب کرده،

پرسیدند: «چرا این درخت ی دفعه ی خش شد؟» ۲۱ عیس در جواب آنها گفت: «به یقین

به شما م گویم که اگر ایمان داشته باشید و ش ننید، قادر خواهید بود که نه تنها آنچه به این

درخت کرده شد بنید بله اگر به این کوه بویید که از جای خود برداشته شود و به بحر

پرتاب گردد، چنین خواهد شد. ۲۲هر آنچه با ایمان دعا کنید و طلب کنید، آن را خواهید

یافت.»

عیس صالحیت خود را توضی م دهد
(همچنان در مرقُس ۱۱: ٢۷ ‐ ٣٣ و لوقا ٢۰: ۱ ‐ ۸)

۲۳هنام که عیس به خانۀ خدا درآمد و به تعلیم دادن مردم پرداخت، سران کاهنان و بزرگان

قوم نزد او آمده پرسیدند: «به کدام صالحیت این کارها را م کن؟ چه کس این صالحیت را به

تو داده است؟» ۲۴عیس در جواب آنها گفت: «من هم از شما سوال دارم، اگر جواب دادید به

شما خواهم گفت که به کدام صالحیت این کارها را م کنم. ۲۵آیا تعمید یحی از جانب خدا

بود و یا از جانب انسان؟» آنها با یدیر مشوره کردند و گفتند: «اگر بوییم از جانب خدا،

او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ ۲۶و اگر بوییم از جانب انسان، از مردم م ترسیم،

زیرا همه یحی را ی پیامبر م دانند.» ۲۷از این رو در جواب عیس گفتند: «ما نم دانیم.»
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عیس گفت: «پس من هم به شما نم گویم که با کدام صالحیت این کارها را م کنم.»

مثل دو پسر

۲۸«اما شما در این مورد چه فر م کنید؟ شخص دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت

و به او گفت: «پسرم، امروز به باغ انور برو و در آنجا کار کن.» ۲۹آن پسر جواب داد: «من

نم روم،» اما بعد پشیمان شد و رفت. ۳۰پس از آن نزد پسر دومین آمد و همان چیز را به او

گفت، او جواب داد: «م روم پدر،» اما هرگز نرفت. ۳۱کدام ی از این دو مطابق خواهش پدر

رفتار کرد؟» گفتند: «اولین.» پس عیس به آنها گفت: «به شما م گویم که جزیه گیران و

فاحشه ها پیش از شما به پادشاه خدا وارد خواهند شد. ۳۲ زیرا یحی آمد و راه عدالت را به

شما نشان داد اما شما سخنان او را باور نردید، در حال که جزیه گیران و فاحشه ها باور کردند.

شما حت بعد از دیدن آن هم توبه نردید و به او ایمان نیاوردید.

مثل تاکستان و باغبانان شریر
(همچنان در مرقُس ۱٢: ۱ ‐ ۱٢ و لوقا ٢۰: ۹ ‐ ۱۹)

۳۳ به مثَل دیری گوش دهید: مال بود که تاکستان ساخت و دور آن دیواری کشید و در آن

چرخُشت و ی برج مراقبت هم ساخت و سپس آن را به باغبانان به اجاره داد و خود به

مسافرت رفت. ۳۴هنام که موسم چیدن انور رسید، غالمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا

محصول خود را تحویل بیرد. ۳۵اما باغبانان، غالمان او را گرفته، ی را لت و کوب کردند و

دیری را کُشتند و سومین را سنسار کردند. ۳۶صاحب تاکستان بار دیر تعداد بیشتری از

غالمان خود را فرستاد. مر با آنها نیز به همان گونه رفتار کردند. ۳۷باالخره پسر خود را پیش

باغبانان فرستاد و گفت: «آنها پسرم را احترام خواهند کرد.» ۳۸اما وقت باغبانان پسر را دیدند،

بین خود گفتند: «این وارث است. بیایید او را بشیم تا صاحب تاکستان شویم.» ۳۹پس او را

گرفته از تاکستان بیرون انداختند و به قتل رسانیدند. ۴۰پس وقت صاحب تاکستان بیاید، با
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باغبانان چه خواهد کرد؟» ۴۱آنها جواب دادند: «او مردهای شریر را از بین خواهد برد و

تاکستان را به باغبانان دیری به اجاره خواهد داد تا هر وقت موسم میوه برسد حصۀ او را

بدهند.» ۴۲ عیس به آنها گفت: «آیا در نوشته های پیامبران هرگز نخوانده اید:

«آن سن را که معماران رد کردند،

به سن اصل تهداب در آمده است.

چون ارادۀ خداوند چنین بوده

و در نظر ما عجیب و حیرت انیز است.»

۴۳بنابر این به شما م گویم که پادشاه خدا از شما گرفته خواهد شد و به آن مردم داده خواهد

شد که میوه های شایسته به بار آورد. ۴۴[هر کس بر آن سن بیافتد پارچه پارچه خواهد شد و اگر

آن سن هم بر کس بیافتد او را نابود خواهد کرد.]»

۴۵وقت سران کاهنان و فریسیان این مثَل او را شنیدند، فهمیدند که عیس به آنها اشاره م کند.

۴۶اما وقت آنها م خواستند او را دستیر کنند از مردم ترسیدند، زیرا مردم عیس را پیامبر

م دانستند.

ل جشن عروسثم
(همچنان در لوقا ۱۴: ۱۵ ‐ ٢۴)

۲۲ ۱عیس باز هم برای مردم مثَل آورده گفت: ۲«پادشاه آسمان، مانند پادشاه است که
برای عروس پسرش جشن ترتیب داد. ۳پادشاه غالمان خود را نزد کسان که دعوت شده بودند

فرستاد تا برای جشن بیایند اما آنها نخواستند بیایند. ۴پادشاه بار دیر غالمان خود را نزد شان
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فرستاد تا به آنها بویند: «مهمان ترتیب داده شده، گاو و گوساله ها را کُشته اند و همه چیز آماده

است. پس بیایید و در جشن عروس اشتراک کنید.» ۵اما دعوت شده گان به دعوت او توجه

نردند و مشغول کار خود شدند. ۶دعوت شده گان دیر، غالمان را گرفتند، لت و کوب کرده و

آنها را کُشتند. ۷وقت پادشاه این را شنید، خشمین شد و عسران خود را فرستاد و آن قاتالن

رد و شهر شان را به آتش کشید. ۸پس پادشاه به غالمان خود گفت: «جشن عروسرا از بین ب

آماده است اما دعوت شده گان لیاقت آن را نداشتند. ۹به کوچه ها و پس کوچه ها بروید و هر

تعداد اشخاص را که یافتید به عروس دعوت کنید.» ۱۰به این ترتیب آنها به کوچه ها رفته،

نمودند و با خود آوردند و به این گونه عروس و چه بد جم را که پیدا کردند چه نی هر کس

پر از مهمانان شد. ۱۱هنام که پادشاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس

عروس نپوشیده بود. ۱۲پادشاه از او پرسید: «ای دوست! چطور بدون لباس عروس به اینجا

آمده ای؟» او خاموش ماند. ۱۳ پس پادشاه به غالمان خود گفت: «دست و پای او را بسته کنید

و او را بیرون در تاری بیاندازید، جای که گریه و دندان بر دندان ساییدن است.» ۱۴زیرا

دعوت شده گان بسیارند اما برگزیده گان کم هستند.»

جواب هوشیارانۀ عیس در مورد پرداخت مالیات
(همچنان در مرقُس ۱٢: ۱٣ ‐ ۱۷ و لوقا ٢۰: ٢۰ ‐ ٢۶)

۱۵آناه فریسیان مشوره نمودند که چطور عیس را با سخنان خودش به دام بیاندازند. ۱۶آنها

چند نفر از شاگردان خود را همراه با عده ی از طرفداران هیرودیس به نزد عیس فرستاده گفتند:

«استاد! ما م دانیم که تو مرد راستو هست چون از کس طرفداری نم کن و راه خدا را بدون

بیم و هراس از انسان، به راست تعلیم م ده، ۱۷پس به ما بو، نظر تو در این باره چیست؟

آیا دادن مالیات به امپراطور روم رواست یا نه؟» ۱۸عیس به فریباری آنها پ برد و به آنها

گفت: «ای ریاکاران، چرا م خواهید مرا امتحان کنید؟ ۱۹سه ی را که با آن مالیه خود را

م پردازید، به من نشان دهید.» آنها ی سۀ نقره به او دادند. ۲۰عیس پرسید: «نقش و نام
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ک روی آن است؟» ۲۱آنها جواب دادند: «از امپراطور.» عیس به آنها گفت: «پس آنچه را که

از امپراطور است به امپراطور بدهید و آنچه را که از خداست به خدا بدهید.» ۲۲وقت آنها این

جواب را شنیدند تعجب کردند، پس عیس را تنها گذاشته و رفتند.

عیس دربارۀ رستاخیز مرده گان صحبت م کند
(همچنان در مرقُس ۱٢: ۱۸ ‐ ٢۷ و لوقا ٢۰: ٢۷ ‐ ۴۰)

۲۳ همان روز عده ی از صدوقیان پیش عیس آمدند، آنها که منر زنده شدن پس از مرگ بودند،

از عیس سوال نمودند: ۲۴ «استاد! موس گفته است که هرگاه شخص بدون اوالد بمیرد،

برادرش باید با زن او ازدواج کند تا برای او فرزندان به دنیا آورد. ۲۵ی زمان در بین ما هفت

برادر بودند، اولین ازدواج کرد و پیش از آن که دارای فرزندی شود، فوت کرد و برادر دوم با زن

برادر اولین که بیوه بود، ازدواج کرد. ۲۶همین طور دومین و سومین تا هفتمین با آن زن ازدواج

کردند و بدون اوالد مردند. ۲۷در آخر آن زن هم فوت کرد. ۲۸پس در روز رستاخیز آن زن همسر

کدام ی از آنها خواهد بود، زیرا همۀ آنها با او ازدواج کرده بودند؟» ۲۹عیس به جواب آنها

گفت: «شما گمراه شده اید، نه از نوشته های پیامبران چیزی م فهمید و نه قدرت خدا را

م دانید. ۳۰در روز رستاخیز وقت مرده گان زنده م شوند، آنها نه زن م گیرند و نه شوهر م کنند

بله همه چون فرشته گان آسمان خواهند بود. ۳۱اما دربارۀ رستاخیز مرده گان، آیا نخوانده اید که

خود خدا به شما چه گفته است؟ او گفته است: ۳۲ «من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای

یعقوب هستم.» خدا، خدای مرده گان نیست بله خدای زنده گان است.» ۳۳مردم که این را

شنیدند، از تعلیمهای او حیران شدند.

بزرگترین حم شریعت
(همچنان در مرقُس ۱٢: ٢۸ ‐ ٣۴ و لوقا ۱۰: ٢۵ ‐ ٢۸)

۳۴وقت فریسیان شنیدند که عیس با جوابش دهان پیروان صدوقیان را بسته است، آنها دور هم
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جم شدند. ۳۵ی از آنها که عالم شریعت بود، از روی امتحان از عیس سوال کرد: ۳۶«استاد،

کدام ی از احام شریعت از همه بزرگتر است؟» ۳۷ عیس جواب داد: «خداوند، خدای خود

را با تمام دل، تمام جان و تمام فر خود دوست بدار. ۳۸این اولین و بزرگترین حم شریعت

است. ۳۹ دومین حم هم شبیه آن است، یعن همسایه ات را مانند خود دوست بدار. ۴۰ در این

دو حم تمام تورات و نوشته های پیامبران خالصه شده است.»

مسی پسر کیست؟
(همچنان در مرقُس ۱٢: ٣۵ ‐ ٣۷ و لوقا ٢۰: ۴۱ ‐ ۴۴)

۴۱عیس از فریسیان که دور هم ایستاده بودند، پرسید: ۴۲«نظر شما دربارۀ مسی چیست؟ او از

نسل کیست؟» آنها جواب دادند: «مسی از نسل داوود است.» ۴۳عیس از آنها پرسید: «پس

چطور داوود با الهام از جانب روح مقدس، او را سرور خود م خواند؟ زیرا داوود م گوید:

۴۴ «خداوند به سرورم فرمود:

در دست راست من بنشین،

تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.»

۴۵چون داوود او را «سرورم» خطاب م کند، پس مسی چطور م تواند پسر داوود باشد؟»

۴۶هی کس توانای جواب دادن به او را نداشت، از آن روز به بعد، دیر کس جرأت نرد که از

عیس سوال کند.

عیس در مورد علمای شریعت و فریسیان هوشدار م دهد
(همچنان در مرقُس ۱٢: ٣۸ ‐ ۴۰ و لوقا ۱۱: ۴٣، ۴۶ و لوقا ٢۰: ۴۵ ‐ ۴۶)
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۲۳ ۱آناه عیس به مردم و شاگردان خود گفت: ۲«چون علمای شریعت و فریسیان بر مسند
شریعت موس نشسته اند، ۳پس هر آنچه به شما م گویند آن را بشنویید و به آن عمل کنید اما از

اعمال آنها پیروی ننید، زیرا خود آنها به آنچه م گویند عمل نم کنند. ۴فریسیان و

علمای شریعت بارهای سنین م بندند و بر دوش مردم م گذارند، در حال که خود شان حاضر

نیستند برای بلند کردن آن بار حت انشت خود را تان دهند. ۵ هر چه م کنند برای تظاهر و

خودنمای پیش مردم است. تعویذ های خود را کالنتر و منوله های چپن خود را درازتر

م سازند. ۶آنها دوست دارند که در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه ها صف اول را داشته

باشند. ۷م خواهند مردم در بازارها و جاهای مهم دیر به آنها سالم بدهند و آنها را «استاد!

استاد!» گویند. ۸اما شما نباید «استاد» خوانده شوید، زیرا شما ی استاد دارید که مسی است

و همۀ شما برادر هستید. ۹هی کس را بر روی زمین «پدر» صدا نزنید، زیرا شما ی پدر

دارید، یعن همان پدر آسمان. ۱۰و نباید «پیشوا» خوانده شوید، زیرا شما ی پیشوا دارید که

ار شما باشد. ۱۲ زیرا هر کسدر میان شما از همه بزرگتر است که خدمت است. ۱۱ کس مسی

خود را بزرگ سازد، خوار خواهد شد، و هر کس خود را فروتن سازد، سربلند خواهد گردید.

مسی در مورد ریاکاران هوشدار م دهد
(همچنان در مرقُس ۱٢: ۴۰ و لوقا ۱۱: ٣۹ ‐ ۴٢، ۴۴، ۵٢ و لوقا ٢۰: ۴۷)

۱۳وای بر شما ای علمای شریعت و فریسیانِ ریاکار! شما راه پادشاه آسمان را بر روی مردم

بسته م کنید، نه خود داخل م شوید و نه دیران را م گذارید داخل شوند.

[ ۱۴وای بر شما ای علمای شریعت و فریسیانِ ریاکار! شما مال بیوه زنها را م خورید اما برای

خودنمای دعای خود را درازتر م کنید. بدانید که شما شدیدترین جزا را خواهید دید.]

گذرید تا کس ه ها م۱۵وای بر شما ای علمای شریعت و فریسیان ریاکار! شما از بحرها و خش

را پیدا کنید که فرقه و مذهب تان را بپذیرد. وقت به این کار موفق شدید، او را دو برابر از
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خود تان سزاوار دوزخ م سازید.

به خانۀ خدا سوگند یاد کند فرق گویید: اگر کس ۱۶وای بر شما ای راهنمایان کور! شما م

نم کند اما اگر به طالهای خانۀ خدا سوگند یاد کند، مجبور است به سوگند خود وفا کند. ۱۷ای

جاهالن کور! کدام مهمتر است، طال یا خانۀ خدا که طال را پاک و تقدیس م کند؟ ۱۸شما

م گویید: هرگاه کس به قرباناه سوگند بخورد چیزی نم شود اما اگر به هدیه ی که در

قرباناه قرار دارد، سوگند یاد کند مجبور است به آن عمل کند. ۱۹ای مردم کور! کدام مهمتر

است، هدیه یا قرباناه که هدیه را پاک و تقدیس م کند؟ ۲۰کس که به قرباناه سوگند یاد

م کند، به آن و به هر چیزی که بر روی آن است سوگند م خورد. ۲۱کس که به خانۀ خدا سوگند

یاد م کند، به آن و به خدای که در آن ساکن است سوگند یاد کرده است. ۲۲ هرگاه کس به

آسمان سوگند یاد کند، به تخت خدا و آن کس که بر آن م نشیند سوگند یاد کرده است.

۲۳ وای بر شما ای علمای شریعت و ای فریسیانِ ریاکار، شما از نعناع، شبت و زیره ده ی

م دهید اما مهمترین احام شریعت را که عبارت از عدالت و رحمت و صداقت است، نادیده

م گیرید. این احام را باید بجا م آوردید و آنها را نیز فراموش نم کردید. ۲۴ای راهنمای

اشخاص کور! شما پشه را از آب تان صاف م کنید اما شتر را م بلعید.

۲۵وای بر شما ای علمای شریعت و ای فریسیانِ ریاکار! بیرون پیاله و بشقاب را پاک م کنید،

در حال که درون آنها کثیف و پر از ظلم و خودخواه است. ۲۶ای فریس کور! اول آنچه را که

در درون پیاله است پاک کن، آناه بیرون آن هم پاک خواهد شد.

۲۷ وای بر شما ای علمای شریعت و فریسیان ریاکار! شما مانند مقبره های سفید شده ی هستید

که ظاهر زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوانهای مرده گان و انواع کثافات است! ۲۸شما هم

در ظاهر مردمان درستار معلوم م شوید، ول در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید.
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عیس عاقبت علمای شریعت و فریسیان را پیشوی م کند
(همچنان در لوقا ۱۱: ۴۷ ‐ ۵۱)

۲۹وای بر شما ای علمای شریعت و فریسیان ریاکار! شما مقبره های پیامبران را م سازید و

آراماه های را که به یادبود برگزیده گان ساخته شده است، تزئین م کنید ۳۰و م گویید: «اگر ما

در روزگار پدران خود زندگ م کردیم، هرگز با آنها در قتل پیامبران شری نم شدیم.» ۳۱پس

بر خود شهادت م دهید که فرزندان همان کسان هستید که پیامبران را به قتل رسانیده اند.

۳۲پس بروید و آنچه را که پدران تان شروع کردند، به پایان برسانید! ۳۳ ای مارها، ای

افع زاده گان، شما چونه از مجازات دوزخ م گریزید؟ ۳۴به این جهت من پیامبران، حیمان

و عالمان را برای شما م فرستم اما شما بعض را م کُشید و بر صلیب م کشید و بعض را هم

در کنیسه های تان شالق م زنید و شهر به شهر م رانید. ۳۵ پس خون همۀ نیمردان خدا که بر

زمین ریخته شده است بر گردن شما خواهد بود، از هابیل معصوم گرفته تا زَکریا پسر برخیا که

او را در بین خانۀ خدا و قرباناه کُشتید. ۳۶در حقیقت به شما م گویم، گناه تمام این کارها به

گردن این نسل خواهد بود.

محبت عیس برای اورشلیم
(همچنان در لوقا ۱٣: ٣۴ ‐ ٣۵)

۳۷اورشلیم، ای اورشلیم! ای شهری که پیامبران را کُشت و آنهای را که پیش تو فرستاده

م شوند، سنسار کردی! چند بار خواستم مانند مرغ که چوچه های خود را زیر پر و بال خود

م گیرد، فرزندان تو را به دور خود جم کنم اما نخواست. ۳۸ این خانۀ شما به خود تان ویران

واگذاشته م شود. ۳۹ پس برای تان م گویم که دیر هرگز مرا نخواهید دید تا زمان که بویید

متبارک است آن کس که به نام خداوند م آید.»
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عیس ویران خانه خدا را پیشوی م کند
(همچنان در مرقُس ۱٣: ۱ ‐ ٢ و لوقا ٢۱: ۵ ‐ ۶)

۲۴ ۱عیس هنام که از خانۀ خدا بیرون م آمد و م خواست آنجا را ترک کند، شاگردانش
آمدند تا بناهای خانۀ خدا را به او نشان دهند. ۲عیس به آنها گفت: «این بناها را م بینید؟ به

یقین به شما م گویم که هی ی از سنهای آن روی سن دیری نخواهد ماند، همه ویران

خواهند شد.»

عیس وقای آخر زمان را پیشوی م کند
(همچنان در مرقُس ۱٣: ٣ ‐ ۱٣ و لوقا ٢۱: ۷ ‐ ۱۹)

۳همین که عیس در جای بر کوه زیتون نشست، شاگردان نزدش آمده به طور خصوص به او

گفتند: «به ما بو، چه زمان این چیزها واق خواهد شد؟ نشانۀ آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه

خواهد بود؟» ۴عیس در جواب آنها گفت: «احتیاط کنید که کس شما را گمراه نسازد. ۵زیرا

بسیاری به نام من آمده خواهند گفت: «من مسی هستم.» و بسیاری را گمراه خواهند کرد.

۶دربارۀ جنها خواهید شنید و خبر جنها به گوش تان خواهد رسید. پس ترسان نشوید، زیرا

چنین وقای باید رخ دهد اما پایان کار هنوز نرسیده است. ۷قوم با قوم دیر و حومت با

حومت دیر جن خواهد کرد و قحط و زلزله در همه جا پدید خواهند آمد. ۸اینها همه

مانند آغاز دردِ زایمان است.

۹ در آن وقت شما را برای شنجه و کُشتن تسلیم خواهند نمود و تمام ملتها به خاطر ایمان که

به من دارید، از شما نفرت خواهند داشت. ۱۰پس بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد،

یدیر را تسلیم دشمن خواهند کرد و از همدیر نفرت خواهند داشت. ۱۱پیامبران دروغین

زیادی خواهند آمد و بسیاری مردم را فریب خواهند داد. ۱۲پس شرارت به قدری زیاد خواهد

شد که محبت آدمیان نسبت به همدیر کم خواهد گردید. ۱۳ اما هر کس تا آخر پایدار بماند
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نجات خواهد یافت. ۱۴و این خبر خوش دربارۀ پادشاه خدا در سراسر عالم پخش خواهد شد

تا برای همۀ ملتها شهادت باشد. آناه پایان کار فرا خواهد رسید.

پیشوی در مورد وقای وحشتناک
(همچنان در مرقُس ۱٣: ۱۴ ‐ ٢٣ و لوقا ٢۱: ٢۰ ‐ ٢۴)

۱۵ هرگاه آن «پلید ویرانر» را که دانیال پیامبر از آن سخن گفته است در مان مقدس ایستاده

ببینید (کسان که م خوانند خوب توجه کنند). ۱۶پس کسان که در یهودیه اند به کوه ها

بریزند. ۱۷ اگر کس روی بام خانۀ خود باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید، ۱۸و

اگر کس در مزرعه باشد، نباید برای بردن چپن خود به خانه برگردد. ۱۹وای به حال زنهای که در

آن روزها حامله یا شیرده هستند! ۲۰دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سبت

نباشد، ۲۱ زیرا در آن وقت مردم به چنان رن و عذاب سخت گرفتار خواهند شد که از ابتدای

عالم تا اکنون هرگز نبوده و بعد از آن هم دیر نخواهد بود. ۲۲اگر خدا آن روزها را کوتاه

نم کرد، هی جانداری زنده نم ماند. اما خدا به خاطر برگزیده گان خود آن روزها را کوتاه

خواهد ساخت.

۲۳در آن زمان اگر کس به شما بوید: «ناه کن، مسی اینجا یا آنجاست»، آن را باور ننید.

۲۴زیرا کسان که به دروغ ادعا م کنند که مسی یا پیامبر هستند به پا خواهند خاست، نشانه ها و

معجزه های بزرگ از خود نشان خواهند داد، حت اگر امان داشته باشد برگزیده گان خدا را هم

گمراه خواهند کرد. ۲۵توجه کنید! من پیش از پیش شما را آگاه کرده ام. ۲۶ بنابر این اگر به شما

بویند که مسی در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بویند که در داخل خانه است، باور

ننید. ۲۷همان طوری که رعد و برق در شرق ظاهر شده و تا غرب آسمان را روشن م سازد،

آمدن پسر انسان نیز همان گونه خواهد بود. ۲۸ هر جا الش باشد، الشخورها هم در آنجا جم

م شوند!
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مسی با جالل و شوه بر ابرهای آسمان م آید
(همچنان در مرقُس ۱٣: ٢۴ ‐ ٢۷ و لوقا ٢۱: ٢۵ ‐ ٢۸)

۲۹ پس از مصیبت آن روزها، آفتاب تاری خواهد شد و ماه دیر نور نخواهد داد، ستاره گان

از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد. ۳۰ پس از آن، عالمت

پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همۀ مردم در روی زمین ماتم خواهند گرفت و پس از آن

من، پسر انسان، را خواهند دید که با قدرت و جالل بسیار عظیم بر ابرهای آسمان م آیم.

۳۱شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و من فرشته گان خود را م فرستم تا برگزیده گان خدا را از

چهار گوشۀ جهان و از ی کرانه تا کرانۀ دیر آسمان جم کنند.

درس از درخت انجیر
(همچنان در مرقُس ۱٣: ٢۸ ‐ ٣۱ و لوقا ٢۱: ٢۹ ‐ ٣٣)

۳۲از درخت انجیر درس بیاموزید. هر وقت شاخه های آن جوانه م زنند و برگ م آورند، شما

م دانید که تابستان نزدی است. ۳۳به همین گونه وقت تمام این چیزها را م بینید، م دانید که

پایان کار نزدی و در حال انجام شدن است. ۳۴من به یقین برای شما م گویم که تا همۀ این

چیزها رخ ندهد این نسل از بین نخواهد رفت. ۳۵آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما سخنان

من هرگز از بین نخواهند رفت.

زمان ظهور مسی نا معلوم است
(همچنان در مرقُس ۱٣: ٣٢ ‐ ٣۷ و لوقا ۱۷: ٢۶ ‐ ٣۰ و لوقا ۱۷: ٣۴ ‐ ٣۶)

۳۶اما از آن روز و ساعت هی کس خبر ندارد، نه فرشته گان آسمان و نه پسر؛ فقط پدر از آن آگاه

است. ۳۷ زمان ظهور من، پسر انسان، درست مانند روزگار نوح خواهد بود. ۳۸در روزهای پیش

از طوفان یعن تا روزی که نوح به داخل کشت رفت، مردم م خوردند و م نوشیدند و ازدواج
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م کردند، ۳۹ و چیزی نم فهمیدند تا آن که سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز

همین طور خواهد بود. ۴۰از دو نفری که در مزرعه اند، ی را م برند و دیری را م گذارند

۴۱و از دو زن که دستاس م کنند، ی را م برند و دیری را م گذارند. ۴۲پس بیدار باشید،

زیرا نم دانید در کدام روز سرور شما م آید. ۴۳ به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه

م دانست که دزد در چه ساعت از شب م آید، بیدار م ماند و نم گذاشت دزد داخل خانه اش

شود. ۴۴پس شما نیز آماده باشید، زیرا من، پسر انسان، در ساعت که انتظار ندارید، خواهم آمد.

خوشا به حال خدمتار امین
(همچنان در لوقا ۱٢: ۴۱ ‐ ۴۸)

۴۵آن غالم امین و دانا کیست که اربابش او را به سرپرست خانۀ خود مؤظف کرده باشد تا در

وقت مناسب غذای خدمتاران را بدهد. ۴۶خوشا به حال آن غالم که وقت اربابش بر م گردد،

او را در حال انجام وظیفه ببیند. ۴۷بدانید که اربابش ادارۀ تمام دارای خود را به عهدۀ او

خواهد گذاشت. ۴۸اما اگر آن غالم شریر باشد و در دل خود بوید که آمدن ارباب من دور

است، ۴۹و به اذیت و آزار غالمان دیر بپردازد و با میساران به خوردن و نوشیدن مشغول

شود، ۵۰ارباب آن غالم در روزی که او انتظار ندارد و در ساعت که او نم داند، خواهد آمد

۵۱او غالم را سخت مجازات کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، جای که در آن

گریه و دندان بر دندان ساییدن است.

مثل ده دختر جوان

۲۵ ۱ در آن روز، پادشاه آسمان مانند ده دختر جوان باکره خواهد بود که چراغهای خود
را برداشته به استقبال داماد رفتند. ۲پن نفر از آنها دانا و پن تن دیر نادان بودند. ۳دختران

نادان چراغهای خود را برداشتند ول با خود روغن نبردند، ۴اما دختران دانا چراغهای خود را با
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ظرفهای پر از روغن بردند. ۵چون آمدن داماد دیر شد، همۀ شان را خواب برد.

او بیرون بیایید!» ۷وقت آید به پذیرای گفت: «داماد م ۶در نیمه شب فریادی شنیده شد که م

دختران این را شنیدند، همه برخاسته چراغهای خود را آماده کردند. ۸دختران نادان به دختران

دانا گفتند: «چراغهای ما در حال خاموش شدن است، مقداری از روغن خود را به ما بدهید.»

۹اما دختران دانا جواب دادند: «نخیر، این برای ما و شما کفایت نم کند، بهتر است شما پیش

فروشنده گان بروید و مقداری روغن برای تان بخرید.» ۱۰وقت آنها رفتند تا روغن بخرند، داماد

رسید. کسان که آماده بودند با او به مجلس عروس وارد شدند و دروازه بسته شد. ۱۱ بعد از آن

پن دختر دیر هم برگشتند و صدا کردند: «ای آقا! ای آقا! بذار داخل بیاییم.» ۱۲اما داماد

جواب داد: «به یقین بدانید که هی شما را نم شناسم.» ۱۳پس بیدار باشید، زیرا شما از روز و

ساعت آمدن پسر انسان خبر ندارید.

مثل سه های طال
(همچنان در لوقا ۱۹: ۱۱ ‐ ٢۷)

۱۴ پادشاه آسمان مانند مردی است که م خواست از خانۀ خود به جای دور سفر کند. پس

غالمان خود را خواسته، اموال خویش را به آنها سپرد. ۱۵به هر ی به نسبت توانای اش چیزی

داد. به ی پن سه طال، به دیری دو سه و به دیری ی سه سپرد. پس از آن به سفر

رفت. ۱۶مردی که پن سه طال داشت زود رفت و با آنها تجارت کرد و پن سه طالی دیر

فایده کرد. ۱۷همچنان آن مردی که دو سه طال داشت دو سه دیر فایده کرد. ۱۸اما آن مردی

که ی سه طال به او داده شده بود، رفت و زمین را کَند و پول صاحب خود را پنهان کرد.

۱۹پس از مدت زیادی صاحب برگشت و با آنها تصفیۀ حساب کرد. ۲۰کس که پن سه طال به

ر را هم با خود آورد و گفت: «صاحب، خودت این پنه دیس او داده شده بود، آمد و پن

سه را به من سپرده بودی، ببین من پن سه دیر مفاد به دست آوردم.» ۲۱صاحب گفت:

«آفرین، ای غالم خوب و وفادار! تو در ی چیز کوچ امانت داری و درست خود را نشان

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


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

صاحب خود شری دادی، من حاال کارهای بزرگتری را به تو خواهم سپرد. بیا و در خوش

باش.» ۲۲آناه مردی که دو سه طال داشت، آمد و گفت: «شما دو سه به من سپردید، این دو

سه دیر هم من مفاد به دست آوردم.» ۲۳صاحب گفت: «آفرین، ای غالم خوب و وفادار! تو

در ی چیز کوچ امانت داری و درست خود را نشان دادی، حاال کارهای بزرگتری را به تو

خواهم سپرد. بیا و در خوش صاحب خود شری باش.» ۲۴سپس مردی که ی سه به او

داده شده بود، آمد و گفت: «ای صاحب، من م دانستم که مرد سختیری هست، آنچه را که

نداده ای پس م گیری و آنچه را که ناشته ای درو م کن. ۲۵پس ترسیدم و رفتم و طالی شما

را در زمین گور کردم. بفرما، این هم طالی شما!» ۲۶صاحب گفت: «ای غالم بدکار و تنبل! تو

که م دانست من از جای که ناشته ام درو م کنم و از جای که دانه نپاشیده ام، جم م کنم،

۲۷پس تو باید پول مرا به صرافان م دادی تا وقت از سفر برگشته آن را با مفاد آن پس

م گرفتم. ۲۸پول را از او بیرید و به آن کس که ده سه طال دارد بدهید، ۲۹ زیرا هر کس که

دارد، بیشتر به او داده م شود تا به فراوان داشته باشد و آن کس که ندارد، حت آنچه را که دارد

از دست خواهد داد. ۳۰ این غالم به درد نخور را بیرون کنید و در تاری اندازید، جای که

گریه و دندان بر دندان ساییدن خواهد بود.»

عیس در روز قیامت داوری م کند

وه و جالل همراه با همۀ فرشته گان خود بیاید و بر تخت پادشاهکه پسر انسان با ش ۳۱ وقت

اه او مانند چوپانخواهند شد. آن خود بنشیند، ۳۲پیش روی او همۀ ملتهای روی زمین جم

که گوسفندها را از بزها جدا م کند، آنها را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. ۳۳گوسفندها را در

دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. ۳۴آناه پادشاه به آنهای که در

سمت راست او هستند خواهد گفت: «ای کسان که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و

میراث پادشاه را که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است، صاحب شوید. ۳۵چون

وقت گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقت تشنه بودم به من آب دادید، هنام که مسافر و
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بیانه بودم مرا به خانۀ خود بردید، ۳۶وقت برهنه بودم مرا لباس دادید، وقت بیمار بودم به

عیادت من آمدید و وقت که در زندان بودم از من دیدن کردید.» ۳۷آناه عادالن جواب خواهند

داد: «ای سرور، چه وقت تو را گرسنه دیدیم تا به تو خوراک داده باشیم، چه وقت تو را تشنه

دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ ۳۸چه وقت تو را مسافر دیدیم که به خانه ببریم، یا چه وقت تو

را برهنه دیدیم که تو را بپوشانیم؟ ۳۹چه وقت تو را مریض یا در زندان دیدیم که به عیادت و

دیدنت بیاییم؟» ۴۰پادشاه در جواب خواهد گفت: «بدانید آنچه را که به ی از کوچترین

پیروان من کردید، به من کردید.»

۴۱آناه به آنهای که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: «ای لعنت شده گان، از من دور شوید

و به آتش ابدی که برای شیطان و پیروان او آماده شده است بیافتید، ۴۲زیرا وقت گرسنه بودم به

من خوراک ندادید، وقت تشنه بودم به من آب ندادید، ۴۳وقت مسافر بودم به من جای ندادید،

وقت برهنه بودم مرا نپوشانیدید و وقت بیمار و در زندان بودم به عیادت من نیامدید.» ۴۴آنها

نیز جواب خواهند داد: «سرورم، چه وقت تو را گرسنه یا تشنه یا مسافر یا برهنه یا مریض یا

محبوس دیدیم که کاری برایت نردیم؟» ۴۵او جواب خواهد داد: «بدانید آنچه به ی از

کوچترین پیروان من نردید، در واق به من نردید.» ۴۶ و آنها به جزای ابدی خواهند رسید،

ول عادالن زندگ ابدی را نصیب خواهند شد.»

دسیسۀ قتل عیس توسط علمای دین
(همچنان در مرقُس ۱۴: ۱ ‐ ٢ و لوقا ٢٢: ۱ ‐ ٢ و یوحنا ۱۱: ۴۵ ‐ ۵٣)

۲۶ ۱وقت عیس سخنان خود را در مورد همۀ این چیزها به پایان رسانید در مورد خود به
شاگردانش گفت: ۲ «شما م دانید که بعد از دو روز عید فص است و پسر انسان را تسلیم

خواهند کرد و بر صلیب خواهند کشید.» ۳در همین وقت سران کاهنان و بزرگان قوم در حویل

کاهن اعظم «قیافا» گرد هم آمدند ۴و مشورت کردند که چونه با دسیسه عیس را دستیر کنند
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و به قتل رسانند. ۵آنها گفتند: «این کار در ایام عید نباید انجام شود تا مبادا آشوب و شورش در

میان مردم ایجاد گردد.»

ریختن عطر بر عیسای مسی
(همچنان در مرقُس ۱۴: ٣ ‐ ۹ و یوحنا ۱٢: ۱ ‐ ۸)

۶وقت عیس در بیت عنیا در خانۀ شمعون جذام بود، ۷ زن با ظرف مرمرین پر از عطر گرانبها

پیش او آمد و در حال که عیس سر دسترخوان نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت.

۸اما شاگردان عیس چون این کار را دیدند، بسیار قهر شده گفتند: «این مصرف بیجا برای

چیست؟ ۹م شد آن را به قیمت خوب فروخت و پولش را به فقرا داد!» ۱۰عیس این را فهمید

و به آنها گفت: «چرا مزاحم این زن م شوید؟ او کار بسیار خوب برای من کرده است. ۱۱ فقرا

همیشه در بین شما خواهند بود اما من همیشه با شما نیستم. ۱۲او با ریختن این عطر بر بدن

من، مرا برای دفن آماده ساخته است. ۱۳من به یقین برای شما م گویم که در هر جای دنیا که

این خبر خوش موعظه شود، از این زن و کاری که انجام داده است، یاد خواهد شد.»

یهودای اسخریوت به عیس خیانت م کند
(همچنان در مرقُس ۱۴: ۱۰ ‐ ۱۱ و لوقا ٢٢: ٣ ‐ ۶)

۱۴پس از آن، ی از آن دوازده شاگرد به نام یهودای اسخریوت پیش سران کاهنان رفت ۱۵ و

گفت: «اگر عیس را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟» سران کاهنان س سۀ نقره را

شمرده به او دادند. ۱۶از آن وقت یهودا به دنبال فُرصت مناسب بود تا عیس را تسلیم نماید.

عیس عید فص را با شاگردان تجلیل م کند
(همچنان در مرقُس ۱۴: ۱٢ ‐ ٢۱ و لوقا ٢٢: ۷ ‐ ۱۴، ٢۱ ‐ ٢٣ و یوحنا ۱٣: ٢۱ ‐ ٣۰)

خواه آمده از او پرسیدند: «در کجا م ۱۷در اولین روز عید نان فطیر، شاگردان نزد عیس
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برایت نان عید فص را آماده کنیم؟» ۱۸عیس جواب داد: «در شهر نزد فالن شخص بروید و به

او بویید که استاد م گوید وقت من نزدی است و عید فص را با شاگردانم در خانۀ تو برگزار

خواهیم کرد.» ۱۹شاگردان آن طور که عیس گفته بود، عمل کردند و نان فص را آماده نمودند.

۲۰چون وقت نان شب شد، عیس با دوازده شاگرد خود برای نان خوردن نشست. ۲۱در هنام

نان خوردن او به آنها گفت: «من به یقین برای شما م گویم که ی از شما مرا تسلیم خواهد

کرد.» ۲۲شاگردان بسیار غمین شدند و هر ی از آنها م پرسید: «استاد، آیا آن شخص من

هستم؟» ۲۳ عیس جواب داد: «کس که دست خود را با من در ی کاسه فرو م برد، به من

خیانت خواهد کرد. ۲۴همان گونه که در نوشته های پیامبران آمده است، من، پسر انسان، خواهم

مرد اما وای بر آن کس که به من خیانت کند. برای آن شخص بهتر م بود که هرگز به دنیا

نم آمد.» ۲۵آناه یهودا که او را تسلیم م کرد جواب داده گفت: «استاد، آیا آن شخص من

«.گوی جواب داد: «تو خودت م هستم؟» عیس

تجلیل مراسم شام خداوند
(همچنان در مرقُس ۱۴: ٢٢ ‐ ٢۶ و لوقا ٢٢: ۱۴ ‐ ٢۰ و اول قرنتیان ۱۱: ٢٣ ‐ ٢۵)

۲۶هنام که آنها نان م خوردند، عیس نان را برداشت و آن را برکت داده پاره کرد و به

شاگردان داد و گفت: «بیرید و بخورید، این است بدن من.» ۲۷آناه پیاله را برداشت و پس

از شرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: «همۀ شما از این بنوشید ۲۸ زیرا این است خون

من برای عهد و پیمان که برای بخشیدن گناهان بسیاری ریخته م شود. ۲۹من به شما م گویم

که دیر از این شربت انور نخواهم نوشید تا روزی که با شما در پادشاه پدرم آن را دوباره

بنوشم.» ۳۰پس از آن چند آیت از سرود مخصوص عید فص را خواندند و به طرف کوه زیتون

رفتند.
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عیس انار کردن پطرس را پیشوی م کند
(همچنان در مرقُس ۱۴: ٢۷ ‐ ٣۱ و لوقا ٢٢: ٣۱ ‐ ٣۴ و یوحنا ۱٣: ٣۶ ‐ ٣۸)

۳۱ آناه عیس به آنها گفت: «امشب همۀ شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا در نوشته های

پیامبران آمده است: چوپان را م زنم و گوسفندهای گله پراگنده خواهند شد. ۳۲ اما پس از آن

س جواب داد: «حتکه دوباره زنده شوم، پیش از شما به منطقۀ جلیل خواهم رفت.» ۳۳پِطر

اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد.» ۳۴عیس به او گفت: «به یقین

ار خواهبزند، تو سه بار مرا ان گویم که همین امشب پیش از آن که خروس بان به تو م

کرد.» ۳۵پِطرس به او گفت: «حت اگر الزم باشد که با تو بمیرم، تو را انار نخواهم کرد.»

شاگردان دیر نیز همین را گفتند.

در باغ جِتسیمان دعای عیس
(همچنان در مرقُس ۱۴: ٣٢ ‐ ۴٢ و لوقا ٢٢: ٣۹ ‐ ۴۶)

۳۶پس عیس با شاگردان خود به جای که جِتسیمان یاد م شد رسید، عیس به آنها گفت: «در

اینجا بنشینید تا من آنجا رفته دعا کنم.» ۳۷عیس پِطرس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و

ین است، حتتمام وجود او را فرا گرفت ۳۸و به آنها گفت: «روح من بسیار غم اندوه بزرگ

نزدی به مرگ م باشد، شما در اینجا باشید و با من بیدار بمانید.» ۳۹عیس کم پیشتر رفت،

رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: «ای پدر اگر ممن است اجازه بده که این پیاله از من دور

شود، اما نه به خواست من بله به ارادۀ تو.» ۴۰بعد نزد شاگردان آمد و دید که آنها خوابیده اند،

پس به پِطرس گفت: «آیا نم توانستید ی ساعت با من بیدار بمانید؟ ۴۱بیدار باشید و دعا

کنید تا دچار وسوسه نشوید، زیرا روح تان م خواهد اما جسم ناتوان است.» ۴۲عیس برای بار

دوم رفت و باز دعا نموده گفت: «ای پدر، اگر ممن نیست این جام بدون نوشیدن از من

بذرد، پس آنچه ارادۀ توست انجام شود.» ۴۳عیس آمد و باز هم شاگردان را در خواب یافت،

زیرا نم توانستند که چشمهای خود را باز نهدارند. ۴۴پس، از پیش آنها رفت و برای بار سوم
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به همان کلمات دعا کرد. ۴۵آناه نزد شاگردان برگشت و به آنها گفت: «آیا هنوز در خواب

هستید و استراحت م کنید؟ ساعت آن رسیده است که من، پسر انسان، به دست گناهاران تسلیم

شوم. ۴۶برخیزید برویم، آن کس که به من خیانت م کند حاال م رسد.»

عیس را دستیر م کنند
(همچنان در مرقُس ۱۴: ۴٣ ‐ ۵۰ و لوقا ٢٢: ۴۷ ‐ ۵٣ و یوحنا ۱۸: ۱ ‐ ۱٢)

۴۷عیس هنوز سخن م گفت که یهودا، ی از آن دوازده شاگرد، همراه با گروه زیادی از

کسان که شمشیر و چوب به دست داشتند و از جانب سران کاهنان و بزرگان قوم فرستاده شده

بودند، به آنجا رسیدند. ۴۸یهودای خاین به آن جمعیت نشان داده بود که: «هر کس را که

بوسیدم همان شخص عیس است، او را بیرید.» ۴۹پس یهودا مستقیم به طرف عیس رفت و

گفت: «سالم، استاد،» و او را بوسید. ۵۰عیس به او گفت: «ای دوست، کارت را به زودی

یر کردند. ۵۱در این لحظه یم گرفته دسترا مح انجام بده.» پس آنها پیش رفتند و عیس

از کسان که با عیس بود، دست انداخته شمشیر خود را کشید و به غالم کاهن اعظم حمله کرد و

گوش او را برید. ۵۲ول عیس به او گفت: «شمشیر خود را غالف کن! هر کس شمشیر بُشد به

شمشیر کُشته شود. ۵۳فر م کن که من نم توانم به پدر خود دعا کنم که بیش از دوازده لشر

فرشته را به کم من بفرستد؟ ۵۴اما در آن صورت نوشته های پیامبران چونه کامل گردد که

م گویند: این کار باید حتم صورت گیرد؟»

۵۵ در همین هنام عیس به جمعیت خطاب کرده گفت: «مر م خواهید ی یاغ را گرفتار

کنید که مسل با شمشیر و چوب برای دستیری من آمده اید؟ من هر روز در خانۀ خدا با شما

م نشستم و تعلیم م دادم و شما مرا گرفتار نردید، ۵۶اما تمام این چیزها واق شد تا آنچه

پیامبران نوشته اند به انجام رسد.» در این وقت همۀ شاگردان او را ترک کرده، گریختند.
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عیس در مقابل شورای یهود
(همچنان در مرقُس ۱۴: ۵٣ ‐ ۶۵ و لوقا ٢٢: ۵۴ ‐ ۵۵، ۶٣ ‐ ۷۱ و یوحنا ۱۸: ۱٢ ‐ ۱۴، ۱۹ ‐ ٢۴)

۵۷گروه که عیس را گرفتار کرده بودند، او را به خانۀ قیافا، کاهن اعظم که علمای شریعت و

آمد تا به حویل س از دور به دنبال عیسردند. ۵۸پِطربزرگان یهود در آنجا جلسه داشتند، ب

کاهن اعظم رسید و داخل شده در میان خدمتاران نشست تا پایان کار را ببیند. ۵۹سران کاهنان

و شورای یهود کوشش م کردند شهادت دروغ بر ضد عیس پیدا کنند تا بر اساس آن، او را به

قتل برسانند. ۶۰اما با آن که شاهدان زیادی پیش آمدند و شهادتهای دروغ دادند، شورا نتوانست

دلیل پیدا کند. در آخر دو شاهد دروغین پیش آمده، ۶۱ گفتند: «این مرد گفته است که من

م توانم خانۀ خدا را ویران کنم و در ظرف سه روز دوباره آن را بسازم.» ۶۲کاهن اعظم برخاسته

؟» ۶۳اما عیسده زنند، جواب نم که این شاهدان به تو م پرسید: «آیا به تهمتهای از عیس

و، تو مسیدهم به ما ب خاموش ماند. پس کاهن اعظم گفت: «تو را به خدای زنده سوگند م

پسر خدا هست.» ۶۴ عیس گفت: «همان است که تو م گوی. اما به شما م گویم که بعد از این

پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست خدای قادر مطلق نشسته و سوار بر ابرهای آسمان

م آید.» ۶۵ کاهن اعظم گریبان خود را پاره کرده گفت: «او کفر گفت! آیا شهادت باالتر از این

م خواهید؟ شما حاال کفر او را با گوش خود شنیدید. ۶۶شما چه فر م کنید؟» آنها جواب

دادند: «جزای او مرگ است.» ۶۷ پس به صورتش تُف انداخته او را زدند و دیران بر رویش

سیل زده، ۶۸م گفتند: «حاال ای مسی! بو که ک تو را زده است.»

پطرس عیس را انار م کند
(همچنان در مرقُس ۱۴: ۶۶ ‐ ۷٢ و لوقا ٢٢: ۵۶ ‐ ۶٢ و یوحنا ۱۸: ۱۵ ‐ ۱۸، ٢۵ ‐ ٢۷)

۶۹در این وقت پِطرس در بیرون حویل نشسته بود که ی از خدمه های کاهن اعظم پیش او

آمده گفت: «تو هم با عیسای جلیل بودی.» ۷۰پِطرس در حضور همۀ آنها انار کرد و گفت:

رفت، ی س از آنجا به طرف دروازه حویلکه پِطر ام۷۱هن «.گوی دانم تو چه م من نم»
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زن خدمتار دیری او را دید و به کسان که در آنجا بودند گفت: «این شخص هم با عیسای

ناصری بود.» ۷۲باز هم پِطرس منر شده گفت: «من سوگند م خورم که آن مرد را نم شناسم.»

۷۳کم بعد کسان که آنجا ایستاده بودند، پیش پِطرس آمده به او گفتند: «یقین داریم که تو

ی از آنها هست، چون از لهجه ات معلوم م شود.» ۷۴اما پِطرس در حال که سوگند م خورد

گفت: «من این مرد را نم شناسم.» در همان لحظه خروس بان زد، ۷۵و پِطرس به یاد آورد که

عیس به او گفته بود: «پیش از آن که خروس بان بزند، تو سه بار خواه گفت که مرا

نم شناس.» پس بیرون رفت و زار زار گریست.

عیس در حضور پیالتوس
(همچنان در مرقُس ۱۵: ۱ و لوقا ٢٣: ۱ ‐ ۵ و یوحنا ۱۸: ٢۸ ‐ ٣٢)

۲۷ ۱وقت صب شد سران کاهنان و بزرگان قوم دسیسه بر ضد عیس ساختند تا چونه او را
محوم به مرگ کنند. ۲پس او را دست بسته برده به پیالتوس، وال روم سپردند.

یهودای اسخریوت خودکش م کند
(همچنان در کارهای رسوالن ۱: ۱۸ ‐ ۱۹)

۳ وقت یهودا یعن همان کس که عیس را تسلیم کرده بود، دید عیس محوم به مرگ شده

است، از کار خود پشیمان شد و س سۀ نقره را به سران کاهنان و بزرگان قوم باز گردانید.

۴یهودا گفت: «من گناه کرده ام که ی مرد بیناه را تسلیم کردم تا بمیرد.» اما آنها گفتند: «این

را به ما چه؟ خودت م دان!» ۵پس او سه ها را در خانۀ خدا روی زمین انداخت و بیرون

رفت و خود را به دار آویخت. ۶سران کاهنان سه ها را برداشته گفتند: «روا نیست که این

سه ها به خزانۀ خانۀ خدا انداخته شود، زیرا خونبهاست.» ۷پس مشورت کردند و با آن پول

مزرعۀ کوزه گر را خریدند تا غیر یهودیان قبرستان داشته باشند. ۸به همین خاطر آن زمین تا به

امروز «مزرعۀ خون» نامیده م شود.
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۹ پس پیشوی ارمیای نب کامل شد که م گوید: «آنها همان س سۀ نقره را به عنوان بهای

او گرفتند، بهای که مردم اسراییل برای او تعیین کرده بودند، ۱۰و با آن مزرعۀ کوزه گر را

خریدند. چنان که خداوند به من فرموده است.»

بازپرس کردن عیس توسط پیالتوس
(همچنان در مرقُس ۱۵: ٢ ‐ ۵ و لوقا ٢٣: ٣ ‐ ۵ و یوحنا ۱۸: ٣٣ ‐ ٣۸)

؟» عیساز او پرسید: «آیا تو پادشاه یهودیان هست ایستاده بود. وال در برابر وال ۱۱عیس

جواب داد: «همان طور است که تو م گوی.» ۱۲ول هنام که از سوی سران کاهنان و بزرگان

قوم به عیس تهمت زده م شد، او جواب نم داد. ۱۳پس پیالتوس به او گفت: «نم شنوی که

چه شهادتهای بر ضد تو م دهند؟» ۱۴اما عیس حت ی کلمه هم جواب نداد تا حدی که

وال بسیار تعجب کرد.

عیس را به مرگ محوم م کنند
(همچنان در مرقُس ۱۵: ۶ ‐ ۱۵ و لوقا ٢٣: ۱٣ ‐ ٢۵ و یوحنا ۱۸: ٣۹ ‐ ۱۹: ۱۶)

۱۵در ایام عید رسم این بود که وال ی زندان را به خواست مردم آزاد م ساخت. ۱۶در آن

زمان باراباس، ی شخص بدنام، در زندان بود. ۱۷وقت مردم با هم جم شدند، پیالتوس به

آنها گفت: «م خواهید کدام ی از این دو نفر را برای تان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسای

معروف به مسی را؟» ۱۸زیرا او م دانست که سران کاهنان از روی حسادت عیس را تسلیم

کرده اند.

۱۹هنام که پیالتوس در مقام داوری نشسته بود، زنش چنین پیام به او فرستاد: «با آن مرد

عادل کاری نداشته باش، زیرا از وقت که من به خاطر او خواب دیدم، بسیار ناراحت هستم.»

۲۰اما سران کاهنان و بزرگان قوم، جمعیت را تشویق نمودند تا از پیالتوس بخواهند که باراباس
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را آزاد سازد و عیس را اعدام کند. ۲۱پس پیالتوس از آنها پرسید: «کدام ی از این دو نفر را

م خواهید که برای تان آزاد سازم؟» آنها گفتند: «باراباس را.» ۲۲پیالتوس بار دیر از آنها

پرسید: «پس با عیسای معروف به مسی چه کنم؟» آنها با ی صدا به او گفتند: «مصلوبش

کن.» ۲۳پیالتوس گفت: «چرا؟ او چه گناه کرده است؟» اما آنها با فریادی بلندتر گفتند:

«مصلوبش کن!» ۲۴ وقت پیالتوس دید که دیر فایده ی ندارد و ممن است شورش ایجاد

شود، آب خواست و پیشروی مردم دستهای خود را شُست و گفت: «من در خون این مرد

مسئوولیت ندارم.» ۲۵همۀ مردم جواب دادند: «خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد!»

۲۶پس پیالتوس باراباس را برای آنها آزاد نمود و امر کرد تا عیس را شالق زده و مصلوبش

کنند.

عسران عیس را مسخره م کنند
(همچنان در مرقُس ۱۵: ۱۶ ‐ ٢۰ و یوحنا ۱۹: ٢ ‐ ٣)

۲۷آناه عسران پیالتوس عیس را به حویل قصر وال بردند و گروه از عسران را نیز دور

هم جم کردند. ۲۸اول لباسهای عیس را کشیدند و چپن سرخ رن به او پوشانیده، ۲۹تاج از

خار بافته بر سرش گذاشتند و چوب به دست راست او دادند و در برابر او زانو زده به ریشخند

م گفتند: «زنده باد پادشاه یهود.» ۳۰آنها تُف بر او انداختند و چوب را از دستش گرفته بر

سرش م زدند. ۳۱پس از آن که خوب مسخره اش کردند، چپن را از تنش بیرون کردند و لباسهای

خودش را پوشانیدند. پس او را بردند تا بر صلیب میخوب کنند.

عیس را مصلوب م کنند
(همچنان در مرقُس ۱۵: ٢۱ ‐ ٣٢ و لوقا ٢٣: ٢۶ ‐ ۴٣ و یوحنا ۱۹: ۱۷ ‐ ٢۷)

۳۲در سر راه با مردی از شهر قیروان به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب

عیس را ببرد. ۳۳وقت به محل به نام جلجتا یعن کاسۀ سر رسیدند ۳۴ شراب آمیخته با دوای
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تل را به عیس دادند اما وقت او آن را چشید، نخواست بنوشد. ۳۵ آنها عیس را به صلیب

هبانوب کردند. بر لباسش قرعه انداخته و آن را میان خود تقسیم نمودند. ۳۶و برای نمیخ

در آنجا نشستند. ۳۷جرم عیس را بر لوحه ی این طور نوشتند: «این است پادشاه یهودیان» و بر

باالی سرش نصب کردند. ۳۸دو راهزن را نیز با عیس در سمت راست و سمت چپ او در

صلیب زدند. ۳۹ کسان که از آنجا م گذشتند سرهای شان را تان م دادند و با ریشخند به

،و در سه روز دوباره آباد کن خانۀ خدا را خراب کن خواست گفتند: ۴۰ «تو که م م عیس

حاال خود را نجات بده و اگر پسر خدا هست، از صلیب پایین بیا!» ۴۱همچنان سران کاهنان و

علمای شریعت و بزرگان قوم، عیس را مسخره کرده م گفتند: ۴۲«او دیران را نجات م داد

اما خود را نم تواند نجات بدهد. اگر پادشاه اسراییل است، حاال از صلیب پایین بیاید تا ما به

او ایمان بیاوریم. ۴۳ او به خدا توکل داشت و م گفت که پسر خداست. پس اگر خدا دوستش

داشته باشد، او را آزاد م سازد.» ۴۴حت راهزنان که با او بر صلیب کشیده شده بودند،

همین گونه او را توهین م کردند.

عیس، جان م دهد
(همچنان در مرقُس ۱۵: ٣٣ ‐ ۴۱ و لوقا ٢٣: ۴۴ ‐ ۴۹ و یوحنا ۱۹: ٢۸ ‐ ٣۰)

۴۵از ساعت دوازده تا سه بعد از ظهر تاری تمام زمین را فرا گرفت. ۴۶ نزدی ساعت سه

عیس با صدای بلند فریاد کرد: «ایل، ایل، لَما سبقتَن؟» یعن: «خدای من، خدای من، چرا

مرا ترک کرده ای؟» ۴۷بعض از کسان که آنجا ایستاده بودند، چون این را شنیدند گفتند:

«الیاس پیامبر را صدا م زند.» ۴۸ ی از آنها به سرعت دویده اسفنج را آورد و در شراب

تُرشیده غوطه کرده بر نوک چوب قرار داد و پیش دهان او برد تا بنوشد. ۴۹اما دیران گفتند:

«بذارید ببینیم، آیا الیاس پیامبر م آید که او را نجات دهد یا نه!» ۵۰عیس بار دیر فریاد

بلند کشید و جان سپرد.

۵۱ در آن لحظه پردۀ جایاه مقدس در خانۀ خدا از باال تا به پایین دو پاره شد و چنان زلزلۀ
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شدید شد که تخته سنها دو نیم شدند. ۵۲قبرها باز شدند و بدنهای بسیاری از مقدسین که مرده

بودند، برخاسته ۵۳و از قبرهای خود بیرون آمدند و پس از رستاخیز عیس به شهر مقدس وارد

از عیس هبانران که به نو عس افسر روم شدند و بسیاری از مردم آنها را دیدند. ۵۴وقت

مشغول بودند، زلزله و همۀ ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و گفتند: «بدون ش این مرد

پسر خدا بود.» ۵۵ بسیاری از زنها که پیروان عیس بودند، از دور همه چیز را م دیدند. آنها

عیس را از جلیل همراه نموده و خدمت م کردند. ۵۶در میان آنها مریم مجدَلیه، مریم مادر

یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده م شدند.

مراسم کفن و دفن عیس
(همچنان در مرقُس ۱۵: ۴٢ ‐ ۴۷ و لوقا ٢٣: ۵۰ ‐ ۵۶ و یوحنا ۱۹: ٣۸ ‐ ۴٢)

از پیروان عیس که غروب شد مرد ثروتمندی به نام یوسف که از اهل رامه و ی ام۵۷هن

بود، آمد. ۵۸او نزد پیالتوس رفت و جسد عیس را خواست. پیالتوس امر کرد که جسد را به او

رده در پارچۀ کتان نو پیچید ۶۰و در قبری که تازه برای خود از سنبدهند. ۵۹یوسف جسد را ب

تراشیده بود، قرار داد و سن بزرگ در پیش آن غلتانید و رفت. ۶۱مریم مجدَلیه و آن مریم

دیر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند.

از قبر عیس نهبان م کنند

۶۲روز بعد که شنبه بود، سران کاهنان و فریسیان دسته جمع پیش پیالتوس رفته، ۶۳ گفتند:

«عالیجناب، ما به یاد داریم که آن فریبار وقت زنده بود گفت که من پس از سه روز دوباره

زنده خواهم شد. ۶۴پس امر کن تا روز سوم قبر را نهبان کنند تا نشود که شاگردان او بیایند و

جسد او را دزدی کنند، آناه به مردم بویند که او پس از مرگ زنده شده است. در آن صورت

فریب خوردن مردم در آخر کار بیشتر از اول آن خواهد بود.» ۶۵پیالتوس به آنها گفت: «شما

خود تان نهبانان را مؤظف سازید و تا جای که ممن است از آن قبر محافظت کنید.» ۶۶پس
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آنها رفته سن قبر را مهر و الک کردند و نهبانان در آنجا گذاشتند تا از قبر محافظت کنند.

رستاخیز عیس
(همچنان در مرقُس ۱۶: ۱ ‐ ۱۰ و لوقا ٢۴: ۱ ‐ ۱٢ و یوحنا ٢۰: ۱ ‐ ۱۰)

۲۸ ۱پس از روز سبت، سحرگاه روز یشنبه، مریم مجدَلیه و آن مریم دیر به دیدن قبر
رفتند. ۲ناگهان زلزلۀ شدیدی رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان پایین شده به سوی سن آمد

و آن را به ی طرف انداخته بر روی آن نشست. ۳صورت او مانند رعد و برق م درخشید و

لباسهایش مانند برف سفید بود. ۴از دیدن این واقعه نهبانان از ترس لرزیده و مانند مرده گان به

زمین افتادند.

۵آناه فرشته به زنها گفت: «نترسید، شما عیسای ناصری را م پالید که بر صلیب کُشته شده بود.

۶او اینجا نیست. چنان که خود او گفته بود، زنده شده است. بیایید و جای را که او خوابیده بود،

ببینید، ۷زود بروید و به شاگردان او بویید که او از مرگ برخاسته است، او پیش از شما به

جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. توجه کنید که من این را به شما گفته ام.»

۸آنها در حال که ترسیده بودند، با بسیار خوش قبر را با عجله ترک کردند و دوان دوان رفتند تا

این خبر را به شاگردان برسانند. ۹در راه ناگهان عیس را دیدند که با آنهاست و م گوید: «سالم

بر شما!» زنها پیش پاهای او به خاک افتادند و او را سجده کردند. ۱۰آناه عیس به آنها گفت:

«نترسید، بروید و به برادران من بویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.»

نهبانان قبر به سران کاهنان گزارش م دهند

۱۱وقت زنها از آنجا حرکت کردند، عده ی از نهبانان به شهر رفته آنچه را که واق شده بود، به

سران کاهنان خبر دادند. ۱۲سران کاهنان پس از مالقات و مشورت با بزرگان قوم، پول زیادی به

عسران دادند ۱۳و به آنها گفتند که بویید: «شاگردان او در شب آمدند و هنام که ما خواب
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بودیم، جسد را ربودند. ۱۴و اگر این موضوع به گوش وال رسید، خود ما او را قان م سازیم و

شما در امان خواهید بود، در این مورد تشویش ننید.» ۱۵پس نهبانان پول را گرفته همان طور

که به آنها گفته بودند، عمل کردند و این گفته ها تا به امروز در بین یهودیان شای است.

عیس مأموریت بزرگ به شاگردانش م سپارد
(همچنان در مرقُس ۱۶: ۱۴ ‐ ۱۸ و لوقا ٢۴: ٣۶ ‐ ۴۹ و یوحنا ٢۰: ۱۹ ‐ ٢٣ و کارهای رسوالن ۱: ۶ ‐

(۸ 

۱۶ پس آن یازده شاگرد به آن تپه ای در جلیل که عیس به آنها نشان آن را گفته بود، رفتند.

۱۷وقت آنها عیس را دیدند، او را پرستش کردند. اما بعض از آنها هنوز ش داشتند. ۱۸آناه

عیس پیش آمد و با آنها صحبت کرده گفت: «تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده

است. ۱۹ پس بروید، همۀ ملتها را شاگرد من سازید، آنها را به نام پدر و پسر و روح مقدس

تعمید دهید ۲۰و به آنها تعلیم دهید که همه چیزهای را که به شما فرمان داده ام، انجام دهند و

به یاد داشته باشید که من هر روزه تا به ابد با شما هستم.»
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