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 انجيل عيسي مسيحانجيل عيسي مسيحانجيل عيسي مسيحانجيل عيسي مسيح

 

 يوحنايوحنايوحنايوحنا

 1111    فصلفصلفصلفصل
 .در ابتدا كلمه بود، و كلمه نزد خدا بود، و كلمه خدا بود . 1
 .همان در ابتدا نزد خدا بود . 2

  . به وجود نيامد كه آفريده شده استي بدون او چيز واو آفريده شد،ة همه چيز به وسيل . 3
 .در او حيات بود، و آن حيات نور انسان بود . 4

 . آن را درك نكردييكدرخشد، و تار  مييو نور در تاريك . 5
  بود؛ي يحينامش از جانب خدا فرستاده شد، كه يشخص . 6

 . او ايمان آورندة نور شهادت دهد، تا همه به وسيلبر شهادت آمد تا ياو برا . 7
 .آن نور شهادت دهدبر تا  او آن نور نبود بلكه فرستاده شد . 8

 .درخشد يد مي آهر انسان كه در جهان مي  بود، كه بهحقيقيآن نورِ  . 9
 .او را نشناختاو آفريده شد، و جهان  ةو در جهان بود، و جهان به وسيلا . 10
  او را نپذيرفتند؛خاصانش خود آمد، و خاصانبه نزد  . 11

 او ايمان آورد،  نامبه  كهسيبه هر كي كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعني و اما به آن كسان . 12

 .مردم، بلكه از خدا توّلد يافتند م، و نه از خواستكه نه از خون، و نه از خواست جس . 13
 . پدرة پسرِ يگانيستة شاجاللي  او را ديديم،جالل ؛ و مايفيض و راست ، پر ازساكن شدو كلمه جسم گرديد و در ميان ما  . 14

 شهادت يحياي تعميد دهندهشهادت يحياي تعميد دهندهشهادت يحياي تعميد دهندهشهادت يحياي تعميد دهنده

بر من مقدم  ،يدمي آ، آنكه بعد از من  او گفتمةاين است آنكه دربار(( :فتگ يم ندا كرده، بر او شهادت داد و يو يحي . 15
 )).است  پيش از من بوده كهزيرابود، 

 فيض، برما بهره يافتيم و فيض  همة او پريِو از  . 16

 .رسيد مسيح ي عيسةبه وسيلي شد، اما فيض و راست  دادهي موسة به وسيلشريعتزيرا  . 17

 .همان او را شناساند كه در آغوش پدر است، ي نديده است؛ پسرِ يگانه ايخدا را هرگز كس . 18
تو (( ،كه بپرسند و الويان را فرستادند تا از او كاهنان كه يهوديان از اورشليم تي در وقيو اين است شهادت يحي . 19

 ؛))؟يكيست
 )).من مسيح نيستم((،  كهو انكار نكرد، بلكه اقرار كرد و او اعتراف كرد . 20

 .))نه(( جواب داد كه ))؟تيهس آيا تو آن پيامبر(( )).نيستم(( :تگف ))؟يپس چه؟ آيا تو الياس هست(( :پرسيدندآنگاه از او  . 21
 ))؟يگوي  خود چه مية؟ درباربريم كه ما را فرستادند جواب بي، تا به آن كسانيپس كيست(( :و گفتنددآنگاه ب . 22
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 )).گفت  در بيابانم، كه راه خداوند را راست كنيد، چنانكه اشعيا پيامبرندا كننده اي يمن صدا((: گفت . 23

 . فرستادگان از فريسيان بودندو . 24
 ))؟يده  چه تعميد ميي، پس براينيست اگر تو مسيح و الياس و آن پيامبر((: ال كرده، گفتندؤپس از او س . 25

 .شناسيد  ايستاده است كه شما او را نمييدهم و در ميان شما كس آب تعميد مي من با((:  در جواب ايشان گفتييحي . 26
 )).را باز كنم ، كه من اليق آن نيستم كه بند كفششپيش از من بوده استيد، اما آ يو او آن است كه بعد از من م . 27

 .اتفاق افتادداد   تعميد ميي كه يحييو اين در بِيت عبرَه كه آن طرف اُردن است، در جاي . 28
ن را بر ، كه گناه جهاة خدااينك برّ(( :پس گفت. يدآ ياو م سوي را ديد كه به ي، عيسي آن روز، يحييو در فردا . 29

 !دارد مي
ه ، زيرا كه پيش از  من بودبر من مقدم بوديد كه آ ي بعد از من ميگفتم، كه مرد اش من درباره  كهياين است آن كس . 30

 .است
 )).دهمآب تعميد  با  همين من آمدمي برا،گردد يل آشكارئاو به اسرا اما تا اينكهو من او را نشناختم،  . 31

 . از آسمان نازل شده، بر او قرار گرفتيرا ديدم كه مثل كبوترروح (( : شهادت داده، گفتيپس يحي . 32
هر كسي كه ديدي روح بر او نازل شد  آب تعميد دهم، همان به من گفت، او كه مرا فرستاد تا با امانشناختم،  و من او را . 33

 .دهد روح القدس تعميد مي بر او قرار گرفت، همان است او كه با و
 )).كه اين پسرِ خدا استدهم  و من ديدم، و شهادت مي . 34

 نخستين شاگردان عيسينخستين شاگردان عيسينخستين شاگردان عيسينخستين شاگردان عيسي

 . با دو نفر از شاگردان خود ايستاده بوديدر روز بعد نيز يحي . 35
 )). خداةبرّاينك، (( : را ديد كه راه ميرود؛ و گفتيعيس و . 36

 . روانه شدندي عيسيِو چون آن دو شاگرد كالم او را شنيدند، از پ . 37
ربي (( :بدو گفتند)) خواهيد؟ يچه م(( :بديشان گفت. آيند يكه از عقب م، آن دو نفر را ديد ه گردانيدي رويپس عيس . 38

 ))؟مي نمايي اقامتدر كجا )  معّلمييعن(

به ساعت  حدودو  .، و آن روز را نزد او ماندنددارد اقامتو ديدند كه كجا  آنگاه آمدند )).بياييد و ببينيد(( :بديشان گفت . 39
 .دهم بود

 .س بودطرُ ِپنمعوندرياس برادر َشآكردند،  ي ميرا شنيده، او را پيرو ي از آن دو كه سخن يحييو يك . 40
 )).را يافتيم) است مسح شده آن ةكه ترجم(مسيح ((: و گفته امعون را يافته، باو اول برادرِ خود، َش . 41

كه ( شد ي؛ و اكنون كيفا خوانده خواهيمعون پسر يونا هستتو َش(( : بدو نگريسته، گفتياو را نزد عيسي آورد، عيس و . 42
 ))).است  آن سنگةترجم

 )).من بيا به دنبال(( :پس را يافته، بدو گفت جليل روانه شود، فيلي خواست به سويعيس يوقت در بامداد . 43

44 . س از ِبو فيليتپ يس بودطرُندراياس و ِپآدا از شهر ص. 
45 . س نَتَنافيلسيايم، كه عي را يافته اند نوشته در تورات و انبيا ي را كه موسيآن كس(( :يل را يافته، بدو گفتئپ پسر يوسف 

 )). استيناصر
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 )).بيا و ببين(( :پس بدو گفتفيل )) خوب پيدا شود؟يشود كه از ناصره چيز مگر مي((: يل بدو گفتئنَتَنا . 46

 )).نيست ايحيله  را كه در او ي حقيقيِيلئاسرا نكاي(( : او گفتةيد، دربارآ ي او مييل به سوئناَت چون ديد كه َنيو عيس . 47

 پس تو را دعوت كند، درقبل از آنكه فيل((:  گفتوي در جواب يعيس ))؟يشناس مرا از كجا مي(( :يل بدو گفتئنَتَنا . 48
 )). تو را ديدميزير درخت انجير بود حاليكه

 ))!ييل هستئتو پادشاه اسرا! ي تو پسرِ خداياستادي ا((: يل در جواب او گفتئنَتَنا . 49

 بزرگتر از ي؟ چيزهايآيا از اينكه به تو گفتم كه تو را زير درخت انجير ديدم، ايمان آورد(( : در جواب او گفتيعيس . 50
 )). ديدياين را خواه

، و فرشتگانِ شود كه باز مي خواهيد ديد آسمان را گويم، كه از اين به بعد به شما مي ي، براستيبراست(( :پس بدو گفت . 51
 )).كنند خدا بر پسرِ انسان صعود و نزول مي

 2222    فصلفصلفصلفصل
 نخستين معجزه در قانانخستين معجزه در قانانخستين معجزه در قانانخستين معجزه در قانا

١ . در آنجا بودي بود و مادر عيسي جليل عروسيم، در قاناو در روز سو . 
 . دعوت كردندي و شاگردانش را نيز به عروسيو عيس . ٢
 )).شراب ندارند((:  گفتبدو يو چون شراب تمام شد، مادر عيس . ٣

 )).ده است من هنوز نرسيساعت زن مرا با تو چه كار است؟ يا((:  گفتوي به يعيس . ٤

 )).هر چه كه به شما گويد بكنيد((: مادرش به نوكران گفت . ٥

 . گنجايش داشت♦ دو يا سه پيمانه، نهاده بودند كه هر يكيهوديان بر حسب تطهير ي سنگةو در آنجا شش كوز . ٦
 . و آنها را تا لب پر كردند)).ها را از آب پر كنيد كوزه((:  بديشان گفتيعيس . ٧
 . آنرا بردندايشان  پس)). ببريدمجلس رئيس بر داريد و به نزد اآلن((: پس بديشان گفت . ٨
اما نوكراني كه آب را ,  آن آب را كه شراب گرديده بود چشيد و نمي دانست كه از كجا آمدهمجلس رئيسو چون  . ٩

 , داماد را فرا خواند مجلس رئيسكشيده بودند مي دانستند؛ 
اما تو شراب خوب را تا . د و نامرغوبتر را وقتي كه مست شدندهر كسي شراب خوب را اول مي آور((: و بدو گفت . ١٠

 ))حال نگاه داشتي؟

و اين ابتداي معجزاتي است كه عيسي در قاناي جليل انجام داد و جالل خود را آشكار ساخت و شاگردانش به او ايمان  . ١١
 .آوردند

 . در آنجا روزهاي زيادي نماندنداو با مادر و برادران و شاگردان خود به كَفرناحوم آمد و, و بعد از آن . ١٢

 عيسي در معبدعيسي در معبدعيسي در معبدعيسي در معبد

 ,عيسي به اورشليم رفت, و چون عيد فصحِ يهود نزديك بود . ١٣
 .و صرّافان را نشسته يافت, فروشندگان گاو و گوسفند و كبوتر, و در معبد . ١٤

                                                           

♦ �ودًا ه#��د و �"!  � �� و ����د� ����:  دو �� �� ������٢:'. 
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صرّافان را ريخت و و پول , و هم گوسفندان و گاوان را, همه را از معبد بيرون نمود, پس تازيانه اي از ريسمان ساخته . ١٥
 ,تختهاي ايشان را واژگون ساخت

 )).اينها را از اينجا بيرون بريد و خانة پدرِ مرا خانة تجارت مسازيد((: و به كبوترفروشان گفت . ١٦

 )).غيرت خانة تو مرا خورده است((: آنگاه شاگردان او به ياد آوردند كه مكتوب است . ١٧

 ))ا چه عالمتي نشان مي دهي كه اين كارها را مي كني؟به م((: گفتند, سپس يهوديان روي به او آورده . ١٨

 )).كه در سه روز آن را برپا خواهم نمود, اين معبد را خراب كنيد((: عيسي در جواب ايشان گفت . ١٩

 ))در عرصة چهل و شش سال اين معبد را بنا نموده اند؛ آيا تو در سه روز آن را برپا مي كني؟((: آنگاه يهوديان گفتند . ٢٠

 .بارة معبد بدن خود سخن مي گفتاما او در . ٢١
آنگاه به كتاب و به كالمي كه . پس وقتي كه از مردگان برخاست شاگردانش به ياد آوردند كه اين را بديشان گفته بود . ٢٢

 .عيسي گفته بود ايمان آوردند
 نام او ايمان به, و هنگامي كه در عيد فصح در اورشليم بود بسياري چون معجزاتي را كه از او صادر مي گشت ديدند . ٢٣

 .آوردند
 .زيرا كه او همه را مي شناخت, اما عيسي خودش بديشان اعتماد نكرد . ٢٤
 .آنچه در انسان بود مي دانست, زيرا خود, و از آنجا كه احتياج نداشت كه كسي دربارة انسان شهادت دهد . ٢٥

 3333    فصلفصلفصلفصل
 "بايد شما از سر نو زاده شويدبايد شما از سر نو زاده شويدبايد شما از سر نو زاده شويدبايد شما از سر نو زاده شويد"

 .يكي از رؤساي يهود بود, نيقوديموس نام, و در آنجا شخصي از فريسيان . 1
اي استاد مي دانيم كه تو معّلم هستي كه از جانب خدا آمده اي زيرا ((: به وي گفت, او در شب نزد عيسي آمده . 2

 )).جز اينكه خدا با وي باشد, هيچ كس نمي تواند معجزاتي را كه تو مي نمايي نشان بدهد

ملكوت خدا را نمي تواند , اگر كسي از سرِ نو زاده نشود, مبراستي به تو مي گوي, براستي((: عيسي در جواب او گفت . 3
 )).ببيند

زاده گردد؟ آيا مي شود كه بار ديگر داخل , چگونه ممكن است كه انساني كه پير شده باشد((: نيقوديموس بدو گفت . 4
 ))زاده شود؟, شكم مادر رفته

ممكن نيست كه داخل ,  و روح زاده نشوداگر كسي از آب, براستي به تو مي گويم, براستي((: عيسي در جواب گفت . 5
 .ملكوت خدا شود

 .و آنچه از روح زاده گشت روح است, آنچه از جسم زاده شد جسم است . 6
 .عجب مداركه به تو گفتم بايد شما از سرِ نو زاده شويد . 7
همچنين است هر . اما نمي داني از كجا مي آيد و به كجا مي رود, باد هرجا كه مي خواهد مي وزد و صداي آنرا مي شنوي . 8

 )).كه از روح زاده گردد

 ))چگونه ممكن است كه چنين شود؟((: نيقوديموس در جواب وي گفت . 9
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 تو معّلم اسرائيل هستي و اين چيزها را نمي داني؟((: عيسي در جواب وي گفت . 10

 شهادت ما را قبول براستي به تو مي گويم، آنچه مي دانيم مي گوييم، و به آنچه ديده ايم شهادت مي دهيم، و, براستي . 11
 .نمي كنيد

 اگر از امور آسماني صحبت كنم؟, پس چگونه قبول مي كنيد, باور نكرديد, اگر با شما از امور زميني سخن گفتم . 12

 .يعني پسر انسان كه در آسمان است, و هيچ كس به آسمان باال نرفته است مگر آن كس كه از آسمان پايين آمد . 13
 ,همچنين پسر انسان نيز بايد بلند كرده شود, بان بلند نمودو همچنان كه موسي مار را در بيا . 14
 .بلكه حيات جاوداني يابد, تا هر كه به او ايمان آورد هالك نگردد . 15
هالك نگردد بلكه حيات , كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد, زيرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود . 16

 .جاوداني يابد
 .بلكه تا به وسيلة او جهان نجات يابد, د را در جهان نفرستاد تا جهان را محكوم كندزيرا خدا پسر خو . 17
به جهت آنكه به اسم , محكوم نمي شود؛ اما هر كه ايمان نياورد هم اكنون محكوم شده است, آنكه به او ايمان آورد . 18

 .پسر يگانة خدا ايمان نياورده
 .از آنجا كه اعمال ايشان بد است, مت را بيشتر از نور دوست داشتندكه نور در جهان آمد و مردم ظل, و حكم اين است . 19
 .مبادا اعمال او سرزنش شود, با نور دشمني دارد و به سوي  نور نمي آيد, زيرا هر كه عمل بد مي كند . 20
 )).اما كسي كه به راستي عمل مي كند به سوي نور مي آيد تا آنكه اعمال او آشكار گردد كه در خدا كرده شده است . 21

 .تعميد مي داد, و بعد از آن عيسي با شاگردان خود به زمين يهوديه آمد و با ايشان در آنجا به سر برده . 22
 ,زيرا كه در آنجا آب بسيار بود و مردم مي آمدند و تعميد مي گرفتند, نزديك ساليم تعميد مي داد, و يحيي نيز در عيُنون . 23
 .چونكه يحيي هنوز در زندان حبس نشده بود . 24
 .بحثي در ميان شاگردان يحيي با يهوديان برخاست, تطهير گاه راجع به آداب آن . 25
, آن شخصي كه با تو در آن طرف اُردن بود و تو براي او شهادت دادي, اي استاد((: به او گفتند, پس به نزد يحيي آمده . 26

 )).اكنون او تعميد مي دهد و همه نزد او مي آيند

 .مگر آنكه از آسمان بدو داده شود,  نمي تواند دريافت كندهيچ كس چيزي((: يحيي در جواب گفت . 27
 .شما خود بر من شاهد هستيد كه گفتم من مسيح نيستم بلكه پيش از او فرستاده شدم . 28
از صداي داماد با شادماني خشنود , اما دوست داماد كه ايستاده او را مي شنود, كسي كه عروس دارد داماد است . 29

 . كامل گرديدبنابراين خوشي من. مي گردد
 .او بايد افزوده شود و من كم شوم . 30
باالي همه است و آنكه از زمين است زميني است و از زمين سخن مي گويد؛ اما او كه از آسمان , او كه از باال مي آيد . 31

 .باالي همه است, مي آيد
 .به آن شهادت مي دهد و هيچ كس شهادت او را قبول نمي كند, و آنچه را كه ديده و شنيده . 32
 .مهر تأييد كرده براينكه خدا راست است, و هر كسي كه شهادت او را قبول كند . 33
 .چونكه خدا روح را به ميزان عطا نمي كند, كالم خدا را سخن مي گويد, زيرا آن كسي را كه خدا فرستاد . 34
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 .پدر پسر را محبت مي نمايد و همه چيز را به دست او سپرده است . 35
بلكه خشم خدا ,  حيات جاوداني دارد و آنكه به پسر ايمان نياورد حيات را نخواهد ديد,آنكه به پسر ايمان آورده باشد . 36

 )).بر او مي ماند

 4444    فصلفصلفصلفصل
 عيسي و زن سامريعيسي و زن سامريعيسي و زن سامريعيسي و زن سامري

 ,تعميد مي دهد, و هنگامي كه خداوند دانست كه فريسيان شنيده اند كه عيسي بيشتر از يحيي شاگرد پيدا كرده . 1
 گردانش،با اينكه خود عيسي تعميد نمي داد بلكه شا . 2

 .باز به سوي جليل رفت, يهوديه را گذارده . 3
 و الزم بود كه از سامره عبور كند . 4

 .نزديك به آن قطعه زميني كه يعقوب به پسر خود يوسف داده بود رسيد, پس به شهري از سامره كه سوخار نام داشت . 5
 ود و در حدود ساعت ششم بودهمچنين بر سر چاه نشسته ب, پس عيسي از سفر خسته شده. و در آنجا چاه يعقوب بود . 6

 )).بده بنوشم((: عيسي بدو گفت. كه زني سامري به جهت آب كشيدن آمد . 7

 .زيرا شاگردانش به جهت خريدن خوراك به شهر رفته بودند . 8
 زيرا كه ))چگونه تو كه يهود هستي از من آب مي خواهي و در حاليكه زن سامري مي باشم؟((: زن سامري بدو گفت . 9

 .يان معاشرت ندارنديهوديان با سامر
تو از او , اگر بخشش خدا را مي دانستي و چه كسي است كه به تو مي گويد آب به من بده((: عيسي در جواب او گفت . 10

 )).خواهش مي كردي و او به تو آب زنده مي داد

 پس از كجا آب زنده داري؟. تو هيچ چيزي نداري كه بكشي و چاه عميق است, اي آقا((: زن بدو گفت . 11

 ))تو از پدر ما يعقوب بزرگتر هستي كه چاه را به ما داد و خود و پسران و گلة او از آن مي آشاميدند؟آيا  . 12

 ,هركه از اين آب بنوشد باز تشنه گردد((: عيسي در جواب او گفت . 13
مة بلكه آن آبي كه به او مي دهم در او چش, هرگز تشنه نخواهد شد, اما كسي كه از آبي كه من به او مي دهم بنوشد . 14

 )).آبي گردد و حيات جاوداني جاري مي شود

 )).اي آقا آن آب را به من بده تا ديگر تشنه نگردم و به اينجا به جهت آب كشيدن نيايم((: زن بدو گفت . 15

 )).برو و شوهر خود را بخوان و اينجا بيا((: عيسي به او گفت . 16

 !شوهر ندارينيكو گفتي كه ((:  عيسي بدو گفت)). شوهر ندارم((: زن در جواب گفت . 17
 ))!اين سخن را راست گفتي! زيرا كه پنج شوهر داشتي و آنكه هم اكنون داري شوهر تو نيست . 18

 !اي آقا مي بينم كه تو پيامبر هستي((: زن بدو گفت . 19
 )). پدران ما در اين كوه پرستش مي كردند و شما مي گوييد كه در اورشليم جايي است كه در آن عبادت بايد نمود . 20

اي زن مرا باور كن كه ساعتي مي آيد كه نه در اين كوه و نه در اورشليم پدر را پرستش خواهيد ((: عيسي بدو گفت . 21
 .كرد
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 .اما ما آنچه را كه مي دانيم عبادت مي كنيم زيرا نجات از آنِ يهود است, شما آنچه را كه نمي دانيد مي پرستيد . 22
, پدر را با روح و راستي پرستش خواهند كرد,  حقيقيپرستندگانِ, اما ساعتي مي آيد بلكه هم اكنون است كه در آن . 23

 .زيرا كه پدر اينگونه كسان را براي پرستش خود خواستار است
 )).خدا يك روح است و هر كه او را پرستش كند مي بايد با روح و راستي بپرستد . 24

د از همه چيز به ما خبر خواهد پس هنگامي كه او آي. مي آيد) كه مسح شده نام دارد(مي دانم كه مسيح ((:  زن بدو گفت . 25
 )).داد

 )).من كه با تو سخن مي گويم همانم((:  عيسي بدو گفت . 26

و در همان وقت شاگردانش آمده، تعجب كردند كه با زني سخن مي گويد، با وجود اين هيچ كس نگفت كه چه  . 27
 .مي خواهي يا براي چه با او حرف مي زني

 :ت و به مردم گفتآنگاه زن سبوي خود را گذارده، به شهر رف . 28
 ))آيا اين مسيح نيست؟. بياييد و مردي را ببينيد كه هرآنچه كرده بودم را به من گفت(( . 29

 .پس از شهر بيرون شده و نزد او آمدند . 30
 )).اي استاد بخور((: و در ضمن آن شاگردان او خواهش نموده، گفتند . 31

 )).من خوراكي دارم كه بخورم و شما از آن خبر نداريد((: بديشان گفت . 32

 ))!مگر كسي براي او خوراكي آورده((: شاگردان به يكديگر گفتند . 33

 .خوراك من آن است كه خواست فرستندة خود را به عمل آورم و كار او را به انجام رسانم((: عيسي بديشان گفت . 34
زرعه ها را به شما مي گويم چشمان خود را بلند كنيد و م آيا شما نمي گوييد كه چهار ماه ديگر فصل درو است؟ اينك . 35

 .ببينيد زيرا كه هم اكنون براي درو سفيد شده است
و دروگر اجرت مي گيرد و ثمري در راه حيات جاوداني جمع مي كند تا كارنده و دروكننده هر دو با هم خشنود  . 36

 .گردند
 .زيرا اين كالم در اينجا راست است كه يكي مي كارد و ديگري درو مي كند . 37
ديگران كار كردند و شما در كار ايشان داخل . را كه در آن رنج نبرده ايد درو كنيدمن شما را فرستادم تا چيزي  . 38

 )).شده ايد

 ))هر آنچه كرده بودم را به من باز گفت((پس در آن شهر بسياري از سامريان به وسيلة سخن آن زن كه شهادت داد كه  . 39
 .بدو ايمان آوردند

 . كه نزد ايشان بماند، و دو روز در آنجا ماندو چون سامريان نزد او آمدند، از او خواهش كردند . 40
 .و بسياري ديگر به وسيلة كالم او ايمان آوردند . 41
بعد از اين به وسيلة سخن تو ايمان نمي آوريم زيرا خود شنيده و دانسته ايم كه او در حقيقت مسيح ((و به زن گفتند كه  . 42

 .))و نجات دهندة عالم است

 شفاي پسر دربارشفاي پسر دربارشفاي پسر دربارشفاي پسر دربار

 .ز از آنجا بيرون آمده، به سوي جليل روانه شداما بعد از دو رو . 43
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 .زيرا خود عيسي شهادت داد كه هيچ پيامبري در وطن خود محترم نيست . 44
پس چون به جليل آمد، جليليان او را پذيرفتند زيرا هر چه در اورشليم در عيد كرده بود، ديدند، چونكه ايشان نيز در  . 45

 .عيد رفته بودند
و در آنجا درباري بود كه پسرش در كفرناحوم . باز آمد, يي كه آب را شراب ساخته بودپس عيسي به قاناي جليل آنجا . 46

 .مريض بود
و چون شنيد كه عيسي از يهوديه به جليل آمده است، نزد او آمده، خواهش كرد كه فرود آيد و پسرش را شفا دهد،  . 47

 .زيرا كه نزديك به مرگ بود
 )).ت را نبينيد، به هيچ طوري ايمان نخواهيد آوردجز اينك نشانه ها و معجزا((: عيسي بدو گفت . 48

 )).اي آقا قبل از آنكه پسرم بميرد فرود بيا((: دربار بدو گفت . 49

 . آن شخص به سخني كه عيسي بدو گفت ايمان آورده، روانه شد)).برو كه پسرت زنده است((: عيسي بدو گفت . 50
 .ه دادند و گفتند كه پسر تو زنده استو در وقتي كه او مي رفت، غالمانش او را استقبال نموده، مژد . 51
 )).ديروز، در ساعت هفتم تب از او رها شد((:  گفتند))در چه ساعت بهتر شد؟((پس از ايشان پرسيد كه  . 52

 . پس او و تمام اهل خانة او ايمان آوردند)).پسر تو زنده است((: آنگاه پدر فهميد كه در همان ساعت عيسي گفته بود . 53
 . بود كه از عيسي در وقتي كه از يهوديه به جليل آمد، به ظهور رسيدو اين نيز معجزة دوم . 54

 5555    فصلفصلفصلفصل
 در كنار حوض بيت حسدادر كنار حوض بيت حسدادر كنار حوض بيت حسدادر كنار حوض بيت حسدا

 .بعد از اينها عيد يهوديان بود و عيسي به اورشليم آمد . 1
 .و در اورشليم پيش دروازة گوسفندان حوضي است كه آن را به عبراني بيت حسدا مي گويند كه پنج ايوان دارد . 2
 .عي بسيار، از مريضان و كوران و لنگان و شالن خوابيده، منتظر حركت آب مي بودندو در آنجا جم . 3
زيرا كه فرشته اي از جانب خداوند در هنگام ويژه اي بر آن حوض نازل مي شد و آب را به حركت مي آورد؛ هر كه بعد  . 4

 .از حركت آب، اول وارد حوض مي شد، از هر مرضي كه داشت شفا مي يافت
 .ردي بود كه سي و هشت سال به مرضي مبتال بودو در آنجا م . 5
 ))آيا مي خواهي شفا يابي؟((: چون عيسي او را خوابيده ديد و دانست كه مرض او طول كشيده است، بدو گفت . 6

اي آقا كسي ندارم كه هنگامي كه آب به حركت آيد، مرا در حوض بگذارد، ولي وقتي  ((مريض او را جواب داد كه . 7
 .))يش از من قدم گذاشته استكه مي آيم، ديگري پ

 ))!برخيز و بستر خود را برداشته، روانه شو((: عيسي بدو گفت . 8

 .و آن روز سبت بود. و بي درنگ، آن مرد شفا يافت و بستر خود را برداشته، روانه گرديد . 9
 )).خود را بر داريروز سبت است و بر تو روا نيست كه بستر ((: پس يهوديان به آن كسي كه شفا يافته بود، گفتند . 10

 )).آن كسي كه مرا شفا داد، همان به من گفت بستر خود را بر دار و برو((: او در جواب ايشان گفت . 11

 ))كيست آنكه به تو گفت، بستر خود را بردار و برو؟((: پس از او پرسيدند . 12
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 .يتي در آنجا بوداما آن كسي كه شفا يافته بود نمي دانست آن كه بود، زيرا كه عيسي ناپديد شد چون جمع . 13
 )).ديگر گناه مكن تا براي تو بدتر نگردد. اكنون شفا يافته اي((: و بعد از آن، عيسي او را در معبد يافته، بدو گفت . 14

 )).آنكه مرا شفا داد، عيسي است ((آن مرد رفت و يهوديان را خبر داد كه  . 15

 .تند، زيرا كه اين كار را در روز سبت كرده بودو از اين سبب يهوديان عيسي را آزار مي كردند و قصد قتل او را داش . 16
 )).پدر من تا كنون كار مي كند و من نيز كار مي كنم((اما عيسي در جواب ايشان گفت كه  . 17

پس از اين سبب، يهوديان بيشتر قصد قتل او كردند، زيرا كه نه تنها كه سبت را مي شكست بلكه خدا را نيز پدر خود  . 18
 . خدا مي ساختگفته، خود را مساوي

براستي، براستي به شما مي گويم كه پسر از خود هيچ نمي تواند كند مگر آنچه ((: آنگاه عيسي در جواب ايشان گفت . 19
 .بيند كه پدر به عمل آرد، زيرا كه آنچه او مي كند، همچنين پسر نيز مي كند

 و اعمال بزرگتر از اين را بدو نشان خواهد زيرا كه پدر پسر را دوست مي دارد و هر آنچه خود مي كند بدو نشان مي دهد . 20
 .داد تا شما تعجب نماييد

 .زيرا همچنان كه پدر مردگان را بر مي خيزاند و زنده مي كند، همچنين پسر نيز هر كه را مي خواهد زنده مي كند . 21
 .زيرا كه پدر بر هيچ كس داوري نمي كند بلكه تمام داوري را به پسر سپرده است . 22
ر را احترام بگذارند، همچنان كه پدر را احترام مي گذارند؛ و كسي كه به پسر احترام نگذارد، به پدري تا آنكه همه پس . 23

 .كه او را فرستاد احترام نكرده است
براستي، براستي به شما مي گويم، هر كه كالم مرا بشنود و به فرستندة من ايمان آورد، حيات جاوداني دارد و در داوري  . 24

 .رگ به حيات منتقل گشته استنمي آيد، بلكه از م
براستي، براستي به شما مي گويم، كه ساعتي مي آيد بلكه اكنون است كه مردگان صداي پسر خدا را مي شنوند و هر كه  . 25

 .بشنود زنده گردد
 .زيرا همچنان كه پدر در خود حيات دارد، همچنين پسر را نيز عطا كرده است كه در خود حيات داشته باشد . 26
 .خشيده است كه داوري هم بكند زيرا كه پسرِ انسان استو بدو قدرت ب . 27
 و از اين تعجب مكنيد زيرا ساعتي مي آيد كه در آن تمام كساني كه در قبرها مي باشند، صداي او را خواهند شنيد، . 28

ي و بيرون خواهند آمد؛ هر كه اعمال نيكو كرد، براي رستاخيزي به حيات و هر كه اعمال بد كرد، به جهت رستاخيز . 29
 .به لعنت

من از خود هيچ نمي توانم بكنم بلكه چنانكه شنيده ام داوري مي كنم و داوري من عادل است زيرا كه ارادة خود را  . 30
 .نمي خواهم بلكه ارادة پدري را كه مرا فرستاده است

 .اگر من بر خود شهادت دهم، شهادت من راست نيست . 31
 .ادتي كه او بر من مي دهد راست استديگري هست كه بر من شهادت مي دهد و مي دانم كه شه . 32
 .شما نزد يحيي فرستاديد و او به راستي شهادت داد . 33
 .اما من شهادت انسان را قبول نمي كنم، اما اين سخنان را مي گويم تا شما نجات يابيد . 34
 .او چراغ افروخته و درخشنده اي بود و شما خواستيد كه مدتي به نور او شادي كنيد . 35
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بزرگتر از يحيي دارم، زيرا آن كارها را پدر به من عطا كرد تا كامل كنم، يعني اين كارهايي كه من و اما من شهادت  . 36
 .مي كنم، بر من شهادت مي دهد كه پدر مرا فرستاده است

 و خود پدر كه مرا فرستاد، به من شهادت داده است كه هرگز صداي او را نشنيده و صورت او را نديده ايد، . 37

 .ود ثابت نداريد، زيرا كسي را كه پدر فرستاد، شما بدو ايمان نياورديدو كالم او را در خ . 38
كتب را تفتيش مي كنيد، زيرا شما گمان داريد كه در آنها حيات جاوداني داريد؛ و آنها هستند كه به من شهادت (( . 39

 .مي دهند
 .و نمي خواهيد نزد من آييد تا حيات يابيد . 40
 .جالل را از مردم نمي پذيرم . 41
 . مي شناسم كه در خود محبت خدا را نداريدولي شما را . 42
 .من به نام پدر خود آمده ام و مرا قبول نمي كنيد، ولي هرگاه ديگري به نام خود آيد، او را قبول خواهيد كرد . 43
شما چگونه مي توانيد ايمان آوريد و هركدام جالل از يكديگر مي طلبيد و جاللي را كه تنها از خدا است را خواستار  . 44

 نيستيد؟

كسي هست كه شما را متهم مي كند و آن موسي است كه بر او . گمان مبريد كه من نزد پدر شما را متهم خواهم كرد  . 45
 .اميدوار هستيد

 .زيرا اگر موسي را قبول مي كرديد، مرا نيز قبول مي كرديد چونكه او دربارة من نوشته است . 46
 )).ي مرا قبول خواهيد كرداما چون نوشته هاي او را قبول نمي كنيد، پس چگونه سخنها . 47

 6666    فصلفصلفصلفصل
 ....عيسي بر دريا راه مي رودعيسي بر دريا راه مي رودعيسي بر دريا راه مي رودعيسي بر دريا راه مي رود. . . . تغدية خوراك به پنجهزار نفرتغدية خوراك به پنجهزار نفرتغدية خوراك به پنجهزار نفرتغدية خوراك به پنجهزار نفر

 .بعد از آن عيسي به آن طرف درياي جليل كه درياي طبريه باشد، رفتو  . ١
 .و جمع بسياري از عقب او آمدند زيرا آن معجزاتي را كه به مريضان مي نمود، مي ديدند . ٢
 .ده، با شاگردان خود در آنجا بنشستآنگاه عيسي از كوهي باال آم . ٣
 .و فصح كه عيد يهود است، نزديك بود . ٤
از كجا نان بخريم تا ((: به فيلپس گفت. پس عيسي چشمان خود را بلند كرده، ديد كه جمع بسياري به طرف او مي آيند . ٥

 ))اينها بخورند؟

 .و اين را از روي امتحان به او گفت، زيرا خود مي دانست چه بايد كرد . ٦
 ))!دويست دينار نان، براي اينها كافي نيست تا هر يك اندكي بگيرند((فيلپس او را جواب داد كه  . ٧

 :يكي از شاگردانش كه آندرياس برادر شمعونِ پطرُس باشد، به او گفت . ٨
 ))ولي اينها چه هستند براي اين همه؟. در اينجا پسري است كه پنج نان جو و دو ماهي دارد(( . ٩

 . و در آن مكان، چمن بسيار بود، و آن گروه كه حدود به پنج هزار مرد بودند نشستند)).م را بنشانيدمرد((: عيسي گفت . ١٠
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دادند؛ و همچنين از ماهيان  عيسي نانها را گرفته و شكر نموده، به شاگردان داد و شاگردان به آناني كه نشسته بودند . ١١
 .كوچك نيز به قدري كه خواستند

 )).ُخرده هاي باقي مانده را جمع كنيد تا چيزي تباه نشود((: ن خود گفتو چون سير گشتند، به شاگردا . ١٢

 .پس جمع كردند و از ُخرده هاي پنج نان جو كه از آناني كه خوردند زياده آمده بود، دوازده سبد را پر كردند . ١٣
يامبر است كه بايد در اين حقيقتاً همان پ((و چون مردمان اين معجزه را كه عيسي انجام داده بود را ديدند، گفتند كه  . ١٤

 ))!جهان بيايد

 .و اما عيسي چون دانست كه مي خواهند بيايند و او را به زور برده، پادشاه سازند، باز تنها به كوه باال رفت . ١٥
 و چون شب شد، شاگردانش به سوي دريا پايين رفتند، . ١٦

 .ك شد عيسي هنوز نزد ايشان نيامده بودو چون تاري. و به كشتي سوار شده، به آن طرف دريا به كَفرناحوم روانه شدند . ١٧
 .و دريا به علت وزيدن باد شديد به تالطم آمد . ١٨
 پارو زدند، عيسي را ديدند كه بر روي دريا راه رفته، نزديك ♦پس وقتي كه حدود به بيست و پنج يا سي تيرپرتاب . ١٩

 .پس ترسيدند. كشتي مي آيد
 ))!من هستم، مترسيد((: او بديشان گفت . ٢٠

 . را در كشتي بياورند، و بيدرنگ كشتي به آن زميني كه عازم آن بودند رسيدپس خواستند او . ٢١

 نان حياتنان حياتنان حياتنان حيات

در روز بعد گروهي كه در آن طرف دريا ايستاده بودند، ديدند كه هيچ قايقي نبود غير از آن كه شاگردان او داخل آن  . ٢٢
 .فته بودندشده بودند و عيسي با شاگردان خود داخل آن قايق نشده، بلكه شاگردانش تنها ر

 .قايقهاي ديگر از طبريه آمد، نزديك به آنجايي كه نان خورده بودند بعد از آنكه خداوند شكر گفته بود اما . ٢٣
پس چون آن گروه ديدند كه عيسي و شاگردانش در آنجا نيستند، ايشان نيز به كشتيها سوار شده، در طلب عيسي به  . ٢٤

 .كَفرناحوم آمدند
 ))اي استاد، كي به اينجا آمدي؟((: يا يافتند، بدو گفتندو چون او را در آن طرف در . ٢٥

براستي براستي به شما مي گويم، كه مرا مي طلبيد نه به خاطر معجراتي كه ديديد، بلكه ((: عيسي در جواب ايشان گفت . ٢٦
 .به خاطر آن نانهايي كه خورديد و سير شديد

جاوداني باقي است، كه پسرِ انسان آن را به شما خواهد براي خوراك فاني كار مكنيد، بلكه براي خوراكي كه تا حيات  . ٢٧
 )).داد، زيرا خداي پدر بر او مهر زده است

 ))چه كنيم تا اعمال خدا را بجا آورده باشيم؟((: از اينرو بدو گفتند . ٢٨

 )).ايمان بياوريد, عمل خدا اين است، كه به آن كسي كه او فرستاد((: عيسي در جواب ايشان گفت . ٢٩

 پس چه معجزه اي نشان مي دهي تا آن را ديده، و به تو ايمان آوريم؟ چه كار مي كني؟((:  گفتنداز اينرو بدو . ٣٠

 )).پدران ما در بيابان منَّ را خوردند، چنانكه مكتوب است، كه از آسمان بديشان نان عطا كرد تا بخورند . ٣١

                                                           

♦  ١٩: -��، �� �3 ١٨2در ����0* ِا���د��، -,�+�* '�ود (� :   ���� �ب
�ود (� ;:�ر و ��5 �� �"! و ��5 08�9-��–ه5�6 -��4 '  
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مان به شما نداد، بلكه پدرِ من نان براستي براستي، به شما مي گويم، كه موسي نان را از آس((: عيسي بديشان گفت . ٣٢
 .حقيقي را از آسمان به شما مي دهد

 )).زيرا كه نان خدا آن است كه از آسمان نازل شده، و به جهان حيات مي بخشد . ٣٣

 )).اي خداوند، اين نان را همواره به ما بده((: آنگاه بدو گفتند . ٣٤

رگز گرسنه نشود و هر كه به من ايمان آورد، كسي كه نزد من آيد، ه. من نان حيات هستم((: عيسي بديشان گفت . ٣٥
 .هرگز تشنه نگردد

 .اما به شما گفتم كه مرا هم ديديد و ايمان نمي آوريد . ٣٦
 . او را هرگز بيرون نخواهم كرد, تمام آنچه پدر به من عطا كند، به جانب من آيند و هر كه به جانب من آيد . ٣٧
 .مل كنم، بلكه به ارادة فرستندة خودزيرا كه از آسمان نزول كردم نه تا به ارادة خود ع . ٣٨
و ارادة پدري كه مرا فرستاد اين است، كه از تمام آنچه به من عطا كرد، چيزي را از دست ندهم، بلكه در روز بازپسين  . ٣٩

 .آن را برخيزانم
 روز و من در, و ارادة فرستندة من اين است كه هر كه پسر را ديد و بدو ايمان آورد، حيات جاوداني خواهد داشت . ٤٠

 )).بازپسين او را خواهم برخيزانيد

 )).من هستم آن ناني كه از آسمان نازل شد((: پس يهوديان دربارة او همهمه كردند زيرا گفته بود . ٤١

آيا اين عيسي پسر يوسف نيست كه ما پدر و مادر او را مي شناسيم؟ پس چگونه مي گويد كه از آسمان نازل ((: و گفتند . ٤٢
 ))شدم؟

 .با يكديگر همهمه مكنيد((: ان گفتعيسي در جواب ايش . ٤٣
كسي نمي تواند نزد من آيد، مگر آنكه پدري كه مرا فرستاد او را جذب كند و من در روز بازپسين او را خواهم  . ٤٤

 .برخيزانيد
 .پس هر كس از پدر شنيد و آگاه شد، نزد من مي آيد. در پيامبران مكتوب است كه، همه از خدا تعليم خواهند يافت . ٤٥
 .كسي پدر را ديده است، جز آن كسي كه از جانب خداست، او پدر را ديده استنه اينكه  . ٤٦
 .براستي، براستي به شما مي گويم، هر كه به من ايمان آورد، حيات جاوداني دارد . ٤٧
 .من نان حيات هستم . ٤٨
 .پدران شما در بيابان منَّ را خوردند و مردند . ٤٩
 .ورد نميرداين ناني است كه از آسمان نازل شد تا هر كه از آن بخ . ٥٠
اگر كسي از اين نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و ناني كه من مي دهم . من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد . ٥١

 )).بدن من است كه آن را به جهت حيات جهان مي بخشم

 ))د تا بخوريم؟چگونه اين شخص مي تواند بدن خود را به ما ده((: پس يهوديان با يكديگر مجادله كرده، مي گفتند . ٥٢

براستي، براستي به شما مي گويم اگر بدن پسرِ انسان را نخوريد و خون او را ننوشيد، در خود ((: عيسي بديشان گفت . ٥٣
 .حيات نداريد

 .و هر كه بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد، حيات جاوداني دارد و من در روز آخر او را خواهم برخيزانيد . ٥٤
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 .ي، و خون من آشاميدني حقيقي استزيرا كه بدن من، خوردني حقيق . ٥٥
 .پس هر كه بدن مرا مي خورد و خون مرا مي نوشد، در من مي ماند و من در او . ٥٦
 .چنانكه پدرِ زنده مرا فرستاد و من از پدر زنده هستم، همچنين كسي كه مرا بخورد او نيز از من زنده مي شود . ٥٧
 شما منَّ را خوردند و مردند؛ بلكه هر كه اين نان را بخورد تا اين است ناني كه از آسمان نازل شد، نه مانند آنكه پدران . ٥٨

 )).ابد زنده ماَند

 .اين سخنان را وقتي كه در كفرناحوم تعليم مي داد، در كنيسه گفت . ٥٩
 ))چه كسي مي تواند آنرا بشنود؟! اين كالم سخت است ((: آنگاه بسياري از شاگردان او چون اين را شنيدند گفتند . ٦٠

 آيا اين شما را لغزش مي دهد؟((: ود دانست كه شاگردانش در اين امر همهمه مي كنند، بديشان گفتچون عيسي در خ . ٦١

 پس اگر پسر انسان را بينيد كه به جايي كه در اول بود صعود مي كند چه؟ . ٦٢

 .كالمي كه من به شما مي گويم، روح و حيات هستند. آن روح است كه زنده مي كند اما جسم سودي ندارد . ٦٣
 زيرا كه عيسي از ابتدا مي دانست چه كساني هستند كه ايمان نمي آورند )).عضي از شما هستند كه ايمان نمي آورنداما ب . ٦٤

 .و كيست كه او را تسليم خواهد كرد
 )).از اين سبب به شما گفتم كه كسي نزد من نمي تواند بيايد مگر آنكه پدرِ من، آن را بدو عطا كند((: پس گفت . ٦٥

 اعتراف ِپطرُساعتراف ِپطرُساعتراف ِپطرُساعتراف ِپطرُس

 .همان وقت بسياري از شاگردان او برگشته، ديگر با او همراهي نكردنددر  . ٦٦
 ))آيا شما نيز مي خواهيد برويد؟((: آنگاه عيسي به آن دوازده گفت . ٦٧

 .خداوند نزد چه كسي برويم؟ كلمات حيات جاوداني نزد تو است((: شمعون پطرُس به او جواب داد . ٦٨
 )).رِ خداي زنده هستيو ما ايمان آورده و شناخته ايم كه تو مسيح پس . ٦٩

 )).آيا من شما دوازده را بر نگزيدم و حال آنكه يكي از شما ابليسي است((: عيسي بديشان جواب داد . ٧٠

و اين را دربارة يهودا پسرِ شمعونِ اسخريوطي گفت، زيرا او بود كه مي بايست تسليم كنندة وي بشود، و يكي از آن  . ٧١
 .دوازده بود

 7777    فصلفصلفصلفصل
 ا عيسيا عيسيا عيسيا عيسيمقابلة رهبران يهودي بمقابلة رهبران يهودي بمقابلة رهبران يهودي بمقابلة رهبران يهودي ب

 .و بعد از آن عيسي در جليل مي گشت زيرا نمي خواست در يهوديه راه رود، چونكه يهوديان قصد قتل او را داشتند . 1
 .و عيد يهود كه عيد خيمه ها باشد نزديك بود . 2
 ينند،از اينجا روانه شده، به يهوديه برو تا شاگردانت نيز آن اعمالي كه تو مي كني را بب((: پس برادرانش بدو گفتند . 3

 )).پس اگر اين كارها را مي كني، خود را به جهان بنما. زيرا هر كه مي خواهد آشكار شود، در پنهاني كار نمي كند . 4

 .زيرا كه برادرانش نيز به او ايمان نياورده بودند . 5
 .وقت من هنوز نرسيده، اما وقت شما هميشه حاضر است((: آنگاه عيسي بديشان گفت . 6
 .شمن دارد و اما مرا دشمني دارد زيرا كه من بر آن شهادت مي دهم كه اعمالش بد استجهان نمي تواند شما را د . 7
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 )).من اكنون به اين عيد نمي آيم زيرا كه وقت من هنوز تمام نشده است. شما براي اين عيد برويد . 8

 .چون اين را بديشان گفت، در جليل توّقف نمود . 9
 . آمد، نه بطور آشكار بلكه در پنهانياما چون برادرانش براي عيد رفته بودند، او نيز . 10
 .اما يهوديان در عيد او را جستجو نموده، مي گفتند كه او كجا است . 11
بلكه گمراه ! نه, بعضي مي گفتند كه مردي نيكو است و ديگران مي گفتند. و در ميان مردم دربارة او همهمة بسيار بود . 12

 .كنندة مردم است
 .يچ كس دربارة او آشكاراً حرف نمي زدبا وجود اين بسبب ترس از يهوديان، ه . 13
 .و چون نصف عيد گذشته بود، عيسي به معبد آمده، تعليم مي داد . 14
 ))اين شخص هرگز تعليم نيافته، چگونه كالم را مي داند؟((: و يهوديان تعجب نموده، گفتند . 15

 .تعليم من از من نيست، بلكه از فرستندة من است((: عيسي در جواب ايشان گفت . 16
 بخواهد ارادة او را به عمل آورد، دربارة تعليم خواهد دانست كه از خدا است يا آنكه من از خود سخن اگر كسي . 17

 .مي گويم
هر كه از خود سخن گويد، جالل خود را طالب است و اما هر كه طالب جالل فرستندة خود باشد، او صادق است و در  . 18

 .او ناراستي نيست
از براي چه . ؟ و  حال آنكه كسي از شما نيست كه به شريعت عمل كندآيا موسي شريعت را به شما نداده است . 19

 ))مي خواهيد مرا به قتل رسانيد؟

 ))كه در پي كشتن تو مي باشد؟! تو ديوزده اي((: آنگاه همه در جواب گفتند . 20

 .يك عمل نمودم و همة شما از آن متعجب شديد((: عيسي در جواب ايشان گفت . 21
 . آنكه از موسي باشد بلكه از اجداد و در روز سبت مردم را ختنه مي كنيدموسي ختنه را به شما داد نه . 22
پس اگر كسي در روز سبت ختنه شود تا شريعت موسي شكسته نشود، چرا بر من خشم مي آوريد از آن سبب كه در  . 23

 روز سبت شخصي را شفاي كامل دادم؟

 )).بحسب ظاهر داوري مكنيد بلكه به راستي داوري نماييد . 24

 آيا اين آن نيست كه قصد قتل او را دارند؟((: پس بعضي از اهل اورشليم گفتند . 25

آيا آناني كه حكمرانند يقيناً مي دانند كه او در حقيقت مسيح . و اينك آشكارا حرف مي زند و بدو هيچ نمي گويند . 26
 است؟

 )).س نمي داند كه از كجا استبا اين وجود اين شخص را مي دانيم كه از كجا است، اما وقتي كه مسيح آيد هيچ ك . 27

مرا مي شناسيد و نيز مي دانيد از كجا هستم و از خود نيامده ام ((: و عيسي چون در معبد تعليم مي داد، ندا كرده، گفت . 28
 .بلكه فرستندة من حقّ است كه شما او را نمي شناسيد

 )).اما من او را مي شناسم زيرا كه از او هستم و او مرا فرستاده است . 29

 .اه خواستند كه او را بگيرند، ولي كسي بر او دست ننهاد زيرا كه ساعت او هنوز نرسيده بودآنگ . 30
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وقتي كه مسيح آيد، آيا معجزاتي بيشتر از اينها كه اين ((: آنگاه بسياري از آن جمعيت بدو ايمان آوردند و گفتند . 31
 ))شخص نشان مي دهد را انجام خواهد داد؟

ين چيزها را دربارة او اين همهمه مي كنند، فريسيان و سران كاهنان، خادمان را چون فريسيان شنيدند كه مردم ا . 32
 .فرستادند تا او را بگيرند

 .اندك زماني ديگر با شما هستم، بعد نزد فرستندة خود مي روم((: آنگاه عيسي گفت . 33
 )).و مرا طلب خواهيد كرد و نخواهيد يافت و آنجايي كه من هستم شما نمي توانيد آمد . 34

او كجا مي خواهد برود كه ما او را نتوانيم يافت؟ آيا مي خواهد به سوي پراكندگان در ((: يهوديان با يكديگر گفتندپس  . 35
 ميان يونانيان رود و يونانيان را تعليم دهد؟

 ))اين چه كالمي است كه گفت، مرا طلب خواهيد كرد و نخواهيد يافت و جايي كه من هستم شما نمي توانيد آمد؟ . 36

 .هر كه تشنه است نزد من آيد و بنوشد((: ز آخر كه روز بزرگ عيد بود، عيسي ايستاده، ندا كرد و گفتو در رو . 37
 )).هر كه به من ايمان آورد، چنانكه كتاب مي گويد، از بطن او نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد . 38

ه روح القدس هنوز عطا نشده بود، اما اين را گفت دربارة روح كه هر كه به او ايمان آورد او را خواهد يافت زيرا ك . 39
 .چونكه عيسي هنوز جالل نيافته بود

 )).در حقيقت اين شخص همان پيامبر است((: آنگاه بسياري از آن جماعت، چون اين كالم را شنيدند، گفتند . 40

 "!!!!هرگز كسي مثل اين شخص سخن نگفته استهرگز كسي مثل اين شخص سخن نگفته استهرگز كسي مثل اين شخص سخن نگفته استهرگز كسي مثل اين شخص سخن نگفته است"
 جليل خواهد آمد؟مگر مسيح از ((:  و بعضي گفتند)).او مسيح است((: و بعضي گفتند . 41

 ))آيا كتاب نگفته است كه از نسل داود و از بيت لحم، دهي كه داوود در آن بود، مسيح ظاهر خواهد شد؟ . 42

 .پس دربارة او در ميان مردم اختالف افتاد . 43
 .و بعضي از ايشان خواستند او را بگيرند، اما هيچ كس بر او دست ننهاد . 44
 ))براي چه او را نياورديد؟((: آنها بديشان گفتند. ندپس خادمان نزد سران كاهنان و فريسيان آمد . 45

 ))!هرگز كسي مثل اين شخص سخن نگفته است((: خادمان در جواب گفتند . 46

 آيا شما نيز گمراه شده ايد؟((: آنگاه فريسيان در جواب ايشان گفتند . 47

 مگر كسي از سرداران يا از فريسيان به او ايمان آورده است؟ . 48

 )).را نمي دانند، ملعون مي باشندولي اين جماعت كه شريعت  . 49

 :نيقوديموس، آنكه در شب نزد او آمده و يكي از ايشان بود، بديشان گفت . 50
 ))آيا شريعت ما بر كسي قضاوت مي كند، جز آنكه اول سخن او را بشنود و كار او را دريافت كنند؟(( . 51

يرا كه هيچ پيامبري از جليل بر نخاسته مگر تو نيز جليلي هستي؟ بررسي كن و ببين ز((: ايشان در جواب وي گفتند . 52
 )).است

 .پس هر يك به خانة خود رفتند . 53
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 8888    فصلفصلفصلفصل
 .اما عيسي به كوه زيتون رفت . 1
 .و بامدادان باز به معبد آمد و چون تمام مردم نزد او آمدند نشسته، ايشان را تعليم مي داد . 2
  آوردند و او را در ميان برپا داشته،كه ناگاه كاتبان و فريسيان زني را كه در زنا گرفته شده بود، پيش او . 3

 اي استاد، اين زن در عين عمل زنا گرفته شد؛((: بدو گفتند . 4

 ))اما تو چه مي گويي؟. و موسي در شريعت به ما حكم كرده است كه چنين زنان سنگسار شوند . 5

با انگشت خود بر روي زمين اما عيسي سر به زير افكنده، . و اين را از روي امتحان بدو گفتند تا او را متهم سازند . 6
 .مي نوشت

هر كس از شما گناه ندارد اول بر او ((: و چون در سؤال كردن مداومت نمودند، خود را راست كرده، و بديشان گفت . 7
 )).سنگ اندازد

 .و باز سر به زير افكنده، بر زمين مي نوشت . 8
به آخر، يك يك بيرون رفتند و عيسي پس چون شنيدند، از وجدان خود محكوم شده، از ارشدترين شروع كرده تا  . 9

 .تنها باقي ماند با آن زن كه در ميان ايستاده بود
اي زن آن مدعيان تو كجا هستند؟ آيا ((: پس عيسي چون خود را راست كرد و غير از زن كسي را نديد، بدو گفت . 10

 ))هيچ كس تو را محكوم نكرد؟

 )).برو و ديگر گناه مكن. كم نمي كنممن هم بر تو ح((:  عيسي گفت)).هيچ كس اي آقا((: گفت . 11

 نور جهاننور جهاننور جهاننور جهان

كسي كه مرا پيروي كند، در تاريكي راه نخواهد . من نور جهان هستم((: پس عيسي باز بديشان خطاب كرد، گفت . 12
 )).رفت، بلكه نور حيات را خواهد يافت

 )).تو بر خود شهادت مي دهي، پس شهادت تو راست نيست((: آنگاه فريسيان بدو گفتند . 13

هرچند من بر خود شهادت مي دهم، شهادت من راست است زيرا كه مي دانم كه از ((: ي در جواب ايشان گفتعيس . 14
 .كجا آمده ام و به كجا خواهم رفت، اما شما نمي دانيد از كجا آمده ام و به كجا مي روم

 .شما بحسب جسم حكم مي كنيد اما من بر هيچ كس حكم نمي كنم . 15
 . راست است، از آنرو كه تنها نيستم بلكه من و پدري كه مرا فرستادو اگر من حكم دهم، حكم من . 16
 .و نيز در شريعت شما مكتوب است كه شهادت دو كس حقّ است . 17
 )).من بر خود شهادت مي دهم و پدري كه مرا فرستاد نيز براي من شهادت مي دهد . 18

اگر مرا مي شناختيد پدر مرا نيز .  نه پدر مرانه مرا مي شناسيد و(( عيسي جواب داد كه ))پدر تو كجا است؟((: بدو گفتند . 19
 )).مي شناختيد

و اين كالم را عيسي در خزانه گفت، وقتي كه در معبد تعليم مي داد؛ و هيچ كس او را نگرفت به جهت آنكه ساعت او  . 20
 .هنوز نرسيده بود



17 

مرد و جايي كه من مي روم من مي روم و مرا طلب خواهيد كرد و در گناهان خود خواهيد ((: باز عيسي بديشان گفت . 21
 )).شما نمي توانيد آمد

 ))آيا تصميم قتل خود را دارد كه مي گويد به جايي خواهم رفت كه شما نمي توانيد آمد؟((: يهوديان گفتند . 22

 .شما از اين جهان هستيد، اما من از اين جهان نيستم. شما از پايين مي باشيد اما من از باال((: ايشان را گفت . 23
جهت به شما گفتم كه در گناهان خود خواهيد مرد، زيرا اگر باور نكنيد كه من هستم، در گناهان خود خواهيد از اين  . 24

 )).مرد

 .همانم كه از اول نيز به شما گفتم((:  عيسي بديشان گفت))تو كيستي؟((: بدو گفتند . 25
د حقّ است و من آنچه از او شنيده ام، به من چيزهاي بسيار دارم كه دربارة شما بگويم و حكم كنم؛ اما آنكه مرا فرستا . 26

 )).جهان مي گويم

 .ايشان نفهميدند كه بديشان دربارة پدر سخن مي گويد . 27
وقتي كه پسر انسان را بلند كرديد، آن وقت خواهيد دانست كه من هستم و از خود كاري ((: عيسي بديشان گفت . 28

 .نمي كنم بلكه به آنچه پدرم مرا تعليم داد، سخن مي گويم
 )). او كه مرا فرستاد، با من است، و پدر مرا تنها نگذارده است زيرا كه من هميشه كارهاي پسنديدة او را بجا مي آورمو . 29

 عيسي بزرگتر از ابراهيمعيسي بزرگتر از ابراهيمعيسي بزرگتر از ابراهيمعيسي بزرگتر از ابراهيم

 .اين را گفت، بسياري بدو ايمان آوردند چون  . 30
  شاگرد من خواهيد شد،اگر شما در كالم من بمانيد، حقيقتاً((: پس عيسي به يهودياني كه بدو ايمان آوردند، گفت . 31

 )).و راستي را خواهيد شناخت و راستي شما را آزاد خواهد كرد . 32

گويي كه آزاد خواهيد  پس چگونه تو مي. ايم كس نبوده باشيم و هرگز اسير هيچ اوالد ابراهيم مي((بدو جواب دادند كه  . 33
 ))شد؟

 .كند، بردة گناه است ناه ميگويم هر كه گ براستي، براستي به شما مي((: عيسي در جواب ايشان گفت . 34
 .ماند ماند، اما يك پسر هميشه مي و برده هميشه در خانه نمي . 35
 .پس اگر پسر شما را آزاد كند، در حقيقت آزاد خواهيد شد . 36
 .خواهيد مرا بكشيد زيرا كالم من در شما جاي ندارد دانم كه اوالد ابراهيم هستيد، اما مي مي . 37
 )).كنيد ايد مي گويم و شما آنچه نزد پدر خود ديده ام مي من آنچه نزد پدر خود ديده . 38

بوديد، اعمال ابراهيم  را بجا  اگر اوالد ابراهيم مي((:  عيسي بديشان گفت)).پدر ما ابراهيم است((در جواب او گفتند كه  . 39
 .آورديد مي

ابراهيم . گويم  سخن ميام خواهيد مرا بكشيد و من شخصي هستم كه با شما به حقيقتي كه از خدا شنيده اما اآلن مي . 40
 .چنين نكرد

 )).يك پدر داريم كه خدا است. ما از زنا زاييده نشده ايم ((بدو گفتند كه)) .آوريد شما اعمال پدر خود را بجا مي . 41

داشتيد، زيرا كه من از جانب خدا صادر شده و  بود، مرا دوست مي اگر خدا پدر شما مي((: عيسي به ايشان گفت . 42
 .ام بلكه او مرا فرستاده است ن از خود نيامدهام، زيرا كه م آمده
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 .توانيد بشنويد فهميد؟ براي آنكه كالم مرا نمي براي چه سخن مرا نمي . 43
او از اول قاتل بود و در راستي . خواهيد به عمل آوريد باشيد و خواهشهاي پدر خود را مي شما از پدر خود ابليس مي . 44

گويد زيرا دروغگو و  گويد، از ذات خود مي هرگاه به دروغ سخن مي. شود، براي آنكه در او راستي نيست ثابت نمي
 .پدر دروغگويان است

 .كنيد گويم، مرا باور نمي و اما چونكه من راست مي . 45
 كنيد؟ گويم، چرا مرا باور نمي چه كسي است از شما كه مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست مي . 46

 )).شنويد زيرا كه از خدا نيستيد  و از اين سبب شما نميشنود كسي كه از خدا است، كالم خدا را مي . 47

 ))آيا ما خوب نگفتيم كه تو سامري هستي و ديو داري؟((:  سپس يهوديان در جواب او گفتند . 48

 .سازيد حرمت مي دارم و شما مرا بي من ديوزده نيستم، ولي پدر خود را حرمت مي((عيسي جواب داد كه  . 49
 .كند خواهد و داوري مي  هست كه ميخواهم، كسي من جالل خود را نمي . 50
 )).گويم، اگر كسي كالم مرا نگاه دارد، مرگ را تا به ابد نخواهد ديد براستي، براستي به شما مي . 51

گويي اگر كسي كالم مرا نگاه  ابراهيم و پيامبران مردند و تو مي! اآلن دانستيم كه ديوزده اي((: پس يهوديان بدو گفتند . 52
 خواهد چشيد؟دارد، مرگ را تا ابد ن

 ))داني؟ آيا تو از پدر ما ابراهيم كه مرد و پيامبراني كه مردند بزرگتر هستي؟ خود را كه مي . 53

بخشد، آنكه شما  پدر من آن است كه مرا جالل مي. اگر خود را جالل دهم، جالل من چيزي نباشد((: عيسي جواب داد . 54
 .گوييد خدايتان است مي

اما او را . باشم شناسم مثل شما دروغگو مي شناسم و اگر بگويم كه او را نمي را ميشناسيد، اما من او  و او را نمي . 55
 .دارم شناسم و كالم او را نگاه مي مي

 )).پدر شما ابراهيم شادي كرد بر اينكه روز مرا ببيند، و ديد و شادمان گرديد . 56

 ))اي؟ هنوز پنجاه سال نداري و ابراهيم را ديده((: يهوديان بدو گفتند . 57

 )).گويم، كه پيش از آنكه ابراهيم بود من هستم براستي، براستي به شما مي((: ي بديشان گفتعيس . 58

از معبد بيرون شد و , اما عيسي خود را مخفي ساخت و از ميانشان گذشته. آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار كنند . 59
 .همچنين برفت

 9999    فصلفصلفصلفصل
 شفاي كور مادرزادشفاي كور مادرزادشفاي كور مادرزادشفاي كور مادرزاد

 .رزاد را ديدرفت، كوري ماد و وقتي كه مي . 1
 ))اي استاد، چه كسي گناه كرد، اين شخص يا والدين او كه كور زاييده شد؟((: و شاگردانش از او سؤال كرده، گفتند . 2

 .گناه را نه اين شخص كرد و نه والدينش، بلكه تا اعمال خدا در وي نشان داده شود((عيسي جواب داد كه  . 3
تواند  كس نمي آيد كه در آن هنگام هيچ شب مي. ة خود مشغول باشمهنگامي كه روز است، بايد من به كارهاي فرستند . 4

 .كاري كند
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 )).هنگامي كه در جهان هستم، من نور جهانم . 5

 اين را گفت و آب دهان بر زمين انداخته، از آب گل ساخت و گل را به چشمان كور ماليد، . 6

 . پس رفته شست و بينا شده، برگشت)).بشوي) كه به معني فرستاده است(برو در حوض سيلوحا ((: و بدو گفت . 7
نشست و  آيا اين آن نيست كه مي((: پس همسايگان و كساني كه او را پيش از آن در حالت كوري ديده بودند، گفتند . 8

 ))كرد؟ گدايي مي

 )).من همانم((:  او گفت)).شباهت بدو دارد((:  و بعضي گفتند)).همان است((: بعضي گفتند . 9

 ))مان تو باز گشت؟پس چگونه چش((: بدو گفتند . 10

گويند، گل ساخت و بر چشمان من ماليده، به من گفت به حوض سيلوحا  شخصي كه او را عيسي مي((: او جواب داد . 11
 )).آنگاه رفتم و شسته بينا گشتم. برو و بشوي

 )).دانم نمي((:  گفت))آن شخص كجا است؟((: به وي گفتند . 12

 .ندپس او را كه قبالً كور بود، نزد فريسيان آورد . 13
 .و آن روزي كه عيسي گل ساخته، چشمان او را باز كرد، روز سبت بود . 14
گل به چشمهاي من گذاشت و من شستم ((:  بديشان گفت))چگونه بينا شدي؟((آنگاه فريسيان نيز از او سؤال كردند كه  . 15

 )).و بينا شدم

چگونه ((:  ديگران گفتند)).دارد  نگاه نميآن شخص از جانب خدا نيست، زيرا كه سبت را((: بعضي از فريسيان گفتند . 16
 . و در ميان ايشان اختالف افتاد)).تواند مثل اين معجزات نشان دهد شخص گناهكار مي

 )).او پيامبر است((:  گفت))گويي كه چشمان تو را بينا ساخت؟ تو دربارة او چه مي((: باز بدان كور گفتند . 17

 . كور بوده و بينا شده است، تا آنكه والدين آن بيناشده را طلبيدنداما يهوديان سرگذشت او را باور نكردند كه . 18
گوييد كور متوّلد شده؟ پس چگونه حاال بينا گشته  آيا اين پسر شما است كه مي((: و از ايشان سؤال كرده، گفتند . 19

 ))است؟

 .دانيم كه اين پسر ما است و كور متوّلد شده بود مي((: والدين او در جواب ايشان گفتند . 20
او بالغ است، از وي سؤال كنيد تا او . دانيم چه كسي چشمان او را باز نموده دانيم و نمي بيند، نمي اما حاال چطور مي . 21

 )).دربارة خود بيان كند

ترسيدند، چون پيش از اين يهوديان با خود موافقت كرده بودند كه هر  والدين او چنين گفتند، زيرا كه از يهوديان مي . 22
 .از كنيسه بيرونش كنند, كه او مسيح استكسي اعتراف كند 

 )).او بالغ است از خودش بپرسيد((: از اين جهت والدين او گفتند . 23

 )).دانيم كه اين شخص گناهكار است ما مي. خدا را جالل بده((: پس آن شخص را كه كور بود، باز خوانده، بدو گفتند . 24

 )).ام دانم، كه كور بودم و اكنون بينا شده  مييك چيز را. دانم اگر گناهكار است من نمي ((:او جواب داد . 25

 ))با تو چه كرد و چگونه چشمهاي تو را باز كرد؟((: باز بدو گفتند . 26

خواهيد  خواهيد بشنويد؟ آيا شما نيز مي نشنيديد؟ و براي چه باز مي. اكنون به شما گفتم((ايشان را جواب داد كه  . 27
 ))شاگرد او بشويد؟
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 .باشيم ما شاگرد موسي مي. تو شاگرد او هستي((: پس او را دشنام داده، گفتند . 28
 )).دانيم از كجا است اما اين شخص را نمي. دانيم كه خدا با موسي تكّلم كرد ما مي . 29

دانيد كه از كجا است و حال آنكه چشمهاي مرا باز  اين جالب است كه شما نمي((: آن مرد جواب داده، بديشان گفت . 30
 .كرد

شنود؛ و اما اگر كسي خداپرست باشد و خواست او را بجا آورد، او را  اهكاران را نميدانيم كه خدا دعاي گن و مي . 31
 .شنود مي

 .از ابتداي جهان شنيده نشده است كه كسي چشمان كور مادرزاد را باز كرده باشد . 32
 .توانست بكند اگر اين شخص از خدا نبود هيچ كار نمي . 33
 . پس او را بيرون راندند))دهي؟ آيا تو ما را تعليم مي. اي شدهتو به كّلي با گناه متوّلد ((: در جواب وي گفتند . 34
 ))آيا تو به پسر خدا ايمان داري؟((: اند، وي را پيدا كرده، گفت عيسي چون شنيد كه او را بيرون كرده . 35

 ))اي آقا، او كيست تا به او ايمان آورم؟((: او در جواب گفت . 36

 )).كند همان است ا تو صحبت مياي و آنكه ب تو هم او را ديده((: عيسي بدو گفت . 37

 . پس او را پرستش نمود)).اي خداوند، ايمان آوردم((: گفت . 38
 )).من در اين جهان بجهت داوري آمدم تا كوران بينا و بينايان كور شوند((: آنگاه عيسي گفت . 39

 ))آيا ما نيز كور هستيم؟((: بعضي از فريسيان كه با او بودند، چون اين كالم را شنيدند گفتند . 40

 )).ماَند پس گناه شما مي. گوييد بينا هستيم داشتيد و اما اكنون مي بوديد گناهي نمي اگر كور مي((: عيسي بديشان گفت . 41

 10101010    فصلفصلفصلفصل
 شبان نيكوشبان نيكوشبان نيكوشبان نيكو

گويم، هر كه از در به آغل گوسفند داخل نشود، بلكه از راه ديگر باال رود، او دزد و  براستي، براستي به شما مي(( . 1
 .راهزن است

 . از در داخل شود، شبان گوسفندان استو اما آنكه . 2
خواند و ايشان را بيرون  شنوند، و گوسفندانش را با نام مي گشايد و گوسفندان صداي او را مي دربان به جهت او مي . 3

 .برد مي
 كنند، زيرا كه صداي او رود و گوسفندان او را دنبال مي و وقتي كه گوسفندان خود را بيرون برَد، پيش روي ايشان مي . 4

 .شناسند را مي
 )).شناسند گريزند زيرا كه صداي بيگانگان را نمي كنند، بلكه از او مي ولي يك بيگانه را هرگز دنبال نمي . 5

 .گويد و اين مَثل را عيسي براي آنها گفت، اما ايشان نفهميدند كه چه چيز بديشان مي . 6
 . من درِ گوسفندان هستمگويم، كه براستي، براستي به شما مي(( :آنگاه عيسي بديشان باز گفت . 7
 .تمام كساني كه پيش از من آمدند، دزد و راهزن هستند، اما گوسفندان سخن ايشان را نشنيدند . 8
 .هر كس از من داخل گردد، نجات يابد و بيرون و درون خواهد رفت و چراگاه خواهد يافت! من در هستم . 9
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 )).ا ايشان حيات يابند و آن را بطور فراوان داشته باشندمن آمدم ت. آيد مگر آنكه بدزدد و بكشد و نابود كند دزد نمي . 10

 .نهد شبان نيكو جان خود را در راه گوسفندان مي. من شبان نيكو هستم(( . 11
آيد، گوسفندان را گذاشته، فرار  باشند، چون بيند كه گرگ مي اما مزدوري كه شبان نيست و گوسفندان از آنِ او نمي . 12

 .سازد رد و پراكنده ميگي كند و گرگ گوسفندان را مي مي
 .گريزد چونكه مزدور است و به فكر گوسفندان نيست مزدور مي . 13

 .شناسند شناسم و ايشان مرا مي شبان نيكو هستم و آنهايي كه از آنِ خود هستند را ميمن  . 14
 .نهم شناسم؛ و جان خود را در راه گوسفندان مي شناسد و من پدر را مي همانگونه كه پدر مرا مي . 15
بايد آنها را نيز بياورم و صداي مرا خواهند شنيد و يك گله و يك . ن ديگر را دارم كه از اين آغل نيستندو گوسفندا . 16

 .شبان خواهند شد
 .نهم تا آن را باز گيرم دارد كه من جان خود را مي و از اين سبب پدر مرا دوست مي . 17
. كه آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گيرمقدرت دارم . نهم گيرد، بلكه من از خود آن را مي كسي آن را از من نمي . 18

 )).اين حكم را از پدر خود دريافتم

 .باز به سبب اين كالم، در ميان يهوديان اختالف افتاد . 19
 ))دهيد؟ براي چه بدو گوش مي. او ديوزده و ديوانه است(( بسياري از ايشان گفتند كه . 20

 ))تواند چشم كوران را باز كند؟  ميآيا ديو. اين سخنان شخص ديوزده نيست(( ديگران گفتند كه . 21

 .و در اورشليم، عيد وقف بود و زمستان بود . 22
 .رفت و عيسي در معبد، در ايوان سليمان راه مي . 23
داري؟ اگر تو مسيح هستي، آشكارا به ما  تا كي ما را در َشك نگاه مي(( :پس يهوديان دور او را گرفته، بدو گفتند . 24

 )).بگو

آورم، آنها براي من  اعمالي كه به نام پدر خود بجا مي. من به شما گفتم و ايمان نياورديد((: عيسي بديشان جواب داد . 25
 .دهند شهادت مي

 .آوريد زيرا از گوسفندان من نيستيد، چنانكه به شما گفتم اما شما ايمان نمي . 26
 .كنند شناسم و مرا دنبال مي شنوند و من آنها را مي گوسفندان من صداي مرا مي . 27
 .كس آنها را از دست من نخواهد گرفت دهم و تا به ابد هالك نخواهند شد و هيچ ا حيات جاوداني ميو من به آنه . 28
 .تواند ايشان را از دست پدر من بگيرد پدري كه ايشان را به من داد از همه بزرگتر است و كسي نمي . 29
 )).من و پدر يك هستيم . 30

 .آنگاه يهوديان باز سنگها برداشته تا او را سنگسار كنند . 31
به سبب كدام يك از آنها مرا . از جانب پدر خود بسيار كارهاي نيك به شما نشان دادم(( :عيسي بديشان جواب داد . 32

 ))كنيد؟ سنگساز مي

كنيم، بلكه به سبب كفر، زيرا تو انسان هستي و خود  به سبب عمل نيك تو را سنگسار نمي(( :يهوديان در جواب گفتند . 33
 )).خواني را خدا مي



22 

 من گفتم شما خدايان هستيد؟, آيا در شريعت شما نوشته نشده است كه((:  ايشان گفتعيسي در جواب . 34

 پس اگر آناني را كه كالم خدا بديشان نازل شد، خدايان خواند و ممكن نيست كه كتاب شكسته شود، . 35

پسرِ خدا گويي، براي آنكه گفتم  تو كفر مي, گوييد آيا كسي را كه پدر تقديس كرده و به جهان فرستاد، بدو مي . 36
 هستم؟

 .اگر اعمال پدر خود را بجا نياورم، به من ايمان مياوريد . 37
آوريد، به اعمال ايمان آوريد تا بدانيد و باور كنيد كه پدر در من  آورم، اگر چه به من ايمان نمي ولي آنچه بجا مي . 38

 )).است و من در او

 .تپس دوباره خواستند او را بگيرند، اما از دستهاي ايشان بيرون رف . 39
 .داد رفت، و در آنجا اقامت كرد و باز به آن طرف اُردن، جايي كه اول يحيي تعميد مي . 40
 .و بسياري نزد او آمده، گفتند كه يحيي هيچ معجزه نكرد ولي هر چه يحيي دربارة اين شخص گفت، راست است . 41
 .پس بسياري در آنجا به او ايمان آوردند . 42

 11111111    فصلفصلفصلفصل
 زنده كردن ايلعازرزنده كردن ايلعازرزنده كردن ايلعازرزنده كردن ايلعازر

 .عنْيا، ده مريم و خواهرش مرتا زر نام بيمار بود، از اهل بيتو شخصي ايلعا . 1
و آن مريم بود كه خداوند را با عطر تدهين ساخت، و پايهاي او را با موي خود خوشكانيد، كه برادرش ايلعازر بيمار  . 2

 .بود
 )).استداري مريض  اي آقا، اينك آن كه او را دوست مي((: پس خواهرانش نزد او فرستادند، گفتند . 3

نيست بلكه براي جالل خدا است، تا پسر خدا از آن جالل  تا به مرگ اين بيماري((: چون عيسي اين را شنيد، گفت . 4
 )).يابد

 .داشت و عيسي مرتا و خواهرش و ايلعازر را دوست مي . 5
 .پس چون شنيد كه بيمار است، در جايي كه بود دو روز توّقف نمود . 6
 )).بياييد باز به يهوديه برويم((: و بعد از آن به شاگردان خود گفت . 7

 ))خواهي بدانجا بروي؟ خواستند تو را سنگسار كنند؛ و باز مي اي معّلم، اكنون يهوديان مي((: شاگردان او را گفتند . 8

خورد زيرا كه نور اين  آيا دوازده ساعت در روز نيست؟ اگر كسي در روز راه رود لغزش نمي((: عيسي جواب داد . 9
 .بيند جهان را مي

 )).زيرا كه نور در او نيست, اما اگر كسي در شب راه رود لغزش خورد . 10

 )).روم تا او را بيدار كنم اما مي. دوست ما ايلعازر در خواب است((: اين را گفت و بعد از آن به ايشان فرمود . 11

 )).شفا خواهد يافت, اي آقا، اگر خوابيده است((: شاگردان او گفتند . 12

 .گويد او سخن گفت و ايشان گمان بردند كه از آرامي خواب مياما عيسي دربارة مرگ  . 13
 .اليعازر مرده است((: آنگاه عيسي آشكارا بديشان گفت . 14



23 

 )).اما بياييد نزد او برويم. و براي شما خشنود هستم كه در آنجا نبودم تا ايمان آوريد . 15

 )).يز برويم تا با او بميريمما ن((: ، به همشاگردان خود گفت)كه به دوقلو ناميده شده بود(پس توما  . 16

 .باشد پس چون عيسي آمد، يافت كه او چهار روز است در قبر مي . 17
 .♦عنْيا نزديك اورشليم بود، حدود به پانزده پرتاب تير اينك بيت . 18
 .و بسياري از يهوديان نزد مرتا و مريم آمده بودند تا به جهت برادرشان، ايشان را تسّلي دهدند . 19
 .اما مريم در خانه نشسته ماند. آيد، او را استقبال كرد  عيسي ميو چون مرتا شنيد كه . 20
 .مرد بودي، برادر من نمي اي آقا، اگر در اينجا مي((: پس مرتا به عيسي گفت . 21
 )).دانم كه هر چه از خدا بخواهي، خدا آن را به تو خواهد داد اما اكنون نيز مي . 22

 )).برادر تو خواهد برخاست((: عيسي بدو گفت . 23

 )).دانم كه در قيامت در روز بازپسين خواهد برخاست مي((: ا به وي گفتمرت . 24

 .هر كه به من ايمان آورد، اگرچه مرده باشد، زنده گردد. من قيامت و حيات هستم ((:عيسي بدو گفت . 25
 ))كني؟ آيا اين را باور مي. و هر كه زنده بود و به من ايمان آورد، تا ابد نخواهد مرد . 26

 )).آيد كه در جهان مي,  آقا، من ايمان دارم كه تو مسيح، پسرِ خدا هستيآري اي((: او گفت . 27

 )).خواند استاد آمده است و تو را مي((: و چون اين را گفت، رفت و خواهر خود، مريم را در پنهاني خوانده، گفت . 28

 .او چون اين را شنيد، به زودي برخاسته، نزد او آمد . 29
 .ر جايي بود كه مرتا او را مالقات كردو عيسي هنوز وارد ده نشده بود، بلكه د . 30
رود، به  دادند، چون ديدند كه مريم برخاسته، با عجله بيرون مي و يهودياني كه در خانه با او بودند و او را تسّلي مي . 31

 )).رود تا در آنجا گريه كند به سر قبر مي((: دنبال او آمده، گفتند

بودي،  اي آقا، اگر در اينجا مي((: يده، بر پايش افتاد و بدو گفتو مريم چون به جايي كه عيسي بود رسيد، او را د . 32
 )).مرد برادر من نمي

 .عيسي چون او را گريان ديد و يهوديان را هم كه با او آمده بودند را گريان يافت، در روح خود ناله كرد، و رنج برد . 33
 )).اي آقا بيا و ببين((:  به او گفتند))ايد؟ او را كجا گذارده((: و گفت . 34

 .عيسي بگريست . 35
 ))!داشت ببينيد چقدر او را دوست مي((: آنگاه يهوديان گفتند . 36

 ))توانست موجب نمردن اين مرد نيز باشد؟ آيا اين شخص كه چشمان كور را باز كرد، نمي((: بعضي از ايشان گفتند . 37

 . شده بوداينك آن غاري بود، و سنگي بر سرش گذاشته. پس عيسي باز در خود ناله كرده، نزد قبر آمد . 38
دهد، زيرا  اي آقا هم اكنون بوي گند مي((:  مرتا، خواهر آنكه مرده بود، بدو گفت)).سنگ را برداريد((: عيسي گفت . 39

 )).كه چهار روز گذشته است

 ))آيا به تو نگفتم، اگر ايمان بياوري، جالل خدا را خواهي ديد؟((: عيسي به وي گفت . 40
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اي پدر، تو را ((: عيسي چشمان خود را باال انداخته، گفت. بود برداشتندپس سنگ را از جايي كه مرده گذاشته شده  . 41
 .كنم كه سخن مرا شنيدي شكر مي

اند گفتم تا ايمان بياورند  شنوي؛ اما به جهت خاطر اين گروه كه گرداگرد ايستاده دانم كه هميشه سخن مرا مي و من مي . 42
 )).كه تو مرا فرستادي

 )).اليعازر، بيرون بيا((: ندا كردچون اين را گفت، با صداي بلند  . 43

: عيسي بديشان گفت. و سپس آنكه مرده بود، با دست و پاي به كفن بسته بيرون آمد، و روي او با دستمالي پيچيده بود . 44
 )).او را باز كنيد و بگذاريد برود((

 . آوردندآنگاه بسياري از يهوديان كه با مريم آمده بودند، چون آنچه عيسي كرد ديدند، بدو ايمان . 45
 .اما بعضي از ايشان نزد فريسيان رفتند و ايشان را از كارهايي كه عيسي كرده بود آگاه ساختند . 46

 توطئة كاهنان و فريسيان بر عليه عيسيتوطئة كاهنان و فريسيان بر عليه عيسيتوطئة كاهنان و فريسيان بر عليه عيسيتوطئة كاهنان و فريسيان بر عليه عيسي

چه كنيم زيرا كه اين مرد، معجزات بسيار نشان ((: پس سرانِ كاهنان و فريسيان جلسه اي تشكيل دادند، و گفتند . 47
 دهد؟ مي

 )).ن وا گذاريم، همه به او ايمان خواهند آورد و روميان آمده، جا و مّلت ما را خواهند گرفتاگر او را چني . 48

 دانيد شما هيچ نمي((: يكي از ايشان، قيافا نام، كه در آن سال كاهن اعظم بود، بديشان گفت . 49

 )).ابود نشوندكنيد كه براي ما سودمند است اگر كه يك شخص براي مردم بميرد و تا تمامي مّلت ن و فكر نمي . 50

 بايست عيسي براي آن مّلت بميرد؛ و اين را از خود نگفت بلكه چون در آن سال كاهن اعظم بود، نبوت كرد كه مي . 51

 .اند را در يكي جمع كند و نه براي آن ملّت تنها بلكه تا فرزندان خدا را كه در همه جا پراكنده . 52
 .و از همان روز مشاوره كردند كه او را بكشند . 53
رفت بلكه از آنجا روانه شد به ناحية نزديك بيابان به شهري كه  از آن عيسي در ميان يهوديان آشكارا راه نميپس بعد  . 54

 .اْفرايم نام داشت و با شاگردان خود در آنجا توّقف نمود
  سازندو چون فصحِ يهود نزديك شد، بسياري از مملكت بيرون آمده، قبل از فصح به اورشليم آمدند تا خود را طاهر . 55

بريد؟ آيا براي عيد  چه گمان مي((: گفتند بودند و در معبد ايستاده، به يكديگر مي و آنگاه در طلب عيسي مي . 56
 ))آيد؟ نمي

 .اما سرانِ كاهنان و فريسيان حكم كرده بودند كه اگر كسي بداند كه او كجا است نشان دهد تا او را بگيرند . 57

 12121212    فصلفصلفصلفصل
 عْنياعْنياعْنياعْنيا    تدهين عيسي در بيتتدهين عيسي در بيتتدهين عيسي در بيتتدهين عيسي در بيت

 .عنْيا آمد، جايي كه ايلعازرِ مرده را از مردگان برخيزانيده بود روز قبل از عيد فصح، عيسي به بيتپس شش  . 1
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 .كرد و ايلعازر يكي از آنان بود كه با او نشسته بودند و براي او در آنجا شام حاضر كردند و مرتا خدمت مي . 2
 عيسي را تدهين كرد و پايهاي او را با مويهاي خود  از عطرِ سنبلِ خالصِ گرانبها گرفته، پايهاي♦آنگاه مريم رطلي . 3

 .خوشكانيد، چنانكه خانه از بوي عطر پر شد
 :پس يكي از شاگردان او يعني يهوداي اسخريوطي، پسر شمعون كه تسليم كنندة وي بود، گفت . 4
 ))براي چه اين عطر به سيصد دينار فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟(( . 5

داشت، بلكه از آنرو كه او دزد بود و كيف را داشت و از آنچه در آن  فت كه پرواي فقرا ميو اين را نه از آنرو گ . 6
 .داشت شد برمي انداخته مي

 .من اين را نگاه داشته است او را واگذار، زيرا كه به جهت روز دفن((: عيسي گفت . 7
 )).باشند ولي من هميشه با شما نيستم زيرا كه فقرا هميشه با شما مي . 8

سيار از يهوديان چون فهميدند كه عيسي در آنجا است آمدند، نه فقت براي عيسي بلكه تا ايلعازر را نيز كه پس جمعي ب . 9
 .از مردگي برخيزانيده بود ببينند

 .آنگاه سرانِ كاهنان مشاوره كردند كه ايلعازر را نيز بكشند . 10
 .دندآور رفتند و به عيسي ايمان مي سبب او مي زيرا كه بسياري از يهوديان به  . 11

 ورود پيروزمندانة عيسي به اورشليمورود پيروزمندانة عيسي به اورشليمورود پيروزمندانة عيسي به اورشليمورود پيروزمندانة عيسي به اورشليم

 آيد، فرداي آن روز چون گروه بسياري كه براي عيد آمده بودند، شنيدند كه عيسي به اورشليم مي . 12

، خجسته باد پادشاه اسرائيل كه به نام ♦هوشيعانا((: كردند هاي نخل را گرفته، به استقبال او بيرون آمدند و ندا مي شاخه . 13
 .آيد خداوند مي

 يسي كره االغي يافته، بر آن سوار شد چنانكه مكتوب است،و ع . 14

 )).آيد اي دختر صهيون مَترس، اينك پادشاه تو سوار بر كره االغي مي(( . 15

و  شاگردانش در نخست اين چيزها را نفهميدند، اما چون عيسي جالل يافت، آنگاه به خاطر آوردند كه اين چيزها  . 16
 .او كرده بودنددربارة او مكتوب است و همانگونه به 

 .و گروهي كه با او بودند شهادت دادند كه ايلعازر را از قبر خوانده، او را از مردگان برخيزانيده است . 17
 . و به جهت همين نيز آن گروه او را استقبال كردند، زيرا شنيده بودند كه آن معجزه را كرده بود . 18
 ))!اند شويد؟ اينك تمام جهان از پي او رفته ميبينيد كه هيچ پيروز ن نمي((: پس فريسيان به يكديگر گفتند . 19

 پيشگويي عيسي از مصلوب شدن خودپيشگويي عيسي از مصلوب شدن خودپيشگويي عيسي از مصلوب شدن خودپيشگويي عيسي از مصلوب شدن خود

 .و از آن كساني كه در عيد به جهت عبادت آمده بودند، بعضي يوناني بودند . 20
21 . س كه از بِيتپليل بود آمدند و سؤال كرده، گفتند ايشان نزد فيلداي جيخواهيم عيسي را ببينيم اي آقا، مي((: ص.(( 

 .يلپس آمد و به آندرياس گفت و آندرياس و فيلپس به عيسي گفتندف . 22
 .ساعتي رسيده است كه پسرِ انسان جالل يابد((: عيسي در جواب ايشان گفت . 23
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 .افتد نميرد، تنها ماَند؛ اما اگر بميرد ثمر بسيار آورد گويم، اگر دانة گندمي كه در زمين مي براستي، براستي به شما مي . 24
 خود را دوست دارد، آن را از دست خواهد داد؛ و هر كه در اين جهان جان خود را نفرت دارد، آن را كسي كه جان . 25

 .تا حيات جاوداني نگاه خواهد داشت
باشم آنجا نيز خادم من خواهد بود؛ و هر كه مرا  اگر كسي مرا خدمت كند و مرا پيروي بكند، در جايي كه من مي . 26

 .اهد نمودخدمت كند، پدر او را سرافراز خو
اما به جهت همين دليل تا اين ساعت . اينك جان من مضطرب است و چه بگويم؟ اي پدر مرا از اين ساعت رهايي ده . 27

 .آمدم
 )).جالل دادم و باز جالل خواهم داد(( ناگاه صدايي از آسمان در رسيد كه ))!اي پدر، نام خود را جالل بده . 28

اي با او صحبت  فرشته((:  و ديگران گفتند))!رعد شد((:  شنيده، گفتندپس گروهي كه در آنجا ايستاده بودند اين را . 29
 ))!كرد

 .اين صدا نه براي من، بلكه به خاطر شما آمد((: عيسي در جواب گفت . 30
 .شود اينك داوري اين جهان است و اكنون رئيس اين جهان بيرون افكنده مي . 31
 )). كشيدو من اگر از زمين بلند كرده شوم، همه را به سوي خود خواهم . 32

 .و اين را گفت كه اشاره بود كه مي بايست به چگونه مرگي بميرد . 33
گويي كه پسرِ  پس چگونه تو مي. ماند ايم كه مسيح تا به ابد باقي مي ما از شريعت شنيده((: پس همه به او جواب دادند . 34

 ))انسان بايد باال كشيده شود؟ كيست اين پسرِ انسان؟

پس تا زماني كه نور با شماست، راه برويد تا تاريكي شما را .  زماني نور با شماستاندك((: آنگاه عيسي بديشان گفت . 35
 .رود داند به كجا مي رود نمي فرو نگيرد؛ و كسي كه در تاريكي راه مي

 عيسي چون اين را بگفت، رفته، خود را از ايشان )).هنگامي كه نور با شماست به نور ايمان آوريد تا پسرانِ نور گرديد . 36
 .ساختمخفي 

 .و با اينكه پيش روي ايشان چنين معجزات بسيار نموده بود، بدو ايمان نياوردند . 37
كيست كه خبر ما را باور كرد و بازوي خداوند به چه , اي خداوند((: تا كالمي كه اشعياي پيامبر گفت تكميل گردد . 38

 ))كس آشكار گرديد؟

 :و از آنجهت نتوانستند ايمان آورند، زيرا كه اشعيا نيز گفت . 39
چشمان ايشان را كور كرد و دلهاي ايشان را سخت ساخت تا با چشمان خود نبينند و با دلهاي خود نفهمند و بر (( . 40

 )).نگردند تا ايشان را شفا دهم

 .اين كالم را اشعيا گفت وقتي كه جالل او را ديد و دربارة او سخن گفت . 41
 اما به سبب فريسيان اقرار نكردند كه مبادا از كنيسه بيرون اما با وجود اين، بسياري از سرداران نيز بدو ايمان آوردند، . 42

 .شوند
 .داشتند زيرا كه تحسين آدميان را بيشتر از تحسين خدا دوست مي . 43
 .آنكه به من ايمان آورد، نه به من، بلكه به آنكه مرا فرستاده است، ايمان آورده است((: آنگاه عيسي ندا كرده، گفت . 44
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 . مرا ديده استو كسي كه مرا ديد، فرستندة . 45
 .من چون نوري در جهان آمده ام تا هر كه به من ايمان آورد در تاريكي نماَند . 46
ام تا جهان را داوري كنم، بلكه تا  كنم زيرا كه نيامده و اگر كسي كالم مرا شنيد و ايمان نياورد، من بر او داوري نمي . 47

 .جهان را نجات بخشم
 كسي هست كه او را داوري كند، همان كالمي كه گفتم در روز بازپسين بر او هر كه مرا نپذيرد و كالم مرا قبول نكند، . 48

 .داوري خواهد كرد
 .زيرا كه من از خود نگفتم، بلكه پدري كه مرا فرستاد، به من فرمان داد كه چه بگويم و به چه چيز سخن گويم . 49
 )).گويم  به من گفته است، ميگويم چنانكه پدر پس آنچه من مي. دانم كه فرمانِ او حيات جاوداني است و مي . 50

 13131313    فصلفصلفصلفصل
 شويدشويدشويدشويد    عيسي پايهاي شاگردان را ميعيسي پايهاي شاگردان را ميعيسي پايهاي شاگردان را ميعيسي پايهاي شاگردان را مي

و قبل از عيد فصح، چون عيسي دانست كه ساعت او رسيده است تا از اين جهان به جانب پدر برود، خاصان خود را  . 1
 .نمود، ايشان را تا به آخر محبت نمود كه در اين جهان محبت مي

 س پيش از آن در دل يهودا پسر شمعون اسخريوطي نهاده بود كه او را تسليم كند،خوردند و ابلي و چون شام مي . 2

 رود، دانست كه پدر همه چيز را به دست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا مي عيسي با اينكه مي . 3

 .از شام برخاست و جامة خود را كنار گذاشت و دستمالي گرفته، به كمر بست . 4
 .ريخته، شروع كرد به شستن پايهاي شاگردان و خشك كردن آنها با دستمالي كه بر كمر داشتسپس آب در لگني  . 5
 ))شويي؟ اي آقا تو پاي مرا مي((: پس چون به شمعون پطرس رسيد، او به وي گفت . 6

 )).داني، اما بعد خواهي فهميد كنم اينك تو نمي آنچه من مي((: عيسي در جواب وي گفت . 7

اگر تو را نشويم تو را با من سهمي ((:  عيسي او را جواب داد)).اي مرا هرگز نخواهي شستپايه((: پطرس به او گفت . 8
 )).نيست

 )).اي آقا، نه تنها پايهاي مرا، بلكه دستها و سر مرا نيز((: شمعون پطرس بدو گفت . 9

ماها پاك هستيد و ش. كسي كه شسته شده نيازي ندارد، بجز به شستن پايها، بلكه تمام او پاك است((: عيسي بدو گفت . 10
 )).اما نه همه

 )).همگي شما پاك نيستيد((: دانست و از اين جهت گفت كنندة خود را مي زيرا كه تسليم . 11

 آيا فهميديد آنچه براي شما كردم؟((: و چون پايهاي ايشان را شست، جامة خود را گرفته، باز بنشست و بديشان گفت . 12

 .د زيرا كه چنين هستمگويي خوانيد و خوب مي شما مرا استاد و آقا مي . 13
 .پس اگر من كه آقا و معّلم هستم، پايهاي شما را شستم، بر شما نيز واجب است كه پايهاي يكديگر را بشوييد . 14
 .اي دادم تا چنانكه من با شما كردم، شما نيز بكنيد زيرا به شما نمونه . 15
 .اده از فرستندة خودگويم، غالم بزرگتر از آقاي خود نيست و نه فرست براستي براستي، به شما مي . 16
 .اگر اين را دانستيد، خوشابحال شما اگر آن را به عمل آوريد . 17
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خورد،  آنكه با من نان مي"شناسم، ولي تا كتاب تمام شود،  ام مي گويم؛ من آناني را كه برگزيده دربارة همة شما نمي . 18
 ".پاشنة خود را بر عليه من بلند كرده است

 .ويم، تا زماني كه واقع شود باور كنيد كه من هستمگ اينك قبل از وقوع آن به شما مي . 19
فرستم، مرا قبول كرده؛ و آنكه مرا قبول كند،  گويم، هر كه قبول كند آن كسي را كه مي براستي براستي، به شما مي . 20

 )).فرستندة مرا قبول كرده است

 خيانتكارخيانتكارخيانتكارخيانتكار

گويم، كه يكي   براستي، به شما ميبراستي((: چون عيسي اين را گفت، در روح مضطرب گشت و شهادت داده، گفت . 21
 )).از شما مرا تسليم خواهد كرد

 .گويد بودند كه اين را دربارة چه كسي مي كردند و حيران مي پس شاگردان به يكديگر نگاه مي . 22
 نمود؛ زد و عيسي او را محبت مي و يكي از شاگردان او بود كه به سينة عيسي تكيه مي . 23

 .رسد دربارة چه كسي اين را گفتشمعون پطرس بدو اشاره كرد كه بپ . 24
 ))خداوندا كدام است؟((: پس او در آغوش عيسي افتاده، بدو گفت . 25

 پس لقمه را فرو برده، به يهوداي )).دهم او آن است كه من لقمه را پس از فرو بردن، بدو مي((: عيسي جواب داد . 26
 .اسخريوطي پسر شمعون داد

 )).كني، به زودي بكن آنچه مي((: يسي وي را گفتآنگاه ع. بعد از لقمه، شيطان در او داخل گشت . 27

 .اما آناني كه نشسته بودند اين سخن را نفهميدند كه براي چه بدو گفت . 28
زيرا كه بعضي گمان بردند كه چون كيف نزد يهودا بود، عيسي وي را فرمود تا چيزهاي الزمِ عيد را بخرد يا آنكه  . 29

 .چيزي به فقرا بدهد
 .درنگ بيرون رفت و آن شب بودپس او لقمه را گرفته، بي . 30
 .اينك پسرِ انسان جالل يافت و خدا در او جالل يافت((: چون بيرون رفت عيسي گفت . 31
 .و اگر خدا در او جالل يافت، همچنين خدا او را در خود جالل خواهد داد و به زودي او را جالل خواهد داد . 32
روم  د كرد؛ و همچنان كه به يهوديان گفتم جايي كه مياي فرزندان، اندك زماني ديگر با شما هستم و مرا طلب خواهي . 33

 .گويم توانيد بياييد، اكنون نيز به شما مي شما نمي
دهم كه يكديگر را محبت نماييد، چنانكه من شما را محبت نمودم تا شما نيز يكديگر را محبت  به شما حكمي تازه مي . 34

 .نماييد
 )).يد اگر يكديگر را محبت داشته باشيدبراي همين همه خواهند فهميد كه شاگرد من هست . 35

تواني به دنبال  روم، اينك نمي جايي كه مي((:  عيسي جواب داد))روي؟ اي آقا كجا مي((: شمعون پطرس به وي گفت . 36
 )).من بيايي ولي در آخر به دنبال من خواهي آمد

 )).را در راه تو خواهم نهاداي آقا براي چه اكنون نتوانم به دنبال تو بيايم؟ جان خود ((: پطرس بدو گفت . 37

گويم، تا سه مرتبه مرا انكار  نهي؟ براستي براستي، به تو مي آيا جان خود را در راه من مي((: عيسي به او جواب داد . 38
 )).نكني، خروس بانگ نخواهد زد
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 14141414    فصلفصلفصلفصل
 راه و راستي و حياتراه و راستي و حياتراه و راستي و حياتراه و راستي و حيات

 .يدشما به خدا ايمان داريد، و به من نيز ايمان آور! دل شما مضطرب نشود(( . 1
 روم تا براي شما مكاني حاضر كنم، مي. گفتم در خانة پدر من منازل بسيار است، وگرنه به شما مي . 2

آيم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جايي كه من هستم شما نيز  و اگر بروم و براي شما مكاني حاضر كنم، باز مي . 3
 .باشيد

 )).دانيد دانيد و راه را مي روم مي و جايي كه من مي . 4

 ))توانيم بدانيم؟ پس چگونه راه را مي. روي دانيم كجا مي اي آقا نمي((: توما بدو گفت . 5

 .آيد كس نزد پدر جز به وسيلة من نمي هيچ. من راه و راستي و حيات هستم((: عيسي بدو گفت . 6
 )).ايد شناسيد و او را ديده شناختيد و بعد از اين او را مي شناختيد، پدر مرا نيز مي اگر مرا مي . 7

 )).اي آقا پدر را به ما نشان ده، كه آن ما را كافي است((: فيلپس به وي گفت . 8

پس . اي؟ كسي كه مرا ديد، پدر را ديده است ام، آيا مرا نشناخته اي فيلپس در اين مدت با شما بوده((: عيسي بدو گفت . 9
 گويي پدر را به ما نشان ده؟ چگونه تو مي

گويم، اما  گويم از خود نمي هستم و پدر در من است؟ سخنهايي كه من به شما ميكني كه من در پدر  آيا باور نمي . 10
 .كند پدري كه در من ساكن است، او اين اعمال را مي

 .مرا قبول كنيد كه من در پدر هستم و پدر در من است، وگرنه مرا به سبب آن اعمال قبول كنيد . 11
كنم او نيز خواهد كرد و بزرگتر از  آورد، كارهايي را كه من ميگويم، هر كس به من ايمان  براستي براستي، به شما مي . 12

 .روم اينها نيز خواهد كرد، زيرا كه من نزد پدر مي
 .و هر چيزي را كه به نام من سؤال كنيد بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل يابد . 13
 )).اگر چيزي به نام من بخواهيد من آن را بجا خواهم آورد . 14

 .د، احكام مرا نگاه داريداگر مرا دوست داري(( . 15
 اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند، و من از پدر خواهم پرسيد و تسّلي دهنده . 16

شناسيد، زيرا  شناسد، اما شما او را مي بيند و نمي تواند او را قبول كند زيرا كه او را نمي يعني روح راستي كه جهان نمي . 17
 )). خواهد بودماند و در شما كه با شما مي

 .آيم گذارم، نزد شما مي شما را يتيم نمي(( . 18
ام، شما هم خواهيد  بينيد و از اين جهت كه من زنده بيند و اما شما مرا مي بعد از اندك زماني جهان ديگر مرا نمي . 19

 .زيست
 .و در آن روز شما خواهيد دانست كه من در پدر هستم، و شما در من، و من در شما . 20
دارد، پدرم او را  دارد؛ و آنكه مرا دوست مي ا دارد و آنها را نگاه دارد، آن است كه مرا دوست ميهر كس احكام مر . 21

 )).دوست خواهد داشت و من او را دوست خواهم داشت و خود را به او ظاهر خواهم ساخت
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 )) جهان؟خواهي خود را به ما بنمايي و نه بر اي آقا، چگونه مي((: ، به وي گفت)نه آن اسخريوطي(يهودا  . 22

اگر كسي مرا دوست بدارد، كالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را دوست خواهد ((: عيسي در جواب او گفت . 23
 .داشت و به سوي او آمده، نزد وي اقامت خواهيم كرد

مرا شنود از من نيست بلكه از پدري است كه  دارد؛ و كالمي كه مي و آنكه مرا دوست نداشته باشد، كالم مرا نگاه نمي . 24
 .فرستاد

 .اين سخنان را به شما گفتم وقتي كه با شما بودم . 25
فرستد، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به  القدس كه پدر او را به نام من مي اما تسّلي دهنده، يعني روح . 26

 .شما گفتم به ياد شما خواهد آورد
دل شما .  نه چنانكه جهان مي دهد، من به شما مي دهم.دهم گذارم، آرامشِ خود را به شما مي آرامش براي شما مي . 27

 .مضطرب و هراسان نباشد
گشتيد كه گفتم نزد  داشتيد، خوشحال مي اگر مرا دوست مي. آيم روم و نزد شما مي ايد كه من به شما گفتم، مي شنيده . 28

 .روم، زيرا كه پدر بزرگتر از من است پدر مي
 .تي كه واقع گردد ايمان آوريدو اكنون قبل از وقوع به شما گفتم تا وق . 29
 .چيزي نداردآيد و در من  بعد از اين بسيار با شما نخواهم گفت، زيرا كه رئيس اين جهان مي . 30
 )).برخيزيد از اينجا برويم. كنم دارم، چنانكه پدر به من حكم كرد همانطور مي اما تا جهان بداند كه پدر را دوست مي . 31

 15151515    فصلفصلفصلفصل
 هاهاهاها    تاك حقيقي و شاخهتاك حقيقي و شاخهتاك حقيقي و شاخهتاك حقيقي و شاخه

 .تاك حقيقي هستم و پدر من باغبان استمن (( . 1
 .كند تا بيشتر ميوه آورد اي در من كه ميوه نياورد، آن را بيرون مي آورد و هر كدام ميوه آورد آن را پاك مي هر شاخه . 2
 .ام پاك هستيد اكنون شما به سبب كالمي كه به شما گفته هم . 3
د ميوه آورد اگر در تاك نماند، همچنين شما نيز اگر در توان همچنانكه شاخه از خود نمي. در من بمانيد و من در شما . 4

 .من نمانيد
توانيد  آورد زيرا كه جدا از من هيچ نمي ماند و من در او، ميوة بسيار مي آنكه در من مي. ها من تاك هستم و شما شاخه . 5

 .كرد
اندازند و  كرده، در آتش ميشود و خشك مي شود و آنها را جمع  اگر كسي در من نماند، مثل شاخه بيرون انداخته مي . 6

 .شود سوخته مي
 .اگر در من بمانيد و كالم من در شما بماند، آنچه خواهيد بطلبيد كه براي شما خواهد شد . 7
 .شود به اينكه شما ميوة بسيار بياوريد و شاگرد من بشويد جالل پدر من آشكارا مي . 8
 .ر محبت من بمانيدهمچنان كه پدر مرا محبت نمود، من نيز شما را محبت نمودم؛ د . 9
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ام و در محبت او  اگر احكام مرا نگاه داريد، در محبت من خواهيد ماند، چنانكه من احكام پدر خود را نگاه داشته . 10
 .مانم مي

 .اين را به شما گفتم تا خوشي من در شما باشد و شادي شما كامل گردد . 11
 .را محبت نمودماين است حكم من كه يكديگر را محبت نماييد، همچنان كه شما (( . 12
 .محبتي بزرگتر از اين نيست كه كسي جان خود را به جهت دوستان خود بدهد . 13
 .كنم بجا آوريد شما دوست من هستيد اگر آنچه به شما حكم مي . 14
ام، زيرا كه هر چه  داند؛ اما شما را دوست خوانده كند نمي خوانم، زيرا كه بنده آنچه آقايش مي ديگر شما را بنده نمي . 15

 .ام به شما بيان كردم ر شنيدهاز پد
شما مرا بر نگزيديد، بلكه من شما را برگزيدم و شما را مقرّر كردم تا شما برويد و ميوه آوريد و ميوة شما بماند تا هر  . 16

 )).چه از پدر به نام من درخواست كنيد به شما عطا كند

 .كنم تا يكديگر را محبت نماييد به اين چيزها شما را حكم مي(( . 17

  دنيا از مسيح و پيروان او دنيا از مسيح و پيروان او دنيا از مسيح و پيروان او دنيا از مسيح و پيروان اونفرتنفرتنفرتنفرت

 .اگر جهان شما را نفرت دارد، بدانيد كه قبل از شما مرا نفرت داشته است . 18
اما چونكه از جهان نيستيد بلكه من شما را از جهان . داشت بوديد، جهان خاصان خود را دوست مي اگر از جهان مي . 19

 .كند ام، از اين سبب جهان با شما دشمني مي برگزيده
اگر مرا آزار دادند، شما را نيز آزار . غالم بزرگتر از آقاي خود نيست: وريد كالمي را كه به شما گفتمبه خاطر آ . 20

 .خواهند داد؛ اگر كالم مرا نگاه داشتند، كالم شما را هم نگاه خواهند داشت
 .شناسند اما به خاطر نام من تمام اين كارها را به شما خواهند كرد زيرا كه فرستندة مرا نمي . 21
 .داشتند؛ ولي اكنون عذري براي گناه خود ندارند گر نيامده و با ايشان سخن نگفته بودم، گناه نميا . 22
 .هر كس مرا نفرت دارد، پدر مرا نيز نفرت دارد . 23
ولي اكنون ديدند و . داشتند و اگر در ميانِ ايشان كارهايي نكرده بودم كه غير از من كسي هرگز نكرده بود، گناه نمي . 24

 .اند  نيز نفرت داشتهمرا و پدر مرا
 ".سبب نفرت داشتند مرا بي"بلكه تا برآورده شود كالمي كه در شريعت ايشان مكتوب است كه  . 25
گردد، او بر  فرستم بيايد، يعني روح راستي كه از پدر صادر مي دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي اما چون تسّلي . 26

 .من شهادت خواهد داد
 )).ايد د داد زيرا كه از ابتدا با من بودهو شما نيز شهادت خواهي . 27

 16161616    فصلفصلفصلفصل
 القدسالقدسالقدسالقدس    وعدة روحوعدة روحوعدة روحوعدة روح

 .اين را به شما گفتم تا لغزش نخوريد(( . 1
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آيد كه هر كس شما را بُكشد، گمان برَد كه خدا را خدمت  شما را از كنايس بيرون خواهند نمود؛ بلكه ساعتي مي . 2
 .كند مي

 .اند و نه مرا نه پدر را شناختهو اين كارها را با شما خواهند كرد، به جهت آنكه  . 3
و اين را از اول به شما نگفتم، زيرا . اما اين را به شما گفتم تا وقتي كه ساعت آيد به خاطر آوريد كه من به شما گفتم . 4

 )).كه با شما بودم

 .روي پرسد به كجا مي روم و كسي از شما از من نمي اما اينك نزد فرستندة خود مي(( . 5
 .ه شما گفتم، دل شما از غم پر شده استولي چون اين را ب . 6
اما اگر . دهنده نزد شما نخواهد آمد گويم كه رفتن من براي شما مفيد است، زيرا اگر نروم تسّلي و من به شما راست مي . 7

 .فرستم بروم او را نزد شما مي
 .و چون او آيد، جهان را بر گناه و عدالت و داوري، محكوم خواهد نمود . 8
 .آورند زيرا كه به من ايمان نميدر مورد گناه،  . 9
 .روم و ديگر مرا نخواهيد ديد و در مورد عدالت، از آن سبب كه نزد پدرِ خود مي . 10
 )).و در مورد داوري، براي آنكه بر رئيس اين جهان حكم شده است . 11

 .و بسياري چيزهاي ديگر نيز دارم به شما بگويم، اما اكنون طاقت تحمل آنها را نداريد(( . 12
گويد، بلكه   او، يعني روحِ راستي آيد، شما را به تمام راستي هدايت خواهد كرد زيرا كه از خود سخن نميولي وقتي . 13

 .به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما خبر خواهد داد
 .او مرا جالل خواهد داد زيرا آنچه كه از آنِ من است را خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد . 14
گيرد و به شما خبر خواهد  از اين جهت گفتم، آنچه كه از آنِ من است را مي.  چه از آنِ پدر است، از آنِ من استهر . 15

 .داد
 )).روم بعد از اندك زماني مرا نخواهيد ديد و بعد از اندك زماني باز مرا خواهيد ديد زيرا كه نزد پدر مي . 16

گويد، كه اندك زماني مرا نخواهيد   چيزي است كه به ما مياين چه((: آنگاه بعضي از شاگردانش به يكديگر گفتند . 17
 ))روم؟ ديد و بعد از اندك زماني باز مرا خواهيد ديد و زيرا كه نزد پدر مي

 )).گويد فهميم چه مي گويد؟ نمي چه چيز است اين اندك زماني كه مي((: پس گفتند . 18

پرسيد كه گفتم، اندك  آيا در ميان خود از اين مي((: خواهند از او سؤال كنند، بديشان گفت عيسي چون دانست كه مي . 19
 زماني ديگر مرا نخواهيد ديد پس بعد از اندك زماني باز مرا خواهيد ديد؟

شما غمگين خواهيد . گويم، كه شما گريه و زاري خواهيد كرد و جهان شادي خواهد نمود براستي براستي، به شما مي . 20
 . شدشد اما غمگيني شما به شادي مبدل خواهد

شود، زيرا كه ساعت او رسيده است؛ ولي وقتي بچه را زاييد، آن زحمت را ديگر به ياد  زن در حين زاييدن غمناك مي . 21
 .آورد به سبب خوشي از اينكه انساني در جهان توّلد يافت نمي

كس آن شادي  باشيد، اما باز شما را خواهم ديد و دل شما شاد خواهد گشت و هيچ پس شما همچنين اكنون غمگين مي . 22
 .را از شما نخواهد گرفت
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گويم، كه هر آنچه از پدر به نام من طلب  براستي براستي، به شما مي. و در آن روز چيزي از من سؤال نخواهيد كرد . 23
 .كنيد، به شما عطا خواهد كرد

 .تا كنون به نام من چيزي طلب نكرديد، بطلبيد تا بيابيد و شادي شما كامل گردد . 24

 ااااتشويق و تسلي دعتشويق و تسلي دعتشويق و تسلي دعتشويق و تسلي دع
زنم بلكه از پدر به شما آشكارا  آيد كه ديگر با مَثلها با شما حرف نمي اين چيزها را با مَثلها به شما گفتم، اما ساعتي مي . 25

 )).خبر خواهم داد

 كنم، گويم كه من به جهت شما از پدر سؤال مي در آن روز به نام من طلب خواهيد كرد و به شما نمي(( . 26

 .دارد، چونكه شما مرا دوست داشتيد و ايمان آورديد كه من از نزد خدا بيرون آمدم  ميزيرا خود پدر، شما را دوست . 27
 )).روم از نزد پدر بيرون آمدم و در جهان وارد شدم، و باز جهان را گذارده، نزد پدر مي . 28

 .گويي گويي و هيچ مَثل نمي هان، اكنون بطور واضح سخن مي((: شاگردانش بدو گفتند . 29
كنيم كه از خدا بيرون  بدين جهت باور مي. داني و الزم نيست كه كسي از تو بپرسد مه چيز را مياينك دانستيم كه ه . 30

 )).آمدي

 كنيد؟ آيا اكنون باور مي((: عيسي به ايشان جواب داد . 31

آيد بلكه اكنون آمده است كه پراكنده خواهيد شد هر يكي به نزد خاصان خود و مرا تنها خواهيد  اينك ساعتي مي . 32
 .ما تنها نيستم زيرا كه پدر با من استا. گذارد

اما آسوده خاطر . در جهان شما عذاب خواهيد داشت. بدين چيزها با شما صحبت كردم تا در من آرامش داشته باشيد . 33
 )).ام باشيد زيرا كه من بر جهان غالب شده

 17171717    فصلفصلفصلفصل
 دعاي عيسي براي از آنِ خوددعاي عيسي براي از آنِ خوددعاي عيسي براي از آنِ خوددعاي عيسي براي از آنِ خود

پسرِ خود را . اي پدر ساعت رسيده است((: مان بلند كرده، گفتعيسي چون اين را گفت، چشمان خود را به طرف آس . 1
 .جالل بده تا پسرت نيز تو را جالل دهد

 .اي به آنها حيات جاوداني بخشد اي تا هر چه بدو داده همچنان كه او را بر هر بشري قدرت داده . 2
 . بشناسندو حيات جاوداني اين است كه تو را خداي يكتاي حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي . 3
 .من بر روي زمين تو را جالل دادم و كاري را كه به من سپردي تا بكنم، به كمال رسانيدم . 4
 .و اينك تو اي پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جاللي كه قبل از آفرينش جهان نزد تو داشتم . 5
 ايشان را به من دادي و كالم تو را نگاه از آنِ تو بودند و. نام تو را به آن مردماني كه از جهان به من بخشيدي نشان دادم . 6

 .داشتند
 .باشد اي از نزد تو مي و اكنون دانستند آنچه به من داده . 7
زيرا كالمي را كه به من سپردي، بديشان سپردم و ايشان قبول كردند و از روي يقين دانستند كه از نزد تو بيرون آمدم و  . 8

 .ايمان آوردند كه تو مرا فرستادي
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اي، زيرا كه از  كنم، بلكه از براي كساني كه به من داده كنم و براي جهان درخواست نمي  درخواست ميمن براي اينها . 9
 .باشند آنِ تو مي

 .ام و آنچه از آنِ من است از آنِ تو است و آنچه از آنِ تو است از آنِ من است و در آنها جالل يافته . 10
اي، به نام  اي پدرِ مقدس اينها را كه به من داده. آيم  من نزد تو ميبعد از اين در جهان نيستم اما اينها در جهان هستند و . 11

 .خود نگاه دار تا يكي باشند چنانكه ما هستيم
اي حفظ نمودم كه  هنگامي كه با ايشان در جهان بودم، من ايشان را به نام تو نگاه داشتم، و هر كس را كه به من داده . 12

 .ت، تا كتاب برآورده شوديكي از ايشان هالك نشد، به جز پسرِ هالك
 .گويم تا شادي مرا در خود كامل داشته باشند و اين را در جهان مي. آيم و اما اكنون نزد تو مي . 13
 .من كالم تو را به ايشان دادم و جهان ايشان را نفرت داشت زيرا كه از جهان نيستند، همچنان كه من نيز از جهان نيستم . 14
 .ن ببري، بلكه تا ايشان را از شرير نگاه داريكنم كه ايشان را از جها خواهش نمي . 15
 .باشم ايشان از جهان نيستند، چنانكه من از جهان نمي . 16
 .كالم تو راستي است. ايشان را به راستي خود تقديس نما . 17
 .همچنان كه مرا در جهان فرستادي، من نيز ايشان را در جهان فرستادم . 18
 )). نيز در راستي تقديس كرده شوندكنم تا ايشان و به جهت ايشان من خود را تقديس مي . 19

 .كنم، بلكه براي آنهايي كه به وسيلة كالم ايشان به من ايمان خواهند آورد و من نه فقط براي اينها درخواست مي(( . 20
تا همه يك گردند، چنانكه تو اي پدر در من هستي، و من در تو، تا ايشان نيز در ما يك باشند تا جهان ايمان آورد كه  . 21

 .ستاديتو مرا فر
 .و من جاللي را كه به من دادي به ايشان دادم تا يك باشند، چنانكه ما يك هستيم . 22
من در ايشان و تو در من، تا در يكي كامل گردند و تا جهان بداند كه تو مرا فرستادي و ايشان را محبت نمودي  . 23

 .چنانكه مرا محبت نمودي
اي ببينند،  باشم تا جالل مرا كه به من داده ند در جايي كه من مياي با من باش خواهم آناني كه به من داده اي پدر مي . 24

 .زيرا كه مرا پيش از بناي جهان محبت نمودي
 .اند كه تو مرا فرستادي شناسم؛ و اينها شناخته اي پدرِ عادل، جهان تو را نشناخته است، اما من تو را مي . 25
اي در ايشان باشد و من نيز در ايشان  ن محبتي كه به من نمودهو نام تو را به ايشان شناسانيدم و خواهم شناسانيد تا آ . 26

 )).باشم

 18181818    فصلفصلفصلفصل
 رفت و در آنجا باغي بود كه با شاگردان خود به ♦چون عيسي اين را گفت، با شاگردان خود به آن طرف َنهر قدرون . 1

 .آن داخل شد

                                                           

�رون١:١٨  ♦H �:�   :رون�H درة �� 
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 شاگردان خود بارها بر آنجا گرد آمده دانست، چونكه عيسي با كنندة وي بود، آن موضوع را مي و يهودا كه تسليم . 2
 .بودند

 .پس يهودا، سپاهيان و خادمان را از نزد سرانِ كاهنان و فريسيان برداشته، با چراغها و مشعلها و اسلحه به آنجا آمد . 3
 ))؟جوييد كه را مي((: بايست بر او واقع شود، بيرون آمده، به ايشان گفت آنگاه عيسي با اينكه آگاه بود از آنچه مي . 4

كنندة او بود نيز با ايشان   و يهودا كه تسليم))!من هستم((:  عيسي بديشان گفت))!عيسي ناصري را((: به او جواب دادند . 5
 .ايستاده بود

 . آنها پس رفته و بر زمين افتادند))من هستم،((: پس چون بديشان گفت . 6
 ))!عيسي ناصري را((:  گفتند))جوييد؟ كه را مي((: او باز از ايشان پرسيد . 7

 ))!خواهيد، اينها را بگذاريد بروند پس اگر مرا مي! به شما گفتم، من هستم((: عيسي جواب داد . 8

 )).ام اي يكي را ُگم نكرده از آناني كه به من داده((تا آن سخني كه گفته بود برآورده گردد كه  . 9

داشت زده، گوش راستش را آنگاه شمعون پطرس شمشيري را كه داشت كشيده، به غالمِ كاهنِ اعظم كه ملوك نام  . 10
 .بريد

 ))آيا نبايد جامي را كه پدر به من داده است بنوشم؟! شمشير خود را در نيام كن((: عيسي به پطرس گفت . 11

 عيسي در حضور كاهن اعظم و انكار ِپطرُسعيسي در حضور كاهن اعظم و انكار ِپطرُسعيسي در حضور كاهن اعظم و انكار ِپطرُسعيسي در حضور كاهن اعظم و انكار ِپطرُس

 .آنگاه سربازان و فرمانده و افسرانِ يهوديان، عيسي را گرفته، او را بستند . 12
 .پدر زن قيافا كه در همان سال كاهنِ اعظم بود، آوردندو اول او را نزد حنّا،  . 13
 )).بهتر است يك شخص براي مردم بميرد((و قيافا همان بود كه به يهوديان اشاره كرده بود كه  . 14

با , اما شمعون پطرس و شاگردي ديگر به دنبال عيسي روانه شدند، و چون آن شاگرد نزد كاهنِ اعظم معروف بود . 15
 .نِ اعظم شدعيسي داخل خانة كاه

پس آن شاگرد ديگر كه آشناي كاهنِ اعظم بود، بيرون آمده، با دربان گفتگو كرد و . اما پطرس بيرونِ در ايستاده بود . 16
 .پطرس را به داخل برد

 ))!نيستم((:  گفت))آيا تو نيز از شاگردان اين شخص نيستي؟((: آنگاه آن كنيزي كه دربان بود، به پطرس گفت . 17

كردند چونكه هوا سرد بود؛ و پطرس نيز با ايشان  ن آتش افروخته، ايستاده بودند و خود را گرم ميو غالمان و افسرا . 18
 .كرد خود را گرم مي

 .پس كاهنِ اعظم از عيسي دربارة شاگردان و تعليم او پرسيد . 19
ه همة من هر وقت در كنيسه و در معبد، جايي ك. ام من به جهان آشكارا سخن گفته((عيسي به او جواب داد كه  . 20

 !ام دادم و در پنهاني چيزي نگفته شدند، تعليم مي يهوديان پيوسته جمع مي
 ))!دانند آنچه من گفتم اينك ايشان مي! اند بپرس كه چه چيز بديشان گفتم پرسي؟ از كساني كه شنيده چرا از من مي . 21

آيا به كاهنِ اعظم چنين ((: تو چون اين را گفت، يكي از خادمان كه در آنجا ايستاده بود، سيلي بر عيسي زده، گف . 22
 ))دهي؟ جواب مي

 ))زني؟ اگر بد گفتم، به بدي شهادت ده؛ و اگر خوب، براي چه مرا مي((: عيسي بدو جواب داد . 23
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 .پس حنّا او را بسته، به نزد قيافا كاهنِ اعظم فرستاد . 24
 او انكار كرده، ))ردان او نيستي؟آيا تو نيز از شاگ((: بعضي بدو گفتند. كرد و شمعون پطرس ايستاده، خود را گرم مي . 25

 ))!نيستم((: گفت

مگر من تو را ((: پس يكي از غالمان كاهنِ اعظم كه از خويشان آن كس بود كه پطرس گوشش را بريده بود، گفت . 26
 ))با او در باغ نديدم؟

 .پطرس باز انكار كرد و بيدرنگ خروس بانگ زد . 27

 عيسي در حضور پيالُتسعيسي در حضور پيالُتسعيسي در حضور پيالُتسعيسي در حضور پيالُتس

به ميدان دادگستري آوردند و صبح بود و ايشان داخل ميدان دادگستري نشدند مبادا ناپاك بعد عيسي را از نزد قيافا  . 28
 .بشوند بلكه تا فصح را بخورند

 ))چه اتهامي براي اين شخص داريد؟((: پس پيالُطس به نزد ايشان بيرون آمده، گفت . 29

 )).كرديم بود، او را به تو تسليم نمي اگر او بدكار نمي((: در جواب او گفتند . 30

بر ما ((:  يهوديان به وي گفتند)).شما او را بگيريد و مطابق شريعت خود بر او حكم نماييد((: پيالُطس بديشان گفت . 31
 )).مجاز نيست كه كسي را بُكشيم

 .تا گفتة عيسي برآورده گردد كه گفته بود، اشاره به آن صورت مرگي كه بايد بميرد . 32
 ))آيا تو پادشاه يهوديان هستي؟((: عيسي را خواست، به او گفتپس پيالُطس باز داخل ميدان دادگستري شد و  . 33

 ))گويي يا ديگران دربارة من به تو گفتند؟ آيا تو اين را از خود مي((: عيسي به او جواب داد . 34

 ))اي؟ چه كرده. مگر من يهودي هستم؟ مّلت تو و سرانِ كاهنان تو را به من تسليم كردند((: پيالُطس جواب داد . 35

بود، خادمانِ من جنگ  اگر پادشاهي من از اين جهان مي. پادشاهي من از اين جهان نيست(( داد كه عيسي جواب . 36
 )).اما اكنون پادشاهي من از اين جهان نيست. كردند تا به يهوديان تسليم نشوم مي

براي اين جهت . گويي كه من پادشاه هستم تو مي((: عيسي جواب داد)) مگر تو پادشاه هستي؟((: پيالُطس به او گفت . 37
 )).شنود من متوّلد شدم و به جهت اين در جهان آمدم تا به راستي شهادت دهم، و هر كه از راستي است سخن مرا مي

من در ((:  و چون اين را گفت، باز به نزد يهوديان بيرون رفته، به ايشان گفت))راستي چيست؟((: پيالُطس به او گفت . 38
 .اين شخص هيچ عيبي نيافتم

خواهيد براي شما پادشاه يهود را  پس آيا مي. ما اين است كه در عيد فصح براي شما يك نفر را آزاد كنمو قانون ش . 39
 ))آزاد كنم؟

 . و برْاَبا دزد بود)).او را نه، بلكه برْاَبا را((: باز همه فرياد بر آورده، گفتند . 40

 19191919    فصلفصلفصلفصل
 صليب شدن، مرگ و دفن عيسيصليب شدن، مرگ و دفن عيسيصليب شدن، مرگ و دفن عيسيصليب شدن، مرگ و دفن عيسي

 .انه زدپس پيالُطس عيسي را گرفته، تازي . 1
 و سربازان تاجي از خار بافته بر سرش گذاردند و عبايي ارغواني بدو پوشانيدند . 2
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 .زدند  و سيلي بدو مي))!درود بر پادشاه يهود((: گفتند و مي . 3
 )).آورم تا بدانيد كه در او هيچ عيبي نيافتم اينك او را نزد شما بيرون مي((: باز پيالُطس بيرون آمده، به ايشان گفت . 4

 )).اينك آن انسان((: پيالُطس بديشان گفت. يسي با تاجي از خار و عباي ارغواني بيرون آمدآنگاه ع . 5

 پيالُطس بديشان ))!صليبش كن! صليبش كن((: و چون سرانِ كاهنان و خادمان او را ديدند، فرياد بر آورده، گفتند . 6
 )).شما او را گرفته، مصلوبش سازيد زيرا كه من در او عيبي نيافتم((: گفت

ما شريعتي داريم و مطابق شريعت ما واجب است كه بميرد زيرا خود را پسرِ خدا ((يهوديان بدو جواب دادند كه  . 7
 )).ساخته است

 .پس چون پيالُطس اين را شنيد، هراسانتر شد . 8
 . اما عيسي بدو هيچ جواب نداد))تو از كجايي؟((: باز داخل ميدان دادگستري شده، به عيسي گفت . 9
داني كه قدرت دارم تو را صليب كنم و قدرت دارم آزادت  گويي؟ نمي آيا به من سخن نمي((: تپيالُطس بدو گف . 10

 ))نمايم؟

و به اين خاطر آن كسي كه مرا به تو . شد داشتي اگر از باال به تو داده نمي هيچ قدرت بر من نمي((: عيسي جواب داد . 11
 )).تسليم كرد، گناه بزرگتر دارد

اگر اين شخص را رها ((گفتند كه   او را آزاد نمايد، اما يهوديان فرياد بر آورده، ميو از آن وقت پيالُطس خواست . 12
 )).هر كه خود را پادشاه سازد، بر خالف قيصر سخن گويد. كني، دوست قيصر نيستي

پس چون پيالُطس اين را شنيد، عيسي را بيرون آورده، بر مسند حكومت، در محلي كه به سنگ فرش و به عبراني  . 13
بشد، نشست اتا گفته ميج. 

 )).اينك پادشاه شما((: پس به يهوديان گفت. و وقت تهية فصح و حدود به ساعت ششم بود . 14

 سرانِ ))آيا پادشاه شما را مصلوب كنم؟((:  پيالُطس به ايشان گفت))!صليبش كن! او را بردار، بردار((: ايشان فرياد زدند . 15
 ))!دشاهي نداريمغير از قيصر پا((كاهنان جواب دادند كه 

 پس عيسي را گرفته بردند. آنگاه از آن جهت او را بديشان تسليم كرد تا مصلوب شود . 16

 .گفتند كه به جمجمه معروف بود و به عبراني آن را جلجتا مي بيرون رفت به محلي, و صليب خود را برداشته . 17
 .و عيسي را در مياناو را در آنجا صليب نمودند و دو نفر ديگر را از اين طرف و آن طرف  . 18
 )).عيسيِ ناصري پادشاه يهود((: و پيالطس عنواني نوشته، بر صليب گذارد؛ و نوشته اين است . 19

و اين عنوان را بسياري از يهوديان خواندند، زيرا آن مكاني كه عيسي را صليب كردند، نزديك شهر بود و آن را به  . 20
 .زبان عبراني و يوناني و التيني نوشته بودند

 )).منويس پادشاه يهود، بلكه او گفت منم پادشاه يهود((: نِ كاهنانِ يهود به پيالطس گفتندپس سرا . 21

 )).آنچه نوشتم، نوشتم((: پيالطس جواب داد . 22

هاي او را برداشته، چهار قسمت كردند، هر سرباز را يك قسمت؛ و  پس سربازان چون عيسي را صليب كردند، جامه . 23
 . بلكه تماماً از باال بافته شده بودردا را نيز، اما ردا درز نداشت،
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 تا بر آورده گردد كتاب )).اين را پاره نكنيم، بلكه قرعه بر آن بيندازيم تا از آنِ چه كسي شود((: پس به يكديگر گفتند . 24
 . پس سربازان چنين كردند)).هاي مرا تقسيم كردند و بر لباس من قرعه افكندند در ميان خود جامه((: گويد كه مي

 . صليبِ عيسي، مادرِ او و خواهرِ مادرش، مريم زن َكلوپا و مريم مجدليه ايستاده بودندو پاي . 25
اي زن، اينك پسر ((: داشت ايستاده ديد، به مادر خود گفت چون عيسي مادر خود را با آن شاگردي كه دوست مي . 26

 )).تو

 .را به خانة خود برد و در همان ساعت آن شاگرد او )).اينك مادر تو((: و به آن شاگرد گفت . 27
 )).ام تشنه((: و بعد چون عيسي ديد كه همه چيز به انجام رسيده است تا كتاب بر آورده شود، گفت . 28

 .پس اسفنجي را از سركه پر ساخته، و بر زوفا گذارده، نزديك دهان او بردند. و در آنجا ظرفي پر از سركه گذارده بود . 29
 . و سرِ خود را پايين آورده، جان بداد)).تمام شد((: گفت, چون عيسي سركه را گرفت . 30
، از پيالطس )و آن سبت، روز بزرگي بود(سپس يهوديان تا اجساد در روز سبت بر صليب نمانند، چونكه روز تهيه بود  . 31

 .درخواست كردند كه ساق پايهاي ايشان را بشكنند و پايين بياورند
 . ديگري را كه با او صليب شده بودند را شكستندآنگاه سربازان آمدند و ساقهاي آن نخستين شخص و . 32
 .اما چون نزد عيسي آمدند و ديدند كه پيش از آن مرده است، ساقهاي او را نشكستند . 33
 .اي زد و بالفاصله خون و آب بيرون آمد اما يكي از سربازان به پهلوي او نيزه . 34
 .گويد تا شما نيز ايمان آوريد ه راست ميداند ك و آن كسي كه ديد شهادت داد و شهادت او راست است و او مي . 35
 )).استخواني از او شكسته نخواهد شد((: گويد زيرا كه اين واقع شد تا كتاب بر آورده شود  كه مي . 36

 )).آن كسي را كه نيزه زدند خواهند نگريست((: گويد و باز كتابِ ديگر مي . 37

فيانه از ترس يهوديان، از پيالطس خواهش كرد كه و بعد از اين، يوسف كه از اهل رامه و شاگرد عيسي بود، اما مخ . 38
 .پس آمده، بدن عيسي را برداشت. جسد عيسي را بر دارد و پيالطس اجازه داد

 . با خود آورد♦و نيقوديموس نيز كه در ابتدا در شب نزد عيسي آمده بود، مرِّ مخلوط با عود حدود به صد رطل . 39
 .هاي كتاني و مواد خوشبو به رسم دفنِ يهود پيچيدند رچهآنگاه بدن عيسي را برداشتند و در كفن با پا . 40
 .كس در آن دفن نشده بود اي كه هرگز هيچ و در محلي كه مصلوب شد باغي بود و در آن باغ، قبر تازه . 41
 .پس به سبب روز تهية يهود، عيسي را در آنجا گذاردند، چونكه آن قبر نزديك بود . 42

 20202020    فصلفصلفصلفصل
 رستاخيزي عيسي مسيحرستاخيزي عيسي مسيحرستاخيزي عيسي مسيحرستاخيزي عيسي مسيح

 اولين روز هفته، وقتي كه هنوز تاريك بود، مريم مجدليه به سر قبر آمد و ديد كه سنگ از قبر برداشته شده بامدادان در . 1
 .است

خداوند ((: داشت آمده، به ايشان گفت پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد ديگر كه عيسي او را دوست مي . 2
 )).اند دانيم او را كجا گذارده اند و نمي را از قبر برده
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 .آنگاه پطرس و آن شاگرد ديگر بيرون رفته، به جانب قبر رفتند . 3
 دويدند، اما آن شاگرد ديگر از پطرس پيش افتاده، اول به قبر رسيد، و هر دو با هم مي . 4

 .و خم شده، كفن را كه گذاشته بود ديد، ولي داخل نشد . 5
 را كه گذاشته بود ديد،بعد شمعونِ پطرس نيز به دنبال او آمد و داخل قبر گشته، كفن  . 6

 .و دستمالي را كه بر سر او بود، با كفن گذاشته نبود، بلكه جداگانه در جايي تا شده گذاشته بود . 7
 .پس آن شاگرد ديگر كه اول به سر قبر آمده بود نيز داخل شده، ديد و ايمان آورد . 8
 .زيرا هنوز كتاب را نفهميده بودند كه بايد او از مردگان برخيزد . 9
 .و شاگرد به مكان خود برگشتندپس آن د . 10
 گريست به سوي قبر خم شده، اما مريم بيرون قبر، گريان ايستاده بود و چون مي . 11

دو فرشته را كه لباس سفيد در بر داشتند، يكي به طرف سر و ديگري به جانب پايها، در جايي كه بدن عيسي گذارده  . 12
 .بود، نشسته ديد

 )).اند دانم او را كجا گذارده اند و نمي خداوند مرا برده((:  بديشان گفت))ياني؟اي زن براي چه گر((: ايشان بدو گفتند . 13

 .نشناخت كه عيسي است چون اين را گفت، به عقب رفته، عيسي را ايستاده ديد اما . 14
اي ((:  چون او گمان كرد كه باغبان است، بدو گفت))جويي؟ اي زن براي چه گرياني؟ كه را مي((: عيسي بدو گفت . 15

 )).اي تا من او را بردارم اي، به من بگو او را كجا گذارده اگر تو او را برداشتهآقا 

 ))).يعني اي معّلم(ربوني ((:  او برگشته، گفت))!مريم((: عيسي بدو گفت . 16

ولي نزد برادران من رفته، به ايشان بگو كه . ام مرا لمس مكن زيرا كه هنوز نزد پدر خود باال نرفته((: عيسي بدو گفت . 17
 )).روم زد پدر خود و پدر شما و خداي خود و خداي شما مين

 )).خداوند را ديدم و به من چنين گفت((مريم مجدليه آمده، شاگردان را خبر داد كه  . 18

و در شامگاه همان روز كه اولين روز هفته بود، هنگامي كه درها بسته بود، جايي كه شاگردان از ترسِ يهوديان جمع  . 19
 ))!سالم بر شما باد((:  آمده، در ميان ايستاده و بديشان گفتبودند، ناگاه عيسي

 .و چون اين را گفت، دستها و پهلوي خود را به ايشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را ديدند، شاد گشتند . 20
 )).فرستم چنانكه پدر مرا فرستاد، من نيز شما را مي. سالم بر شما باد((: باز عيسي به ايشان گفت . 21

 .القدس را دريافت كنيد روح((: ن را گفت، دميد و به ايشان گفتو چون اي . 22
 )).گناهان آناني را كه آمرزيديد، براي شما آمرزيده شد و آناني را كه بستيد، بسته شد . 23

 .خواندند، وقتي كه عيسي آمد، با ايشان نبود اما توما كه يكي از آن دوازده بود و او را دوقولو مي . 24
تا در دستهايش جايهاي ميخها را نبينم و ((:  بديشان گفت)).ايم خداوند را ديده((: تندپس شاگردان ديگر بدو گف . 25

 )).انگشت خود را در جاي ميخها نگذارم و دست خود را بر پهلويش ننهم، ايمان نخواهم آورد

و در ميان ايستاده، اي جمع بودند و درها بسته بود كه ناگاه عيسي آمد  و بعد از هشت روز باز شاگردان با توما در خانه . 26
 ))!سالم بر شما باد((: گفت
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انگشت خود را به اينجا بياور و دستهاي مرا ببين، و دست خود را بياور و بر پهلوي من بگذار و ((: سپس به توما گفت . 27
 )).ايمان مباش بلكه ايمان داشته باش بي

 )).اي خداوند من و اي خداي من((: توما در جواب وي گفت . 28

 )).ي توما، بعد از ديدنم ايمان آوردي؟ خوشا به  حال آناني كه نديده ايمان آورندا((: عيسي گفت . 29

 .و عيسي بسيار معجزات ديگر نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته نشد . 30
 .اما اين قدر نوشته شد تا شما ايمان آوريد كه عيسي، مسيح و پسرِ خدا است و تا ايمان آورده، به نامِ او حيات يابيد . 31

 21212121    فصلفصلفصلفصل
 :بعد از آن عيسي باز خود را در كنارة درياي طبريه، به شاگردان ظاهر ساخت و بر اينطور نمودار گشت . 1
شمعون پطرس و توماي معروف به دوقولو و نَتَنائيل كه از قاناي جليل بود و دو پسرِ زِِبدي و دو نفر ديگر از شاگردان او  . 2

 .جمع بودند
 پس بيرون آمده، به )).آييم ما نيز با تو مي((:  به او گفتند)).روم تا ماهي صيد كنم مي((: شمعون پطرس به ايشان گفت . 3

 .كشتي سوار شدند و در آن شب چيزي نگرفتند
 .و چون صبح شد، عيسي بر ساحل ايستاده بود، ولي شاگردان ندانستند كه عيسي است . 4
 )).نه(( دادند كه  به او جواب))اي فرزندان نزد شما خوراكي است؟((: عيسي بديشان گفت . 5

 پس انداختند و از زيادي ماهي نتوانستند آن )).دام را به طرف راست كشتي بيندازيد كه خواهيد يافت((: بديشان گفت . 6
 .را بكشند

 چون شمعون پطرس شنيد كه )).خداوند است((: پس آن شاگردي كه عيسي او را دوست مي داشت به پطرس گفت . 7
 .شتن پيچيد، چونكه برهنه بود، و خود را در دريا انداختخداوند است، جامة خود را به خوي

 .كشيدند  و دام ماهي را مي♦اما شاگردان ديگر در قايق آمدند زيرا از خشكي دور نبودند، فقط حدود به دويست ذراع . 8
 .پس وقتي كه به خشكي آمدند، ديدند كه آتشي با ذغال افروخته است و ماهي بر آن گذاشته شده و نان بود . 9
 )).ايد، بياوريد اي كه اكنون گرفته از ماهي((: سي بديشان گفتعي . 10

پس شمعون پطرس رفت و دام را بر زمين گشيد، پر از ماهيِ بزرگ، صد و پنجاه و سه تا، و با وجودي كه اينقدر بود،  . 11
 .دام پاره نشد

، زيرا ))تو كيستي(( بپرسد  يك از شاگردان جرأت نكرد كه از او  ولي هيچ)).بياييد بخوريد((: عيسي بديشان گفت . 12
 .دانستند كه خداوند است مي

 .آنگاه عيسي آمد و نان را گرفته، بديشان داد و همچنين ماهي را . 13
 .و اين مرتبة سومي بود كه عيسي بعد از برخاستن از مردگان، خود را به شاگردان ظاهر كرد . 14
 ))يونا، آيا مرا بيشتر از اينها محبت مي نمايي؟اي شمعون، پسر ((: و بعد از خوردن غذا، عيسي به شمعون پطرس گفت . 15

 )).هاي مرا خوراك بده برّه((:  بدو گفت)).دارم داني كه تو را دوست مي بله خداوندا، تو مي((: بدو گفت
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و داني كه ت بله خداوندا، تو مي((:  به او گفت))نمايي؟ اي شمعون، پسر يونا، آيا مرا محبت مي((: باز بار دوم به او گفت . 16
 )).گوسفندان مرا شباني كن((:  بدو گفت)).دارم را دوست مي

 پطرس ناراحت شد، زيرا مرتبة سوم بدو گفت ))داري؟ اي شمعون، پسر يونا، مرا دوست مي((: او مرتبة سوم بدو گفت . 17
وست داني كه تو را د تو مي. خداوندا، تو از همه چيز آگاهي داري((:  پس به او گفت))داري؟ مرا دوست مي((

 .گوسفندان مرا خوراك ده((:  عيسي بدو گفت)).دارم مي
رفتي ولي زماني  خواستي مي بستي و هر جا مي گويم، وقتي كه جوان بودي، كمر خود را مي براستي براستي، به تو مي . 18

 )).خواهي تو را خواهند برد كه پير شوي دستهاي خود را دراز خواهي كرد و ديگران تو را بسته به جايي كه نمي

به دنبال ((: و بدين سخن اشاره كرد كه با چه صورت مرگي خدا را جالل خواهد داد و چون اين را گفت، به او فرمود . 19
 )).من بيا

آيد؛ و همان بود كه بر سينة  پطرس برگشته، آن شاگردي را كه عيسي او را دوست مي داشت را ديد كه به دنبال مي . 20
 ))كند؟ وندا كيست آن كه تو را تسليم ميخدا((: وي، وقت شام تكيه زده بود و گفت

 ))شود؟ پس او چه مي! اي خداوند((: پس چون پطرس او را ديد، به عيسي گفت . 21

 )).اگر بخواهم كه او بماند تا باز آيم تو را چه؟ تو به دنبال من بيا((: عيسي بدو گفت . 22

اگر ((ميرد، بلكه  ي بدو نگفت كه نميولي عيس. پس اين سخن در ميان برادران شهرت يافت كه آن شاگرد نخواهد مرد . 23
 ))بخواهم كه او بماند تا باز آيم تو را چه؟

 .دانيم كه شهادت او راست است و اين شاگردي است كه به اين چيزها شهادت داد و اينها را نوشت و مي . 24
ها را  ايش نوشتهو ديگر كارهاي بسيار عيسي بجا آورد كه اگر به تك تك نوشته شوند، گمان ندارم كه جهان هم گنج . 25

 .آمين. داشته باشد
 


