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  به نام خداوند بخشنده و مهربان
  
  
  انجيل صحيح يسوع مسميبه مسيح 
فرستاده ي يسوع  ،برنابا) 2. (بحسب روايت برنابا فرستاده ي او، پيغمبر تازه اي كه فرستاده ي خداست بسوي جهان) 1( 

بدرستي كه خداي بزرگ ! اي عزيز) 3. (اسالم و تسليه را ي مسميبه مسيح آرزو ميكند ازبراي همه ي ساكنين زمينناصر
وآياتي ؛ به رحمت بزرگ از براي تعليم، عجيب تفقد نموده است ما را در اين روزهاي پسين به پيغمبر خود يسوع مسيح

كه بشارت دهندگانند به ) 4(، اري را به دعوي پرهيزگارياست آنها را شيطان وسيله ي گمراه نمودن بسي كه گرفته
ترك كنندگان ختنه را كه امر كرده است به آن ) 6. (خوانندگان مسيح را پسرخداي) 5( كه سخت كفر است تعليمي

كه سخن ، آنان كه گمراه شده درشماره ي آنها نيز پولس) 8. (تجويز كنندگان هر گوشت ناپاك را) 7. (خداي هميشه
او باعث است كه بسبب او مينگارم آن حقي را كه ديده ام و شنيده ام در اثناي ) 9. (ويم از او مگر با افسوسنميگ

) 10. (تا اينكه خالص شويد وگمراه نكند شما را شيطان كه هالك شويد در جزاي خداي، معاشرت خودم با يسوع
تا ، يم جديديكه مخالف است با آنچه مينويسيم آن رابنابراين پس حذر كنيد از هر كسي كه بشارت ميدهد شما را به تعل

  ! آمين، خداي بزرگ با شما باد و حفظ كند شما را ازشيطان وهر شري) 11. (خالص ابدي، خالص شويد
  فصل اول 
 از نسل، بتحقيق برانگيخت خدادر اين روزهاي پسين جبرئيل فرشته را به دوشيزه اي كه ناميده ميشد مريم، هر آيينه) 1( 

منزه بود ازمالمت و مالزم  بدون هيچ گناهي و، درحالي كه اين دختر زندگاني ميكرد به پاكي) 2. (داوود ازسبط يهودا
بركت : نماز بود باروزه همانا يك روزي تنها بود كه ناگاه فرشته جبرئيل داخل شد بر بستر او و سالم داد به او وگفت

: ليكن آن فرشته فرونشانيد ترس او را وگفت) 4. (ختر از ظهور آن فرشتهپس ترسيد آن د) 3! (خداي باد برتو اي مريم
زيرا برخوردار شدي نعمتي را از نزد خدايي كه برگزيد تو را تا مادر پيغمبري با شي كه مبغوث ميكند او ! مترس اي مريم

در ، چگونه ميزايم پسري را: پس پرسيد عذرا) 5. (تا سلوك كنند به شريعت هاي او با اخالص ،را بسوي شعب اسرائيل
هر ، بدرستي كه خدائي كه آفريد آدم را از غير انسان! اي مريم: پس جواب داد فرشته) 6(؟ حالي كه نميشناسم مردي را

بدرستي : پس گفت مريم) 7. (زيرا هيچ محالي نيست نزد او؛ آيينه قادر است براينكه بيافريند در تو انساني را از غير انسان
بارور شو به پيغمبري كه زود : پس گفت فرشته) 8. (هستم به اينكه خداي قادر است كه انجام شود مشيت او كه من دانا

. زيرا آن كودك قدوس خداست؛ پس بازدار از او خمر ومسكر و هر گوشت ناپاك را) 9. (است او را يسوع بخواني
. پس فرشته رفت) 11. (برحسب كلمه ي توپس بشود ؛ اينك منم كنيز خداي: پس خم شد مريم بتواضع وميگفت) 10(
به خداي ! فخركن اي روح) 14. (يزرگواري خداي را !بشناس اي نفس) 13( اماعذرا تمجيد نمود خدا را و ميگفت) 12(

. زود است كه مرا بخوانند همه ي امت ها مباركه) 16. (كنيز خود را زيرا به لطف نگريست پستي) 15. (رهاننده ي من
زيرا رحمت او كشيده ميشود از گروه به  ؛پس مبارك باد نام قدوس او) 18. (داي توانا مرا گردانيد بزرگزيرا خ) 17(

برانداخت متكبري  پس، هر آيينه دست خود را زورآور نموده) 19. (گروه از براي آنانكه پرهيز مينمايند محرّمات او را
سير ) 21( را از كرسي هايشان و بلند نمود صاحبان تواضع راهرآينه پايين آورد صاحبان عزت ) 20( را كه از خود خرسند

زيرا ياد ميĤورد وعده هايي راكه وعده داده است ) 22. (نمودگرسنه را به چيزهاي نيكو و برگردانيد توانگر را دست خالي
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  . ابراهيم و پسرش را تاابد
  فصل دوم  
بود از اينكه به غضب درآيد طايفه اش بر او بواسطه ي  اما مريم چون دانا به مشيت خداي بود ودر باطن ترسناك) 1( 

شوهري از عشيره ي خود براي خود اختيار نمود ، وسنگ باران كنند او را كه گويا او مرتكب زنا شده، اينكه آبستن است
زيرا نيكوكار پرهيزگار بود از محرمات خداي و تقرب ميجست بسوي او به ) 2. (كه يوسف نام داشت، خوش كردار

اين همان مردي است كه او را ) 3. (چون كه او نجار بود؛ روزه و نماز ها ومعيشت خود را به كسب دست خود ميكرد
پس چون يوسف نيكوكار ) 4. (عذرا ميشناخت واو راشوهر خود اختياركرده بود و كشف كرده بود او را به الهام االهي

در بين اينكه او ) 5. (چونكه پرهيز ميكرد خداي را؛ از او بردوري كردن-وقتي كه مريم را آبستن ديد-بود عزم نمود
. چرا عزم نموده اي بر دوري كردن از زن خويش) 6: (گفت، ناگهان فرشته ي خداي او را سرزنش نموده، خواب بود

پس زود است بزايد عذرا . فقط به خواست خدا ي پيدا گرديده ؛بدرستي كه آنچه در او پيدا گرديده، پس بدان) 7(
زيرا او ) 10( باز ميداري از او خمر و مسكر و هرگوشت ناپاك را) 9. (نيز زود است او را بناميد يسوع) 8. (پسري

پس به درستي كه او پيغمبري است ازخداي كه فرستاده شده به سوي دودمان ؛ قدوست خداست از رحم مادرش
چنانكه او نوشته شده ، اسراييل درشريعت پروردگاروسلوك نمايد ) 11. (تا برگرداند يهوديه را به سوي دلش، اسرائيل

نيز زود است بياورد آيات ) 13. (زود است بيايد با قوت بزرگي كه عطا ميفرمايد به او خداي) 12. (در ناموس موسي
شكر كرد خداي را وبه سر برد با  ،پس چون يوسف بيدار شد ازخواب) 14. (بزرگي را كه سبب نجات بسياري بشود

  . خدمت كنان خداي را به تمام اخالص؛ رمدت عمرشمريم د
  فصل سوم 
و پيالدس حاكم بود در زمان رياست كهنوتيه ) 2. (هيرودس در آن وقت پادشاه بود بر يهوديه به امر اوغسطس قيصر) 1( 

وطن خود پس در اين هنگام هر كس به ) 4. (پس براي اجراي امر قيصر نام نويسي شد همه ي عالم) 3. (از طرف حنان
كه يكي از  ،پس مسافرت نمود يوسف از ناصره) 5. (تقديم نمودند خود را بحسب اسباط خود تا نام نويسي شوند، رفته

كه آن شهر او بود وخود از عشيره ي ، با زن خود در حالي كه او آبستن بود ورفت بسوي بيت لحم، شهرهاي جليل است
زيرا شهر كوچك  ؛چون به بيت لحم رسيد در آنجا محل نيافت) 6. (امر قيصرتا نام نويسي شود براي عمل به ، داوود بود

. پس در بيرون شهر منزل نمود در جايي كه محل شبانان قرار داده شده بود) 7. (بود و جماعت انبوه وغريب بسيار بودند
عذرا را نوري كه سخت  پس فرا گرفت) 9. (در هنگاميكه يوسف در آنجا مقيم بود ايام مريم تمام شد كه بزايد) 8(

پس از آنكه پيچيد ) 12. (و گرفت او رتا در آغوش خود) 11. (آنگاه زاييد پسر خود را بدون رنجي) 10. (درخشان بود
پس گروه بسياري از مالئكه آمدند ) 14. (زير پيدا نشد جايي در كاروانسرا) 13. (گذاشت او را در آخور، او را به قنداقه

و ) 15. (رب وتسبيح كنان خداي را ونشر مينمودند مژده ي سالم را از براي ترسندگان از خدايبسوي كاروانسرا به ط
  . حمد نمودند مريم ويوسف خداي را بر والدت يسوع و قيام نمودند بر تربيت او با بزرگترين سروري

  فصل چهارم 
اه نور درخشاني ايشان را فرا گرفت و از ناگ) 2. (در آن وقت شبانان پاسباني گله ي خود مينمودند به عادت خويش) 1( 

پس ) 4. (پس ترسيدند شبانان بسبب اين نور ناگهاني و ظهور فرشته) 3. (ميان او فرشته اي بر آمد كه تسبيح خداي ميكرد
زيرا بتحقيق متولد ) 6. (اينك منم بشارت ميدهم شما را به خوشي بزرگ) 5: (فرو نشانيد ترس ايشان را فرشته وگفت
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مييابيد ) 7. (ر شهر داوود طفلي كه پيغمبر خداست و زود است فراهم آورد براي خانه ي اسرائيل خالص بزرگي راشده د
چون اين بگفت حاضر شد گروه بزرگي از مالئكه كه خداي ) 8. (طفل را در آخور با مادر او كه تسبيح ميكند خداي را

بايد ) 11: . (چون مالئكه رفتند شبانان با هم گفتند) 10. (المنيز بشارت دادندي نيكان را به س) 9. (را تسبيح گفتندي
شبانان بسياري ) 12. (برويم به بيت لحم وبنگريمم كلمه اي را كه فرموده است به ما او را خداي بواسطه ي فرشته ي خود

عود را خوابانيده پس يافتند طفل مو) 13. (آمدند بسوي بيت لحم كه طلب مينمودند طفلي را كه تازگي متولد شده بود
، پس سجده كردند براي او و پيشكش كردند براي مادر آنچه بود با ايشان) 14. (بر حسب گفته ي فرشته، شده در آخور

نهان داشت مريم اين امور را دردل خود و يوسف نيز شكر گويان ) 15. (و خبر دادند او را به آنچه شنيده و ديده بودند
. چه بزرگ است آنچه را كه ديده اند، د شبانان به گله ي خودشان و ميگفتند به هر كسپس برگشتن) 16. (بود خداي را

چه خواهد شد اين : نهاد هر مردي كلمه را در دل خود و ميگفت) 18. (آنگاه هراسان شد همه ي كوه هاي يهوديه) 17(
  ؟ !چه ميبيني، طفل

  فصل پنجم 
گرفتند -چنانكه نوشته شده است در كتاب موسي-، پروردگارپس چون تمام شد ايام هشتگانه بر حسب شريعت ) 1( 

 –پس ختنه كردند طفل را وناميدندش يسوع) 2. (يوسف و مريم طفل را و برداشتند او را بسوي هيكل تا ختنه كنند او را

ت بشود از پس دانستند مريم و يوسف كه اين طفل زود اس) 3. (پيش از آنكه بارور شود در رحم، چنانكه فرشته گفته بود
  . لهذا پرهيز ميورزيدند خداي را و نگهداري طفل مينمودند بر خوف خداي) 4. (براي خالص وهالك بسياري

  فصل ششم 
سه نفر بودند از مجوس در اطراف مشرق كه چشم داشتند ، چون تولد شد يسوع در زمان هيرودس پادشاه يهوديه) 1( 

پس از آنجا با هم مشورت : شان ستاره اي كه سخت درخشندگي داشتپس نمايان شد براي اي) 2. (ستارگان آسمان را
پس چون ) 3. (كردند و آمدند به يهوديه در حالتي كه رهبري مينمود ايشان را آن ستاره كه جلوي روي آنها ميرفت

وهمه ي مردم هراسان شد ، چون بشنيد هيرودس اين را) 4. (؟ پرسيدند كجا تولد شده پادشاه يهوديه، رسيدند به اورشليم
) 5. (؟ كجا تولد خواهد يافت مسيح: پس از اينجا جمع نمود هيرودس كاهنان وكاتبان را وگفت؛ شهر مضطرب شدند

! و تو اي بيت لحم: زيرا نوشته شده است در نبي اينطور؛ بدرستي كه او متولد خواهد شد در بيت لحم: جواب دادند
يعني ، برآيد از تو تدبير كننده اي كه سرپرست شود طايفه ي مرازيرا زود است ؛ كوچك نيستي ميان رؤساي يهود

پس جواب ) 7. (آنوقت هيرودس مجوس ها را بحضور خود طلب نموده و از آمدن ايشان جويا شد) 6. (اسرائيل را
كنند پس از اين جهت خوش داشتند كه پيشكش ) 8. (همانا ستاره اي در مشرق رهبري نمود ايشان را بسوي اينجا، دادند

: در آن وقت هيرودس گفت) 9. (هدايا را و سجده نمايند براي اين پادشاه تازه اي كه نمايان شد براي ايشان ستاره ي او
زيرا من نيز : بياييد و مرا خبر دهيد، چون او را پيدا نموديد) 10. (برويد بيت لحم و بدقت از اين طفل سراغ بگيريد

  . و اين را از روي مكر گفتا) 11. (ميخواهم سجده نمايم براي او
  فصل هفتم 
جلو روي ايشان ، ناگاه ديدند ستاره اي را كه ظاهر شده بود براي ايشان در مشرق) 2. (رفتند مجوس از اورشليم) 1( 

، وقتي به بيت لحم رسيدند وايشان در بيرون شهر بودند) 4. (پس چون آن ستاره را ديدند مملو شدند از سرور) 3. (ميرفت
چون داخل كاروانسرا ) 6. (نجا رفتند پس مجوس آ) 5. (آنجايي كه يسوع متولد شده بود، را باالي كاروانسرا يافتند ستاره
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آنگاه پيشكش كردند مجوس عطرها را با ) 8. (پس خم شدند وسجده نمودند براي او) 7. (طفل را با مادرش يافتند، شدند
طفل تحذير نمود ، آنگاه ايشان را ميان خواب) 10. (ه را كه ديده بودندنيز حكايت كردند بر عذرا هر چ) 9. (نقره و طال

پس رفتند در راه ديگر وبازگشتند بسوي وطن خود و خبر دادند به آنچه ر يهوديه ديده ) 11. (از رفتن بسوي هيرودس
  . بودند

  فصل هشتم 
پس بر بست نيت ) 2. (و را استهزا نمودندگمان نمود كه ايشان ا، چون هيرودس ديد كه مجوس باز نگشتند بسوي او) 1( 

ظاهر شد از براي او فرشته ي خداي ، ليكن وقتي كه يوسف در خواب بود) 3. (را بر كشتن طفلي كه متولد شده بود
پس ) 5. (زيرا هيرودس ميخواهد او را به قتل برساند: برخيز بزودي وبگير طفل ومادرش را و برو بسوي مصر) 4: (وگفت

، پس ماندند در آنجا تا مرگ هيرودس) 6. (باخوف عظيم و گرفت مريم و طفل را رفتند بسوي مصر يوسف برخاست
آنگاه لشكرهاي خود را فرستاد تا به قتل برساند تمام كودكاني را كه ) 7. (كه گمان كرد مجوس او را ريشخند نموده اند

چنانكه ، مه ي كودكاني را كه بودند در آنجاپس لشكرها آمدند وكشتند ه) 8. (تازه متولد شده بودند در بيت لحم
) 11. (نوحه وگريه در رامه است) 10: (اين هنگام تمام شد كلمات آن پيغمبر كه گفته ) 9. (هيرودس فرمان داده بود

  راحيل ندبه ميكند پسران خود را 
  . زيرا موجود نيستند؛ وهيچ تسلي نيست براي او

  فصل نهم 
زيرا مردند آنانكه ؛ برگرد به يهوديه) 2: (شد فرشته ي خداي در خواب يوسف و گفت و چون هيرودس مرد ظاهر) 1( 

از ، پس يوسف گرفت طفل و مريم را و طفل به هفت سال رسيده بود و آمد به يهوديه) 3. (ميخواستند مرگ طفل را
زيرا ترسيد كه در ؛ جليل پس رفت بسوي) 4. (آنجا كه شنيده بود اينكه از خيالوس پسر هيرودس حاكم در يهوديه بود

) 7. (پس باليد طفل در نعمت وحكمت پيش خداي به مردم) 6. (آنگاه رفتند تا ساكن شوند در ناصره) 5. (يهوديه بماند
روان شد با مريم و يوسف بسوي اورشليم تا سجده كند آنجا بر طبق شريعت ، چون رسيد يسوع به سنين دوازده سال

؛ پس از آنكه گم كردند يسوع را، چون تمام شد نماز هايشان برگشتند) 8. (تاب موسيپروردگار كه نوشته شده در ك
و  از اين رو مريم با يوسف باز گشتند به اورشليم) 9. (زيرا ايشان گمان كردند كه او به وطن باز گشته با نزديكان ايشان

ميانه ي علما كه محاجه ، كودك را در هيكلدر روز سوم يافتند ) 10. (سراغ مينمودند يسوع را ميان خويشان وهمسايگان
) 12: (هركس ميگفت. بشگفتي در آورد هر كس را به سؤالها وجواب هاي خود) 11. (ميفرمود با ايشان در امر ناموس

پس مالمت نمود او ) 13! (حال آنكه او تازه جوان است وخواندن را نياموخته؟ چگونه داده شده است به مثل اين علم را
، پس بتحقيق كه سراغ نموده ايم تو را من وپدرت سه روز؟ اين چه كاري بود كه به ما كردي! اي فرزند: وگفترا مريم 

آيا نميداني خدمت به خداي واجب است كه مقدم داشته شود بر پدر  « پس جواب داد يسوع) 14. (و ما غمگين بوديم
  . پس بود مطيع ايشان را بتواضع و احترام) 16( .آنگاه يسوع نمود با مادر خود و يوسف در ناصره) 15( »؟ومادر

  فصل دهم 
بر كوه زيتون برآمد با مادرش تا زيتون –چنانكه خبر داد مرا به آن خودش –چون يسوع رسيد به سي سال از عمر ) 1( 

گاه نور كه نا ».…اي پروردگار من به رحمت«: به اين كلمات رسيد كه، در بين اينكه نماز ميكرد در ظهر) 2. (بچيند
پس پيش نمود براي او ) 3. (بايد تمجيد شود خداي: ميگفتند. را و انبوهي كه حساب نميشد از مالئكه تاباني فرا گرفت او
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پس نازل شد بر دل يسوع چيزي كه شناخت به او آنچه ) 4. (فرشته ي جبرئيل كتابي را كه گويا آن آينه ي درخشاني بود
. چيزي برهنه و مكشوف شد براي او حتي هر؛ گفته و آنچه را كه خداي ميخواهد را كه خداي كرده وآنچه را كه خداي

و همه ي آنچه ، اينكه بدرستي ميشناسم هر پيغام و هر پيغمبري را! تصديق كن اي برنابا«: هر آينه بتحقيق به من فرمود) 5(
ر يسوع و دانست كه او پيغمبري است چون اين نمايش جلوه گر شد ب) 6( ».ميگويم همانا بتحقيق آمده است از آن كتاب

مترتب خواهد شد بر ، فرستاده شده بسوي خانه ي اسرائيل باز نمود مريم مادر خود را به همه ي آن و فرمود او را اينكه
پس ) 7. (تحمل مشقت بزرگي از براي مجد خداي و اينكه او نميتواند پس از اين به سر برد با او و خدمت او نمايد، اين

؛ بدرستي كه من خبر داده شده ام به تمام اينها پيش از آنكه متولد شوي! اي فرزند: جواب داد، ريم شنيد اين راچون م
  . از آن روز جدا شد يسوع از مادر خود تا بپردازد به وظيفه ي پيغمبري خود) 8! (پس با مجد باد نام خداي قدوس

  فصل يازدهم 
پس ) 2. (كه به الهام االهي ميدانست يسوع پيغمبر است، برخورد به پيسي، يمچون يسوع فرود آمد از كوه به اورشل) 1( 

چه «: پس جواب فرمود يسوع) 3. (به من رحم كن! پسر داوود، اي يسوع: زاري نمود بسوي او گريان كنان وگفت
پس سرزنش نمود ) 5. (عطا فرما مرا صحت! اي آقا: پس پيس جواب داد) 4( »؟ميخواهي اي برادر كه انجام دهم براي تو

زاري كن بسوي خدائي كه تو را آفريده است و او عطا . بدرستي كه هر آينه تو كودن هستي« او را يسوع و فرمود
ليكن تو ؛ ميدانم اي آقا كه تو انساني: پس پيس جواب داد) 6( ».زيرا من مردي هستم مانند تو؛ ميفرمايد تو را صحت
پس يسوع آهي كشيد ) 7. (بسوي خداي و او عطا ميفرمايد مرا صحت پس حاال تو زاري كن. قدوس پروردگاري

چون ) 8( ».بهبودي بخش اين دردمند را، از براي محبت پيغمبران پاك خود! اي خداي توانا، اي پروردگار«: وگفت
حتي ؛ يسي خودبه شد از پ، چون اين بفرمود) 9( ».به نام خداي اي برادر به شو«: بر عليل دست ماليد وگفت، گفت اين را

: فرياد كرد به آواز بلند، او به شده پس چون پيس اين بديد ودانست كه) 10. (اينكه جسد پيسي او شد مثل جسد طفلي
: پس خواهش نمود از او يسوع و فرمود) 11. (و بپذير پيغمبري را كه فرستاده او را خداي بسوي تو! بيا ابنجا اي اسرائيل

اينك او همان پيغمبر : پس نيفزود آن خواهش مگر با فرياد او كه ميگفت) 12( ».مگوخاموش باش وچيزي ! اي برادر«
. چون شنيدند اين كلمات را بسياري از آنانكه ميرفتنند به اورشليم با عجله برگشتند) 13. (اينك او قدوس خداست، است

  . بواسطه ي يسوعحكايت كردند آنچه را كه كرد خداي ، وقتي داخل شدند در اورشليم با يسوع) 14(
  فصل دوازدهم 
و شتاب كردند همه بسوي هيكل تا ببينند يسوع را كه داخل آن شد ) 2. (پس مضطرب شد تمام شهر از اين كلمات) 1( 

اين طايفه ميخواهد ببيند : پس پيش رفتند كاهنان بسوي يسوع وگفتند) 3. (تا اينكه جاي بر ايشان تنگ آمد؛ تا نماز كند
پس تكلم كن به آن به نام ، هر گاه عطا فرمايد خداي تو را كلمه اي. پس باالي اين سكو شو؛ ز توتو را وبشنود ا

چون اشاره كرد به ) 5. (پس باال شد يسوع به آنجايي كه كاتبان عادت داشتند سخن گفتن در آنجا را) 4. (پروردگار
ام خداي پاك كه از بخشايش و مهرباني مبارك است ن«) 6: (دهان بگشود و فرمود، اشاره اي براي خاموشي، دست

مبارك است نام خداي پاك كه خلق فرمود نور ) 7. (خويش اراده نمود و آفريد آفريدگان خود را تا تمجيد نمايند او را
چنانكه تكلم فرموده بواسطه ؛ جميع پاكان و پيغمبران خود را قبل از همه ي چيز ها تا بفرستد آنها را براي خالصي عالم

مبارك است نام خداي ) 8. (پيش از ستاره ي صبح در روشني پاكان آفريدم تو را: ده ي خود داوود كه فرمودهي بن
خدائي كه قصاص فرمود و سرافكنده نمود شيطان و  مبارك است) 9. (پاك كه آفريد فرشتگان را تا او را خدمت كنند
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مبارك است نام ) 10. (ينكه سجده كرده شود براي اوپيروان او را كه سجده نكردند از براي آنكه دوست داشت خداي ا
مبارك است نام خداي پاك كه راند ) 11. (خداي پاك كه آفريد انسان را ازگل زمين و گردانيد او را قيم بر اعمال خود

رحمت  مبارك است نام خداي پاك كه به) 12. (زيرا او نافرماني كرد از فرمان هاي پاكيزه ي او را؛ انسان را از فردوس
مبارك است نام خداي پاك كه ) 13. (پدر ومادر جنس بشري، خود نظر فرمود به شفقت به اشك هاي آدم وحوا

فرستاد طوفان را بر زمين و سوزاند سه شهر بدكار را و زد مصر را و . كشنده ي برادرش، قصاص فرمود به عدل قابيل
شمنان طايفه ي خود را و ادب فرمود كافران را و قصاص غرق نمود فرعون را در مجر احمر و پراكنده نمود جمعيت د

پس فرستاد بسوي ؛ مبارك است نام خداي پاك كه شفقت فرمود بر آفريدگان خود) 14. (فرمود غير توبه كاران را
ايشان  آنكه رهانيد بندگان خود را از هر شري و عطا فرمود به) 15. (ايشان پيغمبران خود را تا راه روند بر حق و نكويي او

پس عطا فرمود به ما ناموس پاكيزه ي خود را بر ) 16. (اين زمين را چنانكه وعده فرموده بود پدر ما ابراهيم و پسر او تا ابد
چه كنيم تا  !ليكن اي براذران) 17. (برتري داد ما را بر همه ي طوايف. تا نفريبد ما را شيطان، دست بنده ي خود موسي

زيرا ايشان ؛ پس درآن هنگام سرزنش نمود يسوع طايفه رابه سخت ترين درشتي) 18( »؟خودمجازات نشويم بر گناهان 
سرزنش نمود كاهنان را بجهت ) 19. (فراموش نموده بودند كلمه ي خداي را و سپرده بودند خودشان را به غرور تنها

زيرا ايشان تعليم داده بودند ؛ سرزنش فرمود نويسندگان را) 20. (و بجهت حرص ايشان ،اهمال ايشان خدمت خداي را
زيرا ايشان باطل نموده بودند  ؛سرزنش فرمود علما را) 21. (تعليم هاي فاسد را و ترك نموده بودندشريعت خداي را

تا آنجا كه ايشان همه به گريه در  ؛پس تاثير نمود كالم يسوع در طايفه) 22. (شريعت خداي را به واسطه ي تقليدهايشان
كشان تا بزرگشان و استغاثه مينمودند رحمت او را و زاري مينمودند به سوي يسوع تا دعا كند براي از كوچ؛ آمدند
زيرا او اينگونه تكلم فرمود ؛ آنانكه نهان داشتند در آن روز عداوت با يسوع را ،مگر كاهنان و رؤساي ايشان) 23. (ايشان

كه ، ليكن ايشان سخن نگفتند به كلمه اي از ترس طايفه) 24(. پس مصمم شدند بر قتل او؛ بر ضد كاهنان و كاتبان وعلما
پس ) 26. (بلند كرد يسوع دستهاي خود را به سوي پروردگار و دعا نمود) 25. (او را قبول نمودند به پيغمبري خداي

وع از هيكل و فرود آمد يس ،چون به آخر رسيد دعا) 27! (چنين باشد ،چنين باشد اي پروردگار: گريستند طايفه و گفتند 
پس سخن گفتند كاهنان در ميان خودشان به ) 28. (سفر كرد همان روز اورشليم با بسياري از آنانكه پيروي او نمودند

  . بدي درباره ي يسوع
   فصل سيزدهم 
پس ) 2. (برآمد بر كوه زيتون تا نماز بگذارد، رغبت كاهنان را، چون گذشت بعضي روزها و يسوع دانا بود بروح) 1( 

! اي پروردگار من«) 3: (يسوع دعا كرد در صبح در حالتي كه ميگفت، ازآنكه صرف نمود همه ي شب را در نماز
از براي اين ) 5. (من بنده ي توام؛ كاهنان مصمم اند بر قتل من) 4. (بدرستي دانايم به اينكه كاتبان بغض من ميورزند

زيرا توئي ؛ برهان مرا از دام هايشان) 6. (هاي بنده ي خود رادعا، بشنو به رحمت! پروردگار وخداوند تواناي مهربان
وكلمه ي تو را ! اينكه منم بنده ي تو وتو را طلب ميكنم اي پروردگار من، تو ميداني اي پروردگار من) 7. (رهاننده ي من
ناگاه فرشته ، كلمات را چون تمام كرد يسوع اين) 9( ».زيرا كلمه ي تو حق است وآن دوام دارد تا ابد) 8. (طلب مينمايم

، زيرا هزار هزار از آنان كه ساكنند باالي آسمان! مترس اي يسوع) 10: (ي جبرئيل بتحقيق آمد بسوي او وگفت
پس افتاد ) 12. (نخواهي مرد تا كامل شود هر چيزي و برسد جهان نزديك پايان) 11. (نگهداري مينمايند جامه هاي تو را

چه بدهم ) 14. (چه بزرگ است رحمت تو براي من! اي خداوند وپروردگار بزرگ«) 13(: يسوع به روي بر زمين وگفت
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برخيز اي : پس جواب داد فرشته جبرئيل) 15( ».در مقابل آنچه احسان فرموده اي آن را به من! تو را اي پرور دگار من
ا قرباني براي خداي تا تمام شود به ياد آور ابراهيم را كه ميخواست پيش كند فرزند يكدانه ي خود اسماعيل ر! يسوع

. پيش نمود از روي عمل به كلمه ي من گوسفندي را، پس چون كارد توانا نشد بر ذبح فرزند او) 16. (كلمه ي خداي
ميشنوم و فرمان «: پس جواب داد يسوع) 18. (خدمتكار خداي! پس بر تو باد اينكه پيش بكني آن را اي يسوع) 17(

پس راهنمائي نمود او را ) 20( ».ييابم گوسفندي را و نيست با من پولي وجايز نيست دزدي آنليكن كجا م) 19. (ميبرم
  . آن وقت فرشته بر گوسفندي وپيش نمود آن را يسوع حمد كنان وتسبيح كنان براي خداي ممجد تا ابد

  فصل چهاردهم 
روزه داشت چهل روز و ) 2. (ناره ي رود اردناز ك، فرود آمد يسوع از كوه و عبور نمود تنها وشبانه به جانب اقصي) 1( 

هميشه بسوي پروردگار براي خالص طايفه ي خود كه  زاري كنان بود. چهل شب و نخورد چيزي را نه شب و نه روز
ظاهر شد بر او اين زمان شيطان و ) 4. (پس چون چهل روز به سر رفت گرسنه شد) 3. (فرستاده او را خداي بسوي ايشان

، پس چون شيطان رفت) 6. (ليكن يسوع راند او را با نيروي كلمات خداي) 5. (و را كلمات بسياريتجربه نمود ا
اما يسوع پس برگشت به نواحي اورشليم و يافتند او ) 7. (فرشتگان آمدند وتقديم نمودند براي يسوع هر آنچه محتاج بود

زيرا كلمات او مثل كلمات كاتبان ؛ كه بماند با ايشانآنگاه خواهش نمودند از او ) 8. (را طايفه بار ديگر به خوشي بزرگ
پس چون يسوع ديد گروهي كه برگشتند بسوي او تا در شريعت ) 9. (زيرا آنها تأثير كرد در دل؛ بلكه اثر كننده بود، نبود

فرود ، دچون خورشيد طالع ش) 10. (به كوه باال رفت وبماند تمام شب به نماز، خداي سلوك نمايند گروه بسياري است
. كه يكي از ايشان يهوداست كه به دار زده شد، آمد از كوه و دوازده نفر انتخاب فرمود كه ايشان را رسوالن ناميدند

، و برنابا كه اين را نوشته) 13. (و برادرش پطروس شكارگر] أندراوس[=اندرياس ) 12. (اما اساميايشان اين است) 11(
. و يهودا] تداوس[=تدي ) 15. (پسران زبدي، يوحنا ويعقوب) 14. (د آوردن باجومتي كه باجگير بود ومينشست براي گر

پس بر اينان آشكار مينمود ) 18. (يعقوب ويهوداي اسخريوطي خيانتكار) 17. (و فيلّپس] برتولماوس[=برتولما ) 16(
كه او پس ، ده ميشد براي صدقاتاما يهوداي اسخريوطي پس او را وكيل قرار داد بر آنچه دا) 19. (پيوسته اسرار الهيه را

  . ميربود ده يك را از هر چيزي
  فصل پانزدهم 
. پس يسوع رفت) 2(؛ توانگري يسوع وشاگردانش و مادرش را دعوت نمود به عروسي، چون عيدمظال نزديك شد) 1( 
) 5. (ان سيرابي ندارندايش: پس مادر يسوع با او حرف زد وگفت) 4. (در بين اينكه در طعام بودند نوشيدني تمام شد) 3(

پس مادرش به خادمان سفارش كرد كه اطاعت نمايند ) 6( »!مرا چه كار است در اين اي مادر«: پس يسوع جواب داد
بر حسب عادت اسرائيل ، در آنجا شش قدح سنگي براي آب بود) 7. (يسوع را درهر چه او امر ميفرمايد ايشان را به آن

خدمتكاران چنان ) 9( ».اين قدح ها را پر از آب كنيد «: پس يسوع فرمود) 8. (نماز كه تطهير مينمودند خود را براي
پس خدمتكاران پيش كردند ) 11( ».به نام خداي بنوشانيد به دعوت شدگان «: آنگاه يسوع به ايشان فرمود) 10. (كردند

اب نيكو را نگه داشته ايد تا چرا شر! اي خدمتكاران خسيس) 12: (به مدير مجلس كه سرزنش نمود به پيروان وگفت
يافت ميشود اينجا : پس جواب دادند خدمتكاران) 13. (زيرا معرفت نداشت چيزي را از آنچه يسوع كرده بود؟ حال

گويا او در مجلس گمان كرد كه خدمتكاران ) 14. (شراب به عمل آورده، زيرا او از آب؛ مردي كه قدوس خداست
از سر سفره جستند و او را در ميان ، پس چون حقيقت را ديده بودند ،دند پهلوي يسوعاما آنانكه نشسته بو) 15. (مستند
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اين زمان ) 16. (حقا كه تو قدوس خدا و پيغمبر راستگوي فرستاده شده بسوي ما از خداي هستي: گرفتند وميگفتند
را كه آشكار نمود رحمتي  حمد خدائي) 18: (بسياري به خود آمدند و گفتند) 17. (شاگردانش به او ايمان آوردند

  . مبارك است نام اقدس او؛ رابراي اسرائيل و تفقد فرمود خانه ي يهودا را به محبت خويش
  فصل شانزدهم 
شاگردان نزديك او ، چون آنجا نشست) 2. (جمع نمود يك روزي يسوع شاگردان خود را و رفت بر فراز كوه) 1( 

بزرگ است نعمت هائي كه انعام فرموده است آنها را خداي  «) 3: (ا وگفتدهان خود بگشود وتعليم داد ايشان ر. شدند
چنانكه شراب تازه نهاده ميشود در ) 4. (اينكه عبادت نمائيم او را به اخالص دل؛ پس از آنجا ثابت شد بر ما: بر ما

ا گيريد تعليم هاي جديدي را هر گاه كه بخواهيد فر، همچنين ثابت ميشود بر شما اينكه باشيد مردمان تازه، خمرهاي تازه
همچنانكه فراهم نميĤيد براي انسان اينكه نظر نمايد به چشم خود : حق ميگويم به شما) 5. (كه زود است از زبان من برآيد

هرگز هيچ مردي ) 6. (پس همچنان او را اينكه دوست بدارد خداي وجهان را، آسمان و زمين را با هم در زمان واحد
زيرا هر گاه دوست داشت تو را يكي از ؛ دشمن باشد آن ديگر را، نمايد دو آقا را كه يكي از آنها نميتواند كه خدمت

بدرستي كه شما نميتوانيد خدمت . پس همچنين ميگويم به شما حق را) 7. (دشمن خواهد داشت تو را آن ديگر، آنها
به همين جهت نخواهيد يافت راحتي ) 9. (باثتزيرا جهان نهاده شده است در نفاق و طمع وخ) 8. (كنيد خداي و جهان را

پس عبادت نمائيد خداي را و حقير ، حال كه چنين است) 10. (بلكه در عوض خواهيد يافت مشقت و زيان؛ در عالم
زيرا من سخن ؛ گوش دهيد كالم مرا) 12. (زيرا از من راحت خواهيد يافت براي روان هاي خود) 11. (بشماريد جهان را

) 14. (زيرا ايشان تسلي خواهند يافت؛ خوشا به حال آنان كه نوحه مينمايند بر اين زندگاني) 13. (ما براستيميگويم با ش
زيرا ايشان زود است كه متنعم شوند به لذايذ ؛ خوشا به حال بينواياني كه روي ميگردانندبه حق از لذت هاي جهان

. زيرا فرشتگان زود است به خدمتشان قيام نمايند؛ ي خداي خوشا به حال آنانكه ميخورند از مائده) 15. (ملكوت خداي
در راه قصر ها و مزرعه ها وغير آنها از اموال دنيا ، آيا سياح ميگيرد از براي خود) 17. (شما مسافرانيد مانند سياحان) 16(
پس اين ) 19. (را در راه ليكن سياح بر ميدارد چيزهاي سبك با فايده ومنفعت؛ نه چنان است، پس نه چنان است) 18(؟ را

بدرستي بجهت شما بيان كنم تا بكنيد هر چه را ، هر گاه دوست داريد مثل ديگري را) 20. (بايد مثل باشد براي شما
. ميپوشاند ما را و اطعام مينمايد ما را: سنگين مسازيد دل هاي خود را به خواهش هاي جهاني كه بگوئيد) 21. (ميگويم

كه پوشانيده است آنها را خداي و غذا داده است پروردگار ما به ، ه شكوفه ها و درختان و پرندگانبلكه نظر كنيد ب) 22(
خدائي كه آفريده است شما را و خوانده است شما را بسوي ) 23. (كه اعظم است از تمام بزرگواري سليمان، بزرگواري

د آورد منّ را از آسمان بر قوم خود اسرائيل چهل آنكه فرو) 24. (او قادر است بر اينكه عذاب بدهد شما را، خدمت خود
آنانكه بودند ششصد و چهل هزار ) 25. (سال دربيابان ونگهداري نمود جامه هاي ايشان را ازاينكه كهنه يا پوسيده شود

حق ميگويم براي شما اينكه آسمان و زمين تضعيف ميشوند مگر اينكه رحمت او ) 26. (غير از زنان وكودكان، مرد
ايشان در وسعتشان گرسنگانند و زود است هالك ، توانگر جهان) 27. (نانكه پرهيز مينمايند او را ف نميشود براي آضعي
بدرستي كه من خراب ميكنم انبارهاي خود ) 29! (چه كنم اي نفس: پس گفت؛ توانگري ثروت او زياد شد) 28. (شوند

) 30. (پس به آرزوي خود اي نفس خواهي رسيد؛ از آن زيرا آن كوچك است و انبار ديگري بنا ميكنم بزرگتر؛ را
هر آينه بتحقيق واجب بود بر او مهرباني نمودن بر مسكين و ) 31. (زيرا همان شب مرد؛ بدرستي كه حسرت زده شده

لم گنج بياورند در عا] يعني صدقات[زيرا آنها ؛ اينكه بگرداند از براي خود دوستاني از صدقات اموال ظلم در اين عالم
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نمايد شما را ده  هر گاه بنهيد درهم هاي خود را در بانك باج گيري كه عطا، بگوئيد مرا از فضل خود) 32. (آسمان
كه همانا آنچه  ليكن حق ميگويم به شما) 33(؟ آيا پس عطا نميكنيد به چنين كسي هرآنچه داريد. برابر و بيست برابر

پس حال نظر ) 34. (با حيات جاوداني، پس بگيريد او را صد برابر زود است كه، بدهيد و ترك كنيد براي محبت خداي
   ».كنيد كه چه اندازه واجب است بر شما اينكه خشنود باشيد در خدمت خداي

  فصل هفدهم 
ليكن ما نيز ميل داريم خداي را ؛ بدرستي كه ما راغبيم در خدمت خداي: چون يسوع اين بفرمود فيلّپس گفت) 1( 

فرموده است خداي ) 3. (در پرده هستي! حقا بدرستي كه تو هر آينه اي خداوند: ا اشعياي پيغمبر فرمودزير) 2. (بشناسيم
اي فيلّپس بدرستي كه خداي صالح است و هيچ  «: يسوع جواب داد) 4. (منم آنكه او منم: بنده ي خود موسي را
بدرستي كه خدا حيات است ) 6. (نيستبدرستي كه خدا موجود است وبدون او وجودي ) 5. (صالحي به غير او نيست
او تنها است ) 8. (حتي اينكه كه دربردارد همه را و او در همه جاست؛ او بزرگ است) 7. (وبدون او زنده ها نيستند

ليكن او براي هر چيزي آغازي قرار داده و زود است قرار دهد از ؛ نه انجام، وجود او نه آغاز دارد) 9. (وهمسري ندارد
چون خداي را جسم ) 12. (نه برادران و نه معاشران، نه پسردارد) 11. (نه پدر دارد نه مادر) 10. (يزي پايانبراي هر چ

، ليكن وجود او هميشه است تا ابد) 13. (پس او نميخرد و نميخوابد و نميميرد و نه را ه ميرود و نه حركت ميكند، نيست
او ) 15. (كّب نيست و مادي نيست و بسيط ترين بسايط استزيرا او صاحب جسد نيست و مر) 14. (بدون شبيه بشري

به اندازه اي كه هرگاه او قصاص نمايد يا ، و او عادل است) 16. (بخشندهاي است كه دوست نميدارد مگر بخشش را
ه بدرستيكه ممكن نيست تو را اينك! به اختصار تو را ميگويم اي فيلّپس) 17. (پس از آن گزيري نيست، گذشت بفرمايد

آنجاييكه ؛ ليكن تو زود است ببيني او را در مملكت خودش تا ابد) 18. (شناسايي تمام، ببيني او را و بشناسي او را بر زمين
كه همانا ، حقا هر آينه در اشعيا نوشته شده است! چه ميگويي اي آقا: فيلّپس پس گفت ».بشود قوام سعادت ما و مجد ما

بدرستي كه در اشعيا نوشته شده است «: يسوع جواب داد) 20(؟ زندان نباشدپس چگونه او را فر؛ خداي پدر ماست
زيرا همه ي پيغمبران كه به ) 21. (بلكه بايد گرفت آن را به معني؛ مثلهاي بسياري كه نبايد بگيري آن را به لفظ

اند به معماها و  بتحقيق سخن رانده، آنانكه فرستاده ايشان را خداي بسوي جهان، يكصدوچهل و چهار هزار ميرسند
پس او تابان شود چون نور بر تاريكي هاي ؛ ليكن زود است بيايد بعد از من لقاي همه پيغمبران و پاكان) 22. (بتاريكي

: آهي كشيد وفرمود، چون اين بفرمود يسوع) 24( ».رسول خداي است زيرا او) 23( همه ي آنچه پيغمبران فرموده اند
) 26( ».را به اخالص ي خداي و به شفقت نظر كن بر ابراهيم و بر ذريه او تا خدمت كنند تورأفت نما به اسرائيل ا«) 25(

بدرستي كه كاتبان و علما ، حق ميگويم شما را«: يسوع فرمود) 27. (چنين باد اي پروردگار: پس شاگردانش جواب دادند
) 28. (وت هاي پيغمبران راستگوي خدايبتحقيق باطل نمودند شريعت را به نبوت هاي دروغ خود كه مخالف است با نب

پس شاگردان گريستند براي اين ) 29( ».بر اين گروه كم ايمان بجهت اين غضب فرمود خداي بر خانه ي اسرائيل و
تا ، رأفت كن بر هيكل و بر شهر مقدس و گرفتار مكن او را به حقارت امت ها! رحم كن ما را خداي: كلمات و گفتند

   ».چنين باد اي پروردگار و خداوند پدران ما «: پس يسوع فرمود) 30. (و راحقير نشمارند عهد ت
  فصل هيجدهم 
بلكه من شما را اختيار ؛ شما خود نيستيد كه مرا اختيار نموده ايد «: فرمود، پس ازآنكه يسوع اين سخنان را گفت) 1( 

زيرا ) 3. (حقا كه شما شاگردان من خواهيد بود؛ پس هرگاه جهان شما را دشمن بدارد) 2. (نموده ام تا شاگرد من باشيد
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به ياد آوريد پيغمبران پاك را كه ايشان را جهان به قتل ) 4. (جهان هميشه دشمن بندگان وخدمتكاران خداي بوده
ات حتي اينكه با مشقت نج؛ چنانكه در اين ايليا اتفاق افتاد وقتي كه ايزابل ده هزارپيغمبر رابه قتل رسانيد) 5. (رسانيده

فرياد از جهان ) 6. (بافت ايلياي مسكين و هفت هزار از فرزندان پيغمبران كه پنهان كرده بود ايشان را سردار لشكر اخاب
نظز ) 8. (زيرا موهاي سر شما شمرده شده تا هالك نشويد؛ در اين صورت مترسيد شما) 7. (بدكار كه خداي را نميشناسد

آيا توجه مينمايد خدا به ) 9. (كه نميريزد پري از آنها بدون خواست خداي نمائيد به گنجشك خانگي و پرندگان ديگر
آيا اتفاق ميافتد كه انساني به كفش هايش ) 10(؟ پرندگان بيشتر از توجه او به انسان كه بجهت او آفريده است هر چيزي

گمان  واجب نيست بر شما اينكه آيا) 12. (پس نه چنين است، نه چنين است) 11(؟ بيشتر توجه داشته باشد از فرزند خود
ليكن چرا من سخن از ) 13(؟ شما را مهمل نميگذارد و حال آنكه او توجه به پرندگان دارد ،بريد به طريق اولي كه خداي

كه ، زيرا به شما حق ميگويم؛ باور كنيد مرا) 14. (بلكه برگ درختي نيز نميريزد بدون خواست خداي؛ پرندگان بگويم
هر آينه ، زيرا هر گاه از رسوائي و بدكاري خود نميترسيد) 15. (سيد از شما هرگاه نگاه داريدكالم مراجهان خواهد تر

. ليكن از رسوائي خود ميترسد و از اين جهت دشمن ميدارد شما را و زحمت ميدهد شما را؛ شما را دشمن نميداشت
بلكه تأمل كنيد كه چگونه بي اعتنايي ؛ ن مشويدپس غمگي، پس هر گاه ببينيد كه جهان خوار شمارد كالم شما را) 16(

پس ) 17. (حتي اينكه حكمت او را جهالت پنداشته، اعتنا نكرده او را جهان. كرده خداي را و او ازشما بزرگتر است
آنگاه با صبرتان مالك ) 18(؟ چرا شمال غمگين ميشويد از خاك و گل زمين، چون خداي با جهان مدارا به صبر مينمايد

. هرگاه كسي به رخساره ي شما سيلي بزند رخساره ي ديگر را براي او بگيريد تا سيلي بزند) 19. (اهيد شد خودتان راخو
ليكن بدي را به خوبي ) 21. (بدي را به بدي جزا ندهيد زيرا اين كاري است كه بدترين همه ي حيوانات ميكند) 20(

بلكه با ؛ آتش به آتش خاموش نميشود) 22. (را دشمن ميدارند مجازات كنيد و دعا كنيد براي به جهت كساني كه شما
نظر ) 23. (بلكه به خوبي غلبه نمائيد؛ ازبراي اين ميگويم شما را كه به بدي غلبه منمائيد بر بدي، آب خاموش ميشود

) 24. (ارانكه طالع ميشود بر نيكوكاران و بدكاران و همچنين است ب، نمائيد خداي را كه قرار داده آفتاب خود را
پروردگار ، زيرا من؛ قديس باشيد: زيرا در ناموس نوشته شده است؛ همچنين واجب است بر شما كه خوبي كنيد با همه

بدرستي كه ، حق ميگويم به شما) 25. (زيرا من كاملم: كامل باشيد. زيرا من پاكم؛ پاك شدگان باشيد. شما قدوسم
جامه ) 26. (جامه اي نميپوشد كه نفرت نمايد از او آقاي او، د ميباشدخدمتكاري كه به دنبال خشنود نمودن آقاي خو

پرهيز كنيد در اين صورت از اينكه اراده نمائيد يا دوست بداريد چيزي را ) 27. (هاي شما همان ارادت و محبت شماست
   ».هاي جهان را يقين كنيد اينكه خداي دشمن ميدارد كجروي و شهوت) 28. (كه پسنديده ي خداي پرورگار ما نيست

  فصل نوزدهم 
پس ؛ هر آينه بتحقيق ترك نموديم هرچيزي را تا پيروي كنيم تو را! اي معلم: پطرس گفت، چون يسوع اين بفرمود) 1( 

بدرستي كه شما هر آينه خواهيد نشست در روز جزا به پهلوي من تا شهادت بدهيد «: يسوع فرمود) 2(؟ عاقبت ما چيست
اين چيست كه ! اي پروردگار من«: چون يسوع اين بفرمود آهي كشيد و گفت) 3( ».انه ي اسرائيلبر سبط هاي دوازده گ

، در اين وقت) 5. (شاگردان از اين كلمه بسي محزون شدند) 4( ».دوازده نفر اختيار كردم كه يكي از ايشان شيطان شد
پس ) 6(؟ آيا من رانده خواهم شد؟ يب خواهد دادآيا مرا شيطان فر! اي آقا: نگارنده پنهاني از يسوع با اشك چشم پرسيد
هالك نخواهند شد ، زيرا آنان را كه خداي پيش از آفرينش جهان برگزيده! يسوع در جواب فرمود اندوه مكن اي برنابا

: پس تسلي داد يسوع شاگردان خود را وفرمود) 7( ».زيرا نام تو در سفر زندگاني نوشته شده است؛ چهره تابان باش
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پس برگزيدگان ) 8( ».نيست در او شعور االهي، چه؛ زيرا آنكه مرا دشمن ميدارد محزون نميشود از كالم من؛ سيدمتر«
، چنين باد اي پروردگار! آمين: آنگاه شاگردان گفتند) 10. (يسوع نمازهاي خود را ادا نمود) 9. (به سخن او تسلي يافتند
برخرود به ده نفر ) 12. (از كوه با شاگردان خود فرود آمد، ارغ شدچون يسوع از عبادت ف) 11! (خداي تواناي مهربان

از من  «: پس ايشان را يسوع به نزد خويش خواند و به آنان فرمود) 13. (پسر داوود! اي يسوع: پيس كه ازدور فرياد زدند
اي كودن ها مگر «: اديسوع جواب د) 15. (به ما صحت عطا كن: همه فرياد برآوردند) 14( »!چه ميخواهيد اي برادران

بخوانيد ) 17. (مگر نميبينيد كه من انساني مانند شما) 16. (عقل خود را گم كرده ايد كه ميگوئيد به ما صحت عطا كن
پس پيس ها با اشك چشم ) 18( ».خداوند ما را كه آفريده است شما را و او توانا و مهربان است شفا ميدهد شما را

پس ؛ ليكن تو قدوس خدائي و پيغمبر پروردگار) 19. (يدانيم كه تو انساني هستي مانند مابدرستي كه ما م: جواب دادند
) 21. (آنگاه رسوالن زاري نمودند بسوي يسوع و گفتند كه به ايشان رحم كن) 20. (دعا كن خداي را تا شفا دهد ما را

رحم كن و قبول فرما سخن بنده ) 22! (مهرباناي خداوند توانا و ! اي پروردگار «: پس يسوع ناله كرد و دعا كرد و فرمود
ي خود را و به خواهش اين اشخاص ترحم كن وصحت ببخش به ايشان ازبراي محبت ابراهيم پدر ما و بنده ي مقدس 

بر حسب ، برويد وبنمائيد خودتان را به كاهنان«: فرمود، روي به جانب پيس ها نموده، چون يسوع اين بگفت) 23( ».خود
، چون يكي از ايشان ديد كه صحت يافته) 25. (آنگاه پيس ها روان شدند ودر راه صحت يافتند) 24( ».شريعت خداي

: بجهت احترام خم شد و گفت، چون يسوع را پيدا كرد) 27. (او اسماعيلي بود) 26. (برگشت ويسوع را سراغ مينمود
) 29. (كه او را به خدمتكاري بپذيرد، ي اواز روي شكر زاري نمود به سو) 28. (بدرستي كه حقا كه تو قدوس خدائي

: به آنكه صحت يافته بود فرمود) 30( »؟پس نه نفر ديگر كجا شدند، بتحقيق كه ده نفر صحت يافتند«: يسوع فرمود
بيان كن ) 32. (پس حال به خانه ي خويش برو) 31. (بلكه تا خدمت كنم؛ بدرستي كه من نيامده ام تا خدمت كرده شوم«

تا بدانند وعده هايي كه وعده كرده شده بسوي به آنها از سوي ابراهيم و ، گ ميباشد آنچه خداي با تو كردكه چه بزر
روان شد و چون به نزديك ، پس آن پيس صحت يافته) 33( ».با ملكوت خداي شروع كرده به نزديك شدن، پسرش

  . عبيان نمود آنچه راكه خداي به او كرد بواسطه ي يسو، قبيله ي خود رسيد
  فصل بيستم 
پس اضطراب عظيميدر ) 2. (سفر كنان بسوي شهر خود ناصره، يسوع بسوي درياي جليل رفت ودر كشتي نشست) 1( 

) 4. (در اين وقت يسوع در جلوي كشتي در خواب بود) 3. (دريا پديد آمد تا حدي كه كشتي مشرف به غرق شد
احاطه ) 5. (زيرا ما هالك ميشويم؛ خود را برهان! كه اي آقاشاگردانش نزديك او شدند واو را بيدار كردند و گفتند 

پس يسوع بر خاست و متوجه كرد چشم ) 6. (بسبب باد تندي كه مخالف بود وخروش دريا، كرد آنها را خوف عظيم
 فورا باد، چون يسوع اين بفرمود) 7. (».رحم كن بر بندگان! يا الوهيم ال صباؤت«: هاي خود را بسوي آسمان و گفت

ملّاحان بي تاب شدند وگفتند كه اين چه كسي است كه حتي دريا و باد اطاعت او ) 8. (آرام گرفت ودريا ساكن شد
كاتبان ) 10. (مالحان در شهر نشر دادند همه ي آنچه را كه يسوع كرده بود، چون كشتي به شهر ناصره رسيد) 9(؟ ميكنند

پس  ؛:بتحقيق شنيده ايم چه بسيار كارها كه در دريا ويهوديه كرده ايهر آينه : وعالمان پيش روي يسوع ايستادند وگفتند
اين گروه بي ايمان طلب مينمايند «: يسوع جواب داد) 11(؛ اينجا در وطن خود، در حال بياور ما را معجزه اي از معجزات

هر آينه بتحقيق در زمان . زيرا هيچ پيغمبري در وطن خود پذيرفته نميشود؛ معجزه اي را ليكن نخواهد شد آنان را هرگز
نيز در زمان الشيع ) 12. (مگر به بيوه ي صيدا، ليكن او فرستاده نشد تا پرستاري شود؛ ايليا بيوگان بسياري در يهوديه بودند
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اهل شهر به خشم آمدند از او و گرفتند ) 13( ».ليكن صحت نيافت مگر نعمان سرياني؛ در يهوديه پيس هاي بسياري بودند
  . ليكن يسوع روان شد در وسط و از ايشان بازگشت؛ او را به كنار كندگاه سيل تا بيندازند او راو بردند 

  فصل بيست و يكم 
در او ديوي بود كه بر او . ناگهان شخصي از ميان قبرها برآمد) 2. (يسوع بر شد به كفر ناحوم و نزديك شهر شد) 1( 

ديوها از ) 3. (نياورد بر نگهداري او و به مردم زيان بسياري رسانيدبه اندازه اي كه هيچ زنجيري تاب ؛ چيره شده بود
آنگاه زاري نمودند ) 4. (پيش از وقت چرا آمدي تا ما را ازجا بركني! اي قدوس خداي: دهان او فرياد برآوردند و گفتند

شش هزار و ششصد و : دجواب دادن) 6( »؟شمارتان چند است«: يسوع از ايشان پرسيد) 5(، به او كه بيرونشان ننمايد
در اين وقت ) 8. (پس چون شاگردان اين بشنيدند هراسان شدند و به يسوع زاري كردند كه برود) 7. (شصت و شش

پس در اين وقت ديوها فرياد ) 9( ».نه بر من، بر شيطان واجب است كه برود !؟كجا شد ايمان شما« يسوع جواب داد
در آنجا پهلوي دريا ) 10. (ليكن بگذار ما را كه در اين گرازها در آئيم؛ شويمبدرستي كه ما بيرون مي: كردند وگفتند

) 12( ».بيرون شويد و در گرازها داخل شويد «: پس يسوع فرمود) 11. (قريب ده هزار گرازكنعانيان را بود كه ميچرخيدند
شبانانِ گرازها به شهر ريختند و حكايت  آنوقت) 13. (پس ديوها درگرازها داخل شدند با فرياد وآنها را به دريا انداختند

از آنجا مردمان شهر بيرون آمدند و يسوع و آن مردي را كه شفا ) 14. (نمودند هر آنچه بر دست يسوع جاري شده بود
پس از آنجا ) 16. (هراسان شدند مردان و زاري نمودند به يسوع كه از حدود ايشان بيرون رود) 15. (گرفته بود يافتند

ناگاه زني از كنعان با دو فرزندش از بالد خود آمد تا يسوع را ) 17. (ز ايشان و به نواحي صور و صيدا بر آمدبرگشت ا
رحم كن بر دختر من كه شيطان رنجه اش ! پسر داوود، اي يسوع: ديد او را با شاگردانش ميĤيد فرياد بر آورد) 18. (ببيند

ترحم ! اي معلم: شاگردان ترحم كردند و گفتند) 20. (ز اهل ختنه نبودنديسوع هيچ جواب نداد زيرا ايشان ا) 19. (ميدارد
مگر ، بدرستي كه من فرستاده نشده ام «: يسوع جواب داد) 21. (كن بر ايشان و نظر كن كه چه سخت داد و فرياد دارند

پسر ، اي يسوع: فتپس آن زن و دو پسرش پيش رفتند بسوي يسوع ناله كنان و آن زن گ) 22( ».به طايفه ي اسرائيل
خوش نيست كه نان از دست كودكان گرفته و براي سگان انداخته «: يسوع جواب داد) 23. (به من رحم كن! داوود
! اي آقاي من: زن جواب داد) 25. (زيرا ايشان اهل ختنه نبودند؛ و اين را محض نجاست ايشان بفرمود) 24( ».شود

آن هنگام يسوع از سخن زن دگرگون ) 26. (ميريزد از سفره صاحبانشان بدرستي كه سگان ميخورند از خورده هائي كه
آنگاه دست هاي خويش را بسوي آسمان بلند ) 27( ».بدرستي كه ايمان تو هر آينه عظيم است! اي زن«: شد و فرمود

آن زن رفت ) 28( ».پس برو به راه خويش بسالمت؛ اي زن دختر تو را آزادكردم«: سپس فرمود. نمود و خداي را بخواند
حقاً : از اين بود كه آن زن گفت) 29. (دختر خود را يافت كه تسبيح خداي ميكند، چون به خانه ي خويش باز آمد

بجهت عمل به شريعتي كه در ، از اين جهت خويشان او به شريعت پيوستند) 30. (خدائي بجز خداوند اسرائيل نيست
  . كتاب موسي نوشته شده

  فصل بيست ودوم 
) 2(؟ چرا به آن زن اين جواب گفتي كه ايشان سگانند! اي معلم: شاگردان در آن روز از يسوع پرسيدند و گفتند )1( 

: شاگردان محزون شدند وگفتند) 3( ».حق ميگويم به شما كه سگ برتر است ازمرد ختنه نشده«: يسوع جواب داد
هرگاه مالحظه «: يسوع جواب فرمود) 4! (آن را دارد بدرستي كه اين كالم هر آينه سنگين است و چه كس توانِ پذيرفتن

ميدانيد كه سخن من راست ، كه او را عقل نيست از براي خدمت به صاحب خود، نمائيد اي نادان آنچه را ميكند سگي
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؛ آري) 6(؟ به من بگوئيد كه آيا سگ پاسباني خانه ي صاحب خود ميكند و خود را به دزد عرضه ميدارد) 5. (است
آيا اين . با كمياز نان و او براي صاحب خود خوشروئي ظاهر ميسازد، زدن بسيار و آزردن) 7(؟ زاي او چيستليكن ج

حاال «: آن وقت يسوع فرمود) 9! (بدرستي كه اين درست است اي معلم: شاگردان جواب دادند) 8( »؟درست است
ناسپاس است او از براي وفا ننمودن به پيمان  بنيكي بنگريد كه چه بزرگ است آنچه خداي به انسان داده تا ببيند چه

) 11. (بر ضد جليات فلسطيني، پادشاه اسرائيل، به ياد آوريد آنچه را گفت داوود به شاؤل) 10. (خداي و بنده اش ايراهيم
بنده  گرگي و خرسي و شيري آمدند و بر گوسفندان، در بين اينكه بنده ي تو گله را ميچرانيد! اي آقاي من: داوود گفت

و اين ختنه ناشده نيست مگر چون ) 13. (بنده ي تو آمد و آنها را كشت و گوسفندان را رهانيد) 12. (ي تو فرود شدند
ميرود و ميكشد اين ناپاكي را كه بر طايفه ي پاك خداي ، تو به نام خداوند اسرائيل از اين جهت بنده) 14. (يكي از آنها
يسوع جواب ) 16(؟ چرا بر انسان ختنه واجب است! به ما بگو اي معلم: گفتند آن وقت شاگردان) 15( ».كفران ميكند

بِبر پوست ختنه گاه خود و پوست ! اي ابراهيم: خداي ابراهيم را امر نموده و فرموده، كفايت ميكند شما را اينكه«: داد
   ».زيرا اين پيماني است ميان من و تو تا ابد؛ ختنه گاه تمام خانواده ي خود را

  فصل بيست وسوم  
شاگردان نزد او آمدند تا سخن او را ) 2. (نشست نزديك كوهي كه بر آن مشرِف بودند، چون يسوع اين بفرمود) 1( 

خورد طعاميرا كه خدايش از آن نهي فرموده ، انسان نخستين، بدرستي كه چون آدم«: آن وقت يسوع فرمود) 3. (بشنوند
: پس سوگند ياد كرد و گفت) 4. (جسد او روح را نافرماني نمود، ان خورده بوددر حالتي كه فريب شيط، بود در فردوس

پس پاره اي از سنگ بشكست و جسد خود را گرفت تا آن را ببرد به نوك آن پاره ي ) 5. (به خداي كه ميبرم تو را
گند خورده ام به خداي كه كه هر آينه بتحقيق سو: جواب داد) 7. (او را فرشته جبرئيل مالمت كرد بر اين كار) 6. (سنگ

همچنانكه ) 9. (پس بريد آن را؛ آنگاه فرشته به او نشان زيادي جسد او را) 8. (پس نخواهم شكست قسم را؛ بِبرم آن را
واجب است بر او اين كه مراعات كند هر پيماني را كه آدم سوگند خورده كه هر ، جسد هر انساني از جسد آدم است

پس پيوسته شد سنت ختنه از قرن به ) 11. (در اوالد خود، محافظت نمود آدم بر فعل اين) 10. (آينه عمل خواهد كرد
زيرا پرستش بتان در زمين ) 13. (مگر قدر كمياز ختنه شدگان بر زمين، جز اينكه نبود در زمانه ي ابراهيم) 12. (قرن

هر : استوار نمود اين پيمان را كه فرمود) 15(. از اين رو خداوند آگاهانيد ابراهيم را به حقيقت ختنه) 14. (فراوان شد
ا ين هنگام شاگردان لرزيدند از ترس ) 16( ».نفسي كه جسد خود را ختنه نكند او را از طايفه ي خود جدا سازم تا ابد

براي آنكه پوست ختنه ، بگذاريد ترس را«: آنگاه يسوع فرمود) 17. (زيرا او به حرارت روح تكلم فرمود؛ كلمات يسوع
است  بدرستي كه روح در بسياري نشاط«: فرمود، باز تكلم نموده) 18( ».زيرا از فردوس محروم است؛ اه او بريده نشدهگ

بر هر كه از خداي ميترسد واجب است كه نيك بنگرد كه جسد چيست ) 19. (اما جسد ضعيف است؛ در خدمت خداي
سپس در آن دم زندگاني ) 21. (خداي جسد را آفريد از گل زمين) 20. (و اصل آن كجا بوده و بازگشت آن به كجاست

واجب است خوار و پايمال شود چون ، پس گاهي كه جسد منع ميكند خدمت خداي را) 22. (دميد به نفخه اي در آن
اما ماهيت ) 24. (او را در حيات جاوداني خواهد يافت، زيرا هر كس دشمن بدارد نفس خود را در اين جهان) 33. (گل

. زيرا او تنها ميل دارد به گناه؛ اينكه او دشمن سخت است هر صالحي را؛ از خواهش هاي او آشكار است جسد االن
آيا در اين صورت واجب است بر انسان بجهت خشنودي يكي از دشمنانش ترك كند خشنودي خداي آفريدگار ) 25(

) 27. (ت به خداي دشمنان جسد خود بودندكه همه ي قديسين و پيغمبران براي خدم، در اين نيك بنگريد) 26(؟ خود را
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كه داده شده بود به بنده اش موسي و خدمت نموده باشند خدايان باطل و دروغ ، تا تجاوز نكرده باشند از شريعت خداي
به ياد آريد ايليا را كه گريخت در حالتي كه ميگشت در كوه هاي خالي و گياه قوت ميفرمود و پوست بز را ردا ) 29. (را

آوخ چه بسيار ) 32. (آوخ چه سخت سرمائي كه متحمل آن شد) 31. (آوخ چه بسيار روزهائي كه نخورد) 30( .كرد
به ياد آريد اليشع را كه ) 34. (او مدت هفت سال متحمل شد بيداد سخت ايزابل ناپاك را) 33. (باراني كه او را تر كرد

بدرستي كه ايشان چون نترسيدند از اينكه ؛ گويم به شماحق مي) 35. (نان جو خورد و درشت ترين جامه ها را پوشيد
هرگاه به قبر ها ) 36! (اي مردم، ترسانيدند پادشاهان و رؤسا را و اين بس است براي خواري جسد، جسد را خوار كنند

   ».ميدانيد كه جسد چيست، نظر اندازيد
  فصل بيست وچهارم 
زيرا حقاً ايشان ) 2. (آنانكه ايشان خدمتكارهاي جسد خود هستند واي بر«: گريست و فرمود، چون يسوع اين بگفت) 1( 

به شما ميگويم كه شكم پرست ) 3. (بلكه در عذاب هستند بجهت گناهان خود؛ نميرسند به خيري در زندگاني ديگر
كه لعازر نام بر درگاه او فقيري بود ) 5. (ميداد هر روز وليمه بزرگي) 4. (توانگري بود و خيالي جز شكم پرستي نداشت

ليكن ) 6. (داشت و او پر بود از زخم ها و ميخواست كه سير شود از ريزه هائي كه ريخته ميشود از خوان آن شكم پرست
زيرا آنها زخم هاي او را ؛ بر او ترحم ننمودند مگر سگان) 7. (بلكه همه او را استهزا نمودند؛ اندكي به او از آن وليمه نداد

آن توانگر هم ) 9. (افتاد كه آن فقير مرد و فرشتگان او را برداشتند بسوي دو بازوي ابراهيم پدر ما اتفاق) 8. (ميليسيدند
پس چشمان خود را ) 10. (آنجائي كه سخت ترين عذاب را كشيد، مرد و شياطين او را برداشتند بسوي دو بازوي ابليس

مرا ! ابراهيم، اي پدر جان: نوقت توانگر فرياد برآوردپس آ) 11. (در آغوش ابراهيم، بلند نمود و ديد لعازر را از دور
قطره ي آبي به من برساند تا سرد نمايد زبان مرا كه عذاب ميشود ، رحم كن لعازر را بفرست تا به اطراف انگشتان خود

ام يار كن كه تو طيبات خود را در زندگاني خود تم! اي پسرك: پس ابراهيم جواب داد) 12. (در اين زبانه ي آتش
: پس باز توانگر فرياد برآورد) 14. (از اين رو تو حاال در بد بختي هستي و او درشكيبائي) 13. (دريافتي و لعازر بالها را

پس لعازر را بفرست تا ايشان را خبر دهد به ) 15. (بدرستي كه مرا درخانه ي پدر سه برادر است! ابراهيم، اي پدرجان
از ايشان ؛ پس ابراهيم جواب داد موسي و پيغمبران نزد ايشان هستند) 16. (اينجا نيايندبلكه توبه كنند و به ؛ آنچه ميكشم

. بلكه هر گاه يكي از مردگان برخيزد تصديق ميكنند! ابراهيم، نه چنين است اي پدر جان: توانگر جواب داد) 17. (بشنوند
اگر چه ، تصديق مردگان نيز نخواهد كرد ،بدرستي كه آنكه تصديق موسي و پيغمبران نكند: ابراهيم جواب داد) 18(

، آنانكه ميل دارند به آنچه فقط ضروري است؟ ببينيدآيا فقيران صابر مبارك نيستند «: آنگاه يسوع فرمود) 19( ».برخيزند
تا بدهند اجساد ، چه بدبختند آناكه بر ميدارند ديگران را براي دفن) 20. (در حالتي كه كراهت كنندگان از جسد هستند

بگونه اي ايشان ؛ دوري بزرگي، بلكه ايشان دورند از آن) 21! (ايشان را جهت طعام كرم ها و باز نميĤموزد حق را
زيرا ايشان خانه هاي بزرگ ميسازند و امالك بسيار ميخرند ) 22. (زندگاني ميكنند در اينجا كه گويا هميشه خواهند بود

   ».و در كبر زندگاني مينمايند
  جمفصل بيست و پن 
 ،بدرستي كه كالم تو حق است واز اين رو بتحقيق ترك نموديم هر چيزي را! اي معلم: در اين وقت نگارنده گفت ) 1( 

خود كشتن جايز ) 3(؟ چگونه برما واجب است كه جسد خود را دشمن بداريم ،پس بفرما ما را) 2. (تا پيروي تو كنيم
جسد خودرا مانند اسب نگهداري كن « يسوع جواب داد) 4. (بپروريمنيست وچون زنده ايم واجب است بر ما كه او را 
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در دهان او لگام نهاده ميشود تا ) 6. (ولي كار بي اندازه؛ زيرا با پيمانه اسب قوت داده ميشود) 5. (تادر امن زندگاني كني
ميشود و هرگاه نافرماني كند در جاي حقيري حبس ) 8. (بسته ميشود تا نيازارد كسي را) 7. (بر حسب اراده ي تو راه رود

تو را به خشم ) 10. (در اين صورت اينطور بكن كه زندگاني خواهي كرد هميشه با خداي! پس اي برنابا) 9. (زده ميشود
بدرستي كه من نزد تو مثل اسبم : ميگويد، چنانكه اعتراف نموده؛ زيرا داوود پيغمبر خود همين كار كرد؛ نياورد سخن من

كسي كه به كم قناعت دارد يا ، همانا با من بگو كدام يك از اين دو فقيرتر است) 11. (هميشه با توام و بدرستي كه من
هيچ كس چيزي براي خود ، حق ميگويم شما را كه اگر جهان عقل درستي ميداشت) 12(؟ آن كس كه به زياد ميل دارد

به اين معلوم ميشود كه هر قدر جمع ميكند ليكن ديوانگي او ) 14. (بلكه هر چيزي مشترك بود) 13. (جمع نميكرد
جز اين نيست كه جمع ميكند آن را براي راحت جسد ، حال اينكه هر چه جمع ميكند آن را) 15. (رغبتش بيشتر ميشود

برنداريد ) 18. (كيسه هاي خود را بيندازيد) 17. (پس بايد كفايت كند شما را در اين صورت يك جامه) 16. (ديگران
بلكه ) 20. (وانديشه مكنيد كه بگوئيد براي ما از اين پس چه اتفاق خواهد افتاد) 19. (نه كفشي در پاي خودتوشه دان و 

او حاجتتان را براي شما پيش خواهد آورد تا جائي كه ) 21. (انديشه نمائيد در اينكه به عمل آوريد خواست خداي را
، كه همانا بسيار جمع نمودن در اين زندگاني نا استوار، حق ميگويم به شما) 22. (شما نخواهيد بود محتاج به چيزي

در سامره ، زيرا هر كس اورشليم وطن او باشد) 23. (گواهي است بر نداشتن چيزي كه به كار آيد در زندگاني ديگر
   »؟آيا ميفهميد) 25. (زيرا ميان دو شهر دشمني پيداست) 24. (خانه ها نميسازد

  فصل بيست وششم 
در مزرعه اي كه در معرض فروش بود به پنج قطعه ، مردي در سفر بود و در بين اينكه روان بود«: وع فرمودآنگاه يس) 1( 

پس چون آن مرد اين بدانست يكراست رفت و رداي خويش بفروخت تا آن مزرعه را ) 2. (گنجي پيدا كرد، از نقود
دراين هنگام ) 4. (نكه باور نكند پس او ديوانه استبدرستي كه آ: شاگردان جواب دادند) 3( »؟آيا باور اين ميشود. بخرد

كه گنج ، بدرستي كه ديوانگان خواهيد بود هرگاه ندهيدحواس خود را براي خداي تا نفس خود را بخريد«: يسوع فرمود
چرا هر كس كه خداي را دوست بدارد ) 6. (زيرا محبت گنجي است كه مانند ندارد) 5. (محبت در آنجا قرار دارد

به ما بگو ! اي معلم: پطرس گفت) 8( ».پس هر كس كه خداي او را باشد همه چيز او راست) 7. (او را خواهد بودخداي 
، حق ميگويم به شما«: يسوع جواب داد) 9(؟ دوستي خالص، كه چگونه واجب است برانسان كه دوست بدارد خداي را

پس چنين كسي ، و زن خود را براي دوستي خدايبدرستي كه هركس دشمن ندارد پدر و مادر و زندگاني و فرزندان 
، كتاب موسي، هر آينه بتحقيق در ناموس خداي! اي معلم: پطرس گفت) 10( ».اليق نيست كه خداي او را دوست بدارد

ز ملعون باد پسري كه فرمانبرداري ا: باز ميفرمايد) 11. (پدر خود را گراميبدار تا در زمين زندگاني دراز نمائي: نوشته شده
جلو دروازه شهر وجوباً سنگباران ، از اين رو خداي امر فرموده به اينكه مثل اين پسر بد رفتار) 12. (پدر و مادر خود نكند
هر  «: يسوع فرمود) 14(؟ پس چگونه به ما امر ميفرمائي كه دشمن بداريم پدر و مادر خود را) 13. (شود به غضب طايفه

. بلكه از خدائي است كه مرا به خانه ي اسرائيل فرستاده؛ زيرا از من نيست) 15. (كلمه اي از كلمات من راست است
پس ) 17. (بدرستي كه هرآنچه نزد شماست بتحقيق كه خداي شما را انعام فرموده به آن، از اين رو شما را ميگويم) 16(

ادر يا غير ايشان سبب لغزش تو پس هرگاه پدر يا م) 18(؟ عطيه يا دهنده ي آن؛ كداميك از دو امر قيمتاً بزرگتر است
: مگر خداي ما ابراهيم را نفرمود) 19. (پس دور بينداز ايشان را كه گويا ايشان دشمنانند، بشود در خدمت به خداي

چرا خداي اين را ) 20. (ساكن شو، ازخانه ي پدر و قوم خود بيرون شو و بيا در زميني كه ميدهم آن را به تو و به نسل تو
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مگر به جهت اين نيست كه پدر ابراهيم سازنده ي پيكراني بود كه ميساخت و عبادت ميكرد خدايان دروغ ). 21(؟ بفرمود
يدرستي : پطرس گفت) 23( ».از اين رو دشمني ميان ايشان بحدي رسيد كه پدر خواست پسر خود را بسوزاند) 22(؟ را

بر ماحكايت كني چگونه ابراهيم پدر خود را ريشخند من التماس ميكنم تو را به اينكه ) 24. (كه سخنان تو راست است
! اي پدر: پس روزي به پدر گفت) 26. (چون ابتدا كرد به طلب خداي، ابراهيم هفت ساله بود«: يسوع فرمود) 25. (نمود

پس ) 29. (زيرا من تو را ساختم و پدرم مرا ساخت) 28. (انسان: پدر كم عقل جواب داد) 27(؟ انسان را چه كسي ساخته
زيرا من پيرمردي را ديدم ميگريست و ميگفت كه اي خداي ) 30. (حقيقت چنين نيست! اي پدر من: ابراهيم جواب داد

؛ حقاً اي پسرك خداي انسان را مساعدت ميكند تا انساني بسازد: پدرش جواب داد) 31. (چرا به من اوالد نداده اي! من
زم نيست انسان را جز اينكه بيايد و زاري كند و پيشكش كند براي او پس ال) 32. (ليكن او نميگذارد دست خود را در او

پيرمرد ) 34. (چند خداي اينجا هست! اي پدر: ابراهيم جواب داد) 33. (تا خدايش مساعدت او نمايد، بره ها و گوسفند ها
م هرگاه به خدائي چه كن! اي پدر: پس آنگاه ابراهيم جواب داد) 35. (اي پسرك آنها شماره اي نيست: جواب داد

پس هر چه باشد ميان آن دو نزاع حاصل ) 36. (زيرا من خدمت نميكنم او را؟ خدمت كنم و ديگري زيان مرا بخواهد
پس ، ليكن هرگاه خدائي كه زيان مرا بخواهد و به قتل رساند خداي مرا) 37. (شود و ميان خدايان خصومت واقع شود

زيرا خدائي ! مترس اي پسرك: پيرمرد با خنده جواب داد) 39. (را نيز ميكشدا ين خود واضح است كه م) 38(؟ چه كنم
) 41. (هزارها از خدايانند با خداي بزرگ بعل، زيرا در هيكل بزرگ: نه چنين است) 40. (با خدائي خصومت نميورزد

بلكه يكي خدائي را و ) 42. (بتحقيق كه به هفتاد سال از عمر رسيده ام و نديده ام هرگز كه خدائي خداي ديگر را بزند
) 45. (پس در اين صورت اتحاد ميان ايشان يافت ميشود: ابراهيم جواب داد) 43. (آن يكي خدائي ديگر را ميپرستد

) 47(؟ خدايان به چه چيزي شبيه هستند! اي پدر من: آن وقت ابراهيم گفت) 46. (آري يافت ميشود: پدرش جواب داد
بدرستي هر روز من خدائي ميسازم و به ديگرانش ميفروشم تا نان بخرم و تو نميداني كه ! اي كم عقل: پيرمرد جواب داد
اين از چوب خرماست وآن از زيتون وآن : پس گفت) 49. (در همان وقت پيكري ميساخت) 48(؟ چگونه اند خدايان

حقاً كه ) 51(؟ و زنده استآيا چنين ظاهر نميشود كه گويا ا! ببين چه خوش روي است) 50. (پيكر كوچك از دندان فيل
؟ پس چگونه روان ميبخشند. در اين صورت خدايان را رواني نيست: ابراهيم جواب داد) 52. (محتاج نيست مگر به روان

اي ، پس اين خود واضح است) 54(؟ چگونه در اين صورت حيات عطا ميكنند، همچنين چون آنها را حياتي نيست) 53(
هر گاه رسيده بودي از عمر به : پيرمرد سخت به خشم آمد از اين سخن و گفت) 55. (دكه ايشان خداي نيستن! پدر من

خاموش شو چون كه تو را ادراك ) 56. (هر آينه سرت را با اين تبر شكسته بودم، آنچه متمكّن ميشدي به آن از ادراك
پس چگونه از انسان ، مساعدت مينماينداگر خدايان انسان را بر ساختن انسان ! اي پدر من: ابراهيم جواب داد) 57. (نيست

پس بدرستي كه سوزانيدن چوب گناهي ؛ هرگاه خدايان از چوب ساخته شده اند) 58( !؟بر ميĤيد كه خدايان را بسازد
پس ، با اينكه تو خداياني كه شماره اي براي آنها نيست ساخته اي، به من بگو! ليكن اي پدر جان) 59. (است بزرگ

به خشم شد پدر ) 60( !؟ردند تو را خدايان تا اوالد بسياري بسازي و قويترين مرد در جهان شويچگونه مساعدت نك
آيا جهان وقتي ! اي پدر جان) 62: (گفت؛ پسر به كمال رسانده گفته خود را) 61. (چون شنيدكه پسر چنين سخن ميراند

زيرا من ميخواهم بشناسم كه چه : راهيم فرموداب) 63(؟ آري و چرا: پيرمرد جواب داد؟ از اوقات بدون بشر ديده شده
اكنون از خانه برو و آسوده بگذار مرا تا بزودي اين خداي را بسازم : پيرمرد گفت) 64. (كسي ساخته است خداي اولي را

پس ابراهيم ) 66. (بدرستي كه تو نان ميخواهي نه كالم، زيرا هر وقتي كه گرسنه شوي) 65. (و با من سخني مگوي
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همانا تو اين خداي را چنانكه ميخواهي پاره ميكني و او . هر آينه خدائي است بزرگ، بدرستي كه خداي راستين: فرمود
بدرستي كه تمام عالم ميگويند كه اينها خدايانند و تو اي : پيرمرد به غضب درآمد و گفت) 67! (از خودش دفاع نمينمايد

. هر آينه تو را كشته بودم، نم سوگند كه هر گاه تو مرد بوديبه خدايا) 68. (ميگوئي نه چنين است! كودك كم عقل
   ».ابراهيم را لگد به سينه كوفت و از خانه بيرونش راند، پيرمرد چون اين بگفت) 69(
  فصل بيست وهفتم 
رزنش ليكن يسوع ايشان را س) 2. (شاگردان از حماقت پيرمرد خنديدند و از زيركي ابراهيم متحيرانه باز ايستادند) 1( 

خنده عاجل بيم دهنده بگريه ي پسين : هر آينه بتحقيق فراموش نموديد كالم پيغمبري را كه فرموده «: فرمود، نموده
چونكه اين زندگي در شقاوت ) 4. (بلكه بنشين آنجا كه ناله ميكنند؛ مرو به آنجا كه خنده است: نيز فرمود) 3. (است

مگر نميدانيد كه خداي در زمان موسي مردمان بسياري را در مصر به «: دآنگاه يسوع فرمو) 5( ».وسختي به سر ميرود
حذر كنيد از اينكه ) 7. (به جهت آنكه ايشان خنديدند و به ديگران ريشخند نمودند) 6(؟ جانوران هولناك مسخ فرموده

خردي پيرمرد  همانا ما از بي: شاگردان گفتند) 8( ».زيرا بدان سبب خواهيد گريست گريستني؛ بخنديد بر كسي
هر مانندي مانند خود را دوست دارد و در آن خوشحال ؛ حق ميگويم شما را«: آن وقت يسوع فرمود) 9. (خنديديم

آنان گفتند خداي به ما ) 11( ».هر آينه از كم خرديِ كودني نميخنديديد، از اين رو اگر شما كودن نبوديد) 10. (مييابد
چگونه شد كه پدر ابراهيم خواست ! اي معلم: آن وقت فيلّپس گفت) 13( ».بادا چنين «: يسوع فرمود) 12. (رحم نمايد

فردا عيد همه : روزي پدرش به اوگفت، چون ابراهيم به سن دوازده سال رسيد«: يسوع فرمود) 14(؟ كه پسرش رابسوزاند
تو ) 16. (ببريم، بعل ،از اين رو زود است برويم به هيكل بزرگ و هديه اي براي خداي خود) 15. (ي خدايان است

پس بامدادان به ) 19! (اي پدر من، شنيدم و فرمانبردارم: ابراهيم به مكر جواب داد) 17. (برميگزيني براي خود خدائي را
چون به ) 21. (تبري پنهاني همراه برده بود، ليكن ابراهيم در جامه ي زيرين) 20. (هيكل پيش از همه كس درآمدند

چون ) 22. (در هيكل پنهان نمود، ابراهيم خود را پشت بتي در كنج تاريكي، فراوان شد هيكل در آمدند و جمعيت
  . پدرش باز گشت گمان كرد كه ابراهيم پيش از او به خانه رفته و درنگ ننمود كه از او جست وجو نمايد

  فصل بيست وهشتم 
پس آنوقت ابراهيم تبر را گرفته و دست و ) 2. (كاهنان هيكل را قفل زدند و رفتند، چون همه كس از هيكل باز گشتند

ميان خورده هاي پيكراني ، آنگاه تبر را نهاد نزد پاهاي او) 3. (مگر خداي بزرگ بعل را، پاي همه ي بتان را قطع فرمود
 ،چون ابراهيم از هيكل خارج ميشد) 4. (زيرا در قديم العهد تأليف شده از اجزا بودند؛ كه قطعه قطعه ريخته شده بودند

و چون او ) 5. (پس او را گرفتند؛ نها گمان نمودند كه داخل شده تا چيزي از هيكل بدزدد آ. جماعتي از مردم او را ديدند
بايد ! زود باشيد اي قوم: ناله كنان فرياد زدند، را به هيكل رساندند و ديدند كه خدايان ايشان قطعه قطعه شكسته شده اند

پس قريب ده هزار مرد با كاهنان بسوي آنجا روي نمودند و از ابراهيم پرسيدند از ) 6. (هبكشيم او را كه خدايان ما را كشت
بدرستي كه شما هر آينه بي خردان : ابراهيم جواب داد) 7. (علتي كه بواسطه ي آن خدايان ايشان را خورد كرده بود

آنها را جز اين نيست كه او آن  بدرستي آن كس كه كشته است) 9( !؟مگر انسان خداي را تواند كشت) 8. (هستيد
. او براي خود همسران نميخواهد) 11( !؟در دو قدمياوست، مگر نميبينيد تبري كه او راست) 10. (خداي بزرگ است

او تبري را ) 13. (از راه رسيد، اين زمان پدر ابراهيم كه سخن هاي ابراهيم را درباره ي خدايان ايشان به ياد داشت) 12(
خدايان ، جز اين نيست كه اين پسر خيانتكار من: پس فرياد زد) 14. (اهيم بتان را در هم شكسته بود شناختكه با آن ابر
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پس قوم ) 16( با آنها حكايت كرد آنچه را كه ميان او و پسرش گذشته بود) 15. (تبر من است، زيرا اين تبر؛ ما را كشته
او را بر روي هيزم ها گذاشته و زير آن ) 18. (براهيم را بستنددو دست و پاي ا) 17. (مقدار بزرگي از هيزم جمع كردند

. به آتش امر نمود كه بنده ي او ابراهيم را نسوزاند، بواسطه ي فرشته جبرئيل، پس آن وقت خداي) 19. (آتش نهادند
) 21. (سوزانيدپس آتش بشدت زبانه كشيد و قريب دوهزار مرد از آنان را كه حكم به مردن ابراهيم نموده بودند ) 20(

بدون اينكه ديده ، او را برداشت تا به نزديك خانه ي پدرش، زيرا فرشته ي خداي؛ اما ابراهبم خود را آزاد و آسوده يافت
   ».ايچنين ابراهيم از مرگ نجات يافت، آري) 22. (شود آن كس كه برداشته او را

  فصل بيست ونهم  
به ما بگو  !اي معلم) 2. (داي براي آنان كه او را دوست دارندچه بزرگ است رحمت خ: آن وقت فيلّپس گفت) 1( 

ترسيد كه ، چون ابراهيم به نزديك خانه ي پدرش رسيد« يسوع جواب داد) 3. (چگونه ابراهيم به معرفت خداي رسيد
هستي فرمود كه ) 5. (آنجا تنها درنگ نمود. پس دور از خانه رفت و زير درخت خرمايي نشست) 4. (داخل خانه شود

انسان بدون خداي ) 6. (زيرا او انسان را ميسازد ؛ناگزير است از بودن خدايي صاحب زندگي وخدايي توانمندتر از انسان
. و ماه و آفتاب انداخت آن وقت پيرامون خويش را نگريست و نظر در ستارگان) 7. (كه نميتواند كه انسان را بسازد
فرمود كه واجب است بر خداي  ،از انديشه نمودن درتغييرات وحركات آنهاليكن پس ) 8(، گمان كرد كه آنها خدايانند

در حين اينكه او متحير بود شنيد كه آواز ) 9. (وگرنه مردم نابود ميشوند؛ حركات وارد نشود وابرها او را محجوب ندارند
با خود فرمود كه به درستي من  ،وكسي را در هيچ سوي نديد پس چون آگاه شد) 10! (اي ابراهيم: داده ميشود نام او 

: آنگاه جواب داد) 12( !اي ابراهيم: پس همچنان دوبار ديگر شنيد كه آواز داده ميشود) 11. (را شنيدم »يا ابراهيم« بتحقيق
پس ) 14. (جبرييل، بدرستي كه منم فرشته ي خداي: شنيد گوينده اي را كه ميگويد) 13(؟ كيست كه مرا آواز ميكند

پس بدرستي ) 15. (زيرا تويي خليل اللّه، مترس اي ابراهيم: كفت ،ليكن فرشته هراس او را نشانيده؛ سان شدابراهيم هرا
بر گزيد تو را خداي فرشتگان وپيغمبرن تا اينكه تا اينكه تو نوشته شدي در سفر  ،كه چون تو خدايان مردم شكستي

پس ) 17(؟ تا خداي فرشتگان و پيغمبران را عبادت نمايم ،ممرا چه واجب است بكن: آن وقت ابراهيم فرمود ) 16. (حيات
: ابراهيم جواب داد) 19. (زيرا خداي ميخواهد با توسخن كند) 18. (برو بسوي آن چشمه و غسل كن: جواب داد فرشته

پس آن زمان فرشته بصورت جواني خوشروي نمايان شد و در چشمه غسل ) 20. (چگونه سزاوار است كه غسل نمايم
زيرا خداي ؛ بر شو به آن كوه: فرشته گفت، پس چون ابراهيم غسل كرد) 21. (اي ابراهيم چنين كن به خود: گفت، دهكر

پس به دو زانو بر ) 23. (چنانكه فرشته او را گفت ،پس ابراهيم بر شد به كوه) 22. (ميخواهد در آنجابا تو سخن كند
پس آواز لطيفي ) 24. (د كه خداي فرشتگان با تو سخن كندچه وقت خواهي دي! اي ابراهيم: با خويش گفت، نشست

پس آواز ) 26(؟ مرا چه كسي آواز ميكند: پس ابراهيم او را جواب داد) 25! (اي ابراهيم: شنيد كه او را آواز ميدهد
نه بنده چگو: پس هراسان شد و روي خود به خاك ماليد و گفت، اما ابراهيم) 27! (خداي تو اي ابراهيم؛ جواب داد منم

زيرا بتحقيق تو  ؛بلكه برخيز، مترس: آن وقت خداي با او فرمود) 28. (ي تو گوش دهد تو را و او خاك و خاكستر است
از ) 29. (را بنده اي براي خود برگزيدم وبدرستي كه من خواهم بركت دهم تو را و تو را رهبر گروهي بزرگ بگردانم

ابراهيم ) 30(، به تو و نسل تو؛ و بيا ساكن شو در زميني كه به تو ميدهم آن رااينرو بيرون رو از خانه ي پدر و خويشانت 
ليكن مرا نگهداري بفرما تا خداي ديگر به من  !بدرستي كه من هر آينه ميكنم همه ي آن را اي پروردگار: جواب داد 
. ميزنم و شفا ميدهم) 33. (ي نيستجز من خداي) 32. (منم خداي يگانه: خداي به سخن در آمده فرمود) 31. (زيان نرساند
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كسي نميتواند كه خود را از قدرت من ) 36. (فرود ميكنم و بيرون ميكنم به دوزخ) 35. (ميميرانم و زنده ميكنم) 34(
اين  چون يسوع) 38( ».خداي را شناخت، پدرما ،خداي به او سنت ختنه را عطا نمود و اينچنين ابراهيم آنگاه) 37. (برهاند
   »!چنين باد) 39. (كرامت ومجد توراست اي خداي«: فرمود، دست هاي خود رابلندنموده، بفرمود

  فصل سي ام 
با هم ، چون كاتبان و فريسيان اين بدانستند) 2. (نزديك مظال و آن يكي از عيدهاست، يسوع رفت به اورشليم) 1( 

چه ! اي معلم: گفت، ن جهت فقيهي نزد او آمدهپس از اي) 3. (مشورت نمودند كه با سخن خودش او را از نظر بيندازند
) 5( »؟چگونه در ناموس نوشته شده «: يسوع جواب داد) 4(؟ چيزي واجب است بكنم تا بر حيات جاوداني كامياب شوم

دوست بدار خداي خود را باالي هر چيزي به تمام ) 6. (دوست بدار پروردگار خود را و خويش خود: او در پاسخ گفت
بدرستي كه ) 9. (خوب جواب دادي«: يسوع گفت) 8. (خويش خود را مانند خودت دوست بدار) 7. (وددل و خرد خ

) 11(؟ خويش من كيست: آنگاه او گفت) 10( ».حيات جاوداني تو را خواهد بود؛ من تو را ميگويم برو واينچنين كن
شهري كه اعاده شده ، برود بسوي اريحا مردي از اورشليم فرو شده بود تا«: يسوع چشم خود را بلند نموده جواب داد

آنگاه رفتند و او را ) 13. (دزدان اين مرد را در راه گرفتند و زخمش زدند و برهنه اش كردند) 12. (بناي آن در زير لعنت
بدون آنكه ، چون آن زخم خورده را ديد) 15. (اتفاق افتاد كه كاهني در آنجا گذر كرد) 14. (مشرف به موت گذاشتند

اتفاق افتاد كه ) 17. (بدون اينكه سخني بگويد، شخصي الوي مانند او نيزگذركرد) 16. (از كنار او روان شد، كند سالم
براو مهرباني كرد و از اسب خود پياده شد و آن زخم ، چون آن زخم خورده را ديد) 18. (مردي سامري نيز گذر كرد

بعد از اينكه زخم هاي او را مرحم گذاشت ) 19. (به او ماليدو زخم هاي او را با شراب شست و روغني  خورده را گرفت
او را به مهرباني به صاحب آن ، چون در وقت شام به كاروانسرا رسيد) 20. (بر اسب خود سوارش نمود، و او را تسلي داد

از آنكه چهار بعد ) 22. (چون بامدادان برخاست گفت كه به اين مرد توجه كن ومن تو را هر چيزي ميدهم) 21. (سپرد
زيرا من برميگردم بزودي و تو را به ؛ پارچه از طال به آن بيمار بجهت صاحب منزل تقديم نمود گفت كه آسوده باش

فقيه جواب داد آنكه اظهار ) 24( »؟به من بگو كدام يك از آنها خويش او بود«: يسوع فرمود) 23( ».خانه خود ميبرم
پس فقيه به ) 27( ».پس برو و چنين كن) 26. (بتحقيق كه پاسخ به صواب دادي«: آنوقت يسوع گفت) 25. (مهرباني كرد
  . نوميدي بازشد

  
  فصل سي و يكم 
يسوع ) 2(؟ آيا جايز است كه خراج جزيه به قيصر داده شود! اي معلم: آن وقت كاهنان نزديك يسوع شدند و گفتند) 1( 

آنگاه يسوع فلسي به دست خود گرفت و متوجه كاهنان شد ) 3( »؟آيا با تو نقودي هست«: به يهودا التفات فرمود و گفت
: پس جواب دادند) 4( »؟پس به من بگوئيد كه صورت كيست؛ بدرستي كه بر اين فلس صورتي هست«: و به ايشان فرمود
آن  بدهيد به خداي آنچه از) 6. (در اين صورت بدهيد به قيصر آنچه از آن قيصر است«: يسوع فرمود) 5. (صورت قيصر
يسوع ) 8. (به پيري من رحم كن؛ پسر من ناخوش است! اي آقا: گفت، مردي يوز باشي نزديك آمده) 7( ».خداي است
زيرا من ) 10. (منتظر من باش«: يسوع فرمود، چون آن مرد روانه شد) 9( »!پروردگار اسرائيل تو را رحم كند«: پاسخ داد

بدرستي كه من اليق آن نيستم كه به خانه ي ! اي آقا: يوزباشي جواب داد) 11( ».تا بر پسر تو دعا كنم، به خانه تو ميĤيم
. بجهت شفاي پسر من، كفايت ميكند مرا كلمه اي كه به آن تكلم فرمودي) 12. (من بيائي و حال آنكه تو پيغمبر خدائي
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يسوع بسيار ) 14. (من گفتچنانكه فرشته ي او در خواب به ؛ زيرا خدايت بتحقيق تو را بر هر مرض مسلط فرموده) 13(
زيرا بيشتر از هر كسي كه در اسرائيل ؛ به اين بيگانه نگاه كنيد«: فرمود، به آن جماعت متوجه شده) 15. (تعجب نمود

زيرا خداي بجهت ايمان عظيميكه ؛ بسالمت برو«: پس به يوزباشي متوجه شد و فرمود) 16( ».يافت شده در او ايمان است
برخورد در راه به خدمتكاران ) 18. (پس يوزباشي به راه خود روان شد) 17( ».ه پسرت صحت بخشيدب، تو را عطا فرموده

؟ در كدام ساعت او را تب رها كرد: آن مرد پرسيد) 19. (و آنها خبر دادند او را كه پسرش بتحقيق صحت يافته، خودش
خداي ، وقتي يسوع فرمود كه پروردگار آن مرد دانست كه) 21. (ديروز در ساعت ششم تب از او رفت: گفتند) 20(

) 23. (پس به اين جهت آن مرد به خداي ما ايمان آورد) 22. (پسرش صحت خود را باز يافته، اسرائيل تو را رحم كند
جزخداي ، نيست خداي حقيقي زنده اي: شكست همه ي خدايان خود را و گفت، پس چون به خانه ي خود در آمد

  . كه خداي اسرائيل را عبادت نكرده باشد، نان مرا كسي نخورد :آنگاه گفت) 24. (اسرائيل
  فصل سي و دوم 
) 3. (يسوع با شاگردانش آنجا آمد) 2. (يكي از فريسيان يسوع را دعوت نمود براي شام خوردن تا او را تجربه كند) 1( 

بر سر سفره بدون اينكه دست هاي شاگردان نشستند ) 4. (تا امتحانش كند، بسياري از كاتبان در آن خانه منتظر بودند
به شستن ، بزرگان ما را نگه نميدارند چرا شاگردان تو سنّت: گفتند، آنگاه كاتبان يسوع را خوانده) 5. (خود را بشويند

به چه سبب باطل نموديد شريعت ، من از شما ميپرسم«: يسوع فرمود) 6(؟ دست هاي خود پيش از آنكه ناني بخورند
. كه ميگوئيد به فرزندان پدران فقير پيش كنيد و نذر نمائيد براي هيكل نذرها را) 7(، د خود را نگه داريدخداي را تا تقالي

هر گاه ) 9. (ايشان جز اين نيست كه نذر ها را مينمايند ازچيز كميكه واجب است به آن پدران خود را گذران دهند) 8(
. بسبب اين بر پدران تنگي ميرسد) 10. (نند نقود خداي را نذر استپسران فرياد ز ،پدرانشان بخواهند كه نقود را بگيرند

) 13. (پس نه چنين است؛ نه چنين است) 12(؟ مگر خداي اين نقود را به كار ميبرد! اي كاتبان دروغگوي و رياكار) 11(
يخورم و خون آيا من گوشت گاوها را م: زيرا خداي نميخورد چنانكه بواسطه ي بنده خود داوود پيغمبر ميفرمايد

زيرا من اگر گرسنه شوم ) 15. (به من ذبيحه ي حمد بده و نذرهاي خود را براي من پيش كن) 14(؟ گوسفند را مينوشم
! اي رياكاران) 16. (حتي نعمت هاي وافر درون بهشت؛ از تو چيزي طلب نكنم چون كه همه ي چيزها در دست من است

تا كيسه هاي خود را پر كنيد و از اين رو ده يك از سداب و نعنا را  بدرستي كه جز اين نيست كه شما اين ميكنيد
. زيرا شما براي ديگران سخت ترين راه ها را بوضوح آشكار ميكنيد و بر آنها نميرويد؛ چه بدبختيد شما) 17. (ميگيريد

ليكن خودتان ) 19. (نتوان بدرستي كه شما بر دوش هاي ديگران بارهايي مينهيد كه آن را كشيدن! اي كاتبان و فقها) 18(
بدرستي كه هر شري جز اين نيست كه در ؛ حق ميگويم به شما) 20. (آنها را به يكي از انگشتان خود حركت نميدهيد

مگر طريقه ي ؟ به من بگوئيد كه پرستش بتان را چه كس در جهان داخل نمود) 21. (جهان بواسطه ي شيوخ داخل شده
پسرش امر ، چون پدر مرد) 23. (كه پدر خود را هميدوست ميداشت و نام او بعل بود همانا پادشاهي بود) 22(؟ شيوخ

امر نمود به ) 25. (در بازار شهر آن را نسب نمود) 24. (نمود به ساختن پيكري بسان پدرش بجهت تسلي دادن خودش
) 26. (كسي به او آزاري نرساند هر كس به آن پيكر نزديك شود تا مسافت پانزده زراع در محل امن باشد و مطلقاً، اينكه

شروع نمودند كه پيشكش كنند به او گل و شكوفه ها ، بنابراين شريران بسبب فايده هايي كه از آن پيكر بدست آوردند
) 28. (تا آنكه او را خداي ناميدند به جهت تكريم او، پس اين هديه ها در اندك زماني تبديل شد به نقود و طعام) 27. (را

بتحقيق خداي ترعيب ) 29. (چيز از عادت برگشت به شريعت تا آنكه آن بت بعل در همه ي جهان منتشر شد آنگاه اين
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زيرا ايشان باطل نمودند ) 30. (براستي اين قوم مرا به باطل عبادت ميكنند: كه فرموده، فرموده بر اين بواسطه ي اشعيا
؛ حق ميگويم به شما) 31. (يند سنت هاي شيوخ خود راشريعت مرا كه بنده من موسي به ايشان داده و پيروي مينما

زيرا آنچه در دهان انسان داخل ميشود انسان را ؛ بدرستي كه نان خوردن به دست هاي ناشسته انسان را ناپاك نميكند
ت اگر دراين هنگام يكي از كاتبان گف) 32( ».بلكه آنچه از انسان بيرون ميشود انسان را ناپاك ميكند، ناپاك نمينمايد

بدرستي كه  «: پس او فرمود) 33(؟ آيا اينها دل من را ناپاك نميكند، بخورم گوشت گرازي يا گوشت ها ناپاك ديگر را
هرگاه ، از اين رو است كه ناپاك ميشود) 34. (از دل او، بلكه بيرون ميشود از انسان؛ نافرماني در انسان داخل نميشود

كه ، هر آينه بتحقيق بسي سخن گفتي در عبادت بتان! اي معلم: از فقها گفت آن هنگام يكي) 35( ».طعام حراميبخورد
نيك بدان «: يسوع پاسخ فرمود) 37. (بنابراين پس همانا به ما بد كردي) 36. (گويا نزد طايفه ي اسرائيل بت هائي هست

پس همه ي كاتبان ) 38( ».يشودليكن پيكر هائي از جسد يافت م؛ كه امروز در اسرائيل يافت نميشود پيكره هائي از چوب
حق ميگويم به شما كه شريعت نميگويد به «: يسوع پاسخ داد) 39(؟ مگر ما از اين رو بت پرستانيم: به خشم جواب دادند

آنگاه يسوع ) 40( ».بلكه ميگويد دوست بدار خدايت را به تمام روانت و به تمام دلت و به تمام عقلت؛ ظاهر عبادت كن
  . همانا كه آن درست است: پس هريك جواب دادند) 41( »؟ن درست استآيا اي«: فرمود

  فصل سي وسوم 
، حقاً بدرستي كه هرآنچه انسان آن را دوست بدارد و براي آن هر چيزي را جز آن ترك نمايد«: آنگاه يسوع فرمود) 1( 

بت پرطمع نيز نقره و  )3. (جسد اوست، و بت شكم پرست و بدمست، همچنين بت زناكار) 2. (پس آن خداي اوست
، پس آن وقت آن كس كه يسوع را دعوت نموده بود) 5( ».بر اين قياس كن هر خطا كار ديگري را) 4. (طالست
. هريك خاموش شدند) 7( »؟كدام خرابي بزرگ تر است در خانه«: يسوع فرمود) 6(؟ چيست بزرگتر گناهي: پرسيدند

پس ) 9. (خانه ويران خواهد افتاد، وقتي كه ستون بجنبد«: ود و فرموديسوع به انگشت خويش بسوي ستون اشاره نم) 8(
از اين رو ) 11. (ليكن هر جزئي غير از آن ويران شود ممكن است مرمت آن) 10. (آن وقت الزم است كه از نو بنا شود

. ايمان عاري ميسازد زيرا او يكباره انسان را از) 12. (بدرستي كه پرستش بت ها بزرگترين گناه است، به شما ميگويم
ليكن هر گناه ديگري ) 14. (به اندازه اي كه نخواهد بود او را محبت روحاني، پس او را از خداي عاري ساخته) 13(

) 16( ».از اين رو ميگويم كه پرستش بت ها بزرگترين گناه است) 15. (ميگذارد براي انسان آرزوي رسيدن به رحمت را
آنگاه يسوع تمام ) 17. (زيرا ايشان دانستند كه رد بر او مطلقاً ممكن نيست؛ باز ايستادندپس همه با حيرت از سخن يسوع 

پس ؛ ياد كنيد آنچه را خداي به او تكلم فرموده و آنچه را موسي و يشوع در ناموس نوشته اند«: نمود سخن را و گفت
نه ؛ مساز براي خود پيكري: فرموده، ودهاسرائيل را خداي مخاطب نم) 18. (خواهيد دانست كه چه بزرگ است اين گناه

) 20. (مساز آن را از آنچه باالي زمين و نه از آنچه زير زمين است) 19. (از آنچه در آسمان و نه از آنچه زير آسمان است
. مكه انتقام ميكشد بجهت اين گناه از پدران و پسران ايشان تا طبقه ي چهار، توانا و غيرتمند، بدرستي كه منم خداي تو

يشوع و سبط الوي گرفتند ، پس به ياد آوريد چگونه وقتي كه پدران ما گوساله را ساختند و آن را عبادت نمودند) 22(
چه سخت ) 23. (ازآنانكه طلب نكردند رحمتي را از خداي، به امر خداي شمشير را و كشتند يكصد و بيست هزار را

   ».است كيفر خداي بر پرستندگان بت ها
  هارمفصل سي و چ 
. به اندازه اي كه توانا نميشد در به كار داشتن آن؛ كه دست راست او خشك شده بود، يكي بود پيش روي دروازه) 1( 
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ميگويم به نام خداي ، تا بدانيد كه سخنان من حق است«: فرمود؛ پس يسوع روي دل خود به خداي نمود و دعا كرد) 2(
آن ) 4. (كه گويا به آن مرضي نرسيده بود، دراز نمود آن را درستپس ) 3( ».دست ناخوش خود را! دراز كن اي مرد

؛ حق ميگويم به شما«: باز يسوع فرمود، بعد از آنكه كميخوردند) 5. (با خوف خداي، وقت آغاز نمودند به خوردن
، اينزيرا بجهت مثل ) 6. (بدرستي كه سوزانيدن شهري هر آينه افضل است از اينكه در آن عادت بدي گذاشته شود

 ».غضب ميفرمايد خداي بر رؤسا و پادشاهان زمين آنانكه داده است به ايشان خداي شمشير را تا گناهان را نيست كنند
تا ) 8. (پس ياد دار كه نگذاري خود را جاي باالتر، هر وقتي كه دعوت كرده ميشوي«: پس بعد از آن يسوع فرمود) 7(

. ابخانه تو را نگويد برخيز و پائين تر بنشين و باعث شود تو را بر شرمندگيص، بزرگتر از تو بيايد، اگر دوست صاحبخانه
برخيز و بنشين آنجا در ! اي دوست: بلكه برو و بنشين در پست تر جائي تا بيايد آنكه تو را دعوت كرده و بگويد) 9(

و آنكه خود را پست مينمايد بلند  پست ميشود، زيرا آنكه خود را بلند مينمايد) 10. (پس فخر و بزرگي تو را شود. باالتر
چنانكه اشعياي پيغمبر ) 12. (بدرستي كه شيطانِ سرافكنده محذول نشد مگر به گناه كبر؛ حق ميگويم به شما) 11. (ميشود
اي آنكه جمال فرشته گان ! چگونه افتادي از آسمان اي ستاره ي صبح: سرزنش كنان او را به اين كلمات كه، ميگويد

هر گاه ؛ حق ميگويم به شما) 14. (بدرستي كه كبر تو بتحقيق تو را به زمين انداخت) 13! (ن شدي مثل بامدادبودي و تابا
آنگاه خود را پست تر از هر چيز ) 15. (پس بدرستي كه او ميگريد آنجا هميشه بر زمين، انسان بشناسد بدبختي خود را

كه طلب رحمت ، صد سال بدون انقطاع، يستن انسان و همسر اوپس غير اين سببي نيست از براي گر) 16. (ديگر ميشمارد
) 19. (شكر نمود، چون يسوع اين بفرمود) 18( ».زيرا آنها يقين دانستند كجا افتادند به كبرشان) 17. (مينمودند از خداي

پس قوم شكر ) 20( .چيزهاي بزرگي كه يسوع گفته بود آنها را و معجزه اي كه نموده بود، منتشر شد آن روز در اورشليم
اما كاتبان و كاهنان چون درك نمودند كه او بر ضد تقاليد ) 21. (نمودند خداي را و مبارك خواندند نام قدوس او را

از آن ) 23. (دل هاي ايشان سخت شد مانند فرعون) 22. (به سخت ترين دشمني شعله ور شدند، شيوخ ايشان سخن رانده
  . ليكن ايشان را ميسر نشد؛ را روي فرصت ميطلبيدند كه بكشند او

  فصل سي و پنجم 
، پس شاگردانش كه به دورش نشسته بودند) 3. (رفت به صحرا پشت رود اردن) 2. (يسوع از اورشليم بيرون شد) 1( 

بسبب ) 5(. زيرا ما ميدانستيم كه او بسبب نافرماني افتاد) 4. (به ما بگو كه شيطان چگونه به كبر خود افتاد! اي معلم: گفتند
او ) 7(، چونكه خداي آفريد مشتي از خاك را«: يسوع پاسخ داد) 6. (اينكه شيطان هميشه انسان را ميفريفت تا بدي كند

شيطان كه بمنزله ي كاهن و رئيس بود ) 8. (را بيست و پنج هزار سال گذاشت بدون اينكه به او كار ديگري بكند
دانست كه خداي زود است بگيرد از اين مشت خاك صد و چهل هزار از ، آنچه بود بر او از ادراك عظيم، فرشتگان را

كه خداي روح او را پيش از هر چيز ديگر به شصت هزار سال ، همچنين رسول اهللا را؛ نشان شدگان را به نشان پيغمبري
خداي يك روزي كه بخواهد  ببينيد زود است: گفت، مالئكه را اغوا نموده، از اين رو شيطان به غضب شده) 9. (آفريده

بدرستي كه سزاوار نيست ما را كه اين كار . پس نيك انديشه كنيد در اينكه ما روحيم) 10. (سجده كنيم براي اين خاك
وقتي كه فرشتگان ، از اينجاست كه روزي خداي فرمود) 12. (از اين رو خداي را بسياري ترك نمودند) 11. (را بكنيم

پس سجده نمودند از ) 13. (بايد بي درنگ بر اين خاك سجده كند، داي گرفتههر كس مرا خ: همه جمع شده بودند
ما ! اي پروردگار: پس گفتند، اما شيطان و آنانكه بر طريقه ي او بودند) 14. (براي او آنانكه خداي را دوست داشتند

. ناك و بدمنظر گرديدچون شيطان اين بگفت هول) 15. (سجده كنيم روحيم و از اين رو عدل نيست اينكه اين گل را
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زايل نمود آن زيبائي را كه ايشان را بدان  زيرا خداي بسبب نافرماني ايشان) 17. (پيروان او نيز زشت روي شدند) 16(
سرهاي خود را بلند كردند ديدند وفور و ، پس چون فرشتگان پاك) 18. (وقتي كه ايشان را آفريد، زيبا نموده بود

آن ) 20. (پس پيروانش ترسان به روي هاي خود بر زمين افتادند) 19. (بدان برگشته بودقباحت هولناكي را كه شيطان 
زيرا ؛ ليكن من به اين راضيم؛ بدرستي كه تو مرا از روي ستم زشت روي گردانيدي! اي پروردگار: وقت شيطان گفت

زيرا خود توئي ؛ وردگار مخواناو را پر: شيطان هاي ديگر گفتند) 21. (ميخواهم باطل سازم هر آنچه را تو كرده اي
. توبه كنيد و اعتراف نمائيد به اينكه منم خداي آفريننده ي شما: آن وقت خداي به پيروان شيطان فرمود) 22. (پروردگار

ليكن شيطان دادگر و ) 24. (زيرا تو نادادگري؛ بدرستي كه ما توبه ميكنيم از سجده كردن براي تو: جواب دادند) 23(
زيرا نيست نزد من ! دور شويد از من اي لعنت شدگان: آن وقت خداي فرمود) 25. (او پروردگار ماست وارسته است و

پس جبرئيل برداشت آن ) 27. (بر آن مشت خاك خدو انداخت، شيطان در اثناي برگشتن خود) 26. (براي شما رحمتي
   ».آب دهان را با قدري از خاك و شد براي انسان بدين سبب نافي در شكمش

  فصل سي ششم 
؛ حق ميگويم به شما«: آن وقت يسوع فرمود) 2. (بي خودي بزرگي براي نافرماني فرشتگان ،شاگردان بي خود شدند) 1( 

زيرا نبود شيطان ) 4. (پس زود است كه به او بزرگ تر عذابي فرود آيد) 3. (آنكه نماز نميگزارد او از شيطان بدتر است
) 6. (همچنين نفرستاده بود خداي براي او پيغامبري را كه او را به توبه بخواند) 5. (رسرا قبل از افتادنش پنداري در ت

زيرا خداي ؛ بتحقيق كه پيغمبران همه ي ايشان آمدند مگر رسول اهللا آنكه زود است بعد از من بيايد، ليكن براي انسان
با ؛ گويا كه خدائي يافت نميشود. بدون هيچ ترسي ،زندگاني ميكند آدميبه اهمال. ميخواهد تا كه من مهيا سازم راه او را

: پس از زبان مانند ايشان داوود پيغمبر فرموده) 7. (اينكه او راست نشانه هائي كه آنها را شماره اي نيست بر عدل خداي
ي كه از اين رو فاسد شدند و ناپاك گرديدند بدون اينكه در ايشان باشد كس: نادانان در دل خود گفتند خدائي نيست

. زيرا آن كس كه طلب ميكند مييابد) 9. (تا عطا كرده شويد! اي شاگردان من، نماز كنيد بدون انقطاع) 8. (نيكوئي كند
نظر مكنيد در نمازهاي خود به ) 12. (هر كس سؤال كند داده ميشود) 11. (هر كس در بكوبد باز ميشود براي او) 10(

) 14. (دل خود را به من بده !اي بنده ي من: چنانكه به سليمان فرموده، ينمايدزيرا خداي به دل نظر م) 13. (بسياري كالم
بدرستي كه رياكاران بسيار نماز ميكنند در هر گوشه ي شهر تامردم ايشان ، به هستي خداي سوگند؛ حق ميگويم به شما

ايشان كامياب نيستند در آنچه  پس) 16. (ليكن دل هايشان پر است از بدي) 15. (را ببينند و ايشان را قديس بشمارند
مرا ) 18. (هرگاه كه دوست داري كه خداي آن را بپذيرد، ضروري است كه در نماز خود با اخالص باشي) 17. (ميطلبند

بگوييد چه كس ميرود تا با حاكم روم يا هيرودس سخن گويد و قصد او متوجه نيست بسوي آنكه ميرود بسوي او و 
پس هرگاه ميباشد انسان كه چنين كند تا ) 20. (كسي نيست مطلقاً) 19(؟ ب كند آنرا از اوبسوي آنچه عزم دارد كه طل

طلب كند از او رحمت را براي ) 21(؟ پس چه چيز است بر انسان كه بكند تا با خداي سخن كند، با مردي سخن كند
رستي كساني كه بر پا ميدارند نماز را بد؛ حق ميگويم به شما) 22. (شكركنان او را بر آنچه او را عطا فرموده، گناهانش
زيرا خداي دوست ندارد آنان را كه گراميميدارند او ) 24. (از اين روست كه شيطان را بر آنها سلطه هست) 23. (اندكند

ليكن دلهايشان عدل را ) 26(؛ آنان كه طلب مينمايند رحمت را در هيكل به لب هاي خود) 25. (را به لب هاي خود
زيرا ايشان مرا ) 28. (دور ميكنم اين قوم را كه بر من گرانند: چنانكه به اشعياي پيغمبر تكلم نموده و گفته) 27(، ميخوانند

آنكه ميرود تا بدون انديشه ؛ حق ميگويم به شما) 29. (اما دل ايشان از من دور است، به لب هاي خود حرمت ميدارند
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مدح ) 31(؟ يرود كه با هيرودس سخن كند و پشت به او ميكندچه كس م) 30. (خداي را استهزا ميكند، نماز گزارد
ليكن انساني ) 33. (كسي نيست مطلقاً) 32(؟ ميكند پيش روي او پيالطس حاكم را كه تا سر حد مرگ از او بيزار است

خداي و روي به زيرا او پشت ميكند به ) 34. (نميباشد كار او كمتر از اين، كه ميرود تا نماز كند و خود را مهيا نميكند
و ، پس هرگاه كسي به تو بدي كند) 36. (زيرا در دل او محبت گناهي است كه از او توبه ننموده) 35. (شيطان ميكند

) 37(؟ پس چگونه او را خواهي بخشيد؛ آنگاه تو را بزند زدني به دست هايش؛ بر من ببخش، بگويد به تو با لب هايش
حال اينكه ) 39. (به ما رحم كن! اي پروردگار) 38: (به لب هاي خود ميگوينداينچنين رحم ميكند خداي آنان را كه 

   ».دوست ميدارند به دل هاي خود گناه را و عازم ميشوند به گناه هاي تازه
   فصل سي و هفتم 
يسوع ) 3( .بياموز ما را تا نماز گزاريم! اي آقا: زاري نمودند او را و گفتند) 2. (شاگردان گريستند از سخن يسوع) 1( 

پس بكنيد مانند آن را وقتي ) 4. (هر گاه حاكم روماني شما را بگيرد تا نابود كند، نيك بنگريد چه خواهيد كرد«: فرمود
ملكوت تو ) 8. (پاك باد نام قدوس تو) 7! (خداي ما، اي پروردگار) 6: (بايد كالم شما اين باشد) 5. (كه نماز ميكنيد

به ما نان ) 11. (آنچنان بر زمين نافذ باد، چنانكه آن نافذ است در آسمان) 10. (شه نافذ بادمشيت تو همي) 9. (بپايد در ما
) 14. (مينمايند به ما چنانكه ميبخشيم ما براي آنانكه خطا) 13. (ببخش براي ما گناهان مارا) 12. (عطا كن براي هر روز

كه واجب است ) 17. (زيرا توئي بتنهائي خداي ما) 16. (ارليكن ما را نجات ده از بدك) 15. (مپسند دخول ما را در امتحان
   ».او را مجد و اكرام تا ابد

  فصل سي هشتم  
مگر «: يسوع فرمود) 2(؟ بايد غسل كنيم چنانكه خداي امر فرموده بر زبان موسي! اي معلم: آن وقت يوحنا گفت) 1( 

به هستي خداي ؛ حق ميگويم به شما) 3(؟ پيغمبران را ميكنيد كه من آمده ام براي اينكه باطل سازم شريعت را و گمان
زيرا هر پيغمبري نگاه داشته ) 4. (ليكن آمده ام تا او را نگاه دارم؛ سوگند همانا من نيامده ام براي اينكه باطل سازم آن را

ستي خدائي كه سوگند به ه) 5. (است شريعت خداي را و هر آنچه را كه خداي بدان سخن كرده بر زبان پيغمبران ديگر
) 6. (ممكن نيست پسنديده شودخداي را آنكه مخالفت ميكند كمترين وضعيت او را، روانم ايستاده در حضور اوست

بدرستي ، ميگويم شما را) 8. (بلكه نميباشد براي او بهره اي در آنجا) 7. (ليكن او كوچك تر ميشود در ملكوت خداي
ليكن من دوست دارم اينكه بفهميد ) 9. (ي مگر به ارتكاب گناهانكه ممكن نيست مخالفت يك حرف از شريعت خدا

غسل : اين راكه ضروري است تا محافظت نمائيد بر اين كلمات كه فرموده است آن را خداي به زبان اشعياي پيغمبر كه
آب دريا  همه ي ؛حق ميگويم به شما) 10. (كنيد و پاكيزگان باشيد و دور كنيد اندوه هاي خود را از چشم يكديگر

بدرستي كه هيچ كس پيش نميĤردنماز ، نيز ميگويم به شما. آن كس را كه دوست ميدارد گناهان را به دل خود نميشويد
به راستي ) 12. (ليكن او بر خود بار ميكند گناهي را شبيه به عبادت بت ها) 11. (پسنديده اي براي خداي اگر غسل نكند

) 13. (ميرسد به آنچه ميطلبد، چنانكه دوست ميدارد، ساني نماز كند براي خدايبدرستي كه هرگاه ان؛ مرا تصديق كنيد
ياد آريد موسي بنده ي خداي كه مصر را به نماز خود در هم كوبيد و درياي سرخ را شكافت و فرعون و سپاهش را 

كند در سپاه فلسطينيان كه سموئيل را كه ترس اف) 15. (كه آفتاب را ايستانيد، ياد آريد يشوع را) 14. (آنجا غرق نمود
نيز بسياري ) 18. (برخيزانيد اليشع مرده اي را) 17. (يادآريد ايليا را كه بارانيد آتش را از آسمان) 16. (شماره اي نداشتند

ليكن اين مردم نطلبيدند چيزي را ) 19. (آنانكه بواسطه ي نماز رسيدند به هر آنچه طلبيدند، غير ايشان از پپيغمبران پاك
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   ».ليكن طلب كردند خداي و مجد او را) 20. (اي خودشانبر
  فصل سي و نهم 
اينكه بشناسيم چگونه گناه كرد ، ليكن ناقص ميشود ما را) 2! (خوش سخن گفتي اي معلم: آن وقت يوحنا گفت) 1( 

ك را كه شيطان پاك نمود جبرئيل آن مشت از خا) 4(، چون خداي شيطان را راند«: يسوع فرمود) 3. (انسان بسبب كبر
هر چيز زنده اي را از حيواناتي كه ميپرند و از آنهائي كه راه ميروند و شنا  آفريد خداي) 5. (برآن خدو انداخته بود

) 8. (پس روزي شيطان نزديك دروازه هاي بهشت شد) 7. (پس زينت داد جهان را به هر آنچه در آن است) 6. (ميكنند
اين كه او را رواني ، به آنها خبر داد هرگاه فراهم شود اين مشت خاك را، ميخورندچون ديد گروه اسباني را كه گياه 

از اين رو مصلحت آنهاست كه آن پارچه از خاك را پايمال نمايند به طريقي كه ) 9. (به آنها سختي خواهد رسيد، باشد
ه دويدن بسختي بر آن پارچه از پس اسبان به هيجان درآمدند و شروع كردند ب) 10. (بعد ها براي چيزي نيكو نباشد

پس خداي عطا فرمود از آنجا روحي ازبراي آن جزء ناپاك از خاك كه بر ) 11. (خاك كه ميان زنبق ها و گل ها بود
پس شروع كرد ؛ آنگاه خداي آفريد سگ را) 12. (كه آن را جبرئيل گرفته بود از آن مشت، آن خدوي شيطان افتاده بود

آن هنگام خداي عطا نمود به انسان روان خود را و فرشتگان ) 13. (و آنها گريختند، ن را ترسانيدبه فرياد نمودن و اسبا
در هوا ، پس چون آدم برخاست بر قدم هاي خود) 14. (خجسته باد نام قدوس تو! پروردگار ما! بار خدايا: ميسرودند

پس آن وقت آدم دهان ) 15. (محمد رسول اهللا بودنص عين آن الاله االاهللا و . نوشته اي ديد كه مثل آفتاب ميدرخشيد
ليكن زاري ) 16. (زيرا تو تفضل نمودي و آفريدي مرا! خداي من، شكر ميكنم تو را اي پروردگار: خود بگشود و گفت

مرحباً به تو اي : خداي فرمود) 17. (كه مرا آگاه سازي كه معناي اين كلمات محمد رسول اهللا چيست، ميكنم بسوي تو
جز اين نيست . تو ديدي نام او را) 19. (همانا ميگويم كه تو اول انساني هستي كه آفريده ام او را) 18! (آدم، ده ي منبن

؛ او زود است بشود فرستاده ي من) 20. (به سال هاي فراوان، آنكه زود است بيايد به جهان بعد از اين. كه پسر توست
آنكه روان او نهاده ) 22. (زود است نور بخشد جهان را، آنكه چون بيايد) 21. (آنكه از براي او آفريدم همه ي چيزها را

: خداي را و گفت، پس زاري كرد آدم) 23. (شصت هزار سال پيش از انكه بيافرينم چيزي را، شده بود در جمال آسماني
د خداي به انسان اول آن عطا نمو) 24. (بر ناخن هاي انگشتان دست من، اين نوشته را به من مرحمت كن! اي پروردگار

و بر ناخن دست چپ ) 26(، آنكه نص اوست الاله اال اهللا، بر ناخن شست دست راست) 25. (نوشته را بر دو شست او
مسح نمود چشمان خود را و ) 28. (پس بوسيد اول با مهر پدري اين كلمات را) 27. (آنكه نص اوست محمد رسول اهللا

خوش : فرمود، پس چون خداي انسان را تنها ديد) 29. (زوداست بيائي درآن به جهان خجسته باد آن روزي كه: گفت
آنجا را پر ) 32. (گرفت دنده اي را از سمت دل) 31. (پس از اين رو او رادر خواب كرد) 30. (نيست اينكه تنها باشد

آن وقت آن دو را سروران ) 35. (آنگاه آن را گردانيد زن براي آدم) 34. (آفريد از آن حوا را) 33. (كرد از گوشت
بجز سيب و ، بنگريد بدرستي كه عطا ميكنم شما را هر ثمري كه بخوريد از آن: به ايشان فرمود) 36. (بهشت قرار داد

در ) 39. (زيرا شما ناپاك خواهيد شد) 38. (حذر كنيد از اينكه بخوريد چيزي را از اين ثمرها: پس فرمود) 37. (گندم
  . بلكه خواهم راند شما را و فرود ميشود به شما بدبختي بزرگ؛ ندم براي شما كه در اينجا باقي باشيداين صورت نميپس

  فصل چهلم  
آنجائي كه پاسبان ماري ، پس نزديك دروازه ي بهشت شد) 2. (پاره پاره شد از خشم، پس چون شيطان اين بدانست) 1( 

: پس دشمن به او گفت) 3. (مثل تيغ سرتراش، او تيز بود از هر سوبود وحشتناك كه اندام او مثل شتر و ناخن هاي قدم 
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حال آنكه بتحقيق خداي امر ، چگونه تن در دهم تو را به داخل شدن: مار جواب داد) 4. (بگذار مرا كه داخل بهشت شوم
يرا بيرون بهشت تو را ز؛ مگر نميبيني چقدر خداي تو را دوست ميدارد: شيطان گفت) 5. (فرموده مرا به اينكه برانم تو را

پس هرگاه مرا داخل كني به بهشت ميگردانم تو را ) 6. (به پاي داشته تا پاسباني كني مشتي از خاك را و او انسان است
چگونه : مار گفت) 8. (پس ميروي و اقامت ميكني بر حسب اراده ي خود) 7. (چنانكه هر كسي از تو بگريزد، سهمناك

وقتي كه داخل بهشت ) 10. (تو دهان خود باز كن تا داخل شوم به شكم تو: ان جواب دادشيط) 9(؟ داخل نمايم تو را
. پس به جا آورد مار آن وقت آن كار را) 11. (كه تازگي راه ميروند، شدي بگذار مرا نزديك اين دو مشت ازخاك

ون شد براي آن زن به صورت پس شيطان دگرگ) 13. (زيرا جفتش ادم به خواب بود؛ شيطان را نهاد به پهلوي حوا) 12(
خداي به : حوا جواب داد) 14(؟ چه جهت دارد كه نميخوريد از اين سيب و اين گندم: فرشته ي خوشروئي و گفت او را

پس شيطان ) 15. (بدرستي كه اگر ما از آن بخوريم ناپاك ميشويم و از آن روي ما را از بهشت خواد راند، ما فرموده
از اين رو متحمل ) 17. (و حسود است پس واجب است بشناسي كه خداي شرير) 16. (او راست نگفته: جواب داد

. او جز اين نيست كه شما را اين گفته تا همسر او نشويد) 19. (ليكن او بنده ميسازد هر كسي را) 18. (همسران نميشود
چنانكه از غير ، از اين ثمرها پس بدرستي كه شما خواهيد خورد، ليكن هرگاه تو و شوهرت به پند من عمل كنيد) 20(

و خواهيد كرد ، بلكه خير و شر را خواهيد شناخت مثل خداي) 22. (آنگاه فروتن نمانيد براي ديگران) 21. (آنها ميخوريد
. پس گرفت حوا آن وقت و خورد از اين ثمرها) 24. (زيرا شما دو همسر خداي ميشويد) 23. (آنچه را كه ميخواهيد

پس برداشت از انها آنچه را كه پيش كرد ) 26. (ار شد او را خبر داد به هر آنچه شيطان گفته بودچون جفتش بيد) 25(
از آن رو خواست كه ) 28. (در بين اينكه طعام فرو شده بود آدم ياد آورد سخن خداي را) 27. (زن او براي او و خورد

  . را نشانه استآنجائي كه هر انساني ، پس دست به گلوي خود نهاد، برآورد طعام را
  فصل چهل و يكم 
پس از ان رو شرم نمودند و برگ هاي انجير را گرفتند و جامه ) 2. (آن وقت هر دوشان دريافتند كه ايشان برهنه اند) 1( 

آدم كجائي : ناگاه جبروت خداي ظاهر شدو آدم را ندا درداد، پس چون زوال ظهر شد) 3. (براي عورت خود ساختند
پس بدين سبب حيا ميكنيم كه فرا ؛ زيرا من و زن من برهنه ايم؛ پنهان شده ام! اي پروردگار: داد آدم جواب) 4(؟ تو

ممكن ) 6. (از شما كسي نميستاند ازارهاي شما را مگر اينكه از آن ثمر خورده و به سبب آن نجس شده باشيد) 5. (شويم
همانا آن زني كه به من عطا ! اي پروردگار: ادآدم جواب د) 7. (نميشود شما را پس از اين در بهشت درنگ نمائيد

چه جهت داشت كه به جفت : آن وقت خداي زن را فرمود) 8. (پس خوردم از آن؛ فرمودي از من طلب كرد كه بخورم
: خداي فرمود) 10. (پس خوردم؛ بدرستي كه شيطان مرا فريب داد: حوا جواب داد) 9(؟ خود طعاميمانند اين دادي

بدرستي كه ماري كه بردروازه ي شمالي بهشت است او را : حوا جواب داد) 11(؟ شده اينجا داخل شد چگونه آن رانده
زيرا تو گوش دادي به سخن ؛ بايد زمين به عمل تو ملعون باشد: پس خداي به آدم فرمود) 12. (حاضر نمود او را نزد من

. بايد بخوري نان را به عرق جبين خود) 14. (ر رابايد يروياند براي تو خسك و خا) 13. (زن خود و آن ثمر را خوردي
توئي آنكه به شيطان گوش : آنگاه با حوا تكلم نموده فرمود) 16. (ياد آور كه تو خاكي و به خاك برخواهي گشت) 15(

. پس درنگ خواهي كرد زير تسلّط مرد كه با تو چون كنيز رفتار كند؛ به جفت خود آن طعام را خوراندي) 17. (دادي
فرشته ميخائيل را كه شمشير خداي را بر ميدارد نيز بخواند ، چون مار را بخواند) 19. (پس برميداري اوالد را به رنج) 18(

بخواهد  هر گاه) 21. (پس چون بيرون شد اندام او را قطع كن) 20. (نخست بران اين مار بد گوهر را از بهشت: و فرمود
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چون : فرمود او را) 23. (پس آمد خندان: ي شيطان را بعد از آن آواز كردپس خدا) 22. (راه رود واجب شود كه بخزد
ميخواهم داخل كني در دهان خود هر نجاست را كه در ، فريب دادي اين دو را و گردانيدي ايشان را ناپاك! تو اي رجيم

؛ ايشان بيرون شود آن نجاستاز ، هر وقتي كه توبه كنند و مرا به راستي عبادت نمايند، ايشان و در فرزندان ايشان است
چون تو ميخواهي بنمائي مرا : گفت) 25. (شيطان فرياد برآورد فرياد ترسناكي) 24. (پس بگردي شكم پر شده به نجاست

باز گرد اي : آن وقت خداي فرمود) 26. (پس بدرستي كه من بگردانم خود را چنانكه بايد بشوم، بد تر از آنچه بر آنم
بيرون : فرمود -كه سخت ميگريستند-آنگاه خداي به آدم و حوا) 28. (پس شيطان باز گشت) 27. (از حضور من! لعين

زيرا ميفرستم فرزند شما را به ) 30. (پس جهاد كنيد با بدن هاي خودتان و ناتوان نشود اميد شما) 29. (شويد از بهشت
زيرا زود است عطا كنم رسول ) 31. (بشري نحوي كه ممكن شود براي ذريه ي شما تا بردارد گمراهي شيطان را از جنس

. پس جبروت خداي در پرده شد و راند ايشان را فرشته ميخائيل از فردوس) 32. (خود را و زود است بيايد هر چيزي را
)33 (  

: فتپس اين و قت گريست وگ) 34. (الاله االّ اهللا محمد رسول اهللا: ديد مكتوبي را باالي دروازه كه، چون آدم ملتفت شد
: فرمود، يسوع چون اين بگفت) 35( ».اي فرزند شايد خداي بخواهد كه بزودي بيائي و ما را از اين بدبختي برهاني

ديگري ) 37. (پس بجهت اينكه انسان را خوار شمرد، اما يكي از آنها) 36. (اينچنين خطا كردند شيطان و آدم بسبب كبر«
   ».يبجهت اينكه خواست بگرداند خود را همسر خدا

  فصل چهل و دوم 
آنگاه ديدند بسياري را از آنانكه آمده بودند تا ، يسوع نيز گريان بود) 2. (گريستند شاگردان بعد از اين خطاب) 1( 

از اين رو ) 4. (تا براندازند او را به سخنش، زيرا رؤساي كاهنان راي ميزدند ميان خود) 3. (جست و جو كنند او را
: پس اعتراف نمود يسوع و فرمود) 5. (بگويند تو كيستي، ي از كاتبان را كه از او پرسيدهفرستادند الوي ها و بعض

يسوع ) 7(؟ آيا تو ايليا يا ارميا يا يكي از پيغمبران پيشين هستي: پس گفتند) 6( ».براستي و درستي كه من مسيا نيستم«
) 10. (هادت دهيم براي آنانكه ما را فرستاده اندبگو تا ش) 9(؟ كيستي تو: آن وقت گفتند) 8( ».چنين نيست«: جواب داد

آماده سازيد راه فرستاده ، كه فرياد ميكند) 11(، آوازي فرياد كننده در همه ي يهوديه، منم«: پس آن وقت يسوع فرمود
، پيغمبري هرگاه تو نيستي مسيا ونه ايليا و نه هيچ: گفتند) 12( ».ي پروردگار را آنگونه كه او نوشته شده است در اشعيا

: يسوع جواب داد) 13(؟ پس چه جهت دارد كه بشارت ميدهي به تعليم تازه و خود را مينمائي بزرگتر در شأن از مسيا
. چون سخن ميكنم به آنچه خداي ميخواهد، ظاهرميكند آنها را، بدرستي معجزاتي كه خداي آنها را بر دست من ميكند«
زيرا من اليق آن نيستم تا بگشايم بند چكمه يا دوال ) 15. (ز او سخن ميرانيدمن نميشمارم خود را مانند كسي كه ا) 14(

او كسي است ك پيش از من آفريده شده و زود است بعد از من ) 16. (كه او را مسيا ميناميد، هاي نعلين رسول اهللا را
. وي ها وكاتبان به نوميدي برگشتندپس ال) 18( ».زود است بياورد كالم حق را و نميباشد آئين او را نهايتي) 17. (بيايد

آنانكه گفته بودند بدرستي كه شيطان بر پشت اوست و او ، آنگاه حكايت نمودند هر چيزي را بر رؤساي كاهنان) 19(
بدرستي كه رؤسا و شيوخ طايفه ؛ حق ميگويم به شما«: پس يسوع به شاگردانش گفت) 20. (ميخواند هر چيزي را بر او

پس يسوع به او ) 22. (مرو بعد از اين به اورشليم: پس پطرس گفت) 21( ».روزگار را عليه من ميبرند انتظار گردش، ي ما
زيرا برمن است اينكه متحمل شوم رنج هاي بسياري ) 23. (بدرستي كه تو هر آينه كودني ونميداني چه ميگوئي«: فرمود

زيرا يافت ميشودگروهي با ما ؛ ليكن مترس) 25. (دايزيرا اينچنين متحمل شدند همه ي پيغمبران و پاكان خ) 24. (را
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برشد با او پطرس ويعقوب و يوحنا و ) 27. (برگشت ورفت به كوه طابور، چون يسوع اين بفرمود) 26( ».وگروهي برما
د جامه هاي يسوع سفيد شد مانن) 29. (پس تابان شد باالي ايشان نور بزرگي) 28. (با كسي كه مينويسد اين را، برادرش
كه ناگاه موسي و ايليا بتحقيق آمدند و با يسوع سخن ميكردند درباره ي ) 31. (درخشيد روي او چون آفتاب) 30. (برف

خوب است ! اي پروردگار: پس پطرس به سخن درآمده گفت) 32. (آنچه زود است فرود آيد به قوم ما و به شهر مقدس
در بين ) 34. (تو را يكي و موسي را يكي و ديگري ايليا را؛ ه سايبانپس هر گاه بخواهي وضع ميكنيم س) 33. (اينجا باشيم

نظر كنيد خدمتكار مرا كه به او : ناگاه آوازي شنيدند كه ميگفت) 35. (اينكه سخن ميكرد فرا گرفت او را ابر سفيدي
گويا كه ايشان ؛ مينپس شاگردان ترسيدند و افتادند با روي هاي خود بر ز) 37. (به او گوش بدهيد) 36. (مسرور شدم
زيرا خداي دوست ميدارد شما را و ؛ مترسيد«: فرمود، آنگاه يسوع فرود آمد و شاگردان خود برخيزانيده) 38. (مردگانند

   ».اين كار را از آن رو كرد تا به سخن من ايمان بياوريد
  فصل چهل و سوم  
، حكايت نمودند اين چهار بر آن هشت) 2. (را داشتنديسوع فرود آمد به سوي هشت شاگردي كه در پائين انتظار او ) 1( 

مگر يهوداي اسخريوطي كه ، اينطور زايل شد در آن روز از دل ايشان هر شكّي در يسوع) 3. (هر آنچه را ديده بودند
آن ) 5( .زيرا نبود نزد ايشان ناني؛ يسوع نشست بر دامنه ي كوه و از ميوه هاي صحرائي خوردند) 4. (ايمان به كسي نياورد
پس كرم كن به آشكار گفتن براي ما به هر ؛ هر آينه خبر داده اند ما را به چيزهاي بسياري از مسيا: وقت اندرياس گفت

. پس جز اين نيست كه عمل ميكند براي پاياني كه درآن بي نيازي بيابد، هر آنكه عمل ميكند«:      يسوع فرمود) 6. (چيزي
زيرا غنا نزد خود ) 8. (هيچ حاجتي به غنا نداشت، همانا چون خداي در حقيقت كامل بود از اين رو به شماميگويم كه) 7(

آفريد پيش ازهر چيزي روان رسول خود را و ازبراي او به آفرينش همه ، همچنين چون خواست عمل ميكند) 9. (اوست
رسول خود را به همه ي آفريدگان نيز مسرور نمايد ) 11. (خوشي وبركت بيايبند به خداي، تا آفريدگان) 10. (پرداخت

) 13(؟ آيا جز آن بود كه خداي آن را ميخواست؟ چه جهت دارد) 12. (خود كه تقدير فرموده اينكه بندگان او باشند
همانا جز اين نيست كه فقط از براي يك امت حامل ، بدرستي كه هر پيغمبري هر وقتي كه بيايد؛ حق ميگويم به شما

پس از اين روست كه سخن ايشان تجاو زنميكند ازآن طايفه كه بسوي ايشان ) 14. (اي راميشود نشانه ي رحمت خد
ميدهد خداي به او آنچه را كه آن بمنزله ي انگشتريِ دست ، ليكن رسول خداي هر وقتي كه بيايد) 15. (فرستاده شده اند

زود است او ) 17. (م او را ميپذيرندآنانكه تعلي، پس حامل ميشود خالص و رحمت را براي امت هاي زمين) 16. (اوست
زيرا اينچنين خداي ) 19. (آنگاه براندازد عبادت بت ها را بحيثي كه شيطان رسوا شود) 18. (بيايد با توانائي بر ستمگران

! بدرستي كه به نسل تو همه ي قبايل زمين را بركت ميدهم و همچنانكه اي ابراهيم: وعده نموده به ابراهيم و به او فرموده
به ما بگو اين عهد را با كه ! اي معلم: يعقوب گفت) 20( ».نسل تو نيز زود است چنين كند، شكستي بت ها را شكستني

: يسوع فرمود) 23. (اسماعيلي ها ميگويند با اسماعيل است) 22. (بدرستي يهود ميگويند با اسحاق است) 21(؟ ساخت
چونكه اسحاق پدر يعقوب بود و ؛ از اسحاق: يغقوب جواب داد) 24( ».؟ داوود پسر چه كسي و از كدام ذريه بود«

پس از نسل كه ، وقتي كه رسول اهللا بيايد«: آن وقت يسوع فرمود) 25. (كه از ذريه ي اوست داوود، يعقوب پدر يهودا
زيرا ) 28. (با خود خيانت در نصيحت مكنيد«: پس يسوع فرمود) 27. (از داوود: شاگردان جواب دادند »؟خواهد بود

رب مرا كه بنشين به دست راست من تا بگردانم دشمنان تو ، اينچنين گفته خداي: كه، ميخواند داوود او را رب در روح
) 30. (ميفرستد خداي عصاي تو را كه زود است صاحب تسلط شود در ميان دشمنانت) 29. (را جاي سودن قدم هاي تو
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تصديق ) 31( !؟پس چگونه او را داوود رب مينامند، پسر داوود باشد، دپس هر گاه رسول اهللا كه شما او را مسيا مينامي
   ».زيرا به شما راستي ميگويم بدرستي كه عهد بسته شده است با اسماعيل نه با اسحاق؛ كنيد مرا

  فصل چهل و چهارم  
يسوع ) 2. (شده استدر كتاب موسي چنين نوشته شده كه عهد با اسحاق بسته ! اي معلم: آن وقت شاگردان گفتند) 1( 

، بلكه احبار ما نوشته اند) 4. (ليكن نه موسي نوشته و نه يشوع) 3. (آنچه نوشته شده همين است«: جواب داد، آهي كشيده
بدرستي كه هر گاه به كار بريد نظر را در سخن فرشته جبرئيل خواهيد ، حق ميگويم به شما) 5. (آنانكه نميترسند از خداي
زود است كه همه ي جهان بدانند كه خداي ! اي ابراهيم: زيرا فرشته گفت) 6. (و فقهاي ما را دانست خباثت كاتبان
براستي واجب است بر تو اينكه بكني ) 8. (ليكن چگونه جهان بداند محبت تو را به خداي) 7. (دوست ميدارد تو را

اي آماده است تا بكند هرآنچه را خداي همانا اينكه بنده ي خد: ابراهيم پاسخ داد) 9. (چيزي از براي محبت خداي
بگير اولين زاده ي خود را و بر كوه بر شو تا پيش كني او : پس خداي با ابراهيم به سخن درآمد و فرمود) 10. (ميخواهد

) 12( ».اسماعيل هفت ساله بود، چون او زاده شد، و حال آنكه؟ پس چگونه اسحاق اولين زاده ميشود) 11. (را به قرباني
زيرا ؛ از اين رو بگو به ما حق را) 13. (بدرستي كه خدعه ي فقها هر آينه آشكار است: آن وقت شاگردان گفتندپس 

بدرستي كه شيطان ؛ حق ميگويم به شما«: پس يسوع آن وقت فرمود) 14. (ميدانيم كه تو فرستاده شده از سوي خدائي
، پيروان او، ين جهت بتحقيق امروز ناپاك نموده اند اوپس از ا) 15. (طلب ميكند هميشه باطل نمودن شريعت خداي را

حتي اينكه تقريباً ) 17. (پيشينيان آنها به تعليم دروغ و پسينيان به زندگاني هرزه) 16. (رياكاران و بدكاران هرچيزي را
ر آنها به اهانت زود است برگردد ب، زيرا مدح اين جهان از آنان؛ واي بر رياكاران) 18. (نزديك است كه حق يافت نشود

بدرستي كه رسول خداي نيكوئي است كه مسرور ميسازد هرآنچه ، بدين جهت به شما ميگويم) 19. (و عذاب در دوزخ
، روح حكمت و توانائي) 21. (زيرا زينت داده شده است به روح دانش و مشورت) 20. (را كه ساخته است خداي تقريباً

) 25. (زينت داده شده است به روح محبت و رحمت) 24. (و ميانه رويروح انديشه ) 23. (روح خوف و محبت) 22(
سه برابر آنچه عطا فرموده به ساير خلق ، كه گرفته است آنها را خداي، روح لطف و صبر) 26. (روح عدل و پرهيزگاري

كه ديدم او ، يدمرا تصديق كن) 28. (چه با سعادت است زماني كه زود است بيايد در آن زمان به سوي جهان) 27. (خود
زيرا خداي عطا ميكند به ايشان روح او را ) 29. (چنانكه ديده است او را هر پيغمبري، را و تقديم كردم براي او احترام را

خداي با تو باد و مرا اليق آن نماياد كه دوال نعل تو را ! اي محمد: گفتم، چون ديدم او را از تسلّي پر شده) 30. (به نبوت
چون يسوع اين بفرمود ) 32( ».خواهم شد پيغمبري بزرگ و قدوس خداي، زيرا هرگاه به اين افتخار برسم )31. (باز كنم

  . شكر خداي نمود
  فصل چهل و پنجم 
برخيز و برو به : حتي ما نيز آواز را شنيديم كه ميگفت؛ فرشته جبرئيل بر يسوع فرود آمد و با او آشكارا سخن نمود) 1( 

آنگاه روز شنبه به هيكل داخل شد و ابتدا نمود كه قوم را تعليم ) 3. (رفت و به اورشليم برآمد پس يسوع) 2. (اورشليم
به ما گفته شده ! اي معلم: گفتند، كاهنان كه نزديك يسوع شدند. پس قوم شتابيدند به هيكل با رئيس كاهنان) 4. (دهد

حق ميگويم به «: يسوع فرمود) 5. (تو فرود نيايد شرّي از اين رو بر حذر باش كه بر. است كه تو بد گفته اي درباره ي ما
پس ) 6( ».پس بدرستي كه من از شما سخن ميرانم، اگر شما رياكار باشيد. بدرستي كه من بد ميگويم از رياكاران، شما

د او را هر كس كه نكوئي كند تا ببينن؛ حق ميگويم به شما«: يسوع فرمود) 7. (آشكارا به ما بگو؟ گفتند رياكار كيست
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پس گذاشته ميشود در آن هر انديشه اي ؛ زيرا عمل او نفوذ ندارد به دل كه نميبينند آن را مردم) 8. (رياكار است، مردم
او آن است كه عبادت ميكند به زبان خود خداي را و ؟ آيا ميدانيد كه رياكار كيست) 9. (ناپاك و هر خواهشي مردار

. زيرا هر گاه بميرد از كف خواهد داد هر پاداشي را؛ بدرستي كه او بدبخت است) 11. (عبادت ميكند به دل خود مردم را
كساني كه نيست به دست ، اعتماد مكنيد به رؤسا و نه به فرزندان مردم: زيرا در اين موضوع داوود پيغمبر ميفرمايد) 12(

پيش از مردن خودشان را از جزا محروم بلكه ) 13. (زيرا هنگام مردن انديشه هاي ايشان نابود خواهد شد؛ ايشان خالصي
هر ) 15. (غير ثابت است و استقرار ندارد بر حالي، چنانكه ايوب پيغمبر خداي فرموده است، زيرا انسان) 14. (خواهند ديد

واي در اين ) 17. (هرگاه امروز تو را مزد دهد فردا تو را برهنه كند) 16. (فردا مذمتت كند، گاه امروز مدح تو گويد
همانا رياكار ، سوگند به هستي خدائي كه درحضورش ميايستم) 18. (زيرا جزاي ايشان باطل است؛ رت بر رياكارانصو

آنگاه با توسل به شريعت ميربايد مجد خداي ) 20. (زيرا توسل ميجويد به شريعت؛ مرتكب كفر ميشود) 19. (دزد است
زيرا اگر ايمان ) 22. (بدرستي كه رياكار را ايماني نيست؛ يگويمپس باز م) 21. (كه تنها او را حمد و مجد است تا ابد، را

هر آينه پاك مينمود ، آورده بود به اينكه خداي هر چيزي را ميبيند و اينكه او قصاص ميكند گناه را به كيفري ترسناك
بدرستي كه رياكار چون ؛ حق ميگويم) 23. (از آن رو كه او را ايماني نيست؛ دل خود راكه نگه ميدارد آن را پر از گناه

، پس هرگاه شما عبادت خداي كنيد) 25. (ليكن پر است از فساد و كرم ها) 24. (قبري است كه از بيرون سفيد است
زيرا شما خدمتگزاران ؛ بدي هاي شما را آشكار نميسازد، چون خداي آفريده است شما را و عبادت را ازشما ميخواهد

و بفروشيد وبخريد در هيكل بگونه اي كه در بازار داد ) 27(، ميكنيد براي سود باشد ليكن هر گاه هرآنچه) 26. (خدائيد
نه براي سوداگري و شما او را ، بدون اينكه انديشه كنيد كه هيكل خداي خانه اي است براي نماز) 28(، و ستد ميكنيد

بيرون نمائيد خداي ) 30(، خشنود سازيدهرگاه شما هرچه ميكنيد براي آن باشد كه مردم را ) 29(، غار دزدان ميگردانيد
آن . نه فرزندان ابراهيم) 32(، بدرستي كه من فرياد خواهم كرد بر شما كه فرزندان شيطانيد) 31(، را از دل خود

. آن ابراهيميكه راضي بود تا فرزند خود را قربان كند) 33. (ابراهيميكه ترك نمود خانه ي پدر خود را براي محبت خداي
   ».زيرا خداي خواهد گرفت ازشما منصب كهانت را؛ هرگاه اينچنين باشد! ي برشما اي كاهنان و فقهاوا) 34(
  فصل چهل و ششم 
صاحبخانه اي باغ انگور بنا كرد و پيرامون آن ديواري ) 2. (براي شما مثلي ميزنم«: فرمود، باز يسوع به سخن درآمده) 1( 

آنگاه باغ را به رزبانان اجاره ) 4. (درميان باغ چرخشتي براي شراب بنا نمود) 3. (قرار داد تا باغ را حيوانات پايمال نكنند
چون رزبانان ايشان را ديدند برخي ) 6. (بندگان خود را فرستاد، چون وقت آن رسيد كه شراب جمع كرده شود) 5. (داد

حال ) 8. (اين كار را چندين بار كردند) 7. (شكم دريدند، را سنگباران كردند و برخي را سوزانيدند و ديگران را با كارد
، بدرستي كه هرآينه هالك خواهد كرد ايشان را: جواب دادند) 9( »؟به من بگوئيد صاحب باغ با رزبانان چه خواهد كرد

بدانيد كه آن باغ همانا خانه ي «: آنگاه يسوع فرمود) 10. (به بدترين هالكتي و باغ را به رزبانان ديگر خواهد سپرد
واي بر شما زيرا خداي بر شما خشمناك است چون بسياري از ) 11. (ئيل است و رزبانان قوم يهود و اورشليماسرا

چون ) 13( ».دفن نمايد تا جائي كه در زمان اخاب كسي پيدا نشد كه پاكان خداي را؛ پيغمبران خداي را شكم دريديد
) 14. (چه آنان او را تعظيم نموده بودند؛ وم مردم ترسيدندليكن از عم؛ اين بفرمود رؤساي كاهنان خواستند او را بگيرند

به نام ! به او فرمود بلند كن سر خود را اي زن) 15. (يسوع زني را ديد كه سر او بسوي زمين از زمان تولدش كج بود
زن بِه شده پس راست شد آن ) 16( ».تا ايشان بدانند كه من حق ميگويم و هم او ميخواهد كه آن را فاش كنم، خداي ما
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) 18. (اين نيست فرستاده شده از خداي: آنگاه رؤساي كهنه فرياد برآوردند وگفتند) 17. (و خداي را تعظيم كنان بود
، همانا به من بگوئيد«: يسوع فرمود) 19. (چونكه امروز بتحقيق بِه ساخت بيماري را؛ زيرا او شنبه را نگاه نميدارد

از شما كه هر گاه خر او  كيست) 20(؟ شتن نماز براي رهائي ديگران روا نيستمگرسخن گفتن در روز شنبه و پيش دا
آيا من ميخواهم ) 22. (مطلقاً چنين كسي نيست) 21(؟ بيفتد روز شنبه در گودالي بيرون نياورد آن را در همان روز شنبه

) 24. (ت رياي شما اينجا معلوم شدبدرستي كه حقيق) 23(؟ بود آنكه روز شنبه را شكسته به بِه ساختن دختري از اسرائيل
بسا حاضرند اينجا كساني كه حذر ميكنند اينكه برسد خاشه به چشم غير ايشان و حال آنكه تنه ي درخت نزديك است 

چون يسوع ) 26( ».ليكن ايشان باك ندارند از فيل؛ چه بسيارند آنانكه از مورچه ميترسند) 25. (سرهاي ايشان را بشكند
زيرا نتوانستند او را ) 28. (ليكن كاهنان برافروخته شدند از خشم در ميان خودشان) 27. (كل بيرون شداين بگفت از هي

  . چنانكه پدرانشان با پاكان خداي كردند؛ بگيرند و كام خويش از او برآرند
  فصل چهل و هفتم 
پس چون نزديك ) 3. (ر نائين رفتآنگاه به شه) 2. (يسوع فرود آمد درسال دوم وظيفه ي پيغمبري خود از اورشليم) 1( 

پس ) 5. (هر يك بر او نوحه مينمودند) 4. (يگانه فرزند مادر بيوه اي را ميبردند، اهل شهر بسوي قبر، دروازه ي شهر شد
پس از آن رو پيش شدند و به او ) 6. (همانا او يسوع پيغمبر جليل است، چون يسوع رسيد مردم دانستند كسي كه آمده

. شاگردانش نيز چنين كردند) 7. (زيرا او پيغمبر است؛ كه خواستار شدند تا او را برخيزاند، ز براي آن مردهزاري كردند ا
) 10! (بگير مرا از جهان اي پروردگار«: روي به خداي نمود و گفت، آنگاه با روان خود) 9. (پس يسوع بسيار ترسيد) 8(

آن وقت فرشته جبرئيل ) 12. (بگريست، چون اين بگفت) 11( ».انندزيرا جهانيان ديوانه اند و نزديك است مرا خداي بخو
بر هر ) 14. (زيرا خداي به تو عطا نموده است توانائي درشفاي هر مرضي را؛ مترس اي يسوع: گفت) 13. (فرود آمد

فذ باد مشيت تو نا«: پس آن وقت يسوع اهي كشيده گفت) 15. (همه ي آن مرض تمام ميشود، مرضي به نام خداي بِدم
گريه مكن اي «: نزديك مادر آن مرده شد و فرمود با او به مهرباني، چون اين بفرمود) 16( »!اي خداي تواناي مهربان

پس آن جوان ) 18( ».به نام خداي بِه شده و برخيز! به تو ميگويم اي جوان«: پس دست آن مرده بگرفت و فرمود »!زن
آينه بتحقيق كه خداي برپا كرده پيغمبر بزرگي ميان ما و طايفه ي خود را هر : گفتند، همه در خوف شده) 19. (برخاست

  . تفقّد فرموده است
  فصل چهل و هشتم 
) 3. (زيرا شهرهاي ما فرمانبردار بودند ايشان را بسبب گناهان پيشينيان ما) 2. (سپاه روم در آن زمان در يهوديه بودند) 1( 

ركس را كه كاري تازه كند كه در آن نفعي براي قوم باشد و عبادت كنند او عادت روميها اين بود كه خداي بخوانند ه
: يكي پس از ديگري و گفتند سرزنش نمودند اهالي نائين را، پس چون برخي از اين سپاه ها در نائين بودند) 4. (را

اگر زيارت ميكرد ما را يكي  )5. (هرآينه به تحقيق كه زيارت نموده شما را يكي از خدايانتان وشما به او پروائي نداريد
زيرا به پيكران ؛ شما ميبينيد چقدر ميترسيم از خدايان خود) 6( هرآينه داده بوديم او را هرآنچه داشتيم، از خدايان ما

تا اينكه فتنه ميان قوم نائين بر ، پس شيطان با اينگونه سخن آنان را وسوسه كرد) 7. (ايشان ميدهيم بهترين آنچه نزد ماست
، فتنه به جائي رسيد) 9. (بلكه از آنجا بازگشت تا به كفر ناحوم برود؛ ليكن يسوع در نائين درنگ نفرمود) 8. (ختانگي

ديگران ) 10. (همانا آن كسي كه به ديدن ما آمد جز اين نيست كه او خداي ماست: كه بدون واسطه گروهي گفتند
بلكه او به ؛ پس او خداي نيست؛ حتي موسي بنده ي او؛ ديدهچونكه كسي او را ن؛ بدرستي كه خداي ديده نميشود: گفتند
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 زيرا خداي را جسدي نيست؛ بدرستي كه او نه خداي و نه پسر خداي است: ديگران گفتند) 11. (سزاواري پسر اوست

شيد كه كار به جائي ك، از وسوسه ي شيطان) 12. (بلكه او پيغمبر بزرگي است از جانب خداي. كه از او تولّد بيابد پسري
يسوع به ) 13. (فساد و گمراهي بزرگي در قوم ما بر انگيخته شود، نزديك بود در سال سوم از وظيفه ي پيغمبري يسوع

بيماران را نهادند در ، پس چون اهل شهر او را شناختند و همه ي بيمارهاي خود را جمع نمودند) 14. (كفر ناحوم رفت
يسوع را خواندند و به او زاري نمودند از براي ) 15. (جا فرود آمده بودندايوان خانه اي كه يسوع و شاگردانش درآن

به نام پاك خود ! اي خداي اسرائيل«: گفت، پس يسوع دست خود را به هر يك از ايشان افكنده) 16. (بهبودي بيماران
همه ي ؛ ع به مجمع در آمدروز شنبه يسو) 18. (پس همه ي ايشان بهبودي يافتند) 17( ».بهبودي عطا فرما اين بيمار را
  . تا بشنوند سخن او را، طايفه بي درنگ در آنجا شدند

  فصل چهل و نهم 
هرگاه فرصتي جستم به عدل حكم خواهم : آنجا كه داوود ميفرمايد، در آن روز كاتبان خواندند مزامير داوود را) 1( 

آنگاه دهان خويش ) 3. (اشاره به خاموشي فرمود يسوع برپا شد و با دست هاي خود، پس از خواندن نام انبيا) 2. (كرد
كه ، هرآينه شنيديد سخني را كه پدر ما داوود پيغمبر به آن سخن كرده! اي برادران«: برگشود و اينچنين تكلّم فرمود

همانا بسياري قضاوت مينمايند پس ؛ بدرستي كه من حق ميگويم به شما) 4. (هرگاه وقتي بيايد به عدل حكم خواهد كرد
اماآنچه موافق است ) 6. (جز اين نيست كه آنها خطا ميكنند درآنچه موافق خواهش هاي ايشان نيست) 5. (خطا ميكنند

، همچنين ندا ميكند ما راخدايِ پدران ما بر زبان پيغمبرخود داوود) 7. (پس به آن پيس از وقتش حكم مينمايند، آنها را
پس چه بدبختندكساني كه برگذرگاه ها مينشينند وكاري ندارند ) 8! (مبه عدل حكم بكنيد اي فرزندان مرد: كه فرموده

؛ واي بر ايشان) 10. (و آن زشت است و آن خوب و اين بد اين خوشروي: آنگاه ميگويند) 9. (بجز حكم بر گذرندگان
. كسي نميدهممن گواه و حكم كننده ام و مجد خود را به : زيرا بر ميدارند چوب جزا را از دست خداي كه ميفرمايد

حكم ميكنند ) 12. (به درستي كه اينان گواهي ميدهند به آنچه هرگز نديده اند و نشنيده اند؛ به شما حق ميگويم) 11(
در پيشگاه ، بدرستي كه ايشان از اين جهت ناپسندگانند بر زمين) 13. (بدون اينكه ايشان حكم كننده قرار داده شده باشند

شما آنانيدكه ؛ واي برشما، واي برشما) 14. (كيفر سهمناكي در روز پسين، د ايشان رازود است خداي كيفر ده. خداي
زيرا حكم ميكنيد بر خداي به اينكه او گناه كار است و حال كه او ) 15. (مدح مينمائيد بدي را و بدي را نيك ميخوانيد

وكار است و حال آنكه او منشأ هر بدي آنگاه شيطان را نيكو ميشماريد كه گويا او نيك) 16. (آفريننده ي صالح است
نيز بنگريد كه در كيفرِ خداي افتادن بس بيمناك ؛ پس نيك بنگريد چه قصاصي بر شما فرود خواهد آمد) 17. (است

در دعوي يتيمان و ) 18. (است و زود است كه اين كيفر فرود آيد بر آنهائي كه نيكو ميشمارند گناهكار را از براي نقود
زيرا ) 20. (بدرستي كه شياطين زود است به لرزه در آيند از كفر اينان؛ حق ميگويم به شما) 19. (نميكنندبيوگان حكم 

نه به ) 22. (به چيزديگري جز وظيفه خود منگر! اي انسان كه قاضي نصب شده اي) 21. (آن سخت سهمناك خواهد بود
خداي نظر كن بسوي حقي كه واجب است برتو اينكه  بر خوف) 23. (خويشان و نه به دوستان و نه به شرف و نه به سود

؛ ليكن من ميترسانم تو را به اينكه) 25. (زيرا آن نگاه ميدارد تو را ازكيفر خداي) 24. (بطلبي آن را به بزرگترين كوشش
  . جزا داده ميشود با نامهرباني، هركس جزا دهد با نامهرباني

  فصل پنجاهم 
مگرنميداني كه يافت ) 3. (مگر نميداني كه منشأ همه ي بشر از گل است) 2! (ر خود رااي انساني كه جزا ميدهي غي) 1( 
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تو ! مرا تصديق كن اي انسان) 5. (ازاين رو هر انساني دروغگو وگناهكار است) 4. (نميشودكسي صالح بجز خداي يگانه
. اه كه جزا داده خواهي شد بخاطر آنبدرستي كه در دل تو چيزي است از آن گن، هر گاه جزا دهي غير خود را به گناهي

پس ) 8. (چه بسيارند آناني كه هالك شدند به حكم ظالمانه ي خود) 7! (چقدر سخت و با خطر است قضاوت) 6(
. از اين رو نافرماني نمود خداي آفريدگار خود را) 9. (شيطان حكم نمود بر انسان به اين كه او ناپاك تر از شيطان است

بتحقيق ) 11. (من با شيطان زيرا مرا بر آن دانش است از گفت وگوي؛ نيي راكه شيطان ازآن توبه ننمودهمان نافرما) 10(
پس ) 13. (بسبب آن رانده شدند از آن رو از بهشت) 12. (كه حكم نمودند پدر و مادر نخستين ما به خوبي گفتار شيطان

بدرستي ، د به هستي خداي كه در حضورش ميايستمسوگن؛ حق ميگويم به شما) 14. (حكم نمودندبر تمام نسل خودشان
. چيزي را كه نميشناسد، زيرا هيچ كس بي اراده گناهي نميكند و نميخواهد) 15. (كه حكم باطل پدر تمام گناهان است

. بر گناه كاري كه حكم مينمايد در قضاوت خود به اينكه گناه نيكوست و صالح تباهي است، واي دراين صورت) 16(
بدرستي كه زود است بر او فرود آيد ) 18(، ي كه بدين سبب ترك ميكند صالح را و اختيار مينمايد گناه راكس) 17(

چه بسيارند آنانكه بسبب حكم ) 19. (هنگاميكه او بيايد تا جهان را كيفر دهد، كيفري و كيفرخداي را نتوان تاب آورد
 فرعون بر موسي و طايفه ي) 21. (تا هالك شوند چه بسيارند كساني كه نزديك است) 20. (ظالمانه هالك شدند

اخاب بر ايليا حكم ) 23. (شأول حكم نمود بر داوود به اينكه او شايسته ي مرگ است) 22. (اسرائيل حكم به كفر نمود
آن دو پيرمرد بر سوسن ) 25. (بختنصر حكم نمود بر سه جواني كه خدايانِ دروغِ ايشان را عبادت ننمودند) 24. (نمود

چه سهمناك است قضاي ) 27. (حكم نمودند همه ي رؤساي عبادت كنندگان بت ها بر پيغمبران) 26. (حكم نمودند
اگر نه از براي آن ، اين چه جهت دارد) 29. (نجات مييابد، قاضي هالك ميشود و حكم كرده شده بر او) 28. (خداي

نيكو ) 31. (چه سخت نزديكند نيكوكاران به هالك) 30. (به ناشكيبائي، باشد كه حكم ميكنند بر بي گناه از روي ستم
. آنان كه او را به مصريان فروختند؛ اين هويدا ميشود از قصه ي برادران يوسف) 32. (كاراني كه به ناروا حكم نموده اند

ايوب حكم  سه تن از دوستان) 34. (كه حكم بر برادر خود كردند، خواهر موسي، نيز هويدا ميشود از هارون و مريم) 33(
كورش حكم كرد به اينكه دانيال طعمه ) 36. (داوود جكم نمود برمفيبوشت و اوريا) 35. (ايوب، كردند بردوست خداي

بناحق كيفر ، از اين رو به شما ميگويم) 38. (نيزبسياري ديگران نزديك به هالكت شدند بسبب اين) 37. (ي شيران شود
ناله كنان بر گناهان ، بسياري توبه كردند ،ن يسوع سخن خويش را به پايان بردپس چو) 39( ».نكنيد تا كيفر كرده نشويد

در خانه هاي خويش «: ليكن يسوع فرمود) 40. (خودشان و دوست داشتند هر چيزي را ترك كنند و پيروي او نمايند
زيرا من ) 43. (هيد شدپس به اين خالص خوا؛ خداي را با ترس عبادت كنيد) 42. (ترك كنيد گناهان را) 41. (بمانيد

) 45. (چون اين بفرمود ازمجمع و شهر بيرون شد) 44( ».بلكه آمده ام تا خدمت كنم؛ نيامده ام كه خدمت كرده شوم
  . زيرا دوست داشت تنهائي را بسيار؛ آنگاه تنها در بيابان شد تا نماز بخواند

  فصل پنجاه و يكم 
دوست داريم كه دو ! اي معلم: شاگردانش بسوي او آمدند و گفتند، اردپس از آنكه يسوع براي پروردگار نماز گز) 1( 

ديگر اينكه ) 3. (با اينكه تو ميگوئي كه او توبه كار نيست؟ يكي اينكه چگونه با شيطان سخن كردي) 2. (چيز را بشناسيم
كه من مهربان شدم بر بدرستي ؛ حق ميگويم شما را«: يسوع فرمود) 4(؟ چگونه خداي ميĤيد تا كيفر دهد در روز جزا

از اين رو نماز ) 6. (نيز مهربان شدم بر جنس بشري كه او را ميفريبد تا گناه كند) 5. (شيطان چون دانستم افتادن او را
چه طلب ميكني اي ) 7: (گزاردم و روزه گرفتم از براي خداي كه با واسطه ي فرشته خود جبرئيل به من عطا فرمود
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تو ميداني كدام بدي است كه شيطان سبب آن بود و اينكه ! اي پروردگار: جواب دادم) 8(؟ و مطلب تو چيست! يسوع
پس به او رحم كن اي ) 10! (او آفريده شده ي توست اي پروردگار) 9. (بواسطه ي فريب او بسياري هالك ميشوند

وابدار بر اينكه فقط بگويد اي  پس او را) 12. (كه همانا من از او ميگذرم ببين! اي يسوع: خداي فرمود) 11! (پروردگار
در اين صورت از او گذشت خواهم كرد و خواهم ) 13. (پس به من رحم كن؛ هرآينه بتحقيق خطا كردم! پروردگار من

در حالتي يقين كننده بودم به ، چون اين را بشنيدم بسي خوشحال شدم«: يسوع فرمود) 14( ».برگردانيد او را به حال اولش
! چه بايدبكنم ازبراي تواي يسوع: گفت، پس آمده؛ لهذا شيطان را خواندم) 15. (را به جا آورده ام اينكه من اين صلح

جز اين نيست ) 18. (من خدمت تو را دوست ندارم) 17! (بدرستي كه تو خودخواهي كردي اي شيطان: جواب دادم) 16(
هرگاه تو خدمت مرا دوست نداشته : داد شيطان جواب) 19. (براي آنچه كه صالح تو در آن است، كه تو را خواندم

پس تو نيستي اليق اينكه مرا ) 20. (زيرا من شريف ترم از تو؛ پس بدرستي كه من دوست ندارم خدمت تو را، باشي
بگو به من مگر خوب . اين سخنان را بگذاريم: پس گفتم) 21. (اما من روحم، توئي كسي كه او گل است. خدمت كني

تو ميداني اينكه فرشته ميخائيل زود است بزند تو را در روز ) 22(؟ به جمال اول و حال اول خودنيست اينكه برگردي 
) 24. (آنگاه زود است برسد تو را از هر ضربتي عذاب ده دوزخ) 23. (صدهزار ضربت، بازخواست به شمشير خداي

پس بدرستي كه زود است مرا باشد ) 25( .زود است ببينم در آن روز كه كدام ما بيشتر است در كار: شيطان جواب داد
) 26. (آنانكه خداي را مضطرب سازند، در آن روز ياوران بسياري از فرشتگان و ازسخت ترين بت پرستان در توانائي

! اي شيطان: آن وقت گفتم) 27. (زود است خداي بداند خطاي بزرگي را مرتكب شده به راندن من از براي گل ناپاكي
پس آن وقت شيطان سخريه كنان سر خود را ) 28. (عيف العقل هستي و نميداني آنچه را كه ميگوئيبدرستي كه تو ض
زيرا ؛ چه واجب است بر من! بگو تو اي يسوع) 29. (حاال بيا و اين مصالحه را ميان من و خداي تمام كن: جنبانيد و گفت

) 32(؟ شيطان پرسيد آن دو كلمه چيست) 31(. واجب است تكلم به دو كلمه فقط: جواب دادم) 30. (تو درست دانشي
بدرستي كه من با خوشي : شيطان گفت) 33. (پس به من رحم كن؛ آن دو اين است كه بگوئي گناه كردم: جواب دادم

. باز شو از من اي رانده شده: پس گفتم) 34. (هرگاه اين دو كلمه را خداي به من بگويد، اين مصالحه را قبول ميكنم
پس شيطان ) 37. (ليكن خداي است دادگر منزّه از گناهان) 36. (ئي گناهكار پديد آورنده ي هرستم و گناهزيرا تو) 35(

) 38( ».ليكن تو دروغ ميگوئي تا خشنود سازي خداي را! بدرستي كه امر چنين نيست اي يسوع: با ولوله باز شد و گفت
هرگز : شاگردان جواب دادند) 39( ».د يافت رحمتي راحاال ببينيد كه چگونه خواه«: آنگاه يسوع فرمود به شاگردانش

  . اما حاال پس به ما خبر ده از بازخواست خداي) 40. (زيرا او ناتوبه كار است! اي پروردگار، نيابد
  فصل پنجاه ودوم 
كه به اندازه اي ، بدرستي كه روز بازخواست خداي زود است بشود سهمناك؛ حق ميگويم به شما«: يسوع فرمود) 1( 

آنانكه ) 2. (افتادگان تفضيل ميدهند ده دوزخ را بر اينكه بشنوند كالمِ خداي را كه سخن ميكند با ايشان با غضب شديد
نيستند افتادگان تنها كساني كه ايشان ؛ حق ميگويم به شما) 3. (زود است شهادت دهد بر ايشان همه ي مخلوقات

ايوب را ) 5. (حتي اينكه ابراهيم به خوبي خود وثوق ندارد) 4. (هستند بلكه قديسان و اصفياي خداي نيز چنين؛ ميترسند
زيرا زود است ) 8. (بلكه بدرستي كه رسول اهللا هم خواهيد ترسيد) 7(؟ چه بگويم) 6. (نيز وثوقي به پاكي خود نباشد

چگونه هر چيزي را به او ياد نيادش كه ) 9. (بجهت اظهار بزرگواري خود برهنه نمايد رسول خداي را از نيروي ياد آور
زيرا جهان ؛ بدرستي كه من تن لرزه ميگيرم. در حالتي كه سخن كننده ام از دل؛ حق ميگويم به شما) 10. (عطا فرموده
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سوگند به هستي خداي كه ) 12. (بر من است كه پيش كنم از براي اين حساب را) 11. (بخواند مرا خداي زود است
اگرچه مرا بر پا داشته ) 13. (مثل باقي مردم، بدرستي كه من مردي هستم نابود شونده، روانم در حضور وي ايستاده است

. ليكن خود خدمتگذار خدايم؛ است خداي به پيغمبري بر خانه ي اسرائيل از براي بهبودي ناتوانان و اصالح گناه كاران
زود باشد كه ، بعد از درگذشتن من از جهانشما ب راين گواهانيد كه چگونه من انكار مينمايم براين بدكاراني كه ) 14(

زود باشد كه ) 16. (ليكن زود است كه نزديك به انجام جهان برگردم) 15. (باطل سازند حق انجيل مرا به عمل شيطان
 ».آنگاه شهادت بدهيم بر بدكاراني كه زود است لعنت كرده شده باشد آخرت ايشان) 17. (خنوخ و ايليا با من بيايند

پس شاگردانش به آواز بلند گريستند و آواز ) 19. (اشك ها را سرازير نمود، از آنكه يسوع چنين تكلم فرمودپس ) 18(
پس يسوع ) 20. (و به خدمتگذار پاك دامن خود رحم كن! گذشت فرما اي پروردگار: گفتند، هاي خود را بلند نموده

   »!آمين، آمين«: جواب داد
  فصل پنجاه و سوم 
زود باشد كه ) 2. (زود باشد كه فرود آيد به جهان تباهي بزرگي، پيش از آنكه آن روز بيايد«: فرمود آنگاه يسوع) 1( 

. بسبب گمراهي هاي طوايف، پسر پدر را ميكشد) 4. (پس پدر پسر را ميكشد) 3. (درگيرد كارزار خونريز خورد كننده
وباهاي مهلك رخ دهد تا اينكه چنان شود كه  )6. (ازاين جهت منقرض خواهد شد شهرها و بالد تهي خواهند شد) 5(

زود باشدكه بفرستد ) 7. (بلكه گذارده شوند براي طعمه ي حيوانات؛ يافت نشود كسي كه مردگان را به گورستان ها ببرد
پس بخورند همه انواع چيزهاي ) 8. (زيادتر از طال، پس بشود نان در قيمت؛ خداي گرسنگي را بر آنانكه بمانند بر زمين

گناه كردم پس به من رحم كن : كه نزديك ميشود شنيده نشود از كسي كه بگويد، واي بربدبختي آن قرن) 9. (ناپاك را
پس وقتي كه آغاز نمود ) 11. (بلكه با آوازهاي سهمناك كفر ميكنند بر خداي بزرگوار فرخنده تا ابد) 10. (اي خداي

در روز اولّ آفتاب سير ) 12( بر ساكنان زمين به مدت پانزده روز هر روز عالمتي بيايد سهمناك، آن روز به نزديك شدن
چنانكه پدر بر ، بنالد زود است كه) 14. (بلكه سياه ميشود مثل رنگ جامه) 13. (ميكنند در مدارخود در آسمان بي نور

، بيايد خون بر زمينزود باشد ) 16. (ماه به خون برگردد، در روز دوم) 15. (پسري كه مشرف به موت است ناله ميكنند
. مثل سپاهي از دشمنان، در روز سوم ستارگان ديده شوند كه شروع به جنگ نمودن با يكديگر كنند) 17! (چون شبنم

و  در روز پنجم هر رستني) 19. (مثل دشمنان جنگخوي، در روز چهارم كوه ها و سنگ هاي بزرگ به هم بخورند) 18(
. تا بلندي صدوپنجاه ذراع، دريا طغيان كند بي آنكه از جاي خود تجاوز كنددر روز ششم ) 20. (گياهي خون بگريد

پس فرو نشيند حتي نزديك شود كه ؛ در روز هفتم كار برعكس شود) 22. (مثل ديوار بايستد، آنگاه در تمام روز) 21(
در ) 24. (فرياد دارند در حالتي كه زاري و، در روز هشتم پرندگان وجانوران صحرا و آب جمع شوند) 23. (ديده نشود

چه خونريزيي كه نزديك باشد نجات نيابند از ، بحيثي كه خونريزي كند، روز نُهم فرود آيد باراني از تگرگ سهمناك
در ) 26. (پس شكافته و سوخته شود سه يك كوه ها؛ در روز دهم بيايد برق و رعد سهمناكي) 25. (آن ده يك زندگان

ناله و فرياد كند هر ، در روز دوازدهم) 27. (ي واپس و از خون روان شود نه از آبروز يازدهم روان شود هر جوئ
. آنگاه آتش ببارد تا هر زنده اي بميرد) 29. (پيچيده شود آسمان چون پيچيدگي نامه، در روز سيزدهم) 28. (آفريده اي

آنگاه ) 31. (چون پرندگان، ن شونددر روز چهاردهم زلزله ي سهمناكي پديدار شود و كوه ها از آن در هوا پرا) 30(
آنكه او ، زنده نماند مگر خداي تنها پس) 33. (در روز پانزدهم فرشتگان پاك بميرند) 32. (همه ي زمين بيابان گردد

آنگاه سر خود را بر ) 35. (رويِ خود را تپانچه زد با دست هاي خود، چون يسوع اين بفرمود) 34( ».راست اكرام و مجد
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ملعون باد هركسي كه درج كند در گفته هاي من اين را كه من پسر «: فرمود، چون سر خويش را برداشت زمين نهاد و
بايد از « فرمود، پس يسوع ايشان را برخيزانده) 37. (مثل مردگان، اين سخنان هنگام، پس بيفتادند شاگردان) 36( ».خدايم

  . هرگاه بخواهيم كه در آن روز ترسانيده نشويم، خداي بترسيم
  فصل پنجاه وچهارم 
كه ، فراگيرد جهان را تاريكي تا چهل سال كه نباشد درآن زنده اي بجز خداي تنها، پس چون اين معامالت بگذرد) 1( 

زنده كند خداي رسول خود را كه زود باشد طلوع نمايد مثل ، چون چهل سال بگذرد) 2( او راست اكرم و مجد تا ابد
هم زود باشدكه برخيزاند خداي ) 4. (زيرا زود باشد بشود مانند ديوانه؛ نميگويدپس مينشيند و سخن ) 3. (آفتاب

پس هر وقتي كه او را جستند بر چهار ) 5. (كه آنها رسول اهللا را سراغ مينمايند، فرشتگان چهارگانه ي مقربان خود را
گان را كه مانند زنبور عسل ميĤيند و به آنگاه خداي زنده ميكند باقي فرشت) 6. (سوي آنجا بايستند تا حراست كنند او را

كه زود باشد بيايند همه ي ايشان ، آنگاه خداي زنده ميكند پس از آن باقي پيغمبران خود را) 7. (گرد رسول اهللا بر ميĤيند
خداي  آنگاه) 9. (پس دست رسول اهللا را ببوسند و خودشان را قرار دهند در سايه ي نگاهباني او) 8. (پيروي كنان از آدم

پس بجنبش آيد مهرباني در رسول اهللا از فرياد ) 10! (به ياد آر ما را اي محمد: زنده كند باقي پاكان راكه فرياد ميزنند
آنگاه زنده كند خداي پس از آن هر ) 12. (او نظر مينمايد در آنچه او را بايد كرد از براي خالص ايشان) 11. (ايشان

) 14. (زود باشد كه عالوه بر اين از براي هر يك نيروي نطق باشد) 13. (خستين خودمخلوقي را كه برميگردد به هستي ن
كساني كه وقت برخاستن ايشان ساير خلق خداي ميترسند بسبب زشتي ديدار ، آنگاه خداي زنده كند انداخته شدگان را

برخيزاند  پس از اين خداي) 16. (ودوامگذار ما را از رحمت خ! اي پروردگار ما: انداخته شدگان فرياد ميكنند) 15( آنها
) 17( ».كه زود باشد هر آفريده اي در وقت نگريستن بسوي او مثل مرده شود از ترس هيأت ديدار هولناك او، شيطان را

بدرستي كه رسول اهللا از اين ديدار ها ) 18. (اميدواربه خداي هستم كه نبينم اين هول را در آن روز«: آنگاه يسوع فرمود
پس همه به آواز بوق او برخيزند و ؛ آنگاه فرشته بار ديگر بِدمد بوقي را) 19. (زيرا نميترسد مگر از خداي تنها؛ سدنميهرا
پس آن هنگام ديده ) 20. (زيرا آفريدگار شما ميخواهد جزاي شما را بدهد؛ بياييد از براي جزا! اي آفريدگان: بگويد

آن هنگام فرشتگان ) 21. (تختي درخشان كه بر آن ابر سفيدي سايه اندازد ،باالي وادي يهوشافات، ميشود در ميان آسمان
آن وقت رسول اهللا هراسان ) 22. (آفريدي و از لغزش شيطان رهانيدي توئي آنكه ما را. خجسته باد خداي ما: فريادكنند

زيرا آنكه ) 23. (دزيرا او درك خواهد كرد كه كسي نيست تا خداي را چنانكه شايسته است دوست داشته باش؛ شود
پس هرگاه نزد او يك پشيز باشد نميتواند آن را صرّافي ؛ بايدكه شصت پشيز با او باشد، ميگيرد به صرّافي طال پاره اي را

  ؟ ليكن هرگاه رسول اهللا بهراسد پس چه خواهند كرد بدكاراني كه پر از شرّ هستند) 24. (كند
  فصل پنجاه و پنجم 
ري كنان ميرود تا جمع نمايد همه ي پيغمبران را كه با آنها سخن كند و با آنها برود براي زاري آنگاه رسول اهللا زا) 1( 

به هستي خداي سوگند همانا من ) 3. (پس هر يك از ترس عذر آورند) 2. (كردن بسوي خداي بجهت شفاعت مؤمنان
خداي اين ببيند يادآوري كند رسول خود وقتي كه ) 4. (زيرا من آگاهم به آنچه كه بايد بدانم؛ خود نخواهم رفت آنجا

پس ترس او بر طرف شود و بسوي عرش پا پيش نهد ) 5. (را كه چگونه او آفريده است همه ي چيزها را بخاطر محبت او
بگشايد ، چون به نزديك عرش شود) 7! (خجسته باد نام پاك تو اي خداي ما: فرشتگان بسرايند) 6. (با محبت و احترام

آنگاه رسول ) 8. (مانند دوستي براي دوست خود كه بعد از مدت ها يكديگر را نديده باشند، ود دروازه رابراي رسول خ
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شكر ) 9! (بدرستي كه من عبادت تو ميكنم و دوستي تو ميكنم اي خداي من: پس بگويد؛ اهللا نخست آغازكند درسخن
هر چيزي را براي ) 11. (ريدي تا بنده ي تو باشمزيرا تو خواستي و مرا آف) 10. (تو ميگويم به تمام دل و روان خود
پس بايد همه ي آفريدگان ) 12. (و در هر چيزي و برتر از هر چيزي دوستي تو بِورزم، محبت من آفريدي تا از هرچيزي

و ! شكر تو ميگوئيم اي پروردگار: آن هنگام همه ي آفريدگان خداي بگويند) 13! (اي خداي من، تو حمد تو گويند
بدرستي كه شياطين و انداخته شدگان آن هنگام ميگريند تا حدي كه ؛ حق ميگويم به شما) 14. (جسته باد نام پاك توخ

خود نميبينند خداي ، با وجود اين) 15. (بيشتر از آنچه در رود اردن است، هر آينه از آب چشم يكي از ايشان روان شود
طلب كن هر چه كه ) 17! (مرحبا به تو اي بنده ي امين من: رمايدبف، پس خداي با رسول خود سخن نموده) 16. (را

ياد كن كه چون مرا ! اي پروردگار من: پس رسول اهللا جواب دهد) 18. (ميخواهي كه به هر چيزي خواهي رسيد
من تا فرمودي بدرستي كه تو اراده نموده اي كه بيافريني جهان را و فرشتگان را و مردم را از روي محبت به ، آفريدي

از ين رو زاري ميكنم بسوي تو اي پروردگار مهربان دادگر كه به ياد ) 19. (بنده ي تو، تمجيد نمايند تو را به وجود من
اي خليل : ميفرمايد، مانند دوستي كه با دوست خود شوخي كند، پس خداي) 20. (آوري وعده ي خويش را به بنده ات

: پس خداي بفرمايد) 22! (آري اي پروردگار من: پس با احترام بگويد) 21(؟ آيا گواهاني داري بر اين سخن! محمد، من
؟ گواهان تو اي آقا چه كساني هستند: پس جبرئيل بسوي رسول اهللا بيايد و بگويد) 23. (برو و ايشان را بخوان! اي جبرئيل

پس فرشته ) 25. (ر مريم هستندداوود و يسوع پس، موسي، اسماعيل، ابراهيم، ايشان آدم: پس رسول اهللا جواب دهد) 24(
خداي به ، پس وقتي حاضر شوند) 26. (كه آنان حاضر خواهند شد در آنجا ترسان، باز شود و ندا كند گواهان مذكور را

پس خداي ) 28! (چيست اي پروردگار: جواب دهند) 27(؟ آيا به ياد داريد آنچه را رسول من ثابت نموده: ايشان بفرمايد
پس هريك از ) 29. (مرا به او حمد گويند، ر چيزي را از روي محبت به او آفريده ام تا همه ي آفريدگاناينكه ه: بفرمايد

آن سه : پس خداي جواب دهد) 31! (اي پروردگار، ماسه گواه داريم كه افضل ازما هستند) 30: (ايشان جواب دهند
دوم كتابي است كه مرا عطا : داوود گويد) 33. (نخست كتابي است كه مرا عطا فرمودي: موسي گويد) 32(؟ گواه كيانند

پس ؛ بدرستي كه تمام جهان را شيطان گمراه نمود! اي پروردگار: آنكه اكنون با شما سخن ميدارد گويد) 34. (فرمودي
. بدرستي كه من بنده ي توام، ليكن كتابي كه مرا عطا فرمودي گفته كه حقاً) 35. (گفت همانا من پسر و شريك توام

پس آن هنگام رسول اهللا به سخن درآيد و ) 37. (همان كتاب اعتراف دارد به آنچه رسول تو او را ثابت كرده) 36(
خداي به سخن ، وقتي كه رسول اهللا اين بگويد) 38! (اينچنين ميگويد كتابي كه مرا عطا فرمودي اي پروردگار: بگويد
كه از اين رو كردم تا هر كسي اندازه ي محبت مرا به تو بدرستي كه آنچه حاال كردم جز اين نيست : بگويد، درآمده
عطا كند خداي رسول خود را كتابي كه در آن نامه هاي همه ي ، پس از آنكه اين سخن را بگويد) 39. (بداند

مجد و ! اي خداي، بگويد تو راست تنها، پس هرمخلوقي به سجده درآمده) 40. (برگزيدگان خداي نوشته شده باشد
  . يرا ما را به رسول خود بخشيديز؛ اكرام

   فصل پنجاه و ششم 
پس بخواند رسول او آن را و آواز كند همه ي فرشتگان و ) 2. (خداي بگشايد كتابي را كه در دست رسول اوست) 1( 

 .در پيشاني هريك عالمت رسول اهللا نوشته باشد و در كتاب نوشته شده مجد بهشت) 3. (پيغمبران وهمه ي برگزيدگان را
آنگاه پيغمبران به پهلويش ) 5. (پس هر يك بگذرند به دست راست ملكوت خداي كه به نزديكي رسول اهللا است) 4(

پس در اين هنگام فرشته در بوق ) 8. (فرخندگان نيز به پهلوي قديسان) 7. (قديسان به پهلوي پيغمبران بنشينند) 6. (بنشينند
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  . بِدمد و شيطان را براي كيفر فرا بخواند
  فصل پنجاه و هفتم 
پس ، خداي ندا كند فرشته ميخائيل را) 2. (آن وقت آن بدبخت بيايد در كمال ذلّت وهر آفريده اي از او شكوه كند) 1( 

او ) 4. (ميباشد هر ضربتي كه به آن شيطان را ميزند به سنگيني ده دوزخ) 3. (بزند او را با شمشير خداي صد هزار ضربت
پس خوارشوند و مانند او از آنها شكوه ؛ آنگاه فرشته ندا كند پيروان او را) 5. (درهاويه افكنده شودميباشد اول كسي كه 

آن هنگام فرشته ميخائيل بزند برخي را صد ضربت و برخي را پنجاه ضربت و برخي را بيست و برخي را ده و ) 6. (ميشود
اي رانده ، بدرستي كه دوزخ آرامگاه شماست: رمايد به ايشانزيرا خداي ميف؛ آنگاه فرود آورده شوند) 7.. (برخي را پنج

نخست برخيزند بر ايشان همه ي ) 9. (آنگاه همه ي كافران و انداخته شدگان خوانده شوند بسوي جزا) 8! (شدگان
نيزگواهان كه ) 10. (گواهان پيش خداي كه چگونه خدمت كرده اند اين مردم را، آفريدگان كه از انسان پست ترند

پس حكم ) 12. (همچنين هريك ازپيغمبران برخيزند گواه برايشان) 11. (چگونه اينان مجرم شدند به خداي وخلق او
بدرستي كه سخني يا انديشه اي از باطل نباشد ؛ حق ميگويم به شما) 13. (نمايد خداي برايشان به زبانه هاي آتش دوزخي

بدرستي كه پيراهن موئين چون آفتاب بتابد و هر ؛ يگويم به شماحق م) 14. (كه جزا بر آن داده نشود در روز سهمناك
بينواياني كه از دل خدمت خداي ميكردند به بينوائي ) 15. (ذره اي كه بر انسان از روي محبت خداي بوده مرواريد گردد

پس محو ؛ كارهاي جهانيزيرا ايشان در اين جهان خالي باشند از ) 16. (هرآينه فرخندگانند سه برابر و چهار برابر، حقيقي
محتاج نميشوند در آن روز اينكه پيش كنند حسابي كه چگونه ) 17. (كرده شود به اين جهت از ايشان گناهان بسيار

؛ حق ميگويم به شما) 19. (بلكه جزا داده ميشوند به جهت صبر و بينوائي خود) 18. (صرف نموده اند غناي جهاني را
هرآينه تفضيل ميداد پيراهن موئين را بر جامه ي ارغوان و بينوائي را بر طال و ، اين رابدرستي كه هرگاه جهان ميدانست 

نظر كن چه ! اي خليل من: خداي به رسول خود بفرمايد، وقتي كه حساب همه به پايان آمد) 20. (روزه را بر وليمه ها
پس ، همه ي آفريدگان را براي خدمت ايشان زيرا من آفريدگار ايشانم مسخَّر نمودم) 21. (بزرگ بوده است شرِّ ايشان

پس رسول ) 23. (و همه ي عدل است در اين صورت كه به ايشان رحم نكنم، عدل) 22. (داشتند مرا در هر چيزي خوار
بدرستي كه هيچ يك ازخليالن وبندگان تو نميتوانند كه از تو درخواست ! راستي اي پروردگار بزرگوار ما: اهللا جواب داد

پس از آنكه اين ) 25. (همانا من بنده ي تو بيش از همه ميطلبم عدل را درباره ي ايشان) 24. (متي را بر ايشانكنند رح
بلكه براي چه بگويم ؛ فرشتگان و پيغمبران بتماميبر ضد ايشان فرياد برآرند با برگزيدگان خداي همگي، سخن بگويد
ده ها و مگسها و سنگها و ريگها هر آينه فرياد كنند ازفاجران و بدرستيكه غن؛ زيرا حق ميگويم به شما) 26. (برگزيدگان

و ) 28. (آن هنگام خداي برگرداند بسوي خاك هر نفس زنده ي پست تر از انسان را) 27. (طلب كنند برپاداشتن عدل را
سوي آن سگ ها و آن خاكي كه را كه بر ميگردد ب، بفرستد به دوزخ فاجراني را كه ببينند بار ديگر در اثناي سير خود

ليكن ؛ برگردان ما را نيز به اين حال! اي پروردگار: پس در آن هنگام بگويند) 29. (اسب ها و غير آنها و جانوران ناپاك
   ».عطا نميشوند درخواست خود را

  فصل پنجاه و هشتم 
پس از آنكه ) 3. (ختيسوع نيز اشك بسيار ري) 2. (شاگردان سخت ميگريستند، در بين اينكه يسوع سخن ميكرد) 1( 

–يكي اينكه چگونه ممكن است رسول اهللا را ) 4. (دوست داريم كه دو امر را بدانيم! اي معلم: يوحنا گفت، گريست

كه شفقت ننمايد در آن روز بر اين انداخنه شدگان و حال آنكه ايشان از همان گلي –وحال آنكه از مهرباني پر است 
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مگر بيشتر از يك دوزخ ؟ ر آنكه مقصود از بودن شمشير ميخائيل مثل ده دوزخ چيستديگ) 5. (هستند كه او از آن است
چگونه ميخنددد نيكوكار از هالكت : مگر نشنيده ايد آنچه را كه داوود پيغمبر ميفرمايد كه«: يسوع فرمود) 6(؟ هم است

ا كه اعتماد بر نيرو و توانگري خود ديدم انسان ر: ميفرمايد، پس گناهكار را به اين كلمات ريشخند نموده؟ گناهكاران
بدرستي كه ابراهيم زود باشد به پدر خود استهزا كند ؛ پس حق ميگويم به شما) 7. (داشت و خداي را فراموش نموده بود

جز اين نيست كه اين باشد كه برگزيدگان زود باشد برخيزند در حالتي كه كامل و ) 8. (وآدم به همه ي انداخته شدگان
از اين رو هر يك از ايشان زود ) 10. (راه نيابد به عقول ايشان كمتر انديشه اي برخالف عدل او) 9. (ند با خدايمتّحد باش

با اينكه من ، سوگند به هستي خداي كه در حضورش ميايستم) 11. (بويژه رسول اهللا، باشد كه بطلبند بر پا داشتن عدل را
آينه البته طلب خواهم كرد در آن روز عدل را بدون مهرباني براي  هر، اكنون ميگريم از روي مهرباني بر جنس بشري

  . بويژه براي آنانكه انجيل مرا ناپاك مينمايند) 12. (اينان كه خوار ميشمارند سخن مرا
  فصل پنجاه و نهم 
اينكه آن  مگر) 2. (تا ابد، بدرستي كه دوزخ يكي است و در آن عذاب كرده ميشوند رانده شدگان! اي شاگردان من) 1( 

به او ، آنكه ميرود به دورترين آنها در ژرفي) 3. (را هفت طبقه يا پايه هاي ژرف است كه يكي از ديگري ژرف تر باشد
زيرا كسي كه بجز يك ؛ با وجود اين سخن من درباره ي شمشير فرشته ميخائيل راست است) 4. (ميرسد عقاب سخت تر

. مستحق دو دوزخ خواهد بود، ود وآن كس كه دو گناه مرتكب شودمستحق يك دوزخ خواهد ب، گناه مرتكب نشوند
قصاصي را كه گويا با آن در ده دوزخ ، درجاتي كه در يك دوزخند، پس از اينجهت انداخته شدگان درك ميكنند) 5(

ند كه رنجي زود باشد كه به نيرو و عدل خود شيطان را چنان گردا، خداي توانا برهرچيز) 6. (يا درصد يا در هزار هستند
دراين وقت ) 7( ».بكشد كه گويا در هزار هزار دوزخ است وباقي ماندگان را هريك به اندازه ي گناهش رنجي برسد

. هرآينه بتحقيق تو را اين خطاب امروز غمگين گردانيد) 8. (بدرستي كه عدل خداي بزرگ است! اي معلم: پطرس گفت
يسوع ) 10. (حت نمائي وفردا ما را خبرده چه چيز به دوزخ مانند استازاينجهت زاري ميكنيم به سوي توكه استرا) 9(

. همانا تو به من ميگوئي استراحت نما و تو نميداني كه چه ميگوئي وگرنه چنين سخن نميگفتي! اي پطرس«: جواب داد
كه هر  بدرستي كه راحت در اين جهان جز اين نيست كه آن زهر پرهيزگاري است و آتشي است؛ حق ميگويم) 11(

و باقي پيغمبران ، پيغمبر خداي، مگر فراموش نموده ايد كه به همين جهت همانا چگونه سليمان) 12. (صالح را ميخورد
پس او از اين جهت در ، تنبل زراعت نميكند از ترس سرما: راست است آنكه ميگويد) 13. (كاهلي را عيب گفته اند

) 15. (هرآنچه دست تو برانجام آن تواناست پس آن را بكن بدون راحت: از اين رو فرموده) 14. (تابستان گدائي ميكند
انسان براي كار كردن زائيده ، چنانكه پرنده براي پريدن زائيده شده است: نيكوترين دوستان خداي، ميگويد ايوب، چه
  . بيشتر از هر چيزي ناخوش ميدارم راحتي را؛ حق ميگويم به شما) 16. (شده

  فصل شصتم 
پس از اين ) 2. (ضد گرمياست چنانكه زمستان همانا ضد تابستان و سردي؛ زخ يكي است و آن ضد بهشت استدو) 1( 

دوزخ ) 3. (اينكه بتحقيق ديده باشد بهشت آرامش خداي را، رو واجب است برآن كسي وصف ميكند بدبختي دوزخ را
جايگاهي كه درباره ي آن ) 4. (اخته شدگانعجيب جائي است كه به عدل خداي ملعون است از براي لعنت كافران و اند

اشعياي پيغمبر درباره ي انداخته شدگان ) 5. (بلكه هراسي جاويد است؛ آنجا آرامشي نيست: ايوب خليل اهللا فرموده
آن هنگام ببارد : پدر ما گريه كنان فرموده، داوود) 6. (زبانه ي آتش آن خاموش نشود وكرم هاي بدن ايشان نميرد: گويد
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چه سخت مكروه دارند آن ! بدا به حال گناهكاران دور شده) 7. (ايشان برق و صاعقه هاوگوگرد و تندباد سختيبر 
چه سخت بيمار كند ايشان را گرسنگي ) 8. (هنگام گوشت هاي نيكو و جامه ي قيمتي و بالش هاي نرم و الحان خوش را

: آنگاه يسوع ناليد با افسوس و گفت) 9( ».سخت و تلخو افروزه ي سوزنده و آتش افروخته و رنج دردناك با گريه ي 
تصور كنيد مردي را كه ) 10. (راستي بهتر بود براي ايشان هرگاه خلق نشده بودند از اينكه رنج دردناك را تحمل كنند«

مرا خبر ) 11. (دبلكه همه به او استهزا ميكنن؛ در هر اندامياز بدن خود رنج ميكشد و كسي نيست آنجا كه بر او رِقَّت نمايد
يسوع ) 13. (سخت ترين سختي هاست: پس شاگردان يسوع جواب دادند) 12( »؟مگر اين رنجي سخت نيست، دهيد
بدرستي كه هر گاه خداي مينهاد ؛ زيرا من به شما حق ميگويم) 14. (هرآينه آرامش دوزخ است، بدرستي كه اين«: فرمود

مردم كشيده اند و آنچه را كه زود باشد بكشند تا روز باز خواست و در  در ترازو همه ي رنج هائي را كه در اين جهان
بي شك اختيار ميكردند رنج هاي جهاني ، هرآينه انداخته شدگان، ترازوي ديگر يك ساعت از رنج دوزخ را قرار ميداد

، هيچ شَفقَّت ندارند پس به دست شياطيني است كه، اما آن ديگري: زيرا رنج هاي جهاني بر دست انسان ميĤيد) 15. (را
چه سخت است سرماي سختي ) 17. (پس چه سخت است آنچه گناه كاران بد بخت از رنج خواهند كشيد) 16. (مطلقاً

زيرا آب رود اردن ) 18! (چه سخت است آواز داندان ها و گريه ناله هايشان! كه تخفيف نميدهد زبانه ي آتش ايشان را
زود باشد لعنت كند ايشان را همه ي ) 19. (هر دقيقه اي از ديدگانشان جاري شود كمتر است از اشك هائي كه زود باشد

   ».مخلوقات و هم پدر و مادر ايشان و آفريننده ايشان كه تا ابد خجسته است
   فصل شصت ويكم 
. يخود و شاگردانش غسل كردند بر طبق شريعت خداي كه نوشته شده است در كتاب موس، چون يسوع اين بفرمود) 1( 
بلكه درنگ ؛ آن روز با وي مطلقاً سخن نگفتند، پس نماز گذاردند و چون شاگردان او را به اين اندازه غمگين ديدند) 2(

: پس يسوع زبان به سخن بگشود بعد از نماز خفتن و فرمود) 3. (كردند هر يك از ايشان با جزع از سخن گفتن با او
البته هيچ كس ) 4. (ه است دزدي عزم نموده بر سوراخ كردن خانه ي اوكدام صاحب عشيره ميخوابد و حال آنكه دانست«

مگر نميدانيد در اين صورت كه شيطان شير غًرّاني ) 6. (بلكه بيدار ميماند و آماده ميايستد براي كشتن دزد) 5. (نيست
) 8. (در گناه بيفكند پس او ميخواهد انسان را) 7. (در حالتي كه خواهان است تا بدرد كسي را، است كه گردش ميكند

زيرا او خوب آماده ؛ نخواهد ترسيد در آن روز، بدرستي كه انسان هرگاه چون سوداگر عمل كند؛ حق ميگويم به شما
. مردي به همسايگان خود نقدينه ها داده بود تا با آنها سوداگري كنند و سود را بر نسبت عادالنه قسمت كند) 9. (ميشود

ليكن برخي نقدينه ها را در خدمت ؛ تا حدي كه نقدينه را دو برابر نمودند، سوداگري كردندبرخي از ايشان خوب ) 10(
، مرا بگوئيد) 11. (دشمنِ آن كس كه ايشان را نقدينه عطا نموده بود صرف نمودند و درباره ي او به بدي سخن راندند

تي كه بي شك او كيفر نميكند آنان را كه بدرس) 12. (چه حال دست خواهد داد وقتي كه با او بدهكاران محاسبه نمايد
آنگاه از ايشان قصاص ) 14. (ليكن بهبودي ميدهد چشم خود را ازديگران به سرزنش) 13. (خوب سوداگري نموده اند

بدرستي كه آن همسايه همانا ، سوگند به هستي خداي كه روانم در حضرتش ميايستد) 15. (برحسب شريعت، ميكند
، هرگاه در اين جهان خوش زندگاني نمود) 16. (ده به انسان آنچه كه او دارد با خود زندگيخداي است كه عطا فرمو

زيرا آنانكه نيكو زندگاني كنند نقدينه هاي خود را دو برابر ) 17. (خداي را مجدي باشد و انسان را مجد بهشت باشد
از اين رو جزا دهد ) 19. (برميگردند بسوي توبه، ندزيرا وقتي كه ايشان را گنهكار پيشوا ديد) 18. (به پيشوا بودنشان، كنند

چه خواهد بود قصاص خطاكاران گناهكار كه ، ليكن به من بگوئيد) 20. (جزائي بزرگ، آنان را كه نيكو زندگاني كنند
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به اينكه زندگي خود را صرف مينمايند در خدمت ، به گناهان خود نصف ميكنند آنچه را خداي به ايشان عطا نموده
: شاگردان گفتند) 21( ».در حالتي كه بر خداي كفر كنندگان و بر ديگران بد كنندگان هستند؛ انِ دشمن خدايشيط

  . بدرستي كه كيفر آنان بي شمار خواهد بود
  فصل شصت و دوم 
ينمايد پس بر اوست اينكه اقتدا كند به سودا گري كه قفل م، آنكه بخواهد نيكو زندگاني نمايد«: آنگاه يسوع فرمود) 1( 

همان متاعي كه آن را خريده و ميفروشد از براي ) 2. (دكان خود را و پاسباني ميكند آن را شب و روز به كوشش بسيار
پس واجب ) 4. (هر آينه نميفروخت حتي پارچه اي را، زيرا اگر ميدانست او كه در آن زيان ميكند) 3. (در يافتن سود

از اين رو ) 6. (تن همانا دكّان است) 5. (شما همانا در حقيقت سوداگر است زيزرا روان؛ است بر شما اينكه چنين كنيد
پس ) 8. (نقدينه ها همانا محبت است) 7. (بواسطه ي حواس فروخته و خريده ميشود به آن، آنچه از خارج بدان راه يابد

) 9. (يد از آن سودي برداريدبنگريد در اين صورت كه نفروشيد و نخريد به محبت خود كمتر انديشه اي را كه نميتوان
زيرا شما بدين سبب امنيت خواهيد يافت در آن ) 10. (براي محبت خداي باشد، بلكه بايد انديشه و سخن و عمل همه

بسياري روزه ميگيرند و ) 12. (بدرستي كه بسياري غسل ميكنند و براي نماز ميروند؛ حق ميگويم به شما) 11. (روز
زيرا ) 14. (مطالعه مينمايند و ديگران را بشارت ميدهند و عاقبت ايشان بد است نزد خداي بسياري) 13. (تصدق ميدهند

از گوشت ميپرهيزند و روان هايشان پر است از ) 16. (به دهان فرياد ميكنند نه به دل) 15. (نه دل را، تن را پاكيزه ميكنند
) 18. (تا اينكه به مظهر صالح ظاهر شوند، د نداردبه ديگران ميبخشندچيز هائي را كه براي خودشان سو) 17. (گناهان

ديگران را از چيز هائي نهي ميكنند كه ) 19. (نه براي آنكه عمل كنند، مطالعه ميكنند تا بدانند چگونه بايد سخن گويند
خداي را به  سوگند به هستي خداي كه اينان) 21. (پس به زبان ها كيفر داده ميشوند) 20. (خودشان آنها را به جا ميĤورند

چون هرچه انسان دارد ) 23. (هرآينه دوست ميداشتند او را، زيرا اگر او را شناخته بودند) 22. (دل هاي خود نميشناسند
   ».بخشايشي است از خداي پس بر اوست اينكه هر چيزي را در محبت خداي صرف نمايد

  فصل شصت و سوم 
پس رخصتش ندادند كه داخل شهر شود و ناني ؛ ريان گذر فرموديسوع به جانب شهري از سام، پس از روزي چند) 1( 

آيا نميخواهي كه بسوي خداي زاري نمائيم تا ! اي معلم: يعقوب و يوحنا آن وقت گفتند) 2. (به شاگردانش نفروختند
چنين سخن بدرستي كه شما نميدانيد چه روحي وا ميدارد شما را كه  «: يسوع فرمود) 3. (آتشي فرو فرستد بر اين مردم

از بدي . زيرا نيافت كسي را كه از خداي بترسد در آن شهر؛ به ياد آريد خداي بر نابود نمودن نينوا عزم فرمود) 4. (كنيد
يونس فرار اختيار كرد بسوي ) 5. (آن كار به جائي رسيد كه خداي يونس پيغمبر را خواند تا بفرستد آن را بسوي آن شهر

پس ماهيي او را بلعيد و او را نزديك به نينوا بيرون ) 7. (خداي او را در دريا انداخت آنگاه) 6. (طرسوس از ترس قوم
واي بر آنان كه ) 10. (پس خداي به ايشان رأفت نمود) 9. (قوم به توبه برگشتند، چون آنجا بشارت داد) 8. (انداخت

پس به من بگوئيد ) 12. (است نقمت خداي رازيرا هر انساني سزاوار ) 11. (كه همانا بر ايشان فرود آيد، نقمت ميطلبند
. پس نه چنين است؛ نه چنين است) 13. (پس بدرستي كه همانا شما ديوانگانيد؟ مگر اين شهر را با اين قوم آفريده ايد

 هرآينه آنها را نميرسد كه مگسي تازه بيافرينند از هيچ و اين همانا مراد از، زيرا اگر همه ي آفريدگان جمع شوند) 14(
پس از چه روي هالكت آن ، اين شهر را آفريده كه آن را پرستاري نمايد، پس هرگاه خجسته خداي) 15. (آفريدن است

؟ زاري كنيم به پروردگار تا اينكه اين قوم روي به تو آرند! چرا نگفتي كه آيا ميخواهي اي معلم) 16(؟ را دوست داريد
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تا زاري كنند بسوي خداي براي آنانكه بد ، شاگردان من سزاوار است بدرستي كه اين همانا همان عملي است كه به) 17(
ابراهيم چنين كرد به فرعوني ) 19. (قابيل از خداي رانده شده، وقتي كه او را كشت برادرش، هابيل چنين كرد) 18. (كنند

) 21. (مرضي گرفتار كردبلكه او را به ؛ پس ازاين رو فرشته ي پروردگار او را نكُشت) 20. (كه زن او را از اوگرفت
ارميا و اشعيا و حزقيال و دانيال و داوود و همه ي ) 22. (زكريا چنين كرد وقتي كه به امر پادشاه بدكار در هيكل كشته شد

آيا او را خواهيد ، هرگاه برادري به ديوانگي گرفتار شود، به من بگوئيد) 23. (خليالن و پيغمبران پاك چنين كردند
؛ بدرستي كه چنين نخواهيد كرد) 24(؟ سخن بدي گفته يا اينكه زده است آن را كه نزديك او شدهكشت بجهت اينكه 

  . به داروهائي كه موافق است با مرض او، بلكه بشايستگي ميخواهيد كه صحت او را برگردانيد
  فصل شصت وچهارم  
وقتي كه ، است ر آينه عقلش بيماربدرستي كه گنهكار ه، سوگند به هستي خداي كه روانم درحضورش ميايستد) 1( 

پس ) 3(؟ مگر كسي سرخود را براي پاره كردن رداي دشمنش ميشكند، پس به من بگوئيد) 2( انساني را ستم ميكند
به ! اي انسان) 4(؟ چگونه صحيح العقل است آنكه سر خود را از خداي خود جدا ميكند تا ضرر به تن دشمن خود برساند

از اين رو ) 6. (جز اين نيست كه آن تن توست وهرآن كس كه تو را مدح ميكند) 5(؟ كيستمن بگو همانا دشمن تو 
 هديه ها پيشكش) 7. (هرآينه ميبوسيدي دست آناني راكه از تو عيب جوئي مينمايند، اگر تو صحيح العقل ميبودي

كه هر قدر در اين زندگاني ، اي انساناين براي آن است ) 8. (مينمودي به آنانكه تو را ستم ميكنند و تو را بسيار ميزنند
هرگاه ! لكن به من بگو اي انسان) 9. (عيب كرده و ستم كرده شوي براي گناهانت آن كم خواهدبود بر تو در روز جزا

پس چه خواهد كرد به  -حال آنكه ايشان نيكوكارانند–جهان درباره ي پاكان وپيغمبران خداي ستم و هتك نموده باشد 
پس چه ، هرگاه ايشان هرچيز را با شكيبائي متحمل ميشدند و از براي ستم كنندگانشان دعا مينمودند) 10( !تو اي گنهكار
بنده ي ، مگر نميدانيدكه شمعا! به من بگوئيد اي شاگردان من) 11! (اي انساني كه دوزخ را شايسته اي، خواهي كرد تو

؟ داوود چه فرمود به آنانكه دوست داشتند كه شمعا را بكشند) 12. (خداي داوود پيغمبر را لعنت كرد و او را سنگ ها زد
بگذار او را كه مرا لعنت ) 14(؟ تو را چه مقصود است كه دوست ميداري اي يوآب كه شمعا را بكشي: او فرمود) 13(

؛ ن شدپس اينچني) 15. (زيرا اين بخواست خداي است و زود باشد كه اين لعنت را به بركت برگرداند بسوي من؛ كند
. براستي بي خواست خداي حتي برگي نميجنبد) 16. (زيرا خداي ديد صبر داوود را و او را از ظلم پسرش ابشالوم رهانيد

) 18. (هرگاه در تنگنا باشي انديشه مكن در مقدار آنچه تحمل شده اي و نه در آن كس كه تو را مكروهي رسانده) 17(
بدرستي كه شما ) 19. (برسد تو را بر دست شياطين در دوزخ بسبب گناهانتبلكه نيك بينديش كه چقدر شايسته اي كه 

مگر اين قوم بندگان ما ، به من بگوئيد) 20. (زيرا ما را نپذيرفته و به ما ناني نفروخته اند؛ براين شهر خشمگين هستيد
مگر در برداشت ) 23(؟ ده ايدمگر گندمش را به ايشان بخشي) 22(؟ مگر اين شهر را به ايشان بخشيده ايد) 21(؟ هستند

) 26. (زيرا شما در اين شهرها غريب و فقير هستيد) 25. (پس هرگز چنين نيست) 24(؟ آن با ايشان همراهي كرده ايد
بدرستي كه ما خطا ! اي آقا: پس آن دو شاگرد جواب دادند) 27( »؟دراين صورت اين چه چيز است كه آن راميگوئيد

   »!چنين باد«: يسوع جواب داد) 28. (ا رحم كندپس بايد خداي بر م؛ كرديم
  فصل شصت و پنجم 
او رفت بسمت حوض بزرگي كه بيت حسدا ) 2. (يسوع و شاگردانش به اورشليم روانه شدند. عيد فصح نزديك شد) 1( 

كه اول در زيرا فرشته ي خداي هر روز آب را حركت ميداد و كسي ؛ همچنين حمام هم ناميده شده بود) 3. (ناميده ميشد
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لهذا جمع كثيري ازبيماران به پهلوي آن ) 4. (آن آب داخل ميشد بعد از حركت آن از هر نوع مرض صحت مييافت
پس يسوع ديد آنجا زمين گيري را كه سي و هشت سال بيمار بود به ) 5. (كه پنج رواق داشت درنگ مينمودند، حوض

آيا ميخواهي كه صحت «: بر بيمار شفقت نمود و فرمود به او، دانا بودچون يسوع به الهام االهي به آن ) 6 . (بيماري سختي
وقتي . ن را حركت ميدهد كسي را ندارم كه مرا در آب بنهد وقتي كه فرشته آ! اي آقا: بيمار جواب داد) 7( »؟بيابي
آسمان متوجه كرد و  در اين هنگام يسوع نظر خود را بسوي) 8. (پيش از من ديگري فرو ميĤيد و داخل آن ميشود، ميĤيم
به نام خدا «: چون يسوع اين بگفت فرمود) 9( »!بر اين زمين گير رحم كن! و اي خداي پدران ما! اي پروردگار ما«: فرمود

پس ) 11. (پس آن هنگام زمين گير برخاست خداي را ستايش كنان) 10( ».و برخيز و بستر خود را بردار! بِه شو اي برادر
، چون او را ديدند) 12. (خداي را ستايش كنان، هاي خود برگرفت و بسوي خانه ي خود رفتبستر خود را بر دوش 

بدرستي آنكه مرا : جواب داد) 13. (پس تو را روا نيست كه بستر خود برداري؛ بانگ برآوردند امروز روز شنبه است
آن وقت از او پرسيدند كه او ) 14( .صحت داد به من فرمود بستر خود را بردار و به راه خود رو و به خانه ي خود شو

. ناچار بايد او يسوع ناصري باشد: پس ميان خود گفتند) 16. (بدرستي كه من نامش را نميدانم: جواب داد) 15(؟ كيست
زيرا او ، پس گناهكاراست، اما آن كه اين كار را كرده؛ زيرا او قدوس خداست؛ نه چنين است: ديگران گفتند) 17(

به همين ) 19. (پس يسوع به هيكل رفت وجمع كثيري نزديك او شدند تا كالم او را بشنوند) 18. (كستهحرمت شنبه را ش
  . كاهنان از روي حسد افروخته شدند، جهت

  فصل شصت و ششم 
به من بگو آن چگونه جزائي ) 2. (بدرستي كه تو خوب و راستگوئي! اي معلمِ صالح: گفت، پس يكي نزد او آمده) 1( 

بدرستي كه تو مرا صالح ميخواني و تو نميداني كه «: يسوع فرمود) 3(؟ اي ما را عطا ميفرمايد در بهشتاست كه خد
طفلي كه عمرش يك روز است پاك نيست و بدرستي كه : چنانكه ايوب خليل اهللا فرمود؛ صالح نيست بجز خداي يگانه

بدرستي كه تن گناه را ميكشد و ميمكد چنانكه ابرِ مرده : نيز فرموده) 4. (فرشتگان نيز از گناه منزّه نيستند در پيش خداي
؛ حق ميگويم به شما«: يسوع فرمود) 6. (پس كاهن از اين رو خاموش ماند زيرا او شرمنده شده بود) 5( ».آب را ميمكد

پس ) 8( ».زندگاني و مردن زير تسلط زبان است: زيرا سليمان چنين فرمود) 7. (هيچ چيزي خطرناك تر از سخن نيست
پس به ) 9. (زيرا ايشان فريب ميدهند شما را؛ بپرهيزيد از آنانكه بركت ميگويند شما را«: روي به شاگردانش كرد و فرمود

همچنين نيز بركت گفتند ) 10. (ليكن عاقبت سخن او بدبختي بود؛ زبان بركت گفت شيطان پدر و مادر نخستين ما را
بركت گفتند چهارصد پيغمبر دروغگو ) 12. (بركت گفت فلسطينيان راهمچنين جليات ) 11. (حكماي مصر فرعون را

از اين رو ) 14. (پس هالك شدند مدح شدگان و مدح كنندگان؛ ليكن مدح ايشان نبود مگر باطل) 13. (اخاب را
بت فري، بدرستي كه آنان كه بركت ميگويند تو را! اي قوم من: نفرموده است خداي بي سبب بر زبان اشعياي پيغمبر

زيرا شما فاسد نموديد قرباني ! واي بر شما اي كاهنان و الويان) 16! (واي بر شما اي كاتبان و فريسيان) 15. (ميدهند
اعتقاد دارند كه خداي مانند انسان گوشت ، تا حدي كه آنان كه آمدند تا قرباني خود را تقديم كنند) 17. (پروردگار را
  . پخته ميخورد

  فصل شصت و هفتم 
زيرا شما به ايشان ميگوئيد كه حاضر سازيد گوسفندان و گاوان و بره هاي خود را به هيكل خداي و مخوريد همه ) 1( 
ليكن شما خبر نميدهيد ايشان را از اصل قرباني كه ) 2. (بلكه بدهيد بخشي را به خداي خود از آنچه به شما داده است؛ را
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تا فراموش نشود ايمان و طاعت پدر ما ابراهيم با ) 3. (پدرِ ما ابراهيمآن شهادت زندگي است كه انعام داده شده بر پسرِ 
ليكن خداي بر زبان حزقيال پيغمبر ) 4. (استوار به او از طرف خداي و بركتي كه او را بخشيده شده است وعده هاي
زيرا نزديك ميشود ) 15. (بدرستي كه قرباني هاي شما نزد من مكروهند؛ دور كنيد از من اين ذبايح خود را: ميفرمايد

بدرستي من قوميكه : كه فرموده، وقتي كه تمام شود در آن آنچه تكلّم كرده است در آن خداي ما بر زبان هوشع پيغمبر
زود باشد كه خداي پيمان تازه اي به عمل آورد با : چنانكه حزقيال پيغمبر ميفرمايد) 6. (غيرمختار است مختار ميخوانم

زود باشد بگيرد از ايشان . پس وفا ننمودند به آن) 7. (د پيماني كه به پدران شما عطا فرموده بودكه نيست مانن، قوم خود
زيرا شما اكنون بموجب ؛ زود باشد كه همه ي اينها واقع شود) 8. (دلي را كه از سنگ است و بدهد به ايشان دل تازه اي

 ».لكه بشايستگي راه را ميبنديد بر آنانكه بر آن رفتار ميكنندب؛ و نزد شماست كليد و باز نميكنيد؛ شريعت او رفتار نميكنيد
ليكن يسوع ) 10. (كه در نزديكي هيكل ايستاده بود به همه چيز، آن كاهن خواست برود تا خبر دهد رئيس كاهنان را) 9(

  . زيرا جواب ميدهم تو را از سؤالت؛ بايست«: فرمود
  فصل شصت و هشتم 
همانا ؛ حق ميگويم به شما) 2. (ر دهم تو را كه چه عطا ميفرمايد خداي ما را در بهشتسوال كردي از من تا خب) 1( 

، پس چوپاني كه نزد او گله اي از گوسفند است) 3. (صاحبِ عمل را دوست نميدارند، كساني كه اهتمام دارند به مزد
مزدوري است كه هرگاه ببيند ، كسِ اوبر ع) 4. (آماده ميشود براي دفاع از آنها، وقتي كه ببيند گرگ را حمله ور شده

اگر خداي پدرانِ ما ، سوگند به هستي خداي كه در حضورش ميايستم) 5. (ميگذارد گوسفندان را و ميگريزد، گرگ را
بلكه آنچه را داوود پيغمبرش ) 6. (هرآينه خطور نميكرد به دل شما اينكه بگوئيدچه ميدهد ما را خداي، خداي شما بود
بدرستي كه مثلي براي شما ميزنم ) 7. (چه بدهم خداي را از براي جزاي آنچه به من عطا فرموده است: كه، گفت ميگفتيد

پادشاهي در راهي برخورد به مردي كه برهنه نموده بودند او را دزدان و زخم بسياري زده بودند او را ) 8. (تا دريابيد
؛ نمود كه آن مرد را بردارند تا به شهر و وراسي كنند از اوپس بر او رحم آورد و بندگان خود را امر ) 9. (بقصد مردن

تا اينكه دختر خود را به او ، پادشاه محبت نمود به آن زخميمحبت بزرگي) 10. (پس آن كار را كردند به تمام كوشش
غالمان  ليكن آن مرد) 12. (شكي نيست در اينكه پادشاه سخت مهربان بود) 11. (تزويج نمود و او را وارث خود ساخت

را بزد و دواها را خوار شمرد و با زن خود بدرفتاري كرد و درباره پادشاه بدگوئي نمود و غالمانش را به نافرماني وي 
ميدانيد چه ) 14(؟ جزائي كه پادشاه به من ميدهد چيست: ميگفت، هرگاه پادشاه از او خدمتي ميخواست) 13. (واداشت

زيرا پادشاه بازستانيد از او هر ؛ واي بر او: پس همه جواب دادند) 15( »؟ين را شنيدوقتي كه ا، كرد پادشاه با اين ناسپاس
و تو اي رئيس كاهنان ، اي كاهنان و كاتبان و فريسيان«: يسوع آن وقت فرمود) 16. (چيزي را و عقوبت كرد او را عقوبتي

. ي فرموده به شما بر زبان پيغمبر خود اشعيابدرستي كه من آشكار ميكنم براي شما آنچه را كه خدا! كه آواز مرا ميشنوي
بدرستي كه پادشاه هر ) 17. (ليكن ايشان مرا خوار داشتند؛ پروريدم بندگاني را و بلند نمودم شأن ايشان را: او فرموده

و  پس عطا كرد آن را به بندگان خود يوسف) 18. (او خداي ماست كه اسرائيل را در اين جهان پر از بدبختي يافت، آينه
به اندازه اي كه او از براي ؛ دوستي سختي، دوست داشت آن راخداي ما) 19. (كه به او اعتنا نمودند، موسي و هارون

به ) 20. (طايفه ي اسرئيل مصر را زد و فرعون را غرق نمود و يكصد و بيست پادشاه از كنعانيان و مدينيان را هزيمت داد
ليكن ) 21. (كه قوم ما درآنها اقامت دارند ساخت، ارث همه ي اين بالداو را و، او شريعت هاي خود را عطا نموده

چگونه ) 24! (چقدر ناپاك نمود امر نبوت را) 23! (چقدر از پيغمبران را به قتل رسانيد) 22(؟ چگونه اسرائيل رفتار كرد
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د تا بت ها را به گناهان شما پس چقدر برگشتند مردمان از خداي به آن سبب و رفتن) 25! (نافرماني كرد به شريعت خداي
چه : پس هرآيبنه چقدر خوار ميداريد امر خداي را به سلوك خود و اكنون از من ميپرسيد) 26! (اي كاهنان، بپرستند

چه قصاص به شما خوهد داد خداي در : پس بر شما الزم بود تا از من بپرسيد) 27( !؟خواهد داد ما را خداي در بهشت
آنچه ، اين است) 28. (به جا آوردن آن بر شما براي توبه ي راستين تا بر شما خداي رحم كنددوزخ و چه واجب است 

  . من به شما ميگويم و بجهت اين مقصود فرستاده شده ام بسوي شما
  فصل شصت ونهم 
ميگويم بلكه حق ؛ بدرستي كه شما از من تَملّقي نخواهيد يافت، سوگند به هستي خداي كه در حضرتش ايستاده ام) 1( 

سخت . چنانكه پدران ما كردند بعد از گناه ورزيدن، توبه كنيد و بجانب خداي برگرديد، از اين رو ميگويم) 2. (به شما
ليكن لب به كلمه اي نگشودند از ترس ؛ كاهنان بر اثر اين خطاب از غضب بر افروخته شدند) 3( ».مكنيد دل هاي خود را

بدرستي كه شما ) 5! (اي فقها و كاتبان و فريسيان و شما اي كاهنان«: ميفرموده، دهيسوع در كالم خود باقي مان) 4. (قوم
بدرستي كه شما هرآينه ) 6. (ليكن شما در رقتن به جنگ راغب نيستيد؛ مثل سوارها، در اسبان هر آينه رغبت داريد
بدرستي كه ) 7. (و تربيت كودكانليكن شما راغب نيستيد در نگاه داشتن ؛ مانند زنان، رغبت داريد به جامه هاي نيكو

همانا شما راغب هستيد به ) 8. (ليكن شما راغب نيستيد در زراعت زمين؛ شما هرآينه راغب هستيد در ثمر هاي كشتزار
؛ مثل جمهوريان، بدرستي كه شما هرآينه راغب هستيد به بزرگواري) 9. (ليكن رغبت نداريد در صيد آنها؛ ماهيان دريا

مثل ، بدرستي كه شما راغب هستيد به ده يك ها وميوه هاي نوبر) 10. (د در نگاه داري جمهوريتليكن راغب نيستي
؟ براستي كه در اين صورت چه خواهد كرد خداي با شما) 11. (ليكن شما راغب نيستيد به خدمتگذاري خداي؛ كاهنان

بدرستي كه خداي همانا ميدهد ؛ م به شماحق ميگوي) 12. (حال آنكه شما راغبيد اينجا در هر سودي بدون اندك تالشي
مردي را آوردند ، چون يسوع سخن به انجام رسانيد) 13( ».بدون اندك خيري، به شما جائي را كه درآن هر شرّي است

ديدگان را بسوي ، پس چون يسوع ايمانشان را ديد) 14. (كه در او ديو بود و او نه سخن ميگفت و نه ميديد و نه ميشنيد
به اين بيمار رحم كن و او را صحتي عطا فرما تا اين قوم بدانند تو ! اي پروردگار پدران ما«: فرمود، وجه نمودآسمان مت

به توانائي نام خداي پروردگار «: روحِ ديوي را امر كرد كه برود و گفت، چون يسوع اين بگفت) 15( ».مرا فرستاده اي
پس ) 17. (يو رفت و آن گنگ سخن گفت و به چشم هاي خود ديدپس روح د) 16( ».دور شو اي بدكار از اين مرد، ما

) 18. (رئيس ديوان، جز اين نيست كه او بيرون ميكند ديوان را به قوت بِعلْزَبوب: ليكن كاتبان گفتند؛ همه هراسان شدند
پس هرگاه ) 19(. هر مملكتي كه عليه خود منقسم شود خراب ميشود و خانه بر روي خانه ميافتد«: آن وقت يسوع فرمود

به كتابي ، و هرگاه پسران شما ديو را بيرون ميكنند) 20(؟ پس چگونه مملكتش ثابت ميماند، ديو به قوت ديو بيرون رود
سوگند به ) 21. (هم ايشان گواهي ميدهند كه من بيرون ميكنم شيطان را به قوت خداي، كه سليمان پيغمبر به ايشان داده
زيرا شرير دور ميكند ) 22. (نه در اين جهان و نه در جهان ديگر؛ القدس را آمرزشي نيستهستي خداي كه كفر به روح 

پس مردم تعظيم نمودند ) 24. (از هيكل بيرون شد، چون يسوع اين بگفت) 23( ».خود را در حالتي كه عالم و مختار است
پس يسوع دعا نمود و ؛ ن متمكن شده بودندزيرا ايشان حاضر نموده بود همه ي بيماراني را كه از گرد آوردنشا؛ او را

با وسوسه شيطان شروع كردند به هيجان ، از اين جهت لشكريان روميدر اورشليم) 25. (ايشان را تماماً صحت بخشيد
  . بدرستي كه خداوند اسرائيل بتحقيق آمده تا وارسي نمايد قوم خود را: آوردن مردم كه ميگفتند

  فصل هفتادم  
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بعد از آنكه فرشته ) 2. (داخل شد]فيليپ[=از اورشليم بعد از عيد فصح و به حدود قيصريه فيلپس  يسوع برگشت) 1( 
مردم درباره ي من چه «: از شاگردان خود پرسيد، جبرئيل او را آگاهانيده بود به هيجاني كه در ميان مردم پديد آمده بود

ائي و ديگران ميگويند كه ارميائي و ديگران ميگويند تو بعضي ميگويند بدرستي كه تو ايلي: جواب دادند) 3( »؟ميگويند
بدرستي كه تو : پطرس جواب داد) 5( »؟سخن شما درباره ي من چيست«: يسوع جواب داد) 4. (يكي از پيغمبران هستي

ا زير؛ برو و دور شو از من«: فرمود، پس آن وقت يسوع به خشم آمد و با غضب او را نهيب كرده) 6. (مسيح پسر خدائي
واي بر شما اگر اين را «: فرمود، آنگاه يازده نفر ديگر را تهديد نموده) 7( ».توئي تو شيطان و ميخواهي به من بدي كني

آنگاه خواست تا ) 8( ».زيرا من ديده ام لعنت بزرگي را از خداي بر هر كس كه اين را تصديق نمايد؛ تصديق كنيد
ليكن دوباره او را نهيب ) 10. (پس نراند او را؛ سوع زاري نمودند از براي اوپس يازده نفر ديگر به ي) 9. (پطرس را براند

پس پطرس به گريه ) 11( ».زيرا خداي تو را لعنت خواهد نمود؛ زنهار كه مانند اين سخن بار ديگر نگوئي«: فرمود، داده
: آنگاه يسوع فرمود) 12. (مرزدبخواه از خداي تا مرا بيا؛ از روي ناداني هرآينه سخن گفتم! اي آقا: درآمد و گفت

هرگاه خداي ما نخواسته باشد كه خود را به بنده ي خود موسي بنماياند و نه به ايليا كه او را بسيار دوست دارد و نه به «
آيا نميدانيد كه خئاي هرچيزي را به ) 13( !؟آيا گمان ميكنيد كه خدا خود را به اين قوم بي ايمان بنماياند، هيچ پيغمبري

پس چگونه در اين صورت خداي به انسان شبيه ) 14(؟ يك كلمه از عدم آفريده و منشأ همه ي بشر ازتوده گلي است
براي پطرس ، چون يسوع اين بفرمود) 16( ».واي برآنان كه ميگذارند شيطان را تا ايشان را فريب دهد) 15( !؟خواهد بود

خداي ، اي پروردگار فرخنده؛ چنين باد؛ چنين باد: يستند و ميگفتندبه خداي زاري نمود و يازده نفر ديگر و پطرس ميگر
بعد از اين يسوع از آنجا منصرف شد و به جليل رفت ازبراي خاموش نمودن اين پندار باطل كه آغاز شده بود ) 17! (ما

  . در شأن او، تا رخنه كند در ذهن مردم
  فصل هفتاد و يكم 
پس ) 2. (همه ي اطراف جليل منتشر شد كه يسوع پيغمبر بتحقيق به ناصره آمده در، چون يسوع به بالد خود رسيد) 1( 

) 3. (بجد تمام از بيماران وارسي نمودند و ايشان را نزد او حاضر نمودند و متوسل شدند به اوكه ايشان را مسح كند
برداشته شد به بامِ خانه اي ، بودچون ورودش از در ممكن ن، حتي توانگري كه به شَلي مبتال بود؛ جمعيت بسيار زياد بود

) 4. (پيش روي يسوع شد، كه يسوع در آنجا بود و قوم خود را به برداشتن سقف آن امر نمود و در پارچه اي سرازير
پس همه از شنيدن ) 5( ».زيرا بتحقيق گناهان تو آمرزيده شد؛ مترس! اي برادر«: آنگاه فرمود؛ يسوع دقيقه اي درنگ نمود

، سوگند به هستي خداي«: آن وقت يسوع فرمود) 6. (اين كيست كه گناهان را ميĤمرزد: دند و گفتنداين بد دل ش
اما مثل خدمتگذاري مر ) 7. (ليكن تنها خداي ميĤمرزد؛ بدرستي كه من قادر نيستم بر آمرزش گناهان و نه كسي ديگر

توسل شدم به او از براي اين مريض و بدرستي كه م) 8. (ميتوانم كه به وي متوسل شوم از براي گناهان ديگران، خداي را
از براي اينكه حق را بدانيد به اين انسان ميگويم به نام ) 9. (من يقين دارم به اينكه خداي بتحقيق دعاي مرا اجابت فرمود

، يافتهمريض شفا ، چون يسوع اين بفرمود) 10( ».خدايِ پدران ما و خدايِ ابراهيم و پسرانش شفا يافته اي و برخيز
تا متوسل شود به خداي از براي بيماراني كه ، آن وقت مردم به يسوع در آويختند) 11. (برخاست و تمجيد نمود خداي را

اي «) 13: (آن هنگام يسوع بسوي ايشان بيرون شد و دست هاي خودرا بلند نموده و گفت) 12. (درخارج بودند
هر يك ) 14( ».برايشان رحم كن! خداي قدوس كه پاينده اي ،خداي حقيقي، خداي زنده، خدايِ لشكران، پروردگار

پس همه صحت خود را ، يسوع دست هاي خود را بر بيماران نهاد، پس از آنكه اين گفته شد) 15! (آمين: جواب دادند
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زيرا خداي  ؛هر آينه بتحقيق خداي تفقد نموده ما را به پيغمبر خود: گفتند، آن هنگام خداي را تمجيد نموده) 16. (يافتند
  . فرستاده براي ما پيغمبري بزرگ

  فصل هفتادودوم 
بدرستي كه شيطان ميخواهد تا ؛ حق ميگويم به شما«) 2: (فرمود، شب يسوع پنهاني با شاگردان خود سخن نموده) 1( 

ا مگر آن پس هالك نخواهد شد از شم؛ ليكن من توسل نمودم به خداي از براي شما) 3. (شما را مانند گندم غربال كند
زيرا فرشته جبرئيل به او گفت كه ؛ جز اين نيست كه آن را درباره يهودا فرمود) 4( ».كسي كه دام ها را براي من مياندازد

پس نگارنده به ) 5. (چگونه يهودا را با كاهنان همكاري بود و خبرداده بود به ايشان هرچه به آن يسوع تكلم نموده بود
، يسوع جواب داده) 6(؟ به من بگوكيست آنكه تو را تسليم خواهد كرد! اي معلم: با اشك گفت، يسوع نزديك شده

زيرا زود ؛ ليكن بدكار ظاهر ميسازدخود را بزودي ؛اين ساعت نيست ساعتي كه درآن بشناسي او را! اي برنابا «: فرمود
زيرا ما بميريم ؟ ا ترك ميفرمائيچرا ما ر! اي معلم: گفتند، پس شاگردان آن وقت گريسته) 7( ».است من از جهان بروم

زيرا من آن ) 9. (دل هاي شما مضطرب نشود و مترسيد«: يسوع جواب داد) 8. (سزاوارتر است از اينكه ما را ترك كني
بدرستي كه بتحقيق آمده ام تا آماده كنم راه را از ، اما درباره ي من) 10. (نيستم كه شما را آفريده و نگاه ميدارد شما را

زيرا زود است بيايند ؛ ليكن حذر كنيد از اينكه فريب داده شويد) 11. (سول اهللا كه زود است بياورد رهائي عالم رابراي ر
براي ما ! اي معلم: آن وقت اندرياس گفت) 12( ».پيغمبران دروغگويِ كه سخن مرا ميگيرند و انجيل مرا ناپاك مينمايند

بلكه بعد از شما به چندين ؛ بدرستي كه او در زمان شما نميĤيد«: جواب داديسوع ) 13. (عالمتي ذكر كن تا او را بشناسيم
در آن وقت خداي بر ) 14. (وقتي كه انجيل من باطل ميشود و نزديك است كه سي نفر مؤمن پيدا نشود؛ سال ميĤيد

ز برگزيدگان خداي يكي ا پس ميفرستد رسول خود را كه قرار ميگيرد بر سر او ابر سفيدي تا او را؛ جهان رحم ميكند
زود است بيايد با قوت عظيميبر فاجران و براندازد بت ) 15. (بشناسد و همانا زود است كه او را ظاهر سازد براي جهان

زيرا بواسطه ي او زود است كه ظاهر شود و تمجيد ؛ بدرستي كه من به آمدن او مسرور ميشوم) 16. (پرستي را از جهان
حق ) 18. (زود است انتقام كشد از آنانكه بگويند كه من بزرگترم از انسان) 17. (هر شودو صدق من ظا كرده شود خداي
بدرستي كه زود است ماه او را خواب دهد در خردسالي او وقتي كه بزرگ شود ميگيرد آن را با دست ؛ ميگويم به شما

پس ) 20. (ه وي بت پرستان را براندازدزيرا زود است ك؛ پس بايد جهان حذر كند از اينكه نپذيرد او را) 19. (هاي خود
بدرستي كه موسي بنده ي خداي بيشتر از آن كشت بسياري را و رحم ننمود يشوع بر شهرهائي كه آنها را 

زود است بياورد حقي را آشكار تر ) 22. (زيرا زخم مزمن با داغ درمان كرده ميشود) 21. (سوزانيدندوكشتند كودكان را
همچنين زود است كه ) 23. (د است كه سرزنش كند هر كس را كه رفتار نيكو نميكند در جهاناز ساير پيغمبران و زو

پس هر وقتي كه مشاهده شود بر افتادن ) 24. (بعضي به بعضي از روي خوشحالي، تحيت فرستند برج هاي شهر پدران ما
پس حق ميگويم به شماكه ؛ بشرهابت پرستي از روي زمين و اعتراف كرده شود به اينكه من بشري هستم مانند ساير 

  . پيغمبرخداي آن وقت ميĤيد
  فصل هفتاد وسوم 
بدرستي كه هرگاه بخواهد شيطان كه بداند آيا شما دوستان خداي هستيد و متمكن بشود به ؛ حق ميگويم به شما) 1( 

ه شهرهاي خود هجوم زيرا كسي ب، ميپسندد براي شما اينكه به هواهاي خود رفتاركنيد، رسيدن مقصود خود از شما
پس زود است كه به كار خواهد بست هر دشواري را تا هالك ، ليكن چون ميداندكه شما دشمنان او هستيد) 2. (ننمايد
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يوحنا ) 4( ».زيرا خداي دعاي مرا شنيد؛ ليكن مترسيد او مقاومت ميكندبا شما مثل سگ دربنده شده) 3. (كند شما را
؛ نه از براي ما تنها، را كه چگونه آن آزماينده ي قديم در كمينگاه ميايستد از براي انسانخبر بده ما ! اي معلم: جواب داد

. بدانيد كه آن شرير ميĤزمايد به چهار راه«: يسوع فرمود) 5. (بلكه نيز از براي آنهائي كه زود است ايمان آورندبه انجيل
وم وقتي كه ميĤزمايد به سخن و كارها بواسطه ي د) 7. (اول آن وقتي كه او ميĤزمايد خودش را به انديشه ها) 6(

در اين ) 10. (چهارم وقتي كه ميĤزمايد به تَخيل كاذب) 9. (سوم وقتي كه ميĤزمايد به تعليم دروغ) 8. (خدمتگزارانش
؛ خصوصاً كه او راست ياوري در نهادش كه گناه را دوست دارد، صورت بر بشر واجب است كه بسيار برحذر باشد

بر هر چيزي ، بدرستي كه هرگاه انسان ازخداي بترسد؛ حق ميگويم به شما) 11. (تب دار دوست ميدارد آب راچنانكه 
كه نگه ، زود است كه خداي تو را بسپارد به عنايت فرشتگان خود) 12: (چنانكه داوود پيغمبر ميگويد؛ غالب ميشود

پِ تو هزار و از طرف راست تو ده هزار ساقط ميشوند تا به از طرف چ) 13. (تو را شيطان دارند راه هاي تو را تا نلغزاند
: نيز وعده داده خداي ما با محبت عظيمه به زبان داوود مذكور اينكه حفظ نمايد ما را او فرموده) 14. (تو نزديك نشوند

ار نمائي چشم خود بدرستي كه من عطا ميكنم تو را فهميتا تو را راه راست نمايد و به هر نحوي كه در راه هاي خود رفت
آيا فراموش ميكند مادر طفل : هرآينه بتحقيق بر زبان اشعيا فرموده) 16(؟ ليكن چه بگويم) 15. (را ميگمارم تا بر تو بيفتد

در اين صورت به ) 17. (پس بدرستي كه من فراموش نميكنم تو را، ليكن به تو ميگويم كه اگر او فراموش كند؟ خود را
با اين وجود پس ) 18. (هرگاه فرشتگان نگهبان او باشند و خداي زنده حامياو باشد، سد از شيطانمن بگوئيد چه كس ميتر

كه از خداي ترسان ! اي پسرك من، اينكه مستعد امتحانات باشي–چنانكه سليمان پيغمبر ميفرمايد –از ضرورت است 
كار ، ي كه نقدينه ها را جست وجو ميكندبدرستي كه بر انسان است كه مانند صراف؛ حق ميگويم به شما) 19. (شده اي

  . كند براي اينكه افكار خود را امتحان نمايد تا خطا نورزد به آفريدگار خود
  فصل هفتاد و چهارم 
گروهي كه باك ندارند از گناه و جز اين نيست كه ايشان دچار بزرگ ترين ، بودند و هميشه خواهند بود در جهان) 1( 

بدرستي كه او خطا نمود بمجرّد انديشه ي اينكه او ) 3(؟ چگونه شيطان خطا ورزيد، بگوئيد به من) 2. (گمراهي باشند
زيرا او انديشيد كه تمام آفريدگان خداي را دعوت كند به وليمه ؛ خطا نمود سليمان) 4. (بزرگ تر است شأناً از انسان

از اين رو بي جهت نبود ) 5. (ه ديده بودچون خورد همه ي آنچه كه تهي؛ پس اصالح نمود انديشه ي او را ماهي؛ اي
از اين رو ) 6. (مياندازد او را در وادي اشك ها، بزرگ شمردن انسان در نفس خود: آنچه كه پدر ما داوود ميفرمايد كه

پس از براي كدام غرض ) 7. (دور سازيد انديشه هاي بد خود را از چشم من: ندا ميكند، پيغمبر خود، خداي بر زبان اشعيا
سوگند به هستي خداي كه نفس من در ) 8. (نگهدار دل خود را بدقّت ومراقبت: چون ميگويد، ليمان تذكر ميدهدس

زيرا ممكن نيست ؛ كه باعث ارتكاب گناه ميشوند، هر چيزي گفته ميشود درباره ي انديشه هاي بد، حضورش ميايستد
؟ مگرنميكارد گياه را برگودي فرو رفته، ارع رز ميكاردهمانا به من بگوئيد وقتي كه ز) 9. (گناه ورزيدن بدون انديشه

ن  بلكه تعدي كند به دل كه آ؛ او به چشم وگوش كفايت نكند. هرگاه بكارد گناه را، آري اينگونه ميكندشيطان) 10(
بدرستي كه من در دل ايشان ساكن : چنانكه خداي بر زبان موسي سخن رانده و فرموده) 11. (قرارگاه خداي است

هرگاه هيرودس پادشاه به شما سفارش كند تا خانه اي را ، همانا بگوئيد به من) 12. (اهم شد تا به شريعت من راه روندخو
درآن خانه در آيد يا متاع هاي ، دشمن او، آيا روا ميداريد كه پيالطس، كه دوست دارد در آن ساكن شود حفظ كنيد

كه روا مداريد شيطان ، پس به سزاواري واجب است بر شما) 14. (تچنين نيس؛ چنين نيست) 13(؟ خود را در آن بگذارد
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. زيراخداي به شما دل داده تا آن را نگهداريد و آن مسكن اوست) 15. (دردل ها درآيد و افكار خود را در آن بگذارد
حيح آيا نقره اش ص، حال مالحظه كنيدكه چگونه صراف درنقود نگاه ميكندكه آيا صورت قيصر درست است) 16(

اي عالم ) 18. (از اين رو آن را بسياردردست خود زير و روي ميكند) 17(؟ وآيا آن از عيار معهود است؟ است يا نه
كه در روز آخر توبيخ و تحكم ميكني برخدمتكاران خداي به اهمال ، عجب حكيم و زيرك هستي در كار خود! ديوانه

، حال به من بگوئيد) 19. (ن خداي حكيم ترو زيرك تر هستندزيراخدمتكاران تو بي شك از خدمتكارا؛ وسستي ورزيدن
   ».مطلقاً، نه؛ هيچ كس) 20(؟ چه كس امتحان ميكند فكر را چنانكه صراف امتحان ميكند قطعه ي نقود نقره را

  فصل هفتادو پنجم 
 يسوع فرمود) 2(؟ دچگونه امتحان فكر شبيه ميشود به امتحان قطعه اي نقو !اي معلم: در اين وقت يعقوب گفت) 1( 
 ،صورت درست) 3. (زيرا هر فكر عاري از تقوا از شيطان ميĤيد ؛بدرستي كه نقره ي در فكر همانا پرهيزگاري است«

همانا محبت خداست كه واجب ، وزن فكر) 4. (همانا پيروي پاكان و پيغمبران است كه واجب است برما تبعيت از آنها
بدين خاطر است كه دشمن در آنجا انديشه هائي آورد كه منافي تقوا ) 5. (ب آناست اينكه عمل شود هر چيزي به موج

است در همسايگانتان و مطابق است با جهان تا جسد را فاسد كند و مطابق است با محبت جهاني تا محبت خداي را فاسد 
شما را دو چيز «: ر پاسخ گفتيسوع د) 7(؟ چگونه انديشه كنيم تا درامتحان نيفتيم! اي معلم: برتولما گفت) 6( ».كند

زيرا كاهلي غسلگاهي است ) 10( دوم آنكه كم سخن گوئيد) 9. (نخست آنكه بسيار بر آن عادت كنيد) 8. (الزم است
پس الزم است كه ) 12. (اسفنجي است كه گناهان را ميمكد، بسيار گفتن) 11. (كه درآن هر منكر نجسي مجتمع ميشود

بلكه ) 13. (بلكه واجب است كه نفس شما نيز مشغول به نماز باشد؛ اشتن جسد نباشدكار شما منحصردر به كار واد
مرد بدي در دهي بود كه ) 15. (بدرستي كه من براي شما مثَلي ميزنم) 14. (واجب است كه از نماز هيچ وقت بريده نشود

مثل گفتن ، پس گفت) 16. (اعت كندهيچ كس از آنانكه او را ميشناختند نميپذيرفت كه در مزرعه ي او زر، از آن جهت
پس اين مرد از خانه ي خود بيرون ) 17. (به بازار ميروم تا بيابم گروهي تنبل و بيكار را كه بيايند و رز مرا بكارند: بدكار

ما ا) 19. (با ايشان سخن گفت و ايشان را به رزستان خود كشيد) 18. (شد و بسياري از ناآشنايان بيكار مفلس را پيدا كرد
پس آنكه بد ميدهد و آنكه ) 20. (هيچ كس از ايشان آنجا نرفت، آنانكه شناخته بودند او را و پيشتر با او كار كرده بودند

پس او ) 22. (زيرا او كاري ميدهد كه مزد انسان در خدمت او آتش جاويد است) 21. (همانا او شيطان است، بد ادا ميكند
، او همانا براي كار خودش تنبل ها را) 23. (ميگردد به جست وجوي كار كنان از براي همين از بهشت بيرون آمده و

كفايت نميكند مطلقاً به جهت گريختن از ) 24. (به مزد ميگيرد و خصوصاً كساني كه او را نميشاسند، هركس كه باشند
جهت غلبه نمودن بر ، رهاي نيكوبلكه واجب است به عمل آوردن كا؛ اينكه انسان او را بشناسد تا از او نجات يابد، شر او

  . او
  فصل هفتاد و ششم 

چون اولي ) 2. (مردي سه رزستان داشت كه آنها را به سه رزبان اجاره داده بود) 1. (بدرستي كه مثلي براي شما ميزنم
چگونه بايد  تعليم كرد به سوميكه، اما دومي) 4. (پس از رز او جز برگ بيرون نيامد) 3(، ندانست كه چگونه رز را بكارد

پس رزِ مرد سوميبرِ  ؛پس اوبه سخنانش گوش داد ورز را آنگونه كه او راهنمايي كرده بودش كاشت) 5. (رز كاشت
پس چون وقت ) 7. (وقت خود را فقط به حرف زدن گذرانيد ،ليكن دوميدر كاشتن رز اهمال نموده) 6. (بسيار آورد

اي آقا بدرستي كه من نميدانم چگونه رز تو زراعت ميشود و از اين : اولي گفت، دادن مال االجاره به صاحب رز رسيبد
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كه ، حتي از رزبان دوم من، مگر تو تنها در جهان سكونت ميكني! اي احمق: آقا جواب داد) 8. (رو امسال مرا ثمري نشد
، اين بگفتچون ) 9. (پس محتوم است بر تو اداي حق من؛ خوب ميداندچگونه زمين زراعت ميشود مشورت نميكني

سپس او را ؛ تا اينكه پس بدهد به آقاي خود كه بر ناداني او ترحم فرموده، مشغول باشد، حكم كرد كه به زندان رفته
برو كه من بعد از اين نميخواهم كه به رز من مشغول باشي و تو را همين بس كه به تو ميبخشم وام تو : آزاد فرمود و گفت

چون تو بخوبي ) 11(؟ كو آن ثمرهائي كه به آنها مديون مني؛ مرحباً به رزبان من: رموددوميĤمد و آقا به او ف) 10. (را
) 12. (پس بيقين رزي كه به تو اجاره داده ام بايد بسيار ثمر آورده باشد؛ ميدانستي كه چگونه رزها را نيكو كني

زمين را زراعت ننموده ام و اين رز بار زيرا من تاك بري نكرده و ؛ رز تو روي به تنزل آورده! اي آقا: دوميجواب داد
همانا تو به من گفتي : آقا سوميرا خواند و متحيرانه به او گفت) 13. (از اين جهت نميتوانم كه مالت را به تو بدهم؛ نياورد

چگونه ) 14(. كه اين مردي كه رز دوم را به او اجاره داده ام تو را تمام تعليم نمود زراعت رزي را كه به تو اجاره داده ام
رز فقط به سخن ! اي آقا: سوميجواب داد) 15. (ميشود كه رزي كه به او اجاره داده ام بار نياورد با اينكه خاك يكي است

چگونه ) 16. (او را فرض است كه هر روز پيرهنش پر شود از عرق، بلكه بر آنكه ميخواهد استيجار؛ زراعت نميشود
! اي آقا) 17. (هيچ كاري نميكند جز بيهوده صرف نمودن وقت به سخن گفتن رزستان تو ثمر دهد و حال آنكه رزبان

زيرا من كه ؛ هر آينه اجرت پنج ساله ي رز را داده بود، هيچ شكي نيست در اينكه هرگاه عمل ميكرد به آنچه گفته بود
حاال تو كار : حقارت فرمود پس آقا در غضب شد و به رزبان با) 18. (اجرت دو ساله را به تو دادم، پر گفتن نميتوانم

آنگاه ) 19. (پس مرا بر تو سزاي بزرگي است؛ بزرگي كردي بواسطه ي توجه نكردن از درختان و عمل نياوردن رز
او را در زندان نمود زير شكنجه ي خدمتكار جفا ) 20. (حكم داد به زدن او بدون ترحم، خدمتكاران خود را خوانده

  . مطلقاً نخواست او را به شفاعت دوستانش رها كند) 21. (پيشه اي كه هر روز او را ميزد
  فصل هفتاد و هفتم 
هرآينه ما بشارت داديم ! اي پروردگار: راستي شما را ميگويم بسيار زود است گروهي بگويند به خداي در روز جزا) 1( 

چون فقط : د ايشان و بگويندليكن هم زود است كه سنگ ها نيز به صدا آيند بر ض) 2. (و تعليم كرديم شريعت تو را
: يسوع آنگاه فرمود) 3( »!اي گنهكاران، پس به زبان خود خودتان را محكوم ساخته ايد، ديگران را بشارت داده ايد

به عقاب سوزناك ، بدرستي آن كسي كه حق را ميداند و برعكس آن رفتار كند: خداي سوگند به حيات ميكند كه«
آيا خداي شريعت را ، همانا به من بگوئيد) 4. (ديك ميشود كه شياطين بر او رحم كنندحتي اينكه نز؛ گرفتار خواهد شد

براستي به شما ميگويم كه غايت هر عملي همان حكمت است كه هر ) 5(؟ براي دانستن عطا فرموده يا براي عمل كردن
به دو چشم خود طعام خوش  هرگاه كسي بر سفره اي نشسته باشد و، به من بگوئيد) 6. (چه را ميداني به عمل آري

پس ) 7( »؟آيا ديوانه نيست، ليكن اختيار كند به دست هاي خود چيز هاي مرداري را و آنها را بخورد، گواري را ببيند
بدرستي كه تو از تمام ديوانگان همانا ديوانه تري اي «: آن وقت يسوع فرمود) 8. (البته؛ آري: شاگردان عرض كردند

لذايذ بهشت را به ادراك ) 10. (ه ادراك خود ميشناسي و جهان را به خواهش نفس خود ميخواهيكه آسمان را ب! انسان
اي آنكه شمشير ، هر آينه تو چگونه دالوري هستي) 11. (خود ميشناسي و به اعمال خود شقاوت دوزخ را اختيار ميكني

اما ؟ در تاريكي راه ميرود روشني را ميخواهدمگر نميدانيد آنكه ) 12( !؟را ميافكني و غالف را بر ميداري كه جنگ كني
عجب بد ) 13. (بلكه تا راه راست را دريابد و راه رود با ايمني تا به كاروانسرا برسد؛ نه فقط براي اينكه روشني را ببيند

راه  زيرا خداي ما هميشه خواسته است كه! داشته شوي بختي اي عالميكه واجب است به تو هزار بار توهين شود و دشمن
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را بشناسي و فروع راه شناسي را بواسطه ي پيغمبران پاك خود بر تو مرحمت فرموده تا بسوي وطن و استراحتگاه خود 
بلكه آنچه از آن بدتر است به جا آوردي كه نور را ؛ از رفتن تنها روي گردان نشدي! ليكن تو اي شرير) 14. (بروي

زيرا نميخواهد ؛ گويند او را راغب نيست كه از آب صاف بنوشد هرآينه مثل شتر درست آمد كه) 15. (تحقير كردي
زيرا او مكروه ميداند نور را تا كارهاي زشت ) 17. (چنين ميكند صالحي كه كار بد ميكند) 16. (روي زشت خود را ببيند

بلكه از آن بدتر ميكند ، اما آن كسي كه داده ميشود به او حكمتي و قناعت نكند به اينكه كار نيكو نكند. (او دانسته نشود
  . به آن كسي ماند كه عطايا را آالت كشتن عطا دهنده قرار ميدهد، به اينكه آن را در شر صرف نمايد

  فصل هفتاد و هشتم 
) 2. (اما شفقت ورزيد بر سقوط آدم؛ بدرستي كه خداي شفقت نورزيد بر سقوط شيطان، راست ميگويم به شما) 1( 

ميداند خير را و به جا ميĤورد شر . ي حال كسي را كه ميشناسد نيكوئي را و كار زشت ميكندكافي است شما را بدانيد بد
. خوب است كه علم ترك كرده شود از ترس سقوط در چنين حالتي! اي معلم: پس در اين وقت اندرياس گفت) 3( ».را
آن وقت بي معرفتي هم ، نيكو باشد هرگاه جهان بي آفتاب و انسان بي دو چشم و روان بي ادراك«: يسوع جواب داد) 4(

چنانكه علم افاده ، زندگاني جهان را به شما افاده نميكند، بدرستي كه نان؛ راست ميگويم به شما) 15. (نيكو خواهد بود
از پيران خود : زيرا خداي چنين ميفرمايد) 7. (مگر نميدانيد كه خداي امر فرموده به علم) 6. (ميكند زندگاني جاودان را

وصيت مرا جلو چشم هاي خود بگذار و : خداي درباره ي شريعت ميفرمايد) 8. (س تو را ايشان تعليم خواهند كردبپر
اگر بي ، پس شما را ممكن است اكنون كه بدانيد) 9. (تفكر كن در آن هنگاميكه مينشيني و راه ميروي و در هر وقت

زيرا ناچار از حيات . آينه بد بخت و شقي است بدرستي كه هركس خوار بشمرد حكمت را هر) 10. (علميخوب بود
ميدانيم كه نه ايوب از هيچ معلميتعليم گرفته و نه ابراهيم و ! اي معلم: يعقوب گفت) 11( ».جاوداني بي بهره خواهند ماند

روس همانا هر كس كه از كسان ع؛ حق به شماميگويم«: يسوع جواب داد) 12. (با وجود اين هر دو پاك و پيغمبر بودند
بلكه كساني كه دور از خانه اند دعوت ؛ زيرا او در خانه ي عروس ساكن است؛ به عروسي دعوت كرده نميشود، است

پس شريعت ) 14. (در خانه ي نعمت خداي و رحمت او هستند پس مگر نميدانيد كه پيغمبران خداي) 13. (ميشوند
بدرستي كه آن كس كه شريعت خداي : وص ميفرمايدپدر ما در اين خص، چنانكه داوود؛ خداي در ايشان آشكار است

بدرستي كه خداي ما چون انسان را آفريد او را تنها نيكوكار ؛ حق ميگوي) 15. (در دلش هست پس راه او كنده نميشود
ريك همانا اگر با گناه تا) 16. (بلكه در دلش نوري نهاد تا او را بنماياند اينكه سزاوار است او را خدمت خداي؛ نيافريد

با وجود اينكه ايشان ، زيرا هر گروهي اين رغبت را در خدمت خداي دارند) 17. (پس آن خاموش نميشود، شود اين نور
از اين رو واجب شد كه انسان از پيغمبران خداي علم ) 18. (خداي را گم كرده اند و خدايان باطل دروغ را پرستيده اند

) 19. (به خدمت خداي واضح است، ند راه به بهشت رفتن را كه وطن ماستزيرا نوري كه به ايشان تعليم ميك؛ بياموزد
   ».كسي كه در چشم او مرض است، چنانكه واجب است كه آورده شود و مداوا شود

  فصل هفتاد و نهم 
ي كه به چگونه تعليم ميدهد كس) 2(؟ چگونه پيغمبران ما را تعليم ميكنند و حال آنكه ايشان مردگانند: يعقوب پرسيد) 1( 

زيرا نوشته به ؛ پس واجب است مطالعه ي آن؛ تعاليم ايشان مدون است«: يسوع جواب داد) 3(؟ پيغمبران معرفت ندارد
، نه فقط پيغمبر را خوار ميكند، آنكه خوار ميدارد نبوت را؛ راستي به شما ميگويم) 4. (منزله ي پيغمبري است براي تو

اما آنچه مخصوص است به گروه هائي كه ) 5. (ه فرستاده است آن پيغمبر رابلكه خوار ميكند همچنين خدائي را ك
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به او وحي . چنانكه دل او، هر گاه در آن اقطار مردي زندگاني كند، پس بدرستي كه به شما ميگويم، نميشناسند پيغمبر را
ديكان خود چيزي را كه دوست كند و نكند به ديگران چيزي را كه دوست ندارد كه به او از ديگران برسد و بدهد به نز

پس از اين رو خداي بر او آشكار شود و ) 6. (رحمت خداي از چنين مردي كناره نخواهد گرفت، دارد از ديگران بگيرد
شايد در دل شما خطور ) 7. (اگر چه پيش از آن نباشد، به رحمت خود شريعت خود را در وقت مرگ به وي نشان دهد

بلكه خداي خود را عطا ؛ بدرستي كه اين باطل ست) 8. (به او داده، محبت به شريعتكند كه خداي شريعت را بجهت 
، پس هرگاه بيابيد انساني را كه بجهت محبت او كار نيكو ميكند) 9. (فرموده تا انسان كار نيكو كند بجهت محبت خداي

او را بيشتر از آنانكه شريعت را به بلكه ؛ نه چنين است و نه چنين است) 10. (آيا گمان ميكنيد كه وي را خوار ميكند
مردي بود كه امالك بسياري داشت و از جمله . همانا من مثلي براي شما ميزنم) 11. (ايشان عطا فرموده دوست ميدارد

در بين اينكه روزي بر اين زمين خشك ) 12. (امالك او زمين خشكي بود كه نميرويانيد جز چيزهائي كه ثمري نداشتند
پس اين مرد با خود گفت كه چگونه ) 13. (برخورد به گياهي نيكو و با ثمر، ميان آن گياه هاي بي بر در، راه ميرفت

من نميخواهم كه او اينجا باقي بماند و ) 14. (اين ثمرهاي خوشگوار را در اينجا بارور شده است، اتفاق افتاده كه اين گياه
خود را خواند و به ايشان امر فرمود به كندن آن و نهادن آن در آنگاه خدمتكاران ) 15. (در آتش نهاده شود، بريده شده

اينچنين حفظ ميكند خداي ما از شراره دوزخ كساني را كه ، بدرستي كه من ميگويم به شما) 16. (بستان خودش
  . هرجا كه باشند، نيكوكارند

  فصل هشتادم 
موسي از زمان طوفان چه ) 2(؟ بت پرستان آيا ايوب در غير سرزمين عوص ساكن شد در ميان، به من بگوئيد) 1( 

پدر ما ابراهيم پدري داشت كه ) 5. (نوح نعمتي از خداي يافت: بدرستي كه او ميگويد) 4. (بگوئيد به من) 3(؟ مينويسد
لوط ساكن شد در ميان بدترين مردميكه بر زمين ) 6. (زيرا او ميساخت و ميپرستيد بت هاي باطل را؛ هيج ايمان نداشت

همانا بتحقيق بختنصر دانيال را اسيرگرفت و او طفل بود با حننيا و عزريا وميشائيل كه جز دو سال عمر نداشتند ) 7. (دبودن
قسم به هستي خداي بدرستي كه ) 8. (وقتي كه اسير شدند و درميان جماعتي از خدمتكاران بت پرست پرورش يافتند

همچنان ، بدون تميز ميان زيتون و سرو و خرما، عله ور ميگرداندچنانكه آتش چيز هاي خشك را ميسوزاند و آنها را ش
) 9. (خداي ما رحم ميفرمايد بر هر كه نكوئي كند بدون آنكه فرق بگذارد ميان يهودي و سكيتي و يوناني يا اسماعيلي

ه حكم خود را زيرا هر جا كه خداي پيغمبر فرستاده الزم است بر تو ك؛ در اينجا دل تو توقف نكند! ليكن اي يعقوب
بلكه بگو ) 11. (براي چه امر و نهي ميكند، را ميگويد نه اينكه بگوئي كه چرا اين) 10. (انكار نمائي و متابعت پيغمبركني

مگر خداي به موسي چه فرمود وقتي كه موسي را اسرائيل حقير ) 12. (اينچنين خداي خواسته و اينچنين امر ميفرمايد
همانا ؛ راست ميگويم به شما) 13. (بلكه ايشان مرا حقير شمردند؛ ان تو را حقير نشمردندبدرستي كه ايش: فرمود؟ شمرد

بلكه صرف نمايد در ياد ؛ واجب نيست بر انسان اينكه زمان حيات خود را در ياد گرفتن كالم و خواندن صرف نمايد
نميخواهد خشنودي او را به اينكه به همانا بگوئيد كدام خادم هيرودس ) 14. (گرفتن اينكه چگونه به نيكي مشغول شود

واي بر عالميكه ميخواهد خشنود سازد كالبدي را كه جز گل و سرگين نيست و ) 15(؟ تمام كوشش خدمت نمايد
  . خدمت خدائي را كه آفريده است هر چيزي را آنكه مجيد است پيوسته، بلكه فراموش ميكند–نميخواهد 

  فصل هشتادويكم 
هرگاه تابوت شهادت خداي را بيندازد در وقتي كه آن را ، آيا گناهي بزرگ پنداشته ميشود بركاهنان، بگوئيد به من) 1( 
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زيرا ايشان علم داشتند به اينكه خداي عزَه را كشت ؛ پس شاگردان لرزيدند چون اين راشنيدند) 2( »؟به دوش گرفته اند
آنگاه ) 4. (بدرستي كه آن گناه بزرگي است: فتندپس گ) 3. (بجهت اينكه تابوت خداي را از روي خطا دست زده بود

كه به آن همه ي چيزها را آفريده و به آن ، بدرستي كه فراموشي كلمه ي خداي، سوگند به هستي خداي«: يسوع فرمود
چون يسوع اين بفرمود نمازكرد و بعد ازآن نماز ) 5( ».هرآينه گناه بزرگي است، براي تو حيات ابدي را مرحمت فرموده

در بامداد آن ) 6( ».فرشته ي يزدان پاك فرمود، زيرا اينچنين به من؛ واجب نيست كه فردا بسوي سامره عبوركنيم«: رمودف
چون يسوع خسته شده بود از ) 7. (روز يسوع به چاهي كه آن را يعقوب ساخته و به يوسف پسرش بخشيده بود رسيد

پس در پهلوي چاه بر سنگ چاه نشست و يك زني از سامره ) 8( .شاگردان خود را به شهر فرستاد تا طعاميبخرند، سفر
مگر : پس آن زن در جواب گفت) 10( ».مرا آب ده تا بنوشم«: يسوع به آن زن فرمود) 9. (بسوي چاه آمد تا آب بكشد

يسوع در جواب ) 11. (خجالت نميكشي كه از من شربت آب ميخواهي و تو عبراني هستي و من زني هستم سامري
زن در ) 12( ».هرآينه تو از او شربتي ميخواستي، اگر ميدانستي كه چه كس از تو شربت آب ميخواهد! اي زن«: دفرمو

. چگونه ميدهي به من كه بنوشم و نه ظرفي و نه ريسماني با تو هست تا به آن آب بكشي و چاه عميق است: جواب گفت
اما هركس از آبي كه من به او ؛ بنوشد دوباره عطش ميگيردهر كه از آب اين چاه ! اي زن«: يسوع در جواب فرمود) 13(

اي : زن گفت) 14( ».هرگز تشنه نميشود و اين به تشنگاني داده ميشود تا بنوشند و به حيات جاوداني برسند، ميدهم بنوشد
زن ) 16( ».بنوشيدبرو و شوهر خود را بخوان تا شما را بدهم و «: يسوع در جواب فرمود) 15. (از اين آب به من بده! آقا

زيرا تو پنج شوهر داشتي و آنكه اكنون با تو است ؛ خوب راست گفتي«: يسوع در جواب فرمود) 17. (شوهر ندارم: گفت
از اين رو ) 19. (بعيان ميبينم اينكه تو پيغمبري! اي آقا: مضطرب شد وگفت، چون زن اين را بشنيد) 18( ».شوهر تو نيست

از آنچه ميĤيد خبر دهي كه عبرانيين بر كوه صهيون نماز خوانند در هيكلي كه آن را  زاري ميكنم بسوي تو كه مرا
اما قوم ما پس ) 20. (سليمان در اورشليم بنا كرده و ميگويند كه نعمت و رحمت خداي آنجا بدست آيد نه در جاي ديگر

پس كدامين سجده ؛ امره باشد فقطبر اين كوه سجده ميكنند و ميگويند كه سجود همانا واجب است كه بر كوه هاي س
  ؟ كنندگان حقيقي هستند

  فصل هشتاد و دوم 
زيرا تو فخركنان ميگوئي ؛ واي بر تو اي شهرهاي يهوديه«) 2: (فرمود، در اين وقت يسوع آهي كشيد و گريه كرده) 1( 

. ر لذايذ و مكاسب جهانفرو رفته اي د؛ زندگاني ميكني چنانكه گويا خدائي نيست، هيكل پروردگار، هيكل پروردگار
زيرا اين زن ميخواهد بفهمد چگونه نعمت و ) 4. (پس بدرستي كه اين زن حكم به دوزخ ميكند برتو در روز جزا) 3(

بدرستي كه شما سامريان ! اي زن«: فرمود، آنگاه بسوي آن زن ملتفت شده) 5( ».رحمت را نزد خداي به دست بياورد
راست ميگويم ) 6. (و اما ما عبرانيان سجده ميكنيم به آن چيزي كه ميشناسيم؛ ميشناسيدسجده ميكنيد به چيزي كه آن را ن

زيرا پيمان ) 7. (بدرستي كه خداي روح است و حق واجب است اينكه سجده كرده شود براي او به روح و حق؛ به تو
وقتي ميĤيد كه خداي ، ق كن مراليكن تصدي) 8. (خداي همانا در اورشليم در هيكل سليمان گرفته شده نه در جاي ديگر

آن وقت در شهر ديگر ميدهد و ممكن ميشود سجده نمودن براي او در هرجاي براستي و خداي قبول ، رحمت خود را
پس وقتي ؛ بدرستي كه ما انتظار مسيا را داريم: زن در جواب گفت) 9. (»ميفرمايد نماز حقيقي را هرجا به رحمت خود

زن در ) 11( ».مگر نميداني كه بناچار مسيا خواهد آمد! اي زن«: يسوع در جواب گفت) 10(؟ ندكه بيايد ما را تعليم ميك
به من ظاهر ميشود اي زن كه تو مؤمنه «: آن وقت يسوع درخشيده رخسار شد و فرمود) 12! (اي آقا، آري: جواب گفت
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اكنون واجب ) 14. (است خالصي يابند پس اكنون بدان كه با ايمان به مسيا همه ي برگزيدگان خداي زود) 13. (باشي
بدرستي «: يسوع در جواب فرمود) 16. (شايد تو خود مسيا باشي! اي آقا: زن گفت) 15( ».است كه بداني آمدن مسيا را

ليكن زود است كه بعد از من بيايد مسيا كه ) 17. (كه من بسوي خانه ي اسرائيل بعنوان پيغمبر رهائي فرستاده شده ام
در آن وقت سجده كرده ) 18. (آنه بواسطه ي او خداي جهان را آفريده، ه ي خداست براي همه ي جهانفرستاده شد

ميشود براي خداي در همه ي جهان و به رحمت رسيده ميشود و سال يوبيل كه هر صد سال ميĤيد زود است كه آن را 
بسوي شهر شتافت تا خبر دهد آنچه را ، اشتهآنگاه آن زن سبوي خود را گذ) 19( ».در هر جا قرار دهد، مسيا در هر سال

  . كه از يسوع شنيده است
  فصل هشتاد و سوم 
) 2. (شاگردان آمدند و تعجب كردند كه او اينچنين با زني سخن ميراند، در وقتي كه آن زن با يسوع سخن ميگفت) 1( 

! اي معلم: گفتند، چون زن برفت) 3. (با اين وجود كسي به يسوع نگفت براي چه اينچنين با زن سامريه اي سخن ميگوئي
: پس شاگردان بعضي به بعضي گفتند) 5( ».واجب است كه طعام ديگري بخورم«: يسوع درجواب فرمود) 4. (بيا و بخور

اي : پس از نگارنده ي اين كتاب پرسيدند و گفتند) 6. (شايد مسافري با يسوع سخن گفته و رفته تا براي وي طعاميبجويد
اينجا : پس نگارنده در جواب گفت) 7(؟ اينجا كسي بود كه او را ممكن شود تا طعاميبراي معلم حاضر نمايد آيا! برنابا

پس شاگردان ) 8. (جز همان زني كه او را ديديد كه حاضر كرده بود اين ظرف خالي را تا از آب پرش كند؛ كسي نبود
بدرستي كه شما نميدانيد طعام «: نگام يسوع فرمودآن ه) 9. (ايستادند با دهشت و منتظر نتيجه ي سخن يسوع شدند

بلكه آن كلمه اهللا ؛ زيرا آنچه كه قوت انسان ميشود و او را حيات ميدهد نان نيست. حقيقي همان عمل به مشيت خداست
بلكه زندگاني ؛ پس از اين سبب است كه فرشتگان پاك نميخورند) 11. (است به اراده ي او كه به انسان روزي ميدهد

همچنين ما و موسي و ايليا و يكي ديگر چهل روز و شب بدون چيزي از ) 12. (ميكنند و متغذي ميشوند به اراده ي خداي
شاگردان در جواب ) 14( »؟وقت درو كي ميشود«: فرمود، آنگاه يسوع چشمان خود را بلند كرده) 13( ».طعام گذرانديم

راستي به شما ) 16. (گاه كنيد چگونه كوه ها به دانه ها سيفد استاكنون ن«: يسوع فرمود) 15. (بعد ازسه ماه: گفتند
آن وقت اشاره نمود به جماعت بسياري كه آمده بودند ) 17( ».همانا امروز دروِ بزرگي پيدا ميشود كه چيده شود، ميگويم

بيائيد وببينيد ! ودكه اي مردمگفته ب، شهر را به هيجان آورده، زيرا آن زن چون به شهر در آمده بود) 18. (تا او را ببينند
بر آنها باز گفته بود آنچه را كه از يسوع شنيده ) 19. (پيغمبر تازه ي فرستاده شده را ازجانب خداي به خانه ي اسرائيل

پس يسوع داخل شهر شده و ) 21. (از يسوع استدعا كردند كه نزد ايشان درنگ نمايد، پس چون آنجا آمدند) 20. (بود
در حالتي كه شفا دهنده بود همه ي مريضان را و تعليم دهنده بود آنچه را كه مختص به ملكوت ، ز مانددر آنجا دو رو

) 23. (آن وقت اهل شهر به آن زن گفتند كه ما به سخن و آيات او بيشتر ايمان داريم تا به آنچه تو گفتي) 22. (خداست
پس از نماز نيمه ) 24. (كساني كه به او ايمان ميĤورند چون او براستي قدوس خداست و پيغمبري است فرستاده شده براي

، پيغمبر خداي، زود باشد كه اين شب در زمان مسيا«: پس به ايشان فرمود) 25. (شاگردان نزديك يسوع شدند، شب
ز بلكه ميخواهم كه نما؛ از اين رو نميخواهم كه امشب بخوابيم) 26. (يوبيل ساليانه شود كه اكنون هر صد سال ميĤيد

پس بايد هر بار ) 27. (بخوانيم و سر خود صد بار خم كرده سجده كنيم خدايِ توانايِ مهربانِ هميشه خجسته ي خود را
زيرا تو به رحمت خود به ) 28. (اعتراف ميكنيم به تو پروردگار يكتاي ما كه نه تو را آغاز و نه تو را انجام است: بگوئيم

زيرا به ) 30. (ميان بشر مانندي نداري) 29. (د كه به عدل خود همه را جزا دهيهمه ي چيز ها دادي آغازشان و زود باش
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چون تو ما را آفريده اي و ما ساخته ؛ به ما رحم كن) 31. (دستخوش حركت و عوارض نيستي، وجود بي نهايت خود
   ».شده ي تو هستيم

  فصل هشتاد و چهارم 
چون ) 2. (زيرا او به ما امشب رحمت بزرگي ارزاني فرموده؛ نمائيمبايد شكر خداي «: چون يسوع نماز خواند فرمود) 1( 

بتحقيق شنيدم آواز او ) 3. (او برگردانيد زماني را كه الزم بود در اين شب بگذرد و نماز خوانديم به اتحاد با رسول خداي
مشب به ما قدري از ا! اي معلم: درخشنده رخسار شدند و گفتند، پس چون شاگردان اي سخنان را شنيدند) 4( ».را

؛ نه! نه اي آقا: پس جواب دادند) 6( »،آيا گاهي ديده ايد فضله را مخلوط با بلَسان«: پس يسوع فرمود) 5. (اندرزها بياموز
بدرستي كه من اكنون به شما خبر ميدهم «: پس يسوع فرمود) 7. (بدرستي كه ياد نميشود ديوانه اي كه اين كار را نمايد

زيرا ايشان خدمت خداي را به خدمت جهان ؛ ن يافت ميشوند كساني كه در ديوانگي از آن باالترندكه همانا در جها
در حيني ) 9. (فريب شيطان خورده اند، حتي بسياري از كساني كه بدون انجام گناه زندگاني ميكنند) 8. (مخلوط ميكنند

پس در آن وقت در نظر خداي مورد خشم واقع ؛ ه اندكه ايشان نماز ميخوانند مشاغل دنيويه را به نماز خودشان در آميخت
آري از ؟ آيا هرگاه براي نماز غسل ميكنيد بر حذر ميشويد از اينكه به شما نجاستي برخورد، به من بگوئيد) 10. (شده اند

اه ها بدرستي كه ميشوئيد خودتان را از گن) 12. (ليكن چه ميكنيد وقتي كه نماز ميكنيد) 11. (نجاست برحذر ميشويد
) 14(؟ امور دنيويه صحبت بداريد در حالي كه نماز ميخوانيد آيا هرگز ميخواهيد كه) 13. (بواسطه ي رحمت خداي

پس شاگردان ) 16( ».زيرا كلمه ي دنيويه فضله ي شيطان ميشود بر نفس تكلم كننده) 15. (بپرهيزيد از اينكه چنين كنيد
چه كنيم هرگاه دوستي بيايد با ما ! اي معلم: ايشان گفتند) 17. (ن ميگفتزيرا با ايشان بتندي روح سخ؛ برخود لرزيدند
بگذاريد او را كه انتظار بكشد و نماز خود را «: يسوع در جواب فرمود) 18(؟ درحالتي كه ما نماز ميخوانيم، سخن گويد

رف نميزنيم خشمگين شده و حتي فرض كنيم كه او چون ديد كه ما با او ح: پس برتولما گفت) 19( ».به پايان برسانيد
پس باور بداريد از من كه او نه همانا دوست شماست و نه ، هرگاه خشمگين شد«: يسوع در جواب فرمود) 20(؟ برود

هرگاه برويد تا با يكي از غالمان اصطبل هيرودس ، به من بگوئيد) 21. (بلكه كافر و رفيق شيطان است؛ مؤمن است
آيا شما خشمگين ميشويد كه او شما را در انتظار ، با هيرودس درگوشي سخن ميكند صحبت بداريد و بيابيد او را كه

آيا «: آنگاه فرمود) 23( ».چنين نيست هرگز بلكه مسرور ميشويد كه دوست خود را مقرّب پادشاه ميبينيد) 22(؟ بدارد
راستي به «: يسوع فرمود پس) 25. (همانا كه بحقيقت راست است: شاگردان در جواب گفتند) 24( »؟صحيح است اين

پس مگر رواست كه سخن گفتن با خداي را ) 26. (همانا با خداي صحبت ميدارد، كه هركس نماز ميخواند، شما ميگويم
آيا سزاوار كه دوست شما از براي اين سبب كه شما احترام خداي را ) 27(؟ ترك نمائيد تا با مردم صحبت داشته باشيد

از من باور بداريد كه هرگاه او بدين خاطر كه شما او را منتظر داشته ايد ) 28(؟ شمگين شودبيشتر از او نگه ميداريد خ
يعني ؛ زيرا اين همان است كه شيطان آرزوي آن را دارد) 29. (پس همانا خدمتكار خوبي است شيطان را، خشمگين شود

اينكه ، هركس كه از خداي ميترسد به هستي خداي سوگند كه واجب است بر) 30. (خداي ترك شود، براي خاطر مردم
   ».دور شود از ناخالصي تا عمل صالح فاسد انجام نشود، در هر عمل صالحي از كارهاي جهان

  فصل هشتاد و پنجم 
اگر كسي بدي كند يا سخن بد بگويد و كسي برود تا او را اصالح كند و مانع شود كه چنين كاري «: يسوع فرمود) 1( 

چه اوخدمت ميكندخداي را ؛ او كار خوبي ميكند: شاگردان در جواب گفتند) 2( »؟ه استكار اين شخص چگون، كند
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من به شما ميگويم «: پس يسوع فرمود) 3. (چنانكه آفتاب هميشه ميخواهد دفع تاريكي را؛ كه هميشه ميخواهد منع شر را
خواهد بوسيله اي كه باالتر از پس هركس منع او ، كه بعكس آن هرگاه كسي كار نيكوئي كند يا سخن نيكوئي بگويد

زيرا شيطان به چيزي اهتمام ندارد جز جلوگيري از ) 4. (همانا خدمت شيطان مينمايد بلكه رفيق او ميشود، آن نباشد
بدرستي كه من به شما ميگويم آنچه را سليمانْ پيغمبر پاك و ) 6(؟ ليكن من حاال به شما چه بگويم) 5. (هركارِ نيكو

: پس متي گفت) 7( ».يكي از ايشان دوست شما خواهد بود، از هر هزار كس كه ايشان را بشناسيد: هدوست خداي فرمود
كه جايز نيست شما ؛ به شما راست ميگويم«: يسوع در جواب فرمود) 8. (در اين صورت نميتوانيم كسي را دوست بداريم

. را دشمن بداريد از باب اينكه او آفريده ي خداستحتي نميتوانيد شيطان ) 9. (را كه چيزي را مكروه بداريد جز گناه را
زيرا او آفريده ي خداست و هرچه خداي آفريده است آن ) 11. (من به شما ميفهمانم؟ آيا ميدانيد اين براي چيست) 10(

چيزي ، ليكن دوست) 13. (پس بدين جهت هركس مخلوق را نميپسندد خالق را نيز نميپسندد) 12. (نيكو و كامل است
زيرا دوست خوش ) 14. (ولي از دست رفتنش آسان است؛ ي از ديگر چيز است كه بدست آوردنش آسان نيستجدا

حذر كنيد و بيدار شويد و دوست اختيار نكنيد كسي را ) 15. (نميدارد اعتراض را بر كسي كه او را سخت دوست ميدارد
. پس بدانيد كه مراد از دوست چيست) 16. (استاز اين باب كه او دوست ؛ كه دوست نميدارد آن را كه دوست ميداريد

همچنين همان طور كه نادر است انسان طبيب ماهري بدست آورد كه ) 18. (منظور از دوست جز طبيب نفس نيست) 17(
همچنين نادر است وجود دوستاني كه بشاسند لغزش ها را و ، تمام مرض ها را بشناسد و استعمال دواها را در آنها بداند

ليكن در اينجا يك بدي هست و آن اين است كه بسيار كس دوستاني ) 19. (چگونه بايد راهنمائي كنند به صالح بدانند
) 21. (دوستان ديگري دارند كه ايشان را معذور ميدارند) 20. (دارند كه چشم از لغزش هاي دوستان خود ميپوشند

واين بدتر است از –دوستاني پيدا ميشوند ) 22. (ننددوستان ديگري دارند كه از ايشان بجهت امور دنيويه حمايت ميك
كه دوستان خود را ميخوانند و ياري ميكنند ايشان را در ارتكاب گناه و زود باشد كه آخرت ايشان نظير –آنچه گذشت 

شمنانند و زيرا ايشان د) 24. (حذر كنيد از اينكه امثال اين گروه را دوستان خود اختيار كنيد) 23. (فرومايگي ايشان باشد
  . كشندگان نفس اند براستي

  فصل هشتاد و ششم 
نيز همچنانكه ) 2. (همچنانكه او ميخواهد كه تو را اصالح كند، بايد دوست تو دوستي باشد كه قبول كند اصالح را) 1( 

براي  پس بر اوست كه راضي باشد بر اينكه ترك كني او را؛ او ميخواهد كه ترك كني هر چيزي را براي محبت خداي
پس از چه چيز خواهد دانست ، هرگاه انسان نداند كه چگونه خداي را دوست بدارد، ليكن به من بگو) 3. (خدمت خداي

در صورتي كه نميداند كه ، پس چطور خواهد دانست كه ديگران را دوست بدارد) 4(؟ كه خودش را دوست بدارد
–پس هرگاه براي خود دوستي اختيار كني ) 6. (ال استبراستي كه اين البته مح) 5(؟ چگونه خودش را دوست بدارد

ولي نه به نَسب نيك او و نه به طايفه ي معتبر او و نه به ؛ اول در او نظر كن–زيرا هركس را دوست نباشد همانا بينواست 
بĤساني ، اينها نظر كنيزيرا تو اگر به ؛ خانه ي او و نه به جامه هاي فاخر او و نه به صورت زيباي او و نه به سخن نيكوي او

بلكه نظر كن چگونه از خدي ميترسد و چگونه چيزهاي زميني و دنيويه را حقير ميشمارد و ) 7. (فريب خواهي خورد
پس آن زمان آسان ؛ و به وجه اخص چگونه تعلق به جسد خود را دشمن ميدارد؛ چگونه كارهاي نيكو را دوست ميدارد
نظر كن به وجه اخص هر گاه بترسد از خداي وحقير شمارد اباطيل جهان را ) 8. (ميشود بر تو دريافتن دوست راستگوي

واجب هم نيست ) 9. (مثل دشمني سخت، و هرگاه حريص باشد بر اعمال صالحه و دشمن بدارد عالقه ي به جسد خود را
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) 10. (ست خواهي شدزيرا تو بت پر؛ بحيثي كه محبت تو منحصر در او باشد، بر تو كه چنين دوستي را دوست بداري
) 11. (پس زينت ميدهد آن را خداي به فضل بزرگتري؛ بلكه او را دوست بدار مثل اينكه خداي تو را نعمتي عطا فرموده

بلكه او همه ي ؛ يكي از مسرّت هاي فردوس را پيدا كرده است، راستي به شما ميگويم كه هر كس دوستي پيدا كند
ليكن هرگاه اتفاق افتاد براي انسان وجود دوستي كه منطبق نشود برآنچه گفتي اي : تدي گفت) 12( ».فردوس را يافته

واجب است بر او آن «: يسوع در جواب فرمود) 13(؟ آيا واجب است كه او را ترك كند؟ پس او را بايد چه كرد! معلم
ه در آن زياني يافت آن را ترك ليكن وقتي ك؛ كند كه ناخدا با كشتي خود كه ميراند ميكند تا وقتي از آن نفعي ميبيند

پس ترك كن او را در چيز هائي كه براي ) 15. (اينچنين واجب است كه بكني با دوستي كه از تو بدتر است) 14. (ميكند
  . هرگاه ميخواهي كه تو را رحمت خداي ترك نكند، تو لغزشي باشد

  فصل هشتاد وهفتم 
ليكن واي بر ) 3. (زيرا كه جهان بر گناه ايستادگي دارد؛ ها خواهد آمدبناچار لغزش ) 2. (واي بر جهان از لغزش ها) 1( 

براي انسان بهتر است اينكه در گردن او سنگ آسيا آويخته شود و در لجه ي دريا ) 4. (انساني كه لغزش بر او وارد ميشود
زيرا بهتر است كه با ؛ را بِكَنپس آن ، هرگاه چشم تو مايه ي لغزش تو باشد) 5. (غرق شود از اينكه همسايه ي او بلغزد

اگر دست يا پاي تو بلغزاند تو را به آنها نيز ) 6. (داخل بهشت شوي از اينكه با دو چشم داخل دوزخ بروي يك چشم
از اينكه داخل دوزخ شوي با دو ، زيرا بهتر است كه در ملكوت آسمان لنگ يا دست و پا بريده داخل شوي؛ چنين كن
براستي ميشوم ؟ چگونه واجب است كه چنين كنم! اي آقا: گفت–ناميده شده به پطرس –عان پس سم) 7( ».دست و پا

خلع كن حكمت جسديه را كه حق را فرد و تنها خواهي ! اي پطرس«: يسوع درجواب فرمود) 8. (ناقص درزمان كمي
و ، هي ميكند آن پاي توستو كسي كه تو را در عمل همرا، زيرا كسي كه تو را تعليم ميكند آن چشم توست). 9. (يافت

را . آنها، پس وقتي كه امثال اينها باعث شوند بر گناه) 10. (كسي كه خدمت ميكند تو را در چيزي آن دست توست
زيرا بهتر است تو را كه جاهل و فقير و با اعمال كميداخل بهشت شوي از اينكه داخل دوزخ شوي به ) 11( ترك كن

چنانكه ؛ پس برانداز از خود هر چه را كه باز دارد تو را از خدمت خداي) 12. (ياعمال بزرگ و حكيم و توانگر باش
پطرس را به پهلوي خويش خواند و ، چون يسوع اين بفرمود) 13( ».برمياندازد انسان هرچه را كه پيش چشم او را ميگيرد

، به صالح آمد پس چون) 14. (برو و او را اصالح كن، هرگاه برادر تو نسبت به تو كار خطائي كند«: به او فرمود
پس ) 16. (پس برو و دو گواه بخوان و او را به صالح آور، اگر به صالح نيامد) 15. (زيرا تو سود برده اي؛ خوشحال شو

، آنگاه بجهت اين) 18. (او را كافر بشمار، پس اگر باز به صالح نيامد) 17. (كليسا را خبر ده، اگر به صالح نيامد به آن
با او گفت و ) 20. (مخور، نيز از خواني كه مينشيند بر آن) 19. (زير سقف خانه اي كه مسكن دارد ساكن مشوبا او در 
  . در آنجا قدم خود را مگذار، حتي اگر بداني كه در اثناي راه رفتن كجا قدم ميگذارد) 21. (گو مكن

  فصل هشتاد و هشتم 
همانا اگر تو ! اي پطرس؛ بلكه واجب است بر تو كه چنين بگوئي كه) 2. (ليكن زنهار كه خود را از او برتر بشماري) 1( 

) 4(؟ چگونه واجب است كه او را اصالح كنم: پطرس گفت) 3( ».هر آينه از او بدتر بودي، را خداي مساعدت نميكرد
هي به حلم پس چنانچه ميخوا) 5. (به طريقي كه تو دوست داري نفس تو به آن اصالح شود«: پس يسوع در جواب فرمود

زيرا به تو راست ميگويم اينكه هر مرتبه اي ! مرا تصديق كن اي پطرس) 6. (همچنان با ديگران رفتار كن، با تو رفتار شود
ليكن ) 7. (از خداي مهرباني خواهي ديد و سخنان تو ثمر ميدهد بعد ثمر، كه اصالح ميكني به مهرباني برادر خود را
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به من بگو آيا ! اي پطرس) 8. (داي از تو بدرشتي قصاص مينمايد وثمري نميدهدعدل خ، هرگاه بدرشتي اصالح كني
) 9(؟ آنها را با سنگ ها و چكش هاي آهنين ميشويند، فقرا مثالً اين ديگ هاي سفالين را كه در آنها طعامشان را ميپزند

اما ؛ اي چوبين را آتش ميسوزاندپس ديگ ها با آهن خُرد ميشوند و اشي) 10. (بلكه به آب گرم ميشويند؛ هرگز، هرگز
هرگاه مرا خداي : با نفس خود بگو، پس هرگاه اصالح نمودي برادر خود را) 11. (انسان همانا به مهرباني اصالح ميشود

) 12( ».پس بدرستي كه فردا از من عمل زشتي سرزند كه بدتر باشد از هرچه برادرم امروز كرده است، همراهي ننمايد
به عدد آنچه كه ميخواهي از تو «: يسوع در جواب فرمود) 13(؟ ار چشم بپوشم از برادر خود اي آقاچند ب: پطرس گفت

؛ نميگويم فقط هفت«: يسوع در جواب فرمود) 15(؟ آيا هفت مرتبه در روز: پس پطرس گفت) 14( ».چشم پوشي شود
از او چشم پوشي ، كس چشم پوشي كندزيرا هر) 16. (بلكه از او چشم بپوش هر روز هفتاد بار و هر بار هفت مرتبه

زيرا ايشان زود باشد كه ؛ واي بر رؤسا: در اين هنگام نگارنده گفت) 17( ».ميشود و هر كس جزا دهد جزا داده ميشود
. كه چنين سخن كردي! همانا تو كودن شده اي اي برنابا«: گفت، پس يسوع او را توبيخ فرموده) 18. (بسوي دوزخ بروند

راست ميگويم كه حمام براي تن و لگام براي اسب و سكّان براي كشتي ضروري نيست مثل ضرورت رئيس شما را ) 19(
به چه سبب خداي اذن داد به موسي و يشوع و سموئيل و به داوود و سليمان و به جماعت هاي ديگر كه ) 20. (براي بالد

پس در اين هنگام ) 22( ».ان براي برانداختن گناههمانا خداي داد شمشير را به مانند اين) 21(؟ صادر كنند احكام را
! اي برنابا«: يسوع در جواب فرمود) 23(؟ چگونه واجب ميشود فرمان صادر كردن به قصاص و عفو: نگارنده گفت

؛ بر قاضي است كه از مجرم قصاص كند) 24. (زيرا تنها قاضي را ميرسد كه سزا دهد ديگران را؛ هركسي قاضي نيست
   ».تا همه ي تن او فاسد نشود، امر ميكند به بريدن عضو فاسد فرزند خودچنانكه پدر 

  فصل هشتاد و نهم 
بقدري كه «: يسوع فرمود) 2(؟ چقدر واجب است بر من كه مهلت بدهم برادر خود را تا توبه كند: پطرس گفت) 1( 

) 4. (بوضوح تمامتر سخن بگوبا ما ؛ همه كس اين سخن را نميفهمند: پطرس گفت) 3( ».ميخواهي مهلت داده شوي
) 6. (اين را هم نميفهمند: پس پطرس گفت) 5( ».مهلت بده برادر خود را ماداميكه خداي او را مهلت داده«: يسوع فرمود
زيرا پي به مقصود ؛ پس پطرس و ديگران محزون شدند) 7( ».مهلت بده ماداميكه او را وقت توبه باشد«: يسوع فرمود

هرآينه دردل ، اگر شما ادراك صحيح ميداشتيد و ميدانستيد كه شما خود خطا كاريد«: يسوع فرمودآن وقت ) 8. (نبردند
بدرستي ؛ از اين رو فاش ميگويم به شما) 9. (شما خطور نميكردمطلقاً كه از دل هايتان مهرباني به خطاكار را بزدائيد

. او را نفسي است كه از پس دندانهايش بر ميĤيدتا وقتي كه ، واجب است اينكه خطا كار مهلت داده شود كه توبه كند
خداي نفرموده است كه من خطا كار را در ، چه) 11. (زيرا اينسان نيز مهلت ميدهد او را خدايِ توانايِ مهربان ما) 10(

ال و آن همان است كه بسياري به آن قيام كرده اند و ح) 12. (ساعاتي كه روزه ميگيرد و زيارت يا حج ميكند ميĤمرزم
در ساعتي كه گناه كار بر گناهان خود براستي توبه ميكند : ليكن او فرموده) 13. (آنكه ايشان به لعنت ابدي گرفتارند

: شاگردان در جواب گفتند) 14( »؟آيا فهميديد«: پس يسوع فرمود »فراموش ميكنم گناه او را و ديگر به ياد نميĤورم
: پس در جواب گفتند) 16( »؟آنچه را كه نفهميده ايد كدام است«: فرموديسوع ) 15. (بعضي را فهميديم و بعضي را نه

؛ راست ميگويم به شما«: آن وقت يسوع فرمود) 17. (ملعون بودن بسياري از آنانكه نماز خوانده اند و روزه گرفته اند
ليكن چون ) 18. (وستان خدايبيشتر از د، نماز ميخوانند و صدقه ميدهند و روزه ميگيرند، بدرستي كه رياكاران از مردمان

به ما بگو : پس در اين وقت يوحنا گفت) 19( ».متمكّن نشدند از توبه و از اين رو ملعون شده اند، ايشان ايمان نداشته اند
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همانا وقت آن رسيده كه نماز صبح «: يسوع در جواب فرمود) 20(؟ ايماني كه از روي محبت خداي باشد كدام است
  . براي خداوند فرخنده ي جاويد ما نماز خواندند، برخاستند و خود را شست و شو دادهپس ) 21( ».بخوانيم

  فصل نودم 
زيرا ! پيش بيا اي يوحنا«) 2: (شاگردانِ يسوع نزديك وي شدند و او دهان گشوده فرمود، چون نماز به نهايت رسيد) 1( 

ياست كه خداي برگزيدگان خود را به آن مهر ايمان خاتم) 3. (به تو امروز از هرچه پرسيده اي جواب خواهم گفت
آنكه هر برگزيده اي ايمان را از دست هاي او گرفته ، آن انگشتري است كه عطا فرموده آن را به پيغمبر خود؛ ميكند
از اين رو چون خداي پيش از همه چيز پيغمبر خود را آفريد و به او بخشيد پيش از ) 4. (چنانكه خداي يكي است، است
پس ميبيند مؤمن ) 5. (يز ايماني را كه آن مثابه ي صورت خداست و هر چه خداي ساخته و هرچه خداي فرمودههمه چ

بلكه نزديك به خطا ؛ زيرا چشم ها گاهي خطا ميكنند) 6. (هرچيزي را واضح تر از آنكه به چشم خود ببيند، به ايمان خود
بدرستي كه ؛ باور كن از من) 8. (ياد آن خداي و كلمه ي اوستزيرا بن؛ اما ايمان هرگز خطا نميكند) 7. (هستند هميشه

البته همانا بدون ايمان كسي را ممكن نيست تا خداي را خشنود ) 9. (به ايمان خالص ميشوند همه ي برگزيدگان خداي
بلكه ؛ مايداز اين روست كه شيطان در صدد اين نيست كه روزه و نماز و صدقات و زيارات يا حج را باطل ن) 10. (نمايد

از اين ) 11( زيرا او مسرور ميشود از اينكه انسان مشغول شود به كاري بدون رسيدن به مزد؛ كفّار را ترغيب بر آنها ميكند
چرا « اين است كه كلمه ي، ايمن ترين راه براي آن) 12. (جهت واجب شد كه مخصوصاً و جداً بايد بر ايمان حريص بود

بشر را از فردوس بيرون نمود و آدم را از فرشته ي خوشروي به ديو هولناك حواله  »چنين چرا« زيرا؛ را ترك كني »چنين
يسوع در ) 14. (را و حال آنكه آن دروازه ي علم است »چرا چنين« چگونه ترك كنيم: پس يوحنا گفت) 13( ».داد

وقتي كه «: يسوع بيفزود اما؛ پس يوحنا خاموش شد) 15( ».دروازه ي دوزخ است »چرا چنين« بلكه«: جواب فرمود
) 16(؟ پس تو كيستي اي انسان تا به كُنه آن برسي كه بگوئي اي خداي چرا چنين كردي، دانستي خداي چيزي را فرموده

؛ حق ميگويم به شما) 17(؟ مگر ظرف سفالين به سازنده ي خود ميگويد چرا مرا ساختي تا آب يا بلَسان را در بر گيرم
همانا ؛ همانا خداي چنين كرد؛ همانا خداي چنين فرمود: قويدل شويد به اين كلمه كه بگوئيد ،واجب است در هر تجربه

   ».چون اين را به جا آوردي در امن زندگاني خواهي كرد) 18. (خداي چنين ميخواهد
  فصل نود و يكم 
ريان روم بواسطه ي عمل زيرا لشك) 2. (در اين زمان بسبب حضور يسوع هيجان عظيميروي داد در سرتاسر يهوديه) 1( 

بسبب ) 3. (همانا يسوع خداست كه آمده تا از ايشان تفقدي بفرمايد: عبرانيان را به هيجان آوردند كه ميگفتند، شيطان
پس پسر بر روي پدر و برادر بر روي ؛ تا جائي كه يهوديه تماماً تا چهل روز مسلّح شدند؛ فتنه ي بزرگي روي داد، اين

نه : نيز فرقه اي ميگفتند) 5. (زيرا فرقه اي ميگفتند بدرستي كه يسوع همان خداست كه به جهان آمده) 4. (برادر برخاست
زيراخداي را شباهت بشري نيست و از اين رو ؛ ديگران ميگفتندنه چنين است) 6. (بلكه او پسر خداست؛ چنين است

همانا از آيات بزرگي كه آنها را يسوع به جاي اين گفته ها ) 7. (بلكه بدرستي كه يسوع ناصري پيغمبرخداست؛ نميزايد
پس بجهت آرام نمودن مردم بر رئيس كاهنان الزم شد تا سوارشود بر مركبي درحالتي كه ) 8. (ناشي شده بود، آورد

همچنين پيالطس حاكم و ) 9. (بر پيشاني او باشد »تتغراماتن« جامه هاي كاهني را پوشيده باشد و نام خداوند قدوس
سه اردو كه هريك از آنها دويست هزار مرد ، جمع شد در مزپه پشت سر آن پس) 10. (هم سوار شدندهيرودس 

حاكم و رئيس كاهنان به ) 12. (اما ايشان ساكت نشدند؛ پس هيرودس با ايشان گفت وگو نمود) 11. (شمشيربند بودند
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سوع زنده است و واجب است كه پيش او رفته چونكه ي؛ سخن درآمده وگفتند اين فتنه را همانا عمل شيطان بر پا نموده
پس بدين واسطه ) 13. (از او سؤال كنيم كه گواهي از خودش پيش آورد و بحسب سخن خودش به او ايمان آوريم
) 14. (مرا ببخش! اي برادر: شورش ايشان همه آرام گرفت و اسلحه ي خود را بر انداختند و با هم معانقه نموده و ميگفتند

آنگاه حاكم و رئيس كاهنان جايزه ) 15. (هر يك عهد بستند كه ايمان آورند به يسوع بحسب آنچه بفرمايددر آن روز 
  . هاي بزرگ پيشنهاد نمودند براي كسي كه بيايد و به ايشان خبر دهد كه يسوع كجاست

  فصل نودودوم 
بماند يسوع آنجا چهل ) 2. (ته ي پاكبجهت عمل نمودن به فرمان فرش، دراين زمان ما و يسوع به جبل سينا رفتيم) 1( 

سپس يك تن ) 4. (يسوع نزديك نهر اردن رفت تابه اورشليم رود، پس چون مدت تمام شد) 3. (روز را با شاگردان خود
؛ آنجاست خداي ما: با مسرت تمام فرياد زد) 5. (او را ديد، يسوع همان خداست از آنهائي كه اعتقاد ورزيده بودند

آماده ي پذيرائي ؛ خداي ما ميĤيد! اي اورشليم: چون به شهر رسيد همه ي اهالي را شورانيد و ميگفت) 6(. خداي ما آمده
آنگاه هركس از خُرد وكالن از شهر بيرون شدند ) 8. (شهادت داد كه او يسوع را در نزديكي اردن ديده بود) 7. (او باش

ها كودكان خود را بردست هاي خود برداشتند و فراموش زيرا زن ؛ ناگاه شهر تهي شد) 9. (تا يسوع را ديدار كنند
سواره ، پس چون حاكم و رئيس كاهنان از آن خبردار شدند) 10. (بردارند نمودندكه توشه اي براي خوراك با خود

تا يسوع را ديدار كند بجهت آرامش فتنه ، اوهم سواره بيرون شد) 11. (بيرون رفتند و رسولي به سوي هيرودس فرستادند
او ، در روز سوم وقت ظهر) 13. (پس دو روز در صحرا در نزديكي نهر اردن به جست وجوي او شدند) 12. (ي گروه ها

يسوع چون كثرت ) 14. (را پيدا كردنددرحالي كه او و شاگردانش مشغول تطهير بودند براي نماز مطابق كتاب موسي
شايد شيطان در يهوديه فتنه اي برپا «: به شاگردان خود فرمود) 15. (متحيرشد، كه زمين را پوشانيده بود ديد، جمعيت را

مردم نزديك شده ، چون اين بفرمود) 17( ».خداي دور كند از شيطان تسلطي را كه او راست بر خطاكاران) 16. (كرده
سجده نمودن به او و بنا كردند به ! مرحبا به تو اي خداي ما: آغاز كردند به فرياد كه، پس تا او را شناختند) 18. (بودند

زيرا من ميترسم از اينكه ! از من دورشويد اي ديوانگان«: فرمود، يسوع آهي كشيده) 19. (چنانكه به خداي سجده ميكنند
از اين رو مردم ترسيدند و ) 20( ».مرا با شما فرو برد، زمين دهان باز كند و بخاطركالم شما كه خداي را به خشم ميĤورد

  . همه گريستند
  ودوسومفصل ن 
؛ بدرستي كه شما هر آينه گمراه شديد«: پس فرمود) 2. (اشاره به سكوت فرمود، دراين وقت يسوع دست بلند نموده) 1( 

همانا من ميترسم ) 3. (شما مرا خداي خودخوانديد و حال آنكه من انساني بيش نيستم، چه! گمراهي بزرگ اي اسرائيليان
قدس وباي سختي فرود آورده و آن را تسليم كند براي بندگي نمودن به كه بخاطر اين فكرشما خداي به اين شهرم

به هر دو دست خود ، چون يسوع اين بفرمود) 5( »!برشيطاني كه شما را به اين فكر برانگيخت هزار لعنت باد) 4. (اجانب
نيد آنچه را يسوع به اندازه اي كه كسي نش؛ پس درعقب آن گريه ي سختي بر مردم چيره شد) 6. (لت به روي خود زد

چون گريه ي مردم ) 8. (اشاره به سكوت فرمود، دست خود را بلند كرده پس از اين جهت مرتبه ي ديگر) 7. (فرمود
گواهي ميدهم در برابر آسمان و هر چه را در زمين است گواه «) 9: (فرمود، بار ديگر به سخن درآمده، آرام گرفت

زيرا من انساني هستم زائيده شده از زني كه فناپذير و از جنس بشر است و ) 10. (مميگيرم از هر آنچه شما گفته ايد بيزار
از آن رو وقتي كه خداي ) 11. (مثل ساير بشر؛ در معرض حكم خداست و مبتال به رنج خور و خواب و سرما و گرماست
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اشد كه من باالتر از انسان سخن من مثل شمشيري خواهد بود كه ميشكافد هركس را كه معتقد ب، جزا دادن بيايد براي
پس دانست كه والي با هيرودس و رئيس كاهنان پيش ؛ كبكبه ي از سوارها را ديد، چون يسوع اين بفرمود) 12( ».هستم
پس چون والي با هيرودس و رئيس كاهنان آنجا ) 14( ».شايد ايشان هم ديوانه شده اند«: آنگاه فرمود) 13. (ميĤيند
تا به آنجا كه سپاهيان نتوانستند ؛ آنگاه مردم گرداگرد يسوع را احاطه كردند) 15. (پياده شدندهمه ي لشكريان ، رسيدند

ليكن ؛ يسوع به احترام نزديك كاهن شد) 16. (دفع كنند، آنان را كه ميخواستند مكالمات يسوع را با كاهن گوش دهند
چه ميخواهي بكني اي كاهنِ از خداي رانده  !زنهار«: پس يسوع فرياد زد) 17. (او ميخواست كه به يسوع سجده كند

همانا اهل يهوديه بواسطه ي آيات و تعليم تو به جنب : كاهن در جواب گفت) 18( ».در يگانگي خداي خطا مكن؛ شده
پس بناچار با والي روم و هيرودس پادشاه بسبب مردم به ، همانا تو خدائي، تا جائي كه آشكارا ميگويند. و جوش آمده اند

اينكه راضي شوي به فرونشاندن آشوبي كه بواسطه ي تو بر ، پس اميد داريم از تو به تمام دل هاي خود) 19. (ا آمدماينج
همانا كه تو خدائي و ديگري گويد كه تو پسر خدائي و جماعتي ميگويند كه تو ، زيرا جماعتي ميگويند) 20. (پا شده
مگر تو هم ديوانه شده ) 22(؟ چرا فتنه را خاموش نكردي! اهنانتو اي رئيس ك«: يسوع در جواب فرمود) 21. (پيغمبري

   »!اي يهوديه با شقاوت كه شيطان تو را گمراه نموده است؛ مگر نبوت و شريعت خداي را فراموش كرده اي) 23(؟ اي
  فصل نود و چهارم 
سمان و گواه ميگيرم هرچه را همانا من شهادت ميدهم پيش روي آ«: دوباره فرمود، چون يسوع اين بفرمود برگشته) 1( 

زيرا من ) 2. (كه بر روي زمين است بر اينكه من بيزارم از هر آنچه مردم از زبان من گفته اند كه من از بشري باالترم
بشري هستم زائيده شده از زني و در معرض حكم خداي هستم و مثل ساير بشر زندگاني ميكنم و در معرض رنج 

هر آينه خطا كردي خطاي ! همانا اي كاهن، ي كه جانم در حضور او ايستاده سوگندبه هستي خداوند) 3. (عمومي
خداي به اين شهر مقدس لطفي بفرمايد تا به آن نقمت بزرگي فرود نيايد بواسطه ي ) 4. (بزرگي به اين سخني كه گفتي

: پس والي و هيرودس گفتند) 6. (اما تو دعا كن براي ما؛ خداي بيامرزد ما را: پس آن وقت كاهن گفت) 5( ».اين خطا
يسوع در ) 7. (همانا محال است بشري بكند آنچه را كه تو ميكني پس از اين رو نميفهميم آنچه را تو ميگوئي! اي آقا

بدرستي كه خداي بر صالح انسان عمل ميفرمايد چنانكه شيطان بر شر ؛ همانا آنچه را ميگوئي راست است«: جواب فرمود
ا انسان بمنزله ي دكان است كه هر كس به رضاي خود او در آن درآيد مشغول ميشود و در آن زير) 8. (عمل ميكند
زيرا ؛ به من بگوئيد چون شما از شريعت ما بيگانه هستيد اين را ميگوئيد! لكن تو اي والي و تو اي پادشاه) 9. (ميفروشد

كه موسي دريا را به عصاي خود خون گردانيده و اگر شما عهد و ميثاق خداي ما را خوانده بوديد هر آينه ديده بوديد 
غوك ها و موش ها را بر مصر فرستاد پس زمين را ) 10. (غبار را كك و نم را تندباد و روشنائي را تاريكي گردانيد

من هيچ يك از اينها را ) 11. (پوشانيدند و فرزندان نخستين را كشت و دريا را شكافت و در آن فرعون را غرق نمود
يشوع آفتاب را متوقف كرد و رود اردن ) 13. (همه اعتراف دارند به اينكه موسي اكنون مردي است مرده) 12. (ام نكرده

ايليا آتش را از آسمان آشكارا فرود آورد و باران را نازل ) 15. (را شكافت و اين دو از آنهائي است كه تا كنون نكرده ام
بسياري ديگر ) 17. (پس همه اعتراف كردند كه همانا ايليا بشر است) 16. (كرد و اين دو از آنهائي است كه من نكرده ام

از پيغمبران و پاكان و دوستان خداي به قوت خداي كارهائي كرده اند كه به كنه آنها نميرسد عقول آناني كه خداي 
   ».آنگونه كه هست نميشناسند، تواناي هميشه خجسته و مهربان ما را

  فصل نود و پنجم 
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بنابراين والي و كاهن و پادشاه به يسوع توسل جستند تا بر جاي بلندي بر آمده و با مردم بجهت تسكين ايشان سخن ) 1( 
كه يشوع به دوازده سبط امر فرموده بود كه از وسط اردن –آن وقت يسوع بر يكي از سنگ هاي دوازده گانه ) 2. (راند

آنگاه به ) 3. (بر آمد–كردند بدون اينكه ته كفش هاي ايشان نم بردارد  آنها را بردارند در وقتي كه اسرائيل از آنجا عبور
بدين جهت كاهن ) 4( ».جائي كه بنيكي برخوردار شود از فهم كالم من؛ كاهن بايد بر جاي بلند بر آيد«: آواز بلند فرمود
همانا «: به كاهن فرمود، نان اوبگونه اي كه هركي برخوردار بود از شنيدن سخ، پس يسوع آشكارا) 5. (به آنجا باال رفت

كاهن در جواب ) 6( ».خداي ما را آغازي نيست و او را انجامينخواهد بود: در عهد و پيمان خداي زنده نوشته شده است
خداي ما : همانا در آنجا نوشته شده«: پس يسوع فرمود) 7. (همانا درست اينچنين در آنجا نوشته شده است: گفت

در آنجا «: پس يسوع فرمود) 9. (كاهن در جواب گفت همانا چنان است) 8( ».ه ي خود آفريدهرچيزي را فقط به كلم
زيرا او غير متجسد و غير مركّب و غير متغير ؛ نيز او از عقل انسان محجوب است؛ خداي ديده نميشود؛ نوشته شده است

آسمان آسمان : ا در آنجا نوشته شده استهمان«: يسوع فرمود) 11. (همانا چنان است حقاً: پس كاهن گفت) 10( ».است
سليمان پيغمبر چنان ! اي يسوع: پس كاهن گفت) 12( ».زيرا خداي ما غير محدود است؛ ها هم گنجايش او را ندارند

زيرا او نه ميخوابد و نه ميخورد نه به ؛ خداي را حاجتي نيست: در آنجا نوشته شده است«: يسوع فرمود) 13. (فرموده است
خداي ما در همه جا : آنجا مكتوب است«: يسوع فرمود) 15. (چنان است: كاهن گفت) 14( ».عارض ميشود او نقصي

چنان نوشته شده : كاهن گفت) 16( ».او ميزند و شفا ميدهد و ميكند هر چه ميخواهد. هست و به غير او خدائي نيست
اين همان ايماني است كه آن ! خداي ما، وردگاراي پر«: آنگاه يسوع دست هاي خود را بلند نموده و فرمود) 17. (است

سپس بسوي مردمان التفات ) 18( ».را گواه خواهم آورد در روز جزاي تو بر هر كس كه برخالف آن عقيده داشته باشد
كه ، زيرا شما گناه خودتان را از آنچه كاهن گفت ميشناسيد و آنچه او گفت در سفر موسي؛ توبه كنيد«: نموده و فرمود

همانا من بشري هستم ديده شده و مشتي از گل كه روي زمين راه ميروم و ) 19. (د خداست تا ابد نوشته شده استعه
همانا مرا آغازي بوده و مرا انجاميخواهد بود و همانا من نميتوانم آفريدن مگسي را از ) 20. (مثل ساير بشر فاني هستم

هرآينه بحقيقت گناهكار شديم اي : گريه بلند نموده و گفتندآن وقت مردمان آواز خود را با ) 21( ».جانب خود
آنگاهد هر يك از ايشان زاري نمودند بسوي يسوع كه دعا كند به جهت ) 22. (پس به ما رحم كن! خداي ما، پروردگار

ي آنگاه يسوع دست ها) 23. (امان شهر مقدس تا خداوند آن را از روي غضب خود وانگذارد كه پايمال امت ها شود
  ! آمين، چنين باد: خود را برداشته و بجهت شهر مقدس و بجهت مردمان آن دعا فرمود و هر يك فرياد ميزدند كه

  فصل نود و ششم 
بجهت ، زيرا واجب است بر ما كه بشناسيم تو كيستي! بايست اي يسوع: كاهن با آواز بلند گفت، چون دعا تمام شد) 1( 

و از خداي ، از نسل داوود بشر ميرنده؛ پسر مريم هستم، من يسوع«: ب فرموديسوع در جوا) 2. (آرام كردن امت ما
در كتاب موسي نوشته شده كه زود : كاهن گفت) 3( ».ميترسم و ميگويم كه اكرام و بزرگواري روا نباشد مگر خداي را

او رحمت خداي . ي ميخواهدميفرستد تا خبر دهد ما را به آنچه خدا، كه خواهد آمد، باشد كه خداي ما براي ما مسيا را
؟ آيا تو مسياي خدائي كه ما منتظر او هستيم، از اين رو اميد دارم از تو كه براستي بفرمائي) 4. (را بر جهان خواهد آورد

بدانيد كه او پيش از من آفريده . ليكن من او نيستم؛ خداي اينچنين وعده داده است؛ آري«: يسوع در جواب فرمود) 5(
به هر حال ما از سخن تو و آيات تو اعتقاد ميكنيم كه تو پيغمبر و قدوس : كاهن گفت) 6( ».من خواهد آمدشده و بعد از 
از اين رو به اسم همه ي اسرائيل و يهوديه از تو اميد دارم تا كه محض محبت خداي به ما افاده كني ) 7. (خداي هستي
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سوگند به هستي خداوندي كه در حضور او جانم «: يسوع در جواب فرمود) 8. (كه به چه كيفيت مسيا خواهد آمد
چنانكه خداي به پدر ما ابراهيم وعده كرده ؛ بدرستي كه من نيستم آن مسيا كه تمام قبايل زمين انتظار او را دارند، ايستاده

ديگر شيطان ليكن وقتي كه خداي مرا از جهان ميگيرد بار ) 9. (به نسل تو بركت ميدهم همه ي قبايل زمين را: و فرموده
. به اينكه واداركند ناپاك را بر اعتقاد ورزيدن به اينكه من خداي و پسر خدايم؛ اين فتنه ي ملعونه را بر پا خواهد كرد

آن هنگام ) 11. (پس بسبب اين سخن تعليم من ناپاك ميشود تا به اينجا كه نزديك ميشود سي نفر مؤمن باقي نماند) 10(
او ) 12. (كه همه ي چيز ها را براي او آفريده است فرو ميفرستد، يد و پيغمبر خود راخداي برجهان خود رحم ميفرما

او تسلط شيطان را بر بشر ) 13. (كسي است كه بقوت از جنوب خواهد آمد و بتان و بت پرستان را هالك خواهد نمود
پس ) 15. (رده اند خواهد آمدبراي خالصي كساني كه به او ايمان آو، او با رحمت خداي) 14. (زايل خواهد فرمود

   ».بدانيد كسي كه به سخن او ايمان بياورد رستگار خواهد شد
  فصل نود و هفتم 
نعمت و رحمت خداي مرا در بر گرفته تا او را ، با اينكه من اليق نيستم كه بند كفش او را پاك كنم«: آنگاه فرمود) 1( 

زيرا اين فتنه بار ! قدوس خداي، دل خود را پريشان مساز اي يسوع: پس آن وقت كاهن با والي و پادشاه گفت) 2( ».ببينم
زيرا ما از مجلس مقدس شيوخ روم صادر شدن فرمان شاهي را ميخواهيم كه ) 3. (ديگر در زمان ما حادث نخواهد شد

تسلي  اين سخن شما مرا«: پس آن هنگام يسوع فرمود) 4. (بعد از اين هيچ كس تو را خداي يا پسر خداي نخواند
ليكن تسلي من در آمدن پيغمبري است كه هر اعتقاد ) 5. (زيرا از جائي كه اميد نور داريد تاريكي خواهد آمد؛ نميدهد

زيرا ؛ دروغي را درباره ي من از ميان خواهد برد و آئين او امتداد خواهد يافت و همه ي جهان را فرا خواهد گرفت
همانا آنچه مرا تسلي ميدهد آن است كه آئين او را هيچ نهايتي ) 6. (است خداي به پدر ما ابراهيم چنين وعده فرموده

آيا پيغمبران ديگر بعد از آمدن پيغمبر خداي : كاهن گفت) 7( ».را درست نگه داري خواهد فرمود زيرا خداي او؛ نيست
فرستاده شده باشند  بعد از او پيغمبران راستگوي كه از جانب خداي«: پس يسوع در جواب فرمود) 8(؟ خواهند آمد
زيرا ) 10. (ليكن جمع بسياري از پيغمبران دروغگوي خواهند آمد و همين است كه مرا محزون ميدارد) 9. (نخواهند آمد

هيرودس ) 11( ».حقيقت از ايشان مستترميشود، شيطان ايشان را به حكم خداي عادل ميشوراند و با ادعاي انجيل من
از عدل است كه هر كس «: يسوع در جواب فرمود) 12. (حكم خداي عادل است چگونه آمدن اين كافران به: گفت

از اينجهت به شما ميگويم كه جهان ) 13. (براي لعنت خود به دروغ ايمان بياورد، براي نجات خود براستي ايمان نياورد
، زيرا شبيه؛ ميا مشاهده ميشدچنانكه در ايام ميشع و ار؛ هميشه پيغمبران راستگو را خوار ميداشت و دروغگويان را دوست

به چه ناميده ميشود مسيا و كدام است آن عالمتي كه آمدن : پس آن وقت كاهن گفت) 14( ».دوست ميدارد شبيه خود را
زيرا خداي خود وقتي كه روان او را آفريد و در ؛ نام مسيا عجيب است«: يسوع در جواب فرمود) 15. (او را اعالن مينمايد

زيرا براي تو ميخواهم خلق كنم ! صبر كن اي محمد: خداي فرمود) 16. (خود او را نام نهاد، را گذاشتملكوت اعلي او 
تا حدي كه هر كس تو را مبارك ميشمارد مبارك ميشود ؛ بهشت و جهان و بسياري از خاليق را كه ميبخشم آنها را به تو

سوي زمين ميفرستم پيغمبر خود قرار ميدهم تو را به وقتي كه تو را ب) 17. (و هر كس با تو خصومت كند ملعون ميشود
ليكن دين تو هرگز ضعيف ؛ جهت خالصي و كلمه ي تو صادق ميشود تا جائي كه آسمان و زمين ضعيف ميشود

اي : آن وقت جمهور مردم صداهاي خود را بلند نموده و گفتند) 19( ».همانا نام مبارك او محمد است) 18. (نميشود
  . بيا زود براي رهائي جهان! اي محمد، اي ما پيغمبر خود رابفرست بر! خداي
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  فصل نود و هشتم 
با هيرودس برگشتند در حالتي كه درباره ي يسوع و تعليم او با ، جمهور مردم با كاهن و والي، چون اين بفرمود) 1( 

پس ؛ به مجلس شيوخ روم بنويسد از اين رو كاهن به والي ترغيب نمود كه مطلب را تماماً) 2. (همديگر محاجه مينمودند
از اين رو مجلس شيوخ بر اسرائيل مهرباني نموده و فرماني صادر نمود كه هيچ كس نبايد يسوع ) 3. (والي چنان كرد

پس اين فرمان بر مس نقش شده و در ) 4. (والّا كشته خواهد شد؛ پيغمبر يهود را خداي يا پسر خداي بخواند، ناصري
به ، غير از زنان و كودكان، تقريباً پنج هزار مرد، بعد از آنكه گروه زيادي از آن مجتمع برگشتند )5. (هيكل آويخته شد

زيرا ايشان را سفر خسته كرده بود و هم بجهت اينكه دو روز بي ؛ آنها نتوانستند مثل ديگران باز گردند) 6. (جاي ماندند
وش كرده بودند تا با خود چيزي از نان بردارند و گياه سبز را فرام، چون از شدت اشتياق به ديدن يسوع؛ نان مانده بودند

از كجا براي ايشان ناني «: او را بر ايشان شفقت گرفت وبه فيلّپس فرمود، چون يسوع اين را بديد) 7. (قوت خود ميساختند
يت نميكند بجهت دويست پاره ي از زر كفا! اي آقا: فيلّپس در جواب گفت) 8( ».بياورم كه از گرسنگي هالك نشوند

اينجا پسري است كه پنج نان و دو : آن وقت اندرياس گفت) 9. (خريدن يك مقداري از نان كه به هر يك كميبرسد
پنجاه پنجاه و ، پس نشستند مردم) 11( ».جمع را بنشان«: يسوع فرمود) 10(؟ ليكن براي اين جمعيت چه ميشود؛ ماهي دارد
به ، پس نان را شكسته؛ آنگاه نان راگرفته و خداي راخواند) 13( ».به نام خداي«: آن وقت يسوع فرمود) 12. (چهل چهل

) 16. (پس همه خوردند و سير شدند) 15. (بر دو ماهي نيز چنين كرد) 14. (شاگردان داد و شاگردان به آن جمع دادند
. ودند و دوازده سبد را پر كردندشاگردان آن خرده ها را جمع نم) 17( ».باقي مانده راجمع كنيد«: آن وقت يسوع فرمود

پس همه ي ) 19. (من بيدارم يا خواب ميبينم: آن وقت هر كسي دست خود را بر چشم هاي خود گذاشته و گفت) 18(
پس بعد از آنكه يسوع شكر كرد ) 20. (گويا كه ديوانگانند بسبب اين آيت بزرگ؛ ايشان مدت ساعتي درنگ كردند

پس چون يسوع ايشان را ) 22. (مگر هفتاد و دو نفر مرد كه نخواستند از او جدا شوند) 21. (ايشان را روانه كرد، خداي را
  . به شاگردي اختيارشان فرمود، ديد

  فصل نود نهم 
آن هفتاد و دو تن و آن دوازده ، چون يسوع در مغازه اي كه در صحراي تيرو بود در نزديكي نهر اردن خلوت گزيد) 1( 

ايشان را به پهلوي خويش نشانيد ودهان خويش را بگشود و درحالتي كه ، از آنكه بر سنگي نشستپس ) 2. (تن را خواند
هرآينه گناه بزرگي در يهوديه و اسرائيل ديدم و آن گناهي است كه دل من در سينه ام از خوف «: آه ميكشيد فرمود

) 4. (رائيل را مثل عاشقي دوست ميداردراستي به شما ميگويم خداي بر كرامت خويش غيور است و اس) 3. (خداي ميتپد
، بلكه جوان ديگري را دوست ميدارد؛ شما ميدانيد كه هرگاه جواني به زني گرفتار شد كه آن زن او را دوست نميدارد

) 6. (بدرستي كه من به شما ميگويم اينچنين خداي ميكند) 5. (كينه ي او به جوش ميĤيد و عاشق همسر خود را ميكشد
) 7. (آن چيز را خداي از ميان ميبرد، ه اسرائيل چيزي را دوست بدارد كه بسبب آن خداي را فراموش نمايدزيرا وقتي ك

خداي را در زمان ، مع ذلك چون قوم) 8(؟ چه چيز پيش خداي در زمين از كهانت و هيكل مقدس محبوب تر است
خداي غضب خود را به ، ن نبود مفاخرت نمودندارمياي پيغمبر فراموش نمودند و به هيكل تنها كه درهمه ي عالم ميان آ

حتي چيز هاي مقدسه ) 9. (جوش آورد بواسطه ي بختنصر پادشاه بابل و او و لشكر او را برآن مدينه مقدسه مسلط نمود
اسماعيل پسر خود ، ابراهيم) 10. (اي كه پيغمبران از دست زدن به آنها ميلرزيدند زير پاهاي كفار گناهكار پايمال شد

از اين رو خداي ابراهيم را امر نمود كه پسر خود را ذبح نمايد تا آن محبت ، يبيشتر از آنچه سزاوار بود محبت ورزيدكم
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داوود ابشالوم را ) 11. (و آن امري بود كه به جا آورده بود اگر كارد بريده بود، مشوِق به گناه را كه در دل او بود بكشد
ضي شدكه پسر بر پدرش برآشفت و به موي خودش آويخته شد واو را از اين رو خداي را؛ سخت دوست ميداشت

پس او را ؛ نزديك بودكه ايوب پاك افراط كند در محبت پسران هفتگانه و دختران سه گانه ي خود) 13. (يوآب كشت
ختي گرفتار بلكه او را نيز به درد س؛ خداوند به دست شيطان واگذارنمود و تنها در يك روز پسران و ثروت او را نگرفت

پسرش يوسف را بيشتر از پسران ، پدر ما يعقوب) 14. (نمود تا اينكه كرم ها مدت هفت سال از بدن او بيرون ميĤمدند
از اين رو قضاي خداوند بر فروختن او جاري شد و قرار داد كه يعقوب از همان پسران خود ؛ ديگرش دوست داشت

  . سر او را پاره كرده و ده سال در نوحه گري به سر بردتا باور كرد كه جانور دشتي پ، فريب داده شود
  فصل صدم 
از اين رو واجب ) 2. (سوگند به هستي خداي كه به حقيقت ميترسم از اينكه خداي بر من غضب فرمايد! اي برادران) 1( 

ئيل را تا فريب از ايشان شد بر شما كه در يهوديه و اسرائيل سير كنيد در حالتي كه مبشر باشيد اسباط دوازده گانه ي اسرا
) 4. (همانا آنچه راكه به آن ما را فرمان دهي ميكنيم: پس شاگردان ترسان و گريان در جواب گفتند) 3( ».برداشته شود

بايد سه روز نمازكنيم و روزه بگيريم و از حاال به بعد هر شب بايد نماز كنيم براي خداي سه «: پس آنوقت يسوع فرمود
زيرا ؛ آنگاه كه براي خداي نماز به جاي ميĤوريم سه بار از او خواهان رحمتيم؛ ره ي اول نمايان شودوقتي كه ستا، بار

پس چون روز ) 6. (چنين است: شاگردان گفتند) 5( ».خطاكاري اسرائيل بر خطاكاري هاي ديگران سه برابر زياده ميشود
كافي است كه با من «: سوالن را خواند و فرموددر صبح روز چهارم يسوع همه ي شاگردان و ر، سوم به پايان رسيد
زيرا ؛ در حالتي كه مبشر باشيد به توبه، اما شما بالد سامره و يهوديه و اسرائيل را تماماً بگرديد) 7. (برنابا و يوحنا بمانند

هر مرضي مسلط  زيرا خداوند مرا به؛ بر بيماران دعا كنيد) 8. (تيشه بر نزديكي درخت گذاشته شده است تا آن را ببرد
، اگر ازشاگردان تو سؤال كنند از راهي كه به آن واجب است اظهار توبه! اي معلم: آن وقت نگارنده گفت) 9( ».نموده

كيسه ي خود را گم كند آيا چشم خود را ميگرداند تا  اگرمردي«: يسوع در جواب فرمود) 10(؟ پس چه جواب گويند
بلكه با تمام تن خود ؛ هرگز چنين نيست، نه؟ يا زبان خود را تا فقط بپرسد، برگيرديا دست خود را تا آن را ، آن را ببيند

نگارنده در ) 12( »؟آيا اين درست است) 11. (چشم مياندازد و هر قوتي كه در خود دارد به كار ميبرد تا آن را پيدا كند
  . همانا درست است بتمام درستي: جواب گفت

  فصل صد و يكم 
زيرا واجب است منقَلب شود هر حواسي به عكس آنچه ؛ عكسِ زندگانيِ پست است، همانا توبه«: مودپس يسوع فر) 1( 

. گريه در عوض خنده) 3. (پس واجب است افغان در عوض خوشي) 2. (در حالتي كه مرتكب گناه ميشد، كرده است
. عفّت در عوض شهوت) 7( .عمل در عوض بيكاري) 6. (بيداري شب در عوض خواب) 5. (روزه در عوض طغيان) 4(
ليكن اگر بپرسند : آن وقت نگارنده گفت) 9( ».بايد كه افسانه گوئي به نماز و حرص شديد به دادن صدقه برگردد) 8(

كه چگونه واجب است كه توبه كنيم و چگونه واجب است كه گريه كنيم و چگونه واجب است كه روزه بگيريم و 
نه واجب است كه با عفت بمانيم و چگونه واجب است كه نماز كنيم و صدقه چگونه واجب است كه نشاط كنيم و چگو

؟ چگونه به عقوبت بدنيه خوب قيام كنند در صورتي كه ندانندكه چگونه توبه كنند) 10(؟ چه جواب داده شوند، بدهيم
) 12. (ان شاء اهللا؛ يلميخواهم جواب گويم به تمام آنها بتفص! خوب سؤال كردي اي برنابا«: يسوع در جواب فرمود) 11(

پس ) 13. (اما امروز بدرستي كه من با تو در توبه بر وجه عموم صحبت ميدارم و آنچه به يكي ميگويم به همه ميگويم
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) 14. (بدان كه توبه شايسته آن است كه پيش از همه چيز آن را محض محبت خداي به جا بياوري والّا بيهوده خواهد بود
) 16( »؟آيا اين درست است؛ هربنائي كه اساس آن زايل شود خرابه ميافتد) 15. (يل صحبت ميكنمهمانا من با شما بتمث

اساس خالص ما همانا خداوندي است «: يسوع در اين وقت فرمود) 17. (شاگردان در جواب گفتند همانا درست است
از اين رو واجب ) 19. (ان نموداساس خالص خود را زي، پس چون انسان گناه كرد) 18. (نيست كه به غير او خالصي

هرگاه شما از بندگانتان آزرده شديد و دانستيد كه ايشان غمگين نشده ، به من بگوئيد) 20. (است ابتدا به اساس بپردازد
؟ آيا از ايشان ميگذريد، بلكه بواسطه ي اينكه از مزد خود كاسته اند غمگين هستند؛ اند ازاينكه شما را به خشم آورده اند

) 23. (بدرستي كه همانا خداي با آنانكه توبه ميكنند براي اينكه بهشت را از دست داده اند چنين ميكند) 22. (نه البته) 21(
. اما بواسطه ي اينكه بهشت را زيان و دوزخ را سود نموده؛ سخت پشيمان است، همانا شيطان كه دشمن هر صالح است

بلكه ؛ براي اينكه محبت خداي را ندارد) 26(؟ ا ميدانيد براي چهپس آي) 25. (مع ذلك هرگز نيابد رحمت را) 24(
  . آفريدگار خود را دشمن ميدارد

  فصل صد و دوم 
از ) 2. (راستي به شما ميگويم كه هر حيواني سرشته شده بر حزن است بجهت نيافتن آنچه از خواهش هايش خواهد) 1( 

اينكه رغبت تمام داشته باشد در اينكه از خود قصاص كند  ،اين رو واجب است بر خطاكاري كه براستي پشيمان است
بگونه اي كه وقتي نماز ميخواند ) 3. (براي جبران آنچه كه به جا آورده در حالتي كه نافرماني نموده پروردگار خود را

كر به سجده بلكه مضطرب الف) 4. (يا اينكه بخواهد او را از دوزخ آزاد كند، جرأت نكند كه اميد بهشت كند از خداي
در ، نظركن به حال گناهكاري كه تو را بدون هيچ سببي به خشم آورده! يارب؛ برود براي خداي و در نماز خود بگويد

از اين رو از تو ميخواهد كه به دست خود او را قصاص كني به آنچه ) 5. (وقتي كه واجب بود بر او كه تو را خدمت كند
ادب كن و قصاص بفرما ) 7. (مخلوقات تو را شماتت نكنند، تا اينكه فجار) 6. (نه به دست دشمنت شيطان، كرده است

پس چون گنهكار به ) 8. (زيرا تو مرا عذاب نميكني چنانكه اين گنهكار مستحق است! چنانكه ميخواهي اي پروردگار
حقاً كه خنده ي ) 9. (مييابد كه رحمت خداي زيادتي كند بر نسبت عدلي كه آن را طالب است، اين شيوه روان شود

اين جهان ؛ تا جائي كه بر اين جهان صدق ميكند آنچه كه پدر ما داوود فرموده كه، گنهكار سخت بي حرمتي است
پادشاهي بود كه يكي از بندگان خود را فرزند خوانده ي خويش گرفت و او را بر همه ي ) 10. (وادي اشك هاست

پس ) 12. (قاً بواسطه ي مكار خبيثي اين بد بخت به غضب پادشاه گرفتارشداتفا) 11. (دارائي خود متصرّف قرار داده بود
بلكه ذليل گشته و باز گرفته شد از او آنچه هر روز از دسترنج خود سود ؛ نه تنها به دارائيش، به او بدبختي بزرگي رخ داد

زيرا هرگاه ، نه البته: ر جواب گفتندپس شاگردان د) 14( »؟آيا گمان ميكنيد كه مثل اين مرد هيچ گاه بخندد) 13. (ميبرد
ليكن ارجح آن ) 15. (پادشاه از خنده ي او آگاه ميشد هرآينه فرمان به كشتن او ميداد چون ميديد كه او بر خشم ميخندد

زيرا زود باشد كه بر او عذاب ابدي نازل ؛ واي برجهان«: آنگاه يسوع گريه كنان فرمود) 16. (است كه شب و روز بگريد
لكن تو ) 19. (زيرا تو را خداي به فرزندي برگزيد و بهشت را به تو بخشيد) 18! (چه بدبختي اي جنس بشري) 17(. شود

، افتادي زير غضب خداي به عمل شيطان و از بهشت رانده شدي و حكم شد به تو بر ماندن در جهان ناپاك! اي بدبخت
) 20. (و برباد ميشود به ارتكاب گناهان پشت سرِهمجائي كه هرچيزي را به زحمت بدست ميĤوري و هركار نيكوي ت

) 21. (اين است كه آن كس كه گناهكارتر است بيشتر از بقيه ميخندد، همانا كه جهان ميخندد و آنچه از آن بدتر است
كه خداي حكم ميفرمايد بر مرگ ابدي خطاكاري كه ميخندد بر گناهانش و بر آن ، پس زود باشد بشود آنچه گفتيد
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  . يدنميگر
  فصل صدو سوم 
چه بزرگ ) 2. (همانا گريه ي خطاكار واجب است كه باشد مثل گريه پدري بر پسرس كه مشرف به موت باشد) 1( 

و بر نَفْسي كه از او رحمت خداي بسبب گناه جدا ، است ديوانگي انساني كه گريه ميكند بر تني كه از او نَفْس جدا شده
هرگاه ناخدائي كه تند باد كشتي او را شكسته و او بتواند با گريه ي تمام آنچه را كه  به من بگوئيدكه) 3. (شده نميگريد

لكن به شما براستي ميگويم كه انسان خطا ميكند در ) 5. (يقيناً او گريه ميكند بسختي) 4(؟ زيان كرده باز آرد چه ميكند
براي –و همانا از خداي به او ميرسد –ن ميرسد زيرا هر رنجي كه به انسا) 6. (مگر بر گناه خود فقط، گريه بر هر چيز

لكن گناه همانا كه از شيطان براي لعنت انسان ميĤيد ) 7. (خالصي اوست و واجب است بر او تا خوشحال شود بسبب آن
) 9( ».حقاً كه شما ميتوانيد اينجا درك كنيد كه انسان طلب مينمايد زيان را نه سود را) 8. (و انسان بر آن محزون نميشود

يسوع ) 10. (چونكه دل او با گريه بيگانه است، چه بايد بكند آن كس كه نميتواند گريه كند! اي بزرگوار: برتولما گفت
سوگند به هستي خداي قوميهستند كه از ) 11! (اي برتولما، نه هر كه اشك ميريزد گريه كننده است«: در جواب فرمود

همانا ) 12. (خود بيشتر از هزاركس از آنانكه اشك ميريزند گريسته اندديدگان ايشان هيچ گاه اشكي سرازير نشده و 
آنگونه كه نور آفتاب پاك ميكند از تعفن ) 13. (گريستن گنهكار همان سوختن خواهش جهاني اوست به آتش تأسف

شيده بود به توبه پس هرگاه خداوند بخ) 14. (همچنين اين سوزش پاك ميكند نفس را از گناه، آنچه را در باال نهاده شده
اين آرزو فاني ) 15. (هرآينه آرزو ميكرد بيشتر از آن را، كننده ي صادق اشك هائي به اندازه ي آنچه در دريا آب است

اما ) 16. (چنانكه تون افروخته فاني ميسازد قطره ي آب را، ميسازد قطره ي كوچكي را كه دوست ميدارد آن را بريزد
مانند اسبي هستند كه هرقدر بار آنها سبك تر باشد همان قدر زياد تر ميشود ، ير ميسازندآنانكه بĤساني گريه را سراز

  . سرعت دويدنش
  فصل صد و چهارم 
لكن آنكه بر اين روش است ) 2. (همانا گروهي هستند كه ميان خواهش داخلي و اشك هاي خارجي جمع ميكنند) 1( 

آنگاه يوحنا ) 4( ».كند اندوه را بيشتر از آنچه وزن كند اشك ها راخداي وزن مي، پس در گريه) 3. (مثل ارميا ميباشد
هرگاه هيرودس «: يسوع در جواب فرمود) 5. (چگونه زيان ميرسد به انسان در گريستن بر غير گناه! اي معلم: عرض كرد

) 6( »؟ي بر گريه خواهد بودآيا تو را باعث، به تو ردائي بدهد كه آن را براي او نگاه داري و او آن را بعداً از تو بگيرد
هرگاه چيزي را زيان ، در اين صورت باعث انسان بر گريه كمتر از اين خواهد بود«: پس يسوع فرمود) 7( نه: يوحنا گفت

در اين صورت مگر خداي را ) 8. (زيرا هر چيزي از دست خداي ميĤيد؛ كند يا آن چيزي را كه ميخواهد از دستش برود
اما تو كه هيچ چيز از خود ) 9! (اي كُند هوش، ودن به چيز هاي خود به حسب اراده ي خودشقدرت نيست بر تصرف نم

همانا تو پيش روي ! اي معلم: متي گفت) 10( ».تنها واجب است كه بر آن گريه كني نه بر چيز ديگري، نداري بجز گناه
دي كه به انسان ميرسد همه چيز از دست تمام يهوديه اعتراف كردي كه خداي را شباهتي به انسان نيست و اكنون فرمو

يسوع ) 12. (در اين صورت او را شباهتي بيشتر خواهد بود با انسان، پس هرگاه كه خداي را دو دست باشد) 11. (خداي
چون معني سخن را ؛ هرآينه بسياري گمراه شدند. تو در گمراهي آشكاري هستي! همانا اي متي«: در جواب فرمود

زيرا كالم ؛ بلكه معني آن را مالحظه كند؛ را واجب است بر انسان كه ظاهر سخن را مالحظه نكندزي) 13. (نفهميدند
مگر نميداني كه چون خداي خواست با پدران ما سخن گويد ) 14. (بشري به مثابه ي ترجماني است ميان ما و ميان خداي
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چه فرمود . و و خداي با ما سخن نگويد تا نميريمتو با ما سخن بگ! اي موسي: پدران ما فرياد بر آوردند، در كوه سينا
همانطور كه آسمان ها از زمين دور شده اند همچنين راه هاي : مگر اين نيست كه فرمود؟ خداي بر زبان اشعياي پيغمبر

  . خداي از راه هاي مردم و افكار خداي از افكار مردم دور است
  فصل صد و پنجم 
لكن واجب ) 2. (همانا من از وصف نمودن او ميلرزم؛ د هيچ قياسي به هيچ اندازهبدانيد كه خداي را درك نميكن) 1( 

بدرستي كه تعداد آسمان ها نُه آسمان است و بعضي از ، پس به شما ميگويم) 3. (است بري شما قضيه اي را ذكر كنم
بنابراين زمين از باالترين آسمان ) 4. (چنانكه آسمان اول از زمين حدود سفرِ پانصد ساله دور است؛ آنها از بعضي دورند

مثل ، پس به شما ميگويم كه اين زمين نسبت به آسمان نخستين) 5. (ها به اندازه ي راه چهار هزار و پانصد ساله دور است
همچنين آسمان اول نسبت به دوم مثل يك نقطه است و بر اين منوال همه ي آسمان ها پست ترند ) 6. (سرِ سوزن است
لكن تمام حجم زمين با حجم همه ي آسمان در مقايسه با بهشت مثل ) 7. (به آسمان نزديك تر به خودهر يك نسبت 

پس شاگردان در ) 9( »؟اندازه اش نتوان نمود آيا نيست اين بزرگي از آن چيزهائي كه) 8. (يك دانه ي ريگ است
، ي كه نَفْس من در حضورش ميايستدسوگند به هستي خداوند«: آن وقت يسوع فرمود) 10. (آري، آري: جواب گفتند

خداوند بزرگتر است از آن به اندازه ي آنچه الزم ) 11. (تمام هستي پيش خداي همانا كوچك تر است از دانه ي ريگي
پس اكنون نظر كنيد چه نسبتي است ميان ) 12. (بلكه بيشتر، است از دانه هاي ريگ براي پر كردن آسمان و بهشت

اكنون هشيار شويد كه معني را بگيريد نه مجرّد ) 13. (مشت كوچكي ازگل ايستاده بر زمين نيستخداي و انساني كه جز 
شاگردان در جواب گفتند همانا تنها خداي ميتواند و همانا او براستي ) 14( ».اگر ميخواهيد كه حيات ابدي بيابيد، سخن را

همانا كه اين حق «: يسوع در جواب فرمود) 15. (است او از حواس بشري پوشيده: همانست كه اشعياي پيغمبر فرموده كه
خداي را آنگونه خواهيم شناخت كه در اينجا ما دريا را از يك قطره ي آب ، از اين رو چون ما در بهشت شديم؛ است

زيرا ؛ همانا به سخن خويش بازگشته و ميگويم بدرستي كه واجب است انسان فقط بر گناه بگريد) 16. (شور ميشناسيم
لكن چگونه گريه ميكند كسي كه در مجالس طرب و وليمه ها حاضر ) 17. (سان با گناه آفريدگار خود را ترك ميكندان

اگر دوست داشته باشيد كه شما را برحواستان ، پس بر شماست كه مجالس طرب را به روزه تبديل كنيد) 18(؟ ميشود
در اين صورت خداي را حواسي خواهد بود كه : گفت پس تدي) 19( ».زيرا تسلط خداي ما اينچنين است؛ تسلط باشد

آيا دوباره بر ميگرديد بر اين اعتقاد كه خداي را اين «: يسوع در جواب فرمود) 20(؟ ممكن است بر آن مسلط شدن
. آري: شاگردان در جواب گفتند) 21( »؟به من بگوئيد آيا انسان را حواسي هست؟ يا خداي چنين و چنان است، است

) 23( »؟آيا ممكن است كه در انسان حيات پيدا شود و حواسي در او كار نكند«: يسوع در جواب فرمودپس ) 22(
پس كجاست حواس كسي كه كور ؛ همانا شما خود را فريب ميدهيد«: يسوع فرمود) 24. (نه: شاگردان در جواب گفتند

: اما يسوع فرمود) 26. (گردان متحير شدندپس شا) 25( ».يا كر يا الل يا ناقص العضوست و يا وقتي كه بي هوش باشد
هرآينه خداي ما ) 27. (يعني نَفْس و حس و جسد كه هر يكي از آنها مستقلند به ذات، انسان از سه چيز تأليف ميشود«

از اين رو ) 29. (ليكن تاكنون شما نشنيده ايد كه چگونه حس را آفريده) 28. (نفس و جسد را آنگونه كه شنيديد آفريده
خداي را شكر كرد و براي رهائي قوم ما ، چون يسوع اين بفرمود) 30( ».ميگويم–إن شاءاهللا –ه شما همه چيز را فردا ب

  . دعا نمود و هريك از ما آمين ميگفت
  فصل صد و ششم 
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آن وقت ) 2. (زير درخت خرمائي نشست و شاگردان در آنجا نزديك او آمدند، چون يسوع از نماز صبح فارغ شد) 1( 
همانا بسياري درباره ي زندگاني ما فريب ، سوگند به هستي خدائي كه نَفْس من درحضورش ميايستد«: يسوع فرمود
تا جائي كه اكثر مردم ثابت ميكنند كه نَفْس و ؛ زيرا نَفْس و حس با هم مرتبط هستند به ارتباط محكمي) 3. (خورده اند

گذارند نه به جوهر و آن را نفس حس كننده و نباتي و عقلي حس همانا كه يك چيزند و در عمل ميان آنها فرق مي
چه بسيار سخت است ناداني و ) 5. (ليكن به شما براستي ميگويم كه نفس همانا چيز زنده ي فكر كننده است) 4. (مينامند

ليكن آسان ) 7. (هرگز نخواهند يافت آن را بدون حيات) 6(؟ پس كجا مييابند نَفْس عقليه را بدون حيات! غفلت ايشان
 ».وقتي كه از او حس مفارقت نمايد، چنانكه ديده ميشود در كسي كه در بيهوشي افتاده باشد؛ است زندگي بدون حس

يسوع در جواب ) 9. (پس انسان را حياتي نخواهد بود، هرگاه حس از زندگي مفارقت نمايد! اي معلم: تدي گفت) 8(
چون نفس به جسد بر ؛ ات را فاقد ميشود كه نفس از او مفارقت كندزيرا انسان وقتي حي؛ اين درست نيست«: فرمود

ليكن حس بواسطه ي خوفي كه آن را عارض شود يا بسبب اندوه سختي كه عارض نفس ) 10. (مگر به معجزه، نميگردد
ه جسد به آنچنانكه ك؛ زيرا خداي حس را براي لذّت آفريده وآن زندگي نميكند مگر به لذّت) 11. (گردد از بين ميرود

پس حس بسبب خشميكه بخاطر بي نصيب شدن از لذات بهشت در ) 12. (طعام و نَفْس به علم و محبت زندگي ميكند
پس كسي كه نميخواهد پرورش آن را به لذات جسديه واجب ) 13. (با نَفْس مخالفت دارد، هنگام گناه برآن عارض شده

به شما راست ميگويم ) 15(؟ آيا ميفهميد) 14. (اني پرورش كندكه آن را به لذت روح، وجوب شديدتر و مؤكدتر، است
زيرا او ) 16. (كه همانا چون خداي حس را آفريد حكم فرمود بر او به دوزخ و برف و يخ كه تاب آنها آورده نميشود

نمود  اقرار، ليكن چون او را ازتغذيه محروم فرمود و طعام وي را از وي گرفت) 17. (گفت كه همانا خودش خداست
) 19(؟ اكنون به من بگوئيد كه حس در بدكاران چگونه عمل ميكند) 18. (كه او آفريده ي خداي و ساخته ي اوست

از عقل و از شريعت خداي اعراض ، زيرا ايشان پيروي حس نموده؛ راستي كه همانا آن براي ايشان بمنزله ي خداست
  . پس مكروه ميشوند وكار نيكو نميكنند) 20. (مينمايند

  فصل صدو هفتم 
زيرا كسي كه ميبيند نوعي از طعام او را ) 2. (روزه است، همچنين اول چيزي كه بعد از اندوه بر گناه صورت ميبندد) 1( 

از آن اعراض مينمايد تا ديگر بيمار ، بيمار نمود تا جائي كه او را به مرگ رسانيد همين كه اراده نمود بر خوردن آن
، آفريدگارخود، هر وقت كه ديد لذت وا ميدارد كه به خداي) 4(، واجب است كه چنين بكند پس بر گناهكار) 3. (نشود

زيرا ) 5. (پس بايد محزون شود كه چنين كاري كرده است؛ گناه كند بسبب پيروي نمودن حس در خوشي هاي جهان
ليكن انسان تا وقتي كه ) 6. (داين پيروي او را از خداي در حياتش محروم ميدارد و او را مرگ دوزخي جاويد عطا ميكن

پس در اين صورت بايد در ) 7. (واجب است اينجا بر او روزه داشتن، زنده است و محتاج به تناول اين لذايذ جهان است
هروقتي كه بيند كه حس دشمن ميدارد روزه گرفتن ) 8. (صدد ميراندن حس برآيد و اينكه خداي را بزرگ خود بشناسد

) 9. (بلكه افتادن در اندوه بي نهايت است؛ آنجائي كه مطلقاً هيچ لذتي نيست، حال دوزخ را بدارد پس در برابر خود، را
آنجائي كه يك حبه از لذت هاي بهشت بزرگتر است از لذت ها ، در برابر خود خوشحالي هاي بهشت بزرگ را بگذارد

همانا ، نمودن به كم براي بدست آوردن بسيارزيرا قناعت ) 11. (پس به اين آسان ميشود آرامشش) 10. (ي همه ي جهان
بر شما باد كه ياد كنيد توانگر صاحب ) 12. (بهتر است از رها نمودن عنان در بهره وري از هر چيز و اقامت در عذاب

محروم است تا ابد ازيك قطره ، هر كس خواست در زمين هر روز به نعمت باشد) 13. (وليمه ها را تا نيكو روزه بگيريد
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تا ابد در ميان لذت هاي بهشت زندگاني خواهد ، ولي وقتي كه چون لعازر قناعت به پاره اي نان نمود در زمين؛ بي آ
زيرا شيطان ميخواهد هر كار نيكو را باطل كند و خصوصاً عمل توبه ) 15. (ليكن بايد كه توبه كننده بيدار باشد) 14. (كرد

نده نافرماني او نموده و برگشته و دشمن سرسخت او شده بعد از آنكه بنده چون توبه كن) 16. (كننده را بيشتر از غير آن
پس از اين رو شيطان ميخواهد وادارد او را بر روزه نگرفتن در حالي از احوال به شبهه ي ) 17. (ي امين او بوده است

رض شود و بعد از آن زندگاني پس هرگاه اين كارگر نشد وا ميدارد او را بر زياد روزه گرفتن تا او را بيماري عا؛ مرض
ميخواهد وادارد او را بر اينكه حصر كند روزه گرفتن او را بر ، چون دراين باره هم به مقصود نرسيد) 18. (كند در نعمت

پس به هستي خداوند ) 19. (ولي گناه بورزد علي الدوام؛ ترك طعام جسدي تا اينكه مانند او شود كه چيزي نخورد
وحال آنكه حقير ؛ اگر جسد را از طعام محروم بدارد و نفس را از تكبر پر نمايد، وض است مردسوگند كه همانا مبغ

به من بگوئيد آيا بيمار بر پرهيزي كه آن را طبيب ) 20. (شمارد كساني را كه روزه نميگيرند و خود را از ايشان برتر بداند
بلكه ) 22. (نه البته) 21(؟ كتفتا نميكنند ديوانگان ميخواندبر او واجب نموده مفاخرت ميكند و كساني را كه بر پرهيزانه ا

همانا من به شما ميگويم كه ) 23. (محزون ميشود بجهت آن مرض كه بسبب آن مضطر شده كه اقتصار بر پرهيزانه كند
بلكه ) 24. (شايسته نيست كه توبه كننده به روزه گرفتنش مفاخرت كند و كساني را كه روزه نميگيرند حقير شمارد

شايسته نيست بر توبه كننده كه طعام ) 25. (واجب است كه محزون شود برگناهي كه بواسطه ي آن روزه ميگيرد
مگر انسان طعام خوشگوار را به سگي كه با دندان آدميرا ) 26. (بلكه بايداكتفا نمايد بر طعام ناگوار؛ خوشگوار تناول كند

دراين بايد كفايت باشد شما را درباره ي ) 28. (بلكه امر بعكس است، البته نه) 27(؟ ميگيرد و اسبي كه لگد ميزند ميدهد
  . روزه گرفتن

   فصل صدو هشتم 
خواب ؛ خواب بر دو قسم است) 2. (اكنون گوش بداريد به آنچه كه به شما خواهم گفت درباره ي بيداري شب) 1( 

) 3. (يد از اينكه نَفْس بخوابد و جسد بيدار بماندشايسته است شما را كه در بيداري شب حذر كن. جسد و خواب نَفْس
به سنگي ، مثَل شما در اين باره چنان است كه وقتي شخصي در راهي ميرفت) 4. (همانا اين سخت خطاي آشكار است

پس چون است حال ) 5. (سپس براي اينكه اجتناب كند از اينكه پاي او ازآن آزار بيابد با سر خويش آن را بزد؛ برخورد
آنگاه ) 7. (زيرا چنين مردي گرفتار ديوانگي است؛ همانا او بدبخت است: شاگردان در جواب گفتند »؟مردي چنين
هرآينه مبتال به ، جواب نيكو داديد و همانا به شما ميگويم كسي كه به جسد بيدار باشد و به نَفْس بخوابد«: يسوع فرمود

پس بدبختي آن صعب تر و سخت ، ماري روحي از مرض جسدي خطرناك تر استهمانطور كه بي) 8. (ديوانگي است
كه آن پاي زندگي ، پس آيا شخص بدبختي مانند اين شخص مفاخرت ميكند بعد از خواب نمودن جسدش) 9. (تر است

تي كه خواب بدرس) 10(؟ در اينكه او ميخوابد به نَفْس كه سرِ زندگاني است، است در حالي كه بدبختي خود را نميبيند
همانا آن نَفْسي است كه خداي ، نفسي كه بيدار ميباشد) 11. (نَفْس همانا كه فراموش نمودن خداي و كيفر سخت اوست

در حالتي ؛ را در هر چيز و در هرجائي ميبيند و بزرگواري او را در هر چيز و بر هر چيزي و باالي هر چيز شكر ميگذارد
پس از اينجاست كه هميشه در گوش وي ) 12. (عمت و رحمت از خداي فرا ميگيردكه داناست كه هميشه و هر دقيقه ن

زيرا خداي شما ميخواهد شما را جزا ؛ بيائيد اي مخلوقات از براي جزا: از ترس بزرگيش صدا ميكند آن قول شاهانه كه
ترجيح ميدهيد كه با نور به من بگوئيد كه آيا ) 14. (پس بدرستي كه علي الدوام در خدمت خداي ميماند) 13. (بدهد

چون با نور ستاره نميتوانيم كوه هاي نزديك ؛ با نور آفتاب: اندرياس در جواب گفت) 15( »؟ستاره ببينيد يا با نور آفتاب
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؛ از اين رو بر نور ستاره به ترس راه ميرويم) 16. (ولي با نور آفتاب كوچك ترين دانه هاي ريگ را ميبينيم؛ خود را ببينيم
  . نور آفتاب با اطمينان راه ميرويملكن به 

  فصل صد و نهم 
همانا به شما ميگويم كه چنين شايسته است كه به نَفْس بيدار بمانيد و به آفتاب عدل خداي را بنگريد «: يسوع فرمود) 1( 

آن البته و منع ، همانا واجب است اجتناب از خواب جسدي به اندازه ي توانائي) 2. (و به بيداري جسد مفاخرت نكنيد
از اين رو واجب است بر كسي كه ميخواهد ) 3. (زيرا حس و جسد به طعام و عقل به مشاغل سنگين ميشوند؛ محال است
سوگند به هستي خداوندي كه نَفْسم در حضور او ميايستد ) 4. (از كثرت مشاغل و كثرت طعام اجتناب نمايد، كم بخوابد

ت هرگز غفلت از خداي و كيفر ترسناك او و خواب نَفْس نيست مگر كه كميخواب در هر شب جايز است و جايز نيس
همانا براي ) 6(؟ چگونه ممكن است كه علي الدوام خداي را ياد كنيم! اي معلّم: آنوقت نگارنده گفت) 5( ».همين غفلت

ه انسان متحمل همانا اين بزرگ ترين بدبختي است ك«: پس يسوع آهي كشيده فرمود) 7. (ما مينمايد كه اين محال است
مگر پاكان كه ) 8. (زيرا در زمين انسان نميتواند كه خداي آفريدگار خود را علي الدوام ياد كند! (آن ميشود اي برنابا

) 9. (زيرا در ايشان نور نعمت خداست تا جائي كه نميتوانند خداي را فراموش كنند؛ ايشان علي الدوام ياد خداي ميكنند
ديده ايد كساني را كه مشغول تراشيدن سنگ هاي استخراج شده اند و خود چگونه عادت كرده ليكن به من بگوئيد آيا 

بدون اينكه نگاه كنند ، اند كه بتراشند و با هم سخن گويند و حال آنكه آنان در طول مدت با افزار آهنين بر سنگ ميزنند
راغب شويد در ) 11. (شما نيز چنان كنيد پس در اين صورت) 10(؟ و با اين وجود به دست هاي خود صدمه نميرسانند

پر واضح است كه قطره هاي آب ) 12. (هرگاه ميخواهيد كه بر بدبختي غفلت غلبه ي كامل پيدا كنيد، اينكه پاك باشيد
پس آيا ميدانيدچرا بر اين بدبختي غلبه نكرده ) 13. (سخت ترين سنگ ها را در زمان طويل ميشكافد، به تكرار وقوع

اين خطاست كه تو ! از اين رو به شما ميگويم كه اي انسان) 15. (زيرا شما درنيافته ايدكه همانا آن گناه است) 14(؟ ايد
اينچنين خطا ميكنند كساني كه از خداي ) 16. (پس از آن چشم بپوشي و پشت بر او كني، را اميري بخششي بفرمايد

  . نعمت هاي بسيار از خداي ميرسد زيرا به انسان در هر دقيقه بخششها و) 17. (غافل ميشوند
  فصل صد و دهم 
حقاً كه دائماً جود ميكند بر شما به نَفَسي ) 2(؟ مگر خداوند در هر لحظه شما را نعمت نميدهد، همانا به من بگوئيد) 1( 

يكشد براستي شما را ميگويم كه واجب است بر دل شما كه هر وقت جسد شما نَفَس م) 3. (كه به آن زندگاني ميكنيد
پس تعليم كن به ما راه ! همانا هر چه ميگوئي هر آينه حق است اي معلم: آنگاه يوحنا گفت) 4( ».بگوئيد الحمدوهللا

پر واضح است كه انسان بايد چيز خوب را بخواهد تا «: يسوع در جواب فرمود) 5. (رسيدن به اين حال با سعادت را
كه بر سفره هستيد مگر تناول ميكنيد خوراك هائي را كه از نظر كردن به به من بگوئيد در وقتي ) 7. (خداي به او ببخشد
) 10. (همچنان به شما ميگويم كه شما هرگز نميرسيد به آنچه كه ميخواهيد آن را) 9. (نه البته) 8(؟ آنها متأذي ميشويد

زيرا خداي ) 11. (اهر سازدشما را در كمتر چشم بهم زدني ط، همانا خداي قادر است كه هرگاه شما بخواهيد طهارت را
آيا ديده ايد كساني را كه ) 12. (تا انسان درك كند بخشش و بخشاينده را، ما ميخواهد كه ما منتظر باشيم و طلب كنيم

ايشان نميخواهند كه بيهوده تير ) 14. (همانا ايشان چندين بار بيهوده تير بيندازند) 13(؟ مشق تير اندازي ميكنند به نشانه
پس شما هم اي كساني كه ميخواهيد هميشه به ياد خداي ) 15. (لكن علي الدوام اميد دارند كه به نشان بزنند؛ بيندازند
زيرا خداي به شما نعمت خواهد بخشيد تا برسيد به تمام ) 17. (هرگاه غافل شديد گريه كنيد) 16. (اينچنين كنيد! باشيد
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تا جائي كه هرگاه كسي شب بيداري را باطل سازد ؛ ي متالزم اندهمانا روزه و شب بيداري روحان) 18. (آنچه كه گفتم
) 20. (زيرا انسان به ارتكاب گناه روزه ي نَفْس را باطل ميكند و از خداي غافل ميشود) 19. (روزه باطل ميشود بي درنگ

زيرا روا نيست ) 21( .همچنين شب بيداري و روزه داري از حيث نَفْس الزم اند هميشه از براي ما و از براي ساير مردم
پس از من باور كنيد كه روزه ي جسد و شب بيداري آن در هروقت و براي هر كس ) 22. (هيچ كس را كه گناه نمايد

زيرا پيدا ميشوند بيماران و پيران و آبستن ها و گروهي كه مجبورند به پرهيزانه خوردن و كودكان و ) 23. (ممكن نيست
همچنين ، همانطور كه هر كس به اندازه ي خاص خود جامه در بر ميكند) 24. (ي ضعيفغير اينان از خداوندانِ بنيه 

زيرا همانطور كه جامه هاي كودك براي مرد سي ) 25. (واجب است بر او كه به اندازه ي خود روزه اش را اختيار كند
  . همچنين روزه ي يكي و شب بيداريش براي ديگري صالحيت ندارد، ساله صالحيت ندارد

  فصل صد و يازدهم  
؛ ليكن حذر كنيد از شيطان كه تمام قواي خود را متوجه سازد به اينكه در اثناي شب بيداري باشيد و بعد از آن بخوابيد

به من بگوئيد آيا ) 2. (كه به وصيت خداي نماز بخوانيد و به سخن خداي گوش دهيد در حالي كه واجب است بر شما
نه اي : پطرس در جواب گفت) 3( »؟گوشت بخورد و به شما استخوانش را بدهد راضي ميشويد يكي از دوستان شما

، پس يسوع آهي كشيده) 4. (بلكه ريشخند كننده است؛ زيرا چنين كسي شايسته نيست كه دوست ناميده شود! معلم
اما در وقتي ، استبيشتر از آنچه الزم ، اگر كسي شب بيداري به جسد نمايد! همانا سخن براستي گفتي اي پطرس«: فرمود

پس چنين ؛ در خواب است و به چرت زدن سرسنگين، كه واجب است بر او نماز بخواند يا به سخن خداي گوش دهد
عالوه بر آن پس او دزد ) 5. (راستي كه به خداوند و آفريدگار خود استهزا ميكند و مرتكب گناه ميشود، شخص بدبختي

اي بدهد و آن را صرف ميكند در جائي كه او نميخواهد و به اندازه اي كه زيرا ميدزدد وقتي را كه بايد به خد؛ است
مردي به دشمنان آقاي خود از ظرفي كه در آن بهترين شراب بود مينوشانيد در وقتي كه شراب در ) 6. (خودش ميخواهد

وقتي كه ، ه ي خود چه كندپس گمان ميكنيد آقا به بند) 7. (نهايت خوبيش و از آن ميچون درد شد به آقاي خود نوشانيد
، او هر آينه غالم را ميزند و ميكشد به خشم و از روي عدالت) 8(؟ همه چيز را فهميده و بنده اش پيش رويش باشد

پس چه ميكند خداي به مردي كه بهترين وقت خود را در مشاغل و بدترين آن را ) 9. (چنانكه روش جهان بر آن است
زيرا دل آن به اين گناه و آنچه از اين بزرگ تر است ! واي بر جهان) 10(؟ ميكند در نماز و مطالعه ي شريعت صرف

از اين رو چون به شما گفتم كه شايسته است خنده برگردد به گريه و وليمه ها به روزه و خواب به ) 10. (سنگين است
است بر گناهكار كه بر زمين آن اين است كه واجب ) 12. (جمع كردم تمام آنچه را شنيديد در سه كلمه، شب بيداري

همچنين واجب ) 13. (زيرا خداوند آفريدگار ما از او خشمگين شده است؛ علي الدوام بگريد و گريه ي او از دل باشد
نيز واجب است كه شب بيداري كنيد تا ) 14. (است بر شما اينكه روزه بداريد تا شما را بر حس جسدي تسلط باشد

   ».ي جسدي و روزه و شب بيداري جسدي واجب است كه بر حسب بنيه ي افراد باشد پس گريه) 15. (خطاكار نشويد
  فصل صد و دوازدهم 
واجب است بر شما كه طلب كنيد ميوه هاي زمين را كه قوام زندگاني ما به «: فرمود، پس از آنكه يسوع اين بفرمود) 1( 

ن رو نماز ميكنم به خداوند و انتظار ميكشم شما را با پس از اي) 2. (زيرا هشت روز ميشود كه نان نخورده ايم؛ آن است
) 4. (و شش شش و در راه شدند بر حسب سخن يسوع، پس شاگردان و فرستادگان همه رفتند چهار چهار) 3( ».برنابا

اجب بايد كشف كنم بر تو رازهاي بزرگي را كه و! اي برنابا«: پس يسوع بگريستن فرمود) 5. (نگارنده با يسوع باقي ماند
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براي من و براي غير من : نگارنده به گريه در جواب گفت) 6( ».است بر تو آگاهانيدن جهان به آنها بعد از درگذشتن من
يسوع ) 8. (خوشايند نيست گريه زياد كني! تو اي آنكه پاك و پيغمبر خدائي) 7. (زيرا ما گناهكارانيم؛ گريه را بپسند

زيرا اگر مرا مردم ) 9. (ه نميتوانم گريه كنم به اندازه اي كه بر من واجب استك! باور كن سخن مرا اي برنابا«: فرمود
هرآينه معاينه ميكردم اينجا خداي را چنانكه در بهشت ديدار ميشد و هر آينه از ترس روز جزا ايمن ، خداي نميخواندند

بيشتر از بنده ي فقيري محسوب زيرا در دل من هيچ خطور نكرده كه ؛ لكن خداي ميداند كه من بيزارم) 10. (ميشدم
هرآينه همان وقت از جهان در ميگذشتم و بسوي ، ميگويم به تو كه همانا اگر من خداي خوانده نشده بودم) 11. (شوم

. در اين صورت ميبيني كه گريه بر من واجب است) 12. (اما اكنون تا روز جزا به آنجا نميروم؛ بهشت برده شده بودم
زود باشد كه يكي از شاگردانم مرا به سي پاره ؛ براي اين واجب است بر من خود نگه داري! اي برنابابنابراين بدان ) 13(

زيرا ) 15. (به نام من كشته خواهد شد، بنابراين من يقين دارم كه آن كس كه مرا ميفروشد) 14. (از نقدينه ها بفروشد
با اين ) 16. (دهد تا هر كس گمان كند كه من او هستمخداي مرا از زمين بلند ميكند و چهره ي آن خائن را تغيير مي

ليكن ) 17. (براي من خواهد ماند ننگ مردن او تا مدت مديدي درجهان، وجود وقتي كه او به بدترين مرگي بميرد
زيرا من اعتراف ؛ اين را خداي خواهد كرد) 18. (اين ننگ ازمن برداشته ميشود، پيغمبر خداي، هنگاميكه بيايد محمد

يعني كه شناخته شوم كه من زنده ام و من پيراسته ام ؛ نمودم به حقيقت مسيا و به اوكه اين جزا را به من عطا خواهد فرمود
زيرا آرزو ميكنم كه كاش ؟ به من بگو كه آن بد بخت كيست! اي معلم: پس نگارنده گفت) 19( ».نگونه مرگ از عيب آ

پس او جز آن ، زيرا خداي چنين ميخواهد؛ خاموش باش«: جواب فرموديسوع در ) 20. (او را به خفه كردن بميرانم
آن وقت ) 22( ».پس حق را به او بگو تا تسلّي پيدا كند، ليكن چون اين واقعه بر مادر من وارد شود) 21. (نميتواند كرد
  . إن شاءاهللا، من اين را به جا ميĤورم! همانا اي معلم: نگارنده گفت

  فصل صد و سيزدهم  
) 2. (يافته بودند، قوطي صنوبري حاضر نمودند و به اذن خداي مقداري از خُرما كه كم نبود، چون شاگردان آمدند) 1( 

پس چون فرستادگان و شاگردان در آنجا نگارنده را تُرش روي ) 3. (آن خرماها را بعد از نماز ظهر با يسوع خوردند
به اين خاطر يسوع ايشان را تسلي ) 4. (رگذشتن از جهان بزوديترسيدند كه مبادا واجب شده باشد بر يسوع د، ديدند

) 5. (پس با شما زمان كميديگر باز خواهم ماند؛ زيرا ساعت من تاكنون نرسيده كه از شما درگذرم؛ مترسيد«: داده فرمود
توبه تا خداي بر گناه بشارت بدهيد بر –چنانكه در بين تمام اسرائيل گفتم –از اين رو واجب اعالم كنم به شما كه اكنون 

خصوصاً كسي كه براي توبه عقوبت بدنيه را استعمال ، هر كس بايد از كسالت حذر كند) 6. (اسرائيل ترحم فرمايد
يكي از اهالي شهر رزستاني ) 8. (بريده ميشود و در آتش انداخته ميشود، زيرا هر درختي كه ثمر نيكو نميدهد) 7. (ميكند

چون صاحبش در مدت سه سال هر وقت كه ( 9. (ي بود كه در آن بستان درخت انجيري بودداشت كه در وسط آن بستان
زيرا بر ؛ اين درخت بد را قطع كن: به رزبان خود گفت، ميĤمد ثمري نميديد و ميديد كه درختان ديگر همه بارآورده اند

) 11. (آن درخت خوش منظري است زيرا! چنين نباشد اي آقا: پس رزبان در جواب گفت) 10. (زمين سنگيني مينمايد
در اين صورت تو بايد ) 12. (زيرا جمال بي فايده براي من سودي ندارد، خاموش باش: پس صاحب زمين به او گفت

لكن من سابقاً در صحن خانه ي خودم ) 13. (خوش منظر تر از درخت انجير است دانسته باشي كه در خت خرما و بلَسان
لكن چون برگ نگرفته و برگ هاشان انبوه شده ؛ لَسان كاشتم و دور آنها را ديواري نيكو گرفتمنهالي از درخت خرما و ب
پس در اين صورت مگر ميگذرم از درخت انجيري كه ) 14. (بيرون خانه امر به كندن هر دو دادم، و زمين را فاسد كردند
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همانا من بعد از ؛ هر درخت ديگري بار ميگيرد در جائي كه، دور از خانه است و بر بستان و رزستان من سنگيني ميكند
. پس منتظر سال آينده باش، همانا خاك بنهايت حاصلخيز است! اي آقا: پس رزبان گفت) 15. (اين آن را تحمل نميكنم

همانا من برگ هاي درخت انجير را براندازم و خاك سرگين آلوده را از آن دور كنم و خاك خالص و سنگ ها را ) 6(
پس برو و چنبن كن كه من منتظرم و درخت انجير بار : صاحب زمين در جواب گفت) 17. (پس بار ميĤوردبگذارم 

  . پس آن را براي ما تفسير بفرما! نه اي آقا: شاگردان در جواب گفتند »؟آيا اين مثل را فهميديد. خواهد گرفت
  فصل صد و چهاردهم 
پس در اين ) 2. (حب ملك همان خداي و رزبان شريعت اوستهمانا صا؛ به شما راست ميگويم«: يسوع فرمود) 1( 

زيرا شيطان همان درخت خرما و و انسان نخستين همان بلَسان ؛ صورت نزد خداي در بهشت درخت خرما و بلَسان بود
و مردمان زيرا ايشان از اعمال صالحه بار نگرفتند و به سخنان غير صالح كه عليه فرشتگان ؛ پس هر دو را راند) 3. (است

كه همه وي را بحسب فرمان او -چون خداي انسان را در ميان آفريدگان خود ) 4. (بسيار حكم گرديد تكلم نمودند
) 5. (پس همانا خداي او را قطع مينمايد ودر دوزخش مياندازد، قرار داده و چنانكه گفتم ثمري نياورد–اطاعت ميكنند 

پس از ) 6. (عقوبت ابدي و انسان را تا مدتي، و فرشته را عقوبت فرمود زيرا او از فرشته و انسان نخست عفو نفرمود
پس بايد ) 7. (اينجاست كه شريعت خداي ميفرمايد كه انسان را در اين زندگي لذايذي است بيشتر از آنچه شايسته است

بنابراين خداي انسان ) 8. (تا اعمال صالحه به جا آورد، او در اين صورت متحمل تنگي شود و از لذيذ جهان محروم ماند
چنانكه ؛ براستي به شما ميگويم كه خداي ما حكم فرموده بر انسان به عمل براي غرضي) 9. (را مهلت ميدهد تا توبه كند

همچنين انسان ، چنانكه پرنده براي پريدن و ماهي براي شنا كردن زائيده شده: فرموده، دوست خداي و پيغمبر او، ايوب
چونكه هرگاه ما به زحمت دست : داوود پدر ما و پيغمبر خداي نيز چنين ميفرمايد كه) 10. (ه استبراي عمل زائيده شد
از اين رو بر هركس واجب است كه به حسب ) 11. (بركت داده ميشويم و براي ما خير خواهد شد، هاي خود بخوريم

پس ، ن كار ميكردند به دست هاي خودبه من بگوئيد كه هرگاه پدر ما داوود و پسرش سليما) 12. (صفت خود عمل كند
ليكن بر فقرا ؛ همانا كار كردن چيز خوبي است: پس يوحنا گفت) 13( »؟بر گناهكار شايسته است كه چه به جا آورد

ليكن ) 15. (زيرا ايشان نميتوانند كه غير آن نمايند؛ آري«: پس يسوع فرمود) 14. (واجب است كه به آن قيام نمايند
پس آفتاب و سيارات ديگر ) 16. (واجب است اينكه مجرد باشد از اضطرار، الح براي اينكه صالح باشدنميداني كه بر ص

آيا خداي وقتي كه امر ) 17. (پس آنها را فضيلتي نباشد؛ نيرو ميگيرند به اوامر خداي تا جائي كه نميتوانند غير آن كنند
آيا آنچه كه ايوب فرموده كه چنانكه پرنده ) 18(؟ ي كندفرموده كه فقير از عرق رخساره ي خود زندگان، كرده به عمل

به عرق رخساره : بلكه خداي به انسان فرموده) 19(؟ براي پريدن زائيده شده همچنين فقير براي عمل زائيده شده است
از اين امر  بنابراين آن كس كه انسان نيست) 21. (انسان براي عمل زائيده شده: ايوب فرموده) 20. (خود نان خود را بخور

يافت ) تنبلها( جز اينكه جماعت بسياري از كسالتمندان، راستي كه گراني چيزها هيچ سببي ندارد) 22. (معاف است
پس اگر ايشان مشغول شده بودند و بعضي از ايشان در زمين و ديگران در صيد ماهيان در آب كار كرده ) 23. (ميشوند
واجب است كه حساب پس داده شود بر همين نقصان در روز ) 24. (ودهر آينه جهان در بزرگترين وسعت ب، بودند

  . جزاي هولناك
  فصل صد و پانزدهم 
پس يقين ) 2(؟ به چه وضعي آمده، زندگاني ميكند) تنبلي( انسان به من بگويد در جهاني كه بسبب آن به كسالت) 1( 



٧٦  

پس بر اوست ) 3. (بلكه متصرف آن است؛ يافته نيست است كه او برهنه و ناتوان بر همه چيز زائيده شده و او مالك آنچه
همچنين واجب است كه بسيار بترسند از شهوت مذمومه كه ) 4. (كه حسابي از آن در آن روز هولناك تقديم نمايد

تا جائي كه ممكن نيست رفتن به ؛ زيرا دشمن مرد از اهل بيت خود اوست) 5. (ميگرداند انسان را مانند حيوانات بي زبان
پس به سبب شهوت طوفان ) 7. (چه بسيارندآنانكه هالك شدند به سبب شهوت) 6. (نجائي كه پاي دشمن آنجا نميرسدآ

) 8. (ديگران نجات نيافتند، تا حدي كه جهان پيش رحمت خداي هالك شد و بجز نوح و هشتاد و سه نفر بشر؛ آمد
همچنين بسبب شهوت ) 9. (فرزند او نجات نيافتندخداي هالك نمود سه شهر شرير را كه بجز لوط و دو ، بسبب شهوت

همانا براي شما براستي ميگويم كه اگر براي شما بشمارم كساني را كه بسبب ) 10. (نزديك بود كه سبط بنيامين فنا شوند
؟ معني شهوت چيست! اي آقا: يعقوب گفت) 11( ».هرآينه مدت پنج روز كفايت نخواهد كرد، شهوت هالك شدند

تجاوز كند ، همانا شهوت عشقي است مطلق العنان كه هر گاه او را عقل ارشاد نفرمايد«: سوع در جواب فرمودپس ي) 12(
دوست ميدارد آنچه را كه سزاوار ، عارف به نَفْس خود نشد، بطوري كه اگر انسان) 13. (از حدود بصيرت و محبت

، بدارد نه از حيث اينكه آن چيز را خداي به او داده از من باور كنيد كه هرگاه انسان چيزي را دوست) 14. (دشمني است
. به مخلوق متحد ساخته، زيرا او نَفْس را كه ميبايست به خداوند آفريدگار خود متحد بماند) 15. (پس او زناكار است

ن بسوي من ليك؛ همانا تو به عاشقان بسياري زنا كردي: از اين رو خداي ندبه كنان از زبان اشعياي پيغمبر فرموده) 16(
اگر در دل انسان شهوت ، سوگند به هستي خداوندي كه جانم در حضورش ميايستد) 17. (برگرد تا تو را قبول كنم

پس بايد مرد قانع ) 18. (زيرا همين كه ريشه كنده شود درخت ميميرد؛ هرآينه در شهوت بيروني نميافتد، اندروني نباشد
چگونه : اندرياس در جواب گفت) 19( ».ايد فراموش كند هر زن ديگر راشود به زني كه آفريدگارش به او داده و ب

اي «: يسوع فرمود) 20. (جائي كه بسياري از ايشان پيدا ميشوند، انسان فرموش كند زنان را هرگاه زندگاني كند در شهر
  . زيرا شهر مثل اسفنج است كه هرگناهي را ميمكد؛ حقاً كه سكونت در شهر مضرّ است! اندرياس

  فصل صد و شانزدهم 
، واجب است بر انسان كه در شهر زندگاني كند بمانند سپاهي كه دور او را دشمن احاطه كرده باشند در ميان قلعه) 1( 

همچنين واجب است بر او كه دفع ) 2. (درحالتي كه دفع كند از خود هرهجوميرا و بترسد هميشه ازخيانت خويشاوندان
) 3. (زيرا او را عشق مفرطي است به چيزهاي مردار؛ گناه را و اينكه از حس بترسدكند هر عامل و وسوسه ي خارجي 

سوگند به ) 4. (ليكن چگونه مدافعه كند از نَفْس خود هرگاه باز ندارد سركشي چشم را كه آن اصل هرگناه جسدي است
مگر ، مون تر استكسي را كه دو چشم جسدي نيست ازعقاب مأ، هستي خداوندي كه جان من درحضورش ميايستد

در زمان ) 5. (با اينكه كسي كه دو چشم دارد او را قصاص روا ميشود تا دركه ي هفتم؛ عذابي كه بسوي دركه سوم است
؟ چرا گريه ميكني! اي برادر: پس از او پرسيد) 6. (ايلياي پيغمبر اتفاق افتاد كه مرد نابيناي نيكو سيرتي را ديدكه ميگريد

پس او را ايليا ) 8. (قدوس خداي را ديدار كنم، از اين ميگريم كه نميتوانم ايلياي پيغمبر: فتنابينا در جواب گ) 7(
همانا : نابينا در جواب گفت) 9. (زيرا به گريه ي خود گناه ميكني؛ اي مرد دست از گريه بدار: سرزنش فرموده و گفت

ايليا ) 10(؟ گناه است، و آتش فرود ميĤورد كه مردگان را بر ميخيزاند، به من بگو مگر ديدار كردن پيغمبر خداي
زيرا ؛ زيرا ايليا نميتواند آنچه را گفتي به عمل آورد چه او مردي است مثل تو؛ همانا تو راست نميگوئي: درجواب فرمود

اينكه ميگوئي همانابواسطه ! اي مرد: نابينا درجواب گفت) 11. (اهل عالم همگي نميتوانند كه يك مگس هم خلق كنند
: ايليا درجواب فرمود) 12. (اينست كه البد تو را ايليا بر بعضي گناهان سرزنش فرموده و ازاين رو از وي كراهت داري ي
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چه اگر ايليا را دشمن داشتميخداي را دوست ميداشتم و هراندازه كه به دشمني ايليا افزودميبه ؛ شايدكه راست گفته باشي
سوگند به هستي خداي كه همانا تو : نابينا سخت خشمگين شده وگفتپس ازاين رو ) 13. (دوستي خداي افزودمي

زيرا ؛ ازاينجا بگذر؟ مگر ممكن است كسي خداي را دوست داشته بدارد پيغمبر خداي را خوش نداشته باشد؛ فاجري
جسم  اكنون تو به عقل خود خواهي ديد سختي شرِ! اي برادر: ايليا در جواب گفت) 14. (ديگر به حرف توگوش نميدهم

پس نابينا در ) 15. (زيرا خود آرزو ميكني چشم را تا ايليا را ببيني و حال آنكه تو در دل ايليا را دشمن ميداري؛ جسدي را
پس ايليا ) 16. (چه تو شيطاني هستي كه ميخواهي كه مرا خطاكار سازي نسبت به قدوس خداي؛ دور شو: جواب گفت

. مرا از خداي جدا مينمايد، زيرا جسد من كه تو آن را ميخواهي بيني! ي برادرهمانا تو راست گفتي ا: آهي كشيده فرمود
هرآينه آنها را به هم ميگذاشتم تا تو ، بلكه هرگاه مرا دو چشم هم بودي؛ من نميخواهم: پس نابينا در جواب گفت) 17(

. همانا تو راست نميگوئي: نابيناگفت) 19( ».كه من خود ايليا هستم! بدان اي برادر: آن وقت ايليا فرمود) 18. (را نبينم
، اگر پيغمبر است: پس نابينا گفت) 21. (پيغمبر خداست بعينه، همانا او ايليا! اي برادر: آن وقت شاگردانِ ايليا گفتند) 20(

  . به من بگويد كه از كدام دودمان هستم و چگونه نابينا شده ام
  فصل صد و هفدهم 
سبط الوي هستي و چون در وقتي كه در داخل هيكل خداي بودي به زني در نزديكي  تو از: ايليا در جواب گفت) 1( 

اي پيغمبر پاك : پس آن وقت نابينا با گريه گفت) 2. (خداي ما بينائي تو را برانداخت، معبد از روي شهوت نگاه كردي
) 3. (نه نسبت به تو خطا نميكردمهرآي، مرا ببخش كه نسبت به تو در سخن خطا نمودم و اگر تو را ديدار ميكردم! خداي

زيرا من هر قدر در دشمني نفس خود بيفزايم همانقدر در ) 4! (خداي ما تو را ببخشد اي برادر: پس ايليا در جواب فرمود
) 7. (خاموش ميشد، كه موجب خشنودي خداي نيست، هرآينه رغبت تو، اگر مرا ديده بودي) 6. (محبت خداي ميافزايم

همانا من در آنچه مخصوص : آنگاه ايليا با گريه فرمود) 8. (بلكه خداي آفريدگار توست؛ دگار تو نيستزيرا ايليا آفري
زيرا تو را نوري نبود تا به ! پس گريه كن اي برادر) 9. (زيرا من تو را از آفريدگارت روي گردان ميكنم؛ توست شيطانم

از اين رو به تو ميگويم كه بسياري ) 10. (م مرا حقير نميشمرديچه اگر تو آن را داشتي تعلي ؛؛تو حق را از باطل بنماياند
از اين رو ) 11. (از مردم آرزو دارند كه مرا ببينند و از دور ميĤيند تا مرا ديدار كنند و حال آنكه سخن مرا حقير ميشمارند

اشد لذتي بيابد و نخواهد زيرا هر كسي كه در مخلوق هر چه ب) 12. (چشم نداشتن ايشان بهتر باشد براي خالصي ايشان
آنگاه يسوع آهي ) 13( ».همانا در دل خويش بتي خواسته و خداي را ترك نموده است، كه لذتي از محبت خداي بيابد

حقاً كه درست : شاگردان در پاسخ گفتند) 14( »؟آيا فهميدي تمام آنچه را كه ايليا فرموده است«: فرمود، كشيده
ز دانستن اينكه اينجا بر روي زمين يافت نشوند مگر اندكي از كساني كه بتان را پرستش فهميديم و همانا ما حيرانيم ا

  . نميكنند
  فصل صد و هجد هم 
زيرا اسرائيل نيز هم اكنون در بر پا نمودن پرستش بت هائي كه در ؛ همانا شما راست ميگوئيد«: آن وقت يسوع فرمود) 1( 

بسياري از ايشان اكنون تعليم مرا حقير شمرده و مرا گفتند كه ) 2. (ردندچون مرا خداي شم؛ دلهاي ايشان است راغبند
همچنين ميگويند كه من ديوانه ) 3. (اگر اقرار كنم كه من خداي هستم، ممكن است تا خود را بزرگ تمام يهوديه بسازم

رؤسا به خوش گذراني اقامت  نه اينكه دائماً ميان، چه من راضي شده ام به تنگدستي زندگاني كنم در اطراف بيابان؛ ام
اي انساني كه حرمت ميكني نوري را كه در آن مگس و مورچه اشتراك دارند و ؛ چقدر بدبختي! اي انسان) 4. (نمايم
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پس هرگاه نگاه ) 5. (حقارت ميكني به نوري كه در آن فقط فرشتگان و پيغمبران و دوستان پاك خداي اشتراك دارند
از اين رو ) 6. (راين صورت همانا به تو ميگويم غوطه ور نشدن درشهوات از محاالت استد! نداري چشم را اي اندرياس

هم از اين رو پدر ما داوود به بزرگترين شوقي ) 7. (چشم دزد نَفْس مرا ميدزدد: ارمياي پيغمبر سخت گريه كنان فرموده
همانا كه قطعاً ، زيرا هر چه نهايت دارد) 8. (ددعا نمود به موالي ما خداوند كه چشم هاي او را بگرداند تا باطل را نبين

آيا آنها را در خريدن دود ، اكنون به من بگو كه هر گاه كسي دو سكه داشته باشد كه به آنها ناني بخرد) 9. (باطل است
ه پس واجب است بر انسان ك) 11. (زيرا دود به چشم ها ضرر ميرساند و غذاي تن نميشود؛ نه البته) 10(؟ صرف ميكند
نيز ، زيرا بايد با بينشِ چشمِ بيروني و با بينشِ عقلِ اندروني خود طلب كند شناسائي خداوند آفريدگار خود را؛ چنين كند

بايد رضايت و خواست او را بجويد و اينكه غرض خود را مخلوقي قرار ندهد كه موجب خسارت او در محبت به خالق 
  . ميشود

  فصل صد و نوزدهم 
پس خطا ، در كه انسان به چيزي نظر نمايد و فراموش كند آن خدائي را كه آن چيز را براي انسان آفريدههمانا هر ق) 1( 

پس اگر آن را ، هرگاه دوستي به تو چيزي را ببخشد تا آن را حفظ نمائي كه يادگار او باشد، چه) 2. (كرده است
بدانيد كه اين است آنچه انسان ) 3. (ود راهمانا به خشم آورده اي دوست خ، بفروشي و دوست خود را فراموش كني

، زيرا در وقتي كه نظر ميكند به مخلوق و ياد نميكند آفريدگاري را كه آن را براي گراميداشتن انسان آفريده) 4. (ميكند
پس حاال آن كس كه به زنان نظر ميكند و فراموش ميكند ) 5. (خطا ميكند نسبت به خداوند آفريدگار به كفرانِ نعمت

و اين شهوت از او به جائي رسيده ) 6(، او را دوست داشته و خواستار او شده، خدائي را كه زن را براي خير انسان آفريده
پس ناشي ميشود از آن عشق گناهي كه از ياد ؛ كه دوست ميدارد با او هر چيزي را كه شبيه است به آن چيز محبوب

بر حس چيره ميشود و نميخواهد آنچه را اقدام ، هاي خود لجاميبنهدپس چون انسان به چشم ) 7. (نمودن آن شرم ميĤيد
جسد هم ، پس همانطور كه كشتي بدون باد حركت نميكند) 8. (بر آن نفعي ندارد واينگونه جسد زيرفرمان روح ميĤيد

پس ، ني به نمازاما آنچه بر توبه كننده عملِ آن واجب است از تبديل نمودن قصه خوا) 9. (نميتواند بدون حس گناه كند
زيرا انسان در هر كلمه ي قبيحه ) 10. (ولو اينكه دستوري هم از خداي نباشد، آن چيزي است كه عقل آن را ميگويد

 نماز همانا دواي نَفْس) 12. (زيرا نماز همانا شفيع نَفْس است) 11. (گناه ميكند و خداي ما گناه او را به نماز محو ميفرمايد

نماز ) 16. (نماز همانا لجام حس است) 15. (نماز همانا سالح ايمان است) 14. (حفظ دل است نماز همانا) 13. (است
به شما ميگويم كه نماز همان دو دست حيات ) 17. (همانا نمك جسد است كه نميپسندد جسد را به گناه فاسد شود

در زمين نفس خود را از گناه حفظ ميكند  زيرا انسان) 18. (كه نمازگزار به آنها در روز جزا از خود مدافعه ميكند، ماست
چه او حفظ ؛ و حفظ ميكند دل خود را تا نرسد به آن آرزوهاي زشت در حالتي كه شيطان را به غضب آورده است

ميكند حس خود را در ضمن شريعت خداي و جسد خود را داخل در نيكوئي ميكند در حالتي كه مييابد از خداي هرچه 
انسان بدون نماز نميتواند مردي باشد صاحب ، گند به هستي خدائي كه ما در حضور او هستيمسو) 19. (را طلب ميكند
يا بيشتر از امكان بِه شدن ناسور ، بيشتر از آنچه گنگي ميتواند در محضر كوري براي خود حجت آورد؛ اعمال صالحه
يا دركشتي شراع بلند ، دون صالحيا حمله نمودن به ديگري ب، يا مدافعه ي مردي ازخودش بدون حركت، بدون مرهم

زيرا معلوم است كه آن كس كه دو دست ندارد نميتواند ) 20. (يا نگه داشتن گوشت ها بدون نمك، نمودن بدون پارو
چون يسوع ) 22( »؟پس چه ميكند، پس هرگاه كسي قادر شد به برگرداندن سرگين به زر يا گل به شكَر) 21. (بگيرد
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آن وقت يسوع ) 23. (چنين كسي جز به ساختن طال و شكر مشغول نميشود: جواب گفتندشاگردان در ؛ خاموش شد
آيا خداي به او وقت عطا فرموده تا خداي را به خشم ) 24( !؟پرگوئي را به نماز تبديل نميكند، پس براي چه مرد«: فرمود
سوگند به هستي خداي هرگاه مرد ) 26. (دكدام پيشرو به پيرو خود ملكي ميبخشد تا عليه او جنگي برانگيزان) 25(؟ آورد

هرآينه گزيدن زبان خود را به دندان خود ترجيح ميداد بر ، ميدانست كه هنگام سخن باطل نَفْس به چه صورت بر ميگردد
بلكه همانا براي شيطان در رواق ؛ زيرا امروز مردم براي نماز اجتماع ندارند؛ چه بد بخت است جهان) 27. (سخن گفتن

كارهائي است كه ممكن ، بلكه خود هيكل ذبيحه ي سخن باطل است و آنچه از اين بدتر است؛ كل جمع هستندهاي هي
  . نيست تكلم به آنها بدون شرمندگي

  فصل صد و بيستم 
پس شخص ) 2. (تا بحدي كه ممكن نشود او را قبول حق، اما ثمرِ سخن باطل اين است كه بصيرت را ضعيف ميكند) 1( 

ليكن ) 3. (اسبي است كه عادت كرده به اينكه يك رطل پنبه را بردارد و نتواند كه صد رطل سنگ را برداردپر گو چون 
شيطان همان ، پس وقتي كه ميخواهد نماز بخواند) 4. (از آن بدتر مردي است كه وقت خود را در مزاح صرف ميكند

از گناهان خود گريه كند تا خداي را به رحم آورد  خوشمزگي هاي مزاح را به ياد او مياندازد و در وقتي كه واجب است
در ) 5. (غضب خداي را به هيجان ميĤورد تا او را بزودي تأديب نموده و بيرونش مياندازد، و آمرزش گناهان خود را بيابد

ه ليكن هرگاه خداي ما مزاح كنندگان و سخن گويان ب) 6. (اين صورت واي بر مزاح كنندگان و سخن گويان به باطل
پس چه اعتباري دارند كساني كه زمزمه ميكنند به غيبت همسايگان خود و ازكدام ورطه خواهند ؛ باطل را دشمن ميدارد

نميتوانم تصور ! اي ناپاك مردم جهان) 7. (شد كساني كه ارتكاب گناه را نوعي تجارت ضروري و الزم قرار ميدهند
پس واجب است بر آن كسي كه با نَفْس خود مجاهدت ) 8(. نمايم كه به چه سختي خداي شما را قصاص ميفرمايد

؟ ليكن چه كسي ميخرد سخن مردي را به قيمت طال: شاگردان گفتند) 9( ».اينكه سخن خود را به قيمت طال بدهد، ميكند
واضح است كه ؟ همچنين چگونه با نفس خود مجاهدت ميكند) 11. (هرگز هيچ كس آن را به اين قيمت نميخرد) 10(

. همانا دل شما سنگين است به اندازه اي كه من نميتوانم آن را بردارم«: يسوع در جواب فرمود) 12. (ر طمع ميشوداو پ
ليكن شكر كنيد خداي را كه به شما نعمت بخشيده ) 14. (از اين رو الزم است كه معني هركلمه را به شما افاده كنم) 13(

بلكه ميگويم كه هر وقتي سخن  ؛.وبه كننده است كه سخن خود را بفروشدنميگويم بر ت) 15. (تا اسرار خداي را بشناسيد
فقط وقتي سخن خواهد گفت كه ، حقاً كه چون اينگونه خيال كند) 16. (واجب است بر او كه خيال كند زر ميريزد، كند

ا صرف پس همانطور كه هيچ كس طال ر) 17. (همانطور كه طال را بر چيزهاي ضروري صرف ميكند؛ ضرورت باشد
همچنان سزاوار نيست او را كه از چيزي سخن براند كه براي ، نميكند بر چيزي كه از پس آن ضرري به جسد او برسد

  . نفس ضرر داشته باشد
  فصل صد و بيست و يكم 
 به من، هرگاه حاكميزنداني را در زندان افكند تا از او پرس وجو كند و نويسنده اي آنچه را كه ميگويد بنويسد) 1( 

با احتياط و سنجيده سخن ميگويد تا خود : شاگردان در جواب گفتند) 2( »؟بگوئيد كه چنين مردي چگونه سخن ميگويد
بلكه ميخواهد كه چيزي ؛ را در مظنه ي تهمت قرار ندهد و بر حذر ميباشد از اينكه چيزي گويد كه حاكم را بد دل كند

اين است آنچه در اين صورت بر توبه كننده واجب است به جا «: دآنگاه يسوع فرمو) 3. (گويد كه موجب رهائي او شود
يكي از آن دو براي نوشتن ، زيرا خداي هر انساني را دو فرشته ي نويسنده داده) 4. (تا به خود زيان نرساند، آوردن آن
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رد كه به رحمتي پس هرگاه انسان دوست بدا) 5. (خيري كه آن را انسان به جا ميĤورد و آن ديگري را براي نوشتن شر
  . پس بايد سخن خود را وزن كند بدقتي بيشتر از آنچه طال وزن كرده ميشود، برسد

  فصل صد و بيست و دوم 
همچنين ، براستي ميگويم شما را كه همانا غايت ريسمان شاغول است) 2. (اما واجب است تغيير بخل به صدقه دادن) 1( 

همانا به ) 5(؟ آيا ميدانيد چرا) 4. (است كه بخيل در بهشت به خيري برسدزيرا از محاالت ) 3. (دوزخ غايت بخيل است
همانا بخيل اگرچه زبان او خموش ، سوگند به هستي خداي كه جانم در حضور او واقف است) 6. (شما خبر ميدهم

خصوص خود زيرا او آنچه دارد همه را در لذات م) 7. (هرآينه به كردار خود ميگويد كه خدائي جز من نيست، است
زيرا برهنه متولد شده و چون بميرد همه چيز را خواهد ؛ در حالي كه به آغاز و انجام خود نظركننده نيست، صرف ميكند

، همانا به من بگوئيد هرگاه هيرودس به شما بستاني بدهد كه آن را حراست نمائيد و شما بخواهيد كه در آن) 8. (گذاشت
پس نفرستيد از آن ميوه اي براي هيرودس و وقتي كه هيرودس ، ن باغ هستيدچنان تصرف كنيدكه گويا شما مالك آ

) 9(؟ به من بگوئيد آيا خود را با اين كار مالك بستان نساخته ايد، بفرستد و مطالبه ي ميوه كند فرستادگان او را برانيد
ر ثروتي كه آن را خداي به او همانا همچنين بخيل هم خود را خداي ميسازد ب، پس به شما ميگويم) 10. (البته، آري

بخل تشنگي حس است و بخيل خداي را بواسطه ي اينكه در لذّت زندگي ميكند گم كرده و چون ) 11. (بخشيده است
نفس خود را به چيز هاي جهاني كه آنها را خير ، دوباره قادر نشده به دلخوشي به خداوند كه از او مستور است بپردازد

همچنين ) 13. (بخيل هر قدر خود را از خداي محروم ميبيند قوتش بيشتر ميشود) 12. (وده استمحصور نم، خود پنداشته
اين تغيير از : چنانكه پدر ما داوود فرموده؛ است كه رجوع گناهكارهمانا از خداست كه به او انعام ميفرمايد تا توبه كند

هرگاه شما بخواهيد كه ، نسان از چه نوع استاز ضروريات است كه به شما بفهمانم كه ا) 14. (جانب خداي ميĤيد
امروز بايد شكرخداي كنيم كه به ما نعمت بخشيده تا به سخن خود اراده ي ) 15. (چگونه واجب است به جا آوردن توبه

خداوند تواناي ! اي پروردگار«: فرمود، بعد از آن دست هاي خود را بلند كرده و دعا نموده) 16( ».او را تبليغ نمائيم
هربان كه بندگانت را آفريده اي به رحمت خود و به ما رتبه ي بشريت و آئين پيغمبر حقيقي خود را مرحمت فرموده م

دوست ميداريم كه تنها تو را عبادت كنيم درتمام ايام ) 18. (همانا ما تو را شُكر ميكنيم بر تمام انعام هايت) 17! (اي
پس نماز كنندگان و تصدق دهندگان تو ) 20. (ر گناهان خود هستيمدر حالي كه گريه كنندگان ب19. (زندگاني خود

راست كنندگانيم كساني را كه نميدانند مشيت ) 22. (روزه گيرندگان ومطالعه كنندگان كلمه ي تو هستيم) 21. (هستيم
پس اي ) 25. (تو بذل كنندگانيم نَفْس خود را در خدمت) 24. (تحمل كنندگانيم ألم جهان را براي محبت تو) 23. (تو را

آنگونه كه برگزيده خود را براي ) 26(؛ تو ما را از شر شيطان و گرايش به جسد و از آاليش جهان نجات بده! پروردگار
و براي اكرام همه ي قديسين و پيغمبران خود نجات ، كه براي خاطر او ما را آفريده اي، اكرام خود و اعزاز پيغمبر خود

  ! اي خداي مهربان، چنين باد! چنين باد اي پروردگار، چنين باد: ر بار جواب ميدادندپس شاگردان ه) 27( ».دادي
  فصل صد و بيست و سوم 
بايد «: آنگاه به ايشان فرمود) 2. (يسوع بامداد بعد از نماز جمع نمود شاگردان خود را، پس چون صبح روز جمعه شد) 1( 

به شما ميفهمانم كه انسان –إن شاءاهللا –و همچنين ؛ زمين آفريد زيرا در مثل امروز خداي انسان را از گلِ؛ بنشينيم
همانا خداي ما براي اينكه به آفريدگان خود بخشايش و «: يسوع برگشته و فرمود ،،پس چون نشستند) 3( ».چيست

چيز كه با هم چنين مركبي ساخت از چهار ، مهرباني نمايد و تونائي خود را بر هر چيز با كَرَم و عدل خود آشكار سازد
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خاك و باد ، كه آن انسان است و آن چهار چيز، زد و خورد دارند و با نهايت قدرت آنها را يكي ساخت در يك هيكل
از اين چهار چيز ظرفي از گوشت و استخوان ) 4. (كه معتدل مينمايد هر يك از آنها ضد خودش را، و آب و آتش است

پس خداي در او ) 5. (اقي اجزاء نهان آن ساخت كه آن جسد انسان استبا اعصاب و رگ ها و ب، پوست و خون و نخاع
زيرا آن در ؛ آنگاه منزل حس را در هر جزء از جسد قرار داد) 6. (نَفْس و حس را بمثابه ي دو دست براي اين حيات نهاد

و بر تمام حيات مسلّط آنجا كه با حس متحد شده ، همچنين منزل نَفْس را دل قرار داد) 7. (آنجا منتشر شد مثل روغن
پس بعد از اينكه خداي انسان را اينچنين آفريد در او نوري قرار داد كه عقل ناميده ميشود تا جسد و حس و ) 8. (ميشود

پس چون اين موجود ساخته شده را در ) 9. (نفس را براي يك مقصد متحد سازد و آن عمل است براي خدمت خداي
جسد راحت خود را فاقد شد و حس مسرتي را كه به آن ، قل را فريب دادبهشت گذاشت و حس به عمل شيطان ع

چون انسان در اين ورطه افتاد و حسي كه مطمئن در عمل ) 10. (ميزيست گم كرد و نفس جمال خود را از دست داد
چونكه ) 11. (پيروي نوري كرد كه چشم هايش آن را براي او ظاهر ميساخت، بلكه بي لجامِ عقل طالب مسرت بود، نبود

از اين رو ) 12. (پس گناهكار شد؛ خود را فريب داد و اشياي زمين را در اختيار نمود، چشم ها چيزي جز باطل نميديدند
تا خير را از شر و مسرت حقيقي را از شادي دروغين ، واجب شد به رحمت خداي كه نوراني كند دوباره عقل انسان را

از اين رو به شما ميگويم كه حقاً اگر ) 14. (روي به توبه ميĤورد، ين را بشناسدپس هر وقت كه گناهكار ا) 13. (بشناسد
در اين صورت : يوحنا گفت) 15( ».پس همانا انديشه ي بشر منفعت ندارد، خداي پروردگارِ ما دل انسان را روشن ننمايد

. د در برگردانيدن انسان بسوي توبهكامياب نميشو، انسان«: پس يسوع در جواب فرمود) 16(؟ از سخن انسان چه سود باشد
پس ) 18. (اما انسان به اعتبار اينكه او وسيله اي است كه او را خداي به كار ميدارد پس او انسان را دگرگون ميكند) 17(

واجب است بر مرد كه مستمع سخن همه باشد تا ، چون خداي در سخن به طريق پنهاني كار ميكند براي خالصي بشر
! اي معلم: يعقوب گفت) 19( ».همه ي سخن ها آن سخني را كه خداي با ما بواسطه ي آن سخن ميگويد بيابد از ميان

  ؟ پس بايد چه بكنيم، اگر فرض كنيم كه پيغمبر كذابي و معلم دروغگوئي بيايد به ادعاي اينكه او ما را تذهيب مينمايد
  فصل صد و بيست و چهارم 
پس با آن طور ماهي بسياري ميگيرد و بد ؛ ميرود كه با طور ماهي شكار كند مردي«: يسوع به مثلي جواب فرمود) 1( 

همچنين مردي رفت تا تخم بپاشد و همانا دانه اي كه بر زمين نيكو ميافتد دانه اي است كه بارور ) 2. (آنها را دور مياندازد
زيرا تنها حق براي حيات ؛ قبول كنيدپس اينچنين واجب است بر شما كه گوش به همه بدهيد و فقط حق را ) 3. (ميشود

هرچه «: يسوع در جواب فرمود) 5(؟ چگونه حق شناخته ميشود: آن وقت اندرياس گفت) 4( ».جاوداني بارآور است
) 7. (زيرا چون خداي يكي است حق يكي است) 6. (پس آن را قبول كنيد؛ همان حق است، منطبق با كتاب موسي است
) 8. (پس در اين صورت ايمان هم يكي است؛ يم يكي است و اينكه معني تعليم يكي استپس نتيجه اين ميشود كه تعل

. هر آينه خداي به پدر ما داوود كتاب دوم را نداده بود، راستي به شما ميگويم كه اگر حق از كتاب موسي محو نشده بود
زيرا پروردگار خداي ما تغييرپذير نيست ؛ انجيل را خداي بسوي من نفرستاده بود، اگر كتاب داوود فاسد نشده بود) 19(

ميĤيد تا تطهير كند هر چه را كه ، پس وقتي كه رسول اهللا بيايد) 10. (و بتحقيق كه نطق فرموده يك رساله را به تمام بشر
مرد چه بايد بكند وقتي كه شريعت فاسد ! اي معلم: آن وقت نگارنده گفت) 11( ».فاجران خراب كرده اند از كتاب من

از اين رو تو را ) 13. (همانا سؤال تو بس بزرگ است«: يسوع در جواب فرمود) 12(؟ د و پيغمبر دروغگو به سخن آمدش
زيرا مردم در غايت خود كه خداست انديشه ؛ ميفهمانم كه كساني كه در مثل آن وقت خالص ميشوند كم هستند
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هر تعليميكه انسان را از غايت خود كه خداست ، ايستدسوگند به هستي خداوندي كه جانم در حضور او مي) 14. (نميكنند
محبت براي خداي : از اين رو بر تو واجب است در تعليم مالحظه ي سه امر) 15. (هرآينه بدترين تعليم است، برميگرداند

از  پس) 16. (و شفقت براي نزديكان خود و دشمن داشتن تو نفس خود را كه خداي را به قهر و غضب ميĤورد همه روزه
  . زيرا بس شرير است؛ هر تعليميكه با اين سه امر ضد باشد اجتناب كن

  فصل صد و بيست و پنجم 
پس به شما ميفهمانم كه وفتي حس اراده ي بازيافت چيزي يا حرص بر آن را ) 2. (همانا اينك به ذكر بخل باز گردم) 1( 

پرواضح است كه ) 3. (هايتي است و پايدار نميماندبر عقل واجب است كه بگويد ناگزير براي آن چيز ن، داشته باشد
از اين رو واجب است بر انسان كه دوست بدارد و ) 4. (چون آن را نهايتي باشد از ديوانگي است كه دوست داشته شود

 در حالتي كه، پس بخل انسان در اين صورت بايد برگردد به صدقه) 5. (نگه بدارد آنچه را كه او را هيچ نهايتي نيست
نچه  بايد آگاه باشد تا جائي كه دست چپ او نداند آ) 6. (صرف كننده باشدبا عدل آنچه را كه به ظلم حاصل كرده باشد

؛ زيرا رياكارن چون تصديق كنند خوش دارند كه ايشان را جهان ببيند و ستايش كند) 7. (را كه دست راست او ميكند
پس ) 8. (پس از او اجرت ميگيرد، كسي كه براي انساني كار كندزيرا ؛ لكن حق اين است كه ايشان فريب خورده اند

قصدتان در وقتي كه صدقه ) 9. (واجب است بر او كه خدمت خداي نمايد، اگر انسان ازخداي چيزي تحصيل كند
پس در دادن كندي مكنيد ) 10. (ميدهيد اين باشد كه بپنداريد كه شما هر چيزي را به خداي ميدهيد براي محبت خداي

به من بگوئيدكه آيا ميخواهيد چيزي بد از خداي به شما ) 11. (و بدهيد بهترين آنچه را نزد شماست براي محبت خداي
هرگاه چيزي بد براي محبت در ، پس چگونه شما ايمان خواهيد داشت) 13! (اي خاك و خاكستر؛ نه البته) 12(؟ برسد

چيزي از عذر ، زيرا شما را در ندادن) 15. (اينكه چيز بدي بدهيد اينكه چيزي ندهيد بهتر است از) 14. (راه خداي بدهيد
ليكن شما را چه عذر خواهد بود در دادن چيزي كه قيمت ندارد و نگه داشتن چيز بهتر براي ) 16. (است در عرف جهان

ت كه توبه دوام چقدر الزم اس: نگارنده گفت) 18( ».درباره ي توبه اين است همه ي آنچه بايد بگويم به شما؟ خودتان
الزم است بر انسان ماداميكه در لغزش و گناه است توبه كند و با نفس خود «: يسوع د جواب فرمود) 19(؟ داشته باشد

واجب است بر او كه قيام كند به جهاد با نَفْس ، پس همچنانكه زندگاني بشر پيوسته در گناه است) 20. (مجاهدت نمايد
زيرا هر قدر كه كفش شما پاره ؛ كفش هاي خودتان را گراميتر از خودتان بشماريد مگر آنگاه كه) 21. (علي الدوام

   ».ميشود آن را اصالح ميكنيد
  فصل صد و بيست و ششم 
برويد و «: ايشان را دوتا دوتا بسوي زمين هاي اسرائيل فرستاد و فرمود، پس از آنكه يسوع شاگردانش را جمع نمود) 1( 

؛ فرمود، پس آنگاه شاگردان خم شدند و دست خود را بر سر ايشان گذاشته) 2( ».ه شنيديدبشارت بدهيد هر آنچه را ك
به نام خداي بيماران را شفا دهيد و شياطين را بيرون كنيد وگمراهي اسرائيل را درباره من ازاله كنيد به اينكه خبر دهيد «

پس رفتند در تمام ) 5. (يعقوب و يوحنا، ز نگارندهپس همه رفتند ج) 4( ».ايشان را به آنچه گفتم پيش روي رئيس كاهنان
) 6. (چنانكه ايشان را يسوع امر فرموده بودو هرنوع از مرض را شفا دادند، يهوديه و همگان را بشارت دادند به توبه

 زيرا اين جماعت را ديدندكه؛ سرنجام در اسرائيل سخن يسوع به اينكه خداي يكتاست و يسوع پيغمبر خداست ثابت شد
ليكن ديو بچگان راه ديگري پيدا كردند براي ظلم به يسوع و اينان ) 7. (ميكند آنچه را يسوع ميكند در شفا دادن بيماران

پس ازآنجا شروع كردندبه گفتن اينكه يسوع چشم داشت پادشاهي اسرائيل را ) 8. (همان كاهنان و نويسندگان بودند
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بعد از آنكه شاگردان در ) 10. (پس از اين رو نهاني عليه او مشورت كردند ؛ولي ايشان از عموم مردم ترسيدند) 9. (دارد
پس او ايشان را استقبال فرمود چنانكه پدر پسران خود را استقبال ميكند و ؛ بسوي يسوع بازگشتند، يهوديه سفر كردند

ي شما ميافتاد و شما او را همانا ديدم كه شيطان ير قدم ها؟ به من خبر دهيد كه پروردگار خداي ما چه كرد«: فرمود
جماعت بي ! همانا اي معلم: شاگردان در جواب گفتند) 11( ».چنانكه رزبان انگور را پايمال ميكند؛ پايمال مينموديد

خداي «: پس يسوع فرمود) 12. (شماري را از بيماران شفا داديم و ديوان بسياري كه مردم را عذاب ميدادند بيرون كرديم
 ».زيرا شما گناه كرديد و گفتيد شفا داديم و حال آنكه خداست كه همه ي آن كارها را كرده! اي برادرانبيامرزد شما را 

در «: يسوع در جواب فرمود) 14. (پس ما را تعليم كن كه چگونه سخن گوئيم؛ همانا بغفلت سخن رانديم: گفتند) 13(
همين طور خواهيم : پس شاگردان گفتند) 15( ».هركار نيك بگوئيد خداي كرد و در هر كار زشت بگوئيد خطا كردم

حال آنكه ديده كه خداي ميكند به دست هاي جماعتي از مردم آنچه را ؟ اسرائيل چه ميگويد«: يسوع فرمود) 16. (كرد
پس ) 18. (ميگويند همانا خداي يكي است و تو پيغمبر خدائي: شاگردان در جواب گفتند) 17( ».كه ميكند بدست من

 ».فرخنده باد نام خداي پاك كه درخواست بنده ي خودرا حقير نشمرد«: ساره ي افروخته از خشنودي فرموديسوع با رخ
  . وچون اين بفرمود همه براي استراحت رفتند

  فصل صد و بيست و هفتم 
بعد ) 3. (پس تمام مردم آنجا بسوي هيكل شتافتند تا او را ببينند) 2. (يسوع از صحرا بازگشت و داخل اورشليم شد) 1( 

پس از آنكه به دست خود اشاره به ) 4. (از خواندن مزامير يسوع بر شد به سكوئي كه بر آن نويسندگان بر ميشدند
زيرا ) 5. (فرخنده باد نام خداي پاك كه ما را ازگل زمين آفريد نه از روح افروخته! اي برادران«: فرمود، خاموشي كرد

چه ممكن نيست اصالح او بواسطه ) 6. (اي مييابيم كه آن را هرگز شيطان نمييابدهر وقتي كه خطا كنيم رحمتي نزد خد
! آيا شنيده ايد اي برادران) 7. (زيرا او از روح افروخته است؛ چون ميگويد همانا خود هميشه شريف است، ي تكبر او

پس از ؛ ما ميرود و واپس برنميگردد او ياد ميكند كه ما خاكيم و روح: آنچه را كه پدر ما داوود از جانب خداي ميفرمايد
زيرا ايشان هرگز نسبت به ؛ خوشا به حال آن كساني كه اين سخنان را ميفهمند) 8. (اين رو ما را رحمت نموده است

. پس هم از اين رو خطاي ايشان دوام ندارد؛ چه ايشان پس از آنكه خطا كردند توبه ميكنند؛ پروردگار خود خطا نميكنند
به من بگوئيد اي برادران كه سبب خود ) 10. (زيرا بزودي ذليل خواهند شد در آتش هاي دوزخ، خود بينانواي بر ) 9(

، زيرا چنانمكه سليمان پيغمبر خداي ميفرمايد؛ نه البته) 12(؟ آيا اصالً بر زمين صالحي يافت ميشود) 11(؟ بيني چيست
پس ، چيزهاي جهان جايز ندارد خود بيني را بر دل ما ليكن هرگاه) 13. (همانا هر آنچه زير آفتاب است باطل است

چون همه ي حيواناتي ، زيرا آن سنگين شده به بد بختي بسيار) 14. (سزاوارتر است كه آن را زندگاني ما نيز جايز ندارد
چه ) 16. (چه بسيارند كساني كه ايشان را گرماي تابستانِ سوزان كشته) 15. (كه پست ترند از انسان با ما جنگ ميكنند

چه بسيارند كساني كه صاعقه و تگرگ ايشان را ) 17. (بسيارند كساني كه ايشان را يخبندان و سرماي زمستان ميرانده
چه بسيارند كساني كه از وبا ) 19. (چه بسيارند كساني كه در دريا به وزيدن باد ها غرق شده اند) 18. (هالك كرده است

درنده ايشان را دريده يا اژدها ايشان را گزيده يا طعام ايشان را خفه كرده مرده  يا بواسطه ي اينكه وحوش، و گرسنگي
زيرا او ميافتد زير بارهاي گران و همه ي خاليق در هر جا مترصد او ؛ چقدر بد بخت است انسان خودبين) 20. (اند

چه بگويم درباره ي جهان ) 22. (ليكن من چه بگويم درباره ي جسد و حس كه طلب نميكند جز گناه را) 21. (ميباشند
چه بگويم درباره ي شريركه چون خدمت شيطان ميكند آزار ميدهد هر كس را كه بحسب ) 23. (كه جزخطا اقداميندارد
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هرگاه جاوداني را به چشم ، چنانكه داوود ميفرمايد، معلوم است اي برادران كه انسان) 24. (شريعت خداي زندگاني كند
جز اينكه باب رأفت و رحمت خداي را ، خود بيني انسان در دل او نيست) 25. (رآينه خطا نميكرده، خود تأمل نموده بود

خداي ما ذكر فرموده كه جز خاك نيستيم و روح ما : زيرا پدر ما داوود ميفرمايد) 26. (قفل بر زند تا به سر عفو نيابد
در اين صورت انكار كرده كه او خاك است و  پس هر كس خود بيني كند) 27. (ميرود و دوباره به جهان بر نميگردد

. پس مدد از خداي نخواهد خواست و به قهر آورد خداي را كه ياور اوست، بنابراين و قتي احتياج خود را درك نميكند
اگرشيطان ، همانا خداي از شيطان گذشت ميفرمود، سوگند به هستي خداي كه جانم در حضور او ايستاده است) 28(

  . دريافته بود و طلب رحمت كرده بود از خداي فرخنده ي جاويد شقاوت خود را
  فصل صدو بيست و هشتم   
به شما ، من كه همانا انسان آفريده شده از خاك و گل كه بر روي زمين راه ميرود هستم! از اين رو اي برادران) 1( 

ميگويم كه شيطان شما را گمرا كرد اي برادران ) 2. (ميگويم كه با نفس خود جهاد كنيد و گناهان خود را بشناسيد
زيرا ايشان ؛ پس حذر كنيد از اينكه تصديق كنيد ايشان را) 3. (من خدايم، بواسطه ي اقواي لشكريان روميوقتي كه گفتند

چنانكه پدر ما داوود بر ايشان استنزال لعنت كرده و ؛ زير لعنت خداي واقعند و پرستندگان خدايان باطل و دروغين هستند
گوش ها دارند و ؛ چشم ها دارند و نميبينند؛ خدايان امت ها نقره و طال هستند كه كار دست هاي خودشانند: ه كهفرمود

دست ها دارند و لمس ؛ زبان دارند و سخن نميگويند؛ دهان دارند و نميخورند؛ بيني ها دارند و نميبويند؛ نميشنوند
: پدر ما داوود زاري كنان روي به خداي زنده ي ابدي ما فرمودهاز اين رو ) 4. (پاها دارند و راه نميروند؛ نميكنند

 عجب تكبري تكبر انسان است كه مانند آن) 5. (بلكه هركس كه بر آنها اتكال ميكند؛ سازندگان آنها همانند خودشانند

اينكه او را  با، انساني كه حال خود را فراموش ميكند و دوست ميدارد كه خدائي بحسب خواهش خود بسازد! ديده نشده
گويا كه ميگويد هيچ فايده اي در عبادت خداي . او بĤراميخداي را استهزا ميكند) 6. (آفريده است خداي از خاك

شيطان خواست شما را به چنين ! اي برادران) 7. (زيرا اين همان چيزي است كه آن را اعمال ايشان آشكار ميسازد؛ نيست
پس همانا من توانائي ندارم براينكه ) 8. (ت برتصديق به اينكه من خداي هستموقتي كه شما را وا داش، كاري وا دارد
، زيرا خود در احتياج به هرچيزي هستم؛ بلكه خود زايل و فاني هستم و نميتوانم به شما چيز نافعي بدهم، مگسي بيافرينم

پس ) 10(؟ ن خداست كه بكندپس من چگونه در اين صورت ميتوانم كه اعانت كنم شما را در هر چيزي كه آن شأ) 9(
در اين صورت مگر ما را ميرسدكه استهزا كنيم بت پرستان و خدايان ايشان را وحال آنكه خداي ماخداي بزرگي است 

دو مرد روي به هيكل بر شدند تا در آنجا نماز بگزارند يكي ازايشان فريسي ) 11. (كه به سخن خود عالم را آفريده است
را اي  شكر ميكنم تو: گفت، پس فريسي نزديك معبد شد و دعاكرد و روي باال كرده) 12. (و ديگري گمركچي بود

خصوصاً مثل اين ) 13. (نيستم، كه من مثل باقي مردم خطاكاركه هرگناهي را مرتكب ميشوند! پروردگار خداي من
اما ) 14. (راه تو ميدهم آنچه را بدست ميĤورم در  زيرا در هفته اي دوبار روزه ميگيرم و ده يك؛ گمركچي نيستم

: در حالتي كه سربه زير انداخته بود دست به سينه زده گفت) 15. (پس دور ايستاده و روي زمين خم شده بود، گمركچي
. پس به من رحم كن؛ زيرا بسيار خطا كرده ام؛ لياقت اين را ندارم كه روي به آسمان يا معبد تو فراكنم! اي پروردگار من

زيرا خداي ما او را پاك كرد و خطاهاي او ؛ ميگويم كه گمركچي در هيكل برتر از فريسي فرود آمد به شما راست) 16(
زيرا خداي ما او را ) 18. (اما فريسي پس از هيكل بيرون شد در حالتي كه از گمركچي بدتر بود) 17. (را تماماً آمرزيد

  ترك فرموده و مغضوب داشت اعمال او را



٨٥  

  فصل صد و بيست نهم 
؛ نه البته) 2(؟ آيا مثالً تَبر فخر ميكند بواسطه ي اينكه درختان انبوه را قطع ميكند در آنجا كه انسان باغي ساخته است) 1( 

آيا افتخار ميكني كه كار نيكوئي كرده اي و ! تو اي انسان) 3. (حتي تبر را، زيرا انسان هرچيزي را بدست خود ساخته
پس براي چه ) 4. (يده است و به دست اوست آنچه را تو از نيكوئي به جا ميĤوريحال آنكه خداي ما تو را از گل آفر

؟ شيطان بودي هرآينه بدتر از، مگر نميداني كه اگر نبود نگه داري خداي تو را از شيطان؟ حقير ميشماري خويش خود را
مگر ) 6(؟ مكروه در آورد خوشرويترين فرشتگان را مسخ كرد و بصورت بدترين شيطان، مگر نميداني كه يك خطا) 5(

مخلوق شقاوتمند گرديد و او را در معرض آنچه ما و –و او آدم است  – نميداني كامل ترين انساني را كه به جهان آمد
بدون هيچ ، بحسب خواهش خودت زندگاني كني، چه حكميداري تا به اعتبار آن) 7(؟ ساير ذريه او ميكشيم قرار داد

زيرا تو بواسطه ي تكبر بر خدائي كه تو را آفريده خوار خواهي شد و زير قدم هاي ! لواي بر تو اي گ) 8(؟ ترسي
دست ها را ، آنكه يسوع اين سخنان را بفرمود بعد از) 9( ».كه به كمين تو در كمينگاه ايستاده پايمال خواهي شد، شيطان

) 12. (ن دعايش را انجام داد از سكو فرود آمدچو) 11. (چنين باد، باد چنين: مردم گفتند) 10. (باال گرفته و دعا فرمود
پس سمعان كه پيس ) 13. (ازهيكل درآمد، پس جماعت بسياري از بيماران را به حضورش آوردند و ايشان را شفا داده

يسوع را دشمن  اما كاهنان و كاتبان كه) 14. (يسوع را دعوت نمود تا نان بخورد، ويسوع او را شفا داده بود، بود
زيرا در حقيقت ايشان ) 15. (به لشكريان روم خبر دادند آنچه را كه يسوع درباره ي خدايان ايشان فرمود بود، دميداشتن

وقتي يسوع به خانه ي ) 16. (چون از مردم ترسيدند؛ ميخواستند فرصتي بدست بياورند تا او را بكشند وفرصت نيافتند
ناگاه زني كه نامش مريم و بدكار بود داخل خانه شد ، ن ميخورددراثناي اينكه نا) 17. (برسفره نشست، سمعان داخل شد

و خود را بر زمين بر قدم هاي يسوع انداخت و به اشك هاي خود آنها را شست و به آنها عطر ماليده و آنها را به موي سر 
ل خويش گفتند كه در د) 19. (پس سمعان و همه ي آنانكه بر سفره ي طعام بودند بر شك افتادند) 18. (خود مسح نمود

هرآينه ميشناخت كه اين زن كيست و از كدام طبقه است و بر خود هموار نمينمود كه او را ، اگر اين مرد پيغمبر بود
بفرما : سمعان گفت) 21( ».همانا چيزي دارم كه به تو ميگويم! اي سمعان«: پس آن وقت يسوع فرمود) 20. (دست بزند
  . رممن سخت تو را دوست ميدا! اي معلم

  فصل صدو سي ام 
پس چون هيچ كدام چيزي ) 2. (به يكي پنجاه پول و به ديگري پانصد؛ مردي به دو نفر وام داده بود«: يسوع فرمود) 1( 

پس كدام يك از آنها طلبكارخود را ) 3. (طلبكار بر آنها رحم نمود و از وام هر دو گذشت كرد، نداشتند كه پس بدهند
همانا «: يسوع فرمود) 5. (صاحب وام بيشتركه از او گذشت نموده: سمان در جواب گفت )4( »؟بيشتر دوست ميدارد
شما هر دو ، چه) 7. (در اينصورت من به تو ميگويم كه مالحظه كن اين زن را و خودت را) 6. (سخن درست گفتي

پس بسبب نماز هاي من  )8. (يكي از شما به پيسي جسم و آن ديگري به پيسي نفس كه گناه است؛ قرضدار خداي هستيد
زيرا تو از من ؛ دراينصورت تو مرا كم دوست ميداري) 9. (خداي رحم نمود و شفاي جسد تو و نفس او را اراده فرمود

از اين است كه چون به خانه ي تو درآمدم مرا نبوسيدي و سرم را به عطر ) 10. (بخششي كوچك بدست آورده اي
بي درنگ خود را بر قدم هاي من انداخت و با اشك ، داخل خانه ي تو شد پس چون، اما اين زن) 11. (چرب نكردي

زيرا او ؛ از اين رو به تو ميگويم كه همانا گناهان بسيار او بخشيده شد) 12. (هاي خود شست و آنها را عطرآگين كرد
ما گناهان تو را  به راه خويش برو كه پروردگار خداي«: فرمود، پس روي به زن نموده) 13( ».بسيار محبت ورزيد
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   ».تو را ايمان تو خالص كرد) 15. (ولي مراقب باش كه بعد از اين خطا نكني) 14. (آمرزيد
  فصل صدو سي و يكم 
پس ) 2(؟ چه بايد بكنيم تا از تكبر رهائي يابيم! اي معلم: بعد از نماز شام شاگردان نزديك يسوع شدند وگفتند) 1( 

يوحنا در جواب ) 3( »؟يد كه فقيري دعوت شده باشد در خانه ي بزرگي تا نان بخوردآيا ديده ا«: يسوع در جواب فرمود
پيش از آنكه تو را بشناسم براي شكار ماهي ميرفتم و آن را به ، چه) 4. (من در خانه ي هيرودس نان خورده ام: گفت

و  پس به من امر فرمود كه بمانم؛ پس روزي در آنجا ماهي خوبي بردم و او وليمه داشت) 5. (خانه ي هيرودس ميفروختم
ليكن به من ) 7! (خدي بيامرزد تو را اي يوحنا؟ چگونه با كافران نان خوردي«: آن وقت يسوع فرمود) 6. (در آنجا بخورم

) 10(؟ آيا خواستي لذيذ ترين خوراك را) 9(؟ آيا خواستي كه تو را جاي برتر باشد) 8(؟ بگو چه حال داشتي در سفره
آيا خود را بيشتر از ديگران شمردي در اهليت نشستن بر ؟ ر آمدي سر سفره و حال آنكه از تو سؤالي نشدآيا به سخن د

؛ به هستي خداي سوگند كه همانا من جسارت نكردم كه چشم هاي خود را باال كنم: يوحنا در جواب گفت) 11( »؟سفره
پس وقتي كه ) 12. (با خدمتكاران پادشاه نشسته بودمزيرا من ماهي گيري فقيري هستم و و جامه هاي ژنده در برداشتم و 

بواسطه ي بزرگي منتّي كه به آن ، خيال ميكردم كه جهان برسرمن فرود ميĤيد، به من پادشاه قطعه ي كوچكي ميداد
خود  هرآينه در همه ي ايام زندگاني، براستي ميگويم كه اگر پادشاه بر آئين ما ميبود) 13. (پادشاه بر من احسان مينمود

ميترسم كه ما را خداي در دوزخ بيندازد بجهت ! خاموش باش اي يوحنا«: پس يسوع فرمود) 14. (خدمت او را ميكردم
بايد از خداي بترسيم «: پس برگشته و فرمود؛ پس شاگردان از ترس سخن يسوع به خود لرزيدند) 15( ».تكبر ما مثل ابيرام

؟ آيا از يوحنا شنيديد آنچه در خانه ي اميري كرده بود! اي برادران) 16. (دتا ما را در جهنم بواسطه ي تكبر ما نينداز
) 18. (زيرا اگر با تكبر زندگاني ميكند با ذلّت خواهد مرد و به اضطراب ميرود؛ واي بر بشر كه به اين جهان آمد) 17(

ان و پيغمبران خداي اطعام شده پس همانا اين جهان خانه اي است كه مهماني ميكند در آن بشر را آنجا كه همه ي پاك
از اين رو واجب است بر ) 20. (همانا از خداي به او ميرسد، براستي شما را ميگويم كه هرچه انسان بدست آرد) 19. (اند

انسان كه تحمل كند با نهايت فروتني در حالتي كه به خواري خويش و بزرگواري خداي عارف باشد و آگاه از كَرَم 
از اين رو براي مرد روا نيست كه بگويد چرا اين كار كرده شد يا آن گفته شد ) 21. (مارا ميپروراند بزرگ او كه به آن

چنانكه او در حقيقت ؛ بلكه واجب است بر او كه خود را اليق اينكه در جهان بر مائده ي خداي بايستد نشمرد؛ در جهان
هرقدر آن چيزي كه از خداي به انسان ، تد سوگندبه هستي خداي كه نَفْس من در حضور او ميايس) 22. (همين است

همانا بر او واجب است كه در مقابله ي آن زندگاني خود را در محبت خداي صرف ، ميرسد در اين جهان كوچك باشد
زيرا تو با هيرودس غذا خوردي و تو آن را به تدبير ؛ خطا نكردي! به هستي خداي سوگند كه تو اي يوحنا) 23. (كند

اينچنين «: پس يسوع به شاگردان خود فرمود) 24( ».ي تا باشي معلم ما و همه ي آنانكه از خداي ميترسندخداي كرد
) 25. (وقتي كه با او نان خورد، آنگونه كه يوحنا در خانه ي هيرودس زندگاني كرد؛ كنيد كه در جهان زندگاني كنيد

   ».بحق خالي از هر تكبري، زيرا شما اينچنين ميباشيد
  د و سي و دومفصل ص 
سپس به كشتي كوچكي كه ) 2. (جماعت بسياري از مردم بر او گرد آمدند، چون يسوع بر درياي جليل راه ميرفت) 1( 

. لنگر انداخت، آنجا كه ممكن بود شنيدن صداي يسوع، تنها بر مسافت كمياز ساحل بود سوار شد و به نزديكي صحرا
اينك زراعت ، هان«) 4: (آنگاه او دهان گشود و فرمود. ظر سخن او بودندهمگي نزديك دريا شدند و نشستند و منت) 3(
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قدري از بذرها در راه ريخت و پاهاي ، در هنگاميكه زراعت ميكرد) 5. (كاري را بنگريد كه بيرون شد تا زراعت كند
؛ د آفتاب آن را سوزانيدقدري بر سنگ ها ريخت و چون بروئي) 6. (مردم آنها را پايمال نمود و پرندگان آنها را خوردند

قدري هم ) 8. (بذرها را خفه كردند، همين خارها سرزدند قدري برخاربن هاي آن ريخت و) 7. (زيرا در آن رطوبتي نبود
اينك پدر قوميبذرهاي ، هان«: آنگاه يسوع فرمود) 9( ».پس يكي بر سي و شصت و صد بار آورد؛ بر زمين نيكو ريخت

زوان روي  دشمن ايشان آمد و، هنگاميكه خدمتكاران آن مرد صالح خواب بودند) 10( .نيكو در مزرعه ي خود كاشت
پس خدمتكاران ) 12. (بسياري از زوان روئيده ميان آنها ديده شد، پس چون گندم روئيد) 11. (آن بذرهاي خوب كاشت

س از كجا حاال مقدار فراواني از پ؟ مگر بذرهاي نيكو در مزرعه ي خود نكاشته اي! اي آقا؛ نزد آقاي خود آمده و گفتند
ليكن مردم خواب بودند و دشمن انسان ؛ همانا من بذرهاي نيكو كاشته ام: آقا در جواب گفت) 13(؟ زوان سر زده است

آقا ) 15(؟ ميخواهيم برويم و زوان را از ميان گندم بركنيم: پس خدمتكاران گفتند) 14. (آمده و روي گندم زوان كاشته
ليكن صبر كنيد تا زمان درو در رسد و آن ) 16. (زيرا شما گندم را با آن خواهيد كند؛ اينچنين مكنيد: در جواب گفت

وقت ميرويد و زوان را از ميان گندم بر ميكنيد و آن را در آتش ميافكنيد تا بسوزد اما گندم را پس در انبار من 
تا انجير بفروشند و چون به بازار رسيدند ديدند كه  مردمان بسياري بيرون شدند«: آنگاه يسوع فرمود) 17( ».ميگذاريد

پس آن جماعت متمكن نشدند از فروختن ) 18. (بلكه برگ هاي نيكو را ميخواهند؛ خوب نميخواهند مردم انجير
پس دو پسر ) 20. (توانگر شوم گفت همانا من توانايم بر اينكه، چون يكي از اشرار اهالي اينگونه ديد) 19. (انجيرشان

؛ پس آنها را به وزن طال بفروختند) 21. (برويد و مقدار بسياري از برگ با انجير بد جمع كنيد: را خواند و گفت خود
) 23( ».به مرض خطرناك مبتال شدند، پس چون مردم انجير را خوردند) 22. (زيرا مردم بسيار خوشحال شدند به برگ

) 24. (زايل كنند از آن آب بر ميدارند تا چرك خود را به آن يكي از اهالي چشمه اي دارد كه همسايگان«: يسوع فرمود
پس ؛ دو مرد رفتند كه سيب بفروشند«: هم يسوع فرمود) 25( ».ليكن صاحب آب جامه هاي خود را ميگذارد تا بگندد

ي آما آن ديگر) 26. (يكي از ايشان خواست تا پوست سيب را به وزن آن به طال بفروشد بدون اعتنا به جوهر سيب
ليكن مردم پوست سبي را به وزن طال خريدند و ) 27. (خواست تا سيب را ببخشد و فقط كمينان بگيرد يراي سفر خود

يسوع در آن روز با جمع بدينگونه ) 28( ».بلكه او را حقير شمردند؛ به آن كسي كه خواست به ايشان ببخشد اعتنا نكردند
آنجا كه پسر بيوه زن را ، شان را برگردانيد با شاگردان خود بسوي نائين رفتبعد از آنكه اي) 29. (به مثَل ها سخن ميراند

  . آنكه او با مادرش مسيح را در خانه ي خود ضيافت نمود و خدمت كرد، زنده كرده بود
  فصل صد و سي و سوم 
ل هائي كه با مردم به مث به ما بگو معني! اي معلم: پس شاگردان يسوع نزديك او آمده و از او در خواستند وگفتند) 1( 

پس وقتي كه نماز شام تمام شد معني مثل ها را ؛ ساعت نماز نزديك شده«: يسوع در جواب فرمود) 2. (آنها سخن كردي
همانا مردي كه تخم ها «: پس به ايشان فرمود؛ شاگردان نزد يسوع شدند، پس چون نماز تمام شد) 3( ».به شما افاده ميكنم

ا يا برخار يا بر زمين نيكو ميكارد همان كسي است كه تعليم ميكند كلمه ي خداي را كه بر عدد را بر راه يا بر سنگ ه
وقتي اين سخنان به گوش ملّاحان و سوداگراني كه شيطان كلمه ي خداي را از ذهن ) 4. (بسياري از مردم فرو ميافتد

كه قصد آن ميكنند و تعداد گروه هائي است  اين بواسطه ي سفرهاي دوري؛ در راه ريخته است، ايشان زايل نموده برسد
زيرا بسبب كثرت ؛ بر سنگ ها افتاده، وقتي اين سخنان به گوش هاي مردمان فقير برسد) 5. (كه با آنها تجارت ميكنند

يا اينكه اگر ايشان را كم هم ياد آن ) 6. (محبت ايشان به خدمت شخص حاكميكلمه ي خداي در ايشان نفوذ ندارد
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زيرا ايشان نميتوانند ) 7. (همان وقتي كه به ايشان سخن روي دهد كلمه ي خداي از ذهن ايشان بيرون رود پس، نباشد
وقتي سخنان به گوش كساني كه ) 8. (اميد معنويت از خداي داشته باشند و حال آنكه ايشان خدمت خداي نكرده اند

همين كه ، اگرچه كلمه ي خداي در ايشان برويد زيرا) 9. (بر خارها افتاده است، برسد زندگاني خود را ميخواهند
زيرا وسعت عيش جسداني باعث ) 10. (جسداني ميرويد خفه ميكند بذرهاي خوب را از كلمه ي خداي خواهش هاي

همان چيزي است كه كلمه ي خداي به گوش كسي كه ، اما آنچه بر زمين نيكو ميافتد) 11. (ترك كلمه ي خداي ميشود
راستي به شما ميگويم كه كلمه ي خداي در هر ) 12. (آنجائي كه ثمر ميدهد حيات جاوداني را، رسداز خداي ميترسد مي
پس براستي به شما ، اما آن مثالي كه مختص است به پدر آن قوم) 13. (وقتي كه انسان از خداي بترسد، حال ثمر ميبخشد

لكن او پدر بر ) 14. (او خلق فرموده همه ي اشيا را زيرا؛ ميگويم كه همانا او خداست پروردگار ما و پدر همه ي چيز ها
پس او در اين صورت خداي ) 15. (زيرا منزه است از حركتي كه تناسل بدون آن ممكن نيست؛ طريق طبيعت نيست

بذر ) 17. (همان جنس بشري است، پس مزرعه اي كه در آن زراعت ميكند) 16. (ماست كه اين جهان از آن اوست
پس وقتي كه معلمين در بشارت دادن به كلمه ي خداي بواسطه اشتغال ايشان ) 18. (ن كلمه ي خداستافشانده شده هما

. كه از آن انواع بي شماري از تعاليم زشت سر ميزند، شيطان در دل بشر گمراهي ميكارد، به مشاغل جهان اهمال كنند
پس اين گمراهي بسيار در ؟ نيكو براي بشر نداده ايمگر تعليمي! اي سيد: پس پاكان و پيغمبران به فرياد در آيندكه) 19(

ليكن همين كه ؛ همانا من بشر را تعليمينيكو دادم: سپس خداي در جواب ميفرمايد) 20(؟ اين صورت از كجاست
همانا ما ! اي سيد: پس پاكان ميگويند) 21. (آدميروي به باطل نهاد شيطان بذر ضاللت كاشت كه شريعت مرا باطل كند

زيرا مؤمنان با كافران با هم ؛ چنين مكنيد: خداي در جواب ميفرمايد) 22. (اهي را براندازيم به نابود كردن بشراين گمر
زيرا در ) 24. (صبر كنيد تا روز جزا) 23. (هالك ميشوند در اين صورت مؤمنان با كافران؛ سخت در آميخته اند بقرابت

) 25. (شيطان به دوزخ ميافكنند و مؤمنان را به ملكوت من درآورند آن وقت فرشتگان من كفار را جمع خواهند كرد و با
پس براي ؛ اين است كه بسياري از پدرها كه كافرند پسران مؤمن توليد ميكنند، از چيزهائي كه هيچ شكي در آنها نيست

  . خاطر ايشان خداي جهان را مهلت داده تا توبه كند
  فصل صدو سي و چهارم 
) 2. (پس ايشان معلمان حقيقي هستند كه به تعليم نيكو موعظه ميكنند، ر ميدهند انجير خوب رااما كساني كه ثم) 1( 

پس ) 3. (ليكن جهان كه به دروغ خوشحال ميشود از معلمان برگ هائي را از سخن هاي شيرين و چاپلوسي ميخواهد
يعني مقداري از ، آن برگ ها را آوردوقتي كه شيطان اين را ديد خود را با جسد و حس داخل نمود و مقدار زيادي از 

بيمار ميشود آماده ي مرگ ، پس همين كه انسان آنها را بگيرد) 4. (اشياي زميني كه در آنها گناه را مستور ميسازد
اما آن يكي از اهالي كه آب دارد و به ديگران آن آب خود را ميدهدكه چرك خود را بشويند ) 5. (جاوداني ميگردد

) 6. (اما خود در گناه ميماند؛ پس او معلمياست كه ديگران را موعظه به توبه ميكند، هايش بگندد وميگذاردكه جامه
اگر كسي ) 7. (نه ماليكه، زيرا زبان خود او در هوا قصاص را كه او اهل آن است مينويسد؛ چقدر بدبخت است اين انسان

آيا چنين چيزي از خوارق طبيعت ، ه ي كوچكيرا زباني چون زبان فيل باشد و بقيه ي جسد او به اندازه ي مورچ
پس براستي شما را ميگويم كسي كه ديگران را به توبه موعظه ميكند و خودش از گناهان ) 9. (البته، بلي) 8(؟ نميباشد

پس يكي از ايشان كسي است ، اما آن دو مرد فروشنده ي سيب) 10. (هرآينه غرامت او سخت تر است، خود توبه نميكند
بلكه براستي موعظه ميكند در ؛ پس او از اين رو با كسي چاپلوسي نميكند) 11. (ي محبت خداي موعظه ميكندكه برا
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به هستي خداوندي كه نفس من در حضور او ميايستد سوگند كه جهان ) 12. (حالتي كه فقط طالب زندگاني فقيرانه است
ليكن كسي كه پوست را به وزن آن به ) 13. (و را حقير شماردبلكه او سزاوار است به اينكه ا؛ مردي را مانند اين نميپذيرد

همچنين هرگاه شخص ) 14. (همانا او كسي است كه بشارت ميدهد تا مردم راضي شوند، طال ميفروشد و سيب را مينهد
) 16( ».ندچقدر مردميكه به اين سبب هالك شد! آه، آه) 15. (نَفْسي را كه تابع نفاق اوست تلف ميكند، عالمينفاق بورزد

چطور واجب ميشود بر انسان كه به سخن خداي گوش دهد و چگونه ممكن براي كسي تا بشناسد : آنگاه نگارنده گفت
همانا واجب است گوش بدهد به كسي «: يسوع در جواب فرمود) 17(؟ آن كسي را كه براي محبت خداي موعظه ميكند

. ليكن به نهان او سخن ميگويد؛ كه گويا گوينده همانا خداست– وقتي كه به تعليم نيكو موعظه ميكند–كه موعظه ميكند 
اما كسي كه ترك ميكند سرزنش نمودن را بر گناهان در حالتي كه مايل به رؤساست و چاپلوسي كننده است به ) 18(

 .زيرا بحقيقت دل بشري را مسموم ميكند؛ پس واجب است پرهيز كردن از او مثل اژدهاي هولناك، مردمان بخصوص
بلكه ؛ راستي به شما ميگويم كه زخمدار براي زخم هاي خود به پارچه هاي خوب محتاج نيست) 20(؟ آيا ميفهميد) 19(

بلكه بيشتر به سرزنش هاي نيكو محتاج ؛ همچنين گناهكار محتاج سخن شيرين نيست؛ بيشتر به مرحم نيكو محتاج است
   ».تا از گناه بريده شود، است

  پنجم فصل صد و سي 
به ما بگو چگونه هالكان عذاب كرده ميشوند وچقدر در دوزخ باقي خواهند ماند تا ! اي معلم: آن وقت پطرس گفت) 1( 

همانا از چيز بزرگي سؤال كردي و با اين وجود من تو را به «: يسوع در جواب فرمود) 2(؟ انسان از گناه پاك گردد
) 4. (يكي زير ديگري، ولي هفت طبقه دارد؛ نا يكي استپس بدانيد كه دوزخ هما) 3. (خواست خداي جواب ميگويم

همچنين در دوزخ –چون آن را شيطان احداث كرد مثل هفت دروازه ي دوزرخ –پس همچنانكه گناه هفت نوع است 
پس ، آنكه در دل خود بيشتر بلند پروازي دارد. هفتمين طبقه از آن متكبر است) 5. (هفت گونه عذاب يافت ميشود

هد شد در پائين ترين طبقات در حالتي كه مرور خواهد كرد به بقيه طبقاتي را كه باالي اوست و تمام رنج افكنده خوا
دوست ، چه؛ چنانكه او در اينجا ميخواهد تا از خداي بزرگتر باشد) 6. (هائي را كه درآنها موجود است خواهد چشيد

پس اينگونه ؛ تراف تميكند به اينكه كسي برتر از اوستمخالف امر خداست انجام دهد و اع دارد هرچه ميخواهد از آنچه
در وقت شراب  چنانكه انگور، پس او را پايمال ميكنند) 7. (ميشود زير پاهاي شيطان و زير پاي ديگر شياطين نهاده

حسودي كه بر اثرحسن حال اقرباي خود ) 8. (ساختن پايمال كرده ميشود و اسباب خنده و مسخره شيطان ها خواهد شد
آنجا دندان هاي ) 9. (در مرتبه ي ششم سرازير خواهد شد، از خشم ميسوزد و بر بالهاي ايشان افروخته رخسار ميشود

به  پس به خيال او ميĤيد كه تمام چيزها در دوزخ خوشحال ميشوند) 10. (عده ي بسياري از افعي هاي دوزخ او را ميگزند
اين بواسطه ي آن است كه آن را عدل ) 11. (تم سرازير نشده استعذاب او و افسوس ميخورند كه چرا در مرتبه ي هف

زيرا اگر چه آن ملعون ها متمكن بر ؛ با عدم تمكن آن لعنت شدگان بر خوشحالي، خداي به خيال حسود بدبخت ميĤورد
در خواب چنانكه به خيال كسي ؛ با اين وجود عدل خداوند آن را به خيال آن حسود بدبخت ميĤورد، هيچ خوشي نيستند
نيز به ) 13. (اين غايتي است كه پيش روي حسود بد بخت است) 12. (بر پاي ميكوبد و متألم ميشود ميĤيدكه كسي او را

به بالي او خوشحال است و متأسف است بر اينكه  خيال او ميرسد كه آنجا مطلقاً هيچ مسرتي نيست و اينكه هر كسي
آنجائي كه به او فقر خوار كننده اي نازل ، مرتبه ي پنجم سرازير ميشودبه ، اما آزمند) 14. (عذاب او سخت تر نيست

شيطان ها نيز براي زياد كردن عذاب او پيش روي او خواهند آورد ) 15. (چنانكه به ميزبان توانگر نازل شده بود؛ ميشود
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در حالتي كه به اين ، يشياطين ديگر آن را مييابند به سخت، پس همين كه به دستش آمد) 16. (آنچه را كه ميخواهد
چه بدبخت است ) 17. (پس خداي هم نميخواهد كه بگيري؛ يادآر كه نخواستي براي محبت خداي بدهي: سخنان ناطقند

زيرا او خود را به اين حال خواهد ديد و ياد از فراخي روزگار گذشته ميكند و تنگي حاضر را مشاهده ) 18! (اين انسان
–كه آن وقت نميتواند آنها را بدست آورد –د كه ممكن بود او را تا بواسطه ي خيراتي به ياد ميĤور) 19. (مينمايد

آنجائي كه در آن ؛ پس شهوت پرستان در آن سرازير ميشوند، اما مرتبه ي چهارم) 20. (خرميجاوداني را تحصيل نمايد
گندميكه در سرگين سوخته ي شيطان مثل ، كساني كه تغيير داده اند راهي را كه به ايشان خداي عطا فرموده جا دارند

اما كساني كه با فواحش زنا كرده ) 22. (در آنجا اژدرهاي دوزخي با ايشان دست به گردن ميشوند) 21. (پخته شده باشد
آنها شياطيني هستند ؛ پس همه ي كارهاي اين نجاست در ايشان برخواهد گشت به همبستر شدن با جنيان دوزخ، اند

ايشان از اژدرهاست و چشم هايشان گوگرد افروخته شده و دهانشان زهر و زبانشان تلخ است و بصورت زناني كه موه
 و سرگردان كه شبيهند به آنچه به آن ماهيان گيج، جسدشان احاطه كرده شده به چنگك هاي دندانه دار به سرنيزه ها

ت و طبيعت اعضاي تناسلشان آتش صيد ميشوند و چنگال هايشان چون چنگال هاي عقاب ها و ناخن هايشان كارد اس
به مرتبه ي ) 24. (پس شهوت پرستان با ايشان هم آغوش ميشوند بر آتش دوزخ كه تخت ايشان خواهد بود) 23. (است

تمام نشده ناگهان ) 26. (بزرگ بنا ميشود آنجا شهرها و قصرهاي) 25. (سوم سرازير ميشود كاهلي كه اكنون كار نميكند
پس اين سنگ هاي درشت بر دوش آن ) 27. (ر آنها هيچ سنگي به جاي خويش نصب نشده استزيرا د؛ خراب ميشوند

تا جسد خود را سرد كند درحال راه رفتن وبار خود را سبك ) 28(، باز نيست گذاشته ميشود كاهل كه دست هايش
از آن ) 30. (زخ بسته شدهنيز ساق هايش به اژدرهاي دو) 29. (زيرا كسالت قوت بازوهايش را زايل كرده است؛ نمايد

سخت تر اينكه در پس او شياطيني هستندكه او را ميرانند و مكرر او را بر زمين ميافكنند در حالتي كه هنوز در زير بار 
بلكه چندانكه در برخاستن سنگين تر است بر آن مقداري هم ) 32. (نميكند او را كسي را برخاستنش كمك) 31. (است

در آنجا قحطي ميشود به اندازه اي كه جز . در مرتبه ي دوم شكم پرست سرازير ميشود) 33. (ودگذاشته ميش بار مضاعف
تا جائي كه ) 34. (چيزي كه خورده شود پيدا نشود، كه عذاب دردناكي ميدهند، كژدم هاي زننده و اژدرهاي گزنده

شياطين بحسب ظاهر براي ) 35. (ام را بخورندهرآينه براي ايشان بهتر بود از اينكه مثل اين طع، هرگاه متولد نشده بودند
ليكن چون دست ها و پاهايشان به غل هاي آهنين بسته شده است ) 36. (ايشان طعام هاي خوشمزه پيش خواهند آورد

از آن بدتر اين است كه همين كژدم هائي كه ) 37. (هرگاه طعاميبراي ايشان نمودار شود، نميتوانند كه دستي دراز كنند
زيرا آنها پاره پاره ميكنند عورت شكم ؛ همانا شكم او را ميبلعند در حالتي كه قادر نيست بر بيرون شدن، ميخورد آنها را

كسي كه از روي ) 39. (بار ديگر خورده ميشوند، وقتي كه بيرون ميشوند در حالت نجاست و مرداري) 38. (پرست را
آنجائي كه اهانت ميكنند او را همه ي شياطين و ساير ملعون ، خشم برافروخته ميشود به مرتبه ي نخستين سرازير ميشود

پس او را لگد مال ميكنند و ميزنند و بر راهي كه بر آن گذر ميكنند او را ) 40. (هائي كه جاي ايشان از او پائين تر است
زيرا دست ها و پاهاي ؛ ستدر اين حال او بر مدافعت از خود قادر ني) 41. (ميخوابانند و پاهاي خود را برگردن او مينهند

زيرا زبان او بسته شده به ؛ از آن بدتر اينكه او قادر نيست بر اظهار خشم خود بواسطه ي اهانت ديگران) 42. (او بسته شده
پس در اين جاي ملعون عقاب عام است كه ) 43. (چنگكي كه شبيه است به آنچه آن را گوشت فروش به كار ميبرد

زيرا بواسطه ي عدل ) 44. (مثل مخلوطي از حبوب بسياري كه از آنها قرص نان ساخته ميشود؛ شامل تمام طبقات است
با هم متحد خواهند شد به طريقي ، خداي آتش و يخ و صاعقه ها و برق و كبريت و گرميو سردي و باد و جنون و جزع
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  . هكار بدبخت را عذاب ميدهندبلكه هر يك از آنها به نوعي گنا؛ در يخ تخفيف نميدهد كه سردي در حرارت و آتش
  فصل صد و سي و ششم 
تا بدانجا كه اگر فرضاً جهان از دانه ي ارزن پر شود و يك ) 2. (پس در اين بقعه ي ملعونه كافران جاويد بمانند) 1( 

آنها اگر بعد از تمام شدن ، هرآينه كافران خوشحال شدندي، مرغي در هر صد سال يك دانه از آن بردارد تا آخر جهان
) 4. (زيرا عذاب ايشان را نهايتي نيست؛ ليكن اين آرزو براي ايشان سرنگيرد) 3. (مقدر بودي رفتن به بهشت براي ايشان

زيرا عذاب ؛ اما براي مؤمنان تسلي خواهد بود) 5. (چون ايشان به ضد محبت خداي حدي براي گناه خود قرار نداده اند
يسوع در جواب ) 7(؟ مگر آن وقت مؤمنان هم به دوزخ ميروند: سيدند و گفتندپس شاگردان تر) 6( ».ايشان نهايت دارد

آنچه در آن حرفي نيست آن است كه ، جز اينكه) 8. (اينكه به دوزخ برود، هركه باشد، بر هر كسي متحتّم است«: فرمود
اما نيكان پس رنجي نكشند جز ) 9( .نه اينكه عقابي بكشند؛ همانا به آنجا روند تا مشاهده نمايند، پاكان و پيغمبران خداي

پس آن ) 11. (به شما ميفهمانم كه حتي رسول اهللا آنجا ميرود تا عدل خداي را مشاهده نمايد؟ چه گويم) 10. (خوف
عقاب از هر صاحب جسد بشري . چون اوصاحب جسد بشري است) 12. (وقت دوزخ بواسطه ي حضور او لرزان شود

پس بدون رنج عقاب ميمانند در مدت توقف رسول اهللا براي مشاهده ي ؛ برداشته ميشودكه بر ايشان عقاب محتوم شده 
همانا اين را خداي بر آن كند تا هر مخلوقي ) 14. (ليكن او در آنجا چشم بر هم زدني توقف نخواهد فرمود) 13. (دوزخ

لوله افتند و ميخواهند پنهان شوند زير چون در آنجا رود شياطين به و) 15. (بداند كه او از رسول اهللا سودي برده است
پس چون شيطان بشنود ) 16. (زيرا همانا دشمن ما محمد آمد؛ بگريزيد، بگريزيد؛ آتش افروخته و يكي به ديگري گويد

از من شريف تري و همانا ، همانا تو برغم من: با دو كف دست خود سيلي به روي خود ميزند و ناله كنان ميگويد، آن را
اما آنچه مختص است به مؤمناني كه هفتاد و دو درجه دارند با خداوندان دو درجه ي ) 17. (لم اين كرده شداز روي ظ

چونكه فرقه ي اول بر اعمال صالحه محزون بودند و فرقه ي ديگر مسرور ، كمتر كه ايمان دارند بدون اعمال صالحه
پس از اين سال ها فرشته جبرئيل به دوزخ ) 18. (دپس همگي هفتاد هزار سال در دوزخ مكث خواهند كر، بودند به شر

كجا شد وعده ات به ما كه هركس بر آئين تو باشد جاويدان در دوزخ ! اي محمد: ميĤيد و ميشنود كه ايشان ميگويند
با احترام آنچه را ، پس فرشته ي خداي در آن وقت به بهشت برگردد و پس از آنكه نزد رسول اهللا شود) 19(؟ نماند
وعده ي خود را به ! اي پروردگار من و خداي من: ميگويد، آنگاه پيغمبر با خداي تكلم كرده) 20. (ه بر او بخواندشنيد

پس خداي در جواب ) 21. (منِ بنده ات ياد بياور كه وعده كردي كساني كه آئين مرا بپذيرند جاويدان در دوزخ نمانند
  . ن به تو آنچه بخواهي ميدهمطلب كن آنچه ميخواهي كه م! اي خليل من: ميفرمايد

  فصل صد و سي و هفتم 
كساني از مؤمنان يافت ميشوند كه هفتاد هزار سال در دوزخ ! اي پروردگار: پس در آن وقت رسول اهللا عرض ميكند) 1( 

همانا بسوي تو زاري ميكنم تا ايشان را از اين  من) 3! (اي پروردگار من، كجاست رحمت تو) 2. (مكث كرده اند
پس آن وقت خداي چهار فرشته مقرب خداي را امر ميفرمايد كه به دوزخ رفته و هركس را ) 4. (وبات تلخ آزاد نمائيعق

. آن امري است كه آن را خواهند كرد) 5. (كه بر آئين پيغمبر اوست بيرون آورده و او را سوي بهشت او رهبري كنند
بعد از عقوبتي كه از آن ، او ايمان آورده باشد به بهشت خواهد رفتاز فوايد آئين رسول اهللا اين ميشود كه هركس به ) 6(

   ».او مرده است زيرا بر آئين؛ حتي اگر چه عمل صالحي هم نكرده باشد) 7. (سخن راندم
  فصل صدو سي و هشتم 
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، بودند بامدادن به خانه اي كه يسوع و شاگردانش در آن، چون صبح طالع شد مردان شهر همه با زنان و كودكان) 1( 
به ما رحم كن كه كرم ها در اين سال دانه ها را خورده اند و در اين سال ! اي آقا: به او توسل جسته و گفتند) 2. (آمدند

مگر ) 4(؟ اين چه ترسي است كه شما را گرفته است«: يسوع فرمود) 3. (در زمين خود ناني بدست نخواهيم آورد
سه سال ناني نديد در حالتي كه به سبزي ها و ميوه هاي ، هر اخاب به اودر مدت ق، ايليا، نميدانيد كه خادم خداي

صحرائي و سبزي ها گذران  سال هاي دراز بر ميوه هاي، پيغمبر خداي، پدر ما داوود) 5. (صحرائي فقط تغذيه ميكرد
ايشان پيغمبران ! همانا اي آقا :قوم گفتند) 6( ».تا اينكه جز دو بار مزه ي نان را نچشيد، كرد وقتي كه شأول او را قهر نمود

؟ ليكن اين كودكان چه بخورند) 7. (روحاني بود و از اين هرچيزي را متحمل ميشدند خداي بودند و غذايشان سرور
تا درو نمودن چقدر «: آن وقت يسوع بر بدبختي ايشان رقت نموده و فرمود) 8. (آنگاه گروه كودكان خود را بنمودند

ميبايد مدت اين بيست روز را به روزه و نماز «: پس يسوع فرمود) 10. (بيست روز: واب گفتنددر ج) 9( ».مانده است
؛ براستي به شما ميگويم كه همانا خداي اين قحط را احداث نفرموده) 11. (زيرا خداي ما رحم خواهد فرمود؛ بپردازيم

پس از ) 12( ».همانا خداي و پسر خداي هستم چونكه گفتند من؛ بلكه جنون مردم و گناه اسرائيل آن را آغاز نموده است
) 13. (در بامداد روز بيستم ديدند كه مزارع و پشته ها به گندم خشك پوشيده شده است، آنكه روزه گرفتند نوزده روز

برويد «: چون يسوع آن را شنيد خداي را شكر نموده و فرمود) 14. (پس سوي يسوع شدند و همه چيز را به او باز گفتند
قوم مقدار وافري از گندم جمع نمودند تا ) 15( ».و ناني را كه خداي آن را به شما عطا فرموده جمع كنيد! برادراناي 

اهالي شهر با هم مشورت كردند ) 17. (پس آن سبب وسعت در اسرائيل شد) 16. (حدي كه ندانستند آن را كجا بگذارند
پانزده روز شاگردان  از ايشان گريخت و از اين رو، ا دريافتچون يسوع اين ر) 18. (كه يسوع را پادشاه خود سازند

  . كوشيدند تا او را پيدا كنند
  فصل صد و سي نهم 
) 3(؟ براي چه از ما گريختي! اي معلم: پس گريه كنان گفتند) 2. (سرانجام نگارنده و يعقوب و يوحنا يسوع را يافتند) 1( 

بلكه شاگردان همه گريه كنان به جست و جوي تو ؛ اندوهگين بوديمهمانا ما به جست و جوي تو شديم در حالتي كه 
چونكه دانستم سپاهي از شياطين نهيه ميكنند براي ، همانا فقط از اين رو گريختم«: پس يسوع در جواب فرمود) 4. (شدند

اهند نمود و از سران كاهنان و بزرگان قبايل قيام خو، پس بر ضد من) 5. (من آنچه را خواهيد ديد بعد از مدت كمي
) 7. (زيرا ايشان ميترسند كه پادشاهي اسرائيل را من غصب كنم) 6. (حاكم روم فرماني براي قتل من خواهد خواست

. چنانكه يوسف به مصر فروخته شد؛ همانا يكي از شاگردان من مرا خواهد فروخت و مرا تسليم خواهد كرد، عالوه بر آن
آن ، هركه براي همسايه ي خود داميبنهد: چنانكه داوود پيغمبر ميفرمايد؛ هد كردليكن خداي عادل او را هالك خوا) 8(

) 10( ».ليكن خداي مرا از دستشان خواهد رهانيد و مرا از جهان انتقال خواهد داد) 9. (او را در گودال خواهد انداخت
پس  ».يك از شما مرا تسليم نميكندمترسيد كه هيچ «: يسوع ايشان را تسلي داده و فرمود) 11. (پس سه شاگرد ترسيدند

او در دمشق ) 13. (دوتا دوتا آمدند، روز بعد سي و شش نفر از شاگردان يسوع) 12. (براي ايشان قدري تسلي حاصل شد
زيرا فهميدند يسوع بزودي از جهان ؛ هريك از ايشان اندوهگين شدند) 14. (مكث فرمود و انتظار ديگران را ميكشيد

همانا بدبخت اوست كه ميرود بدون اينكه بداند به كجا «: از اين رو دهان گشوده و فرمود) 15. (شدروي گردان خواهد 
بدبخت تر از او كسي است كه قادر است وميفهمد كه چگونه به منزل نيكو ميرسد و با وجود اين ميخواهد ) 16. (ميرود

نه البته ؟ آيا اين جهان وطن ماست، به من بگوئيد! ناي برادرا) 17. (كه در راه ناپاك و باران و خطر دزدان مكث نمايد
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آيا ممكن ) 19. (پس او عقوبت خطاي خود را ميكشد) 18. (زيرا انسان نخستين نفي شده و به جهان انداخته شده است؛ نه
؟ ديدهاست نفي شده اي پيدا شود كه هواي برگشتن يا ثروت خود را نداشته باشد و حال آنكه نَفْس خود را در درويشي 

زيرا محبان جهان ) 21. (ليكن آزمون و تجربه ي آن را به برهان ثابت كند؛ راستي كه عقل هرآينه انكار اين كند) 20(
  . بلكه وقتي كسي هم از ايشان از آن سخن براند به سخن او گوش نميدهند) 22. (فكر مرگ نميكنند

  فصل صد و چهلم 
حتي به رسول اهللا ، هان به امتيازي آمده ام كه به هيچ بشري تاكنون داده نشدههمانا من در ج! مرا باور كنيد اي قوم) 1( 

بلكه او را آفريده است تا در بهشت ؛ زيرا خداي ما انسان را نيافريده كه در جهان او ر باقي بگذارد؛ هم داده نشده
. ايشان از شريعت او بيگانه اند زيرا؛ ندارد از روميان چيزي بدست آرد از مسلّمات است اينكه كسي طمع) 2. (بگذارد

نيز ميل آن ) 3. (برود تا در روم متوطن شود و ديگر برنگردد، كسي نميخواهد وطن خود و آنچه را دارد ترك كند نموده
پس به شما براستي ) 4. (هرگاه حس كند كه قيصر را از خودش به خشم آورده است، بسوي او خيلي كمتر خواهد بود

اي مرگ چقدر ياد تو تلخ : با من فرياد ميكند كه، پيغمبر خداي، يقت چنين خواهد بود و سليمانميگويم كه همانا حق
بدرستي كه ) 6. (همانا من اين را براي آن نميگويم كه اكنون ميروم) 5. (است براي كساني كه در ثروت متنعم ميباشند

تا بياموزيد كه چگونه ، ليكن سخن ميرانم با شما به اين) 7. (اينكه زنده خواهم ماند تا قريب به انتهاي جهان من عالمم به
 --داللت دارد بر لزوم ممارست برآن ، ولو يك بار، به هستي خداي سوگند كه هرگاه عملي بد شود) 8. (خواهيد مرد

گويا  چنانكه؛ آيا ديده ايد چگونه سپاهيان در زمان صلح بعضي با بعضي مشق ميكنند) 9. (اگر استواري آن مقصود باشد
؟ پس چگونه مردي خواهد مرد به مرگ نيكوئي آنكه نياموخته است كه بميرد به مرگ خوبي) 10(؟ با هم ميجنگند

پس من به شما ) 13(؟ آيا ميدانيد براي چه) 12. (گرانبهاست در نظر پروردگار مرگ پاكان: داوود پيغمبر فرموده) 11(
پس گرانبها ؛ مرگ كساني كه خوش ميميرند نيز نادر است، ها هستندهمانا چون چيزهاي نادر گرانب) 14. (افاده ميكنم

نميخواهد كه فقط آن را به ، از مسلّمات است كه هركس شروع به كاري ميكند) 15. (ميشود در نظر خداوند آفريدگار ما
است كه جامه  انسان عجيب بدبخت) 16. (ليكن او زحمت ميكشد تا براي مقصود او نتيجه ي خوبي باشد؛ پايان برساند

آن را ميسنجد و چون ، زيرا او وقتي كه قماشي را ميبرد قبل از بريدن آن) 17. (هاي خود را بر نفس خود تفضيل ميدهد
زيرا نميميرد مگر كسي كه –اما زندگي خود را كه متولد شده براي اينكه بميرد ) 18. (آن را ميبرد بدقت آن را ميدوزد

آيا بنايان را ديده ايد چگونه هيچ سنگي ) 19( !؟آن را براي مرگ نميسنجد پس چگونه است كه–متولد ميشود 
عجب ) 20. (پس آن را ميسنجند تا راست باشد كه ديوار نيفتد؛ مگر اينكه اساس آن پيش چشمشان است، نميگذارند

  . گ نظر نميكندچه او به اساس مر؛ زيرا بنياد حيات او منهدم خواهد شد به بهترين انهدامي؛ بدبخت است انسان
  فصل صد و چهل و يكم 
براي او چه ) 3. (بدرستي كه او برهنه زاده ميشود) 2(؟ وقتي كه متولد شود، به من بگوئيد چگونه زاده ميشود انسان) 1( 

او را نيست جز پارچه اي كه پيچيده ) 4(؟ سود مانده است وقتي كه زير زمين خوابانده ميشود در حالتي كه مرده است
پس هرگاه در عمل الزم است اينكه وسايل مناسب با ) 5. (به آن و اين همان جزائي است كه جهان او را ميدهد ميشود

؟ پس چه باشد انجام انسان كه ثروت جهاني ميخواهد، آغاز و انجام آن عمل موجود باشد تا آن عمل نيكو به پايان رسد
. همانا خطاكار هرآينه خواهد مرد به بدترين مردني: ميفرمايد، دايهمانا او هرآينه خواهد مرد چنانكه داوود پيغمبر خ) 6(
) 8(؟ نتيجه عمل او چه خواهد شد، هرگاه خياطي بخواهد كه عوض نخ در سوراخ سوزن ساقه هاي خرما داخل كند) 7(
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ري را علي الدوام پس انسان نميبيند كه چنين كا) 9. (همانا او كار عبث ميخواهد بكند و همسايگانش او را تحقير ميكنند
زيرا مرگ همان سوراخي است كه ممكن نيست فرو كردن خيرات ) 10(؟ يعني خيرات زميني را جمع ميكند، ميكند

. ولي بيهوده است؛ مع ذلك او به ديوانگي خود ميخواهد كه علي الدوام در عمل خود رستگار شود) 11. (زميني در آن
. زيرا او حق را آنجا خواهد يافت؛ پس بفراست دريابدش در قبرها، نهركس كه حق را باور نميكند در سخن م) 12(
) 14. (پس كتاب قبر را مطالعه نمايد، پس وقتي كه ميخواهد در حكمت بر غير خود در خوف خداي مبرّز شود) 13(

ي كرم ها نگه داري پس همانا وقتي كه ببيند تن انسان برا) 15. (زيرا او در آنجا تعليم حقيقي را براي خالص خود مييابد
به من بگوئيد كه اگر در آنجا راهي باشد كه هرگاه ) 16. (علم پيدا ميكند به اينكه حذر نمايد از جهانِ تن و حس، ميشود

پس چه ميگوئيد هرگاه ) 17(، مرد در وسط آن سير كند ايمن باشد و همين كه بر دو طرف آن راه رود سرش بشكند
چه ) 18. (ميورزند و مبارات ميكنند تا نزديك باشند به طرف آن و خودشان را بكشند ببينيد مردم را كه باهم خصومت

و همانا خواهيد گفت كه ايشان بي خردان و ديوانگانند و اگر ديوانه نباشند پس ، سخت خواهد شد تعجب شما حقاً
همانا «: يسوع گريسته و فرمود آنگاه) 20. (همانا اين هرآينه درست است: شاگردان گفتند) 19( ».ايشان بي پروايانند

، زيرا اگر ايشان ميزيستند بحسب عقل كه موضع متوسطي در انسان اتخاذ نموده) 21. (عشاق جهان هرآينه ايشان چنانند
ليكن ايشان گناه كردند و دشمنان سركش به ) 22. (هرآينه پيروي آيات خداي كرده و از موت ابدي خالص ميشدند

در حالتي كه كوشش ميكردند كه هريك زندگاني كند بگونه ، ان پيروي جسد و جهان كردندزيرا ايش؛ جان خود شدند
   ».اي كه در تكبر و فجور از ديگري سخت تر باشد

  فصل صد و چهل و دوم 
زيرا حامل كيسه ي ) 2. (نااميد شد از اينكه قدرتمند شود در جهان، چون يهوداي خيانتكار ديد كه يسوع گريخت) 1( 

او اميدوار بود كه يسوع پادشاه ) 3. (و حفظ ميكرد درآن هرچه را كه به يسوع از روي محبت خداي داده ميشد يسوع بود
هرگاه اين مرد ، پس همين كه اين اميد از او سلب شد با خود گفت) 4. (خواهد شد و او خودش مرد معززي ميشود

چه او ؛ مرا از خدمت خود دور كردي، آينه كينه ورزيدهپيغمبر بودي همانا دانستي كه من نقدينه ي او را ميربايم و هر
) 6. (نيز اگر حكيم بودي از بزرگواريي كه خداي ميخواهد به او بدهد نميگريختي) 5. (ميدانست كه من به او ايمان ندارم

را تسليم  پس شايسته تر مرا آن است كه با رؤساي كاهنان و نويسندگان و فريسيان متفق شوم و رأي زنيم كه چگونه او
نويسندگان و فريسيان را ، و بعد از آنكه نيت بست) 7. (پس بدين واسطه تمكن يابم به چيزي از منفعت؛ دست ايشان كنم

آنان با رئيس كاهنان مشورت نموده و گفتند كه چه كنيم اگر اين مرد ) 8. (از آنچه در نائين اتفاق افتاده بود خبر داد
؛ زيرا او ميخواهد عبادت خداي را برحسب سنت قديمه اصالح نمايد؛ ا وبال خواهد شدهمانا اين برم) 9. (پادشاه شود

براستي ) 11(؟ چگونه خواهد شد، پس عاقبت ما زير تسلّط مردي چنين) 10. (زيرا او نميتواند شريعت ما را باطل سازد
 ما را ناچار خواهد كرد تا نان، وم سازدچون ما را از وظيفه ي ما محر، زيرا) 12. (كه ما و فرزندان ما هالك خواهيم شد

؛ اما اكنون بحمداهللا پادشاهي بيگانه از شريعت خود داريم كه كاري به شريعت ما ندارد) 13. (خود را گدائي كنيم
، پس اگر خطائي كنيم) 15. (از اين روي ميتوانيم هرچه ميخواهيم بكنيم) 14. (چنانكه ما به شريعت ايشان كاري نداريم

هرگز ، ليكن هرگاه اين مرد پادشاه شود) 16. (ا مهربان است و استرضاي او به قرباني و روزه ممكن استخداي م
از آن سخت ) 17. (وقتي كه ببيند از ما عبادت خداي را چنانكه موسي نوشته است مگر، استرضاي او ممكن نخواهد شد

بلكه ميگويد كه او ميĤيد از ؛ ردان محرم او به ما گفتهچنانكه يكي از شاگ؛ تر اينكه ميگويد مسيا از نسل داوود نميĤيد
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پس چه ثمر دارد كه بگذاريم ) 19. (نه به اسحاق، نيز ميگويد كه اين وعده به اسماعيل داده شده) 18. (نسل اسماعيل
واهند داد پس از مسلّمات است كه اسماعيليان نزد روميان آبرومند شوند و به ايشان خ) 20. (چنين انساني زندگاني كند

چون رئيس كاهنان اين رأي ) 22. (چنانكه سابقاً بود؛ پس اسرائيل در معرض بندگي خواهد در آمد) 21. (شهرهاي ما را
زيرا مردم بر يسوع بسيار مايلند و ما را ) 23. (واجب است كه با هيرودس و حاكم اتفاق كنيم: در جواب گفت، را شنيد

اگر خداي خواسته باشد بواسطه ي سپاه هيرودس به قيام به اين كار توانا ) 24. (ممكن نيست اجراي چيزي بدون سپاه
هر وقتي كه حاكم و هيرودس ، رأي دادند بر گرفتن او در شب، بعد از آنكه ميان خودشان مشورت كردند) 25. (ميشويم

  . به آن راضي شوند
  فصل صد و چهل و سوم 
در آن روز يهوداي خيانتكار بيشتر از غير خودش ) 2. (دمشق آمدند در آن وقت بخواست خداي همه ي شاگردان به) 1( 

هركسي بايد حذر كند از آن كسي كه ميخواهد بي جهت «: ازآن رو يسوع فرمود) 3. (اظهار اندوه ميكرد بر غياب يسوع
بعد از آمدن ) 5. (ودخداي بصيرت ما را گرفت تا ندانيم به چه منظور اين را فرم) 4( ».براي تو داليل محبت اقامه نمايد

زيرا فرشته خداي به من فرموده كه واجب است بر من كه تا به ؛ بايد به جليل برگرديم«: يسوع فرمود، همه ي شاگردان
هر كسي ، معلوم شد كه او يسوع است چون بر اهالي) 7. (بنابراين يسوع صبح روز شنبه به ناصره آمد) 6( ».آنجا بروم

بحيثي كه نميتوانست يسوع را ، حتي اينكه مردي گمركچي كه نام او زكّا و كوتاه قد بود) 8(. طالب شد تا او را ببيند
در آنجا منتظر ميبود تا يسوع بر آن ) 9. (پس بر درخت انجير در آمد و به سر آن برَ شد، ديدار كند بسبب كثرت جمعيت

چشمان خود را باال ، يسوع به آن موضع رسيدپس چون ) 10. (در حالتي كه يسوع به مجمع روان بود، مكان گذر نمايد
پس او فرود آمد و يسوع را بخوشي ) 11( ».اي زكّا فرود آي كه من در خانه ي تو اقامت خواهم نمود«: نموده و فرمود
كه چرا معلم شما ، گفتند به شاگردان يسوع، فريسيان به خشم آمده) 12. (وليمه ي بزرگي درست كرد، پذيرائي نموده

؟ به چه سبب طبيب به خانه ي بيمار ميرود«: يسوع در جواب فرمود) 13(؟ ا گمركچيان و خطاكاران غذا بخوردرفت ب
يسوع ) 6. (در جواب گفتند كه براي اينكه شفا بدهد بيمار را) 15( ».به من بگوئيد تا به شما بگويم چرا آنجا رفتم) 14(

  . بلكه فقط بيماران به طبيب نيازمند هستند؛ ب حاجتي ندارندزيرا صحتمندان به طبي؛ هرآينه كه حق گفتيد«: فرمود
  فصل صد و چهل و چهارم 
خداي پيغمبران و خدمتكاران خود را به جهان ، سوگند به هستي خداوندي كه نفس من در حضور او ميايستد) 1( 

چنانكه كسي كه ؛ به توبه ندارند زيرا حاجتي؛ آنان را براي خاطر پاكان نميفرستد) 2. (ميفرستد تا خطاكاران توبه كنند
هرآينه خوشحال ، ليكن براستي به شما ميگويم كه اگر از فريسيان حقيقي بوديد) 3. (نظيف است حاجت به حمام ندارد

به من بگوئيد كه آيا ميدانيد منشأ خود را و ميدانيد براي چه ) 4. (ميشديد به دخول من بر خطاكاران براي خالص ايشان
. پس گوش بسپاريد به شنيدن سخن من) 6. (من ميگويم كه شما نميدانيد) 5(؟ شت كه فريسيان را قبول كندجهان بنا گذا

به فردوس انتقال داده شد در حالتي كه پروا و ، آنكه با خداي براستي رفتار كرده، همانا خَنوخ دوست خداست) 7(
با ايليا ، چه همين كه انجام جهان نزديك شد؛ ا رستاخيزكرد ت او را در آنجا نشيمن خواهند) 8. (اعتنائي به جهان نداشت

بنا گذاشتند كه خداوند آفريدگار خود را طلب ، پس چون مردم اين را بدانستند) 9. (و يكي ديگر به جهان برميگردد
طالق ا) 11. (ميباشد »طلب خداي ميكند« به لغت كنعانيان–يا فريس –زيرا معني فردوس ) 10. (كنند براي طمع فردوس

كنعانيان غرق پرستش بتاني بودند كه ساخته ي دست هاي ، چه) 12. (اين اسم در آنجا بر سبيل استهزاي نيكوكاران بود
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از اشخاصي كه از جهان كناره گرفته تا خدمت ، بنابراين كنعانيان وقتي ميديدند يكي از قوم ما را) 13. (بشري است
اي ديوانه تو كه تمثال : گويا ايشان ميگفتند) 14. (عني طلب خداي ميكندي؛ فريس: از روي ريشخند ميگفتند، خداي كند

: پس يسوع فرمود) 15( ».پس به عاقبت خويش بنگر و خدايان ما را پرستش كن؛ بتان نداري پس همانا باد را ميپرستي
بلكه بحقيقت ؛ د شما به اسمنه مانن، براستي به شما ميگويم كه همانا همه ي مقدسين خداي و پيغمبران او فريسيان بودند«

زيرا ايشان در تمام كارهاي خودشان طلب ميكردند آفريدگار خود را و شهرها و گردآورده هاي خود را ) 16. (و عمل
  . در راه محبت خداي ناديده گرفته و آنها را فروخته و در محبت خداي به فقرا داده اند

  فصل صد و چهل و پنجم 
همانا در زمان دوست خداي و پيغمبر او ايليا دوازده كوه بود كه هفده هزار فريسي در آنها ، سوگند به هستي خداي) 1( 

اما اكنون كه ) 3. (بلكه ايشان همگي برگزيدگان خداي بودند؛ در اين عدد بسيار يك نفر رانده نبود) 2. (سكونت داشتند
پس ) 4( ».ن هر هزار نفر يك برگزيده پيدا شودميا - إن شاءاهللا– پس شايد، در اسرائيل صد و هزار و اندي فريسي است

يسوع در جواب ) 5. (مگر ما همگي رانده شدگانيم و ديانت ما را رانده شده ميداني: فريسيان به خشم در جواب گفتند
طر بلكه آن را ممدوح ميدانم و همانا مستعدم كه براي خا؛ همانا من ديانت فريسيان حقيقي را رانده شده نميدانم«: فرمود

براي اجابت خواهش ، دوست خداي، همانا ايليا) 7(؟ ليكن بيائيد ببينم آيا شما فريسي حقيقي هستيد) 6. (آن بميرم
پس ) 8( ».در آن حكمت بشريه را با شريعت موالي ما خداي به وديعت نهاده شاگردش اليشع كتابچه اي نوشت و

را به تقاليد خود دانسته بودند كه هيچ كس اين تعاليم را حفظ زي؛ چون نام كتاب ايليا را شنيدند، فريسيان تعجب كردند
آن وقت ) 10. (بروند، از اين رو خواستند تا به بهانه ي انجام كارهائي كه واجب است به جا آوردن آنها) 9. (نكرده است
زيرا ؛ يكرديدهرآينه ترك مينموديد هر چيزي را و مالحظه ي اين مطلب م، اگر شما فريسي ميبوديد«: يسوع فرمود

كه ، از اين رو با حالت اضطراب برگشتند تا به يسوع گوش فرا دهند) 11( ».فريسي حقيقي تنها خداي را ميخواهد
اين را مينويسد از براي همه ي اشخاصي  -زيرا اينچنين ابتدا ميكند كتابچه را–ايليا بنده ي خداي «) 12: (برگشته فرمود

از خداي كم ، همانا كسي كه دوست دارد بسيار علم بياموزد) 13. (ر خود روندكه ميخواهند به راه خداي آفريدگا
همانا ) 15. (زيرا كسي كه از خداي ميترسد قانع ميشود به اينكه بداند فقط همان را كه خداي ميخواهد) 14. (ميترسد

الزم است محكم ن كسي كه طلب خداي ميكند  بر آ) 16. (كسي كه طالب سخن هاي شيرين است طالب خداي نيست
داخل خانه اش شود ، زيرا آقا براي خود نميپسندد كه از بيرون) 17. (ببندد درهاي خانه ي دل خود را و روزنه هاي آن را

زيرا خداي يافت نميشود ؛ پس نگهباني كنيد مشاعر خود را و نگهباني كنيد دل خود را) 18. (آنچه را كه دوست ندارد
بر كساني كه ميخواهند كارهاي نيكو كنند الزم است مالحظه ي ) 19. (مكروه آن است بيرون از ما در اين جهاني كه

بر كساني كه تعليم ) 20. (زيرا به مرد نفعي نميدهد اينكه تمام جهان سود برد و خودش زيان بيند؛ خودشان را داشته باشند
ده نميشود چيزي از كسي كه كمتر از خود ما زيرا استفا؛ ديگران را ميخواهند الزم است تا برتر از ديگران زندگي كنند

زيرا موسي چون بر كوه ) 23. (بر كساني كه طلب خداي ميكنند الزم است كه از همصحبتي بشر بگريزند) 22. (بداند
بر كساني كه طلب ) 24. (چنانكه دوست با دوست خود سخن ميگويد؛ سينا تنها بود خداي را يافت و با او سخن گفت

زيرا ممكن است ) 25. (به جائي كه اهل جهان نيستند، زم است كه در هر سي روز يك بار بيرون روندخداي ميكنند ال
بر اوست كه هرگاه كه ) 26. (كه در يك روز كرده شود كارهاي دو سال در خصوص كار كسي كه طلب خداي ميكند

. نگويد مگر آنچه ضروري باشد، ميكندبر اوست هر وقتي كه تكلم ) 27. (راه ميرود جز بر قدم هاي خود نظر نيندازد
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هر روز انديشناكند كه به روز ) 29. (بر ايشان است هر وقتي كه ميخورند از خوان بر خيزند در حالتي كه سير نباشند) 28(
يك جامه از پوست حيوانات ) 31. (چون كسي كه نفس ميكشد، و صرف كنندگانند وقت خود را) 30(، بعد نميرسند

بايد هر شبي دو ساعت خواب او را ) 33. (بر توده خاك است كه روي خاك بخوابد) 32. (كافي باشدبايد ايشان را 
نيز بر اوست كه محكوم نسازد هيچ كس را مگر نفس ؛ بر اوست كه دشمن ندارد جز نفس خودش را) 34. (كفايت كند
پس ) 36. (شان پيش روي رستاخيز هستندبر ايشان است در اثناي نماز بترس ايستاده باشند كه گويا اي) 35. (خودش را

. بجا آريد در اين صورت اين را در خدمت خداي با شريعتي كه آن را خداي بر دست موسي به شما عطا فرموده است
همانا شما در هر زمان و مكان خواهيد يافت كه شما در خداي ) 38. (زيرا به اين طريق خداي را خواهيد يافت) 37(

از اين رو خطاب به شما ميگويم كه اگر شما ) 40! (اي فريسيان، اين است كتابچه ي ايليا) 39. (اهستيد و خداي در شم
   ».زيرا خداي بر خطاكاران ترحم ميفرمايد؛ فريسي ميبوديد هرآينه خوشحال ميشديد به دخول من در اينجا

  فصل صد و چهل و ششم 
) 2. (راي محبت خداي چهار برابر آنچه را كه به سود گرفته امببين كه من ميدهم ب! اي آقا: پس آن وقت زكّا گفت) 1( 

حقاً كه بسياري از گمركچيان و زناكاران و خطاكاران زود ) 3. (امروز براي اين خانه نجات حاصل شد«: يسوع فرمود
هاي  بسوي شعله، همچنين زود باشد كساني كه خود راپاكان ميشمردند) 4. (باشد كه بسوي ملكوت خداي روان شوند

پس يسوع به اشخاصي كه به توبه ) 6. (چون فريسيان اين بشنيدند خشمگين بازگشتد) 5( ».آتش جاويد روان شوند
بخشِ مرا از مال ! اي پدر: پس كوچك تر از ايشان گفت؛ پدري دو پسر داشت«) 7: (برگشتند و به شاگردان خود فرمود

خش خود را گرفت برگشت و به شهر دوري رفت و تمام مال خود را پس همين كه ب) 8. (آن را پدر به او داد. به من بده
تا بدانجاكه مرد بدبخت رفت ؛ بعد از آن در آن شهر گرسنگي سختي پديد آمد) 9. (بر زنان بدكار به اسراف پخش كرد

ي كه در حالت) 10. (پس آن شخص او را در ملك خود چوپان خوكان قرار داد؛ تا خدمتكاري يكي از اهالي شهر كند
ليكن چون به ) 11. (كه خوراك خوك ها بود تخفيف ميداد، آنها را ميچرانيد گرسنگي خود را با خوردن ميوه ي بلوط

) 12. (بسا اشخاصي كه به خانه ي پدر من در فراخي زندگاني ميكنند و من اينجا به گرسنگي ميميرم: گفت، خود بازآمد
؛ پس بسوي تو آمده ام؛ در آسمان خطا كردم! اي پدر) 13(، وم و بگويمبايد برخيزم و به خانه ي پدرخود ر از اين رو

. پس آن بيچاره رفت و اتفاقاً او را پدر از دور ديد و بر او رقت نمود) 14. (مرا چون يكي از خدمتكاران خود قرار بده
پسر پيش ) 16. (بوسيددست به گردنش درآورده و او را ، پس براي مالقات او روان شد و همين كه به او رسيد) 15(

زيرا ؛ همانا تا آسمان بر تو خطا كردم پس مرا چون يكي از خدمتكاران خود قرار بده! اي پدر: روي پدر خم شد و گفت
زيرا تو پسر مني و ؛ اينچنين مگو! اي پسرك من: پدر در جواب گفت) 17. (من سزاوار اين نيستم كه پسر تو خوانده شوم

حلّه را درآوريد و در برِ پسر من : آنگاه خدمتكاران خود را خوانده و فرمود) 18. (ي من باشيمن نميپسندم كه تو بنده 
هم اكنون گوساله اي فربه را ذبح كنيد تا ) 20. (انگشتري به انگشت او كنيد) 19. (كنيد و جامه ي تازه به او بدهيد

  . شده بود و اينك پيدا شدهزيرا پسر من مرده بود و اينك زنده شده و گم ) 21. (خوشحالي كنيم
  فصل صد و چهل و هفتم 
پس چون شنيد كه در اندرون مشغول ) 2. (ناگاه پسر بزرگ به خانه آمد، وقتي كه در خانه مشغول طَرب بودند) 1( 

) 4. (يكي از خدمتكاران را فراخواند و از او پرسيد كه براي چه اينگونه در طَرب هستند) 3. (طَرب هستند تعجب كرد
) 5. (ادم در جواب گفت برادر تو آمده است و پدر تو براي او گوساله اي فربه را ذبح نموده و ايشان در طرب هستندخ
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اي : پس پدرش بسوي او بيرون آمد و گفت) 6. (سخت خشمگين شد و داخل خانه نشد، چون پسر بزرگ اين بشنيد
تو را : پسر خشم آلوده در جواب گفت) 7. (وشحالي كنپس اكنون بيا و با او خ؛ همانا برادر تو آمده است! پسرك من

ليكن چون اين فرومايه ) 8. (خدمت كردم به بهترين خدمتي و مرا هيچ وقت برّه اي ندادي تا با دوستان خود خوش باشم
) 9(. گوساله ي فربه را ذبح كرده اي، كه از تو روي گردان شده و بخشش خود را بر زنادهندگان تبذير كرده آمده است

ليكن اين مرده بود و دوباره زنده ؛ تو همه وقت با مني و آنچه من دارم از آنِ توست! اي پسرك من: پدر در جواب گفت
برو و خوشحالي كن كه من بر خوان : خشم پسرِ بزرگ زياد شد و گفت) 10. (پس ما بايد خوشحالي كنيم؛ شده است

به «: آنگاه يسوع فرمود) 12( ».از پيش پدر بيرون شد، از نقدينه بگيردپس بدون اينكه پاره اي ) 11. (زناكاران نمينشينم
وقتي همه طعام ) 13( ».هستي خداي سوگند كه به توبه ي يك خطاكار چنين خوشحالي ميان فرشتگان خداي رخ ميدهد

زيرا ؛ يهوديه مرو به! اي معلم: در اين وقت شاگردان گفتند) 14. (زيرا ميخواست به يهوديه برود؛ خوردند يسوع برگشت
، من آن را قبل از آنكه بكنند«: يسوع فرمود) 15. (ميدانيم كه درباره تو فريسيان با رئيس كاهنان توطئه كرده اند ما

پس هرچه ميل دارند ) 17. (ليكن نميترسم زيرا ايشان نميتوانند كاري كنند كه ضد مشيت خداي باشد) 16. (دانسته ام
  . بلكه از خداي ميترسم؛ يشان نميترسمزيرا من از ا) 18. (بكنند

  فصل صد و چهل هشتم 
) 4. (نه البته) 3(؟ مگر ايشان خدمتكاران خدايند) 2(؟ همانا به من بگوئيد كه آيا فريسيانِ امروز فريسيان حقيقي اند) 1( 

و دين بپوشاند تا خباثت  بلكه به شما راست ميگويم كه اينجا بر زمين يافت نميشود بدتر از كسي كه خود را به لباس علم
. همانا من براي شما يك مثال از فريسيان زمان قديم حكايت ميكنم تا بشناسيد حاضران ايشان را) 5. (خود را پنهان دارد

در يك ، زيرا در زمان خود ايليا) 7. (بسبب غلبه بزرگ بت پرستان، بعد از سفر ايليا طايفه ي فريسيان متفرق شدند) 6(
پس دو نفر فريسي سوي كوه ها رفتند تا در آنجا ) 8. (و اندي پيغمبر از فريسيان حقيقي سر بريده شدند ده هزار، سال

با اينكه يكي از ايشان از ديگري ؛ يكي از ايشان پانزده سال به سر برد و خبري از همسايه ي خود نداشت) 9. (اقامت كنند
پس در اين كوه ها گرما اتفاق افتاد ) 10. (پي تجسس بودند پس نظر كنيد هرگاه در؛ بر مسافت يك ساعت راه دور بود

زيرا عادت ايشان اين بود -آن وقت بزرگتر از ايشان گفت) 11. (و هر دو شروع كردند به تفتيش آب و به هم برخوردند
كه بزرگ تر قبل از هركس غير از خود سخن ميگفت و اگر جواني قبل از پيري سخن ميكرد آن را گناه بزرگي 

وي در جواب به انگشت خود اشاره به مسكن خود نمود كه اينجا ساكن ) 12(؟ كجا ساكن هستي! اي برادر–يپنداشتند م
شايد وقتي كه اخاب پيغمبران را كشت : پس بزرگ تر گفت) 13. (زيرا آن بزرگ نزديك مسكن كوچك تر بود؛ هستم

آيا ميداني ! اي برادر: بزرگ تر گفت) 15. (ين استبدرستي كه چن: كوچك تر در جواب گفت) 14. (تو به اينجا آمدي
زيرا بت ؛ همانا خداي خود پادشاه اسرائيل است: كوچك تر در جواب گفت) 16(؟ كه اكنون پادشاه اسرائيل كيست

؛ همانا اين صحيح است: بزرگ تر در جواب گفت) 17. (بلكه مقهور كنندگان اسرائيل هستند؛ پرستان پادشاه نيستند
گناهان : كوچك تر در جواب گفت) 18(؟ كيست كه اكنون اسرائيل را مقهور ميدارد ستم بگويم كه آنليكن خوا
. زيرا اگر ايشان گناه نميكردند خداي امراي بت پرست را بر اسرائيل مسلط نميكرد؛ اسرائيل را مقهور ميدارد، اسرائيل

كوچك تر ) 20(؟ براي تأديب اسرائيل فرستادهكيست آن كافر بزرگ كه خداي او را : پس آنگاه بزرگ تر گفت) 19(
چگونه ممكن آن را بشناسم و حال آنكه در مدت پانزده سال من انساني جز تو نديده ام و از خواندن : در جواب گفت

عجب تازه است پوست گوسفندي كه در : بزرگ تر گفت) 21. (پس نامه اي هم بسوي من فرستاده نميشود؛ هم ناتوانم
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  ؟ اگر انساني را نديده اي چه كس اين را به تو دادهپس ؛ تن توست
  فصل صد و چهل و نهم 
تن ، همانا آن كسي كه جامه هاي گروه اسرائيل را چهل سال در بيابان تازه نگه داشت: كوچك تر در جواب گفت) 1( 

تر از او واالتر  آن وقت بزرگ تر مالحظه كرد كه كوچك) 2. (پوش پوستي مرا نيز نگه داري كرده چنانكه ميبيني
براي اينكه به همصحبتي او توفيق بيابد ) 3. (چون هر سال با مردم آميزش ميكرده است؛ زيرا او كامل تر از اوست؛ است
بيا تا هر روز ) 4. (توخواندن نميداني و من خواندن ميدانم نزد من در خانه ي خودم مزامير داوود است! اي برادر: گفت

) 6. (اكنون بايد برويم: كوچك تر در جواب گفت) 5. (و توضيح دهم آنچه را كه داوود ميفرمايدتو را برخوانم و براي ت
پس اكنون بايد برويم و ببينيم كه خداي بر زبان ؛ همانا من دو روز ميشود كه آب نياشاميده ام! اي برادر: بزرگ تر گفت

پس از آنجا برگشتند بسوي ) 9. (ه به ما آب بدهدهمانا خداي قادر است براينك) 8. (پيغمبر خود داوود چه ميفرمايد
زيرا ؛ تو قدوس خدائي! تو اي برادر: بزرگ تر گفت) 10. (بر در او چشمه اي از آب شيرين يافتند. مسكن بزرگ تر

) 12. (اين را از روي فروتني ميگوئي! اي برادر: كوچك تر در جواب گفت) 11. (بواسطه ي تو اين چشمه را عطا فرمود
هرآينه نزديك مسكن من چشمه ي ساخته بود تا ، پرواضح است كه هرگاه خداي اين را بواسطه ي من كرده بود ليكن

وقتي كه گفتي كه دو روز ميشود كه ، زيرا من اعتراف ميكنم به اينكه خطا كردم پيش تو) 13. (براي تفتيش آن نميرفتم
و از اين رو در خود عجبي احساس ؛ ماه بدون آب مانده ام اما من دو) 14(، آب نياشاميده اي و تفتيش از آب ميكردي

) 16. (همانا تو درست گفتي و از اين رو خطا نكردي! اي برادر: بزرگ تر گفت) 15. (كردم كه گويا من از تو برترم
ند آنچه را كه پدر ما ايليا فرموده كه هر كس طلب خداي ميك! بدرسيتي كه فراموش كردي اي برادر: كوچك تر گفت

بلكه ؛ پرواضح است اينكه اين را نفرموده براي اينكه آن را بشنويم) 17. (واجب است كه بر نفس خود تنها حكم كند
، مالحظه كرد پاكي و راستي رفيق خود را، پس از آنكه بزرگ تر در سن) 18. (فرموده براي اينكه به آن عمل كنيم

مزامير را گرفت و خواند آنچه را كه پدر ما ، چون اين بگفت) 19. (همانا كه حق است خداي ما تو را بيامرزد: گفت
همانا من پاسباني براي دهان خود ميگمارم تا دل من بسوي سخنان گناه ميل نكند در حالتي كه : داوود ميفرمايد كه

پس ) 21. (اينجا بزرگ تر خطابي بر زبان جاري كرد و كوچك تر برگشت) 20. (عذري براي گناهان من قرار دهد
از اين رو ) 22. (زيرا كوچك تر مسكن خود را تغيير داده بود؛ پانزده سال ديگر از آن وقت گذارندند تا به هم رسيدند

كوچك تر در جواب ) 23. (سوي مسكن من بازنگشتي! چرا اي برادر: چون بزرگ تر دوباره او را مالقات نمود و گفت
اين چگونه ممكن است و حال : پس بزرگ تر گفت) 24. (ن فرموده ايتا كنون درست ياد نگرفته ام آنچه را به م: گفت

اما كلمات را در يك ساعت در ياد گرفتم و هيچ : كوچك تر در جواب گفت) 25. (اكنون كه پانزده سال ميگذرد
بگيرد و آن  پس چه فايده دارد كه انسان بسيار در ياد) 26. (ليكن من تاكنون آنها را مراعات نكرده ام؛ فراموش نكرده ام
) 28. (بلكه طالب نيكوئي سيرت ماست؛ بدرستي كه خداي طالب نيست حافظه من نيكو باشد) 27(؟ را مراعات نكند

  . بلكه از آنچه عمل كرده ايم ميپرسد؛ همچنين در روز جزا نميپرسد مارا از آنچه در ياد گرفته ايم
  فصل صد و پنجاهم 
. زيرا تو حقير ميشماري معرفت را كه خداي ميخواهد معتبر باشد! ي برادرچنين مگو ا: بزرگ تر در جواب گفت) 1( 
زيرا سخن تو راست است و سخن من ) 3(؟ پس چگونه سخن بگويم تا در گناه نيفتم: كوچك تر در جواب گفت) 2(

واجب در مرتبه ي نخست ، بداند-كه نوشته شده در شريعت–در اين صورت ميگويم كسي كه وصيت خداي را ) 4. (هم
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بايد هرچه انسان ياد ميگيرد براي عمل باشد ) 5. (هرگاه بخواهد بعد از آن بيشتر بياموزد، ميشود بر او عمل نمودن به آن
به من بگو با كه سخن گفتي تا بداني كه تو به كار ! اي برادر: بزرگ تر در جواب گفت) 6. (نه براي مجرد علم به آن

همانا من هر ) 8. (من با خود سخن ميگويم! اي برادر: كوچك تر در جواب گفت) 7(؟ نگرفته اي هرچه را به تو گفته ام
علي الدوام در اندرون خودم كسي ) 9. (روز نفس خود را در پيشگاه جزاي خداي ميگذارم تا از نفس خود حساب بدهم

ر كدام است اي برادر تو گناهان تو د: بزرگ تر در جواب گفت) 10. (احساس ميكنم، را كه گناهان مرا سرزنش ميكند
نخست آنكه من ) 12. (زيرا من ميان دو گناه بزرگ ايستاده ام؛ اين را مگو: كوچك تر درجواب گفت) 11(؟ كه كاملي

. دوم آنكه از اين رو كه بيش از ديگران ميل نميكنم به مجاهدت نفس) 13. (خود را نميشناسم كه بزرگ ترين گناهكارم
. چگونه ميداني كه تو بزرگ ترين گناهكاراني در صورتي گه تو كامل ترين مردمي: بزرگ تر در جواب گفت) 14(
–وقتي كه جامه ي فريسيان پوشيدم – همانا نخستين سخني كه معلم من به من فرمود: كوچك تر در جواب گفت) 15(

خواهم دانست ، اين كنمپس چون ) 16. (اين بود كه واجب است برمن تا فكر كنم در نيكوئي غير خودم و در گناه خودم
زيرا ؛ در نيكوئي و گناه چه كسي فكر ميكني و حال آنكه تو در اين كوه ها هستي) 17. (كه من بزرگ ترين خطاكارانم

فرمانبرداري آفتاب و  واجب است بر من كه فكر كنم در: كوچك تر در جواب گفت) 18. (اينجا بشري يافت نميشود
يا بجهت اينكه ، ليكن من آنها را محكوم ميسازم) 19. (د را بهتر از من عبادت ميكنندزيرا آنان آفريدگار خو؛ ستاره ها

يا بجهت اينكه حرارت آنها بيشتر است از آنچه بايد باشد و يا بجهت آنكه باران ، چنين كه من ميخواهم نور نميدهند
كجا اين ! اي برادر: گفت، او را شنيدپس چون بزرگ تر سخنان ) 20. (كمتر يا بيشتر است از آنچه زمين محتاج آن است

همانا من اكنون نود سال عمر دارم و هفتاد و پنج سال را گذارنده ام در حالتي كه فريسي ) 21. (تعليم را ياد گرفته اي
. چون تو قدوس خدائي؛ همانا تو از روي فروتني اين را ميگوئي! اي برادر: كوچك تر در جواب گفت) 22. (بوده ام

از اين است كه ) 24. (بلكه نظر به دل دارد؛ نظر به وقت ندارد در جواب تو ميگويم كه خداي آفريدگار ما ليكن) 23(
اسرائيل او را پادشاه انتخاب كردند و پيغمبر ، چون داوود پانزده ساله بود و او كوچك ترينِ برادران ششگانه ي خود بود

   ».خدايِ پروردگار ما شد
  فصل صد و پنجاه و يكم 
پس اگر خداي بخواهد ممكن است او ) 2. (فريسي حقيقي بود، همانا اين مرد«: آنگاه يسوع به شاگردان خود فرمود) 1( 

زيرا ؛ در اين وقت يسوع به كشتي داخل شد و شاگردان افسوس خوردند) 3( ».را در روز جزا براي خود دوست بگيريم
حذر كنيد از خميرمايه ي «: فرموده، ايشان را سرزنش نمودهپس يسوع ) 4. (فراموش كرده بودند تا ناني حاضر سازند

: يكي به ديگري، آن وقت شاگردان گفتند) 5( ».زيرا مايه ي كوچكي خمير ميكند كيلي را از آرد؛ فريسيان روزگار ما
ه را خداي در مگر فراموش نموديد آنچ! اي كم ايمانان«: پس يسوع فرمود) 6. (با ما ناني نيست، چه؟ چه مايه اي با ماست

) 8. (چه بسيار بود عدد كساني كه خوردند و سير شدند از پنج نان و دو ماهي) 7. (نائين كرد آنجا كه نشاني از نائين نبود
زيرا افراد ساده لوح چون ) 9. (بلكه اسرائيل را فاسد نموده است؛ همانا مايه ي فريسي همان ايمان نياوردن به خداست

فريسي حقيقي  ميدانيد) 10. (زيرا آنان را پاك گمان ميكردند؛ نچه را كه ميديدند فريسيان ميكنندميكردند آ، نادان بودند
همچنين خوبي هر فريسي ، زيرا چنانكه زيت باالي هر مايعي بر ميĤيد) 12. (او زيت طبيعت بشري است) 11(؟ كيست
هرچه ) 14. (داي او را به جهان عطا ميفرمايداو كتاب زنده اي است كه خ) 13. (باالي هر صالح بشري بر ميĤيد، حقيقي

پس حفظ ، پس هر كس به جا آورد آنچه را او ميكند) 15. (آن را ميگويد يا ميكند همانا آن بحسب شريعت خداست
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) 17. (بدرستي كه فريسي حقيقي نمكي است كه نميگذارد جسد بشري به گناه بگندد) 16. (مينمايد شريعت خداي را
زيرا هركس تأمل ؛ همانا او نوري است كه راه سياحت كننده را روشن ميكند) 18. (ميبيند توبه ميكند زيرا هركس او را

ليكن كسي كه ) 19. (ميبيند كه بر ما واجب نيست در اين جهان دل هاي خود را قفل كنيم، ميكند در فقر او با توبه ي او
پس ) 20. (فريسي دروغين است پس اين مرد، وش ميكندروغن را بدبو و كتاب را فاسد و نمك را متعفن و نور را خام

   ».حذر كنيد از اينكه بكنيد آنگونه كه امروز فريسيان ميكنند، هرگاه شما نميخواهيد كه هالك شويد
  فصل صد و پنجاه و دوم 
) 2. (بگيرند، ودهلشكريان نزد او آمده تا او را امتحان نم، چون يسوع به اورشليم آمد و روز شنبه به هيكل داخل شد) 1( 

دين ما به ما خبر ميدهد كه زندگاني ما «: يسوع در جواب فرمود) 3(؟ آيا جايزاست افروختن جنگ! اي معلم: به او گفتند
پس آيا ميخواهي ما را به دينِ خودت برگرداني يا ميخواهي كه : لشكريان گفتند) 4( ».جنگ پي در پي است بر زمين

. و خداي يكتاي تو را متابعت كنيم -يرا روم تنها بيست و هشت هزار خداي آشكار داشتز–خدايان بسيار را ترك كنيم 
يسوع در ) 7. (شايد هم خداي تو جز باطل چيزي نباشد) 6. (خدائي كه چون ديده نميشود جاي او معلوم نيست) 5(

در ) 8( ».غيير شما را خواسته بودميهرآينه ت، چنانكه خداي ما شما را آفريده، اگر من شما را آفريده بودم«: جواب فرمود
به ما خداي خود را ) 9(؟ پس چگونه ما را خلق كرده است، وقتي كه معلوم نباشد كه خداي توكجاست: جواب گفتند

ليكن چون شما ؛ اگر شما چشم ميداشتيد هرآينه به شما مينماياندم او را«: پس يسوع فرمود) 10. (يهودي ميشويم، بنما
اكراميكه مردم به تو تقديم  براستي آن: لشكريان در جواب گفتند) 11( ».نيستم او را به شما بنمايانممن قادر ، كوريد
يسوع ) 12. (زيرا هر يكي از ما در سر دو چشم داريم و تو ميگوئي كه ما كوريم؛ بناچار عقل تو را سلب كرده، ميدارند
از اين رو قادر نيستيد مگر بر ديدن ) 13. (ف و بيروني راهمانا چشم هاي جسماني نميبيند مگر پديده هاي كثي«: فرمود

پس چشم هاي روحاني داريم كه آن ، اما ما اهل يهودا) 14. (خدايان چوبي و نقره اي و طالئي كه نميتوانند كاري كنند
: در جواب گفتندلشكريان ) 16( ».از اين رو ما ميتوانيم خداي خود را در هر جا ببينيم) 15. (ترس از خداي و آئين اوست

تو را به دست هيرودس تسليم خواهيم كرد ، زيرا اگر توهيني بر خدايان ما افكني؛ برحذر باش كه چگونه سخن ميگوئي
اگر بر همه چيز قادر باشند آنگونه كه شما «: يسوع فرمود) 17. (كه بر همه چيز توانايند، كه انتقام ميكشد براي خدايان ما

پس لشكريان همين كه اين شنيدند خوشحال شدند و ) 18( ».يرا من عبادت آنان خواهم كردز؛ پس عفو كنيد، ميگوئيد
بلكه به اعمال حاجت ؛ در اينجا ما را حاجتي به گفتار نيست«: آنگاه يسوع فرمود) 19. (مشغول شدند به تمجيد بتان خود

شنيدن اين ) 21( ».ند تا عبادت آنها كنمپس از اين رو از خدايان خود طلب كنيد كه يك دانه مگسي خلق كن) 20. (است
هرگاه قادر نيستند كه يك دانه مگسي «: پس يسوع فرمود) 22. (سخن لشكريان را به ترس آورد و ندانستند چه بگويند

پس همانا براي خاطر آنها دست بر نميدارم از خدائي كه همه چيز را به يك كلمه آفريده است و آن كس ، تازه بسازند
. زيرا ما ميخواهيم تو را بگيريم؛ بايد ما اين را ببينيم: لشكريان در جواب گفتند) 23( ».ام او لشكرها را ميلرزاندكه مجرد ن

) 26( ».ادوناي صباؤت«: پس آن وقت يسوع فرمود) 25. (خواستند كه دست هاي خود را بسوي يسوع دراز كنند) 24(
تا دوباره آنها را  مرد خُم هاي چوبين را كه شسته شده اند ميغلتاند آنگونه كه؛ پس در حال لشكريان غلتان شدند از هيكل

بدون اينكه كسي به ايشان ؛ پس گاهي سرهاي خود را به زمين ميزدند و گاهي پاهاي خود را) 27. (از شراب پر كند
  . پس ترسيدند و شتاب نمودند به فرار و دوباره هرگز در يهوديه نشدند) 28. (دست بزند

  پنجاه و سوم فصل صد و 
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او همانا اين ؛ به او حكمت بعل و عشتارود داده شده: گفتند) 2. (پس كاهنان و فريسيان ميان خودشان به خشم آمدند) 1( 
همانا خداي ما امر فرموده كه از خويشان «: فرمود، پس يسوع دهان گشود) 3. (كار را به قوت شيطان به جاآورده است

ت اين وصيت هتك شده تا بدانجا كه جهان را آن پر كرده به گناهي كه آمرزيده ولي حرم) 4. (خود دزدي نكنيم
زيرا همين كه مرد از گناهان ديگر دست كشيد و ديگر برنگشت ) 5. (حال اينكه گناهان ديگر آمرزيده ميشوند؛ نميشود

ليكن اين گناه از نوعي ) 6. (بان ماعفو ميفرمايد او را خداي توانا و مهر ،،به ارتكاب آنها و روزه گرفت با نماز و تصدق
پس در آن وقت ) 7( ».مگر اينكه برگردد آنچه كه از روي ظلم گرفته شده است، است كه ممكن نيست آمرزش آن

راستي كه همانا اكنون به نعمت خداي ) 8(؟ چگونه دزدان تمام جهان را از گناه پر كرده اند: يكي از نويسندگان گفت
. زيرا لشكريان فوراً ايشان را به دار ميزنند؛ مگر كمي و ايشان هم جرأت ندارند بر آشكار شدن، يافت نميشود از دزدان

به شما راست ميگويم كه ) 10. (نميتوانند دزدان را بشناسند، آنانكه اموال را نميشناسند«: يسوع در جواب فرمود) 9(
زيرا مرضي كه ) 12. (ر هستند از ديگران از حيث گناهاين رو بزرگ ت از) 11. (،بسياري ميدزدند و نميدانند چه ميكنند

حاال كه تنها تو در اسرائيل حق ! اي معلم: آنگاه فريسيان نزديك يسوع شدند و گفتند) 13( ».شناخته نشود بِه نخواهد شد
  زيرا اين لفظ؛ اسمهمانا من نميگويم كه من تنها در اسرائيل حق را ميشن«: يسوع فرمود) 14. (پس ما را بياموز، را ميشناسي

) 16. (چون او خود همان حقي است كه تنها حق را ميشناسد) 15. (نه به غير او، مختص است به خداي يگانه »تنها تو«
اگر بگويم كه من تنها ) 17. (زيرا دزد بزرگواري خداي ميشوم؛ دزدي ميشوم بس بزرگ، پس هرگاه كه چنين بگويم

همانا شما مرتكب خطاي بزرگي شده ايد به گفتن  بنابراين) 18. (زرگ از همه ميافتمدر جهالتي ب، خداي را شناخته ام
خطاي شما دوباره ، هرگاه شما اين را بگوئيد تا مرا تجربه كنيد، نيز به شما ميگويم) 19. (من تنها حق را ميشناسم، اينكه

من با اينكه در اسرائيل آن يگانه اي «: پس چون يسوع ديد كه همه خاموش شدند برگشته و فرمود) 20( ».بزرگ تر است
زيرا شما از من سؤال ؛ پس به من گوش بداريد) 21. (پس همانا كه من تنها سخن ميگويم، نيستم كه حق را ميشناسد

. تا بدانجا كه سزاوار نيست كسي را كه ادعا كند چيزي را؛ همانا تمام مخلوقات تنها از آنِ آفريدگارند) 22. (كرديد
پس اگر انسان قبول نكند آنها ) 24. (تمام آنها ملك خدايند، براين نَفْس و حس و جسد و وقت و مال و بزرگيبنا) 23(

همچنين اگر صرف نمايدشان در حالتي كه مخالف باشد با آنچه كه ) 25. (دزد ميشود، را چنانكه خداي آن را ميخواهد
سوگند به هستي خداي كه جانم در حضور ، به شما ميگويم از اين رو) 26. (پس او نيز دزد است، آن را خداي ميخواهد

؛ او ميايستد همانا شما تسويف نموده و ميگوئيد فردا چنان خواهم كرد و چنين خواهم گفت يا به فالن جا خواهم رفت
هترين حال اينكه دزدي شما بزرگ تر خواهد بود هرگاه كه ب) 27. (پس شما دزد هستيد، بدون اينكه بگوئيد إن شاءاهللا

بلكه صرف ميكنيد بدترين آن را در ؛ نه در خشنودي خداي، وقت خود را صرف كنيد در خشنودي نفس هاي خودتان
پس او دزد ، در هر هيأتي باشد، هر كسي كه مرتكب خطائي بشود) 28. (هرآينه شما براستي دزد هستيد؛ خدمت خداي

، ه واجب است خدمت خداي كنند و آنها را به شيطانك، زيرا او ميدزدد نفس و وقت و زندگي خود را) 29. (است
  . دشمن خداي ميدهد

  فصل صد و پنجاه و چهارم 
دزد و هرگاه حيات او  آويخته شود آن، پس مردي كه شرافت و زندگاني و مال دارد هرگاه اموال او دزديده شود) 1( 

ليكن وقتي گرفته شود شرف ) 3. (مر فرمودهزيرا خداي به آن ا؛ آن عدل است) 2. (گرفته شود سر قاتل بريده ميشود
به اينكه –مثالً – مگر خداي امر فرموده) 4(؟ مگر مال از شرف باالتر است؟ پس چرا دزد بردار كشيده نميشود، همسايه
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ليكن كسي كه شرف ؛ كسي كه مال را ميگيرد قصاص كرده شود يا كسي كه زندگي را با مال گيرد قصاص كرده شود
زيرا پدران ما بواسطه ي چون و چرا نمودن و بدخُلقي داخل نشدند به زمين ) 6. (نه البته) 5. (كرده شود را دزديده رها

) 8. (بواسطه ي اين گناه قريب هفتاد هزاركس از مردم ما را مارها كشتند) 7. (همچنين پسران ايشان هم؛ وعده گاه
رافت را ميدزدد مستحق ميشود عقوبتي را بزرگ تر از كسي كه ش، سوگند به هستي خداي كه جانم در حضور او ميايستد

زيرا آن ؛ او نيز گناهكار است، چرا كننده كسي كه گوش ميدهد به چون) 9. (كسي كه ميدزدد مال و زندگي مردي را
پس چون فريسيان اين بشنيدند ) 10( ».يكي پذيرا ميشود شيطان را از طريق زبان خود و ديگري از طريق گوش هاي خود

: در آن وقت يكي از علما نزديك يسوع شد و گفت) 11. (زيرا نتوانستند خطابه ي او را تخطئه كنند؛ خشم سوختند از
زيرا هرگاه ميدانست اينكه ) 12(؟ براي چه خداي به پدر و مادر ما گندم و ميوه عطا ننمود به من بگو كه! اي معلم صالح

يا آن را به ايشان ، ميكرد نكه واجب بود اينكه يا ايشان را گندم عطاپس از مؤكدات است اي؛ افتادن ايشان ناگزير است
، همان تنها، زيرا خداي؛ ليكن خطا ميكني؛ مرا صالح ميخواني! همانا تو اي مرد«: يسوع در جواب فرمود) 13. (نمينماياند

. د خداي برحسب فكر مغز توهمانا تو هرآينه بيشتر خطا كننده هستي در سؤال خود كه چرا عمل نميكن) 14. (صالح است
پس در اين صورت به تو ميفهمانم كه خداي آفريدگار ما ) 16. (ليكن قبل از هر چيزي جواب تو را ميگويم) 15(

؛ از اين رو جايز نيست مخلوق را كه راه و راحت خود را طلب كند) 17. (موافقت نميكند با ما دركار شخصي خودش
) 18. (نه خالق بر مخلوق، تا اعتماد مخلوق به خالق باشد، داي آفريدگار خود رابلكه بايد بخواهد بشايستگي مجد خ

هرآينه انسان خودش ، اگر هر چيزي را خداي داده بود به انسان، سوگند به هستي خداي كه جانم در حضورش ميايستد
او ، خداي فرخنده تا ابد از اين رو) 19. (را نميشناخت كه بنده ي خداست و هرآينه خودش را خداوند فردوس ميشمرد

براستي به شما ميگويم كه هر كسي كه نور ديدگانش ) 20. (را نهي فرمود از آن غذا تا انسان حتماً تابع خداي بماند
) 22. (ليكن كور چنين نميكند) 21. (هر چيزي را روشن ميبيند و از خود تاريكي هم روشني استخراج ميكند، روشن باشد

اگر خداي ) 23. (هر آينه من و تو رحمت خداي و احسان او را نميدانستيم، انسان خطا نميكرد از اين رو ميگويم اگر
انسان ، از اين رو خداي فرخنده) 24. (هرآينه انسان همسر ميبود با خداي در آن كار، انسان را ناتوان بر گناه خلق ميفرمود

خواهد بكند از حيث زندگي و خالص خودش يا لعنت وليكن او آزاد است كه آنچه مي؛ را صالح و نيكو كار خلق نمود
  . رفت، پس چون آن عالم اين بشنيد مدهوش شد و در حالي كه از دادن پاسخ ناتوان شده بود) 25( ».خودش

  فصل صد و پنجاه و پنجم 
بيرون شده و در  در پنهاني دو كاهن پيرمرد را خواند و ايشان را فرستاد نزد يسوع كه از هيكل، آنگاه رئيس كاهنان) 1( 

پس آن دو ) 3. (شاگردانش با جمع كثيري از مردم نزد او بودند) 2. (رواق سليمان نشسته و منتظر بود تا نماز ظهر بگزارد
آيا خداي اراده نموده بود كه او آنها را ) 4(؟ براي چه انسان گندم و ميوه را خورد، گفتند، كاهن نزديك يسوع شده

هرآينه ، زيرا اگر ميگفت خداي اراده فرموده بود آن را) 6. (محض اين گفتند تا او را تجربه كنند اين را) 5(؟ بخورد يا نه
ميگفتند كه انسان را قوتي ، نيز اگر ميگفت خداي آن را اراده نفرموده بود) 7. (در جواب ميگفتند براي چه نهي فرمود

سؤال شما مثل راهي «: يسوع در جواب فرمود) 8. (يزيرا او عمل ميكند بر ضد اراده ي خدا؛ است عظيم تر از خداي
پس چون آن دو كاهن آن را ) 9( ».ولي من در وسط سير ميكنم؛ است در كوهي كه در راست و چپ آن پرتگاه است

چون هر انساني محتاج «: پس يسوع فرمود) 10. (زيرا درك نمودند كه يسوع قصد ايشان را فهميده؛ شنيدند متحير شدند
پس برحسب مشيت خود عمل ، ليكن خداي به هيچ چيز محتاج نيست) 11. (چيزي را براي منفعت خود ميكندهر ، است
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او را آزاد آفريد تا دانسته شود كه خداي را به او حاجتي ، از اين رو چون خداي انسان را آفريد) 12. (فرموده است
د تا ثروت خود را ظاهر كند تا بندگانش بيشتر به همانطور كه مي كند پادشاهي به بندگانش و آزادي ميده) 13. (نيست

در اين صورت خداي انسان را آزاد آفريد تا سخت تر به خالق خود محبت داشته باشد و تا ) 14. (او محبت داشته باشند
او را زيرا وقتي كه ؛ بي احتياج است به انسان، زيرا خداي در حالتي كه قادر است بر هر چيزي) 15. (وجود او را بشناسد

بر همه چيز او را بسبب جود خود آزاد و رها كرد به طريقي كه ممكن باشد او را مقاومت در شر و ، آفريد به قدرت خود
زيرا ؛ همچنين با اينكه خداي قدرت بر منع گناه دارد نخواسته كه بر خالف جود خود عمل نمايد) 16. (به جا آوردن خير

او نبايستي با گناه انسان ، همه چيز موجود در انسان كار خود را كرده است ضديت نيست و چون قدرت او بر نزد خداي
، است كه به شما ميگويم نشانه ي راستي من اين) 17. (تا در انسان رحمت خداي و احسان او كار كنند، مقاومت نمايد

پس دو كاهن پيرمرد برگشتند  )18( ».كه رئيس كاهنان شما را فرستاده تا مرا امتحان كنيد و اين همان ثمر كهانت اوست
پشت سر اين شخص شيطاني است كه همه چيز را : همو كه گفته بود؛ و براي رئيس كاهنان همه چيز را حكايت نمودند

  . ليكن امر در آن با خداست) 20. (زيرا او نظر بر پادشاهي اسرائيل دارد) 19. (به او تلقين ميكند
  فصل صد و پنجاه و ششم 
اي : پس شاگردان از او پرسيدند) 2. (از هيكل بيرون شد و كور مادرزادي را يافت، نماز ظهر را گزاردچون يسوع ) 1( 

نه «: يسوع در جواب فرمود) 3(؟ پدرش يا مادرش، چه كسي درباره ي اين انسان خطا كرده كه كور متولد شده! معلم
بعد از ) 5( ».ن آفريد براي شهادت دادن به انجيلليكن خداي او را چني) 4. (پدرش درباره ي او خطا كرده و نه مادرش

گلي ساخت و آن را بر دو چشم آن كور مادرزاد ، آنكه آن كور مادرزاد را بسوي خود خواند آب دهان بر زمين افكنده
ينا ب، آنگاه آن كور مادرزاد رفت و همين كه غسل كرد) 7( ».برو به بركه ي سلوام و غسل كن«: به او فرمود) 6. (گذاشت

اگر اين مرد كور ميبود : بسياري از كساني كه به او برخوردند گفتند، پس در اثناي آنكه او به خانه برميگشت) 8. (شد
؛ اين همان است: ديگران گفتند) 9. (هرآينه ميگفتم بيقين كه اين همان است كه بر دروازه ي جميل هيكل مينشست

؟ آيا تو آن كور مادرزادي كه بر دروازه ي جميل هيكل مينشست: گفتند پس از او پرسيده) 10( !؟وليكن چگونه بينا شد
در جواب ) 13(؟ چگونه به چشم خود رسيدي: گفتند) 12(؟ همانا من همانم و براي چه ميپرسيد: در جواب گفت) 11(

رو و در بركه ي آنگاه گفت ب) 14. (گلي ساخت و آن گل را بر چشمم نهاد، همانا مردي بر زمين آب دهان افكند: گفت
پس چون آن ) 17! (فرخنده باد خداي اسرائيل) 16. (پس رفتم و غسل كردم و اكنون بينا شده ام) 15. (سلوام غسل كن

از اين رو او احضار شد نزد ) 18. (تمام اورشليم از آن خبر پر شد، مرد كه كورمادرزاد بود به باب جميل هيكل برگشت
آيا تو ! پس رئيس كاهنان از او پرسيد اي مرد) 19. (ي يسوع رأي ميزد يسيان دربارهكه با كاهنان و فر، رئيس كاهنان

تمجيد خداي كن و به ما بگو كه كدام : پس رئيس كاهنان گفت) 20. (آري: در جواب گفت) 20(؟ كور زاده شده اي
يا ، يا موسي خدمتكار خداي,، ستآيا او پدر ما ابراهيم ا) 22(؟ پيغمبر در خواب به تو ظاهر شد و چشم تو را نور بخشيد

در ، پس آن مرد كه كو زاده شده بود) 24. (زيرا غير اينان هيچ كس چنين كاري نميتواند بكند) 23(؟ پيغمبر ديگر
ليكن ) 25. (همانا من نه خواب ديده ام و نه من را ابراهيم شفا داده و نه موسي و نه پيغمبر ديگري: جواب گفت

پس از آنكه گلي از خاك به آب ) 26. (مرا مردي نزديك خود كشيد، ي هيكل نشسته بودم هنگاميكه من در دروازه
پس رفتم و ) 27. (قدري از آن گل بر چشم من نهاد و مرا بر بركه ي سلوام فرستاد تا غسل كنم، دهان خود درست كرد

آن مرد كه كور زاده شده بود ) 29. (نام آن مرد را پرسيد، رئيس آن كاهنان) 28. (غسل كردم و با روشني چشم برگشتم
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برو و غسل : مرا آوازه داده و گفت، ليكن مردي كه او را ديده بود) 30. (او براي من نام خود را نياورد: در جواب گفت
آن وقت رئيس كاهنان ) 32. (زيرا او يسوع ناصري پيغمبر خداي اسرائيل و قدوس خداست) 31. (كن چنانكه او فرموده

پس ) 34. (او مرا امروز شفا داد: كور در جواب گفت) 33. (شفا داده است، يعني روز شنبه، او تو را امروزشايد : گفت
  . زيرا او حرمت شنبه را نگاه نميدارد؛ اكنون ببينيد چگونه اين مرد خطاكار است: رئيس كاهنان گفت

  صد و پنجاه و هفتم 
. ليكن همين ميدانم كه كور بودم و مرا بينا كرد) 2. (ت يا نيستمن نميدانم كه او خطاكار اس: كور در جواب گفت) 1( 
چه ايشان ؛ بفرست و بخوان پدر و مادر او را: از اين رو به رئيس كاهنان گفتند) 4. (پس فريسيان اين را باور نكردند) 3(

رئيس كاهنان از ، شدند همين كه حاضر) 6. (مادر آن كور مادرزاد را خواندند پس پدر و) 5. (به ما راست خواهند گفت
پس آنگاه رئيس ) 8. (همانا او براستي پسر ماست: ايشان در جواب گفتند) 7(؟ آيا اين مرد پسر شماست: ايشان پرسيد
، پدر و مادر آن مرد) 9(؟ پس چگونه اين كار اتفاق افتاد؛ او ميگويد كه كور زائيده شده و اينك او ميبيند: كاهنان گفت

او خود بالغ ) 10. (ليكن نميدانم كه چگونه روشني يافته؛ همانا براستي كور زائيده شده: گفتند، بودكه كور زائيده شده 
به مردي كه كور ، پس ايشان را برگردانيدند و رئيس برگشته) 11. (از خودش بپرسيد به شما راست خواهد گفت؛ است

. مادر آن مرد كور ترسيده بودند سخن بگويندپدر و ) 12. (خداي را تمجيد كن و راست بگوي: زائيده شده بود گفت
؛ پيغمبر يهود، زيرا فرماني از مجلس شيوخ روم صادر شده بود كه جايز نيست انساني را كه انجمن كند براي يسوع) 13(

از اين رو آن دو گفتند كه او ) 15. (آن فرماني بود كه والي خواسته بود صدور آن را) 14. (وگرنه سزاي او مرگ است
خداي را : پس آنگاه رئيس كاهنان به آن مردي كه كور زائيده شده بود گفت) 16. (از خودش سؤال كنيد؛ لغ استبا

كه كور  آن مردي) 17. (خطاكار است، زيرا ما ميدانيم كه آن مردي كه ميگوئي تو را شفا داده؛ تمجيد كن و راست بگو
پس مرا بينا ؛ كه من نميديدم همين قدر ميدانم؛ ت يا نهمن نميدانم او خطاكار اس: زائيده شده بود در جواب گفت

همچنين خداي گوش به ) 19. (كور مادر زادي بينا نشده، اين پرواضح است كه از ابتداي علم تا اين ساعت) 18. (ساخت
ئيده شده آن وقت آن مردي كه كور زا) 21. (چه كرد وقتي كه تو را بينا ساخت: فريسيان گفتند) 20. (خطاكاران نميدهد

مگر شما ) 22(؟ پس چرا دوباره از من ميپرسيد؛ همانا من به شما خبر دادم: گفت، از بي ايماني ايشان در تعجب شده، بود
تو به تمامت خود در گناه زائيده شده : گفت، پس او را رئيس كاهنان سرزنش نموده) 23(؟ ميخواهيد شاگرد او شويد

خود شاگرد موسي ، اما ما) 25. (دور شو و تو خود شاگرد اين مرد شو) 24( !؟مگر تو ميخواهي ما را تعليم كني. اي
سپس او را ) 27. (پس او را نميدانيم كه او از كجاست، اما اين مرد) 26. (هستيم و ميدانيم كه خداي با موسي سخن گفته

  . داز مجمع و هيكل بيرون كرده و او را از نماز با پاكان در ميان اسرائيل نهي كردن
  فصل صد و پنجاه و هشتم 
همانا تو در هيچ «: پس يسوع او را تسلي داده گفت) 2. (به دنبال يسوع رفت، آن مردي كه كور زائيده شده بود) 1( 

پدر ما و پيغمبر ، زيرا تو مباركي از جانب خداي ما كه بر زبان داوود) 3. (چنانكه اينك شده اي، زماني مبارك نشده اي
جهان ، همچنين بر زبان ميكاه پيغمبر) 4. (ايشان لعنت ميكنند و من مبارك ميكنم: ان سخن گفته و فرمودهدر ميان جه، او

زيرا ضديت نميكند خاك با باد و نه آب با آتش و نه روشني با ) 5. (همانا من لعنت ميكنم بركت تو را: را فرموده
پس از ) 6( ».ميكند اراده ي خداي با اراده ي جهان چنانكه ضديت؛ تاريكي و نه سردي با گرمي و نه محبت با دشمني

، وقتي شما جهان را شناختيد«: يسوع در جواب فرمود) 7! (چه بزرگ است سخن تو اي آقا: اين رو شاگردان به او گفتند
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از عوالم پس بدانيد كه اينجا سه نوع ) 10. (همچنين راستي را در هر پيغمبر ميشناسيد) 9. (ميبينيد كه من راست گفته ام
نخستين اشاره ميكند به آسمان ها و زمين با آب و باد و آتش و همه چيز هائي كه ) 11. (هستند متضمن در يك اسم

همانا خداي به : پس اين عالم در هر چيزي متابعت ميكند اراده ي خداي را چنانكه داوود ميفرمايد؛ مادون انسان هستند
به ديوارها اشاره ، چنانكه خانه ي فالن؛ اشاره ميكند به تمام بشر، دومين) 12. (دآنها امري داده كه از آن تجاوز نميكنن

زيرا ايشان بالطبيعه ) 14. (پس اين عالم نيز خداي را دوست ميدارد) 13. (بلكه به جماعت خانه اشاره ميكند؛ نميكند
اگر چه گمراه شده اند در ، وق داردهر كس به اندازه اي كه ميتواند بحسب طبيعت به خداي ش. اشتياق به خداي دارند

زيرا ايشان همه اشتياق دارند به صالح ) 16(؟ پس آيا ميدانيد براي چه همه شوق به خداي دارند) 15. (طلب خداي
پيغمبران خود را به اين جهان براي ، از اين رو خداي مهربان) 18. (اين همان خداست) 17. (نامتناهي بدون كمترين شري

كه برميگردد به شريعتي كه ضد است با ، پس آن حال سقوط انسان در گناه است، اما سوم) 19. (فرستادخالصي اهل آن 
اگر پيغمبران اين جهان ) 21. (ميسازد، كه دشمنان خدايند، پس اين انسان را نظير شياطين) 20. (خداي آفريدگار جهان

براستي كه خداي از ) 22(؟ آنان چه گمان ميكرديددوست ميداشتند درباره ي ، كه خداي آن را سخت دشمن ميدارد، را
سوگند به هستي خدائي كه جان من در حضورش ) 24(؟ !من چه بگويم) 23. (ايشان پيغمبري خود را سلب ميفرمود

هرآينه خداي از او نيز  -وقتي كه به اين جهان ميĤيد–اگر محبت اين جهان شرير در نهاد رسول اهللا جا بگيرد ، ميايستد
زيرا خداي به اين اندازه ضد ) 25. (مطرود ميگرداند خواهد گرفت و او را، را كه به او وقت آفريدن او بخشيده بودآنچه 

   ».اين جهان است
  فصل صد و پنجاه و نهم 
) 2. (چه ما آن را نميفهميم؛ پس بر ما مهرباني كن، همانا سخن تو سخت بزرگ است! اي معلم: شاگردان گفتند) 1( 

كه ميخواهد خود را ، فرموده كه با او ضد باشد مگر به خيال شما ميرسد كه خداي رسول خود را خلق«: يسوع فرمود
بلكه پيغمبر بنده ي صالح اوست كه نميخواهد آنچه را كه آن را خداي ) 4. (چنين است) 3. (برابر با خداي گرداند

. پس گوش بدهيد به سخن من) 6. (دانيد كه گناه چيستزيرا شما نمي؛ همانا شما نميتوانيد بفهميد اين را) 5. (نميخواهد
، زيرا گناه نيست) 8. (براستي به شما ميگويم كه ممكن نيست گناه در انسان چيزي جز ضديت با خداي احداث كند) 7(

ان و با كاهن، پس هرگاه رؤساي كاهنان) 9. (زيرا هرچه را او ميخواهد از گناه اجنبي است؛ مگر آنچه را خداي نميخواهد
هرآينه كاري كرده اند كه خداي به آن راضي ، فريسيان مرا رنج دهند براي اينكه گروه اسرائيل مرا خداي خوانده اند

براي اينكه ايشان مرا رنج ، ليكن خداي ايشان را دشمن داشته) 10. (ميباشد و هرآينه خداي ايشان را مأجور خواهد نمود
چه بسيار كه به روايات خود ) 11. (ايشان نميخواهند كه من حق را بگويم ميدهند بسبب مخالف آن و آن اين است كه

همانا ايشان از اين رو مرا مكروه ) 12. (كتاب موسي و كتاب داوود و پيغمبران و دوستان خداي را فاسد نموده اند
آيا اين از هر دو  به من بگوئيد كه. موسي مردمي را كشت و اخاب مردمي را) 13. (ميدارند و مرگ مرا دوست دارند

براندازد و عبادت خداي  زيرا موسي مردم را كشت تا عبادت اصنام را) 15. (نه البته) 14(؟ آنها كشتن به حساب ميĤيد
از . ليكن اخاب مردم را كشت تا عبادت خداي حقيقي را براندازد و عبادت بتان را باقي بدارد) 16. (حقيقي را باقي بدارد

پس حقيقتاً يك عمل ) 17. (در حيني كه قتل اخاب مردم را جنايت است. قرباني حساب شد، را اين رو قتل موسي مردم
اگر شيطان با مالئكه سخن ، سوگند به هستي خداي كه جانم در حضور او ميايستد) 18. (دو نتيجه متضاد احداث نمود

ليكن مطرود شد براي اينكه ) 19. (هرآينه خداي او را خوار نميكرد، ميكرد تا ببيند چگونه خداي را دوست دارند
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اينكه ، پس چگونه واجب است در اين صورت: آن وقت نگارنده پرسيد) 20( ».خواست ايشان را از خداي دور كند
در باب دروغي كه خداي امر نموده پيغمبران دروغي را كه آن ) 21. (بفهميم آنچه را كه در باب ميكاه پيغمبر گفته شده

بخوان ! اي برنابا«: يسوع در جواب فرمود) 22. (چنانكه آن در كتاب ملوك اسرائيل نوشته شده است ؛را بر زبان بياورند
   ».به اختصار آنچه را كه حكايت كرده اي تا حق را آشكار بنگري

  فصل صد و شصتم 
چنين نوشته ، دانيال پيغمبر چون تاريخ ملوك اسرائيل و سركشان ايشان را وصف فرموده: آن وقت نگارنده گفت) 1( 

كه عمونيان بودند جنگ -يعني مطرودين–است كه پادشاه اسرائيل و پادشاه يهودا با هم اتحاد نمودند كه با بني بلعال 
چهارصد ، وقتي يهوشافات پادشاه يهودا و اخاب پادشاه اسرائيل هر دو بر تخت سامره جلوس كرده بودند) 2. (كنند

زيرا خداي ايشان ؛ قيام كن بر ضد عمونيان: پس به پادشاه اسرائيل گفتند) 3. (پيغمبر دروغگو پيش روي ايشان ايستادند
آيا اينجا پيغمبري از : آن وقت يهوشافات گفت) 4. (را به دست هاي تو واگذار خواهد كرد و عمون را بر باد خواهي داد

زيرا او ؛ او هم شرير است فقط يك نفر يافت ميشود و: اخاب در جواب گفت) 5(؟ طرف خداي پدران ما يافت ميشود
زيرا تمام ؛ فقط يك نفر يافت ميشود، او گفت) 7. (همانا او را در زندان نهاده ام) 6. (هميشه به بدي بر من پيغمبري ميكند

به قله هاي –فرمودي ! چنانكه تو اي معلم–حتي اينكه پيغمبران ؛ كساني كه يافت شده بودند كشته شدند به امر اخاب
او را حاضر كن اينجا و ما بايد ببينيم : آن وقت يهوشافات گفت) 8. (كه بشري ساكن نشده بود گريختند آنجا، كوه ها

پس آمد با بندهاي در پايش و روي او ) 10. (از اين رو اخاب امر نمود كه ميكاه آنجا حاضر شود) 9. (كه چه ميگويد
اي ميكاه به نام : گفت، س اخاب از او پرسيدهپ) 11. (مضطرب بود مثل شخصي كه ميان موت و حيات به سر ميبرد

) 12(؟ آيا خداي شهرهاي ايشان را به دست ما واگذار خواهد كرد؟ آيا بر ضد عمونيان بلند شويم. خداي سخن بگو
آن ) 13. (زيرا تو خوش بلند خواهي شد و سخت خوش فرود خواهي آمد؛ بلند شو، بلند شو: ميكاه در جواب فرمود

آنگاه بندها را از پاهايش . او پيغمبر راستگوئي است مر خداي را: روغين ستايش كردند ميكاه را و گفتندوقت پيغمبران د
از ميكاه ، اما يهوشافات كه از خداي ما ميترسيد و هرگز زانو هاي خود را براي بت ها خم نكرده بود) 14. (شكستند
ميكاه در جواب ) 15. (عاقبت اين جنگ را ديده اي چنانكه؛ براي اكرام خداي پدران ما حق را بگو: گفت، پرسيده
از اين رو به تو ميگويم كه همانا من گروه اسرائيل را ديدم مثل گله ي ! همانا من از بهر تو ميترسم اي يهوشافات: فرمود

اين مرد  همانا من تو را خبر دادم كه: آن وقت اخاب با تبسم به يهوشافات گفت) 16. (گوسفندي كه آن را شباني نباشد
اين را چگونه ! اي ميكاه: پس آن وقت هر دو گفتند) 17. (ليكن تو آن را باور نكردي؛ پيغمبري نميكند مگر به بدي

شنيدم ) 19. (به خيال من آمد كه انجمني از مالئكه در حضور خداي تشكيل يافت: ميكاه در جواب گفت) 18(؟ دانستي
پس هر ) 20. (ب را اغوا كند تا بر ضد عمون بلند شود و كشته شودكيست كه اخا: وحي خداي را كه چنين ميفرمود

من با اخاب جنگ ! اي پروردگار: پس از آن فرشته اي آمد و گفت) 21. (يكي چيزي گفت و ديگري چيزي ديگر
خواهد  پس ميروم بسوي پيغمبران دروغگوي او و دروغي بر زبان هايشان القا ميكنم و اينچنين قيام ميكند و كشته؛ ميكنم
پس آن وقت ) 23. (پس همانا تو موفق خواهي شد؛ برو و چنين كن: پس همين كه خداي اين بشنيد فرمود) 22. (شد

كي فرشته اي ! اي مطرود خداي: گفت، رئيس ايشان به روي ميكاه سيلي زده) 24. (پيغمبران دروغگو به خشم درآمدند
ميكاه در ) 26(؟ و فرشته اي كه دروغ برداشته بود كي بسوي ما آمدبه ما بگ) 25( !؟نزد ما عبور نمود و بسوي تو آمد

خواهي فهميد اينكه تو پادشاه خود را ، از ترس كشته شدن فرار كني همانا تو وقتي از خانه اي به خانه اي: جواب فرمود



١٠٨  

ايش بود به گردنش ميكاه را بگيريد و بندهائي را كه در پاه: گفت، اخاب به خشم در آمده پس) 27. (اغوا كرده اي
زيرا حاال نميدانم كه به چگونه مرگي او را عذاب ) 28. (بنهيد و اقتصار كنيد بر او به نان جو و آب تا وقت برگشتن من

زيرا پادشاه عمونيان به خدمتكاران خود گفته ) 30. (پس بلند شدند و برحسب سخن ميكاه كار انجام گرفت) 29. (كنم
) 31. (پادشاه اسرائيل را بكشيد، اخاب، بلكه دشمن من؛ پادشاه يهودا يا بزرگان اسرائيل بجنگيد بپرهيزيد از اينكه با: بود

   ».زيرا آن براي غرض ما كافي است؛ جا بايست همين«: در اين وقت يسوع فرمود
  فصل صد و شصت و يكم 
پس از آن يسوع ) 3! (اي آقا آري: شاگردان در جواب گفتند) 2( »؟آيا همه چيز را شنيديد«: پس يسوع فرمود) 1( 

زيرا دروغ گناهي است كه مختص است ) 4. (وليكن كشتن گناهي است بزرگ تر؛ همانا دروغ گفتن گناه است«: فرمود
هالك ، ليكن كشتن عالوه بر اينكه مختص است به آن كسي كه مرتكب آن ميشود) 5. (به كسي كه سخن ميگويد

گفته  مداواي دروغ گفتن به گفتن ضد آنچه) 6. (يعني انسان را، داي به روي زمينميكند اينجا عزيزترين چيزها را نزد خ
در اين صورت به ) 7. (زيرا ممكن نيست به مرده جان داد؛ در حالي كه هيچ دوائي براي كشتن نيست؛ شده ممكن است

شاگردان در جواب ) 8( »؟من بگوئيد آيا بنده ي خداي موسي گناه كرده است به كشتن تمام كساني كه ايشان را كشته
كه خداي او را به آن امر فرموده ؛ حاش هللا كه موسي گناه كرده باشد به طاعت نمودن خود خداي را، حاش هللا: گفتند
و من و هم ميگويم حاش هللا اينكه آن فرشته اي كه پيغمبران دروغين اخاب را به «: وقت يسوع فرمود پس آن) 9. (بود

پس هم اينگونه ؛ را بطور قرباني زيرا همچنانكه خداي قبول نمود كشتن مردم) 10. (ه باشدگناه كرد، دروغ فريب داد
به شما براستي ميگويم چنانكه خطا ميكند كودكي كه كفش خود را به اندازه ي ) 11. (قبول نمود دروغ را حمد آسا

از ، چنانكه او خود خاضع آن است ،همچنين خطا ميكند كسي كه خداي را فرمانبر شريعت ميگرداند، پهلواني ميسازد
آن وقت حق ، پس وقتي اعتقاد كرديد كه همانا گناه آن است كه آن را خداي نميخواهد) 12. (آنجائي كه او انسان است

پس او نيز غير قادر است ، بنابراين چون خداي غير مركّب و غير متغير است) 13. (چنانكه به شما گفتم؛ را خواهيد يافت
زيرا به آن ضديتي در نَفْس او حاصل ميشود كه بر آن اَلم مترتب است و ) 14. (ا هم بخواهد و هم نخواهدكه يك چيز ر

كه ، ليكن چگونه بايد فهميد فرمايش عاموس پبغمبر را: فيلّپِس گفت) 15( ».در اين صورت منزه نخواهد بود بي اندازه
چه ! اكنون ببين اي فيلّپِس«: يسوع در جواب فرمود) 16. (هيچ شري در شهر پديد نشود كه آن را خداي نساخته باشد

سخت خطرناك است اعتماد به حرف نمودن چنانكه ميكنند فريسيان كه قضاي االهي را درگزيده براي خودشان گمان 
نموده اند به طريقه اي كه فعالً از آن اين نتيجه را حاصل ميكنندكه خداي نيكوكار نيست و اينكه او فريب دهنده و 

در اينجا از شري ، عاموس، از اين رو ميگويم كه پيغمبر خداي) 17. (دروغگو و مبغض جزاست كه بر ايشان واقع ميشود
. هرآينه جهان آن را نميفهميد، زيرا اگر لغت پاكان را استعمال ميفرمود) 18. (سخن ميراند كه آن را جهان شر مينامد

كه پاك ميكنند بدي را كه به جا آورده ايم يا اينكه نيكويند براي اينكه ما را  زيرا تمام بالها نيكو هستند يا از آن رو) 19(
يا اينكه نيكويند براي اينكه به انسان حال اين زندگاني را ميفهمانند تا دوست بداريم و ) 20. (از ارتكاب بدي باز ميدارند
شهر خيري نيست مگر اينكه خداي سازنده  در، پس هرگاه عاموس پيغمبر فرموده بود) 21. (مشتاق زندگي جاويد گرديم

وقتي كه خود را در محنت ها ميبينند و خطاكاران ، هرآينه آن وسيله اي ميشد براي نااميدي مصيبت زدگان، ي آن است
از شيطان ، از آن بدتر اينكه هرگاه بسياري تصديق كنند كه شيطان را بر انسان تسلطي هست) 22. (را در وسعت زندگاني

پس از اين رو عاموس كرد آنچه را كه ميكند مترجم ) 23. (ترسيد و براي خالصي از بليات خدمت او مينمايندخواهند 
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بلكه مالحظه ميكند ؛ روميكه در سخن خود مالحظه ي اين نمينمايد كه گويا او در حضور رئيس كاهنان سخن ميگويد
  . يفهمنداراده و مصلحت يهودياني را كه سخن گفتن به زبان عبراني را نم

  فصل صد و شصت و دوم 
هرآينه سوگند به هستي خداي ، در شهر خيري نيست جز آنكه خداي سازنده ي آن است، اگر عاموس فرموده بود) 1( 

زيرا جهان خيري جز ستم و گناهاني كه در راه ) 2. (خطاي فاحشي مرتكب شده بود، كه جانم در حضور او ميايستد
زيرا ايشان اعتقاد ميكنند كه شري و ؛ در فرورفتن به گناه سخت ميشدند بنابراين مردم) 3. (باطل آن را ميكند نميبيند

چون يسوع ) 4( ».گناهي يافت نميشود كه آن را خداي نساخته باشد و آن امري است كه زمين از شنيدن آن به لرزه ميĤيد
پس ايشان را يسوع ) 5. (افتاد بحدي كه هر كس مثل مرده اي؛ زلزله ي عظيميبي درنگ حاصل شد، اين بفرمود

همانا چون ) 6. (بايد شما را در اين صورت كفايت كند، اكنون مالحظه كنيد كه به شما حق را گفتم«: برخيزانيده فرمود
پس او همانا از بلياتي سخن ، كه عاموس فرمود كه خداي در شهر شري ساخت در حالتي كه با جهان سخن گوينده بود

اكنون بايد بيائيم بر ذكر قضا و قدر كه ميخواهيد آن را بفهميد و آنچه ) 7. (ر نمينامند مگر خطاكارانداشته كه آنها را ش
   ».إن شاءاهللا: از آن با شما فردا صحبت خواهم نمود به نزديكي نهر اردن بر جانب ديگر

  فصل صد و شصت و سوم 
به پهلوي درخت ، پس چون نماز ظهر تمام شد) 2(. يسوع با شاگردان خود بسوي صحراي پشت نهر اردن روانه شد) 1( 

همانا قضا و قدر ! اي برادران«: وقت يسوع فرمود آن) 3. (خرمائي نشست و شاگردانش زير سايه ي آن نخل نشستند
او آن كسي است كه امت ها منتظر ) 4. (جز يك نفر و بس، بحدي كه آن را براستي نميداند آشكارا؛ رازي است بزرگ

او  سخن پس خوشا به حال كساني كه گوش به؛ آشكار شدني، آن كسي كه اسرار خداي بر او آشكار ميشود، داو ميباشن
اين درخت خرما ما را سايه  چنانكه؛ زيرا رحمت خداي بر ايشان سايه خواهد افكند) 5. (وقتي كه به جهان بيايد، ميدهند

همچنين رحمت نگاه ، زان آفتاب ما را نگاه ميدارداز حرارت سو همانا چنانكه اين درخت، آري) 6. (افكنده است
كدام كس خواهد بود آن مردي ! اي معلم: شاگردان پرسيدند79( ».اسم را از شر شيطان ميدارد ايمان آورندگان به آن

او محمد پيغمبر  همانا«: يسوع به شكفتگي دل در جواب فرمود) 8(؟ او سخن ميراني كه به جهان خواهد آمد كه از
چنانكه باران زمين را قابل ميكند كه بار بدهد بعد از آنكه مدت مديدي باران منقطع ، وقتي او به جهان بيايد) 9. (خداست
پس ) 11. (همچنين او وسيله ي اعمال صالحه ميان مردم خواهد شد به رحمت بسياري كه آن را ميĤورد) 10(، شده باشد

  . مثل باران، ست كه خداي آن را بر مؤمنان نثار ميكند نرم نرماو ابر سفيدي است پر از رحمت خداي و آن رحمتي ا
  فصل صد و شصت و چهارم 
) 2. (ي همين قضا و قدر بسيار كم از آنچه خداي معرفت آن را به من عطا فرموده درباره، همانا كنون شرح ميدهم) 1( 

نيز كسي ) 3. (برگزيده شده مردود شودهر چيزي چنان تقدير شده كه ممكن نيست براي آن كسي كه : فريسيان ميگويند
نيز چنانكه خداي مقدر فرموده كه نيكوكاري ) 4. (او را كه برگزيده شود كه مردود شده به هيچ وسيله ممكن نميشود

همچنين مقدر فرموده كه گناه همان راهي باشد كه در ، آن برگزيدگان راه ميروند بسوي نجات در همان راهي باشد كه
زيرا اين ؛ دستي كه اين را نوشته ملعون باد زباني كه به اين گويا شده و) 5. (ن راه ميروند بسوي هالكتآن رانده شدگا

زيرا ايشان ؛ ممكن است مرد را بفهمد مذهب فريسيان اين عصر را، پس بنابر اين نظر) 6. (همانا اعتقاد شيطان است
آن اراده ي مطلقي است كه از براي هر : د باشد جز اينكهپس معني قضا و قدر چه ميتوان) 7. (خدمتكاران امين شيطانند
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كس  زيرا بي وسيله براي هيچ) 8. (چيز غايتي قرار ميدهد و وسيله ي رسيدن به آن غايت را قرار ميدهد در دست مردمان
پول پس چگونه دست ميدهد كسي را بنا نهادن خانه اي و حال آنكه او نه فقط سنگ و ) 9. (ممكن نيست اجراي غايت
هيچ كس از اين بي نياز ) 10. (روي زمين را ندارد بلكه محل يا جاي نهادن يك قدم بر؛ براي اينكه خرج كند ندارد

هرگاه مستلزم شود سلب ، پس من ميگويم كه قضا و قدر منجر به تفوق شريعت خداي نخواهد شد) 11. (البته، نيست
پس از واضحات است كه در اين وقت ما در اثبات ) 12. (هاراده اي را كه خداي بسبب وجود خود به انسان بخشيد

زيرا ؛ از كتاب موسي واضح است؛ اما اينكه انسان آزاد است) 13. (كراهيت صحبت كرده ايم نه درباره ي قضا و قدر
، آسمان نيست تا براي خود عذر آورده  وصيت من در: اينچنين فرمود، خداي چون بر كوه سينا شريعت را عطا كرد

يا كدام كس را ميبيني كه به ما نيروئي بدهد تا آن را ) 14. (وئي كيست تا برود حاضر سازد براي ما وصيت خداي رابگ
بلكه وصيت من نزديك ) 16. (نه آن پشت درياست تا خود را معذور بداري چنانكه گذشت همچنين) 15. (حفظ كنيم

هيرودس امر كند پيري را كه به جواني  به من بگوئيد اگر) 17. (به دل توست تا هروقت بخواهي آن را حفظ خواهي كرد
) 18( ».آيا اين عدالت است، نمايد به قتل ايشان برگردد و بيماري را كه تندرستي را بيابد پس هرگاه اين دو نكردند امر

آنگاه يسوع ) 19. (اين نمايد هرآينه بزرگ ترين ظالم و كافر خواهد بود اگر هيرودس امر به: شاگردان در جواب گفتند
زيرا به قول ايشان كه خداي تقدير ) 20. (اينها نيست جز ميوه هاي تقليدهاي بشريه! اي برادران«: فرمود، آهي كشيده

كفر ميكنند بر خداي كه گويا او ، فرمود و حكم نمود بر مطرود به طريقي كه با آن ممكن نيست او را كه برگزيده گردد
با ) 22. (ي كه خداوند به خطاكار امر ميكند كه خطا نكند و چون خطاكرد توبه كنددر حال) 21. (طاغي و ظالم است

  . پس سلب ميكند از او اراده ي توبه را بالمره؛ اينكه آن تقدير از خطاكار سلب ميكند قدرت بر ترك گناه را
  فصل صد و شصت و پنجم 
 –خداي شما ميفرمايد – به هستي خودم سوگند: كه، يدليكن بشنويد آنچه را كه خداي بر زبان يوئيل پيغمبر ميفرما) 1( 

آيا خداي تقدير ميفرمايد چيزي ، در اين صورت) 2. (بلكه دوست ميدارم كه به توبه برگردد؛ مرگ گنهكار را نميخواهم
 بر زبان خداي نيز) 4. (تأمل نمائيد كه خداي چه ميگويد و فريسيان زمان حاضر چه ميگويند) 3( !؟را كه نميخواهد آن را

خود بشنويد آنچه را ) 6. (پس چه بسيار كه خداي خوانده) 5. (خواندم ولي به من گوش نداديد: اشعياي پيغمبر ميفرمايد
بلكه با ؛ دست خود را تمام روز بر گروهي گشادم كه مرا تصديق نميكنند: كه، كه خداي بر زبان همين پيغمبر ميفرمايد

پس آيا جز اين را ميگويند كه ، يسيان ما بگويند كه مطرود نميتواند برگزيده شودفر پس هرگاه) 7. (من معارضه دارند
چنانكه كسي كوري را استهزا كند و چيز سفيدي به او بنماياند و چنانكه كسي كري را ؟ خداي بشر را استهزا مينمايد

پس تأمل كنيد آنچه را كه ، داما اينكه ممكن است كه برگزيده مطرود شو) 8. (استهزا كرده و در گوش او سخن گويد
وقتي نيكوكار از نيكوئي خود برگردد و ، به روح خودم: خداي ميفرمايد) 9. (خداي بر زبان حزقيال پيغمبر ميفرمايد

زيرا نكوئي او ترك او خواهد ؛ پس همانا او هالك ميشود و ديگر هيچ از نكوئي او ياد نميكنم، مرتكب بدكاري ها شود
پس خداي ، اما نداي مطرودين) 10. (او را نجات نميدهد و حال آنكه او به آن اتكال داشتپس ، كرد در پيش من

همانا ) 11. (پس ايشان را برگزيده ميگردانم؛ همانا من گروه نابرگزيده را ميخواهم: درباره ي آن بر زبان هوشع ميفرمايد
ليكن فريسيان زمان حاضر با ) 12. (دپس او حق ميگوي؛ چونكه خداي حق است؛ خداي راستگوست و دروغ نميگويد

   ».تمام مخالفت را، تعليم خودشان مخالفت مينمايند با خداي
  فصل صد و شصت ششم  
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او مهربان ميسازد هر كس را ، ليكن چگونه بايد فهميد آنچه را كه خداي به موسي فرمود اينكه: اندرياس گفت) 1( 
همانا اين را خداي براي اين «: يسوع در جواب فرمود) 2. (ميكند مهربان ميسازد و سنگدل ميكند هركس را كه سنگدل

بلكه تا درك نمايد كه حيات و رحمت خدادادي ) 3. (فرمود تا انسان معتقد نشود كه به فضليت خود خالص شده است
غير او خدايان ميگويد آن را تا بشر بپرهيزد از اينكه ) 4. (آن دو را خداي به او از وجود خودش عطا نموده است است و

اين رو كرد كه او طايفه ي ما را عقاب نمود و  از، پس اينكه او دل فرعون را سخت نمود) 5. (ديگري هم يافت ميشوند
حتي اينكه نزديك بود كه موسي هم از ؛ همه ي اطفال نرينه ي اسرائيل خواست كه بر آنان ظلم كند به هالك نمودن

براستي به شما ميگويم كه همانا اساس تقدير همانا شريعت خداي و آزادي اراده ي  بنابراين) 6. (زندگي خود زيان ببيند
هرآينه نخواست كه آن ، بلكه خداي ميتوانست كه همه ي عالم را خالص كند تا هيچ كس هالك نشود) 7. (بشريه است

بر ضد شيطان عمل كند تا براي اين براي اينكه انسان از آن آزادي كه آن را براي او نگه داشته جدا نشود و ) 8. (را بكند
قدرت باشد بر توبه و بر رفتن براي  –چنانكه شيطان كرده ، اگر چه گناه كرده– مشت گل كه آن را شيطان ذليل نموده

پس ميگويم كه خداي ميخواهد كه به رحمت خود ) 9. (سكنا گرفتن در آنجائي كه از آنجا شيطان رانده شده است
نيز ) 11. (همچنين نميخواهد كه به قدرت نامتناهي خود مخلوق را ترك كند) 10. (اده ي انسان رامماشات كند آزادي ار

زيرا آن وقت براي او واضح ميشود كه چقدر كار كرده ) 12. (نميتواند كسي در روز جزا از گناهان خود معذور باشد
  . خداي براي بازگشت او و چقدر و چقدر او را بسوي توبه خوانده است

  صل صد و شصت و هفتمف 
پس من ، بنابراين پس هرگاه فكرهاي شما به اين اطمينان ندارد و ميخواهد كه باز بگوئيد براي چه اينچنين است) 1( 

چرا ممكن نيست سنگ را كه بر سطح آب قرار  كه، آن اين است كه به من بگوئيد) 2. (براي شما واضح ميكنم كه چرا
به من بگوئيد براي چه خاك و باد و آب و آتش در انسان متحدند ) 3(؟ ر سطح آب استبگيرد با اينكه زمين را تسلط ب

. حتي كسي نميتواند ميان آنها الفت دهد؛ با اينكه آب آتش را خاموش ميكند و خاك از باد ميگريزد؛ و به وفاق محفوظ
پس چگونه -د نميتوانند آن را بفهمندبلكه تمام بشر از حيثي كه ايشان بشر هستن– پس هرگاه شما اين را نميفهميد) 4(

) 6(؟ چگونه ازليت خداي را ميفهمند) 5. (ميفهمند كه خداي چگونه هستي را از الشيئي به يك كلمه آفريده است
زيرا چون انسان محدود است و در تركيب او ) 7. (براستي كه براي ايشان هيچ گاه دست نخواهد داد كه اين را بفهمند

و چونكه –چنانكه سليمان پيغمبر فرموده – ي كه آن قابل فساد است و نَفْس را فشار ميدهدداخل ميشود آن جسد
پيغمبر ، پس چونكه اشعيا) 8(؟ پس چگونه براي انسان ادراك آنها ممكن ميشود، كارهاي خداي مناسب است با خداي

چگونه : درباره ي رسول اهللا ميفرمايد) 9. (راستي همانا تو خداي در پرده اي: فرمود، اين بديد فرياد برآورده، خداي
كيست رأي : درباره ي عمل خداي ميفرمايد) 10( !؟پس كيست كه صفت او كند، خداي او را آفريده اما از طايفه ي او

چنانكه آسمان باالي زمين است راه هاي من باالي راه : از اين رو خداي به طبيعت بشريه ميفرمايد) 11(؟ دهنده ي در آن
، از اين رو به شما ميگويم كه كيفيت تقدير براي انسان واضح نيست) 12. (و فكر من باالي فكرهاي شماستهاي شما 

پس در اين صورت آيا سزاوار است انسان حقيقت را انكار ) 13. (چنانكه به شما گفتم، اگر چه ثبوت آن حقيقي است
اگرچه ، دا نكرده ام كسي را كه ترك كند صحت راحقاً كه من پي) 14. (چون كيفيت آن را نميتواند بدست آورد؛ كند

زيرا من تاكنون نميدانم خداي چگونه شفا ميدهد مرض را بواسطه ي لمس ) 15. (ممكن نشود براي او ادراك كيفيت آن
   ».نمودن من
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  فصل صد و شصت و هشتم 
نگفته چنانكه تو سخن  ي سخنزيرا هيچ انسان: راستي كه خداي به زبان تو سخن گفته: آن وقت شاگردان گفتند) 1( 

كتابي به من عطا ، تصديق كنيد مرا كه چون خداي مرا برگزيد تا به خانه ي اسرائيل بفرستد«: يسوع فرمود) 2. (ميگوئي
) 3. (فرمود كه به آينه ي پاكي شباهت دارد و بر دل من فرود آمده است كه هرچه ميگويم از آن كتاب صادر ميشود

اآلن به  آيا آنچه! اي معلم: پطرس پرسيد) 4( ».از دهان من به نهايت رسيد از جهان بلند شوم آن كتاب وقتي كه صدور
آنچه ميگويم از براي معرفت خداي  همانا هر«: يسوع در جواب فرمود) 5(؟ تكلم ميكني در آن كتاب مكتوب است آن

از آن كتاب كه آن انجيل من است همانا همه ، خالص جنس بشري و براي خدمت خداي و براي معرفت انسان و براي
  ؟ آيا در آن بزرگواري بهشت نوشته شده است: پطرس گفت) 6( ».صادر شده است

  فصل صد و شصت و نهم 
، گوش بداريد كه كيفيت بهشت را براي شما شرح دهم و بگويم كه چگونه پاكان و مؤمنان در آنجا«: يسوع فرمود) 1( 

هرچند بزرگ ، زيرا هر چيزي؛ اين بركتي است از بزرگترين بركت هاي بهشت) 2( .الي غيرالنهايه اقامت خواهند نمود
پس بهشت همان خانه اي است كه خداي در آن ) 3. (خواهد شد، بلكه ناچيز، همين كه آن را نهايتي بود كوچك، باشد

فرخندگان آن را پايمال حتي آن زميني كه پاهاي پاكان و ) 4. (مسرت هاي خود را كه بس بزرگ است انباشته ميفرمايد
، بتحقيق كه اين مسرات را پدر ما داوود) 5. (بحيثي كه اندكي از آن گرانتر است از هزارعالم؛ بس پر قيمت است، ميكند

از ) 7. (او آسان نمود كه عظمت بهشت را ببيند وقتي كه براي، زيرا خداي به او نشان داده) 6. (ديده است، پيغمبرِ خداي
بعد از اين به ! اي چشم من: را با دو دست خود پوشيده و گريه كنان فرمود چشم هاي خود، به خود آمد اين رو همين كه

بتحقيق كه از اين مسرات اشعياي ) 8. (زيرا هرچه در آن هست باطل است و در آن چيز خوبي نيست؛ اين جهان نظر مكن
نيده و دل بشر درك نكرده آنچه را كه خداي تهيه دو چشم انساني نديده و دو گوش او نش: پيغمبر سخن رانده و گفته

آيا ميدانيد براي چه نديده اند نشنيده اند و درك نكرده اند اين مسرت ها ) 9. (فرموده براي كساني كه او را دوست دارند
ازاين ) 10. (هاهمانا اليق نيستند براي مشاهده ي اين چيز ، زيرا ماداميكه ايشان اينجا در جهانِ پست زندگاني ميكنند؟ را

زيرا ) 11. (به دو چشم بشري آنها را نديده است، با اينكه براستي آنها را ديده است، رو به شما ميگويم كه پدر ما داوود
سوگند به هستي خداي ) 12. (آنها رابه نور االهي ديد، خداي نفس او را بسوي خود كشيد و وقتي كه با خداي متحد شد

پس انسان نميتواند كه انها را ؛ چون مسرت هاي بهشت نامتناهي و انسان متناهي است، تدكه نفس من در حضورش ميايس
ببينيد كه در زمان تابستان جهان چه رونقي دارد وقتي ) 13. (چنانكه سبوي كوچك نميتواند آب دريا را فراگيرد؛ فراگيرد

ميشود از سروري كه در فصل درو دارد و حتي اينكه خود كشاورز مست ) 14. (كه همه جا ميوه و محصول فراوان دارد
) 16. (زيرا او نتيجه ي كارهاي خود را بسيار دوست ميدارد) 15. (دره ها و كوه ها را وادار ميكند به ترجيع صوت خود

آنجا كه همه چيز ثمر ميدهد ميوه هائي را به اندازه اي كه هركس ، پس اينچنين دل خود را بسوي بهشت بلند كنيد! هان
شتسوگند به هستي خداي همانا اين بس است براي معرفت بهشت از حيثي كه خداي بهشت را خانه ي مسرت ) 17. (هك

يا اينكه ) 19(؟ آيا گمان نميكنيد كه براي خوبي نامحدود بقياس چيزهاي خوب نامحدودي هست) 18. (خود آفريد
زيرا شما بسياري را ؛ حذر كنيد) 20(؟ اس فائق باشدچيز هائي باشد كه جمال آنها بر قي، جمالي را كه قياس آن نميتوان

  . گمراه خواهيد كرد اگر گمان كنيد كه همه ي اينها نزد خداوند نيست
  فصل صد و هفتادم 
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بشناس و اينكه تو براي من كار  قدر خود را) 2: (خداي به مردي كه او را به اخالص عبادت ميكند چنين ميفرمايد) 1( 
زيرا تو مرا ) 4. (همانا محبت چيزي بر جود من زياد نميكند، هستي خودم كه من ابدي هستمسوگند به ) 3. (ميكني

از من نميخواهي چيزي را جز ) 5. (دانا به اينكه تو ساخته ي من هستي، عبادت ميكني در حالتي كه خداي آفريدگار توام
تو راغبي كه ، چه؛ حدي قرار نميدهيزيرا تو براي عبادت من ؛ نعمت و رحمت بواسطه ي اخالص خود در عبادت من

. من تو را پادا ش ميدهم كه گويا تو خدائي و همسر من هستي، چه؛ من هم اينچنين ميكنم) 6. (مرا هميشه عبادت كني
همانگونه كه تو ) 8. (بلكه خودم را نيز به تو ميبخشم؛ زيرا من نه تنها نيكوئي هاي بهشت را در دست هاي تو مينهم) 7(

   ».اجر تو را ابدي قرار ميدهم و ميخواهم هميشه خداي تو باشم، هميشه بنده ي من باشيميخواهي 
  فصل صد و هفتاد و يكم 
آيا عقلي يافت ميشود كه مانند آن ) 2(؟ گمان شما درباره ي بهشت چيست«: يسوع به شاگردان خود فرمود) 1( 

، اهد بفهمد آنچه را خداي ميخواهد به بندگانش بدهدپس بر انساني كه ميخو) 3(؟ توانگري و خوشي ها را درك نمايد
هرگاه هيرودس به يكي از شرفاي خود هديه اي ) 4. (الزم است كه معرفت او بزرگ باشد به اندازه ي معرفت خداي

 يقيناًهمانا من آن را دوبار ديده ام و : يوحنا در جواب گفت) 5( »؟.چه نحو آن را تقديم ميكند آيا ميدانيد به، تقديم كند

ليكن هرگاه درويشي از هيرودس تقديم خواهد پس «: يسوع فرمود) 6. (كافي باشد فقير را، كه ده يك آنچه به او ميدهد
پس بايد اين همان نامه ي «: يسوع فرمود) 8. (يك فَلس يا دو فَلس: يوحنا در جواب گفت) 7( »؟او را چه خواهد داد

زيرا خداي هرچه به انسان براي جسد او بدهد در اين جهان ) 9. (عرفت بهشتشما باشد كه در آن مطالعه ميكنيد براي م
روح و نَفْس  ليكن آنچه ميدهد آن را خداي براي) 10. (مثل اين است كه هيرودس به درويشي يك فَلس بدهد، حاضر

  . دهدبه يكي از خدمتكاران خود ب، بلكه زندگي خود را، مثل اين است كه هيرودس آنچه دارد، در فردوس
  فصل صد و هفتاد و دوم 
برو و تأمل كن ! اي بنده ي من: چنين ميفرمايد، خداي به كسي كه او را دوست ميدارد و به اخالص عبادت ميكند) 1( 

آري ؟ آيا ظاهر نميشود كه آن كم است، پس هرگاه تو را دريا يك دانه ريگ بدهد! كه ريگ هاي دريا چه بسيارند
همانا از يك دانه ، همه ي انچه داده ام به بزرگان و پادشاهان زمين، ي خودم كه آفريدگار توامسوگند به هست) 3. (البته

   ».ريگ كه آن را دريا به تو بدهد كمتر است در برابر آنچه آن را به تو عطا ميكنم در بهشت
  فصل صد و هفتاد و سوم 
همانا اگر خداي در اين جهان اندكي بسيار ناچيز  )2. (در اين صورت به خوبي هاي بهشت تأمل كنيد«: يسوع فرمود) 1( 

تأمل كنيد در مقدار ميوه هائي كه در اين ) 3. (در بهشت هزار هزار برابر عطا خواهد فرمود، از فراخي زندگاني عطا كند
ائي سوگند به هستي خد) 4. (عالم است و در مقدار طعام و مقدار گُل ها و در مقدار چيزهائي كه خدمت انسان ميكند

، ميدارد چنانكه ريگ هاي دريا زيادتي دارد بر يك دانه كه از آن بردارنده اي بر، كه نفس من در حضور او ميايستد
بر آن قياس كن هرچيز ) 5. (انجير بهشت در خوبي و مقدارش زيادتي دارد بر نوع انجيري كه اينجا آن را ميخوريد

كه همانطور كه كوهي از زر و مرواريد گرانبها تر است از سايه ي ليكن نيز به شما ميگويم ) 6. (ديگري را در بهشت
از خوشي هاي بزرگان و پادشاهان كه براي ايشان بود ، همچنين خوشي هاي بهشت فزون ترند از حيث قيمت، مورچه اي

را داريم به  آنآيا همين جسد ما كه اكنون : پطرس پرسيد) 7( ».وقتي جهان به پايان ميرسد، و خواهد بود تا جزاي خداي
چه صدوقيان ميگويند كه جسد ، حذر كن از اينكه صدوقي شوي! اي پطرس«: يسوع در جواب فرمود) 8(؟ بهشت ميرود
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از اين رو بر تن و روان ايشان دخول در بهشت حرام شد و ايشان ) 9. (دوباره برنميخيزد و اينكه فرشتگان يافت نميشوند
پيغمبر و دوست خداي را فراموش نموديد كه چگونه ، مگر ايوب) 10. (جهانمحروم اند از خدمت فرشتگان در اين 

ميدانم كه خداي خودم زنده است و همانا من در روز پسين به جسد خودم برخواهم خاست و به چشم خود : ميگويد
به كيفتي ليكن مرا تصديق كنيد در اينكه همين جسد ما پاك ميشود ) 11. (خداي خالص كننده ي خود را خواهم ديد

پس آن را به ) 13. (زيرا آن پاك ميشود از هر شهوت بدي) 12. (كه با آن هيچ خاصه اي از خواص كنوني آن نميباشد
دو نفر در يك عملي خدمت خداي ) 14. (برميگرداند، قبل از آنكه گناه كرده بود، همان حالي كه آدم بر آن بود

دوميقيام مينمايد به آنچه اولي  ظارت در كارها و صادر كردن فرمان ها ويكي از آن دو اقتصار ميكند بر ن) 15. (ميكردند
كسي را كه فقط نظارت ميدارد ؛ آقا مخصوص بدارد به پاداش ميگويم كه آيا عدالت ميبيند) 16. (او را به آن امر مينمايد

پس ) 18. (نه البته) 17( .و فرمان ميدهد و بيرون كند از خانه ي خود كسي را كه خود را در كار خسته نموده است
پس ) 20. (همان نَفْس و جسد و حس انسان خدمت ميكنند خداي را) 19( !؟چگونه عدالت خداي اين را متحمل ميشود

پس آن روزه نميگيرد و راه نميرود و ، زيرا چون نَفْس نان نميخورد؛ نظارت ميكند و فقط به خدمت فرمان ميدهد، نَفْس
نيز گرفتار نميشود به چيزي از الم ) 21. (زيرا خلود دارد؛ كند و بيمار نميشود و كشته نگرددسردي و گرميرا احساس نمي

آيا عدالت است در اين صورت ، پس ميگويم) 22. (هاي جسديه كه اجساد بواسطه ي فعل عناصر به آن گرفتار ميشوند
: پطرس گفت) 23( »؟داي الغر نموده استكه تنها نَفْس به بهشت برود بي جسدي كه به اين اندازه خود را در خدمت خ

يسوع ) 24. (پس سزاوار نيست كه در بهشت گذاشته شود، چون جسد همان بود كه نَفْس را برگناه واداشت! اي معلم
پس همين كه رحمت خداي از ) 26. (براستي كه اين محال است) 25(؟ چگونه جسد بدون نَفْس گناه نميكند«: فرمود

  . فرموده ميشود درباره ي نَفْس به دوزخحكم ، جسد گرفته شود
  فصل صد و هفتاد چهارم 
به : خداي وعده به گناهكارميدهد در حالتي كه ميگويد، سوگند به هستي خدائي كه نفس من در حضورش ميايستد) 1( 

تا ابد  همان است كه گناه او را در آن، هستي خودم سوگند آن ساعتي كه گناهكار در آن بر گناه خود ناله ميكند
؛ البته نه) 4. (آيا نَفْس ميخورد) 3(؟ اگر آنجا جسد نميرود، بهشت را ميخورد پس چه چيز طعام هاي) 2. (فراموش ميكنم

طعام بيرون  چگونه نيز؛ مگر در اين صورت فرخندگان هم در بهشت ميخورند: پطرس گفت) 5( ».زيرا آن روح است
) 7(؟ در صورتي كه نخورد و نياشامد، چه بركتي بر جسم ميرسد«: يسوع در جواب فرمود) 6(؟ ميشود بدون نجاست

خطا ميكني در گمان ! ليكن تو اي پطرس) 8. (پرواضح است كه سزاوار اين است كه بركت بنسبت شئ بركت يافته باشد
ميخورد و از  در وقت كنوني طعام هاي فسادپذير را، زيرا اين جسم) 9. (خود كه طعاميمانند اين بيرون ميشود به نجاست

در ) 11. (ليكن در بهشت جسم فساد نپذيرد و خلود دارد و خالي از هر بدبختي است) 10. (اين رو فساد حاصل ميشود
  . ميخورد، از طعام هائي كه در آن هيچ عيبي نيست و فساد كميهم احداث نمينمايد، آنجا جسم

  فصل صد و هفتاد و پنجم 
در خانه ي من بر مائده : چنين ميفرمايد، در حالتي كه حقارت را بر مطرودين ميافشاند، خداي بر زبان اشعياي پيغمبر) 1( 

و نميگذارم كه به هيچ ، ي من خدمتكاران من مينشينند و با ابتهاج لذت ميبرند با خوشي و با آوازه ي عودها و ارغنون ها
آنجا كه با بدبختي بميريد و ؛ ته ميشويدپس خارج از خانه ي من انداخ، اما شما دشمنان من) 2. (چيزي محتاج شوند

   ».خادمانِ من شما را خوار خواهد داشت هريك از
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  فصل صد و هفتاد و ششم 
راستي خداي آشكارا سخن ) 2(؟ چه منفعت دارد، متلذذ ميشوند: فرمايش او كه«: يسوع به شاگردان خود فرمود) 1( 

پر ) 4(؟ ي پرقيمت در بهشت با ميوه هاي بس فراوان چيستليكن فايده ي نهرهاي چهارگانه از آب ها) 3. (ميگويد
بلكه خورنده همان جسد و ؛ واضح است كه خداي نميخورد و فرشتگان نميخورند و نفس نميخورد و حس نميخورد

پس براي آن هر دو سخن گفتن با ، اما نفس و حس) 6. (پس بركت بهشت همان طعام جسد است) 5. (جسم ماست
كه از هر مخلوقي به همه چيزها ، پس آن را رسول اهللا، آن مجد اما ) 7. (روان هاي خجسته است خداي و فرشتگان و

برتولما ) 8( ».زيرا خداي همه چيز را براي محبت او آفريده است؛ به واضح ترين بياني آشكار خواهد نمود، داناتر است
) 10. (پس آن از عدل نباشد، اه يكسان باشدهرگ) 9(؟ خواهد بود آيا مجد بهشت براي هركس يكسان! اي معلم: گفت

؛ يكسان نخواهد بود«: يسوع در جواب فرمود) 11. (كوچك تر بر بزرگ تر رشك خواهد برد پس، هرگاه يكسان نباشد
اي ) 13. (زيرا آنجا رشك نخواهد بود؛ پس هر كس به آنچه از خداي يافته قانع خواهد بود) 12. (زيرا خداي عادل است

در ) 14(؟ ه من بگو هست آقائي كه خدمتكاران زيادي داشته باشد و بر تمام خدمتكاران خود يك جامه بپوشاندب! برتولما
  ؟ اندوهگين ميشوند براي اينكه ايشان جامه ي مردان ندارند، كه جامه ي كودكانه پوشيده اند، اين صورت مگر كودكان

زيرا ؛ امه هاي بزرگ خود را بپوشانند هرآينه به خشم درآيندبخواهند كه كه به ايشان ج بلكه بالعكس اگر مردان) 15( 
پس بلند كن در اين ) 16. (هرگاه جامه ها موافق اندام هاي ايشان نشود گمان خواهند كرد كه ايشان مسخره شده اند

يكي  پس خواهي ديد كه همگي يك مجد دارند و با اينكه براي؛ دل خود را براي خداي در بهشت! اي برتولما، صورت
   ».پس هيچ حسدي هم توليد نخواهد كرد، بسيار و براي ديگري كم باشد

  فصل صد و هفتاد و هفتم 
يسوع در ) 2(؟ آنگونه كه اين جهان راست؛ آيا بهشت را فروغي از آفتاب است! اي معلم: آن وقت نگارنده گفت) 1( 

آفتاب و ماه و ، ساكن هستي! اي بشر خطاكار، آن جهاني كه در: كه! چنين فرموده خداي به من اي برنابا«: جواب فرمود
مگر گمان ) 4. (زيرا آنها را براي اين آفريده ام) 3. (شما زينت ميدهند ستارگاني دارد كه آن را براي سود و سرور

راستي كه شما در اين گمان خطا ) 5(؟ آن ايمان آورندگان به من ساكن ميشوند افضل نيست ميكنيد خانه اي كه در
. را استمداد مينمايد همان آفتاب بهشتم و رسول من همان ماه است كه از من هر چيزي، خداي شما، زيرا من) 6. (يدميكن

پس چنانكه گروندگان به من سخن مرا از پيغمبران ) 8. (ستارگان پيغمبران هستند كه شما را به مراد من بشارت دادند) 7(
   ».به خوشي و خوشحالي در بهشت به مسرت هاي من نايل خواهند شدهمچنين بواسطه ي ايشان ، من در اينجا گرفتند

  فصل صد و هفتاد و هشتم 
: گفت، پس از اينجا برتولما برگشته) 2( ».اين شما را در شناختن بهشت بايد كفايت كند«: پس از آن يسوع فرمود) 1( 

حقاً : برتولما گفت) 4( ».هر چه ميخواهي بگو«: يسوع فرمود) 3. (شكيبا باش بر من هرگاه از تو مسأله اي بپرسم! اي معلم
پس البد وسيع خواهد ، زيرا هرگاه در آن چنان خيرات عظيمياست كه اين مقدار آنها باشد؛ كه بهشت خيلي وسعت دارد

. همانا بهشت خيلي وسيع است تا بدانجائي كه هيچ كس نميتواند آن را اندازه بگيرد«: يسوع در جواب فرمود) 5. (بود
راستي به شما ميگويم كه تعداد آسمان ها نه آسمان است كه نهاده شده در ميان آنها سياره هائي كه هر يك از آنها ) 6(

همچنين فاصله ي زمين از آسمان نخستين به اندازه ي سفر پانصد ) 7. (به اندازه ي سفر پانصد ساله از ديگري دور است
چنانكه زمين زيادتي دارد بر ، ن آسمان نخستين كه زيادتي بر زمين داردليكن تأمل كن در اندازه گرفت) 8. (ساله است
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هم چنين آسمان دوم بر آسمان اول زيادتي دارد و سوميبر دوميو همچنين آسمان هاي ديگر هر يك ) 9. (يك دانه ريگ
گويم كه بهشت از همه ي راستي به شما مي) 10. (از آنها زيادتي دارد به همين اندازه به آنچه بعد از آن واقع شده است

پس آن وقت ) 11( ».چنانكه زمين بتمامه از يك دانه ريگ بزرگ تر است، زمين و از تمام آسمان ها بزرگ تر است
. زيرا وجود آن در داخل بهشت مالحظه ميشود؛ البد است اينكه بهشت بزرگ تر از خداست! اي معلم: پطرس گفت

   ».زيرا تو جاهالنه كفر ميگوئي! ي پطرسخاموش باش ا«: يسوع در جواب فرمود) 12(
  نهم فصل صد و هفتاد 
در آن اين كلمات را ) 3. (پس آئينه ي برّاقي مانند آفتاب به او نشان داد) 2. (آن وقت فرشته جبرئيل نزد يسوع آمد) 1( 

ن بزرگ تر است و چنانكه بهشت از جميع آسمان ها و زمي) 4. (قسم به هستي خودم كه من ابدي هستم: نوشته ديد كه
بلكه بسيار بيشتر از ) 5. (همچنين من از بهشت بسي بزرگ ترم، تر است چنانكه تمام زمين از دانه ي ريگي بس بزرگ

بلكه ) 6. (به عدد دانه هاي ريگ دريا و قطره هاي آب دريا و گياه زمين و برگ هاي درختان و پوست هاي جانوران، آن
بايد «: آن وقت يسوع فرمود) 7. (ريگي كه آسمان ها و بهشت را پر كند بلكه بيشتربسي بيشتر از آن به عدد دانه ي 

پس از آنجا سر هاي خود را صد بار به زير آوردند و گونه ) 8( ».سجده كنيم براي خداي خود كه تا ابد فرخنده است
او و همه ي شاگردان خبر داد آنچه يسوع پطرس را خواند و به ، چون نماز تمام شد) 9. (خود را در نماز به خاك ماليدند

همانا نَفْس تو كه بزرگ تر است از تمام زمين به يك چشم ميبيند آفتاب را «: پس به پطرس فرمود) 10. (را كه ديده بود
پس آن وقت يسوع ) 12. (همانا آن درست است: پطرس در جواب گفت) 11( ».كه هزاران مرتبه از زمين بزرگ تر است

شكر ، پس از آنكه يسوع اين بفرمود) 13( ».خداي آفريدگار خود را بواسطه ي بهشت چنين ميبينيهمچنين «: فرمود
پس هر يك جواب ) 14. (دعا كننده بود براي خانه ي اسرائيل و شهر مقدس در حالتي كه، خداي پروردگار ما را بنمود

  ! چنين باد اي پروردگار: دادند
  فصل صد و هشتادم 
يكي از فرقه ي كاتبان نزديك او آمد و او از كساني است كه در قوم ، يسوع در رواق سليمان بود يك روز وقتي كه) 1( 

همانا در اين قوم بارها خطبه خوانده ام و در دل من آيتي است از كتاب ! اي معلم: پس او را گفت) 2. (خطبه ميخوانند
آن همان است كه آن را خداي به : كاتب گفت )4( »؟آن كدام است«: يسوع فرمود) 3. (كه فهم آن بر من مشكل است

) 5(؟ پس چگونه انسان مستحق اين پاداش ميشود. همانا من پاداش بزرگ تو خواهم شد: فرموده كه، پدر ما، ابراهيم
به من گوش بدار تا به تو ) 6. (راستي كه تو همانا از ملكوت خداي دور نيستي«: فرمود، يسوع بروح افروخته رخ شده

آيا اين ؛ مستحق نميشود انسان خداي را، چون خداي غير محدود است و انسان محدود) 7. (تعليم را افاده كنم معني اين
در اين صورت ) 9! (تو دل مرا ميشناسي! اي آقا: كاتب در جواب گريه كنان گفت) 8( »!محل شك تو است اي برادر

به هستي خداي سوگند كه انسان «: يسوع فرمود آن وقت) 10. (سخن كن كه نفس من ميخواهد تا صداي تو را بشنود
پس همين كه كاتب اين بشنيد نزديك بود كه ديوانه ) 11( ».مستحق نيست حتي اين نَفَس اندكي را كه هر لحظه ميگيرد

كه هرچه را ايشان در محبت خداي ، زيرا به ياد آوردند آنچه را يسوع فرموده بود؛ شود و شاگردان هم بيخود شدند
پس اين پارچه ، هرگاه به شما كسي صد پارچه از طال قرض بدهد«: آن وقت فرمود) 12. (صد برابر خواهند گرفتبدهند 

پس به من خانه ي خود را بده كه ، آيا به آن كس ميگوئيد من به تو برگ متعفن در خت انگور ميدهم، ها را خرج بكنيد
آنگاه بر ) 14. (بر او واجب است پس بدهد آنچه بر او هست زيرا! نه اي آقا: كاتب در جواب گفت) 13( »!؟مستحق آنم



١١٧  

   !؟ليكن برگ فاسدي چه سود دارد؛ چيزهاي نيكو بدهد، اوست اگر بخواهد چيزي را
  فصل صد و هشتاد و يكم 
 پرواضح است كه او) 3(؟ پس به من بگو چه كس انسان را از ناچيز آفريد) 2! (خوب گفتي اي برادر«: يسوع فرمود) 1( 

. ليكن انسان آن را همه به گنهكاري صرف نموده) 4. (همان خدائي است كه به او جهان را بتمامه براي سود او بخشيده
جز ؛ انسان در بدبختي خود چيزي ندارد كه به خداي بدهد) 6. (زيرا بسبب گناه جهان به ضديت انسان برگشته است) 5(

از اين رو ) 8. (او به گناه كردن در هر روز عمل خود را فاسد مينمايدزيرا ) 7. (آنها را گناه فاسد نموده اعمالي كه
پس چگونه انسان استحقاق خواهد داشت و حال ) 9. (نيكوئي ما چون كهنه ي زن حائض است: اشعياي پيغمبر ميفرمايد

كه خداي بر زبان پرواضح است ) 11(؟ آيا احتمال دارد كه انسان گناه نكند) 10. (آنكه او قادر بر عوض دادن نيست
در اين صورت بدكار چند بار سقوط ) 12. (صديق در هر روز هفت بار سقوط ميكند: ميفرمايد، پيغمبر خود، داوود

به هستي ) 14( !؟پس بدكاري ما چقدر مورد خشم واقع خواهد شد، هرگاه نيكوئي ما فاسد شود) 13(؟ خواهد نمود
من استحقاق : مثل اين سخن كه، يشود بر انسان روي گردانيدن از آنخداي سوگند كه پيدا نميشود چيزي كه واجب م

حقاً كه ) 16. (پس استحقاق خود را بي درنگ ميبيند، انسان بايد كار دست هاي خود را بداند! اي برادر) 15. (دارم
زيرا هستي او از ) 17( .بلكه آن را خداي در او ميكند؛ آن را انسان نميكند، هركار نيكوئي كه انسان آن را به جا ميĤورد

پس آن اين است كه مخالفت نمايد آفريدگار خود ، اما آنچه كه انسان آن را ميكند) 18. (خداست كه او را آفريده است
  . بلكه استحقاق عذاب را داشته باشد؛ را و مرتكب شود گناهي را كه بر اساس آن مستحق پاداش نباشد

  فصل صد و هشتاد و دوم 
به او همه ي جهان را داده و بعد از ) 2. (بلكه او را كامل آفريده است، فقط نيافريده، ان را چنان كه گفتمخداوند انس) 1( 

به او شريعت ) 4. (براي او پيغمبران را فرستاده است) 3. (به او دو فرشته داد تا او را نگه داري كنند، مفارقت از بهشت
ميخواهد كه به او بهشت و بلكه بيشتر از ) 7. (ه او را از دام شيطان ميرهاندهر لحظ) 6. (به او ايمان بخشيده) 5. (عطا كرده

پس تأمل كنيد در اينكه چون قرض بزرگ ) 9. (زيرا خداي ميخواهد كه خودش را به انسان بدهد) 8. (آن را عطا فرمايد
نيز بايد باشد شما ) 11. (شيدپس براي ادا نمودن آن واجب است بر شما كه شما انسان را از عدم آفريده با) 10(، است

با آفريده هاي ، بلكه بيشتر از آن) 12. (پيغمبراني را به عدد آنچه خداي فرستاده است با خلق عالم و بهشت آفريده باشيد
پس به اين نحو محو ميشود ) 14. (پس بايد آنها را بتماميبه خداي هبه كنيد) 13. (خداي بزرگ و جوادي مانند خداي ما

ليكن چون شما قادر نيستيد بر آفريدن يك مگس ) 15. (ر شما باقي ميماند فقط فريضه ي تقديم شكرانه به خدايدين و ب
راستي ) 16(؟ پس چگونه ميتوانيد كه دين خود را ادا كنيد، و چون نيست جز يك خداي و او مالك همه ي چيزهاست

) 17. (ر شما كه صد پارچه از طال به او برگردانيدكه هرگاه كسي به شما صد پارچه از طال قرض بدهد واجب است ب
ميتواند كه هرچه ميخواهد بفرمايد و ، اين است كه چون خداي مالك بهشت و هرچيز است! بنابراين معني اين اي برادر

 نتوانست ابراهيم، از اين رو وقتي كه خداي به ابراهيم فرمود من پاداش بزرگ تو ميشوم) 18. (هرچه ميخواهد ببخشد
بر تو واجب است ! از اين رو اي برادر) 20. (خداي هبه ي من است: بلكه گفت) 19. (بگويد كه خداي پاداش من است

خداي به انسان وقتي كه كار نيكو كند ) 21: (كه هنگاميكه در ميان قوم خطبه ميخواني اين عبارت را چنين تفسير كني
همانا تو ! اي بنده ي من: خداي سخن گويد و بفرمايد كه! ي انسانا، وقتي كه با تو) 22. (چنان و چنين چيزها ميبخشد

چون : تو در جواب عرض كن) 23(؟ پس از من كه خداي توام چه پاداش ميخواهي، كار نيكو كرده اي در محبت من
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. من ساخته شده ي دست هاي توام شايسته نيست در من گناه باشد و آن چيزي است كه آن را شيطان دوست ميدارد
پس هرگاه خداي ) 25. (بخاطر بزرگواري خود بر ساخته شده ي دست هاي خود! پس رحم كن اي پروردگار) 24(

من مستحق ! اي پروردگار: پس در جواب بگو، بفرمايد كه تو را عفو فرمودم و اكنون ميخواهم كه به تو پاداش بدهم
پس اي ؛ شوي بواسطه ي آنچه كرده ايعقوبت هستم بواسطه ي آنچه كرده ام و تو سزاواري كه تمجيد كرده 

پس هرگاه خداي بفرمايد آن كدام ) 26. (مرا عقاب كن بر آنچه كرده ام و خالص كن آنچه را ساخته اي! پروردگار
به اندازه ي آنچه همه ي افكنده شدگان ! اي پروردگار: پس تو در جواب بگو؟ عقوبتي است كه با گناه تو برابر باشد

پس تو در ؟ پس هرگاه خداي بفرمايد كه براي چه اي بنده ي امين من چنين عقوبتي ميخواهي) 27(. رنج خواهند كشيد
هرآينه در خدمت تو ايشان از من با ، اگر هريك از ايشان گرفته بود از تو به اندازه ي آنچه من گرفته ام: جواب بگو

ين عقوبت به تو برسد و مدت آن چقدر پس هرگاه خداي بفرمايد كه ميخواهي چه وقت ا) 28. (اخالص تر بودندي
، سوگند به هستي خداي كه نفس من در حضور او ميايستد) 29. (هاز اكنون الي غيرالنهاي: پس تو در جواب بگو؟ باشد

زيرا خداي تواضع حقيقي را ) 30. (نزد خداي پسنديده خواهد بود بيشتر از فرشتگان پاك او، مردي كه اينچنين باشد
بايد به خانه ي خادم ! اي آقا: گفت، آن وقت كاتب شكرانه ي يسوع به جا آورده) 31( ».دشمن ميدارد دوست و تكبر را

همانا اكنون به آنجا «: يسوع در جواب فرمود) 32. (زيرا خادم تو براي تو و شاگردان طعاميتقديم ميكند، خود بروي
پس آن مرد بر اين ) 33( ».كه تو برادر مني نه خادم من هرگاه وعده كني كه تو مرا برادر بخواني نه آقا و بداني، ميروم

  . وعده داد و يسوع به خانه ي او رفت
  فصل صد و هشتاد و سوم 
تو خود فرمودي كه خداي تواضع حقيقي را دوست ! اي معلم: كاتب گفت، در اثناي اينكه بر سر طعام نشسته بودند) 1( 

راستي به شما «: يسوع در جواب فرمود) 3(؟ ميشود ه حقيقي يا دروغپس به ما بگو كه آن چيست و چگون) 2. (ميدارد
هريك از شنيدن اين سخن تعجب ) 4( ».در ملكوت خداي داخل نميشود، ميگويم كسي كه مانند كودك خردسال نشود

راستي  !؟هر يكي به ديگري ميگفت كه چگونه ممكن است كسي كه سي يا چهل ساله باشد كودك شود) 5. (نمودند
سوگند به هستي خدائي كه نَفْس من در حضورش «: آنگاه يسوع فرمود) 6. (همانا اين بس سخن دشواري است هك

؛ همانا من به شما گفتم كه واجب است بر انسان تا مانند كودك كوچك بشود) 7. (ميايستد همانا سخن من حق است
بپرسيد كه جامه هاي تو را چه كسي درست  چون هرگاه شما از پسر كوچكي) 8. (زيرا اين همان تواضع حقيقي است

خواهد ؟ هرگاه از او بپرسيد كه خانه اي كه او در آن است از آن كيست) 9. (پدر من: در جواب خواهد گفت؟ كرده
. در جواب ميگويد پدر من؟ هرگاه از او بپرسيد كه چه كسي به تو غذا ميدهد كه بخوري) 10. (خانه ي پدر من: گفت

ليكن هرگاه به او بگوئيد ) 12. (در جواب ميگويد پدر من؟ ئيد چه كسي به تو آموخته رفتار و گفتار راهرگاه بگو) 11(
و هرگاه ؛ افتادم و پيشاني خود را تركانيدم: در جواب ميگويد، زيرا پيشاني تو بسته شده؟ پيشاني تو را چه كسي شكسته

بر رفتار و  يد كه من كوچكم به اندازه اي كه من هيچ توانائيمگر نميبين: در جواب ميگويد) 13(؟ بگوئيد كه چرا افتادي
) 14. (به اندازه اي كه واجب است پدر من دست مرا بگيرد تا وقتي كه من راه بروم به ثبات قدم، تندروي مثل بالغ ندارم

رگاه بگوئيد كه پدرت ه) 15. (پس ميل كردم تند بروم كه افتادم؛ ليكن مرا قدري پدرم واگذاشت تا راه رفتن را بياموزم
   ».مراقب باش تا در آينده طرف مرا وانگذاري؟ گفت چرا آهسته راه نرفتي: در جواب گويد: چه گفت

  فصل صد و هشتاد و چهارم 
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همانا آن درست است : شاگردان و كاتب در جواب گفتند) 2( »؟به من بگوئيد آيا اين درست است«: يسوع فرمود) 1( 
كه خداي ايجاد ، همانا كسي كه شهادت دهد به خداي با اخالص دل«: يسوع آن وقت فرمود پس) 3. (در تمام درستي

ليكن كسي كه ) 4. (بحقيقت متواضع خواهد بود، خودش ايجاد كننده ي گناه است كننده ي هر صالح است و اينكه او
داراي تواضع  پس بحقيقت كه، چنانكه آن بچه سخن ميگويد و خالف آن را به جا ميĤورد، سخن ميگويد به زبان خود
تكبر در اوج خود خواهد بود وقتي كه چيزهاي پست را به كاربري و توقع بداري كه به ) 5. (دروغ و تكبر حقيقي است

پس تواصع حقيقي همان مسكنت نَفْس است كه به آن انسان ) 6. (آن تو را مردم سرزنش نكنند و آنها را خوار ندارند
بحيثي ؛ ليكن تواضع دروغ غباري از دوزخ است كه بصيرت نفس را تاريك ميكند) 7. (يشناسدنَفْس خود را به حقيقت م

كه انسان به خداي نسبت ميدهد آنچه را كه واجب است آن را به خود نسبت دهد و آنچه را كه بايد به خداي نسبت دهد 
ليكن همين ؛ در گناه فرورفته است ميگويد كه، بنابراين مردي كه صاحب تواضع دروغ است) 8. (به خود نسبت ميدهد

خداوند تواضع دروغ ) 9. (او را مقهور ميكند، كينه اش بر او به جوش آمده، كه به او كسي بگويد كه او گنهكار است
بلكه كارهاي ؛ ليكن او از جهت وي به خواب سنگيني نرفته؛ ميگويد كه همه ي دارائي او را خداي به او عطا فرموده

كاتب در جواب ) 11( »؟به من بگوئيد كه فريسيان زمان حاضر چگونه رفتار ميكنند! پس اي برادران) 10. (نيكو كرده
همانا فريسياِن زمان حاضر را تنها جامه هاي فريسيان و نام ايشان است و در دل ها و ! اي معلم: گريه كنان گفت

زيرا ايشان آن وقت فريب ! كرده بودندياي كاش كه چنين نامي را غصب ن) 12. (كارهايشان جز كنعانيان نيستند
چه از ما فريسيان حقيقي را گرفتي و ؛ چقدر با ما به قساوت معامله كرده اي! اي زمان قديم) 13. (نميدادند ساده لوحان را

  . دروغگويان را براي ما گذاشتي
  فصل صد و هشتاد و پنجم 
) 2. (كه شايستگي آن را دارد؛ بلكه جهان بدكار است؛ ستزمان ني، آنكه اين كرده است! اي برادر«: يسوع فرمود) 1( 

يعني به عادت هاي ، ليكن مردم بد شده اند به آميختن با جهان) 3. (براستي در هر زمان ممكن است، زيرا خدمت خداي
جِيحزي خادم اليشع پيغمبر وقتي كه دروغ گفت و آقاي خود را شرمنده  مگر نميداني كه) 4. (زشت در هر جهان

مع ذلك اليشع را عدد بسياري از فريسيان بود كه او را خداي ) 5. (پول هاي نعمان سرياني و جامه ي او را گرفت، ساخت
براستي به شما ميگويم كه چنان مردم متمايل شده اند به بدكاري و جهان ) 6. (واداشته بود تا براي ايشان نبوت كند

ان را به قبيح اغوا ميكند كه فريسيان زمان حاضر از هر كار نيكو و از هر چندان ايشان را به آن برانگيخته و شيطان ايش
كاتب در ) 8( ».همانا مثل جِيحزي براي ايشان كافي است تا از خداي مطرود باشند) 7. (پيشواي مقدس روي برميگردانند

و پيغمبر خداي را حكايت د، ميخواهم كه بر مثَل حجي و هوشع«: پس يسوع فرمود) 9. (همانا درست است: جواب گفت
راستي كه بسياري باور نميكنند ! چه بگويم اي معلم: كاتب در جواب گفت) 10. (»تا فريسي حقيقي را رؤيت كنيم، كني

حجي ) 11. (ليكن براي اطاعت تو حقيقت را حكايت ميكنم؛ و حال آنكه آن در كتاب دانيال پيغمبر نوشته شده است
 ناثوث درآمد كه خدمت كند عوبدياي پيغمبر را بعد از آنكه ميراثيه ي خود را فروخت وپانزده سال داشت كه از پيش ا

او را بمنزله ي كتابي قرار داد كه به آن تعليم كند ، كه تواضع حجي را ديد، اما عوبدياي پيرمرد) 12. (به فقرا بخشيد
ليكن حجي هميشه ) 14. (ذيذ تقديم مينمودپس از اين رو بارها به او جامه هاي و طعام هاي ل) 13. (شاگردان خود را

آيا براي من عوبديا اينچنين ) 15. (چه مرتكب گناه شده اي؛ برو و به خانه برگرد: فرستاده را برميگردانيد و ميگفت
ه وقتي ك) 17. (بلكه مرتكب گناه ميشوم فقط؛ زيرا او ميداند كه من اليق نيستم چيزي را؛ نه البته) 16( !؟چيزها ميفرستد
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پس حجي همين كه آن را ميديد ، نزد عوبديا چيز بدي بود و ميداد آن را به كسي كه نزديك حجي بود تا او آن را ببيند
چه من بدترم از ؛ زيرا اين چيز جز براي من صالحيت ندارد؛ با خود ميگفت اينك مرا بي شك عوبديا فراموش نموده

، ا از عوبديا بگيرم كه بر دست هاي او خداي آن را به من دادهپس همين كه آن ر، هر چيزي كه بد باشد) 18. (همه
  . گنجي ميشود

  فصل صد و هشتاد و ششم 
اينك بخوان : حجي را ميخواست و ميفرمود، وقتي كه عوبديا ميخواست كسي را تعليم كند كه چگونه نماز بخواند) 1( 

بسوي بنده ي خود كه تو ! روردگار خداي اسرائيلاي پ: پس حجي ميگفت) 2. (نماز خود را تا هركس سخن تو را بشنود
ياد كن نيكوئي خود را و گناهان ! خداي نيكو كردار، اي پروردگار) 3. (زيرا تو او را آفريده اي؛ را ميخواند نظر كن

همانا من نميتوانم از تو بخواهم ! اي موال و خداي من) 4. (قصاص بفرما تا عمل تو را پليد نسازم بنده ي خود را
پس هرگاه كه به يكي از ) 5. (زيرا من كاري جز گناه نميكنم؛ خوشيهائي را كه به بنده هاي مخلص خود ميبخشي

چنين شد : پس آنگاه كاتب گفت) 6. (خصوص براي مجد خودت؛ پس مرا ياد كن، بندگان خود بيماري فرود ميĤوري
خداوند ، كه به هركس كه پهلوي او ميماند چنان او را خداي دوست داشت، كه وقتي حجي اين عمل را به جا آورد

  . پس نشد كه حجي چيزي از خداي طلب كند و آن را خداي از او باز دارد) 7. (نبوت عطا ميفرمود
  فصل صد و هشتاد و هفتم 
بگريست آنگونه كه كشتيبان ميگريد وقتي كشتي خود را ببيند كه درهم ، همين كه كاتب نيكوكار اين بگفت) 1( 

. اميرِ سبط نفتالي بود و چهارده سال عمر داشت، هوشع وقتي رفت تا خداي را خدمت كند: پس گفت) 2. (هشكسته شد
، هوشع مشعوف به صدقه بود) 4. (رفت تا شاگرد حجي شود، پس از آنكه ارثيه ي خود را فروخت و به فقرا بخشيد) 3(

را قبول  پس آن؛ اين را براي تو به من عطا فرمودهخداي ! اي برادر: چيزي از او طلب ميشد ميگفت حتي اينكه هر چند
چنانكه گفتم ) 6. (يعني باال پوشي از پالس و ردائي از پوست، پس بدين سبب براي او جز دو جامه باقي نماند) 5. (كن

نزد هوشع ) 7. (زيرا بدون اين كسي را جايز نباشد اينكه فريسي ناميده شود؛ ارثيه ي خود را فروخته و به فقرا داده بود
همه ي مال تو را از تو چه : پس روزي حجي به او فرمود) 8. (كتاب موسي بود و بر رغبت شديد مطالعه ي آن مينمود

به  اتفاق افتاد كه يكي از شاگردان پيغمبران همجوار ميل كرد كه) 10. (كتاب موسي: در جواب گفت) 9(؟ كسي بستاند
اي : رفت تا او را ديدار كند و به او گفت، تصدق كردن هوشع را شنيد پس چون) 11. (اورشليم برود و ردائي نداشت

. ليكن مرا ردائي نميباشد و نميدانم چه كنم؛ من ميخواهم كه به اورشليم و به تقديم قرباني براي خدايمان قيام نمايم! برادر
) 13. (بزرگ نسبت به تو شده امپس همانا مرتكب گناهي ! عفو كن اي برادر: پس همين كه هوشع اين بشنيد فرمود) 12(

پس اكنون آن را قبول كن و در پيشگاه ) 14. (زيرا خداي به من ردائي داده بود تا آن را به تو بدهم و فراموش نمودم
چون هوشع ) 16. (پس آن مرد آن را تصديق نمود و رداي هوشع را قبول كرد و برگشت) 15. (خداي براي من دعا كن

پس حجي ) 18. (كتاب موسي: هوشع در جواب گفت) 17(؟ رداي تو را كه ستانيد: ي فرمودحج، به خانه ي حجي شد
فقيري را يغما نموده ، اتفاق افتاد كه دزدان) 19. (زيرا او ادراك كرد كار نيك هوشع را؛ بسيار مسرور شد از شنيدن اين

را كنده و به آن برهنه داد و خودش ماند به پس همين كه هوشع او را بديد نيمتنه ي خود ) 20. (و او را برهنه گذاشتند
حجي نيكوكردار گمان كرد ، پس همين كه او به ديدن حجي نيامد) 21. (يك پارچه ي كوچكي از پوست بز بر عورت

) 23. (پس او را در برگ هاي خرما پيچيده يافت؛ پس با دو شاگرد رفت تا او را ديدار كند) 22. (كه هوشع بيمار است
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همانا كتاب : هوشع در جواب گفت) 24(؟ اكنون به من بگو كه چرا مرا ديدار نكردي: جي به او فرموددر آن وقت ح
) 26. (آن وقت او را حجي باال پوشي ديگر داد) 25. (پس ترسيدم كه آنجا بيايم بي باالپوش؛ موسي باال پوش مرا بستاند

من نيز دوست ميدارم : پس بگريست و گفت؛ عه مينمايدنيز اتفاق افتاد كه جواني هوشع را ديد كه كتاب موسي را مطال
اين كتاب از ! اي برادر: پس همين كه هوشع اين بشنيد كتاب را به او داد و گفت) 27. (قرائت اين را اگر كتاب داشتمي

پس ) 28(. زيرا خداي آن را به من داده بود تا به كسي دهم كه گريه كنان رغبت داشتن اين كتاب را دارد؛ آن تو باشد
  . كتاب را گرفت، آن مرد او را تصديق نموده

  فصل صد و هشتاد و هشتم 
) 3. (پس خواست ببيند كه آيا كتاب او درست نوشته شده است) 2. (يكي از شاگردان حجي در نزديكي هوشع بود) 1( 

. ن كه آيا مطابق است با كتاب منكتاب خود را برگير تا نظر اندازيم در آ! اي برادر: به او گفت. رفت تا او را ديدار كند
) 6(؟ چه كسي آن را از تو گرفته: پس آن شاگرد گفت) 5. (همانا از من گرفته شده است: هوشع در جواب گفت) 4(

نزد حجي برفت و به او گفت كه همانا ، پس همين كه آن ديگري اين را بشنيد) 7. (كتاب موسي: هوشع در جواب گفت
كاشكي : حجي در جواب گفت) 8. (كتاب موسي را از او گرفته، ا او ميگويد كتاب موسيزير؛ هوشع ديوانه شده است

چون دزدان سوريه بر زمين يهوديه دست به ) 9! (من مانند او ديوانه بودميو همه ي ديوانگان مانند هوشع بودندي
آنجا كه فريسيان و پيغمبران ، پسر بيوه زن فقيره اي را كه در نزديكي جبل كرمل سكني داشت) 10(، يغماگري افشاندند
. به آن زن برخورد كه گريه ميكرد. پس اتفاقاً هوشع آن وقت ميرفت كه هيزم ببرد) 11. (اسير نمودند، اقامت داشتندي

زيرا او هرگاه خنداني ميديد ميخنديد و هرگاه گرياني ميديد ) 13. (پس همان وقت مشغول شد به گريستن) 12(
پس آن وقت ) 15. (او را خبر داد، وي به همه چيز. ت هوشع از آن زن سبب گريه را پرسيددر آن وق) 14. (ميگريست

در آنجا . هر دو بسوي حبرون روان شدند) 16. (بيا كه خداي ميخواهد پسرت را به تو بدهد! اي خواهر: هوشع گفت
؛ ن پول ها به دستش آمده استهوشع خودش را فروخت و پول هايش را به آن بيوه زن داد و پيرزن نميدانست چگونه آ

در آنجا كه منزل او ، كسي كه هوشع را خريد او را به اورشليم برد) 17. (پس آنها را قبول نموده و به فديه ي پسرش داد
پس در آنجا ) 19. (دلگير نشست، چون حجي ديد كه ممكن نميشود اطالع بر هوشع) 18. (بود و او هوشع را نميشناخت

سپس حجي نيكوكردار همين كه ) 20. (و خبر داد كه چگونه او به بردگي به اورشليم برده شده استفرشته ي خداي به ا
پس از آن دو نفر شاگرد را ) 21. (چنانكه مادر در فراق پسر خود ميگريد؛ براي فراق هوشع بگريست، اين را دانست

هوشع برخورد كه نان بر دوش او بار شده بخواست خداي در محل دخول شهر به ) 22. (بسوي اورشليم روان شد، خوانده
چگونه ! اي فرزند: همين كه حجي او را ديدار نمود گفت) 23. (به كارگران برساند، بود تا آن را به تاكستان آقاي خود

. همانا فروخته شدم! اي پدر: هوشع در جواب گفت) 24(؟ از پدر پير خود جدا شدي كه گريه كنان سراغ تو را ميگيرد
! اي پدر: هوشع گفت) 26(؟ آن كدام بدكردار بود كه تو را فروخت: آن وقت حجي به خشم در جواب گفت پس) 25(

. بحيثي كه اگر او در جهان نبودي هيچ كس پاك نشدي؛ زيرا كسي كه مرا فروخته نيكوكار است؛ خداي تو را بيامرزد
پس ) 29. (همانا او كتاب موسي است! اي پدر: هوشع در جواب گفت) 28(؟ حاال پس او كيست: حجي گفت) 27(

اي كاش كتاب موسي مرا نيز با اوالد : فرمود، آن وقت ايستاده و مانند كسي كه عقل خود را گم كرده، حجي نيكوكار
: چون او حجي را ديد گفت. پس حجي با هوشع به خانه ي آقاي او رفت) 30. (چنانكه تو را فروخت؛ من فروخته بود

پس آن وقت حجي ) 31. (دوان شد كه دست او را ببوسد، كه پيغمبر خود را به خانه ي من فرستادفرخنده باد خداي ما 
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 ماجراي او را خبر، بتمام) 32. (زيرا او بهتر از من است، دست غالم خود را كه او را خريده اي ببوس! اي برادر: فرمود

اين همه ي آن چيزي است كه ميخواهي اي ) 34: (سپس كاتب گفت. هم آنجا آن آقا هوشع را آزاد نمود) 33. (داد
  ! معلم

  فصل صد و هشتا و نهم 
بايد كه آفتاب بايستد و  )2. (چه آن را خداي به من تأكيد فرمود؛ همانا اين راست است«: پس آنگاه يسوع فرمود) 1( 

پس اين باعث : چنين هم شد) 3( ».مدت دوازده ساعت حركت نكند تا همه كس ايمان بياورد كه اين راست است
چه ميخواهي از من تعليم بگيري و حال آنكه «: يسوع به آن كاتب فرمود) 4. (اضطراب اورشليم و تمام يهوديه گرديد

زيرا فروتني حجي و تصدق ؛ به هستي خداي سوگند كه در اين براي خالص انسان كفايت است) 5. (چنين معرفتي داري
بگو وقتي ! به من اي برادر) 6. (تماماً، مام شريعت و به كتاب هاي پيغمبراندادن هوشع تكميل ميكند عمل نمودن را به ت

آيا در دل تو خطور كرد كه خداي مرا مبعوث فرموده كه شريعت و پيغمبران را ، كه آمدي در هيكل تا از من سؤال كني
ا آنچه آن را خداي واجب زير) 8. (زيرا او متغير نيست؛ پرواضح است كه خداي اين را نخواهد كرد) 7(؟ زايل كنم

سوگند به هستي خداي كه جانم در ) 9. (است كه امر فرموده پيغمبران را به گفتن آن همان، فرموده براي خالص انسان
اگر كتاب موسي با كتاب پدر ما داوود فاسد نشده بودند به روايت هاي بشريه ي فريسيان دروغگو و ، ميايستد حضورش

) 11(؟ ليكن براي چه از كتاب موسي و كتاب داوود سخن بدارم) 10. (د را به من نميدادهرآينه خداي سخن خو، فقها
بلكه نظر ؛ پس همانا هر نبوتي تباه شده حتي اينكه امروز چيزي طلب نميشود به مالحظه ي اينكه خداي به آن امر فرموده

) 12! (ا خداي بر خطا بوده و بشر خطا نميكندگوي؛ مردم به آن است كه فقها آن را ميگويند و فريسيان آن را حفظ ميكنند
چه بر ايشان خواهد كرد خون هر پيغمبر و صديق با خون زكريابن برخيا كه او را ميان هيكل ! پس واي براين گروه كافر

كدام صديقي كه او را گذاشتند تا به اجل ) 14(؟ كدام پيغمبري است كه او را مقهور نكرده اند) 13. (و مذبح كشتند
. ايشان اكنون در طلب من هستند تا مرا نيز بكشند) 16. (هيچ كس را زنده نگذارند نزديك است كه) 15(؟ د بميردخو

سوگند به هستي خداي كه ) 18. (مفاخرت ميكنند به اينكه ايشان اوالد ابراهيم اند و هيكل زيبا را به ملكيت دارند) 17(
از اين رو هيكل با شهر مقدس زود باشد كه ويران ) 19. (را نفوذ ميدهند پس از اين رو اراده ي او؛ شيطانند ايشان اوالد

  . ويران شدني كه با آن سنگي از هيكل باالي سنگي نخواهد ماند، شوند
  فصل صد و نودم 
 آيا از اسحاق؛ به من بگو كه چگونه است وعده ي مسيا براي پدر ما ابراهيم! اي برادر كه تو فقيه پر علمياز شريعت) 1( 

آن ) 3. (بسبب عقاب مرگ، ميترسم كه خبر دهم تو را از اين! اي معلم: كاتب در جواب گفت) 2( »؟است يا اسماعيل
من افسوس ميخورم كه آمده ام به خانه ي تو ناني بخورم و تو زندگي كنوني را بيشتر از ! اي برادر«: وقت يسوع فرمود

ليكن نميترسي كه ايمان و زندگي ؛ زندگي خود را زيان كني به اين سبب ميترسي كه) 4. (خداي خود دوست ميداري
جاويد خود را به زيان دهي كه آن ضايع ميشود وقتي كه زبان تكلم كند بر خالف آنچه دل آن را ميشناسد از شريعت 

رها هرآينه با، اگر دانستميكه چگونه فايده برسانم! اي معلم: گفت، آن وقت آن كاتب نيكوكار گريسته) 5( ».خداي
واجب «: يسوع فرمود) 6. (براي اينكه فتنه در قوم حاصل نشود، اشارت داده بودم به آنچه از ذكر آن اعراض نموده ام

هرگاه خداي را به غضب ، است كه مالحظه نكني قوم را و نه همه ي جهان را و نه پاكان را و نه فرشتگان را تماماً
نيز او را رعايت ننمائي ) 8. (ه خداي آفريدگار خود را به غضب بياوريپس تمام جهان هالك بشوند بِه ك) 7. (بياورند
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اما خداي قادر است بر آفريدن جهان ها به شماره ي ريگ ) 10. (زيرا گناه هالك ميكند و حفظ نميكند) 9. (در گناه
   ».هاي دريا بلكه بيشتر

  فصل صد و نود و يكم 
چه ؛ را عفو بفرمايد خداي تو«: يسوع فرمود) 2. (همانا خطا نمودمكه ! عفو بفرما اي معلم: آن وقت كاتب گفت) 1( 

همانا در كتابي قديميديدم كه نوشته شده بود به دست موسي : پس در آنجا كاتب گفت) 3(» .نسبت به او گناه كرده اي
. موسي است آن كتاب حقيقي) 4. (دو خادم و دو پيغمبر خداي–چنانكه تو كردي ؛ كه آفتاب را متوقف كرد–و يشوع 

كتاب اينچنين ) 6. (مسيا است ]مبشّر[پس در آن نوشته شده است اسماعيل پدرِ مسيا است و اسحاق پدرِ پيغمبر ) 5(
نمايان كن براي بنده ي خود نور بزرگواري خود ! خداي تواناي مهربان اسرائيل، اي پروردگار: ميگويد كه موسي فرمود

پس ) 8. (اد رسول خود را بر دو ذراع اسماعيل و اسماعيل را بر دو ذراع ابراهيمپس از آنجا خداي به او نشان د) 7. (را
اسحاق در نزديكي اسماعيل ايستاده بود و به دو ذراع او كودكي كه به انگشت خود اشاره ميكرد بسوي رسول اهللا و 

! اي اسماعيل: حالي فرياد زدپس از آنجا موسي به خوش) 9. (براي او خداي همه چيز را آفريد ميگفت اين همان است كه
بيابم بسبب  به ياد من باش خادم خداي تا در نظر خداي نعمتي) 10. (در دو ذراع تو همه ي جهان و بهشت است همانا

  . پسر تو كه بسبب او خداي همه چيز را ساخته است
  فصل صد و نود و دوم 
در آن كتاب يافت نميشود كه ) 2. (را بخورد در آن كتاب يافت نميشود كه خداي گوشت چرندگان و گوسفندان) 1( 

بلكه بيشتر اينكه خداي رحم ميفرمايد هر انساني را كه ) 3. (خداي رحمت خود را فقط در اسرائيل حصر فرموده است
زيرا رئيس كاهنان كه من ؛ از خواندن همه ي اين كتاب متمكّن نشدم) 4. (خداي آفريدگار خود را براستي طلب نمايد

بر «: پس آن وقت يسوع فرمود) 5. (انه ي او بودم مرا نهي كرد و گفت يك نفر اسماعيلي آن را نوشته استدر كتابخ
زيرا با ايمان آوردن به مسيا خداي نجات عطا خواهد ) 6. (خذر باش كه ديگر هرگز اين كار را نكني كه حق را بپوشي

در اثنائي كه ) 8. (اينجا يسوع سخن خود را تمام فرموددر ) 7( ».فرمود به بشر و هيچ كس بدون او نجات نخواهد يافت
–و اين اسم همان كاتب است –به خانه ي نيقوديموس ، ناگاه مريميكه بر قدم هاي يسوع گريسته بود، بر طعام بودند

واهر و خ، خادم تو را كه بسبب تو رحمتي يافته از خداي! اي آقا: گفت، خود را بر قدم هاي يسوع انداخته) 9. (داخل شد
به من بگو كه آنجا خواهم آمد تا ؟ خانه ي تو كجاست«: يسوع فرمود) 10. (برادري است كه بيمار افتاده در خطر مرگ
زيرا خانه ي ؛ بيت عنيا آنجا خانه ي خواهر من است: مريم در جواب گفت ».بسوي خداي تضرع نمايم براي بهبودي او

بي درنگ به خانه ي برادر خود برو و «: يسوع به آن زن فرمود) 12. (من در مجدل است و برادرمن هم در بيت عنياست
آن زن روان شد و چون به ) 14( ».پس نترس كه نخواهد مرد) 13. (باش كه خواهم آمد تا او را شفا بخشم آنجا منتظز من
  . ندپس او را در قبرستان پدرهايشان گذارده ا) 15. (ديد كه برادرش همان روز مرده، بيت عنيا رفت

  فصل صد و نود و سوم 
پس همين كه ) 3. (روز سوم بسوي بيت عنيا روان شد) 2. (يسوع دو روز در خانه ي نيقوديموس درنگ فرمود) 1( 

او شتابان از شهر بيرون ) 4. (دو نفر از شاگردان خود را پيشتر فرستاد تا مريم را به قدوم او خبر دهند، نزديك شهر رسيد
فرموده بودي كه برادر من نميميرد و حال آنكه چهار روز ! اي آقا: گريه كنان گفت، وع را يافتهمين كه يس) 5. (آمد

يسوع در ) 7. (زيرا آن وقت نمرده بود؛ اي كاش پيش از آنكه تو را بخوانم آمده بودي) 6. (است كه او دفن شده است
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مريم گريه كنان ) 8( ».رو آمده ام تا او را بيدار كنماز اين . بلكه او خفته است؛ همانا برادر تو نمرده است«: جواب فرمود
يسوع ) 9. (او از اين خواب در روز جزا وقتي كه فرشته ي خداي به بوق خود بدمد بيدار خواهد شد: در جواب گفت

تي راس) 10. (زيرا خداي به من توانائي بر خواب او داده است؛ مرا تصديق كن كه او پيش از آن برخواهد خاست«: فرمود
پس مريم شتابان ) 11( ».زيرا مرده همانا كسي است كه نيافته باشد رحمتي از خداي؛ به تو ميگويم كه او نمرده است

وقت مردن لعارز جماعت بسياري از يهود اورشليم و ) 12. (برگشت كه خواهر خود مرتا را به آمدن يسوع خبر دهد
شتابان ، پس همين كه مرتا از خواهرش مريم شنيد آمدن يسوع را) 13. (بسياري از كاتبان و فريسيان جمع شده بودند

چه ايشان ؛ پس همه ي يهود و كاتبان و فريسيان دنبال او شدند تا او را تسليت دهند) 14. (برخاست و بسوي بيرون شتافت
جا با مريم صحبت پس چون مرتا به آنجائي كه يسوع در آن) 15. (پنداشتند او سر قبر رفته تا بر برادر خود گريه كند

آنگاه مريم ) 16. (چه اگر تو اينجا بودي برادر من نميمرد؛ كاش اينجا بودي! اي آقا: به گريه گفت، نموده بود رسيد
در ) 18( »؟كجا او را نهاده ايد«: فرمود، پس يسوع در آنجا اشك ريخت و آه كشيده فرمود) 17. (گريه كنان رسيد

چرا ، فريسيان ميان خود گفتند كه اين مردي كه در نائين پسر آن بيوه زن را زنده كرد پس) 19. (بيا و ببين: جواب گفتند
وقتي كه همه گريه ، چون يسوع به قبر رسيد) 20( !؟بعد از آنكه گفت كه او نميميرد، تن در داد كه اين مرد بميرد

فريسيان بين خود گفتند كه ) 21( ».ار كنمچه لعارز خوب است و من آمده ام تا او را بيد؛ گريه مكنيد«: فرمود، ميكردند
ليكن وقتي كه ) 23. (همانا هنوز ساعت من نيامده«: آن وقت يسوع فرمود) 22! (كاش تو خود به اين خواب رفته بودي

) 25. (آنگاه يسوع فرمود تا سنگ را از قبر بردارند) 24( ».پس بزودي بيدار خواهم شد؛ بيايد همچنين به خواب ميروم
در اين صورت چرا تا اينجا آمده «: يسوع فرمود) 26. (زيرا چهار روز است كه او مرده است؛ گنديده! اي آقا: فتمرتا گ

ميدانم كه تو قدوس خدائي و او تو را به اين جهان : مرتاگفت) 27( »؟مگر ايمان نداري كه من او را بيدار ميكنم؟ ام
خداي ابراهيم و خداي ، اي پروردگار«: ن بلند كرد و فرمودآنگاه يسوع دست هاي خود را بر آسما) 28. (فرستاده

بر مصيبت اين دو زن رحم كن و نام مقدس خودت را به بزرگواري بر ما عطا ! اسماعيل و اسحاق و خداي پدران ما
بعد از آن ، پس آن مرده) 31( ».بيا بيرون! اي لعارز«) 30: (يسوع به آواز فرمود، همين كه همه آمين گفتند) 29( ».بفرما

زيرا او بسته شده بود با جامه هاي قبر با دستمالي بر ) 33( ».او را باز كنيد«: يسوع به شاگردان خود فرمود) 32. (برخاست
پس جماعتي بسيار از يهود و بعضي از ) 34. (چنانكه عادت پدران ما بود كه مردگان خود را دفن ميكردند؛ رويش

كساني كه بي ايمان ماندند برگشتند و به اورشليم ) 35. (را آن آيت بس بزرگ بودزي؛ فريسيان به يسوع ايمان آوردند
زيرا ايشان اينچنين ) 36. (رفتند و رئيس كاهنان را به برخاستن لعارز خبر دادند و به اينكه بسياري ناصري شده اند

  . آن بشارت داده است بواسطه كلمه ي خداي كه يسوع به، ميخواندند كساني را كه واداشته ميشدند بر توبه
  فصل صد و نود و چهارم 
زيرا افراد بسياري آئين خود را ترك ) 2. (پس كاتبان و فريسيان با رئيس كاهنان مشورت نمودند كه لعازر را بكشند) 1( 

) 3( .چه لعازر با مردم گفت گو كرد و خورد و آشاميد؛ زيرا آيت لعازر بزرگ بود؛ نموده به كلمه ي يسوع يمان آوردند
) 4. (ليكن چون قوي بود و در اورشليم اتباع داشت و با دو خواهرش مالك مجدل و بيت عنيا بود ندانستند چه كنند

روزي مريم زير پاهاي يسوع ) 5. (پس مرتا و مريم خدمت كردند او را؛ يسوع در بيت عنيا داخل شد به خانه ي لعازر
مگر نميبيني كه خواهر من به تو اهتمام ندارد و ! اي آقا: به يسوع گفت پس مرتا) 6. (نشسته بود و به سخن او گوش ميداد

بصيرت پيدا كن در ! مرتا! مرتا«: يسوع در جواب فرمود) 7. (حاضر نميكند آنچه را كه بايست تو و شاگردانت بخوريد
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آنگاه يسوع با ) 8( ».نخواهد شدزيرا مريم بهره اي را اختيار نموده كه از او تا ابد گرفته ؛ آنچه بايد آن را به جا آوري
ديگر براي ! اي برادرها«: پس به سخن در آمده فرمود) 9. (جماعت بسياري كه به او ايمان آورده بودند بر سفره نشست

از اين رو ) 10. (جهان روي گردان شوم نزديك شده زيرا وقتي كه در آن من از؛ من با شما باقي نمانده مگر كمياز زمان
به هستي خودم كه خداي جاويد شما : فرمود، يدهم سخن خداي را كه به آن با حزقيال پيغمبر تكلم نمودهبه ياد شما م
بنابراين ) 11. (بلكه زنده ميماند؛ ليكن هر خطاكار توبه كند نميميرد؛ همانا نَفْسي كه خطا ميكند ميميرد، هستم سوگند

چنانكه جسد هنگاميكه از حس جدا ميشود در پنهان ) 12. (بلكه نهايت مرگي دراز است؛ پس مرگ حاضر مرگ نيست
جز اينكه اين دفن شده منتظر امر خداست كه او ؛ اگرچه در او نَفَس باشد؛ شدن او را امتيازي بر مرده و دفن شده نيست

 پس ببينيد كه در اين صورت زندگاني حاضر همان) 13. (و فاقد شعور منتظر برگشتن حس است، را دوباره برخيزاند
  . زيرا شعور به خداي ندارد؛ مرگ است

  فصل صد و نود و پنجم 
زيرا ايشان بواسطه ي سخن من خداي را در خودشان ميشناسند و از ) 2. (ابداً نخواهد مرد هركس به من ايمان بياورد) 1( 

چنانكه اگر ؛ كندنيست مرگ جز كاري كه آن را طبيعت به فرمان خداي مي) 3. (اين رو كار نجات خود را انجام ميدهند
اگر رها شدن گنجشك را ) 4(، كسي گنجشك بسته شده اي را گرفت و ريسمانش را در دست خود داشته باشد

پرواضح است كه او بالطبع دست را امر ميكند به باز شدن و گنجشك بي درنگ بيرون ) 5(؟ چه خواهد كرد، بخواهد
همان مانند گنجشكي است كه از دست صياد بدر ، گه داري خداي بماندهمانا نَفْس ما تا هنگاميكه انسان زير ن) 6. (ميرود

 نَفْس به جسد انسان و حس، زندگي ما مانند ريسماني است كه به آن) 7. (چنانكه داوود پيغمبر ميفرمايد؛ رفته باشد
م ميرسد و نَفْس به زندگي به انجا، پس وقتي كه خداي بخواهد و به طبيعت امر بفرمايد كه باز شود) 8. (وابسته ميشود

از اين رو شايسته نيست بر دوستان گريه ) 9. (دست فرشتگاني كه خداي ايشان را براي قبض نفوس معين فرموده ميجهد
بايد الينقطع گريه ، بلكه هر وقتي كه خطائي ميكنند) 10. (زيرا خداي ما آن را اراده فرموده؛ كنند وقتي كه دوستي بميرد

پس هرگاه جسد بدون اتحاد با ) 11. (جدا شود، كه او زندگي حقيقي است، ي ميميرد كه از خدايزيرا نَفْس وقت؛ كنند
همانا هولناك تر خواهد بود بدون اتحاد آن با خدائي كه آن را با جمال ميكند و آن را ، نَفْس پژمرده و بيمناك باشد

اي : پس آن وقت لعازر گفت) 13. (ي نمودشكر خدا، چون يسوع اين بگفت) 12( ».زنده ميكند به نعمت و رحمت خود
چون ) 14. (اين خانه مال خداي آفريدگار من است با آنچه در عهده ي من عطا فرموده براي خدمت نمودن به فقرا! آقا

زيرا ) 15. (هر وقتي كه بخواهي وهر چند بخواهي، بيا و اينجا ساكن شو، تو فقيري و عدد بسياري از شاگردان داري
  . خدمت خواهد نمود، تو را چنانكه شايد در محبت خدايخادم خداي 

  فصل صد و نود و ششم 
همانا كه لعازر همين يك ) 2! (اكنون ببينيد كه مرگ چه خوش است«: خوشحال شد و فرمود، چون يسوع اين بشنيد) 1( 

اي كاش هر ) 3. (نميداند، كه ميان كتاب ها پير شده، بار مرد و تعليميĤموخت كه آن را دانشمند ترين بشرها در جهان
! اي معلم: يوحنا گفت) 4( ».تا ميĤموختند كه چگونه زندگي كنند، انساني يك بار ميمرد و به جهان بر ميگشت مثل لعازر

زيرا چنانكه بر انسان واجب ؛ هزار بگو«: يسوع در جواب فرمود) 5(؟ آيا به من رخصت داده ميشود كه سخني بگويم
بلكه اين ) 6. (همچنين واجب است بر او كه تعليم را صرف نمايد، در خدمت خداي صرف كنداست كه اموال خود را 
زيرا سخن را توانائي بر اين بود كه نَفْسي را وادار كند بر توبه در حيني كه اموال نميتواند كه بر ؛ واجب تر است بر او
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ر مساعدت فقيري و او را مساعدت ننمايد تا آن بنابراين هر كس كه قدرت داشته باشد ب) 7. (مرده زندگي را برگرداند
ليكن قاتل بزرگ تر همان كسي است كه با سخن خداي قدرت دارد بر برگردانيدن ) 8. (پس او قاتل است، فقير بميرد

پس درباره ي اينان خداي ) 9. (مثل سگ گنگ: چنانكه خداي ميفرمايد، بلكه ميايستد؛ گنهكار به توبه و برنگرداند
زيرا تو سخن مرا از او ؛ كار نَفْسي خطاكاري را كه هالك ميشود از تو مطالبه ميكنم! اي بنده ي خيانت پيشه: دميفرماي

پس در اين صورت بر چه حالت خواهند بود كاتبان و فريسيان كه كليد با ايشان است و خود داخل ) 10. (كتمان نمودي
! از من رخصت ميطلبي اي يوحنا) 11(؟ ل در حيات جاواداني رابلكه منع ميكنند كساني را كه ميخواهند دخو؛ نميشوند

براستي ميگويم كه مرا ميسزد كه ) 12. (كه سخن بگوئي و حال آنكه تو گوش داده اي به صد هزار كالم از سخن من
ند پس او گناه ميك، هر كس كه به غير خودش گوش نميدهد) 13. (گوش دهم بر ده برابر آنچه تو به من گوش داده اي

زيرا واجب است كه با ديگران معامله كنيم به آنچه در آن رغبت داريم براي خود و اينكه به ) 14. (هر قدر سخن گويد
براي ! اي معلم: آن وقت يوحنا گفت) 15( ».عمل نياوريم براي ديگران آنچه را كه خوش نداريم رسيدن آن را به خود

تا تعليم بيابند و خود و –چنانكه به لعازر كرد –و سپس برگردند  چه خداي به مردم انعام نكرد كه يك بار بميرند
  ؟ آفريدگار خود را بشناسند

  فصل صد و نود وهفتم 
اي يوحنا سخن تو چيست درباره ي خداوند خانه اي كه به يكي از خدمتكاران خود تبر «: يسوع در جواب فرمود) 1( 

: ليكن كارگر تبر را فراموش كرد و گفت) 2. (او را حاجب شده بود درستي داد كه ببرد بيشه اي را كه نظرگاه خانه ي
؟ به من بگو كه آقا چه گفت! اي يوحنا) 3. (هرآينه آن بيشه را به آساني بريده بودمي، اگر آقا به من تبر كهنه اي داده بود

دن خبيث همانا به تو تبر خوبي اي كو: تبر كهنه اي را گرفته و بر سر او زده و گفت، راستي كه او به خشم درآمده) 4(
باز تو اكنون اين تبري را كه با آن مرد به زحمت بزرگي دچار گردد و ) 5. (دادم كه با آن بي زحمت بيشه را قطع كني

من ميخواهم اين چوب ها را به ) 6(؟ هرچه به آن بريده شود بيهوده ميرود و براي چيزي سود نخواهد داشت ميخواهي
همانا درست است در : يوحنا در جواب گفت) 8( »؟مگر اين درست نيست) 7. (آن كار تو نيكو آيدطريقي ببري كه با 

همانا من تبر خوبي ، كه ابدي هستم، سوگند به هستي خودم: خداي ميفرمايد«) 9: (آن وقت يسوع فرمود. نهايت درستي
بيشه ي گناه را از دل ، ر را نيكو به كار بردپس هركس اين تب) 10. (به هر انسان داده ام و آن منظره ي دفن مرده است

پس ايشان از اين رو نعمت و رحمت مرا دريابند و زندگاني جاويد را به ايشان ) 11. (هاي خود بي رنج خواهد بر انداخت
يبيند با اينكه بارها م؛ ليكن كسيكه فراموش ميكند او نابود شونده است) 12. (و اعمال صالحه ي ايشان پاداش خواهم داد

پس همانا ؛ كه غير او ميميرد و باز ميگويد كه اگر مرا ديدار زندگي ديگر دست ميدادي هرآينه كارهاي نيكو كردمي
اي «: پس آنگاه يسوع فرمود) 13( ».خشم من بر او فرود آيد و هرآينه او را به مرگ ابدي خواهم زد تا ديگر خيري نيابد

   ».يگيرد از افتادن ديگران كه چگونه بايد بر دو پاي خود بايستدچه بزرگ مزيت دارد كسي كه ياد م! يوحنا
  فصل صد و نود و هشتم 
همانا من نميتوانم درك كنم عقوبتي را كه مستحق ميشود كسي كه ، براستي ميگويم! اي معلم: آن وقت لعازر گفت) 1( 

براي چيز هاي جهاني ، زيرا مثل اين) 2. (ترسندبارها ميبيند مردگان را كه به قبر حمل ميشوند و از خداي آفريدگار ما نمي
 پس آنگاه) 3. (به خشم ميĤورد آفريدگار خود را كه به او هر چيزي عطا فرموده، كه ترك آنها بالمره بر او واجب است

) 4(. زيرا خداي شما را به زبان من تعليم ميفرمايد؛ مرا معلّم ميخوانيد و خوب ميكنيد«: يسوع به شاگردان خود فرمود
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) 6. (حقاً كه او معلم همه ي معلماني است كه در اين جهان تعليم نشر مينمايند) 9(؟ ليكن لعازر را چگونه خواهيد خواند
پس به شما تعليم ميكند كه چگونه خوش ، اما لعازر) 7. (بلي من به شما تعليم نمودم كه بايد چگونه زندگاني خوش كنيد

پس گوش بدهيد به سخن او در ) 9. (همانا او موهبت پيغمبري را نايل شده است سوگند به هستي خداي كه) 8. (بميريد
زيرا زندگاني خوب عبث ؛ ميبايد كه در گوش دادن بر او سخت تر باشيد به سزاواري) 10. (اين صورت كه آن حق است

ه حق را قرار ميدهيد به شكر ميكنم تو را ك! اي معلم: لعازر گفت) 11( ».خواهد بود هرگاه انسان بميرد به مرگ بدي
چگونه لعازر حق ميگويد در : آن وقت نگارنده گفت) 12. (از اين رو به تو خداي اجر بزرگي ميدهد؛ اندازه قدر خودش

با اينكه تو به نيقوديموس فرمودي كه همانا انسان جز عقوبت چيزي را ، گفته ي خود به تو كه تو به اجر خواهي رسيد
شايد «: يسوع در جواب فرمود) 14(؟ س مگر تو را خداي در اين صورت قصاص خواهد كردپ) 13( !؟مستحق نميشود

زيرا من خدمت نكرده ام او را به اخالص چنانكه شايسته ؛ خداي بپسندد كه من از خداي به قصاصي برسم در اين جهان
؛ از من برداشته شده استليكن چنان خداي مرا به رحمت خود دوست داشته كه هر عقوبتي ) 15. (است بر من بكنم

. چه گروهي مرا خداي خواندند؛ زيرا من شايسته قصاص بودم). 16. (بحيثي كه من در شخص ديگري عذاب خواهم شد
بلكه اعتراف نمودم به اينكه –چنانكه همان حق است –ليكن چون اعتراف نموده بودم نه فقط به اينكه خداي نيستم ) 17(

پس شريري را قرار خواهد داد كه عقوبت را به نام ) 18. (خداي عقوبت را از من برداشت پس از اين رو؛ مسيا هم نيستم
وقتي كه كسي سخن ! از اين رو به تو ميگويم اي برناباي من) 19. (تا جائي كه براي من از آن بجز عار نماند؛ من بچشد

ليكن ببيند ) 20. (ويش من اهليت آن داردپس بايد بگويد كه خ، گويد از آنچه خداي آن را به يكي از نزديكان ميبخشد
اما ) 21. (اينكه بگويد همانا خداي به من خواهد بخشيد، وقتي كه سخني گويد از آنچه به خود او خداي خواهد بخشيد

زيرا خداي را خوش ميĤيد كه رحمت خود را به بندگان خود عطا ) 22. (نيكو نظر داشته باشد كه نگويد من اهليت دارم
  . وقتي كه ايشان اعتراف نمايند كه بواسطه ي گناهان خود اهليت دوزخ دارند، فرمايد

  فصل صد و نود و نهم 
همانا خداي چندان غني است در رحمت خود كه يك قطره اشك از كسي كه نوحه ميكند بخاطر به خشم آوردن ) 1( 

با اينكه آب ، به آن امداد ميفرمايد همه ي دوزخ را خاموش ميكند به آن رحمت بزرگي كه خداي او را، خود خداي را
پس از اين رو خداي ) 2. (هاي هزار دريا اگر پديد شود كفايت نميكند براي خاموش نمودن شراره اي از زبانه ي دوزخ

كند براي  هر عمل صالح را اجري حساب، در حضرت رحمت خود، حذالن شيطان و اظهار جود خود ميخواهد براي
اما انسان در ) 4. (س دوست ميدارد از بنده ي خود كه اينچنين با غير خود معامله نمايدپ) 3. (بنده ي مخلص خود
   ».زيرا او به سزاي خود خواهد رسيد. من اجر دارم: پس بر اوست كه حذر نمايد از گفتنِ، خصوص نَفْس خود

  فصل دويستم 
پس وقتي كه در ) 2. (اندكي درنگ نمايم! رادراي ب، بايد در اين جهان«: فرمود، آن وقت يسوع روي به لعارز كرده) 1( 

 ».بلكه در محبت خداي خدمت ميكني، زيرا تو مرا نه در محبت من؛ نزديكي خانه ي تو باشم به جاي ديگر هرگز نميروم
 ».بايد به اورشليم برويم تا بره ي فصح را بخوريم«: از اين رو يسوع به شاگردان خود فرمود، فصح يهود نزديك بود) 3(
پس ) 5. (با كره خري خواهيد يافت، ماده خري به جانب دروازه ي شهر: فرمود، پطرس و يوحنا را به شهر فرستاده) 4(

پس هرگاه كسي از شما پرسيد و گفت كه ) 6. (زيرا بايد تا اورشليم بر آن سوار شوم؛ اينجا بياوريد، آن را بند گشوده
) 7. (آنگه راضي ميشوند براي شما به احضار آن. معلم به آن محتاج استبه ايشان بگوئيد كه ، براي چه آن را ميگشائيد
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پس آن ماده خر و كره خر را ) 8. (پس آن دو شاگرد رفتند و يافتند همه ي آنچه را كه يسوع در آن باب سخن رانده بود
اهل اورشليم شنيدند  چون) 10. (آن دو شاگرد رداي خودشان را بر كره خر نهاده و يسوع سوار شد) 9. (حاضر نمودند

مردم و كودك هايشان خوشحال شدند در حالتي كه مشتاق ديدار او بودند و شاخه هاي خرما و ، كه يسوع ناصري ميĤيد
پس ) 11! (مرحبا به پسر داوود! زيتون در دست داشتد و مترنم به اين بودند كه فرخنده آنكه بسوي ما به نام خداي ميĤيد

ما به  مترنم شدند فرخنده باد آنكه بسوي: دم جامه هاي خود را زير پاي ماده خر فرش نمودهچون يسوع به شهر رسيد مر
مگر نميبيني به : پس فريسيان يسوع را سرزنش نموده و گفتند) 12! (مرحبا به پسر داوود! نام پروردگار و خداي ميĤيد

سوگند بر هستي خدائي كه جانم «: وع فرمودآن وقت يس) 13. (بفرما به ايشان كه خاموش شوند؟ اينان كه چه ميگويند
همين كه ) 14( ».هرآينه سنگ ها به فرياد برآمدندي به كفر شريران بد، اگر اينان خاموش شدندي، در حضورش ميايستد

يسوع اين بفرمود سنگ هاي اورشليم همگي به فرياد درآمدند به آواز بلند كه فرخنده باد آنكه بسوي ما به نام پروردگار 
بعد از آنكه گرد آمدند مشورت كردند ) 16. (فريسيان بر بي ايماني خود اصرار نمودند، با اين همه) 15. (خداي ميĤيدو 

  . كه به سخن او بگيرند او را
   فصل دويست و يكم 
ميان  )2. (نويسندگان و فريسيان زني را حاضر نمودند كه در زنا گرفتار شده بود، پس از آنكه يسوع داخل هيكل شد) 1( 

پس نزد ما گنهكار خواهد شد و هرگاه او را سزا ؛ آن ضد شريعت موسي است، خودشان گفتند هرگاه او را نجات داد
اي : آنگاه بسوي يسوع پيش آمدند و گفتند) 3. (زيرا او بشارت به رحمت ميدهد؛ دهد پس آن ضد تعليم خودش است

پس تو چه ) 5. (سنگسار شود، موسي امر فرموده كه مثل اين) 4. (دهمانا اين زن را يافتيم در حالتي كه زنا ميدا! معلم
) 7. (در آنجا يسوع خم شد و به انگشت خود بر زمين آئينه اي ساخت كه در آن هركس گناه خود را ديد) 6(؟ ميگوئي

گناه است  هر كس از شما بي«: فرمود، يسوع برخاست و به انگشت خود اشاره نموده، چونكه اصرار مينمودند به جواب
يك ، همين كه مردم اين بديدند) 9. (آئينه را برگردانيد، پس از آن دوباره خم شده) 8( ».او بايد اولين سنگ زننده باشد

چون يسوع راست ايستاد و كسي ) 10. (زيرا شرمنده شدند كه پليدي خودشان را ببينند؛ به يك بيرون شدند ابتدا از شيوخ
زن گريه كنان در جواب ) 11( ».كجا شدند كساني كه تو را ميخواستند سزا دهند! اي زن«: فرمود، را جز همان زن نديد

) 12. (بعد از اين گناه نكنم، به هستي خداي سوگند، همانا من، پس هرگاه از من گذشت كني، برگشتند! اي آقا: گفت
زيرا خداي مرا ؛ از اين گناه مكن برو به راه خود بسالمت و بعد) 13. (فرخنده باد نام خداي«: آن وقت يسوع فرمود

به من بگوئيد «: پس يسوع به ايشان فرمود؛ آن وقت نويسندگان و فريسيان گرد آمدند) 14( ».نفرستاده تا تو را سزا بدهم
كه اگر يكي از شما صد گوسفند داشته باشد و يكي از آنها را گم كند مگر آن را جست و جو نميكند در حالتي كه نود 

پس از ) 16(؟ وقتي كه آن را پيدا كرد مگر آن را بر دوش هاي خود نميگذارد) 15(؟ ديگر را ترك ميكندو نه تاي 
زيرا گوسفندي را كه گم كرده بودم ؛ آيا به ايشان نميگويد كه با من خوشحالي كنيد، آنكه همسايگان را دعوت كرد

ئيد كه مگر خداي انسان را كمتر از گوسفند دوست همانا به من بگو) 18. (حقاً كه چنين خواهد كرد) 17(؟ پيدا كردم
سوگند به هستي خداي كه در حضور فرشتگان خداي اينچنين ) 19(؟ ميدارد و حال آنكه خود براي او جهان را آفريده

  . زيرا گنهكاران رحمت خداي را آشكار مينمايند؛ وقتي كه يك گنهكار توبه ميكند، سروري رخ خواهد داد
   مفصل دويست و دو 
يا كساني كه طبيب ، كساني كه مطلقاً هيچ مريض نشده اند، به من بگوئيد كدام يك بيشتر محبت دارند به طبيب) 1( 
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؟ چگونه تندرست طبيب را دوست ميدارد: فريسيان به او گفتند) 2( »؟ايشان را از بيماري هاي خطرناك شفا داده است
، ار نيست و چونكه او معرفت به مرض ندارد طبيب را دوست نميداردراستي او را دوست ميدارد بواسطه ي اينكه او بيم

ميدهد  سوگند به هستي خداي كه زبان شما سزا«: فرمود، آن وقت يسوع به تنديِ روح به سخن درآمده) 3. (مگر اندكي
را براي خود چه او رحمت بزرگ خداي ؛ خداي ما را بيشتر از نيكوكار دوست ميدارد، زيرا گنهكار) 4. (تكبر شما را

از اين نزد فرشتگان خداي خوشحالي براي يك ) 6. (زيرا نيكوكار را شناسائي به رحمت خداي نيست) 5. (ميخواهد
سوگند به هستي خدائي ) 8(؟ كجايند نيكوكاران در زمان ما) 7. (بيشتر است از نود و نه نيكوكار، گنهكار كه توبه ميكند

حال ايشان به حال شيطان شبيه ، چه) 9. (شماره ي نيكوكارانِ نانكوكار افزون استهمانا ، كه جانم در حضور او ميايستد
، چه) 11. (از اين رو خداي ما را رحمت خواهد نمود؛ همانا ما گنهكاريم: نويسندگان و فريسيان گفتند) 10( ».است

پس آن وقت ) 13. (ده شوندبزرگ ترين اهانت اين است كه ايشان گناهكار خوان، نويسندگان و فريسيان ميپنداشتند
زيرا هرگاه شما گناه كنيد و گناه خود را انكار ) 14. (همانا من ميترسم كه شما نيكوكارِ نانكوكار باشيد«: يسوع فرمود

هرگاه خودتان را در دل خود نيكوكار ) 15. (پس شما نانكوكار هستيد، نمائيد در حالتي كه خود را نيكوكار بخوانيد
همين كه نويسندگان ) 16( ».پس در اينصورت دو بار نانيكوكار خواهيد شد، ن بگوئيد كه گنهكار هستيدپنداريد و به زبا

. رفتند، كه او را از پيسي شفا داده بود، و فريسيان اين بشنيدند متحير شدند و يسوع و شاگردان به خانه ي سمعان ابرص
آن وقت ) 18. (يسوع التماس نمودند براي شفا دادن بيماراناهالي در خانه ي سمعان بيماران را جمع نمودند و از ) 17(

زيرا خداي مهربان است و بر شفا ؛ بيماران را هراندازه كه باشند بخوانيد«: فرمود، يسوع كه ميدانست ساعتش نزديك شده
يسوع ) 20. (شوندنميدانيم كه بيماران ديگر هم اينجا در اورشليم يافت : در جواب گفتند) 19( ».دادن به آنان تواناست

، چه من) 21. (زيرا نميداني روز حساب خود را؛ همانا بر تو گريه ميكنم! اي اسرائيل! اي اورشليم«: گريه كنان فرمود
چنانكه مرغ جوجه خود را زير بال ميگيرد و تو ؛ دوست داشتنم كه تو را به محبت خداي آفريدگار خود بپيوندم

  : و چنين ميفرمايداز اين رو خداي به ت) 22. (نخواستي
  فصل دويست و سوم 
. همانا بنده ي خود را بسوي تو فرستادم تا تو را برگرداند بسوي دلت تا توبه كني! اي شهرِ دل سخت برگشته عقل) 1( 
! اي اسرائيل، فراموش كردي هرآنچه را به مصر و به فرعون فرود آوردم براي محبت تو! اي شهر شورش، ليكن تو) 2(
زيرا او ؛ ي بسيار به گريه درائي تا جسم تو را بنده ي من از بيماري برهاند و تو ميخواهي كه بنده ي مرا بكُشيبارها) 3(

مگر تو تا ابد ) 5(؟ مگر در اين صورت بي عقوبت من تنها خواهي ماند) 4. (ميخواهد كه نَفْس تو را از گناه شفا بخشد
زيرا من با اميران و سپاه بر تو ) 8. (نه البته) 7(؟ ست من خواهد رهانيديا بزرگواريت تو را از د) 6(؟ زندگي خواهي كرد
تو را به دست آنها خواهم داد تا تكبر تو به ) 10. (پس با قوت پيرامون تو را خواهند گرفت) 9. (حمله خواهم آورد
بلكه شما ) 13. (اهم كرداز كودكان گذشت نخو) 12. (از پيران و بيوه زنان گذشت نخواهم كرد) 11. (دوزخ فرود آيد

با شهر ، هيكلي را كه بسوي آن به مهرباني نگاه ميكردم) 14. (را همگي تسليم گرسنگي و شمشير و استهزا خواهم نمود
اينچنين خشم من بر تو فرود خواهد شد و كينه ) 16. (تا ميان امت ها حكايت و استهزا و مثَل شويد) 15. (تباه خواهم كرد

   ».يرودي من به خواب نم
  فصل دويست و چهارم 
سوگند به هستي خداي ) 2(؟ مگر نميدانيد كه بيماران ديگر هم يافت ميشوند«: فرمود، پس از آن يسوع برگشته) 1( 
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براي اينكه حق را بشناسيد به شما ) 3. (همانا در اورشليم كساني كه روان هايشان سالم است هرآينه كمترند از تن بيماران
. همانوقت شفا يافتند، پس همين كه اين بفرمود) 4( ».به نام خداي بيماري شما از شما برود! عت بيماراناي جما، ميگويم

پس آن وقت يسوع ) 6. (گريستند و براي رحمت زاري نمودند، مردم چون از غضب خداي بر اورشليم شنيدند) 5(
، مايد در حالتي كه در راه هاي من رونده باشدهرگاه اورشليم بگريد و با نفس خود مجاهدت ن: خداي ميفرمايد«: فرمود

ليكن ) 7. (پس من هم از اين پس گناهان او را به ياد نياورم و به او هيچ چيز از بليه اي كه ذكر آن نمودم نميرسانم
ز اين ا) 8. (كه به آن با نام من كفران نموده ميان امت ها، اورشليم بر هالكت خود ميگريد نه بر اهانت خود نسبت به من

منم ابدي كه اگر براي اين گروه بندگان من ايوب ، سوگند به هستي خودم) 9. (رو حرارت خشم من شعله ور شده است
پس از آنكه يسوع اين ) 10( ».خشم من بر اورشليم آرام نميگيرد، و ابراهيم و سموئيل و داوود و دانيال و موسي دعا كنند

  . ماند به خانه داخل شد و هركسي ترسان، بفرمود
  فصل دويست و پنجم 
ناگاه مريم خواهر لعازر در ، و در اثنائي كه يسوع با شاگردان خود بر شام خوردن بودند در خانه ي سمعان ابرص) 1( 

همين كه يهوداي خيانتكار اين ) 3. (پس ظرف را شكسته و عطر بر سر يسوع و جامه هاي او بريخت) 2. (خانه داخل شد
برو و اين عطر را بفروش و نقدينه ها را حاضر ساز تا آنها را به : را از چنين عملي باز دارد و گفت خواست تا مريم، بديد

اما من ؛ زيرا شما مدت ها با هم خواهيد بود؛ واگذار او را) 15(؟ براي چه باز ميداري او را«: يسوع فرمود) 4. (فقرا بدهم
) 7. (ممكن بود كه عطر فروخته ميشد به سيصد پاره از نقدينه! علماي م: يهودا در جواب گفت) 6( ».هميشه با شما نيستم

؛ من آگاهم از دل تو! اي يهودا«: يسوع در جواب فرمود) 8. (پس ببين در اين صورت چقدر فقير با آن مساعدت ميشد
ان چه ايش؛ شاگردان محزون شدند) 10. (پس هريك خوردند با ترس) 9( ».پس كميصبر كن همه را به تو ميدهم

چه او دانست بواسطه ي ؛ ليكن يهودا خشمگين شد) 11. (عن قريب، فهميدند كه زود باشد يسوع از ايشان منصرف شود
ده يك را ، زيرا او از هر چيزي كه به يسوع داده ميشد) 12. (سي پاره از نقدينه را زيان داشت، عطري كه فروخته نشد

) 14. (كاهنان و نويسندگان و فريسيان در مجلس مشورت جمع بودند ه باپس رفت تا رئيس كاهنان را ببيند ك) 13. (ميبرد
كه ميخواهد خود را بر اسرائيل پادشاه گرداند – چه به من ميدهيد تا يسوع را: گفت، پس يهودا با ايشان به سخن درآمده

وقتي : دا در جواب گفتيهو) 16(؟ همانا چگونه به دست ما تسليمش ميكني: در جواب گفتند) 15(؟ به شما تسليم كنم–
شما را خبر ميكنم و به جائي كه در آن يافت ميشود شما را داللت ، كه دانستم در بيرون شهر ميرود تا نماز بخواند

هرگاه او را به دست : رئيس كاهنان در جواب گفت) 18. (بدون فتنه، زيرا ممكن نيست گرفتن او در شهر) 17. (مينمايم
  . پاره از طال خواهيم داد و خواهي ديد كه چگونه با تو بخوبي معامله خواهيم كرد تو را سي، ما تسليم نمودي

  فصل دويست و ششم 
آنگاه رئيس كاهنان نزديك او شد و ) 2. (يسوع بسوي هيكل برآمد با جماعت بسياري از مردم، همين كه روز شد) 1( 

كه من نه خداوند و نه پسر خداي و نه مسيا ، ي به آنبه من بگو فراموش كردي تمام آنچه را اقرار نمود! اي يسوع: گفت
زيرا اين همان اعتراف است كه به آن در پيش كرسي ) 4. (فراموش نكرده ام؛ نه البته«: يسوع در جواب فرمود) 3(؟ هستم

بتمام ، زيرا همه ي آنچه در كتاب موسي نوشته شده درست است) 5. (جزاي خداي در روز قيامت شهادت ميدهم
پس همانا كه خداي آفريدگار ما يكي است و من بنده خدايم و راغب هستم در خدمت نمودن رسول اهللا كه ؛ يدرست

پس در اين صورت مقصود از آمدن به هيكل با اين جماعت بسيار : رئيس كاهنان گفت) 6( ».شما او را مسيا ميناميد
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) 9. (بپرهيز از اينكه خطري به تو وارد شود) 8. (نيشايد تو ميخواهي كه خود را پادشاه بر اسرائيل بگردا) 7(؟ چيست
هرآينه نميگريختم ، اگر طالب بزرگواري خود بودميو راغب بودميبه بهره ي خود در اين جهان«: يسوع در جواب فرمود

 ».تمراستي مرا تصديق كن كه من در طلب چيزي در اين جهان نيس) 10. (وقتي كه اهل نائين خواستند مرا پادشاه گردانند
آنگاه كاهنان و نويسندگان و ) 12. (دوست ميداريم كه چيزي از مسيا بفهميم: آن وقت رئيس كاهنان گفت) 11(

شايد ؟ چيست آن چيزي كه شما ميخواهيد از مسيا بفهميد«: يسوع فرمود) 13. (فريسيان گرد يسوع مثل ميانبند جمع شدند
هرآينه تو و ، زيرا اگر دروغ ميگفتم) 15. (به شما دروغ نميگويم ليكن بدانيد كه من) 14! (آنچه ميشنويد دروغ باشد

ليكن مرا دشمن ميداريد و ميخواهيد مرا به قتل ) 16. (نويسندگان و فريسيان و همه ي اسرائيل مرا عبادت مينموديد
. تو شيطاني هستاكنون ميدانيم كه پشت سر : رئيس كاهنان گفت) 17( ».برسانيد براي اينكه من به شما راست گفته ام

  . زيرا تو سامري هستي و كاهن و خداي را احترام نميكني) 18(
  فصل دويست و هفتم 
ليكن طالب هستم كه شيطان را ؛ سوگند به هستي خداي كه پشت سر من شيطاني نيست«: يسوع در جواب فرمود) 1( 

بلكه طالب ) 4. (زيرا من از اين جهان نيستم) 3. (پس بدين سبب شيطان جهان را بر من به هيجان ميĤورد) 2. (بيرون كنم
پس گوش بدهيد به من تا خبر دهم شما بر كسي كه ) 5. (فرستاده تمجيد كرده شود هستم تا خدائي كه مرا بسوي جهان

آن كسي كه بحسب اراده ي شيطان ، سوگند به هستي خداي كه جانم در حضورش ميايستد) 6. (شيطان پشت سر اوست
در حالتي كه بر او لگام اراده ي خود را نهاده و او را هر جا كه ميخواهد ، يطان پشت سر اوستپس ش، عمل ميكند

چنانكه نام جامه به اختالف صاحبش مختلف ميشود ) 7. (ميچرخاند و وا ميدارد او را كه به سرعت برود بسوي هرگناهي
ه از يك ماده هستند بسبب اعمالي كه از انسان با اينك، همچنين افراد بشر مختلف ميباشند، و آن جامه همان خودش است

پس براي چه مثل برادر سرزنش نكرديد بجاي ، چنانكه آن را خود ميدانم، هرگاه من خطائي كرده باشم) 8. (سر ميزند
كه اعضاي جسد معاونت همديگر ميكنند وقتي كه با سر متحد باشند و  حقاً) 9(؟ دشمن بداريد، اينكه مرا مثل دشمن

الم پاهاي جسد ديگري را احساس ، زيرا دست هاي جسدي ديگر) 10. (ز سر جدا شده به فرياد او نميرسندآنچه ا
سوگند به هستي خداي كه جانم در حضورش ) 11. (بلكه پاهاي جسدي كه با هم متحدند اين احساس را دارند؛ نميكند
باني ميكند به كسي كه مهرباني ميكند به او مهر، همانا كسي كه ميترسد و دوست ميدارد آفريدگار خود را، ميايستد

. بلكه مهلت ميدهد هر كسي را براي توبه نمودن؛ چونكه خداي نميخواهد مردن گناهكار را) 12. (خدائي كه سر اوست
هرآينه سوگند به هستي خداي كه مرا مساعدت مينموديد تا ، پس اگر شما از آن جسدي بوديد كه من در او متحدم) 13(

  . ت سر خودم عمل مينمودمبحسب مشي
  فصل دويست و هشتم 
زيرا شما عامل خواهيد شد بسبب ؛ هرگاه گناهي داشته باشم مرا سرزنش كنيد تا خداي شما را دوست داشته باشد) 1( 

پس آن دليل است بر اينكه پسران ابراهيم ، ليكن هرگاه نتوانست كسي مرا بر گناه من سرزنش نمايد) 2. (اراده ي او
سوگند به ) 4. (پس شما متحد نيستيد به آن سري كه ابراهيم به آن متحد بود) 3. (د آنگونه كه خودتان ادعا ميكنيدنيستي

- ! چه درهم شكستني–هستي خداي ابراهيم خداي را دوست داشت بحيثي كه او اكتفا نكرد به درهم شكستن بتان باطل 
رئيس ) 5( ».است كه پسر خود را براي طاعت خداي ذبح كندليكن او ميخو؛ و نه به دوري نمودن از پدر و مادر خود

يسوع در ) 6(؟ پس به ما بگو كه اين پسر ابراهيم كه بود. همين را از تو سؤال ميكنم و طالب قتل تو نيستم: كاهنان گفت
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ر ابراهيم راست ميگويم كه پس) 7. (ميزند و نميتوانم خاموش باشم غيرت شرف تو مرا آتش! اي خداي«: جواب فرمود
همان اسماعيل بود كه واجب است از نسل او بيايد مسيا كه ابراهيم به او وعده شده بود تا همه ي قبايل زمين به وجود او 

ما بايد اين فاجر را سنگسار : فرياد برآورد، پس همين كه رئيس كاهنان اين بشنيد به خشم در آمده) 8( ».بركت يابند
پس هريك از نويسندگان و فريسيان با ) 9. (همانا بر موسي و بر شريعت خداي كفر كردهكنيم زيرا او اسماعيلي است و 

. پس او از چشم هاي ايشان پنهان شد و از هيكل بيرون آمد؛ بزرگان قوم سنگ ها برگرفتند تا يسوع را سنگسار نمايند
پس برخي از ايشان برخي را ؛ را خشم و دشمني كور كرد ايشان، پس از آن بسبب شدت رغبت ايشان در قتل يسوع) 10(

اما شاگردان و مؤمناني كه يسوع را ديدند كه از هيكل ) 11. (تا هزار مرد مردند و هيكل مقدس را ناپاك نمودند، زدند
نيقوديموس آنجا آمد و رأي داد براي ) 12. (پس تا خانه ي سمعان دنبال او رفتند -زيرا او از ايشان پنهان نبود-بيرون شد
مرا بستاني و خانه اي پشت جوي ! اي آقا: كه از اورشليم بسوي پشت جوي قدرون بيرون رود و گفت، يسوع سالمت

پس آنجا بماني ) 14. (پس استدعا دارم از تو كه در اين حالت با بعضي از شاگردان خود آنجا بروي) 13. (قدرون است
شما نيز اي جماعت ) 16. (م باشد تقديم خواهم كردزيرا من براي تو آنچه الز) 15. (تا كينه ي كاهنان برطرف شود

پس يسوع ) 17. (زيرا خداي همه را سرپرستي خواهد فرمود؛ اينجا در خانه ي سمعان و در خانه من بمانيد! شاگردان
  . اينچنين كرد و ميل نمود در اينكه آناني كه در نخست رسوالن ناميده شده اند با او باشند

  فصل دويست و نهم 
به او ) 2. (جبرئيل فرشته او را زيارت نمود، در اين وقت در حين اينكه مريم عذرا مادر يسوع در نماز ايستاده بود) 1( 

پس ) 3. (مترس زيرا خداي او را از جهان نگهداري خواهد فرمود! اي مريم: فرمود، مقهوريت پسرش را حكايت نمود
) 4. (خواهر خود در طلب پسر خويش درآمد، ي مريم سالومه مريم از ناصره گريه كنان روان شد و به اورشليم خانه

در استطاعت او نشد تا يسوع را باز در اين جهان ، ليكن چون يسوع پنهان در پشت جوي قدرون گوشه اي گرفته بود
نزد مريم هنگاميكه جبرئيل فرشته به امر خداي با فرشتگان ميخائيل و رفائيل و اوريل او را ) 5(، مگر بعد از آن، ببيند

  . حاضر نمود
  فصل دويست و دهم 
پس از آنكه با ) 2. (رئيس كاهنان باالي بلندي برآمد، همين كه در هيكل اظطراب آرام گرفت بسبب رفتن يسوع) 1( 

مگر نميبينيد كه او جهان را تماماً به عمل ) 3(؟ چه ميكنيد! اي برادران: گفت، دست هاي خود اشاره به سكوت نمود
پس براستي كه اگر پاك و پيغمبر ) 5(؟ چگونه اكنون پنهان شد، پس اگر ساحر نباشد) 4(؟ گمراه نموده شيطاني خود

پس ) 7(؟ چه بگويم) 6. (و بر مسيا كه آرزوي اسرائيل است كفر نميكرد، هرآينه بر خداي و بر موسي خادم او، بودي
اسرائيل ناپاك ، كه هرگاه او از جهان برداشته نشود راستي به شما ميگويم) 8. (كه به همه ي كاهني ما كفر كرد همانا

كه چگونه اين هيكل مقدس بسبب او ناپاك  اكنون ببينيد) 9. (خواهد شد و مارا خداي به امت ها واگذار خواهد كرد
، پس بسبب آن) 11. (كه بواسطه ي آن بسياري از يسوع اعراض نمودند رئيس كاهنان به طريقه اي سخن راند) 10. (شده

تا بدانجا كه رئيس كاهنان خودش نزد هيرودس و نزد حاكم روم رفت و بر ) 12. (ستم نهاني به ستم آشكار بدل شد
پس ) 14. (نيز داشتد بر اين سخن گواهان دروغ) 13. (تهمت بست كه او ميل دارد خود را بر اسرائيل پادشاه سازد يسوع

آن از اين سبب ) 15. (وضع روميها ايشان را به ترس انداخته بودزيرا ؛ از اينجا انجمن عموميبر ضد يسوع تشكيل يافت
تهديد به مرگ كسي را ، در يكي از آن دو) 16. (بود كه مجلس شيوخ روم دو فرمان درباره ي يسوع صادر نموده بود
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ه ي يسوع تهديد به مرگ مينمود كسي را كه دربار، در آن ديگر) 17. (را خداي بخواند پيغمبر يهود، كه يسوع ناصري
بعضي ميل كردند كه دوباره ) 19. (پس از اين سبب ميان ايشان نزاع افتاد) 18. (ناصري پيغمبر يهود فتنه بر پا نمايد
ديگران گفتند كه ميبايد يسوع را به حال خود واگذاشت و از چيزهائي كه ) 20. (شكايت از يسوع را به روم بنويسند

پس رئيس ) 22. (ديگران معجزات بزرگي را كه كرده بود بيان كردند) 21. (ستفرموده چشم پوشيد كه گويا او بيخرد ا
آنگاه هيرودس و ) 23. (وگرنه به سزاي لعنت گرفتار شود؛ كاهنان امر كرد كه هيچ كس به جانبداري از يسوع تفوه نكند

امر قيصر ، نهكار را بكشيمزيرا هرگاه ما اين گ) 24. (حاكم به سخن درآمدند كه به هر حال پيش روي ما مشكلي است
پس ) 26(؟ پس عاقبت چگونه خواهد بود، هرگاه او را زنده بگذاريم تا خود را پادشاه سازد) 25. (را مخالف نموده ايم

. حذر كن از اينكه جانبداري تو از اين مرد باعث هيجان اين بالد شود: گفت، هيرودس ايستاد و حاكم را تهديد نموده
آنگاه حاكم از مجلس شيوخ ترسيد و با هيرودس ) 28. (به عصيان متهم خواهم نمود در حضور قيصر زيرا كه تو را) 27(

شدند بر  پس با هم متحد) 29. (آن ديگري را دشمن ميداشت تا سرحد مرگ، صلح نمود و قبل از اين يكي از آن دو
نزد ما بفرست تا ما به تو سپاهيان ، استهالك يسوع و به رئيس كاهنان گفتند كه وقتي تو را معلوم شد كه آن شرير كج

فرماندهان : پيغمبر اسرائيل خبر داده بود تمام شود كه فرموده بود، اين كرده شد تا نبوت داوود كه از يسوع) 30. (بدهيم
تيش بنابراين تف) 31. (زيرا او به نجات جهان ندا داده بود؛ زمين و پادشاهان آن متحد شوند بر ضد يگانه قدوس اسرائيل
  . عموميبراي يافتن يسوع در آن روز در تمام اورشليم اتفاق افتاد

  فصل دويست و يازدهم 
همانا آن «: فرمود، شاگردان خود را تسليت داده، زماني كه يسوع در خانه ي نيقوديموس پشت جوي قدرون بود) 1( 

زيرا من هرجا ميروم ؛ زون مباشيدصبر كنيد و مح) 2. (ساعتي كه در آن از اين جهان خواهم رفت نزديك شده است
. بلكه دشمنانم باشيد؛ نه البته؟ آيا شما دوست من خواهيد بود اگر براي نكوئي حال من محزون شويد) 3. (محنتي درنيابم

اما ) 6. (زيرا خوشحالي جهان به گريه منقلب ميشود) 5. (شما محزون شويد، خوشحال شود بسزاست هرگاه جهان) 4(
زيرا جهان هرگز ) 8. (خوشحالي شما از هيچ كس انتزاع نخواهد كرد) 6. (وشحالي بدل خوهد شداندوه شما به خ

ملتفت باشيد كه فراموش نكنيد ) 9. (انتزاع كند نميتواند سروري را كه آن را دل از خداي آفريدگارش ادراك مينمايد
اشيد بر هر كسي كه فاسد ميكند شهادتي را كه گواهان من ب) 10. (آن كالميرا كه خداي بر شما با زبان من تكلم فرموده

   ».داده ام در انجيل خود بر جهان و بر عاشقان جهان آن را شهادت
  فصل دويست و دوازدهم 
خداي ابراهيم و خداي اسماعيل و اسحاق «: آنگاه دست هاي خود را بسوي پروردگار بلند نمود و دعا كرد و فرمود) 1( 

نميگويم كه ايشان ) 2. (ر ياراني كه به من عطا فرموده اي و ايشان را از جهان خالصي دهرحمت كن ب! و خداي پدران ما
ليكن تضرع ميكنم ) 3. (زيرا ضروري است كه شهادت دهند بر كساني كه انجيل مرا فاسد ميكنند؛ را از جهان بگير

ضر شوند و شهادت دهند بر جهان و بر تا با من در روز جزا حا) 4(، بسوي تو كه ايشان را از شر شرير نگهداري فرمائي
كه انتقام ميكشي در پرستيدن ، اي پروردگار و خداي تواناي غيرتمند) 5. (خانه اسرائيل كه پيمان تو را فاسد نموده اند

لعنت كن تا ابد هر كس را كه فاسد كند انجيل مرا كه به من داده ) 6! (بتان از پسران پدران بت پرست تا پشت چهارم
زيرا من آن گل و خاك خدمتكار خدمتكاران توام و هرگز خود را خدمتكار ؛ تي مينويسند كه من پسر تواموق، اي

زيرا همه ي چيزها ؛ زيرا من نميتوانم تو را بر آنچه كه مرا داده اي بشايستگي عبادت كنم) 7. (صالحي براي تو نپنداشته ام
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! رحمت ميفرمائي تا هزار پشت براي كساني كه از تو ميترسند اي پروردگار خداي مهربان كه اظهار) 8. (از آن توست
همچنان ، زيرا چنانكه تو خداي راستگوئي) 9. (رحمت كن كساني را كه ايمان ميĤورند به سخني كه آن را به من داده اي

هميشه مانند زيرا من تكلم مينمودم ) 10. (زيرا آن از آنِ تو است؛ راست است، سخن تو كه من به آن تكلم نموده ام
اينچنين گفتم ) 11. (كسي كه ميخواند و نميتواند بخواند مگر همان را كه نوشته شده است در كتابي كه آن را ميخواند

نجات ده ياراني را كه به من عطا فرموده اي تا ! خداي نجات دهنده، اي پروردگار) 12. (آن را كه به من عطا فرمودي
بلكه هر كسي كه ايشان را تصديق ، همين نه تنها ايشان را خالص كن) 13. (ندشيطان نتواند بر ضد ايشان كاري ك

به رحمت كرامت كن به خادم خود كه در ميان امت پيغمبر تو باشد در روز ! اي پروردگار جواد و غني) 14. (مينمايد
اين كار را ) 16. (ه ي مبشرانبلكه همه ي آن كساني را كه به من ايمان خواهند آورد بواسط، همين نه تنها من) 15. (جزا

خدائي كه به عنايت ، اي پروردگار) 17! (اي پروردگار، پروردگارا براي ذات خود كن تا شيطان بر تو مفاخرت نكند
ياد كن همه ي قبايل زمين را كه وعده فرموده اي آنها را به ! خود تمام لوازم را براي قوم خودت اسرائيل تهيه مينمائي

رحم كن بر جهان و تعجيل كن به فرستادن پيغمبر خود تا ) 18. (بدهي كه براي او جهان را آفريده اي پيغمبر خود بركت
اينچنين باد اي پروردگار «: سه مرتبه فرمود، بعد از آنكه يسوع اين بگفت) 19( ».از دشمنت شيطان توانائيش سلب شود

زيرا او ايمان به چيزي نياورده ؛ مگر يهودا! ينچنين بادا! اينچنين باد: پس همه ي شاگردان گفتند) 20( »!بزرگ مهربان
  . بود

  فصل دويست و سيزدهم 
) 2. (نيقوديموس پنهاني بره اي را به بستان براي يسوع و شاگردانش فرستاد، وقتي كه روزه خوردن بره رسيده) 1( 

پس از آنجا يسوع افروخته رخسار ) 3(. همچنين هرچه را هيرودس و والي و رئيس كاهنان امر به آن كرده بودند خبر داد
كه ايشان را جهان ، زيرا تو مرا از شماره ي خدمتكاران خود! فرخنده با نام پاك تو اي پروردگار«: شد به روح و فرمود

پس روي ) 5( ».زيرا من كار تو را تمام نمودم؛ تو را شكر ميكنم! اي خداي من) 4. (خوار نمود و كشت جدا ننموده اي
پس برو و بكن آنچه را كه ؛ همانا كه وقت من نزديك شد) 6(؟ چرا تأخير ميكني! اي دوست«: ا كرد و فرمودبه يهود

ليكن يسوع ) 8. (شاگردان گمان كردند كه يسوع يهودا را ميفرستد تا براي روز فصح چيزي بخرد) 7( ».ميبايد بكني
زيرا دوست ميداشت برگشتن از جهان ؛ ايچنين فرموداز اين رو ) 9. (فهميده بود كه يهودا بسرعت درصد تسليم اوست

زيرا بسي ميل ؛ بايد بخوريم«: پس يسوع فرمود) 11. (مرا مهلت ده تا بخورم آنگاه بروم! اي آقا: يهودا در جواب گفت. را
را  آنگاه برخاست و دستمالي گرفت و كمر خود) 12( ».دارم كه اين بره را بخورم قبل از اينكه از شما منصرف شوم

ابتدا نمود يسوع به يهودا و ختم نمود ) 14. (سپس آب در تشتي نمود و بنا كرد به شستن پاهاي شاگردان خود) 13. (بست
همانا كه آنچه ميكنم «: يسوع در جواب فرمود) 16( !؟آيا تو پاهاي مرا ميشوئي! اي آقا: پطرس گفت) 15. (به پطرس

آن ) 18. (هرگز پاهاي مرا نشوئي: پطرس به جواب گفت) 17( ».اهي دانستليكن بعد از اين خو؛ اكنون آن را نميفهمي
تنها پاهاي مرا : پطرس گفت) 19( ».تو هم به همراهي من نخواهي آمد در روز جزا«: وقت يسوع برخاست و فرمود

يسوع ، رندپس از شستن شاگردان و نشستن ايشان بر سر سفره كه بخو) 20. (بلكه دست ها و سرم را نيز بشوي؛ نشوي
زيرا آب دريا پاك نميسازد كسي را كه مرا تصديق ) 21. (زيرا همه ي شما پاك نيستيد؛ همانا شما را شستم«: فرمود
پس شاگردان از اين سخن ها ) 23. (زيرا ميشناخت كسي را كه او را تسليم خواهد نمود؛ يسوع اين بگفت) 22( ».نميكند

پس مانند بره اي ، همانا يكي از شما مرا تسليم خواهد نمود، استي ميگويمبر«: باز يسوع فرمود) 24. (محزون شدند
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همانا : زيرا زود باشد كه تمام شود هرآنچه پدر ما داوود درباره او فرموده كه؛ ليكن واي بر او) 25. (فروخته خواهم شد
، گردان برخي به برخي ديگر نگريستهپس از اينجا شا) 26( ».او خود در گودالي كه براي ديگران مهيا نموده خواهد افتاد

يسوع در جواب ) 28(؟ آيا من آن هستم: پس آنگه يهودا گفت) 27(؟ كيست آنكه خائن خواهد شد: با اندوه گفتند
پس ) 30. (اما يازده رسول نفهميدند آن را) 29( ».همانا كه به من گفتي كه كيست آنكه مرا تسليم خواهد كرد«: فرمود

تعجيل «: پس از آن خانه بيرون شد و يسوع پيوسته ميفرموده؛ شيطان بر پشت يهودا سوار شد، شد همين كه بره خورده
   ».آنچه تو به جا آورنده آن هستي كن به انجام 

  فصل دويست و چهاردهم 
مثل ؛ صد بار بر زانوها روي خود را به خاك ماليد. يسوع از خانه بيرون شد و بسوي بستان ميل كرد تا نماز كند) 1( 

نزد رئيس كاهنان ، در آنجا بود ميدانست چونكه يهودا جائي را كه يسوع با شاگردانش) 2. (عادت ديرينه اش در نماز
امشب به دست تو يسوع را كه در طلب او هستيد تسليم ، كرده اي هرگاه بدهي به من آنچه را وعده: گفت) 3. (رفت
سي پاره از : يهودا گفت) 6(؟ چقدر ميخواهي: رئيس كاهنان گفت) 5. (زيرا او با يازده رفيق خود تنهاست) 4. (ميكنم
آنگه يك نفر فريسي نزد والي و هيرودس فرستاد تا ) 8. (پس آنگه رئيس كاهنان فوراً نقدينه ها را براي او شمرد) 7. (طال

پس از آنجا اسلحه ي ) 10. (زيرا ايشان از مردم ترسيده بودند؛ پس آنها به او لشكري دادند) 9. (سپاهيان را حاضر سازد
  . از اورشليم با مشعل ها و چراغ هائي كه بر روي چوب ها بود بيرون شدند، خود را گرفته

  فصل دويست و پانزدهم 
يسوع شنيد نزديك شدن جماعت ، همين كه لشكريان با يهودا نزديك شدند به آن محلي كه يسوع در آنجا بود) 1( 

پس همين كه خداي ) 4. (آن يازده تن در خواب بودند) 3. (با احتياط در خانه داخل شدپس از اين رو ) 2. (بسياري را
سفيران خويش را امر فرموده كه يسوع را از جهان ، جبرئيل و ميخائيل و رفائيل و اوريل، بر بنده ي خود خطر ديد

پس او را ) 6. (بود برگرفتندپس آن فرشتگان پاك آمدند و يسوع را از روزنه اي كه مشرف بر جنوب ) 5. (برگيرند
  . برداشتند و در آسمان سوم در صحبت فرشتگاني كه تا ابد خداي را تسبيح ميكنند گذاشتند

  فصل دويست و شانزدهم 
. شاگردان همگي در خواب بودند) 2. (يهودا بسرعت و هراسان داخل غرفه اي شد كه از آن يسوع باال برده شده بود) 1( 
حتي ، رخسار تغيير پيدا كرد و شبيه به يسوع شد آنگه يهودا در گفتار و) 4. (ار عجيبي كردك، پس خداي عجيب) 3(

مشغول تفتيش شد تا ببيند معلم ، از آنكه ما را بيدار نمود اما او پس) 5. (اينكه ما اعتقاد نموديم كه او يسوع است
هم اكنون ما را فراموش ) 7. (مان معلم ماه! توئي اي آقا؛ از اين رو تعجب نموديم و در جواب گفتيم) 6. (كجاست

در اين گفت ) 9(؟ مگر شما اينقدر كودن هستيد كه يهوداي اسخريوطي را نميشناسيد: او با تبسم گفت) 8( !؟فرموده اي
) 10. (به يسوع بود زيرا او از هر جهت شبيه؛ گو بود كه لشكريان داخل شدند و دست هاي خود را بر يهودا انداختند و
يوحنا كه به ) 11. (مانند ديوانگان گريختيم، ما پس از آنكه سخن يهودا را شنيديم و جماعت لشكريان را ديديم، اما

لحاف كتان را ، همين كه يك سپاهي او را با لحاف كتان بر گرفت) 12. (لحافي از كتان پيچيده بود بيدار شد و گريخت
  . ا شنيد و يازده تن را از شر آنان نجات دادزيرا خداي دعاي يسوع ر) 13. (گذاشت و برهنه گريخت

  فصل دويست و هفدهم 
كه او يسوع است و حال  او انكار مينمود، چه) 2. (يهودا را گرفته و او را سخريه كنان در بند نمودند، پس لشكريان) 1( 
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زيرا ما آمده ايم تا ؛ مترس! اي آقا: ميكردند گفتند ريشخند پس لشكريان در حالتي كه او را) 3. (آنكه او راست ميگفت
) 5. (همانا تو را از اين رو در بند نموده ايم كه ميدانيم مملكت ما را ترك خواهي گفت) 4. (تو را بر اسرائيل پادشاه كنيم

شما با سالح و چراغ ها آمده ايد كه يسوع ناصري را بگيريد كه گويا ) 6! (شايد ديوانه شده ايد: جواب گفت يهودا در
. من بودم كه شما را داللت ميكردم كه مرا پاداش دهيد نه اينكه پادشاه بگردانيد؟ پس آيا مرا در بند ميكنيد ؛دزد است

آن وقت صبر لشكريان تمام شد و بناي اهانت به يهودا را گذاشتند و با كتك ها و لگد زدن ها به سينه و خشم بسيار ) 7(
ادور به دنبال لشكريان رفتند و بطور تأكيد به نگارنده گفتند كه ايشان يوحنا و پطرس دور) 8. (او را به اورشليم كشيدند

به جا ، رئيس كاهنان و انجمن فريسيان كه اجتماع كرده بودند تا يسوع را بكشند، مشاهده كرده اند وقايعي را كه يهودا
انجا كه هر كسي خنده ي غريبي تا بد) 10. (پس از اينجا يهودا بسيار سخنان ديوانه وار بر زبان راند) 9. (آورده اند

. در حالتي كه معتقد بود او در حقيقت يسوع است و اينكه او ظاهراً خود را از ترس مرگ به ديوانگي زده است، ميكرد
اي يسوع پيغمبر ناصري : پس استهزا كنان به او گفتند) 12. (از اين رو نويسندگان چشم هاي او را به دستمالي بستند) 11(
آنگه او را سيلي زدند و به ) 12(؟ به ما بگو چه كسي تو را زد–ينچنين مؤنين به يسوع را اينچنين ميخوانند زيرا ا–! ها

رئيس كاهنان با ) 15. (انجمن بزرگي از كاتبان و بزرگان قوم فراهم آمد، چون روز شد) 14. (روي او تف كردند
. پس به مطلب خود نرسيدند؛ تقد بودند او يسوع استدر حالتي كه مع، فريسيان گواهان دروغي بر يهودا طلب نمودند

نگارنده آن  بلكه تمام شاگردان با) 17(؛ براي چه فقط بگويم كه رؤساي كاهنان اعتقاد كردند كه يهودا يسوع است) 16(
حتي اينكه ) 19. (دوستانش بر اين اعتقاد بودند مادر يسوع آن عذراي بينوا با اقارب، از آن بيشتر) 18! (را اعتقاد كردند

به هستي خداي سوگند كه نگارنده همه ي آنچه را كه يسوع فرموده بود ) 20. (حزن هر يك از حد تصور باالتر رفته بود
اينكه او از جهان برداشته ميشود و اينكه شخص ديگري به نام او معذّب خواهد شد و اينكه او تا ، فراموش نموده بود

پس رئيس ) 22. (از اين رو نگارنده با مادر يسوع و با يوحنا بسوي دار رفت) 21. (نزديكي انتهاي جهان نخواهد مرد
پس ) 24. (از او و از شاگردان او و از تعليم او پرسيد) 23. (بياورند، كاهنان فرمان داد كه يسوع را پيش روي او بند شده

يس كاهنان او را به خداي زنده ي آن وقت رئ) 25. (گويا كه ديوانه شده بود؛ يهودا در آن موضع هيچ جواب نگفت
همانا كه به شما گفتم كه منم يهوداي : يهودا در جواب گفت) 26. (اسرائيل سوگند داد كه به او راست بگويد

اما شما نميدانم كه به چه حيله اي ديوانه ) 27. (داد تا به دست شما يسوع ناصري را تسليم نمايد كه وعده، اسخريوطي
اي گمراه : رئيس كاهنان در جواب گفت) 29. (شما به هر وسيله ميخواهيد كه همين من يسوع باشمزيرا ) 28. (شده ايد

) 30. (از جليل گرفته تا اورشليم در اينجا، همانا گمراه كردي همه ي اسرائيل را به تعليم و آيات دروغ خود! گمراه كننده
ي و چيزي كه سزاواري به آن نجات يابي بواسطه ي از عقابي كه مستحق هست پس آيا مگر به خيالت ميرسد اكنون كه

خدمتكاران خود را امر ، پس از آنكه اين بگفت) 32. (به هستي خداي سوگند كه تو نجات نخواهي يافت) 31. (ديوانگي
اينقدر استهزا بر او از طرف خدمتكاران ) 33. (كرد كه او را سخت به سيلي و لگد نرم كنند تا عقل به سرش برگردد

زيرا ايشان اختراع نمودند اسلوب هاي تازه ي استهزا را بشدت تا ) 34. (س كاهنان رسيد كه از باور كردن ميگذردرئي
پس او را جامه ي شعبده كار پوشيدند و او را سخت به ضرب دست ها و پاهاي خود ) 35. (مجلس را به خنده در آورند

ليكن دل هاي بزرگان كاهنان ) 36. (را ميديدند بر او ترحم مينمودندتا بدانجا كه خود كنعانيان اگر آن منظره ؛ نرم كردند
، و فريسيان و بزرگان قوم بر يسوع بحدي سخت شده بود كه بسي خوشحال بودند كه او را ببينند كه با او اين معامله شده

شده بسوي والي كشاندند  پس از آن او را بند كرده) 37. (در حالتي كه معتقد بودند في الحقيقه يهودا همان يسوع است
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او را به غرفه ي خود ، چون خود گمان ميكردند كه يهودا همان يسوع است) 38. (كه او را در باطن دوست ميداشت
يهودا در جواب ) 39. (پرسيد كه به چه سبب او را بزرگان كاهنان و قوم تسليم او كردند. داخل نمود و با او تكلم كرد

چنانكه كاهنان و فريسيان ؛ زيرا بيقين تو هم فريب خورده اي؛ هرآينه مرا تصديق نميكني اگر به تو راست بگويم: گفت
مگر نميداني كه من يهودي : گفت، والي به گمان اينكه او ميخواهد از شريعت سخن بگويد) 40. (فريب خورده اند

پس به من راست بگو تا به جاي آورم ) 42. (ليكن كاهنان و بزرگان قوم تو را به دست من تسليم كرده اند) 41(؟ نيستم
: يهودا در جواب گفت) 44. (يا به قتلت فرمان دهم، زيرا من تسلط دارم كه تو را رها كنم) 43. (آنچه را كه عدل است
زيرا تو بي گناهي را خواهي ؛ همانا هرگاه امر به قتل من نمائي مرتكب ظلم بزرگي خواهي شد! مرا تصديق كن اي آقا

چه او مرا به جادوي خود اينچنين ؛ ونكه من همان يهوداي اسخريوطي هستم نه يسوع كه او جادوگر استچ) 45. (كشت
از اين رو والي ) 47. (بسيار تعجب كرد تا جائي كه ميخواست او را رها كند، پس چون والي اين بشنيد) 46. (برگردانيده

سپس ) 48. (بلكه شفقت را شايسته است؛ رگ نيستالاقل از يك جهت اين آدم مستحق م: بيرون آمد و با تبسم گفت
) 49. (بلكه يهوداست كه لشكريان را كشانيده تا يسوع را گرفتار كنند؛ اين آدم ميگويد كه او يسوع نيست: والي گفت

پس هرگاه اين راست باشد كشتن او ) 50. (ميگويد كه يسوع جليلي او را به جادوي خود به اين صورت برگردانيده است
پس ، ليكن هرگاه او يسوع باشد و انكار كند كه او يسوع است) 51. (زيرا او بي گناه است؛ بزرگي خواهد بود ظلم

آنگاه بزرگان كاهنان با بزرگان قوم و ) 52. (ظلم است پرواضح است كه او عقل خود را گم كرده پس قتل ديوانه
) 53. (چه ما او را ميشناسيم؛ همانا او يسوع ناصري است :بزرگان قوم با نويسندگان و فريسيان سخت فرياد زدند و گفتند

؛ بشاستگي خبيث است بلكه؛ او ديوانه نيست) 54. (هر آينه او را به دست تو تسليم نميكرديم، او گنهكار نبودي زيرا اگر
بسي ، بر ميانگيزدفتنه اي را كه سپس ، همين كه نجات بيابد) 55. (زيرا به اين حيله ميخواهد از چنگ هاي ما نجات يابد

همانا او جليلي است : گفت، اما پيالطس محض اينكه از اين دعوي خود را خالص كند) 56. (بدتر از نخستين خواهد بود
) 59. (او را نزد هيرودس ببريد) 58. (پس حق من نيست حكم نمودن در اين دعوي) 57. (و هيرودس پادشاه جليل است

يسوع هرگز ) 60. (كه مدت ها آرزو ميكرد كه يسوع به خانه ي او برودپس يهودا را بسوي هيرودس كشاندند 
بيگانگان بود و خدايان باطل و دروغ را ميپرستيد و طبق  زيرا هيرودس از) 61. (نميخواست كه به خانه ي او داخل شود

را از چيزهاي هيرودس او ، پس وقتي كه يهودا آنجا كشيده شد) 62. (طريقت هاي امت هاي ناپاك زندگاني ميكرد
آنگه هيرودس او را ) 63. (در حالتي كه منكر بود او يسوع است، بسيار سؤال نمود و يهودا درست از آنها جواب نگفت

) 64. (چنانكه به احمقان ميپوشانند، با همه ي اهل مجلسش مسخره كردند و فرمان داد تا او را جامه ي سفيدي بپوشانند
هيرودس اين را براي ) 65. (اعطاي عدل به جماعت اسرائيل تقصير مكن به او در: فتگ، پس او را نزد پيالطس فرستاده

پس همين كه والي از يكي ) 66. (آن نوشت كه رؤساي كاهنان و كاتبان و فريسيان مبلغ بسياري از نقدينه به او داده بودند
ودا را رها كند به طمع اينكه چيزي آشكار كرد كه او ميخواهد يه، از خدمتكاران هيرودس فهميد كه مطلب چنين است

فرمان داد كه او را ، پس به غالمان خود كه كاتبان به ايشان نقدينه داده بودند تا او را بكشند) 67. (از نقدينه به او هم برسد
كه  يهودا را براي دار باقي گذارد تا آن مرگ هولناكي را، ليكن خداوندي كه تقدير عواقب فرموده بود؛ تازيانه بزنند

با اينكه لشكريان او را ، پس مرگ يهودا را زير تازيانه نپسنديدند) 68. (ديگري را سوي آن تسليم كرده بود بچشد
از اين رو به او جامه ي قديم ارغواني از روي استهزا ) 69. (بسختي چنان تازيانه زدند كه از همه ي تن او خون روان شد

پس خارهائي جمع ) 70. (را شايسته است كه حله پوشانيده و تاج گذارده شودپوشانيدند و گفتند كه پادشاه تازه ي ما 
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آنگه تاج خار بر سر يهودا ) 71. (كردند و تاجي شبيه به تاج طال و جواهري كه پادشاهان بر سر خود ميگذارن ساختند
از پيش روي او ) 73. (او را در جائي بلند نشانيدند، يكي ني مانند عصاي شاهان در دست او نهاده) 72. (گذاشتند

لشكريان گذشتند در حالتي كه سرهاي خود را خم كرده بودند از روي استهزا و او را سالم ميرسانند كه گويا او پادشاه 
، دست هاي خود را دراز مينمودند كه تا آن بخشش ها را كه پادشاهان تازه عادت داشتند به دادن آنها) 74. (يهود ميباشد

صاحب تاج ميباشي در صورتي ! چگونه اي پادشاه: گفتند، يهودا را زده، مين كه به چيزي نرسيدندپس ه) 75. (بگيرند
پس چون رؤساي كاهنان با كاتبان و فريسيان ديدند كه او از ) 76( !؟لشكريان و خدمتكاران خود بخششي نميكني كه به

يهودا را به ، پس او آن را گرفته؛ ششي از نقدينه دادندبه والي بخ؛ تازيانه نمرد و هم ميترسيدند كه پيالطس او را رها كند
آنها حكم نمودند بر دار ) 77. (كاتبان و فريسيان تسليم نمودند كه گويا او مجرمي است كه مستحق مرگ است

كشانيدند و ، آنجا كه مرسوم بود آويختن گناهكاران، پس او را به كوه جمجمه) 78. (در كنار دو نفر دزد، كشيذنش
اي واي براي : يهودا كاري نكرد جز فرياد برآوردن كه) 79. (او را برهنه به دار كشيدند براي مبالغت در تحقير وي آنجا

براستي ميگويم كه آواز يهودا و ) 80. (اما من پس از روي ظلم ميميرم؛ زيرا گنهكار نجات يافت؛ چه مرا ترك نموديد
كه شاگردان و ايمان آورندگان به او همگي اعتقاد نمودند ، انده بودروي او و شخص او به اندازه ي شباهت به يسوع رس

از اين رو بعضي از ايشان از تعليم يسوع بيرون شدند به اعتقاد اينكه يسوع پيغمبر دروغ بود ) 81. (كه او همان يسوع است
او نخواهد مرد تا نزديك به زيرا يسوع فرموده بود كه ) 82. (همانا به جادوگري بود، و اينكه معجزاتي را كه ميĤورد

پس آن كساني كه در تعليم يسوع ثابت ماندند ) 84. (چون او در آن وقت از جهان گرفته خواهد شد) 83. (انقضاي عالم
حتي ايشان به ياد نياوردند آنچه را كه ؛ زيرا ديدند كه شبيه هرچه تمامتر به يسوع ميميرد؛ بشدت ايشان را اندوه فراگرفت

؛ پس فقط بر مرگ يهودا اكتفا ننمودند) 86. (اينچنين با مادر يسوع به كوه جمجمه روان شدند) 85. (بوديسوع فرموده 
پس آنجا ) 87. (بلكه بواسطه ي نيقوديموس و يوسف اباريماثيائي از والي جسد يهودا را به دست آوردند تا دفنش كنند

بعد از آنكه او ، آنگه او را در قبر تازه ي يوسف) 88. (نميكند او را از دار به زير آوردند به گريه اي كه آن را كسي باور
  . دفن نمودند، را به صد رطل از عطريات معطر كردند

  فصل دويست و هيجدهم 
اما ) 3. (نگارنده و يعقوب و يوحنا برادرش با مادر يسوع بسوي ناصره رفتند) 2. (هر يك به خانه ي خود بازگشت) 1( 

اشاعه دادند كه يسوع ، پس شبانه رفتند و جسد يهودا را دزديده و پنهان نموده، ترسيدندشاگرداني كه از خداي ن
؛ سپس رئيس كاهان فرمان داد تا كسي از يسوع ناصري سخن نراند) 5. (اتفاق افتاد، اضطرابي بسبب اين) 4. (برخاست

سار شدند و بسياري چوب خوردند پس بيداد بزرگي حاصل شد و بسياري سنگ) 6. (اگر نه زير شكنجه لعنت خواهد شد
كه ، خبر به ناصره رسيد كه چگونه يسوع) 7. (زيرا ايشان در اين امر مالزمت خاموشي ننمودند؛ و بسياري نفي بلد شدند
پس نگارنده از مادر يسوع التماس كرد كه ) 8. (بعد از آنكه روي دار مرده بود برخاسته است، يكي از اهل شهرشان بود

بايد به : گريه كنان فرمود، پس همين كه مريم عذرا اين بشنيد؛ زيرا پسرش برخاسته؛ ست از گريه برداردراضي شود و د
  . زيرا من هرگاه ببينمش با چشم روشن ميميرم) 9. (اورشليم برويم تا از پسر خود سراغ گيرم

  فصل دويست و نوزدهم 
. به اورشليم بازگشت، مان رئيس كاهنان صادر شده بودپس عذرا با نگارنده و يعقوب و يوحنا در آن روزي كه فر) 1( 
با اينكه ميدانست ، عذرا كه از خداي ميترسيد به كساني كه همراه او بودند وصيت فرمود كه پسر او را فراموش كنند) 2(
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داند كه خدائي كه مطلع به دل هاي مردم است مي) 4! (چه اندازه هر يك متألم شديم) 3. (فرمان رئيس كاهنان ظلم است
و ميان تمناي اينكه او را دوباره ببينيم ، معلم خود پنداشتيم، ما هالك شديم از تأسف بر مرگ يهودا كه ما او را يسوع

آنجائي كه يسوع در ؛ فرشتگاني كه حراست كنندگان مريم بودند به آسمان سوم صعود نمودند) 5. (هالك شديم
از اين رو يسوع از خداي خود درخواست نمود كه او را ) 6. (نمودندصحبت فرشتگان بود و به او هر چيزي را حكايت 
كه ايشان ، پس خداي رحمان چهار فرشته ي مقرب خود را) 7. (توانائي بدهد تا مادر و شاگردانش را ديدار نمايد

او را در آنجا سه  پس) 8. (امر فرمود كه يسوع را به خانه مادرش حمل نمايند، جبرئيل و ميخائيل و رفائيل و اوريل باشند
پس ) 10. (جز كساني كه به تعليم او ايمان آورده اند، نگذارند كسي او را ديدار كند) 9. (روز متوالي حراست نمايند

به غرفه اي كه در آن مريم عذرا با دو خواهرش و مرتا و مريم مجدليه و ، يسوع در حالتي كه فرا گرفته شده بود بر فروغ
كه ، پس همه به روي درافتادند از شدت جزع) 11. (نا و يعقوب و پطرس اقامت داشتند فرود آمدلعازر و نگارنده و يوح

. زيرا من همان يسوع هستم؛ مترسيد«: فرمود، پس يسوع مادر خود و ديگران را از زمين بلند نموده) 12. (گويا مردگانند
بواسطه ي حاضر ، شان زمان درازي ديوانه ماندندپس هركدام از اي) 14( ».نه مرده، چه من زنده ام؛ گريه مكنيد) 13(

به من : پس آن وقت عذرا گريه كنان گفت) 16. (ايشان اعتقاد تمام داشتند كه يسوع مرده است، چه) 15. (شدن يسوع
علت چه بود كه خداي مرگ تو را پسنديد در حالتي كه به اقربا و دوستان تو ننگ ملحق ساخت و ! اي پسرك من، بگو

زيرا هركس كه تو را ) 17(؟ م تو ننگ ملحق نمود و حال آنكه به تو قوت عطا فرمود بر زنده كردن مردگانبه تعلي
  . مانند مرده شده، دوست ميدارد

  فصل دويست و بيستم 
به تو راست ميگويم  زيرا من؛ باور كن از من! اي مادر«: يسوع دست به گردن مادر درآورد و در جواب فرمود) 1( 

، چون اين بفرمود) 3( ».مرا خداي نگهداري فرموده تا نزديكي انجام جهان، چه) 2. (من هرگز نمرده ام وهمانا كه
پس فرشتگان در ) 4. (خواهش نمود از فرشتگان چهارگانه كه آشكار شوند و گواهي بدهند كه امر چگونه بوده است

) 5. (كه گويا مرده است، دوباره به روي درافتاد آنگونه كه هر كس از شدت جزع؛ آنجا مانند مهر درخشان پديدار شدند
پس يسوع چهار چادر از كتان به آنان داد كه خود را به آن بپوشند تا مادر و رفقايش متمكن شوند از ديدار ايشان و 

داده و آنان را تسليت ، بعد از آنكه هر يك از ايشان را بلند نمود) 6. (هنگاميكه تكلم ميكنند، گوش بدهند به سخنانشان
ميخائيل كه با دشمنان خداي ) 8. (جبرئيل كه رازهاي خداي را اعالن ميكند) 7. (اينان همان فرستادگان خدايند«: فرمود

آنگاه آن  ».اوريل كه روز داد خواهي خداي ندا ميكند) 10. (رفائيل كه روان مردگان را قبض ميكند) 9. (جنگ ميكند
چگونه خداي آنان را براي يسوع فرستاد و صورت يهودا را برگردانيد تا آن  چهار فرشته براي عذرا حكايت كردند كه

آيا مرا جايز است كه ! اي معلم: آن وقت نگارنده گفت) 12. (بچشد، كه براي آن ديگري را فروخته بود، عذابي را
هر چه ! اي برنابا«: فرمود يسوع در جواب) 13(؟ اكنون از تو سؤال كنم چنانكه جايز بود در وقتي كه تو با ما مقيم بودي

پس ، خدائي كه مهربان است! اي معلم: پس نگارنده گفت) 14( ».ميخواهي سؤال كن كه تو را جواب خواهم گفت
هرآينه كه مادرت گريست حتي ) 15(؟ براي چه ما را اين اندازه عذاب فرمود به اينكه ما را معتقد ساخت تو مرده اي

ديد كه بيفتد بر تو ننگ كشته شدن ميان دزدان در كوه جمجمه و حال آنكه تو خداي پسن) 16. (مشرف به موت شد
مرا تصديق كن كه خدا بر هر گناهي عقاب ميفرمايد عقاب ! اي برنابا«: يسوع در جواب فرمود) 17. (قدوس خدائي

و شاگردان امناي من پس از اين رو چونكه مادرم ) 18. (زيرا خداي به غضب ميĤيد از گناه؛ بزرگي هرچند كه كم باشد
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خداوند نيكوكردار خواست كه بر اين دوستي آنان را عقاب ، كه با من بودند كمي مرا دوست داشتند به دوستي جهاني
با ، پس چون مرا مردم خداي و پسر خداي خواندند) 19. (تا عقاب نكند بر آن به شراره هاي دوزخ، كند به اندوه حاضر

در حالتي كه معتقد ، خداي خواست كه مردم مرا استهزا كنند در اين جهان به مرگ يهودا ،اينكه من در جهان بيزار بودم
اين باقي خواهد بود تا بيايد ) 20. (باشند به اينكه من همانم كه بردار مرده است تا شياطين مرا استهزا نكنند درز روز جزا

 ».بر كساني كه به شريعت خداي ايمان دارند آنكه چون بيايد اين فريب را كشف خواهد فرمود، محمد پيغمبر خداي
زيرا تنها تو راست اكرام و ؛ عادلي! همانا تو اي پروردگار خداي ما«: فرمود، پس از اينكه اين سخن بگفت) 21(

   ».بزرگواري بدون نهايت
  فصل دويست و بيست و يكم 
ل مرا حتماً بنويسي و آنچه را كه درباره من اتفاق بر توست كه انجي! اي برنابا«: فرمود، يسوع به نگارنده روي كرده) 1( 

نيز بنويسي آنچه را كه بر سر يهودا آمد تا مؤمن فريب نخورد و هركسي تصديق ) 2. (افتاده در مدت بودن من در جهان
اي يهودا ليكن نميدانم آنچه را كه بر) 4. (إن شاءاهللا من خواهم نوشت! اي معلم: آنگاه نگارنده گفت) 3( ».نمايد حق را
يوحنا و پطرس كه هرچيزي را به چشم ديده اند «: يسوع در جواب فرمود) 5. (زيرا همه چيز را نديده ام؛ اتفاق افتاده
آنگه يسوع به ما وصيت فرمود كه شاگردان با ) 6( ».پس آن دو تو را به هرچه اتفاق افتاده خبر خواهند داد، اينجا هستند

پس آن وقت يعقوب و يوحنا هفت شاگرد را با نيقوديموس و يوسف و ) 7. (ديدار كننداخالص او را بخوانيم تا او را 
يسوع ، در روز سوم) 8. (و همگي با يسوع خوراك خوردند ديگران و بسياري از آن هفتاد و دو نفر را جمع نمودند

در آنجا خواهيد ديد چه ) 10. (نمايمزيرا من از آنجا دوباره به آسمان صعود مي) 9(؛ برويد با مادرم به كوه زيتون«: فرمود
جز بيست و پنج نفر از هفتاد و دو نفر كه از ترس به دمشق فرار كرده ، پس همگي رفتند) 11( ».مرا برميدارند كساني
يسوع وقت ظهر با جماعت بسياري از فرشتگان كه تسبيح ، در اثنائي كه همگي براي نماز ايستاده بودند) 12. (بودند

ليكن يسوع ايشان را ) 14. (فروغ روي او همه را سخت ترسانيد و به زمين به روي درافتادند) 13. (تند آمدخداي را ميگف
بسياري را از كساني كه اعتقاد كرده بودند او ) 15( ».من معلم شما هستم؛ مترسيد«: بلند كرد و آنان را دلداري داده فرمود

زيرا به من خداي بخشيده كه ) 16(؟ خداي را دروغگو گمان ميكنيدمگر مرا و «: سرزنش نمود و گفت، مرده و برخاسته
بلكه ؛ حق ميگويم به شما كه همانا من نمرده ام) 17. (چنانكه به شما گفته ام، زنده باشم تا نزديكي به پايان رسيدن جهان

ليكن گواهان ) 19. (يبدكه نهايت سعي خود را خواهد تا شما را بفر حذر كنيد از شيطان) 18. (يهوداي خائن مرده است
، پس از آنكه اين بفرمود) 20( ».من باشيد در تمام اسرائيل و در تمام عالم براي همه ي چيزهائي كه ديده ايد و شنيده ايد

: با مادر خود معانقه نمود و فرمود، همين كه نماز تمام شد، دعا كرد خداي را براي خالص مؤمنين و انابت گنهكاران
پس از آنكه اين بفرمود به ) 23( ».بر خدائي كه تو را آفريده و مرا آفريده توكُل كن) 22! (اي مادر من سالم باد تو را«

آنگاه فرشتگان چهارگانه او را پيش ) 24( »!نعمت خداي و رحمت او با شما باد«: شاگردان خود روي نموده و فرمود
  . چشم هاي ايشان بسوي آسمان بردند

  فصل دويست و بيست و دوم 
اما حق مكروه شيطان ) 2. (شاگردان در اطراف مختلفه ي اسرائيل و جهان پراكنده شدند، پس از آنكه يسوع رفت) 1( 

زيرا فرقه اي از اشرار و مدعيان به اينكه ايشان نيز ) 3. (چنانكه هميشه بر همين حال بوده است ؛.پس باطل جلوه داد، بود
رده و برنخاسته است و ديگران بشارت دادند به اينكه در حقيقت مرد و آنگه بشارت دادند به اينكه يسوع م، شاگردانند
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برخاست و ديگران بشارت دادند و هميشه بشارت ميدهند به اينكه يسوع همان پسر خداست و در شماره ي ايشان پولس 
رسند تا در روز پسين از كساني را كه از خداي ميت، به آنچه نوشته ام، اما من همانا بشارت ميدهم) 4. (هم فريب خورد

  . دادخواهيِ خداي خالص شوند
  

  پايان
----------------------------------------------------  

  ). ترجمه علّامه حيدرقلي سردار كابلي از روي متنهاي عربي و انگليسي( 


