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0Fكلمه

 خدا 1

 خدا نزد، ابتدا همان از 2.بود خدا ]خود[كلمه و، بود خدا نزد كلمه و، بود كلمه ابتدا در 1

 4. نيامد وجود به موجودات از يك هيچ او بدون و، آمد وجود به او توسط، چيز همه 3. بود

 وليكن، درخشد مي تاريكي در، نور و 5 .بود انسانها نور، حيات آن و، بود حيات او در

1Fنيافت در را آن تاريكي

2 

3Fشد فرستاده خدا طرف از 2F3 حييي نام به شخصي و 6

 نور آن بر تا، آمد شهادت براي او 7.  4

 آن بر تا آمد او بلكه، نبود نور آن، او خود 8.  بياورند ايمان او وسيله به همه تا؛ بدهد شهادت

 رمنو را انساني هر، جهان در آمدنش با كه، بود حقيقي، نور آن 9. بدهد شهادت، نور

4Fميگرداند

5.   

                                                 
عبارات در اصل  اياز واژه ها و  يبعض .ميباشد نيز حكمت و عقل معني به لوگوس: يوناني زبان در» كلمه«  1
شده كه عالوه  يترجمه سع نياند. در ا به كار برده شده سندهيدارند و عمداً توسط نو يمعن كياز  شتريب يوناني

ذكر شود تا خواننده بهتر به مقصود نوشته  سيرنويدر ز زيعبارات ن ايآن واژه ها و  گريد يبر ترجمه مرسوم، معان
 ببرد. يپ

 ».نشد رهيبر آن چ« اي: »افتيدر ن« 2
 ري، تحت تأثسيدر زبان فار ي؛ ول»دهنده است ضي(خدا) مهربان و ف هوهي« يخنا به معن وي او ي: نام اصل ييحي 3

از  شي: ا، چهارصد سال پ3 ينب يآمدن او در كتاب مالك ييشگويترجمه شده است. پ »ييحي« ،يفرهنگ اسالم
 .نوشته شده است حيمس
 .1. 3 يبه مالك دينگاه كن 4
 .6:49 ايبه اشع دينگاه كن 5
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 نزد به 11. نشناخت را او جهان ولي، آمد وجود به او واسطه به جهان و، بود جهان در او 10

5گانخاصF

 را او كه كساني آن تمام به اما 12. نپذيرفتند را او گانشخاص ولي، آمد خود 6

 و، خون از نه كه 6F7   13،بشوند خدا فرزندان تا، داد قدرت، آوردند ايمان او اسم به و، پذيرفتند

 .يافتند تولد خدا از بلكه، مردم خواست از نه و، جسماني خواهش از نه

 پسر شايسته جاللي؛ ديديم را او جالل ما و، شد ساكن ما ميان و گرديد جسم كلمه و 14 

 اين: «گفت مي كرده ندا و داد شهادت او بر يحيي و 7F۸.  15راستي و فيض از پر، پدر يگانه

 كه چون، دارد تقدم من بر ولي، آيد مي من از بعد كه آن«:  گفتم وي درباره كه آن است

 رايز 8F9 .17ضيف يدر پ ضيف م؛يا افتهياو، همه ما بهره  يو از پر 16 ».داشت وجود من از پيش

خدا را  18آمد.  10F11 حيمس 9F10يسيتوسط ع ،يو راست ضيعطا شد؛ اما ف يموس لهيبه وس عت،يشر

11Fيگانه اي  ياست؛ فقط خود خدا دهيكس ند چيه

 كه در آغوش پدر است، او را شناسانيد.  12

 دهنده 12F13 ديتعم يايحي شهادت

 )18 – 1: 3و لوقا   18 – 1: 1 سمرق و  12-1 : 3 يتدر م ني(همچن

                                                 
 است. ليمقصود قوم اسرائ نجاي. در اانيو آشنا شانيخو يعنيان صخا ايگان صخا 6

 .5:56 ايبه اشع دينگاه كن  7
 .5: 40 ايبه اشع دينگاه كن  8 

 افتيدر يكه شخص ييبخش شر و عطا يعني يونانيدر اصل  »ضيف«. در ضمن لغت »يبه جا« اي »يدر پ«  9
 ن را ندارد.آ اقتيكننده ل

 باشديم سوعيآن كه  حيمعرَب صح». (خدا) نجات دهنده است هوهي« يبه معن عاشوي يدر اصل عبر »يسيع«  10
 شود. يخوانده م »يسيع« ،يفرهنگ اسالم ريتحت تأث ،يكه در زبان فارس

بود.  لياسرائ دهيلقب پادشاه برگز قي؛ كه در عهد عت»شده نيبا روغن تده« يعني؛ »مسح شده« يعني) حي(مس  11
 .شدنديمسح م زين ايانب يكَهنه و گاه

 آمده است. »گانهيپسر « يميقد ياز نسخه ها ي: در بعض»گانهي يخدا«  12
 .باشديم» دفن كردن«) و يعي(در ما» فرو كردن« يبه معن يونانيدر زبان  »ديتعم«  13
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13Fكاهنان  م،ياز اورشل انيهودي  يكه رؤسا ياست، وقت ييحيشهادت  نيا و 19

14Fانيو الو 14

را  15

كه اعتراف كرد و انكار ننمود بلكه اقرار كرد  20 »؟يستيتو ك«بپرسند كه: فرستادند، تا از او 

 »؟يهست  15F۱٦اسيتوال ايآ ؟يستيپس تو ك: «دنديآنگاه از او پرس 21.» ستمين حيمن مس«كه: 

 ».ستمين«گفت: 

 »؟يهست 16F17يتو آن نب ايآ«

 ».نه«داد كه:  جواب

. ميكه ما را فرستادند، ببر يآن كسان يبرا يتا ما جواب ؟يستيپس تو ك«به او گفتند:  آنگاه 22

ندا دهنده  ي: صداينب يايمن مطابق گفته اشع«او گفت:  23  »؟ييگو يدر مورد خودت چه م

 ».17F18 ديكه: راه خداوند را راست كن ابانميدر ب يا

 بودند. 18F19 انيسيكه فرستاده شده بودند، از فرقه فر يكسان24

 يم ديچرا تعم ،يستين يو آن نب اسيو ال حيمساگر تو «پس، از او سؤال كرده، گفتند: 25

 يشما كس انيدر م يدهم، ول يم ديمن با آب تعم«در جواب آنها گفت:  ييحي 26  »؟يده

                                                 
به  كليرا در ه يعبادت و قربان فيبودند كه وظا ياز نسل هارون برادر موس هودي ي، رهبران مذهب»كاهنان«  14

 عهده داشتند.
 را به عهده داشتند. يامور مذهب يو سرپرست هيته فهيبودند كه وظ لياسرائ فهياز دوازده طا يكي »انيالو  15

 .6-5:4 يبه مالك دينگاه كن  ۱٦
 .18و  15 :1 8 هيتثن دينگاه كن  17
 .3:40 ايبه اشع دينگاه كن  18
)، تمام رفتنديپذ يرا م ي(كه فقط پنج كتاب موس انيبودند كه بر خالف صدوق يمذهب يا فرقه ،»انيسيفر«   19

(عهد  يمذهب ضيتمام فرا ياجرا يعده برا نيقبول داشتند. ا زياز مردگان را ن امتيق نيو همچن قيكتب عهد عت
 نيزهد داشته باشند. به هم باتوأم  يزندگ يعمردم جدا كرده بودند تا نو ري) خود را از ساهودي يو سنتها قيعت
 .شدند يم دهيدهد، نام يرا م» جدا شده« يمعن »شايپر« يكه به زبان عبر »يسيفر« ليدل
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اما  ديآ ياست كه بعد از من م يو او آن كس  27 ديشناس ياست، كه شما او را نم ستادهيا

19Fاز من شده است  شيپ

 ».را باز بكنم نشيكه بند نعل ستمين آن قيكه من ال  20

داد، اتفاق  يم ديتعم ييحيكه  ييكه آن طرف [رود] اُردن است، در جا ايعن تيدر ب نهايا و28

بره «پس گفت:  د،يآ يكه به طرف او م ديرا د يسيع ييحيهمان روز  يو در فردا 29افتاد. 

كه درباره اش گفتم:  يآن كس نستيا 30دارد.  يكه گناه جهان را برم 20F21 ديخدا را بنگر

و من  31از من وجود داشت.    شيبر من تقدم دارد، چون كه پ يول د،يآ يبعد از من م يمرد

ظاهر  ليبدهم، كه او بر اسرائ ديآمدم، تا با آب تعم ليدل نياما به ا ست؛يدانستم كه او ك يمن

 21F22».شود

از آسمان نزول كرد، و بر او  يكه مانند كبوتر دم،يروح را د« شهادت داده گفت:  ييحي 32

 ديكه مرا فرستاد تا با آب تعم يآن كس كنيهنوز] او را نشناختم؛ ل [و من 33قرار گرفت. 

 يقرار گرفت، او همان كس يروح نازل شده و بر و ينيكه بب يبدهم، به من گفت: بر هر كس

 نستيدهم كه ا يو شهادت م دم،يرا د نيو من ا  34دهد.  يم ديتعم قدساست كه با روح ال

 .» پسر خدا

 شاگردان نياول

از  يسيع ديكه د 36بود،   ستادهيبا دو نفر از شاگردان خود ا ييحيآن روز، باز  يو فردا  35

و  دنديسخن او را شن نيو آن دو شاگرد ا 37.» ديبره خدا را بنگر«و گفت:  گذرد؛ يآنجا م

 ند؛يآ يم شكه به دنبال ديآن دو نفر را د دهيرو گردان يسيو ع 38راه افتادند.   يسيبه دنبال ع

                                                 
 شود. ينم افتي يمياز متون قد يعبارت در بعض نيا». از من شده است شياما پ  20
 يفارس يميقد ي. در ترجمه ها7:53 ايبه اشع دينگاه كن ني. و همچن»دينگاه كن« ،»ديمشاهده بكن« اي »ديبنگر  21

 ترجمه شده است »نكيا«لغت،  نيا

 .باشديم حيدرآمد ظهور مس شياو به عنوان پ ديكه تعم ديفرما يم ييحي قت،يدر حق  22
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22Fمعلم)،  يا يعني( يرب«گفتند:  يبه و »د؟يخواهيچه م« 39پس به آنها گفت: 

منزل تو كجا 23

23Fكه  دنديو آنها آمدند و د.» دينيو بب دييايب«به آنها گفت:  40 »است؟

كجا است؛ و  يمنزل و24

 ييحياز آن دو نفر كه سخن  يكي  41ساعت دهم بود.   باًيتقر رايآن روز را نزد او ماندند، ز

او اول از همه برادر خود  42. بود  پطرسبرادر شمعون  اس،ياو كرد، آندر يرويو پ ديرا شن

او  وقتي .»ميافتياست)  ستوسيرِرا (كه ترجمه آن كَ حيمس«گفت:  يكرده، به و دايشمعون را پ

 فايك يول ؛يهست ونايتو، شمعون پسر «نگاه كرده و گفت:  يبه و يسيآورد، ع يسيع رانزد

 است.) 24F25 پطرس(كه ترجمه آن » شد يخوانده خواه

 يكرده به و دايرا پ پسيليروانه شود، و ف ليخواست كه به جانب جل يسيروز بعد، ع 43

بود.)   پطرسو  اسيشهر آندر يعني دا،يص تياهل ب پسيلي(و ف 44 »كن. يرويمرا پ«گفت: 

 ايدر تورات، و انب يرا كه موس يما، آن شخص«گفت:  يكرد و به و دايرا پ ليتنائن پس،يليف45

 يبه و لينتنائ 46» است. يناصر وسفيپسر  ،يسيكه ع ميا افتهيكتب ] مذكور داشته اند، [در 

   ».نيو بب ايب«گفت:  يبه و پسيليف» شود؟ دايپ يخوب زيشود كه از ناصره چ يمگر م«گفت: 

 يقيحق يليبه اسرائ«درباره او گفت:  د،يآ يكه به طرف او م ديرا د ليتنائن يسيع يوقت 47

در  يسيع »؟يشناس يمرا از كجا م«گفت:  يبه و لينتنائ 48.» ستين يكه در او مكر د،يبنگر

 ريدرخت انج ريكه ز ينيهمان ح تو را صدا بكند، در پسيليقبل از آن كه ف«گفت:  يجواب و

 » ديدم.تو را  ،يبود

                                                 
پرانتز وجود دارد) نشان  ي(كه بعد از لغت نميبيرا م نيا رينظ يهر جا كه عبارت وحناي ليدر انج». معلم) ي(ا يرب  23

 يونانينوشته شده و در پرانتز ترجمه  يآرام - يبه صورت عبر يا ابتدا كلمه يوناني است كه در اصل نيدهنده ا
 .ميكن يمشاهده م 42 هيموضوع را در آ نيهم نيآن آورده شده است. ع

ساعت  12بعد از ظهر به  6صبح تا  6روز را از ساعت  ان،يهودي رايز. بعد از ظهر  4معادل »: ساعت دهم«  24 
 .آخر ي، ساعت دوم؛ ال8صبح ساعت اول بود و ساعت  7. ساعت كردنديم ميتقس
 »صخره« يعني» پطرس«  25
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 » !هست لي! تو پادشاه اسرائيياستاد، تو پسر خدا يا«گفت:  يدر جواب و لينتنائ 49 

 ماني، ا دميد ريدرخت انج ريچون به تو گفتم كه: تو را ز ا،يآ«گفت:  يدر جواب و يسيع 50

 ن،يآم ن،يآم«و به آنها گفت:  51.»  ديد يخواه ن،يبزرگتر از ا يزهايكه چ نيحال ا ؟يآورد

25F

كه آسمان گشوده شده و فرشتگان خدا بر پسر  ديد ديپس خواه نيكه از ا ميگويبه شما م 26

 ».كننديانسان صعود و نزول م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ». ديشك و ترد چيبدون ه«، »در كمال امانت و صداقت« ،»يبدرست« يعني: »نيآم ن،يآم«  26
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 دوم باب

 همعجز نياول

و  يسيعو  2آنجا بود.  يسيبود، و مادر ع يا يعروس ليجل يدر روز سوم در قانا و 1

به  يسيكه شراب تمام شد، مادر ع يوقت 3دعوت شده بودند.  يبه آن عروس زيشاگردانش ن

وقت من   27F2 يبا من چه كار دار 26F1  زن يا«گفت:  يبه و يسيع 4» شراب ندارند.«گفت:  يو

و در  6.» ديانجام بده د،يهر چه به شما بگو«مادرش به نوكران گفت:  5» است. دهيهنوز نرس

دو يا سه  شيگنجا كينهاده بودند، كه هر  هودي ريتطه نييبنا بر آ ،يسنگآنجا شش قدح 

28Fكيل 

پس آنها را تا لب پر كردند.  ؛»ديقدح ها را از آب پركن«به آنها گفت:  يسيع 7داشت. 3

اما  9پس بردند.  ،»ديمجلس  ببر سيو نزد رئ د،ياز آن بكش ياكنون قدر«بعد به آنها گفت:  8

و ندانست كه از كجا  د،يشده بود چش ليآب را كه به شراب تبد، چون آن 29F4 مجلس سيرئ

مجلس، داماد را فرا خواند،   سي) رئ!دانستنديبودند، م دهيكه آب را كش ينوكران كنياست؛ (ل

مهمانان] به [كه  نياآورد، و بعد از  ياول شراب خوب را م يهر كس«گفت:  يو به و 10

.» يا ، اما تو شراب خوب را تا حاال نگاه داشته]آورد يم[شراب بدتر را  دند،ينوش يفراوان

و جالل خود را ظاهر  د،يبه ظهور رسان ليجل يدر قانا يسياست كه ع يمعجزه ا نياول نيا11

 .آوردند مانيكرد، و شاگردانش به او ا

چند  نجاآر گردان خود، به كفرناحوم آمد؛ و دبعد از آن، او با مادر و برادران و شا و 12

 ند. كرد يرا سپر يروز

                                                 
 .»زيخانم عز يا« هيشب يزياست. چ يتوأم با احترام و مهربان يونانيدرلفظ »:خانم يا» اي» زن يا«  1
 »زن، مرا با تو چه كار است؟ يا: «سندينو يم يميقد ياز نسخه ها يبعض  2
 گالون است. 30 يال 20برابر با  »ليك«  3
 .باشد يم Master Of Ceremoryهمان  قتيمجلس در حق سيرئ  4
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 كند   يم يرا پاكساز كليه يسيع

 ) 46 – 45:  19 و لوقا  17:  15:  11و مرقس  13 – 12:  21 يتدر م ني(همچن

30F حپس ديع 13

31Fكليو در ه 14 رفت، ميبه اورشل يسيع جهيبود، در نت كينزد انيهودي 5

6  

 سمانياز ر يا انهيتازپس  15. افتيافان را نشسته رشندگان گاو و گوسفند و كبوتر و صفرو

و  خت،يافان را ررص يها راند؛ و سكه رونيب كليساخته، همه را با گاوان و گوسفندان، از ه

و خانه  د،يببر رونيب نجايرا از ا نهايا«فت: و به كبوترفروشان گ 16را واژگون كرد،   شانيتختها

خانه تو  رتيغ«آوردند كه مكتوب است:  اديو شاگردانش به  17 .» ديپدر مرا تجارتخانه نساز

32Fمرا خورده است

 نيكه ا ،يده ينشان م يبه ما چه عالمت«به او گفتند:  انيهوديپس  18 .»7

كه در سه  د،يقدس را خراب كن نيا«در جواب آنها گفت:  يسيع 19  »؟يكن يكارها را م

قدس در عرض چهل و شش سال  نيا«گفتند:  انيهوديآنگاه  20» خواهم كرد. پاروز آن را بر 

او درباره قدس  كنيل 21  »؟يكن يسه روز بر پا م ]عرض[تو آن را در  ايساخته شده است؛ آ

كه از مردگان برخاست، شاگردانش به خاطر آوردند  يپس زمان  22 .گفتيبدن خود سخن م

 .آوردند مانيبود، ا فرموده يسيكه ع يرا به آنها گفته بود. آنگاه به كتاب و به كالم نيكه ا

 شناخت يهمه را م يسيع

كه  يمعجزات دنيبه خاطر د ،ياديبود، عده ز ميكه در اورشل يح هنگامپس ديع اميو در ا  23

33Fآنها نبست. مانيدل به ا يسيع كنيآوردند. ل مانيبه اسم او ا د،يرسان يبه ظهور م

 رايز 24  8

                                                 
 بود . ياز مصر در زمان موس لياسرائ يخروج بن ادبودي دي، ع»پسح ديع  5
 معبد پرستش است. ايبزرگ (كاخ) و  اريمقصود خانه بس يدر زبان عبر »كليه«  6
 .9:69به مزمور  دينگاه كن  7
خود را در معرض  يسيع: «دهد يرا م يمعن نيا يونانياصل ». مؤتمن نساخت: «ديگو يم يفارس يميترجمه قد 8
 ».آنها قرار نداد مانيا
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درباره انسان شهادت بدهد،  ينداشت كه كس اجيو احت 25شناخت،   يكه او همه مردم را م

34F.كه دردل انسان چيست نستدا يخود او م رايز

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .7:  16 ليبه اول سموئ دينگاه كن   9 
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 باب سوم

 موسيقوديو ن يسيع

 يسينزد ع 2بود،  هودي ينام داشت، و از رؤسا موسيد قويكه ن يسيفر يشب شخص كيو  1

 رايز ؛يكه از جانب خدا آمده ا يهست يكه تو معلم ميدان ياستاد، م يا«گفت:  يآمده به و

 »  كه خدا با او باشد. نيمگر ا د،يبنما يينما يرا كه تو م يتواند معجزات يكس نم چيه

تواند  ينم ابد،يتولد تازه ن ياگر كس ميگويبه تو م ن،يآم ن،يآم«گفت:  يدر جواب و يسيع 3

 ريكه پ يچگونه ممكن است كه شخص«گفت:  يبه و وسميقودين 4 .»ببيندملكوت خدا را 

شود كه داخل شكم مادر خود شده، دوباره متولد  يم اياز سر نو] متولد شود؟ آ [ شده باشد،

از آب و روح متولد  ياگر كس ميگو يبه تو م ن،يآم ن،يآم«جواب داد:  يسيع 5 » بشود؟

آنچه از جسم متولد شد، جسم است؛ و  6نشود، امكان ندارد كه داخل ملكوت خدا بشود.  

35Fشما از سر نو متولد ديتعجب نكن كه به تو گفتم، با 7است.  وحآنچه از روح متولد گشت، ر

1 

كه از  يدانينم كنيل ؛يشنو يآن را م يو تو صدا وزد، يم خواهد يباد هر جا كه م 8. ديبشو

  است. دهكه از روح متولد ش يطور است، هر كس نيهم رود؛يو به كجا م ديآ يكجا م

در  يسيع 10»  بشوند؟ زهايچ نيچطور ممكن است كه ا«گفت:  ينيقوديموس در جواب و 9

 ميگو يبه تو م ن،يآم ن،يآم 11 ؟يدانينم را نيو ا يهست ليتو معلم اسرائ«گفت:  يجواب و

شما شهادت  يول م؛يده يشهادت م م،يا دهيو به آنچه د م؛ييگو يم م،يدانيكه ما آنچه را كه م

 چگونه پس د،يكن يسخن گفتم و باور نم ينزمي امور از شما با من اگر 12نمي پذيريد.  ما را

كس به  چيو ه 13كرد؟  ديباور خواه م،يبا شما سخن بگو يكه در مورد امور آسمان يوقت

پسر انسان كه در  يعنيآمده است؛  نييكه از آسمان پا يآسمان باال نرفته است، مگر آن كس

                                                 
 ».از باال« اي» از سر نو  1 
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36Fبلند كرد  ابانيمار را در ب يو همان طور كه موس 14آسمان هست. 

بلند  ديبا زيپسر انسان ن 2

 16. ابدي يجاودان اتيآورد هالك نگردد، بلكه ح مانيتا هر كس كه به او ا 15 كرده شود،

 مانيخود را داد، تا هر كس كه به او ا گانهيخدا جهان را آنقدر محبت نمود كه پسر  رايز

خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا  رايز 17. ابدي يجاودان اتيآورد، هالك نگردد؛ بلكه ح

 مانيبر هر كس كه به او ا 18 بكند. داياو نجات پ لهيبه وس جهانكند، بلكه تا  يبر جهان داور

اكنون بر او حكم شده است؛ چون  هم اورد،ين مانيشود؛ اما هر كس كه ا يآورد، حكم نم

است كه نور در جهان آمده  نيو حكم ا 19. است اوردهين مانيخدا ا گانهيكه به اسم پسر 

 رايز 37F3 ،20 كه اعمال آنها، بد است رايز د؛از نور دوست داشتن شتريمردم ظلمت را ب ياست، ول

تا مبادا اعمال او آشكار  د،يآ ينور نم ياز نور متنفر است و به سو كنديهر كس كه عمل بد م

38Fبشوند.

تا معلوم بشود كه  د،يآ ينور م يبه سو باشند،يكه اعمالش درست م ياما آن كس 21  4

 ».اند گرفته اعمال او در خدا صورت

 دهنده ديتعم يايحي

آمد، و در آنجا با آنان به سر   39F5 هيهودي نيبا شاگردان خود به سرزم يسيع ن،يبعد از ا و 22

كه در آنجا  رايداد؛ ز يم ديتعم ميسال كينزد وننُيدر ع زين ييحيو  23داد.   يم ديبرده، تعم

هنوز به زندان  ييحيكه  رايز( 24گرفتند.   يم ديو تعم آمدند يآب فراوان بود؛ و مردم م

 د).  بو فتادهين

                                                 
 .9:21به اعداد  دينگاه كن   2
 .20: 5 ايبه اشع دينگاه كن  3
 ».محكوم بگردند« اي» آشكار بشوند«  4
 يكه در شمال بود و شهرها ليجل نيشد. سرزم ميبه سه قسمت تقس نيفلسط نيسرزم ،يسيدر زمان ع  5

 انيهوديكه با  يمركه در وسط بود و در آنجا قوم سا همرسا نيكفرناحوم و ناصره در آن قرار داشتند. سرزم
 م در آن قرار داشتند.حت ليو ب ميبود كه اورشل هيهودي ني. و در قسمت جنوب سرزمستنديزيمعاشرت نداشتند، م
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40F يهودينفر  كيو  ييحيشاگردان  انيدر م و25

پس   26درگرفت  يبحث 41F7 ريدر مورد تطه 6

 اردن ]رود[كه با تو در آن طرف  يكس استاد بنگر كه آن يا«گفتند:  يآمده به و ييحينزد 

در جواب  ييحي 27» روند. يدهد و همه نزد او م يم ديتعم ،يبود، و تو درباره او شهادت داد

 داده شود.  يكه از آسمان، به و نيبكند مگر ا افتيدر يزيتواند چ يكس نم چيه«گفت: 

42Fفرستاده شده ام. واز ا شيبلكه پ ستم؛ين حيكه گفتم: من مس ديشاهد هست خود شما بر من 28

8 

 يو صدا ستادهيكنار] ا[كه عروس را دارد، داماد است؛ اما دوست داماد كه در  يآن كس 29

 يشادمان نياكنون ا جهيشود. در نت يشادمان م اريداماد بس يصدا  ]دنيشن[شنود، از  ياو را م

43Fاو افزوده شود و من كاسته شوم كه ديبا يم 30من كامل شد. 

9. 

 ديآ يكس كه از آسمان م آن

تعلق  نياست، به زم نيمافوق همه است؛ و آن كس كه از زم د،يآ يكس كه از باال م آن 31

و او به  32 .فوق همه است د،يآ يكه از آسمان م ي. اما آن كسزنديحرف م نيدارد، و از زم

 يهر كس 33.  رديپذ يكس شهادت او را نم چيه يول دهد،يشهادت م د،يو شن ديآنچه كه د

آن كس كه خدا او  رايز 34است.  قتيكند كه خدا حق يم قيصدت رد،يكه شهادت او را بپذ

44Fكند يعطا نم زانيچون كه خدا روح را به م د؛يگو يرا فرستاد، كالم خدا را م

پدر پسر  35.  10

 مانيكه به پسر ا يآن كس 36را به دست او سپرده است.   زهايكند، و همه چ يرا محبت م

                                                 
 ».درگرفت ي... بحثانيهوديو  ييحيشاگردان  نيب: «سندينو ياز نسخه ها م يبعض 6
 بود. هودي يمذهب يوضو ينوع ر،يتطه  7
 1: 3ي به مالك دينگاه كن -  8
 .7:9 ايبه اشع دينگاه كن 9

 .»كند يو اندازه عطا م دح يخدا روح را ب: «يعني قتيدر حق  10
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 د؛يرا نخواهد د اتيدارد؛ اما آن كس كه پسر را اطاعت نكند، ح يجاودان اتيآورده باشد، ح

 ».ماند ي] م يباق [ يو  خدا بر ببلكه غض
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 چهارم باب

  يمرو زن سا يسيع

كرده و  دايشاگرد پ ييحياز  شتريب يسياند كه ع دهيشن انيسيو چون خداوند دانست كه فر 1

 يم ديداد، بلكه شاگردانش [تعم ينم ديتعم يسي(هر چند كه خود ع 2دهد،  يم ديتعم

از سامره  يستيبا يو م 4رفت.   لي] جليسو[ به گريرا ترك كرده، بار د هيهودي 3]).  دادند

كه  ينيبه آن قطعه زم كيوخار نام داشت، نزدسكه  رهماز سا يبه شهر پس 5عبور بكند. 

خسته از  يسيدر آنجا بود. پس ع عقوب،يچاه  6.  ديداده بود، رس وسفيبه پسر خود  عقوبي

 سفر بر سر چاه نشست. 

 يبه و يسيبكشد. ع  به سر چاه آمد تا آب يرمسا يكه زن 7. بود   45F1 ساعت ششم باًيو تقر

خوراك به شهر رفته  دنيخر يبرا شاگردانش راي(ز 46F2 8»به من آب خوردن بده.«گفت: 

 ياز من آب خوردن م ،يهست يهوديچگونه تو كه «گفت:  يبه و سامريپس زن  9بودند). 

معاشرت ندارند).    انسامريبا  انيهوديكه  راي(ز» هستم؟ يسامر يمن] زن[و حال آن كه  ؟يطلب

كه به تو  ستيك ]كه نيا[و  يدانست ياگر بخشش خدا را م«گفت:  يدر جواب و يسيع 10

و او به تو آب زنده  ،يكرد ي] تو از او درخواست منهيهر آ[: آب خوردن به من بده؛ ديگويم

است؛ پس از كجا آب  قيو چاه عم ،ينداردلو ، 47F3 آقا يا«گفت:  يزن به و 11»  كرد. يعطا م

كه چاه را به ما داد، و خود و پسران و  يبزرگتر هست عقوبيتو از پدر ما  ايآ 12  ؟يزنده دار

 تشنه آب بنوشد، باز نيهر كه از ا«گفت:  يدر جواب و يسيع 13  »دند؟يگله اش از آن آشام

                                                 
 ظهر. 12 يعنيساعت ششم    1

 «ب بده تا بنوشمآبه من : «اي  2

 .»يندار دنيشك[آب]  يبرا يزيچ: «ديگويم يونانيأصل » دلو«  3
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 يدهم، بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد. بلكه آن آب يكه من به او م يهر كه از آب كنيل 14شود، 

      .» ديخواهد جوش يجاودان اتيشود، كه تا ح يم يدهم، در او چشمه آب يكه من به او م

به جهت  نجايتشنه نشوم؛ و تا ا گريآب را به من بده، تا د نيآقا، ا يا«گفت:  يزن به و15

زن  17.»  ايب نجايبرو شوهر خود را فرا خوانده، به ا«گفت:  يبه و يسيع 16.» ميايآب ن دنيكش

 رايز 18كه شوهر ندارم ،  يدرست گفت«گفت:  يبه و يسيع» ندارم. شوهر«در جواب گفت: 

 يزن به و 19.» يرا راست گفت ني. استيشوهر تو ن يو آن كه االن دار يكه پنج شوهر داشت

كردند؛ و شما  يكوه پرستش م نيپدران ما در ا 20.  يسته يكه تو نب نميبيآقا، م يا«گفت: 

گفت:  يبه و يسيع 21» پرستش كرد. ديهست كه در آن با يمكان ميكه در اورشل دييگو يم

پرستش  م،يكوه و نه در اورشل نيكه پدر را نه در ا ديآ يم يزن مرا باور كن كه ساعت يا«

 م؛يپرست يم م،يدان يآنچه را كه م مااما  د؛يپرست يم د،يدانيشما آنچه را كه نم 22كرد. ديخواه

بلكه االن است كه در آن پرستندگان  ديآ يم يساعت كنيل 23است.  هوديكه نجات از  رايز

 نيكه پدر از پرستندگان خود، هم رايپرستش خواهند كرد؛ ز ،يپدر را به روح و راست ،يقيحق

    »بپرستند. يبا روح و راست ديبا پرستند، يكه او را م ياست، و كسانوح . خدا رخواهد يرا م

ما  د،يايكه او ب يپس هنگام د؛يآ ي) مستسيكر يعني( حيدانم كه مس يم«گفت:  يزن به و 25

 م،يگو يمن كه با تو سخن م«گفت:  يبه و يسيع 26» با خبر خواهد كرد. زيرا از همه چ

 يگفت و گو م ي] با زندنديد[كه  نيو در همان دم شاگردان او بازگشتند، و از ا 27»  همانم.

صحبت  با او چرا«: اي ،»؟يخواه يچه م«كس نگفت كه:  چيه كنيمتعجب شدند، ل اريبس ،كند

 يشخص د،ييايب  29زن كوزه خود را به جا گذاشته به شهر رفت و به مردم گفت:   28 »؟يكنيم

آنها  جهيدر نت 30  »ست؟ين حيمس نيا ايكه تمام آنچه كه كرده بودم، به من بازگفت. آ دينيرا بب

شاگردان از او درخواست كرده، گفتند:  ن،يح نيو در ا 31رفته، نزد او آمدند.   رونيب از شهر

خوردن دارم، كه شما از آن  يبرا ييمن غذا«او به آنها گفت:  « 32». ] بخوريزيچ[استاد،  يا«

  » آورده است؟ يخوردن او يبرا يكس ايآ«گفتند:  گريكديپس شاگردان به  33.» ديستيآگاه ن
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را كه مرا فرستاده است،  يمن آن است كه اراده آن كس اكخور«به آنها گفت:  يسيع 34

به موسم  گريكه هنوز چهار ماه د دييگو يشما نم آيا 35. انجام داده، كار او را به اتمام برسانم

و مزرعه ها را  د،يندازيچشمان خود را باال ب ميگو يبه شما م د،يمانده است؟ نگاه كن يو باقدر

 اتيح يو برا رد،يگ يو درو كننده مزد م 36شده اند.  ديو سفدر يكه االن برا رايز د؛ينيبب

 نيا رايز 37بكنند.  يتا كارنده و درو كننده، هر دو با هم شادمان كند،يجمع م يثمر يجاودان

من شما را فرستادم  38كند.  يدرو م يگريكارد و د يم يكيصادق است كه:   نجايكالم در ا

و شما به زحمت  دنديزحمت كش گراني. دديدرو بكن د،يا را كه در آن رنج نبرده يزيتا چ

از آن شهر، به خاطر سخن آن زن كه شهادت داد  ياديز انسامري  39.» ديآنها داخل شده ا

نزد او  انيو چون سامر 40آوردند.  مانيكه: هر چه كه كرده بودم، به من گفت ، به او ا

 ياريو بس 41. اندبماند؛ و او دو روز در آنجا م شانيآمدند، از او درخواست كردند كه نزد ا

پس به خاطر سخن تو  نياز ا«و به آن زن گفتند:  42آوردند،  مانيبه سبب كالم او ا گريد

و نجات  حيمس قتاًيكه او حق ميدانيو م ميا دهيبلكه ما خود شن م؛يآور يم مانيكه ا ستين

48F». دهنده عالم است

4 

 دهد يمنصب را شفا م پسر صاحب يسيع

 چيشهادت داد كه ه يسيخود ع رايز 44رفت.  ليشده به جل رونيو بعد از دو روز از آنجا ب 43

 رايز رفتند؛ياو را پذ ليجل يپس چون به جليل آمد، اهال 45در وطن خود احترام ندارد.  ينب

49F). بودند دهيبود د كرده ديع ]موقع[در  م،يهر چه در اورشل

رفته  ديع يبرا زي(چون كه آنان ن 5

 ليكه آب را به شراب تبد يي] همان جا يعني[ ليجل يبه قانا گريبار د يسيع پس 46. بودند

                                                 
نجات «صورت است:  نيفقط به ا هيوجود ندارد و آ ح،يمس«كلمه  هيآ نيدر ا يميقد ياز نسخه ها يدر بعض   4

 »دهنده عالم است
  23: 2اشاره به يوحنا   5
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 يوقت 47بود.   ماريبود كه پسرش در كفرناحوم ب يمنصب كرده بود، رفت؛ و در آنجا صاحب

و  ديايرفت و درخواست كرد تا ب يآمده است، نزد و ليبه جل هيهودياز  يسيع ديكه شن

و معجزات  اتيتا آ«گفت:  يبه و يسيع 48كه در حال مرگ بود).  رايپسرش را شفا بدهد (ز

كه پسرم  نيآقا، قبل از ا يا«گفت:  يصاحب منصب به و 49.» دياورين مانيهمانا ا د،ينينب

به  يسيكه ع يآن مرد به سخن» برو، پسرت زنده است.«گفت:  يبه و يسيع 50F6 .50»ايب رد،يبم

و او هنوز در راه بود كه غالمانش او را استقبال  51آورده، روانه شد.   مانيگفت، ا يو

را  يو يپس، از آنها ساعت بهبود 52» پسرت زنده است.«كردند، و مژده داده گفتند كه: 

كه در همان  ديپدر فهم 53. . ، تب او را رها كرد 51F7مدر ساعت هفت روز،يد«. گفتند: ديپرس

 مانيگفت: پسرت زنده است. پس او و تمام خانواده اش ا يبه و يسيبود كه] ع[ساعت 

 آمد، انجام ليبه جل هيهوديكه از  يزمان يسيبود كه ع يا معجزه نيهم دوم نيو ا 54آوردند.  

 داد.

 

 

 

 

 

                                                 
رفتن از شهر بزرگتر به  يبرا يونانيدر زبان .» ايفرود ب رد،يكه پسرم بم نيقبل از ا: «سدينو يم يوناني يدر اصل  6

را، به كار » باال رفتن« اي» برآمدن«را، از شهر كوچكتر به شهر بزرگتر، فعل » فرود آمدن«شهر كوچكتر، فعل 
 كند. ينم يفرق ينكته در زبان فارس نيا ي. ولبردنديم

 بعد از ظهر. كيساعت  يعني» ساعت هفتم«   7
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 پنجم باب

 گريد يديع

نزد دروازه  ميدر اورشل 2رفت.  ميبه اورشل يسيبود و ع هودي دي]، ععيوقا[ نيو بعد از ا 1

52Fگوسفند

53Fبيت حسدا   ياست كه آن را به عبران ي، حوض 1

54Fمي خوانند كه پنج رواق2

 3دارد.   3

و منتظر حركت .  [55F4 بودند دهيو كوران و لنگان و شالن خواب مارانياز ب يريو در آنجا جمع كث

   . بود مبتال يو هشت سال به مرض يس مدت ][ كهبود  يو در آنجا مرد  4.   ]بودند يآب م

 يوضع بوده است، به و نيدر ا يطوالن يو دانست كه مدت د،يد دهياو را خواب يسيع يوقت 5

را ندارم كه  يآقا، كس يا«جواب داد:  يبه و ماريمرد ب 6  »؟يابيشفا ب يخواه يم ايآ«گفت: 

قبل از من  يگري، شخص د 56F5ميآ يبلكه تا به خود م ندازد،يموقع حركت آب، مرا در حوض ب

كه  8». و بستر خود را برداشته، روانه شو زيبرخ«گفت:  يبه و يسيع 7.» روديدر آب فرو م

57Fبود) سبتبستر خود را برداشته روانه شد (و آن روز  افتهيفوراً آن مرد، شفا 

 انيهوديپس  9 . 6

كه بستر خود را  ستين زيبت است، و بر تو جاسروز «بود گفتند:  افتهيبه آن شخص كه شفا 

بستر خود  [كه مرا شفا داد، به من گفت:  يهمان كس«گفت:  نهاو در جواب آ 10ا.» يبردار

                                                 
 ).1: 3 ايشده بود (نحم يبازساز ايكه در زمان نحم مياز دوازده دروازه شهر اورشل يكي» دروازه گوسفند«  1
 .ضيخانه ف يعنيدر لغت، » حسدا تيب«  2
 ).ديعم ي(فرهنگ فارس» باشد يراهرو و مدخل سقف دار در داخل عمارت م«رواق:    3
 نيچهارم به ا هيسوم و آ هياز ترجمه ها، آخر آ يدر بعض جهيو در نت يالديقرن دوم م يها از نسخه يدر بعض   4

بار، فرشته خداوند به آن حوض  كيكه هر چند وقت  رايبودند، ز يو منتظر حركت آب م«صورت آمده است: 
 يماريشد، از هر ب يكه بعد از حركت آب داخل [آن]  م يكس نيداد. پس اول يفرود آمده و آب را حركت م

و معتبر وجود ندارد، آن را در متن  يميقد يدر اغلب ترجمه ها هيآ نيچون ا» كرد. يم دايكه داشت شفا پ يا
 .ميا اوردهين

 جنبم) است. يتا م«مقصود    5
 مقدس است. ان،يهوديروز شنبه كه نزد  يعني» سبت«روز   6
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آن كس كه به تو گفت:  بستر خود را بردار و برو، : «دنديپس، از او پرس 11.» بردار و برو ]را

و  كه در آنجا ازدحام بود رايبود، ز يكه چه كس دانست ينم افتهيآن شفا  كنيل 12 »ست؟يك

58Fرفته بود. ]نجا[آاز  يسيع

 نيبب«گفت:  يبه و كرده دايپ كلياو را در ه يسيع نيو بعد از ا 13  7

آن مرد رفت و به  14» بر تو واقع نشود. يبدتر زيخطا مكن، تا چ گري. پس ديا افتهيكه شفا 

به  انيهودي ل،يدل نيبه همو  15» است يسيآن كس كه مرا شفا داد، ع«خبر داد كه:  انيهودي

 بدر جوا يسيع 16انجام داده بود.  سبتعمل را در روز  نيكه ا رايجفا كردند، ز يسيع

بـــه  انيهوديپس،  17» كنم. يكار م زين منكند، و  يحال كار م به پدر من«گفت:  شانيا

شكست، بلكه خدا  يت را مسبروز] [كه نه تنها  رايقصد قتل او را كردند، ز شتريب ل،يدل نيهم

 .ساخت يم يپدر خود خوانده، خود را با خدا مساو زيرا ن

 پسر قدرت

 چيكه پسر از خود ه ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم«در جواب آنها گفت:  يسيع پس 18

كند، پسر  يپدر ] م[هر چه  رايكند. ز يكه پدر م نديب يبكند، به جز آنچه م تواند ينم يكار

 يكند به او نشان م يكه پدر، پسر را دوست دارد، و هر آنچه م رايز 19كند.  يهمان را م زين

همان  رايز 20. ديشو رينشان خواهد داد، تا شما متح يبه و نيا ازبزرگتر  يدهد، و كارها

 يرا كه م يپسر هر كس زيكند، همان طور ن يو زنده م زانديخ يكه پدر، مردگان را برم يطور

را به  يكند، بلكه تمام داور ينم يكس داور چيكه پدر بر ه رايز 21كند.  يخواهد زنده م

 يكه پدر را احترام م يتا آن كه همه، پسر را احترام بكنند همان طور 22پسر سپرده است، 

كه او را فرستاده است، احترام نگذاشته است.  يكه پسر را احترام نكند، به پدر يكنند؛ و كس

 مانيشنود، و به فرستنده من ا يكه كالم مرا م يهر كس ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم 23

 .منتقل شده است اتياز موت به ح هبلك د،يآ ينم يدارد، و در داور يجاودان اتيح اورد،يب

                                                 
 .»دياز مردم كنار كش يسيع« اي» با عجله از آنجا رفت يسيع«دهد كه  ينشان م يونانيفعل   7
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پسر  يبلكه االن است، كه مردگان صدا د،يآ يم يكه ساعت ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم 24

 اتيكه پدر ذاتاً ح يهمان طور رايز 25 .كه بشنوند، زنده شوند يو آنان د،يخدا را خواهند شن

قدرت داده  يداشته باشد.  و به و اتيعطا كرده است، كه ذاتاً ح زيبه پسر ن نيهمچن 26دارد، 

 يم يساعت رايز د،ينكن رتيح نياز ا 27كه پسر انسان است.  رايهم بكند؛ ز ياست، كه داور

 رونيو ب 28  د،يناو را خواهند ش يكه در قبرها هستند صدا يكه در آن همه كسان د،يآ

كه اعمال  يو كسان زند؛يخ يبرم اتيح يكرده باشند، برا كويكه اعمال ن يخواهند آمد؛ آنان

59Fنديآ يم رونيشدن ب يداور ياند، برا بد كرده

بكنم،  توانم ي] نميكار[ چيمن، از خود ه 29. 8

كه نه اراده خود  رايمن حق است، ز يكنم؛ و داور يم يداور شنوم، يبلكه بر طبق آنچه م

 .طلبم يرا كه مرا فرستاده است م   60F9يآن كس اراده كهبل

 دهد يشهادت م يسيع

هست كه بر  يگريد] شخص[  31.  ستين حياگر من بر خود شهادت بدهم، شهادت من صح

شما نزد  32درست است.  دهد، يكه او بر من م يكه شهادت دانم يدهد؛ و م يمن شهادت م

. و رميپذ يما من، از انسان شهادت نما 33شهادت داده است.  قتيو او به حق ديفرستاد ييحي

بود، و شما  ياو چراغ سوزان و درخشان 34. ديابيتا شما نجات ب ميگو يرا م زهايچ نيا كنيل

 ييحيشهادت] [بزرگتر از  يو اما من شهادت 35.  ديبكن يدر نور او شادمان يساعت كه ديخواست

كه  ييكارها نيهم يعنيكه پدر به من عطا كرده است تا تمام بكنم،  ييآن كارها رايدارم؛ ز

كه مرا  ي. و خود همان پدر 36كه پدر مرا فرستاده است دهد يكنم، شهادت م يمن م

و نه صورت  د،يا دهياو را شن يكه شما هرگز نه صدا ت؛فرستاد، در حق من شهادت داده اس

                                                 
 .۲:۱۲ اليبه دان دينگاه کن   ۸
 آمده است.» را یاراده پدر«نسخه ها  ی، در بعض»را یاراده کس   ۹
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كه پدر  يبه كس رايز ؛ 61F10ديو نه كالمش را در دل خود نگاه داشته ا 37  د،يا دهياو را د

در  كه ديبر يشما گمان م رايز د،يبكن شيكتب مقدسه را تفت 38.دياوردين مانيفرستاده است، ا

نزد من  ديخواه ينم  39. دهند يو آن كتابها بر من شهادت م د،يدار يجاودان اتيآنها ح

شناسم، كه  يشما را م كنيو ل  41.رميپذ يمن از مردم جالل نم 40. ديبكن دايپ اتيتا ح دييايب

 د؛يكن يمن به اسم پدر خود آمده ام، و مرا قبول نم 42. ديخود ندار ]دل[محبت خدا را در 

 ديتوانيشما چگونه م 43كرد.  دياو را قبول خواه د،يايبه اسم خود ب يگريهرگاه كس د يول

 يرا كه از خدا يآن جالل يول د؛يخواه يم گريكديكه جالل را از  يدر حال د؟ياوريمان بيا

هست  يكه من، شما را نزد پدر متهم خواهم كرد. كس ديگمان نكن 44 د؟يطلب يواحد است نم

 ياگر موس رايز 45. ديتان را به او بسته ا دياست، كه ام يكند، و آن موس يكه شما را متهم م

اما اگر نوشته  46چون كه او در مورد من نوشت.  د؛يكرد يقبول م زيمرا ن د،يكرد يرا قبول م

62Fكرد؟ ديپس چگونه سخنان مرا باور خواه د،يكن ينم او را باور يها

11 

 

 

 

 

 

                                                 
 يم »ديوكالم او را در خود [ به طور] ثابت ندار« يونانيدر اصل  ،»ديكالمش را در دل خود نگاه نداشته ا  10

 .باشد
من  يپس چگونه به حرفها د،ياو اعتماد ندار ياگر به نوشته ها: «اي »ديكن ياو را باور نم ياگر نوشته ها  11

 ».كرد ديخواه
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 ششمباب 

 ح و نان دادن به پنج هزار نفرسپ ديع نيدوم

 )17- 10:  9و لوقا  44 - 30:  6مرقس و  21 - 13:  14 متي در  نيهمچن(

و  2 .باشد، رفت هيطبر يايكه در ليجل يايبه آن طرف در يسي]، ععيوقا[ نيبعد از ا و 1

انجام داده بود،  ضاني] مر يشفا [يرا كه برا يمعجزات رايبه دنبال او آمدند، ز ياديجماعت ز

 پسحرفت و با شاگردان خود در آنجا بنشست  و  يتپه ا يبه باال يسيآنگاه ع 3بودند.  دهيد

  د. بو كينزد باشد، هودي ديكه ع

63Fچشمان خود را باال انداخته  يسيع و 5

. پس به نديآ ياو م يكه به سو ديرا د ياديجماعت ز 1

گفت،  يامتحان به و يرا از رو ني(و ا  6 »بخورند؟ نهايكه ا مياز كجا نان بخر«گفت:  پسيليف

 ناريد ستيدو«جواب داد:  يبه و بسيليف 7دانست چه كار خواهد كرد.)  يم ]خود او[ رايز

 اسيندرااز شاگردانش،  يكي 8 »بخورد. ياندك يتا هر كس ست،ين يكاف نهايا ينان هم برا

دارد؛ و  يهست كه پنج نان جو و دو ماه يپسر نجايدر ا«گفت:   ي، به وپطرسبرادر شمعون 

(و در .» ديمردم را بنشان«  گفت :  يسيع 10  »شود؟ يچه م تيهمه جمع نيا يبرا نهايا كنيل

] سبزه ها[ يپنج هزار مرد بودند، رو باًيبود و آن جماعت كه تقر اريآن مكان، سبزه بس

64Fكرد مينشستگان تقس نينانها را گرفته شكر نمود، و ب يسيع 11نشستند.) 

طور از دو  ني. و هم2

 :شدند، به شاگردان خود گفت ريكه س يهنگام  12. داد][كه خواستند  يبه قدر زين يماه

پس جمع كردند و از  13» نشود. عيضا يزيتا چ ديآمده است جمع بكن اديرا كه ز ييها پاره«

و چون آن  14آمده بود، دوازده سبد پر كردند.  اديپنج نان جو كه از خورندگان ز يپاره ها
                                                 

 .»ديسر خود را بلند كرد و د«است كه  نيمقصود ا  1
 شاگرداننانها را گرفته شكر نموده به شاگردان داد و  يسيع«طور آمده:  نيا يميقد ياز نسخه ها يدر بعض  ۲

 ».به نشستگان دادند
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است كه  يالبته همان نب نيا«گفتند:  دند،يصادر شده بود د يسيمعجزه را كه از ع نيمردم، ا

چون دانست كه آنها درصدد هستند كه آمده او را به زور  يسيو اما ع 65F3« .15ديايبه جهان ب ديبا

 .رفت يتپه ا يبه باال ييبه تنها گريبرده پادشاه بسازند، بار د

 رود يآب راه م يبر رو يسيع

  )   55 – 45:  6: 6و مرقس  33 – 22:  14متي در  نيهمچن(

شده به آن طرف  يو سوار كشت 17شدند.   ريسراز ايهنگام، شاگردانش به طرف در شب 16

هنوز به نزد آنها  يسيع يشده بود، ول كيهوا] تار[به جانب] كفر ناحوم روانه شدند و [ ايدر

به اندازه ] [ باًيچون تقرو  19متالطم شد.  د،يباد شد دنيبه خاطر وز ايو در 18. برنگشته بود

66F ر پرتابيت يس يو پنج ال ستيب

راه رفته به  ايدر يكه بر رو دنديرا د يسيرانده بودند، ع 4

.     »ديمن هستم. نترس«و به آنها گفت: اما ا 20. شود. پس وحشت كردند يم كينزد يكشت

كه عازمش  ينيزم آن بالفاصله به يكشت يبكنند، ول يپس خواستند كه او را سوار كشت 21

 . ديبودند، رس

 اتينان ح يسيع

 يگريد يكشت چيمانده بودند، متوجه شدند كه ه ايكه در آن طرف در يروز بعد جماعت 22

همراه شاگردان خود  يسياز آن كه شاگردان او داخل آن شده بودند، آنجا نبود (و ع ريغ

 يگريد يهايكشت كنيل 23رفته بودند).  يينشده بود بلكه شاگردان او به تنها يداخل آن كشت

كه خداوند شكر گفته بود خورده بودند،  نيكه نان را بعد از ا ييآنجا كينزد يعني هياز طبر

آنها  ،يدر آنجاست و نه شاگردان و يسي. و چون آن جماعت متوجه شدند كه نه عدنديرس

                                                 
 .18-15:18 هيبه تثن دينگاه كن  3
 .است ليچهار ما يپرتاب، معادل سه ال »ريت يس يو پنج ال ستيب«  4
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كه او را در آن  يوقت و 25به كفرناحوم آمدند.   يسيع يشده در جستجو هايسوار كشت زين

در جواب  يسيع 26  »؟يآمد نجايبه ا ياستاد، ك يا: «گفتند يكردند به و دايپ ايطرف در

 لينه به دل د،يمن هست يكه شما در جستجو ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم«آنها گفت: 

 ينخوراكي فا يبرا 27. ديشد ريو س د،يكه خورد ينان آن بلكه به سبب د،يديكه د يمعجزات

است، كه پسر انسان آن را  يباق يجاودان اتيكه تا ح يآن خوراك يبلكه برا د،يزحمت نكش

چه «به او گفتند:  28» زده است. ]دييتأ[پدر بر او مهر  يخدا رايبه شما عطا خواهد كرد؛ ز

عمل «در جواب آنها گفت:  يسيع 29 »م؟يمورد نظر] خدا را انجام داده باش [تا اعمال ميكن

چه «او گفتند:  به 30.» دياوريب مانيكه او فرستاد، ا ياست كه به آن كس نير خدا امورد نظ

پدران ما  31 ؟يده يانجام م يچه كار م؟يآور مانيبه تو ا دهيتا آن را د يينما يم يا معجزه

را خوردند، چنان كه مكتوب است كه: از آسمان به آنها نان عطا كرد تا ن مَّ ابانيدر ب

67Fبخورند.

 زنان را ا يكه موس ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم«به آنها گفت:  يسيپس ع 32» 5

نان خدا آن  رايز  33دهد. يرا به شما م يآسمان يقيآسمان به شما نداد، بلكه پدر من نان حق

آنگاه به او گفتند:  34 .»بخشد يم اتي] است كه از آسمان نزول كرده و به جهان حيكس[

كه  يهستم. كس اتيمن نان ح«به آنها گفت:  يسيع 35» به ما بده. شهينان را هم نيخداوندا، ا«

 36هرگز تشنه نگردد.  اورد،يب مانيكه به من ا يگرسنه نشود، و هر كس زهرگ دينزد من آ

ر به من عطا دكه پ يهمه كسان 37.دياوردين مانيا يول د،يديبه شما گفتم هر چند مرا د كنيل

نخواهم  رونيوجه او را ب چيبه ه د،يايمن ب شيكند، به جانب من خواهند آمد؛ و هر كه پ يم

كه اراده خود را انجام بدهم، بلكه تا اراده  نيا ينه برا ام از آسمان نزول كرده رايز 38كرد.

است كه  نيكه مرا فرستاد ا ياراده پدر 39.  ]به عمل آورم[را كه مرا فرستاده است  يآن كس

. زانميآن را برخ نيرا از دست ندهم؛ بلكه در روز بازپس يزياز آنچه به من عطا كرده است چ
                                                 

 .24:  78و مزمور  15:16به خروج  دينگاه كن  ٥

 



 انجيل يوحنا

 

 

 اورد،يب مانيو به او ا ند،يكه پسر را بب ياست كه هر كس نيكه اراده فرستنده من ا رايز 40

 »ديزانياو را خواهم برخ نيداشته باشد و من در روز بازپس يجاودان اتيح

68Fرولند درباره او غُ انيهوديپس  41

كه از آسمان نازل  يگفته بود، من هستم نان رايكردند. ز 6

پس  م؟يشناس يكه ما پدر و مادر او را م ست،ين وسفيپسر  يسيع ن،يا ايآ«و گفتند:  42شد . 

 گريكديبا «در جواب آنها گفت:  يسيع  43»ام؟ كه از آسمان نزول كرده ديگو يچگونه م

كه مرا فرستاد، او را  يكه پدر نيمگر ا د،ياينزد من ب تواند يكس نم چيه 44.  ديرولند نكنغُ

طور مكتوب  نيا ايتب] انبكُ[در  45.» ديزانياو را خواهم برخ نيجذب كند، و من در روز بازپس

69F» خواهند گرفت ميهمه از خدا تعل«است كه: 

 افتهي ميو تعل دهيكه از پدر شن ي. پس هر كس7

كه از نزد خدا  يباشد، جز آن كس دهيپدر را : د يكه كس نيانه  46  د؛يآ ياست، به نزد من م

 مانيكه به من ا يهر كس ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم 47است.  دهي] او پدر را د[تنها ديآ يم

 ابانين را در بپدران شما، م 49هستم.  اتيمن نان ح  48دارد.  يجاودان اتيح اورد،يب

است كه از آسمان نزول كرده است تا هر  ينان نيا 50باز] مردند.  نيبا وجود ا[خوردند، و 

من هستم آن نان زنده، كه از آسمان نزول كرده است. اگر  51. رديكه از آن بخورد، نم يكس

كنم، بدن من است كه  يكه من عطا م ينان بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند و نان نياز ا يكس

بحث و جدل كرده گفتند:  گريكديبا  انيهودي پس52». .بخشم يجهان م اتيآن را به خاطر ح

 »م؟يتواند بدن خود را به ما بدهد تا بخور يشخص، چگونه م نيا«

و  د،ياگر بدن پسر انسان را نخور ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم«به آنها گفت:  يسيع 53 

 يو خون مرا م خورد، يو هر كه بدن مرا م 54.  ديندار اتيدر خودتان ح د،يخون او را ننوش

                                                 
 ».يريرادگيا« اي »غرغر « اي» رولندغُ«   ٦
 . 13:  54 ايبه اشع دينگاه كن  ۷
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كه بدن  رايز 55.  ديزانياو را خواهم برخ نيدارد؛ و من در روز بازپس يجاودان اتينوشد، ح

و  خورد، يپس هر كه بدن مرا م 56است.  يقيحق دنييمن آشام خونو  ،يقيمن خوردني حق

كه پدر زنده مرا فرستاد، و  يهمان طور 57ماند؛ و من در او.  يدر من م نوشد، يخون مرا م

به سبب من زنده  زيكه مرا بخورد، او ن يطور هم آن كس نيمن به سبب پدر، زنده هستم، هم

كه پدران  يكرده است؛ نه مثل آن نان لكه از آسمان نزو ياست آن نان نيا 58 خواهد بود.

 ».ابد زنده خواهد ماندنان را بخورد تا  نيهر كه ا بلكه ] مردند؛نيبا وجود ا[شما خوردند، و 

70F سهيرا در كن نهايا  59

 .داد، گفت يم ميكه در كفر ناخوم تعل يهنگام 8

 يجاودان اتيح كلمات

 يم يكالم سخت است. چه كس نيا«گفتند:  دند،يرا شن نيا ياز شاگردان او وقت ياريبس 60

ر رغُباره غُ نيحس كرد كه شاگردانش در ا يسياما چون ع 71F9  61»به آنها گوش بدهد؟ تواند

كه به  دينيپس اگر پسر انسان را بب 62دهد؟  يشما را لغزش م ن،يا ايآ«كنند، به آنها گفت:  يم

 يا دهياز بدن فا يكند ول يروح است كه زنده م 63 ]چه؟[ كند، يكه اول بود، صعود م ييجا

شما  نيدر ب يبعض كنيول 64است.   اتيروح و ح م،يگو يكه من به شما م ي. كالمستين

 ينم مانيهستند كه ا يچه كسان دانست ياز ابتدا م يسيع راي(ز.» آورند ينم مانيهستند كه ا

سبب به شما گفتم: كه  نياز ا«گفت:  پس 65خواهد كرد.)  انتيكه به او خ ستيو ك آورند،

 ».عطا كرده باشد يكه پدر من، آن را به و نيمگر ا د،يايب تواند ينزد من نم يكس

                                                 
اجتماع و  يبعد از اسارت بابل برا انيهوديبود كه  يمحل سهيكن». محل اجتماع« يعني يدر لغت عبر سهيكن  ۸

 يم ها سهيكاهن را مبتكر كن يعزرا هود،يمختلف بر پا كردند. سنت  يكتب مقدسه خود در شهرها ليتحص
 .داند

 »آنها را دارد؟ دنيطاقت شن يهستند؛ چه كس بيو عج نيسنگ اريحرفها بس نيا«است كه:  نيمقصود ا  ۹
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به  67نكردند.   يبا او همراه گريد 73F11 دهياز شاگردان او پس كش ياريبس 72F10 نياز ا بعد 66

به  پطرسشمعون  68  »د؟يبرو ديخواه يزميشما ن ايآ«به آن دوازده گفت:  يسيع ل،يدل نيهم

و ما  69 نزد تو است. يجاودان اتيكلمات ح م؟يبرو يخداوندا، نزد چه كس«جواب داد:  يو

  ».يزنده هست يپسر خدا حيكه تو، مس ميدان يآورده م مانيا

از  يكيو حال آن كه  دم؟يرا برنگز ]نفر[ من، شما دوازده ايآ«به آنها جواب داد:  يسيع 70

از آن دوازده  يكي(كه  ،يوطيسخراپسر شمعون  هودايرا درباره  نيو ا 71»  است. يسيشما ابل

  د. بو يبه و انتياو بود كه در صدد خ رايشاگرد] بود) گفت، ز[

 

 

 

 

                                                 
 ».نيبه خاطر ا« اي »نيبعد از ا«  ۱۰
 ».سابق خود برگشتند يبه كار و زندگ«مفهوم را دارد كه  نيا يوناني يدر اصل »دهيپس كش«  ۱۱
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 هفتم باب

 يسيبرادران ع يمانيا يب

راه برود،  هيهوديدر  خواست يگشت؛ چون كه نم يم ليدر جل يسيع ،]عيوقا[ نيبعد از ا و 1

74Fها  مهيخ ديكه ع هودي ديو ع 2قصد قتل او را داشتند.  هودي ]يرؤسا[ رايز

 كياست، نزد  1

75F پس برادرانش 3بود.  

 زيبرو؛ تا شاگردانت ن هيهوديرا ترك كن و به  نجايا«گفتند:  يبه و 2

 يبه طور علن خواهد يكه م يكس رايز 4مشاهده بكنند.  ،يده يرا كه انجام م ييكارها

خود را به جهان آشكار  ،يكن يكارها را م نيكند. پس اگر ا يشناخته شود، در نهان كار نم

وقت من «به آنها گفت:  يسيپس ع 6بودند.)  اوردهين مانيبه او ا زيبرادرانش ن راي(ز 5»  بكن.

بكند،  يبا شما دشمن تواند يجهان نم 7آماده است.  شهيهم ااست؛ اما وقت شم دهيهنوز نرس

شما  8 دهم، كه اعمالش بد است. يآن شهادت م ]هيعل [كه من راياز من نفرت دارد؛ ز كنيول

 ».است دهيوقت من هنوز كامالً نرس رايز م،يآ ينم ديع نيمن االن به ا د؛يبرو ديع نيبه ا

 .ماند ليرا به آنها گفت و در جل نهايا و 9

 ها  مهيخ ديدر ع يسيع

بلكه در خفا.  يرفت؛ البته نه به طور علن زيرفتند، او ن ديكه برادرانش به ع نيپس از ا كنيل 10

مردم، درباره  انيو در م 12»  او كجاست؟: «گفتند يبه دنبال او گشته م د،يدر ع انيهوديو  11

بلكه او  ر،يخ: «گفتند يم گراني، و د»است يمرد خوب: «گفتند يم يبود. بعض ادياو، زمزمه ز

                                                 
هفته،  نيهفته ادامه داشت. در ا كيو د ش يپور) شروع ميك وميپنج روز بعد از روز كفاره (» ها مهيخ« ديع  ۱
ها و  مهيدر خ ميسرگردان بودند، در شهر اورشل ابانيكه پدرانشان مدت چهل سال در ب ياميا ادگاريبه  انيهودي

روز سال  نيمصادف بود با آخر د،يع نيروز ا نير. آخدنديگذران يم يخداوند قربان يكرده، برا يچادرها زندگ
 .يمذهب

 ) 3: 6س و شمعون (مرق هودايو  وشايو  عقوبيبودند:  ميو مر وسفيفرزندان  ،يسيمقصود از برادران ع  ۲
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  يكس درباره او به طور علن چيه هود،يرهبران ] [اما از ترس  13. »كند. يم مردم را گمراه

 ميرفت و شروع به تعل كليبه ه يسيگذشت، ع ديع ]اميا [از يميكه ن يوقت  صحبت نمي كرد.

است، چگونه  افتهين ميكه هرگز تعل يشخص نيا«شدند و گفتند:  ريمتح انيهوديو  15كرد.  

بلكه از  ست،يم من از خودم نيتعل«در جواب آنها گفت:  يسيع 16» همه علم دارد؟ نيا

 نيا ايبخواهد اراده او را انجام بدهد، خواهد دانست كه آ ياگر كس 17 فرستنده من است.

 يكه از خود سخن م يهر كس  18  .ميگو يكه من از خود سخن م نيا اياز خدا است،  ميتعل

باشد،  يكه خواهان جالل فرستنده خود م يباشد؛ و اما آن كس يجالل خود م يدر پ د،يگو

را به شما نداده است؟ و حال آن  عتيشر يموسآيا .  .ستين  76F3ياو صادق است؛ و در او ناراست

  »د؟يشكُمرا ب ديخواه ي. چرا مديدار يرا نگاه نم عتيكدام از شما شر چيكه ه

در جواب  يسيع 21» شد؟كُخواهد تو را ب يم ي. چه كسيدار ويتود«مردم جواب دادند:  20 

77Fعمل كي«آنها گفت: 

نت] [س يموس 22. ديافتاده ا رتيهمه شما از آن به ح وانجام دادم،   4

78Fپدران بود) اميباشد، بلكه از ا يختنه ] از موس[كه  نيختنه را به شما داد؛ (نه ا

. و شما در روز 5

 يموس عتيتا شر شود يختنه م سبتدر روز  يپس اگر كس 23. ديكن يمردم را ختنه م سبت

   را شفا دادم؟ يتمام بدن شخص سبتكه در روز  ديريگ يشكسته نشود، چرا بر من خشم م

 ». ديينما يبلكه عادالنه داور د،ينكن يبر حسب ظاهر داور 24

 

 

                                                 
 .دهد يم يمعن »ريو دروغ و تزو لهيح« يونانيدر اصل  »يناراست«  ۳
 .باشديم 9 -1 :5 وحناياشاره به » عمل كي«  ٤
 .بوده است ياز موس شيپ يعني مياست كه سنت ختنه از زمان ابراه نيمقصود ا  ٥
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 است؟  حيمس نيا ايآ

رؤسا] قصد قتلش را  [كه ستين يهمان كس نيا ايآ«گفتند:  مياورشل ياز اهال يپس بعض 25

امكان  اي. آنديگو يبه او نم يزيچ و آنها ديگو يسخن م يكه به طور علن دينيبب 26دارند؟ 

 يشخص را م نيحال آن كه ما ا 27است؟  حياند كه او مس حاصل كرده نيقيدارد كه رؤسا 

آمده] [كس نخواهد دانست از كجا چيه د،يايب حيهر گاه مس يكه از كجا است. ول ميشناس

 يم اشما مر ايآ«ندا كرده گفت:  داد،يم ميتعل كليكه در ه يدر حال يسيپس ع 28 »است.

اما فرستنده من حق است كه شما  م؛ ا امدهيام؟ من از خود ن از كجا آمده ديدانيم ايآ د؟يشناس

» كه از او هستم، و او مرا فرستاده است. رايشناسم، ز يمن او را م كنيل  29. ديشناس ياو را نم

كه ساعت او  رايز نداخت؛يبر او دست ن يكس كنيبكنند، ل ريآنگاه خواستند او را دستگ 30

كه  يوقت ايآ«آوردند و گفتند:  مانياز آن جماعت به او ا يادياما عده ز 31بود.  دهينرسهنوز 

 ». دهد، انجام خواهد داد يشخص انجام م نيكه ا ياز معجزات شتريب د،يايب حيمس

 بكنند ريرا دستگ يسيع خواهند يم

و  انيسيكنند، پس فر يحرفها را زمزمه م نيباخبر شدند كه خلق درباره او ا انيسيفر 32

من «گفت:  يسيع ل،يدل نيبه هم 33بكنند.  ريفرستادند، تا او را دستگ يمأموران هنكه يرؤسا

79Fبا شما هستم يمدت كوتاه

گشت،  ديمن خواه يو در پ 34روم،  ي.  بعد نزد فرستنده خود م6

 انيهوديس پ 35.» دييايب ديتوان يكه من هستم، شما نم ييو آنجا كرد؛ دينخواه دايمرا] پ[ يول

قصد  ايكرد؟ آ مينخواه دايبه كجا برود، كه ما او را پ خواهد يمرد م نيا«گفتند:  گريكديبه 

است كه  يچه حرف نيا 36بدهد؟  ميرا تعل انيونانيبرود، و  انيونانيدارد به نزد پراكندگان 

                                                 
 ».با شما هستم شتريب يمن كم« يوناني، اصل »با شما هستم يمن مدت كوتاه  ٦
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 يكه من هستم، شما نم ييكرد؛ و جا دينخواه دايپ مرا] [يگشت ول ديمن خواه يگفت، در پ

 ».د؟ييايب ديتوان

 آب زنده ينهرها

 يهر كس«زد:  اديفر بلند يبا صدا ستادهيا يسيبود، ع ديروز ع نيو در روز آخر كه مهمتر 37

 يچنان كه كتاب م اورد،يب مانيكه به من ا يكس 38 و بنوشد. ديايكه تشنه است، نزد من ب

را درباره روح گفت، كه  نياما ا  39» خواهد شد. يآب زنده جار ياز بطن او نهرها د،يگو

80Fافتي يآورده بود، او را م مانيهر كه به او ا

 رايروح القدس هنوز عطا نشده بود؛ ز راي.  (ز7

 .بود افتهين جالل هنوز يسيع

 مردم انيم اختالف

شخص همان  نيا يبه راست«گفتند:  دند،يكالم را شن نيكه ا ياز آن جماعت، وقت يا عده  40

81Fاست ينب

 لياز جل حيمس ايآ«گفتند:  ها ي، اما بعض»است حيمس نيا«ها گفتند:  يو بعض 41 .» 8

د وكه دا يم، دهحاللَ تيباز نسل داود و از  حيكتاب نگفته است كه مس ايآ  42 خواهد آمد؟

82Fاز آن بود ظاهر خواهد گشت

مردم، اختالف افتاد،  و  انيپس، در مورد او، در م (  43 »؟9

 .نداختيكس بر او دست ن چيه كنيبكنند، ل رياز آنها خواستند او را دستگ يبعض

 

 

                                                 
 ».ابديالقدس) را ب مقرر بود كه او (روح« اي »افتي ياو را م«     ۷

 .18و  15:  18 هيبه تثن دينگاه كن   ۸
 .2:5 كايو م 4 - 3:  89به مزمور  دينگاه كن   ۹



 انجيل يوحنا

 

 

 هودي يرؤسا يمانيا يب 

  »د؟ياورديچرا او را ن«به آنان گفتند:  نهايبرگشتند. ا انيسيكهنه و فر يو مأموران نزد رؤسا 45  

 انيسيفر 47» شخص، سخن نگفته است. نيمثل ا يهرگز كس«در جواب گفتند:  مأموران 46

 اياز رؤسا  يكيكه]  ديا دهيد[ چيه ايآ 48 د؟يشده ا فتهيفر زيشما ن ايآ«در جواب آنها گفتند: 

خبرند، ملعون  يب عتيجماعت كه از شر نيا كنيو ل 49آورده باشد؟   مانيبه او ا ان،يسياز فر

 )  دهستن

به  51از آنان بود)  يكيكه قبالً در شب نزد او آمده بود، و  يهمان كس يعني( موسيدقوين  50

قرار  يشود و عملش مورد بررس دهيشن يما، بدون آن كه سخن كس عتيشر ايآ«آنها گفت: 

 »دهد؟ يم يبر او فتو رد،يبگ

از  يا ينب چيكه ه نيكن و بب قيتحق ؟يهست لياز جل زيتو ن ايآ«گفتند:  يآنها در جواب و 52

83Fبرنخاسته است ليجل

84Fرفتند (پس هركدام به خانه خود.» ( 10

11 (. 

 

 

 

 

 

                                                 
 ».نخواهد آمد لياز جل يآن نب: «ديگوي م يمينسخه قد كي   ۱۰

 كيچون در اصل، جزو  سند،ينو ياول باب هشتم م هيرا به عنوان مقدمه آ 53 هياز ترجمه ها آ يدر بعض   ۱۱
 .شود ينم افتي 11: 8 يال 52,7 وحناي ،يميقد يها نسخه از يبعض گريباشند. از طرف د يجمله م



 انجيل يوحنا

 

 

 هشتم باب

 كه در حال زنا گرفتار شده بود يزن

آمد و همه مردم نزد او گرد  كليبه ه گريصبح زود، بار د 85F1 .2 رفت تونيبه كوه ز يسيع اما 1

86Fدادن آنها شروع كرد ميآمدند. پس نشست و به تعل

را كه در  يزن ان،يسيو كاتبان و فر  3.   2

 يا«گفتند:  يبه و  4آورده او را در وسط بر پا نگاه داشته،  يحال زنا گرفتار شده بود، نزد و

به ما حكم كرده  عتيدر شر يو موس 5عمل زنا گرفتار شده است،   نيزن در ح نياستاد، ا

87Fگونه زنان، سنگسار بشوند نياست كه ا

امتحان  يرا از رو ني(و ا 6  »؟ييگو ي. اما تو چه م3

خم شده با انگشت خود بر  يسياما، ع 7بكنند)  دايبر ضد او پ ييگفتند، تا بتوانند ادعا يبه و

است شده به آنها كردند، ر يآنها در سؤال كردن پافشار وننوشت. اما چ يم نيزم يرو

و دوباره خم شد، و بر  8 .»ندازديگناه است، اول به او سنگ ب يهر كدام از شما كه ب«گفت: 

شروع كرده، تا نفر  دانيسف شياز ر دند،يرا ] شن نيا[آنها  يپس وقت 9نوشت.  يم نيزم يرو

88Fرفتند رونيب كي كيآخر 

  .بود ستادهيا انيماند، با آن زن كه در م يسيكه تنها ع ني؛   تا ا 4

89Fراست شده  يسيع و 10

 چيه ايآ 90F6 زن، آن متهم كنندگان تو كجا شدند؟ يا«گفت:  يبه و  5

 «نداد؟ يكس بر تو فتو

                                                 
 .باشد يباب هفتم م آخر هيدنباله آ قتيدر حق هيآ نيكه ا ديآ يطور برم نيا يوناني ياز متن اصل  ۱
 .دادندي م مييهود دار حالت نشسته تعل نيمعلم م،يدر زمان قد   ۲

 .24-22:22 هيبه تثن دينگاه كن   ۳

عبارت  نيا يول». خود ملزم شدند رياز ضم دنديپس چون شن«طور آمده:  نيا يميقد ياز نسخه ها يدر بعض  ٤
 .شود ينم دهيمعتبر د يدر اكثر نسخه ها

 .كه مقصود همان راست نشستن است» راست شد يسيع: «سدينو يم يوناني يدر اصل   ٥



 انجيل يوحنا

 

 

 ».آقا يكس ا چيه: «گفت 11

 ».گناه نكن گريدهم. برو و د ينم يمن هم بر تو فتو«گفت:  يسيع

 نور جهان يسيع

 يرويكه مرا پ يمن نور عالم هستم. كس«آنها را خطاب كرده گفت:  گر،يبار د يسيپس ع  12

 ».را خواهد داشت اتيراه نخواهد رفت؛ بلكه نور ح يكيدر تار چوقتيبكند، ه

 ».ستيپس شهادت تو راست ن ،يده يتو بر خود شهادت م«گفتند:  يبه و انيسيفرآنگاه  13

دهم، شهادت من راست  يهر چند كه من بر خود شهادت م«در جواب آنها گفت:  يسيع 14 

از كجا  ديدان يشما نم كنيدانم از كجا آمده ام، و به كجا خواهم رفت. ل يكه م راياست؛ ز

91Fشما به حسب جسم  15روم.  يام، و به كجا م آمده

كس  چي. اما من بر هديكن يقضاوت م 7

 ستميكه تنها ن رايمن راست است؛ ز يهم بكنم، داور يوراگر دا يو حت 16كنم.   ينم يداور

92Fهستم] و او[بلكه من 

شما نوشته شده كه شهادت دو نفر  عتيدر شر زيون  17. كه مرا فرستاد 8

93Fراست است

درباره من  زيكه مرا فرستاد ن يدهم، و پدر يمن درباره خودم شهادت م 18.  9

 ».دهديشهادت م

 »پدر تو كجا است؟«گفتند:  يو به 19

                                                                                                             
 

را  يآن زن، كس ي(دوباره) راست نشست و سوا يپس چــون عيس« آمده:  يميقد يها از نسخه يدر بعض   ٦
 .شود ينم دهيمعتبر د يعبارت در نسخه ها نيا يول ،»ديند
 .»يبه طور انسان« يعني» بر حسب جسم«   7
 ».مرا فرستاد كه يپدر«نوشته شده:  يميقد ياز نسخه ها ي، در بعض»او كه مرا فرستاد   ۸

 .15:19 هيبه تثن دينگاه كن  9



 انجيل يوحنا

 

 

 يم زيپدر مرا ن د،يشناخت يو نه پدر مرا. اگر مرا م د،يشناس يشما نه مرا م«جواب داد:  يسيع

 ».ديشناخت

 چيداد ادا كرد، و ه يم ميتعل كليكه در ه يالمال، هنگام تيدر ب يسيسخنان را ع نيا 20

 .بود دهيكه ساعت او هنوز نرس راينكرد، ز ريكس او را دستگ

 

 دييايب ديتوان يروم شما نم يكه من م ييجا

كرد، و در گناهانتان  ديمن خواهم رفت و مرا جستجو خواه«به آنها گفت:  يسيع گريبار د 21

 يم ايآ«گفتند:  انيهوديپس  22.» دييايب ديتوانيروم، شما نم يكه من م ييمرد؛ و به جا ديخواه

به   23  »د؟ييايب ديتوان يخواهم رفت، كه شما نم ييجا : بهديگو يشد، كه مكخود را ب خواهد

 ني] من از اكنيل [د،يجهان هست نيمن از باال؛ شما از ا يول د،يباش يم نييشما از پا«آنها گفت: 

 مانياگر ا رايمرد، ز ديبه شما گفتم كه: در گناهانتان خواه ليدل نيبه هم  24. ستميجهان ن

 ».مرد دياهكه من هستم، در گناهان خود خو دياورين

 »؟يستيتو ك«به او گفتند:  25 

 ياريبس يزهايدرباره شما چ 26من همانم كه از ابتدا به شما گفته ام.  «به آنها گفت:  يسيع

آن كه مرا فرستاد حق است؛ و من آنچه را كه از او  كنيبكنم، ل يو داور ميدارم كه بگو

        . ديگويدرباره پدر، سخن م شان،يه ابكه  دنديآنها نفهم 27.» ميگو يبه جهان م ام، دهيشن

دانست كه من  ديآن وقت خواه د،ير انسان را بلند كردكه پس يتوق«گفت:  يسيپس ع 28

  . ميگويداد، سخن م ميكنم، بلكه طبق آنچه پدر به من تعل ينم يكار چيهستم؛ و از خود ه

آنچه  شهيكه من هم رايمرا تنها نگذارده است، ز ركه مرا فرستاد، با من است؛ و پد و او29

 .آوردند مانيا به او ياريرا گفت بس نهايا يوقت 30» دهم. ياو است، انجام م دهيپسند



 انجيل يوحنا

 

 

 شما را آزاد خواهد كرد حق،

 د،ياگر شما در كالم من بمان«آوردند، گفت:  مانيكه به او ا يانيهوديبه  يسيپس ع  31

شما را آزاد  قتيو حق 32شناخت،  ديرا خواه قتيو حقبود،  ديشاگرد من خواه يبراست

 ».خواهد كرد

. پس تو مينبوده ا يو هرگز بنده كس م،يهست ميما نسل ابراه«آنها به او پاسخ دادند كه:  33

 »شد؟ ديكه آزاد خواه ييگويچطور م

      كند، يهر كس كه گناه م م،يگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم«به آنها جواب داد:  يسيع 34 

پس  36. ماند يم شهيهم يپسر برا يول ماند، يدر خانه نم شهيو غالم هم 35غالم گناه است. 

 .بود دياگر پسر، شما را آزاد كند، واقعاً آزاد خواه

،در [دل] شما  كالم من رايز د،يشكُمرا ب ديخواهيم كنيل د،يهست ميدانم كه نسل ابراه يم  37

در عوض] شما آنچه از پدر [ ميگو يام م دهيمن در مورد آنچه از پدر خود د 38ندارد  ييجا

 ».ديده يانجام م د،يا دهيخود د

 است سيشما ابل پدر

 ».است ميپدر ما ابراه«آنها به او پاسخ داده گفتند:  39

 كنيل 40. ديداديرا انجام م مياعمال ابراه د،يبود مياگر شما فرزندان ابراه«به آنها گفت:  يسيع

 دهيرا كه از خدا شن يقتيكه به شما آن حق يكس يعني ،بكُشيدمرا  ديخواهيدر حال حاضر م

او  به .ديده يشما اعمال پدر خود را انجام م 41نكرد.  نيچن ميكند. ابراه ياست بازگو م

 ».كه خدا است ميپدر دار كي. ميما از زنا متولد نشده ا«گفتند: 



 انجيل يوحنا

 

 

من از خدا آمده ام،  رايز د؛يكردياگر خدا پدر شما بود، مرا محبت م«به آنها گفت:  يسيع 42

 د؟يفهم يچرا كالم مرا نم 43ام، بلكه او مرا فرستاده است.  امدهيهستم. من از خود ن نجايو ا

 يو م د،يهست سيشما از پدر خود ابل 94F10  .44ديريگوش بگ ديتوان يچون كه كالم مرا نم

كه در  راينماند؛ ز ي. او از ابتدا قاتل بود، و در راستديخود را، انجام بده رپد يهوسها ديخواه

كه او دروغگو  رايز د،يگو ي] خود ميعيطب[از ذات  د،يگوي. هر گاه دروغ مستين قتياو حق

95Fو پدر دروغها است

 كيدامك 46 . ديكن يمرا باور نم م،يگو ياما چون من راست مو  45 . 11

 يچرا مرا باور نم م،يگو يرا م قتيسازد؟ پس اگر حق حكومتواند مرا به گناه م ياز شما م

چون از خدا  د،يشنو يشما نم يشنود، ول يكه از خدا است، كالم خدا را م يكس 47 د؟يكن

 ».ديستين

 ميو ابراه يسيع

  »؟يدار ويد و ،يهست يكه تو سامر ميدرست نگفت ايآ«گفتند:  يدر جواب و انيهودي  48 

كنم؛ اما شما به من  يندارم، بلكه پدر خود را احترام م ويمن د«پاسخ داد كه:  يسيع 49

هست كه جالل مرا  ي. كسستميمن طالب جالل خود ن ن،يبا وجود ا 50. ديكن يم يحرمتيب

كالم مرا حفظ كند،  ياگر كس ميگويبه شما م ن،يآم ن،يآم 51. كند يم يطالب است، و داور

كه تو ديو  ميدانست ناًيقياكنون «گفتند:  يبه و انيهوديپس  52.» دينخواهد د بدموت را تا به ا

كالم مرا حفظ كند،  ياگر كس ييگويطور؛ و تو م نيهم زين اءي. ابراهيم فوت كرد و انبيدار

كه مردند، بزرگتر  ييايكه مرد و انب ميتو از پدر ما ابراه ايآ 53. ديموت را تا به ابد نخواهد چش

  »؟يستيك يكن يم كرف ؟يهست

                                                 
 .»ديكالم مرا ندار دنيتحمل شن« اي   ۱۰
 ». است انيپدر دروغگو: «سندينو يم يميقد ياز نسخه ها يبعض  ۱۱

 



 انجيل يوحنا

 

 

] پدر من نياما ا[ارزش باشد.  ياگر من خود را جالل بدهم، جالل من ب«پاسخ داد:  يسيع 54 

و او را   55 ،ما است يخدا  د،ييگو يكه شما م يهمان كس يعني. دهد ياست كه مرا جالل م

 اهمشناسم، مثل شما دروغگو خو ياو را نم ميشناسم، و اگر بگو ي. اما من او را مدينشناخته ا

كه روز مرا  نياز ا م،يپدر شما ابراه  56دارم.   يشناسم و كالم او را نگاه م ياو را م كنيشد. ل

 » و شادمان شد. ديآن را ] د [كرد، و يشادمان نديبب

 .»؟يا دهيرا د ميو ابراه ،يپنجاه سال هم ندار يتو حت«به او گفتند:  انيهوديآنگاه  57

وجود [ مياز آن كه ابراه شيكه پ ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم«به آنها گفت:  يسيع  58 

 يخود را مخف يسيپس سنگها برداشتند تا به او بزنند، اما ع 96F12  «.59 داشته] باشد، من هستم

 داد. رفت و به راه خود ادامه رونيب كليكرده از ه

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .كرد يكه خدا خود را هستم آنكه هستم معرف 14:3اشاره به خروج    ۱۲



 انجيل يوحنا

 

 

 نهم باب

 دهد يرا شفا م يكور مادرزاد يسيع

 يا«سؤال كرده گفتند:  يو شاگردانش از و 2 .ديرا د يدر حال رفتن، كور مادرزاد او 1

 »آمد؟ ايكه او كور به دن نش؟يوالد ايشخص؟  نيگناه كرد؟ ا ياستاد، چه كس

شد] تا اعمال خدا  نيچن نيا[بلكه  نش؛يشخص گناه كرد، و نه والد نينه ا«پاسخ داد:  يسيع 2

را كه مرا فرستاد،  يآن كس يكارها ديكه روز است، ما با يتا وقت 4آشكار بشود.  يدر و

كه  يتا زمان 5انجام بدهد.  يكار توانديكس نم چيرسد، كه در آن ه ي. شب فرا مميانجام بده

و از آب دهان انداخت،  نيرا گفت، آب دهان بر زم نيا يوقت 6» جهانم. نوردر جهان هستم، 

(كه به  لوحاسي گفت: (برو در حوض يو به و 7 د،يبه چشمان او مال راگل ساخت، و آن گل 

 برگشت. نايپس رفت و شست و ب» فرستاده شده است) بشور. يمعن

97Fييكه قبال او را در حال گدا يو كسان گانيهمسا پس 8

گفتند آيا اين همان  بودند، دهيد  1

 ».شخص نيست كه مي نشست و گدايي مي كرد؟

 ».شباهت به او دارد«ها گفتند:  ي؛ و بعض»همان است«ها گفتند:  يبعض 9

 ».من همانم«گفت:  ي] او مخود[

 »چگونه باز شدند؟ تيچشمها«گفتند:  يبه و پس 10

و به  د،يمن مال يشود، گل ساخت و به چشمها يخوانده م يسيكه ع يمرد«پاسخ داد:  وا11

 » شدم. نايشستم و ب و برو و بشور. پس رفتم لوحايمن گفت، به حوض س

                                                 
 دهيد يكه اورا قبل از آن در حالت كور يو كسان گانيپس همسا: «سندينويم يميقد ياز نسخه ها يبعض  ۱

 »بودند.



 انجيل يوحنا

 

 

 ».دانم ينم«او گفت: » شخص كجاست؟آن گفتند:  يبه و 12

 كنند يمؤاخذه م انيسيفر

گل ساخته،  يسيكه ع يو آن روز 14آوردند. (  انيسياو را كه (قبالً كور بود)، نزد فر پس 13

خود را  ييناياز او سؤال كردند كه ب زين انيسيآنگاه فر 15بود.)  سبتچشمان او را باز كرد، 

 چگونه به دست آورده است؟

 ».شدم نايو من شستم و ب ديبه چشمانم گل مال«آنها گفت:  به

را نگاه  سبتروز] [كه  رايز ست،يخدا ن] جانب[مرد از  نيا«گفتند:  انيسياز فر يبعض پس 16

 ».دارد ينم

آنها  نيو در ب» بكند؟ يمعجزات نيتواند چن يم يچگونه مرد گناهكار: «گفتنديم گراني] داما[

 يكه او چشمها رايز ؟ييگو يتو درباره او چه م«پس باز به آن كور گفتند:  17اختالف افتاد. 

 ».كرد نايتو را ب

 ».است ينب«او گفت:  و

كه  يشده است؛ تا وقت نايرا درباره او باور نكردند، كه كور بوده و ب نيا ان،يهودياما  18

پسر شما است كه  نيا ايآ«و از آنها سؤال كرده گفتند:  19شده را فرا خواندند،  نايآن ب نيوالد

 »شده است؟ نايكور متولد شده است؟ پس حاال چگونه ب دييگو يم

آمده  ايكه كور به دن نيپسر ما است، و ا نيكه ا ميدان يم«در جواب آنها گفتند:  نشيوالد 20

چشمان او را باز كرده است.  يچه كس ميدانينمو  م؛يدان ينم ند؟يبيم االن اما چگونه 21است، 

طور گفتند، چون  نياو ا ني(والد 22» كند. انيتا احوالش را ب د،ياو بالغ است؛ از خودش بپرس

خود] توافق كرده بودند كه  نيب [انيهودي]  يرؤسا[ رايز دند؛يترس يم هودي] يرؤسا[كه از 
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98Fاست حيكند كه او مس قيتصد يكس اگر

بود  ليدل نيبه هم  23اخراج كنند. سهي، او را از كن 2

 .) دياو گفتند، او بالغ است؛ از خودش بپرس نيكه والد

 ديخدا را تمج«گفتند:  يكور بود، دوباره فرا خوانده و به و ]قبالً[پس آن شخص را كه  24

 »شخص گناهكار است. نيكه ا ميدانيكن. ما م

دانم: كه من كور  يرا م زيچ كيدانم.  ياو گناهكار است، من نم اگر«او جواب داد:  25

 » ام. شده نايب االنبودم، 

 » تو را باز كرد؟ يبا تو چه كرد؟ و چگونه چشمها«گفتند:  يپس به و 26

 ايآ د؟يبشنو ديخواهيچرا دوباره م د؟يدينشن اياالن به شما گفتم؛ آ نيهم«به آنها پاسخ داد:  27

  »د؟ياو بشو شاگردكه  ديشما هم در نظر دار

  . ميهست يما، شاگردان موس كنيل ؛يتو، شاگرد او هست«آنها به او پرخاش كرده گفتند:  28

  »شخص از كجا است. نيا ميدان يتكلم كرده است؛ اما نم يكه خدا با موس ميدان يما م 29

كه او از كجا  ديدان ياست كه شما نم نيتعجب در هم«آن مرد در جواب آنها گفت:  30

 يگناهكاران را نم يكه خدا دعا ميدان يم ما 31مرا باز كرد.   يكه چشمها ياست، در حال

از  32شنود كه خداپرست باشد؛ و اراده او را انجام بدهد.  يرا م ي] كسيدعا[ كنيو ل شنود،

99Fعالم  يابتدا

 نياگر ا 33چشمان كور مادرزاد را باز كرده باشد.  ينشده است كه كس دهيشن 3

                                                 
 »اقرار و اعتراف بكند حياو را به عنوان مس« اي، »است حيبكند كه او مس قيتصد«  ۲

 
 يمعن» عالم يابتدا«همان  ينوشته شده است كه در فارس» زمان ياز ابتدا« يوناني يعالم)، در اصل(از ابتداي   ۳

 . دهد يم
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100Fبكند يچ كاريتوانست ه يشخص از خدا نبود، نم

تو خودت «گفتند:  يدر جواب و 34.  4

101Fكردند رونيپس او را ب »؟يده يم ميرا تعلحاال] تو ما [و  ،يدر گناه متولد شده ا يلكب

5 .     

تو به پسر  ايآ«گفت:  يكرد، و به و داياند، او را پ كرده رونيكه او را ب ديشن يسيع يوقت  35

 »اورم؟يب مانيكه من به او ا ستيكآقا او  يا«او در جواب گفت:  36 »؟يدار ماني؟ ا 102F6 انسان

همان  د،يگو يم كه با تو سخن يو آن كس ؛يا دهيتو هم او را د«گفت:  يبه و يسيع 37

 » است.

 پس او را پرستش كرد. » دارم. مانيخداوند، ا يا«گفت:  38

 يو آنان نند؛يبب نند،يبيكه نم يجهان آمدم، تا آنان نيبه ا يداور يمن برا«گفت:  يسيع و 39

به  د،يديرا شن نيا ياو بودند، وقت كيكه نزد يانيسيفر از يبعض 40» شوند. نايناب نند،يب يكه م

  »م؟يهست نايناب زين ما ايآ«گفتند:  يو

 م،ينيب يم د،ييگو ياما حاال كه م د؛يداشت ينم يگناه ديبود ناياگر ناب«به آنها گفت:  يسيع 41

 ». ماند يم يگناهتان باق

  

                                                 
 ». بكند يكار نيتوانست چن ينم« اي» بكند يكار چيتوانست ه ينم«  ٤

از » اخراج كردن« قتيدر حق» كردن رونيب«دارند كه مقصود از  دهيعق يونانيزبان  نياز متخصص يا عده  ٥
 معتقدند كه كور مادرزاد را فقط از جلسه فريسيان بيرون كردند ها يكه بعض ياست. در حال سهيكن
 .آمده است» پسر خدا« يميدق ياز نسخه ها يدر بعض، »پسر انسان«  ٦
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 دهم باب

 شبان مثل

 گري: هر كه از در به آغل گوسفند داخل نشود، بلكه از راه دميگويبه شما م ن،يآم ن،يآم« 1

          و اما آنكه از در داخل بشود، شبان گوسفندان است. 2باال برود، او دزد و راهزن است. 

شنوند، و او گوسفندان خود  ياو را م يو گوسفندان صدا د،يگشا يدر را ] م[او  يدربان برا 3

 برد، يم رونيكه گوسفندان خود را ب يو وقت 4. برد يم رونيو آنها را ب خواند، يرا به نام م

شناسند،  ياو را م يكه صدا رايروند، ز يو گوسفندان به دنبال او م رود، يآنها راه م شيشاپيپ

ها را  بهيغر يكه صدا رايز ت،خينخواهند رفت، بلكه از او خواهند گر بهيبه دنبال غر كنيل 5

 ».شناسند ينم

 .ديگو يكه او به آنها چه م دنديبه آنها گفت، اما آنها نفهم يسيمثل را ع نيا و 6

  كويشبان ن ،يسيع

 ]يبرا[ر كه من د ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم«به آنها گفت:  گريبار د يسيپس ع 7

گوسفندان،  كنياز من آمدند، دزد و راهزن هستند، ل شيكه پ يهمه كسان 8گوسفندان هستم. 

و  افت؛يكه از من داخل بشود، نجات خواهد  ير هستم. هر كسمن د 9. دنديسخن آنها را نشن

و قتل و  يدزد يمگر برا ديآيدزد، نم 10. افتيخواهد رفت و چراگاه خواهد  رونيدرون و ب

. باشند داشته يبكنند، و آن را به فراوان دايپ را اتي] من آمدم تا آنها حدر عوض[بردن؛  نياز ب

كه  ياما مزدور 12نهد.  يجان خود را در راه گوسفندان م كويهستم. شبان ن كويمن شبان ن 11

گوسفندان را  د،يآ يكه گرگ م نديبب يباشد، وقت يو صاحب گوسفندان نم ست،يشبان ن

مزدور  13. سازد يكند، و گرگ گوسفندان را به چنگ آورده، پرا كنده م يگذاشته فرار م

هستم و  كويمن شبان ن 14. ستياست، و به فكر گوسفندان ن ورچون كه مزد زديگر يم
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شناسد،  يچنان كه پدر مرا م 15شناسند.  يمن، مرا م خاصگانشناسم، و  يخود را م خاصگان

و من گوسفندان  16نهم.   يشناسم؛ و من جان خود را در راه گوسفندان م يو من پدر را م

و  د،يمرا خواهند شن يو آنها صدا اورم،يب زيآنها را ن دي. باستنديآغل ن نيدارم كه از ا زين گريد

103Fشدشبان خواهند  كيگله و  كي

كند كه من جان  يمرا محبت م ليدل نيو پدر به ا 17.  1

 بگيرم. نهم، تا آن را باز پس يخود را م

دارم كه آن را بنهم  ارينهم. اخت يبلكه من خود، آن را م رد،يگ يكس آن را از من نم چيه 18

 ».يافته ام حكم را از پدر خود ني. ارميدارم كه آن را باز بگ اريو اخت

او «از آنها گفتند كه:  ياريو بس  20اختالف افتاد،  انيهودي انيسخنان، در م نيبه سبب ا باز 19

 د؟يده ياست؛ چرا به او گوش م 104F2 وانهيدارد و د ويد

چشمان كوران را باز  توانديم ويد اي. آستين وانهيد كيسخنان  نهايا«گفتند:  گراني] داما[21

 بكند؟

 كنند يرا رد م يسيع

105F) مي(تقد ديع ميآن وقت در اورشل در22

106Fبود، و زمستان بود.  3

در  كل،يدر ه يسيع 23و  4

ما را در  يتاك«گفتند:  يدور او را گرفته و به و انيهوديپس 24زد.  يقدم م مان،يلسرواق 

 آشكارا به ما بگو ،يهست حياگر تو مس ؟يدار ينگاه م ديشك و ترد

                                                 
 .23:34 اليبه حزق دينگاه كن ۱ 

 .»ديگويو پرت و پال م انذيه« اي» است وانهيد« 2
 فانسياپ اكوسيدر زمان انت هيسور يهايبود. سلوك انيدر زمان مكاب كليمجدد ه مي(طهارت) و تقد يزمان پاكساز ادبودي »ميتقد ديع« - 3

در  هوديقوم  يساخته بودند، ولت حرم يرا ب مياورشل كليمذبح و گذاردن تمثالها، ه يكردن خوك رو ي) با قربانالدياز م شي(قرن دوم پ
 انبيو دوم مكا 59-52,4 انياول مكاب يشدند. رجوع شود به كتابها كليمجدد ه يرشته جنگها، موفق به پاكساز كياز  پس ان،يزمان مكاب

 باشد). يموجود نم يكتابها در كتاب مقدس به زبان فارس نيا ي(ترجمه فارس 5ا:0
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را كه در  ي. آن اعمالديآور ينم مانيشما ا يمن به شما گفتم، ول«به آنها پاسخ داد:  يسيع25

 . دهنديدهم، همانها بر من شهادت م ينام پدر خود انجام م

   107F5.ديستياز گوسفندان من ن رايز د،يآور ينم مانيشما ا كنيل 26

و من 28.كننديم يرويشناسم؛ و مرا پ يشنوند؛ و من آنها را م يمرا م يگوسفندان من صدا27

كس آنها را از  چيوقت هالك نخواهند شد؛ و ه چيو آنها ه دهم؛يم يجاودان اتيبه آنها ح

 يآنها را ] به من داده است، از همه بزرگتر است؛ و كس[كه  يپدر29دست من نخواهد ربود. 

108Fم.يهست كيمن و پدر  30.دير من بر بادآنها را ] از دست پ[ تواندينم

6 

 سنگها برداشتند، تا او را سنگسار كنند. گريد ارب انيهوديآنگاه]  [31

به شما نشان دادم.  ياريبس يكويمن از جانب پدر خود، اعمال ن«به آنها جواب داد:  يسيع 32

  »د؟يكن ياز آنها مرا سنگسار م كيبه خاطر كدام 

بلكه به سبب كفر؛  م،يكن يتو را سنگسار نم ك،يبه خاطر عمل ن«پاسخ دادند:  انيهودي 33

 .» يكنيخود را خدا قلمداد م ،يكه انسان هست تو رايز

 انيشما نوشته نشده است كه: من گفتم شما خدا عتيدر شر ايآ«به آنها جواب داد:  يسيع34

109Fد؟يهست

خواند؛ (و ممكن  انينازل شد، خدا شانيرا كه كالم خدا به ا ييپس اگر آنها35  7

كرده به جهان  سياو را ] تقد [شما به آن كس كه پدر ايآ36كه كتاب نقض شود)  ستين

                                                                                                             
 .باشديم سمسيكر ديع يدر ماه دسامبر و حوال» هانوگا« اي »ميتقد ديع«  4
معتبر  يعبارت در اغلب نسخه ها نيا ي، ول»همان طور كه به شما گفتم: «كنندياز نسخه ها اضافه م يبعض ٥

 وجود ندارد.
 .ميباش يذات و جوهر م كياست كه من و پدر از  نيمقصود ا يونانيدر اصل  م،يهست كيمن و پدر  6
 .6:82به مزمور  دينگاه كن  7



 انجيل يوحنا

 

 

اگر من اعمال  ۳۷" من پسر خدا هستم؟ "؟ چون كه گفتم: ييگو يم : كفردييگو يفرستاد، م

دهم، هر چند به  ياما اگر آنها را انجام م 38 د،ياورين مانيدهم، به من ا يپدر خود را انجام نم

در من است،  ركه پد ديو بفهم ديتا بدان د؛ياوريب مانيحداقل] به اعمال، ا[ ديآور ينم مانيمن ا

 رونيب شانيبكنند، اما او از دستها ريپس دوباره خواستند كه او را دستگ110F8 39»و من در پدر.

 رفت. 

رفت، و در آنجا ماند.   داد،يم دياول تعم ييحيكه  يين، به جااردرود] [و باز به آن طرف 40

 نيدرباره ا ييحيهر چه  كنيو ل نكرد،زه اي معج چيه ييحي«نزد او آمده، گفتند:  ياريو بس41

 .آوردند مانيدر آنجا به او ا ياريبسو42» شخص گفت، را ست بود.

 

                                                 
معتبر وجود  يعبارت در اغلب نسخه ها نيا يآمده است. ول» او«، كلمه »پدر« ياز نسخه ها به جا يدر بعض 8

 ندارد.
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ازدهميباب   

  رلعازيا مرگ

 ني(ا 2بود.  ماريو خواهرش مرتا)، ب ميده مر يعني( ايعن تياهل ب لعازريبه نام ا يشخصو  1

كرد، و  نيبود كه خداوند را با عطر تده] يكس[بود، همان  ماريبرادرش ب لعازريكه ا ميمر

111Fخود خشك كرد. ياو را با موها يپاها

] فرستاده گفتند:  غاميپ[ يخواهران به و نيپس ا 3 1

 د،يرا شن نيا يسيع يوقت 4» است. ماريب ،يكه او را دوست دار يبدان كه آن كس ،خداوندا«

آن  لهياست ]؛ تا پسر خدا به وس[جالل خدا  يبلكه برا ست،يتا به موت ن يماريب نيا«گفت: 

 .ابديجالل ب

 

 ماري] ب لعازريا[كه  ديشن يپس وقت 6.) كرديرا محبت م لعازريمرتا و خواهرش و ا ،يسيو ع( 5

دوباره «و بعد از آن به شاگردان خود گفت:  7كه بود، دو روز توقف كرد.  ياست، در محل

تو را سنگسار  خواستندياالن م انيهودياستاد، «شاگردان به او گفتند:  8.» ميبرو هيهوديبه 

هر روز، دوازده ساعت  ايآ«جواب داد:  يسيع 9  »؟يبه آنجا برو يخواهيم ازبكنند، و تو ب

 10. نديبيجهان را م نيكه نور ا رايز خورد؛يدر روز راه برود، لغزش نم ياگر كس ست؟ين

 كه نور در او نيست.) رايز خورد؛يلغزش م در شب راه برود، ياگر كس كنيول

 ين م. اما ماست به خواب رفته لعازريما ا تدوس«را گفت و بعد از آن به آنها فرمود:  نهايا  11

 »بكنم. داربياو را تا  روم

                                                 
 ذكر شده است. 8-1: 12 وحنايشرح داستان در  1
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حال  13.» افتي خداوندا، اگر به خواب رفته است، بهبود خواهد«گفتند:  يشاگردان به و  12

درباره مرگ او سخن گفت، اما آنها گمان كردند كه درباره به خواب رفتن  يسيآن كه ع

و من به خاطر   15مرده است،  لعازريا«به آنها گفت:  حاًيصر يسيپس ع 14كند.  يصحبت م

 ».مينزد او برو كنيول د؛ياوريب مانيشما شاد هستم كه در آنجا نبودم، تا شما ا

تا با او  م،يبرو زيما ن«دوقلو باشد)، به همشاگردان خود گفت:  يتوما (كه به معن پس 16

 ».ميريبم

  اتيو ح امتي: قيسيع

 تبي و( 18. است كه او چهار روز در قبر بوده افتيدر د،يبه انجا] رس[ يسيع يپس وقت 17

112Fپرتاب ريبـــه پانزده ت بيبود. قر مياورشل كينزد اينع

نزد مرتا و  انيهودياز  ياريو بس 19)  2

كه  ديمرتا شن كه يو وقت 20لي بدهند . ر برادرشان، آنها را تسآمده بودند تا به خاط ميمر

 يهمچنان [به حالت ] نشسته، در خانه باق م،يرفت تا اورا مالقات بكند، اما مر د،يآ يم يسيع

 كنيول 22 رد. م يبرادر من نم ،يبود نجايخداوندا، اگر ا«گفت:  يسيآنگاه مرتا به ع 21ماند. 

 »داد.د خواه تو خدا آن را به ،يدانم كه هر چه از خدا بخواه يم زياالن ن

دانم كه  يم«گفت:  يمرتا به و24» برادر تو دوباره برخواهد خاست.«گفت:  يبه و يسيع 23

 .»دوباره برخواهد خاست نيروز بازپس امتيدر ق

اگر  يحت اورد،يب مانيكه به من ا يهستم؛ هر كس اتيو ح امتيمن ق«گفت:  يبه و يسيع 

 ايآورد، تا به ابد نخواهد مرد. آ مانيو هر كه زنده باشد، و به من ا 26مرده باشد، زنده گردد،  

پسر  حيام كه تو مس آورده مانيخداوندا، من ا يبل«گفت:  يبه و او  27»؟يكن يرا باور م نيا

 »ديايجهان ب نيبه ا ديبا يكه م ،يخدا هست

                                                 
 .ليبرابر است با دو ما» پرتاب ريپانزده ت 2



 انجيل يوحنا

 

 

 :را در خفا فرا خواند و گفت ميرا گفته، رفت و خواهر خود مر نيو ا28

از جا] برخاسته، نزد [فوراً  د،يرا شن نيكه او ا يو وقت 29.»  خوانديو تو را م نجاست،يا استاد«

كه مرتا او را مالقات  ييهنوز به ده وارد نشده بود، بلكه در همان جا يسيو ع 30آمد.  يو

 يدادند، وقت يم يبودند، و او را تسل ميكه در خانه با مر يانيهوديو  31كرد، مانده بود.  

فكر كردند كه به سر قبر  رايبه دنبال او رفتند، ز رود،يم رونياو برخاسته، با عجله ب هك دنديد

به  دهياو را د د،يبود رس يسيكه ع ييچون به جا ميو مر 32بكند.  هيتا در آنجا گر رود،يم

 يسيع33» مرد. يبرادر من نم ،يبود نجايخداوندا، اگر تو ا«گفت:  ياو افتاد و به و يپاها

در روح خود به  افت،ي انيرا هم كه با او آمده بودند گر يانيهوديو  د،يد انيرچون او را گ

 ايآقا، ب يا«به او گفتند:  »د؟ياو را كجا گذارده ا«و گفت:   34شدت ملول شده، آشفته گشت.

» داشت. يچقدر او را دوست م دينيبب«گفتند:  انيهوديآنگاه  36. ستيگر يسيع 35  »نيو بب

باعث  توانستيشخص كه چشمان آن كور را باز كرد، نم نيا ايآ«از آنها گفتند:  ياما بعض 37

 »رد؟ينم زيمرد ن نيا كهشود

  لعازريشدن ا زنده

بود كه بر  يقبر] غار [قبر آمد، و آن كيباز در خود به شدت ملول شده، نزد يسيپس ع 38

به  يمرتا، خواهر متوف.» ديسنگ را بردار«گفت:  يسيع  39نهاده شده بود.  يآن سنگ يرو

 40» كه چهار روز گذشته است. رايخداوند؛ االن، او متعفن شده است، ز يا«گفت:  يو

 41 »د؟يد يجالل خدا را خواه ،ياوريب مانيبه تو نگفتم كه اگر ا ايآ«گفت:  يبه و يسيع

113Fپس سنگ را برداشتند. 

كنم  يپدر، تو را شكر م يا«چشمان خود را بلند كرده گفت:  يسيع 3

 نيبه خاطر ا كنيل و ،يشنو يمرا م شهيدانستم كه تو هم يو من م42.  يا دهيكه مرا شن

                                                 
را گذاشته بودند،  تيكه م ييپس سنگ را از جا«طور آمده است:  نيا يميقد ياز نسخه ها يدر بعض - 3

 برداشتند



 انجيل يوحنا

 

 

114Fكه حاضرند  يگروه

را گفت،  نهايا يوقت  43.» يكه تو مرا فرستاد اورنديب مانيگفتم، تا ا  4

در  شيكه دست و پا يو آن مرده در حال 44.»  ايب رونيب لعازر،يا يا«زد:  اديبلند فر يبا صدا

 ديباز كن ااو ر«به آنها گفت:  يسيآمد. ع رونيشده بود، ب دهيچيپ يبا پارچه ا شيكفن و رو

 ».برود ديبگذارو

 يسيقتل ع توطئه

 )2-1: 22و لوقا  2-1: 14س قرمو  5-1: 26تي در م نيهمچن(

به  دند،يانجام داد، د يسيآمده بودند، و آنچه كه ع ميكه نزد مر يانيهودياز  ياريبس آنگاه45

انجام  يسيكه ع ييآنها را از كارها ورفتند انيسياز آنها نزد فر ياما بعض 46آوردند.  مانياو ا

 رايز م؟يچه بكن«شورا كرده گفتند:  انيسيو فر نهكه يپس رؤسا 47داده بود با خبر كردند. 

همه به او  م،ياگر او را به حال خود واگذار 48دهد.  يانجام م ياريمرد معجزات بس نيكه ا

 يكي يول 49» آمده هم مكان ما و هم قوم ما را خواهند گرفت. انيخواهند آورد، و روم مانيا

و   50 د،يدانينم چيشما ه«بود، به آنها گفت:  هنكه سيكه در آن سال رئ افا،ياز آنها به نام ق

» نرود. نيو تمام قوم از ب رد،ينفر در راه مردم بم كياست، كه  ديما مف يكه برا ديستيمتوجه ن

 يسيكرد كه ع تبود، نبو هنكه سيرا از خود نگفت، بلكه چون در آن سال رئ نيو ا  51

115Fدر راه قوم  ستيبايم

 كيو نه فقط در راه قوم، بلكه تا فرزندان پراكنده خدا را در    52.رديبم5

117Fو از همان روز شورا   116F6 بكند. جا جمع

  .كردند كه او را بكشند7

                                                 
 .»اند ستادهيدور (اطراف) ا« يوناني يدر اصل» حاضرند«  ٤

قوم «آمده است. به هر حال، مقصود » نسل اي فهيدر راه آن طا« يميقد ياز نسخه ها يدر بعض» در راه قوم«5
 است. »لياسرائ

 .6:49 ايبه اشع دينگاه كن  6
 .»دندينقشه كش« اي» شورا كردند«  7



 انجيل يوحنا

 

 

رفت، بلكه از آنجا به  يراه نم انيهودي انيبه طور آشكار، در م گريد يسيسبب ع نيهم به 54

 رفته، با شاگردان خود در آنجا ماندت نام داش ميفرااكه  يبه شهر ابان،يب كينزد يمحل

آمدند،  مياورشل به اتياز وال حقبل از پس ،ياديبود؛ پس عده ز كينزد هودي حپس ديو ع  55

 يم كليگشتند، و در ه يم يسيو آنها به دنبال ع  56 ] طاهر بسازند.ديع[تا خود را جهت 

 كنيل  57»نخواهد آمد؟ ديع ياو برا ايآ د؟يكن يچه فكر م: «گفتنديم گريكديو به  ستادنديا

 ،بداند كه او كجا است، اطالع بدهد يدستور داده بودند كه اگر كس انيسيو فر هنكه يرؤسا

 .بكنند ريدستگ تا او را



 انجيل يوحنا

 

 

 دوازدهم باب

  اينع تبيدر  نيتده

 )9-3: 14مرقس و  13-6: 26 يتدر م نيهمچن(

مرده را از مردگان  لعازريكه ا ييجا ا،ينع تيبه ب يسيع ح،پس ديشش روز قبل از ع پس 1

 لعازريكرد، و ا يشام حاضر كردند، و مرتا خدمت م شيو در آنجا برا 2بود، آمد. دهيزانيبرخ

 ينبل خالص گرانبها گرفته، پاهاس( از عطر  118F1يطلر  ميآنگاه مر  3او بود انياز هم مجلس يكي

 يخود خشك كرد؛ و خانه از بو سوانياو را با گ يبعد] پاها[كرد، و  ني] تدهآن[را با  يسيع

بود،  يبه و انتياز شاگردانش كه در صدد خ يكي 119F2 يوطيسخرا يهوداياما  4عطر پر شد. 

را  ني(او ا 6»  فروخته نشد، تا به فقرا داده بشود؟   120F3 ناريد صديعطر به س نيچرا ا« 5گفت:  

پول نزد او بود، و از آنچه در آن  سهيبلكه چون دزد بود و ك بود،گفت، نه چون در فكر فقرا 

121Fداشت. يخود برم يبرا شد،يانداخته م

 رايبه حال خود] واگذار، ز[او را «گفت:  يسياما، ع 7) 4

 د،يخود دار نزد شهيكه فقرا را، هم رايز 8من، نگاه داشته است.  نيرا به جهت روز تدف نيكه ا

 ».داشت دينخواه شهيمرا هم كنيل

  لعازريقتل ا توطئه

                                                 
 اسيبه فتح (ر) و سکون (ط) و (ل) واحد وزن و مق» رطل« ۱

 )ديمثقال (فرهنگ عم ۸۴برابر  عاتيما
 یوطياسخر یهوداي«از نسخه ها نوشته شده  یدر بعض ۲

 دهيمعتبر د یعبارت در اغلب نسخه ها نيا ی، ول»پسرشمعون
 شود. ینم
حقوق ا ا  ناريد صديدارند س دهيشناسان عق خياز تار یبعض ۳
 کارگر بوده است کيماه  ۱۲ یال
 یدله دزد: «ديگويم یونانيدر اصل » داشت یخود برم یبرا ٤

 .دهديرا م یکه همان معن »زديو ناخنک م



 انجيل يوحنا

 

 

در آنجا است، آمدند؛ و نه فقط به خاطر  يسيدانستند كه ع انيهودياز  ياديچون عده ز 9

در  10. نديبود، بب دهيزاني] او را از مردگان برخيسيع[را هم كه  لعازريبلكه تا ا ،يسيع

 ياديكه به خاطر او، عده ز رايز 11شند. كب زيرا ن لعازريشورا كردند كه ا هنكه يرؤساجه،ينت

 .آوردند يم مانيا يسيرفته به ع انيهودياز 

 ميبه اورشل يسيع روزمندانهيپ ورود

 )40-28: 19و لوقا  11-1: 11مرقس و  11-1: 21متي در  نيهمچن(

به  يسيكه ع دنديآمده بودند، شن ديع يكه برا ياديآن روز، چون جماعت ز يفردا 12

: زدنديم اديرفته، فر رونينخل را گرفته، به استقبال او ب يشاخه ها 13 د،يآ يم مياورشل

122Fعانا؛يهوش«

123Fاست.  ليو پادشاه اسرائ د،يآ يمبارك باد آن كه به نام خداوند م 5

 يسيو ع14  6

124Fونيهصدختر  يا«كه: 15شد. چنان كه مكتوب است   اربر آن سو افته،ي يه االغكر

، ترسان  7

را  زهايچ نيو شاگردانش، اول ا125F8  16.ديآ يم ياالغه كرباش. بنگر كه پادشاه تو، سوار برم

درباره او  زهايچ نيآن وقت به خاطر آوردند كه ا افت،يجالل  يسيكه ع ياما زمان دند،ينفهم

كه در  يو گروه 126F9  17 انجام داده بودند به او بتكارها را نس نيكه ا نيمكتوب است، و هم ا

 ياو] شهادت م[از مردگان، با او بودند، بر  دنشيزانياز قبر و برخ لعازريموقع فرا خواندن ا

كه آن  دنديشن رايهم بود كه آن جماعت، از او استقبال كردند؛ ز ليدل نيو به هم 18دادند. 

                                                 
 »االن نجات بده«هوشيعانا: يعني  ٥
 26: 118نگاه كنيد به مزمور  6
 اسم ديگر شهر اورشليم است.» دخترصهيون 7
 .9:9نگاه كنيد به زكريا   8
 يعني بعد از برخاستن عيسي از مردگان، شاگردان تازه اين مطالب و اهميت آنها را به خاطر آوردند.  9
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 چيكه ه ديكن يمشاهده م ايآ«گفتند:  گريبه همد انيسيآنگاه فر 19معجزه را انجام داده بود. 

 !»كه تمام عالم به دنبال او رفته اند ديرسد؟ بنگر يبه شما نم ينفع

 

 

 يسيو ع انيوناني

 پسيليآنها نزد ف 21بودند.  يونانيآمده بودند،  ديعبادت ع يكه برا ياز آن كسان يو بعض 20 

 يسيع ميخواهيآقا، ما م يا«بود، آمدند و درخواست كرده گفتند:  ليجل يدايص تيكه اهل ب

. دگفتن يسيبه ع پسيليو ف اسيگفت؛ و آندر اسيآمده به آندر پسيليف 22.» ميرا مالقات بكن

 ن،يآم ن،يآم24. ابديكه پسر انسان جالل ب دهيساعت آن رس«در جواب آنها گفت:  يسيع 23

ثمره  رد،يماند؛ اما اگر بم يتنها م رد،يو نم فتد،ين نياگر دانه گندم در زم ميگو يبه شما م

دهد؛ و هر كه در  يهر كه جان خود را دوست بدارد، آن را از دست م 25آورد.  يم اريبس

اگر   26نگاه خواهد داشت. يجاودان اتيجهان جان خود را دشمن بدارد، آن را تا ح نيا

آنجا خواهد  زيباشم، خادم من ن يكه من م ييبكند؛ و جا يرويمرا خدمت بكند، مرا پ يكس

  .كند، پدر، او را عزت خواهد دادب خدمت كه مرا يبود؛ و هر كس

 باال برده بشود ديانسان با پسر

اما  بده؟ ييساعت رها نيپدر، مرا از ا يا ]كه[ م؟يجان من در اضطراب است، و چه بگو 27 

آنگاه » پدر، اسم خود را جالل بده. يا  28ام.  دهيساعت رس نيامر، تا به ا نيمن به خاطر هم

كه  يپس گروه  29»داد جالل خواهمام و باز هم  جالل داده«كه:  دياز آسمان در رس ييصدا

با او تكلم  يفرشته ا«گفتند:  گراني؛ و د»رعد شد«گفتند:  دهيرا شن نيبودند، ا ستادهيدر آنجا ا

اكنون  31بلكه به خاطر شما.  امد،يصدا به خاطر من ن نيا«در جواب گفت:  يسيع 30» كرد.



 انجيل يوحنا

 

 

 32شد.  اهدانداخته خو رونيجهان، ب نيا سياست، و االن رئ دهيجهان رس نيداوري ا ]وقت[

را در  ني(و ا  33.»ديخود خواهم كش يبلند كرده بشوم، همه مردم را به سو نيو من اگر از زم

ما از «پس آن گروه به او جواب دادند:   34گفت.) رد،يبم ستيبا يكه م ياشاره به نوع مرگ

 ديكه پسر انسان با ييگويپس چگونه تو م ماند؛يم يباقتا به ابد  حيكه مس ميا دهيشن عتيشر

 ينور، اندك زمان«به آنها گفت:  يسيآنگاه ع 127F10 35 »ست؟يپسر انسان ك نيكرده بشود؟ ا دبلن

و  رد،يتا ظلمت شما را فرو نگ د،يراه برو د،يكه نور را دار يبا شما است؛ پس تا زمان گريد

به نور  د،يكه نور را دار يمادام 36. روديكه به كجا م داندينم رود،يراه م يكيكه در تار يكس

 .كرد يرا گفت و رفته خود از آنها مخف نهايا يسيع.» ديپسران نور بشو تا د،ياوريب مانيا

 آورند ينم مانيا انيهودي

 مانيا يباز] به و[انجام داده بود،  شانيرو شيكه آن همه معجزه در پ يبا وجود اما 37

خبر ما را  يخداوند، چه كس يا«به اتمام برسد كه گفت:  ينب يايكالم اشعتا  38.  اوردندين

128Fآشكار شد؟  يخداوند به چه كس يباور كرد؟ و بازو

نتوانستند  ليدل نيپس آنها به ا 39 11

 يرا كور كرده است و دلها شانياو چشمان ا«  40گفت:  نيهمچن اياشع رايز اورند،يب مانيا

خود بفهمند و بازگشت  يو با دلها نند،يرا سخت ساخت، تا مبادا با چشمان خود بب شانيا

129Fرا شفا بخشم.  شانيكنند، تا ا

و درباره  ديكه جالل او را د رايكالم را گفت، ز نيا اياشع 41»  12

 مانيبه او ا ز،يرهبران ن انياز م يحت ،ياديعده ز ،وجود نيبا همه ا كنيل 42او تكلم كرد. 

كه جالل  رايز 43اخراج شوند.  سهياقرار نكردند؛ تا مبادا از كن انيسيآوردند. اما به خاطر فر

  .داشتند يدوست م شتريخلق را از جالل خدا، ب

  يسيبه سبب كالم ع يداور

                                                 
 .۴: ۱۱۰به مزمور دينگاه کن ۱۰
 ۱ :۵۳ايبه اشع دينگاه کن ۱۱
 ۱۰-۹: ۶ ايبه اشع دينگاه کن ۱۲
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نه به من، بلكه به فرستنده من،  اورد،يب مانيكه به من ا يكس«زد و گفت:  اديفر يسياما ع 44

در جهان آمده  يمن، نور  46 .نديبيفرستنده مرا م ند،يبيكه مرا م يو كس 45آورده است.  مانيا

كالم مرا بشنود و  يو اگر كس 47نماند.  يباق يكيدر تار اورد،يب مانيكه به من ا يام، تا كس

130Fآنها را نگاه ندارد،

نم، بك يتا جهان را داور ام امدهيكه ن رايكنم؛ ز ينم ي( من بر او داور 13

131Fهر كه مرا رد بكند  48بلكه تا جهان را نجات ببخشم.

 ]گريد[ يكس رد،يو كالم مرا نپذ 14

 يكه گفتم، بر او داور يهمان كالم ن،يبكند؛ در روز بازپس يهست كه در حقش داور

نگفتم، بلكه خود پدر كه مرا فرستاد، به من فرمان  يكه من از خود سخن رايز  49.ردخواهد ك

است؛ پس  يجاودان اتيدانم كه فرمان او ح يو من م  50و چه تكلم بكنم.  ميداد كه چه بگو

 ».ميهمان است كه پدر به من گفته است كه بگو م،يگويهر چه من م

                                                 
 .است نوشته شده »اوردين مانيا«از نسخه ها  يدر بعض» آنها را نگاه ندارد   ۱۳

 
 .نوشته شده است» شمارد ريحق«از نسخه ها  يدر بعض» رد كند  ۱٤

 



 انجيل يوحنا

 

 

 باب سيزده

 ديشو يشاگردان را م يپا يسيع

جهان را ترك  نياست كه ا دهيدانست كه ساعت او رس يسيچون ع ح،پس ديقبل از ع او 1

جهان محبت كرده بود، تا به آخر محبت  نيكرده نزد پدر برود، خاصگان خود را كه در ا

132F

 .نمود1

 ي) نهاده بود كه به ويوطيخراس(پسر شمعون  هودايقبالً در دل  سيموقع شام، ابل درو  2

را به دست او سپرده است و  زهايدانست كه پدر، همه چ يكه م نيبا ا يسيع 3بكند.  انتيخ

از سر شام بلند شده لباس خود را   4 گردد،يكه او از نزد خدا آمده، و به جانب خدا برم نيهم ا

و شروع  خت،يآنگاه آب در لگن ر 5دور] كمر خود بست. [گرفت و به  يالدرآورد، و دستم

كه  يوقت 6داشت. كه بر كمر  يشاگردان و خشك كردن آنها، با دستمال يكرد به شستن پاها

در  يسيع   7»؟ييشو يمرا م يتو پاها ايخداوندا، آ«گفت:  ياو به و د،يرس پطرسبه شمعون 

 يبعداً خواه كنيل ،يكن يدرك نم النادهم، يتو آنچه را كه من انجام م«گفت:  يجواب و

جواب  يبه و يسيع» شست. يمرا نخواه يتـو هرگز پاها«گفت:  يبه و پطرس  8.» ديفهم

خداوندا، «گفت:  يبه و پطرسشمعون  9» داشت. ينخواه يبياز من نص م،يداد: اگر تو را نشو

كه  يكسگفت:  يبه و يسيع 10.» يبشو زيمرا، بلكه دستها و سر مرا ن ي[پس] نه فقط پاها

اما نه  د،يكالً پاك است و شما پاك هست يبه شستن پاها دارد؛ ول ازيغسل كرده است، فقط ن

گفت: همه شما پاك  ليدل نيشناخت؛ به هم يكننده خود را م ميكه تسل راي(ز11همه. 

 ).ديستين

 

                                                 
 . باشديم» حد و درجه از محبت نيتا اخر«و هم » لحظه نيتا آخر: «ي، هم به معن»آنها را تا به آخر محبت نمود ۱



 انجيل يوحنا

 

 

و دوباره بنشست، و به آنها  د،يآنها را شست، لباس خود را پوش يكه پاها نيبعد از ا و 12

و  د،يخوانيم دشما، مرا استاد و خداون 13  د؟يديانجام دادم، فهم تانيآنچه را كه برا ايآ«گفت: 

شما  يپس، اگر من كه خداوند و استاد هستم، پاها 14كه هستم.  رايز د،ييگو يدرست هم م

عنوان] نمونه [را به شما به  نيكه ا رايز  15.دييرا بشو گريكدي يپاها ديبا زين مارا شستم، ش

كه  ميگويبه شما م ن،يآم ن،يآم 16. ديچنانكه من با شما رفتار كردم، عمل بكن زيدادم، تا شما ن

 زهايچ نياگر ا 17از فرستنده خود. ] بزرگتر[و نه رسول،  ست،يغالم، بزرگتر از ارباب خود ن

من در مورد همه شما  18. دينها را انجام بدهآكه  يخوشا به حال شما؛ در صورت د،يديرا فهم

 ه با منتا كتاب تمام بشود،  آن ك كنيشناسم؛ ل يام، م دهيرا كه برگز ي. كسانزنميحرف نم

133Fمن بلند كرده است  ]هيعل[پاشنه خود را بر  خورد،ينان م

 نياز ا شيرا اكنون و پ نيمن ا 19.  2

 ن،ين هستم.  آممكه  دياوريب مانيا فتد،يكه اتفاق ب يتا هنگام م؛يگو يبه شما م فتديكه اتفاق ب

 رد،يبپذ و هر كس كه مرا رد؛يپذيمرا م رد،يكه فرستاده مرا بپذ ي: هر كسميگويبه شما م ن،يآم

 ».است رفتهيفرستنده مرا پذ

 كنديم ييشگويشدن خود را پ ميتسل ،يسيع

 )23-21:  22و لوقا   21-14:17 رقسو م 25-20: 26 يتدر م نيهمچن(

را گفت، در روح خود به شدت آشفته شد، و شهادت داده  نهايا يسيكه ع نيبعد از ا 21

پس  22» خواهد كرد. انتيخ ناز شما، بـــه مـ يكيكه  ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم«گفت: 

از آنها  كيرا درباره كدام  سخن نيشدند كه ا رانينگاه كرده ح گريكديشاگردان به 

نشسته  يسيع ينسبت به او محبت داشت) پهلو يسياز شاگردانش، (كه ع يكيو  23  د؟يگويم

                                                 
 .9:41به مزمور  دينگاه كن ۲



 انجيل يوحنا

 

 

اين سخن را درباره چه  پطرس  به وي اشاره كرد كه بپرسد كه [عيسي] پس شمعون   24بود. 

 »ست؟يكگفت: (خداوندا، او يخم شده، به و عيسي  نهيپس او روى س 25گفت. كسي 

134Fهمان است كه من لقمه را تر«جواب داد:  يسيع 26  

پس لقمه را تر » دهم. يكرده، به او م 3

 يسيوارد او شد. پس ع طانيبعد از لقمه، ش  27 داد. يوطيسخراپسر شمعون  هودا،يكرد و به 

كه چرا  دنديكدام نفهم چي(اما از اهل مجلس ه 28 »زود بكن. ،يكن يآنچه م«گفت:  يبه و

بود،  هودايپول نزد  سهيفكر كردند كه چون ك يكه بعض رايز 29 گفت.  يحرف را به و نيا

بعد از  او، پس  30 به فقرا بدهد.) يزيكه چ نيا ايرا بخرد؛  ديع حتاجيبه او فرمود كه ما يسيع

 .رفت؛ و شب بود رونيگرفتن لقمه ب

 تازه حكم

و خدا در او  افت،ياكنون پسر انسان جالل «گفت:  يسيكه او بيرون رفت، ع يس وقتپ 31 

را در خود جالل خواهد داد، و  او خدا نهيهر آ افت،يو اگر خدا در او جالل   32 افتيجالل 

135Fفرزندان  يا 33جالل خواهد داد.  ياو را به زود

با شما هستم؛ و به دنبالم  گريد ي، من، كم4

كه من  ييكه: به جا ميگو يگفتم، به شما هم م انيهوديگشت؛ اما همان طور كه به  ديخواه

 د،يرا محبت كن گريكديدهم، كه  يتازه م يبه شما حكم  34.دييايب ديتوان يروم، شما نم يم

همه خواهند  ن،ياز ا 35. ديرا محبت بكن گريكدي زيبت نمودم، تا شما نچنان كه من شما را مح

 »ديداشته باش محبته هم اگر نسبت ب د،يكه شاگردان من هست ديفهم

 

                                                 
 ».) فرو كردنيعيلقمه را (در ما: «ديگويم يوناني يدر اصل» لقمه را تر كردن« ۳
 .يسيع انگرمحبتياست نما ياصطالح كه» كوچك يبچه ها« اي» فرزندان يا«  ٤

 



 انجيل يوحنا

 

 

 كنديم ييشگويس را پرانكار كردن پط يسيع

 ) 34-31:  22و لوقا  31-27: 14مرقس   و 35-31: 26متي در  ني(همچن 

كه من  ييجا«جواب داد:  يسيع »؟يرو يخداوندا، كجا م«گفت:  وي به سرشمعون پط 36

 يبه و پطرس 37» آمد. ياما بعداً، به دنبالم خواه ،ييايبه دنبالم ب يتوانيروم تو اكنون نم يم

من، جان خود را در راه تو خواهم  م؟يايدنبالت ب به نتوانم االن نيچرا هم خداوندا،«گفت: 

 ن،يآم ن،ينهاد؟ آم يتو جان خود را در راه من خواه ايآ«جواب داد:  يبه و يسيع 38 »نهاد.

 ».خروس بانگ نخواهد زد ،يكه تا تو سه مرتبه مرا انكار نكرده باش ميگو يبه تو م



 انجيل يوحنا

 

 

 چهاردهم باب

 يو راسته را  ،يسيع

در خانه پدر من،  2. دياوريب مانيبه من هم ا. دياوريب مانيدل شما مضطرب نشود. به خدا ا« 1 

حاضر  يشما مكان يروم تا برا يم رايگفتم. ز يطور نبود به شما م نياست اگر ا اريمنزل بس

خواهم  ودو شما را برداشته با خ ميآ يحاضر كنم، م يشما مكان يو اگر بروم و برا 3كنم،  

136Fمي دانيد. روم، يرا كه م ييراه آن جا و شما 4.  ديباش زيكه من هستم، شما ن ييبرد، تا جا

1 

 »م؟يپس از كجا راه را بدان !يرو يكه به كجا م ميدانيخداوندا، ما نم«گفت:  يتوما به و 5

من،  لهيد پدر، جز به وسزكس ن چيهستم، ه اتيو ح يمن راه و راست«گفت:  يبه و يسيع6

و او  ديشناس ياز حاال به بعد او را م د؛يشناخت يم زيپدر مرا ن د،يشناخت ياگر مرا م 7. ديآ ينم

 يما كاف ي] برانيكه هم[خداوندا، پدر را به ما نشان بده «گفت:  يبه و پسيليف  8.» ديا دهيرا د

هنوز ] مرا [همه مدت با شما بودم، و تو  نيمن ا پس،يليف يا«گفت:  يبه و يسيع 9» است.

پدر را  ييگو يپس ] تو چطور م[است،  دهياست، پدر را د دهيكه مرا د يكس ؟ينشناخته ا

كه به  يسخنانكه من در پدر هستم، و پدر در من است؟  يندار مانيا ايآ  10 به ما نشان بده؟

كه در من ساكن است، اعمال خود را انجام  يبلكه پدر م،يگو ياز خود نم م،يگو يشما م

 نيا ريدر من است؛ در غكه من در پدر هستم و پدر  ديداشته باش مانيبه من ا 11. دهديم

 م،يگويبه شما م ن،يآم ن،يآم  12.  دياوريب مانياعمال به من ا نيصورت، [الاقل ] به خاطر ا

 يخواهد كرد؛ و حت زيكنم، او ن يرا كه من م ييآن كارها اورد،يب مانيبه من ا كه يكس

                                                 
 »ديدانيو راه را م د،يدانيروم م يكه من م ييو جا«طور آمده است:  نيا يميقد ياز نسخه ها يدر بعض 4 هيآ ۱



 انجيل يوحنا

 

 

 د،يبه اسم من بخواه و هر چه 13روم.   يكه من نزد پدر م رايخواهد كرد؛ ز زين نهايبزرگتر از ا

 137F2.ابديانجام خواهم داد، تا پدر در پسر جالل ب

 .آورد خواهممن آن را بجا د،يبه اسم من بخواه يزياگر چ 14 

 القدس  روح وعده

و من از پدر درخواست  16داشت.  دياحكام مرا نگاه خواه د،يكن ياگر مرا محبت م 15

138Fدهنده يخواهم كرد و او تسل

 17با شما بماند.  شهيبه شما عطا خواهد كرد، تا هم يگريد  3

شناسد، اما  يو نم نديبيكه او را نم رايز رد،يتواند او را بپذ يكه جهان نم ،ي] روح راستيعني[

نخواهم  ميتيشما را  18و در شما خواهد بود.   مانديكه با شما م رايز ديشناس يرا م وشما ا

اما شما  د؛يمرا نخواهد د گريجهان د ،يبعد از اندك زمان  19گذاشت، نزد شما خواهم آمد.

 ديو در آن روز شما خواه  20كرد. ديخواه ستيز زيچون من زنده ام، شما ن د؛يد ديمرا خواه

كه احكام مرا دارد و آنها  يكس 21. در شمادانست كه من در پدر هستم، و شما در من و من 

139Fدارد يرا نگه م

كند، محبوب پدر  يو هر كه مرا محبت م كند،يمحبت م،  همان است كه مرا 4

  22»من خواهد بود و من او را محبت خواهم كرد، و خود را به او آشكار خواهم ساخت.

شود كه تو خود را به ما  يچطور م دا،خداون«گفت:  ي، به و140F5)يوطيسخرا(نه آن  هوداي

مرا  ياگر كس«گفت:  يدر جواب و يسيع  23» نه به جهان؟ يساخت، ول يآشكار خواه

محبت كند، كالم مرا نگاه خواهد داشت؛ و پدر من، او را محبت خواهد كرد، و به نزد او 

                                                 
 .دهديم يمعن زيرا ن» حاضر شدن در روح«و » ثابت كردن«، »اشكار شدن« يونانياصل لغت ۲

 يونانيكلمه  يمعن نهايهمه ا ،»اوري« ،»دهنده روين«، »شفاعت كننده«، »مددكار« ،»ريمش«، »دهنده يتسل« ۳
 كر كرده است.ذ نجايدر ا وحناياست كه  توسيپاراكل

 »ديو اطاعت نما رفتهيكه احكام مرا پذ يهر كس« يعني ٤
 داشت. هودايدو نفر شاگرد به اسم  ،يسيع ٥



 انجيل يوحنا

 

 

دارد؛ و  يكه مرا محبت نكند، كالم مرا نگاه نم يو آن كس  24كرد. ميمنزل خواه يآمده با و

سخنان را  نيمن ا  25است] كه مرا فرستاد.  [يبلكه از پدر ست،ياز من ن ديشنويكه م يكالم

  .ميگو يكه هنوز با شما هستم، به شما م يهنگام

را  زيالقدس، كه پدر او را به اسم من خواهد فرستاد، همه چ ] روحيعني[دهنده  يتسل كنيل 26

 يشما خواهد آورد. آرامش برا اديخواهد داد، و آنچه را كه به شما گفتم، به  ميبه شما تعل

دهد، به شما  يكه جهان م يدهم، نه آن طور يشما م آرامش خود را به 27گذارم.  يشما م

روم و نزد  يكه به شما گفتم:  م ديديشن 28 نشود و هراسان نباشد. طرب. دل شما مضدهميم

روم ؛  يكه گفتم نزد پدر م رايز د،يشد يشادمان م د،يكرد ي. اگر مرا محبت م ميآ يشما م

به شما گفتم، تا  فتديكه اتفاق ب نيقبل از او اكنون من  29كه پدر از من بزرگتر است.   رايز

كه  رايبه شما نخواهم گفت، ز يزيچ نياز ا شتريب 30. دياوريب مانيكه اتفاق افتاد، ا يوقت

141Fندارد يزيو در من چ د،يآيجهان دارد م نيا سيرئ

چنان كه پدر به من حكم كرد،  كنيل 31. 6

  142F7».ميبرو نجاياز ا د،يزيكنم. برخ يبداند كه من پدر را محبت م جهان كنم تا يهمان طور م

                                                 
بر  ييادعا« اي، »ندارد يبر من قدرت« يا، »ندارد يوجه مشترك چيبا من ه: «يعني يدر اصل» ندارد يزيدر من چ« ٦

 من ندارد
و  در، حكمپ ياگر خدا يندارد، ول يبر او قدرت طانيكه ش ديفرما يم قتيدر حق هيآ نيدر ا حيمس يسيع ۷

 گريكديپدر نسبت به  يو خدا حيمس يسياست كه محبت ع نيا يبرا اجازه داده تا اتفاقات بعدي رخ بدهند
 . بشود انينما



 انجيل يوحنا

 

 

 پانزدهم باب

 يقحقي تاك ،يسيع

 اورد،ين وهيم نرا كه در م ياو هر شاخه ا  2هستم و پدر من باغبان است. يقيحق يمن، تاك«  1

143Fكنديقطع م

هم اكنون شما،  3. اورديب شتريب وهيتا م كنديپاك م اورد،يب وهيو هر كدام را كه م ؛1

. همان ماو من در ش ديدر من بمان  4.ديكه من به شما گفته ام، پاك هست يبه خاطر كالم

طور هم شما اگر در  نيهم اورد،يب وهيتواند از خود م يكه شاخه، اگر در تاك نماند نم يطور

كه در من بماند و من در  يشاخه ها؛ آن كس هستم و شمامن تاك  5. ]ديتوان يمن [ديمن نمان

در  ياگر كس 6. ديبكن ديتوانينم يكار چيكه جدا از من، شما ه رايآورد؛ ز يم اريبس وهيم ،يو

كنند و در آتش  يو آنها را جمع م خشكد؛ يمو شوديانداخته م رونيمن نماند، مانند شاخه ب

و كالم من در شما بماند، هر چه كه  دياگر در من بمان   7شوند. ياندازند و سوخته م يم

 يجالل م نيپدر من، با ا 8شما انجام داده خواهد شد.  يكه برا د،يدرخواست بكن د،يبخواه

مرا محبت  ركه پد يطورهمان   9.ديو شاگردان من بشو د،ياوريفراوان ب وهيكه شما، م ابدي

در  د،ياگر احكام مرا نگاه دار  10.ديام؛ در محبت من بمان شما را محبت كرده زيكرد، من ن

شته ام، و در محبت او ماند، همچنان كه من، احكام پدر خود را نگه دا ديمحبت من خواه

 ليتكم ماش يمن در شما باشد، و شاد يرا به شما گفتم، تا شادمان نهايمن ا 11ام.  ثابت مانده

كه من، شما را محبت همان گونه  د،يرا محبت بكن گريكدياست حكم من، كه  نيا  12بشود.

  14دوستان خود بنهد. يندارد كه جان خود را برا نيكس محبت بزرگتر از ا چيه 13 كردم.

شما را  گريد 15. ديكنم انجام بده ياگر، آنچه را كه به شما حكم م ديشما دوستان من هست

 من شما را دوست خوانده كنيكند، ل يكه اربابش چه م دانديكه بنده نم رايز خوانم،يبنده نم

بلكه من شما  د،يديشما مرا برنگز 16ام، به شما آشكار كردم.  دهيكه هر چه از پدر شن رايام، ز
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بماند؛ تا هر چه به  يشما باق وهيو م د،ياوريب وهيو م ديو شما را مقرّر كردم، تا برو دم،يرا برگز

كنم، تا  يحكم م شما را به هانيا  17به شما عطا بكند. د،ياسم من از پدر درخواست بكن

 .ديرا محبت بكن گريكدي

 جهان  يدشمن

اگر  19 كرده است.  يكه قبل از شما، با من دشمن ديبكند، بدان ياگر جهان با شما دشمن 18

داشت، اما چون به جهان تعلق  يخود را دوست م خاصگانجهان  د،يشما متعلق به جهان بود

 يكالم  20كند. يم يجهان با شما دشمن جهيدر نت دم،يبلكه من شما را از جهان برگز د،يندار

اگر به من جفا  ست؛يكه: غالم از ارباب خود بزرگتر ن دياوريشما گفتم به خاطر ب هرا كه ب

نگاه خواهند  زيجفا خواهد كرد، و اگر كالم مرا نگه داشتند، كالم شما را ن زيكردند، به شما ن

كه فرستنده  رايكارها را به خاطر اسم من در حق شما خواهند كرد، ز نياما همه ا 21داشت. 

نداشتند؛ اما اكنون  يبودم و با آنها سخن نگفته بودم، گناه امدهياگر ن 22. ندشناس يمرا نم

  24متنفر است. زيهر كس كه از من نفرت دارد، از پدرم ن 23گناه خود ندارند.  يبرا يعذر

 يده بودم، گناهداانجام نداده بود، انجام ن يگريكس د چيرا كه ه يآنها اعمال انياگر در م

واقع شد] تا  نهايا[اما  25كردند، هم با پدرم.  يهم با من دشمن يول دند؛ينداشتند؛ اما اكنون د

144Fكردند يسبب به من دشمن ينوشته شده است به اتمام برسد، كه:  ب عتيكه در شر يكالم

2  .

روح  يعني د،يايشما خواهم فرستاد، ب شيدهنده، كه او را از نزد پدر پ يه تسلك ياما وقت 26

شهادت  زيو شما ن 27 خواهد داد. شهادت من بارهشود، او در يكه از پدر صادر م يراست

 يد. ا بوده كه از ابتدا با من رايداد، ز ديخواه
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 شانزدهم باب

 يخواهند كرد؛ حت اخراج ها سهيشما را از كن 2. ديرا به شما گفتم، تا شما لغزش نخور نهايا« 1

 يخواهد برد كه خدا را خدمت م گمانشد،كرسد كه هر كس كه شما را ب يفرا م  145F1يزمان

  .كه نه پدر را شناخته اند، و نه مرا رايرا خواهند كرد، ز زهايچ نيو ا 3كند. 

 القدس روح كار

كه من  دياوريرا به شما گفتم، تا هر زمان كه هنگام آن فرا برسد، به خاطر ب نهايمن ا اما 4

اما اكنون   5كه با شما بودم. رايرا از اول به شما نگفتم، ز نهايدرباره آنها به شما گفتم. و ا] قبالً[

 يكه:به كجا م پرسد يكدام از شما از من نم چيروم، و ه يكه مرا فرستاد م يبه نزد كس

 قتيحق كنيل 7را به شما گفتم، اندوه، دل شما را پر كرده است.  زهايچ نياما چون ا 6 ؟يرو

دهنده نزد شما  ياگر نروم، تسل راياست، ز ديشما مف يكه رفتن من برا م،يگويرا به شما م

جهان را به گناه و  د،ياياو ب يوقت 8 نخواهد آمد، اما اگر من بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد.

و به  10  آورند، ينم مانيكه به من ا رايبه گناه، ز 9ملزم خواهد كرد.  يو داور تعدال

كه بر  رايز ،يو به داور 11   د،يد ديمرا نخواه گريروم و د يكه نزد پدر خود م رايعدالت، ز

  .داده شده است يجهان، فتو نيا سيرئ

اما در حال حاضر، شما طاقت تحمل آنها را  م،يدارم كه به شما بگو نياز ا شتريب يزهايچ 12

خواهد  ييراهنما قتيبه تمام حق را او شما د،يايب يروح راست يعنيكه او  ياما وقت 13. ديندار

خواهد گفت، و او شما را  شنود،يبلكه آنچه را كه م د،يگويكه او از خود سخن نم رايكرد، ز

از آنچه كه متعلق به من  راياو مرا جالل خواهد داد؛ ز 14باخبر خواهد كرد.  ندهياز امور آ
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هر چه پدر دارد از آن من است؛ به  15است، خواهد گرفت و به شما آشكار خواهد كرد. 

 .كرد خواهدو به شما آشكار رد،يگيگفتم كه: از آنچه كه متعلق به من است م ليدل نيهم

 مبدل خواهد شد يبه خوش اندوه

از  يآنگاه بعض 146F2  17».ديد ديباز مرا خواه يو بعد از اندك د،يد ديمرا نخواه يبعد از اندك« 16 

 ديمرا نخواه يكه:بعد از اندك ديگويكه به ما م ستيچ نيا«گفتند:  گريكديشاگردانش به 

147F.» ديد ديباز مرا خواه يو بعد از اندك د،يد

 ياندك نياو از ا دمقصو«پس آنها گفتند:  18  3

از او سؤال بكنند،  خواستنديدانست كه آنها م يسيع 19.» ديگويچه م ميدانيما نم ست؟يچ

 گريد يكه من گفتم: اندك ديكن يباره بحث م نيخود در ا نيدر ب ايآ«پس] به آنها گفت: [

كه  ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يآم 20 د؟يد ديباز مرا خواه يو بعد از اندك د،يد ديمرا نخواه

شد،  ديخواه نيخواهد كرد؛ شما اندوهگ يكرد، اما جهان شاد ديخواه يو زار هيشما گر

است،  مانيكه زن در حال زا يهنگام  21مبدل خواهد شد. ياندوه شما به خوش كنيل

آن  گريد د،ييكه طفل را زا نياست؛ اما به محض ا دهيساعت او رس رايشود، ز يم نياندوهگ

در جهان متولد شده است.  يكه طفل ني] از ايناش[ يشادمان ليآورد؛ به دل يدرد را به خاطر نم

و دل شما شادمان  ديشما را خواهم د گريبار د كنيل د،يهست نياكنون اندوهگ زيشما ن 22

از من  گريو در آن روز، د 23شما را از شما نخواهد گرفت.  يكس شادمان چيخواهد شد، و ه

كه هر چه كه از پدر به اسم من  ميگو يبه شما م ن،يآم ن،يكرد. آم دينخواه يسؤال چيه
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 د؛يدرخواست نكرده ا يزيه اسم من چبتاكنون   24كرد. خواهد به شما عطا ديدرخواست كن

  .شما كامل بشود يشادمانتا  كرد ديخواه افتيو در د،يدرخواست كن

 

 ام بر جهان غالب شده من

با مثلها با شما،  گريكه د ديفرا خواهد رس يرا با مثلها به شما گفتم؛ اما زمان زهايچ نيا من 25

در آن روز به  26صحبت نخواهم كرد؛ بلكه درباره پدر با شما آشكارا سخن خواهم گفت. 

كه به خاطر شما از پدر درخواست  ميگو يكرد؛ و من به شما نم دياسم من درخواست خواه

 مانيو ا دير، شما را دوست دارد؛ چون كه شما مرا دوست دارپد خودكه  رايز  27كردم؛ 

148Fكه من از نزد پدر  ديا آورده

آمده ام، و وارد جهان شده ام؛  رونيمن از نزد پدر ب 28آمده ام.  4

 »روم ياكنون] دوباره جهان را ترك كرده، به نزد پدر م[

.  يبريمثل به كار نم گريو د ،ييگو ياكنون، به طور آشكار سخن م«گفتند:  شاگردانش 29

از تو بكند، و از  يسؤال يكه كس يندار ازيو ن يدانيرا م زيكه تو همه چ ميحاال دانست 30

شما االن  ايآ«به آنها جواب داد:  يسيع 31.» يآمد رونيكه تو از خدا ب ميكن يما باور م ن،يهم

 دياست، كه شما متفرق خواه دهياست، بلكه فرا رس كيوقت نزد نك،يا 32 د؟يكن يباور م

چون كه  ستم،يمن تنها ن كنيگذارد. ل ديخود، و مرا تنها خواه شانيبه نزد خو يكيشد؛ هر 

149Fرا به شما گفتم تا در من صلح و آرامش  زهايچ نيا  33پدر با من است.

. در ديداشته باش 5

.»كه من بر جهان غالب شده ام ديخاطر جمع باش يول د،يكش ديجهان عذاب خواه
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 هفدهم باب

 يسيع يدعا

 يا«آسمان بلند كرده گفت:  يسخنان را فرمود، چشمان خود را به سو نيا يسي] عيوقت[ 1

150F] تو را جالل بدهد.زين [است؛ پسر خود را جالل بده، تا پسر دهيپدر، ساعت رس

همان  2  1

 اتيح ،يتا به هر كس كه تو به او داده ا يكه تو او را بر همه انسانها قدرت داد يطور

 يسايو ع ،يقيواحد حق ياست كه تو را تنها خدا نيا يجاودان اتيو ح  3عطا بكند. يجاودان

كه به من  يبا تمام كردن آن كار نيزم يمن تو را بر رو 4بشناسند.  ،يرا كه تو فرستاد حيمس

 يپدر، مرا با خود جالل بده، با همان جالل يو اكنون توا 5تا انجام بدهم، جالل دادم.  يسپرد

 .از به وجود آمدن جهان، نزد تو داشتم شيكه پ

كردم؛ آنها از آن تو بودند،  انيع ،يكه از جهان به من عطا كرد ينام تو را به آن مردمان من 6

كه هر آنچه كه به  دانندياكنون م 7نگاه داشته اند.  و آنها كالم تو را  ؛يو تو آنها را به من داد

و آنها  ؛من به آنها دادم ،يرا كه تو به من داده ا يكالم رايز 8 .باشديآن] تو م[از  ،يمن داده ا

آوردند كه تو مرا  مانيآمدم؛ و آنها ا رونيدانستند كه من از نزد تو ب قتاًيو حق رفتند،يپذ

 يبرا يكنم، ول يجهان درخواست نم يكنم؛ برا يآنها درخواست م يمن برا  9. يفرستاد

او هرآنچه از آن من است، از آن تو   10كه از آن تو هستند. رايز ،يكه به من داده ا ييآنها

در  گريمن، د و 11ام.  افتهياست، و آنچه از آن تو است از آن من است و من در آنها جالل 

را كه تو به  ييپدر قدوس، آنها يا م؛يآ يستند؛ و من نزد تو ماما آنها در جهان ه ستم؛يجهان ن

كه با آنها بودم،  يزمان 12]  ميهست[باشند، چنانكه ما  يكيدر نام خود نگه دار تا ،يمن داده ا

كدام از آنها  چيحفظ كردم؛ و ه ،يديرا كه به من بخش يآنها را در نام تو داشتم، و آن كسان
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151Fهالكت، تا كتاب تمام بشود.هالك نشد، به جز فرزند 

 نهايو ا م؛يآ ياما اكنون نزد تو م 13  2

من كالم تو را   14مرا به طور كامل در خود داشته باشند. يتا آنها شادمان ميگويرا در جهان م

همان طور  ستند،يكرده است، چون كه آنها از جهان ن يو جهان با آنها دشمن ام؛ دهبه آنها دا

بلكه  ،يريكنم كه آنها را از جهان برگ يمن از تو درخواست نم  15.ستمياز جهان ن زيكه من ن

باشم.  يمنكه من از جهان  يهمان طور ستند،يآنها از جهان ن 16.يحفظ كن ريتا آنها را از شر

152Fكن  سيتقد يآنها را در راست 17

 ،يچنان كه مرا در جهان فرستاد 18است.  ي؛ كالم تو راست3

كنم، تا خود  يم سيو به خاطر آنها، من، خود را تقد  19ام. آنها را در جهان فرستاده زيمن ن

 يكنم، بلكه برا يخود درخواست نم يو من فقط برا 20.  بشوند سيتقد ،يدر راست ز،يآنها ن

بشوند؛ همان  يكيتا آن كه همه  21آورند؛  يم مانيكه توسط كالم آنها به من ا ييآنها

 مانيباشند؛ تا جهان ا كيو من در تو؛ تا آنها هم در ما  يپدر، در من هست يكه تو ا يطور

ام، تا آنها  داده يا را كه تو به من داده يو من به آنها آن جالل 22.  يكه تو مرا فرستاد اورديب

در من، با آنها در اتحاد، كامل بشوند؛  تومن در آنها و  23.  ميهست كيباشند؛ چنانكه ما  كي

 يا  24.يچنان كه مرا محبت كرد ،يو آنها را محبت كرد ،يتا جهان بداند كه تو مرا فرستاد

كه من هستم، با من باشند؛ تا جالل مرا كه  ييدر جا ،يرا كه به من داده ا يآنان خواهميپدر، م

ر دپ يا 25.  يعالم محبت كرد ياز بنا شيكه تو مرا پ رايمشاهده بكنند، ز يا تو به من داده

كه تو مرا  دانند يم نهايشناسم؛ و ا يعادل، هر چند جهان تو را نشناخته است، اما من تو را م
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كه به من  يتا آن محبت د،يو من نام تو را به آنها شناسانده ام و خواهم شناسان 26. يفرستاد

 باشم. در آنها باشد، و من هم در آنها يا كرده
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 جدهميه باب

 شود يم ريدستگ يسيع

 ) 53-47: 22و لوقا  50-43:  14مرقس و  56-47: 26متي در نينچ(هم 

رون رفت؛ و در قد يبا شاگردان خود، به آن طرف واد يسيسخنان، ع نيپس از گفتن ا 1

كننده او بود، آنجا  ميهودا كه تسليو   2بود، كه او و شاگردانش به آن داخل شدند. يآنجا باغ

از  هودايپس،  3كرد.  ياغلب در آنجا با شاگردان خود انجمن م يسيع رايشناخت؛ ز يرا م

از سربازان و پاسداران را برداشته، با فانوسها و مشعل ها  يدسته ا ان،يسيو فر هنكه ينزد رؤسا

 رونيبر او واقع بشود، ب ديبا يزيدانست چه چ يكه م ،يسيآنگاه ع 4رفت.  انجا هو اسلحه ب

او به » را. يناصر يسايع«به او جواب دادند:  5 »د؟ييجو يرا م يچه كس«آمده، به آنها گفت: 

كه به  يپس وقت  6همراه آنها بود.)  ز،نيكننده او  ميتسل يهوداي؛ (و »من هستم.«آنها گفت: 

چه : «دياز آنها پرس گريپس بار د  7افتادند. نيآنها به عقب رفته، به زم ؛»ممن هست«آنها گفت: 

من كه به «جواب داد:  يسيع  8» را. يناصر يسايع«به او جواب دادند:  »د؟ييجو يرا م يكس

كه  ي(تا آن سخن  9»روند.ب نهايا ديبگذار د،يخواهيشما گفتم كه  من هستم ؛ پس اگر مرا م

153Fگم نكردم.)  ]هم[را  يكي ،يا كه به من داده ياز آنان كهخودش گفته بود، تمام بشود 

1  

زد، و گوش  هنكه سيو به غالم رئ ديداشت، آن را كش يريكه شمش پطرسآنگاه شمعون 10

154Fالم مالخوس غو اسم  د؛يراستش را بر

خود را  ريشمش«گفت:  پطرسبه  يسيپس، ع 11بود  2

 » ه پدر به من داده است، ننوشم؟را ك يا الهيپ ايكن؛ آ الفغ

                                                 
 .12:  17 و 39: 6وحنايبه  دينگاه كن ۱

 
 .تلفظ شده است» مالخوس« يونانيدر اصل  يذكر كرده است، ول» ملوك«نام او را  ،يميترجمه قد ۲



 انجيل يوحنا

 

 

و او را اول،  13كرده، بستند.  ريرا دستگ يسيع هود،يفرماندهان و افسران  و ربازانآنگاه س12

همان بود كه به  افا،ي(و ق 14بود) آوردند.  هنكه سي(كه در آن سال رئ افايپدر زن ق حنانزد 

  155F3)رديبم شخص در راه قوم كيكرده بود: بهتر است  حتينص انيهودي

 كند يار منكرا ا يسيس، ع رپط

 ).57 -55: 22لوقا و  68 -66 14مرقس و  70-69: 26در متي  نينهمچ(

 سيبا رئ شاگرد رفتند؛ و چون آن يسيع يدر پ گر،يشاگرد د كيشمعون پطرس و و  15

بود؛  ستادهيدر ا رونيب پطرساما   16شد. نهكه سيرئ اطيوارد ح يسيداشت، با ع ييآشنا هنكه

رفته با دربان صحبت كرد و  رونيداشت، ب ييآشنا هنكه سيكه با رئ گريپس آن شاگرد د

از  زيتو ن ايآ«گفت:  پطرسكه دربان بود به  يزيآنگاه، آن كن 17را به داخل برد.  پطرس

 ستادهيافروخته، ا يو غالمان و افسران آتش  18.» ستمين«او گفت:  »؟يستيمرد ن نيا نشاگردا

همراه آنها خود را گرم  زين پطرسكردند، چون كه هوا سرد بود؛ و  يبودند و خود را گرم م

 .كرد يم

 كنديبازخواست م يسيكهنه از ع سيرئ

 ) 71 – 66: 22و لوقا  64 -55: 14مرقس و 66 -59: 26متي در  نيهمچن(

به  يسيع  20از او بازخواست كرد.   يسيع ميكهنه، در مورد شاگردان و تعل سيرئ آنگاه 19

 كليها و ه سهيدر كن شهيمن به جهان به طور آشكار سخن گفته ام؛ من هم«جواب داد:  يو

را در خفا نگفته ام.  يزيشوند، و چ يجمع م انيهوديكه همه  يي] جايعني[ام،  داده ميتعل

                                                 
 .50 -49: 11 وحنايبه  دينگاه كن ۳

 



 انجيل يوحنا

 

 

 نهايا نكياند كه به آنها چه گفته ام؛ ا دهيبپرس كه شن يي؟ از آنهايكن يچرا از من سؤال م21

بود، به  ستادهيا كيكه نزد ياز افسران يكيرا گفت،  نيا يوقت 22.» داننديآنچه را كه گفتم، م

به  يسيع 23 »؟يده يطور جواب م نيا هنكه سيبه رئ ايآ«زده گفت:  يليس يسيصورت ع

  24 »؟يزن ي، چرا مرا م] گفتم[، و اگر خوب  156F4هشهادت بد ياگر بدگفتم، به بد«گفت:  يو

 رييس كهنه فرستاد.  افا،ينا او را بسته، نزد قحپس 

 كند يرا انكار م يسيع گريبار د پطرس 

 ) 62 -58: 22 و لوقا  72- 69: 14مرقس  و  75-71: 26 يتدر م نين(همچ

از شاگردان  زيتو ن ايآ«گفتند:  يكرد؛ پس به و يخود را گرم م ستاده،اي سرشمعون پط و 25

آن  شانيكه از خو ه،نكه سياز غالمان رئ يكي 26.» ستمين«او انكار كرده گفت:  »؟يستياو ن

 27 »دم؟يبود، گفت: (مگر من، تو را با او، در باغ ند دهيگوشش را بر پطرسبود كه  يكس

  .زد كبان يكرد، و درست در همان لحظه خروس نكارا گريبار د پطرسپس 

  شوديبرده م الطسيبه نزد پ يسيع

 )5-1: 23 و لوقا  5-1: 15مرقس  و 14-11و 2 -1: 27 يتدر م نينهمچ(

آوردند، و صبح زود بود؛ پس آنها خود داخل  وانخانهيبه د افايرا از نزد ق يسيآنگاه ع 28

نزد  الطس،يپ جهيدر نت 29. بخورندح را ستا نجس نشوند و قادر باشند كه پ نشدند، وانخانهيد

گفتند:  يدر جواب و 30 »د؟يشخص دار نيا هيبر عل ،يچه اتهام«آمد و گفت:  رونيآنها ب

خود «به آنها گفت:  الطسيپس پ  31.»ميكرد ينم مينبود، او را به تو تسل كارمرد تبه نياگر ا«

                                                 
 .»ثابت كن كه بد گفتم« است كه  ني، مقصود ا»شهادت بده يبه بد٤

 



 انجيل يوحنا

 

 

 ميدارنما اجازه «به او گفتند:  انيهودي.» ديخود بر او حكم بكن عتيشما او را گرفته، مطابق شر

گفته بود تمام گردد، كه به چه نوع  يسيرا كه ع ي(تا آن كالم 32.» ميرا به قتل برسان يكس

 157F5 .)رديبم ديبا يمرگ

تو پادشاه  ايآ«گفت:  يرا فرا خواند و به و يسيبرگشت، و ع وانخانهيبه د الطسيآنگاه پ 33

درباره  گرانيكه د نيا اي ،ييگويخود م  آيا تو اين را از«داد: جواب يسيع  34»؟يهست يهود

 يهستم؟ قوم خود تو، و رؤسا يهوديمگر من «جواب داد:  الطسيپ  35» من به تو گفتند؟

 نيمن از ا يپادشاه«جواب داد:  يسيع  36»؟يا كردند؛ چكار كرده ميتو را به من تسل ه،نكه

كردند، تا من به  يجهان بود، خادمان من جنگ م نيمن از ا ياگر پادشاه ست؛ين انجه

158Fجهان  نيمن از ا ينشوم؛ اما اكنون پادشاه ميتسل انيهوديدست] [

به او  الطسيپ 37.  ستين 6

 پادشاه نكه م ييگو يدرست] م[تو « جواب داد:  يسيع »؟يپس تو پادشاه هست«گفت: 

شهادت بدهم.  قتيدر جهان آمدم، تا به حق ليدل نيه ابو  ،متولد شدم ليدل نين به اهستم؛ م

 قتيحق«گفت:  يبه و الطسيپ 38» شنود. يمرا م ياست، صدا قتيكه از حق يهر كس

 چيمن در او ه«رفته به آنها گفت:  رونيب انيهوديرا گفت، دوباره نزد  نيو تا ا »ست؟يچ

شما  ينفر را برا كيپسح، من  ديكه در ع ديدار يو شما رسم 39كنم.   ينم دايپ يريتقص

زده  اديباز همه فر  40» را آزاد بكنم؟ هوديشما، پادشاه  يكه برا ديخواهيم ايآزاد بكنم. پس آ

 .)(و برابا دزد بود» با را ااو را نه، بلكه بر«گفتند: 

                                                 
 .34-32:12 وحنايبه  دينگاه كن ٥

 
 .سو) نيست نيا«و  »نجايمن از ا يپادشاه« اي »ستيجهان ن نيمن از ا يپادشاه ٦



 انجيل يوحنا

 

 

 نوزدهم باب

 شود يبه مرگ محكوم م يسيع

 ) 25 -13: 23و لوقا  20 -6: 15مرقس و  31 -15: 27متي در  ني(همچن 

از خار بافته بر سرش نهادند، و  يتاج انيو سپاه 2را گرفته شالق زد.  يسيع الطسيپآنگاه  1

و به  ،»هوديپادشاه  يسالم، ا: «گفتنديو نزد او آمده و م 3 دند؛يبر او پوشان يارغوان ييردا

او را نزد شما «رفت و به آنها گفت:  رونيب گريبار د الطسيپ 159F1  4.زدند يم يليسصورتش ] [

آنگاه  5.»  مكن ينم دايپ يريتقص چيكه در او ه ديتا بدان د،ي. مشاهده بكنآورم يم رونيب

 نيا نكيا«به آنها گفت:  الطسيآمد. و پ رونيب يارغوان يياز خار و ردا يبا تاج يسيع

مصلوبش كن، «زده گفتند:  اديفر دند،يكهنه و افسران او را د سيو چون رئ 160F2 6»انسان.

  161F3»مصلوبش كن.

در او  يريتقص چيمن ه رايز د،يو مصلوبش كن ديريخودتان او را بگ«به آنها گفت:  الطسيپ 

واجب  عت،يو طبق آن شر م،يدار يعتيما شر«به او جواب دادند:  انيهودي 7»  كنم. ينم دايپ

سخن را  نيكه ا يوقت الطسيپس پ 8 »خود را پسر خدا ساخته است. رايز رد،ياست كه او بم

اما  »؟يتو از كجا هست«گفت:  يسيشد و به ع وانخانهيباز داخل د  9 ؛يدترس شياز پ شيب د،يشن

 به او نداد.  يجواب چيه يسيع

                                                 
 .7، 5، 3:53 ايبه اشع دينگاه كن ۱
 .»يداو را خوب ورانداز بكن«است كه  نيمقصود ا ،»ديمرد بنگر نيبه ا« اي» انسان نيا نكيا ۲

 
 .دده يرا نشان م» گردد ديمصلوب با«حالت شعار مكرر  شتريب يونانيي، اصل»مصلوبش كن ۳

 



 انجيل يوحنا

 

 

كه من قدرت دارم كه تو را  يدانينم ايآ ؟يزنيبا من حرف نم«به او گفت:  الطسيپس پ 10 

 يقدرت چيتو بر من ه«جواب داد:  يسيع  11كه تو را مصلوب كنم؟ ارمآزاد كنم و قدرت د

كرد  ميدست] تو تسل [آن كه مرا به ل،يدل نيهم شد. به ياگر از باال به تو داده نم ،يداشت ينم

 » دارد. يگناه بزرگتر

 نياگر ا: «گفتنديكرده م اديفر انيهودياو برآمد، اما  يدر صدد آزاد الطس،يپس پ نياز ا 12

كه خود را پادشاه قلمداد كند، مخالف  يهر كس ؛يستين صريدوست ق ،يشخص را آزاد كن

كه به  يآورد و خود در محل رونيرا ب يسيد، عيسخن را شن نيا الطسيپ يوقت 13است.  صريق

 14نشست. يحكومت يشود) بر كرس يم دهيجباتا نام يدر عبر يول( سنگفرش معروف است 

162Fساعت ششم  كيبود و نزد حپس هيتهروز   ]روز(و [آن 

 د،يبنگرگفت:  انيهوديبود) و به  4

163Fبردار  زميان]ا[] بردار، او را انياز م[او را «زدند:  اديفر آنها 15» پادشاه شما.

» مصلوبش كن.  5

 »پادشاه شما را مصلوب بكنم؟ ايآ«به آنها گفت:  الطسيپ

 .» ميندار يپادشاه صرياز ق ريما به غ«كهنه جواب دادند كه:  يرؤسا 

 .كرد تا مصلوب بشود مي] او را به آنها تسل الطسيپ [آنگاه 16

 

 

 

                                                 
 دوازده ظهر يعني ساعت ششم ٤
 قتيرا، كه در حق» برپا كردن«دهد و هم  يرا م» دور كردن« يهم معن يوناني يدر اصل» بردار]  انياز م را[او  ٥

» بردار ]  انياو را [از م«كه  رسديبه نظر م . برپا كردن چوبه دار لهيبرداشتن به وس انياست به كشتن و از م يا اشاره
 .ترجمه ممكنه باشد نيبهتر



 انجيل يوحنا

 

 

 شود يمصلوب م يسيع

 ) 43-26: 23 لوقا و 32 -21: 15مرقس  و 44-32: 27متي در  نينچ(هم 

 يم دهينامجمجمه كه  يخود را برداشته به محل بيرا گرفته بردند؛ و او صل يسيپس آنها ع 17

زدند؛ و با او دو  بيادر آنجا او را به صل 18 برد. گفتند، يآن را جلجتا م يشد و به زبان عبر

164Fمصلوب كردند.] [ انيرا در م يسياز آن طرف و ع يكيطرف و  نيااز  يكيرا  گرينفر د

6  

 ،يناصر يسايع«قرار داد، كه نوشته بود:  بيصل ينوشته بر رو تنيم الطسيمن، پو در ض19

 يسيكه ع يخواندند، چون كه محل انيهودياز  يارينوشته را بس نيو ا 20».  هوديپادشاه 

نوشته بود.  يوناني و نيو الت ي] عبر يزبانها[ هشهر بود؛ و آن را ب كيمصلوب شده بود، نزد

او [بنويس] كه ه بلك»س پادشاه يهوديننو«گفتند:  الطسيبه پ هودي هنكه يآنگاه رؤسا 21

 »هوديمنم پادشاه  «گفت:

 ».هر چه نوشته ام، نوشته ام«جواب داد:  الطسيپ22

او را گرفته آنها را چهار قسمت  يكردند، لباسها بيرا صل يسيع ان،يكه سپاه يهنگام 23

درز نداشت،  راهنيپ كنيگرفتند] و ل زين[را  راهنيو پ ؛يسپاه كي يكردند، هر قسمت برا

 م،يرا پاره نكن نيا«گفتند:  گريكديپس به   24بافته شده بود.  كدستيبلكه از باال به صورت 

(تا كتاب تمام شود كه » خواهد شد. ياز آن چه كس]  نميبب[تا  ميندازيقرعه ب شيبلكه برا

165Fكردند و بر لباس من قرعه انداختند.) ميخود تقس نيمرا در ب ي:  لباسهاديگويم

 انيپس سپاه 7

  .كارها را كردند نيا

                                                 
 12: 53 ايبه اشع دينگاه كن ٦

 
 .18: 22به مزمور دينگاه كن ۷



 انجيل يوحنا

 

 

 هيمجدل ميو مر وپا،ي(زن) كل ميمادرش، خواهر مادرش، مر ،يسيع بيدر پاي صل اما 25

در  كرد،يكه محبت م يمادر خود را با آن شاگرد يسيكه ع يپس هنگام 26بودند.  ستادهيا

اه به آن شاگرد آنگ 27» خانم بنگر، پسرت. يا«به مادر خود گفت:  د،يد ستادهيا يكينزد

 ».را به منزل خود برد يساعت آن شاگرد، و نو از هما» ت.بنگر، مادر«گفت: 

 يسيع مرگ

 )49 -44: 23 و لوقا  41-33: 15و مرقس  56-45:  27متي در نيهمچن(

كه كتاب تمام  نيا ياست، برا دهيبه انجام رس زيچون دانست كه همه چ ،يسيع ن،يبعد از ا 28

166F» تشنه ام.« بشود، گفت: 

را  يپر از سركه گذاشته شده بود، پس اسفنج يو در آنجا ظرف 29 8

167Fشاخه زوفا از سركه پر كرده بر سر 

168Fكردند. كيقرار داده به دهانش نزد 9

 يسيع يوقت 30 10

 .كرد ميو سر خود را خم كرده روح خود را تسل» شد. تمام« :گفت د،يسركه را چش

 شود يزده م زهين يسيع يپهلو به

نمانند  بيصل يرو تسبكه بدنها روز نيا يبود و برا   169F11هيروز] ته[ن روز، آكه  يينجاآز ا 31

آنها را  يدرخواست كردند كه پاها الطسياز پ انيهوديمهم بود)،  اريبس سبت(چون آن 

را كه با  يگرينفر د نينفر اول و همچن يپس سربازان آمده، پاها 32. اورنديب نييبشكنند، و پا

                                                 
 .21: 69به مزمور  دينگاه كن ۸

 
و خوشبو و به  بايز شيو معطر ... گلها زيكوچك و نوك ت شيو خودرو ... برگها اياست پا ياهيگ» زوفا « ۹

 د).. (فرهنگ عميديسرخ و سف اي يآب يرنگها
 .شديبه كاربرده م يحس يب يدوا يسركه به جا ۱۰

 .كردنديخود را آماده م بت،س يبرا انيهوديمقصود عصر جمعه است كه  »هيروز ته« ۱۱



 انجيل يوحنا

 

 

 يپاها افتند،يآمدند و او را مرده  يسيع كينزد ياما وقت 33او مصلوب شده بودند، شكستند. 

  .او را نشكستند

و  35آمد.  رونيباو فرو كرد و بالفاصله خون و آب  يدر پهلو يا زهين ان،ياز سپاه يكي اما 34

كه راست  داندياست است، و او مردهد و شهادت او  ياست، شهادت م دهيكه د يآن كس

 يواقع شد تا كتاب تمام شود كه م زهايچ نيكه ا رايز  36.دياوريب مانيا زيتا شما ن د،يگويم

 يبر آن كس: «ديفرما يم گريو باز كتاب د 170F12 37»او شكسته نخواهد شد. از ياستخوان: «ديفرما

171F» ستيزدند، خواهند نگر زهينكه 

13 

 يسيع نيتدف

 ) 56 -50: 23و لوقا  47-42: 15مرقس و  61-57: 27(همچنين در متي 

در  هوديرس تبود (البته به خاطر  يسيكه شاگرد ع 172F14 يا همرا وسفي ن،يو بعد از ا  38

اجازه داد. پس او آمده  زين الطسيرا ببرد؛ و پ يسيتقاضا كرد كه جسد ع الطسي)، از پيپنهان

از  يآمده بود، مخلوط يسيشب نزد عن بار در يكه اول زين موسيدقويو ن  39را برد. يسيبدن ع

173صد رطل باًيوزن آن] تقر [و عود كه رمF

را گرفتند و  يسيپس بدن ع  40بود با خود آورد.  15

174Fنوط حبا  هود،ي نيتدف رسم به

 يكه مصلوب شده بود، باغ يو در محل 41. دنديچيدر كفن پ16

                                                 
 .20: 34و مزمور  12:9و اعداد  46: 12به خروج  دينگاه كن ۱۲

 .10: 12 ايبه زكر دينگاه كن ۱۳

 »مثه اييار« اي »يا رامه « ۱٤
 .»صد پوند«در حدود  »طلر صد  ۱٥

 د)(فرهنگ عمي» زنند يبه جسد م تيخوشبو، مانند كافور كه پس از غسل دادن م يدارو» نوطح« ۱٦

 



 انجيل يوحنا

 

 

پس به  42بودند.  نگذاشتهرا در آن  يقرار داشت كه هرگز كس يا بود، و در باغ، قبر تازه

         .را در آنجا قرار دادند يسعيبودن قبر، كيو نزد هودي هيخاطر روز ته
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 باب بيستم

 شود يمصلوب م يسيع

 ) 43- 26: 23و لوقا   32-21: 15 رقسو م  44-32: 27 يتدر م نيهمچن(

به سر قبر آمد و  هيمجدل ميبود، مر كيكه هنوز تار يدر روز اول هفته، صبح زود، وقت و 1

 گريو آن شاگرد د پطرسنزد شمعون  دهيپس دو  2كه سنگ از قبر برداشته شده است. ديد

خداوند را از داخل قبر برده اند و «داشت آمد و به آنها گفت:  ياو را دوست م يسيكه ع

انه رفته به طرف قبر رو رونيب گريو آن شاگرد د پطرسپس   3»اند. ذاشتهاو را كجا گ ميدانينم

قبر ] به سر [و اول ديتندتر دو پطرساز  گريو آن شاگرد د دند؛يدويو هر دو با هم م 4شدند.

و شمعون  6گذاشته شده است؛ اما داخل نشد.  ]آنجا [كه كفن ديو خم شد و د 5. ديرس

را  يو دستمال 7. ديدر آنجا ] گذارده د[را  فنپشت سر او آمد، و داخل قبر شد، و او ك پطرس

كه  زين گريپس آن شاگرد د 8 .دهيچيخود پ يكه بر سر او بود، با كفن نهاده نشده بلكه در جا

تا آن وقت، كتاب را  راي(ز 9آورد.  مانيو ا ديبود، داخل شد، و د دهيقبر رس] به سر [اول 

175F.) زديدوباره از مردگان برخ ديبا بودند كه او دهينفهم

 پس آن شاگردان به منزل خودشان 1

 برگشتند.

 كند يظهور م هيمجدل ميبر مر يسيع

 )11-9: 16 رقسو م 10-9: 28 يتدر م ني(همچن 

                                                 
  10: 16به مزمور  دينگاه كن ۱

 



 انجيل يوحنا

 

 

 12قبر خم شد. يبه سو ستيگر يكه م يبود و در حال ستادهيا انيقبر، گر رونيب م،يمر اما 11

 يسيكه بدن ع ييمحل] پا، جا[نزد  يكيمحل ] سر و [نزد  يكي: ديرا د دپوشيو دو فرشته سف

چون كه «او به آنها گفت:  »؟يانيزن، چرا گر يا«گفتند:  يآنها به و 13را گذاشته بودند. 

گفت به عقب  يرا م نيكه ا يدر حال 14»  او را كجا نهاده اند؟ دانميو نم دان خداوند مرا برده

 يا«گفت:  يبه و يسيع 15است.  يسيندانست كه ع يول د،يد ستادهيرا ا يسينگاه كرد و ع

] باغبان است، يسيع[چون او گمان برد كه  »؟يكن يرا جستجو م يچه كس ؟يانيرا گرزن، چ

و من او را  يا به من بگو كه او را كجا نهاده ،يا دهآقا، اگر تو او را بر يا«گفت:  يبه و

 17استاد).  يا يعني( »يبونر«او برگشته گفت:  ؛»ميمر«گفت:  يبه و يسيع 16» خواهم برد.

هنوز نزد پدر خود باال نرفته ام؛ بلكه به  راي، ز176F2 لمس مكن ]قدر نيا[مرا «گفت:  يبه و يسيع

باال   شما يخود و خدا يپدر شما و خدا ونزد برادران من برو و به آنها بگو كه نزد پدر خود 

 نيكه او ا نيو ا.» ام دهيدا خداوند ر«خبر داد كه: آمده شاگردان را  هيمجدل ميمر 18 روم،يم

 .گفته است يرا به و زهايچ

 شود  يبه شاگردانش ظاهر م يسيع

 )49-26: 24و لوقا  18-14: 16مرقس  و 20-16: 28  يمتدر  ني(همچن

كه شاگردان از  يمحل يكه درها يو در شام همان روز كه روز اول هفته بود، در حال  19

و به  ستاديآنها ا انيآمده در م يسيبسته بود، ع ]محكم[جمع شده بودند  ]در آن[ هوديترس 

                                                 
بر خالف اغلب ». به من نچسب نياز ا شيب«است كه:  نيمقصود ا ،يوناني، در اصل »لمس مكن قدر] نيمرا [ا ۲

كه  ميشو يمتوجه م يوناني ي، در اصل»مرا لمس مكن: «ديفرما يم يسيكه ع دهنديكه نشان م يفارس يترجمه ها
 .كار بردارد نيكه دست از ا خواهدياز او م يسيع يول كند،يرا لمس م يسيع م،يمر
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177F» شما باد. رآرامش ب«آنها گفت: 

خود را به آنها نشان داد  يرا گفت و دستها و پهلو نيا  20 3

به آنها گفت:  گريبار د يسيپس ع 21شادمان شدند.  دنديو شاگردان چون خداوند را د

را  نيا يوقت و  22.» فرستميآرامش بر شما باد، همان طور كه پدر مرا فرستاد، من هم شما را م«

را  ياگر شما گناهان كس  23. ديبكن افتيروح القدس را در«و گفت:  ديگفت، به آنها دم

178F» اند. مانده يباق د،يداشت را نگاه يگناهان] كس[شده اند؛ اگر  دهيآنها آمرز يبرا د،يامرزيب

4 

 و توما  يسيع

آمد، با آنها نبود.   يسيكه ع يخواندند، وقت يم 179F5 از آن دوازده كه او را توأم يكياما توما،  24

تا در «اما او به آنها گفت: .» ميا دهيخداوند را د«گفتند:  يبه و گريپس شاگردان د 25

نگذارم و دست خود را بر  خهايم يو انگشت خود را در جا نم،يرا نب خهايم يجا شيدستها

 »نخواهم آورد. مانيننهم، ا شيپهلو

شاگردان باز در خانه جمع بودند، و توما با آنها بود. در گذشت ] هشت روز، [و بعد از   26

آرامش بر «و گفت:  ستاد،يآنها ا انيآمد و در م يسيمحكم ] بسته بودند، ع[كه درها  يحال

و دست خود را  ن،يمرا بب يو دستها اوريرا ب دانگشت خو«آنگاه به توما گفت:  27» شما باد.

جواب داد:  يتوما به و 28 »داشته باش. مانيمباش بلكه ا مانيا يمن بگذار، و ب يبر پهلو اوريب

                                                 
در اصطالح  يونانيجمله  نيا». بر شما باد يصلح و آرامش و سالمت« يعني قتي، در حق»آرامش بر شما باد ۳

 .باشديم كميسالم علدر واقع مترادف  يفارس
 ينم دهيبخش د،يشوند و اگر آنها را نبخش يم دهيبخش د،يرا ببخش ياگر گناهان كس«است كه:  نيمقصود ا ٤

 ».شوند
 دوقلو نوشته شده است. يبه معن »موسيديد«اسم  نيا يونانيدر اصل  ٥

 



 انجيل يوحنا

 

 

 180F6؟يآورد مانيا دنميبعد از د ايآ«گفت:  يبه و يسيع 29» !من  يخدا يخداوند من و ا يا«

181Fخوشا به حال 

 ».آوردند مانيو ا دنديكه ند يآنان 7

  وحناي ليانج هدف

كتاب  نينزد شاگردان خود ظاهر نمود كه در ا يگريد اديز اريمعجزات بس يسيو ع 30  

و  حيمس ،يسيكه ع دياوريب مانينوشته شده است، تا شما ا نهايا كنيل 31 نوشته نشده است. 

 .ديبكن دايپ اتياسم او ح لهيبه او، به وس مانيپسر خدا است؛ و تا با ا

 

                                                 
 »؟يوردآ مانيا دنميبعد از د ايآتوما،  يا«مده: آاز نسخه ها  يدر بعض ٦

 
غبطه  ديبا حالشان بر«و » مبارك هستند« يمعان يوناني، در اصل »خوشا به حال«اصطالح  ۷

 .دهديم زيرا ن» خورد
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 كميو  ستيب باب

 شود  يبه هفت نفر از شاگردان خود ظاهر م يسيع

] به شاگردان ظاهر كرد و [خود را هيطبر يايخود را، در كنار در گريبار د يسيع ن،يپس از ا 1

 سان ظاهر كرد: نيبه ا

و  182F1 يبود، و پسران زبد ليجل يكه از قانا ليتنائنمعروف به توأم و  يو توما پطرسشمعون  2

 يروم تا ماه مي من«: گفت آنها به سرشمعون پط 3هم بودند.  بااز شاگردانش  گريدو نفر د

شدند؛ و  يرفته سوار كشت رونيپس ب.» مييآيهمراه تو م زيما ن«گفتند:  يآنها به و» بكنم. ديص

 نگرفتند. زيچ چيدر آن شب ه

پس عيسي به  5است. يسيشاگردان ندانستند كه ع يول ستاد؛يبر ساحل ا يسيهنگام سحر، ع 4 

183Fآنها گفت: اي بچه ها آيا ماهي 

به آنها  6» نه.: «ندجواب داد يبه و »د؟يخوردن دار يبرا 2

انداختند و از كثرت  زيآنها ن.» افتي ديو خواه د،يندازيب يدام را به طرف راست كشت«گفت: 

گفت:  پطرسبه  كرد،ياو را محبت م يسيپس آن شاگرد كه ع  7نتوانستند آن را بكشند. يماه

 ديچيخود پ دور كه خداوند است، لباس خود را به ديشن پطرسشمعون  يوقت» خداوند است.«

را  يكه دام ماه يدر حال گرياما شاگردان د 8 انداخت. اي(چون كه برهنه بود) و خود را به در

184Fبا زورق  دنديكش يم

 185F4.ذراع  ستيدو باًيدور نبودند، مگر تقر يكه از خشك رايآمدند، ز 3

                                                 
 .عقوبيو برادرش  ليانج نيهم سندهينو وحناي يعني »يپسران زبد« ۱
 د؟،يدار يخوراك ايآ: «سندينو يها م نسخه يبعض »د؟يخوردن دار يبرا يماه ايآ ۲
 .كرده است فيتوص» كوچك يكشت«آن را  ديكوچكتر است. فرهنگ عم يبزرگتر و از كشت قياز قا »زورق ۳

 .باشديحدود كمتر از صد متر م» ذراع ستيدو«متر  ميكمتر از ن يريذراع) واحد اندازه گ( ٤
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 10.  دندينهاده شده، و نان، د يآن ماه يافروخته و رو يآتش دند،يرس يكه به خشك يوقت 9 

 »دياوريب د،يكه هم اكنون گرفت يا ياز ماه«به آنها گفت:  يسيع

و با  بزرگ؛ يپر از صد و پنجاه و سه ماه د،يكش يپطرس رفت و دام را به خشك شمعون 11

 .دام پاره نشده بود يكه آن قدر بودند ول يوجود

از شاگردان جرأت نكرد  كي چيه كنيل.» ديو صبحانه بخور دييايب«به آنها گفت:  يسيع 12

آمد و نان را  يسيع 13دانستند كه خداوند است.  يم رايز ؟،يستيبپرسد  تو ك يكه از و

پس از  ،يسيبود كه ع يدفعه ا نيسوم نيا   14 را. يطور هم ماه نيگرفته، به آنها داد و هم

 .بود، خود را به شاگردان ظاهر كرد هكه از مردگان برخاست نيا

 سرو پط يسيع

مرا  ايآ  186F5 ناحويشمعون پسر  يا«گفت:  پطرسبه شمعون  يسيپس از صرف صبحانه، ع  15

كه تو را دوست  يدانيخداوندا، تو م يبل«گفت:  يبه و]  سرپط[ »؟يكنيمحبت م نهاياز ا شتريب

187F.»دارم يم

] به يسيع[بار دوم  يباز برا  16»مرا خوراك بده. يه هارب«فت: گ يبه و ]يسيع[ 6

                                                 
كه در اصل همان اسم است.  »ونايپسر «اند  از ترجمه ها نوشته يبعض »وحنايشمعون پسر « ٥

 گرفته شده است.  يونانياز تلفظ  ونايو  ياز تلفظ عبر وحناي

 
كه در  يباشند. واژه ا يدو واژه متفاوت م» دوست داشتن«و » محبت كردن« ،يونانيدر زبان  ٦

كه  يو لغت باشديو شرط م ديمحبت بدون ق يعني »اپهآگ«ترجمه شده است، » محبت« يفارس

. لطفاً به باشديم ياپايو به صورت پا يبشر يدوست يبه معن »لويف«ترجمه شده » دوست داشتن«

 .ديو پطرس توجه كن يسيعبارات در مكالمه ع نينحوه به كار بردن ا
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 يبل«گفت:  ي] به وپطرس[ »؟يكن يمرا محبت م ايآ وحنا،يشمعون پسر  يا«گفت:  يو

 يگوسفندان مرا شبان«گفت:  ي] به ويسيع[» دارم. يكه تو را دوست م يدانيخداوندا، تو م

 »؟يدار يمرا دوست م ايآ وحنا،يشمعون پسر  يا«گفت:  ي] بار سوم به ويسيع[  17»بكن.

گفت:  يپس به و ؟يدار يمرا دوست م ايگفت: آ يمحزون شد كه دفعه سوم به و پطرس

گفت:  يبه و يسيع» دارم. يكه تو را دوست م يداني. تو ميدانيرا م زيخداوندا، تو همه چ«

كمر خود  ،يكه جوانتر بود يوقت ميگويبه تو م ن،يآم ن،يآم 18گوسفندان مرا خوراك بده. «

خود را  يدستها ،يبشو ريپ كه يوقت كنيل ؛يرفت يم ،يخواستيو به هر كجا كه م يبست يرا م

 ،يخواهيكه نم ييكمر تو را خواهد بست و تو را به جا يگريكرد و شخص د يدراز خواه

خداوند را جالل  ،يسخن را گفت تا نشان بدهد كه او با چه نوع مرگ نيو ا 19» خواهد برد.

 188F7»ايمن ب يدر پ«گفت:  يبه و نيا خواهد داد. و بعد از گفتن

 و شاگرد محبوب يسيع

كه به دنبال آنها  د،يد كرديمحبت م يسيرا كه ع يبه عقب نگاه كرد و آن شاگرد پطرس 20

خداوندا، آنكس «زده بود و گفته بود:  هيتك يو نهيهمان كه در وقت شام به س]  يعني[ (.ديآيم

خداوندا، «گفت:  يسيبه ع ددي را او سرپس چون پط 21) »ست؟يكند، ك يم انتيكه به تو خ

بماند، به تو چه؟  ياگر بخواهم كه او تا باز آمدنم باق«به او گفت:  يسيع»  مرد چه؟ نيپس ا

كه آن شاگرد نخواهد مرد.  تافيبرادران شهرت  نيسخن در ب نيپس ا 23» كن. يرويتو مرا پ

اگر بخواهم كه تا «فقط گفت:] [، بلكه »نخواهد مرد«نگفت كه  يبه و يسيكه ع يدر حال

 »بماند، به تو چه؟ يبازآمدنم باق

                                                 
 ».كن يرويپمرا « اي »ايمن ب يدر پ« ۷
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كه  ميدانيرا نوشت؛ و م نهايدهد، و ا يشهادت م زهايچ نياست كه به ا يهمان شاگرد نيا 24

 يكي يكيانجام داد، كه اگر  زين يگريد اريبس يكارها يسيو ع 25شهادت او راست است.  

 يرا كه نوشته م ييكتاب ها شيگنجا زيكنم كه تمام جهان ن يشدند، گمان م ينوشته م

 .داشت ينم شدند،

  


