
وند  شام خدا
زيرا من از خداوند يافتم، آنچه به شما نيز سپردم كه عيسي 
خداوند در شبي كه او را تسليم كردند، نان را گرفت و شكر نموده، پاره 

است بدن من كه براي شما پاره  اين. بگيريد بخوريد" :كرد و گفت
بعد از و همچنين پياله را نيز " .جا آريد يادگاري من به اين را به. شود مي

هرگاه اين را . خون منجديد است در اين پياله عهد" :شام و گفت
 ".يادگاري من بكنيد بنوشيد، به

زيرا هرگاه اين نان را بخوريد و اين پياله را بنوشيد، موت خداوند 
 . نماييد تا هنگامي كه باز آيد را ظاهر مي

خداوند را بنوشد، مجرم  ةپس هركه بطور ناشايسته نان را بخورد و پيال
 . بدن و خون خداوند خواهد بود

طرز از آن نان بخورد و از آن  امّا هر شخص خود را امتحان كند و بدين
 . پياله بنوشد

خورد و  نوشد، فتواي خود را مي و مي خورد كه ميزيرا هر
از اين سبب بسياري از . كند اگر بدن خداوند را تمييز نمي ؛نوشد مي

 .اند اند و بسياري خوابيده مريض شما ضعيف و
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و . با دوازده رسول بنشست[  عيسي خداوند] و چون وقت رسيد
نهايت داشتم كه پيش از زحمت ديدنم، اين  اشتياق بي     " :به ايشان گفت

 خورم تا گويم از اين ديگر نمي به شما مي زيرا. فِصَح را با شما بخورم
اي گرفته، شكر نمود و  پس پياله ".وقتي كه در ملكوت خدا تمام شود

گويم  زيرا به شما مي. اين را بگيريد و در ميان خود تقسيم كنيد ": گفت
 ".مَو ديگر نخواهم نوشيد ةاز ميويايد، نكه تا ملكوت خدا 

    : پاره كرده، به ايشان داد و گفتو نان را گرفته، شكر نمود و 
جا  هود، اين را به ياد من بش است جسد من كه براي شما داده مي اين "

 ".آريد
اين پياله عهد  ": عد از شام پياله را گرفت و گفتو همچنين ب

 ".شود در خون من كه براي شما ريخته مي جديد است
 

 (33 – 11: 33انجيل لوقا )
 

                                   *** 
و پاره خوردند، عيسي نان را گرفته، بركت داد  و چون غذا مي

  ".ريد و بخوريد كه اين جسد من استبگي": كرده، بديشان داد و گفت
اي گرفته، شكر نمود و به ايشان داد و همه از آن  و پياله

جديد كه در راه اين است خون من از عهد": و بديشان گفت آشاميدند
از عصير  ،گويم بعد از اين آينه به شما ميهر. شود بسياري ريخته مي

  ".انگور نخورم تا آن روزي كه در ملكوت خدا آن را تازه بنوشم
 .و بعد از خواندن تسبيح، به سوي كوه زيتون بيرون رفتند

 (32- 33: 11انجيل مرقس )



هاي مردم و فرشتگان سخن گويم و محبّت نداشته  اگر به زبان
ت و اگر نبوّ. ام كننده شدهباشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان 

علم را بدانم و ايمان كامل داشته  ةداشته باشم و جميع اسرار و هم
 .ها را نقل كنم و محبّت نداشته باشم، هيچ هستم حدّي كه كوهه باشم ب

و اگر جميع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته 
حليم و مهربان  ،محبّت .برم شود و محبّت نداشته باشم، هيچ سود نمي

اطوار ناپسنديده  برد؛ محبّت كبر و غرور ندارد؛  است؛ محبّت حسد نمي
گيرد و سوءظنّ ندارد؛ از  شود؛ خشم نمي ندارد و نفع خود را طالب نمي

در همه چيز  كند؛  گردد، ولي با راستي شادي مي ناراستي خوشوقت نمي
باشد و هر  حال اميدوار مي نمايد؛ در همه كند و همه را باور مي صبر مي

 . باشد چيز را متحمل مي
ها باشد، نيست  شود و امّا اگر نبوّت محبّت هرگز ساقط نمي

ها، انتها خواهد پذيرفت و اگر علم، زايل خواهد  خواهد شد و اگر زبان
كن هنگامي يل  نماييم، ت ميزيرا جزئي علمي داريم و جزئي نبوّ. گرديد

زماني كه طفل بودم، چون . خواهد گرديد كه كامل آيد، جزئي نيست
كردم و مانند طفل تعقّل  زدم و چون طفل فكر مي طفل حرف مي

زيرا كه . امّا چون مرد شدم، كارهاي طفالنه را ترك كردم. نمودم مي
رو؛ اآلن جزئي  هكن آن وقت روبيبينم، ل طور معمّا مي هالحال در آينه  ب

. شناخت، چنانكه نيز شناخته شدمكن آن وقت خواهم يمعرفتي دارم، ل
امّا . يعني ايمان و اميد و محبّت: و الحال اين سه چيز باقي است

 . ها محبّت است تر از اين بزرگ
 ( 12 – 1: 12 رساله اول قرنتيان) 



 32مزمور 
 در. خداوند شبان من است؛ محتاج به هيچ چيز نخواهم بود

 .كند راحت مرا رهبري ميهاي  نزد آب. خواباند هاي سبز مرا مي مرتع
هاي عدالت هدايتم  خاطر نام خود به راه گرداند و به جان مرا برمي

موت نيز راه روم از بدي نخواهم ترسيد  ةچون در وادي ساي. نمايد مي
. زيرا تو با من هستي؛ عصا و چوب دستي تو مرا تسلي خواهد داد

به روغن  سر مرا. گستراني اي براي من به حضور دشمنانم مي سفره
آينه نيكويي و رحمت هر. ام لبريز شده است اي و كاسه تدهين كرده

خداوند ساكن خواهم  ةتمام ايام عمرم در پي من خواهد بود و در خان
  .بود تا ابداآلباد

 

 15مزمور 
حسب كثرت  به .حسب رحمت خود بر من رحم فرما به اي خدا

شو ده و  و كلي شست بهمرا از عصيانم . رأفت خويش گناهانم را محو ساز
كنم و  را كه من به معصيت خود اعتراف ميزي. از گناهم مرا طاهر كن

ده، و در به تو و به تو تنها گناه ورزي. گناهم هميشه در نظر من است
ام، تا در كالم خود مُصّدَق گردي و در داوري  نظر تو اين بدي را كرده

 . خويش مُزكّي شوي
مادرم در گناه به من آبستن  اينك در معصيت سرشته شدم و

پس حكمت را در باطن . اينك به راستيِ در قلب راغب هستي. گرديد



شو كن  و مرا شست. وفا پاك كن تا طاهر شوممرا با ز. من به من بياموز
تا  بشنوانشادي و خرمي را به من  .تا از برف سفيدتر گردم

گناهانم بپوشان  روي خود را از. اي به وجد آيد هايي كه كوبيده استخوان
دل طاهر در من بيافرين و روح  ،اي خدا. خطاياي مرا محو كن ةو هم

مرا از حضور خود مينداز، و روح قدوس . مستقيم در باطنم تازه بساز
شاديِ نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا . خود را از من مگير

كاران  اهم داد، و گناهآنگاه طريق تو را به خطاكاران تعليم خو .تأييد فرما
اي خدايي كه ! ها نجات ده مرا از خون. سوي تو بازگشت خواهند نمود هب

 اخداوند. تا زبانم به عدالت تو ترنّم نمايد! خداي نجات من هستي
قرباني را دوست  زيرا. هايم را بگشا تا زبانم تسبيح تو را اخبار نمايد لب

هاي خدا  قرباني. پسند نكردي قربانيِ سوختني را. دادم ي واال مينداشت
. خدايا دل شكسته و كوبيده را خوار نخواهي شمرد. روح شكسته است

ون احسان فرما و حصارهاي اورشليم را بنا يبه رضامنديِ خود بر صه
راضي  ،هاي سوختنيِ تمام هاي عدالت و قرباني آنگاه از قرباني. نما

 . يدها بر مذبح تو خواهند گذران شد و گوسالهخواهي 
 

*** 
كند از اينكه هنگامي كه  خدا محبّت خود را در ما ثابت مي كنيل

 .ما هنوز گناهكار بوديم، مسيح در راه ما مرد
 ( 8: 5رساله روميان  )

 



 انهم واژه
 الف

 پوستة زمين: دیم زميناَ
 از زمين تا آسمان: از ثری تا ثریا

 گوش دادن: صغااِ
 اکرام، احترام، حرمت: عزازاِ
 ها شاخه: غصاناَ

 پناه بردن، پناه آوردن: التجا
 ب

 قربانی، فدا( ی+برخ: )برخِیِ
 مانند شریک، بی بی،همتا نظير، بی بی: همال بی
 ت

 خاک: تُراب
 زیستن، معيشت خوش: تعَيّش

 ج
 دل، قلب، درون چيزی، باطن: نانجَ

 بخشش، عطا: جود
 ح
 ناکامینوميدی، سرخوردگی،  :رمانحِ
 گاهقلعه، پناه: صنحِ
 استوار، محکم: صينحَ
  بخشاینده، بسيار مهربان: نانحَ

 خ
 ها خاطر: خواطر

 خواه، لشکر، گروههوا: خيل
 بهشت: لدخُ

 اشاره به طبقة فوقانی بهشت دارد :خلد برین 
 د

 دادگر، عادل، آفریننده: دادار
  سياه و تاریک، تيره و تار: دیجور

 ذ
 ،آخر هر چيزی، انتها: یلذِ
 ر
 جمع رسول: لسُرُ

 س
 اریکه، تخت: سریر

  وقار، ابهت: تطوَسَ
 خجسته، مبارک: عدسَ
 اعماق زمين: کمَسَ

 ص
 راستی، درستی، سزاوار: صواب

 ض
 اندرون دل، اندیشه و راز، نيّت: ضمایر

 ط
 کوه سينا: طور سينا

 پرواز، پرواز کردن، پریدن: رانيَطَ
 خاک: طين

 



 ع
 شمار آوردن عدد، شمار، به: دّعَ

 گناه : عِقاب
 بلبل: ليبندَعَ

 ف
 دستی فقر و تنگ: فاقه
 ق

 قنداق: ماطقِ
 ک

 گيتی و آنچه در آن است: کون و مکان
 ل

 که هرگز نخواهد مرد آن: الیموت
 م

 خداوند گردنها، مهتر افراد: مالک رِقاب
 آب: ماء

عنوانی برای فرد فوت شده، آمرزیده، : برورمَ
 مرحوم

  نده، حيات بخش،زنده کن: حيیمُ
 شده پوشاننده، سرشته : رمَخَمُ
ور شده، غرق  فرو رونده، غوطه: قغرِستَمُ

 شده
 چراغدان:  ةشکومِ
 نابود، متالشینيست و : لحِضمَمُ
 صاحب پایگاه و منزلت: کينمَ
 بخشنده، نعمت دهنده: اننّمَ

 ن
 ها جهنم، هاویه، آتش: نيران

 های سریانی، برابر ماه  ماه هفتم از ماه: نيسان

 اردیبهشت)فصل بهار دوم از 
 مقدار معين از هر چيز، در قدیم به : نِصاب

 معنای مال و سرمایه، بوده است
 و

 دوستی، محبت، صميميت: وداد
 بسيار مهربان، بامحبت: ودود

 ه
 هولناک، ترساننده: هائل

ای، کلمة نداست که برای آگاهانيدن به : الهَ
 رود کار می

گویند، ای است که به جهت تاکيد  کلمه: هين
 هان، آگاه باش

 



 

 


