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5مّتی 

موعظٔھ سر كوه
و 2وقتی عیسی جمعّیت زیادی را دید، بھ باالی كوھی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش بھ نزد او آمدند 1

او دھان خود را گشوده بھ آنان چنین تعلیم داد:
خوشبختی واقعی

)23-20:6 لوقا(
«خوشا بھ حال کسانیکھ از فقر روحی خود آگاھند3

زیرا، پادشاھی آسمان از آن ایشان است.
«خوشا بھ حال ماتمزدگان،4

زیرا ایشان تسلّی خواھند یافت.
«خوشا بھ حال فروتنان،5

زیرا ایشان مالک جھان خواھند شد.
«خوشا بھ حال کسانیکھ گرسنھ و تشنٔھ نیكی خدایی ھستند،6

زیرا ایشان سیر خواھند شد.
«خوشا بھ حال رحمكنندگان،7



زیرا ایشان رحمت را خواھند دید.
«خوشا بھ حال پاکدالن،8

زیرا ایشان خدا را خواھند دید.
«خوشا بھ حال صلحكنندگان،9

زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواھند شد.
«خوشا بھ حال کسانیکھ در راه نیكی آزار میبینند،10

زیرا پادشاھی آسمان از آن ایشان است.
«خوشحال باشید اگر بھخاطر من بھ شما اھانت میکنند و آزار میرسانند و بھ ناحق ھرگونھ افترایی بھ 11

خوشحال باشید و بسیار شادی كنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون ھمینطور 12شما میزنند. 
بھ انبیای قبل از شما نیز آزار میرسانیدند.

نمک و نور
)35-34:14 لوقا ؛50:9 مرقس(

«شما نمک جھان ھستید ولی ھرگاه نمک مزٔه خود را از دست بدھد، چگونھ میتوان آن را بار دیگر 13
نمكین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنكھ بیرون ریختھ پایمال مردم شود.

ھیچکس چراغ 15«شما نور جھان ھستید. نمیتوان شھری را كھ بر كوھی بنا شده است، پنھان كرد. 14
روشن نمیکند كھ آن را زیر سرپوش بگذارد، بلكھ آن را بر چراغپایھ قرار میدھد تا بھ تمام ساكنان خانھ 

نور شما نیز باید ھمینطور در برابر مردم بتابد تا كارھای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی 16نور دھد. 
شما را ستایش نمایند.

شریعت
«فكر نكنید كھ من آمدهام تا تورات و نوشتھھای انبیا را منسوخ نمایم. نیامدهام تا منسوخ كنم، بلكھ تا بھ 17



یقین بدانید كھ تا آسمان و زمین بر جای ھستند، ھیچ حرف و نقطھای از تورات از بین 18كمال برسانم. 
پس ھرگاه کسی حّتی كوچكترین احكام شریعت را بشكند و بھ 19نخواھد رفت تا ھمٔھ آن بھ انجام برسد. 

دیگران چنین تعلیم دھد در پادشاھی آسمان پستترین فرد محسوب خواھد شد. حال آنكھ ھرکس شریعت را 
بدانید كھ تا نیكی20نگاه دارد و بھ دیگران نیز چنین تعلیم دھد، در پادشاھی آسمان بزرگ خوانده خواھد شد. 

شما از نیكی علما و فریسیان بیشتر نباشد، بھ پادشاھی آسمان وارد نخواھید شد.
خشم و غضب

اّما من22«شنیدهاید كھ در قدیم بھ مردم گفتھ شد: 'قتل نكن و ھرکس مرتكب قتل شود محكوم خواھد شد.' 21
بھ شما میگویم: ھرکس نسبت بھ برادر خود عصبانی شود، محكوم خواھد شد و ھرکھ برادر خود را ابَلھ 

پس اگر 23بخواند، بھ دادگاه برده خواھد شد و اگر او را 'احمق' بخواند مستوجب آتش جھنم خواھد بود. 
ھدیٔھ خود را 24ھدیٔھ خود را بھ قربانگاه ببری و در آنجا بھخاطر بیاوری كھ برادرت از تو شكایتی دارد، 

جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی كن و آنگاه برگرد و ھدیٔھ خویش را تقدیم كن.
«با مّدعی خود وقتیکھ ھنوز در راه دادگاه ھستی صلح نما وگرنھ آن مّدعی تو را بھ دست قاضی خواھد 25

یقین بدان كھ تا لایر آخر را 26سپرد و قاضی تو را بھ دست زندانبان خواھد داد و بھ زندان خواھی افتاد. 
نپردازی، آزاد نخواھی شد.

ِزنا
اّما من بھ شما میگویم ھرگاه مردی از روی شھوت بھ زنی نگاه كند28«شنیدهاید كھ گفتھ شده: 'زنا نكن' 27

پس اگر چشم راست تو باعث گمراھی تو میشود، آن را بیرون آور و 29در دل خود با او زنا كرده است. 
دورانداز؛ زیرا بھتر است كھ عضوی از بدن خود را از دست بدھی تا اینكھ با تمام بدن بھ جھنم افكنده 

اگر دست راستت تو را گمراه میسازد، آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بھتر است كھ عضوی از بدن30شوی. 



خود را از دست بدھی تا اینكھ با تمام بدن بھ جھنم بیفتی.
طالق

)18:16 لوقا ؛12-11:10 مرقس ؛9:19 متّی(
اّما من بھ شما 32«ھمچنین گفتھ شده: 'ھرگاه مردی زن خود را طالق دھد، باید طالقنامھای بھ او بدھد.' 31

میگویم: ھرگاه کسی زن خود را جز بھ علّت زنا طالق دھد، او را بھ زنا كاری میکشاند و ھرکس با چنین 
زنی ازدواج نماید، زنا میکند.

سوگند خوردن
«ھمچنین شنیدهاید كھ در قدیم بھ مردم گفتھ شده: 'قسم دروغ نخور و بھ ھر سوگندی كھ بھ نام خداوند یاد 33

نھ بھ35اّما من میگویم بھ ھیچ وجھ قسم یاد نكن، نھ بھ آسمان زیرا كھ عرش خداست، 34کردهای عمل نما.' 
و نھ بھ سر خود، زیرا36زمین زیرا كھ پایانداز اوست، نھ بھ اورشلیم زیرا كھ شھر آن پادشاه بزرگ است 

سخن شما فقط بلی یا خیر باشد. زیاده بر این از شیطان 37قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. 
است.
انتقام

)30-29:6 لوقا(
اّما من بھ شما میگویم بھ 39«شنیدهاید كھ گفتھ شده: 'چشم بھ عوض چشم و دندان بھ عوض دندان.' 38

کسیکھ بھ تو بدی میکند بدی نكن و اگر کسی بر گونٔھ راست تو سیلی میزند، گونٔھ دیگر خود را بھ طرف
ھرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراھنت بھ دادگاه بكشاند، كت خود را ھم بھ او ببخش. 40او بگردان. 

بھ کسیکھ از تو 42ھرگاه شخصی تو را بھ پیمودن یک کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او برو. 41
چیزی میخواھد ببخش و از کسیکھ تقاضای قرض میکند، روی نگردان.



مھربانی با دشمن
)36-32 و 28-27:6 لوقا(

اّما من بھ شما میگویم دشمنان44«شنیدهاید كھ: 'ھمسایھات را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی كن.' 43
بھ این وسیلھ شما فرزندان پدر 45خود را دوست بدارید و برای کسانیکھ بھ شما آزار میرسانند دعا كنید. 

آسمانی خود خواھید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیكان، یكسان میتاباند و باران خود را بر 
اگر فقط کسانی را دوست بدارید كھ شما را دوست دارند، چھ اجری 46درستكاران و بدكاران میباراند. 

اگر فقط بھ دوستان خود سالم كنید چھ كار فوقالعادهای 47دارید؟ مگر باجگیران ھمین كار را نمیكنند؟ 
پس شما باید كامل باشید ھمانطور كھ پدر آسمانی شما 48کردهاید؟ مگر بیدینان ھمین كار را نمیکنند؟ 

كامل است.



6مّتی 

صدقھ دادن
«مواظب باشید كھ وظایف دینی خود را برای جلب توّجھ مردم در انظار دیگران انجام ندھید زیرا اگر 1

چنین كنید، ھیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید.
«پس ھرگاه صدقھ میدھی آن را با ساز و كرنا اعالم نكن، چنانکھ ریاكاران در کنیسھھا و خیابانھا میکنند2

و اّما تو، ھرگاه صدقھ میدھی،3تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید كھ آنان اجر خود را یافتھاند! 
از صدقھ دادن تو کسی باخبر نشود و پدری كھ 4نگذار دست چپ تو از آنچھ دست راستت میکند آگاه شود. 

ھیچ چیز از نظر او پنھان نیست، اجر تو را خواھد داد.
دعا

)4-2:11 لوقا(
«وقتی دعا میکنید مانند ریاكاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسھھا و گوشھھای خیابانھا بایستند و دعا5

ھرگاه تو دعا میکنی بھ اندرون خانٔھ6بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید كھ آنھا اجر خود را یافتھاند! 
خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدٔه خود دعا كن و پدری كھ ھیچ چیز از نظر او پنھان 

در وقت دعا مانند بتپرستان ِوردھای بیمعنی را تكرار نكنید، آنان گمان 7نیست، اجر تو را خواھد داد. 
پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را 8میکنند با تكرار زیاد، دعایشان مستجاب میشود. 

پس شما اینطور دعا كنید:9پیش از آنكھ از او بخواھید میداند. 
'ای پدر آسمانی ما،



نام تو مقّدس باد.
پادشاھی تو بیاید.10

ارادٔه تو ھمانطور كھ در آسمان اجرا میشود، در زمین نیز اجرا شود.
نان روزانٔھ ما را امروز بھ ما بده.11
خطاھای ما را ببخش،12

چنانکھ ما نیز خطاکاران خود را میبخشیم.
ما را در وسوسھھا میاور بلکھ ما را از شریر رھایی ده،13

زیرا پادشاھی و قدرت و جالل تا ابداآلباد از آن توست. آمین.'
اّما اگر شما 15«چون اگر شما خطاھای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواھد بخشید. 14

مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطاھای شما را نخواھد بخشید.
روزه

«وقتی روزه میگیرید مانند ریاكاران، خودتان را پریشان نشان ندھید. آنان قیافھھای خود را تغییر 16
اّما تو 17میدھند تا روزهدار بودن خود را بھ ُرخ دیگران بكشند. یقین بدانید كھ آنھا اجر خود را یافتھاند! 

تا مردم از روزٔه تو باخبر نشوند، 18وقتی روزه میگیری، سر خود را شانھ ُکن و صورت خود را بشوی 
بلكھ فقط پدر تو كھ در نھان است، آن را بداند و پدری كھ ھیچ چیز از نظر او پنھان نیست، اجر تو را 

خواھد داد.
گنج آسمانی

)34-33:12 لوقا(
«گنجھای خود را بر روی زمین، جاییکھ بید و زنگ بھ آن زیان میرساند و دزدان نقب زده آن را 19

بلكھ گنجھای خود را در عالم باال، یعنی در جاییکھ بید و زنگ بھ آن آسیبی 20میدزدند، ذخیره نكنید. 



زیرا ھرجا گنج توست، دل تو نیز در 21نمیرسانند و دزدان نقب نمیزنند و آن را نمیدزدند، ذخیره كنید. 
آنجا خواھد بود.
چراغ بدن

)36-34:11 لوقا(
اّما اگر چشم تو سالم نباشد 23«چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است 22

تمام وجودت در تاریكی خواھد بود. پس اگر آن نوری كھ در توست تاریک باشد، آن، چھ تاریکی عظیمی 
خواھد بود!

خدا و دارایی
)31-22:12 ؛13:16 لوقا(

«ھیچکس نمیتواند بندٔه دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد و یا بھ اولی 24
ارادت پیدا میکند و دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید ھم بندٔه خدا باشید و ھم در بند مال.

«بنابراین بھ شما میگویم: برای زندگی خود نگران نباشید، كھ چھ بخورید و یا چھ بیاشامید و نھ برای 25
بھ پرندگان نگاه كنید: آنھا نھ 26بدن خود كھ چھ بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مھمتر است. 

میكارند، نھ درو میکنند و نھ در انبارھا ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما روزِی آنھا را میدھد. مگر 
کدامیک از شما میتواند با نگرانی ساعتی بھ عمر خود 27ارزش شما بھ مراتب از آنھا بیشتر نیست؟ 

بیافزاید؟
«چرا برای لباس نگران ھستید؟ بھ سوسنھای صحرا نگاه كنید و ببینید چگونھ نمو میکنند، آنھا نھ 28

ولی بدانید كھ حّتی سلیمان ھم با آنھمھ حشمت و جاللش مثل یكی از آنھا29زحمت میکشند و نھ میریسند. 
پس اگر خدا علف صحرا را كھ امروز ھست و فردا در تنور ریختھ میشود اینطور 30آراستھ نشد. 

میآراید، آیا شما را، ای كمایمانان، بمراتب بھتر نخواھد پوشانید!



تمام ملل جھان برای بھ دست32«پس نگران نباشید و نگویید: 'چھ بخوریم؟ چھ بنوشیم؟ و یا چھ بپوشیم؟' 31
شما 33آوردن این چیزھا تالش میکنند، اّما پدر آسمانی شما میداند كھ شما بھ ھمٔھ این چیزھا احتیاج دارید. 

قبل از ھر چیز برای بھ دست آوردن پادشاھی خدا و انجام خواستھھای او بكوشید، آن وقت ھمٔھ این چیزھا 
پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز34نیز بھ شما داده خواھد شد. 

كافی است.



7مّتی 

قضاوت دربارٔه دیگران
)42-41 و 38-37:6 لوقا(

ھمانطور كھ شما دیگران را محكوم 2«دربارٔه دیگران قضاوت نكنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. 1
میکنید خودتان نیز محكوم خواھید شد. با ھر پیمانھای كھ بھ دیگران بدھید، با ھمان پیمانھ عوض خواھید 

چرا پِر كاھی را كھ در چشم برادرت ھست میبینی، ولی در فكر چوب بزرگی كھ در چشم خود 3گرفت. 
یا چگونھ جرأت میکنی بھ برادر خود بگویی: 'اجازه بده پر كاه را از چشمت بیرون آورم' 4داری نیستی؟ 

ای ریاكار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون 5حال آنكھ خودت چوب بزرگی در چشم داری. 
آنچھ مقّدس است بھ سگان 6بیاور، آنگاه درست خواھی دید كھ پر كاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. 

ندھید و مرواریدھای خود را جلوی خوکھا نریزید. مبادا آنھا را زیر پا لگدمال كنند و برگشتھ شما را بَدَرند.
خواستن، جستجو كردن و كوبیدن

)13-9:11 لوقا(
چون8«بخواھید، بھ شما داده خواھد شد. بجویید، پیدا خواھید كرد. در بزنید، در بھ رویتان باز خواھد شد. 7

آیا 9ھرکھ بخواھد، بھ دست میآورد و ھرکھ بجوید، پیدا میکند و ھرکھ در بزند، در بھ رویش باز میشود. 
و یا وقتی ماھی 10كسی در میان شما ھست كھ وقتی پسرش از او نان بخواھد، سنگی بھ او بدھد؟ 

پس اگر شما كھ انسانھای شریری ھستید، میدانید چگونھ باید 11میخواھد، ماری در دستش بگذارد؟ 
چیزھای خوب را بھ فرزندان خود بدھید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید كھ پدر آسمانی شما چیزھای نیكو را

با دیگران ھمانطور رفتار كنید كھ میخواھید آنھا با 12بھ آنانی كھ از او تقاضا میکنند عطا خواھد فرمود! 



شما رفتار كنند. این است خالصٔھ تورات و نوشتھھای انبیا.
دِر تنگ

)24:13 لوقا(
«از دِر تنگ وارد شوید، زیرا دری كھ بزرگ و راھی كھ وسیع است بھ ھالكت منتھی میشود و 13

اّما دری كھ بھ حیات منتھی میشود تنگ و راھش دشوار است و 14کسانیکھ این راه را میپیمایند، بسیارند 
یابندگان آن ھم، كم ھستند.

درخت و میؤه آن
)44-43:6 لوقا(

«از انبیای دروغین برحذر باشید كھ در لباس میش بھ نزد شما میآیند، ولی در باطن گرگان دّرندهاند. 15
آنان را از کارھایشان خواھید شناخت. آیا میتوان از بوتٔھ خار، انگور و از خاربن، انجیر چید؟ 16
درخت خوب نمیتواند میؤه 18ھمینطور درخت خوب میؤه خوب بھ بار میآورد و درخت فاسد میؤه بد. 17

درختی كھ میؤه خوب بھ بار نیاورد آن را میبرند و در آتش 19بد بھ بار آورد و نھ درخت بد میؤه خوب. 
بنابراین شما آنھا را از میوهھایشان خواھید شناخت.20میاندازند. 

شما را نمیشناسم
)27-25:13 لوقا(

«نھ ھرکس كھ مرا «خداوندا، خداوندا» خطاب كند بھ پادشاھی آسمان وارد خواھد شد، بلكھ کسیکھ ارادٔه21
وقتی آن روز برسد بسیاری بھ من خواھند گفت: 'خداوندا، خداوندا، آیا 22پدر آسمانی مرا بھ انجام برساند. 

آنگاه23بھ نام تو نبّوت نكردیم؟ آیا با ذكر نام تو دیوھا را بیرون نراندیم؟ و بھ نام تو معجزات بسیار نكردیم؟ 
آشکارا بھ آنان خواھم گفت: 'من ھرگز شما را نشناختم. از من دور شوید، ای بدكاران.'



دو خانھ
)49-47:6 لوقا(

«پس کسیکھ سخنان مرا میشنود و بھ آنھا عمل میکند، مانند شخص دانایی است كھ خانٔھ خود را بر 24
باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانھ فشار آورد، اّما آن خانھ خراب نشد 25سنگ بنا نمود. 

زیرا شالودٔه آن بر روی سنگ بود.
«اّما ھرکھ سخنان مرا بشنود و بھ آنھا عمل نكند مانند شخص نادانی است كھ خانٔھ خود را بر روی شن 26

باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بھ آن خانھ فشار آورد و آن خانھ فرو ریخت و چھ 27بنا كرد. 
خرابی عظیمی بود!»

زیرا او برخالف روش علما،29وقتی عیسی این سخنان را بھ پایان رسانید مردم از تعالیم او متحّیر شدند 28
با اختیار و اقتدار بھ آنان تعلیم میداد.
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