لوقانینگ خوش خاباری
تانیشلیق
بو کیتاپ لوقا ٓادلی ِطبیب طارافیندان یازیلدیُ .ال عیسی ایمان ِگتیِرن َاَّولکی ٓادام رینگ بیریدی .لوقا عیسانینگ دورموشینینگ،
ُگرِکِزن قودرات رینینگ ،واغیظ رینینگ شاهادی ُب ن ٓادام رینگ گوّرونگِلرینی ایخ ص بیِلن ییغناپ ،ایکی کیتاپ :لوقانینگ خوش

خاباری و ِرسول رینگ ایشِلری کیتاپ ری یازدی.
لوقا خوش خاباری عیسی مسیحینگ ِنجات بِرَیندیگی باراداقی خاباری ِهِّمِلره معلیم ِاتِمک ماقصادی بیِلن یازیار .بو ِنجات بِرَین
قادیمداقی پیغامبار ر ٓارقالی خودای طارافیندان واعدا ِبرلیپدی .لوقا بو خوش خابارینگ دینگه بیر ِنسل یا-دا خالق اوچین َدل-دهِ ،هّمه
ٓادامزات اوچیندیگینی قایتا-قایتا ٓایدیارُ .ال قاریپ ر و ٓایال ر یالی َکن ِکمتوتولماغ را و ظولوما دوچار ُبلیان ر بارادا عیسی مسیحینگ
قارینداشلیق بیِلن قایغی اِِدندیگینی ِبیان ِادَیر .لوقا عیسی مسیحینگ ُازی بارادا ٓایدان رینی میثال ِگتیریپ ،شونی یازیار» :خودایینگ
روحی اوستومِددیر .قاریپ را خوش خاباری بیلدیرِمگیم اوچینُ ،ال ِمنی ِسچیپ سای دی… ظولوم ٓاشاغینَدکیِلری آزادلیغا چیقارماغا،

خودایینگ ِمرِحِمت ییلینی ِاع ن ِاتَمگه ِمنی ایِبردی« )لوقا .(۱۸:۴
لوقا خودایینگ ُسیگوسیُ ،مقاِّدس روحُ ،دغا-دیِلگینگ گویجی بارادا َکن یازیارُ .ال ُاز کیتابیندا عیسانینگ َکن میثال رینی ٓایدیپ
بِرَیر .بو میثال ر عاداتی دورموشا ِاساس نیپ ،خودایینگ پاتیشاهلیغی بارادا ،بو شاهلیغینگ موطیع ُبلماق اوچین َنمه ِاتِملیدیگینی
ُاقیجا سادا دیلده دوشوندیرَیر.
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گیریش

ُ ۱حرماتلی تیوفِلس! َکن ٓادام ر آرامیزدا ُبلوپ ِگِچن
واقا رینگ تاریخینی یازماغا گیریشدیِلرُ ۲ .شل واقا ری
بیزه اُزالباشدان ُگز ِلری بیِلن ُگِرن شاهات ر و خودایینگ خوش
خابارینینگ خیدماتچی ری ِیتیردیُ ۳ .شنونگ اوچینِ ،ای
قادرلی تیوفِلسِ ،منینگ ُازوم ِهم ُبلوپ ِگِچن واقا ری ٓاچیق
بیلدیم ،سانگا ِهِّمسینی ِیکهِ-یکه یازماغی یوِرگیمه دوودوم.
 ۴ایندی ِسن ُازونگه ُاوِردیِلن زات رینگ حاقیقاتدیغینا ُگز
ِیتیِررسینگ.
یحیی َتعمید ِبرَینچینینگ ُدغومی ُاوونِدن ٓایدیلیار
 ۵یهودیه پاتیشاهسی هیرودیسینگ زامانیندا ِزکاریا ٓادلی بیر
کاهین باردیُ .ال َابیانینگ کاهین ر طایفاسینداندیُ ،انونگ
ٓایالی ِالیزاِبت ِهم هارونینگ ِنسلینِدندی ۶ .بو َارٓ-ایالینگ
ایکیسی-ده خودایینگ ُاوونده ُدغری ٓادام ر ُبلوپ ،اُ ر
خودایینگ ِهّمه تابشیریق رینی و پارض رینی ِکمسیز ِبرجای
ِادَیردیِلر ۷ .اِّما ِالیزاِبتینگ ُگوِرلی ُبلمایاندیغینا ُگَره ،اُ رینگ
چاغاسی ُیقدی .اُ رینگ ایکیسی-ده ِایَیم قاّریلیق یاشینا
ِیتیپدیِلر.

۲
دییدیِ» :ایِ ،زکاریاُ ،قرقماِ ،سَببی خودایدان اِِدن دیِلگینگ
قابول ُبلدیٓ .ایالینگ ِالیزاِبت سانگا بیر ُاغول ُدغروپ بِِررِ ،سن

ُانونگ ٓادینا یحیی داقارسینگ ۱۴ .بو سانگا اولی شاتلیق ِگتیِرر،
ُانونگ ُدغان واقتیندا َکن ٓادام ر خوش ُب ر ۱۵ .چونکی ُال
خودایینگ ناظاریندا ِبییک ُب رُ .ال هیچ هاچان ٓاغزینا ِشراپ

و ایچگی ٓالمازُ .ال ِهنیز ِانهسینینگ ُگورهسینِدَکهُ ،مقاِّدس
روحدان ُد رُ ۱۶ .ال اسرائیل خالقیندان َکن ٓادامی ُاز ِلرینینگ
تانگری خودایا طاراف ُاوِررُ ۱۷ .ال ِالیاس پیغامبارینگ روحی
و قودراتی بیِلن مسیحینگ ُاوونده ُیریپ ٓاتا رینگ یوِرکِلرینی
ُاغول را و موطیعسیز ری ُدغرو رینگ دوشونِجسینه طارافا
ُاوریپ خودایا ییق خالقی تاییار ر«.
ِ ۱۸زکاریا ِپریشَدهِ» :من مونی َنهیلی بیِلیین؟ ِمن بیر قاّری،
ٓایالیم-دا قاّریلیق یاشینا یِِتن« دییدیِ ۱۹ .پریشده-ده ُانگا:
»ِمن خودایینگ حوضوریندا دوریان جبرائیلِ .من ِسنینگ بیِلن
ِکپِلشیپ ،سانگا بو خوش خاباری ُقوشورماق اوچین ایِبریلدیم.
ِ ۲۰سن ِمنینگ بِ ِلِّنن واقتدا ِیرینه ِیتِجک ُسز ِلریمه اینانمادینگ.
ُشنونگ اوچین ِهم ِسنینگ دیلینگ توتولیپ ،شو زات رینگ ِیرینه
ِیتِجک گونونه ِچنلی ِکپَلپ بیلِمرسینگ« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ُ ۲۱شل واقت ِزکاریا قاراشیپ دوران خالق ُانونگ عیباداتخانادا
ِاگِلِننینه ِگنگ قالدی رِ ۲۲ .زکاریا داشاری چیقاندا ،اُ ر بیِلن

 ۸بیر گون ِزکاریا ُاز طایفاسینینگ ُنباتچیلیق ِگِزگینده،
خودایینگ حوضوریندا کاهینلیق خیدماتینی ِیرینه قایتاریاردی.
ُ ۹شندا کاهینلیق عاداتینا ُگَره ،خوش ایسلی اوَزرلیک توِّسِلتِمک

ِکپِلشیپ بیلِمدیُ .شندا اُ ر عیباداتخانادا ُانونگ بیر ُگرنوش
ُگِرندیگینه ُگز ِیتیردیِلرِ ،سَببی ِزکاریا اُ را ایشارا بیِلن ایشارات
ِادَیردی ،اِّما ِکپِلشیپ بیلِمَیردی.

ُ ۱۱شل واقت اوَزرلیک یاقیلییان جایینگ ساغیندا دوران
خودایینگ بیر ِپریشدهسی ِزکاریا ُگروندیِ ۱۲ .زکاریا ُانی ُگروپ،
ُازونی ییتیردی و ُانی ُقرقی ٓالدی ۱۳ .اِّما ِپریشده ُانگا ِشیله

سالیپ ،ایل آراسینداقی اوتانجیمدان دینداردی« دیَّیردی.

اوچین ،خودایینگ عیباداتخاناسینا گیرِمک ُانونگ ُقرعهسینا
دوشدی ۱۰ .اوَزرلیک توِّسِلتِملی واقتی ِگلدیِ ،هّمه ِجماغات
داشاردا خودایا ُدغا ِادیپ دوردی.

 ۲۳خیدمات ِاتِملی واقتی تامام نانُسنگِ ،زکاریا ُایونه گیتدی.
 ۲۴آرادان َکن واقت ِگچَمنَکهُ ،انونگ ٓایالی ِالیزاِبت ُگوِرلی
ُبلدیُ .ال َبش ٓای پ هیچ ِیره چیقمادیُ ،ایونده ُبلدیُ ۲۵ .ال:
»مونی ِمنینگ اوچین اِِدن خودایدیر .ایندی ُال مانگا ناظار

۳
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عیسانینگ ُدغجاغی ُاوونِدن ٓایدیلیار

مریم ِالیزاِبتینگ یانینا گیدَیر

ِ ۲۶الیزاِبتینگ ُگوِرلیلیگینینگ ٓالتینجی ٓاییندا خودای جبرائیل
ِپریشَدهنی جلیلینگ ناِصره َشهرینه ۲۷ ،داوودینگ ِنسلینِدن

ُ ۳۹شل گونِلرده مریم ُیل شایینی ٓالیپ ،هاولوقماچ یهودیهنینگ
داغلیق اولکهسینَدکی بیر َشهره گیتدیُ ۴۰ .ال ِیرده ِزکاریانینگ
ُایونه باریپِ ،الیزاِبته سا م ِبردی ۴۱ .مریمینگ سا مینی ِاشیِدن

یوسف ٓادلی ٓادامینگ ٓاداغیلیسی ُب ن بیر ِگلین ُبلمادیق
قیزینگ یانینا ایِبردیُ .ال قیزینگ ٓادی مریمدیِ ۲۸ .پریشده
ُانونگ یانینا ِگلیپ» :سا مِ ،ایِ ،مرِحِمت تاپان قیز! خودای

واقتینداُ ،گورهسینَدکی چاغا قیمیلداپِ ،الیزاِبت ُمقاِّدس روحدان
ُدلدیُ ۴۲ .ال قاتی ِسسلی قیغیریپِ» :سن ٓایال ر ٓاراسیندا

ِسنینگ بیِلندیر!« دییدی ۲۹ .مریم بو ُسز ِلره قاتی ُقرقوپ،
بو سا مینگ َنمه دوشوندیرَیندیگینی بیلِجک ُبلوپ فیکره
باتدیِ ۳۰ .پریشده ُانگا یوز ِلنیپُ» :قرقما ،مریمِ ،سن خودایینگ

موباِرک ُب نسینگُ ،گوَرنگَدکی چاغا ِهم موباِرک ُب ندیر!
ِ ۴۳سرِوریمینگ ِانهسی ِمنینگ یانیما ِگِلر یالیِ ،من َندیپ ِبیله
موباِرک ُبلدومقام؟  ۴۴سا مینگ قو غیما ِگلیپ یِِتن واقتیندا،

ناظاریندا ِمرِحِمت تاپدینگِ ۳۱ .سن ُگوِرلی ُبلوپ ،بیر ُاغول
ُدغرارسینگُ .انونگ ٓادینا عیسی داقارسینگُ ۳۲ .ال ِبییک
ُب رُ ،انگا ِبییک خودایینگ ُاغلی دیِیر ِلر .تانگری خودای
ُانگا ٓاتاسی داوودینگ تاختینی بِِررُ ۳۳ .ال یعقوبینگ ِنسلینینگ
اوستونِدن اِِبدیلیک شاهلیق اِِدر ،پاتیشاهلیغینینگ ُسنگی ُبلماز«
دییدی ۳۴ .مریم ِپریشَده» :بو َنهیلی ُب ر؟ ِمن ِهنیز ِگلین
ُب ُمق ٓاخیری« دییدیِ ۳۵ .پریشده ُانگاُ» :مقاِّدس روح ِسنینگ

اوستونگه ایِنرِ ،بییک خودایینگ قودراتی ِسنینگ اوستونگه ُکِلگه
سا رُ .شنونگ اوچین ِهم ُدغجاق چاغا ُمقاِّدس سایی نار،
ُانگا خودایینگ ُاغلی دییِلر ۳۶ .اینَههِ ،سنینگ قارینداشینگ
ِالیزاِبتینگ ِهم قاّریدیغینا باقمازدانُ ،گورهسینده چاغا بارُ .گوِرلی
ُبلمایان دیّیلَین بو ٓایال ِایَیم ٓالتی ٓای َبری ُگوِرلیدیر ۳۷ .چونکی

خودایینگ یانیندا ُبلماجاق زات ُیقدور« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
 ۳۸مریمِ» :من خودایینگ قیرناقیدیرینِ .دگمه ،مانگا ِسنینگ
ٓایدیشینگ یالی ُبلسون« دییدیُ .سنگرا ِپریشده ُانونگ یانیندان
گیتدی.

ُگوَرمَدکی چاغا بِِگنچِدن یانگا قیمیلدادی ۴۵ .خودایینگ
ٓایدان رینینگ ِیرینه ِیتِجکدیگیَنه ایمان ِگتیِرن ٓایال خوشواقتدیر!«
دییدی.
مریمینگ ٓایدیمی
 ۴۶مریم ِشیله دییدی:
»جانیم خودایی ِبیِگلدَیر،
 ۴۷روحوم ِنجات بِرَینچیم خودایا شات نیار .
ُ ۴۸ال کیچی قیرناقینا ناظار سالدی.
موندان ِبیَلک ِهّمه ِنسیلِلر مانگا خوشواقت دیِیر ِلر.
 ۴۹قودراتلیگویچلی ِمنینگ اوچین اولی ایشِلر ِاتدی.
ُانونگ ٓادی ُمقاِّدسدیر.
ُ ۵۰ال ِنسیلِلر ُبیی ُازونِدن ُقرقیان را ِمرِحِمت اِِدر.
ُ ۵۱ال گویجی بیِلن اولی ایشِلری ِیرینه ِیتیردی،
ُمِتِکّبیر ِلری اُ رینگ ِهّمه ایچکی فیکر ِلری بیِلن
دارغاتدی.
ُ ۵۲حکومدار ری تاختیندان دوشوریپ،
ُفروَتن ٓادام ری ِبیِگلتدی.
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ٓ ۵۳اچ ری َنز-نیغماتدان ُدیروپ،
بای ری ُبلسا ُبش قایتاردی.
ٓ ۵۵–۵۴اتا ریمیزا ُسز ِبرشی یالی،
ابراهیم بیِلن ُانونگ ِنسلینه
ِرحمدارلیق ِاتِمگی هیچ اونوتمان،
قولی اسرائی ُکِمک ِاتدی«.
 ۵۶مریم ِالیزاِبتینگ ُایونده اوچ ٓایا یاقین ُبلوپُ ،سنگ ُاز ُایونه
قایتدی.
یحیی َتعمید ِبرَینچی ُدغیار
ِ ۵۷الیزاِبتینگ ٓایی-گونی ُدلوپ ،بیر ُاغول ُدغوردی.
ِ ۵۸همسایا ری و ُدغان-قارینداش ری خودای ُانگا اولی
ِمرِحِمت اِِدندیگینی ِاشیدیپُ ،انونگ بیِلن خوش ُبلدی ر.

ِ ۵۹سکیزینجی گون چاغانی سو ِّنت ِاتَمگه ِگلدیِلرُ .انگا ٓاتاسی
ِزکاریانینگ ٓادینی داقجاق ُبلدو ر ۶۰ .اِّما ِانهسی مونگا قارشی
ُبلوپُ» :یقُ ،انونگ ٓادی یحیی ُبلمالیدیر« دییدی ۶۱ .اُ ر
ُانگاِ» :سنینگ قارینداش رینگ ٓاراسیندا ُانگ یحیی ٓادلیسی ُیق
ٓاخیری« دییدیِلرُ ۶۲ .انُسنگ اُ ر چاغانینگ ٓاتاسینا ایشارا بیِلن
دوشوندیریپُ ،انونگ ٓادینا َنمه داقچیقدیغینی ُسرادی رِ ۶۳ .زکاریا
ِهم یازارا بیر تاختاجیق تاپیپُ ،انگا »ٓادی یحیی« دیّیپ یازدی.
ِهِّمِلر حایران قالدیُ ۶۴ .شل واقت ِزکاریانینگ دیلی ٓاچیلیپ،

۴
ِزکاریانینگ نبّوتلیغی
 ۶۷چاغانینگ ٓاتاسی ِزکاریا ُمقاِّدس روحدان ُدلوپِ ،شیله
نبّوت ِاتدی:
» ۶۸اسرائیلینگ تانگریسی خودایا شوکور ِلر ُبلسون!
چونکی ُال ُاز خالقینا ناظار سالیپ ،آزاد ِاتدی.
 ۷۱–۶۹اُوالقی زاماندا
ُمقاِّدس پیغامبار ر ِسَببی ُسز ِبرشی یالی،
دوشمان ریمیزدان بیزی ِنجات ِبرَمگه،

ییگِرنَینِلرینگ ِهِّمسینِدن دیندارماغا،
ُال بیزینگ اوچین ُاز قولی داوودینگ ِنسلینِدن
بیر گویچلی ِنجات بِرَینچی چیقاردی.
ُ ۷۲ال مونی ٓاتا ریمیزا ِرحمدارلیق ِاتِمک اوچین،
ُاز ُمقاِّدس َعهدینی یاددا ساق ماق اوچین ِاتدی.
ٓ ۷۳اتامیز ابراهیما قاسام ایچیپِ ،شیله ُسز ِبردی:

 ۷۵–۷۴دوشمان ریمیزینگ ِالینِدن بیزی آزاد ِاتَمگه،
ُعمرومیز ُبیی حوضوریندا ُقرقوسیز،
ُمقاِّدسلیک ِهم ُدغرولیق بیِلن

قوّلوق ِاتَمگه مومکینچیلیک ِبردی.
ِ ۷۶ای ،با مِ ،سن ِهمِ ،بییک خودایینگ پیغامباری دیِین
ٓادی آ رسینگ!

خودایا ُاوگی ٓایدیپِ ،کپِلَمگه باش دیِ ۶۵ .همسایا رینگ
ِهِّمسینی ُقرقی قاپ دی .یهودیه داغلیغینینگ ِهّمه ِیرینده بو

خودایا ُیل تاییار ماق اوچینُ ،انونگ ُاوونِدن ُیریِیرسینگ.
 ۷۷گوَنهِلرینینگ باغیش نماغی ِسَببی

بیِلندی.

ُال اوستومیزه گون یاغتیسینی ُدکدوِرر.
 ۷۹قارانگقیلیقدا و ُالوم ُکِلگهسینده ُاتوران را نور ِسچیِلر،

ُب ن واقا رینگ باریسی حاقدا گوّرونگ ِادیلدی ۶۶ .مونی
ِاشیِدنِلرینگ ِهِّمسی بو زات ر حاقدا قاتی فیکره باتیپ» :بو
چاغا َنمه ُب رقا؟« دیّیشدیِلر .چونکی خودایینگ گویجی ُانونگ

ُانونگ خالقینا ِنجات تاغلیماتینی معلیم اِِدرسینگ.
 ۷۸خوداییمیز ِرحمِ-شپاقاتدان ُدلودیر:

ٓایاق ریمیز پاراحاتلیق ُیلونا اوغراتدیری ر«.

لوقا ۲– ۱
 ۸۰شونلوقداُ ،اغ ن ُاسَیردی و روحی تایدان گویچِلنَیردیُ .ال
اسرائیل خالقینا ُگرونِملی گونِلرینه ِچنلی بیاباندا یاشادی.
عیسی ُدغیار

۲

َمتّٰی ۲۵-۱۸:۱

ُ ۱شل گونِلرده روم ایمِپراُطری ٓاگوستوس تامام ای تدا
ساناماغینی ِگچیرِمک بارادا ِدستور چیقاردی ۲ .بو

َاَّولکی ای ت ساناماغی ُبلوپُ ،ال کیرینیوسینگ سوریه
ُحکومدارلیق اِِدن زاماندا ِگچیریلدی ۳ .ای ت ساناماغیندان
ِگچِمک اوچینِ ،هر کیم ُاز َشهرینه گیتدی.
ِ ۴شیِللیکده ،یوسف ِهم جلیلَدکی ناِصره َشهرینِدن چیقیپ،
یهودیهَدکی ِبیتلِِحم دیِین داوودینگ َشهرینه گیتدیِ ،سَببی ُال

داوودینگ ایلینِدن ُبلوپُ ،انونگ ِنسلینه ِدگیشلیدی ۵ .یوسف
یازیلماق اوچین ُال ِیره ُگوِرلی ٓاداغیلیسی مریمی ِهم ٓالیپ
گیتدی ۷–۶ .اُ ر ِبیتلِِحمِدکیِلر ،مریمینگ ٓایی-گونی ُدلوپ،
َاَّولکی ُاغلونی ُدغوردی .مریم ُانی قونداغا ُد دی-دا ،بیر ٓاخوردا
یاتیردیِ ،سَببی اُ ر میهمانخانادان ِیر تاپماندی ر.
ُچپان ر و ِپریشدهِلر
ُ ۸شل گیجه ِبیتلِِحمینگ قُ ییندا َکبیر ُچپان ر سورو ِلرینی
ُقرییاردی ر ۹ .بیرِدن اُ رینگ ُاوونده خودایینگ بیر ِپریشدهسی
ُگروندی و خودایینگ یالقیمی داش-تُِوِرگی یاغتیلتدیُ .چپان ر
قاتی ُقرقدو رِ ۱۰ .پریشده اُ راُ» :قرقمانگ! ِمن سیزه ِهّمه

خالقی بِِگندیرِجک شاتلیقلی خوش خاباری ِاع ن ِادَیرین:
 ۱۱شو گون داوودینگ َشهرینده سیزینگ اوچین ِنجات بِرَینچی
ُدغدیُ .ال خوداییمیز مسیحدیر ۱۲ .اینه ،بو سیزه بیر عا مات
ُب ر :سیز قونداغا ُدُلغیلیٓ ،اخوردا یاتان بیر ُاغ نی تاپارسینگیز«

 ۲۳:۲چیقیش ۲،۱۲:۱۳

۵

دییدی ۱۳ .بیرِدن ِپریشده بیِلن بیرلیکده ٓاسمانینگ سانسیز
ُقشونی ُگروندی .اُ ر خودایی ُاووپ ِبییکِلندیردیِلر:
ٓ» ۱۴اسمان

ر ٓاسمانیندا خودایا ُحرمات ُبلسون!
خودایدان ِمرِحِمت تاپان ِیرَدکی اینسان را پاراحاتلیق
ُبلسون!« دیَّیردیِلر.

ِ ۱۵پریشدهِلر ُچپان رینگ یانیندان ٓایریلیپٓ ،اسمانا
ُگِتریِلنِلریندهُ ،چپان ر بیری-بیر ِلرینهُ» :یرینگِ ،بیتلِِحمه
گیِدلینگ .خودایینگ بیزه ٓایان اِِدن بو واقاسینی ُگِرلینگ«
دیّیشدیِلر.

ِ ۱۶شیِللیکده ،اُ ر باسیمچاق گیدیپ ،مریمی ،یوسفی و
ٓاخوردا یاتان ُاغ نی تاپدی ر ۱۷ .اُ ر عیسانی ُگِرنِلرینده ،بو
ُاغ ن حاقدا ِاشیِدنِلرینی اُ را گوّرونگ ِبردیِلرُ ۱۸ .چپان رینگ
گوّرونگِلرینی ِاشیِدنِلرینگ ِهِّمسی حایران قالدی ۱۹ .مریم ُبلسا
بو زات رینگ ِهِّمسی حاقدا قاتی فیکره گیریپ ،اُ ری یوِرگینده
ساق یاردیُ ۲۰ .چپان ر ِهّمه زادی ُگروپِ-اشیِدنِلرینینگ ُاز ِلرینه
ٓایدیلیشی یالی ُب ندیغی اوچین ،خودایی ُاودیِلر و شوکور ِلر
ِادیپ ،ایز رینا ُد ندی ر.

عیسانینگ خودایا باغیش ِادیلِمگی
ِ ۲۱سکیزینجی گون ُاغ نی سو ِّنتِلِملی ُب نداُ ،انونگ ٓادینا
عیسی داقدی ر .بو ُانونگ ِانهسینینگ ُگورهسینده قالمازدان
اُوالِ ،پریشَدهنینگ ُانگا بِِرن ٓادیدی ۲۲ .موسانینگ ِشریغاتینا
ُگَره ِگچیریلَین َپکِلنمه سو ِّنتِلرینگ ِبرجای ِادیلِملی واقتی ِیتیپ
ِگِلنده ،یوسف بیِلن مریم اورشلیمه گیتدیِلر .اُ ر عیسانی خودایا
باغیش ِاتِمک اوچینُ ،انی ِهم یان رینا ٓالدی رِ ۲۳ .شریغاتدا:
»َاَّولکی ُدغان ِهر بیر ِارِکک ُاغ ن خودایا باغیش ِادیلِملی«

لوقا ۲
دیّیپ یازی ندیر ۲۴ .اُ ر ِشریغاتدا یازیلیشی یالی ،ایکی ُقمرینی
یا-دا ِکپِدرینی ِهم قربانلیق ُحکمونده ُهدور لِِملیدیِلر.
ُ ۲۵شل واقت اورشلیمده شمعون ٓادلی بیر ُدغری و
تاقوالی ٓادام یاشایاردیُ .ال اسرائیل خالقینینگ آزاد ِادیلِمگینه
قاراشیاردیُ ،مقاِّدس روح ُانونگ اوستونِددیُ ۲۶ .انگا خودایینگ
مسیحینی ُگرِمزِدن ُانگ ُالِمِجکدیگی ُمقاِّدس روح طارافیندان
ٓایان ُبلوپدی ۲۷ .شمعون ُمقاِّدس روحونگ اوغراتدیرماغی

بیِلن عیباداتخانانینگ حایاطینا ِگلدی .عیسانینگ ِانهٓ-اتاسی
ِشریغاتدا یازی ن عاداتی ِبرجای ِاتِمک اوچینُ ،اغ نی ایِچری
سا ن ریندا ۲۸ ،شمعون ُانی قوجاغینا ٓالیپ ،خودایا شوکور
ِادیپِ ،شیله دییدی» ۲۹ :یا خودایُ ،از بِِرن ُسزونگه ُگَره ،ایندی
ِبنَدنگ ٓارقایین ساغامان تابشیریپ بیِلر ۳۱–۳۰ .اینهِ ،سنینگ

۶
اورشلیمینگ ِنجات تاپماغینا قاراشیان رینگ بارینا بو ُاغ ن
حاقدا گوّرونگ ِبردی.
 ۳۹یوسف بیِلن مریم موسانینگ ِشریغاتینا ُگَره ِهّمه زادی ِبرجای
اِِدنِلرینِدن ُسنگرا ،جلیَلهُ ،از ِلرینینگ ناِصره َشهرینه ُد ندی ر.
 ۴۰چاغا او لیپ ،گویچده و عاقیلدارلیقدا ُاسوپ باریاردی.
خودایینگ ِمرِحِمتی ُانونگ اوستونِددی.
عیسی دین موغاّلیم ری بیِلن
 ۴۱عیسانینگ ِانهٓ-اتاسی ِهر ییل پَِسح بایرامیندا اورشلیمه
گیدَیردیِلر ۴۲ .عیسی ُان ایکی یاشینا یِِتنده ،اُ ر بایرامچیلیق
عاداتینا ُگَره ِینه اورشلیمه گیتدیِلر ۴۳ .بایرامچیلیق قوتاراندان
ُسنگ ،اُ ر ُایِلرینه ُد ندی رِ .یتیِشنِجک عیسی ُبلسا اورشلیمده

ِهّمه خالق رینگ ُاوونده تاییار ن ِنجات بِرَینچینگی ُگزوم بیِلن
ُگردوم ۳۲ .بیگانه میِّلتِلره ٓایانلیق ِبرِجک ،خالقینگ اسرائیلی
ِبییکِلندیرِجک نوری ُگردوم«.

قالدی ،اِّما ُانونگ ِانهٓ-اتاسینینگ موندان خاباری ُیقدی.
 ۴۴اُ ر ُانی ُی غچی رینگ آراسیندادیر دیّیپ ،بیر گونلوک
ُیلی ِگچدیِلرُ .سنگرا ُانی ُدغان-قارینداش رینینگُ ،دست-

َکن ٓادام رینگ پِِسلِمگینه و ِبیِگلِمگینه ِسَبپَکر ُب رُ .ال
خودای طارافیندان ِبر ِلن عا مات ُبلوپ ،اینسان ر ُانگا قارشی
چیقار رُ ۳۵ .شندا ِانِچمه یوِرکِلرینگ سیرلی فیکر ِلری بِّلی ُب ر.

یار رینینگ ٓاراسیندان ُگزَلپ باش دی ر ُ ۴۵ .انی ُگزَلپ
تاپمانُسنگ ر ،ایز رینا اورشلیمه ُد ندی ر ۴۶ .اوچ گونِدن
ُسنگُ ،انی عیباداتخانانینگ حایاطیندان تاپدی رُ .ال دین
موغاّلیم رینینگ ٓاراسیندا ُاتوریپ ،اُ ری دینگَلپُ ،سراغ ر
بِرَیردی ۴۷ .عیسانی دینگِلَینِلرینگ ِهِّمسی ُانونگ دوشونِجسینه،

 ۳۳چاغا بارادا ٓایدیلیان ُسز ِلره ُانونگ ِانهٓ-اتاسی حایران قالدی.
 ۳۴شمعون اُ را بِِرِکت ِبریپِ ،انهسی مریمه» :بو ُاغ ن اسرائیلدا

ِسنینگ قالبینگا ِهم قیلیچ کیمین ُسقو ر« دییدی.
ُ ۳۷–۳۶ال ِیرده ِسگِسن ُدرت ییلدان َبری دول یاشایان َحّنا ٓادلی
قاّری ِنبیه ِهم باردیُ .ال َاشیر طایفاسیندان َفنوئیلینگ قیزیدی.

ُال دورموشا چیقاندان ُسنگرا َاری بیِلن ِیدی ییل یاشاشیپ،
دول قالیپدی .بو ٓایال ِهمیشه عیباداتخانانینگ حایاطیندا ُبلوپ،

آرازا توتوپُ ،دغا ِادیپ ،گیجه-گوندیز خودایا عیبادات ِادَیردی.
َ ۳۸حّنا ِهم ِادیل ُشل واقت ِگلیپ ،خودایا شوکور ِادیپ،

 ۲۴:۲وی ر ۸:۱۲

بِرَین ُجغاپ رینا حایران قالیاردی رِ ۴۸ .انهٓ-اتاسی ُانی ُگِرنِلرینده
ِگنگ قالدی رِ .انهسی ُانگاُ» :اغلوم! َنمه اوچین ِبیتدینگ؟

ٓاتانگ ایکیمیز قاتی قایغی ِادیپِ ،سنی ُگِزدیک« دییدی.
 ۴۹عیسی اُ راِ» :منی َنمه اوچین ُگِزدینگیز؟ سیز ِمنینگ
ٓاتامینگ ُایونده ُبلمالیدیغیمی بیلِمَیردینگیزمی؟« دییدی ۵۰ .اِّما
اُ ر ُانونگ َنمه دییِجک ُبلیاندیغینا دوشونِمدیِلرُ ۵۱ .سنگرا
عیسی ِانهٓ-اتاسی بیِلن ناِصره قایتدی ،اُ رینگ ُسزونه قو ق
ٓاسدی .اِّما ُانونگ ِانهسی بو گوّرونگِلرینگ ِهِّمسینی یوِرگینده

لوقا ۳– ۲
ساق یاردی ۵۲ .عیسی عاقیلدارلیقداُ ،بیدا ُاسوپ ،خودایینگ
ِهم ٓادام رینگ ِمهرینی قازانیاردی.
یحیی َتعمید ِبرَینچینینگ واغظی

۳

َمتّٰی ۱۲-۱:۳؛ َمرُقس ۸-۱:۱؛ یوحنا ۲۸-۱۹:۱

 ۱روم ایمِپراُطری تیِبریوسینگ ُحکومدارلیغینینگ ُان
َبشینجی ییلینداُ ،پنتیوس پی ُتس یهودیهنینگ حاکیمی

زاماندا هیرودیس — جلیلیُ ،انونگ ُدغانی فیلیُپس — ایتوریه
بیِلن تراخونیتیس ِو یاتینی ،لیسانیوس-دا ٓابلیه ُد ندیریاردی.
َ ۲حّنا بیِلن قیافا ِهم باش کاهیندیُ .شندا ِزکاریانینگ ُاغلی
یحیایا خودایینگ ُسزی ِگلدیُ .ال بیاباندا یاشایاردی ۳ .یحیی

۷

ِبیَلک اِِدن توبانگیزا میناسیپ میوه ِبرینگُ .از یانینگیزدان:
”بیزینگ ٓاتامیز ابراهیمدیر“ دیّیپ فیکر ِاتَمنگِ .من سیزه

شونی ٓایدایین :خودای ابراهیم اوچین شو داش ردان ِهم ِفرِزنت
۹و

شو زامان پالتا باغ رینگ دویبونده یاتیر:

یارادیپ بیلَیندیر.
قاوی میوه ِبرِمَین ِهر بیر باغ چاپیلیپُ ،ادا ٓاتی ر«.
 ۱۰خالق ُاندانِ» :ایِسم ،بیز َنمه ِاتِملی؟« دیّیپ ُسرادی ر.
ُ ۱۱ال» :ایکی ُکیِنکلی بیرینی ُکیِنکسیزه ِبرسین .اییمیتی ُب ن
ِهم ُشنونگ یالی ِاتسین« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۱۲ .مالییات
ٓالیانچی ر-دا* َتعمید ٓالماق اوچین ُانونگ یانینا ِگلیپُ» :استاد،

بیز َنمه ِاتِملی؟« دیّیپ ُسرادی ر ۱۳ .یحیی اُ راُ» :ازونگیزه ِبر ِلن
ِدستوردان َکن مالییات ٓالمانگ« دییدیُ ۱۴ .سنگرا ِسرباز ر-دا:

ُارُدن ٓارناسینینگ تُِوِرگینَدکی ِهّمه ِیر ِلره ٓای نیپٓ ،ادام را
گوَنهِلرینینگ باغیش نماغی اوچین توبا ِادیپَ ،تعمید ٓالماق رینی

»بیز َنمه ِاتِملی؟« دیّیپ ُسرادی ر .اُ را» :هیچ کیمِدن ُزرلوق
بیِلن پول ٓالمانگ ،ناحاق ِیره ُتهِمت اورمانگُ ،از حاقینگیزا

واغیظ ِادَیردیِ ۴ .اشعیا پیغامبارینگ کیتابیندا ِشیله یازی ندیر:

راضی ُبلونگ« دییدی.

»بیاباندا قیغیریانینگ ِسسی:
”خودایینگ ُیلونی تاییار نگ!
ُانونگ ُیل رینی ُدغرو نگ!
ِ ۵هّمه ِدرهِلر ُدلدوری ر،
ِهّمه داغِ-دپهِلر پِِسلدیِلر،

 ۱۵خالق مسیحه اومید بیِلن قاراشیاردی و ِهِّمِلر یحیی حاقدا
یوِرکِلرینده» :یحیی ُشل مسیح َدلمیَکه؟« دیّیپ فیکر ِادَیردیِلر.

 ۱۶یحیی اُ راِ» :من سیزی سووا َتعمید بِرَیرین ،اِّما ِمنِدن ُسنگرا
ِگلِجک ِمنِدن-ده خاص گویچلیدیرِ .من ُانونگ ُکووشینینگ

باغینی ُچزَمگه-ده میناسیپ َدلدیرینُ .ال سیزی ُمقاِّدس روحا
ِهم-ده ُادا َتعمید بِِررُ ۱۷ .انونگ خارمان آراّسا یان چارشاخی
ِالینِددیرُ .ال خارمان ِیرینی سوپوریپ ،بوغدایی ٓاّمارینا اویشوِرر،

ِاگِرم-بوغرام ُیل ر ُدغرو نار،
بودور-سودور ُیلجاغاز ر ِتکیز لِِنر.
ُ ۶شندا ِهّمه اینسان ر خودایینگ ِنجات ِبرشینی ُگِرر ِلر«“.

سامانی ُبلسا ُسنِمز ُاتدا یاقار« دییدیُ ۱۸ .ال باشغا-دا َکن
ناصیحات ِادیپ ،خالقا خوش خاباری واغیظ ِادَیردی.

 ۷بیر اولی ِجماغات َتعمید ٓالماق اوچین ،یحیانینگ یانینا
ِگلدیِلر .یحیی اُ را ِشیله یوز ِلندیِ» :ای ،یی نینگ ِنسلی!
ِگلِجک غاضابدان قاچماغی سیزه کیم بیلدیردی؟  ۸موندان

َکیینجینه ِسِزوار ُبلدیُ ۲۰ .ال یحیانی زیندانا سالماق بیِلن اُوالقی
اِِدن ِهّمه تِِلکهلیکِلرینینگ اوستونه ِینه بیر تِِلکهلیک ُقشدی.

 ۱۹اِّما باش حاکیم هیرودیس ُاز ُدغانینینگ ٓایالی هیرودیا ُایِلِننی
اوچین و باشغا-دا َکن تِِلکه ایشِلری اِِدنی اوچین ،یحیانینگ

*ُ ۱۲:۳ال زاماندا مالییات ٓالیانچی رینگ ٓادی تِِلکه تانیلیپدی ،چونکی باج ٓالییاردی ر.
ِ ۶-۴:۳اشعیا ۵-۳:۴۰

لوقا ۴– ۳
عیسی َتعمید ِبرلیپ چیقاریلیار
َمتّٰی ۱۷-۱۳:۳؛ َمرُقس ۱۱-۹:۱

ِ ۲۱هّمه خالق َتعمید ِبرلیپ چیقاری ندان ُسنگ ،عیسی-
دا َتعمید ِبرلیپ چیقاریلدیُ .ال خودایا ُدغا ِادَیرَکهٓ ،اسمان
ٓاچیلیپُ ۲۲ ،مقاِّدس روح ِکپِدره ِمنگِزش ُانونگ اوستونه ایندی.

۸

آرامینگ ،آرام ِحصرونینگِ ،حصرون فاِرصینگ ،فاِرص
یهودانینگ،

 ۳۴یهودا

یعقوبینگ ،یعقوب اسحاقینگ ،اسحاق

ابراهیمینگ ،ابراهیم تاَرحینگ ،تاَرح ناحورینگ ۳۵ ،ناحور
ِسروجینگِ ،سروج َرعونینگَ ،رعو فا جینگ ،فا ج عاِبرینگ،
عاِبر صاَلحینگ ۳۶ ،صاَلح ِقینانینگِ ،قینان َارَفکشادینگ،
َارَفکشاد سامینگ ،سام نوحونگ ،نوح ماکینگ،

۳۷

ماک

ٓاسماندانِ» :سن ِمنینگ عزیز ُاغلومسینگِ .من ِسنِدن َکن
راضیدیرین« دیِین ِسس ِگلدی.

ماُتشا حینگ ،ماُتشا ح خانوخینگ ،خانوخ یاِردینگ ،یاِرد
َمَهَللیلینگَ ،مَهَللیل ِقینانینگِ ۳۸ ،قینان ٓانوشینگٓ ،انوش

عیسانینگ ِنسلی

شیثینگ ،شیث ٓادامینگ ُاغلودیٓ ،ادام ُبلسا خودایینگ
ُاغلودی.

َمتّٰی ۱۷-۱:۱

عیسی ایمِتحان نیار

 ۲۳عیسی ُاز خیدماتینا باش ن واقتی ُاتوز یاش ریندادی.
ُال یوسفینگ ُاغلی حاساپ نیاردی .یوسف هالیّینگ ُاغلی،
 ۲۴هالی ماّتاتینگ ،ماّتات وینینگ ،وی َملکینینگ،
َملکی یاّنانینگ ،یاّنا یوسفینگ ۲۵ ،یوسف ِمّتاتیانینگ،
ِمّتاتیا عاموسینگ ،عاموس ناحومینگ ،ناحوم حسلینینگ،
حسلی َنجینینگَ ۲۶ ،نجی ماتینگ ،مات ِمّتاتیانینگِ ،مّتاتیا
ِشمعینینگِ ،شمعی یوسفینگ ،یوسف یهودانینگ ۲۷ ،یهودا

یوحنانینگ ،یوحنا ریسانینگ ،ریسا ِزروباِبلینگِ ،زروباِبل
سالتیئیلینگ ،سالتیئیل ِنرینینگِ ۲۸ ،نری َملکینینگَ ،ملکی

۴

َمتّٰی ۱۷-۱:۴؛ َمرُقس ۱۵-۱۲:۱

 ۱عیسی ُمقاِّدس روحدان ُدلوپُ ،ارُدن ٓارناسیندان ایزینا
ُد ندیُ .مقاِّدس روح ُانی بیابانا ٓالیپ گیتدیُ ۲ .ال

ِیرده عیسی قیرق گونَلپ ِشیطان طارافیندان ایمِتحانا سالیندی.
ُشل گونِلرینگ ُدوامیندا ُال هیچ زات اییِمدی ،قیرق گونِدن

ُسنگ ُبلسا ٓاجیقدی.
ِ ۳شیطان ُانگا» :اِِگر ِسن خودایینگ ُاغلی ُبلیان ُبلسانگ ،بو

َاّدینینگَ ،اّدی قوسامینگ ،قوسام ایلمودامینگ ،ایلمودام

داشینگ ُچِرگه ُاورولِمگینی بویور« دییدی ۴ .عیسی”» :اینسان
ِیکه ُچِرک بیِلن یاشامایار“ دیّیپ یازی ندیر« دیّیپ ُجغاپ

عیرینگ ۲۹ ،عیر یوسانینگ ،یوسا الیعاَزرینگ ،الیعاَزر یوریمینگ،

ِبردی.

یوریم ماّتاتینگ ،ماّتات

وینینگ،

۳۰

وی شمعونینگ،

شمعون یهودانینگ ،یهودا یوسفینگ ،یوسف یونامینگ،
یونام ایلیاقیمینگ ۳۱ ،ایلیاقیم َملیانینگَ ،ملیا مینانینگ،
مینان ماّتاتانینگ ،ماّتاتا ناتانینگ ،ناتان داوودینگ ۳۲ ،داوود
َیسانینگَ ،یسا عوبیدینگ ،عوبید بوَعزینگ ،بوَعز شالمونینگ،
شالمون َنحشونینگَ ۳۳ ،نحشون عمینادابینگ ،عمیناداب
 ۴:۴قایتادان ۳:۸

 ۸:۴قایتادان ۱۳:۶

ُ ۵سنگرا ِشیطان عیسانی بیر ُیقاری ِیره چیقاریپُ ،انگا
دونَیهنینگ ِهّمه شاهلیق رینی ُگرِکزدیِ ۶ .شیطان عیسیِ» :من

بو رینگ ِهِّمسینینگ ُحکومدارلیغینی و ِبییکلیگینی سانگا
بِِریین .بو ر مانگا ِبریلدیِ ،من ِهم ُانی ایسَلنیمه ِبریپ
بیلَیرینُ ۷ .شنونگ اوچین ِسن مانگا ِسجده ِاتِسنگ ،بو رینگ
ِهِّمسی ِسنینگکی ُب ر« دییدی ۸ .عیسی ُانگا”» :تانگرینگیز

لوقا ۴
خودایا ِسجده ِادینگِ ،یکه ُانگا خیدمات ِادینگ“ دیّیپ ِهم
یازی ندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ُ ۹سنگرا ِشیطان عیسانی اورشلیمه ِگتیریپُ ،انی
عیباداتخانانینگ ِدپهسینه چیقاردیُ .انگا» :اِِگر ِسن خودایینگ
ُاغلی ُبلسانگُ ،ازونگی شو ِیرِدن ٓاشاق ُاق  ۱۱–۱۰ .چونکی
ِشیله یازی ندیرُ” :ال ِسنی ُقریماق اوچین ِپریشدهِلرینه ِدستور
بِِررٓ .ایاغینگ داشا بودورِمز یالی ،اُ ر ِسنی اِلِلرینده ُگِتِرر“«
دییدی ۱۲ .عیسی ُانگا”» :تانگرینگیز خودایی ایمِتحان
ِادَمنگ“ دیّیپ ِهم یازی ندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

ِ ۱۳شیطان عیسانی ایمِتحان رینگ ِهِّمسینِدن ِگچیریپ
قوتاراندان ُسنگِ ،گِرکلی واقت ِگلَینَچهُ ،انونگ یانیندان
گیتدی.

۹
ُکر ِلره ُگزونینگ ٓاچیلجاقدیغینی خاِبر ِاتَمگه ُال ِمنی ایِبردی.
ظولوم ٓاشاغینَدکیِلری آزادلیغا چیقارماغا،
 ۱۹خودایینگ ِمرِحِمت ییلینی ِاع ن ِاتَمگه ِمنی
ایِبردی«.
ُ ۲۰سنگرا کیتابی یاپیپُ ،انی ایزینا خیدماتَکره ِبردی-
ده ُاتوردیِ .کنیسهَدکیِلرینگ بارینینگ ُگزی ُانگا تیکیلدی.
 ۲۱عیسی اُ را» :سیزینگ ِاشیِدن بو ُمقاِّدس یازغینگیز شو
گون ِبرجای ُبلدی« دیّیپ ،گوّرونگِلرینه باش دیِ ۲۲ .هِّمِلری

عیسانی ُاووپُ ،انونگ ٓاغزیندان چیقان عجاییپ ُسز ِلره حایران
قالیپ» :بو یوسفینگ ُاغلی َدلمی؟« دیّیپ ُسرادی ر ۲۳ .عیسی
اُ را» :سیزینگ مانگاِ” :ایِ ،طبیبَ ،اَّول ُازونگه ِشفا ِبر!“
دیِین ناقیلی ٓایتجاقدیغینگیزی بیلیپ دورون .سیزَ” :کَفرناحومدا
اِِدن ایشِلرینگی ِاشیتدیک .اُ ری شو ِیردهُ ،از یوردونگدا-دا

ناِصرهده عیسادان یوز ُاوورَیر ِلر
َمتّٰی ۵۸-۵۳:۱۳؛ َمرُقس ۶-۱:۶

 ۱۴عیسی ُمقاِّدس روحونگ گویجی بیِلن جلیَله ُد نیپ
ِگلدیُ .ال حاقَدکی گوّرونگِلر ِاطرافینگ ُدرت طارافینا یایرادی.
ُ ۱۵ال ِکنیسهِلرده خالقا ُاوِرتَمگه باش دیِ ،هِّمِلر ُانی اُوَیردیِلر.

ِبرجای ِاتَ-ده“ دیِیرسینگیز« دییدیُ ۲۴ .ال ِینه ِشیله دییدی:
»سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،هیچ بیر ِنبی ُاز یوردوندا قابول
ِادیلِمَیر ۲۵ .سیزه حاقیقاتی ٓایدیارینِ :الیاسینگ زاماندا اوچ ییل
ٓالتی ٓای پ ٓاسماندان یِِکجه دامجا-دا یاغین داّمانِ ،هّمه یوردا

 ۱۶بیر گون عیسی ُاز ُانوپ-اُِسن ِیری ُب ن ناِصره گیتدیُ .ال
َسَّبت گونی ِهمیِشکی یالی ِکنیسه باریپُ ،مقاِّدس یازغی ردان

قاتی ٓاچلیق دوِشنده ،اسرائیلدا َکن دول ٓایال ر باردی ۲۶ .اِّما
ِالیاس اُ رینگ هیچ بیرینینگ یانینا ایِبریلَمنِ ،یکه صیدونداقی

تاپدی:

َصَرَفه َشهرینده ُب ن بیر بیگانه دول ٓایالینگ یانینا ایِبریلدی.
ِ ۲۷شیله ِهمِ ،الیشع پیغامبارینگ زامانیندا اسرائیلدا ُجزامی َکن
ٓادام ر باردی .اِّما ِالیشع ِیکه سوریهلی بیگانه َنعمانینگ یانینا

ُاقیماق اوچین ِیرینِدن توردیُ ۱۷ .انگا ِاشعیا پیغامبارینگ کیتابینی
ِبردیِلرُ .ال ِهم کیتابی ٓاچیپ ،شو ُسز ِلرینگ یازی ن ِیرینی

» ۱۸خودایینگ روحی اوستومِددیر.
قاریپ را خوش خاباری بیلدیرِمگیم اوچین،

ایِبریلدی و ُاندان باشغا هیچ کیم َپک ُبلمادی«.
 ۲۸بو ُسز ِلری ِاشیِدنِلریندهِ ،کنیسهَدکیِلرینگ ِهِّمسی قاهار-
غاضابا میندی ۲۹ .اُ ر ٓایاغا قالیپ ،عیسانی َشهرِدن ُکودو ر.

ُال ِمنی ِسچیپ سای دی؛

ناِصره َشهری ِدپهده ِیر ِلشَیردی .اُ ر ُانی ُشل ِدَپهنینگ باشینا

زیندانی را آزادلیغی،
ِ ۱۱-۱۰:۴زبور ۱۲-۱۱:۹۰

 ۱۲:۴قایتادان ۱۶:۶

ِ ۱۹:۴اشعیا ۲-۱:۶۱

 ۲ ۲۷:۴پاتیشاه ر ۱۴-۱:۵

لوقا ۵– ۴
چیقاریپٓ ،اشاق زینگجاق ُبلدو ر ۳۰ .اِّما عیسی اُ رینگ
ٓاراسیندان ِگچیپُ ،ال ِیرِدن چیقیپ گیتدی.
عیسی ٓارخو-جینی ُکویار
ُ ۳۱سنگرا عیسی جلیلینگ َکَفرناحوم َشهرینه ِگلیپَ ،سَّبت
گونی خالقا ُاوِرتَمگه باش دی ۳۲ .خالق ُانونگ تاغلیماتینا
حایران قالدیِ ،سَببی ُال قودرات و ایختییارلیلیق بیِلن ِکپِلَیردی.
ِ ۳۳کنیسهده ٓارخو-جینلی بیر ٓادام باردیُ .ال قاتی ِسس بیِلن
قیغیریپِ» ۳۴ :ای ،ناِصرهلی عیسی! بیزینگ بیِلن َنمه ایشینگ

بار؟ بیزی ِهَلک ِاتَمگه ِگلدینگمی؟ ِمن ِسنینگ کیمدیگینگی
بیلَیرینِ ،سن خودایینگ ُمقاِّدسیسینگ« دییدی ۳۵ .عیسی ُانگا

َکییپِ» :سّسیز ُبل! بو ٓادامدان چیق!« دییدیٓ .ارخو-جین ُال
ٓادامی ِهِّمِلرینگ ُاوونده ِیره ییقدی-دا ،هیچ زییان ِیتیرَمنُ ،اندان

چیقدیِ ۳۶ .هِّمِلر حایران قالیپ ،بیری-بیر ِلرینه» :بو َنهیلی ُسز؟
ُال ایختییار ِهم قودرات بیِلن ٓارخو-جین را ِدستور بِرَیر .اُ ر ِهم

چیقیار ر« دیّیشدیِلر ۳۷ .عیسی حاقینداقی خابار بو ِاطرافینگ
ُدرت طارافینا یایرادی.
عیسی َکن ِمریضِلری ِشفا ِبرَیر

۱۰

دیّیپ قیغیریشیپ چیقیاردی .اِّما عیسی اُ را َکییپِ ،کپِلِمکِلرینه
ُیل ِبرِمَیردیِ ،سَببی اُ ر ُانونگ مسیحدیگینی بیلَیردیِلر.

ِ ۴۲ار ِتسی گون دانگ ٓاتاندا ،عیسی ُایِدن چیقیپ ،بیر ُبش
ِیره گیتدی .خالق ِهم ُانی ُگز لَِمَگه چیقدی .اُ ر عیسانی
تاپان رینداُ ،انی ُاز یان ریندا ٓالیپ قالماغا ایسِلدیِلر ۴۳ .عیسی
اُ راِ» :من خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ خوش خابارینی ِبیِلکی
َشهر ِلرده-ده واغیظ ِاتِملیِ ،ادیل ُشنونگ اوچین ِهم ایِبریلدیم«
دییدیِ ۴۴ .شیدیپُ ،ال جلیل ِکنیسهِلرینده واغیظ ِاتِمگینی ُدوام
ِادَیردی.
عیسانینگ َاَّولکی َشگیرتِلری

۵

َمتّٰی ۲۲-۱۸:۴؛ َمرُقس ۲۰-۱۶:۱

 ۱بیر گون عیسی ِجنیساِرت ِدریاسینینگ * ِکناریندا
واغیظ ِادَیرَکه ،خالق خودایینگ ُسزونی دینگِلِمک

اوچینُ ،انونگ داشینا اویشدیِلرُ ۲ .شندا عیسی ِدریانینگ
ِکناریندا دوران ایکی قاییقی ُگردی .بالیقچی ر قاییق ردان
دوشوپُ ،تر رینی یوووپ دوردی ر ۳ .عیسی قاییق رینگ
بیرینه مینیپ ،قاییقینگ ِایهسی شمعوندان بیرٓاز اوزاق شماغی

 ۳۸عیسی ِکنیس هِدن چیقیپ ،شمعونینگ ُایونه باردی.
شمعونینگ قایین ِانهسینی قیزدیرما توتوپ یاتیردی .مونگا

ِکناردان خاییش ِاتدیُ .سنگرا ُال قاییقدا ُاتوران ِیرینِدن خالقا
ُاوِرتَمگه دوردی ۴ .عیسی ُسزونی تامام ندان ُسنگ ،شمعونا:
»ِدریانینگ چونّگور ِیرینه گیدینگ-ده ،بالیق توتماق اوچین

عیسادان ُکِمک ایسِلدیِلر ۳۹ .عیسی ُانونگ باشوجوندا دوروپ،
قیزدیرما َکِیدی و ُانونگ قیزدیرماسی ٓایریلدیُ .ال ٓایال ِد ِّرو ِیرینِدن

ُتر رینگیزی سووا زینگینگ« دییدی ۵ .شمعون ُانگاُ» :استاد!
تامام گیجه جان یاقدیق-دا ،هیچ زات توتوپ بیلِمدیکُ ،ینه

توردی-دا ،اُ را خیدمات ِاتَمگه باش دی.
 ۴۰گون باتاندآ ،ادام ر ِهر هیلی ِمریضِلری عیسانینگ یانینا
ِگتیردیِلر .عیسی ِهم اُ رینگ ِهر بیرینینگ اوستونه ِالینی ُقیوپ
ِشفا ِبردیَ ۴۱ .کنسینِدن جین رِ» :سن خودایینگ ُاغلوسینگ!«

ِسنینگ ُسزونگ خاطیراسینا ُتر ری ِینه زینگایلینگ« دییدی.
 ۶مونی ٓایدیلیشی یالی اِِدنِلرینده ،اُ ر ِشیله بیر َکن بالیق
توتدو ر ِولینُ ،تر ری-دا ییرتیلیپ باش دیُ ۷ .شنگا ُگَره اُ ر
ِبیِلکی قاییقداقی ُیلداش رینینگ ِگلیپ ُکِمکِلشِمکِلری اوچین،
اِلِلرینی بو پ ایشارات ِاتدیِلر .اُ ر ِگلیپ ،ایکی قاییقی-دا

*ِ ۱:۵جنیساِرت ِدریا — بو جلیل ِدریانینگ باشغا ٓادی.

لوقا ۵
بالیقدان ُدلدوردی ر .قاییق ر تاس سووا باتیپدی  ۸ .شمعون
ِپطُرس مونی ُگِرنده ،عیسانینگ ٓایاغینا ییقیلیپِ» :ایٓ ،اقام!

ِمنینگ یانیمدان ٓایریلِ ،من بیر گوَنهلی ٓادام!« دییدی ۹ .توتان
بالیق رینینگ َکندیگینه ُانونگ ُازی و یانینداقی رینگ ِهِّمسی

حایران قالدی ۱۰ .شمعونینگ یانینداقی یعقوب بیِلن یوحنا ٓادلی
ِز ِبدینینگ ُاغول ری ِهم مونگا حایران قالدی ر .عیسی شمعونا:

۱۱
ُعَلما ر-دا ُشل ِیرِددیِلر .عیسی خودایینگ قودراتی ِسَببی
ِمریضِلری ِشفا بِرَیردیُ ۱۸ .شل واقت بیرَنچه ٓادام بیر فِِلجی
دوِشگی بیِلن ُگِتریپ ِگتیردیِلر .اُ ر ُانی جایینگ ایچینه سالیپ،
عیسانینگ ُاوونده یاتیرجاق ُبلدو ر ۱۹ .اِّما اویِشن ِجماغاتدان
یانگا ُانی ایِچری سالماغا ُیل تاپمانُسنگ ر ،جایینگ اوستونه
چیقیپ ،بامی ُسکوپ ٓاچدی رُ .سنگرا فِِلجی دوِشگی

»ُقرقماِ ،سن موندان ِبیَلک بالیق ِیرینه اینسان ری توتارسینگ«
دییدیِ ۱۱ .شیِللیکده ،اُ ر قاییق رینی ِکنارا چیقاریپ ،بار

بیِلن بامدان سا ّ پ ،عیسانینگ ُاوونه دوشوردیِلر ۲۰ .عیسی
اُ رینگ ایمانینی ُگروپ ،فِِلجهُ» :دستِ ،سنینگ گوَنهِلرینگ

زادی ُقیوپُ ،انونگ ایزینا دوشدو ِلر.

باغیش ندی« دییدی.

عیسی ُجزامینی ِشفا ِبرَیر
َمتّٰی ۴-۱:۸؛ َمرُقس ۴۵-۴۰:۱

 ۱۲عیسی َشهر ِلرینگ بیرینِدَکهُ ،جزاما دوچار ُب ن بیر ٓادام
ُانونگ یانینا ِگلدیُ .ال عیسانی ُگِرنده ،دیزینا ُچکوپ،
ُانگاِ» :ایٓ ،اقام ،اِِگر ایسِلِسنگِ ،منی ُجزامدان َپک ِادیپ
بیِلرسینگ« دیّیپ یالباردی ۱۳ .عیسی ِهم ِالینی اوزاتدی-دا،
ُانگا ِدگریپُ» :بلیارَ ،پک ُبل!« دییدیُ .ال ٓادام شو واقتدا
ُجزامیندان َپک ُبلدیُ ۱۴ .سنگرا عیسی ُانگا» :مونی هیچ کیمه
ٓایتماغینُ .ینه گیت-دهُ ،ازونگی کاهینا ُگرِکز و َپکِلِنندیگینگی
ِهِّمِلره بِّلی ُب ر یالی ،موسانینگ تابشیران قربانلیغینی ِبر«

دییدی ۱۵ .اِّما عیسی حاقینداقی خابار ر باردیغچا یایرایاردی.
عیسانی دینگِلِمک و ِمریضِلرینِدن ِشفا تاپماق اوچینُ ،انونگ
یانینا اولی ِجماغات ییغنانیاردی ۱۶ .عیسی ُبلساَ ،کن واقت
ِیکه ُازی ُبش ِیر ِلره گیدیپ ،خودایا ُدغا ِادَیردی.
عیسی بیر فِِلجی ِشفا ِبرَیر
َمتّٰی ۸-۱:۹؛ َمرُقس ۱۲-۱:۲

 ۱۷بیر گون عیسی خالقا ُاوِردیپ ُاتیرقا ،جلیلینگ ِهّمه
ُابا ریندان ،یهودیه و اورشلیمِدن ِگِلن َفریس یِلر بیِلن دین

 ۲۱دین ُعَلما ر بیِلن َفریسیِلر» :خودایا دیل ِیتیرَین بو
ٓادام کیم؟ گوَنهِلری ِیکه خودایدان باشغا کیم ِگچیپ بیِلر؟«
دیّیپ ،ایچینده ِکپِلَمگه باش دی ر ۲۲ .اِّما عیسی اُ رینگ
َنمه فیکر ِادَیندیکِلرینی بیلیپ ،اُ راَ» :نمه اوچین یوِرگینگیَزه
ِبیله فیکر ِلر ِگتیرَیرسینگیز؟  ۲۳هایسینی ٓایتماق ٓانگسات:

”گوَنهِلرینگ باغیش ندی“ دییِمکمی یا-دا ”تور-داُ ،یری“
دییِمک؟  ۲۴اِّما سیز اینسان ُاغلونینگ ِیر یوزونده گوَنهِلری
باغیش ماغا-دا ایختییارینینگ باردیغینی بیلیپ ُقیونگ« دییدی.
ُسنگرا ُال فِِلجه» :سانگا دیَّیرین ،تور ،دوِشگینگی ٓال-دا،
ُایونگه گیت« دییدیُ ۲۵ .ال ِهم ِهِّمِلرینگ ُگزونینگ ُاوونده
ِد ِّرو ِیرینِدن توردی و دوِشگینی ییغنادی ،خودایی ُاووپ ُایونه

گیتدیِ ۲۶ .هّمه ٓادام ر حایران قالیپ ،خودایی ُاودیِلر .اُ ری
ُقرقی قاپ پ ٓالدی ،اُ ر» :بو گون ِشیله بیر ِگنگ زات ر
ُگردوک« دیّیشدیِلر.
عیسی وینی چاغیریار
َمتّٰی ۱۳-۹:۹؛ َمرُقس ۱۷-۱۳:۲

 ۲۷شوندان ُسنگ عیسی داشاری چیقاندا ،مالییات ٓالیانچی
وینی ُاتیرقا ُگروپُ ،انگاِ» :منینگ ایزیما دوش!« دییدی.
ُ ۲۸ال ِهم ِیرینِدن توردی-داِ ،هّمه زادی ُگیِبریپُ ،انونگ ایزینا

۱۲

لوقا ۶– ۵
دوشدی ۲۹ .وی ُاز ُایونده عیسی اوچین بیر اولی میهمانچیلیق
قوردی .ساچاغینگ باشیندا اُ ر بیِلن بیرُتپار مالییات ٓالیانچی ر
و باشغا-دا َکن ٓادام ر ناهار ایّیپ ُاتیردی رَ ۳۰ .فریسیِلر بیِلن
دین ُعَلما ر ُانونگ َشگیرتِلرینهَ» :نمه اوچین مالییات ٓالیانچی ر
و گوَنهَکر ِلر بیِلن بیله ایّیپ-ایچَیرسینگیز؟« دیّیپ ِزیِرنَیردیِلر.

 ۳۱عیسی اُ راِ» :طبیب ساغ ٓادام را َدل-دهِ ،مریضِلره ِگِرکدیر.
ِ ۳۲من ُدغری ٓادام ری َدل-ده ،گوَنهَکر ِلری توبا چاغیرماغا
ِگلدیم« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ٓارازا توتماق بارادا ُسراق
َمتّٰی ۱۷-۱۴:۹؛ َمرُقس ۲۲-۱۸:۲

 ۳۳اُ ر عیسی» :یحیانینگ َشگیرتِلری باسیم-باسیمدان آرازا
توتوپُ ،دغا-دیِلگ ِادَیر ِلرَ ،فریسیِلرینگ َشگیرتِلری ِهم ِشیله،

اِّما ِسنینگ َشگیرتِلرینگ ایّیپ-ایچیپ ُیر ِلر« دییدیِلر ۳۴ .عیسی:
»ُطویدا داماد ُدست رینینگ یانینداقا ،سیز ُانونگ میهمان رینا

آرازا توتدوروپ بیِلرسینگیزمی؟  ۳۵اِّما داماد اُ ردان ٓالینجاق
گونِلری ِگِلرُ ،شندا اُ ر آرازا توتار ر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
 ۳۶عیسی اُ را شو میثالی ٓایدیپ ِبردی» :هیچ کیم َتزه
ِلباسدان ییرتیپُ ،کنه ِلباسا یاما سالمازِ .بیتسهَ ،تزه ِلباس ِهم
ییرتی رَ ،تزه ِلباسدان ٓالنان یاما-دا ُکنه ِلباسا ِگلیشِمز ۳۷ .هیچ
کیم َتزه ِشرابی ُکنه ِمشیکِلره قویمازُ .یغسا َتزه ِشراپ ِمشیکِلری

ُبوسوپِ ،شراپ ِیره ُدکو ِلرِ ،مشیکِلر-ده ضایا نارَ ۳۸ .تزه ِشراپ
َتزه ِمشیکِلره قویولمالیدیر ۳۹ .هیچ کیم ُکنه ِشرابی ایِچنِدن ُسنگ
َتَزنی ایسِلِمزُ” ،کنهسی قاوی“ دیِیر«.

َسَّبت گونی بارادا گوّرونگ

۶

َمتّٰی ۱۴-۱:۱۲؛ َمرُقس ۶:۳—۲۳:۲

 ۱بیر َسَّبت گونی عیسی بوغدایلیغینگ ٓاراسیندان
ِگچیپ باریاردیُ .انونگ َشگیرتِلری بوغدای باش رینی

ُیلوپ ،اِلِلرینَده ُاورادیپ ایَّیردیِلرَ ۲ .فریسیِلرینگ َکبیری
اُ ردانَ»  :نمه اوچین َسَّبت گونی قاداغان ِادیِلن زادی
ِادَیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادی ۳ .عیسی اُ را» :داوود بیِلن
یانینداقی ر ٓاچ قا ن ریندا ،سیز داوودینگ َنمه اِِدندیگینی

ٓاص ُاقیمادینگیزمی؟ ُ ۴ال خودایینگ ُایونه گیریپ ،کاهین ردان
باشغا را قاداغان ِادیِلن ُهدور ُچِرکِلرینی ٓالیپ اییدی و
یانینداقی را ِهم ِبردی« دییدی ۵ .عیسی اُ را ِینه-ده» :اینسان

ُاغلی حتّٰی َسَّبت گونونینگ-ده ُحکومداریدیر« دییدی.
 ۶باشغا بیر َسَّبت گونی عیسی ِکنیسه باریپ ،خالقا ُاوِرتَمگه
دوردیُ .ال ِیرده ساغ ِالی قوران بیر ٓادام باردی ۷ .دین ُعَلما ر
بیِلن َفریسیِلر عیسانی عاییپ ماقچی ُبلدو رَ :سَّبت گونی
ِمریض ِشفا بِِررمیَکه دیّیپُ ،انی ُگز ِلدیِلر ۸ .عیسی اُ رینگ
فیکر ِلرینی بیلیپِ ،الی قوران ٓاداماِ» :یرینگِدن تور-داُ ،ارتا
چیق« دییدیُ .ال ِهم ِیرینِدن توروپُ ،ارتادا دوردیُ ۹ .سنگرا
عیسی اُ ردان» :سیزه بیر ُسراغیم بارِ :شریغاتدا َسَّبت گونی
یاغشیلیق ِاتِمک ُدغرومی یا-دا یامانلیق؟ بیرینینگ جانینی ِنجات
ِبرِمک ُدغرومی یا-دا ُالدورِمک؟« دیّیپ ُسرادی ۱۰ .عیسی

تُِوِرگینَدکیِلرینگ ِهِّمسینه ُگز ِگزدیریپ چیقدی-دا ،یانگقی
ٓاداماِ» :الینگی اوزات!« دییدیُ .ال ِهم ِالینی اوزاتدی شو
واقتداِ ،الی ِد ِّرو ِشفا تاپدی ۱۱ .اُ ر ُبلسا قاهار-غاضابا مینیپ،

عیسانی َنمه ِاتِملیدیگی بارادا ُاز آرا ریندا ماص حات شماغا
باش دی ر.

 ۱ ۴-۳:۶سموئیل ۶-۱:۲۱

لوقا ۶
عیسی ُان ایکی َشگیردینی سای یار
َمتّٰی ۴-۱:۱۰؛ َمرُقس ۱۹-۱۳:۳

ُ ۱۲شل گونِلرده عیسی ُدغا ِاتِمک اوچین داغا چیقدی و
تامام گیَجهنی خودایا ُدغا ِادیپ ِگچیردی ۱۳ .گون ُدغاندا،

َشگیرتِلرینی یانینا چاغیردی .اُ ردان ُان ایکی سانیسینی
سای پ ،اُ ری ِرسوّلیغا بِِّلدی .اُ ر شو ردیر ۱۴ :شمعون
)عیسی ُانگا ِپطُرس قابینی ِبردی(ُ ،انونگ ُدغانی ٓاندِریاس،
یعقوب ،یوحنا ،فیلیُپس ،بارتولماَ ۱۵ ،متّٰی ،توماَ ،حلفینینگ
ُاغلی یعقوب ،قایراتلی شمعون ۱۶ ،یعقوبینگ ُاغلی یهودا و
عیسی خایینلیق ِادَین یهودا ِاسخریوطی.
 ۱۷عیسی ُازونینگ ُان ایکی َشگیردی بیِلن داغدان ٓاشاق
دوشوپ ،بیر ِتکیز ِیرده دوردیُ .ال ِیرده ُانونگ باشغا-دا ِانِچمه

َشگیرتِلری اویشوپ ،تامام یهودیهِدن ،اورشلیمِدن ،صور بیِلن
صیدونینگ ِکنارِدریاسیندان سانسیز ٓادام ر ِگلیپدی ۱۸ .اُ ر
عیسانی دینگِلَمگه و ِمِرضِلرینِدن ِشفا تاپماغا ِگلیپدیِلرٓ .ارخو-
جین ردان ُهرلوق ِچکَینِلر-ده ِشفا تاپیاردی رِ ۱۹ .هّمه ٓادام ر

عیسی ِال ِدگیرِجک ُبلیاردی رِ ،سَببی ُاندان چیقیان گویچ
اُ رینگ ِهِّمسینه ِشفا بِرَیردی.
خوشواقت ر و خوشواقتسیز ر
َمتّٰی ۱۲-۱:۵

۱۳
چونکی شاتلیقدان گو ِلرسینگیز.
 ۲۲اینسان ُاغلی ِسَبپلی ٓادام ر سیزِدن ییگِرنیپ ،آرا ریندان
ُکوان واقتی ،سیزه ِسووپٓ ،ادینگیزی قارا ن واقتی
خوشواقتسینگیز! ُ ۲۳شل گون شات نینگ ،بِِگنچِدن ُبکونگ،
ِسَببی ٓاسماندا ٓالجاق سی غینگیز اولودیر .اُ رینگ ٓاتا-بابا ری-
دا پیغامبار را ِشیله اِِدندیر ِلر.
 ۲۴اِّما وای حالینگیزاِ ،ای ،بای ر!
چونکی سیز ِایَیم تِِسّلینگیزی ٓا نسینگیز.
 ۲۵وای حالینگیزاِ ،ای ،شو واقت ُدق ر!
چونکی سیز ٓاچلیق ِچِکرسینگیز.
وای حالینگیزاِ ،ای ،شو واقت گولَینِلر!
چونکی سیز یاس توتوپ ٓاغ رسینگیز.
ِ ۲۶هّمه ٓادام ر سیزی تعریف ن ماحالی وای حالینگیزا!

چونکی ٓاتا-بابا ری-دا یا ن پیغامبار را ِشیله ِاتدیِلر.
دوشمان رینگیزی ُسیونگ
َمتّٰی ۴۸-۳۸:۵؛ ۱۲:۷

» ۲۷اِّماِ ،ایِ ،منی دینگِلَینِلر ،سیزه ِشیله دیَّیرین:
دوشمان رینگیزی ُسیونگُ ،ازونگیزِدن ییگِرنَینِلره یاغشیلیق
ِادینگُ ۲۸ .ازونگیزه قارغایان ر اوچین یاغشیلیق دیَلنگ،

ُ ۲۰سنگرا عیسی َشگیرتِلرینه ناظارینی تیکیپِ ،شیله دییدی:

ُازونگیزی اینجیدیان ر اوچین خودایا ُدغا ِادینگ ۲۹ .بیر
یانگاغینگا اورانا ِبیِلکی یانگاغینگی-دا توتُ .دنونگی ٓا ندان
ُکیِنگینگی ِهم قایغیرما ۳۰ .دیَلنه — ِبرُ ،ازونگِدن بیر زات

چونکی خودایینگ پاتیشاهلیغی سیزینگکیدیر!
ِ ۲۱ای ،شو واقت ٓاچلیق ِچکَینِلر ،خوشواقتسینگیز،

آ ندان ایزینا ُسرامآ ۳۱ .ادام ر ُازونگیزه َنمه ِاتِمگینی ایسِلَین
ُبلسانگیز ،سیز-ده اُ را ُشنی ِادینگ ۳۲ .سیز ُازونگیزی ُسیَینِلری
ُسیَین ُبلسانگیز ،مونونگ بیِلن َنمه ُحرمات قازانیارسینگیز؟

»ِای ،قاریپ ر ،خوشواقتسینگیز،

چونکی ُدیارسینگیز.
شو واقت ٓاغ یان ر ،خوشواقتسینگیز،

گوَنهَکرَلر-ده ُاز ِلرینی ُسیَینِلریُ ،سیَیر ِلر ٓاخیرین ۳۳ .سیز ُازونگیزه

لوقا ۶
یاغشیلیق ِادَینِلره یاغشیلیق ِادَین ُبلسانگیز ،مونونگ بیِلن َنمه
ُحرمات قازانیارسینگیز؟ گوَنهَکر ِلر-ده ِشیله ِادَیندیر ِلر ۳۴ .ایزینا

ٓالماق طاماعسی بیِلن قارض بِرَین ُبلسانگیز ،مونونگ بیِلن
َنمه ُحرماتا میناسیپسینگیز؟ گوَنهَکر ِلر-ده ِبریپ ایزینا ٓالماق
نیِیتی بیِلن گوَنهَکر ِلره قارض بِرَیندیر ِلر ۳۵ .دوشمان رینگیزی

ُسیونگ ،یاغشیلیق ِادینگ ،ایزینا ٓالماسیز قارض ِبرینگُ .شندا
سیزینگ سی غینگیز اولی ُبلوپِ ،بییک خودایینگ ُاغول ری
ُب رسینگیزِ ،سَببی ُال قادر بیلِمز ِلره-ده ،تِِلکهِلره-ده َمهیرلیدیر.

۱۴
ُچپی چیقارایین“ دییِجک؟ ِای ،ایکییوزلی! َاَّول ُاز ُگزونگَدکی
ٓاغاجی چیقارُ .شندا ُدغانینگ ُگزونَدکی ُچپی چیقارماغی قاوی
سایغارارسینگ.
باغ و ُانونگ میوهسی
َمتّٰی ۲۷-۲۴ ،۲۰-۱۶:۷؛ ۳۵-۳۳:۱۲

» ۴۳قاوی باغینگ تِِلکه میوه ِبرِمیشی یالی ،تِِلکه باغ-دا
قاوی میوه ِبرِمز ۴۴ .باغ ُاز میوهسینِدن تانیلیاندیرِ .سَببی تیِکنلی

ٓ ۳۶اسمانداقی ٓاتانگیزینگ ِرحملی ُبلشی یالی ،سیز-ده ِرحملی

بیتیاندان اینجیر ،یانداقدان-دا اوزوم ییغیلیان َدلدیر ۴۵ .یاغشی

ُبلونگ.

ٓادام یوِرگینینگ یاغشیلیق خازیناسیندان یاغشی زات ری
چیقاریاندیر .یامان ٓادام یوِرگینینگ یامانلیق خازیناسیندان بیِدِرک

باشغا ری گوَنهَکر لَِمنگ
َمتّٰی ۵-۱:۷

ُشندا
» ۳۷باشغا ری گوَنهَکر لَِمنگ،
گوَنهَکر ِلنِمرسینگیز .هیچ کیمی گوَنهَکر لَِمنگُ ،اندا سیزه-ده
سیز

ِهم

گوَنه یاپیلماز .باغیش نگ ،سیز-ده باغیش نارسینگیز.
ِ ۳۸برینگ ،سیزه-ده ِبریِلرُ .دسُ-دلی ُدلدوریلیپٓ ،اغزینا ِچنلی
ِادیلیپ ،قوجاغینگیزی ُدلوپٓ-اقیان ُالِچگ بیِلن ُدلدوریلیپ
ِبریِلر .هایسی ُالِچگ بیِلن ُالِچِسنگیز ،سیزی-ده ُشل ُالِچگ
بیِلن ُالِچر ِلر«.
 ۳۹عیسی اُ را بیر میثال ِهم ٓایدیپ ِبردیُ» :کر ُکری
ایَدپ بیِلرمی؟ ایکیسی ِهم چوقورا قاچمازمی؟ َ ۴۰شگیرت
ُاز موغاّلیمیندان ُیقاری َدلدیر ،اِّما َکمی ِلِّشنُسنگِ ،هر ِکس ُاز
موغاّلیمی یالی ُب ر.
َ» ۴۱نمه اوچین ِسن ُدغانینگ ُگزونَدکی ُچپی ُگرَیرسینگ-
دهُ ،از ُگزونگَدکی ٓاغاجی سایغارمایارسینگ؟ َ ۴۲ندیپ ِسن ُاز
ُگزونگَدکی ٓاغاجی ُگرَمنُ ،دغانینگاُ” :دغان! ِگلُ ،گزونگَدکی

زات ری چیقاریاندیر .اینسانینگ دیلی یوِرگینِدن ُجشانینی
ُسز لَِیندیر.
ایکی ُای
َمتّٰی ۲۷-۲۴:۷

َ» ۴۶نمه اوچین مانگا” :یا ٓاقام! یا ٓاقام!“ دیّیپ-ده،
ٓایدان ریمی ِاتِمَیرسینگیز؟ ِ ۴۷منینگ یانیما ِگلَینُ ،سز ِلریمی
ِاشیدیپ ،اُ ری ِبرجای ِادَین ٓادامینگ کیمه ِمنگِزَیندیگینی سیزه

ِبیان اِِدیینُ ۴۸ :ال ُای سالماق اوچین ِیری چونّگور قازیپ،
ُانونگ پایاسینی قایانینگ اوستونده توتان ٓاداما ِمنگِزَیر .سیل
ِگِلندهٓ ،ارنا ُجشوپ ،بو ُایه اورولسا-داُ ،انی سارسدیریپ بیلِمز،
ِسَببی ُال قاوی سالنیپدی ۴۹ .اِّما ِمنینگ ُسز ِلریمی ِاشیدیپ-
دهِ ،برجای ِاتِمدیک کیشی َچَگهنینگ اوستونده بینیاتسیز ُای

سا ن ٓادام یالیدیرٓ .ارنا ُجشوپُ ،ال ُایه اوران واقتینداُ ،ای
ییقی رُ .انونگ دارغایشی-دا ُقرقونچ ُب ر«.

لوقا ۷
َافَسرینگ ایمانی
َمتّٰی ۱۳-۵:۸

۷

 ۱عیسی ُازونی دینگِلَین خالقا بو ُسز ِلرینگ ِهِّمسینی
ٓایدیپ ُب ندان ُسنگَ ،کَفرناحوم َشهرینه گیتدی ۲ .بو
ِیرده بیر َافَسرینگ عزیز ُگروپ ُحرمات یان خیدماتَکری ِمریضَلپ،
ُالوم یاّسیغیندا یاتیردیَ ۳ .افَسر عیسی حاقیندا ِاشیِدندهُ ،از

خیدماتَکرینه ِشفا ِبرِمگینی ُسراپُ ،انونگ یانینا بیرَنچه یهودی
یاشولی رینی ایِبردی ۵–۴ .اُ ر عیسانینگ یانینا ِگلیپُ ،انگا
یوِرکِدن یالباریپ» :بو ٓادام ِسنینگ ُکِمک ِاتِمگینگه میناسیپ،
ِسَببی ُال بیزینگ خالقیمیزی ُسیَیر ،حتّٰی بیزه ِکنیسه ِهم قوروپ

ِبردی« دییدیِلرِ ۶ .شیِللیکده ،عیسی اُ ر بیِلن گیتدی.

اُ ر َافَسرینگ ُایونه یاقین شان رینداَ ،افَسر ُدست ریندان ُانگا
ِشیله خابار ایِبردیٓ» :اقامَ ،زحِمَته قالماِ ،سَببی ِسنینگ ُایومه

ِگلِمگینگه ِمن میناسیپ َدلُ ۷ .شنونگ اوچین ِهم ِمن ُازومی
ِسنینگ یانینگا بارماغا ییق ُگرِمدیم .اِّما بیرجه ُسز ٓایتسانگ

ِبسِ ،منینگ خیدماتَکریم ِشفا تاپارِ ۸ .من ِهم ُحکوم ٓاشاغینداقی
ٓادامدیرین ،ایختییاریمدا ِسرباز ریما بار .اُ رینگ بیرینه ”گیت“
دییِسم گیدَیر ،باشغا بیرینه ”ِگل“ دییِسم ِگلَیر .خیدماتَکریمه-
ده ”شونی ِات!“ دییِسم ِادَیر«.

 ۹عیسی بو ری ِاشیدیپَ ،افَسره حایران قالدیُ .ال ایزینا
دوشوپ ِگلَین ِجماغاتا طاراف ُاورولیپ» :سیزه شونی ٓایدایین:
ِمن حتّٰی اسرائیلدا-دا ِشیله اولی ایمانی ُگرِمدیم« دییدی.
ُ ۱۰سنگرا ایِبریِلن ٓادام ر ایزینا ُاورولیپ باران ریندا ،خیدماتَکر
ِشفا تاپاندیغینی ُگردیِلر.

عیسی دول ٓایالینگ ُاغلونی دیِرلدَیر
 ۱۱موندان بیرٓاز ُسنگرا عیسی نائین دیِین َشهره گیتدی.
َشگیرتِلری بیِلن اولی ِجماغات ِهم ُانونگ ایزینا دوشوپ گیتدی.

۱۵
 ۱۲عیسی َشهرینگ ِدرِوزهسینه قُ ی ن واقتی بیر دول ٓایالینگ
ِیکه ُاغلونی جای ماغا ٓالیپ باریان میشدیغ رَ .شهرِدن ِگِلن
اولی ِجماغات ِهم بو ٓایالینگ یانیندادی ۱۳ .عیسی بو ٓایالی
ُگروپُ ،انگا یوِرگی ٓاویدیُ .ال ٓایا ٓ» :اغ ما!« دییدی.
ُ ۱۴سنگرا عیسی باریپ ،تابوتا ِالینی ِدگیردیُ ،انی ُگِتریپ
باریان ر ساق ندی ر .عیسیِ» :ای ،یاش ییگیت ،سانگا
دیَّیرین ،تور!« دییدیُ ۱۵ .سنگرا ِمرحوم توروپِ ،کپِلَمگه
باش دی .عیسی ُانی ِانهسینه قایتاریپ ِبردیِ ۱۶ .هِّمِلرینه ُقرقی
باسدی .اُ ر» :آرامیزدا اولی بیر ِنبی ُگروندی! خودای ُاز خالقینا
ناظار سالدی« دیّیپ ،خودایی ُاودیِلر ۱۷ .عیسی باراداقی بو

خابار ِهّمه یهودیه و داش-تُِوِرکَدکی ِاطراف را یایرادی.
عیسی بیِلن یحیی َتعمید ِبرَینچی
َمتّٰی ۱۹-۲:۱۱

 ۱۹–۱۸یحیانینگ َشگیرتِلری بو واقا رینگ بارینی ُانگا
گوّرونگ ِبردیِلر .یحیی اُ ردان ایکیسینی یانینا چاغیریپ:

»ِگلِملی ُشل ِسنمی یا-دا بیز باشغا بیرینه قاراشمالیمی؟« دیّیپ،
عیسادان ُسراماق اوچین اُ ری ایِبردی ۲۰ .اُ ر عیسانینگ یانینا
ِگلیپ» :یحیی َتعمید بِرَینچیِ” :گلِملی ُشل ِسنمی یا-دا بیز

باشغا بیرینه قاراشمالیمی؟“ دیّیپُ ،سراماغا بیزی ِسنینگ یانینگا
ایِبردی« دییدیِلر.

ُ ۲۱شل واقت ر عیسی َکن ِمریضِلری ،ناُخش ری ،تِِلکه
روح اِیَِلنِلری ِشفا ِبریپدیِ ،انِچمه ُکر ِلرینگ ُگز ِلرینی ٓاچیپدی.
 ۲۲شونلوقدا ،عیسی ِگِلنِلره» :بارینگ-داُ ،گروپِ-اشیِدنِلرینگیزی
یحیی خابار ِبرینگُ :کر ِلر ُگرَیرٓ ،اغساق ر ُیریَیرُ ،جزامی ر
َپکِلنَیرِ ،کر ِلر ِاشیدَیرُ ،الو ِلر دیِرلَیر ،قاریپ را خوش خابار واغیظ
ِادیلَیرِ ۲۳ .منِدن ِال ِچکِمدیک خوشواقتدیر!« دیّیپ ُجغاپ
ِبردی.

لوقا ۷
 ۲۴یحیانینگ ایِبِرنِلری گیِدنِدن ُسنگ ،عیسی ِجماغاتا یحیی
بارادا گوّرونگ ِبرَمگه باش دی» :بیابانا َنمه ُگرَمگه گیتدینگیز؟
ِیله ایرغیلییان قامشیمی؟ ُ ۲۵اندا ،سیز َنمه ُگرَمگه گیتدینگیز؟
ِنفیس ِلباس ر ِگِین ٓادامیمی؟ اِّما باهالی ِلباس را ِگینیپ،
شادیُ-خّراملیقدا یاشایان ر پاتیشاه کاخ ریندادیر ُ ۲۶ .اندا،
سیز َنمه ُگرَمگه گیتدینگیز؟ بیر ِنبینیمی؟ هاووا! ِمن سیزه
شونی ٓایدیارینُ ،ال ُگِرن کیشینگیز حتّٰی ِنبیِدن ِهم اولیدیر.
ُ” ۲۷اوونِدن ُیل تاییار ر یالی ،اینهِ ،من ُاز ِرسولیمی ایِبرَیرین“

دیّیپ یازی ن ُسز ِلر ِهم خاص ُشنگا ِدگیشلیدیر ۲۸ .سیزه شونی
ٓایدیارینِ ،انهِدن ُدغ ن رینگ آراسیندا یحیی َتعمید بِرَینچیِدن
ِبییگی ُیقدور ،اِّما خودایینگ پاتیشاهلیغیندا اینگ کیچیسی ِهم
ُاندان ِبییکدیرِ ۲۹ .هّمه خالق ،حتّٰی مالییات ٓالیانچی ر ِهم

یحیانینگ ُسز ِلرینی ِاشیدیپ ،یحیی طارافیندان َتعمید ٓالماق
بیِلن خودایینگ ُیلونینگ ُدغرودیغینی تاصدیق دی ر ۳۰ .اِّما
َفریسیِلر و دین ُعَلما ر یحیی طارافیندان َتعمید ٓالمادان ُبیون

ُتو ماق بیِلن خودایینگ ُاز ِلری اوچین نیِیتَلن ماقصادیندان یوز
ُاووردیِلر«.
 ۳۱عیسی ُسزونی ُدوام ِاتدیردیِ» :من بو ِنسلی کیمه
ِمنگِزِدیین؟ اُ ر کیمه ِمنگِزَیر؟  ۳۲اُ ر بازاردا ُاتوریپ ،بیری-

بیریِلرینه ” :سیزه تویدوک چالدیق ،راقص ِاتِمدینگیز؛ یاس
توتدیقٓ ،اغ مادینگیز“ دیّیپ قیغیریان چاغا را ِمنگِزَیر ِلر.
 ۳۳اینه ،یحیی َتعمید بِرَینچی ِگلدیُ ،ال نه ایَّیر نه ایچَیر.
سیز ُبلسا ُانگا ”جینلی“ دیَّیرسینگیز ۳۴ .اینسان ُاغلی ِگلدی،
ُال ِهم ایَّیرِ ،هم ایچَیر ،سیز ُانگا” :اینه ،بو ایِیِگنه و آراقُخرا

ِسر ِادینگ! ُال مالییات ٓالیانچی ر و گوَنهَکر ِلر بیِلن ُدست ُبلدی“
دیَّیرسینگیز ۳۵ .اِّما دانالیغینگ حاقدیغی ُانونگ ُاغ ن رینینگ

ِهِّمسی طارافیندان تاصدیق نار«.

َ ۲۷:۷م کی ۱:۳

۱۶
گوَنهلی ٓایال عیسایا یاغ چالیار
 ۳۶بیر گون َفریسیِلرِدن بیری عیسانی ناهارا چاغیردیُ .ال
ِهم َفریسینینگ ُایونه باریپ ،ساچاق باشیندا ُاتوردیُ ۳۷ .شل
َشهرده گوَنهَکر بیر ٓایال باردیُ .ال ٓایال عیسی َفریسینینگ
ُایونده ناهار نیاندیغینی بیلیپِ ،مرِمر قاپدا عاطیرلی یاغ ِگتیردی.
ٓ ۳۸ایال عیسانینگ ُاوونده دیزینا ُچکوپ ٓاغ پُ ،گزیاش ری
بیِلن ُانونگ ٓایاق رینی یووماغا باش دیُ .سنگرا ٓایاق رینی
ساچی بیِلن سوپوریپ ُاغشادی و عاطیرلی یاغ چالدی.
 ۳۹عیسانی چاغیران َفریسی مونی ُگروپ» :اِِگر بو ٓادام ِنبی ُبلیان
ُبلساُ ،ازونی اِلَِّین ٓایالینگ کیمدیگینیَ ،نهیلیدیگینی بیِلردی.
بو ٓایال گوَنهَکر ٓاخیرین« دیّیپ ،ایچینده ِکپِلدی ۴۰ .مونونگ

اوچین عیسی ُانگا» :شمعونِ ،منینگ سانگا ٓایتمالی زادیم
بار« دییدیُ .ال ِهمٓ» :ایدیِبرُ ،استاد« دییدی» ۴۱ .بیر ٓادام
ایکی ٓاداما قارض پول ِبریپدیر :بیرینه — َبش یوز کوموش
ِسّکهِ ،بیِلکیسینه — اِّلی کوموش ِسّکهِ ۴۲ .برگیسینی ِبرَمگه
هیچ پول رینینگ ُیقدوغی اوچینُ ،ال بو رینگ ایکیسینینگ
ِهم ِبرگیسینی ِگچیپدیر .مونونگ اوچین اُ رینگ هایسیسی ُانی
خاص َکن ُسِیر؟«  ۴۳شمعونِ» :منینگ فیکریمچهِ ،برگیسی

َکن ِگچیِلن ٓادام« دیّیپ ُجغاپ ِبردی .عیسیُ» :دغری فیکر
ِاتدینگ« دییدی.
ُ ۴۴سنگرا عیسی ٓایا طاراف ُاورولیپ ،شمعونا ِشیله دییدی:
»بو ٓایالی ُگرَینگمی؟ ِمن ِسنینگ ُایونگه ِگلدیمِ ،سن ُبلسا
ٓایاق ریمی یووماغا سو-دا ِبرِمدینگ ،اِّما بو ٓایال ٓایاق ریمی
ُگزیاشی بیِلن یوووپ ،ساچی بیِلن سوپوردیِ ۴۵ .سن ِمنی
ُاغشامادینگ ،اِّما بو ٓایال ِمن ُایه گیِرنیمِدن َبری ٓایاق ریمی
ُاغشاپ ُاتیرِ ۴۶ .سن باشیما یاغ چالمادینگ ،اِّما بو ٓایال

ٓایاق ریما خوش ایسلی یاغ چالدیُ ۴۷ .شنونگ اوچین ِهم

لوقا ۸– ۷
ِمن سانگا ٓایدیارین :بو ٓایالینگ َکن گوَنهِلری باغیش ناندیر.
چونکی ُانونگ ُسیگوسی َکندیر .گوَنهِلری ٓاز باغیش نان رینگ

ُبلسا ُسیگوسی ٓازدیرُ ۴۸ «.سنگرا عیسی ُال ٓایا ِ» :سنینگ
گوَنهِلرینگ باغیش ندی« دییدی ۴۹ .عیسی بیِلن بیر ساچاقدا

ُاتوران ر ُاز آرا ریندا» :گوَنهِلری-ده باغیش یان بو کیمَکه؟«
دیّیشَمگه باش دی ر ۵۰ .عیسی ُبلسا ٓایا ِ» :سنی ایمانینگ
ِنجات ِبردیٓ ،ارقایین گیدیِبر« دییدی.
ُتخوم میثالی

۸

َمتّٰی ۲۳-۱:۱۳؛ َمرُقس ۲۰-۱:۴

 ۱بو واقادان ُسنگرا عیسی َشهر ِلری و ُابا ری ٓای نیپ،

خودایینگ پاتیشاهلیغی باراداقی خوش خاباری واغیظ
ِاتَمگه باش دیُ .ان ایکی َشگیردی ِهم ُانونگ یانیندادی.
ِ ۳–۲شیله ِهم ،تِِلکه روح ردان و ِمریضچیلیکِلرِدن ِشفا تاپان
بیرَنچه ٓایال ر ،ایچینِدن ِیدی جین چیقان َمجَدَللی مریم ِهم-ده
هیرودیسینگ ُایونی ُد ندیریان خوزانینگ ٓایالی یواّنا ،سوسن،
باشغا-دا بیرُتپار ٓایال ر عیسانینگ یانیندادی .بو ٓایال ر ُاز مال-
مولکِلری بیِلن اُ را ُکِمک ِادَیردیِلر.

 ۴اولی بیر ِجماغات اویشوپِ ،هّمه َشهر ِلرِدن ٓادام ر
عیسانینگ یانینا ِگلدیُ .شندا عیسی اُ را شو میثالی گوّرونگ
ِبردی» ۵ :بیر تایخان ُتخوم ِسپِلَمگه چیقیارِ .سپیپ ُیرَکه،

ُتخوم رینگ بیرَنچهسی ُیلونگ اوستونه دوشَیر ،اُ ر ِدپِِلنَیر و
قوش ر ِگلیپ ،اُ ری ُچقُچ یار ر ۶ .بیرَنچه ُتخوم داشلی
ِیره دوشَیر .اُ ر ُگِگِرن واقتیندا سوسوزلیقدان قوراپ گیدَیر ِلر.
 ۷بیرَنچهسی تیِکِنکلیگینگ ٓاراسینا دوشَیرُ .تخوم بیِلن ُگِگِرن
تیِکنِلر اُ ری باسیار ۸ .بیرَنچهسی-ده قاوی ِیره دوشَیر .اُ ر
ُگِگریپ چیقیپِ ،هر بیری یوز بِرابار حاصیل بِرَیر «.بو ری

گوّرونگ بِِرنِدن ُسنگ ،عیسیِ» :اشیتَمگه قو غی بار ٓادام
ِاشیتسین!« دیّیپ قیغیردی.

۱۷

َ ۹شگیرتِلری ُاندان» :بو میثالینگ َمعنیسی َنمه؟« دیّیپ
ُسرادی رُ ۱۰ .ال ِشیله دییدی» :خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ
سیر رینا دوشونمه سیزه ِبریلدی ،اِّما باشغا ر ُگزَلپ ُگرِمسینِلر،
ِاشیدیپ دوشونِمسینِلر دیّیپ ،اُ را میثال ر ِسَببی ٓایدیلیار.
 ۱۱میثالینگ َمعنیسی ِشیلهُ :تخوم خودایینگ ُسزودیرُ ۱۲ .یلونگ
اوستونه دوِشن ُتخوم ر ُسزی ِاشیدَین ٓادام ردیر .اِّما ِشیطان

ِگلیپ ،ایمان ِگتیرِمسینِلر و ِنجات تاپماسین ر دیّیپ ،اُ رینگ
قالبیندان ُسزی ُسغروپ ٓالیار ۱۳ .داشلی ِیره دوِشنِلر ُبلسا ُسزی
ِاشیِدنِلرینده ،شاتلیق بیِلن قابول ِادَین ٓادام ردیرُ .ینه اُ ر

ُکک اورماندیغی اوچینٓ ،از واقت یین ایمان ِگتیریپ ،ایمِتحان
واقتی ایماندان َدنَیر ِلر ۱۴ .تیِکِنکلیگینگ آراسینا دوِشنِلر ُبلسا

ُسزی ِاشیدَینِلردیر ،اِّما ُعمورونگ قایغی ری ،بایلیق ریِ ،کیپی-
صاپاسی اُ ری باردیغچا ُبغیار ،اُ ر حاصیل ِبرِمَیر ِلر ۱۵ .قاوی

ِیره ِسپیِلنِلر ُبلساُ ،سزی ِاشیدیپُ ،انی یاغشی ِهم َپک یوِرکده
ساق یان ردیر .اُ ر صابیرلیلیق بیِلن میوه بِرَیندیر ِلر.
چیراغ میثالی
َمرُقس ۲۵-۲۱:۴

» ۱۶هیچ کیم چیراغی یاقیپُ ،انونگ اوستونی قاپ بیِلن
ُارتَین َدلدیر یا-دا ُانی میزینگ ٓاشاغیندا ُقییان َدلدیر .قایتام،
ایِچری گیِرنِلر نوری ُگِرر یالیُ ،انی چیراغدانینگ اوستونده
ُقییاندیرِ ۱۷ .الِبّته بِّلی ُبلماجاق گوزگین زات ُیقدور ،بیلینِمِجک،
اوستو ٓاچیلماجاق ییغشیرین زات ُیقدورُ ۱۸ .شنونگ اوچین ِهم
ِاشیدَینینگیزه دیّقات ِبرینگ .کیمده بار ُبلساُ ،انگا ِینه ِبریِلر،
ُینه کیمده ُیق ُبلساُ ،ازونینگکی حاساپ ِادَین زادی ِهم ِالینِدن

ٓالنار«.

۱۸

لوقا ۸
عیسانینگ ِانهسی بیِلن ُدغان ری

عیسی ٓارخو-جین اِِیَلن ٓادامی ِشفا ِبرَیر

َمتّٰی ۵۰-۴۶:۱۲؛ َمرُقس ۳۵-۳۱:۳

َمتّٰی ۳۴-۲۸:۸؛ َمرُقس ۲۰-۱:۵

 ۱۹عیسانینگ ِانهسی بیِلن ُدغان ری ُانی ُگرَمگه ِگلدیِلر،
اِّما اویِشن ِجماغاتدان یانگا ُانونگ یانینا گیریپ بیلِمدیِلر.
ُ ۲۰انگاِ» :انهنگ بیِلن ُدغان رینگ ِسنی ُگرِمک اوچین داشاردا

 ۲۶اُ ر جلیلینگ قارشیسیندا ِیر ِلشَین َجَدریلیِلرینگ یوردونا
ِگلدیِلر ۲۷ .عیسی ِکناردا قاییقدان دوِشندهُ ،انگا جین ر

ُگِزشیپ دور ر« دیّیپ خابار ِبردیِلر ۲۱ .اِّما عیسیِ» :منینگ
اِِنمُ ،دغان ریم — خودایینگ ُسزونی دینگَلپُ ،انی ِبرجای
ِادَینِلردیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
عیسی طوفانی یاتیریار
َمتّٰی ۲۷-۲۳:۸؛ َمرُقس ۴۱-۳۵:۴

اِیَِلن بیر ٓادام دوش ِگلدیُ .ال ٓادام َکن واقت َبری هیچ
هیلی ِلباس ِگیِمَیردیُ ،ایده یاشامان ،قابر رینگ ٓاراسیندا
یاشایاردیُ ۲۸ .ال عیسانی ُگِرنده ،قیغیریپ ُگیِبردیُ .انونگ
ُاوونده ِیره یوزین ییقیلیپ ،قاتی ِسس بیِلنِ» :ای ،عیسیِ ،بییک
خودایینگ ُاغلی! ِمنینگ بیِلن َنمه ایشینگ بار؟ یالباریارین،
مانگا عاذاپ ِبرمه« دییدی ۲۹ .چونکی عیسی ٓارخو-جینا ُال
ٓادامدان چیقماغی ِدستور ِبردی .جین ُانی باسیم-باسیمدان

 ۲۲بیر گون عیسی َشگیرتِلری بیِلن قاییقا مینیپ ،اُ را:
»ِگلینگِ ،دریانینگ ِبیِلکی طارافینا ِگِچلینگ« دییدی.
ِشیدیپ ،اُ ر ُی دوشدو ِلر ۲۳ .اُ ر قاییقدا مینیپ باریارقا ر،

توتیاردی  .مونونگ اوچین ُال ٓادامی زینجیر پ ،کونِدَلپ
ساق یاردی ر ،اِّما ُال زینجیر رینی قیریپ ٓاتاردی ،جین ُانی
بیابان را َاکیِدردی ۳۰ .عیسی ُاندانٓ» :ادینگ َنمه؟« دیّیپ

َ ۲۴شگیرتِلر باریپ ،عیسانی ُایاندیریپُ» :استادُ ،استاد ،بیز
ِهَلک ُبلوپ باریاریس!« دییدیِلر .عیسی توروپِ ،یله ِهم

بویورماسین دیّیپ ،عیسی یالباردی رُ ۳۲ .شل ِیرده داغینگ
اوستونده او ّ قان بیر ُدنگوز سوروسی ُات پ ُیردیٓ .ارخو-
جین ر ُدنگوز رینگ ایچینه گیرَمگه ِاجازا ِبرِمگینی ُسراپ،

عیسی اوقا گیتدیِ .دریادا بیرِدن گویچلی طوفان توردی .قاییق
ُبلسا سودان ُدلوپ باش دی ،اُ ر ُقرقولی یاغدایا دوشدو ِلر.

ُموج ٓالیان سو را َکِیدی .طوفان یاتیپ ،اومسوملیک ُبلدی.
 ۲۵عیسی َشگیرتِلرینه» :سیزینگ ایمانینگیز هانی؟« دیّیپ
ُسرادی .اُ ر ُبلسا ُقرقوشیپ ِهم حایران قالیپ ،بیری-بیرینِدن:
»بو ٓادام کیمَکه؟ ُال ِیله ِهم سووا ِدستور بِرَیر ،اُ ر-دا ُانگا قو ق
ٓاسیار!« دیّیشدیِلر.

ُسرادیُ .ال ِهمِ» :لژیون«* دیّیپ ُجغاپ ِبردیِ ،سَببی ُانگا
سانسیز جین گیریپدیٓ ۳۱ .ارخو-جین ر ُاز ِلرینه ُدوزاخا گیتِمگی

عیسی یالباردی رُ .ال ِهم ِاجازا ِبردی ۳۳ .اُ ر یانگقی ٓادامدان
چیقیپُ ،دنگوز را گیردیِلرُ .شندان ُسنگ سوری قایادان ِدریایا

زینگیشیپ غارق ُبلدی ر.
ُ ۳۴ب ن زادی ُگِرنِلریندهُ ،چپان ر قاچیپَ ،شهر و ُابا را مونی
خابار ِبردیِلر ۳۵ .خالق ُب ن واقانی ُگرِمک اوچین ِگلدیِلر .اُ ر
عیسانینگ یانینا ِگِلنِلرینده ،ایچینِدن جین ر چیقان ٓادامینگ
ِگینیپ ،عیسانینگ ٓایاغوجوندا ُاتوراندیغینی ،عاقیلینینگ ِهم
ِیرینِددیگینی ُگروپ ُقرقدو ر ۳۶ .بو واقانی ُگِرنِلر ُبلسا ،اُ را

*ِ ۳۰:۸لژیون — بو ٓاد یونانیچا دوزومینده ٓالتی مونگ ِسرباز ُب ن ُقشونی بیلدیردَیر

لوقا ۹– ۸
دیوانا ٓادامینگ َنهیلی ِشفا تاپدیغی بارادا گوّرونگ ِبردیِلر.
ُ ۳۷سنگرا َجَدریلیِلرینگ ِهّمه ای تی عیسادان ُاز یان ریندان
گیتِمگینی خاییش ِاتدیِلرِ ،سَببی اُ ری اولی ُقرقی توتوپ ٓالیپدی.

عیسی ِهم قاییقا مینیپ ،ایزینا گیتدی ۳۸ .اِّما ایچینِدن جین ر
چیقان ٓادام عیسادان ُازی بیِلن گیتَمگه ِاجازا ُسراپ یالباردی.
 ۳۹عیسی ُبلسا» :بارُ ،ایونگه گیت ،خودایینگ سانگا َنِمِلر
اِِدندیگینی گوّرونگ ِبر« دیّیپُ ،انی اوغراتدیُ .ال ِهم گیدیپ،

عیسانینگ ُازونه اِِدنِلرینی ِهّمه َشهره ِاع ن ِاتدی.
دیِر ِلن قیزِ ،شفا تاپان ٓایال
َمتّٰی ۲۶-۱۸:۹؛ َمرُقس ۴۳-۲۱:۵

 ۴۰عیسی ایزینا ُد نیپ ِگِلنده ،خالق ُانی قیزغین قارشی دی،
ِسَببی ِهِّمِلر ُانگا ُگِزشَیردیُ ۴۱ .شل واقت ِکنیسهنینگ باشلیغی

یایروس دیِین ٓادام ِگلیپ ،عیسانینگ ٓایاغینا ییقیلیپُ ،اندان ُایونه
بارماغینی خاییش ِاتدی ۴۲ .مونونگ ِسَببی ُانونگ ُان ایکی

یاش رینداقی یِِکجه قیزی ُالوم یاّسیغیندا یاتیردی .عیسی ُال
ِیره گیدیپ باریارقاِ ،جماغات ُانی ِهر یاندان قیسیپُ-قوروپ
باریاردیِ ۴۳ .جماغاتینگ ایچینده ُان ایکی ییلدان َبری قان ٓاقما
ِدرتلی بیر ٓایال ِهم باردیُ .ال هیچ کیمِدن خاییر تاپماندی.

۱۹

ِالینی ِدگِرندیگینی ،شو واقتا ِهم ِشفا تاپاندیغینی گوّرونگ
ِبردی ۴۸ .عیسی ُانگاِ» :ای ،قیز ،ایمانینگ سانگا ِشفا ِبردی.
ساغامان گیت« دییدی ۴۹ .عیسی بو ُسز ِلری ٓایدیپ دورقا،

ِکنیسه باشلیغینینگ ُایونِدن ِگِلن بیر ٓادام یایروسا » :قیزینگ
ُالدیُ .استادی بیِدِرک َزحِمته ُقیما« دییدی ۵۰ .اِّما عیسی
مونی ِاشیدیپُ ،انگاُ» :قرقماِ ،یکه ایمان ِگتیر ،قیزینگ ِشفا
تاپار« دییدی ۵۱ .عیسی ُانونگ ُایونه ِگِلندهِ ،پطُرس ،یوحنا،
یعقوب و قیزینگ ِانهٓ-اتاسیندان باشغا هیچ کیمه ُازی بیِلن
ایِچری گیرَمگه ِاجازا ِبرِمدیِ ۵۲ .هِّمِلر ٓاغ شیپ ،یاس توتوپ
ُاتیردی ر .اِّما عیسیٓ» :اغ مانگُ ،ال اُلُِنق ،اوق پ یاتیر«
دییدیٓ ۵۳ .ادام ر قیزینگ اُِلندیگینی بیلَیندیکِلری اوچین ُانونگ

اوستونِدن گولدیِلر ۵۴ .اِّما عیسی ِهِّمسینی داشاری ُکووپ،
قیزینگ ِالینِدن توتدی-دا ،چاغیریپ» :قیزیم ،تور!« دییدی.
ُ ۵۵انگا جان گیریپ ،قیز شو واقتا ِیرینِدن توردیُ .سنگرا

عیسی قیزا ناهار ِبرِمکِلرینی بویوردی  ۵۶ .قیزینگ ِانهٓ-اتاسی
حایران قالدی .عیسی ُبلسا اُ را ُبلوپ ِگِچن واقانی هیچ کیمه
ٓایتمازلیغی تابشیردی.
عیسی ُان ایکی َشگیردینی ایِبرَیر
َمتّٰی ۱۵-۵:۱۰؛ َمرُقس ۲۹-۷:۶

ُ ۴۴ال عیسانینگ ٓارقا طارافیندان باریپُ ،انونگ ُدنونینگ ٓاشاغینا
ِالینی ِدگیردی ِولین ،شو واقتا ُانونگ قان ٓاقماسی ِکسیلدی.

۹

ِدگیردی؟“ دیَّیرسینگ« دییدی ۴۶ .اِّما عیسی» :مانگا بیری
ِالینی ِدگیردیِ ،سَببی ِمن ُازومِدن بیر گویجونگ چیقاندیغینی
بیلدیم« دییدیٓ ۴۷ .ایال اِِدن ایشینینگ موندان ٓانگری گوزگین

 ۳عیسی اُ راُ» :یل اوچین هیچ زات ٓالمانگ  :یانینگیزدا نه
تایاق ،نه ُتربا ،نه ُچِرک ،نه پول ،نه ٓارتیقماچ ُکیِنک — هیچ

 ۴۵عیسی» :مانگا کیم ِالینی ِدگیردی؟« دیّیپ ُسرادی .هیچ
کیم ُبیون ٓالمادیُ .شندا ِپطُرسُ» :استاد! خالق داشینگی
ٓالیپِ ،سنی قیسیپُ-قوروپ باریارِ ،سن ُبلسا” :مانگا کیم ِالینی

قالماجاقدیغینی بیِلنُسنگ ،تیتَرپ ِگلیپ ،عیسانینگ ٓایاغینا
ییقیلدیِ .هّمه خالقینگ ُاوونده ُازونینگ َنمه اوچین عیسی

 ۱عیسی ُان ایکی َشگیردینی یانینا چاغیریپ ،اُ را
ِهّمه جین ری چیقارماغاِ ،هر هیلی ِمریضچیلیکِلری

ِشفا ِبرَمگه گویچ و ایختییار ِبردیُ ۲ .سنگرا اُ ری خودایینگ
پاتیشاهلیغینی واغیظ ِاتَمگه و ِمریضِلری ِشفا ِبرَمگه ایِبردی.

زات ُبلماسین ۴ .هایسی ُایه گیرِسنگیز ،تا ُال َشهرِدن چیقیپ
قایدیانچانگیزُ ،شل ُایده ُبلونگ ۵ .اِِگر ٓادام ر سیزی قابول

ِاتِمِسِلر ،اُ رینگ َشهرینِدن چیقیپ قایدانینگیزدا ،اُ را قارشی

۲۰

لوقا ۹
شاهاتلیق ُحکمونده ٓایاغینگیزینگ ُتزونی قاقینگ« دییدی.
ِ ۶شیدیپ ،اُ ر ُی چیقدی رِ ،هر بیر باران ِیرینده خوش خاباری
واغیظ ِادیپِ ،مریضِلری ِشفا ِبریپُ ،اباُ-ابا ٓای ندی ر.

ٓالیپُ ،گز ِلرینی ٓاسمانا تیکیپ شوکور ِاتدیُ .سنگرا بو ری
خالقا پای ر یالی ُبلوشدیریپ َشگیرتِلرینه ِبردیِ ۱۷ .هِّمِلر ایّیپ
ُدیدو رٓ ،ارتیپ قا ن ُچِرک ُبِلکِلرینی ییغناپُ ،ان ایکی ِسِبدی

ُ ۷شل واقت هیرودیس پاتیشاه ُب ن واقا رینگ بارینی
ِاشیدیپ ،قاتی ٓالدیرادیِ .سَببی َکبیر ٓادام ر» :یحیی
دیِرلیپدیر!« دیَّیردیِلرَ ۸ .کبیر ِلریِ» :الیاس ُگرونوپدیر!« ،باشغا
بیریِلری ِهم» :قادیمی پیغامبار رینگ بیری دیِرلیپدیر!«

ُدلدوردی ر.

دیّیشَیردیِلر ۹ .هیرودیس ُبلساِ» :من یحیانینگ باشینی
چاپدیردیمُ ،اندا بو ٓادام کیمَکه؟ ُال حاقدا اویتِگشیک خابار ر
ِاشیدَین« دییدیُ .ال عیسانی ُگرَمگینی ایسِلَیردی.
عیسی َبش مونگ ٓادامی ُدیوریار
َمتّٰی ۲۱-۱۳:۱۴؛ َمرُقس ۴۴-۳۰:۶؛ یوحنا ۱۴-۱:۶

ِ ۱۰رسول ر ایزینا ِگِلنِدنگ ُسنگُ ،از اِِدن ایشِلرینی عیسی
خابار ِبردیِلرُ .ال ِهم اُ ری یانینا ٓالیپِ ،بیتِصیدا دیِین َشهرینگ
قُ یینداقی بیر ُبش ِیره گیتدی ۱۱ .اِّما ِجماغات مونی بیلیپ،

ُانونگ ایزیندان باردی رُ .ال ِهم اُ ری گو ِلر یوزه قارشی پ،
خودایینگ پاتیشاهلیغی حاقدا گوّرونگ ِبردی و ِشفا َمحَتج
ٓادام ری ِشفا ِبردی.
 ۱۲گون یاشیپ باریارقاُ ،ان ایکی َشگیرتِلر عیسانینگ یانینا
ِگلیپ» :بو ِجماغاتی ُگیِبر ،تُِوِرکَدکی ُابا را و ِاکینچیلیکِلره
گیدیپ ،یاتماغا ِیر و ایمیش تاپسین رِ ،سَببی بیز بیر ُبش
ِیرده ٓاخیری« دییدیِلر ۱۳ .اِّما عیسی» :اُ را اییَمگه زادی سیز
ِبرینگ« دییدی .اُ ر ِهم» :بیز مونچا ِجماغات اوچین اییمیت
ساتین ٓالماغا گیِدلیمی؟ بیزینگ َبش ُچِرک بیِلن ایکی بالیقدان
باشغا زادیمیز ُیق ٓاخیری« دییدیِلرُ ۱۴ .ال ِیرده َبش مونگه یاقین
ٓادام باردی .اِّما عیسی َشگیرتِلرینه» :اُ ری اِّلی-اِّلیِدن ِدّسهِ-دّسه

ِادیپ ُاتوردینگ« دیّیپ تابشیردی ۱۵ .اُ ر ِهم ِشیله ِادیپ،
ِهِّمِلری ُاتورتدی ر ۱۶ .عیسی ُبلسا َبش ُچِرک بیِلن ایکی بالیغی

ِپطُرس عیسانینگ مسیحدیگینی قابول ِادَیر
َمتّٰی ۲۸-۱۳:۱۶؛ َمرُقس ۱:۹—۲۷:۸

 ۱۸بیر گون عیسی یِِکلیکده خودایا ُدغا ِادَیردیَ ،شگیرتِلری

ِهم ُانونگ یانیندادی .عیسی اُ ردان» :خالق مانگا کیم
دیَّیر؟« دیّیپ ُسرادی ۱۹ .اُ رَ» :کبیر ِلری یحیی َتعمید بِرَینچی،

َکبیر ِلری ِالیاس ،باشغا بیر ِلری ُبلسا قادیمی پیغامبار رینگ
بیری دیِرلیپدیر دیَّیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۲۰ .عیسی اُ ردان:
»سیز مانگا کیم دیَّیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادیِ .پطُرس ِ» :سن
خودایینگ مسیحیسینگ« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۲۱ .عیسی ُبلسا

مونی هیچ کیمه ٓایتمازلیغی اُ را قاتی تابشیردی.
عیسی ُالوپ دیریلِجگینی ُاوونِدن ٓایدیار
َمتّٰی ۲۸-۲۰:۱۶؛ َمرُقس ۱:۹—۳۰:۸

ُ ۲۲ال ُسزونی ُدوام ِادیپ» :اینسان ُاغلی َکن عاذاپ ر ُگرِملی،
یاشولی رُ ،یلباشچی کاهین ر و دین ُعَلما ر طارافیندان ِرت
ِادیلِملیُ ،الدوریلِملی و اُِلنِدن ُسنگ اوچو ِلنجی گون دیِرلِملیدیر«

دییدی ۲۳ .عیسی اُ رینگ ِهِّمسینه ِشیله دییدی» :کیم ِمنینگ
ایزیما دوشِمک ایسِلَین ُبلساُ ،ازونی اینَکر ِاتسین-دهِ ،هر گون
صلیبینی ٓالیپ ،ایزیما دوشسونِ ۲۴ .هر کیم جانینی ِنجات
ِبرِمک ایسِلَینُ ،انی ییتیِرر ،اِّما کیم جانینی ِمنینگ اوچین
ییتیرسهُ ،انی ِنجات بِِرر ۲۵ .اینسان ِهّمه دونَیهنی قازانسا-
دا جانیندان ماحروم ُبلسا ،مونونگ ُانگا َنمه ِپیداسی بار؟
 ۲۶کیم ِمنِدن و ِمنینگ ُسز ِلریمِدن اوتانسا ،اینسان ُاغلی-دا

ُازونینگٓ ،اتاسینینگ و ُمقاِّدس ِپریشدهِلرینگ ِبییکلی بیِلن ِگِلن

لوقا ۹
ماحالی ُاندان اوتانار ۲۷ .اِّما سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین :بو ِیرده
دوران رینگ َکبیری خودایینگ پاتیشاهلیغینی ُالَمنَکه ُگِرر ِلر«.
عیسانینگ ُگرنوشی اویتِگَیر
َمتّٰی ۸-۱:۱۷؛ َمرُقس ۸-۲:۹

 ۲۸عیسی بو ُسز ِلری ٓایداندان ُسنگ آرادان ِسکیز گون ِگچتی.
ُال ِپطُرسی ،یوحنانی و یعقوبی یانینا ٓالیپ ،خودایا ُدغا ِاتِمک

اوچین داغا چیقدیُ ۲۹ .دغا ِادیپ ُاتیرقاُ ،انونگ یوزی اویتَگپ،
ِلباسی یالپیلداپ دیمٓ-اق ُبلدی ۳۰ .اینه ،ایکی ٓادام ُانونگ

بیِلن گوّرونگِلشیپ دوردی .بو موسی بیِلن ِالیاسدی ۳۱ .اُ ر
ِبییکلیک ایچینده ُگرونوپ ،عیسانینگ دونَیهِدن ٓالینمالی واقتی
بارادا گوّرونگ ِادَیردیِلر .بو واقا اورشلیمده ِیرینه ِیتِملیدی.
ِ ۳۲پطُرس بیِلن ُانونگ یانینداقی ری اوقی باسیپدیر ،اِّما اُ ر
اوقودان ٓاچیلیپ ،عیسانینگ ِبییکلیگینی ِهم ُانونگ یانیندا دوران
ایکی ٓادامی ُگردو ِلر ۳۳ .موسی بیِلن ِالیاس عیسانینگ یانیندان

ٓایریلیپ باریارقا رِ ،پطُرس َنمه دیَینینی ُازی-ده بیلَمنُ ،انگا:
»ُاستاد! بیزه بو ِیرده ُبلماق قاویِ ،گل ،اوچ ساِیبان دیِکلی:

بیری — سانگا ،بیری — موسی ،بیری — ِالیاسا« دییدی.
ِ ۳۴پطُرس بو ری ٓایدیپ دورقا ،بیر بولوت ِگلیپ ،اُ رینگ

اوستونی ُارتدیُ .از ِلرینی بولوت قاپ پ آ ندا ،اُ ر قاتی
ُقرقدو ر ۳۵ .بولوتدان» :بو ِمنینگ ُاغلومدیر ،سای پ-
ِسِچنیمدیر! ُانگا قو ق ٓاسینگ« دیِین ِسس ِگلدی ۳۶ .بو ِسس
ِکسیِلن واقتی ،عیسی ِیکه قالدیَ .شگیرتِلر ُبلسا ِسّسیز ُبلوپ،

ُگِرن زات ری بارادا ُشل گونِلرده هیچ کیمه گوّرونگ ِبرِمدیِلر.
عیسی ٓارخو-جین اِِیَلن ُاغ نی ِشفا ِبرَیر
َمتّٰی ۱۸-۱۴:۱۷؛ َمرُقس ۲۷-۱۴:۹

ُ ۳۷شل گونونگ ِار ِتسی داغدان ٓاشاق دوِشن واقتی ،بیر اولی
ِجماغات عیسانی قارشی دیِ ۳۸ .جماغاتینگ ایچینِدن بیر

۲۱
ٓادام قیغیریپِ ،شیله دییدیُ» :استاد! یالباریانِ ،منینگ ُاغلوما
ناظارینگی سالُ ،ال ِمنینگ یِِکجه ُاغ نیم ۳۹ .اینهُ ،انی بیر
ٓارخو-جین ِایهلَِیرُ ،ال بیرِدن چیغیریپ باش یارُ .ال روح ُانونگ
ٓاغزیندان ٓاق ُکپوک ِگلَینَچه سیلِتر لَِیرِ ،یر بیِلن ِیگسان ِادیپ،

ُاندان ُزردان ٓایریلیارَ ۴۰ .شگیرتِلرینگه ُانی چیقاریپ ِبر دیّیپ
یالباردیم ،اِّما اُ ر باشارمادی ر ۴۱ «.عیسیِ» :ای ،ایمانسیز
ِهم ُیلدان چیقان ِنسل! ِمن هاچانا ِچنلی سیزینگ بیِلن بیله
ُبلوپ ،سیزه جیدایین؟ ُاغلونگی َبریک ِگتیر« دییدیُ ۴۲ .اغ ن
عیسانینگ یانینا ِگلَیرَکه ،جین ُانی ِیره اوروپَ ،کن سیلِتر ِلدی.

اِّما عیسی ٓارخو-جینی َکییپُ ،اغ نی ِشفا ِبریپٓ ،اتاسینا
ُقوشوردیِ ۴۳ .هِّمِلر خودایینگ ِبییکدیگینه حایران قالدی ر.
عیسی ُالوپ دیریلِجگینی ِینه ٓایدیار
َمتّٰی ۲۳-۲۲:۱۷؛ َمرُقس ۳۲-۳۰:۹

ِهِّمِلر عیسانینگ اِِدن ایشِلرینه ِگنگ قالدی .عیسی ُاز
َشگیرتِلرینه» ۴۴ :بو ُسز ِلر قو غینگیزدا قالسین :اینسان ُاغلی
ٓادام رینگ ِالینه تابشیری ر« دییدی ۴۵ .اِّما اُ ر بو ُسزه

دوشونِمدیِلر .بو ُسزونگ َمعنیسی اُ ر اوچین گوزگین ُبلوپ
قالدی ،اُ ر بو بارادا عیسادان ُسراماغا-دا ُقرقدو ر.
اینگ اولی کیم؟
َمتّٰی ۵-۱:۱۸؛ َمرُقس ۳۷-۳۳:۹

َ ۴۶شگیرتِلرینگ ٓاراسیندا اُ ردان کیمینگ اینگ ِبییکدیگی
بارادا ِجِدل یوزه چیقدی ۴۷ .عیسی اُ رینگ یوِرگینَدکی فیکری
دوشونیپ ،بیر چاغانی ٓالدی-دا ،یانیندا ُقیدیُ ۴۸ .سنگرا اُ را:
»ِهر کیم بو چاغانی ِمنینگ ٓادیمدان قابول ِاتسهِ ،منی قابول
ِاتدیگیدیرِ .هر کیم ِمنی قابول ِاتسهِ ،منی ایِبِرنی قابول ِادَیندیر.
آرانگیزدا کیم ِهِّمِدن کیچی ُبلسا ،اینگ اولی ُشلدور« دییدی.

لوقا ۱۰– ۹
 ۴۹یوحنا عیسی یوز ِلنیپُ» :استاد! بیز ِسنینگ ٓادینگ بیِلن
جین ری چیقاریان بیر ٓادامی ُگردوک ،اِّما ُانی ساق دیقِ ،سَببی
ُال بیزینگ بیِلن ِسنینگ ایزینگا دوِشُنق« دییدی ۵۰ .عیسی
ُانگاُ» :انی ساق مانگ! کیم سیزه قارشی ُبلماساُ ،ال سیزینگ
طارافینگیزدادیر« دییدی.
ساِمرهلیِلر عیسی قارشی ُبلیار ر

۲۲

عیسی ُانگاُ» :قیُ ،الو ِلرینی ُالو ِلرینگ ُاز ِلری جای سین رُ ،ینه
ِسن گیت-ده ،خودایینگ پاتیشاهلیغینی واغیظ ِات« دییدی.
ِ ۶۱ینه بیریسیٓ» :اقام! ِسنینگ ایزینگا دوِشیینُ ،ینه ِاجازا

ِبرُ ،اوونَچک ماشغا م بیِلن خوش شایین« دییدی ۶۲ .عیسی
ُانگاِ» :الینه آزالی آ نُسنگ ،ایزینا ِسر ِادَین ٓادام خودایینگ
پاتیشاهلیغینا میناسیپ َدلدیر« دییدی.
عیسی ِیتمیش َشگیردی ایِبرَیر

ٓ ۵۱اسمانا ٓالینمالی واقتی قُ ی ندا ،عیسی اورشلیمه گیتِمگی
یوِرگینه دوووپُ ،ی دوشدیُ ۵۲ .ال ُازونِدن ُانگ بیرَنچه

۱۰

 ۵۴عیسانینگ َشگیرتِلری یعقوب بیِلن یوحنا مونی ُگروپ،
ُاندانِ» :ایٓ ،اقام! اُ ری ُیق ِاتِمک اوچین ]ِالیاسینگ ِادیشی

ُاز حاصیلینی ییغماغا ایشچی ایِبِرر یالی ،حاصیل ِایهسینه
یالبارینگ ۳ .گیدینگ! اینهِ ،من سیزی قورت رینگ آراسینا

ُیلچینی ُی ّ دی .اُ ر ِهم ُانونگ ِگِلرینه تاییارلیق ُگرِمک
اوچین ،ساِمرهلیِلرینگ بیر ُاباسینا گیردیِلر ۵۳ .اِّما ساِمرهلیِلر
عیسانی قابول ِاتِمدیِلرِ ،سَببی ُانونگ ُیلی اورشلیمه طارافدی.

 ۱شوندان ُسنگ عیسی باشغا ِیتمیش * ٓادامی
بَِّلپ ،اُ ری ُازونینگ گیتِمکچی ُبلیان ِهّمه

َشهر ِلرینه و ِیر ِلرینه ایکی-ایکیِدن ُاوونِدن ُی ّ دی ۲ .اُ را ِشیله
دییدی» :حاصیل ُبلُ ،ینه ایشچی ٓازُ .شنونگ اوچین ِهم

یالی[ ٓاسماندان ُات یاغدیرماغیمیزی ایسِلَیرسینگمی؟« دیّیپ
ُسرادی ر ۵۵ .اِّما عیسی ُاورولیپ ،اُ را َکِیدی ]و ٓایتدی» :سیز
هایسی روحا باغلیدیغینگیزی بیلِمَیرسینگیز ۵۶ «.چونکی اینسان

ُایه بارسانگیزُ ،اوونَچکُ” :ایونگیز ٓابادان ُبلسون!“ دیّینگ.

عیسانینگ ایزینا دوشِمک

ُ ۶ال ُایده پاراحاتلیغی ُسیَین ٓادام بار ُبلسا ،سیزینگ دیَلن
پاراحاتلیغینگیز ُانونگ اوستونه ایِنرُ ،یق ُبلسا-داِ ،ینه ُازونگیزه
ُد نارُ ۷ .ال ُایده قالیپ ،اُ رینگ بِِرنِلرینی ایّیپ-ایچینگِ ،سَببی

ُاغلی ٓادام ری ِهَلک ِاتَمگه َدل-دهِ ،ایِسم اُ ری ِنجات ِبرَمگه
ِگِلندیرُ [.سنگرا اُ ر باشغا ُابا گیتدیِلر.

َمتّٰی ۲۲-۱۹:۸

ُ ۵۷یلدا باریارقا ر ،بیر ٓادام عیسی» :نیَره گیتِسنگِ ،من
ِهم ِسنینگ ایزینگا دوشِجک« دییدی ۵۸ .عیسی ُانگا:
»تیلکیِلرینگ جایی ،قوش رینگ ِکِتکِلری باردیر ،اِّما اینسان
ُاغلونینگ باشینی ُقیماغا-دا ِیری ُیقدور« دییدی.
 ۵۹باشغا بیرینهِ» :منینگ ایزیما دوش« دییدی .اِّما ُالٓ» :اقام،
ِاجازا ِبر ،اُوال گیدیپٓ ،اتامی جای پ ِگِلیین« دییدی ۶۰ .اِّما
*َ ۱:۱۰کبیر ُسنگقی ِال یازما ردا ِیتمیش ایکی

قوزو ر یالی ُی ّ یارین ۴ .یانینگیزا پول حالتا-داُ ،تربا-داُ ،کووش-
ده ٓالمانگُ .یلدا هیچ کیم بیِلن سا م شمانگ ۵ .هایسی

ایشچی ُاز ایشینه میناسیپدیرُ .ایِدنُ-ایه ُگچوپ ُیرَمنگ.
» ۸بیر َشهره بارانینگیزدا ،قابول ِادیلِسنگیزُ ،اوونگیزده َنمه
ُقیولساُ ،شنی ایّینگُ ۹ .ال ِیرَدکی ِمریضِلری ِشفا ِبرینگ و
اُ را ” :خودایینگ پاتیشاهلیغی سیزه قُ ی دی!“ دیّینگ.
 ۱۰اِّما باشغا بیر َشهره بارانینگیزدا ،قابول ِادیلِمِسنگیزُ ،انونگ
ُکچهِلرینه چیقینگ-دا ،اُ راَ” ۱۱ :شهرینگیزده ٓایاغیمیزا یاپیشان
تُزانی-دا سیزه قارشی قاقیاریس .اِّما شونی بیلینگ :خودایینگ
پاتیشاهلیغی قُ ی ندیر!“ دیّینگِ ۱۲ .من سیزه قیامات گونی

لوقا ۱۰
ُال َشهرینگ یاغدایینینگ ُسدومینگ یاغداییندان خاص بِِتر
ُبلجاقدیغینی ٓایدیارین.
» ۱۳وای گونونگهِ ،ای ،خورازین! وای گونونگهِ ،ای،
ِبیتِصیدا! سیزده ُگرِکزیِلن قودرات ر صور بیِلن صیدوندا ُگرِکزیِلن
ُبلسادیُ ،اندا اُ ر بیر ِایَیم پا س ِگینیپ ،کول اوستونده ُاتوریپ

توبا اِِدردیِلر ۱۴ .اِّما قیامات گونی سیزینگ یاغدایینگیز صور بیِلن
صیدونینگ یاغداییندان خاص بِِتر ُب ر! ِ ۱۵ایَ ،کَفرناحوم! ِسن

۲۳

ُ ۲۳سنگرا عیسی َشگیرتِلرینه یوز ِلنیپ ،اُ را یِِکلیکده بَِّلپ:
»سیزینگ ُگرَین زات رینگیزی ُگرَین ُگز ِلر ناقادار خوشواقت!
 ۲۴سیزه شونی ٓایدیارینَ :کن پیغامبار ر و َکن پاتیشاه ر
سیزینگ ُگرَینِلرینگیزی ُگرِمک ایسِلدیِلر ،اِّما ُگرِمدیِلر ،سیزینگ
ِاشیدَینِلرینگیزی ِاشیتِمک ایسِلدیِلر ،اِّما ِاشیتِمدیِلر« دییدی.
قاوی ساِمرهلی

عارشا ُگِتریِلرین دیّییپ گوَمن ِادَیرسینگمی؟ ُیقِ ،سن ُدوزاخا
زینگی رسینگ.
» ۱۶سیزی دینگَلن ِمنی دینگَلر ،سیزی ِرت اِِدن ِمنی ِرت

 ۲۵بیر دین عالیم عیسانی ایمِتحان ِاتِمک اوچینِ ،یرینِدن
توروپُ» :استاد! اِِبدی یاشایشی میراث ٓالماق اوچین ِمن
َنمه ِاتِملی؟« دیّیپ ُسرادی ۲۶ .عیسی ُانونگ ُازونه ُسراق

ُ ۱۷سنگرا ُشل ِیتمیش َشگیرت اولی شاتلیق بیِلن ُد نیپ
ِگلیپِ» :ای ٓاقام! ِسنینگ ٓادینگی ٓاغزامیزدا ،جین ر ِهم بیزه
موطیع ُبلیار ر« دییدیِلر ۱۸ .عیسی اُ راِ» :من ِشیطانینگ

دوشونَیرسینگ؟« دییدیُ ۲۷ .ال » :تانگری خودایینگیزی
ِهّمه یوِرگینگیزِ ،هّمه جانِ-تنینگیزِ ،هّمه گویجونگیز و بار
دوشونَجنگیز بیِلن ُسیونگِ .شیله ِهمِ :همسایانگی ُازونگی

اِِدرِ .منی ِرت اِِدن ُبلسا ِمنی ایِبِرنی ِرت اِِدر«.

ٓاسماندان ییلدیریم یالی ُبلوپ ٓاشاق ایِننینی ُگردومِ ۱۹ .من سیزه
یی ن ری ،عقراب ری و دوشمانینگ ِهّمه گویجونی ِدپِِلَمگه
ایختییار ِبردیم ،هیچ زات سیزه ِضِرر ِیتیرِمزِ ۲۰ .شیله ِهم سیز

جین رینگ ُازونگیزه موطیع ُبلماغینا َدل-دهٓ ،اد رینگیزینگ
ٓاسماندا یازیلماغینا بِِگنینگ« دییدی.
ُ ۲۱شل واقت عیسی ُمقاِّدس روح ِسَببی شات نیپِ» :ای،
ٓاتامِ ،یرینگ و ٓاسمانینگ ُحکومداری! بو زات ری عاقیلدار ردان
و دانا ردان گوزَگپ ،چاغا را ٓایان اِِدندیگینگ اوچین ،سانگا
شوکور ِادَیرین .هاووآ ،اتامِ ،سنینگ ایسِلگینگ ِشیِلدی.
ٓ» ۲۲اتام ِهّمه زادی مانگا تابشیردیُ .اغلونگ کیمدیگینی
ٓاتادان باشغا هیچ کیم بیلِمزٓ .اتانینگ ِهم کیمدیگینی ُاغولدان

و ُاغلونگ َاشَکر ِاتِمک ایسِلَین ٓادام ریندان باشغا هیچ کیم
بیلِمز« دییدی.

بیِلن یوز ِلنیپُ» :توراتدا َنمه یازیلیپدیر؟ ِسن مونگا َنهیلی

ُسیشونگ یالی ُسی« دییدی ۲۸ .عیسی ُانگاُ» :دغری ُجغاپ
ِبردینگِ ،سن ِهم ِشیله ِاتُ ،شندا یاشارسینگ« دییدی ۲۹ .اِّما

ُال ُازونی ٓاق جاق ُبلوپ ،عیسادانِ» :منینگ ِهمسایام کیم
ُبلیار؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۳۰عیسی ُانگا ِشیله ُجغاپ ِبردی» :بیر ٓادام اورشلیمِدن

َاریحا باریارقاُ ،یل ِکسیانچی رینگ ِالینه دوشَیر  .اُ ر ُانونگ
ِلباس رینی سیپیریپ ٓالیار ر-داُ ،ازونی ِینجیپ ،چا جان حالدا
ٓاتیپ گیدَیر ِلرُ ۳۱ .شماحال بیر کاهین ُشل ُیلدان باریارقاُ ،ال
ٓادامی ُگروپُ ،یلونگ ُال طارافینا ِگچیپ گیدَیرُ ۳۲ .سنگرا
بیر وی-ده ُشل ِیره یِِتن واقتی ُانی ُگروپُ ،یلونگ ِبیِلکی
طارافینا ِگچیپ گیدَیرُ ۳۳ .شل ُیلدان ِگچیپ باریان بیر ساِمرهلی

ُبلسا ،بو ٓادامی ُگروپُ ،انگا یوِرگی ٓاوییارُ ۳۴ .انونگ یانینا
باریپِ ،زیتون یاغی بیِلن ِشراپ قویوپ ،یارا رینی سارایار.
ُسنگرا ُال ٓادامی ُاز اِِشگینه میندیریپ ،بیر میهمانخانا ِگتیریپ،

 ۲۷:۱۰قایتادان ۵:۶؛ وی ر ۱۸:۱۹

لوقا ۱۱– ۱۰
ُانگا باقیارُ ۳۵ .شل گونونگ ِار ِتسی میهمانخانانینگ ِایهسینه
ایکی دینار چیقاریپ ِبریپ” :مونگا ُقووجا ِسر ِاتَ ،کن خارج

»ِایٓ ،اتامیزٓ ،ادینگ ُمقاِّدس قالسین.
پاتیشاهلیغینگ ِگلسین.

ِاتِسنگ ،ایزیما ِگلَیرَکم بِِررین“ دیَّیرِ ۳۶ .سنینگ فیکرینگچه ،بو
اوچ ٓادامینگ هایسیسی ُیل ِکسَینچیِلرینگ ِالینه دوِشن ٓادامینگ

 ۳گونلیک ُچِرگیمیزی بیزه گونده ِبر.
 ۴بیزه قارشی گوَنه اِِدنِلری باغیش یشیمیز یالی،

ِهمسایاسی ُبلیار؟«  ۳۷دین عالیمُ» :انگا ِرحم اِِدن ٓادام« دیّیپ
ُجغاپ ِبردی .عیسی ِهم ُانگا» :بارِ ،سن-ده ُشنونگ یالی
ِات« دییدی.

۲۴

ِسن ِهم بیزینگ گوَنهِلریمیزی باغیش .
بیزی ایمِتحانا دوشورَمه« دییدی.

عیسی مارتا بیِلن مریمینگ ُایونده

ُ ۵سنگرا عیسی اُ را ِشیله دییدیٓ» :ایدالی ،سیزینگ
بیرینگیزینگ ُدستونگیز بارِ .سن یاری گیجه ُشل ُدستونگ

 ۳۸عیسی بیِلن َشگیرتِلری ُی ل رینی ُدوام ِادیپ ،بیر ُابا ِیتدیِلر.
عیسی ُابا گیِرنده ،مارتا ٓادلی بیر ٓایال ُانی میهمان ٓالدی.

یانینا باریپُ” :دست! مانگا اوچ ُچِرک قارض ِبرِسنه ۶ .اوزاق
ُیلدان یاقین ُدستوم ِگلدیُ .انونگ ُاوونده ُقیارا زادیم ُیق“ دیّیپ

 ۳۹بو ٓایالینگ مریم ٓادلی بیر قیز ُدغانی باردیُ .ال عیسانینگ
ٓایاق باشیندا ُاتوریپُ ،انونگ ُسز ِلرینی دینگِلَیردی ۴۰ .مارتا

ُبلسا ایشِلرینینگ َکندیگینِدن یانگا باشاغایدیُ .ال عیسانینگ
یانینا ِگلیپٓ» :اقام! ٓایال ُدغانیم ِمنینگ ِیکه ُازومه خیدمات
ِاتدیریپ ُاتورماغی سانگا هیچ َاهمیِیتی ُیقمی؟ ُانگا ٓایت ،مانگا
ُکِمکِلشسین« دییدی ۴۱ .عیسی ُانگا» :واخ ،مارتا ،مارتا!
ِسن َکن زات ر بارادا قایغی نیپ باشاغای ُبلیارسینگِ ۴۲ .یکه
بیر زات ِگِرکلیدیر .مریم اینگ قاووسینی سای دی و بو ُانونگ
ِالینِدن هیچ ٓالینماز« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
عیسی خالقا ُدغا-دیِلگ ِاتِمگی ُاوِردَیر

۱۱

َمتّٰی ۱۳-۹:۶؛ ۱۱-۷:۷

 ۱بیر گون عیسی خودایا ُدغا ِادیپ ُاتیردیُ .ال
مونی قوتاران واقتیَ ،شگیرتِلرینینگ بیری ُانگا:

»ِای ٓاقام! یحیانینگ ُاز َشگیرتِلرینه ُاوِردیشی یالیِ ،سن ِهم بیزه
خودایا ُدغا ِاتِمگی ُاوِرتِسنه« دییدی ۲ .عیسی اُ را خودایا ُدغا
اِِدنگیزَده ِشیله دیّینگ:

یالباریانگیزُ ۷ .شندا ُدستونگ ایِچرِدنِ” :منی ناراحات ِاتمه!
قاپی َتزه قولپ ندیُ ،اغ ن ریمِ ،هَّممیز اوق پ یاتیریسِ .من
توروپ ،سانگا هیچ زات ِبریپ بیلِجک َدل“ دیّیپ ُجغاپ
بِرَیر ۸ .سیزه شونی ٓایدایینُ ،ال ٓادام سانگا ُچِرگی ُدستلوغینگ
خاطیراسینا ِبرِمسه-دهُ ،انی گونونه ُقیمان ،یوزسوزلیک بیِلن
ُسراِبرِسنگ ،ایسَلن ُسران زادینگی بِِرر.
ِ» ۹من سیزه دیَّیرین :دیَلنگ ،سیزه ِبریِلر؛ ٓاغتارینگ،
تاپارسینگیز؛ قاپینی قاقینگ ،سیزه ٓاچی رِ ۱۰ .الِبّته ،دیَلن آ ر،
ٓاغتاران تاپار ،قاپی قاقانا ٓاچی ر.
» ۱۱سیزِدن هایسی ٓاتا ُاغلی بالیق دیَلنده ،بالیغا ِدِرک ُانگا
یی ن بِِرر؟  ۱۲یا ُبلماسا یومورتغا دیَلندهُ ،انگا عقراب بِِرر؟
ِ ۱۳شیِللیکده ،سیز یامان ُبلوپ-دا ُاز ِفرِزنتِلرینگیزه قاوی زاد ر
ِبرِمگی بیلَین ُبلسانگیزُ ،اندا ٓاسمانداقی ٓاتانگیز ُازونِدن دیِلَینِلره
ُمقاِّدس روحی خاص-دا َکن ِبرِمزمی؟«

لوقا ۱۱
عیسی و ٓارخو-جین رینگ ُحکومداری
َمتّٰی ۴۵-۳۰،۴۳-۲۲:۱۲؛ َمرُقس ۲۷-۲۰:۳

 ۱۴گونِلرینگ بیرینده عیسی بیر ٓادامدان بیر ل جینی ُکودی.
جین چیقان واقتیندا ،ل ٓادام ِکپِلَمگه باش دی ،خالق مونگا

حایران قالدی ۱۵ .اِّما اُ رینگ َکبیریُ» :ال جین رینگ ِرییسی
بِِعلِزبولونگ *ُکِمگی بیِلن ُکووپ چیقاریار« دییدیِلرِ ۱۶ .بیِلکیِلر
ِهم ٓاسماندان بیر عا مات ُگرِکزِمگینی طا ب ِادیپُ ،انی
ایمِتحان ِاتِجک ُبلدو ر.
 ۱۷اِّما عیسی اُ رینگ فیکر ِلرینی بیلیپِ ،شیله دییدی:
»ایچینده ُبلونیشیک ُب ن پاتیشاهلیق دارغارُ ،از ایچینِدن ُبلو ِنن
ُای ییقی رِ ۱۸ .شیطان ُاز ایچینِدن ُبلونسهُ ،اندا پاتیشاهلیغی

دورارمی؟ مونی سیزینگ مانگا جین ری بِِعلِزبول ِسَببی ُکویار
دیَینینگیز اوچین ٓایدیارینِ ۱۹ .من جین ری بِِعلِزبولونگ ُکِمگی
بیِلن ُکویان ُبلسامُ ،اندا سیزینگ ٓادام رینگیز اُ ری کیمینگ
ُکِمگی بیِلن ُکویار ر؟ شو ِسَبپلی ِهم ُاز ٓادام رینگیز سیزه

۲۵

ِترتیپلی ُگرَیرُ ۲۶ .سنگرا گیدیپُ ،ازونِدن ِهم تِِلکه ِیدی روحی
یانینا ٓالیار-داُ ،شل ِیره باریپِ ،مسِگن توتیارِ .شیِللیکدهُ ،ال
ٓادامینگ ُسنگقی یاغدایی اُزالقیسیندان ِهم تِِلکه ُبلیار«.
 ۲۷عیسی بو زات ری ٓایدیپ دورقاِ ،جماغاتینگ ٓاراسیندان بیر
ٓایال ِسسینی قاتالدیپِ» :سنی ُدغرانِ ،سنی ِامدیِرن ِانه َنهیلی
خوشواقت!« دییدی ۲۸ .عیسی ُبلسا» :هاووا ،خودایینگ
ُسزونی ِاشیدیپُ ،انی ِبرجای ِادَینِلر خاص ِهم خوشواقتدیر!«
دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
یونسینگ عا ماتی
َمتّٰی ۴۲-۳۸:۱۲

ِ ۲۹جماغات خاص َکن اویِشن واقتی ،عیسی ِشیله دییدی:
»بو ِنسل تِِلکه ِنسلدیر .اُ ر عا مات طا ب ِادَیر ،اِّما ُانگا

یونس پیغامبارینگقیدان باشغا عا مات ِبریلِمز ۳۰ .یونس نیِنوا
خالقینا َنهیلی عا مات ُب ن ُبلسا ،اینسان ُاغلی-دا بو ِنسله
ِادیل ُشنونگ یالی عا مات ُب ر ۳۱ .ایِلرکی ِملیَکه قیامات گونی
بو ِنسله قارشی چیقیپُ ،انی َمحکوم اِِدرِ ،سَببی ُال سلیمانینگ

قاضیلیق اِِدر ِلرِ ۲۰ .من جین ری خودایینگ گویجی بیِلن ُکویان
ُبلسامُ ،اندا خودایینگ پاتیشاهلیغی سیزه-ده ِگِلندیر ۲۱ .اِِگر بیر
گویچلی ٓادام ِدپهسینِدن دیرناغینا ِچنلی یاراغ نیپُ ،از ُایونی

ِحکِمتینی دینگِلِمک اوچینِ ،یرینگ ٓانگری اوجوندان ِگلدی.
اینه ،بو ِیرده سلیماندان-دا اوستون بیری بار ۳۲ .نیِنوا خالقی

ُقرییان ُبلساُ ،انونگ مال-مولکی خاطارسیزدیر ۲۲ .اِّما ُازونِدن
گویچلی ٓادام هوجوم ِادیپُ ،انی ِینگسهُ ،اندا ُانونگ قووانیان
ِهّمه یاراغ رینی ِالینِدن ٓالیپ و قازانچینی پای رِ ۲۳ .منینگ

قیامات گونی بو ِنسله قارشی چیقیپُ ،انی َمحکوم اِِدرِ ،سَببی
نیِنوا خالقی یونسینگ واغظی بیِلن توبا ِگلدی .اینه ،بو ِیرده
یونسدان ِهم اوستون بیری بار.

بیِلن ُبلمادیق مانگا قارشیدیرِ ،منینگ بیِلن ییغنامادیق ُانی
دارغادیاندیر.
ٓ» ۲۴ارخو-جین ٓادامدان چیقاندان ُسنگ ،قوراق ِیر ِلره
ٓای نیپ ،دینچلیق ُگز لَِیر ،اِّما تاپمایارُ .شندا ُال” :چیقان ُایومه
ُد نائین“ دیّیپ ِ ۲۵گِلندهُ ،ایونگ سوپوریلگیِ ،هّمه زادینگ

*ِ۱۵:۱۱بِعلِزبول بو ِشیطانینگ باشغا ٓادی.
 ۳۲:۱۱یونس ۱۰-۴:۳

ِبِدنینگ ایشیغی
َمتّٰی ۱۵:۵؛ ۲۳-۲۲:۶

» ۳۳هیچ کیم چیراغی یاقیپُ ،اغرین ِیرده یا-دا قابینگ
ٓاشاغیندا ُقییان َدلدیرِ ،ترسینه ،ایِچری گیِرنِلر نوری ُگِرر یالی،

لوقا ۱۲– ۱۱
ُانی چیراغدانینگ اوستونده ُقییاندیرِ ۳۴ .سنینگ بِِدنینگ چیراغی
ُگزونگدیرُ .گزونگ ساغ ُبلسا ،تامام بِِدنینگ ِهم یاغتی

ُب رُ ،گزونگ قاوی ُبلماسا ،تامام بِِدنینگ ِهم قارانگقی ُب ر.
ُ ۳۵شنونگ اوچین ِهم خابارلی ُبلِ ،سنَدکی ایشیق قارانگقی
ُب یماسینِ ۳۶ .سنینگ تامام بِِدنینگ یاغتی ُبلوپ ،هیچ بیر

قارانگقی ِیری ُیق ُبلسا ،چیراغ ِسنی ُاز یالقیمی بیِلن یاغتیلدیان
یالی ،بِِدنینگ ِهِّمسی یاغتی ُب ر«.
وای حالینگیزا!
َمتّٰی ۳۶-۱:۲۳؛ َمرُقس ۴۰-۳۸:۱۲

 ۳۷عیسی بو زات ری ٓایدیپ دورقا ،بیر َفریسی ُانی ُایونه
ناهارا چاغیردی .عیسی باریپ ،ساچاق باشیندا ُاتوردی.
َ ۳۸فریسی ُانونگ ناهاردان ُانگ ِالینی یووماندیغینی ُگروپ،
ِگنگ قالدی ۳۹ .اِّما عیسی ُانگا ِشیله دییدی» :اینه ،سیز
َفریسیِلر َکسه و قاپ-چاناغینگ داشینی آراّسا یارسینگیز ،اِّما
ایچینگیز ٓاچُگزلیکِدن ِهم کیرِدن ُدلودیرٓ ۴۰ .احماق ر! داشینی
یارادان ایچینی-ده یاراتمادیمی؟ َ ۴۱محَتجِلره یوِرکِدن صاداقا
ِبرینگُ ،شندا ِهِّمسی سیزینگ اوچین آراّسا ُب ر.
» ۴۲وای حالینگیزاِ ،ایَ ،فریسیِلر! سیز َنعنادان و ِهر هیلی
ایسلی ُاتدان ُاندان بیر ُبِلگی بِرَیرسینگیز ،اِّما عادا ت بیِلن

خودایینگ ُسیگوسینی َاسِگرِمَیرسینگیز .بو رینگ بیرینی ِبرجای
ِادیپِ ،بیِلکیِلرینی ِترک ِاتِملی َدلسینگیز ۴۳ .وای حالینگیزا،

ِایَ ،فریسیِلر! سیز ِکنیسهِلرده قاوی جای ری و بازار ردا
ُازونگیزه سا م ِبریلِمگینی حا یارسینگیز ۴۴ .وای حالینگیزا!
سیز هیچ نیشانی ُبلمادیق قابر را ِمنگِزَیرسینگیزٓ :ادام ر بیلِمزِدن
ِشیله قابر رینگ اوستونه ِگزَیندیر ِلر«.

 ۴۵دین ُعَلما رینگ بیری ُانگاِ» :ایُ ،استاد! ِسن بو
زات ری ٓایتماق بیِلن ،بیزینگ ِهم ُگونومیزه ِدگَیرسینگ« دییدی.
 ۴۶عیسی ِهم ِشیله دییدی» :سیزینگ ِهم وای حالینگیزاِ ،ای،

۲۶

دین ُعَلما ر! ٓاغیر یوکِلری ٓادام را یوکِلَیرسینگیزُ ،ازونگیز ُبلسا
ُال یوکِلره بارماغینگیزی ِهم ِدگیرِمَیرسینگیز.
» ۴۷وای حالینگیزا! سیز پیغامبار رینگ قابر رینی
سالیارسینگیز ،اِّما اُ ری ُالدوِرنِلر ُاز ٓاتا رینگیزدیرِ ۴۸ .شیتِمک

بیِلن ،سیز ٓاتا رینگیزینگ اِِدنِلرینی تاصدیق یارسینگیز .هاووا،
پیغامبار ری ٓاتا رینگیز ُالدوردی ،سیز ِهم اُ رینگ قابر رینی
دیکَیرسینگیز ۴۹ .شو ِسَبپِدن ِهم ،خودایینگ ِحکِمتی ِشیله
دیّیپدیرِ” :من اُ را پیغامبار رِ ،رسول ر ایِبِررین ،اُ رینگ
َکبیرینی ُالدوِرر ِلرَ ،کبیرینی ِهم ِاذِیت بِِرر ِلرُ ۵۰ “.شنونگ
اوچین ِهم دونَیه یارادی نی َبری ِهّمه پیغامبار رینگ ُدکو ِلن
قانی اوچین بو ِنسل ُجغاپَکردیر ۵۱ .هابیلینگ قانیندان
باش پ ،عیباداتخانا بیِلن قربانلیق جایینینگ ٓاراسیندا ُالدوریِلن
ِزکاریانینگ قانینا ِچنلی بو ِنسل ُجغاپَکردیر  .هاوواِ ،من سیزه
شونی ٓایدیارینِ :هّمه یامانلیق ر اوچین شو ِنسل ُجغاپ بِِرر.
 ۵۲وای حالینگیزاِ ،ای ،دین ُعَلما ر! سیز بیلیمینگ ٓاچارینی
ٓالیپ گیتدینگیزُ .ازونگیز بو قاپیدان گیرِمدینگیز ،گیرِمک
ایسِلَینِلره ِهم َپِسل ُبلدونگیز«.

 ۵۳عیسی ُال ِیرِدن قایدان واقتی َفریسیِلر بیِلن دین ُعَلما ر
ُانونگ قارشیسینا چیقیپ ،اوستونه َکن ِمِسلهِلر باراداقی
ُسراغ ری یاغدیرماغا باش دی رِ ۵۴ .شیدیپ ،عیسانی ُسزونده
توتجاق ُبلوپ ،میناسیپ واقتی ُگز لَِیردیِلر.
عیسی ایکییوزلیلیک بارادا بیلدیرَیر

۱۲

َمتّٰی ۳۱-۲۶:۱۰؛ ۳۲:۱۲

ُ ۱شل واقت مونگِلرچه ٓادام اویشوپ ،بیری-
بیر ِلرینه قیسیلیشیپ دوردی ر .عیسی َاَّول ُاز

َشگیرتِلرینه گوّرونگ ِبرَمگه باش دیُ» :ازونگیزی َفریسیِلرینگ
خامیرمایاسیندانَ ،یعنی ایکییوزلیلیکِدن قُرانگ ۲ .یاپیق ُبلوپ،
اوستو ٓاچیلماجاق ،گوزگین ُبلوپ ،بیلینِمِجک زات ُیقدور.

لوقا ۱۲
 ۳قارانگقیلیقدا َنمه ٓایتسانگیز ،یاغتیلیقدا ِاشیدیِلر ،ایچکی
ُاتاق ردا یوواش ٓایدان زاد رینگ ِاع ن ِادیِلر.
ِ» ۴ایُ ،دست ریمِ ،من سیزه شونی ٓایدایین :بِِدنی ُالدورَین،
اِّما ُاندان ُسنگرا هیچ زات ِادیپ بیلِمَینِلرِدن ُقرقمانگِ ۵ .من

سیزه کیمِدن ُقرقمالیدیغینگیزی ٓایدایینُ :الدوِرنِدن ُسنگ ُدوزاخا
زینگماغا گویجی ِیتَین خودایدان ُقرقونگ .هاووا ،سیزه ٓایدیارین،
ُاندان ُقرقونگَ ۶ .بش ِسرچه ایکی ِسّکه ساتیلمایارمی َنمه؟
مونگا باقمازدان ،خودای اُ رینگ هیچ بیرینی یاددان چیقارمایار.
 ۷سیزینگ باشینگیزداقی ساچینگیز ِهم باری ساناغیلیدیر.
ُقرقمانگ ،سیز ِسرچهِلرِدن خاص َاهمیِیتلیسینگیز.

» ۸سیزه شونی دیَّیرین :کیم ِمنی اینسان رینگ ُاوونده ایقرار
ِاتسه ،اینسان ُاغلی ِهم ُانی خودایینگ ِپریشدهِلرینینگ ُاوونده
ایقرار اِِدر ۹ .کیم ِمنی اینسان رینگ ُاوونده اینَکر ِاتسهُ ،انونگ
ُازی-ده خودایینگ ِپریشدهِلرینینگ ُاوونده اینَکر ِادیِلر ۱۰ .کیم
اینسان ُاغلونا قارشی بیر ُسز ٓایتسا ،باغیش نار ،اِّما ُمقاِّدس
روحا دیل ِیتیِرن باغیش نماز.
» ۱۱سیزی ِکنیسهِلرهُ ،یلباشچی رینگُ ،حکومدار رینگ

حوضورینا ِگتیِرنِلریندهُ ،ازونگیزی َنهیلی ُقریجاقدیغینگیزی و َنمه
دییِجکدیگینگیزی قایغی ِاتَمنگُ ۱۲ .مقاِّدس روح سیزه َنمه
دییِملیدیگینگیزی ُشل واقتینگ ُازونده ُاوِرِدر«.

۲۷

ُ ۱۶سنگرا عیسی اُ را بیر میثال ٓایدیپ ِبردی » :بیر بای
ٓادامینگ ِیری ُبل حاصیل بِرَیرُ ۱۷ .ال ٓادامَ” :نمه ِاتِسمَکم؟
حاصیلیمی ُقیماغا-دا ِیریم ُیق“ دیّیپ ،ایچینده ِکپِلَیرُ ۱۸ .سنگرا

ُالَ” :ههِ ،من اینهِ ،شیله اِِدرینٓ :اّمار ریمی ُسکوپ ،اولوراق
ٓاّمار ر سا رین-داِ ،هّمه غا ّ می ،بار زادیمی ُشل ِیره ییغنارین.
ُ ۱۹ازومه ُبلساِ ،ای ،جانیمَ ،کن ییل اوچین ییغنا ن َکن زادینگ

بار ،دینجینگی ٓال ،ایی ،ایچِ ،کیپ ِچک دیِیرین“ دیَّیر.
 ۲۰اِّما خودای ُانگاِ” :ایٓ ،احماق! ِادیل شو گیَجهنینگ ُازونده

جانینگ ٓالنارُ .سنگرا ُازونگ اوچین تاییار ن زات رینگ کیمه
قا ر؟“ دیَّیرُ ۲۱ .ازی اوچین خازینا ییغنایان ،اِّما خودایینگ

ناظاریندا بای ُبلمادیق ِهر بیر ٓادامینگ ُسنگی ِشیله ُب ر«.
قایغی ِاتَمنگ
َمتّٰی ۳۴-۲۵:۶

ُ ۲۲سنگرا عیسی َشگیرتِلرینه ِشیله دییدیُ» :شنگا ُگَره سیزه
دیَّیرینَ ،نمه ایّیپ-ایِچرین دیّیپ جانینگیزیَ ،نمه ِگِیرین دیّیپ

بِِدنینگیزی قایغی ِاتَمنگ ۲۳ .جان اییمیتِدن ،بِِدن ِلباسدان
خاص َاهمیِیتلیدیر ۲۴ .قارغا را ُگَزنگ ،اُ ر نه ِاکَیر ِلر ،نه-
ده ُاریار ر .اُ رینگ نه ٓاّمار ری ،نه-ده اییمیت ساق نیان
جایی بار .مونگا باقمازدان ،خودای اُ ری اییمیتِلندیرَیر .سیز

بای ٓاحماق میثالی

قوش ردان َنچه بِرابار َاهمیِیتلیسینگیز!  ۲۵سیزینگ هایسی
بیرینگیز قایغی ِادیپُ ،عمرونگیزی بیر ساغات اوزالدیپ

ِ ۱۳جماغاتینگ آراسیندان بیری عیسیُ» :استاد! ُدغانیما
ٓایتُ ،قیُ ،ال میراثی ِمنینگ بیِلن پای شسین« دییدی.
 ۱۴عیسی ُانگاِ» :ای ،اینسان ،کیم ِمنی سیزینگ اوستونگیزِدن

بیلَیرسینگیز؟  ۲۶بو کیچیجیک زادی ِادیپ بیلِمَین ُبلسانگیز،
ُاندا َنمه اوچین قا ن زات رینگ قایغیسینی ِادَیرسینگیز؟
 ۲۷سوسن رینگ ُاسوشینه ُگَزنگ :اُ ر نه َزحِمت ِچکَیر ِلر ،نه-

قاضی یا-دا حاکیم ِادیپ بِِّلدی؟« دییدیُ ۱۵ .سنگرا اُ را:
»خاباردار ُبلونگ! ُازونگیزی ِهر هیلی ٓاچُگزلیکِدن قُرانگ،
ِسَببی اینسانینگ یاشایشی ُانونگ مال-مولکونینگ ُبّلوغینا باغلی
َدلدیر« دییدی.

ده یوپ ِاگیرَیر ِلر .اِّما ِمن سیزه شونی ٓایدیارین ،حتّٰی سلیمان
ِهمُ ،ازونینگ ِهّمه ِبییکلیگینده بو رینگ هیچ بیری یالی
ِگیینَمندی ۲۸ .اِّما بو گون بار ُبلوپِ ،ارتیر تامدیرا زینگیلجاق

بیابان ُاتونی خودای ِشیله ِگییندیرَین ُبلسا ،سیزی ُاندان خاص

لوقا ۱۲
َکن ِگییندیرَیرِ ،ای ،ایمانی ٓاز رُ ۲۹ .شنونگ اوچین ِهم
َنمه ایّیپ-ایِچریسَ ،نمه ِگِیریس دیّیپ قایغی ِاتَمنگ ۳۰ .بو
زات رینگ بارینی بو دونَیهنینگ ٓادام ری ٓاغتاریاندیرٓ .اتانگیز
بو رینگ ِهِّمسینینگ سیزه ِگِرکدیگینی بیلَیر ۳۱ .سیز ُبلسا
خودایینگ پاتیشاهلیغینی ٓاغتارینگُ ،شندا بو زات ر ِهم سیزه
ُانونگ اوستونه ُقشولیپ ِبریِلر.
ُ» ۳۲قرقماِ ،ای ،کیچیجیک سوری! چونکی ٓاتانگیز شاهلیغی
سیزه ِبرِمگی ُدغری بیلدی ۳۳ .مال-مولکینگیزی ساتینگ،
قاریپ را صاداقا ِبرینگُ .ازونگیزه ُکِنلِمَین پول حالتا رٓ ،اسماندا
توِکنِمَین خازینا تاییار نگُ .ال ِیره ُاغری قُ ی شیان َدلدیر ،گویه
ایَّین َدلدیر ۳۴ .خازینانگیز نیِرده ُبلسا ،یوِرگینگیز ِهم ُشل ِیرده

ُب ر.
ُایا ِهم تاییار ُبلونگ
َمتّٰی ۵۱-۴۵:۲۴

» ۳۵بیلِلرینگیزی قوشانگ ،چیراغ رینگیز یاقیلی ُبلسون.
ُ ۳۶طویدان ِگلیپٓ ،اقا ری قاپینی قاقانداِ ،د ِّرو ُانگا قاپینی

۲۸

 ۴۲عیسی مسیح ِشیله ُجغاپ ِبردیٓ» :اقاسینینگ صادیق ِهم
عاقیّلی ایش ُد ندیریجیسی کیم؟ ِبیِلکی خیدماتَکر ِلرینه واقتلی-
واقتیندا ناهار ِبرِمک اوچین ،اُ رینگ اوستونِدن ُقیان ٓادامی
َدلمی؟ ٓ ۴۳اقاسی ُد نیپ ِگِلندهُ ،از ایشینینگ باشیندا ُگِرن
خیدماتَکری َنهیلی خوشواقت!  ۴۴سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین،
ٓاقاسی ِهّمه مال-مولکونی ُشنگا اینانار.

» ۴۵اِّما ُشل خیدماتَکر ُاز ایچینِدنٓ” :اقام گیچ ِگِلر“ دیّیپ،
قول ری و ِکنیز ِلری اورماغا ،ایّیپ-ایچیپِ ،سرُخش ُبلماغا
باش ساُ ۴۶ .ال خیدماتَکرینگ ٓاقاسی ُبلسا ُانونگ قاراشمایان
گونونده ،گوَمن ِاتِمَین ساغادیندا ِگِلرُ .سنگرا ُانی پارچا-پارچا
ِادیپ و بیِوفا ٓادام رینگ گونی یالی ِجزا ندیرار.
ٓ» ۴۷اقاسینینگ ایسِلگینی بیلسه-ده ،تاییار ُبلمایانُ ،انونگ
ایسِلگینی ِیرینه ِیتیرِمَین خیدماتَکر َکن ِینجیِلر ۴۸ .اِّما

بیلِمزلیکِدن تایاغا میناسیپ ایش اِِدن ٓادام ٓاز ِینجیِلر .کیمه
َکن ِبر ِلن ُبلساُ ،اندان خاص َکن طا ب ِادیِلر .کیمه َکن زات
ٓامانات ِبر ِلن ُبلساُ ،اندان َکن زات ِهم ایسِلِنر.
پاراحاتلیق َدل-دهُ ،بلونچیلیک

ٓاچماغا قاراشیان ٓادام ر یالی ُبلونگٓ ۳۷ .اقاسی ُاوریلیپ ِگِلنده،
ُانونگ ُایا ُگرِجک خیدماتَکر ِلری َنهیلی خوشواقتدیر! سیزه

َمتّٰی ۳۶-۳۴:۱۰

ُدغروسینی ٓایدیارینٓ ،اقاسی بیلینی قوشاپ ،خیدماتَکر ِلرینی
ساچاق باشیندا ُاتوردار .یانینا ِگلیپ ،اُ را ُازی خیدمات اِِدر.

ِ» ۴۹من ِیر یوزونه ُات یاغدیرماغا ِگلدیم .اِِگر دییِسمُ ،شل
ُات ایندی توتاشیپ یانیپ باش دی! ِ ۵۰من قاتی قایغی-

ٓ ۳۸اقا حتّٰی گیَجهنگ یاری ،حتّٰی دانگدان ِگلسینُ ،انونگ
ِگِلندهُ ،ایا ُگرِجک خیدماتَکر ِلری َنهیلی خوشواقتدیر!
» ۳۹اِّما شونی بیلیپ ُقیونگُ :ای ِایهسی ُاغرینینگ هایسی

حاسراتا باتیارین .بو ِیرینه ِیتَینَچهِ ،من قیسیلیارین! ِ ۵۱منی ِیر
یوزونه پاراحاتلیق ِگتیرَمگه ِگِلندیر گوَمن ِادَیرسینگیزمی؟ ُیق،
ُبلونچیلیک ِگتیرَمگه ِگلدیم دیَّیرین ۵۲ .موندان ِبیَلک بیر ُایده

ساغاتدا ِگلِجگینی بیِلن ُبلساُ ،ایونگ زات رینی ُاغری تمازدی.
 ۴۰سیز ِهم تاییار ُبلونگِ ،سَببی اینسان ُاغلی سیزینگ قاراشمایان

یاشایان َبش ٓادام ُبلونیشیپ ،اوچوسی ایکیسینه قارشی ،ایکیسی
ِهم اوچوسینه قارشی ُب رٓ ۵۳ .اتا ُاغلوناُ ،اغول ٓاتاسینا قارشیِ ،انه

ُ ۴۱شندا ِپطُرس» :یا ٓاقام! بو میثالی ِیکه بیزه ٓایدیارسینگمی
یا-دا ِهِّمِلره؟« دیّیپ ُسرادی.

قارشی ُب ر«.

ساغادینگیزدا ِگِلر«.

قیزینا ،قیز ِانهسینه قارشی ،قایین ِانه ِگلنینهِ ،گلین قایین ِانهسینه

لوقا ۱۳– ۱۲
عا مات را دوشونِمک
َمتّٰی ۳-۲:۱۶؛ ۲۶-۲۵:۵

 ۵۴عیسی ِجماغاتا یوز ِلنیپِ ،شیله دییدی» :سیز گونباتاردان
بیر بولودینگ ِگلَینینی ُگِرن واقتینگیزدا” :یاغین یاغار“
دیَّیرسینگیزِ ،شیله ِهم ُبلیار ۵۵ .ایِلرکی ِیلی ُاوِسن ُبلساُ” :هوا

قیزغین ُبلجاق“ دیَّیرسینگیزِ ،شیله ِهم ُبلیارِ ۵۶ .ای ،ایکییوزلیِلر!
ِیرینگ ِهم ٓاسمانینگ ُگرنوشینِدن َمعنی چیقاریپ بیلَینگیز-ده،
َنمه اوچین بو َحضیرکی زاماندان َمعنی چیقاریپ بیِلنگیُزق؟
َ» ۵۷نمه اوچین ُازونگیزه ُدغری زادی سای پ ٓالیپ
بیلِمَیرسینگیز؟ ِ ۵۸سن داعواچینگ بیِلن قاضینگ یانینا گیِدن
واقتینگُ ،انونگ بیِلن َحضیر ُیلداقانگ یاراشماغا چالیشُ .یغسام
ُال ِسنی قاضییا ،قاضی ِهم زیندان ساقچیسینا تابشیریپ ،زیندانا
دوشِمگینگ ٓاخمال ۵۹ .سانگا شونی ٓایدایین :اینگ ٓاخیرقیجا
ِسّکهنگی تُِلَینَچنگُ ،ال ِیرِدن ٓاص چیقمارسینگ«.

۱۳

توبا ِادینگ

۲۹

ُ ۶سنگرا عیسی اُ را شو میثالی گوّرونگ ِبردی» :بیر ٓادامینگ
باغیندا بیتیپ ُاتوران بیر اینجیر باغی بار میشدیقُ .ال ِگلیپ،
ُاندان میوه ٓاغتاریارُ ،ینه هیچ زات تاپمایارُ ۷ .ال باغباناِ” :من
اوچ ییلدان َبری ِگلیپ ،بو اینجیر باغیندان میوه ُگز لَِین ،اِّما

بیرینی-ده تاپاُمقُ .انی ِکسیپ زینگ! ُال َنَمه بیِدِرک ِیر توتوپ
ُاتیر؟“ دیَّیر ۸ .اِّما باغبان ُانگآ” :اقامُ ،انگا بو ییل ِهم ِدگمه،
ِمن ُانونگ تُِوِرگینی قازیپ تِِزک بِِریینِ ۹ .گلِجک ییل میوه ِبرَسه
نه یاغشیِ ،برِمسه-دهُ ،انی ِکسیپ زینگارسینگ“ دیَّیر«.
عیسی بیلی بوکوک ٓایالی ِشفا ِبرَیر
 ۱۰بیر َسَّبت گونی عیسی ِکنیسهِلرینگ بیرینده خالقا
ُاوِردَیردیُ ۱۱ .ال ِیرده ُان ِسکیز ییل َبری ایچینده ِمریضلیک
روحی ُب ن بیلی بوکوک بیر ٓایال باردیُ .ال ایکی ِاپِلنیپٓ ،اص
دیِکلیپ بیلِمَیردی ۱۲ .عیسی ُانی ُگِرنده ،یانینا چاغیریپ:
»ٓایال! ِسن ِچکَین عاذاپ رینگدان آزاد ُبلدونگ« دییدی.
ُ ۱۳سنگرا عیسی اِلِلرینی ٓایالینگ اوستونده ُقیدیُ ،شل واقتدا
دیِکِلنیپ ،خودایی ُاوَمَگه باش دی ۱۴ .اِّما عیسانینگ ِمریض

ُ ۱شل واقت بیرَنچه ٓادام ِگلیپ ،پی ُتسینگ
جلیللیِلره اِِدنِلری بارادا عیسی خابار ِبردیِلر.

ٓایا َسَّبت گونی ِشفا بِِرنینه قاهاری ِگِلن ِکنیسهنینگ باشلیغی
خالقا یوز ِلنیپ» :ایشِلِمک اوچین ٓالتی گون باردیرِ ،شفا تاپماغا

پی ُتس اُ رینگ َکبیرینی ُالدوریپ ،اُ رینگ قان رینی ُدکولوپ
دوران قربانلیق رینا ُقشوپدی ۲ .عیسی ِشیله ُجغاپ ِبردی:
»ِشیله عاذاپ ِچِکن بو جلیللیِلری ِبیِلکی ِهّمه جلیللیِلرِدن

َسَّبت گونی َدل-ده ،باشغا گونِلرده ِگلینگ« دییدی ۱۵ .عیسی
ِهم ُانگاِ» :ای ،ایکییوزلیِلر! سیزینگ هایسی بیرینگیز َسَّبت

خاص َکن گوَنهلی حاساپ یارسینگیزمی؟ ِ ۳الِبّتهُ ،یق! اِّما توبا
ِاتِمِسنگیز ،سیزینگ ِهَّمنگیز ُش ر یالی ِهَلک ُب رسینگیز ۴ .یا

سیلوحا میناراسی اوستِلرینه ییقیلیپ اُِلن ُان ِسکیز ٓادام یادینگیزدا
َدلمی؟ ِایِسم ُش ر اورشلیمَدکیِلرِدن خاص َکن گوَنهَکر فیکر
ِادَینگیزمی؟ ِ ۵الِبّتهُ ،یق! اِّما توبا ِاتِمِسنگیز ،سیزینگ ِهَّمنگیز
ُش ر یالی ِهَلک ُب رسینگیز«.

گونی سیغیرینگیزی یا اِِشگینگیزی ٓاخیرینگ باشیندان ُچزوپ،
سووا یاقماغا َاکیتِمَیرسینگیز؟  ۱۶بو ٓایال ُان ِسکیز یی ّ پ ِشیطان

طارافیندان باغ نان ابراهیمینگ قیزیدیرِ .ایِسم َسَّبت گونی
ُب نی اوچین ُال بو زینجیردان آزاد ِادیلِملی َدلمی؟« دییدی.
 ۱۷عیسی بو ُسز ِلری ٓایدان واقتیُ ،انگا قارشی چیقان رینگ
ِهِّمسی اوتاندی .خالق ُبلسا ُانونگ ِادَین عجاییپ ایشِلرینه
بِِگندی.

لوقا ۱۴– ۱۳
َخرِدل ُتخومی و خامیرمایا میثالی
َمتّٰی ۳۳-۳۱:۱۳؛ َمرُقس ۳۲-۳۰:۴

ُ ۱۸سنگرا عیسی» :خودایینگ پاتیشاهلیغی َنَمه ِمنگِزَیر؟ ُانی
َنَمه ِمنگِزِدیین؟ ُ ۱۹ال بیر ٓادامینگ ُاز ِیرینده اِِکن َخرِدل ُتخومینا

ِمنگِزشدیرُ .ال ُاسوپ ،باغا ُاورولَیر ،قوش رام ُانونگ شاخا ریندا
ِکِتک بِِجرَیر ِلر« دییدی.
 ۲۰عیسی ِینه-ده ُسز ٓاچیپ» :خودایینگ پاتیشاهلیغینی َنَمه
ِمنگِزِدیین؟ ُ ۲۱ال خامیرمایا ِمنگِزَیرٓ :ایال اوچ ُاقارا اونا بیرجه
ُبِلک خامیرمایا ُقشسا-داِ ،هّمه خامیر چیشَیر« دییدی.
دار قاپی
َمتّٰی ۲۳-۲۱ ،۱۴-۱۳:۷

 ۲۲عیسی اورشلیمه طاراف گیدیپ بارشیناَ ،شهر ِلرینگ،
ُابا رینگ ایچینِدن ِگچیپٓ ،ادام را ُاوِردَیردی ۲۳ .بیر ٓادام

ُاندانِ» :ای ٓاقام! ِنجات تاپجاق رینگ سانی ٓاز ُب رمیقا؟«
دیّیپ ُسرادی.
عیسی اُ را ِشیله دییدیِ» ۲۴ :من سیزه دیَّیرین :دار قاپیدان

گیرَمگه چالشینگِ ،سَببی َکن ٓادام ر بو قاپیدان گیرَمگه
قاتی چالیشار ر ،اِّما باشارماز ر ۲۵ .بیر گون ُای ِایهسی
توروپ ،قاپینی قولپ ندا ،سیز داشاردا قالیپٓ” :اقام ،بیزه
قاپینی ٓاچای-دا!“ دیّیپ ،قاپینی قاقیپ یالبارارسینگیزُ .ال ِهم
سیزهِ” :من سیزی ٓاص تانییاُمق ،نیِرِدن ِگِلنینگیزی-ده بیِلُمق“
دیّیپ ُجغاپ بِِررُ ۲۶ .شندا سیز” :بیز ِسنینگ بیِلن ایّیپ-
ایچدیکِ .سن ُکچهِلریمیزده بیزه ِدرس ِبردینگ“ دیِیرسینگیز.
 ۲۷اِّما ُال ِینه-دهِ” :من سیزی تانیُیُمق! نیِرِدندیگینگیزی-
ده بیِلُمق! ُیق ُبلونگ ُگزومِدنِ ،ای ،تِِلکهلیک ِادَینِلر!“
دیّیپ ُجغاپ بِِرر ۲۸ .ابراهیمی ،اسحاقی ،یعقوبی و ِهّمه
ِ ۳۵:۱۳زبور ۲۶:۱۱۸

۳۰

پیغامبار ری خودایینگ پاتیشاهلیغیندا و ُازونگیزی ُبلسا داشاری
ُکوو نینگیزی ُگِرن واقتینگیزُ ،ال ِیرده ٓاغ ما ِهم دیش قیجیرداما
ُب ر ۲۹ .گونُدغاردان و گونباتاردان ،قایرادان و ایِلرِدن ٓادام ر
ِگلیپ ،خودایینگ پاتیشاهلیغیندا ساچاق باشیندا ُاتورار ر.
ُ ۳۰دغرودان-داَ ،اَّولکیِلر ُبلجاق ٓاخیرقی ُب ر و ٓاخیرقی ر ُبلجاق

َاَّولکی ُب ر«.
عیسی اورشلیمه قینانیار
َمتّٰی ۳۹-۳۷:۲۳

ُ ۳۱شل واقت َکبیر َفریسیِلر ِگلیپ ،عیسی» :بو ِیرِدن
چیقیپ ،باشغا ِیره گیت .هیرودیس ِسنی ُالدورِمک ایسِلَیر«
دییدیِلر ۳۲ .عیسی اُ را ِشیله دییدی» :گیدینگ-دهُ ،ال
تیلَکه ٓایدینگ ،اینهِ ،من بو گون و ِارتیر جین ری ُکووپ،
ِمریضِلری ِشفا بِِررین ،اوچو ِلنجی گونی ایشیمی بیتیِررین ۳۳ .اِّما

ُشندا-دا ِمن بو گونِ ،ارتیر و بیریگون ُیل ُیریِملیِ ،سَببی
پیغامبارینگ اورشلیمِدن داشاردا ُالِمگی ُبلوپ بیلِجک زات
َدلدیر! ِ ۳۴ای ،اورشلیم! پیغامبار ری ُالدورَینُ ،ازونه ُی ّ نان ری
داش یان اورشلیم! ُتووغینگ ُاز جویجهِلرینی قانات رینینگ
ٓاشاغینا ییغنایشی یالیِ ،من ِهم ِانِچمه ِگِزک ِسنینگ ِفرِزنتِلرینگی

ییغناجاق ُبلدوم ،اِّما سیز مونی ایسِلِمدینگیز!  ۳۵اینهُ ،ایونگیز
ِویرانا ُاورو ِلر .و ِمن سیزه شونی ٓایدایین” :خودایینگ ٓادیندان
ِگلَینه موباِرک ُبلسون!“ دیَینَچنگیزِ ،منی قایتادان ُگرِمرسینگیز«.
عیسی بیر َفریسینینگ ُایونده

۱۴

 ۱بیر َسَّبت گونی عیسی َفریسیِلرینگ
باشلیغ ریندان بیرینینگ ُایونه ناهارا ِگلدی.
ِهِّمِلر ُانگا دیّقات بیِلن ِسر ِادَیردیِلرُ ۲ .انونگ قارشیسیندا ِالی-
ٓایاغی چیِشن بیر ٓادام ُاتیردی ۳ .عیسی َفریسیِلرِدن و دین

لوقا ۱۴
ُعَلما ردانَ» :سَّبت گونی بیر ِمریض ِشفا ِبرِمکلیک ِشریغاتا
ُدغری ِگلَیرمی یا-دا ُیق؟« دیّیپ ُسرادی ۴ .اُ ر ِسسینی

چیقارمادی ر .عیسی ِهم یانگقی ٓاداما ِالینی ِدگریپُ ،انگا ِشفا
ِبردی و ُایونه ایِبردیُ ۵ .سنگرا اُ ردانَ» :سَّبت گونی سیز ِلرِدن
ُاغلونگیز یا-دا سیغیرینگیز قویا قاچساُ ،انی ِد ِّرو چیقارمازمی؟«
دیّیپ ُسرادی ۶ .اُ ر بو ُسراغ را ُجغاپ ِبریپ بیلِمدیِلر.
 ۷عیسی چاغیری ن رینگ ُیقاری جایی سای یاندیق رینی
ُگروپ ،اُ را شو میثالی ٓایتدی» ۸ :بیری ِسنی ُطویا چاغیراندا،
باریپ باشا ِگچمهُ .ال ِسنِدن خاص ُحرماتلی بیرینی چاغیران
ُب یماسینُ ۹ .طوی ِایهسی ِگلیپ ،سانگاِ” :یرینگی بو ٓاداما
ِبر“ دیَییِمسینُ .سنگرا ِسن اوتانیپ ،اینگ ٓایاغوچدا ُاتورمالی

ُب رسینگُ ۱۰ .شنونگ اوچین بیر ِیره چاغیر نگدآ ،ایاغوچدا
ُاتورِ .سنی چاغیران یانینگا ِگلیپِ” :ایُ ،دست! باشا ِگچ“
دییسینُ .شندا ساچاق باشینداقی ُاتوران رینگ یانیندا ُحرماتینگ
ُب ر ۱۱ .کیم ُازونی ُیقاری توتسا پِِسلدیِلر ،کیم ُازونی ٓاشاق
توتیان ُبلسا ِبیِگلدیِلر«.
ُ ۱۲سنگرا عیسی ُازونی چاغیرانا» :گوُنرتانلیق یا-دا ٓاغشاملیق
ناهارینی بِِرنینگدهُ ،دست-یار رینگیُ ،دغان-قارینداش رینگی،
بای ِهمسایانگی چاغیرما .اِِگر چاغیرسانگ ،اُ ر ِهم ِسنی
چاغیریپ ،مونونگ ُعِوضینی قایتارار ر ۱۳ .ضیافات قورانینگدا
قاریپ ری ،ماییپ ریٓ ،اغساق ری و ُکر ِلری چاغیرُ ۱۴ .شندا
ِسن بِِرِکت تاپارسینگ .چونکی اُ ر سانگا ُعِوضینی قایتاریپ
بیلِمز ِلر ،مونونگ ُعِوضی سانگا ُدغری ٓادام رینگ قیامات گونی
ِبر ِلر« دییدی.
اولی میهمانچیلیق میثالی
َمتّٰی ۱۰-۱:۲۲

 ۱۵عیسی بیِلن ساچاق باشیندا ُاتوران رینگ بیری مونی
ِاشیِدندهُ ،انگا» :خودایینگ پاتیشاهلیغیندا داماق اییِجک ٓادام

۳۱

َنهیلی خوشواقت!« دییدی ۱۶ .عیسی ِهم ُانگا ِشیله دییدی:
»بیر ٓادام اولی میهمانچیلیق قوروپ ،بیرُتپار ٓادامی چاغیریپدیر.
 ۱۷ناهار واقتی ُب نداُ ،الِ” :گلینگِ ،هّمه زات تاییار“ دیّیپ،

میهمان را خابار ِبرِمک اوچینُ ،از خیدماتَکرینی اوغرادیار.
 ۱۸اِّما اُ رینگ ِهِّمسی دی ِلِّشن یالی ،باهانا ِگتیرَیر ِلر .بیرینجیسی
ُانگاِ” :من بیر ُبِلک ِیر ساتین ٓالدیمُ ،شنی ُگرَمگه گیتِملی.
خاییش ِادَیرینِ ،منی باغیش “ دیَّیرِ ۱۹ .بیِلکیسیِ” :من َبش
جوووت سیغیر ساتین ٓالدیمُ ،ش ری ُگِزَمَگه باریارین .خاییش
ِادَیرین ،قین ُگرمه“ دیَّیرِ ۲۰ .ینه بیریِ” :من َتزه ُایِلندیم،

ُشنونگ اوچین ِگلیپ بیلِمَیرین“ دیَّیر ۲۱ .خیدماتَکر ِگلیپ،
بو ری ُاز ٓاقاسینا خابار بِرَیرُ .سنگرا ُای ِایهسی قاهار نیپ،
خیدماتَکرینهِ” :د ِّرو َشهرینگ ُکچهِلرینه ،خییابان رینا گیت-ده،
قاریپ ری ،ماییپ ریُ ،کر ِلریٓ ،اغساق ری شو ِیره ِگتیر“ دیَّیر.
 ۲۲خیدماتَکرٓ” :اقا! ِسنینگ ٓایدانینگ ِیرینه ِیتیریلدیُ ،ینه َحضیر
ِهم ِیر بار“ دیَّیرُ ۲۳ .سنگرا ٓاقا خیدماتَکرینهُ” :یل را و پییاداُر را
بار-دآ ،ادام ری گویچ بیِلن ِگتیرُ ،ایوم ُدلسون“ دیَّیرِ ۲۴ .من

سیزه شونی ٓایدایینُ :شل َاَّولکی چاغیری ن ردان یِِکجهسی ِهم
ِمنینگ ساچاغیمدان داتماز«.
َشگیرت ُبلماغینگ باهاسی
َمتّٰی ۳۸-۳۷:۱۰

 ۲۵اولی ِجماغات عیسی بیِلن بیله باریاردی .عیسی ایزینا
ُاورولیپ ،اُ را ِشیله دییدی» ۲۶ :کیم ِمنینگ یانیما ِگلیپ،
ٓاتاسینیِ ،انهسینیٓ ،ایالینیُ ،اغ ن رینیُ ،دغانینیٓ ،ایال ُدغانینی
و حتّٰی ُاز جانینی ِهم ییگِرنِمسهِ ،منینگ َشگیردیم ُبلوپ بیلِمز.
 ۲۷کیم ُاز صلیبینی ُگِتریپِ ،منینگ ایزیما دوشِمسهِ ،منینگ
َشگیردیم ُبلوپ بیلِمز.
ٓ» ۲۸ایدالی ،آرانگیزدان بیری مینارا قورماق ایسِلَیر ُ .ال
اََّول ُاتوریپ ،مونی تامام ماغا پولونینگ ِیتیپِ-یتِمِجکدیگینی

لوقا ۱۵– ۱۴
حاساپ مازمی؟ ِ ۲۹سَببی مینارانینگ ُبنیادینی توتوپُ ،سنگ
ایشی تامام پ بیلِمسه ،مونی ُگِرنِلرینگ ِهِّمسی ُانگا گو ِلر.
 ۳۰اُ ر” :بو ٓادام مونی قورماغا باش دی ،اِّما تامام پ
بیلِمدی“ دیِیر ِلر.

» ۳۱یا ُبلماسا بیر پاتیشاه باشغا بیر پاتیشاه بیِلن اوروشماغا
باریار دیِیلی .اوستومه ِگلَین ییگریمی مونگ ِسربازا ُان مونگ
ِسرباز بیِلن قارشیلیق ُگرِکزیپ بیِلرمیَکم دیّیپَ ،اَّول ُاتوریپ
ماص حات شمازمی؟  ۳۲باشارماجاق ُبلساُ ،ال دوشمان ِهنیز
اوزاقداقاِ ،وکیل ایِبریپ ،یاراشیق ِشرطِلرینی ُسرارِ ۳۳ .شیِللیکده،
سیزینگ ِهر بیرینگیز ِهّمه زادینگیزدان ِال ِچکِمِسنگیزِ ،منینگ
َشگیردیم ُبلوپ بیلِمرسینگیز.

» ۳۴دوز قاوی زاتدیر ،اِّما ُال ُاز طاغامینی ییتیرسهُ ،اندا ُال
َنمه بیِلن دوز نار؟ ُ ۳۵ال نه ُتپراغا ،نه-ده تِِزگه یارارُ ،ال یاراماز

و زینگار رِ .اشیتَمگه قو غی بار ٓادام ِاشیتسین!«
ییِتن ُقیون میثالی

۱۵

َمتّٰی ۱۴-۱۲:۱۸

ِ ۱هّمه مالییات ٓالیانچی ر بیِلن گوَنهَکر ِلر
عیسانینگ ٓایدیان زات رینی دینگِلِمک اوچین،

ُانونگ داشینا اویشَیردیِلرَ ۲ .فریسیِلر بیِلن دین ُعَلما ر ُبلسا:
»بو ٓادام گوَنهَکر ِلری قابول ِادَیر ،اُ ر بیِلن ناهار ایَّیر« دیّیپ

ِزیِرنیشَیردیِلر.

ُ ۳سنگرا عیسی اُ را شو میثالی ٓایتدی» ۴ :سیزِدن بیرینینگ

یوز ُقینی بار دیِیلیُ .ال بو رینگ بیرینی ییتیرَیرُ .شندا ُال ُتغسان
ُدقوزسینی دوزده ُقیوپ ،تا ییِتن ُقینونی تاپیانچاُ ،انونگ ایزینا
ُگِزَمَگه گیتِمزمی؟  ۵تاپاندا ُبلساُ ،انی بِِگنچ بیِلن ِگرشینه ٓالیپ
قایدارُ ۶ .ایونه ِگلیپُ ،دست رینیِ ،همسایا رینی چاغیریپ:
”ِمنینگ بیِلن بیله شات نینگ ،ییِتن ُقینومی تاپدیم!“ دیِیر.
 ۷سیزه شونی ٓایدیارین :شونونگ یالی توبا اِِدن ِیکه گوَنهلی

۳۲

اوچین ٓاسماندا ُبلجاق شاتلیق توبا َمحَتج َدل ُتغسان ُدقوز ُدغری
ٓادام اوچین ُبلجاق شاتلیقدان خاص اولی ُب ر«.
ییِتن پول میثالی
ٓ» ۸ایدالی ،بیر ٓایالینگ ُان سانی کوموش پولی بار میشدیق.
ُال بو رینگ بیرینی ییتیرَیرُ .شندا ُال ایشیغی یاقیپُ ،ایی
سوپوریپُ ،انی تاپیانچا ،دیّقات ِبریپ ُگز لِِمزمی؟  ۹تاپاندا
ُبلسا ُاز ُبیُدش رینیِ ،همسایا رینی چاغیریپِ” :منینگ بیِلن
بیله شات نینگ ،ییِتن پولومی تاپدیم“ دیِیرِ ۱۰ .من سیزه
شونی ٓایدیارین :توبا اِِدن یِِکجه گوَنهلی اوچین ،خودایینگ
ِپریشدهِلرینینگ ٓاراسیندا ِادیل شونونگ یالی اولی شاتلیق ُب ر«.
ییِتن ُاغول میثالی
 ۱۱عیسی ُسزونی ُدوام ِاتدی» :بیر ٓادامینگ ایکی ُاغلی بار
میشدیق ۱۲ .کیچی ُاغلی ٓاتاسینآ” :اتا ،مال-مولکِدن ِمنینگ
پاییما دوِشنینی ِبر“ دیَّیرٓ .اتاسی ِهم بایلیغینی ُاغول رینینگ
ٓاراسیندا ُبلوپ بِرَیر ۱۳ .بیرَنچه گونِدن ُسنگ کیچی ُاغلی
بارُ-یغونی ییغناپ ،بیر اوزاق یوردا گیدَیرُ .ال ِیرده شادی-
ُخّراملیقدا یاشاپ ،مال-مولکونی ِیله ُسووریار ۱۴ .بار زادینی
ُسواندان ُسنگ ،یانگقی یوردا قاتی ٓاچلیق دوشوپُ ،ال ُهرلوق
ِچکَمگه باش یارِ ۱۵ .شیِللیکدهُ ،ال گیدیپُ ،شل یورتدا

گوِذران اوچین گونلوکچی بیرینینگ یانیندا دوریارُ .ال ِهم ُانی ُاز
ِاکینچیلیگیَنه ُدنگوز باقماغا ایِبرَیرُ ۱۶ .اغ ن ُدنگوز رینگ ایَّین

زات ری بیِلن قارنینی ُدیراسی ِگلَیردی ،اِّما ُانگا هیچ کیم هیچ
زات ِبرِمَیردیُ ۱۷ .ال ٓاخیرُسنگی عاقیلینا ٓای نیپُ ،ازونه ِشیله

دیَّیرٓ” :اتامینگ ِانِچمه گونلوکچیِلری بار ،اُ رینگ ِهِّمسینینگ
ِهم ُدییانچا اییَمگه ُچِرکِلری بارِ .من ُبلسا بو ِیرده ٓاچلیقدان
ُالِجک ُبلوپ ُیرون! ُ ۱۸قووسیٓ ،اتامینگ یانینا باریپُ ،انگا:
ٓاتاِ ،من ٓاسمانداقا-دا و سانگا-دا قارشی گوَنه ِاتدیمِ ۱۹ .من

لوقا ۱۶– ۱۵
ایندی ِسنینگ ُاغلونگ دیّیلَمگه-ده میناسیپ َدلِ .منی ُاز
گونلوکچیِلرینگِدن بیری یالی قابول ِات“ دیِینُ ۲۰ .شندان ُسنگرا

ُالودی ،ایندی دیِرلدی؛ ُال ییتیپدی ،ایندی تاپیلدی“ دیّیپ
ُجغاپ بِرَیر«.

ُاغ ن ٓاتاسینینگ یانینا اوغرایار.
»ُاغلی َحضیر اوزاقداقآ ،اتاسی ُانی ُگرَیرُ .انگا یوِرگی ٓاوییار،
ُیرتوپ باریپ ُاغلونینگ ُبینوندان قوجاق پُ ،انی ُاغشایار.
ُ ۲۱اغلی ُانگآ” :اتاِ ،من ٓاسمانداقا-دا ،سانگا-دا قارشی گوَنه
ِاتدیمِ .من ایندی ِسنینگ ُاغلونگ دیّیلَمگه-ده میناسیپ
َدل“ دیَّیر ۲۲ .اِّما ٓاتاسی خیدماتَکر ِلرینه ِدستور ِبریپِ” :د ِّرو
اینگ قاوی ُدنی ِگتیرینگ-دهُ ،انگا ِگیدیرینگ .اِلِلرینه یوزوک
داقینگٓ ،ایاق رینا ُکووش ِگیدیرینگ ۲۳ .باغا باقی ن تانانی

ِگتیریپ ،داماغینی چالینگ ،ایّیپ شات نالینگ! ِ ۲۴سَببی بو
ُاغلوم ُالودی ،ایندی دیِرلدی؛ ُال ییتیپدی ،ایندی تاپیلدی“
دیَّیرِ .شیدیپ ،اُ ر ُطوی توتماغا باش یار ر.
ُ» ۲۵شل واقت ُانونگ اولی ُاغلی ِاکینچیلیکینده میشدیقُ .ال
ُایه قُ ی ندآ ،ایدیم-ساز بیِلن ُایون-گولکی ِسسِلرینی ِاشیدَیر.

ُ ۲۶ال خیدماتَکر ِلرینگ بیرینی یانینا چاغیریپ ،مونونگ ِسَببینی
ُسرایارُ ۲۷ .ال ِهم ُانگا” :کیچی ُدغانینگ قایدیپ ِگلدی.
ٓاتانگ ُانونگ ساغامان ایزینا ُد نیپ ِگِلنی اوچین ،باغا باقی ن
تانانینگ داماغینی چالدی“ دیَّیر ۲۸ .اولی ُاغلی قاهار نیپ،
ایِچری گیرِمک ایسِلِمَیرُ .شندا ٓاتاسی داشاری چیقیپُ ،انگا

یالباریار ۲۹ .اِّما ُال ٓاتاسینا ِشیله ُجغاپ بِرَیرُ” :گرَینگمیِ ،من
َنچه ییلدیرِ ،سنینگ اوچین ِبنده یالی ایشِلدیم ،هیچ هاچان
ِسنینگ ِدستور رینگا ُیق دییِمدیم .مونگا باقمازدانُ ،از ُدست ریم
بیِلن شاتلیق اِِدر یالیِ ،سن مانگا هیچ هاچان بیر کیچی
ِگچی-ده ِبرِمدینگ ۳۰ .اِّما ِهّمه بایلیغینگی فاحیشهِلره ساوران
بو ُاغلونگ ِگِلندهِ ،سن ُانونگ اوچین باغا باقی ن تانانینگ
داماغینی چالدینگٓ ۳۱ “.اتاسی ُانگاُ” :اغلومِ ،سن ِهمیشه
ِمنینگ یانیمدا ٓاخیریِ ،منینگ بار زادیم ِسنینگکیدیر ۳۲ .بو

گون ُبلسا ُطوی توتوپ ،شات نماق ِگِرکِ ،سَببی ِسنینگ اینینگ

۳۳

۱۶

حیلهَگر ایش ُد ندیریجی

 ۱عیسی َشگیرتِلرینه شو ری گوّرونگ ِبردی:
»بیر بای ٓادامینگ ایش ُد ندیریجیسی بار
میشدیق .بو ایش ُد ندیریجینینگ بایینگ مال-مولکونی
دارغادیاندیغی بارادا ُانگا شیکایات ِادیپدیر ِلر ۲ .بای ُانی
یانینا چاغیریپِ” :سن حاقدا ِاشیدَین زات ریم َنمه؟ ایش
ُد ندیریشینگ باباتدا ِحساب ِبرِ ،سَببی ِسن موندان ِبیَلک
ِمنینگ ایش ُد ندیریجیم ُبلوپ بیلِمرسینگ“ دیَّیر ۳ .ایش
ُد ندیریجی ُازُ-ازونه” :ایندی َنمه ِاتِسمَکم؟ ٓاقام ایشیمی
ِالیمِدن ٓالیارِ .من ِیر قازماغا ِاجیز ،دیِلنَمگه اوتانیارینَ ۴ .هه…،
ایشِدن ُکو ن واقتیم خالق ِمنی ُایونه قابول اِِدر یالیَ ،نمه
ِاتِجگیمی بیلَیرین“ دیّیپ فیکر ِادَیر.

ِ» ۵شیِللیکدهُ ،ال ٓاقاسینا ِبرگیلی ٓادام رینگ بارینی بیر-
بیرِدن یانینا چاغیریار .بیرینجی چاغیرانیندانِ” :منینگ ٓاقاما َنچه

ِبرگینگ بار؟“ دیّیپ ُسرایارُ ۶ .ال” :یوز کویزه ِزیتون یاغی“
دیّیپ ُجغاپ بِرَیر .ایش ُد ندیریجی ُانگاُ” :برچنامانگی ٓال-
داُ ،اتوریپِ ،د ِّرو ُشنی اِّلی کویزه دیّیپ یاز“ دیَّیرُ ۷ .سنگرا باشغا
بیرینِدنِ” :سنینگ َنچه ِبرگینگ بار؟“ دیّیپ ُسرایارُ .ال ِهم:

”یوز حالتا بوغدای“ دیّیپ ُجغاپ بِرَیرُ .انگا-داُ” :برچنامانگی
ٓال-داُ ،شنی ِسگِسن دیّیپ یاز“ دیَّیر.
ٓ» ۸اقاسی بو حیلهَگر ایش ُد ندیریجینی ُیلونی تاپاندیغی
اوچین ُاودی .بو زامانینگ ٓادام ری ُاز ِنسلینه قارشی ِحِرِکت
ِاتِمکده نورداقی اینسان ردان َفهیملیدیر ۹ .سیزه شونی ٓایدیارین:
ُازونگیزه ُدست قازانماق اوچین دونَیهنینگ بایلیغینی قو ّ نینگ،
بو مال-مولک قوتاراندا ُبلسا ،سیز اِِبدی قالجاق ِمسِگنِلره قابول
ِادیِلرسینگیز.

لوقا ۱۷– ۱۶
ٓ» ۱۰از زاتدا ِامین ُب ن َکن زاتدا ِهم ِامیندیرٓ ،از زاتدا ِامین
ُبلمادیق َکن زاتدا-دا ِامین ُبلوپ بیلِمزِ ۱۱ .شیِللیکده ،دونَیهنینگ
بایلیغیندا ِامین ُبلماسانگیز ،سیزه چین بایلیغی کیم اینانار؟
 ۱۲باشغا بیرینینگ مال-مولکی باباتدا ِامین ُبلماسانگیزُ ،از مال-
مولکینگیزی سیزه کیم بِِرر؟  ۱۳هیچ بیر خیدماتَکر ایکی ٓاقا
خیدمات ِادیپ بیلِمزُ .ال یا بیرینی ییگِرنیپِ ،بیِلکیسینی ُسِیر،

یا-دا بیرینه ِوفالی ُبلوپِ ،بیِلکیسینی َاسِگرِمزلیک اِِدر .سیز ِهم
خودایاِ ،هم پو خیدمات ِادیپ بیلِمرسینگیز«.
 ۱۴پولی ُسیَین َفریسیِلر بو ُسز ِلری ِاشیدیپ ،عیسانی ماسغارا
ِاتَمگه باش دی ر ۱۵ .عیسی اُ را ِشیله دییدی» :سیز ُازونگیزی

ٓادام رینگ یانیندا ٓاق یارسینگیز ،اِّما خودای یوِرگینگیزی
بیلَیندیرٓ .ادام رینگ ٓاراسیندا ُیقاری ساییلیان زات خودایینگ
یانیندا ییگِرنجیدیر.
» ۱۶یحیی ِگلَینَچهٓ ،ادام ر ُتوراتینگ و پیغامبار رینگ
یازغی رینا ُگَره یاشامالی ُبلوپدی .ایندی ُبلسا خودایینگ
پاتیشاهلیغینینگ خوش خاباری واغیظ ِادیلَیرُ ،انگا ِهِّمِلرینگ
گیِرسی ِگلَیرُ ۱۷ .توراتینگ یِِکجه ُنقتاسینینگ ییِتنینِدنٓ ،اسمان
بیِلن ِیرینگ ییِتنی ٓانگساتدیر.
ِ» ۱۸هر کیم ٓایالینی طا ق ِبریپ ،باشغا ٓایال بیِلن ُایِلِنن
ٓادام زینا ِادَیندیرَ .ارینِدن طا ق ٓا ن ٓایال بیِلن ُایِلِنن ٓادام زینا

ِادَیندیر«.

بای ٓادام و ایلعازار ِگدای
» ۱۹بیر بای ٓادام بار میشدیقُ .ال قیرمیزی ُدن و ِنفیس ِلباس ر
ِگییپِ ،هر گونونی شادیُ-خّراملیقدا ِگچیِرردیُ ۲۰ .انونگ

قاپیسینینگ ٓاغزیندا تامام بِِدنینی یارا باسان ایلعازار ٓادلی بیر
ِگدای یاتاردیُ ۲۱ .ال بایینگ ساچاغیندان ُدکو ِلن ُاونوق ری

اییِمگینگ ٓارزویندادی .ایتِلر ِهم ِگلیپُ ،انونگ یارا رینی
یا ردی.

۳۴

» ۲۲بیر گون واقتی ُدلوپِ ،گدای ُالَیر ِ .پریشد هِلر ُانی
ابراهیمینگ یانینا َاکیدَیر ِلرُ .سنگرا بای ِهم ُالَیر و جای نیار.
ُ ۲۳دوزاخدا عاذاپ ِچکَین بای قاباغینی قالدیریپ ،اوزاقدان
ابراهیمی و ُانونگ یانینداقی ایلعازاری ُگرَیرُ ۲۴ .شندا ُال
قیغیریپِ” :ای ،ابراهیم ٓاتا ،مانگا ِرحم ِات! ایلعازاری ایِبر،
بارماغینینگ اوجونی سووا باتیریپِ ،منینگ دیلیمی ُسواتسین،
ِسَببی بو ُادونگ ایچینده ِمن عاذاپ ِچکَیرین“ دیَّیر ۲۵ .اِّما
ابراهیم ُانگاِ” :ایُ ،اغول! ِسن ُاز یاشایشینگدا یاغشی زات ری
آ نینگی ،ایلعازارینگ ُبلسا عاذاپ ِچِکنینی یادینگا سال.

ایندی ُبلسا ُال بو ِیرده راحاتلیق ُگرَیر ،اِّما ِسن عاذاپ
ِچکَیرسینگ ۲۶ .بو ردان باشغا-دا ،بیزینگ بیِلن سیزینگ
آرانگیزدا اولی بیر ِدَره ُقیلوپدیرُ ،شنونگ اوچین بو ِیرِدن سیز

طارافاُ ،ال ِیرِدن ِهم بیز طارافا هیچ کیم ِگچیپ بیلِمز“ دیّیپ
ُجغاپ بِرَیرُ ۲۷ .شندا بای ٓادامِ” :بیله ُبلسا ،ابراهیم ٓاتام ،سانگا
یالباریارین ،ایلعازاری ٓاتامینگ ُایونه ایِبرِ ۲۸ .سَببی ِمنینگ َبش
ُدغانیم بار .بو عاذاپلی ِیره دوشِمز ِلری یالی ،ایلعازار باریپ
اُ ری خاباردار ِاتسین“ دیَّیر ۲۹ .اِّما ابراهیم” :اُ ردا موسانینگ
و پیغامبار رینگ یازغی ری بار ٓاخیریُ ،ش را قو ق آّسین ر“
دیَّیرُ ۳۰ .ال ِهمُ” :یقِ ،ای ،ابراهیم ٓاتا! اُ ر ِیکه ُالو ِلرِدن بیری

یان رینا باراندا توبا اِِدر ِلر“ دیَّیر ۳۱ .ابراهیم ُانگا” :اُ ر موسی و
پیغامبار را قو ق ٓاسمایان ُبلسا رُ ،اندا ُالو ِلرِدن بیری دیِرلسه-
ده ،اینانماز ر“ دیّیپ ُجغاپ بِرَیر«.

۱۷

باغیش ما و ایمان باراداقی

 ۱عیسی َشگیرتِلرینه ِشیله دییدیٓ» :ادام ری
گوَنه دوچار ِادَین زات رینگ ِگلِجکدیگی
ُحکماندیر ،اِّما بو زات رینگ ِگلِمگینه یاردیم بِرَین ٓادامینگ
وای گونونه!  ۲مانگا اینانیان کیچی چاغا رینگ بیرینینگ گوَنه
ِاتِمگینه ِسَبپ ُب نیندانُ ،بینوندان بیر ِدگیرِمن داشی ٓاسیپ،

لوقا ۱۷
ِدریایا زینگیلماغی ُانونگ اوچین خاص قاوی ُب ر ۳ .خاباردار
ُبلونگ!
»اِِگر ُدغانینگ گوَنه ِاتسهُ ،انگا َکیه .اِِگر ُال توبا ِاتسهُ ،انی
باغیش ُ ۴ .ال سانگا قارشی گونده ِیدی ِگِزک گوَنه ِادیپ،
ِیدی ِگِزک ِهم یانینگا ِگلیپ” :توبا ِادَیرین!“ دییسهُ ،انی
باغیش «.
ِ ۵رسول ر عیسایا» :بیزینگ ایمانیمیزی ٓارتدیر!« دییدیِلر.
 ۶عیسی ِشیله دییدی» :اِِگر سیزینگ بیر َخرِدل َدنهسی یالی
ایمانینگیز ُبلوپ ،شو توت باغینا” :بو ِیرِدن ُقپاریل-داِ ،دریادا
ُگِگر!“ دییِسنگیزُ ،ال سیزه قو ق ٓاسار.
ٓ» ۷ایدالی ،سیزینگ ِیر سورَین یا-دا ُچپانچیلیق ِادَین

خیدماتَکرینگیز بارُ .ال ِمیداندان ِگِلنده ،سیزینگ هایسینگیز
ُانگا ” :باسیم ِگل-ده ،ساچاق باشیندا ُاتور“ دیِیرسینگیز؟
 ۸قایتامُ ،انگاِ” :منینگ ٓاغشاملیغیمی تاییار  ،بیلینگی قوشا-
دا ،ایّیپ-ایچَینَچم ،مانگا خیدمات ِاتُ ،ازونگ ُسنگرا ایّیپ-
ایِچرسینگ“ دییِمزمی؟ ِ ۹دستور رینی ِبرجای اِِدنی اوچینُ ،ال
خیدماتَکره میِّنتدارلیق بیلدیِررمی؟  ۱۰سیز ِهم ُازونگیزه ِبر ِلن
ِدستور رینگ ِهّمه زادی ِبرجای اِِدنینگیزِدن ُسنگ” :بیز ِهم
ُینه بیر خیدماتَکردیریس ،دینگه ُازومیزه ِبر ِلن ِدستور رینی ِیرینه
ِیتیردیک“ دیّینگ«.
عیسی ُان سانی ُجزامینی ِشفا ِبرَیر
 ۱۱عیسی ساِمره بیِلن جلیلینگ ایچینِدن اورشلیمه طاراف
گیتدیُ ۱۳–۱۲ .ال ُابا رینگ بیرینه گیِرندهُ ،انگا بِِدنی ُجزامینا
دوچار ُب ن ُان ٓادام ساتاشدی .اُ ر اوزاقدا دوروپ ،قاتی
ِسس بیِلنِ» :ای ،عیسی! ُاستاد ،بیزه ِرحم ِات!« دییدیِلر.
 ۱۴عیسی اُ ری ُگروپ» :بارینگ ،کاهین را ُگرنونگ« دییدی.
اُ ر ُیلداقا ر ُجزامدان َپک ُبلدی ر ۱۵ .اُ رینگ بیری ِشفا
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۳۵

تاپانینی ُگروپ ،قاتی ِسس بیِلن خودایی ُاووپ ،ایزینا ُاورولدی.
ُ ۱۶ال عیسانینگ ٓایاق رینا ییقیلیپُ ،انگا میِّنتدارلیق بیلدیردی.
بو ٓادام ساِمرهلیدی ۱۷ .عیسیُ» :جزامدان َپک ُب ن ُان کیشی
َدلمیدی؟ قا ن ُدقوز ٓادام نیِرده؟  ۱۸خودایی شوکور ِاتِمک اوچین
بو بیگانهِدن باشغا هیچ کیم ایزینا ُاورولِمدیمی؟« دیّیپ ُسرادی.
ُ ۱۹سنگرا ُانگا» :تور ،گیدیِبر ،ایمانینگ ِسنی ِشفا ِبردی«
دییدی.
خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ ِگلشی
َمتّٰی ۴۱-۳۷ ،۲۸-۲۳:۲۴

 ۲۰بیر گون َفریس یِلر عیسادان خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ
هاچان ِگلِجکدیگینی ُسران رینداُ ،ال» :خودایینگ
پاتیشاهلیغی ُگزه ُگرنوپ ِگلِمزٓ ۲۱ .ادام ر” :اینه ،بو ِیرده!“
یا-دا ”ُحّناُ ،ال ِیرده!“ دییِمز ِلرِ ،سَببی خودایینگ پاتیشاهلیغی
سیزینگ ایچینگیزِددیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

ُ ۲۲سنگرا عیسی َشگیرتِلرینه ِشیله دییدی» :اینسان ُاغلونینگ
گونِلرینِدن بیرینی ُگرِمگی کویِسِجک واقتینگیز ِگِلر ،اِّما ُال گونی
ُگرِمرسینگیزٓ ۲۳ .ادام ر سیزه” :اینه ،اینسان ُاغلی شو ِیرده!“
یا-دا ”ُحّناُ ،ال ِیرده!“ دیِیر ِلر .اِّما گیتَمنگ ،اُ رینگ ایزینا

دوشَمنگ!  ۲۴ییلدیریم ٓاسمانینگ بیر اوجوندان چاقیپِ ،بیِلکی
بیر اوجونی َنهیلی یاغتیلدیان ُبلسا ،اینسان ُاغلی ِهم ُاز گونونده
ِشیله ُب ر ۲۵ .اِّما ُال ُاوونَچک َکن عاذاپ ُگرِملی ،بو ِنسل
طارافیندان ِرت ِادیلِملیدیر.

» ۲۶نوحونگ زامانیندا یاشاییش َنهیلی ُب ن ُبلسا ،اینسان
ُاغلونینگ ِگلشی-ده ِشیله ُب ر ۲۷ .نوح ِکشتیَیه میِنن گونونه
ِچنلی و سیل ِگلِمِدن اُوالٓ ،ادام ر ایّیپ-ایچیپُ ،ایِلنیپ،
نیکاح ِادَیردیِلرُ .سنگرا اولی سیل ِگلیپ ،بارینی ِهَلک ِاتدی.
 ۲۸لوطونگ گونِلرینده ِهم ُشنونگ یالی ُبلدیٓ :ادام ر ایّیپ-
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لوقا ۱۸– ۱۷
ایچیپٓ ،الیپ-ساتیپِ ،اکیپ-تیکیپ ُیردو ِلر ۲۹ .اِّما لوطونگ
ُسدومدان چیقان گونی ٓاسماندان ُات بیِلن کوکورت یاغیپ،
ِهِّمسینی ِهَلک ِاتدی.

» ۳۰اینسان ُاغلونینگ ُگرونِجک گونونده ِهم ِشیله ُب ر.
ُ ۳۱شل گون بامداقی ٓادام ُایَدکی زات رینی ٓالماق اوچین ٓاشاق
دوشِمسینِ .شیله-دهِ ،اکینچیلیگینَدکی ِهم ایزینا ُد نماسین.
 ۳۲لوطونگ ٓایالینی یادا سالینگ! ِ ۳۳هر کیم جانینی ساق ماغا
چالیشساُ ،انی ییتیِررِ ،هر کیم جانینی ییتیرسهُ ،انی ٓامان ساق ر.
 ۳۴سیزه شونی ٓایدیارینُ :شل گیجه بیر دوِشکده ایکی ٓادام ُب ر،
بیری ٓالنار ،بیری ُقیی ر ۳۵ .بیِللیکده بوغدای اون ِادَین ایکی
ٓایال ُب ر ،بیری ٓالنار ،بیری ُقیی رِ ۳۶ ] .اکینچیلیگینده ایکی
ٓادام ُب ر ،بیری ٓالنار ،بیری ُقیی ر«[.
َ ۳۷شگیرتِلر عیسی یوز ِلنیپ» :یا ٓاقام ،بو واقا ر نیِرده ُب ر؟«
دیّیپ ُسرادی ر .عیسی ِهم» :ماسلیق نیِرده ُبلسا ،قاراغوش ر
ِهم ُشل ِیره اویشَیندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

۱۸

اُ رینگ

ُ ۱سنگرا
ِهمیشه خودایا ُدغا ِادیپٓ ،اص روحدان
دوشِمزلیگینگ ِضرورلیغی حاقدا بیر میثال ٓایدیپ ِبردی» ۲ :بیر
عیسی

َشهرده خودایدان ُقرقمایان بیر قاضی بار میشدیقُ .ال قاضی
ٓادام ری َاسِگرِمَین میشدیقُ ۳ .شل َشهرده بیر دول ٓایال ِهم بار
میشدیقُ .ال قایتا پ قاضینینگ یانینا قاتناپ” :داعواچیمدان
ِمنینگ حاقیمی ٓالیپ ِبر“ دیّیپ یالباریپدیر ۴ .قاضی بیرَنچه

واقت پ مونی ِاتَمندیرٓ .اخیرُسنگوندا ُال ُازُ-ازونهِ” :من
خودایدان ُقرقماسام-دآ ،ادام ری َاسِگرِمِسم-ده ۵ ،ایزینی اوزَمن
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ِگلیپِ ،منی بیزار ِاتِمز یالی ،بو دول ٓایالینگ حاقینی ٓالیپ
بِِریین .ایندی بیر ِگلیپِ ،منینگ قو ق ِاتیمی قوراتماسین“
دیَّیر«.

 ۶عیسی ِینه ُسزونی ُدوام ِاتدی» :عادا تسیز قاضینینگ َنمه
ٓایدانینا قو ق ٓاسینگِ ۷ .ایِسم ،خودای ُاز سای ن رینینگ،

گیجه-گوندیز ُازونه یوز توتوپ ِپریات ِادَینِلرینگ حاقینی ٓالیپ
ِبرِمزمی؟ اُ ری َکن ُگِزشدیِررمی؟  ۸سیزه شونی ٓایدیارین:
اُ رینگ حاقینی تیز ٓالیپ بِِررُ .ینه اینسان ُاغلی ِگِلندهِ ،یرینگ
یوزونده ایماندار ٓادام تاپارمیقا؟«
َفریسی و مالییات ٓالیانچی میثالی
ُ ۹از ُدغرولیغینا بیل باغ پِ ،بیِلکیِلری کیچیلدَین َکبیر ٓادام را
عیسی شو میثالی گوّرونگ ِبردی» ۱۰ :ایکی ٓادام خودایا
ُدغا ِاتِمک اوچین عیباداتخانا گیدَیر .اُ رینگ بیری َفریسی،
ِبیِلکیسی مالییات ٓالیانچی میشدیقَ ۱۱ .فریسی دوروپُ ،ازی
حاقدا ایچینِدن” :خوداییمِ ،من َکبیر ٓادام ر یالی ُاغور،
تِِلکه ،زیناَکر َدلدیگیمه ،حتّٰی بو مالییات ٓالیانچی یالی-دا

دول ٓایال و عادا تسیز قاضی میثالی
َشگیرتِلرینه

۳۶

َدلدیگیمه سانگا شوکور ِادَیرینِ ۱۲ .من ِهفتهده ایکی ِگِزک
آرازا توتیارینِ ،هّمه قازانجیمدان ُاندان بیرینی بِرَیرین“ دیّیپ ُدغا
ِادَیر ۱۳ .مالییات ٓالیانچی ُبلسا اوزاقدا دوروپ ،قاباغینی ٓاسمانا
قالدیرماغا ِهم یوِرک ِاتِمَیر ،قایتام قورساغینا اوروپ” :خوداییم،
ِمن گوَنهَکره ِرحم ِات!“ دیَّیرِ ۱۴ .من سیزه َفریسینینگ َدل-
ده ،مالییات ٓالیانچینینگ ٓاق نیپ گیِدندیگینی ٓایدیارینِ ،سَببی

کیم ُازونی ُیقاری توتسا پِِسلدیِلر ،کیم ُازونی ٓاشاق توتیان ُبلسا
ِبیِگلدیِلر«.

لوقا ۱۸
چاغا ر بیِلن عیسی
َمتّٰی ۱۵-۱۳:۱۹؛ َمرُقس ۱۶-۱۳:۱۰

ُ ۱۵سنگرا باش رینا ِالینی ُقیسون دیّیپٓ ،ادام ر چاغا ری
عیسانینگ یانینا ِگتیردیِلر .مونی ُگِرن َشگیرتِلر چاغا ری
ِگتیِرنِلره َکِیدیِلر ۱۶ .اِّما عیسی چاغا ری یانینا چاغیریپ:
»چاغا ری ِمنینگ یانیما ُگیِبرینگ ،اُ ری ساق مانگ،
ِسَببی خودایینگ پاتیشاهلیغی شو ر یالی رینگقیدیر ۱۷ .سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارین :کیم خودایینگ پاتیشاهلیغینی چاغا یالی
قابول ِاتِمسهُ ،ال ِیره ٓاص گیریپ بیلِمز« دییدی.
بایلیق و اِِبدی یاشاییش
َمتّٰی ۳۰-۱۶:۱۹؛ َمرُقس ۳۱-۱۷:۱۰

 ۱۸بیر ُیلباشچی عیسادانِ» :ای ،یاغشی ُاستاد! ِمن اِِبدی
یاشایشی میراث ٓالماق اوچین َنمه ِاتِملی؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۱۹عیسی ُانگاَ» :نمه اوچین مانگا یاغشی دیَّیرسینگ؟ یِِکجه

خودایدان باشغا هیچ کیم یاغشی َدلدیرِ ۲۰ .سن تابشیریق ری
بیلَینسینگٓ :ادام ُالدورمه ،زینا ِاتمهُ ،اغورلیق ِاتمه ،یا ن
شاهاتلیق ِبرمهِ ،انهٓ-اتانگا ُحرمات ُقی« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

ُ ۲۱ال ٓادامِ» :من بو رینگ ِهِّمسینی یاشلیغیمدان َبری ِیرینه
ِیتیریپ ِگلَیرین« دییدی ۲۲ .عیسی مونی ِاشیِدندهُ ،انگا:

»ِسنینگ ِینه بیر ِکمینگ بارَ .نَمنگ بار ُبلسا ساتیپ ،قاریپ را
پای ُ ،شندا ٓاسماندا خازینانگ ُب رُ .سنگرا ِگل-دهِ ،منینگ

ایزیما دوش« دییدیُ ۲۳ .ال بو ُسز ِلری ِاشیدیپ ،قاتی غاملی
ُبلدیِ ،سَببی َکن بایدی ۲۴ .عیسی ُانونگ غاملیدیغینی ُگروپ:
»بای را خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرِمک َنهیلی ٓاغیر!  ۲۵بیر
دوَیهنینگ این َگّهنینگ ُگزونِدن ِگچِمگی بای ٓادامینگ خودایینگ
پاتیشاهلیغینا گیرِمگینِدن ٓانگساتدیر« دییدی ۲۶ .مونی ِاشیِدنِلر:
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۳۷

»ُاندا کیم ِنجات تاپیپ بیِلر؟« دیّیپ ُسرادی ر ۲۷ .عیسی:
»اینسان اوچین مومکین َدل زات ر خودای اوچین مومکیندیر«
دییدی.
ِ ۲۸پطُرس ُانگا» :اینه ،بیز ِهّمه زادیمیزی ِترک ِادیپ،
ِسنینگ ایزینگا دوشدوک!« دییدی ۳۰–۲۹ .عیسی اُ را» :سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارینِ :هر کیم خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ
خاطیراسی اوچین ُایونیٓ ،ایالینیُ ،دغان رینیِ ،انهٓ-اتاسینی و
ُاغ ن رینی ِترک اِِدن بو زاماندا ایزینا َنچه بِرابار َکن ِادیپ آ ر،
ِگلِجک زاماندا ُبلسا اِِبدی یاشایشا ُقوشار« دییدی.
عیسی ُالوپ دیِرلِجگینی ِینه ٓایدیار
َمتّٰی ۱۹-۱۷:۲۰؛ َمرُقس ۳۴-۳۲:۱۰

 ۳۱عیسی ُان ایکی َشگیرتِلری بیر ِچته ِچکیپ ،اُ را:
»ایندی اورشلیمه باریاریس .پیغامبار رینگ اینسان ُاغلی حاقدا
یازان رینینگ ِهِّمسی ِبرجای ُب ر! ُ ۳۲ال بیگانه میِّلتِلرینگ ِالینه

بِِرر ِلر .اُ ر ُانونگ اوستونِدن گو ِلر ِلرُ ،انی ماسغارا ر ر ،اوستونه
تویکوِرر ِلر ،قامچی ر ر و ُالدوِرر ِلر ۳۳ .اِّما اوچو ِلنجی گون ُال

دیِر ِلر« دییدی.
َ ۳۴شگیرتِلر بو زات رینگ هیچ بیرینه دوشونِمدیِلر .بو ُسز ِلرینگ
َمعنیسی اُ ردان گوزگین ُبلدی .اُ ر ُانونگ َنمه حاقدا گوّرونگ
ِادَینینی بیلِمدیِلر.
بیر ُکرونگ ُگزی ٓاچیلیار
َمتّٰی ۳۴-۲۹:۲۰؛ َمرُقس ۵۲-۴۶:۱۰

 ۳۵عیسی َاریحا قُ ی نداُ ،یلونگ قیراسیندا بیر ُکر ٓادام
دیِلگچیلیک ِادیپ ُاتیردیُ ۳۶ .ال یانیندان ِجماغاتینگ ِگچیپ
باریاندیغینی ِاشیدیپ ،مونونگ َنِمدیگینی ُسرادیُ ۳۷ .انگا:
»ناِصرهلی عیسی ِگچیپ باریار« دیّیپ خابار ِبردیِلرُ ۳۸ .شندا

لوقا ۱۹– ۱۸
ُالِ» :ای ،داوود ُاغلی عیسی! مانگا ِرحم ِات!« دیّیپ
قیغیردیِ ۳۹ .سسینگ چیقماسین دیّیپُ ،اوِدن باریان َکن
ٓادام ر ُانگا َکِیدیِلر ،اِّما ُالِ» :ای ،داوود ُاغلی! مانگا ِرحم
ِات!« دیّیپُ ،انگکوِدن ِهم قاتی قیغیردی ۴۰ .عیسی دوردی-
داُ ،ال ٓادامی ِگتیرِمکِلرینی بویوردی .یانینا ِگِلنده ،عیسی

ُاندانِ» ۴۱ :سنینگ اوچین َنمه ِاتِمگیمی ایسِلَیرسینگ؟« دیّیپ
ُسرادیُ .الٓ» :اقامُ ،گز ِلریم ٓاچیلسین« دییدی ۴۲ .عیسی ُانگا:
»ِدگمهُ ،گز ِلرینگ ٓاچیلسین! ایمانینگ سانگا ِشفا ِبردی«
دییدی  ۴۳ .شو واقتدا بو ٓادامینگ ُگز ِلری ٓاچیلدی و ُال ِهم
خودایی ِبییکِلندیریپ ،عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیدیِبردی.
مونی ُگِرن ِهّمه خالق خودایی شوکور ِاتدیِلر.

۱۹

عیسی بیِلن َزّکٰی
 ۱عیسی َاریحانینگ ایچینِدن ِگچیپ

باریاردیُ ۲ .ال ِیرده َزّکٰی ٓادلی بیر بای
ٓادام باردیُ ،ال مالییات ٓالیانچی رینگ باشلیغیدیَ ۳ .زّکٰی
عیسانینگ کیمدیگینی ُگرِمک ایسِلدی ،اِّما ُانونگ ُبیی
قیسغا ُب نُسنگِ ،جماغاتدان یانگا ُانی ُگروپ بیلِمدی.
ِ ۴شیِللیکدهُ ،انی ُگرِجک ُبلوپُ ،اوه ُیرتوپ ،بیر ِچنار
باغینینگ اوستونه چیقدیِ ،سَببی عیسی ُشل ُیلدان ِگلَیردی.

 ۵عیسی ُال ِیره ِگِلندهُ ،یقاری باقیپُ ،انگاَ» :زّکٰی! تیز ٓاشاق
دوش .بو گون ِمن ِسنینگ ُایونگده قالمالی« دییدیُ ۶ .ال
ِهم ِد ِّرو ٓاشاق دوشوپُ ،انی شاتلیق بیِلن قابول ِاتدی ۷ .خالق
مونی ُگروپ» :بیر گوَنهَکرینگ ُایونه میهمان ُبلدی« دییشیپ
ِزیِرنیشَمگه باش دی رَ ۸ .زّکٰی ُبلسا ِیرینِدن توروپ ،عیسی
مسیحهِ» :ای ٓاقام! ایندی ِمن بایلیغیمینگ یاریسینی قاریپ را
ِبرِجک .کیمینگ زادینی ناحاق ٓا ن ُبلسامُ ،درت بِرابار ِادیپ

قایتاریپ ِبرِجکدیرین« دییدی ۹ .عیسی ُانگا» :بو گون بو ُایه
ِنجات ِگلدیِ ،سَببی بو ٓادام ِهم ابراهیمینگ حاقیقی ِنسلیدیر.

۳۸

 ۱۰اینسان ُاغلی ییِتنِلری ٓاغتارماغا و ِنجات ِبرَمگه ِگِلندیر«
دییدی.
ُان خیدماتَکر حاقینداقی میثال
َمتّٰی ۳۰-۱۴:۲۵

 ۱۱بو زات ری دینگَلپ دورقا ر ،عیسی بیر میثال بیِلن
ُسزونینگ اوستونی ِیتیردیِ .سَببی ُال اورشلیمینگ قُ ییندادی،

خالق ِهم خودایینگ پاتیشاهلیغی باسیم ُگر ِنر دیّیپ فیکر
ِادَیردی ۱۲ .عیسی ُشنونگ اوچین ِشیله دییدی» :بیر ِبگزادا

شاهلیق سورَمگه ایختییارلیق ٓالماق اوچین ،بیر اوزاق یوردا ُی
چیقییارُ ۱۳ .ال خیدماتَکر ِلرینِدن ُانوسینی یانینا چاغیریپ ،اُ را:
”ِمن ِگلَینَچم ،شو پولی ایشِلدینگ“ دیّیپِ ،هربیرَنه بیر ُخرجون
پول بِرَیرِ ۱۴ .بگزادانینگ خالقی ُانی ییگِرنَین میشدیق .اُ ر” :بو
ٓادامینگ بیزینگ اوستومیزِدن شاهلیق سورِمگینی ایسِلِمَیریس“
دیّیپُ ،انونگ ایزیندان ِرسول ر ایِبرَیر ِلر.
» ۱۵اِّما مونگا باقمازدانُ ،ال ایختییارلیق ٓالیپ ،ایزینا ُد نیار.
ُسنگرا ُال پول بِِرن خیدماتَکر ِلرینی یانینا چاغیریپ ،کیمینگ

َنمه قازانانینی بیلِمک ایسِلَیر ۱۶ .بیرینجیسی ِگلیپٓ” :اقا!
ِسنینگ بیر ُخرجون پولونگ ُان ُخرجون پول قازاندی“ دیَّیر.

ُ ۱۷انگا” :بِِرِک ّ  ،یاغشی خیدماتَکر! ٓاز زاتدا صادیق ُب نینگ
اوچین ُان َشهره حاکیم ُبل“ دیَّیر ۱۸ .ایکینجیسی ِگلیپٓ” :اقا!
ِسنینگ بیر ُخرجون پولونگ ِینه َبش ُخرجون پول قازاندی“ دیَّیر.
ٓ ۱۹اقاسی ُانگا ِهمِ” :سن ِهم َبش َشهره حاکیم ُبل“ دیَّیر.
ُ» ۲۰سنگرا اوچونجی خیدماتَکری ِگلیپٓ” :اقا! اینهِ ،سنینگ

بیر ُخرجون پولونگِ ،من ُانی بیر اولی یالیغا دوووپ ساق دیم.
ِ ۲۱من ِسنِدن ُقرقدومِ ،سَببی ِسن قاتی ُازدیِینلی ٓادامِ .سن

ُقیمادیق ِیرینگِدن ٓالیارسینگِ ،اکِمدیک ِیرینگِدن ُاریارسینگ“
دیَّیر ٓ ۲۲ .اقاسی ُانگاِ” :ای ،یامان خیدماتَکرِ ،سنی ُاز
ٓاغزینگدان چیقان ُسز ِلر بیِلن ُحکوم اِِدرین! ِادیل ِسن ِمنینگ

لوقا ۱۹
ُازدیِینلی ٓادامدیغیمیُ ،قیمادیغیمی ٓالیانیمیِ ،اکِمدیگیمی
ُاریانیمی بیلَیرمیدینگ؟ ُ ۲۳اندا َنمه اوچین پولومی ایشِلتَمگه
ِبرِمدینگ؟ ِمن ِگِلنیمدهُ ،انی ِپیداسی بیِلن آ ردیم“ دیَّیر.
ُ ۲۴سنگرا ٓاقاسی ُال ِیرده دوران راُ” :انونگ ِالینِدن پولی ٓالینگ-

داُ ،ان ُخرجون ِبرینگ“ دیَّیر ۲۵ .اُ ر ُانگآ” :اقاُ ،انونگ
ُازونده ُان ُخرجون پول بار ٓاخیری!“ دیَّیر ِلرُ ۲۶ .الِ” :من سیزه

دیَّیرین ،کیمده بار ُبلساُ ،انگا ِبریِلر ،کیمده ُیق ُبلساُ ،انونگ
ِالینَدکی ِهم ٓالنار ۲۷ .اوستِلرینِدن پاتیشاهلیق ِاتِمگیمی ایسِلِمَین

دوشمان ریمی ُبلسا ،شو ِیره ِگتیرینگ-دهُ ،گزومینگ ُاوونده
ُالدورینگ“ دیّیپ ُجغاپ بِرَیر«.
عیسی اورشلیمه گیرَیر

۳۹

 ۳۷عیسی ِزیتون داغینینگ یاپاشاق ِیرینه قُ ی نداَ ،شگیرتِلرینگ
ِهِّمسی ُگِرن ِهّمه ُمعِجزهِلرینه بِِگنیپ ،قاتی ِسسِلری بیِلن خودایی

شوکور ِاتَمَگه باش دی ر ۳۸ .اُ ر:

»خودایینگ ٓادیندان ِگلَین پاتیشاها موباِرک ُبلسون!
ٓاسماندا پاراحاتلیق ،اینگ ُیقاردا ِبییکلیک ُبلسون!«
دیَّیردیِلر.
ِ ۳۹جماغاتینگ ٓاراسیندان َکبیر َفریسیِلر عیسیُ» :استاد!
َشگیرتِلرینگ ٓاغزینی ییمدیر!« دییدیِلر ۴۰ .اِّما ُال» :سیزه
ٓایدیارین :اُ ر ییمسا ،داش ر قیغیریشار« دییدی.

َمتّٰی ۱۱-۱:۲۱؛ َمرُقس ۱۱-۱:۱۱؛ یوحنا ۱۹-۱۲:۱۲

عیسی اورشلیم اوچین ٓاغ یار

 ۲۸عیسی بو ری ٓایدیپ ُب نُسنگُ ،یلونی ُدوام ِاتدیریپ،
اورشلیمه طاراف اوغرادیِ ۲۹ .زیتون داغینینگ ٓاشاغینداقی
ِبیتفاجی بیِلن ِبیتَعنیا قُ ی نداَ ،شگیرتِلرینِدن ایکیسینی

 ۴۱عیسی اورشلیمه قُ ی نداُ ،انی ُگروپ ٓاغ دیُ ۴۲ .ال
ِشیله دییدی» :واخَ ،کشَگه ِسن بو گون ُازونگه َنَمنینگ

ُی ّ پ ،اُ را ِشیله دییدیُ» ۳۰ :اوونگیزَدکی ُابا بارینگُ .ابا
گیِرنینگیزده ،دانگیلغی دوران بیر کوّره اِِشک تاپارسینگیزُ ،انونگ
اوستونه شو واقتا ِچنلی هیچ کیم میِنن َدلدیرُ .انی ُچزونگ-
دهَ ،بری ٓالیپ ِگلینگ ۳۱ .اِِگر بیری سیزِدنَ” :نمه اوچین ُانی
ُچزَیرسینگیز؟“ دیّیپ ُسراسا” :بو کوّره اِِشک ُاستادا ِگِرک“
دیّینگ«.
ُ ۳۲ی ّ نان ر گیدیپ ،بارینی ُانونگ ٓایدیشی یالی تاپدی ر.
 ۳۳اِِشگی ُچزوپ دورقا رُ ،انونگ ِایهِلری» :اِِشگی َنمه اوچین

ُچزَیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادی ر ۳۴ .اُ ر ِهم» :بو کوّره اِِشک
ُاستادا ِگِرک« دییدیِلر ۳۵ .کوّره اِِشگی عیسانینگ یانینا ِگتیریپ،
ُاز ُدن رینی ُانونگ اوستونه ٓاتدی ر-دا ،عیسانی ُانگا میندیردیِلر.
ُ ۳۶ال گیدیپ باریارقآ ،ادام ر ُاز ُدن رینی ُی دوِشَیردیِلر.
ِ ۳۸:۱۹زبور ۲:۱۱۸

ِ ۴۶:۱۹اشعیا ۷:۵۶

پاراحاتلیق ِگتیرِجکدیگینی بیلِسدینگ! اِّما بو َحضیر ِسنینگ
ُگز ِلرینگِدن گوزگینِ ۴۳ .سنینگ باشینگا ِشیله بیر گونِلر ِگِلر:
دوشمان رینگ داش-تُِوِرگینگه َسنَگر ِلر قازیپِ ،سنی قابار ر،
ِهر یاندان قیسیپُ-قورار ر ۴۴ .اُ ر ِسنی ِویران ِادیپِ ،سنینگ
ایچینگَدکی ُاغ ن ری قیریپ زینگار رِ .سنده داش اوستونده
داش ُقیماز رِ ،سَببی ِسن خودایینگ سانگا ِگِلن واقتینی
بیلِمدینگ«.
عیسی ساتیانچی ری عیباداتخانادان ُکویار
َمتّٰی ۱۷-۱۲:۲۱؛ َمرُقس ۱۹-۱۵:۱۱؛ یوحنا ۲۲-۱۳:۲

ُ ۴۵سنگرا عیسی عیباداتخانانینگ حایاطینا گیریپُ ،ال ِیرَدکی
ساتیانچی ری ُکوماغا باش دی ۴۶ .عیسی اُ راِ”» :منینگ ُایوم

لوقا ۲۰– ۱۹
عیبادات ُایودیر“ دیّیپ یازی ندیر .اِّما سیز مونی ُاغور رینگ
جایینا ُاووروپسینگیز« دییدی.
ُ ۴۷ال ِهر گون عیباداتخانانینگ حایاطیندا ِدرس بِرَیردی.
ُیلباشچی کاهین ر ،دین ُعَلما ر و خالقینگ باشلیق ری ُبلسا
ُانی ُالدورِمگینگ فیکرینِددیِلر ۴۸ .اِّما مونونگ ُیلونی تاپیپ
بیلِمَیردیِلرِ ،سَببی ِهّمه خالق ُانی قاتی دیّقات بیِلن دینگِلَیردی.
عیسانینگ ایختییاری
َمتّٰی ۲۷-۲۳:۲۱؛ َمرُقس ۳۳-۲۷:۱۱

۲۰

 ۱بیر گون عیسی عیباداتخانانینگ حایاطیندا
خالقا ُاوِردیپ ،خوش خاباری واغیظ ِادَیرَکه،

ُیلباشچی کاهین ر ،دین ُعَلما ر و یاشولی ر ُانونگ یانینا
ِگلدیِلر ۲ .اُ ر عیسی» :هانی ،بیزه ٓایتِ ،سن بو زات ری
هایسی ایختییار بیِلن ِادَیرسینگ؟ بو ایختییاری سانگا کیم

ِبردی؟« دییدیِلر ۳ .عیسی ِهمِ» :من ِهم سیزه بیر ُسراق ِبرِجک.
مانگا ٓایدینگ ۴ ،یحیی َتعمید ِبرِمک اوچین ایختییارینی نیِرِدن
ٓالدی؟ ٓاسماندانمی یا-دا اینساندان؟« دیّیپ ُسرادی ۵ .اُ ر ِهم
اُزآرا ماص حات شماغا باش دی ر» :اِِگر ٓاسماندان دییِسک،
ُال بیزهُ” :اندا َنمه اوچین ُانگا ایمان ِگتیرِمدینگیز؟“ دیِیر.
 ۶اِِگر-ده اینساندان دییِسکِ ،هّمه خالق بیزی داش رِ ،سَببی
خالق یحیانینگ پیغامباردیغینا اینانیارِ ۷ «.شیِللیکده ،اُ ر» :بیز
ُانونگ نیِرِدندیگینی بیِلمُزق« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۸ .عیسی-دا

اُ راِ» :من ِهم سیزه بو زات ری هایسی ایختییار بیِلن ِادَینیمی
ٓایتجاق َدل« دییدی.

۴۰
اوزومچیلیک و باغبان ر میثالی
َمتّٰی ۴۶-۳۳:۲۱؛ َمرُقس ۱۲-۱:۱۲

ُ ۹سنگرا عیسی خالقا شو میثالی گوّرونگ ِبرَمگه باش دی:
»بیر ٓادام اوزوم ِاکیپ ،اوزومچیلیگینی باغبان را کیرایاسینا ِبریپ،
ُازی اوزاق واقتلیق باشغا یوردا گیدَیر ۱۰ .حاصیل واقتی ِگِلنده،
اوزومینگ میوهسینِدن ٓالیپ ِگلِمک اوچینُ ،ال بیر خیدماتَکرینی
باغبان رینگ یانینا ایِبرَیر .اِّما باغبان ر ُانی ِینچیپُ ،بش ُکووپ
ُگیِبرَیر ِلرُ ۱۱ .ال باشغا بیر خیدماتَکرینی ایِبرَیر ،باغبان ر ُانی-دا
ِینچیپ ،ماسغارا ِادیپُ ،بش ُکووپ ُگیِبرَیر ِلرُ ۱۲ .ال اوچونجی
خیدماتَکرینی-ده ایِبرَیر .اُ ر ُانی ِهم یارا پُ ،کووپ ُگیِبرَیر ِلر.
ٓ ۱۳اخیر اوزومچیلیگینگ ِایهسیِ”  :من َنمه ِاتِملی؟ ِگلُ ،از
عزیز ُاغلومی ایِبِریینِ ،بلکیُ ،انی سی ر ر دیّیپ“ فیکر ِادَیر.
 ۱۴باغبان ر ُبلسا ُانی ُگِرنِلرینِدن ،اُزآرا ماص حات شیپ” :اینه،
بو میراثدارِ .گلینگ شونی ُالدوِرلینگ ،میراث بیزه قا ر“
دیّیشَیر ِلرِ ۱۵ .شیِللیکدهُ ،انی اوزومچیلیکِدن چیقاریپ ُالدورَیر ِلر.
ایندی اوزومچیلیگینگ ِایهسی بو را َنمه اِِدر؟ ُ ۱۶ال ِگلیپ ،بو
باغبان ری ُالدوِرر و اوزومچیلیگی ُبلسا باشغا را بِِرر «.خالق
مونی ِاشیدیپ» :خودای ِادِمسین!« دییدی ۱۷ .عیسی اُ را
باقیپُ» :اندا ”بِّنا رینگ ِرت اِِدن داشیُ ،ال بورچ داشی
ُبلدی“ دیِین یازغینینگ َمعنیسی َنمه؟  ۱۸کیم بو داشینگ
اوستونه ییقیلساُ ،بِلکُ-بِلک ُب ر .اِِگر بو داش بیرینینگ اوستونه

قاچساُ ،انی مینجیرادار« دییدی ۱۹ .دین ُعَلما ر بیِلن ُیلباشچی
کاهین ر ُانی ُشل واقتینگ ُازونده توتماغینگ ُیلونی ٓاغتاردی ر،
ِسَببی ُانونگ بو میثالی ُاز ِلرینه قاقدیریپ ٓایدانینی بیلدیِلر .اِّما
اُ ر خالقدان ُقرقیاردی ر.

ِ ۱۷:۲۰زبور ۲۲:۱۱۸

ِ ۱۸:۲۰اشعیا ۱۵-۱۴:۸

۴۱

لوقا ۲۰

ٓایا ُایِلنیپ ،ایز ریندا ُاغ ن قالدیرمان ُالدو ِلرٓ ۳۲ .اخیرُسنگی
ٓایال ِهم ُالدی ۳۳ .ایندی قیامات گونی اُ ر ُالومِدن دیِر ِلنِلرینده،

ایمِپراُطرینگقی — ایمِپراُطرا
َمتّٰی ۲۲-۱۵:۲۲؛ َمرُقس ۱۷-۱۳:۱۲

 ۲۰عیسانی ُگز ٓاشاغینا ٓالیپُ ،انی توتماق اوچین ،بیرَنچه
جاسوس ُانونگ ایزینا سالدی ر  .اُ ر عیسانی ِکپده توتوپ،
ُانی حاکیمینگ ُحکومینه و ایختییارینا تابشیرماق ماقصات ری
باردیِ ۲۱ .شیِللیکده ،اُ ر ُانگاُ» :استاد! بیز ِسنینگ
ُدغری زادی ُاوِردَیندیگینگیٓ ،ادام رینگ ِدِرجهسینه باقمان،

بو ٓایال اُ رینگ هایسیسینینگ ٓایالی ُب ر؟ چونکی اُ رینگ
ِیدیسی ِهم ُانگا ُایِلنیپدی«.
 ۳۴عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :بو زامانینگ ٓادام ری
ُایِلنَیندیرِ ،گلین ُبلیاندیر  ۳۵ .اِّما ِگلِجک زامانا و ُالومِدن
دیِرلیشه ِیتَمگه میناسیپ ُگر ِلنِلر نه ُایِلِنر ،نه-ده نیکاح
اِِدرٓ ۳۶ .اص ُالِمز ِلرِ ،سَببی اُ ر ِپریشدهِلر یالیدیر .اُ ر

خودایینگ ُیلونی حاقیقات بیِلن ُاوِردَیندیگینگی بیلَیریس.
 ۲۲بیزینگ ایمِپراُطرا مالییات ِبرِمگیمیز ُدغرومی یا-دا ُدغری

قیاماتینگ ِفرِزنتِلریدیگی اوچین خودایینگ ِفرِزنتِلریدیر ۳۷ .موسی-
دا ُالو ِلرینگ دیِرلَیندیگینی تاصدیق پ ،یانیان یانداق باراداقی

َدل؟« دیّیپ ُسرادی ر ۲۳ .عیسی اُ رینگ حیلهسینه دوشونیپ:
» ۲۴مانگا بیر ِسّکه ُگرِکزینگ .بو ِسّکهَدکی ِشکیل بیِلن

ُبلومده تانگرینی ”ابراهیمینگ ،اسحاقینگ و یعقوبینگ
خودایی“ دیّیپ ٓاد ندیریارُ ۳۸ .ال ُالو ِلرینگ َدل-ده ،دیریِلرینگ
خوداییدیرِ ،سَببی ُانونگ اوچین ِهِّمِلر دیریدیر ۳۹ «.دین

یازغی کیمینگکی؟« دییدی .اُ ر» :ایمِپراُطرینگقی« دیّیپ
ُجغاپ ِبردیِلرُ ۲۵ .الُ» :اندا ایمِپراُطرینگقینی — ایمِپراُطرا،
خودایینگقینی خودایا ِبرینگ« دییدی ۲۶ .اُ ر خالقینگ یانیندا
ُانی ُسزونده توتوپ بیلَمن ،بِِرن ُجغابینا حایران قالیپِ ،سسِلرینی

ُعَلما رینگ َکبیریُ» :استاد ،قاوی ٓایتدینگ!« دییدیِلرُ ۴۰ .انگا
قایتادان ُسراق ِبرَمگه هیچ کیم یوِرک ِاتِمدی.
مسیح کیمینگ ُاغلی؟

چیقارمادی ر.

َمتّٰی ۳۶:۲۳—۴۱:۲۲؛ َمرُقس ۴۰-۳۵:۱۲

دیریلیش بارادا ُسراق

ُ عیسی اُ راَ» :نمه اوچین مسیحه داوودینگ ُاغلی
دیَّیر ِلر؟  ۴۲داوودینگ ُازی ِزبور کیتابیندا ِشیله دیَّیر:
 ۴۱سنگرا

َمتّٰی ۳۳-۲۳:۲۲؛ َمرُقس ۲۷-۱۸:۱۲

ُ ۲۷الومِدن ُسنگ دیِرلیشینگ ُیقدوغینی ٓایدیان صاّدوقیِلرینگ
َکبیری عیسانینگ یانینا ِگلیپُ ،انگا ِشیله ُسراق ِبردیِلر:

”خودای ِمنینگ تانگریما ِشیله ٓایتدی:
 ۴۳دوشمان رینگی ٓایاغینگ ٓاشاغینا سالیانچامِ ،منینگ

ُ» ۲۸استاد! موسی بیزه ِشیله ٓایدیپدیر  :اِِگر ایکی ُدغانینگ
بیری ُالسه ،ایزیندا ٓایالی دول قالیپ ،اُ رینگ ُاغ ن ری ِهم
ُیق ُبلساِ ،بیِلکی ُدغانی ُانونگ ٓایالینا ُایِلنیپ ،اُِلن ُدغانینینگ
ِنسلینی ُدوام ِاتدیرسینِ ۲۹ .یدی ُدغان باردی .بیرینجیسی بیر
ٓایال ٓالیپُ ،اغ ن ُگرَمن دونَیهِدن ِگچتی ۳۰ .ایکینجیسی بیِلن
 ۳۱اوچونجیسی ِهم ُشل ٓایالی ٓالدیِ .شیدیپِ ،یدیسی ِهم ُشل
 ۲۸:۲۰قایتادان ۶-۵:۲۵

 ۳۷:۲۰چیقیش ۶:۳

ساغیمدا ُاتور“.
 ۴۴داوود مسیحه تانگری دیَّیرُ .سنگرا مسیح َنهیلی داوودینگ
ُاغلی ُبلیار؟« دییدی.

ِ ۴۳-۴۲:۲۰زبور ۱:۱۱۰

لوقا ۲۱– ۲۰
ِ ۴۵هّمه خالق ُانگا قو ق ٓاسیپ ُاتیرقا ،عیسی َشگیرتِلرینه:
» ۴۶دین ُعَلما ردان خاباردار ُبلونگ! اُ ر اوزین ُدن ِگییپ

ِگزِمگی ،بازار ردا ُاز ِلرینه سا م ِبریلِمگینیِ ،کنیسهِلرده قاوی
جای ری و ضیافات ردا ُیقارینی حا یاندیر ر ۴۷ .اُ ر دول
ٓایال رینگ ُایِلرینی طا بُ ،گز اوچین اوزین-اوزین ُدغا ر ُاقیان
ُبلیاندیر رِ .شیله ٓادام ر اینگ ٓاغیر ِجزا ِسِزوار ُب ر ر« دییدی.
دول ٓایالینگ صاداقاسی

۲۱

َمرُقس ۴۴-۴۱:۱۲

 ۱عیسی قاباغینی قالدیریپ ُگَزنده ،بای رینگ

عیباداتخانانینگ خازیناسینا ُاز صاداقا رینی
ٓاتیپ دورانینی ُگردیُ ۲ .ال بیر قاریپ دول ٓایالینگ ِهم
خازینا ایکی کیچی ِسّکه ٓاتانینی ُگردی ۳ .عیسی» :سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارین ،بو قاریپ دول ٓایال ِهِّمِلرِدن َکن ٓاتدی.
 ۴بو ٓادام رینگ ِهِّمسی خازینا ُاز ِلرینِدن ٓارتانی ٓاتدی ر ،بو ٓایال
ُبلسا قاریپلیغینا ُگز لِِمِدن ،بارُ-یغونیِ ،الینَدکی ِهّمه بار پولونی
ٓاتدی« دییدی.
عیسی مسیحینگ ُاورولیپ ِگلِمگینینگ عا مات ری
َمتّٰی ۳۵-۲۹ ،۲۱-۱:۲۴؛ َمرُقس ۳۱-۲۴ ،۱۹-۱:۱۳

َ ۵شگیرتِلرِدن َکبیری عیباداتخانانینگ عجاییپ داش ر ِهم
خودایا باغیش ِادیِلن صاداقا ر بیِلن بِِز ِلندیگی بارادا ُسز
ٓاچدی رُ .شندا عیسیِ» ۶ :شیله بیر گونِلر ِگِلرُ ،شندا بو
ِیرده داش اوستونده داش قالمازُ ،گرَین زات رینگیزدان هیچ
زات قالمانِ ،هِّمسی دارغار« دییدیُ ۷ .اندانُ» :استاد! بو

۴۲

اُ رینگ ایزینا دوشَمنگ ۹ .اوروش ر ِهم قالماغال ر بارادا خابار
ِاشیِدنینگیزده ُقرقمانگ .بو زات ر ُاوونَچک ُبلمالیدیر ،اِّما ِهنیز
دونَیهنینگ ٓاخیری َدلدیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ُ ۱۰سنگرا عیسی اُ را ِشیله دییدی» :میِّلت-میِّلته و
پاتیشاهلیق-پاتیشاهلیغا قارشی چیقارٓ ۱۱ .ایریٓ-ایری ِیر ِلرده
گویچلی ِیر تیتِرِمِلرٓ ،اچلیق ِهم ُیغوشیان ِمریضچیلیکِلرُ ،قرقونچ
واقا رٓ ،اسماندان اولی عا مات ر ُب ر.
» ۱۲اِّما بو واقا رینگ ِهِّمسینِدن اُوال ،سیزی ایزار پ ،آزار
بِِرر ِلر .سیزی َاکیدیپِ ،کنیسهِلره ِبریپ و زیندان را زینگار ر.
ِمن ِسَبپلی سیزی پاتیشاه رینگُ ،حکومدار رینگ حوضورینا
ِالِتر ِلر ۱۳ .بو ُبلسا شاهاتلیق ِاتِمک اوچین سیزه بیر ُفرصات
ُب ر ۱۴ .اِّما سیز ُازونگیزی َنهیلی ُقریجاقدیغینگیزی ُاوونِدن قایغی

ِاتِمزلیگی یوِرگینگیزه دووونگ ۱۵ .مونونگ اوچین ِمن سیزه ُسز
ِهم عاقیلدارلیق بِِررین .سیزه قارشی چیقیان رینگ هیچ بیری
مونگا نه قارشی دوروپ بیِلر ،نه-ده بیر زات ٓایدیپ بیِلر ۱۶ .سیزه
ِانهٓ-اتانگیزُ ،دغان رینگیز ،قارینداش رینگیزُ ،دست رینگیز ِهم
خایینلیق اِِدر ِلرَ ،کبیرینگیزی ُالدوِرر ِلرِ ۱۷ .منینگ ٓادیم ِسَبپلی
ِهِّمِلر سیزی ییگِر ِنر ۱۸ .اِّما ساچینگیزینگ بیر قیلی ِهم ِکِملِمز.
 ۱۹جیداپ دورونگُ ،شندا جانینگیزی ِنجات بِِررسینگیز.

ُ» ۲۰قشون رینگ اورشلیمی قاباندیغینی ُگِرن واقتینگیزُ ،انونگ
ِویران ِادیلِجک واقتینینگ قُ ی ندیغینی بیلینگُ ۲۱ .شندا
یهودیهَدکیِلر داغ را قاچسینَ ،شهرینگ ایچینَدکیِلر چیقسین،
تُِوِرگینَدکیِلر َشهره گیرِمسینِ ۲۲ .سَببی ُشل گونِلر ِهّمه

یازی ن رینگ ِبرجای ُبلماغی اوچین ِجزا گونِلریدیرُ ۲۳ .ال
گونِلرده ُگوِرلی ٓایال رینگ و چاغا ِامدیرَینِلرینگ وای گونونه!

زات ر هاچان ُب ر؟ بو رینگ ُبلجاق ماحالیندا َنهیلی عا مات
ُگرو ِنر؟« دیّیپ ُسرادی رُ ۸ .ال» :خاباردار ُبلونگ ،هیچ کیم
سیزی ٓالدایماسین! ِانِچمهِلر ”ُشل قاراشیانینگیز — ِمندیرین!“

ِسَببی یوردا اولی بِ -قاضا ر ایِنر ،بو خالق غاضابا دوچار ُب ر.
 ۲۴اُ ر قیلیچدان ِگچیریِلرِ ،اسیر ٓالنیپِ ،هّمه میِّلتِلرینگ آراسینا
َتبعید ِادیِلر .بیگانه میِّلتِلر ُاز ِلرینینگ زامانی ُدلیانچا ،اورشلیمی

و ”واقت قُ ی دی!“ دیّیپِ ،منینگ ٓادیم بیِلن ِگِلر ِلر.

ِیر بیِلن ِیکسان اِِدر ِلر.

لوقا ۲۲– ۲۱
» ۲۵گوندهٓ ،ایدا و ییلدیز ردا عا مات ر ُگرو ِنرِ .یر یوزونده
میِّلتِلر ِدریا ِهم ُموجِلرینگ ُجشوپ و ِسسِلِنن ِسَبپلی راحاتسیز

۴۳
یهودا ِاسخریوطینینگ عیسی خایینلیق ِاتِمگی

َمتّٰی ۱۶-۱۴ ،۵-۱:۲۶؛ َمرُقس ۱۱-۱۰ ،۲-۱:۱۴؛ یوحنا ۵۳-۴۵:۱۱

ُبلوپ ،باشاغایلیغا دوِشر ِلرٓ ۲۶ .ادام ر ُقرقودان ،دونَیهنینگ
باشینا ِگلَین بِ را قاراشماقدان یانگا هوش رینی ییتیِررِ ،سَببی
ٓاسمانینگ قودرات ری تیتِرِشرُ ۲۷ .شندا اُ ر اینسان ُاغلونینگ

۲۲

 ۲۹عیسی اُ را بیر میثال ٓایتدی» :اینجیره و ِهّمه
باغ را باقینگ ۳۰ .اُ رینگ یاپراق ندیغینی ُگروپُ ،تمسونگ
قُ ی ندیغینی ُازُ-ازونگیزِدن بیلَیرسینگیزُ ۳۱ .شنونگ یالی ِهم،

ِاسخریوطینینگ یوِرگیَنه گیردی ۴ .یهودا ُیلباشچی کاهین ر
و عیباداتخاناداقی ِسردار رنینگ یانینا باریپ ،عیسی َندیپ
خایینلیق ِاتِمگی بارادا گوّرونگ ِاتدی ۵ .اُ ر ِهم بِِگنیشیپ،

 ۱اینه ،پَِسح دییلیپ ٓاد ندیریلیان ِپتیر بایرامی
یاقین شیپدیُ ۲ .یلباشچی کاهین ر بیِلن دین

بولوتدا قودرات ِهم اولی ِبییکلیک بیِلن ِگلَینینی ُگِرر ِلر ۲۸ .بو
زات ر ِیرینه ِیتیپ باش ندا ،باشینگیزی قالدیریپُ ،یقاری
باقینگِ ،سَببی ِنجات تاپماغینگیز قُ ی پ ِگلَیندیر«.

ُعَلما ر عیسانی ُالدورِمگینگ ُیلونی ٓاغتاریاردی ر ،اِّما خالقدان
ُقرقیاردی ر.
ِ ۳شیطان ُان ایکی َشگیرتِلرینگ بیری ُب ن یهودا

بو واقا رینگ ُب نینی ُگِرنینگیزده ،خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ
قُ ی ندیغینی بیلینگ ۳۲ .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،بو
زات رینگ ِهِّمسی ُبلیانچا ،بو ِنسل دونَیهِدن ُاتِمزٓ ۳۳ .اسمان

ُانگا پول ِبرَمگه راضی ُبلدو ر ۶ .یهودا اُ ر بیِلن ای شدی و
خالق ُیق واقتی عیسانی اُ را تابشیرماق اوچین ،قاوی ُفرصاتینگ
ایزیندا ِگزدی.

ِهم ِیر اُِترُ ،ینه ِمنینگ ُسز ِلریم ٓاص ُاتِمز.
» ۳۴خاباردار ُبلونگ! عایشیِ-عشِرت،

ِسرُخشلیق،

یاشایشینگ قایغی ری یوِرگینگیزه ِیر ِلشِمسینُ .یغسامُ ،ال گون
دوزاق کیمین بیرِدن اوستونگیزِدن ایِنر ۳۵ .چونکی ُال گون
تامام ِیر یوزونده یاشایان رینگ ِهر بیرینینگ اوستونِدن ایِنر.
 ۳۶بو ُبلجاق واقا رینگ باریندان قاچیپ ِنجات تاپار یالی و
اینسان ُاغلونینگ حوضوریندا دوروپ بیِلر یالیِ ،همیشه ُایا
ُبلوپ ،خودایا ُدغا ِادینگ«.
 ۳۷عیسی گوندیز ِلرینه عیباداتخانانینگ حایاطیندا خالقا
ُاوِرِدردی ،گیجهِلرینه ُبلسا َشهرِدن داشاری چیقیپِ ،زیتون
داغیندا ِگچیِرردیِ ۳۸ .ارتیر ایرِدن ِهّمه خالق ُانونگ گوّرونگِلرینی
دینگِلِمک اوچین عیباداتخانا ِگِلردی.

ِپَسح شامی
َمتّٰی ۳۰-۱۷:۲۶؛ َمرُقس ۲۶-۱۲:۱۴؛ یوحنا
۳۰-۲۱:۱۳؛  ۱قُِرنُتس ر ۲۵-۲۳:۱۱

 ۷پَِسح قربانی ِادیلَین گونیَ ،یعنی ِپتیر بایرامی ِیتیپ
ِگلدی ۸ .عیسی» :گیدینگ-ده ،پَِسح بایرامینی ِگچیِرر یالی
تاییارلیق ُگرونگ« دیّیپِ ،پطُرس بیِلن یوحنانی ایِبردی ۹ .اُ ر:

»ُانی نیِرده تاییار ماغیمیزی ایسِلَیرسینگ؟« دیّیپ ُسرادی ر.
 ۱۰عیسی اُ راَ» :شهره گیِرنینگیزده ،کویزهلی سو ٓالیپ باریان

بیر ٓاداما ساتاشارسینگیز .ایزینا دوشوپ گیدینگ-دهُ ،انونگ
گیِرن ُایونه گیرینگُ ۱۱ .سنگرا ُای ِایهسینِدنَ” :شگیرتِلریم بیِلن
پَِسح شامینی ایِیر یالی ،میهمان ُاتاقی نیِرده دیّیپ ُاستاد ُسرایار“
دیّینگُ ۱۲ .ال ِهم سیزه ُیقارقی ِمر ِتبهَده دوِشلیپ ِهّمه زات

تاییار نیپ ُقی ن گینگ بیر ُاتاقی ُگرِکِزرُ .شل ِیرده تاییارلیق

لوقا ۲۲
ُگرونگ« دییدی ۱۳ .اُ ر گیتدیِلر و ِهّمه زادی عیسانینگ
ٓایدیشی یالی تاپیپ ُگردو ِلر و پَِسح شامینی تاییار دی ر.
 ۱۴شام واقتی ُب ندا ،عیسی ِرسول ری بیِلن ساچاق باشینا

۴۴

» ۲۸باشیمدان ِگچیِرن ایمِتحان ریمدا ِمنینگ یانیمدا ُب ن
سیزسینگیزٓ ۲۹ .اتامینگ ِمنی پاتیشاه بِِّلیشی یالیِ ،من-
ده سیزی پاتیشاه ِادیپ بِ ِلَّیرین ۳۰ .سیز ِمنینگ شاهلیغیمدا

ِگچدی ۱۵ .عیسی اُ راِ» :من بو پَِسح شامینی عاذاپ
ِچکِمزیمِدن اُوال ،سیزینگ بیِلن بیله اییِمگی قاتی ٓارزو ِادیپدیم.

ایّیپ-ایِچرسینگیز و تاخت ردا ُاتوریپ ،اسرائیلینگ ُان ایکی
طایفاسینینگ اوستونِدن قاضیلیق اِِدرسینگیز«.

 ۱۶چونکی خودایینگ پاتیشاهلیغیندا پَِسح شامینی اییِمک
اوچین ِهَّممیز ییغنانیانچاقِ ،من ُاندان قایدیپ اییِمرین« دییدی.

عیسی ِپطُرسینگ اینَکر ِاتِجکدیگینی ٓایدیار

 ۱۷عیسی ِالینه بیر َکسه ٓالیپ شوکور ِاتدی-ده» :مونی ٓالینگ-

دا ،ایچینگ ۱۸ .سیزه شونی ٓایدیارین :خودایینگ پاتیشاهلیغی
ِگلَینَچه ،اوزوم ِشرابینی قایتادان ایچِمرین« دییدی.

ُ ۱۹سنگرا ُچِرگی ٓالدی-دا شوکور ِاتدیُ ،انی ُبلوپَ ،شگیرتِلره
ِبریپ» :بو ِمنینگ سیزینگ اوچین قربانی ِادیلَین بِِدنیمدیر،

مونی ِمنی یاد ماق اوچین ِبرجای ِادینگ« دییدیِ ۲۰ .شیله ِهم
شامدان ُسنگِ ،شراپلی َکَسنی ٓالیپ ،اُ را» :بو َکسه ِمنینگ

َمتّٰی ۳۵-۳۱:۲۶؛ َمرُقس ۳۱-۲۷:۱۴؛ یوحنا ۳۸-۳۶:۱۳

ُ ۳۱انُسنگ عیسی ُسزونی ُدوام ِادیپِ» :ای ،شمعون،
شمعون! ِشیطان سیزی بوغدای یالی ُسوورماق اوچین دیِلدی.

 ۳۲اِّما ِمن ایمانینگ ِکِملِمسین دیّیپِ ،سنینگ اوچین ُدغا
ِاتدیمِ .سن ِهم بیر واقت ُاورولیپ ِگِلنینگدهُ ،دغان رینگا قوواتی
ِبرُ ۳۳ «.الٓ» :اقامِ ،من ِسنینگ بیِلن زیندانا-دا ،حتّٰی ُالومه-ده

سیزینگ اوچین ُدکولَین قانیم ِسَببی باغ نیشی ن َتزه َعهددیر.
 ۲۱اینه ،مانگا خایینلیق ِاتِجک ٓادام ِمنینگ بیِلن بیر ساچاغینگ

گیتَمگه تاییار« دییدی ۳۴ .عیسیِ» :پطُرس ،سانگا دیَّیرین،
ِسن بو گون ُخُرز قیغیرمازدان ُانگِ ،منی تانییاندیغینگی اوچ
ِگِزک اینَکر اِِدرسینگ« دییدی.

باشیندا ُاتیر ۲۲ .هاووا ،اینسان ُاغلی ُاوونِدن بِِّلنیشی یالی جان
بِِرر ،اِّما ُانگا خایینلیق اِِدنینگ حالینا وای!« دییدی ۲۳ .اُ ر

ُ ۳۵سنگرا عیسی اُ ردانِ» :من سیزی پول حالتاسیزُ ،ترباسیز و
ُکووشسیز ُی ّ ن زامانیم ِکم زادینگیز بارمیدی؟« دیّیپ ُسرادی.

مونی کیمینگ ِاتِجکدیگینی بیری-بیر ِلرینِدن ُسراپ باش دی ر.
 ۲۴اُ ر ُاز آراسیندا هایسی بیریسینینگ اینگ ِبییکدیگی حاقدا
ِجِدِّلشدیِلر ۲۵ .عیسی اُ را ِشیله دییدی» :بیگانه خالق رینگ

اُ رُ» :یقدی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۳۶ .عیسی اُ را» :ایندی
پول حالتانگیز بار ُبلسا ،یانینگیزا ٓالینگ ،بیر ُتربا ِهم ٓالینگ.
قیلیجینگیز ُیق ُبلساِ ،لباس رینگیزی ساتینگ-دا ،بیر قیلیچ

پاتیشاه ری اُ را ُاز ُحکومینی ُیریدَیر ِلرُ ،حکومدار ر ِهم ُاز ِلرینی
نیغمات بِرَینچی دیّیپ ٓاد ندیریار ر ۲۶ .اِّما سیز ِبیله ُبلمانگ.

ِادینینگُ” ۳۷ .ال گوَنهَکر ِلر بیِلن بیر ساییلدی“ دیّیپ یازی ندیر.
ِمن سیزه دیَّیرین :بو ِمن بارادا ِبرجای ُبلمالیدیرُ .دغرودان-دا،

آرانگیزدا اینگ اولی اینگ کیچی یالی ُبلسون ،حاکیمُ ،قی،
خیدماتَکر کیمین ُبلسون ۲۷ .هایسیسی خاص اولی :ساچاق
باشیندا ُاتورانمی یا-دا خیدمات ِادَین؟ ساچاق باشیندا ُاتوران

اُ راُ» :شل ُبلیار« دییدی.

َدلمی؟ اِّما ِمن سیزینگ آرانگیزدا بیر خیدمات ِادَین کیمیندیرین.

ِ ۳۷:۲۲اشعیا ۱۲:۵۳

ِمن حاقدا یازی ن ر ِبرجای ُبلوپ باریار« دییدیَ ۳۸ .شگیرتِلر:
»ِای ٓاقام! اینه ،بو ِیرده ایکی قیلیچ بار« دییدیِلر .عیسی ِهم

لوقا ۲۲
عیسی ِزیتون داغیندا خودایا ُدغا ِادَیر
َمتّٰی ۴۶-۳۶:۲۶؛ َمرُقس ۴۲-۳۲:۱۴

 ۳۹عیسی داشاری چیقیپِ ،همیِشکیسی یالی ِزیتون داغینا
گیتدیَ .شگیرتِلری ِهم ُانونگ ایزینا دوشدو ِلرُ ۴۰ .ال ِیره
باران ریندا ،عیسی اُ راِ» :وسِوَسه دوشِمز یالی ُدغا ِادینگ!«
دییدیُ ۴۱ .ازی ُبلسا اُ ردان بیر داش ٓاتیم ِچته ِچکیلدی-
ده ،دیزا ُچکوپِ» ۴۲ :ایٓ ،اتام! اِِگر ایسِلِسنگ ،بو عاذاپ

َکسهسینی ِمنِدن داش شدیر! ُینه ِمنینگ خاییشیم َدلِ ،سنینگ
ایسِلگینگ ُبلسون!« دیّیپُ ،دغا ِاتَمگه دوردیٓ ۴۳ .اسماندان

بیر ِپریشده ُگرنوپُ ،انی گویچِلندیردیُ ۴۴ .ال ٓاغیر غاما
باتیپ ،تاغا ّ بیِلن خودایا ُدغا ِاتدی .عیسادان ٓاقیان ِدر ِیره
دامیان قان دامجا ری یالیدیُ ۴۵ .دغا ِادیپ ُب ندان ُسنگ

۴۵

قو غینا ِالینی ِدگریپُ ،انی ِشفا ِبردیُ ۵۲ .سنگرا عیسی
ُازونی ِاله دوشورَمَگه ِگِلن ُیلباشچی کاهین را ،عیباداتخاناداقی
قاراوو ّ نگ ِسردار رینا ،یاشولی را یوز ِلنیپَ» :نمه اوچین بیر
ُیل ِکِسنینگ قارشیسینا چیقیان یالیِ ،منی توتماق اوچین
قیلیچلی ِهم تایاقلی ِگلیپسینگیز؟ ِ ۵۳من ِهر گون سیزینگ
بیِلن بیرلیکده عیباداتخاناداقامِ ،منی توتماندینگیز .اِّما ایندی بو
واقت سیزینگکیدیر ،قارانگقیلیغینگ ُحکوم سورَین ساغاتیدیر«
دییدی.
 ۵۴عیسانی توتوپ ،باش کاهینینگ ُایونه ٓالیپ گیتدیِلرِ .پطُرس
ِهم قارانگقیلیق بیِلن اُ رینگ ایزینا دوشوپ گیتدی.
ِپطُرس عیسانی اینَکر ِادَیر
َمتّٰی ۷۵-۶۷:۲۶؛ َمرُقس ۷۲-۶۵:۱۴؛ یوحنا ۲۷-۲۵ ،۱۸-۱۵:۱۸

توروپ ،عیسی َشگیرتِلرینگ یانینا ِگلدی .اُ رینگ اوق پ
یاتاندیق رینی ُگردی ،اُ ر قایغی-حاسراتدان یانگا حالدان
دوشوپدیِلر ۴۶ .عیسی اُ راَ» :نمه اوچین اوق پ یاتیرسینگیز؟

 ۵۵حایاطینگ ُارتاسیندا ُات یاقیپ ُاتیرقا رِ ،پطُرس-دا
اُ رینگ ٓاراسیندا ُاتیردیِ ۵۶ .پطُرسی ُادونگ یاغتیسینا ُگِرن بیر
ِکنیز ُانگا چیندان ِسر ِاتدی-ده» :بو ٓادام ِهم ُانونگ بیِلن بیِلدی«

ایمِتحاندا دوشِمز یالی ،تورونگ-داُ ،دغا ِادینگ!« دییدی.

دییدی ۵۷ .اِّما ِپطُرسِ» :ایِ ،هِلیِ ،من ُانی تانیمییارین« دیّیپ
اینَکر ِاتدی.
ٓ ۵۸از واقتدان ُسنگ باشغا بیری ُانی ُگروپِ» :سن ِهم
ُش ردان« دییدی .اِّما ِپطُرس» :قارداشِ ،من اُ ردان َدل«

عیسی توتولیار
َمتّٰی ۵۸-۴۷:۲۶؛ َمرُقس ۵۴-۴۳:۱۴؛ یوحنا ۱۱-۳:۱۸

ُ ۴۷ال َحضیر ِکپَلپ دورقا ،بیر ِجماغات ُگزونه ُگروندی.
ُان ایکی َشگیرتِلرینگ بیری یهودا ِجماغاتینگ ُاوونه دوشوپ
ِگلَیردی .یهودا عیسانی ُاغشاجاق ُبلوپُ ،انونگ قُ یینا ِگلدی.

 ۴۸عیسی ُانگا ِ» :ای ،یهودا ! ِسن بیر ُاغشوق بیِلن اینسان
ُاغلونا خایینلیق ِادَیرسینگمی؟« دیّیپ ُسرادی ۴۹ .عیسانینگ

یانینداقی ر َنمه ُبلجاغینی ُگروپِ» :ای ٓاقام! قیلیچ بیِلن
اورایلیمی؟« دییدیِلر ۵۰ .اُ رینگ بیری باش کاهینینگ

خیدماتَکرینی اوروپُ ،انونگ ساغ قو غینی ِکسدی ۵۱ .اِّما
عیسی» :هانیِ ،بس ِادینگ!« دییدیُ .سنگرا خیدماتَکرینگ

دییدی.
 ۵۹آرادان بیر ساغادا یاقین واقت ِگِچنُسنگ ،باشغا بیر
ٓادامُ» :دغرودان-دا ،بو ٓادام ُانونگ بیِلن بیِلدیِ ،سَببی بو
جلیللی« دییدی ۶۰ .اِّما ِپطُرسِ» :ای ،قارداشِ ،من ِسنینگ

َنمه ٓایدیانینگی بیِلُمق« دییدیِ .ادیل ُشل واقتِ ،پطُرس ِکپَلپ
دورقاُ ،خُرز قیغیردی ۶۱ .عیسی قانگریلیپِ ،پطُرسا ُگِزدی.
ِپطُرس عیسانینگُ» :خُرز قیغیرمازدان ُانگِ ،سن ِمنی اوچ ِگِزک

اینَکر اِِدرسینگ« دیِین ُسزونی یاد دیِ ۶۲ .پطُرس داشاری
چیقیپُ ،منّگوریپ ٓاغ دی.

لوقا ۲۳– ۲۲
 ۶۳عیسانی ساق یان ٓادام ر ُانی ماسغارا پ ،اورماغا
باش دی رُ ۶۴ .گزونی دانگیپ» :هانیِ ،ولیلیک ِات! ِسنی
اوران کیم؟« دیّیپ ُسرادی رِ ۶۵ .ینه-ده ُانگا َکن تِِلکه ُسز ِلر
ٓایتدی ر.
عیسی ِمجِلسینگ ُاوونده
َمتّٰی ۶۶-۵۹:۲۶؛ َمرُقس ۶۴-۵۵:۱۴؛ یوحنا ۲۴-۱۹:۱۸

 ۶۶دانگ ٓاتاندا ،خالقینگ یاشولی ریُ ،یلباشچی کاهین ر
و دین ُعَلما ر ییغنانیشیپُ ،انی ُاز ِلرینینگ ِمجِلسینه ِگتیردیِلر.
 ۶۷اُ ر عیسادان» :بیزه ٓایتِ ،سن مسیحمی؟« دیّیپ ُسرادی ر.
عیسی اُ رآ» :ایتسام ،اینانمارسینگیز؛ ُ ۶۸سراسامُ ،جغاپ
ِبرِمرسینگیز ۶۹ .اِّما موندان ِبیَلک اینسان ُاغلی قودراتلی
خودایینگ ساغیندا ُاتورار« دییدی ۷۰ .اُ رینگ ِهِّمسیُ» :اندا
ِسن خودایینگ ُاغلی-دا؟« دیّیپ ُسرادی ر .عیسی اُ را:

»ِمنینگ کیمدیگیمی ُازونگیز ٓایدیپ دورسونگیز« دیّیپ ُجغاپ
ِبردی ۷۱ .اُ ر» :بیزه موندان باشغا شاهاتلیق َنَمه ِگِرک؟ بیز
مونی ُانونگ ُاز دیلینِدن ِاشیتدیک ٓاخیری« دیّیشدیِلر.
عیسی پی ُتسینگ ُاوونده
َمتّٰی ۲۶-۱۱ ،۲-۱:۲۷؛ َمرُقس ۱۵-۱:۱۵؛ یوحنا ۱۶:۱۹—۲۸:۱۸

۲۳

ُ ۱سنگرا ِمجِلسینگ ِهّمه ٓادام ری ِیر ِلرینِدن
توروپ ،عیسانی پی ُتسینگ یانینا ِگتیردیِلر.

 ۲اُ ر عیسانی عاییپ ماغا باش دی ر» :بیز بو ٓادامینگ
خالقیمیزی ٓازدیریاندیغینی ُگردوک و ُال ایمِپراُطرا مالییات تُِلَمگه

قارشی چیقیار و ُازونی مسیح ِهم پاتیشاه دیّیپ ٓاد ندیریار«.
 ۳پی ُتس ُاندانِ» :سن یهودیِلرینگ پاتیشاهسیمی؟« دیّیپ
ُسرادی .عیسی ُانگاُ» :از ٓایدیشینگ یالیدیر« دیّیپ ُجغاپ
ِبردیُ ۴ .سنگرا پی ُتس ُیلباشچی کاهین ر بیِلن خالقاِ» :من

بو ٓادامدا هیچ بیر عاییپ ُگرِمدیم« دییدی ۵ .اِّما اُ ر قایتا-قایتا

۴۶

ٓایدیپ» :بو ٓادام ُاز تاغلیماتی بیِلن تامام یهودیهنینگ خالقینی
ٓازدیریارُ .ال جلیلِدن باش پ ،شو ِیره ِچنلی ِگلدی« دییدیِلر.
 ۶مونی ِاشیدیپ ،پی ُتس» :بو ٓادام جلیللیمی؟« دیّیپ
ُسرادی ۷ .عیسانینگ هیرودیسینگ ِو یاتینداندیغینی بیِلنُسنگ،
پی ُتس ُانی هیرودیسینگ یانینا ایِبردیِ ،سَببی ُشل واقت
هیرودیسینگ ُازی ِهم اورشلیمِددی ۸ .هیرودیس عیسانی ُگروپ

قاتی بِِگندیِ ،سَببی َکن واقتدان َبری ُانی ُگرِمک ایسِلَیردی.
ُال باراداقی ِاشیِدن َکن زات رینا ُگَرهُ ،اندان بیر عا مات ُگِررین
دیِین اومیدی باردی ۹ .هیرودیس ُاندان َکن ُسراغ ر ُسرادی،
اِّما عیسی ُانگا هیچ بیر ُجغاپ ِبرِمدیُ ۱۰ .یلباشچی کاهین ر
بیِلن دین ُعَلما ر ُبلسا ُال ِیرده دوروپُ ،انی بیراغیزدان ُتهِمت

اوریاردی رُ ۱۱ .سنگرا هیرودیس بیِلن ُانونگ ِسرباز ری عیسانی
کیِچلدیپ ماسغارا دی ر .اوّسونه بیر ِنفیس ُدن ِگیدیریپ،
پی ُتسینگ یانینا ایِبردیِلرُ ۱۲ .شل گون پی ُتس بیِلن هیرودیس

ُدست ُبلدی؛ موندان اُوال اُ رینگ ٓاراسیندا دوشمانچیلیق
باردی.
 ۱۳پی ُتس ُیلباشچی کاهین ری ،خالقینگ یاشولی ری و
ٓادام ری اویشوریپ ۱۴ ،اُ را» :سیز بو ٓادامی ِمنینگ یانیما
خالقی ٓازدیریار دیّیپ ِگتیردینگیزِ .من ُانی ُگزونگیزینگ ُاوونده

ُسراق ِاتدیم ،اِّما ُال باراداقی ُتهِمت اورما رینگیزینگ هیچ بیری
ُدغری چیقمادیُ ۱۵ .انی هیرودیسینگ یانینا ایِبردیمُ ،ال ِهم
هیچ گوَنه تاپمانُ ،انی ایزینا ایِبردی .سیزینگ ُگرشونگیز یالیُ ،ال
ُالومه ییق هیچ زات ِاتَمندیرُ ۱۶ .شنونگ اوچین ِهمِ ،من ُانونگ
ِجزاسینی ِبریپُ ،بشاتجاق« دییدی ۱۷ ] .پی ُتس بایرامچیلیق
میناسیِبتلی خالقا بیر ٓادامی ُبشادیپ ِبرِملیدی[.

 ۱۸اِّما ِهّمه خالق بیراغیزدان» :بو ٓادامی ِهَلک ِات! بیزه
باراباسی ُبشات!« دیّیپ قیغیریشدی ر ۱۹ .باراباس َشهرده یوزه
چیقان بیر قالماغا قاتناشاندیغی و قانُخردوغی اوچین زیندانا
سالنیپدی ۲۰ .پی ُتس عیسانی ُبشاتماق نیِیتی بیِلن ِینه-ده خالقا

لوقا ۲۳
یوز ِلندی ۲۱ .اِّما اُ رُ» :انی صلیبه چویله! صلیبه چویله!« دیّیپ
قیغیریشدی ر ۲۲ .پی ُتس اوچونجی ِگِزک اُ راَ» :نمه اوچین؟ بو
ٓادام َنمه ِجنایات ایش ِاتدی؟ ِمن ُاندان ُالوم ِجزاسینا ییق هیچ
زات تاپمادیمُ .شنونگ اوچین ِهم ُانی ِجزا ندیریپ ُبشاتجاق«
دییدی ۲۳ .اِّما اُ ر ِسسِلرینی خاص قاتالدیپ ،قایتا-قایتا بیِلن

ُانونگ صلیبه چویِلنِمگینی ایسِلدیِلر و اُ رینگ ِسسی اوستون
چیقدیِ ۲۴ .شیِللیک بیِلن ،پی ُتس اُ رینگ ایسِلگینی ِبرجای
ِاتِمک قارارینا ِگلدی ۲۵ .اُ رینگ ُسران ٓادامینی ،قالماغال
تورزوپٓ ،ادام ُالدوِرنی اوچین زیندانا سالنان ٓادامی ُبشاتدی،
عیسانی ُبلسا اُ رینگ ایختییارینا ِبردی.
عیسی صلیبه چویِلنَیر
َمتّٰی ۴۴-۳۲:۲۷؛ َمرُقس ۳۲-۲۱:۱۵؛ یوحنا ۲۷-۱۷:۱۹

ِ ۲۶سرباز ر عیسانی ٓالیپ باریارقا رِ ،اکینچیلیگینِدن ِگلَین
قیِروانلی شمعونی توتوپٓ ،ارقاسینا صلیبی یوکِلدیِلر و عیسانینگ
ایزیندان ُیریَمگه ِمجبور ِاتدیِلر ۲۷ .اولی بیر ِجماغات عیسانینگ
ایزینا دوشوپ گیتدی ،اُ رینگ ٓاراسیندا ُانونگ اوچین زار-
زار ٓاغ یان ٓایال ر ِهم باردی ۲۸ .عیسی ُال ٓایال را طاراف
ُاورولیپِ ،شیله دییدیِ» :ای ،اورشلیم قیز ری! ِمنینگ
اوچین ٓاغ مانگُ .ازونگیز و ِفرِزنتِلرینگیز اوچین ٓاغ نگ.
 ۲۹چونکی ِشیله بیر گونِلر ِگِلرٓ ،ادام رُ” :گوِرلی ُبلمایان
ٓایال رُ ،دغورمادیق ُگورهِلر ،چاغا ِامدیرِمدیک ُگووسِلر َنهیلی
خوشواقت!“ دیِیر ِلرُ ۳۰ .شندا داغ را ” :بیزینگ اوستومیزه
ییقیلینگ!“ ِدپهِلره” :بیزینگ اوستومیزی ُارتونگ!“ دیِیر ِلر.
 ۳۱اِِگر ٓادام ر ُگک باغا ِشیله زات ر ِادَین ُبلسا رُ ،اندا قوری
باغا َنمه ُب ر؟«
 ۳۲عیسی بیِلن باشغا ایکی ِجنایاتچینی ِهم ِجزا ندیرماق
اوچین ٓالیپ باریاردی ر ۳۳ .اُ ر »ِکلّهچاناق« دیِین ِیره
 ۳۰:۲۳هوَشع ۸:۱۰

۴۷

ِگِلنِلرینِدن ُسنگ ،عیسانی یانگقی ِجنایاتچی ر بیِلن بیرلیکده
صلیبه چویِلدیِلرِ .جنایاتچی رینگ بیری ُانونگ ساغ طارافیندا،
ِبیِلکیسی ُسل طارافیندادی ۳۴ .عیسیٓ» :اتام! اُ ری باغیش ،
ِسَببی اُ ر َنمه ِادَینِلرینی بیِلُنق ر« دییدیِ .سرباز ر ُقرعه
ٓاتیشیپُ ،انونگ ِلباس رینی پای شیاردی ر.
 ۳۵خالق ُانگا باقیپ دوردیُ .یلباشچی ر ِهم ُانونگ

اوستونِدن گولوپُ» :ال باشغا ری ِنجات ِبردی .اِِگر ُال
خودایینگ ِسچیپ-سای نان مسیحی ُبلساِ ،دگمه ،ایندی

ُازونی ِهم ِنجات ِبرسینَده!« دیّیشَیردیِلرِ ۳۶ .سرباز ر ِهم یانینا
ِگلیپُ ،انی ماسغارا یاردی ر و ُانگا تورشی ِشراپ ِبردیِلر:
» ۳۷اِِگر یهودیِلرینگ پاتیشاهسی ُبلسانگُ ،ازونگی ِنجات
ِبر-دا!« دیَّیردیِلرُ ۳۸ .انونگ ِدپهسینده ُبلسا» :بو ِیهودیِلرینگ
پاتیشاهسیدیر« دیِین یازو باردی.
 ۳۹چویِلِنن ِجنایاتچی رینگ بیری ُانگا ِسووپِ» :سن مسیح
َدلمی َنمه؟ ُاندا ُازونگی-ده ،بیزی-ده ِنجات ِبرَ-ده!« دییدی.
 ۴۰ایکینجی ِجنایاتچی ُبلسا مونی ٓایدانا َکَیپِ» :سن خودایدان
ُقرقانُگقمی؟ ِسن ِهم ُانونگ بیِلن بیر ِجزانی ِچکَیرسینگ!  ۴۱بیز

ُاز ِاتمیشیمیزه ییق عادا تلی ِجزا ٓالدیق .اِّما بو ٓادام هیچ بیر
تِِلکه ایش ِاتِمدی ٓاخیری« دییدیُ ۴۲ .سنگرا ُال» :عیسی،

شاهلیغینگا باران واقتینگ ِمنی یاد غین!« دییدی ۴۳ .عیسی
ِهم ُانگا» :سانگا ُدغروسینی ٓایدیارینِ ،سن شو گون ِمنینگ

بیِلن بیله ِجِّنتده ُب رسینگ« دییدی.
عیسانینگ ُالومی
َمتّٰی ۵۶-۴۵:۲۷؛ َمرُقس ۴۱-۳۳:۱۵؛ یوحنا ۳۰-۲۸:۱۹

 ۴۴واقت گوُنرتانا قُ ی ندا ،گونونگ یوزی توتولدی،
ُایَلن ساغات اوچه ِچنلی ِهّمه یوردی قارانگقیلیق ٓالدی.
 ۴۵عیباداتخانانینگ ِپردهسی ُارتاراسیندان ییرتیلیپ ،ایَکه

لوقا ۲۴– ۲۳
ُبلوندی  ۴۶ .عیسی قاتی ِسس بیِلن قیغیریپٓ» :اتام! روحومی
ِسنینگ ِالینگه تابشیریارین« دییدی-ده ،جان ِبردی.
َ ۴۷افَسر ُب ن واقانی ُگروپ ،خودایی ُاودیُ .ال» :بو،
حاقیقاتدان-داُ ،دغری ٓادام میشدیق!« دییدی ۴۸ .بو زات را
ُتماشا ِاتِمک اوچین اویِشن ِهّمه خالق ُب ن واقا ری ُگروپ،
قورساق رینی یومروق ی-یومروق ی ایز رینا قایتدی ۴۹ .عیسانی
تانییان ٓادام رینگ ِهِّمسیِ ،شیله-ده جلیلِدن ُانونگ ایزینا
دوشوپ ِگِلن ٓایال ر داشراقدا دوروپ ،بو واقا را سین ِادَیردیِلر.
عیسانینگ جای نیشی

۴۸
عیسی دیِرلَیر
َمتّٰی ۱۰-۱:۲۸؛ َمرُقس ۸-۱:۱۶؛ یوحنا ۱۰-۱:۲۰

۲۴

ِ ۱یکَشنبه گونی ِارتیر ایربیِلن ٓایال ر تاییار ن
خوش ایسلی اوَزرلیگِلرینی ٓالیپ ،قابرینگ

باشینا باردی ر ۲ .اُ ر قابرینگ ٓاغزینداقی داشینگ بیر ِچته
ُتغا ناندیغینی ُگردو ِلر ۳ .قابرینگ ایچینه گیِرنِلرینده ُبلسا،
عیسانینگ ِجِسدینی تاپمادی ر ۴ .مونگا حایران ُبلوپ دورقا ر،
قارشی ریندا یالقیم سالیان ِلباسدا ایکی سانی ٓادام بیرِدن

َمتّٰی ۶۱-۵۷:۲۷؛ َمرُقس ۴۷-۴۲:۱۵؛ یوحنا ۴۲-۳۸:۱۹

ُگروندیِلرٓ ۵ .ایال ر ُقرقوپ ،باش رینی ٓاشاق توتدو ر .یانگقی
ٓادام ر اُ را» :سیز َنمه اوچین دیرینی ُالو ِلرینگ ٓاراسیندان

ِ ۵۰مجِلس ٓادام ریندان یوسف ٓادلی بیر ٓادام باردیُ .ال
قاوی ِهم ُدغری ٓادامدیُ ۵۱ .ازی-ده ِمجِلسینگ قارارینا و

ُگز لَِیرسینگیز؟ ُ ۶ال بو ِیرده َدلُ ،ال دیِرلدی! ُال ِهنیز سیزینگ
بیِلن بیِلَکه جلیلده ُازونگیزه ٓایدان زات رینی یادینگیزا سالینگ.

ایشینه راضیلیق ِبرَمندی .یوسف یهودیهنینگ رامه َشهرینِدن

ُ ۷ال” :اینسان ُاغلی گوَنهلی ٓادام رینگ ِالینه تابشیریلمالی،
صلیبه چویِلنِملی ،اُِلنِدن ُسنگ اوچو ِلنجی گون دیِرلِملیدیر“

ُبلوپ ،خودایینگ پاتیشاهلیغینا قاراشیاردیُ ۵۲ .ال پی ُتسینگ
یانینا باریپ ،عیسانینگ ِجِسدینی دیِلدیُ ۵۳ .سنگرا ُانی
ٓاشاق دوشوریپِ ،کِفنه ُد پ ،قایادا قازی ن و َحضیر ِچنلی
هیچ کیمینگ جای نمادیق قابریندا جای دی ۵۴ .بو ایش
تاییارلیق گونونینگ ٓاخیریندا ُبلوپَ ،سَّبت گونونینگ باش نماغینا
قُ یدی.
 ۵۵عیسی بیِلن جلیلِدن ِگِلن ٓایال ر ِهم یوسفینگ ایزینا
دوشوپ گیتدیِلر-ده ،قابری و ُانونگ ِجِسدینینگ َنهیلی
جای نانینی ُگردو ِلرُ ۵۶ .سنگرا اُ ر ُایِلرینه قایدیپ ،خوش ایسلی
اوَزرلیگِلر و عاطیر ر تاییار دی ر .اِّما خودایینگ ُحکومی ُگَره
َسَّبت گونی اُ ر دینچ ٓالدی ر.

ِ ۴۶:۲۳زبور ۶:۳۰

دیّیپدی« دییدیِلرُ ۸ .سنگرا عیسانینگ بو ُسز ِلری اُ رینگ یادینا
دوشدی.
ٓ ۹ایال ر قابردان ُاورولیپ ِگلیپ ،بو رینگ بارینی ُانبیر ِرسول را
و ِبیِلکیِلرینگ ِهِّمسینه خابار ِبردیِلرِ ۱۰ .رسول را بو خاباری ِیتیِرنِلر

َمجَدَللی مریم ،یواّنا ،یعقوبینگ ِانهسی مریم و اُ رینگ یانینداقی
ِبیِلکی ٓایال ردی ۱۱ .اِّما بو ُسز ِلر ِرسول را ُبش ُگروندی ،اُ ر
ٓایال را اینانمادی رِ ۱۲ .پطُرس ُبلسا ِیرینِدن توروپ ،قابرا طاراف
ُیرتدیُ .ال ِانگیلیپِ ،کِفنینگ ُبش یاتانینی ُگردیُ .ال ُب ن
واقا ِگنگ قالیپ ،ایزینا ُد ندی.

لوقا ۲۴
عیسی ِعمواسا باریان را ُگرونَیر
َمرُقس ۱۳-۱۲:۱۶

ُ ۱۳شل گون َشگیرتِلرِدن ایکیسی ِعمواس دیِین ُابا باریاردی.
بو ُابا اورشلیمِدن ُان کیُلِمتره اوزاقلیقدا ِیر ِلشَیردی ۱۴ .اُ ر

۴۹

ِبییکلیگینه گیرِملی َدلمیدی؟« دییدیُ ۲۷ .سنگرا ُال موسی بیِلن
ِهّمه پیغامبار ردان باش پِ ،هّمه ُمقاِّدس یازغی ردا ُازی حاقدا
ٓایدی ن ری اُ را دوشوندیردی.
 ۲۸اُ ر باریان ُابا رینا قُ ی ن ریندا ،عیسی اوزاغراق گیِدرلی
ُگروندی ۲۹ .اِّما اُ ر ُانی ساق پ» :بیزینگ یانیمیزدا قا ی،

ُبلوپ ِگِچن بو واقا ر حاقدا اُزآرا گور ِلشَیردیِلرِ ۱۵ .شیِللیکده،
ِکپِلشیپ ،فیکر ٓالشیپ باریارقا ر ،عیسانینگ ُازی یاقینا ِگلیپ،

باسیم ٓاغشام دوِشر ،گون یاشیپ باریار« دییدیِلرِ .شیِللیکده،
عیسی اُ رینگ یانیندا قالدی ۳۰ .عیسی اُ ر بیِلن ساچاق

اُ ر بیِلن بیله ُیریِبردیُ ۱۶ .ینه ُانی تانیماز یالی ،اُ رینگ ُگز ِلری

باشیندا ُاتیرقاُ ،چِرک ٓالیپ ،شوکور ِاتدی-دهُ ،بلوپ اُ را
ِبردیُ ۳۱ .شندا اُ رینگ ُگز ِلری ٓاچیلیپ ،عیسانی تانیدی ر،
اِّما عیسی اُ رینگ ُگز ِلرینِدن غاییپ ُبلدی ۳۲ .اُ ر بیری-

باغ نیپدی.
 ۱۷عیسی اُ ردانُ» :یل ُبلسون! َنمه حاقدا گوّرونگ ِادیپ
باریانگیز؟« دیّیپ ُسرادی .اُ ر قایغیلی یاغدایدا دوردی ر.
 ۱۸اُ رینگ کلیوپاس ٓادلیسی» :اورشلیمده ُبلوپ-دا ،شو گونِلر
ُال ِیرده ُب ن واقا ردان بیخابار بیگانه ِیکه ِسنمیَکنگ؟« دیّیپ
ُسرادی ۱۹ .عیسی اُ ردان» :هایسی واقا ر؟« دیّیپ ُسرادی.
اُ ر ِشیله ُجغاپ ِبردیِلر» :ناِصرهلی عیسی حاقَدکی واقا ر.

ُال خودایینگ و ِهّمه خالقینگ ناظاریندا ُسزده ِهم ایشده
گویچلی پیغامباردیُ ۲۰ .یلباشچی کاهین ر بیِلن حاکیمِلریمیز
ُانی ُالوم ِجزاسینا ُحکوم ِاتدیریپ ،صلیبه چویِلِمک اوچین
حاکیمینگ ِالینه تابشیردی ر ۲۱ .بیز ُبلسا اسرائیلی ِنجات
ِبرِجک ُشلدور دیّیپ اومید ِادیپدیک .موندان باشغا بو زات رینگ

ُب نینا اوچ گون ُبلدی ۲۲ .اوستونه-دهٓ ،ایال ریمیزینگ َکبیری
ِهم بیزی حایرانا ُقیدی .اُ ر شو گون ایر بیِلن قابرینگ
باشینا باریپُ ۲۳ ،انونگ ِجِسدینی تاپماندیر ر .اُ ر بیزینگ
یانیمیزا ِگلیپُ ،از ِلرینه ِپریشدهِلرینگ ُگر ِنندیگینی ٓایتدی ر.
ِپریشدهِلر ُانگا دیری دیَّیرمیشِلرُ ۲۴ .سنگرا بیزینگکیِلرینگ َکبیری

قابرا باریپ ،یاغدایینگ ِادیل ٓایال رینگ ٓایدیشی یالیدیغینی
ُگروپدیر ِلر ،اِّما عیسانی ُگرَمندیر ِلر«.
 ۲۵عیسی اُ را» :واخ ،سیز عاقیلسیز ر! پیغامبار رینگ
ٓایدان رینا گیچ اینانیان ر!  ۲۶مسیح بو عاذاپ ری ُگروپُ ،از

بیر ِلرینهُ» :یلدا بیزینگ بیِلن ِکپِلشیپ ِگلَیرَکه ،بیزه ُمقاِّدس
یازغی ری دوشوندیرَیرَکه ،ایچیمیزده یوِرگیمیز یانمایارمیدی
دییِسنه؟« دیّیشدیِلر.

 ۳۳اُ ر توروپُ ،شل واقتینگ ُازونده اورشلیمه ُد ندی رُ .ال
ِیرده ُانبیر ِرسول ری و اُ رینگ یانیندا بیله اویشوپ ُاتوران ری
تاپدی ر ۳۴ .بو رُ» :دغرودان-دا ،عیسی دیِرلیپدیر و شمعونا
ُگرنوپدیر!« دییدیِلرُ ۳۵ .سنگرا ُال ایکیسی ُیلدا ُب ن واقا ری،
عیسی ُچِرگی ُبِلندهُ ،انی تانیدیق رینی گوّرونگ ِبردیِلر.
عیسی َشگیرتِلره ُگرونَیر
َمتّٰی ۲۰-۱۶:۲۸؛ َمرُقس ۱۸-۱۴:۱۶؛ یوحنا ۲۳-۱۹:۲۰؛ ِرسول ر ۸-۶:۱

 ۳۶اُ ر ِهنیز بو بارادا گوّرونگ ِبریپ دورقا ر ،عیسانینگ ُازی
اُ رینگ ٓاراسیندا دوروپ» :سیزه سا م ر ُبلسون!« دییدی.
 ۳۷اُ ر روح ُگرَیندیریس فیکر ِادیپ ،تیسگینیپ ُقرقدو ر.

 ۳۸عیسی اُ راَ» :نمه اوچین ٓالدیراشیارسینگیز؟ َنمه ِسَبپِدن
ُگونونگیزه ِبیله فیکر ِلر ِگلَیر؟ ِ ۳۹منینگ اِلِلریمهٓ ،ایاق ریما
ُگَزنگ .بو ِمنینگ ُازوم! مانگا اِلِلرینگیزی ِدگریپ ُگرونگ.
روحونگ ِات بیِلن سونگکی ُبلماز ،اِّما ُگرشونگیز یالی،
ِمنینگکی بار« دییدی ۴۰ .مونی ٓایدیپ ،اِلِلرینیٓ ،ایاق رینی

لوقا ۲۴
اُ را ُگرِکزدی ۴۱ .اُ ر شاتلیقدان یانگا ِهنیِزم اینانیپ بیلَمن،
حایران قالیپ دورقا ر ،عیسی اُ را» :بو ِیرده اییَمگه بیر زادینگیز
بارمی؟« دیّیپ ُسرادیُ ۴۲ .انگا بیشیریِلن بالیغینگ بیر ُبِلگینی
ِبردیِلر ۴۳ .عیسی ٓالیپ ،اُ رینگ ُگز ِلرینینگ ُاوونده ُانی اییدی.
 ۴۴عیسی اُ راِ» :من ِهنیز یانینگیزداقام سیزه ٓایدان ُسز ِلریم

شو ردیرِ :من حاقدا موسانینگ ُتوراتیندا ،پیغامبار رینگ
کیتاپ ریندا و ِزبوردا یازی ن رینگ ِهِّمسی ِبرجای ُبلمالیدیر«

۵۰

واغیظ ِادیلِملیدیر ۴۸ .سیز بو زات را شاهات ُب رسینگیزِ ۴۹ .من
ِهم ٓاتامینگ واعدا اِِدن ُمقاِّدس روحونی سیزه ُیل رین .اِّما سیز

ٓاسماندان اینِجک قودرات بیِلن ُدلدوریلیانچانگیز ،اورشلیمده
قالینگ« دییدی.
عیسی ٓاسمانا ُگِتریلَیر
َمرُقس ۲۰-۱۹:۱۶؛ ِرسول ر ۱۱-۹:۱

دییدیُ ۴۵ .سنگرا ُمقاِّدس یازغی را دوشونِمکِلری اوچین،
اُ رینگ فیکر ِلرینی ٓاچدی ۴۶ .عیسی اُ راِ» :شیله یازی ندیر:
مسیح عاذاپ ُگروپ اُِلنِدن ُسنگ اوچو ِلنجی گون دیِر ِلر.
ِ ۴۷شیله ِهم توبا ِادیپ ،گوَنهِلرینینگ باغیش نماغی باراداقی

 ۵۰عیسی َشگیرتِلری َشهرینگ داشینا چیقاریپِ ،بیتَعنیا
ِگتیردیُ .سنگرا اِلِلرینی قالدیریپ ،اُ را بِِرِکت ِبردی ۵۱ .بِِرِکت

ِبریپ دورقا ،اُ ردان ٓایریلیپٓ ،اسمانا ُگِتریلدی ۵۲ .اُ ر ِهم ُانگا
ِسجده ِادیپ ،اولی شاتلیق بیِلن اورشلیمه ُد ندی ر ۵۳ .اُ ر

خوش خاباری اورشلیمِدن باش پِ ،هّمه میِّلتِلره ُانونگ ٓادیندان

ِهمیشه عیباداتخانادا ُبلوپ ،خودایا شوکور ِادَیردیِلر.

