یوحنانینگ خوش خاباری
تانیشلیق
بو کیتاپ عیسانینگ َشگیردی یوحنا طارافیندان یازیلدی .یوحنا عیسی ُقووشمادان اُزال سادا بیر بالیقچیدیُ .ینه عیسی بیِلن
ساتاشاندا ُانونگ دورموشینی ِهمیِشلیک اویتِگتدی .یوحنا ُاز ٓاقاسی یعقوب بیِلن عیسانگ ایزینا دوشوپُ ،انونگ ِرسول ری ُبلدو ر.
اُ ر عیسانینگ اینگ یاقین َشگیرتِلریدیِ ،هّمه ِیره ُانونگ بیِلن بیله گیِدردیِلر .کیتاپدا »عیسانینگ ُسیگولی َشگیردی« دیّیپ یازی ن
ِیر ِلری ُدغرودان ِهم یوحنا بارادادیر )یوحنا .(۷،۲۰:۲۱ ،۲:۲۰ ،۲۶:۱۹

یوحنا بو کیتابی ٓادام رینگ عیسی مسیحینگ کیمدیگینه دوشونیپُ ،انگا ایمان ِگتیرِمکِلری اوچین یازیارُ .ال کیتابینگ باشیندا
ُاقیجی ری عیسی مسیح بیِلن تانیشدیریپُ ،انی اینسان صوراتیندا ُدغوپ ،آرامیزدا یاشان خودایینگ اِِبدی ُسزی ُحکمونده ِبیان
ِادَیر .یوحنا عیسی مسیحینگ بیزینگ ٓاسمانداقی ٓاتامیز خودای بیِلن اِِبدی قاتناشیغینی معلیم ِاتِمک اوچینُ ،انی خودایینگ
ُاغلی دیّیپ ٓاد ندیریار .کیتاپدا عیسی مسیح »ُیل و حاقیقات«» ،دیِرلیش و یاشاییش« ،دیّیپ ٓاد ندیریلیار .یوحنا ُانونگ ُگرِکِزن
ُمعِجزهِلرینی قودراتلی عا مات ر دیّیپ ٓاد ندیریار .بو ُمعِجزهِلرینگ شاهادی ُب ن ٓادام ر عیسانینگ ُدغرودان-دا خودایینگ ُاغلودیغینی

تاصدیق یاردی ر .یوحنانینگ خوش خاباری َاَّول ٓاسیاداقی )َحضیرکی تورکیه( ِکلیسا ردا ُاقیلیاردی و یوحنا اُ را ُاسِمگینه ُکِمک
ِادَیردی .یوحنانینگ -۱نجی-۲ ،نجی و -۳نجی نامهِلری و یوحنانینگ ٓایانلیق کیتابی ِهم یوحنا طارافیندان یازی ندیر.
ماضمونی
عیسی مسیح — خودایینگ اِِبدی ُسزی ۱۸-۱:۱
یحیی َتعمید بِرَینچینینگ شاهاتلیغی ۳۴-۱۹:۱
عیسانینگ اََّولکی َشگیرتِلری ۵۱-۳۵:۱

عیسانینگ ُگرِکِزن ُمعِجزهِلری ۵۰:۱۲—۱:۲
عیسانینگ ِیرَدکی ٓاخیرقی گونِلری :عاذاپ ری و ُالومی ۴۲:۱۹—۱:۱۳
عیسانینگ دیِرلِمگی ۱۰-۱:۲۰
عیسانینگ َشگیرتِلرینه ُگرونِمگی ۲۵:۲۱—۱۱:۲۰

یوحنا ۱

۱

ُسز

 ۱اُوال-باشدا ُسز باردیُ ،سز خودای بیِلندی و ُسز
خودایینگ ُازودی ۲ .اُوال-باشدا ُسز خودای بیِلندی.
ِ ۳هّمه زاد ُسز اوستو بیِلن یارادیلدی و یارادی ن زات رینگ هیچ
بیری ُانسوز یارادیلمادیُ ۴ .سزده یاشاییش باردیر ،بو یاشاییش
اینسان رینگ نوری ُبلدی ۵ .نور قارانگقیلیقدا پار یاندیر،
قارانگقیلیق ُبلسا ُانی ِینگیپ بیلَین َدلدیر.
 ۶خودای طارافیندان یحیی ٓادلی بیر ٓادام ایِبریلدی ۷ .یحیی
نور بارادا شاهاتلیق ِاتَمگه و ُاز شاهاتلیغی اوستو بیِلن ِهِّمِلری

ایناندیرماغا ِگلدی ۸ .یحیانینگ ُازی نور َدلدیُ ،ال دینگه نور
بارادا شاهاتلیق ِاتَمگه ِگلدی.
ِ ۹هر بیر اینسانی نور ندیریان حاقیقی نور دونَیه ِگلَیردی.
ُ ۱۰ال دونَیهِددی ،دونَیه ُسز اوستو بیِلن یارادیلیپدی ،اِّما دونَیه

ُانی تانیمادیُ ۱۱ .ال ُازونینگکیِلره ِگلدی ،اِّما اُ ر ُانی قابول
ِاتِمدیِلرُ ۱۲ .ال ُازونی قابول ِادیپٓ ،ادینا ایمان ِگتیِرنِلرینگ
ِهِّمسینه خودایینگ ِفرِزنتِلری ُبلماق حاقینی ِبردی ۱۳ .اُ ر نه
ِتن ،نه اینسان ایسِلگینِدن ،نه-ده ِارِکک ُهِوسینِدن ُدغوپدی ر،
ُاندان باشغا ،خودای طارافیندان ُدغ ن ِفرِزنتِلردیر.
ُ ۱۴سز اینسان ُبلوپ ،آرامیزدا ِگلیپ یاشادیُ .ال ِمرِحِمتِدن

و حاقیقاتدان ُدلودی .بیز ُانونگ ِبییکلیگینیَ ،یعنی ٓاتادان ِگِلن
یِِکجه ُاغلینینگ ِبییکلیگینی ُگردوک.

 ۱۵یحیی عیسی بارادا شاهاتلیق ِادیپ ،قاتی ِسس بیِلن:
»اینهِ ،منِدن ُسنگرا ِگلِجک ِمنِدن ُیقاریدیرِ ،سَببی ُال ِمنِدن ِهم

اُوال باردی دیِینیم شودور« دیّیپ قیغیریاردی ۱۶ .بیزینگ ِهَّممیز
ُانونگ ُدلیلیغیندان ِمرِحِمت اوستونه ِمرِحِمت ٓالدیق ۱۷ .چونکی
ِشریغات موسی اوستو بیِلن ِبریلدی ،اِّما ِمرِحِمت و حاقیقات
ُبلسا عیسی مسیح اوستو بیِلن ُگروندی ۱۸ .هیچ کیم هیچ
ِ ۲۳:۱اشعیا ۳:۴۰

۲

هاچان خودایی ُگِرن َدلدیرُ ،انی بیزه ٓاتاسینینگ قوجاغینداقی،
ُازی-ده خودای ُب ن یِِکجه ُاغلی تانیتدی.
یحیی َتعمید ِبرَینچینینگ شاهاتلیغی
َمتّٰی ۱۲-۱:۳؛ َمرُقس ۸-۱:۱؛ لوقا ۱۸-۱:۳

 ۱۹اینه ،یهودی باشلیق ری اورشلیمِدن کاهین ری و وی ری
یحیانینگ یانینا ایِبردیِلر .اُ ر یحیادانِ» :سن کیم؟« دیّیپ

ُسرادی ر ۲۰ .یحیی ُسزونی اینَکر ِاتِمدیُ ،ال شاهاتلیق ِادیپ:
»ِمن مسیح َدل« دیّیپٓ ،اچیق ایقرار ِاتدی ۲۱ .اُ ر ُاندان:

»ُاندا ِسن کیم؟ ِبلکیِ ،الیاسسینگ؟« دیّیپ ُسرادی ر .یحیی:
»ُیق« دیّیپ ُجغاپ ِبردی .اُ ر ِینه-دهُ» :اندا ُشل قاراشیلیان
پیغامبارمینگ؟« دیّیپ ُسرادی رُ .الُ» :یقِ ،من ُال َدل« دیّیپ

ُجغاپ ِبردیٓ ۲۲ .اخیری اُ رُ» :اندا ِسن کیم؟ بیز ُازومیزی
ُی ّ ن را َنمه ُجغاپ بِِرلی؟ ِسن ُازونگ حاقدا َنمه ٓایدیپ
بیلِجک؟« دیّیپ ُسرادی ر ۲۳ .یحیی ِاشعیا پیغامبارینگ ُسز ِلری
بیِلن ُجغاپ ِبریپ» :اینهُ ،شل” ،خودایینگ ُیلونی ُدغرو نگ“
دیّیپ ،بیاباندا قیغیریانینگ ِسسی ِمندیرین« دییدی.
ُ ۲۴انُسنگ ُانونگ یانینا ایِبریِلن َکبیر َفریسیِلر:

ِ» ۲۵سن

مسیِحمِ ،الیاسام ،قاراشیلیان پیغامبارام َدل ُبلسانگُ ،اندا
َنمه اوچین ٓادام ری َتعمید بِرَیرسینگ؟« دیّیپ ُسرادی ر.
 ۲۶یحیی اُ را» :هاوواِ ،من ٓادام ری سووا َتعمید بِرَیرین ،اِّما

آرانگیزدا بیری بار ،سیز ُانی تانیمییارسینگیزُ ۲۷ .ال ِمنِدن ُسنگرا
ِگلِجکدیرِ .من ُانونگ ُکووشینینگ باغینی ُچزَمگه-ده میناسیپ
َدلدیرین« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
 ۲۸بو واقا رینگ ِهِّمسی ُارُدن ٓارناسینینگ ُیقارسینداقی
ِبیتَعنیادا ،یحیانینگ َتعمید بِرَین ِیرینده ُبلوپ ِگچدی.
ِ ۲۹ار ِتسی گونی یحیی ُاز یانینا ِگلَین عیسانی ُگروپِ ،شیله
دییدی» :اینه ،دونَیهنی گوَنهِدن ُگِترَین خودایینگ قوزوسی!

یوحنا ۱
 ۳۰سیزهِ” :منِدن ُسنگرا بیری ِگِلرُ ،ال ِمنِدن اوستوندیرِ ،سَببی
ُال ِمنِدن ِهم اُوال باردی“ دیّیپ ٓایدان کیشیم شودور ۳۱ .باشدا
ِمن ِهم ُانونگ کیمدیگینی تانیمییاردیم ،اِّما ِمنینگ ٓادام ری

سووا َتعمید ِبرَمگه ِگلِمگیمینگ ماقصادی ُانی اسرائیل خالقینا
تانیتماقدیر«.
 ۳۲یحیی ِینه شاهاتلیق ِادیپِ ،شیله دییدیِ»  :من ُمقاِّدس
روحونگ ٓاسماندان ِکپِدری کیمین اینیپُ ،انونگ اوستونه ُقنانینی
ُگردومُ ۳۳ .شل واقت ِمن ُانونگ کیمدیگینی تانیمییاردیم،
اِّما ٓادام ری سووا َتعمید ِبرِجک اوچین ِمنی ایِبِرنُ” :مقاِّدس
روحونگ کیمینگ اوستونه ایِننینی ُگرِسنگٓ ،ادام ری ُمقاِّدس

روحا َتعمید ِبرِجک ُشلدور“ دییدیِ ۳۴ .من مونی ُگردوم و ُانونگ
خودایینگ ُاغلودیغینا شاهاتلیق ِادَیرین«.
عیسانینگ َاَّولکی َشگیرتِلری

ِ ۳۵ار ِتسی گون یحیی ِینه ُشل ِیرِددی ،یانیندا-دا ایکی سانی
َشگیردی باردیُ ۳۶ .ال ِگچیپ باریان عیسانی ُگروپ» :اینه،
خودایینگ قوزوسی!« دییدی ۳۷ .یحیانینگ ُسز ِلرینی ِاشیدیپ،
بو ایکی َشگیرت عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیتدی ۳۸ .عیسی
قانگریلیپ ،ایزینا دوشوپ ِگلَینِلری ُگردی-ده ،اُ ردان» :سیزه
َنمه ِگِرک؟« دیّیپ ُسرادی .اُ ر» :راّبی! )َیعنی ِای ُاستاد!(.
ِسن نیِرده یاشایارسینگ؟« دیّیپ ُسرادی ر ۳۹ .عیسی اُ را:

»ِمنینگ ایزیما دوشونگُ ،گِررسینگیز« دییدیِ .شیدیپ ،اُ ر
عیسی بیِلن گیدیپُ ،انونگ نیِرده یاشایاندیغینی ُگردو ِلرُ ،شل

واقت ُایَلن ساغات ُدرت تُِوِرگیدی .اُ ر ُشل گون ُانونگ یانیندا
قالدی ر.
 ۴۰یحیادان عیسی حاقدا ِاشیدیپُ ،انونگ ایزینا دوشوپ
گیِدنِلرینگ بیری شمعون ِپطُرسینگ ُدغانی ٓاندِریاسدی.

۳

ٓ ۴۱اندِریاس َاَّول ُدغانی شمعونی تاپیپُ ،انگا» :بیز مسیحی
تاپدیق« دییدی .مسیح — خودایینگ سای پِ-سِچنی
دییِمکدیرُ ۴۲ .ال ُدغانینی عیسانینگ یانینا ِگتیردی .عیسی
شمعونا ِسر ِادیپِ» :سن یونانینگ ُاغلی شمعونسینگُ ،ینه ِسن
ِکیفا دییلیپ ٓاد ندیری رسینگ« دییدیِ) .کیفا* َیعنی قایا(.
ِ ۴۳ار ِتسی گون عیسی جلیَله گیتِمگی یوِرگینه دوودیُ .ال
فیلیُپسی تاپیپِ» :منینگ ایزیما دوش!« دییدی ۴۴ .فیلیُپس

ِهم ٓاندِریاس بیِلن ِپطُرس یالی ِبیتِصیدا َشهرینِدندی.
 ۴۵فیلیُپس ناتاناییلی تاپیپُ ،انگا» :بیز موسانینگ ُتوراتیندا
و پیغامبار رینگ یازغی ریندا یازی ن ٓادامی تاپدیقُ .ال ناِصرهلی
یوسفینگ ُاغلی عیسی میشدیق!« دییدی ۴۶ .ناتاناییل ُانگا:
»ناِصرهلی؟ ُال ِیرِدن ،هی ،بیر قاوی زات چیقارمیقا؟« دییدی.
فیلیُپس ِهم ُانگاِ» :گلُ ،گِررسینگ!« دییدی.
 ۴۷عیسی ُازونه طاراف ِگلَین ناتاناییلی ُگروپُ ،ال حاقدا :
»اینه ،یوِرگی حیلهسیز و حاقیقی اسرائیللی« دییدی.
 ۴۸ناتاناییل ُاندانِ» :سن ِمنی نیِرِدن تانییارسینگ؟« دیّیپ
ُسرادی .عیسی ُانگا» :فیلیُپس ِسنی ِهنیز چاغیرمانقا،

ِمن ِسنی اینجیر باغینینگ ٓاشاغیندا ُگردوم« دیّیپ ُجغاپ
ِبردی ۴۹ .ناتاناییل ُانگاُ» :استادِ ،سن خودایینگ ُاغلوسینگ!
ِسن اسرائیلینگ پاتیشاهسیسینگ!« دییدی ۵۰ .عیسی
ُانگاِ» :سنی اینجیر باغینینگ ٓاشاغیندا ُگردوم دیِینیم
اوچین ایمان ِگتیرَیرسینگمی؟ ِسن موندان-دا ِبییک ایشِلری
ُگِررسینگ« دییدی ۵۱ .عیسی ُسزونی ُدوام ِادیپ» :سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارین ،ایندی سیز ٓاسمانینگ ٓاچیلیپ ،خودایینگ
ِپریشدهِلرینینگ اینسان ُاغلونینگ اوستونه اینیپُ-یقاری گیدیشینی
ُگِررسینگیز« دییدی.

*ِ ۴۲:۱کیفا — بو ِعبرانیچا ُسزی ُبلوپ ،یونانی دیلینده ِپطُرس ُگرنوشده او نیلیار ،بو رینگ ایکیسی ِهم قایا دییِمگی ٓانگ دیار.

یوحنا ۲

۲

عیسی سووی ِشرابا ُاوورَیر
گون ِگِچنُسنگ ،جلیلینگ قانا
ُبلدی .عیسانینگ ِانهسی-ده ُشل
َشگیرتِلری ِهم ُطویا چاغیریلیپدی.

ُ ۱شندان ایکی
َشهرینده ُطوی
ِیرِددی  ۲ .عیسی بیِلن
ِ ۳شراپ قوتاریِبِرندهِ ،انهسی عیسی یوز ِلنیپ» :اُ رینگ ِشرابی
قوتاردی« دییدی ۴ .عیسی ُانگاِ» :ایٓ ،ایال ،مونونگ مانگا
َنمه ایشی بار؟ ِمنینگ واقتیم ِهنیز ِگِلُنق« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ِ ۵انهسی خیدماتَکر ِلرهُ» :ال سیزه َنمه دییسهُ ،شنی ِهم ِادینگ«
دییدی.

۴
عیسی ٓالیشِ-بریش ِادَینِلری عیباداتخانادان ُکویار
َمتّٰی ۱۳-۱۲:۲۱؛ َمرُقس ۱۷-۱۵:۱۱؛ لوقا ۴۶-۴۵:۱۹

 ۱۳یهودیِلرینگ پَِسح بایرامینینگ قُ ی شیاندیغی اوچین
عیسی اورشلیمه گیتدیُ ۱۴ .ال عیباداتخانانینگ حایاطیندا
سیغیرُ ،قیونِ ،کپِدر ساتیان ریِ ،شیله ِهم ،پول چالشیپ
ُاتوران ری ُگردی ۱۵ .عیسی طاناپدان شا ّ ق بِِجریپ ،مال-
قارا ری بیِلن بیرلیکده ِهِّمسینی قامچی پ ،عیباداتخانادان
ُکووپ چیقاردی ،پول چالیشیان رینگ تاغچا رینی ٓاغداریپ،
پول رینی ِیره ِسچیپ ُگیِبردیُ ۱۶ .ال ِکپِدری ساتیان را:

ُ ۶شل ِیرده یهودیِلرینگ یوونوپَ-پکیز ِلنمه سو ِّنتی اوچین اولی
ٓالتی سانی کویزه* باردی ۷ .عیسی خیدماتَکر ِلره» :کویزهِلری

»بو ری بو ِیرِدن داشاری چیقارینگ ! ٓاتامینگ ُایونی بازارا
ُاوورَمنگ!« دییدیُ ۱۷ .شندا ُانونگ َشگیرتِلری ُمقاِّدس
یازغی رداقی »ِسنینگ ُایونگه ُب ن قایرات ِمنی یاقدیرار« دییِلن

ُطویونگ باشلیغینا َاکیدینگ« دییدی .اُ ر َاکیتدیِلرُ ۹ .طویونگ
باشلیغی ِشرابا ُاورو ِلن سووونگ نیِرِدن ِگِلنینی بیلِمَیردی ،مونی

ُ ۱۸انُسنگ یهودی باشلیغ ری ُاندانِ» :سنینگ ِبیتَمگه َنمه
حاقینگ بار؟ اِِگر حاقینگ بار ُبلسا ،عا مات ُگرِکزیپ ،مونی
بیزه تاصدیق ِات« دیّیپ طا ب ِاتدیِلر ۱۹ .عیسی اُ را» :بو

سودان ُدلدورینگ« دییدی .اُ ر کویزهِلری ٓاغیز رینا ِچنلی
ُدلدوردی رُ ۸ .انُسنگ خیدماتَکر ِلره» :ایندی شو ردان قویوپ،

دینگه سووی قویان خیدماتَکر ِلر بیلَیردیُ .ال بو ِشراپدان دادیپ
ُگردی و ُایِلنَین ییگیدی چاغیریپُ ،انگاِ» ۱۰ :هِّمِلر ساچاغا اََّول
قاوی ِشرابی ُقییار ر .میهمان ر ایچیپ ُدیان ریندان ُسنگ،

ٓارزان ِشرابی بِرَیر ِلرِ .سن ُبلسا قاوی ِشرابی شو واقتا ِچنلی
ساق پ ُقیوپسینگ!« دییدی.
 ۱۱بو عیسانینگ اََّولکی ُگرِکِزن عا ماتیدیُ .ال مونی
جلیلینگ قانا َشهرینده ُگرِکزیپُ ،از ِبییکلیگینی َاشَکر ِاتدی.

مونی ُگِرن َشگیرتِلری ُانگا ایمان ِگتیردیِلر.
 ۱۲بو واقادان ُسنگ عیسی ِانهسیُ ،دغان ری و َشگیرتِلری
بیِلن بیله َکَفرناحوما گیدیپُ ،ال ِیرده بیرَنچه گون قالدی ر.

ُسز ِلری یاد دی ر.

عیباداتخانانی ییقینگِ ،من ُانی اوچ گونده دیِکلِدرین« دیّیپ
ُجغاپ ِبردیُ ۲۰ .یلباشچی ر» :بو عیباداتخانا قیرق ٓالتی ییلدا
بِِجِرلدیِ ،سن ُبلسا ُانی ایندی اوچ گونده دیِکلتِجکمی؟«
دییدیِلر ۲۱ .اِّما عیسی عیباداتخانا دیّیپُ ،از بِِدنینه ٓایدیاردی.

 ۲۲عیسی ُالومِدن دیِر ِلنِدن ُسنگَ ،شگیرتِلری ُانونگ بو ٓایدانینی
یاد دی رُ .شندا اُ ر ُمقاِّدس یازغی را و عیسانینگ ُسز ِلرینه

ایمان ِگتیردیِلر.

 ۲۳عیسی اورشلیمده پَِسح بایرامیندا ُب نداَ ،کن ٓادام ر ُانونگ
ُگرِکِزن عا مات رینی ُگروپُ ،انگا ایمان ِگتیردیِلر ۲۴ .اِّما عیسی
ِهّمه ٓادام رینگ یوِرگینی بیِلنُسنگُ ،ازی ِهم اُ را اینانمایاردی.

* ۶:۲اولی… کویزه — یونانی دیلینده »ایکی یا-دا اوچ ِمتِر ِتس«  ۸۰لیترِدن  ۱۲۰لیتر تُِوِرگیدیر.
ِ ۱۷:۲زبور ۹:۶۹

یوحنا ۳ – ۲
 ۲۵اینسان باباتدا ُانگا هیچ کیمینگ شاهاتلیغی ِگِرک َدلدی،
ِسَببی اینسانینگ نیِیتینی عیسانینگ ُازی بیلَیردی.

۳

عیسی بیِلن نیقودیموس

َ ۱فریسیِلرینگ آراسیندا نیقودیموس ٓادلی بیر ٓادام
باردیُ ،ال یهودیِلرینگ ِمجِلسینینگ بیریدیُ ۲ .ال
بیر گیَجهنینگ ایچینده عیسانینگ یانینا ِگلیپ» :یا
ُاستاد ،بیز ِسنینگ خودایدان ِگِلن موغاّلیمدیغینگی بیلَیریس.

چونکی خودایینگ ُازی ِسنینگ بیِلن ُبلماساُ ،گرِکِزن
عا مات رینگی ُگرِکزیپ بیلِمزدینگ« دییدی ۳ .عیسی ُانگا:
»سانگا ُدغروسینی ٓایدیارینَ ،تزهِدن ُدغمادیق ٓادام خودایینگ
پاتیشاهلیغینی ُگروپ بیلِمز« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۴ .نیقودیموس
ُانگا» :قاّران ٓادام َندیپ َتزهِدن ُدغلوپ بیِلر؟ ُال ِینه-ده
ِانهسینینگ ُگورهسینه گیریپ ،قایتادان ُدغلوپ بیلِمز ٓاخیری!«

دییدی.
 ۵عیسی ِشیله ُجغاپ ِبردی» :سانگا ُدغروسینی ٓایدیارین،
سودان و ُمقاِّدس روحدان ُدغمادیق ٓادام خودایینگ پاتیشاهلیغینا
گیریپ بیلِمز ۶ .بِِدنِدن ُدغان بِِدندیر ،روحدان ُدغان روحدیر.
 ۷سانگا َتزهِدن ُدغمالیسینگ دیَّینیمه ِگنگ قالماِ ۸ .یل ایسَلن
طارافینا ُاووسَیرِ ،سن ُانونگ ِسسِلرینی ِاشیدَیرسینگ-ده ،نیِرِدن
ِگلیپ ،نیَره باریانینی بیلِمَیرسینگ .روحدان ُدغان ر ِهم
ِشیِلدیر«.

 ۹نیقودیموس ُاندان» :بو َنهیلی ِبیله ُبلوپ بیلَیر؟« دیّیپ
ُسرادی ۱۰ .عیسی ُانگا ِشیله ُجغاپ ِبردیِ» :سن اسرائیلینگ
موغاّلیمی ُبلوپ-دا ،بو ری بیِلنُگقمی؟  ۱۱سانگا ُدغروسینی

ٓایدیارین ،بیز بیِلنیمیزی ٓایدیاریسُ ،گِرنیمیزه شاهاتلیق ِادَیریس،
اِّما سیز بیزینگ شاهاتلیغیمیزی قابول ِاتِمَیرسینگیزِ ۱۲ .منینگ
ِیرَدکی زات ر بارادا ٓایدیان ریما اینانماسانگیزُ ،اندا ٓاسمانداقی
 ۱۴:۳ساناما ر ۹:۲۱

۵

زات ر بارادا ٓایتسامَ ،ندیپ اینانارقانگیز؟  ۱۳هیچ کیم ٓاسمانا
چیقان َدلدیر؛ ُانگا دینگه ٓاسماندان ایِننَ ،یعنی اینسان ُاغلی،
چیقاندیر ۱۴ .موسانینگ بیاباندا یی نی ُیقاری ُگِتریشی یالی،
اینسان ُاغلی-دا ُیقاری ُگِتریلِملیدیرُ ۱۵ .شنگا ُگَره ُانگا ایمان
ِگتیِرن ِهر بیر ٓادام اِِبدی یاشایشا ُقوشار.
» ۱۶خودای دونَیهَدکیِلری قاتی َکن ُسِیندیگی اوچین ُازونینگ
یِِکجه ُاغلونی ِبردیُ .ال مونی ُاغلونا ایمان ِگتیِرنِلرینگ هیچ
بیری ِهَلک ُبلمان ،اِِبدی یاشایشا ُقووشماغی اوچین ِاتدی.
 ۱۷خودای ُاغلونی دونَیهَدکیِلری َمحکوم ِاتِمک اوچین َدل-

دهُ ،اندان باشغا ُانونگ اوستو بیِلن ِنجات تاپسین دیّیپ
دونَیه ایِبردیُ ۱۸ .انگا ایمان ِگتیِرن َمحکوم ُبلماز .اِّما ایمان
ِگتیرِمدیگه شو واقت َمحکوم ِادیِلندیرِ ،سَببی ُال خودایینگ

یِِکجه ُاغلونا ایمان ِگتیرِمدیَ ۱۹ .محکوملیک ،اینه ،بودیر:
دونَیه نور ِگلدی ،اِّما ٓادام ر قارانگقیلیغی نوردان خاص
قاوی ُگردو ِلرِ ،سَببی اُ رینگ ایشِلری یامانلیقدی ۲۰ .تِِلکهلیک
ِادَین ٓادام نوردان ییگِرنَیندیرُ ،از ِادَین تِِلکهلیکِلرینینگ َاشَکر
ُبلماغیندان ُقرقوپ ،نورا یاقین شیان َدلدیر ۲۱ .اِّما یاغشیلیق ِادَین
ٓادام نورا یاقین شیارِ .شیدیپُ ،انونگ ایشِلرینینگ خودایینگ
حاقی اوچین ِادیلَیندیگی َاشَکر ُبلیار«.
یحیانینگ عیسی باراداقی شاهاتلیغی
 ۲۲شوندان ُسنگ عیسی َشگیرتِلری بیِلن یهودیه ِاطرافینا
گیتدی .عیسی اُ ر بیِلن بیرَنچه واقت پ ُشل ِیرده قالدی
و ُال ِیرده ٓادام ری َتعمید بِرَیردیُ ۲۳ .شل واقت سالیمینگ
قُ یینداقی ِعینوندا ُبلسا خالق یحیی طارافیندان َتعمید ِبریلَیردی.
ُال ِیرده سو َکندی و ٓادام ر ِگلیپُ ،ال ِیرده َتعمید ٓالیاردی ر.
 ۲۴بو واقا ر یحیی زیندانا سالینمازدان ُانگ ُبلوپ ِگچیپدی.

یوحنا ۴ – ۳
ُ ۲۵شل واقت یحیانینگ َشگیرتِلری بیِلن بیر یهودینینگ
آراسیندا یوونوپَ-پکیز ِلنمه سو ِّنتی بارادا ِجِدل توردی ۲۶ .اُ ر
یحیانینگ یانینا ِگلیپِ» :ایُ ،استادُ ،ارُدنینگ ِبیِلکی طارافیندا

۶

ِ ۵شیِللیکده ،عیسی ساِمرهنینگ سوخار دیِین َشهرینه ِگلدی .بو
َشهر یعقوبینگ ُاز ُاغلی یوسفه بِِرن ِیرینه قُ یدی ۶ .یعقوبینگ
قویوسی-دا ُشل ِیرِددیُ .یل ُیریپ یادان عیسی قویینینگ باشیندا

ِسنینگ شاهاتلیق اِِدن ٓادامینگ ،اینهٓ ،ادام ری َتعمید بِرَیر.
ِهِّمِلر ُانونگ یانینا باریار ر« دییدیِلر ۲۷ .یحیی اُ را ِشیله ُجغاپ
ِبردیٓ» :اسماندان ِبریلِمسه ،اینسان هیچ زات ِادیپ بیلِمز.

ُاتوردی .واقت گوُنرتانا قُ یدی.
ُ ۷شل واقت ساِمرهلی بیر ٓایال قویودان سو ٓالماغا ِگلدی.
عیسی ُانگا» :مانگا ایچَمگه سو ِبرِسنه« دییدی ۸ .عیسانینگ

دامادینگ ُدستی ُبلساِ ،گلِمسینه قاراشیپُ ،انونگ ِسسینی
ِاشیِدنینده خاص شات نیاندیرِ .ادیل ُشنونگ یالی ِمنینگ
شاتلیغیم-دا ایندی َکمیل ُبلدیُ ۳۰ .ال ِبییک ُبلمالیدیر و ِمن

بیِلن قاتناشمایاردی رُ .شنونگ اوچین ُال عیسیِ» :سن
یهودیِ ،من بیر ساِمرهلی ٓایال ُبلسام-داِ ،منِدن ایچَمگه سو

ِ” ۲۸من مسیح َدلِ ،من دینگه ُانونگ ُاوونِدن ایِبریلدیم“ دیِینیمه
سیزینگ ُازونگیز شاهاتسینگیزِ ۲۹ .گلین دامادا ِدگیشلیدیر.

پِِسلِملیدیرین.

ُ» ۳۱یقاردان ِگِلن ِهِّمِدن ُیقاریدیرِ .یرِدن ُب ن ِیرینگکیدیر و
ِیرَدکی زات ر بارادا ِکپِلَیندیرٓ .اسماندان ِگِلن ِهِّمِدن ُیقاریدیر.

ُ ۳۲ال ُگِرنینهِ ،اشیِدنینه شاهاتلیق ِادَیرُ ،ینه ُانونگ شاهاتلیغینی
هیچ کیم قابول ِاتِمَیر ۳۳ .اِّما ُانونگ شاهاتلیغینی قابول اِِدن

کیشی خودایینگ حاقدیغینی تاصدیق یاندیر ۳۴ .خودایینگ
ایِبِرنی خودایینگ ُسز ِلرینی ٓایدیاندیرِ ،سَببی خودای ُانگا ُمقاِّدس
روحی ُالِچگسیز بِرَیرٓ ۳۵ .اتا ُاغلی ُسیَیر و ُال ِهّمه زادی ُانونگ
ِالینه تابشیراندیرُ ۳۶ .اغ ایمان ِگتیِرن ٓادام اِِبدی یاشایشا ِایه
ُبلیار ،اِّما ایمان ِگتیرِمَین اِِبدی یاشایشا ُقووشمازُ ،اندان باشغا

ُال خودایینگ غاضابینا دوچار ُبلیار«.

۴

عیسی ساِمرهلی ٓایال بیِلن ِکپِلشَیر

 ۱عیسی یحیی ُگَره َکن َشگیرت ِادینیپ و َتعمید
بِرَیندیگی باراداقی خابار َفریسیِلرینگ قو غ رینا
یِِتندیگینی بیلدیٓ ۲ .اصلیندا اُ ری عیسی َدل-دهَ ،شگیرتِلری
َتعمید بِرَیردیُ ۳ .شنونگ اوچین عیسی یهودیهنی ِترک ِادیپ،
ِینه-ده جلیَله قایتدیُ ۴ .ال ساِمرهنینگ اوستو بیِلن گیتِملیدی.

َشگیرتِلری ُبلسا اییمیت ساتین ٓالماق اوچین َشهره گیدیپدیِلر.
 ۹ساِمرهلی ٓایال عیسی ِگنگ قالدیِ ،سَببی یهودیِلر ساِمرهلیِلر

دیِلَیرسینگمی؟« دییدی.
 ۱۰عیسی ُانگاِ» :سن خودایینگ ناغماتینی و ُازونگِدن سو

دیَلنینگ کیمدیگینی بیلِسدینگُ ،ازونگ ُاندان سو دیَلردینگ،
ُال-دا سانگا یاشاییش سووونی بِِرردی« دییدیٓ ۱۱ .ایال ُانگا:
»ِایٓ ،اقاِ ،سنده سو ِچِکر یالی هیچ زادینگام ُیق ،قویی

ُبلسا چونّگور ،یاشاییش سووونی نیِرِدن ٓالجاق؟  ۱۲بو قویینی
بیزه ٓاتامیز یعقوب ِبردیُ .انونگ ُازی-دهُ ،اغ ن ری-دا ،مال-
قارا ری-دا بو قویودان سو ایِچنُ .انداِ ،سن ُشل ٓاتامیز یعقوبدان
ِهم ِبییکمی؟« دییدی ۱۳ .عیسی ُانگا» :بو سودان ایِچن ِینه
سوسار ۱۴ .اِّما ِمنینگ ِبرِجک سووومدان ایِچن ٓاص سوساماز.
ِترسینهِ ،منینگ ِبرِجک سوووم ُانونگ ایچینده اِِبدیلیک یاشاییش
بِرَین ِچشَمه ُاورو ِلر« دییدیٓ ۱۵ .ایالِ» :ایٓ ،اقا ،مانگا ُشل
سودان ِبرِسنه ،قایدیپ سوسامایین ،سو ِچکَمگه بو ِیره ِگلَمیین«

دییدی  ۱۶ .عیسی» :بار ،گیت-دهَ ،ارینگی چاغیریپ ِگل«
دییدیٓ ۱۷ .ایالِ» :منینگ َاریم ُیق« دییدی .عیسی ُانگا:
»َاریم ُیق دیّیپُ ،دغروسینی ٓایتدینگِ ۱۸ .سنینگ اُزال َبش

َارینگ باردیَ ،حضیرکی بیله یاشاپ ُیِرنینگ ِهم ُاز َارینگ َدل،
مونی ُدغری ٓایتدینگ« دییدیٓ ۱۹ .ایالِ» :ایٓ ،اقاُ ،گرَیرین
ِسن ِنبیسینگ ۲۰ .بیزینگ ٓاتا-بابا ریمیز شو داغدا عیبادات

یوحنا ۴
ِادیپدیر ِلر ،اِّما سیز یهودیِلر عیبادات ِادیلِملی ِیر اورشلیمِددیر
دیَّیرسینگیز« دییدی ۲۱ .عیسی ُانگا ِشیله دییدیِ» :ایٓ ،ایال،
مانگا اینانِ ،شیله بیر واقت ِگِلرُ ،شندا ٓاسمانداقی ٓاتانی نه شو
داغدا ،نه-ده اورشلیمده عیبادات اِِدرسینگیز ۲۲ .سیز ساِمرهلیِلر

۷

اُ ر ِایَیم اُراغا تاییار  ۳۶ .اُراقچی ِهم حاقینی ٓالیارِ ،هم-ده
اِِبدی یاشاییش اوچین حاصیل ییغنایارِ .شیدیپِ ،اکَین-ده،
ُاریان-دا بیِللیکده شات نیار” ۳۷ .بیری اِِکر ،باشغا بیری اُرار“
دیّیلَین ُسز بو باباتدا ُدغرودیرِ ۳۸ .من سیزی َزحِمت ِچکِمدیک

کیمه عیبادات ِادَینینگیزی تانیمییارسینگیز ،بیز کیمه عیبادات
ِادَینیمیزی تانییاریسِ ،سَببی ِنجات یهودیِلرِدن ِگلَیندیر ۲۳ .اِّما

حاصیلینی ُارماغا ایِبردیم .باشغا ر بو حاصیلینگ اوغروندا
َزحِمت ِچکدیِلر ،سیز ُبلسا اُ رینگ َزحِمتینینگ ِنتیجهسینی
ُگرَیرسینگیز« دییدی.
ِ» ۳۹منینگ ِهّمه اِِدن ایشِلریمی ٓایدیپ ِبردی« دیّیپ،

»ِمن مسیحینگ ِگلِجگینی بیلَیرینُ ،ال ِگِلنده بیزه ِهّمه زادی
دوشوندیِرر« دییدی) .مسیح َیعنی خودایینگ سای پِ-سِچنی(.

عیسانینگ یانینا ِگلیپُ ،از یان ریندا قالماغینی ُاندان خاییش
ِاتدیِلرُ .ال ِهم ُشل ِیرده ایکی گون قالدیُ ۴۱ .انونگ ُسز ِلرینی

ِشیله بیر واقت ِگِلر ،حاقیقی عیبادات ِادَینِلر ٓاتا روحدا و
حاقیقاتدا عیبادات اِِدر ِلرُ .ال واقت ِایَیم ِگلدی! ٓاتا ُازونه ِشیله

عیبادات ِادَینِلری ٓاغتاریار ۲۴ .خودای روحدیرُ ،انگا عیبادات
ِادَینِلر روحدا و حاقیقاتدا عیبادات ِاتِملیدیر ِلرٓ ۲۵ «.ایال ُانگا:

 ۲۶عیسی ُانگاِ» :سنینگ بیِلن ِکپِلشیپ دوران ِمن ُشل مسیح«

دییدی.
ِ ۲۷ادیل ُشل واقت عیسانینگ َشگیرتِلری ِگلدیِلر و ُانونگ
بیر ٓایال بیِلن ِکپِلشیپ دورانینا حایران قالدی ر .اِّما هیچ کیم:
»ِادَینینگ َنمه؟« یا-دا »بو ٓایال بیِلن َنمه اوچین ِکپِلشَیرسینگ؟«

دیّیپ ُسرامادیُ ۲۸ .انُسنگ یانگقی ٓایال کویزهسینی ُقیدی-دا،
َشهره باریپ ،خالقاُ» ۲۹ :یرینگِ ،منینگ ِهّمه اِِدن ایشِلریمی
ٓایدیپ بِِرن ٓادامی ُگرونگُ .ال مسیح ُب یماسین؟« دییدی.
 ۳۰اُ ر َشهرِدن چیقیپ ،عیسانینگ یانینا باردی ر.
 ۳۱شو آرالیقدا َشگیرتِلری عیسیُ» :استاد ،بیر زاد ایی!«
دیّیپُ ،هدور ِلدیِلر ۳۲ .عیسی ُبلسا اُ راِ» :منینگ اییَمگه
زادیم بارُ ،ینه سیز ُانی بیلِمَیرسینگیز« دییدیُ ۳۳ .انُسنگ
َشگیرتِلری» :کیمدیر بیری ُانگا اییَمگه زات ِگتیریپ بِِرن َدلدیر-

َا؟« دیّیشدیِلر ۳۴ .عیسی اُ راِ» :منینگ اییمیتیم ُازومی ایِبِرنینگ
ایسِلگینی ِبرجای ِاتِمکدیرُ ،انونگ ایشینی ِیرینه ِیتیرِمکدیر.
 ۳۵سیز اُراغا ِینه ُدرت ٓای بار دییِمَیرسینگیزمی؟ اِّما ِمن سیزه
دیَّیرین ،باشینگیزی قالدیرینگ-داِ ،اکینچیلیکِلرینه ِسر ِادینگ،

شاهاتلیق اِِدن ٓایالینگ ُسزی بیِلن بو َشهرَدکی ساِمرهلیِلرینگ
َکنسی عیسی ایمان ِگتیردیِلرُ ۴۰ .شنونگ اوچین-ده ساِمرهلیِلر

دینگَلپِ ،ینه-ده َکن ٓادام ر ُانگا ایمان ِگتیردیِلر ۴۲ .اُ ر ٓایا :
»ایندی بیز ِسنینگ ٓایدان رینگا ُگَره ایمان ِگتیرِمَیریس ،مونی
ُازومیز ِاشیتدیکُ ،انونگ دونَیهنینگ چین ِنجات بِرَینچیدیگینی
بیلَیریس« دییدیِلر.

عیسی کاخ ایشینَدکینینگ ُاغلونی ِشفا ِبرَیر
 ۴۳ایکی گون ِگِچنِدن ُسنگ ،عیسی ُال ِیرِدن جلیَله گیتدی.
ِ ۴۴نبینینگ ُاز یوردوندا قادرینینگ ُیقدوغینی عیسانینگ ُازی

تاصدیق پدی ۴۵ .مونگا باقمازدان ،عیسی جلیَله ِگِلنده،
جلیللیِلر ُانی قیزغین قارشی دی رِ ،سَببی اُ ر پَِسح بایرامی

اوچین اورشلیمه باران رینداُ ،ال ِیرده عیسانینگ اِِدن ِهّمه
ایشِلرینی ُگروپدیِلر.
ِ ۴۶شیِللیکده ،عیسی ِینه-ده ُازونینگ سووی ِشرابا ُاوِرن
ِیری ُب ن جلیلینگ قانا َشهرینه قایدیپ ِگلدیُ .شل واقت
َکَفرناحومدا بیر کاخ ایشینَدکینینگ ُاغلی ِمریضَلپ یاتیردی.
 ۴۷بو ٓادام عیسانینگ یهودیهِدن جلیَله ِگِلنینی ِاشیدیپُ ،انونگ
یانینا باردی ُ .ال ِگلیپُ ،الوم یاّسیغیندا یاتان ُاغلونی ِشفا

یوحنا ۵ – ۴
ِبرِمگینی ایسَلپ ،عیسی یالباردی  ۴۸ .عیسی ُانگا» :سیز
عا مات رُ ،معِجزهِلر ُگرِمِسنگیزٓ ،اص ایمان ِگتیرِمرسینگیز«
دییدی ۴۹ .کاخ ایشینَدکی ُانگاِ» :ایٓ ،اقاُ ،اغلوم ُالَمنَکه
بارای-دا!« دییدی ۵۰ .عیسی ُانگا» :گیدیِبرُ ،اغلونگ یاشار«
دییدی.
ُال ِهم عیسانینگ ٓایدان ُسزونه اینانیپُ ،ایونه قایتدیُ ۵۱ .ال

ِهنیز ُیلداقا ،خیدماتَکر ِلری ُانونگ ُاوونِدن چیقیپُ» :اغلونگ
ِشفا تاپدی« دییدیِلرُ ۵۲ .ال ٓادام خیدماتَکر ِلرینِدن ُاغلونینگ
قاوی ُبلوپ باش ن ساغادینی ُسرادی .اُ ر ُانگا» :دوین گوندیز
ساغات بیرده قیزغینی قایتدی« دییدیِلرُ ۵۳ .انُسنگ مونونگ
عیسانینگ »ُاغلونگ یاشار« دیِین ساغادیندا ُب ندیغینا ٓاتاسی
ُگز ِیتیردیُ .شندا ُال ُای-ایِچرسی بیِلن بیرلیکده ُانگا ایمان
ِگتیردیِلر.
 ۵۴بو عیسانینگ یهودیهِدن جلیَله ِگِلنِدن ُسنگ ُگرِکِزن
ایکینجی عا ماتیدی.
عیسی حاوضونگ باشیندا بیر ِمریضی ِشفا ِبرَیر

۵

 ۱بیرٓاز واقتدان ُسنگ یهودیِلرینگ بیر بایرامی ُبلدی و
عیسی مونونگ اوچین اورشلیمه گیتدی ۲ .اورشلیمده

ُقیون ِدرِوزهسینینگ یانیندا بیر حاوض باردی .بو حاوضونگ
ِعبرانیچا ٓادی ِبیتِحسدا ُبلوپُ ،انونگ تُِوِرگینده َبش ِایوانی
باردی ۳ .بو ِایوان ردا قاتی َکن ِمریضِلرُ ،کر ِلرٓ ،اغساق ر و
فِِلجِلر یاتیردی ر] .اُ ر سووونگ چایقانماغینا قاراشیاردی ر.
 ۴واقتال-واقتال خودایینگ بیر ِپریشدهسی ُشل حاوضا گیریپ،
سووی چایقایاردی .سو چایقانان واقتیندا اََّولکی ُبلوپ سووا
گیِرن ُاز ِمریضچیلیکِدن ِشفا تاپیاردی[.
ُ ۵شل ِیرده ُاتوز ِسکیز ییل َبری ِدرت ِچکیپ یاتان بیر ِمریض
باردی ۶ .عیسی ِمریضی ُگروپُ ،انونگ ِانِچمه ییلدان َبری
بو ِدردی ِچکَیندیگینی بیلدیُ .شنونگ اوچین ُاندانِ» :شفا

۸

ٓالماق ایسِلَیرسینگمی؟« دیّیپ ُسرادیِ ۷ .مریضِ» :ایٓ ،اقا،
سو چایقانان واقتی ِمنی حاوضا سالجاق هیچ کیمیم ُیق.
ِمن باریانچام ،باشغا بیری ِمنِدن ُانگ حاوضا گیرَیر« دیّیپ
ُجغاپ ِبردی ۸ .عیسی ُانگا» :تور ،دوِشگینگی ٓال-داُ ،یری!«
دییدی ۹ .یانگقی ٓادام ِد ِّرو ِشفا تاپیپ ،دوِشگینی ٓالدی-دا،

ُیریپ باش دی.

بو واقا َسَّبت گونی ُبلوپ ِگچدی ۱۰ .مونونگ اوچین یهودی
باشلیغ ری ِشفا تاپان ٓاداما» :بو گون َسَّبت گونی ،سانگا
دوِشگینگی ُگِترِمک قاداغان« دییدیِلر ۱۱ .اِّما ِشفا تاپان ٓادام
اُ راِ» :منی ِشفا بِِرن ٓادام مانگا” :دوِشگینگی ٓال-داُ ،یری“
دییدی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۱۲ .اندان» :سانگا” :دوِشگینگی
ٓال-داُ ،یری“ دیِین ٓادام کیم؟« دیّیپ ُسرادی رُ ۱۳ .ینه ِشفا تاپان
ٓادام ُانونگ کیمدیگینی بیلِمَیردیِ ،سَببی عیسی ُشل ِیرَدکی
ِجماغاتینگ آراسینا گیریپ گیدیپدی.
 ۱۴موندان ُسنگرا عیسی عیباداتخانادا ُال ٓادامی ُگردی» :اینه،
ِشفا تاپدینگ ،موندان ِبیَلک گوَنه ِاتمهُ ،یغسام باشینگا موندان

بِِتر گونِلر ِگِلر« دییدیِ ۱۵ .شیِللیکده ،یانگقی ٓادام باریپ،
ُازونی ِشفا بِِرنینگ عیسادیغینی یهودی باشلیغ رینا ٓایتدی.
یاشاییش ِبرَین ُاغول
 ۱۶بو ایشی َسَّبت گونی اِِدندیگی اوچین ،یهودی باشلیغ ری
عیسانی ِاذِیت ِبرَمگه باش دی ر ۱۷ .اِّما عیسی اُ راِ» :منینگ
ٓاتام شو گونه ِچنلی ایشَلپ ِگلَیرِ ،من ِهم ایشِلَیرین« دیّیپ
ُجغاپ ِبردی ۱۸ .شو ِسَبپِدن یهودی باشلیغ ری ُانگکوِدن-

ده بِِتر غاضاب نیپُ ،انی ُالدورِمگینگ فیکرنه دوشدو ِلرِ .سَببی
ُال دینگه َسَّبت گونونی ُپزماق بیِلن قاناغاتِلنَمنُ ،اندان باشغا،
خودایا ٓاتام دیّیپُ ،ازونی خودایا ِدنِگَیردی.
 ۱۹عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین،
ٓاتاسینینگ اِِدن زات رینی ُگرِمسهُ ،اغول ُازُ-ازونِدن هیچ زات

یوحنا ۵
ِادیپ بیلِمز ٓ .اتاسی َنمه ِاتسهُ ،اغول-دا ُشنی ِادَیندیر.
 ۲۰چونکی ٓاتا ُاغلی ُسیَیرِ ،هّمه ِادَین زات رینی ُانگا ُگرِکزَیر.
هاوواُ ،ال ُاغ موندان ِهم ِبییک ایشِلری ُگرِکِزرُ ،شندا ِهَّمنگیز
مونگا حایران قا رسینگیزٓ ۲۱ .اتانینگ ُالو ِلری دیِرلدیشی یالی،
ُاغول-دا ایسَلن ٓادامی دیِرلِدرٓ ۲۲ .اتا هیچ کیمینگ اوستونِدن
ُحکوم چیقاریان َدلدیرُ ،ال ِهّمه قاضیلیغی ُاغ تابشیراندیر.

ِ ۲۳شیِللیکدهٓ ،اتا ُحرمات ُقییان ر ُاغ -دا ُحرمات ُقیمالی
ُب ر رُ .اغ ُحرمات ُقیمایان ٓادام ُانی ایِبِرن ٓاتا-دا ُحرمات ُقییان
َدلدیر.
» ۲۴سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینِ ،منینگ ُسز ِلریمی دینگَلپ،
ِمنی ایِبِرنه ایمان ِگتیِرن ٓادام اِِبدی یاشایشا ِایه ُبلیاندیرُ ،ال
ٓاص َمحکوم ُبلمازُ .ال ُالومِدن یاشایشا ِگِچندیرِ ۲۵ .من سیزه

ُدغروسینی ٓایدیارین ،خودایینگ ُاغلونینگ ِسسینی ُالو ِلرینگ-ده،
ِاشیتِجک واقتی ِگِلر ،بو واقت ایندی ِگلدیُ .انونگ ِسسینی

ِاشیِدنِلر یاشار ۲۶ .چونکی ٓاتانینگ یاشاییش ِبریپ بیلشی یالی،
ُال ُاغ -دا یاشاییش ِبرِمک ایختییارینی ِبردیُ ۲۷ .انونگ اینسان
ُاغلودیغی اوچینُ ،انگا قاضیلیق ِاتِمک ایختییارینی-دا ِبردی.
 ۲۸مونگا ِگنگ قالمانگِ ،سَببی قابرداقی رینگ ِهِّمسینینگ
ُانونگ ِسسینی ِاشیتِجک واقتی ِگِلر ۲۹ .یاغشیلیق اِِدنِلر یاشاماق
اوچین ،یامانلیق اِِدنِلر ُبلسا َمحکوم ُبلماق اوچین دیِر ِلر.
عیسی ِبر ِلن شاهاتلیق ر
ِ» ۳۰من ُازُ-ازومِدن هیچ زات ِادیپ بیلِمَیرین؛ ٓاتامدان َنمه
ِاشیتِسمُ ،شنونگ یالی ُحکوم چیقاریارینِ .منینگ قاضیلیغیم

حاقدیرِ ،سَببی ِمن ُاز ایسِلگیَمه ُگَره قاضیلیق ِاتِمَیرینِ ،منی
ایِبِرنینگ ایسِلگینی ِبرجای ِادَیرین.
» ۳۱اِِگر ِمن ُازوم حاقدا شاهاتلیق ِاتِسمُ ،اندا بو شاهاتلیغیم

حاقیقی ُبلمازِ ۳۲ .من حاقدا شاهاتلیق ِادَین باشغا بیری بار.

۹

ُانونگ ُازوم حاقَدکی شاهاتلیغینینگ ُدغرودیغینی ِمن بیلَیرین.
 ۳۳سیز یحیانینگ یانینا ٓادام ر ُی ّ دینگیزُ ،ال ِهم حاقیقاتا
شاهاتلیق ِاتدی ۳۴ .اِّما ِمن اینسان شاهاتلیغینا َمحَتج ُبلماسام-
دا ،مونی سیزینگ ِنجات تاپماغینگیز اوچین ٓایدیارین ۳۵ .یحیی
نور ِسچَین ایشیق یالیدی .سیز ٓاز سالیم ِهم ُبلساُ ،انونگ نوروندا
شاتلیق ایسِلدینگیز ۳۶ .اِّما ِمنینگ یحیانینگقیدان-دا خاص
ِبییک شاهاتلیغیم بارِ ،سَببی ِبرجای ِاتِمگیم اوچین ٓاتانینگ

ُازومه تابشیران ایشِلریَ ،یعنی شو ِادَین ایشِلریم ِمنی ٓاتانینگ
ایِبِرندیگینه شاهاتلیق ِادَیرِ ۳۷ .منی ایِبِرن ٓاتانینگ ُازی ِهم ِمن

حاقدا شاهاتلیق ِاتدیُ .ینه سیز ُانونگ نه ِسسینی ِاشیتدینگیز،
نه-ده یوزونی ُگردونگیز ۳۸ .قالبینگیزدا ُانونگ ُسز ِلری ُیقِ ،سَببی
سیز ُانونگ ایِبِرنینه ایمان ِگتیرِمَیرسینگیز ۳۹ .سیز اِِبدی یاشاییش
ُمقاِّدس یازغی ردادیر دیّیپ گوَمن ِادیپ ،اُ ری ایخ ص بیِلن

ُاوِرنَیرسینگیز .اُ ر ُبلسا ِمن حاقدا شاهاتلیق ِادَیر ِلر ۴۰ .اِّما سیز
یاشایشا ِایه ُب ر یالی ،مانگا ِگلِمک ایسِلِمَیرسینگیز.
ِ» ۴۱من اینسان ردان ُاوگی ٓاغتارمایارین ۴۲ .اِّما ِمن سیزی
تانییارین ،سیزینگ قالبینگیزدا خودایینگ ُسیگوسی ُیقِ ۴۳ .من

ٓاتامینگ ٓادیندان ِگلدیم ،سیز ُبلسا ِمنی قابول ِاتِمَیرسینگیزُ .ینه
باشغا بیری ُاز ٓادیندان ِگَلیسه ،سیز ُانی قابول اِِدرسینگیز ۴۴ .سیز
بیری-بیرینگیزِدن ُاوگو ِلر قابول ِادَیرسینگیز ،اِّما ِیکه خودایینگ
ُاوگوسینی قازانماغا چالیشمایارسینگیزُ .انُسنگ َندیپ سیزده
ایمان ُبلسون؟ ٓ ۴۵اتانینگ ُاوونده ِمن سیزی عاییپ رین دیّیپ
گوَمن ِاتَمنگ .سیزی عاییپ یان ُاز اومید باغ یان موسانگیزدیر.

 ۴۶سیز موسی اینانسادینگیزُ ،اندا مانگا-دا ایناناردینگیزِ ،سَببی
ُال ِمن حاقدا یازدیُ ۴۷ .انونگ یازان رینا اینانمایان ُبلسانگیز،

ُاندا ِمنینگ ٓایدیان ریما َنهیلی اینانجاقسینگیز؟«

یوحنا ۶
عیسی َبش مونگ ٓادامی ُدیوریار

۶

َمتّٰی ۲۱-۱۳:۱۴؛ َمرُقس ۴۴-۳۰:۶؛ لوقا ۱۷-۱۰:۹

 ۱شوندان ُسنگ عیسی جلیل ِدریاسینینگ ِبیِلکی
طارافینا ِگچدی .بو ِدریایا تیِبریه ِدریا ِهم دیّیلَیردی.
 ۲عیسانینگ عا مات ر اوستو بیِلن ِمریضِلری ِشفا بِِرندیگینی
ُگِرن اولی ِجماغات ُانونگ ایزینا دوشدی ۳ .عیسی َشگیرتِلری
بیِلن ِبییک ِدَپه چیقیپ ُاتوردی ۴ .یهودیِلرینگ پَِسح بایرامی
قُ ی پدی.
 ۵عیسی تُِوِرگینه ُگزونی ٓای دیُ .از یانینا اولی ِجماغاتینگ
ِگلَینینی ُگروپ ،فیلیُپسا» :بو را ایِیر یالی ُچِرگی نیِرِدن
ساتین آ ریس؟« دییدیُ ۶ .ال مونی فیلیُپسی ایمِتحان ِاتِمک
اوچین ُسراپدیٓ ،اصلیندا ُازونینگ َنمه ِاتِجگینی ُشندا بیلَیردی.
 ۷فیلیُپس ُانگا» :بو رینگ ِهر بیرینه بیر ُدووم ُچِرک ساتین

ٓالماق اوچین ایکی یوز کوموش ِسَّکه ِهم ِیتِمز!« دیّیپ ُجغاپ
ِبردیَ ۸ .شگیرتِلرِدن بیری ،شمعون ِپطُرسینگ ُدغانی ٓاندِریاس
ُانگا» ۹ :بو ِیرده بیر ُاغ ندا َبش ٓارپا ُچِرگی بیِلن ایکی بالیق
بار .اِّما ِشیله اولی ِجماغاتا بو ر َنِمجیک ُب ر؟« دییدی.
 ۱۰عیسی» :خالقی ُاتوردینگ« دییدی .خالق ُشل ِیرَدکی
ُگک ُاتلوقدا ُاتوردیُ .ال ِیرده َبش مونگه قُ ی ِارِکک ٓادام

باردی ۱۱ .عیسی ُچِرکِلری ٓالیپ ،شوکور ِاتدیُ ،سنگرا اُ ری
ُاتوران را پای دی .بالیق ری ِهم ِشیتدیَ ،نچه ایسِلِسِلر ،اُ را
پای دیٓ .ادام ر ُدییانچا ر اییدیِلر ۱۲ .اُ ر ُدیان ریندان ُسنگ،
عیسی َشگیرتِلرینه» :قا ن-قاچان ری ییغناشدیرینگ ،هیچ زات
ضایا نماسین« دییدیِ ۱۳ .شیِللیکدهَ ،شگیرتِلر اییِلن َبش ٓارپا
ُچِرکِدن ٓارتان ُبِلکِلری ییغناپُ ،ان ایکی ِسِبدی ُدلدوردی ر.
 ۱۴عیسانینگ بو عا ماتینی ُگِرن ٓادام ر» :حاقیقاتدان-دا،
دونَیه ِگلِملی پیغامبار شودور« دییدیِلر ۱۵ .عیسی اُ رینگ ُازونی

۱۰

پاتیشاه ِاتِمک اوچین ُزر بیِلن توتجاق ُبلیاندیق رینی بیِلنُسنگ،
ِینه-ده ِیکه ُازی داغا گیتدی.
عیسی سووونگ یوزونِدن ُیریَیر
َمتّٰی ۳۳-۲۲:۱۴؛ َمرُقس ۵۲-۴۵:۶

ٓ ۱۶اغشامارا ُانونگ َشگیرتِلری ِدریانینگ ِکنارینا ِگلدیِلر.
 ۱۷قارانگقی دوشسه-ده ،عیسی ِهنیز اُ رینگ یانینا ِگلَمندی.

ُانُسنگ َشگیرتِلر قاییقا مینیپِ ،دریانینگ ٓانگیرسینداقی
َکَفرناحوما اوغرادی ر ۱۸ .گویچلی ِیل توروپِ ،دریا ُموج ٓاتیپ
باش دی ۱۹ .اُ ر قاییقلی َبشٓ-التی کیُلِمتر کوِرک اوروپ
گیِدنِلرینِدن ُسنگ ،عیسانینگ سووونگ یوزونِدن ُیریپ ،قاییقا
یاقین شیپ ِگلَینینی ُگروپ ُقرقدو ر ۲۰ .اِّما عیسی اُ را:
»ُقرقمانگ ،بو — ِمن!« دییدی ۲۱ .اُ ر ُانی قاییقا میندیرِجک

ُبلدو رُ ،ینه قاییق باسیمجاق ِکنارا ِگلیپ ِیتدی.
عیسی — یاشاییش ُچِرگی
ِ ۲۲ار ِتسی گون ِدریانینگ ِبیِلکی ِکناریندا قا ن ِجماغات
ُال ِیرده دوین ِیکه بیر قاییقینگ باردیغینی و عیسانینگ ُاز
َشگیرتِلری بیِلن ُشل قاییقا مینَمن ،اُ رینگ ِیکه ُاز ِلرینینگ

گیِدندیکِلرینی بیلدیِلرُ ۲۳ .شل واقت تیِبریهِدن باشغا قاییق ر
ِگلدی  .قاییق رینگ ساق نان ِیری عیسی خوداییا شوکور اِِدن
و خالقینگ ُچِرک ایِین ِیرینه قُ یدی ۲۴ .عیسانینگ-داُ ،انونگ
َشگیرتِلرینینگ-ده ُال ِیرده ُیقدوغینی ُگِرن ِجماغات قاییق را
مینیپ ،عیسانی ُگز لَِمگه َکَفرناحوما طاراف گیتدیُ ۲۵ .انی

ِدریانینگ ٓانگری طارافیندان تاپیپُ» :استاد ،بو ِیره هاچان
ِگلدینگ؟« دیّیپ ُسرادی ر.

 ۲۶عیسی اُ راِ» :من سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،سیز ِمنی
عا مات ر ُگِرنینگیز اوچین َدل-دهُ ،چِرک ایّیپ ُدیانینگیز اوچین
ٓاغتاریارسینگیز ۲۷ .ضایا نیان اییمیت اوچین َدل-ده ،اِِبدی

یوحنا ۶
یاشاییش بِرَین اییمیت اوچین ایخ ص ِادینگُ ،انی سیزه
اینسان ُاغلی بِِرر .چونکی ٓاتامیز خودایینگ ُازی بو ایشی ُانگا

۱۱

عیسی َدلمی؟ بیز ُانونگ ِانهٓ-اتاسینی تانییاریسُ .ال َنهیلی
”ِمن ٓاسماندان ایندیم“ دیَّیر؟« دیّیشدیِلر ۴۳ .عیسی اُ را

تابشیراندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۲۸ .اندان» :بیز خودایینگ
ایشِلرینی ِبرجای ِاتِمک اوچین َنمه ِاتِملی؟« دیّیپ ُسرادی ر.
 ۲۹عیسی اُ را» :خودایینگ ایشینی ِبرجای ِاتِمک ایسِلَین

ِشیله دییدی» :اُزآرا ِزیِرنیشَمنگیزی ِبس ِادینگ ۴۴ .اِِگر ِمنی
ایِبِرن ٓاتانینگ ُازی ِگتیرِمسه ،هیچ کیم ِمنینگ یانیما ِگلیپ
بیلِمز .یانیما ِگِلن ٓادامی ُبلساِ ،من ٓاخیرات گون دیِرلِدرین.

بابا ریمیز بیاباندا ماّنا اییدیِلرُ .مقاِّدس یازغی ردا بو بارادا:
”اُ را اییِمک اوچین ٓاسماندان ُچِرک ِبردی“ دیّیپ یازی ن«
دییدیِلر ۳۲ .عیسی اُ راِ» :من سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،سیزه

ٓاتانی ُگِرن َدلدیرٓ .اتانی دینگه خودایدان ِگِلن ُگِرندیرِ ۴۷ .من
سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،مانگا ایمان ِگتیِرن اِِبدی یاشایشا

ُبلسانگیزُ ،انونگ ایِبِرنینه ایمان ِگِترینگ« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
 ۳۰اُ ر ِینه-دهُ» :گروپ ،سانگا ایمان ِگتیِرر یالیِ ،سن َنهیلی
عا مات ُگرِکِزرسینگ؟ هانیَ ،نمه اِِدرسینگ؟  ۳۱بیزینگ ٓاتا-

ٓاسماندان ُچِرک بِِرن موسی َدلٓ .اسماندان سیزه حاقیقی ُچِرگی
ِمنینگ ٓاتام بِرَیر ۳۳ .چونکی خودایینگ ُچِرگی ٓاسماندان اینیپ،

دونَیه یاشاییش بِرَیندیر« دییدی ۳۴ .اُ ر ُانگاِ» :ای ٓاقاُ ،شل
ُچِرگی بیزه ِهمیشه ِبر« دییدیِلر ۳۵ .عیسی اُ را ِشیله دییدی:
»یاشاییش ُچِرگی ِمندیرینِ ،منینگ یانیما ِگِلن ٓاص ٓاجیقماز،

مانگا ایمان ِگتیِرن ٓاص سوسامازٓ ۳۶ .ایدیشیم یالی ،سیز
ِمنی ُگردونگیز ،اِّما مانگا ایمان ِگتیرِمَیرسینگیزٓ ۳۷ .اتامینگ
مانگا بِِرن ٓادام رینینگ باری ِمنینگ یانیما ِگِلرِ ،من ُاز یانیما
ِگِلنِلری ٓاص ُکومارین ۳۸ .چونکی ِمن ُاز ایسِلگیمی َدل-
دهِ ،منی ایِبِرنینگ ایسِلگینی ِبرجای ِاتِمک اوچین ٓاسماندان
ایندیمِ ۳۹ .منی ایِبِرنینگ ایسِلگی ُبلساُ ،انونگ ُازومه بِِرنِلرینینگ
هیچ بیرینی ییتیرَمن ،اُ ری ٓاخیرات گون قایتادان دیِرلتِمگیمدیر.

ُ ۴۰اغلی ُگِرن و ُانگا ایمان ِگتیِرن ِهر بیر ٓادامینگ اِِبدی یاشایشا
ُقووشماغی ٓاتامینگ ایسِلگیدیرِ .من-ده بو ٓادام ری ٓاخیرات
گون قایتادان دیِرلِدرین«.
ٓ» ۴۱اسماندان ایِنن ُچِرک — ِمندیرین« دیِینی اوچین یهودیِلر
ُانگا قارشی چیقیپ ِزیِرنیشدیِلر ۴۲ .اُ ر» :بو یوسفینگ ُاغلی
 ۳۱:۶چیقیش ۴:۱۶؛ نِِحمیا ۱۵:۹؛ ِزبور ۲۴:۷۸

ِ ۴۵:۶اشعیا ۱۳:۵۴

 ۴۵پیغامبار رینگ یازغی ریندا” :اُ رینگ ِهِّمسی خودایدان
َتعلیم آ ر ر“ دیّیپ یازی نٓ .اتادان ِاشیدیپُ ،اندان َتعلیم ٓا ن
ِهر ِکس ِمنینگ یانیما ِگِلرٓ ۴۶ .اصلیندا هیچ کیم هیچ واقت

ُقوشاندیر ۴۸ .یاشاییش ُچِرگی ِمندیرینٓ ۴۹ .اتا-بابا رینگیز بیاباندا
ماّنا ایِیندیکِلرینه باقمازدانُ ،الدو ِلر ۵۰ .اِّما ُشل ٓاسماندان ایِنن
ُچِرکِدن ایَّین ٓادام ،هیچ ُالِمزٓ ۵۱ .اسماندان ایِنن دیری ُچِرک
ِمندیرین .موندان ایِین ٓادام اِِبدی یاشار .دونَیهنینگ یاشایشی

اوچین ِبرِجک ُچِرگیم ِمنینگ ُاز بِِدنیمدیر«.
ُ ۵۲انُسنگ یهودیِلر» :بو ٓادام ُاز بِِدنینی بیزه اییَمگه َنهیلی
ِبریپ بیِلر؟« دییشیپ ،اُزآرا ِجِدِّلشَمگه باش دی ر ۵۳ .عیسی

اُ راِ» :من سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،اینسان ُاغلونینگ بِِدنینی
ایّیپ ،قانینی ایچِمِسنگیز ،سیزده یاشاییش ُبلمازِ ۵۴ .منینگ

بِِدنیمی ایّیپ ،قانیمی ایِچن اِِبدی یاشایشا ُقوشارٓ .اخیرات گون
ِمن ُانی دیِرلِدرینِ ۵۵ .منینگ بِِدنیم — حاقیقی اییمیت ،قانیم

حاقیقی ایچگیدیرِ ۵۶ .منینگ بِِدنیمی ایّیپ ،قانیمی ایچَین
ِمنده یاشارِ ،من ِهم ُانداِ ۵۷ .منی دیری ٓاتا ایِبردی و ِمن ُانونگ
اوستو بیِلن یاشایارینِ .ادیل شونونگ یالیِ ،منِدن اییمیتِلنَین-

ده ِمنینگ اوستوم بیِلن یاشار ۵۸ .هاووآ ،اسماندان ایِنن ُچِرک
بودورِ .سر ِات ،بو ٓاتا-بابا رینگیزینگ ایِین ُچِرگی یالی َدلدیر،
اُ ر ُچِرک اییِسِلر-دهُ ،الوپ گیتدیِلر .اِّما بو ُچِرگی ایِین ٓادام
اِِبدی یاشار« دییدی.

یوحنا ۷ – ۶
ُ ۵۹ال بو ُسز ِلری َکَفرناحومداقی ِکنیسهده ُاوِردَیرَکه ٓایتدی.
َکن ٓادام ر عیسانی ِترک ِادَیر ِلر
َ ۶۰شگیرتِلرینگ َکنسی مونی ِاشیدیپ» :بو ُسز ِلر ٓاغیر .مونی
کیم قابول ِادیپ بیِلر؟« دیّیشدیِلر ۶۱ .عیسی َشگیرتِلرینگ مونگا
ِزیِرنیشَینینی بیلیپ ،اُ را» :بو سیزینگ جانینگیزا باتیارمی؟
ُ ۶۲اندا سیز اینسان ُاغلونینگ اُوال ُب ن ِیرینه قایتادان ٓاسمانا
چیقانینی ُگرِسنگیز َنمه دیِیرَکنگیز؟  ۶۳یاشاییش بِرَین روحدیر،

اینسان گویجونینگ ِپیداسی ُیقدورِ .منینگ سیزه ٓایدیان ُسز ِلریم
ُمقاِّدس روحداندیر و یاشاییش بِرَیندیرُ ۶۴ .ینه سیزینگ آرانگیزدا

َکبیر ایمان ِگتیرِمَینِلر بار« دییدی .چونکی عیسی کیمینگ
ایمان ِگتیرِمَیندیگینی و ُازونه کیمینگ خایینلیق ِاتِجکدیگینی
اُزال-باشدان بیلَیردیُ ۶۵ .الٓ» :اتانینگ ُازی ِگتیرِمسه ،هیچ
کیم ِمنینگ یانیما ِگلیپ بیلِمز دیّیپِ ،من سیزه ُشنونگ اوچین
ٓایتدیم« دییدی.
ُ ۶۶شندان ُسنگ َشگیرتِلرینینگ َکنسی ُاندان یوز ُاووردیِلر و
ُانونگ ایزینا دوشِمگی ِبس ِاتدیِلرُ ۶۷ .شندا عیسی ُان ایکی
َشگیرتِلرِدن» :سیز ِهم ِمنی ِترک ِاتِمکچیمیسینگیز؟« دیّیپ
ُسرادی ۶۸ .شمعون ِپطُرس ُانگآ» :اقام ،بیز ِسنی ِترک ِادیپ،
باشغا کیمه بارالی؟ اِِبدی یاشاییش ُسز ِلری دینگه ِسنده بار

ٓاخیرین ۶۹ .بیز ِسنینگ خودایینگ ُمقاِّدسیدیگینگه اینانیاریس
و مونی ٓاچیق بیلَیریس« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۷۰ .عیسی اُ را:
»سیز ُان ایکیِلری ُازوم سای پ ٓالمادیّمی؟ مونگا باقمازدان،
آرانگیزدان بیری ِشیطاندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۷۱ .ال مونی
شمعون ِاسخریوطینینگ ُاغلی یهودانی ُگز ُاوونده توتوپ ٓایتدی.
ِسَببی یهودا ُان ایکیِلرینگ بیری ُبلسا-داُ ،سنگرا عیسی خایینلیق
ِاتِجکدی.

۷

۱۲
عیسی اورشلیمه گیدَیر
ُ ۱شندان ُسنگ عیسی جلیلده ٓای نماغا باش دی.
یهودی باشلیغ ری ُانونگ جانینا قاصت اِِدن ُسنگرا،

ُال یهودیهده ِگزِمک ایسِلِمَیردی ۲ .یهودیِلرینگ چاتما بایرامی
قُ ی پدیُ ۳ .شنونگ اوچین عیسانینگ ُدغان ری ُانگا» :بو
ِیرِدن چیقیپ ،یهودیه گیتِ ،ادَین ایشِلرینگی َشگیرتِلرینگ
ُگرسونُ ۴ .ازونی ٓاچیق تانیتماق ایسِلَین ٓادام گوزگین ایش ِادَین
َدلدیرِ .سن بو زات ری ِادَین ُبلسانگُ ،ازونگی دونَیه ُگرِکز«
دییدیِلرُ ۵ .انگا حتّٰی ُدغان ری-دا اینانمایاردی ر ۶ .عیسی
اُ راِ» :منینگ واقتیم ِهنیز ُد ُنقُ ،ینه سیزینگ اوچین ایسِلندیک
واقت َحضیردیر ۷ .دونَیه سیزی ییگِرنیپ بیلِمز ،اِّما ِمنی ییگِرنَیر،
ِسَببی ِمن ُانونگ ایشِلرینینگ تِِلکهدیگینه شاهاتلیق ِادَیرین.
 ۸سیز بایراما گیدینگِ ،من بو بایراما گیتِجک َدلِ .سَببی ِمنینگ
واقتیم ِهنیز ُد ُنق« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۹ .اُ را ِشیله دیّیپ،
ُال جلیلده قالدی ۱۰ .اِّما ُدغان ری بایراما گیِدنِلرینِدن ُسنگ،
عیسی-دا گیتدیُ ،ینه ٓاچیق َدل-ده ،گوزگین گیتدی.
 ۱۱یهودی باشلیغ ری بایرامچیلیقدا ُانی ٓاغتاریپُ» :ال
نیِرده؟« دیّیپ ُسرایاردی رِ ۱۲ .جماغاتینگ ٓاراسیندا ُال حاقدا
َکن گوّرونگ ِادیلدیَ .کبیر ِلری »ُال قاوی ٓادام« دییسه،
باشغا ری »ُال خالقی ٓازدیریار« دیَّیردیِلر ُ ۱۳ .ینه یهودی
ُیلباشچی ریندان ُقرقوپ ،هیچ کیم ُال حاقدا ٓاچیق گوّرونگ
ِادیپ بیلِمَیردی.

 ۱۴بایرامچیلیغینگ یاریسی ِگِچنده ،عیسی عیباداتخانا
باریپَ ،تعلیم ِبرَمگه باش دی ۱۵ .یهودیِلر حایران قالیپ» :بو

ٓادام هیچ ِیرده ُاقیمادیق ُبلساُ ،مقاِّدس یازغی ری نیِرِدن بیلَیرَکه؟«
دیّیشَیردیِلر ۱۶ .عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردیِ» :منینگ َتعلیم

بِرَینِلریم ُازومینگکی َدلِ ،منی ایِبِرنینگکیدیر ۱۷ .خودایینگ
ایسِلگینی ِبرجای ِاتِمک ایسِلَین ٓادام ِمنینگ َتعلیم بِرَینِلریمینگ

یوحنا ۷

۱۳

خودایداندیغینا یا-دا ُازومِدندیگینه ُگز ِیتیِرر ۱۸ .کیم ُازونِدن

ِال قالدیرمادیِ ،سَببی ِهنیز ُانونگ واقتی ُدلماندیُ ۳۱ .اندان
باشغا ِجماغاتینگ َکنسی ُانگا ایمان ِگتیریپ» :مسیح ِگِلنده،

ُبلسا ،حاقیقاتی ٓایدیاندیرُ ،اندا ناحاقلیق ُیقدور ۱۹ .موسی سیزه
ِشریغاتی ِبرِمدیمی َنمه؟ ُینه سیزینگ هیچ بیرینگیز بو ِشریغاتی

شونونگقیدان َکن عا مات ر ُگرِکِزرمی؟« دیّیپ ٓایتدی.
َ ۳۲فریسیِلر خالقینگ عیسی حاقینداقی بو گور ِلشَینِلرینی
ِاشیتدیِلرُ .انُسنگ ُیلباشچی کاهین ر بیِلن َفریسیِلر ُانی توتماق

ٓایدیان ُبلساُ ،ازونی ِبییک توتیاندیر .کیم ُازونی ایِبِرنه ِبییک توتیان

ِبرجای ِاتِمَیرسینگیزَ .نمه اوچین ِمنی ُالدورِجک ُبلیارسینگیز؟«
ِ ۲۰جماغات ُانگاِ» :سن جینلی ،کیم ِسنی ُالدورِجک ُبلیار؟«
دییدی ۲۱ .عیسی اُ راِ» :من بیر ُمعِجزه ُگرِکزدیمُ ،انگا
ِهَّمنگیز حایران قالیارسینگیز ۲۲ .موسی سیزه ُاغول سو ِّنتِلمه
ُحکومی ِبردیُ ،شنونگ اوچین ِهم َسَّبت گونی ُاغول ری

سو ِّنت ِادَیرسینگیزٓ .اصلیندا ُاغول سو ِّنتِلَمه موسادان َدل-
دهٓ ،اتا-بابا ردان قا ندیرِ ۲۳ .شیِللیکده ،موسانینگ ِشریغاتی
ُپزولماسین دیّیپ ِهمُ ،ازونگیز َسَّبت گونی ُاغول سو ِّنتِلَینگیز.

ُاندا َنمه اوچین َسَّبت گونی بیر ٓادامی َکمیل ِشفا بِِرندیگیم
اوچین مانگا قاهار نیارسینگیز؟  ۲۴داشقی ُگرنوشه ُگَره ُحکوم
چیقارمانگُ ،حکومینگیز عادا تلی ُبلسون« دییدی.
عیسی مسیحمیدیر؟
 ۲۵بو ِیرده اورشلیملیِلرینگ َکبیر ِلری» :اُ رینگ ُالدورِجک
ُبلیان ٓادامی شو َدلمی؟  ۲۶اینهُ ،ال ٓارقایین گوّرونگ ِبریپ دور،
ُانگا قارشی هیچ کیم هیچ زات دییِمَیر .بیزینگ ُیلباشچی ریمیز
ُانونگ مسیحدیگینی حاقیقاتدانام بیلَین ُب یماسین ر؟ ُ ۲۷ینه بیز
بو ٓادامینگ نیِرِدندیگینی بیلَیریس .مسیح ِگِلنده ُبلساُ ،انونگ
نیِرِدندیگینی هیچ کیم بیلِمز« دیّیشدیِلر.
ُ ۲۸انُسنگ عیسی عیباداتخانادا َتعلیم ِبریپ دورقا ،قاتی
ِسس بیِلن ِشیله دییدی» :هاووا ،سیز ِمنی ِهم تانییارسینگیز،
نیِرِدندیگیمی ِهم بیلَیرسینگیز .اِّما ِمن ُازُ-ازومِدن ِگِلُمقِ ،منی
ایِبِرن بارُ ،ال حاقدیر ،سیز ُانی تانیمییارسینگیزِ ۲۹ .من ُانی
تانییارینِ ،سَببی ِمن ُانونگ یانیندان ِگِلندیرینِ .منی ایِبِرن ُالدور«.
ُ ۳۰شندان ُسنگ ُانی توتجاق ُبلدو رُ ،ینه هیچ کیم ُانگا

اوچین عیباداتخانانینگ ساقچی رینی ایِبردیِلر ۳۳ .عیسیِ» :من

ِینه ٓاز سالیم سیزینگ یانینگیزدا ُبلوپُ ،سنگرا ُازومی ایِبِرنینگ
یانینا گیِدرین ۳۴ .سیز ِمنی ُگزَلرسینگیزُ ،ینه تاپمارسینگیز.
ِمنینگ بارجاق ِیریمه سیز باریپ بیلِمرسینگیز« دییدی.
ُ ۳۵انُسنگ یهودی باشلیغ ری بیری-بیرینه» :بو ٓادام بیز
تاپیپ بیلِمز یالی ،نیَره گیتِجَّکه؟ یونانی رینگ آراسینا دارغاپ
گیِدن یهودیِلرینگ یانینا گیدیپ ،یونانی را-دا َتعلیم ِبرِجکمیَکه؟
 ۳۶مونونگ ”ِمنی ُگزَلرسینگیزُ ،ینه تاپمارسینگیزِ ،منینگ بارجاق
ِیریمه سیز باریپ بیلِمرسینگیز“ دیَّینی َنِمَکه؟« دیّیشدیِلر.
 ۳۷بایرامینگ ُسنگقی و اینگ ِاساسی گونی عیسی
دیک دوروپِ ،جماغاتا» :سوسایان ر ِمنینگ یانیما ِگلیپ،
ِتشنهلیگینی قاندیرسین ر ۳۸ .کیم مانگا ایمان ِگتیرسهُ ،مقاِّدس

یازغی ردا ٓایدیلیشی یالیُ ،انونگ ایچینِدن یاشاییش سووونینگ
ِچشمهِلری ٓاقار« دیّیپ قیغیردیُ ۳۹ .ال مونی ُازونه ایمان

ِگتیِرنِلرینگ ٓالجاق ُمقاِّدس روحی بارادا ٓایدیاردی .اُ را ِهنیز
ُمقاِّدس روح اینَمندیِ ،سَببی عیسی ِهنیز ِبییکِلنَمپدی.

ِ ۴۰جماغاتینگ ایچینِدن َکبیر ِلری بو ُسزی ِاشیدیپ:
»بو حاقیقاتدان ِهم ُشل ِگلِجک پیغامباردیر« دییدیِلر.
 ۴۱باشغا ری» :بو مسیحدیر« دییدیِلر ،اِّما َکبیر ِلریُ» :بلوپ

بیلِمز! مسیحُ ،اندا ،جلیلِدن ِگِلرمی؟ ُ ۴۲مقاِّدس یازغی ردا:
”مسیح داوودینگ ِنسلینِدن ،داوودینگ یاشان ِبیتلِِحم
َشهرینِدن ِگِلر“ دیّیپ یازیلمانمی َنمه؟« دییدیِلرِ ۴۳ .شیِللیکده،
ِجماغاتینگ آراسیندا عیسی بارادا ٓاغزیبیرسیزلیق ُدِردی.

۱۴

یوحنا ۸ – ۷
 ۴۴اُ ردان َکبیری ُانی توتماق ایسِلدیُ ،ینه هیچ کیم ُانگا ِال
ِدگیرِمدی.

ِسَببی ُانی عاییپ ماق اوچین ِدلیل ٓاغتاریاردی ر .عیسی ٓاشاق
ُاتوروپ ،بارماغی بیِلن ِیره بیر زات ر یازماغا باش دیُ ۷ .اندان

یهودی ُیلباشچی رینینگ اینامسیزلیغی

ُسراماغی ُدوام اِِدنِلرینده ،عیسی دیِکلیپ» :سیزینگ آرانگیزدا
کیمینگ گوَنهسی ُیق ُبلسا ،بو ٓایا داشی َاَّول ُشل ٓاتسین«

ٓ ۴۵اخیریُسنگی عیباداتخانانینگ ساقچی ری قایدیپ ِگلدیِلر
و ُیلباشچی کاهین ر بیِلن َفریسیِلر اُ ردانَ» :نمه اوچین ُانی

ِگتیرِمدینگیز؟« دیّیپ ُسرادی ر ۴۶ .ساقچی ر» :هیچ کیم هیچ
واقت بو ٓادامینگ ِکپِلیشی یالی ِکپِلَمندی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر.

َ ۴۷فریسیِلر اُ را» :سیز ِهم ٓالداندینگیزمی؟ ُ ۴۸یلباشچی ردان
یا-دا َفریسیِلرِدن ،هیُ ،انگا ایمان ِگتیِرن بارمی؟ ُ ۴۹یقدور! اِّما

دییدیُ ۸ .ال ِینه-ده ٓاشاق ُاتوروپِ ،یره بیر زات ر یازماغا دوردی.
 ۹مونی ِاشیدیپ ،یاشولی ردان باش پِ ،هِّمسی ِیکه-یِِکِدن

گیتَمگه باش دی .دینگه عیسی بیِلن ُانونگ ُاوونده دوران
ٓایال قالدی ۱۰ .عیسی دیِکِلندهٓ ،ایالدان باشغا هیچ کیمه
ُگزی دوشَمنُسنگُ ،انگاِ» :ایٓ ،ایالِ ،بیِلکیِلر هانی؟ هیچ کیم
ِسنی َمحکوم ِاتِمدیمی؟« دیّیپ ُسرادیٓ ۱۱ .ایالُ» :یقٓ ،اقام«

ِشریغاتی بیلِمَین بو نادان خالق َلعِنت ٓاشاغیندادیر!« دییدیِلر.
ُ ۵۰شندا َفریسیِلرینگ ٓاراسیندان بیری ،اُوال عیسانینگ یانینا

دییدی .عیسیِ» :من ِهم ِسنی َمحکوم ِاتِمَیرین .بار ،گیدیِبر،
موندان ِبیَلک گوَنه ایش ِاتمه« دییدی[.

باران نیقودیموس اُ راِ» ۵۱ :شریغاتیمیزا ُگَره بیر ٓادامی َاَّول
دینگِلَمنَ ،نمه اِِدنینی بیلَمنُ ،انی َمحکوم ِاتِمک ُدغرومیدیر؟«
دییدی ۵۲ .اُ رِ» :سن ِهم جلیللیمی؟ ُمقاِّدس یازغی را ِسر

حاقیقی شاهاتلیق

ِات ،جلی لِدن هیچ واقت پیغامبار چیقماجاغینی ُگِررسینگ«
دییدیِلر.
] ُ ۵۳سنگرا ِهِّمسی ُایِلرینه قایتدی ر.

۸

زینادا توتو ن ٓایال
 ۱عیسی ُبلسا ِزیتون داغینا گیتدیِ ۲ .ار ِتسی ایرِدن
ُال ِینه عیباداتخانا باردیِ .هّمه خالق ُانونگ یانینا

ِگلدی؛ عیسی اُ را َتعلیم ِبرَمگه باش دیُ ۳ .شل واقتدا دین
ُعَلما ر بیِلن َفریسیِلر زینادا توتو ن بیر ٓایالی ٓالیپ ِگلدیِلرٓ .ایالی

ِهِّمسینینگ ُاوونده ُقیدی رُ ۴ .انُسنگ اُ ر عیسی یوز ِلنیپ:
»ُاستاد ،بو ٓایال زینادا توتولدی ۵ .موسی ُتوراتدا بو ر یالی ری
داش پ ُالدورِمگی تابشیریپدیرِ .سن مونگا َنمه دیِیرسینگ؟«
دیّیپ ُسرادی ر ۶ .اُ ر مونی عیسانی ایمِتحان اوچین ُسراپدی ر،
 ۱۷:۸قایتادان ۱۵:۱۹

 ۱۲عیسی ِینه-ده خالقا یوز ِلنیپ» :دونَیهنینگ نوری ِمندیرین.
ِمنینگ ایزیما دوِشن قارانگقیلیقدا ِگزِمزُ ،اندا یاشاییش نوری
ُب ر« دییدی.
َ ۱۳فریسیِلر ُانگا ِ» :سن ُازُ-ازونگه شاهاتلیق ِادَیرسینگ،
ِسنینگ شاهاتلیغینگ ِاعِتبارسیز« دییدیِلر ۱۴ .عیسی اُ را:
»ِمن ُازُ-ازومه شاهاتلیق ِادَین ِهم ُبلسامِ ،منینگ شاهاتلیغیم

ِاعِتبارلیدیرِ .سَببی ِمن نیِرِدن ِگلیپ ،نیَره باریانیمی بیلَیرینُ ،ینه
ِمنینگ نیِرِدن ِگِلنیمی یا نیَره باریانیمی سیز بیلِمَیرسینگیز ۱۵ .سیز
اینسان ُالِچگی بیِلن ُحکوم چیقاریارسینگیزِ ،من هیچ کیمینگ

اوستونِدن ُحکوم چیقارمایارینِ ۱۶ .من ُحکوم چیقارایسام-دا،
ُحکومیم حاقدیر ،چونکی ِمن ِیکه َدل-دهُ ،ازومی ایِبِرن ٓاتا
بیِلندیرینِ ۱۷ .شریغاتینگیزدا ایکی ٓادامینگ شاهاتلیغی ِاعِتبارلی
دییلیپ یازی ندیرِ ۱۸ .من ُازوم حاقدا شاهاتلیق ِادَیرینِ ،منی
ایِبِرن ٓاتا-دا ِمن حاقدا شاهاتلیق ِادَیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

یوحنا ۸
ُ ۱۹انُسنگ عیسادانِ» :سنینگ ٓاتانگ نیِرده؟« دیّیپ ُسرادی ر.
عیسی اُ را» :سیز نه ِمنی تانییارسینگیز ،نه-ده ِمنینگ ٓاتامی.
ِمنی تانییان ُبلسادینگیزِ ،منینگ ٓاتامی-دا تاناردینگیز« دییدی.
ُ ۲۰ال بو ُسز ِلری عیباداتخانادا َتعلیم بِرَیرَکه صاداقا

صاندیقینینگ یانیندا ٓایتدیُ ،ینه هیچ کیم ُانی توتجاق ُبلمادی،
ِسَببی ُانونگ واقتی ِهنیز ُدلماندی.

 ۲۱عیسی اُ را ِینهِ» :من گیدیپ باریارین؛ سیز ِمنی
ُگزَلرسینگیز و گوَنهنگیزینگ ایچینده اُِلرسینگیز .سیز ِمنینگ
باریان ِیریمه باریپ بیلِمرسینگیز« دییدی ۲۲ .یهودیِلرینگ
باشلیغ ریُ» :ال ُازونی ُالدورِجکمیَکه؟ ُال ُشنونگ اوچین
ِمنینگ باریان ِیریمه باریپ بیلِمرسینگیز دیَّیرمیَکه؟« دیّیشدیِلر.
 ۲۳عیسی اُ را» :سیز ٓاشاقدانسینگیزِ ،من ُیقارداندیرین؛ سیز
بو دونَیهِدنسینگیزِ ،من ُبلسا ،بو دونَیهِدن َدلدیرین ۲۴ .مونونگ
اوچین ِمن سیزه ”گوَنهِلرینگیزینگ ایچینده اُِلرسینگیز“ دییدیم،

چونکی ِمنینگ باردیغیما ایمان ِگتیرِمِسنگیز ،گوَنهِلرینگیزینگ
ایچینده اُِلرسینگیز« دییدیُ ۲۵ .اندانِ» :سن کیمسینگ؟«
دیّیپ ُسرادی ر .عیسی اُ را» :اُزال-باشدان سیزه کیم دیّیپ
ٓایدان ُبلسامُ ،شلدورین ۲۶ .سیزی َمحکوم ِادیپ ٓایتجاق زات ریم
َکنِ .منی ایِبِرن حاقدیرِ ،من ُاندان ِاشیِدنِلریمی دونَیه َاشَکر

ِادَیرین« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۲۷ .اُ ر عیسانینگ ُاز ٓاتاسی بارادا
ٓایدیاندیغینا دوشونِمدیِلرُ ۲۸ .سنگرا عیسی اُ را» :اینسان ُاغلونی

صلیبده ُیقاری ُگِتِرن ماحالینگیزِ ،منینگ ُشلدوغیمی بیِلرسینگیز.
ِشیله ِهم ِمنینگ ُازومِدن هیچ زات ِاتَمندیگیمه ،دینگه ٓاتامینگ

ُاوِرِدن زات رینی ٓایداندیغیما دوشو ِنرسینگیزِ ۲۹ .منی ایِبِرن ِمنینگ
بیِلندیرُ ،ال ِمنی ِیکه ُقیوپ گیتِمدیِ .سَببی ِمن ِهمیشه ُانگا
حالییان زات ری ِادَیرین « دییدی ۳۰ .بو ری ٓایدانداِ ،انِچمه
ٓادام ر ُانگا ایمان ِگتیردیِلر.

۱۵
ابراهیمینگ ِفرِزنتِلری

ُ ۳۱انُسنگ عیسی ُازونه ایمان ِگتیِرن یهودیِلرهِ» :منینگ
ُسزومی ِبرجای ِاتِسنگیز ،حاقیقاتدان ِهمِ ،منینگ َشگیرتِلریم
ُب رسینگیز؛  ۳۲سیز حاقیقاتی بیِلرسینگیز ،حاقیقات-دا سیزی
آزاد اِِدر« دییدی ۳۳ .اُ ر عیسادان »بیز ابراهیمینگ
ِفرِزنتِلریدیریس ،هیچ واقت هیچ کیمه قول ُب ن َدلدیریس.

ُانُسنگ َندیپ ِسن بیزه آزاد ُب رسینگیز دیّیپ بیلَیرسینگ؟«
دییدیِلر ۳۴ .عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردیِ» :من سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارین ،گوَنه ِادَین کیشی گوَنهنینگ قولودیر.
 ۳۵قول هیچ هاچان ُایونگ بیری ُبلوپ بیلِمزُ ،ینه ُاغول ُایونگ
ِهمیِشلیک بیریسیدیرُ ۳۶ .شنونگ اوچین ِهم ُاغول سیزی آزاد

ِاتسه ،سیز ،حاقیقاتدان ِهم ،آزاد ُب رسینگیز.
» ۳۷سیز ابراهیمینگ ِفرِزنتِلرینِدندیگینگیزی بیلَیرینُ ،ینه سیز
جانیمینگ قاصتینا چیقدینگیزِ ،سَببی سیز ِمنینگ ُسزومی ُاز

قالبینگیزدان ِیر بِِرنگُزقِ ۳۸ .من سیزه ٓاتامینگ یانیندا ُگِرنِلریمی
ٓایدیارین ،سیز ِهم ُاز ٓاتانگیزدان ُاوِر ِننگیزی ِادَیرسینگیز«.
 ۳۹اُ ر ُانگا» :بیزینگ ٓاتامیز ابراهیمدیر« دییدیِلر .عیسی
اُ را» :سیز ابراهیمینگ ِفرِزنتِلری ُبلیان ُبلسانگیز ،ابراهیمینگ
سیز ِمنیَ ،یعنی خودایدان ِاشیِدن
ُالدورِمکچی ُبلیارسینگیز .ابراهیم

ایشِلرینی اِِدردینگیز ۴۰ .اِّما
حاقیقاتی ٓایدیان اینسانی
ِبیله ایش ِاتَمندی ۴۱ .سیز ابراهیمینگ َدل-دهُ ،از ٓاتانگیزینگ
ایشِلرینی ِادَیرسینگیز« دییدی .اُ ر ُانگا» :بیز زینادان ُدغان
َدل ،بیزینگ یِِکجه بیر ٓاتامیز بارُ ،ال خودایینگ ُازودیر«
دییدیِلر ۴۲ .عیسی اُ را ِشیله دییدی» :اِِگر ٓاتانگیز خودای
ُبلساُ ،اندا ِمنی ُسِیردینگیزِ ،سَببی ِمن خودایدان ِگلدیم،

ُازُ-ازومِدن ِگلِمدیمِ ،منی ُال ایِبردیَ ۴۳ .نمه اوچین ِمنینگ
ٓایدیان ریما دوشونِمَیرسینگیز؟ ِسَببی سیز ِمنینگ ٓایدیان ریمی
دینگِلِمگی باشارمایارسینگیز ۴۴ .سیزینگ ٓاتانگیز ِشیطاندیر،

یوحنا ۹ – ۸
سیز ٓاتانگیزینگ ایسِلگینی ِبرجای ِاتِمک ایسِلَیرسینگیزُ .ال
َاَّولِدن قانُخردی ،هیچ واقت حاقیقاتینگ طارافداری ُبلماندی،

ِسَببی ُاندا حاقیقات ُیقُ .ال یا ن ٓایدانداُ ،از ذاتیندان ٓایدیار،
چونکی ُال یا نچی ،یا نینگ ٓاتاسیدیر ۴۵ .اِّما ِمن حاقیقاتی

ٓایدیاندیرینُ .شنونگ اوچیِنم سیز مانگا ایمان ِگتیرِمَیرسینگیز.
 ۴۶سیزینگ هایسینگیز مانگا گوَنه یاپیپ بیِلرسینگیز؟ اِِگر ِمن
حاقیقاتی ٓایدیان ُبلسامُ ،اندا َنمه اوچین سیز مانگا ایمان
ِگتیرِمَیرسینگیز؟  ۴۷کیم خودایا ِدگیشلی ُبلسا ،خودایینگ
ُسز ِلرینی دینگِلَیندیر  .سیز دینگِلِمَیرسینگیزِ ،سَببی سیز خودایا
ِدگیشلی َدلسینگیز«.
عیسانینگ ِبییکلیگی
 ۴۸یهودیِلر ُانگا» :سانگا جین اوران ساِمرهلی دیّیپ ،بیز
ُدغری ٓایدماپدیریسمی َنمه!« دییدیِلر ۴۹ .عیسی اُ را ُجغاپ
ِبریپِ» :منی جین اوراُنق! ِمن دینگه ٓاتامی ُحرمات یارین،
اِّما سیز ِمنی ُحرمات مایارسینگیزِ ۵۰ .من ُازومه ِبییکلیک

ٓاغتارمایارین ،اِّما مونی ٓاغتاریان و ُحکوم چیقاریان بیری بار.
ِ ۵۱من سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینِ ،منینگ ُسزومی ساق یان ٓادام
ٓاص ُالوم قاراسینی ُگرِمز« دییدی ۵۲ .یهودیِلر ُانگاِ» :سنی
جین اوراندیغینی ایندی ٓاچیق بیلدیک .ابراهیم و پیغامبار ر-
دا ُالدی .اِّما ِسنِ” :منینگ ُسزومی ساق یان ٓادام هیچ

هاچان ُالِمز“ دیَّیرسینگُ ۵۳ .اندا ِسن ٓاتامیز ابراهیمدان ِهم
ِبییکمی؟ ُال و پیغامبار ر-دا ُالدیِ .سن ُازونگی کیم دیّیپ

فیکر ِادَیرسینگ؟« دییدیِلر ۵۴ .عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی:
»ِمن ُازومی ِبییکِلندیرِسمُ ،اندا بو ِبییکلیک پوچ ُب رِ .منی

ِبییکِلندیرَین ُاز ٓاتامدیر؛ سیز ُانگا خوداییمیز دیَّیرسینگیزُ ۵۵ .ینه
سیز ُانی تانیمییارسینگیزِ ،من ُانی تانییارین .اِِگر ُانی تانیمییارین
دییِسمُ ،اندا ِمن ِهم سیزینگ یالی یا نچی ُب رین .اِّما ِمن ُانی

تانییارین و ُانونگ ُسزونی ِیرینه ِیتیرَیرینٓ ۵۶ .اتانگیز ابراهیم ِمنینگ

۱۶

ِگلِجک گونومه قاراشیپ ،شات نیاردیُ .ال ُشل گونی ُگروپ،
خاص بِِگندی ۵۷ «.یهودیِلر ُاندانِ» :هنیز اِّلی یاشا-دا بارمادیق
حالینگا ِسن ابراهیمی ُگردونگمی؟« دیّیپ ُسرادی ر ۵۸ .عیسی

اُ را» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،ابراهیم ُدغولمازیندان ُانگ ِمن
باردیرین« دییدیُ ۵۹ .شندا عیسانی داش جاق ُبلدو ر ،اِّما ُال

گوزِگنیپ ،عیباداتخانادان چیقیپ گیتدی.

۹

عیسی بیر ُدغا ُکری ِشفا ِبرَیر

 ۱عیسی ِگچیپ باریارقا ،بیر ُدغا ُکر ٓادامی ُگردی.
َ ۲شگیرتِلری ُاندانُ» :استاد ،بو ٓادامینگ ُکر ُبلوپ
ُدغماغینا کیم گوَنهَکر؟ ُانونگ ُازی گوَنهَکرمی یا-دا ِانهٓ-اتاسی؟«
دیّیپ ُسرادی ر ۳ .عیسی اُ را» :مونگا ُال ٓادامینگ ُازی ِهم،

ِانهٓ-اتاسی ِهم گوَنهَکر َدل .بو ُاندا خودایینگ ایشِلرینینگ
ُگرِکزیلِمگی اوچین ُبلدیُ ۴ .ازومی ایِبِرنینگ ایشِلرینی ِمن
گوندیزلیکده ِاتِملی .گیجه ِیتیپ ِگلَیرُ ،شندا هیچ کیم ایشَلپ
بیلِمزِ ۵ .من دونَیهِدَکم ،دونَیهنینگ نوری ِمندیرین« دیّیپ ُجغاپ
ِبردیُ ۶ .ال ُسنگراِ ،یره تویکوردی-ده ،تویکوریگینِدن پالچیق

بِِجردی ،پالچیقی ُبلسا ُکرونگ ُگزونه سورتدیُ ۷ .انُسنگ ُانگا:
»گیت-ده ،سیلوحا حاوضوندا یووون« دییدی) .سیلوحا َیعنی
»ایِبریِلن«ُ (.ال گیدیپ یوووندی و ُگز ِلری ٓاچیلیپ ایزینا ِگلدی.
ِ ۸همسایا ری و ُانونگ اُوال دیِلگچیلیک ِادیپ ُیِرنینی ُگِرنِلر:
»بو ُاتوریپ ،دیِلگچیلیک ِادَین ٓادام َدلمی؟« دیّیپ ُسرادی ر.
َ ۹کبیر ِلریُ» :شل« دییدیِلر؛ َکبیر ِلریُ» :یق ،بو ُشنگا ِمنگِزش«
دییدیِلرُ .ینه ُانونگ ُازی» :هاوواِ ،من ُشل ٓادام« دییدی.
ُ ۱۰اندانِ» :شیله ُبلساُ ،اندا ُگز ِلرینگ َنهیلی ٓاچیلدی؟« دیّیپ

ُسرادی رُ ۱۱ .ال» :عیسی دیِین ٓادام پالچیق بِِجریپُ ،گزومه
سورتدی-ده” :سیلوحا حاوضونا گیت-ده ،یووون“ دییدیِ .من
ِهم گیدیپ یوووندیم و ُگز ِلریم ٓاچیلدی« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

یوحنا ۹
ُ ۱۲اندانُ» :شل ٓادام نیِرده؟« دیّیپ ُسرادی رُ .ال» :بیِلُمق«
دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
 ۱۳اُزال ُکر ُب ن بو ٓادامی َفریسیِلرینگ یانینا ِگتیردیِلر.

 ۱۴عیسانینگ پالچیق بِِجریپُ ،انونگ ُگز ِلرینی ٓاچان گونی
َسَّبت گونودیَ ۱۵ .فریسیِلر-ده ُانونگ ُگزونینگ َنهیلی
ٓاچی ندیغی بارادا ُسرادی رُ .ال ٓادامُ» :ال ِمنینگ ُگزومه پالچیق

سورتدیُ ،انُسنگ یوووندیم .ایندی ِمن ُگرَیرین« دیّیپ ُجغاپ
ِبردیَ ۱۶ .فریسیِلرینگ َکبیر ِلریُ» :ال ٓادام خودایدان َدل،
ِسَببی َسَّبت گونونی ساق مایار« دییدیِلر .باشغا ری ُبلسا:
»ُشندا گوَنهَکر ٓادام ِبیله عا مات ری ُگرِکزیپ بیِلرمی؟« دییدیِلر.
ِشیدیپ ،اُ رینگ ٓاراسیندا ُانگوشماسیزلیق ُبلدی ۱۷ .اُ ر ِینه-

ده ُکرِدنُ» :گزونگی ٓاچان ُشل ٓادام بارادا َنمه دیَّیرسینگ؟«
دیّیپ ُسرادی رُ .ال ِهمُ» :ال بیر پیغامبار« دییدی.
 ۱۸یهودی باشلیغ ری ُگز ِلری ٓاچی ن ٓادامینگ ِانهسی بیِلن

ٓاتاسینی چاغیریپ ُسرایانچا رُ ،انونگ اُزال ُکر ُبلوپ ،ایندی
ُگز ِلرینینگ ٓاچی ندیغینا اینانمادی ر ۱۹ .اُ ردانُ» :کر ُدغدی
دیَّین ُاغلونگیز شومی؟ ایندی بو َندیپ ُگرَیر؟« دیّیپ ُسرادی ر.
ُ ۲۰انونگ ِانهسی بیِلن ٓاتاسی اُ را» :مونونگ ُاز ُاغلومیزدیغینی،
ُانونگ ُکر ُدغاندیغینی بیلَیریسُ ۲۱ .ینه ُانونگ ایندی َندیپ
ُگرَیندیگینی یا-دا ُانونگ ُگزونی کیمینگ ٓاچاندیغینی بیز
بیلِمَیریسُ .ال ایندی بیر ِیتیِشن ییگیتُ ،ازونِدن ُسرانگِ ،دگمه،
ُازی ٓایدیپ ِبرسین« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلرُ ۲۲ .انونگ ِانهسی بیِلن
ٓاتاسی یهودی باشلیق ریندان ُقرقو رینا ِشیله دییدیِلرِ .سَببی

یهودیِلر عیسانینگ مسیحدیگینی ایقرار اِِدن ٓادامی ِکنیسهِدن
ُکوماق بارادا دیل بیریکدیریپدیِلرُ ۲۳ .شنونگ اوچین ُانونگ
ِانهسی بیِلن ٓاتاسیُ» :ال بیر ِیتیِشن ییگیتُ ،ازونِدن ُسرانگ«
دییدیِلر.
ِ ۲۴شیِللیک بیِلنَ ،فریسیِلر اُزالقی ُکری ایکینجی ِگِزک

چاغیریپُ ،انگا» :خودایینگ حاقی اوچین حاقیقاتی ٓایت .بیز

۱۷

ُال ٓادامینگ گوَنهَکردیگینی بیلَیریس« دییدیِلرُ ۲۵ .گز ِلری ٓاچی ن
ٓادامُ» :انونگ گوَنهَکردیگینی یا-دا َدلدیگینی بیِلُمقُ .ینه ِمن بیر
زادی بیلَیرین :اُزال ُکردوم ،ایندی ُگرَیرین« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ُ» ۲۶ال سانگا َنمه ِاتدی؟ ُگزونگی َندیپ ٓاچدی؟« دیّیپ،

ُاندان ِینه ُسرادی رُ ۲۷ .ال بو راِ» :من یانگی ٓایتدیم ٓاخیری،
ُینه دینگِلِمدینگیزَ .نمه اوچین ِینه ِاشیتِمک ایسِلَیرسینگیز؟ یا

سیِزم ُانونگ َشگیرتِلری ُبلماقچیمی؟« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ُ ۲۸انگا ِسووپُ» :انونگ َشگیردی ِسنسینگ ،بیز موسانینگ
َشگیردیدیریس ۲۹ .بیز خودایینگ موسی بیِلن ِکپِلِشندیگینی
بیلَیریس ،بو ٓادامینگ ُبلسا نیِرِدندیگینی-ده بیلِمَیریس« دییدیِلر.
 ۳۰یانگقی ٓادام اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :حایران قالمالی! سیز

ُانونگ نیِرِدندیگینی-ده بیلِمَیرسینگیزُ ،ال ُبلسا ِمنینگ ُگز ِلریمی
ٓاچدی ۳۱ .خودایینگ گوَنهَکر ِلری دینگِلِمَیندیگینی بیلَیریس ،اِّما

کیم خودایدان ُقرقوپ ،ایسِلگینی ِبرجای ِاتسهُ ،انی دینگِلَیر.
ُ ۳۲دغا ُکرونگ ُگزونینگ ٓاچیلماغی ِهنیزه ِچنلی ُگرلوپ-
ِاشیدیِلن زات َدل ۳۳ .اِِگر ُال خودایدان ُبلمادیق ُبلسا ،هیچ

زات ِادیپ بیلِمزدیُ ۳۴ «.انگاِ» :سن ُبیدان-باشا گوَنه ایچینده
ُدغلوپ ،ایندی بیزه عاقیل بِرَیرمینگ؟« دییدیِلرِ .شیِللیکدهُ ،انی

ِکنیسهِدن ُکووپ چیقاردی ر.
ُ ۳۵انی ُکووپ ُگیِبِرنِلرینی ِاشیِدن عیسی یانگقی ٓادامی تاپیپ :
»ِسن اینسان ُاغلونا ایمانینگ بارمی؟« دییدیُ ۳۶ .ال ِهم ُانگا:

»ٓاقآ ،ایتساناُ ،ال کیمَکه؟ ِمن ُانگا ایمان ِگتیِریین« دیّیپ ُجغاپ
ِبردی ۳۷ .عیسی ُانگاِ» :سن ُانی ُگردونگ .اینهِ ،سنینگ بیِلن
ِکپِلشیپ دوران ُشلدور« دییدیُ ۳۸ .ال ِهمِ» :ای ٓاقام ،ایمان
ِگتیرَیرین« دیّیپُ ،انگا ِسجده ِاتدی.

 ۳۹عیسی ُانگاِ» :من بو دونَیه ُگرِمَینِلر ُگرسونُ ،گرَینِلر ُکر
ُبلسون دیّیپُ ،حکوم چیقارماغا ِگلدیم« دییدی ۴۰ .مونی
دینگَلپ دوران َفریسیِلرینگ َکبیری ُاندانُ» :اندا بیز ِهم ُکرمی؟«
دیّیپ ُسرادی ر ۴۱ .عیسی اُ راُ» :کر ُب ن ُبلسادینگیز،

یوحنا ۱۰
گوَنهنگیز ُبلمازدی ،اِّما ُگرَیریس دیِینینگیز اوچین گوَنهنگیز ُاز
ُبینونگیزدا ُب ر« دییدی.

۱۰

قاوی ُچپان

 ۱عیسی ِینه-ده ُسزه باش دیِ»  :من سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارینُ ،قیون ٓاُخرینگ قاپیسیندان
گیرَمن ،باشغا ِیرینِدن ٓاشیپ گیرَین ٓادام ُاغری ِهم ُیل
ِکِسنچیدیر ۲ .اِّما قاپیدان گیرَین ٓادام ُبلسا ُقیون رینگ ُچپانیدیر.
 ۳ساقچی ُانگا قاپینی ٓاچیپ بِرَیندیرُ .قیون ر ُچپانینگ
ِسسینی ِاشیدَیندیر ِلرُ .چپان ِهم ُقیون رینی ٓادٓ-ادینا چاغیریپ،
اُ ری داشاریق چیقاریاندیر ُ ۴ .چپان ُقیون رینی ٓاُخردان ٓالیپ
چیقاراندان ُسنگ ،اُ رینگ ُاوونِدن ُیریَیندیرُ ،انونگ ِسسینی
تانییان ُقیون ر ُبلساُ ،انونگ ایزینا دوشَیندیر ِلر ۵ .اُ ر بیگانهنینگ
ایزینا دوشَین َدلدیر ِلرُ ،اندان قاچیاندیر رِ ،سَببی بیگانهنینگ
ِسسینی تانییان َدلدیر ِلر«.
ِ ۶شیدیپ ،عیسی اُ را بو میثالی گوّرونگ ِبردی ،اِّما

اُ ر مونونگ َمعنیسینه دوشونِمدیِلر ۷ .عیسی ِینه-ده اُ را
ِشیله دییدیِ» :من سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینُ ،قیون آُخرینگ
قاپیسی ِمندیرینِ ۸ .منِدن ُانگ ِگِلنِلرینگ ِهِّمسی ُاغری ِهم ُیل

ِکِسنچیدیِلرُ ،ینه ُقیون ر اُ را قو ق ٓاسمادی ر ۹ .قاپی ِمندیرین.
کیم ِمنِدن گیرسهِ ،نجات تاپارُ .ال گیریپ-چیقیپُ ،ازونه ُاتلیق
تاپارُ ۱۰ .اغری دینگه ُاغور ماقُ ،الدورِمک و ُیق ِاتِمک اوچین

۱۸

توتو ندیرُ .ال ُقیون ر حاقدا هیچ هیلی قایغی ِاتِمزِ ۱۵–۱۴ .من
قاوی ُچپاندیرینِ .ادیل ٓاتامینگ ِمنیِ ،من ِهم ٓاتامی تانیشیم
یالیِ ،من ُقیون ریمی تانییاندیرین .اُ ر-دا ِمنی تانییاندیر رِ .من
ُقیون ریم اوچین جانیمی ِفدا ِادَیرینِ ۱۶ .منینگ بو ٓاُخردان باشغا-
دا ُقیون ریم بارِ .من اُ ری ِهم ییغنامالیدیرین .اُ ر ِهم ِمنینگ
ِسسیمی ِاشیِدر ِلرُ ،شندا بیر سوری ،بیر ُچپان ُب ر.

ِ» ۱۷من جانیمی قایتادان ٓالماق اوچین ِفدا ِادَیرینُ .شل ِسَبپِدن
ٓاتام ِمنی ُسیَیر ۱۸ .جانیمی ِمنِدن هیچ کیم ٓالمایارُ ،ازوم ِفدا

ِادَیرینِ .من جانیمی ِفدا ِاتَمگه-دهُ ،انی قایتادان ٓالماغا-دا
ایختییاریم بارِ .من بو تابشیریغی ٓاتامدان ٓالدیم«.
 ۱۹بو ُسز ِلر ِسَبپلی ،یهودیِلرینگ آراسینا ِینه-ده ُانگوشماسیزلیق
ُبلدی ۲۰ .اُ رینگ َکنسیُ» :انی جین اوروپدیرُ ،ال دیوانا
ُبلوپدیرَ .نمه اوچین سیز ُانی دینگِلَیرسینگیز؟« دییدیِلر.
 ۲۱باشغا ر ُبلسا» :بو ر دیوانا ٓادامینگ ٓایتجاق ُسز ِلری َدل.
جین ُکر ِلرینگ ُگزونی ٓاچیپ بیِلرمی؟« دییدیِلر.

یهودی باشلیغ رینگ ایمانسیزلیغی
ُ ۲۲شل واقت قیشدی و اورشلیمده واقف بایرامچیلیغی
ِادیلَیردی ۲۳ .عیسی عیباداتخانادا سلیمانینگ ِایوانی دیِین ِیرده

ِگزِمَلپ ُیردی ۲۴ .یهودی باشلیغ ری ُانونگ داشینا اویشوپ:
»ِسن هاچانا ِچنلی بیزی ِشکده ساق پ ُقیجاق؟ اِِگر مسیح
ُبلسانگٓ ،اچیغینی ٓایت« دییدیِلر ۲۵ .عیسی اُ راِ» :من سیزه
ٓایتدیمُ ،ینه سیز ایمان ِگتیرِمَیرسینگیزٓ .اتامینگ ٓادی بیِلن

ِگلَیندیر .اِّما ِمن اُ را یاشاییشُ ،بل یاشاییش ِبرِمک اوچین
ِگلدیم.
ِ» ۱۱من قاوی ُچپاندیرین .قاوی ُچپان ُقیون ر اوچین جانینی

ُگرِکِزن ایشِلریم ِمنینگ کیمدیگیمه شاهاتلیق ِادَیرُ ۲۶ .ینه سیز
ایمان ِگتیرِمَیرسینگیزِ ،سَببی سیزه ٓایدیشیم یالی ،سیز ِمنینگ

ُقیون ری ُقیوپ قاچیاندیر .قورت سورینینگ اوستونه ُچزوپ،
اُ ری دارغادیاندیرُ ۱۳ .ال ٓادام قاچیپ گیِدرِ ،سَببی ُال حاقینا

اِِبدی یاشاییش بِرَیرین .اُ ر ٓاص ِهَلک ُبلماز ،هیچ کیم اُ ری
ِمنینگ ِالیمِدن قاقیپ ٓالماز ۲۹ .اُ ری مانگا بِِرن ٓاتام ِهِّمِدن

ِفدا ِادَیندیر ۱۲ .حاقینا توتو ن ٓادام ُقیون رینگ حاقیقی ُچپانی
یا-دا ِایهسی َدلدیرُ .شنونگ اوچین ُال قوردینگ ِگلَینینی ُگرسه،

ُقیون ریمدان َدلِ ۲۷ .منینگ ُقیون ریم ِسسیمه قو ق ٓاسیار،
ِمن ِهم اُ ری تانییارین ،اُ ر ِمنینگ ایزیما دوشَیر ِلرِ ۲۸ .من اُ را

۱۹

یوحنا ۱۱–۱۰
ِبییکدیرٓ .اتامینگ ِالینِدن اُ ری هیچ کیم ٓالیپ بیلِمزِ ۳۰ .من و
ٓاتام بیردیریس« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

 ۳۱یهودی باشلیغ ری ُانی داش جاق ُبلوپِ ،ینه ِیرِدن
داش ٓالدی ر ۳۲ .عیسی اُ راِ» :من ٓاتام طارافیندان سیزه
َکن یاغشیلیق ر ِاتدیم .بو رینگ هایسیسی اوچین ِمنی

داش جاق ُبلیارسینگیز؟« دییدی ۳۳ .یهودی باشلیق ری ُانگا:
»بیز ِسنی یاغشی ایش ِادَینلیگینگ اوچین َدل-ده ،خودایا
دیل ِیتیرَینلیگینگ اوچینَ ،یعنی اینسان حالینگا ُازونگی
خودای حاساپ یانلیغینگ اوچین داش جاق ُبلیاریس« دییدیِلر.

۱۱

ایلعازارینگ ُالومی
ِ ۱بیتَعنیا ُاباسیندا ایلعازار ٓادلی بیر ٓادام
ِمریضَلپ یاتیردیُ .انونگ قیز ُدغان ری مریم

بیِلن مارتا ِهم ُشل ُابادا یاشایاردی ر ۲ .عیسانی عاطیر یاغ قویوپ
و ٓایاغینی ساچی بیِلن سوپوِرن ٓایال ُشل مریمدی .هاوواِ ،مریض
یاتان ایلعازار مریمینگ ُدغانیدیِ ۳ .شیِللیکده ،قیز ُدغان ر:
»ِای ٓاقامِ ،سنینگ قاوی ُگرَین ٓادامینگ ِمریض یاتیر« دیّیپ،
عیسی خابار ُی ّ دی ر ۴ .عیسی مونی ِاشیدیپ» :بو ِمریض

 ۳۴عیسی اُ را ِشیله دییدیِ» :شریغاتینگیزداِ” :من دیَّیرین :سیز
خودای رسینگیز“ دیّیپ یازی ن َدلمی؟ ُ ۳۵مقاِّدس یازغی ری

ُانونگ ُالِمگی اوچین َدل-ده ،خودایینگ ِبییکِلنیپ ،بو بیِلن
خودایینگ ُاغلونینگ ِبییکلیک قازانماغی اوچیندیر ۵ «.عیسی
مارتانیُ ،انونگ قیز ُدغانسینی و ایلعازاری قاوی ُگرَیردی ۶ .اِّما
ایلعازارینگ ِمریض یاتاندیغینی بیلسه-ده ،عیسی ُبلیان ِیرینده ِینه

خودایینگ ُاغلی دیِینیم اوچین کوفور ٓایدیان حاساپ یارسینگیز؟
ِمنی ُبلسا ٓاتام ُازی اوچین سای پِ-سچیپ ،دونَیه ایِبردی.

ایکی گون قالدی.

اویتِگدیپ ُبلمایاندیغینی بیِلنگُزقمی َنمه؟ خودایینگ ُسزی ِگِلن
ٓادام را ”خودای ر“ دییلیپ ٓاد ندیری ن ُبلساُ ۳۶ ،اندا َنمه ِمنی

ِ ۳۷من ٓاتامینگ ایشِلرینی ِاتِمَین ُبلسامُ ،اندا مانگا ایمان
ِگتیرَمنگ ۳۸ .اِِگر-ده ُانونگ ایشِلرینی ِادَین ُبلسامُ ،اندا
مانگا اینانماسانگیز-داِ ،ادَین ایشِلریمه اینانینگُ .شندا ٓاتانینگ

ِمنِددیگینیِ ،من ِهم ٓاتادادیغیما ٓاچیق ُگز ِیتیِررسینگیزُ ۳۹ «.شندا
ُانی ِینه توتجاق ُبلدو ر ،اِّما عیسی اُ رینگ اِلِلرینِدن سیپیپ
قاچدی.

 ۷موندان ُسنگ عیسی َشگیرتِلرینه» :یهودیَیه قایدایلینگ«
دییدیَ ۸ .شگیرتِلری ُانگاِ» :ایُ ،استاد ،یهودی باشلیغ رینینگ
ِسنی داش جاق بُ ن ری یانگی َدلمیدی؟ ِسن ِینه-ده ُشل ِیره

گیتِجک ُبلیارسینگمی؟« دییدیِلر ۹ .عیسی اُ را» :گوندیز ُان
ایکی ساغاتدان عیبارات َدلمی؟ کیم گوندیز ُیریسه بودورِمز،

ِسَببی ُال بو دونَیهنینگ نورینی ُگرَیندیر ۱۰ .اِّما گیجه ُیریَین ٓادام
بودَررِ ،سَببی ُاندا نور ُیقدور« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۱۱ .سنگرا

 ۴۰عیسی ِینه-ده ُارُدن ٓارناسینینگ ٓانگری طارافینا ،اُوال
یحیانینگ ٓادام ری َتعمید بِِرن ِیرینه گیتدی و ُشل ِیرده قالدی.
َ ۴۱کن ٓادام ر ُانونگ یانینا ِگلیپ» :یحیی هیچ هیلی عا مات

عیسی اُ را ِینه-دهُ» :دستومیز ایلعازار اوق پ یاتیرِ .من ُشنی
ُایارماق اوچین گیدَیرین« دییدیَ ۱۲ .شگیرتِلری ُانگاِ» :ای ٓاقا،

ُگرِکزِمسه-دهُ ،انونگ بو ٓادام حاقَدکی ٓایدان رینینگ باری ُدغری
میشدیق« دیّیشدیِلرِ ۴۲ .شیِللیکدهُ ،ال ِیرده َکن ٓادام ر عیسی
ایمان ِگتیردیِلر.

حاقدا ٓایدیاردیُ ،ینه اُ ر ماقصادی اوقی حاقدا ٓایدیاندیر گوَمن
ِاتدیِلرِ ۱۴ .شیِللیکده ،عیسی اُ را ٓاچیغینی ٓایتدی» :ایلعازار
ُالوپدیر ۱۵ .ایمان ِگتیرِمگینگیز اوچینِ ،من سیزینگ خاطیرانگیزا

اوق پ یاتان ُبلسا ِشفا تاپار« دییدیِلر ۱۳ .عیسی ُانونگ اُِلندیگی

ُال ِیرده ُبلماندیغیما بِِگنَیرین .ایندی ُبلساُ ،یرینگُ ،انونگ یانینا
ِ ۳۴:۱۰زبور ۶:۸۲

یوحنا ۱۱
گیِدلینگُ ۱۶ «.شندا ِاکیز قابلی توما دیِین َشگیرت ِبیِلکی
َشگیرتِلرهُ» :یرینگ ،بیز ِهم گیِدلینگ-ده ،عیسی بیِلن بیله
اُِلیلینگ« دییدی.

عیسی ،دیِرلیش و یاشاییش
 ۱۷عیسی ِبیتَعنیا ِگِلنده ،ایلعازارینگ جای نانینا ِایَیم ُدرت
گون ُب ن میشدیقِ ۱۸ .بیتَعنیا اورشلیمِدن باریُ-یغی اوچ
کیُلِمتر داشلیقدا ِیر ِلشَیردی ۱۹ .مارتا بیِلن مریمه ُگوونلیک ِبرَمگه
َکن یهودیِلر ایلعازارینگ ٓایادینا ِگلیپدیِلر.
 ۲۰مارتا عیسانینگ ِگلَینینی ِاشیدیپُ ،انی قارشی ماغا
چیقدی .مریم ُبلسا ُایده قالدی ۲۱ .مارتا عیسیِ» :ای ٓاقام،
ِسن شو ِیرده ُب ن ُبلسادینگُ ،دغانیم ُالِمزدیَ ۲۲ .حضیر

ِهم خودایدان َنمه دیِلِسنگِ ،سنینگ دیِلگینگی بیتیرِجگینی
بیلَیرین« دییدی ۲۳ .عیسی ُانگاُ» :دغانینگ دیِر ِلر« دییدی.
 ۲۴مارتا ُبلساِ» :من ٓاخیرات گونَ ،یعنی قیامات گونونده ُانونگ
دیِرلِجگینی بیلَیرین« دییدی ۲۵ .عیسی ُانگا» :دیِرلیِشم و

یاشاییشام ِمندیرین ،مانگا ایمان ِگتیِرن ُالسه-ده یاشار ۲۶ .کیم
مانگا ایمان ِگتیریپ یاشایان ُبلساُ ،ال ٓاص ُالِمزِ .سن شونگا

اینانیارسینگمی؟« دییدیُ ۲۷ .ال عیسی» :هاووآ ،اقامِ .من
ِسنینگ شو دونَیه ِگلِملی خودایینگ ُاغلی مسیحدیگینگه
اینانیارین« دییدی.
 ۲۸مارتا ِشیله دیِینُسنگ ،قیز ُدغانی مریمی چاغیرماغا گیتدی .
ُانی بیر ِچته ِچکیپُ» :استاد شو ِیردهُ .ال ِسنی چاغیریار«
دییدی ۲۹ .مریم مونی ِاشیِدن واقتینا ِیرینِدن توروپ ،عیسانینگ
یانینا گیتدی ۳۰ .عیسی ِهنیز ُابا گیرَمندیُ ،ال ِهنیز ِهم

مارتانینگ قارشی ن ِیرینِددیُ ۳۱ .ایده مریمینگ یانیندا ُبلوپ،
ُانگا ُگوونلیک بِرَین یهودیِلر ُانونگ هاولوقماچ چیقیپ گیِدنینی

ُگردو ِلرُ .ال ٓاغ ماق اوچین قابرا طاراف باریاندیر دیّیپ گوَمن
ِادیپ ،اُ ر ُانونگ ایزیندان گیتدیِلر ۳۲ .مریم عیسانینگ دوران

۲۰

ِیرینه ِگلدیُ .انی ُگروپٓ ،ایاق رینا ییقیلدی-داِ»  :ای ٓاقام،
ِسن شو ِیرده ُب ن ُبلسادینگُ ،دغانیم ُالِمزدی« دییدی.
 ۳۳مریمینگ و ُانونگ بیِلن بیله ِگِلن یهودیِلرینگ ٓاغ یانینی
ُگِرنده ،عیسانینگ قالبینی قاتی قینانچ قاپ پ ،یوِرگی قیّیلدی.
ُ ۳۴الُ» :انی نیِرده جای دینگیز؟« دیّیپ ُسرادیُ .انگاِ» :ای
ٓاقامِ ،گلُ ،گر« دییدیِلر ۳۵ .عیسانینگ ُگز ِلرینِدن دوومه-دوومه
یاش ٓاقدیُ ۳۶ .شندا یهودیِلرِ» :سر ِادینگُ ،ال ُانی َنهیلی
قاوی ُگرَین میشدیق!« دیّیشدیِلرَ ۳۷ .کبیر ِلری ُبلساُ» :کرونگ
ُگزونی ٓاچان ٓادام ایلعازاری-دا ُالومِدن ٓالیپ قالیپ بیلِمزمیدی؟«
دیّیشدیِلر.
عیسی ایلعازاری دیِرلدَیر
ُ ۳۸شل واقت عیسانینگ یوِرگی دیلیم-دیلیم ُبلوپ ،قابرینگ
یانینا باردی .قابر بیر داغینگ اولی ِدشیگینِددیُ ،انونگ ٓاغزینا
ُبلسا داش ُقیوپدی ر ۳۹ .عیسی» :داشی ٓایرینگ« دییدی.
ِمرحومینگ قیز ُدغانی مارتا ُانگاِ» :ای ٓاقامُ ،ال ِایَیم ُپرساندیر،
ُانی جای نیمیزا ُدرت گون ُبلدی ٓاخیری« دییدی ۴۰ .عیسی
ُانگا» :اِِگر ایمان ِگتیرِسنگ ،خودایینگ ِبییکلیگینی ُگِررسینگ
دییَمنمیدیّمی؟« دییدی.
ِ ۴۱شیِللیکده ،داشی ٓاییردی ر .عیسی ُگزونی ٓاسمانا تیکیپ:
»ِایٓ ،اتاِ ،منی ِاشیِدنینگ اوچین سانگا شوکور ِادَیرینِ ۴۲ .سن

ِمنی ِهمیشه-ده ِاشیدَیندیگینگی بیلَیرین .اِّما بو ُسز ِلری شو
ِیرده دوران خالق اوچینِ ،منی ِسنینگ ایِبِرندیگینگه ایمان
ِگتیرسینِلر دیّیپ ٓایتدیم« دییدی ۴۳ .شو ُسز ِلرِدن ُسنگ ُال

قاتی ِسس بیِلن» :ایلعازار ،داشاری چیق!« دیّیپ قیغیردی.
 ۴۴اِلِلریٓ ،ایاق ری ِکِفنه ُد نان ،یوزی یالیق بیِلن ساری ن
ِمرحوم قابردان چیقدی .عیسی اُ راُ» :انونگ ِکِفنینی ٓایرینگ،
ِدگمه ،گیتسین« دییدی.

یوحنا ۱۲–۱۱
عیسانی ُالدورِمک باراداقی دیلبیر ِلشیک
َمتّٰی ۵-۱:۲۶؛ َمرُقس ۲-۱:۱۴؛ لوقا ۲-۱:۲۲

ِ ۴۵شیِللیکده ،مریمینگ یانینا ِگِلن یهودیِلرینگ َکنسی
عیسانینگ اِِدن ایشینی ُگروپُ ،انگا ایمان ِگتیردیِلر.
 ۴۶بیرَنچهسی ُبلسا باریپ ،عیسانینگ اِِدن ایشِلرینی َفریسیِلره

گوّرونگ ِبردیِلرُ ۴۷ .انُسنگ ُیلباشچی کاهین ر بیِلن َفریسیِلر
ِمجِلس قوروپَ» :نمه ِاتِملی؟ بو ٓادام َکن عا مات ر ُگرِکزَیر.
ُ ۴۸انگا ُیل ِبرِسکُ ،اندا ِهِّمِلر ُانگا ایمان ِگتیِرر .رومی ر

۲۱

اوچینُ ،انونگ نیِرِددیگینی کیم بیلَین ُبلسا ،خابار ِبرِمکِلرینی
تابشیریپدی ر.
مریم عیسی ُسنُبل یاغینی چالیار
َمتّٰی ۵-۱:۲۶؛ َمرُقس ۲-۱:۱۴؛ لوقا ۲-۱:۲۲

۱۲

 ۱پَِسح بایرامینا ٓالتی گون قا ندا ،عیسی ِینه
ِبیتَعنیا باردی .عیسانینگ دیِرلِدن ایلعازاری-

دا ُشل ِیرِددیُ ۲ .ال ِیرده عیسانینگ ُحرماتینا ناهار ِبریلدی.
مارتا خیدمات ِادَیردی ،ایلعازار ُبلسا میهمان ر و عیسی بیِلن

ِهم ِگلیپ ،عیباداتخانامیزی و خالقیمیزی ُیق اِِدر ِلر« دییدیِلر.

بیر ساچاغینگ باشیندا ُاتیردی.

 ۴۹اُ رینگ آراسیندا ُشل ییل باش کاهین ُب ن قیافا-دا باردی.
قیافا اُ را» :سیز هیچ زادی بیلِمَیرسینگیزِ ۵۰ .هّمه خالقینگ
ِهَلک ُب نیندان ،بیر ٓادامینگ خالق اوچین ُالِمگی سیزه خاص
ِپیدالیدیر .سیز َنمه مونگا دوشو ِننگیُزقمی؟« دییدیُ ۵۱ .ال

ُ ۳انُسنگ مریم بیر لیتر باهالی ساپ-آراّسا ُسنُبل عاطیر یاغینی
ِگتیردی-ده ،عیسانینگ ٓایاق رینا چالیپُ ،سنگرا ساچی بیِلن

مونی ُازُ-ازونِدن ٓایتمادیُ .شل ییلینگ باش کاهینی ُبلماق بیِلن
ُال عیسانینگ یهودی میِّلتی اوچین ُالِجگینی ُاوونِدن بیلیپ
ٓایتدیُ ۵۲ .ال دینگه بیر ُشل میِّلت اوچین َدل-دهُ ،شندا
خودایینگ پیتیران ِفرِزنتِلرینی بیر ِیره ییغناپ بیر ِلشدیرِمک اوچین
ِهم ُالِملیدیِ ۵۳ .شیِللیکدهُ ،شل گونِدن باش پ ،عیسانی
ُالدورِمک اوچین دیل بیریکدیردیِلرُ ۵۴ .شندان ُسنگ عیسی
یهودیِلرینگ ٓاراسیندا َاشَکر ِگزِمدیُ .ال بیابانینگ قُ یینداقی
ِافرایم َشهرینه گیدیپَ ،شگیرتِلری بیِلن ُشل ِیرده قالدی.
 ۵۵یهودیِلرینگ پَِسح بایرامی یاقین پدی .یوردونگ ِهّمه
بورچ ریندان ِگِلن َکن ٓادام ر پَِسحدان ُانگ َپکِلنیش سو ِّنتِلرینی

ِبرجای ِاتِمک اوچین اورشلیمه ِگلیپدیِلر ۵۶ .اُ ر عیسانی
ُگز لَِیردیِلر ،عیباداتخانادا دورقا ر ،بیری-بیر ِلرینهَ» :نهیلی فیکر
ِادَیرسینگیز؟ ُال بایراما ِگِلرمی یا-دا ِگلِمز؟« دیّیشَیردیِلر.
ُ ۵۷یلباشچی کاهین ر بیِلن َفریسیِلر ُبلسا عیسانی توتماق

* ۵:۱۲بیر ییّلیق ایش حاقینا — یونانیچا »اوچ یوز دینار«.

سوپوردی .عاطیر یاغینگ ایسی ُایونگ ایچینه ُدلدیُ ۴ .شل
واقت ُانونگ َشگیرتِلرینینگ بیریُ ،انگا خایینلیق ِاتِمگی یوِرگینه
دوِون یهودا ِاسخریوطیَ» ۵ :نمه اوچین بو عاطیر یاغی ساتیلیپ،
ُانونگ پولی قاریپ را پای نمادی؟ مونونگ باهاسی بیر ییّلیق ایش
حاقینا* بارابار ٓاخیری« دییدیُ ۶ .ال مونی قاریپ رینگ غامینی
اییِمک اوچین َدل-دهُ ،ازونینگ ُاغرودیغی اوچین ٓایدیاردی.
ِسَببی ُال ِهِّمِلرینگ پول ُترباسینی ُگِتِرن ُبلوپَ ،نمه ِبریلسه،
ُازی ٓالیپ ُیردی ۷ .اِّما عیسی اُ رآ» :ایا ِدگَمنگ! ُال ِمنی

جای نجاق گونومه تاییار ماق اوچین ِشیله ِاتدی ۸ .قاریپ ر
ِهمیشه سیزینگ یانینگیزدا ُب ر ،اِّما ِمن سیزینگ یانینگیزدا
ِهمیشه ُبلمارین« دییدی.
 ۹یهودیِلرِدن بیر اولی ِجماغات عیسانینگ ُال ِیرِددیگینی
ِاشیدیپ ،دینگه بیر عیسانی َدلُ ،اندان باشغاُ ،انونگ
دیِرلِدن ایلعازارینی-دا ُگرَمگه ِگلدیِلرُ ۱۰ .شنونگ اوچین
ُیلباشچی کاهین ر ایلعازاری-دا ُالدورِمگینگ ماص حاتینی

۲۲

یوحنا ۱۲
ِاتدیِلر ۱۱ .چونکی َکن یهودیِلر ُیلباشچی ردان یوز ُاووروپ
ایلعازار ِسَبپلی عیسی ایمان ِگتیریپدیِلر.

بیری-بیرینهُ» :گرَینگیزمیِ ،الیمیزِدن هیچ زات ِگلِمَیرِ .هّمه دونَیه
ُانونگ ایزینا دوشدی!« دیّیشَیردیِلر.

عیسی اورشلیمه گیرَیر

عیسی ُالِجگینی ُاوونِدن ٓایدیار

َمتّٰی ۱۱-۱:۲۱؛ َمرُقس ۱۱-۱:۱۱؛ لوقا ۴۰-۲۸:۱۹

 ۲۰بایرامچیلیقدا عیبادات ِاتَمگه اورشلیمه ِگِلنِلرینگ ٓاراسیندا
بیرَنچه یونانی ر-دا باردی ۲۱ .اُ ر جلیلینگ ِبیتِصیدا َشهرینِدن

ِ ۱۲ار ِتسی گون بایرامچیلیغا ِگِلن اولی ِجماغات عیسانینگ
اورشلیمه ِگلَینینی ِاشیتدیٓ ۱۳ .ادام ر خورما شاخا رینی ٓالیپ،
ُانی قارشی ماغا چیقدی ر .اُ ر ِشیله دیّیپ قیغیریشیاردی ر:
»خودایا ُاوگو ِلر ُبلسون!
خودایینگ ٓادیندان ِگلَینه موباِرک ُبلسون!
اسرائیل پاتیشاهسینا موباِرک ُبلسون!«
ِ ۱۵–۱۴ادیل ُمقاِّدس یازغی ردا:
»ُقرقماِ ،ایَ ،صهیون قیزی!
اینه ،پاتیشاهینگ کوّره اِِشگه مینیپ ِگلَیر«
دیّیپ یازیلیشی یالی ،عیسی بیر کوّره اِِشک تاپیپ میندی.
َ ۱۶شگیرتِلری ُشل واقت بو زات را دوشونِمدیِلر .اِّما عیسی

ِبییکِلندیریِلنِدن ُسنگرا بو ُسز ِلرینگ ُال حاقیندا یازی ندیغی و
ُاز ِلرینینگ مونی یازیلیشی یالی اِِدندیکِلری اُ رینگ یاد رینا
دوشدی.
 ۱۷عیسی ایلعازاری قابردان چاغیریپ دیِرلِدندهَ ،کن ِجماغات
بو واقانی ُگردی .ایندی اُ ر بو حاقدا ِهِّمِلره گوّرونگ بِرَیردیِلر.

ُ ۱۸شنونگ اوچین عیسانینگ ُگرِکِزن بو عا مات بارادا ِاشیِدن
َکن ٓادام ر ُانی قارشی ماغا چیقدی رِ ۱۹ .شیِللیکدهَ ،فریسیِلر

ُب ن فیلیُپسینگ یانینا ِگلیپِ» :ایٓ ،اقا ،بیز عیسانی ُگرِمک
ایسِلَیریس« دیّیپُ ،اندان خاییش ِاتدیِلر ۲۲ .فیلیُپس ِهم مونی

ٓاندِریاسا ٓایتدیُ .انُسنگ ٓاندِریاس بیِلن فیلیُپس بیله گیدیپ،
عیسی ٓایتدی ر.
 ۲۳عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :اینسان ُاغلونینگ

ِبییکِلنِملی واقتی ِگلدیِ ۲۴ .من سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین،
بوغدای َدنهسی ِیره قاچیپ ُالِمسهِ ،یکه َدنه ُبلوپ قا ر ،اِّما اِِگر
اَُلیسهَ ،کن حاصیل بِِرر ۲۵ .جانینی ُسیَین ُانی ییتیرَیندیر ،اِّما بو
دونَیهده کیم جانینی ییگِرنَین ُبلساُ ،انی اِِبدی یاشاییش اوچین

ساق یاندیر ۲۶ .کیم مانگا خیدمات ِاتِمک ایسِلَین ُبلسا ،ایزیما
دوشسینِ .من نیِرده ُبلسامِ ،منینگ خیدماتَکریم-ده ُشل ِیرده
ُب ر .مانگا خیدمات اِِدن ٓادامی ٓاتام ُحرمات ر.
َ» ۲۷حضیر ِمنینگ یوِرگیم غام-غوّصا باتیارِ .من َنمه دیِییین؟
ِایٓ ،اتاِ ،منی شو واقتدان آزاد ِات ،دیِییینمی؟ ُیقِ ،من

ُازوم شو واقت اوچین ِگلدیم ٓاخیرینِ ۲۸ .ایٓ ،اتآ ،ادینگی
ِبییکِلندیر!« ُشندا ٓاسماندانِ» :من ٓادیمی ِبییکِلندیردیم و ِینه-ده
ِبییکِلندیِررین« دیِین ِسس ِگلدیُ ۲۹ .ال ِیرده دوران ِجماغات
مونی ِاشیدیپٓ» :اسمان گوپورِددی« دییدیِلرَ .کبیر ِلری ُبلسا:
»ُانونگ بیِلن بیر ِپریشده ِکپِلشدی« دیّیشدیِلر ۳۰ .عیسی

اُ را» :بو ِسس ِمنینگ اوچین َدل-ده ،سیزینگ اوچین
ِگلدی ۳۱ .ایندی بو دونَیهنینگ ُحکوم ِادیلِملی واقتی ِگلدی.
اینه ،بو دونَیهنینگ ِرییسی ُکولوپ چیقاری رِ ۳۲ .یرِدن ُیقاری

ِ ۱۳:۱۲زبور ۲۶-۲۵:۱۱۸

ِ ۱۵-۱۴:۱۲زکاریا ۹:۹

یوحنا ۱۳–۱۲
ُگِتریِلنیمدهِ ،من ِهّمه اینسان ری ُازومه ِچِکرین« دیّیپ ُجغاپ
ِبردی ۳۳ .عیسی مونی َنهیلی ُالوم بیِلن ُالِجگینی بیلدیرِمک
اوچین ٓایتدی.
ِ ۳۴جماغات ُانگا قارشی ُبلوپُ» :توراتدا ٓایدیلشینا ُگَره،
مسیح اِِبدی قالمالیدیرُ .انُسنگ َندیپ ِسن” :اینسان ُاغلی
ُیقاری ُگِتریلِملیدیر“ دیَّیرسینگ؟ ُال اینسان ُاغلی دیَّینینگ
کیم؟« دیّیپ ُسرادی ر ۳۵ .عیسی اُ را» :نور سیزینگ آرانگیزدا
ِینه ٓاز واقت ُب ر .نور بارقا ،نوردا ِگزینگُ ،شندا اوستونگیزی

قارانگقیلیق باسماز .چونکی قارانگقیلیقدا ِگزَین ُازونینگ نیَره
باریانینی بیلَین َدلدیر ۳۶ .نور ِهنیز یانینگیزداقا ،نورا ایمان
ِگتیرینگُ ،شندا نورونگ ِفرِزنتِلری ُب رسینگیز« دییدی .عیسی
بو ری ٓایدانُسنگ ،اُ رینگ یان ریندان گیدیپ گوزِگندی.
یهودیِلرینگ اینامسیزلیغی
 ۳۷عیسی یهودیِلرینگ ُگز ِلرینینگ ُاوونده شونچا َکن
عا مات ر ُگرِکِزن ِهم ُبلسا ،اُ ر ُانگا ایمان ِگتیرِمدیِلر.
 ۳۸بو رینگ باری ِاشعیا پیغامبارینگ:

»یا خودای ،بیزینگ خاباریمیزا کیم ایناندی؟
خودایینگ گویچ-قودراتی کیمه ٓایان ُبلدی؟«
دیّیپ ٓایدان شو ُسزونینگ ِبرجای ُبلماغی اوچین ِشیله ُبلدی.
 ۳۹حاقیقاتدان ِهم ،اُ ر اینانیپ بیلِمَیردیِلر .مونگا ُگَرهِ ،اشعیا
اُ ر حاقدا ِینه ِشیله دیّیپدیر:
» ۴۰خودای اُ رینگ ُگز ِلرینی ُکر ِاتدی،
یوِرکِلرینی قاتیتدی.
ِدگمهُ ،گز ِلری بیِلن ُگرِمسینِلر،
ِ ۳۸:۱۲اشعیا ۱:۵۳

ِ ۴۰:۱۲اشعیا ۱۰:۶

۲۳

قو ق ری بیِلن ِاشیتِمسینِلر،
یوِرکِلری بیِلن دوشونِمسینِلر،
مانگا ُدنوپِ ،شفا تاپماسین ر«.
ِ ۴۱اشعیا عیسانینگ ِبییکلیگینی ُگروپ ،بو ُسز ِلری ُال حاقدا
ٓایدیپدیر ۴۲ .مونگا باقمازدان ،یهودی اولی رینینگ َکنسی
ُانگا ایمان ِگتیردیِلر ،اِّما َفریسیِلر اوچین ایمان رینی ٓاچیق
ِاع ن ِاتِمدیِلرِ ،سَببی اُ ر ِکنیسهِدن ُکوولماقدان ُقرقیاردی ر.
 ۴۳چونکی اُ ر اینسان رینگ ُاوگوسینی خودایینگ ُاوگوسینِدن

قاوی ُگردو ِلر.
 ۴۴عیسی ُبلسا قاتی ِسس بیِلن ِشیله دییدی» :مانگا ایمان
ِگتیرَین مانگا َدل-دهِ ،منی ایِبِرنه ایمان ِگتیرَیندیرِ ۴۵ .منی

ُگرَینِ ،منی ایِبِرنی-ده ُگرَیندیر ۴۶ .مانگا ایمان ِگتیِرن ِهر ِکس
قارانگقیلیقدا قالماسین دیّیپِ ،من دونَیه نور ُبلوپ ِگلدیم.

ُ ۴۷سز ِلریمی ِاشیدیپ ،اُ ری ِبرجای ِاتِمدیگینگ اوستونِدن
ُحکوم چیقارمارینِ .سَببی ِمن دونَیهنینگ اوستونِدن ُحکوم

چیقارماغا َدل-دهُ ،انی ِنجات ِبرَمگه ِگلدیمِ ۴۸ .منی ِرت ِادیپ،
ُسز ِلریمی قابول ِاتِمَینینگ اوستونِدن ُحکوم چیقارجاق باردیر.
ِمنینگ شو ٓایدان ُسز ِلریم ٓاخیرات گون ُانونگ اوستونِدن ُحکوم
چیقارارِ ۴۹ .سَببی ِمن ُازُ-ازومِدن ِکپِلِمدیمِ .منی ایِبِرن ٓاتا َنمه
ٓایتمالیدیغیمیَ ،نهیلی ُسز لِِملیدیگیمی مانگا ُازی تابشیردی.
ُ ۵۰انونگ تابشیریشینینگ ُبلسا اِِبدی یاشایشا ُقوشوریاندیغینی
بیلَیرینُ .شنونگ اوچین ٓاتام مانگا َنمه تابشیران ُبلساِ ،من سیزه
دینگه ُشنی ٓایدیاندیرین«.
عیسی َشگیرتِلرینینگ ٓایاغینی یوویار

۱۳

 ۱پَِسح بایرامی یاقین دی .عیسی بو دونَیهِدن
ٓایریلیپٓ ،اتاسینینگ یانینا گیتِملی ساغادینینگ

یوحنا ۱۳
ِگِلندیگینی بیلَیردی .عیسی بو دونَیهده ُازونینگکیِلری ِهمیشه
ُسیدی ،اُ ری ٓاخیرقی گونه ِچنلی ُسیدی.
 ۲شام واقتیدیِ .شیطان ِایَیم شمعونینگ ُاغلی یهودا

ِاسخریوطینینگ یوِرگیَنه عیسی خایینلیق ِاتِمک فیکرینی
سالیپدی ۳ .عیسی ٓاتاسینینگ ِهّمه زادی ُاز ایختییارینا
بِِرندیگینیُ ،ازونینگ خودایدان ِگلیپ ،خودایا گیتِجکدیگینی
بیلَیردیُ ۴ .شنونگ اوچین ُال شامینگ باشیندان توروپُ ،دنونی
چیقاردی-دا ،بیر چالقیش بیِلن بیلینی قوشادیُ ۵ .انُسنگ بیر
لِِگنه سو قویدی-داَ ،شگیرتِلرینینگ ٓایاق رینی یوووپ ،قوشانان
چالقیشی بیِلن سوپورَمگه دوردی.

 ۶عیسی شمعون ِپطُرسینگ یانینا ِگِلندهِ ،پطُرس ُانگاِ» :ای
ٓاقامِ ،سن ِمنینگ ٓایاغیمی یووجاق ُبلیارمینگ؟« دییدی.

 ۷عیسی ُانگاِ» :منینگ ِادَین ایشیمه ِهنیز عاقیلینگ چاتمایار،
مونگا ُسنگرا دوشو ِنرسینگ« دییدیِ ۸ .پطُرس ُانگاُ» :یقِ ،من
سانگا ٓایاغیمی ٓاص یوودورمارین!« دییدی .اِّما عیسی ُانگا:
»اِِگر یووماسامُ ،اندا ِمنینگ بیِلن ِشریکِدشلیگینگ ُبلماز« دیّیپ

ُجغاپ ِبردی ۹ .شمعون ِپطُرس ُانگاِ» :ای ٓاقامُ ،اندا دینگه
ٓایاغیمی َدلِ ،الیمی-ده ،باشیمی-دا یوو« دییدی ۱۰ .عیسی
ُانگا» :یوونان ٓادامینگ دینگه ٓایاغینی یووماقدان باشغا حاجاتی
ُیقدورِ ،هّمه بِِدنی َتمیزدیر .سیز ِهم َپکسینگیزُ ،ینه ِهَّمنگیز

َدل« دییدی ۱۱ .عیسی ُازونه کیمینگ خایینلیق ِاتِجکدیگینی
بیلَیردیُ .شنونگ اوچین-ده »ِهَّمنگیز َپک َدل« دیّیپدی.

 ۱۲عیسی اُ رینگ ٓایاق رینی یوووپ ُب نیندان ُسنگ،
ُدنونی ِگیدی-دهِ ،ینه ساچاق باشینا ِگچیپ ُاتوردی و اُ را
ِشیله دییدی» :سیزه َنمه اِِدنیمه دوشونَیرسینگیزمی؟  ۱۳سیز
مانگا ُاستاد و ٓاقا دیّیپُ ،دغری ٓایدیارسینگیزِ ،سَببی ِمن

ُشلدورین ۱۴ .اِِگر ِمن سیزینگ ٓاقانگیز و ُاستادینگیز ُبلوپ-
دآ ،ایاغینگیزی یووان ُبلسامُ ،اندا سیز-ده بیری-بیرینگیزینگ
ِ ۱۸:۱۳زبور ۹:۴۱

۲۴

ٓایاغینی یوومالیسینگیزِ ۱۵ .منینگ سیزه اِِدنیمی ،سیز ِهم بیری-
بیرینگیزه اِِدرسینگیز دیّیپِ ،من سیزه ِنمونه ُگرِکزدیمِ ۱۶ .من
سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،قول ٓاقاسیندان ِبییک َدلدیر ،ایِبریِلن-
ده ُازونی ایِبِرنِدن ِبییک َدلدیر ۱۷ .اِِگر بو زات را دوشونیپ ،اُ ری

ِبرجای ِاتِسنگیز ،خوشواقت ُب رسینگیز.
عیسی خییانات ِادیلِمگی
ِ» ۱۸من سیزینگ ِهَّمنگیز حاقدا ٓایتمایارینِ .من ُاز
سای ن ریمی بیلَیرین .اِّماُ ،قی ،بو ُمقاِّدس یازغی رداقی” :حتّٰی
دوزومی ایِین مانگا خییانات ِاتدی“ دیِین ُسز ِلر ِبرجای ُبلسون.
ِ ۱۹من سیزه َنمه ُبلجاغینی ُاوونِدن ٓایدییارین .بو ر ِیرینه یِِتن واقتی

سیز ِمنینگ کیمدیگیمه ُگز ِیتیِررسینگیز ،مانگا اینانارسینگیز.
 ۲۰سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینِ ،منینگ ایِبِرن ٓادامیمی قابول اِِدن

ِمنی قابول ِادَیندیرِ ،منی قابول اِِدن ُبلساِ ،منی ایِبِرنی قابول
ِادَیندیر«.
 ۲۱بو زات ری ٓایداندان ُسنگ ،عیسانینگ یوِرگینی غوّصا
قاپ دیُ .ال» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،سیزینگ بیرینگیز
مانگا خایینلیق اِِدرسینگیز« دیّیپٓ ،اچیق ٓایتدیَ ۲۲ .شگیرتِلری

ُانونگ مونی کیمه قاقدیریپ ٓایدیانینی بیلَمن ،باشاغایلیق بیِلن
بیری-بیر ِلرینه ِسر ِادیشدیِلر ۲۳ .ساچاق باشیندا َشگیرتِلرِدن بیری
عیسانینگ قاپدالیندا یاپ نیپ ُاتیردیُ .ال عیسانینگ ُسیگولی
َشگیردیدی ۲۴ .شمعون ِپطُرس ُانونگ کیمه قاقدیریپ ٓایدیانینی
ُسراماغی یانگقی َشگیرده ایشارا ِاتدیُ ۲۵ .ال ِهم عیسی

یاپ نیپ ُاتورشینا ُاندانِ» :ای ٓاقامُ ،ال کیم؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۲۶عیسی» :شو ُچِرگی ُاقارا باتیریپ ،کیمه ِبرِسمُ ،ال ُشلدور«
دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ .انُسنگ ُال ُچِرگی ُاقارا باتیردی-داُ ،انی
شمعونینگ ُاغلی یهودا ِاسخریوطییا ِبردیُ ۲۷ .چِرگی ٓا ن واقتینا،
یهودانینگ ایچینه ِشیطان گیردی .عیسی ُانگاَ» :نمه ِاتِجک

یوحنا ۱۴–۱۳
ُبلسانگ ،تیزَرک ِات« دییدی ۲۸ .مونی عیسانینگ ُانگا َنمه
اوچین ٓایدانینا ُاتوران رینگ هیچ بیری دوشونِمدی ۲۹ .پول ُتربا
یهودادا ُب نُسنگَ ،کبیر ِلری عیسی ُانگا» :بایرام اوچین بیزه
ِگِرک زات ری ساتین ٓال« یا-دا »قاریپ را بیرٓاز پول پای « دیَّیندیر
دیّیپ دوشوندیِلر ۳۰ .یهودا ُبلسا ُچِرگی ٓا ن واقتینا داشاری
چیقیپ گیتدی و قارانگقی دوشوپدی.
عیسی ِپطُرسینگ اینَکر ِاتِجکدیگینی ٓایدیار
َمتّٰی ۳۵-۳۱:۲۶؛ َمرُقس ۳۱-۲۷:۱۴؛ لوقا ۳۴-۳۱:۲۲

 ۳۱یهودا چیقیپ گیِدنُسنگ ،عیسی ِشیله دییدی» :ایندی
اینسان ُاغلی ِبییکِلندیریلدی ،خودای-دا ُانونگ اوستو بیِلن
ِبییکِلندیریلدی  ۳۲ .اِِگر خودای اینسان ُاغلونونگ اوستو بیِلن
ِبییکِلِنن ُبلساُ ،انی ِهم ُاز ِبییکلیگیَنه ِشریک اِِدر .هاووا،
ُانی ُشل واقتینگ ُازونده ِبییکِلندیِرر ۳۳ .با ریم! ِمن ایندی
سیزینگ بیِلن اوزاق ُبلمارین .سیز ِمنی ٓاغتارارسینگیزُ ،ینه
یهودیِلره ٓایدانیمی سیزه-ده ٓایدیارینِ” :منینگ گیتِجک ِیریمه
سیز باریپ بیلِمرسینگیز ۳۴ “.سیزه بیر َتزه ُحکوم بِرَیرین :بیری-

بیرینگیزی ُسیونگِ .منینگ سیزی ُسیشوم یالی ،سیز-ده بیری-
بیرینگیزی ُسیونگ ۳۵ .اِِگر بیری-بیرینگیزی ُسیِسنگیزِ ،هِّمِلر
سیزینگ ِمنینگ َشگیردیمدیگینگیزی بیِلر ِلر«.
 ۳۶شمعون ِپطُرس عیسادانٓ» :اقامِ ،سن نیَره باریارسینگ؟ «
دیّیپ ُسرادی .عیسی ُانگاِ» :سن ِمنینگ بیِلن َحضیر گیدیپ
بیلِمرسینگُ ،ینه ُسنگرا باریپ بیِلرسینگ« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

ِ ۳۷پطُرس ُانگآ» :اقامَ ،نمه اوچین ِمن ِسنینگ بیِلن َحضیر
گیدیپ بیلِمرین؟ ِمن ِسنینگ اوچین جانیمی ِفدا ِاتَمگه-ده
تاییار« دییدی ۳۸ .عیسی ُانگاِ» :سن ِمنینگ اوچین جانینگی
ِفدا اِِدرسینگمی؟ ِمن سانگا ُدغروسینی ٓایدیارینُ ،خُرز قیغیرمازدان
ُانگِ ،سن ِمنی اوچ ِگِزک اینَکر اِِدرسینگ« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

۲۵
عیسی — خودایا ِالتَین ِیِکجه ُیل

۱۴

 ۱عیسی ِینه ُسزه باش دی» :یوِرگینگیز غوّصا
باتماسین .خودایا ایمان ِگتیرینگ ،مانگا-

دا ایمان ِگتیرینگٓ ۲ .اتامینگ ُایونده یاشاماغا ِیر َکندیر.
ِشیله ُبلماساِ ،من سیزهِ” :یر تاییار ماغا باریارین“ دیِیرمیدیم؟

 ۳گیدیپ ،سیزینگ اوچین ِیر تاییار اِِدنیمِدن ُسنگراِ ،ینه ِگلیپ،
سیزی ُاز یانیما ٓالیپ گیِدرینِ .منینگ ُبلیان ِیریمده سیز ِهم

ُب رسینگیز ۴ .سیز ِمنینگ باریان ِیریمه ِالتَین ُیلی بیلَیرسینگیز«.
 ۵توما ُانگا» :یا ٓاقا ،بیز ِسنینگ نیَره باریانینگی بیلِمِسک،

ُیلی نیِرِدن بیِلیلی؟« دییدی ۶ .عیسی ُانگاُ» :یل ،حاقیقات و
یاشاییش ِمندیرینِ ،منسیز هیچ کیم ٓاتانینگ یانینا باریپ بیلِمز.
 ۷اِِگر ِمنی تانیسانگیزٓ ،اتامی-دا تانییارسینگیز .ایندیِدن ُسنگرا
ُانی تانییارسینگیز و ُانی ُگردونگیز« دییدی.
 ۸فیلیُپس ُانگاِ» :ای ٓاقامٓ ،اتانی بیزه ُگرِکز ،بیزه ُشل ُبلیار«

دییدی ۹ .عیسی ُانگا ِشیله دییدیِ» :ای ،فیلیُپسِ ،من
سیزینگ بیِلن ِشیله َکن واقت ُبلسام-داِ ،منی تانیمادینگمی؟
ِمنی ُگِرن ٓاتانی-دا ُگِرندیرِ .سنینگ ”ٓاتانی بیزه ُگرِکز“
دییَمنگ َنمه؟ ِ ۱۰من ٓاتادادیغیمآ ،اتانینگ ِهم ِمنِددیگینه ِسن

ایمان ِگتیرِمَیرسینگمی؟ سیزه ٓایدیان ُسز ِلریمی ِمن ُازُ-ازومِدن
ٓایتمایارینِ .ترسینهِ ،منده یاشایان ٓاتام ِمنینگ اوستوم بیِلن ُاز
ایشِلرینی ِادَیرِ ۱۱ .من ٓاتادادیغیمآ ،اتانینگ-دا ِمنِددیگینه ایمان
ِگتیرینگ؛ هیچ ُبلمانداُ ،گرِکِزن ایشِلریم اوچین ایمان ِگتیرینگ.
 ۱۲سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،مانگا ایمان ِگتیِرن ِمنینگ بیتیِرن
ایشِلریمی-ده بیتیِرر ،حتّٰی بو ردان ِهم خاص ِبییک ایشِلری
بیتیِررِ .سَببی ِمن ٓاتانینگ یانینا باریارینٓ ۱۳ .اتام ُاغلونونگ اوستو
بیِلن ِبییکِلِنر یالیِ ،منینگ ٓادیم بیِلن َنمه دیِلِسنگیز ،دیِلگینگیزی
بیتیِررین ۱۴ .هاوواِ ،منینگ ٓادیم بیِلن ِمنِدن َنمه دیِلِسنگیز،
دیِلگینگیزی ِبرجای اِِدرین.

یوحنا ۱۵–۱۴
عیسی ُمقاِّدس روحی واعدا ِبرَیر
ِ» ۱۵منی ُسیَین ُبلسانگیزُ ،حکومِلرینی ِبرجای ِادینگ.
ِ ۱۷–۱۶من ٓاتاما یالبارارینُ ،ال سیزه ِهمیشه سیزینگ بیِلن ُبلجاق

باشغا بیر ِحمایاتچیَ ،یعنی حاقیقات روحونی بِِرر و دونَیه ُانی
قابول ِادیپ بیلِمزِ ،سَببی دونَیه ُانی نه ُگرَیر ،نه-ده تانییار.
ُینه سیز ُانی تانییارسینگیزِ ،سَببی ُال سیزینگ آرانگیزدا یاشاپ،

ایچینگیزده ُب ر.
ِ» ۱۸من سیزی ِیتیم ُقیمارینِ ،ینه یانینگیزا قایدیپ ِگِلرین.
ٓ ۱۹از سالیمدان ُسنگ دونَیه ِمنی ُگرِمز ،اِّما سیز ُگِررسینگیز.
ِمنینگ یاشایاندیغیم اوچین ،سیز-ده یاشارسینگیزُ ۲۰ .شل گون
ِمن ٓاتامدادیغیما ،سیز ِمنِددیگینگیزه و ِمن ِهم سیزِددیگیمه ُگز
ِیتیِررسینگیزِ ۲۱ .منینگ ُحکومِلریمی ِبرجای ِادَین کیشی ِمنی

ُسیَیندیرِ .منی ُسیَینی ٓاتام-دا ُسِیرِ .من ِهم ُانی ُسِیرین و ُازومی
ُانگا َاشَکر اِِدرین«.
ُ ۲۲شندا ِاسخریوطی َدل-دهِ ،بیِلکی یهودا عیسادان » :یا
ٓاقامَ ،نمه اوچین ِسن ُازونگی دونَیه َدل-ده ،بیزه َاشَکر ِاتِمک

ایسِلَیرسینگ؟« دیّیپ ُسرادی  ۲۳ .عیسی ُانگا ِشیله ُجغاپ
ِبردی» :کیم ِمنی ُسیَین ُبلساُ ،سزومی ِبرجای اِِدرٓ .اتام ِهم
ُانی ُسِیرِ .من ٓاتام بیِلن ُال ٓادامینگ یانینا باریپُ ،انونگ بیِلن
بیله ِمکان توتاریسِ ۲۴ .منی ُسیِمَین ِمنینگ ُسزومی ِبرجای ِادَین

۲۶

”ِمن گیدیپ باریارین ،اِّما یانینگیزا قایدیپ ِگِلرین“ دیِینیمی
ِاشیتدینگیز ٓاخیرین .اِِگر سیز ِمنی چیندان ُسیَین ُبلسانگیزِ ،من

ٓاتانینگ یانینا گیدَیندیگیمه شات ناردینگیز .چونکی ٓاتا ِمنِدن
ِبییکدیرِ ۲۹ .من سیزه بو زات ر ِیرینه ِیتِمزِدن ُانگ ٓایتدیمِ ،یرینه
یِِتن واقتی ایمان ِگتیِررسینگیز ۳۰ .مانگا ایندی سیزینگ بیِلن
ِکپِلِشره َکن واقت قالمادیِ ،سَببی بو دونَیهنینگ ِرییسی ِگلَیر.
ُانونگ ِمن باباتدا هیچ هیلی ایختییاری ُیقدور ۳۱ .اِّما دونَیه
ِمن ٓاتانی ُسیَیندیگیمیٓ ،اتانینگ ُازومه َنمه تابشیران ُبلسا،
ُشنی ِبرجای ِادَیندیگیمی بیلِملیدیر .هانی ،تورونگ ،بو ِیرِدن

گیِدلینگ«.

۱۵

اوزوم باغی و شاخا ر

ِ» ۱من حاقیقی اوزوم باغیدیرین و ٓاتام
باغباندیرُ ۲ .ال ِمنینگ میوه ِبرِمَین ِهر بیر
شاخامی ِکسیپ زینگیار ،میوه بِرَینینی ُبلسا َکن میوه بِِرر یالی
ُال ُانی َپکِلَیرِ ۳ .منینگ سیزه ٓایدان ُسزوم اوستو بیِلن سیز ایندی
َپکسینگیزِ ۴ .منده یاشانگِ ،من ِهم سیزده یاشایین .اوزوم
باغیندان ٓایری ن شاخا ُازُ-ازونِدن میوه ِبریپ بیلِمیشی یالی،
ِمنِدن ٓایریلسانگیز ،سیز ِهم میوه ِبریپ بیلِمرسینگیز.
ِ» ۵من اوزوم باغیدیرین ،سیز شاخا ریسینگیز .کیم ِمنده و
ِمن ِهم ُاندا یاشاسامُ ،ال ُبل میوه بِِرر .سیز ِمنِدن ٓایری هیچ زات

ِادیپ بیلِمرسینگیز ۶ .کیم ِمنده یاشاماساِ ،کسیِلن شاخا کیمین

َدلدیر .سیزینگ بو ِاشیدَین ُسز ِلرینگیز ِمنینگکی َدل-دهِ ،منی
ایِبِرن ٓاتانینگقیدیر.
ِ» ۲۵من بو زات ری سیزه ُازوم یانینگیزداقام ٓایدیارین.

زینگیلیپ ،قورار .قوران شاخا ری ُبلسا ییغناپُ ،ادا یاقار ر.
ِ ۷منده ِمسِگن توتوپُ ،سز ِلریمی یوِرگینگیزده ساق سانگیز،

باریارینُ ،از راحاتلیغیمی سیزه بِرَیرینِ .من مونی دونَیهنینگ ِبرشی
یالی ِبرِمَیرین .یوِرگینگیز غوّصا باتماسینُ ،قرقمانگ ۲۸ .سیزه

ِمنینگ ُسیگیمده قالینگِ ۱۰ .من ٓاتامینگ ُحکومِلرینی ِبرجای
ِادیپُ ،انونگ ُسیگوسینه ِوفالی ُبلشوم یالی ،سیز ِهم ُحکومِلریمی

ٓ ۲۶اتانینگ ِمنینگ ٓادیمدان ایِبرِجک ِحمایاتچیسیَ ،یعنی
ُمقاِّدس روح سیزه ِهّمه زادی ُاوِرِدرِ .منینگ سیزه ٓایدان
ِهّمه ُسز ِلریمی یادینگیزا سا رِ ۲۷ .من سیزه راحاتلیق ُقیوپ

َنمه دیِلِسنگیز ،سیزه ِبریِلر ۸ .سیز َکن میوه ِبریپِ ،منینگ
َشگیرتِلریمدیگینگیزی ُگرِکِزرسینگیز .مونونگ اوستو بیِلن ٓاتام
ِبییکِلِنرٓ ۹ .اتامینگ ِمنی ُسیشی یالیِ ،من-ده سیزی ُسیدوم.

یوحنا ۱۶–۱۵
ِبرجای ِاتِسنگیزِ ،منینگ ُسیگیمه ِوفالی ُب رسینگیزِ ۱۱ .من بو
زات ری سیزه شاتلیغیما ِشریک ُبلوپ ،شاتلیغینگیزینگ ُدلوپ-
ٓاقماغی اوچین ٓایتدیم.
ِ» ۱۲منینگ ُحکومیم شودورِ :من سیزی َنهیلی ُسِین ُبلسام،

سیز ِهم بیری-بیرینگیزی ُشنونگ یالی ُسیونگ ۱۳ .کیم جانینی
ُدست ری اوچین ِفدا ِاتسه ،موندان ِبییک ُسیگی ُیقدور ۱۴ .اِِگر

ُحکومِلریمی ِبرجای ِاتِسنگیزِ ،منینگ ُدست ریم ُب رسینگیز.
 ۱۵موندان ِبیَلک ِمن سیزه قول دییِمرینِ ،سَببی قول ٓاقاسینینگ
َنمه ِادَینینی بیلَین َدلدیرِ .من سیزه ُدست دیَّیرینِ ،سَببی ٓاتامدان

ِاشیِدن ِهّمه زات ریمی سیزه ٓایتدیم ۱۶ .سیز ِمنی َدل-دهِ ،من
سیزی سای دیمِ .من سیزینگ گیدیپ ،هیچ ُسلمایان میوه
ِبرِمگینگیز اوچین سای پِ-سچدیمُ .شنگا ُگَره ِمنینگ ٓادیم بیِلن
ٓاتادان َنمه دیِلِسنگیزُ ،ال سیزه بِِررِ ۱۷ .منینگ سیزه ُحکومیم
شودور :بیری-بیرینگیزی ُسیونگ.
دونَیه َشگیرتِلرِدن ییگِرنَیر
» ۱۸دونَیه سیزی ییگِرنَین ُبلساُ ،انونگ سیزِدن ُانگ ِمنی
ییگِر ِنندیگینی بیلینگ ۱۹ .دونَیهِدن ُب ن ُبلسادینگیز ،دونَیه
سیزی ُازونینگکیِلر کیمین ُسِیردی .اِّما سیز بو دونَیه ِدگیشلی
َدلسینگیزِ .من سیزی بو دونَیهِدن سای پ ٓالدیم .اینه،
ُشنونگ اوچین ِهم ،دونَیه سیزی ییگِرنَیرِ ۲۰ .من سیزه” :قول
ٓاقاسیندان ِبییک َدلدیر“ دیِین ُسزومی یادینگیزا سالینگ .اُ ر
ِمنی آزار سا رُ ،اندا سیزی-ده آزار ر رِ .منینگ ُسزومی

ِبرجای ِاتِسِلر ،سیزینگکینی-ده ِبرجای اِِدر ِلر ۲۱ .اُ ر سیزه بو
زات رینگ ِهِّمسینی ِمنینگ ٓادیم اوچین اِِدر ِلرِ ،سَببی اُ ر ِمنی

ایِبِرنی تانیمییار رِ ۲۲ .من ِگلیپ ،اُ را ٓایتمادیق ُبلسادیم ،اُ ر
گوَنهَکر ُبلمازدی ر .ایندی ُبلسا اِِدن گوَنهِلری اوچین باهانا
تاپیپ بیلِمز ِلرِ ۲۳ .منی ییگِرنَین ِمنینگ ٓاتامی-دا ییگِرنَیندیر.
ِ ۲۵:۱۵زبور ۱۹:۳۵؛ ۴:۶۹

۲۷

 ۲۴اِِگر ِمن اُ رینگ آراسیندا باشغا هیچ کیمینگ باشارمادیق
ایشِلرینی ُگرِکزِمدیک ُبلسام ،گوَنهلی ُبلمازدی ر .ایندی ُبلسا
اِِدن ایشِلریمی ُگرِسِلر-دهِ ،منِدن ِهم و ٓاتامدان ِهم ییگِرندیِلر.
 ۲۵بو ُبلسا ُتوراتینداِ” :منِدن ناحاق ِیره ییگِرندیِلر“ دیّیپ

یازی ن ُسز ِلرینگ ِبرجای ُبلماغی اوچیندیر.
ِ» ۲۶من سیزه ٓاتامدان ایِبرِجک ِحمایاتچیمَ ،یعنی ٓاتامدان
چیقان حاقیقات روحی ِگِلندهِ ،من حاقدا شاهاتلیق اِِدر ۲۷ .سیز
ِهم شاهاتلیق اِِدرسینگیزِ ،سَببی اُزال-باشدان ِمنینگ بیِلن بیله
ُبلدونگیز«.

۱۶

ِ» ۱من سیزه بو زات ری ایماندان َدنِمزلیگینگیز
اوچین ٓایتدیم ۲ .سیزی ِکنیسهِلرِدن ُکوار ر.

ِشیله بیر زامان ِگِلر ،سیزی ُالدورِمک بیِلن ِهر بیر کیشی خودایا
خیدمات ِادَیندیرین دیّیپ گوَمن اِِدر ۳ .اُ ر بو ایشِلری ٓاتا بیِلن

ِمنی تانیمییاندیق ری اوچین اِِدر ِلر ۴ .بو ری ِمن سیزه َحضیرِدن
ٓایدیپ ُقییارین .واقتی ِگِلنده ،بو ری سیزه ٓایداندیغیمی یادینگیزا
سا رسینگیز.
ُمقاِّدس روحونگ خیدماتی
»سیزه بو ری اُزال-باشدا گوّرونگ ِبرِمدیمِ ،سَببی ُازوم
سیزینگ بیِلن بیِلدیم ۵ .ایندی ُبلسا ِمن ُازومی ایِبِرنینگ یانینا
گیدَیرین .سیزینگ هیچ بیرینگیز ِمنِدن” :نیَره گیدَیرسینگ؟“

دیّیپ ُسرامایارسینگیز ۶ .مونگا ِدِرک بو زات ری ٓایدانیم اوچین
سیزینگ یوِرگینگیز قایغی-غاما باتدی ۷ .اِّما ِمن سیزه حاقیقاتی

ُسز لَِیرینِ :منینگ گیتِمگیم سیزینگ اوچین ِپیدالیدیرِ .من
گیتِمِسمِ ،حمایاتچی سیزه ِگلِمز و گیتِسمُ ،انی سیزه ایِبِررین.

ِ ۸حمایاتچی ِگِلن واقتی دونَیهنینگ گوَنه ،عادا ت و ُحکوم
باباتدا ناحاقدیغینی بِّلی اِِدر ۹ .گوَنه باراداقی حاقیقات شوندان
عیباراتٓ :ادام ر مانگا ایمان ِگتیرِمَیر ِلر ۱۰ .عادا ت باباتدا

یوحنا ۱۷–۱۶
ُبلساِ ،من ٓاتامینگ یانینا گیدَیرین و موندان ِبیَلک سیز ِمنی
ُگرِمرسینگیزُ ۱۱ .حکوم باباتدا ٓایتسام ،بو دونَیهنینگ ِرییسی
َمحکوم ِادیِلندیر.

» ۱۲سیزه ٓایتجاق ِینه َکن زات ریم بار ،اِّما موندان ٓارتیغی
فیکرینگزه سیغماز ۱۳ .اِّما حاقیقات روحی ِگِلن واقتی سیزی

ِهّمه حاقیقاتا ٓالیپ گیِدرُ .ال ُازُ-ازونِدن ِکپِلِمزَ ،نمه ِاشیتسه،
ُشنی ِکپَلر و ِگلِجک زات ری سیزه َاشَکر اِِدرُ ۱۴ .ال ِمنی
ِبییکِلندیِررِ ،سَببی ِمنِدن ِاشیِدن زات رینی سیزه َاشَکر اِِدر.
ٓ ۱۵اتامینگ ِهّمه زات ری ِمنینگکیدیرُ .شنونگ اوچین ِمنِدن
ِاشیِدن زات رینی سیزه َاشَکر اِِدر دییدیمٓ ۱۶ .از واقتدان ُسنگ،
سیز ِمنی ُگرِمرسینگیز ،اِّما َکن واقت ِگچَمنَکهِ ،ینه ِمنی

ُگِررسینگیز«.
قایغینگیز شاتلیغا ُاورو ِلر

۲۸

غوّصا ِچکَیرسینگیز ،اِّما ِمن سیزی ِینه ُگِررینُ ،شندا ُگونونگیز
خوشُب ر ،هیچ کیم سیزِدن شاتلیغینگیزی ٓالیپ بیلِمزُ ۲۳ .شل

گون ِمنِدن هیچ زات ُسرامارسینگیز .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین،
ِمنینگ ٓادیم بیِلن ٓاتادان َنمه دیِلِسنگیزُ ،ال سیزه بِِرر ۲۴ .شو
واقتا ِچنلی سیز ِمنینگ ٓادیمدان هیچ زات دیِلِمدینگیز .دیَلنگ،
آ رسینگیز ،شاتلیغینگیز ُدلوپٓ-اقار.
ِ» ۲۵من بو زات ری سیزه میثال ر بیِلن ٓایتدیمُ ،ینه واقت ِگِلر،
ِمن میثال ر بیِلن ِکپِلَمنٓ ،اتام بارادا ٓاچیق گوّرونگ بِِررین.
ُ ۲۶شل گون ٓاتامدان ِمنینگ ٓادیم بیِلن ُازونگیز دیَلرسینگیز.
ِمن سیزینگ اوچین ٓاتامدان دیِلِمگیمینگ حاجاتی ُبلماز.
 ۲۷چونکی ٓاتامینگ ُازی سیزی ُسیَیرِ ،سَببی سیز ِمنی ُسیوپ،

ِمن خودایدان ِگِلندیگیمه ایناندینگیزِ ۲۸ .من ٓاتامینگ یانیندان
قایدیپ ،دونَیه ِگلدیم .ایندی ُبلسا دونَیهنی ِترک ِادیپ،
ٓاتامینگ یانینا باریارین«.

ُ ۱۷شندا عیسانینگ َکبیر َشگیرتِلری بیری-بیرینهُ» :انونگٓ” :از
واقتدان ُسنگ ِمنی ُگرِمرسینگیز ،اِّما َکن واقت ِگچَمنَکهِ ،ینه
ِمنی ُگِررسینگیز“ِ ،شیله ِهمِ” :من ٓاتامینگ یانینا گیدَیرین“

 ۲۹عیسانینگ َشگیرتِلری ُانگا » :اینه ،ایندی ِسن هیچ
بیر میثالسیزٓ ،اچیق ٓایدیارسینگِ ۳۰ .سنینگ ِهّمه زات ری
بیلَیندیگینگه بیز ایندی دوشوندیک .سانگا ُسراق ِبرِمگینگ

دییِمکچی ُبلیانینا بیز-اَ دوشونِمَیریس« دییدیِلر.
 ۱۹عیسی ُازونه ُسراق ِبرِمک ایسِلَیندیکِلرینی بیلیپِ ،شیله
دییدیٓ» :از واقتدان ُسنگ ِمنی ُگرِمرسینگیز ،اِّما َکن
واقت ِگچَمنَکهِ ،ینه ِمنی ُگِررسینگیز دیَّینیم اوچین بیری-

 ۳۲اینه ،واقت ِگِلرِ ،ایَیم ِگلدی ِهمِ ،هَّمنگیز ُایِلرینگیَزه
پیتراپشیپ گیِدرسینگیزِ .منی ِیکه ُقیوپ گیِدرسینگیز .اِّما ِمن
ِیکه َدلدیرینِ ،سَببی ٓاتام ِمنینگ بیِلندیر ۳۳ .بو زات ری سیزه،

دیِین ُسز ِلری َنمه دوشوندیرَیرَکه؟« دیّیشدیِلر ۱۸ .اُ ر ُسزونی ُدوام
ِادیپِ ،ینه-دهٓ» :از واقتدان ُسنگ دییدیگی َنِمَکه؟ ُانونگ َنمه

بیرینگیزه ُسراق بِرَیرسینگیزمی؟  ۲۰سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین،
سیز ٓاغ پ یاس توتارسینگیز ،دونَیه ُبلسا شات نار .سیز قایغا
باتارسینگیزُ ،ینه قایغینگیز شاتلیغا ُاورو ِلرٓ ۲۱ .ایال ُدغورجاق

واقتی ٓاغیری ِچکَیندیرِ ،سَببی ٓایی-گونی ُد ندیر .اِّما چاغا
ُدغاندان ُسنگُ ،ال چاغانینگ دونَیه ایِننلیگینینگ شاتلیغی بیِلن

قایغی-غوّصانی اونودار ۲۲ .سیز ِهم ِشیِلسینگیزَ ،حضیر غام-

ِگِرگی ُیق .ایندی بیز ِسن خودایدان ِگِلندیگینگه اینانیاریس«
دییدیِلر ۳۱ .عیسی اُ را» :ایندی چیندان اینانیارسینگیزمی؟

ِمنده پاراحاتلیغینگیز ُبلسون دیّیپ ٓایتدیم .بو دونَیهده َزحِمت
و ِاذِیتینگیز ُب رُ ،ینه خاطیرِجم ُبلونگ ،چونکی ِمن دونَیهنی
ِینگدیم!« دییدی.

۱۷

عیسی ُازونه ُدغا ِادَیر
 ۱بو زات ری ٓایدانُسنگ ،عیسی ُگز ِلرینی
ٓاسمانا تیکیپِ ،شیله دییدیِ» :ایٓ ،اتام،

یوحنا ۱۷
واقت ِگلدیُ .اغلونگی ِبییکِلندیرُ ،اغلونگ ِهم ِسنی
ِبییکِلندیرسینِ ۲ .سن ُاغ ِهّمه اینسان رینگ اوستونِدن ایختییار

ِبردینگِ .دگمهُ ،اغول ِهم ِسنینگ ُانگا تابشیران ِهّمه
اینسان رینگا اِِبدی یاشاییش ِبرسین ۳ .اِِبدی یاشاییش ُبلسا،
ِسنیَ ،یعنی ِیکه حاق خودایی و ِسنینگ ایِبِرن عیسی
مسیحینگی تانیماقدیرُ ۴ .ازومه تابشیران ایشینگی ِکما
ِیتیرِمک بیِلن ِمن ِسنی ِیر یوزونده ِبییکِلندیردیمِ ۵ .ایٓ ،اتام،
دونَیه ُدِرِمزِدن اُوال ِهم ِمن ِسنینگ یانینگداقام ِبییکلیگیم باردی.
ایندی ُشل ِبییکلیک بیِلن ِمنی ِینه-ده ُاز حوضورینگدا ِبییکِلندیر.
عیسی َشگیرتِلره ُدغا ِادَیر
» ۶دونَیهِدن ُازومه بِِرن ٓادام رینگا ِسنینگ ٓادینگی ٓایان ِاتدیم.
اُ ر ِسنینگکیدی و ِسن اُ ری مانگا ِبردینگ ،اُ ر ِسنینگ
ُسزونگی ِبرجای ِاتدیِلر ۷ .ایندی اُ ر مانگا بِِرن ِهّمه زادینگ

۲۹

بو ری اُ را ِهنیز بو دونَیهِدَکم ٓایدیارینِ ۱۴ .من اُ را ِسنینگ
ُسز ِلرینگی ِیتیردیم ،دونَیه ُبلسا اُ ری ییگِرندی .چونکی ِمنینگ
دونَیهِدن ُبلمایشیم یالی ،اُ ر-دا دونَیهِدن َدلدیر ِلر ۱۵ .اُ ری

دونَیهِدن ٓالماغینگی َدل-دهِ ،شیطاندان ُقریماغینگی دیِلَیرین.
ِ ۱۶منینگ بو دونَیهِدن ُبلمایشیم یالی ،اُ ر-دا بو دونَیهِدن
َدلدیر ِلرِ ۱۷ .سنینگ ُسزونگ حاقیقاتدیر .حاقیقاتینگ اوستو

بیِلن اُ ری ُازونگه ُمقاِّدس ِاتِ ۱۸ .سنینگ ِمنی دونَیه ایِبریشینگ
یالیِ ،من ِهم اُ ری دونَیه ایِبردیم ۱۹ .اُ ر اوچینِ ،من ُازومی
سانگا باغیش ِاتَیمِ ،شیدیپ ،اُ ر ِهم حاقیقات بیِلن ُاز ِلرینی
سانگا باغیش اِِدر ِلر.
عیسی ِهّمه ایماندار را ُدغا ِادَیر
ِ» ۲۰من دینگه اُ ر اوچین َدلُ ،شندا اُ رینگ واغظی بیِلن
مانگا ایمان ِگتیرِجکِلر اوچین-ده ُدغا ِادَیرین ۲۱ .اُ رینگ

ِسنِدندیگینی بیلَیر ِلر ۸ .چونکی مانگا ٓایدان ُسز ِلرینگی ِمن اُ را
ِیتیردیم .اُ ر ُسز ِلرینگی قابول ِادیپِ ،منینگ ،حاقیقاتدان-دا،

ِهِّمسی بیر ُبلسونٓ .اتاِ ،سن ِمنده و ِمن-ده ِسنده ُبلشوم یالی،
اُ ر ِهم بیزده ُبلسون رِ .شیِللیکدهِ ،منی ِسنینگ ایِبِرندیگینگه

ده ،مانگا بِِرن ٓادام رینگ اوچین یالباریارین ،چونکی اُ ر
ِسنینگکیدیرِ ۱۰ .منینگ ِهّمه زادیم ِسنینگکیدیرِ ،سنینگکی-
ده ِمنینگکیدیرِ ،من اُ رینگ اوستو بیِلن ِبییکِلندیمِ ۱۱ .من

ِسن ُبلسا ِمنِدسینگِ .منی ِسنینگ ایِبِرندیگینگیِ ،منی
ُسیشونگ کیمین اُ ری-دا ُسیَیندیگینگی دونَیه بیِلر یالی ،اُ ر

ِسنِدن ِگِلندیگیمی بیلدیِلرِ .منی ِسنینگ ایِبِرندیگینگه ایمان
ِگتیردیِلر ۹ .اُ ر اوچین سانگا یالباریارین .دونَیه اوچین َدل-

بو دونَیهده موندان َکن قالمارین ،اِّما اُ ر ِهنیز دونَیهِددیر ِلر.
ِمن ِسنینگ یانینگا ُد نیپ باریارینِ .ایُ ،مقاِّدس ٓاتام ،مانگا

بِِرن ٓادام رینگی ُاز قودراتلی گویجونگ بیِلن قُرا .مانگا-دا ُشل
گویجی ِسن ِبردینگُ .شندا اُ ر ِهم بیزینگ یالی بیر ُبلسون ر.
ِ ۱۲من اُ رینگ یانینداقام ،مانگا بِِرن قودراتینگ بیِلن اُ ری ُقریپ
ساق دیمُ .مقاِّدس یازغی ر ِبرجای ُبلسون دیّیپِ ،هَلک ِادیلِملی

ٓادامدان باشغا اُ رینگ هیچ بیری ییتِمدی ۱۳ .ایندی ِمن
ِسنینگ یانینگا باریارین .اُ ر ِمنینگ شاتلیغیمدان ُدلسون دیّیپ،

دونَیه ایمان ِگتیرسین ۲۲ .مانگا بِِرن ِبییکلینگی اُ را-دا ِبردیم.
بیزینگ بیر ُبلشومیز یالی ،اُ ر-دا بیر ُبلسونِ ۲۳ .من اُ ردادیرین،

َکمیل بیرلیکده ُبلسون رِ ۲۴ .ایٓ ،اتاِ ،سنینگ مانگا بِِرن
اینسان رینگ-دا ِمنینگ بیِلن بیر ِیرده ُبلماق رینی ایسِلَیرین.
ِشیله ِهمِ ،دگمه ،اُ ر ِمنینگ ِبییکلیگیمی و ِسنینگ مانگا
بِِرن ِبییکلینگی ُگرسونِلر .چونکی ِسن ِمنی دونَیه یارادیلمازدان
ُانگ ُسیَیردینگ.
ِ» ۲۵ای عادا تلی ٓاتا ،دونَیه ِسنی تانیمییار ،اِّما ِمن ِسنی
تانییارین .بو ٓادام ر ِهم ِمنی ِسنینگ ایِبِرندیگینگی بیلَیر ِلر.
 ۲۶مانگا ُب ن ُسیگینگ اُ ردا-دا ُبلسونِ ،من ِهم اُ ردا ُب یین

دیّیپِ ،سنینگ ٓادینگی اُ را تانیتدیم و تانیتماغی ُدوام اِِدرین«.

یوحنا ۱۸
عیسی توتولیار
َمتّٰی ۵۶-۴۷:۲۶؛ َمرُقس ۵۰-۴۳:۱۴؛ لوقا ۵۳-۴۷:۲۲

۱۸

 ۱بو زات ری ٓایدیپ ُب نُسنگ ،عیسی
َشگیرتِلری بیِلن ِقدرون ِدرهِدن ِگچیپُ ،ال
ِیرَدکی ِزیتون باغینا گیردیَ ۲ .شگیرتِلری بیِلن عیسی ُشل ِیرده
َکن واقت ردا دوشوشیپ دوریاردیُ .شنگا ُگَرهُ ،انگا خایینلیق
اِِدن یهودا ِهم ُال ِیری بیلَیردیُ ۳ .ال روم ِسرباز رینینگ بیر
ُبلومی بیِلن بیرلیکده ُیلباشچی کاهین رینگ و َفریسیِلرینگ
ایِبِرن قاراوول رینی ٓالیپ ِگلدی .اُ رینگ اِلِلریَنه پانوس،
ِمشِعل و یاراق باردی ۴ .عیسی ُاز باشینا دوشِجک ِهّمه
زادی بیلَیردیُ .شنونگ اوچیِنم ُاوه چیقیپ ،اُ ردان» :کیمی
ُگز لَِیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادی ۵ .اُ ر ُانگا» :ناِصرهلی عیسانی«
دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر .عیسی اُ راُ» :شل ِمندیرین« دییدیُ .انگا
خایینلیق اِِدن یهودا-دا اُ ر بیِلن بیله دوردی ۶ .عیسی اُ را:
»ُشل ِمندیرین« دیِینده ،اُ ر ایزا ِچکیلیپِ ،یره ییقیلدی ر.

 ۷عیسی اُ ردان ِینه» :کیمی ُگز لَِیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادی.
اُ ر» :ناِصرهلی عیسانی« دییدیِلر ۸ .عیسی اُ راِ» :من سیزه
”ُشل ِمندیرین“ دییدیم ٓاخیرینِ .منی ُگز لَِین ُبلسانگیز ،بو ری
ُگیِبرینگ ،گیتسینِلر« دییدی ۹ .عیسی مونی »مانگا بِِرنِلرینگِدن
هیچ بیرینی ییتیرِمدیم« دیِین ُسز ِلرینگ ِبرجای ُبلماغی اوچین
ٓایتدی.
ُ ۱۰شل واقت شمعون ِپطُرس قیلیجینی قینیندان چیقاردی-
دا ،باش کاهینینگ خیدماتَکرینی اوروپ ،ساغ قو غینی
ِکسدیُ .ال خیدماتَکرینگ ٓادی مالخوسدی ۱۱ .عیسی ِپطُرسا:
»قیلیجینگی جایینا سالٓ .اتامینگ مانگا بِِرن عاذاپ َکسهسینِدن

ایچَمیینمی؟« دییدی.
ُ ۱۲انُسنگ ِسرباز ر ،اُ رینگ باش ِسردارسی و یهودی
قاراوول ری عیسانی توتوپِ ،الینیٓ-ایاغینی دانگدی ر ُ ۱۳ .انی

۳۰

َاَّول َحّنانینگ یانینا ٓالیپ باردی رَ .حّنا ُشل ییل باش کاهین
سای نان قیافانینگ قایین ٓاتاسیدی ۱۴ .خالق اوچین بیر ٓادامینگ
ُالِمگی یاغشیدیر دیّیپ ،یهودیِلره ماص حات بِِرن ِهم قیافادی.
ِپطُرس عیسانی اینَکر ِادَیر
 ۱۵شمعون ِپطُرس بیِلن ِینه بیر َشگیرت عیسانینگ ایزینا
دوشوپ گیتدیِلر .یانگقی َشگیرت باش کاهین بیِلن ُانگِدن
تانیش ُب نُسنگُ ،ال عیسی بیِلن بیله باش کاهینینگ حایاطینا
گیردیُ ۱۶ .ینه ِپطُرس داشاردا ،قاپینینگ ٓاغزیندا دوردیُ .انُسنگ
باش کاهین بیِلن تانیش َشگیرت داشاری چیقدی-دا ،قاپچی
ٓایا بیر زات ر ٓایدیپِ ،پطُرسی ایِچری سالدی ۱۷ .قاپچی ٓایال
ِپطُرساِ» :سن ِهم بو ٓادامینگ َشگیرتِلرینِدنَ-ا َدلسینگ؟« دیّیپ
ُسرادیُ .الُ» :یق« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

ُ ۱۸هوانینگ ُسووق ُب نی اوچین خیدماتَکر ِلر و قاراوول ر ُات
یاقیپُ ،چیونیپ دوردی رِ .پطُرس ِهم اُ رینگ یانیندا ُچیونیپ
دوردی.
باش کاهین عیسانی ُسراق ِادَیر
َمتّٰی ۶۶-۵۹:۲۶؛ َمرُقس ۶۴-۵۵:۱۴؛ لوقا ۷۱-۶۶:۲۲

 ۱۹باش کاهین عیسادان ُانونگ َشگیرتِلری و تاغلیماتی بارادا
ُسرایاردی ۲۰ .عیسی ُانگا ُجغاپ ِبریپِ» :من دونَیه ٓاچیق

ٓایتدیمِ .هّمه ِیهودیِلرینگ ییغنانیان ِکنیسهِلرینده و عیباداتخانادا
ِهمیشه ُاوِرتدیم ،گوزگینلیکده هیچ زات ٓایتمادیمَ ۲۱ .نمه

اوچین ِمنِدن ُسرایارسینگ؟ َنمه ٓایدانیمی ِاشیِدنِلرِدن ُسرا .اُ ر
ِمنینگ َنمه دیِینیمی بیلَیندیر ِلر« دییدی ۲۲ .بو زات ری ٓایدیپ
ُب نُسنگُ ،شل ِیرده دوران قاراوول رینگ بیری عیسانینگ
دولوغینا بیر شاپباق اوروپ» :باش کاهینا ِشیله ُجغاپ
بِرَیرسینگمی؟« دییدی ۲۳ .عیسی ُانگاِ» :من یالنگیش ٓایدان
ُبلسام ،مونونگ یالنگیشینی معلیم ِات .اِِگر ُدغری ٓایدان ُبلسام،

یوحنا ۱۹–۱۸
ُاندا َنمه اوچین ِمنی اوریارسینگ؟« دییدیُ ۲۴ .انُسنگ َحّنا
عیسانینگ ِالینی دانگدیریپُ ،انی باش کاهین قیافانینگ یانینا
ایِبردی.
ِپطُرس عیسانی ِینه اینَکر ِادَیر
َمتّٰی ۷۵-۷۱:۲۶؛ َمرُقس ۷۲-۶۹:۱۴؛ لوقا ۶۲-۵۸:۲۲

 ۲۵شمعون ِپطُرس ُال ِیرده ُچیونیپ دوردیُ .اندانِ» :سن
ِهم ُانونگ َشگیرتِلرینِدنَ-ا َدلسینگ؟« دیّیپ ُسرادی ر .اِّما

ُالُ» :یق« دیّیپ اینَکر ِاتدیُ ۲۶ .ال ِیرده باش کاهینینگ
خیدماتَکر ِلرینِدن بیری ِپطُرسینگ قو غینی ِکِسن ٓادامینگ
قارینداشیدیُ .ال خیدماتَکرِ» :من ِسنی باغدا ُانونگ بیِلن بیله
ُگرِمدیّمی َنمه؟« دییدیِ ۲۷ .پطُرس ِینه اینَکر ِاتدیِ ،ادیل ُشل
واقت ُخُرز قیغیردی.
عیسی پی ُتسینگ حوضوریندا
َمتّٰی ۳۱-۱۱ ،۲-۱:۲۷؛ َمرُقس ۲۰-۱:۱۵؛ لوقا ۲۵-۱۳ ،۵-۱:۲۳

ُ ۲۸انُسنگ یهودیِلر عیسانی قیافانینگ یانیندان روم
حاکیمینینگ جایینا ٓالیپ باردی رُ .شل واقت دانگ ٓاتیپدی.
پَِسح شامیندان ایّیپ بیِلر یالی و دینی سو ِّنتِلری ُپزمازلیق اوچین

۳۱

ُ ۳۳انُسنگ پی ُتس ِینه ُاز جایینا گیردی-ده ،عیسانی
چاغیریپُ ،اندانِ» :سن یهودیِلرینگ پاتیشاهسیمی؟« دیّیپ
ُسرادی ۳۴ .عیسی ُاندان» :مونی ُازونگِدن ٓایدیارسینگمی یا-
دا ِمن حاقدا سانگا باشغا ر ٓایتدیمی؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۳۵پی ُتس عیسیِ» :مِگر ِمن یهودیمی َنمه؟ ِسنی مانگا ُاز
خالقینگ بیِلن ُیلباشچی کاهین ر توتوپ ِگتیردیِلرِ .سن َنمه
ایش ِاتدینگ؟« دییدی ۳۶ .عیسی ُانگاِ» :منینگ پاتیشاهلیغیم

بو دونَیهِدن َدل .اِِگر ِمنینگ پاتیشاهلیغیم بو دونَیهِدن ُبلسادی،
ُاندا خیدماتَکر ِلریم ِمنی یهودیِلرینگ ِالینه ِبردیرِمِجک ُبلوپ
اوروشاردی ر .اِّما ِمنینگ پاتیشاهلیغیم باشغا ِیرِدندیر« دییدی.
 ۳۷پی ُتس ُانگا» :دییِمکِ ،سن پاتیشاه-دا؟« دییدی .عیسی
ُانگا» :پاتیشاهدیغیمی ُازونگ ٓایدیپ دورسونگِ .من حاقیقاتا

شاهاتلیق ِاتِمک اوچین ُدغدیمُ ،شنونگ اوچین ِهم دونَیه
ِگلدیم .حاقیقاتینگ طارافداری ُب ن ِهر بیر ٓادام مانگا قو ق
ٓاسار« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۳۸ .پی ُتس ُاندان» :حاقیقات َنمه؟«
دیّیپ ُسرادی.
مونی دیِینِدن ُسنگُ ،ال ِینه یهودیِلرینگ یانینا چیقیپ،
اُ راِ» :من ُاندان هیچ بیر عاییپ تاپمادیم ۳۹ .اِّما سیزینگ
بیر عاداتینگیز بارُ ،شل عاداتا ُگَره ِهر ییل پَِسح بایرامیندا ِمن بیر
ٓادامی زینداندان ُبشادیاریم .ایندی سیزینگ اوچین یهودیِلرینگ

یهودیِلر حاکیمینگ جایینا گیرِمدیِلرِ ۲۹ .شیِللیکده ،پی ُتسینگ
ُازی اُ رینگ یانینا ِگلیپ» :بو ٓادامی َنِمده عاییپ یارسینگیز؟«

پاتیشاهسینی ُبشاتماغیمی ایسِلَیرسینگیزمی؟« دییدیُ ۴۰ .شندا

دیّیپ ُسرادی ۳۰ .اُ ر» :بو ٓادام ِجنایاتچی ُبلمادیق ُبلسا،
ُانی توتوپِ ،سنینگ یانینگا ِگتیرِمزدیک« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر.

اُ رُ» :انی َدل ،بیزه باراباسی ُبشات!« دیّیپ قیغیریشدی ر.
باراباس ُبلسا بیر قالماغالچیدی.

 ۳۱پی ُتس اُ راِ» :بیله ُبلساُ ،انی َاکیدینگ-دهُ ،از ِشریغاتینگیزا
ُگَره ُحکوم چیقاریِبرینگ« دییدی .یهودیِلر پی ُتسا» :بیزینگ

کیمدیر بیرینی ُالومه َمحکوم ِاتَمگه حاقیمیز ُیق« دییدیِلر ۳۲ .بو
عیسانینگ ُازونینگ َنهیلی ُالوم بیِلن ُالِجکدیگی بارادا ُانگِدن
ٓایدان ُسز ِلرینینگ ِبرجای ُبلماغی اوچیندی.

۱۹

عیسی ُالومه َمحکوم ُبلیار
ُ ۱سنگرا پی ُتس عیسانی توتوپ قامچی تدی.
ِ ۲سرباز ر تیِکنِدن َتچ ُاروپُ ،انونگ باشینا

ُقیدی ر و ِاگنینه ٓارغاوانی ُدن ِگیدیردیِلر ۳ .یانینا باریپ:

یوحنا ۱۹
»یاشاسینِ ،ای ،یهودیِلرینگ پاتیشاهسی!« دییشیپُ ،انونگ
دولوغینا شاپباق اوردو ر.
 ۴پی ُتس ِینه داشاری چیقیپ ،یهودیِلره» :اینهُ ،انی سیزینگ
ُاوونگیزه ِگتیرَیرینُ .اندان هیچ بیر عاییپ تاپماندیغیمی بیلیپ

ُقیونگ« دییدیُ ۵ .شل واقت باشی تیِکنِدن َتچلیِ ،اگنی

ٓارغاوانی ُدنلی عیسی داشاری چیقدی .پی ُتس اُ را» :اینه،
ُال ٓادام! « دییدیُ ۶ .یلباشچی کاهین ر بیِلن باشلیق ر
عیسانی ُگروپُ» :انی صلیبه چویله ،صلیبه چویله!« دیّیپ
قیغیریشدی ر .پی ُتس اُ راُ» :انی َاکیدیپُ ،ازونگیز صلیبه
چویَلنگِ .منَ-ا ُاندان هیچ بیر عاییپ تاپمادیم« دییدی.
 ۷یهودی باشلیغ ری» :بیزینگ بیر ِشریغاتیمیز بارُ ،شل ِشریغاتا
ُگَره ُال ُالِملیِ ،سَببی ُال ُازونی خودایینگ ُاغلی دیّیپ
ٓاد ندیریار« دییدیِلر.
 ۸بو ُسز ِلری ِاشیدیپ ،پی ُتس خاص ُقرقدیُ ۹ .ال ِینهِدن

ُاز کاخینا گیریپ ،عیسادانِ» :سن نیِرلی؟« دیّیپ ُسرادی.
اِّما عیسی ُانگا ُجغاپ ِبرِمدی ۱۰ .پی ُتس ُانگاِ» :سن

ِمنینگ بیِلن ِکپِلشِمکِدن یوز ُاوورَینگمی؟ ِسنی ُبشاتماغا-
دا ،صلیبه چویِلَمگه-ده ِمنینگ ایختییاریمینگ باردیغینی
بیِلنُگقمی؟« دییدی ۱۱ .عیسی ُانگا» :اِِگر سانگا ُیقاردان

ِبریلِمدیک ُبلسادیِ ،منینگ اوستومِدن هیچ هیلی ایختییارینگ
ُبلمازدیُ .شنونگ اوچین ِهمِ ،منی توتوپِ ،سنینگ ِالینگه
بِِرنینگ گوَنهسی خاص-دا ٓاغیردیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
 ۱۲شوندان ُسنگ پی ُتس عیسانی ُبشاتجاق ُبلدی .اِّما یهودی

باشلیغ ری قیغیریشیپُ» :انی ُبشاتسانگِ ،سن ایمِپراُطرینگ
ُدستی َدلسینگ .کیم-ده کیم ُازونی پاتیشاه حاساپ ساُ ،ال
ایمِپراُطرا قارشیدیر« دییدیِلر.
 ۱۳پی ُتس بو ُسز ِلری ِاشیدیپ ،عیسانی داشاری ٓالیپ
چیقدی و داش ِیر دیّیلَین ِیرده ُحکوم تاختیندا ُاتوردی .بو

۳۲

ِیرینگ ِعبرانیچا ٓادی جاّباتادی ۱۴ .پَِسح بایرامی تاییارلیق
گونودی و گوُنرتانا قُ ی پی ُتس یهودیِلره یوز ِلنیپ» :اینه،
سیزینگ پاتیشاهنگیز!« دییدی ۱۵ .اُ رُ» :یق ِات ُانی! ُیق
ِات! ُانی صلیبه چویله!« دیّیپ قیغیریشدی ر .پی ُتس اُ ردان:

»پاتیشاهنگیزی صلیبه چویَلیینمی؟« دیّیپ ُسرادیُ .یلباشچی
کاهین ر» :بیزینگ ایمِپراُطردان باشغا پاتیشاهمیز ُیقدور« دیّیپ
ُجغاپ ِبردیِلرٓ ۱۶ .اخیرُسنگ پی ُتس عیسانی صلیبه چویِلِمک
اوچینِ ،سرباز رینگ ِالینه تابشیردی.

عیسی صلیبه چویِلنَیر
َمتّٰی ۴۴-۳۲:۲۷؛ َمرُقس ۳۲-۲۱:۱۵؛ لوقا ۴۳-۲۶:۲۳

ِ ۱۷سرباز ر عیسانی ٓالیپ گیتدیِلر .عیسی صلیبینی ُازی
ُگِتریپِ ،کلّهچاناق دیّیلَین ِیره ِگلدی .بو ِیرینگ ِعبرانیچا ٓادی

ُجلُجتادیُ ۱۸ .ال ِیرده عیسانی و ُانونگ بیِلن بیله ِینه ایکی
ٓادامی صلیبه چویِلدیِلر :اُ رینگ بیری — ُانونگ ساغ طارافیندا،
ِبیِلکیسی ُسل طارافیندادی ،عیسی ُبلسا ُارتادادی ۱۹ .پی ُتس
بیر تاختانینگ یوزونه یازغی یازدیریپُ ،انی صلیبینگ ُیقارسیندان
ٓاسدیردی .تاختادا» :یهودیِلرینگ پاتیشاهسی ناِصرهلی عیسی«
دییلیپ یازی ندی ۲۰ .عیسانینگ صلیبه چویِلِنن ِیرینینگ
َشهره قُ یدیغی اوچین ،یازغینی َکن یهودیِلر ُاقیدی رُ .ال
ِعبرانیچا ،تینچه و یونانیچا یازیلیپدی ۲۱ .یهودیِلرینگ ُیلباشچی

کاهین ری پی ُتسا» :مونی ”یهودیِلرینگ پاتیشاهسی “ دیّیپ
یازما-داُ” ،ازونه ِمن یهودیِلرینگ پاتیشاهسی دییدی “ دیّیپ
یاز« دییدیِلر ۲۲ .پی ُتس اُ راِ» :ایَیم یازجاغیمی یازدیم« دیّیپ
ُجغاپ ِبردی.

 ۲۳عیسانی صلیبه چویَلن ِسرباز ر ُانونگ ِلباسینی ٓالدی ر.
ُانونگ ِگییمِلرینی ُدرت ُبِلگه ُبلوپِ ،هر ِسربازا بیر پای ِبردیِلر.
ایچکی ُکیِنگینی ِهم ٓالدی ر .ایچکی ُکیِنک تیکیلگی َدل-ده،

یوحنا ۱۹
ُبیدان-باشا َکمیل ُدقالیپدیِ ۲۴ .سرباز ر بیری-بیرینهِ» :گلینگ،
مونی ییرتمایلینگ ،مونگا ُقرعه ٓاتایلینگ ،کیمینگ ُقرعهسی
چیقساُ ،شل آ ر« دییدیِلر .بو ُمقاِّدس یازغی رداقی:
»اُزآرا پای شیار ر ِگییمِلریمی،
ِلباسیم اوچین ُقرعه ٓاتیار ر«
دیِین ُسز ِلرینگ ِبرجای ُبلماغی اوچین ِشیله ُبلدیِ .سرباز ر ِشیله
ِهم ِاتدیِلر.
 ۲۵عیسانینگ صلیبینینگ یانیندا ُانونگ ِانهسی ،دایزاسی،
کلوپاسینگ ٓایالی مریم و َمجَدَللی مریم دیگ دوردی ۲۶ .عیسی
ِانهسینی و ُانونگ یانیندا دوران ُسیگولی َشگیردینی ُگروپ،
ِانهسینهِ» :ایٓ ،ایال ،بو ِسنینگ ُاغلونگدیر« دییدیُ ۲۷ .انُسنگ
َشگیرده باغیپ» :بو-دا ِسنینگ ِانهنگدیر« دییدیُ .شندان

ٓایاق رینی ُدووپِ ،جِستِلری ٓاشاق دوشورتِمگی خاییش ِاتدیِلر.
ُ ۳۲شنونگ اوچین ِهمِ ،سرباز ر باریپَ ،اَّول بیِلن عیسانینگ
قاپدالیندا صلیبه چویِلِنن بیرینجی ٓادامینگُ ،سنگرا ایکینجی
ٓادامینگ ٓایاق رینی ُدودو ِلر ۳۳ .اِّما عیسانینگ یانینا ِگِلنِلرینده،

ُانونگ ِایَیم اُِلندیگینی ُگروپٓ ،ایاق رینی ُدوِمدیِلر ۳۴ .مونگا
باقمازدانِ ،سرباز رینگ بیری نایزا بیِلن ُانونگ ُبوروَنه ُسقدی،
شو واقتدا ُاندان قان بیِلن سو ُچغدوریلدی ۳۵ .مونی ُگِرن

ٓادام شاهات ُبلدیُ ،انونگ شاهاتلیغی حاقدیرُ .ال سیزینگ
ایمان ِگتیرِمگینگیز اوچینُ ،ازونینگ ُدغری ٓایدیاندیغینی
بیلَیندیر ۳۶ .بو ایش »ُانونگ بیر سونگکی ِهم ُدوولِمز« دیِین

ُمقاِّدس یازغی رینگ ِبرجای ُبلماغی اوچین ُبلدیُ ۳۷ .مقاِّدس
یازغی رینگ باشغا بیر ِیرینده ُبلسا» :اُ ر ُاز ِلرینینگ نایزا اورانینا،
َیعنی مانگا ُگَزر ِلر« دیّیلَیر.
عیسانینگ جای نیشی

ُسنگ یانگقی َشگیرت ُانی ُاز ُایونه ٓالدی.
عیسانینگ ُالومی
َمتّٰی ۵۶-۴۵:۲۷؛ َمرُقس ۴۱-۳۳:۱۵؛ لوقا ۴۹-۴۴:۲۳

ُ ۲۸انُسنگ عیسی ِهّمه زادینگ تامام ُبلوپ باریانینی بیلیپ،
ُمقاِّدس یازغی رینگ ِبرجای ُبلماغی اوچین» ،سوسادیم«

دییدیِ ۲۹ .سرباز ر تورشی ِشرابدان ُدلی کویَزه بیر َابری
باتیریپ ،قارغینینگ اوجونا دانگدی ر-دا ،ایچیرِجک ُبلوپُ ،انی
عیسانینگ ٓاغزینا ِیتیردیِلر ۳۰ .عیسی ِشرابدان دادیندان ُسنگ:
»ِهِّمسی ِبرجای ُبلدی!« دییدی و باشینی ٓاشاق توتوپ جان

ِبردی.
ُ ۳۱شل گون تاییارلیق گونودیِ ،ار ِتسی ُبلسا اولی گون
— َسَّبت گونودیُ .شل ِسَبپِدن َسَّبت گونی ِجِستِلر صلیبده
قالماز یالی ،یهودی باشلیغ ری پی ُتسدان صلیبه چویِلِننِلرینگ
ِ ۲۴:۱۹زبور ۱۸:۲۲

۳۳

َمتّٰی ۶۱-۵۷:۲۷؛ َمرُقس ۴۷-۴۲:۱۵؛ لوقا ۵۶-۵۰:۲۳

ُ ۳۸انُسنگ عیسانینگ َشگیردی ُب نُ ،ینه یهودیِلرِدن ُقرقوپ،
مونی گوزَگپ ُیِرن رامهلی یوسف ُانونگ ِجِسدینی صلیبِدن

دوشوریپ ٓالماغا پی ُتسدان ِاجازا ایسِلدی .پی ُتس ُانگا ِاجازا
ِبردیُ .ال باریپ ،عیسانینگ ِجِسدینی صلیبِدن دوشوریپ

ٓالدی ۳۹ .اُزال گیَجهنینگ ایچینده عیسانینگ یانینا باران
نیقودیموس ِهم یوسف بیِلن بیِلدی .نیقودیموس ُاتوز کیلو
ُمر و عود بیِلن قاری ن یاغینی ٓالیپ ِگلدیُ ۴۰ .ال ایکیسی

عیسانینگ ِجِسدینی ِگتیریپ ،یهودیِلرینگ جای ما عاداتینا ُگَره
ُانی خوش ایسلی یاغ ِسپیِلن ِکِفنه ُد دی ر ۴۱ .عیسانینگ
صلیبه چویِلِنن ِیرینده بیر باغ باردیُ .ال باغدا ِهنیز هیچ کیم
جای نمادیق بیر َتزه قابر باردیُ ۴۲ .شل گون یهودیِلرینگ َسَّبت

 ۳۶:۱۹چیقیش ۴۶:۱۲؛ ساناما ر ۱۲:۹؛ ِزبور ۲۰:۳۴

ِ ۳۷:۱۹زکاریا ۱۰:۱۲

یوحنا ۲۰
گونونه تاییارلیق گونودیُ .شنونگ اوچین قابر یاقین ُب نُسنگ،
عیسانینگ ِجِسدینی ُشل قابرینگ ایچینده ُقیدو ر.
عیسی دیِرلَیر
َمتّٰی ۸-۱:۲۸؛ َمرُقس ۸-۱:۱۶؛ لوقا ۱۲-۱:۲۴

۲۰

ِ ۱یکَشنبه گونیِ ،هنیز قارانگقیقاَ ،مجَدَللی
مریم ایرِدن قابرا باردیُ .گرسه ،قابرینگ
ٓاغزیندان داش ٓایریلیپدیر ُ ۲ .شندا ُال شمعون ِپطُرس بیِلن
عیسانینگ ُسیگولی َشگیردینینگ یانینا ُیرتوپ باریپ ،اُ را:
»ٓاقامیزی قابردان چیقاریپ َاکیدیپدیر ِلرُ .انی نیِرده ُقیاندیق رینی
بیلِمَیریس« دییدیِ ۳ .پطُرس بیِلن ِبیِلکی َشگیرت ِد ِّرو قابرا

طاراف ُی دوشدو ِلر ۴ .اُ رینگ ایکیسی-ده ُیرتیاردی رُ ،ینه
ِبیِلکی َشگیرت ِپطُرسدان باسیم ُیرتوپ ،قابرا ُاندان ُاوونَچک
باردیُ ۵ .ال ِانگیلیپ ِسر اِِدنده ،قابرینگ ایچینده ِکِفنینگ

یاتاندیغینی ُگردیُ ،ینه ایِچریک گیرِمدیُ ۷–۶ .شل واقت ُانونگ
ایزیندان شمعون ِپطُرس ِهم ِگلدیُ .ال قابرا گیریپِ ،یرده یاتان
ِکِفنی و عیسانینگ باشینا اُرا ن یالیقی ُگردی .اِّما یالیق ِکِفن
بیِلن بیر ِیرده ُبلمانٓ ،ایری بیر ِیرده ُچزولیپ یاتیردیُ ۸ .سنگرا

ُال ِیره بیرینجی ُبلوپ باران َشگیرت ِهم قابرینگ ایچینه گیردی.
مونی ُگروپُ ،ال عیسانینگ دیِر ِلندیگینه ایناندیُ ۹ .شل واقتا
اُ ر ُمقاِّدس یازغی ردا عیسانینگ دیِرلِجکدیگی بارادا ٓایدی ن
ُسز ِلره ِهنیِزم دوشونَمندیِلر.

عیسی َمجَدَللی مریمه ُگرونَیر
َمتّٰی ۱۰-۹:۲۸؛ َمرُقس ۱۱-۹:۱۶

 ۱۰بو واقا ردان ُسنگ َشگیرتِلر ِینه ُایِلرَنه قایتدی ر ۱۱ .مریم
ُبلسا قابرینگ ٓاغزیندا دوروپ ٓاغ یاردیُ .ال ُگزیاش ِادیپ دورقا،
قابرینگ ایچینه ِانگیلیپ ِسر اِِدندهٓ ۱۲ ،اق ِلباسلی ایکی سانی
ِپریشَده ُگزی دوشدی .اُ رینگ بیری عیسانینگ ِجِسدینینگ

۳۴

یاتان ِیرینینگ باشوجونداِ ،بیِلکیسی-ده ٓایاغوجوندا ُاتیردی.
 ۱۳اُ ر ُاندانِ» :ایٓ ،ایالَ ،نمه اوچین ٓاغ یارسینگ؟« دیّیپ

ُسرادی ر .مریم اُ راِ» :منینگ ٓاقامی قابردان چیقاریپ ٓالیپ
گیدیپدیر ِلرُ .انی نیِرده ُقیاندیق رینی بیلِمَیرین« دییدیِ ۱۴ .شیله

دیّیپٓ ،ارقاسینا ُاورو ِلندهُ ،ال ِیرده عیسانینگ دوراندیغینی
ُگردیُ ،ینه ُانی تانیمادی ۱۵ .عیسی ُانگاِ» :ایٓ ،ایالَ ،نمه
اوچین ٓاغ یارسینگ؟ کیمی ُگز لَِیرسینگ؟« دییدی .مریم ُانگا
باغباندیر گوَمن ِادیپِ» :ایٓ ،اقاُ ،انی قابردان ِسن َاکیِدن
ُبلسانگ ،نیِرده ُقیانینگی مانگا ٓایتِ ،من ُانی ٓالیپ گیِدیین«
دییدی ۱۶ .عیسی ُانگا» :مریم!« دییدیُ .ال ِهم ُانگا طاراف

قانگریلیپ ِسر ِادیپ» :راّبونی!« دییدی) .بو ِعبرانیچا َیعنی »ِای
ُاستادیم«( ۱۷ .عیسی ُانگا» :مانگا قُ ی شماِ ،سَببی ِمن ِهنیز
ٓاتامینگ یانینا چیقاُمقِ .سن ُدغان ریمینگ یانینا گیدیپ ،اُ را
ِمن ٓاسمانآ ،اتامینگ و خوداییمینگ یانینا باریانیمی ٓایتُ .ال

سیزینگ-ده ٓاتانگیزدیر و خودایینگیزدیر« دییدی.
َ ۱۸مجَدَللی مریم َشگیرتِلرینگ یانینا گیتدی .اُ را» :عیسانی
ُگردوم!« دیّیپ ،عیسانینگ ُازونه ٓایدان رینی َشگیرتِلره خابار
ِبردی.
عیسی َشگیرتِلرینه ُگرونَیر
َمتّٰی ۲۰-۱۶:۲۸؛ َمرُقس ۱۸-۱۴:۱۶؛ لوقا ۴۹-۳۶:۲۴

ُ ۱۹شل ِیکَشنبه گونی ٓاغشامارا عیسانینگ َشگیرتِلری
اویشوپ ،یهودیِلرِدن ُقرقو رینا قاپی ری قولپ پ ُاتیردی ر .بیرِدن
عیسی اُ رینگ ٓاراسیندا ُگرونوپ» :سیزه سا ماتلیق ُبلسون!«
دییدی  ۲۰ .مونی ٓایدیپ ،اُ را ُاز اِلِلرینیُ ،بورونی ُگرِکزدی.
َشگیرتِلری عیسانی ُگروپ شات ندی ر ۲۱ .عیسی اُ را ِینه-ده:
»سیزه سا ماتلیق ُبلسون! ٓاتامینگ ِمنی ایِبریشی یالیِ ،من ِهم

سیزی ایِبرَیرین« دییدیِ ۲۲ .شیله دیّیپ ،اُ رینگ اوستونه اوفَلپ
ُگیِبردی-دهُ» :مقاِّدس روحی قابول ِادینگ ۲۳ .سیز کیمینگ

یوحنا ۲۱–۲۰
گوَنهسینی باغیش سانگیزُ ،شل باغیش نار ،کیمینگ گوَنهسینی
باغیش ماسانگیزُ ،شل باغیش نماز« دییدی.
عیسی توما ُگرونَیر
 ۲۴عیسی ِگِلن واقتی ُان ایکی َشگیرتِلرینگ بیریِ ،اکیز
قابلی توما دیِین َشگیرت اُ رینگ یانیندا َدلدیِ ۲۵ .بیِلکی
َشگیرتِلر ُانگا» :عیسانی ُگردوک!« دییدیِلر .اِّما توما اُ راِ» :من
ُانونگ اِلِلرینده چویِلرینگ ِیرینی ُگروپُ ،شل ِیر ِلره بارماق ریمی
ِدگیرِمِسمُ ،بورونی اَِّلپ ُگرِمِسمٓ ،اص اینانمارین« دییدی.
ِ ۲۶سکیز گونِدن ُسنگَ ،شگیرتِلر ِینه ُایده اویشوپ ُاتیردی ر .

بو ِگِزک توما ِهم اُ رینگ آراسیندادی .قاپی ر قولپلی ُبلسا-
دا ،عیسی ُایه گیریپ ،اُ رینگ آراسیندا دوردیُ .ال» :سیزه
سا ماتلیق ُبلسون!« دییدیُ ۲۷ .انُسنگ عیسی تومانینگ یانینا
باریپُ ،انگا» :بارماغینگی بو ِیره ِدگیر ،اِلِلریمه ِسر ِات!
ِالینگی اوزات-داُ ،بورومه ِدگیرِ .شکِلنَمنی ِبس ِات ،ایمانلی
ُبل« دییدی ۲۸ .توما ُانگاِ» :سن ِمنینگ تانگریم و ِمنینگ
خوداییمسینگ!« دییدی ۲۹ .عیسی ُانگاِ» :سن ِمنی ُگِرنینگ
اوچین ایمان ِگتیردینگُ .گرَمن ایمان ِگتیِرنِلر َنهیلی خوشواقت!«
دییدی.

 ۳۰عیسی َشگیرتِلرینینگ یانیندا بو کیتاپدا یازیلمادیق باشغا-
دا َکن عا مات ر ُگرِکزدیُ ۳۱ .ینه بو ر سیزینگ عیسانینگ
خودایینگ ُاغلی مسیحدیگینه ایمان ِگتیرِمگینگیز اوچین و

۲۱

۳۵
عیسی ِدریانینگ ِکناریندا
 ۱بو واقا ردان ُسنگ ،عیسی تیِبریه
ِدریاسینینگ * ِکناریندا ِینه َشگیرتِلرینه

ُگروندی .بو ِشیله ُبلدی:
 ۲شمعون ِپطُرسِ ،اکیز قابلی توما ،جلیلینگ قانا َشهرینِدن
ُب ن ناتاناییلِ ،ز ِبدینینگ ُاغول ری و عیسانینگ َشگیرتِلرینِدن

ِینه ایکیسی بیر ِیره اویشوپدیِلر ۳ .شمعون ِپطُرس اُ راِ» :من
بالیق توتماغا گیدَیرین« دییدی .اُ ر-دا» :بیز ِهم ِسنینگ بیِلن

گیتِجک« دییدیِلر-ده ،قاییقا مینیپ گیتدیِلرُ ،ینه ُشل گیجه
هیچ زات توتوپ بیلِمدیِلر.
 ۴گون ُدغاندا ،عیسی ِکناردا دوردیُ ،ینه َشگیرتِلری ُانونگ

عیسادیغینی بیلِمدیِلر ۵ .عیسی اُ ردانِ» :ایُ ،دست ر ،اییَمگه
زادینگیز بارمی؟« دیّیپ ُسرادی .اُ رُ» :یق« دیّیپ ُجغاپ
ِبردیِلر ۶ .عیسی اُ راُ» :ترونگیزی قاییقینگ ساغ طارافینا

زینگینگ ،توتارسینگیز« دییدی .اُ ر ُتری ساغ طارافا زینگدی ر
و ِشیله بیر َکن بالیق توتدو ر ،حتّٰی بالیغینگ َکنلیگینِدن
یانگا ُتری ِچکیپ چیقاریبام بیلِمدیِلرُ ۷ .شندا عیسانینگ
ُسیگولی َشگیردی ِپطُرسا یوز ِلنیپ» :بو تانگریدیر! « دییدی.
شمعون ِپطُرس ُانونگ تانگریدیغینی ِاشیِدن واقتینا ِاگنینَدکی

ایمان ِگتیریپُ ،انونگ ٓادی بیِلن یاشایشا ُقووشماغینگیز اوچین

ُکیِنگینینگ اِِتگینی قوشاغینا قیسدیریپُ ،ازونی ِدریایا ُاق دی.
ِ ۸بیِلکی َشگیرتِلر ُبلسا بالیقدان ُدلی ُتری ِچکیپ ،قاییق بیِلن
ِگلدیِلر .اُ ر ِکناردان اوزاق َدلدیِلرُ ،انونگ ایکی یوز قادام ِمِزّنه

یازیلدی.

قُ ییندادی ر.
 ۹اُ ر قوری ِیره چیقان رینداُ ،چِرک و ُکزونگ اوستونده
بیشیپ دوران بالیقی ُگردو ِلر ۱۰ .عیسی اُ را» :ایندی توتان
بالیق رینگیزدان ِگتیرینگ« دییدی ۱۱ .شمعون ِپطُرس قاییقا

مینیپ ،ایچینده یوز اِّلی اوچ سانی او ّ قان بالیقدان ُدلی ُتری

* ۱:۲۱تیِبریه ِدریاسی — بو جلیل ِدریاسینینگ ِبیِلکی ٓادی

یوحنا ۲۱
ِکنارا چیقاردی .بالیق ِشیله َکن ُبلسا-داُ ،تر ییرتیلماندی.
 ۱۲عیسی اُ را» :هانیِ ،گلینگُ ،صبحانا ایّینگ« دییدی.
ُاندانِ» :سن کیم؟« دیّیپ ُسراماغا َشگیرتِلرینگ هیچ بیری
یوِرک ِادیپ بیلِمدی .اُ ر ُانونگ تانگریدیغینی بیلَیردیِلر.
 ۱۳عیسی اُ رینگ یانینا ِگلدی-دهُ ،چِرگی ٓالیپ ،اُ را ِبردی،

بالیغی ِهم ِشیله ِاتدی ۱۴ .بو عیسانینگ دیِر ِلنِدن ُسنگ،
َشگیرتِلرینه اوچونجی ِگِزک ُگرنوشیدی.
عیسانینگ ِپطُرس بیِلن گور ِلشِمگی

۳۶

یاشقانگ ُازونگ بیلینگی قوشاپ ،ایسَلن ِیرینگه گیدَیردینگ.
اِّما قاّرییاندا ،اِلِلرینگی اوزادیپ دورانسینگِ ،سنی باشغا بیری

بیلینگی قوشاپ ِبریپ ،ایسِلِمَین ِیرینگه ٓالیپ گیِدر« دییدی.
 ۱۹عیسی بو ری ِپطُرسینگ َنهیلی ُالوم بیِلن ُالوپ ،خودایی

ِبییکِلندیرِجکدیگینی بیلدیرِمک اوچین ٓایتدی .مونی ٓایداندان
ُسنگرا ُانگاِ» :منینگ ایزیما دوش« دییدی.

ِ ۲۰پطُرس ایزینا ِسر اِِدنده ،عیسانینگ ُسیگولی َشگیردینینگ
ِهم ُاز ایز رینا دوشوپ ِگلَینینی ُگردی .بو َشگیرت شام
واقتیندا عیسانینگ قاپدالیندا یاپ نیپُ ،اندانِ» :ای ٓاقام ،سانگا

 ۱۵اُ ر ُصبحانا ایّیپ ُب ن ریندان ُسنگ ،عیسی شمعون
ِپطُرسدانِ» :ای ،یونانینگ ُاغلی شمعونِ ،سن ِمنی بو ردان
َکن ُسیَیرسینگمی؟« دیّیپ ُسرادی .شمعون ُانگا» :هاوواِ ،ای

خایینلیق ِاتِجک ٓادام کیم؟« دیّیپ ُسران َشگیرتدیِ ۲۱ .پطُرس
ُانی ُگروپ ،عیسادانِ» :ای ٓاقامُ ،انونگ قیسماتی َنهیلی ُب ر؟«
دیّیپ ُسرادی ۲۲ .عیسی ُانگاِ» :سنینگ َنمه ایشینگ بار

ُاندان ِینهِ» :ای ،یونانینگ ُاغلی شمعونِ ،سن ،حاقیقاتدان
ِهمِ ،منی ُسیَیرسینگمی؟« دیّیپ ُسرادیُ .ال ِهم عیسی:
»هاوواِ ،ای ٓاقامِ ،سنی ُسیَیندیگیمی ُازونگ بیلَینسینگ«

ُدغان رینگ ٓاراسیندا بو َشگیرت ُالِمز دیِین گوّرونگ یایرادی .اِّما
عیسی ُانونگ ُالِمِجکدیگی بارادا ٓایتماندیُ ،ال ِپطُرسا دینگه:
»ِسنینگ َنمه ایشینگ بار ُازوم ُد نیپ ِگلَینَچمُ ،انونگ دیری

دیّیپ ُجغاپ ِبردی .عیسی ُانگاُ» :قیون ریمی باق« دییدی.
 ۱۷عیسی ِینه-ده ُاندانِ» :ای ،یونانینگ ُاغلی شمعونِ ،منی

 ۲۴بو زات را شاهات ُبلوپ ،شو ری یازان ُشل َشگیرتدیر .بیز

ٓاقامِ ،سنی ُسیَیندیگیمی ُازونگ بیلَینسینگ« دییدی .عیسی
ُانگا» :قوزو ریمی اییمله« دییدی ۱۶ .عیسی ایکینجی ِگِزک

ُسیَیرسینگمی؟« دیّیپ ،اوچونجی ِگِزک ُسرادی .عیسانینگ
»ِمنی ُسیَیرسینگمی؟« دیّیپ اوچونجی ِگِزک ُسرانی اوچین،

ِپطُرس ناراحات ُبلدیُ .ال عیسیِ» :ای ٓاقامِ ،سن ِهّمه زادی
بیلَینسینگِ ،سنی ُسیَینیمی-ده بیلَینسینگ« دییدی .عیسی
ُانگاُ» :قیون ریمی اییملهِ ۱۸ .من سانگا ُدغروسینی ٓایدیارین،

ُازوم ُد نیپ ِگلَینَچمُ ،انونگ دیری قالماغینی ایسِلَین ُبلسام؟
ِسن ِمنینگ ایزیما دوش« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۲۳ .شو ِسَبپِدن

قالماغینی ایسِلَین ُبلسام؟« دیّیپدی.

ُانونگ شاهاتلیغینینگ حاقیقاتدیغینی بیلَیریس.
 ۲۵عیسی باشغا-دا َکن ایشِلر ِاتدی .بو ر ِیکهِ-یکه یازی ن
ُبلساُ ،اندا ُال یازغی رِ ،منینگ فیکریمچهِ ،هّمه عاِلمه-ده
سیغمازدی.

