َمتّٰینینگ خوش خاباری
تانیشلیق
بو کیتاپ عیسانینگ َشگیردی َمتّٰی طارافیندان یازیلدیَ .متّٰی عیسی ساتاشمازیندان اُزال مالییات ٓالیانچیدی .اِّما عیسی مسیح بیِلن
ُب ن ساتاشیق ُانونگ ناظارینی دونَیه باباتدا ِهمیِشلیک اویتِگدَیر .عیسی ُانی ُاز ایزینا دوشَمگه چاغیرانداَ ،متّٰی ِد ِّرو ایشینی ُگیِبریپ،
ُانونگ ایزینا دوشَیرَ .متّٰی عیسی نیَره گیتسهُ ،انونگ بیِلن بیله گیدَیر و ُسنگرا ُانونگ ُان ایکی ِرسولینینگ بیری ُبلیار.
َمتّٰی ُاز کیتابیندا ُکنه َعهد یازغی رینا ایز-ایزینا ِدلیل ِگتیرَیرُ .ال کیتابینی عیسانینگ ِنسیل ِشِجرهسینی ِبیان ِاتِمکِدن باش یارِ .شیله
ِاتِمک بیِلنُ ،ال عیسانینگ بیلدیرِمزلیکِدن ِپیدا ُبلمانُ ،شندا ُکنه َعهدَدکی واعدا را ُگَره ُدغ ندیغینی بِ ِلَّیرَ .متّٰی عیسانینگ مسیح

دیگینیُ ،انونگ پیغامبار ر اوستو بیِلن واعدا ِبر ِلن پاتیشاهدیغینی ٓایان ِادَیر .پیغامبار ر عیسی مسیحینگ داوود پیغامبارینگ ِنسلینِدن
ُدغلوپ ،خودایینگ پاتیشاهلیغینی ِبرقارار ِاتِجک ِنجات بِرَیندیگینی مونگِلرچه ییل اُزال ٓایدیپ ِگچیپدیر ِلرَ .متّٰی ُازونینگ شاهات ُب ن

واقا رینی ِبیان ِادیپ ،عیسی مسیحینگ ُدغرودان-دا خودایینگ ُاغلودیغینی تاصدیق یار.

َمتّٰی خودایینگ پاتیشاهلیغی بارادا خاص َکن یازیارُ .ال بو پاتیشاهلیغینگ گونُدغاردا ،یا گونباتاردا ،یا هایسیدیر باشغا بیر ِیرده
َدل-دهٓ ،ادام رینگ ُاز ِلرینی عیسی تابشیریپُ ،انگا ِیتیِشن ِیر ِلرینده قاییم ُبلیاندیغینی ُاقییان رینا معلیم ِادَیر .عیسی مسیحه ایمان

ِگتیریپُ ،انونگ تابشیریق رینی ِبرجای ِادَین ایسِلندیک ٓادام ُدغری دورموشدا یاشاپ ،خودایینگ پاتیشاهلیغینی میراث ٓالیار.
َمتّٰی ُاز کیتابیندا عیسانی ُاستاد دیّیپ ٓاد ندیریارِ ،سَببی عیسی ُمقاِّدس یازغی ری ِهّمه ایختییارلیلیق بیِلن ٓایان ِادیپ و خودایینگ
پاتیشاهلیغینی شاهات ُحکمونده ِبیان اِِدردی.

ماضمونی
عیسی مسیحینگ ِنسیل ِشِجرهسی و ُدغلوشی ۲۳:۲—۱:۱
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َمتّٰی ۱
عیسی مسیحینگ ِنسلی

۱

لوقا ۳۸-۲۳:۳

 ۱ابراهیم و داوود ُاغلی ُب ن عیسی مسیحینگ ِنسلی
اینهِ ،شیِلدیر:

 ۲ابراهیم اسحاقینگ ٓاتاسیدی ،اسحاق یعقوبینگ ٓاتاسیدی،
یعقوب یهودا و ُانونگ ُدغان رینینگ ٓاتاسیدی.
 ۳یهودا فاِرص بیِلن زاِرحینگ ٓاتاسیدی ،اُ رینگ ِانهسی
تاماردی .فاِرص ِحصرونینگِ ،حصرون ِهم آرامینگ
ٓاتاسیدی.

 ۴آرام عمینادابینگ ،عمیناداب َنحشونینگَ ،نحشون ِهم
سالمونینگ ٓاتاسیدی.
 ۵سالمون بوَعزینگ ٓاتاسیدیُ ،انونگ ِانهسی راحابدی .بوَعز
عوبیدینگ ٓاتاسیدیُ ،انونگ ِانهسی روتدی .عوبید
َیسانینگ ٓاتاسیدی،
َ ۶یسا داوود پاتیشاهنینگ ٓاتاسیدی .داوود سلیمانینگ
ٓاتاسیدی .سلیمانینگ ِانهسی اوریانینگ دول ٓایالی
باتِشبادی.
 ۷سلیمان ِرُحبعامینگِ ،رُحبعام َابیانینگَ ،ابیا ٓاسانینگ
ٓاتاسیدی.
ٓ ۸اسا ِیهوشافاطینگِ ،یهوشافاط یورامینگ ،یورام ُعزیانینگ
ٓاتاسیدی.
ُ ۹عزیا یوتامینگ ،یوتام ٓاحازینگٓ ،احاز ِحِزقیانینگ ٓاتاسیدی.
ِ ۱۰حِزقیا ماناسینینگ ،ماناسی ٓامونینگٓ ،امون یوشیانینگ
ٓاتاسیدی.
 ۱۱یوشیا باِبل َتبعیدینده ُدغان یُِکنیانینگ و ُانونگ
ُدغان رینینگ ٓاتاسیدی.

* ۲۱:۱عیسی — بو ٓاد »خودای ِنجات بِرَیر« دییِمگی بیلدیردَیر.

۲
 ۱۲یُِکنیا باِبل َتبعیدینِدن ُسنگرا ُدغان سالتیئیلینگ ٓاتاسیدی.
سالتیئیل ِزروباِبلینگ ٓاتاسیدی.
ِ ۱۳زروباِبل َابیهودینگَ ،ابیهود ایلیاقیمینگ ،ایلیاقیم
عازورینگ ٓاتاسیدی.
 ۱۴عازور صادوقینگ ،صادوق یاقیمینگ ،یاقیم ِالیهودینگ
ٓاتاسیدی.
ِ ۱۵الیهود ایلعاَزرینگ ،ایلعاَزر ماتانینگ ،ماتان یعقوبینگ
ٓاتاسیدی.
 ۱۶یعقوب مریمینگ ٓادامسی یوسفینگ ٓاتاسیدی ،مریمِدن
ُبلسا مسیح دیّیپ ٓاد ندیری ن عیسی ُدغدی.
ِ ۱۷شیِللیکده ،ابراهیمدان داوودا ِچنلی ُب ن ِنسیلِلر ِجمی ُان
ُدرت ٓارقادیر .داووّدان باِبل َتبعیدینه ِچنلی ِهم ُان ُدرت ،باِبل
َتبعیدینِدن مسیحه ِچنلی ِهم ُان ُدرت ٓارقادیر.
عیسی مسیح ُدغیار
لوقا ۷-۱:۲

 ۱۸عیسی مسیحینگ ُدغومی ِشیله ُبلدیُ :انونگ ِانهسی
مریم بیِلن یوسف ٓاداغیلیدی ،اِّما اُ ر ِهنیز بیر ِلشَمَکِلر ،مریم
ُازونینگ ُمقاِّدس روح بیِلن ُگوِرلی ُب ندیغینی بیلدیُ ۱۹ .انونگ
ٓاداغیلیسی یوسف ُدغری بیر ٓادامدیُ ،شنگا ُگَره ُال مریمینگ
ایله ماسغارا ُبلماغینی ایسِلَمنُ ،انی گوزگین ٓایریپ ُگیِبرِمگی

یوِرگینه دوودی ۲۰ .اِّما یوسف مونی نیِیتینه دوِونِدن ُسنگ،
خودایینگ بیر ِپریشدهسی ُانونگ دیشینه گیریپِ» :ای داوود
ُاغلی یوسف! ِسن مریم بیِلن ُایِلنِمکِدن ُقرقماِ ،سَببی ُانونگ

ُگورهسینَدکی چاغا ُمقاِّدس روح اوستو بیِلندیرُ ۲۱ .ال بیر
ُاغول ُدغرارِ ،سن ُانونگ ٓادینا عیسی* داقارسینگِ ،سَببی ُال

َمتّٰی ۲– ۱
ُاز خالقینی گوَنهِلرینِدن ِنجات بِِرر« دییدی ۲۳–۲۲ .بو رینگ
ِهِّمسی خودایینگ پیغامباری ِسَببی:
»اینه ،بیر باِکره قیز ُگوِرلی ُبلوپُ ،اغول ُدغرار.
ُانونگ ٓادینا ِعمانوئیل داقار ر«
دیّیپ ٓایدان ُسزونینگ ِبرجای ُبلماغی اوچین ُبلدی .بو ٓاد
»خودای بیزینگ بیِلندیر« دیِین َمعنینی بیلدیردَیر.
 ۲۴یوسف اوقودان ُایانانُسنگ ،خودایینگ ِپریشدهسینینگ
ِدستورینی ِیرینه ِیتیردی-ده ،مریم بیِلن ُایِلندی ۲۵ .اِّما مریم ُاغلونی
ُدغوریانچا ،یوسف ُانگا یاناشمادی .یوسف ُدغان چاغانینگ
ٓادینا عیسی داقدی.

۲

مو نِّجیمِلرینگ ُگروشِمِلری
 ۱عیسی هیرودیس پاتیشاهنینگ زامانیندا ،یهودیهنینگ
ِبیتلِِحم َشهرینده ُدغدیُ .شندا مو نِّجیمِلر گونُدغاردان

اورشلیمه ِگلیپ» ۲ :یهودیِلرینگ پاتیشاهسی ُبلوپ ُدغان چاغا
نیِرده؟ بیز ُانونگ ییلدیزینی ُدغاندا ُگردوک و ُانگا ِسجده ِاتَمگه
ِگلدیک« دییدیِلر ۳ .هیرودیس پاتیشاه مونی ِاشیِدندهُ ،انونگ
ُازی-دهِ ،هّمه اورشلیم خالقی-دا باشاغایلیغا دوشدیُ ۴ .ال ِهّمه
ُیلباشچی کاهین ری و دین ُعَلما ری ییغناپ ،اُ ردان مسیح
نیِرده ُدغمالی دیّیپ ُسرادی ۵ .اُ ر ِشیله ُجغاپ ِبردیِلرُ» :ال

یهودیهَدکی ِبیتلِِحم َشهرینده ُدغمالیِ ،سَببی پیغامبار ِشیله
یازیپدیر:
” ۶اِّما ِسنِ ،ای ،یهودا یوردونداقی ِبیتلِِحم!
یهودا ُحکومدار رینگ ایچینده ٓاص اینگ کیچیسی
َدلسینگ.
ِ ۲۳-۲۲:۱اشعیا ۱۴:۷

 ۶:۲میکاه ۲:۵

 ۱۵:۲هوَشع ۱:۱۱

۳
چونکی ِسنِدن بیر ُحکومدار چیقار،
خالقیم اسرائیلینگ ُچپانیدیر ُال«“.

ُ ۷سنگرا هیرودیس مو نِّجیمِلری گوزگین چاغیریپ ،اُ ردان
ییلدیزینگ هاچان ُگر ِنندیگی بارادا جیکمه-جیک ُسرادی.
ُ ۸ال» :بارینگ ،چاغا باراداقی خابارینگ ٓانگیرسینا ِیتینگ.
ُانی تاپان واقتینگیزا ،مانگا ِد ِّرو خابار ِبرینگِ .من ِهم باریپ،

ُانگا ِسجده ِاتِجک« دیّیپ ،اُ ری ِبیتلِِحمه ایِبردی ۹ .اُ ر
پاتیشاهنی دینگَلپُ ،ی دوشدو ِلر .اینه ،اُ رینگ ُگِرن ُدغلوش
ییلدیزی ُاو ِلرینه دوشوپ ،چاغانینگ ُدغان ِیرینینگ اوستونه
ِگلیپ دوردی ۱۰ .ییلدیزی ُگِرنِلرینده ،اُ رینگ شاتلیق رینینگ
ِاندازاسی ُیقدیُ ۱۱ .ایه گیریپ ،چاغا بیِلن ِانهسی مریمی
ُگردو ِلر .اُ ر دیزا ُچکوپُ ،انگا ِسجده ِاتدیِلر-ده ،صاندیق رینی
ٓاچیپ ،قیزیل ،عاطیر و ُمر ُسوغات ِبردیِلر ۱۲ .هیرودیسینگ یانینا
قایدیپ بارمازلیق حاقدا دیش ُگِرن اوچین خابارلی ُب نُسنگ،
مو نِّجیمِلر ُاز یورت رینا باشغا ُیل بیِلن قایتدی ر.
یوسف ماشغا سی بیِلن مصره قاچیار
 ۱۳مو نِّجیمِلر گیِدنِدن ُسنگ ،خودایینگ بیر ِپریشدهسی
یوسفینگ دیشینه گیریپ» :تور! چاغا بیِلن ِانهسینی ٓال-دا،
مصره قاچُ .ازوم خابار بِرَینَچمُ ،شل ِیرده قالِ ،سَببی هیرودیس

چاغانی ُالدورِمک اوچین ُانی ُگز لَِمَگه چیقماقچی ُبلیار«
دییدیِ ۱۴ .شیِللیکده ،یوسف توردی-دا ،چاغا بیِلن ُانونگ
ِانهسینی ٓالیپُ ،شل گیجه مصَره طاراف ُی دوشدیُ ۱۵ .ال تا
هیرودیس ُالَینَچهُ ،شل ِیرده قالدی .شونلوقدا ،خودایینگِ» :من
ُاغلومی مصرِدن چاغیردیم« دیّیپ ،پیغامبار ِسَببی ٓایدان ُسزی

ِبرجای ُبلدی.

َمتّٰی ۳– ۲
 ۱۶مو نِّجیمِلرینگ ٓالدانینی بیلیپ ،هیرودیس قاهار-غاضابا
میندیُ .ال مو نِّجیمِلرِدن ُسراپ دوشو ِنن واقتینا ُگَرهِ ،بیتلِِحم

بیِلن ُانونگ داش-تُِوِرگینَدکی ُابا ردا ُدغان ایکی یاشینَدکی و
ایکی یاشا ِیتِمدیک ِارِکک چاغا رینگ ِهِّمسینی ُالدورتدی.
ِ ۱۷شیدیپِ ،ارمیا پیغامبارینگ شو ٓایدان ری ِبرجای ُبلدی:
» ۱۸رامهِدن بیر ِسس ِاشیدیلدی،
ٓاغیر و ٓاجی ِپریات ِسسِلری،
راحیل چاغا ری اوچین ٓاغ یار،
تِِسّلی ِبریلِمگینی ایسِلِمَیر،
ِسَببی اُ ر ایندی ُیق«.

یوسف ماشغا سی بیِلن ناِصرهَیه قایدیپ ِگلَیر
 ۱۹هیرودیس اُِلنِدن ُسنگ ،خودایینگ بیر ِپریشدهسی مصرده
یوسفینگ دیشینه گیریپ» ۲۰ :تور ،چاغا بیِلن ُانونگ ِانهسینی
ٓال-دا ،اسرائی ُد نِ ،سَببی چاغانینگ جانینینگ قاصتینا
چیقان ر ُالدی« دییدیُ ۲۱ .سنگرا یوسف چاغا بیِلن ِانهسینی

ٓالیپ ،اسرائی قایتدیُ ۲۲ .ینه ٓارِک یوسینگ ُاز ٓاتاسی
هیرودیسینگ ِیرینه یهودیهنینگ پاتیشاهسی ُب نینی ِاشیدیپ،
ُال ِیره بارماغا ُقرقدی .دیش ُگِرن اوچین خابارلی ُب نُسنگ،
ُال جلیل ِو یاتینا طاراف ُی دوشدیُ ۲۳ .ال ِیره باریپ ،ناِصره

دیِین َشهرده ِمسِگن توتدیِ .شیدیپُ» ،انگا ناِصرهلی دییِلر«
دیّیپ ،پیغامبار ر ِسَببی ٓایدی ن ُسز ِلر ِبرجای ُبلدی.
یحیی َتعمید ِبرَینچینینگ واغظی

۳

َمرُقس ۸-۱:۱؛ لوقا ۱۸-۱:۳؛ یوحنا ۲۸-۱۹:۱

ُ ۱شل گونِلرده یحیی َتعمید بِرَینچی ُگرونوپ ،یهودیه
بیابانیندا واغیظ ِاتَمگه باش دیُ ۲ .ال» :توبا ِادینگ،

ِ ۱۸:۲ارمیا ۱۵:۳۱

ِ ۳:۳اشعیا ۳:۴۰

۴

ِسَببی ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی قُ ی دی« دیَّیردی ۳ .اینهِ ،اشعیا
پیغامبارینگ ُال دیّیپ:
»بیاباندا قیغیریانینگ ِسسی:
”خودایینگ ُیلونی تاییار نگ!
ُانونگ ُی ل رینی ُدغرو نگ!“ دیَّیر«
دیّیپ ٓایدان ُشل ٓادامی یحیادیر.
 ۴یحیانینگ دویه یونگونِدن ِلباس ری ،بیلینده قاییشدان
قوشاغی باردیُ .انونگ اییمیتی ِچکیرتگه بیِلن بیابانینگ
بالیدیُ ۵ .سنگرا اورشلیمینگِ ،هّمه یهودیهنینگ و ُارُدن
ِاطرافینینگ ِهّمه خالقی ُانونگ یانینا ِگلدیِلر ۶ .اُ ر گوَنهِلرینی
ُبیون ٓالیاردی ر ،یحیی ِهم اُ ری ُارُدن ٓارناسیندا َتعمید ِبریپ

چیقاریاردی.
 ۷یحیی َفریسیِلرینگ و صاّدوقیِلرینگ ِانِچمهسینینگ َتعمید
ِبریلِمک اوچین ُاز یانینا ِگلَیندیکِلرینی ُگِرنده ،اُ را ِشیله دییدی:
»ِای یی نینگ ِنسلی! ِگلِجک غاضابدان قاچماغی سیزه
کیم بیلدیردی؟  ۸موندان ِبیَلک اِِدن توبانگیزا میناسیپ میوه
ِبرینگُ ۹ .از یانینگیزدان” :بیزینگ ٓاتامیز ابراهیمدیر“ دیّیپ
فیکر ِاتَمنگِ .من سیزه شونی ٓایدایین :خودای ابراهیم اوچین
شو داش ردان ِهم ِفرِزنت یارادیپ بیلَیندیر!  ۱۰و شو زامان

پالتا باغ رینگ دویبونده یاتیر :قاوی میوه ِبرِمَین ِهر بیر باغ
چاپیلیپُ ،ادا ٓاتی ر ۱۱ .توبا اِِدندیگینگیزینگ نیشانی ُحکمونده
ِمن سیزی سووا َتعمید بِرَیرین ،اِّما ِمنِدن ُسنگرا ِگلِجک ِمنِدن-ده
خاص گویچلیدیرِ .من ُانونگ ُکووشِلرینی ُگِترَمگه-ده میناسیپ
َدلدیرین ُ .ال سیزی ُمقاِّدس روحا ِهم-ده ُادا َتعمید بِِرر.
ُ ۱۲انونگ خارمان آراّسا یان چارشاخی ِالینِددیرُ .ال خارمان

َمتّٰی ۴– ۳
ِیرینی سوپوریپ ،بوغدایینی ٓاّمارا ییغنار .سامانی ُبلسا ُسنِمز ُاتدا
یاقار«.
عیسی َتعمیدِلندیریلَیر
َمرُقس ۱۱-۹:۱؛ لوقا ۲۲-۲۱:۳

ُ ۱۳سنگرا عیسی یحیی طارافیندان َتعمید ِبردیریلِمک اوچین
جلیلِدن ُارُدنا ،یحیانینگ یانینا ِگلدی ۱۴ .اِّما یحیی ُانی

ساق پِ» :سن ِمنی َتعمید ِبرِملیِ ،سنینگ ُازونگ ِمنینگ
یانیما ِگلَیرسینگمی؟« دییدی ۱۵ .عیسی ُانگاِ» :دگمهَ ،حضیر
ِشیله ُبلسونِ ،سَببی بیزه خودایینگ ایسِلگینی ِبرجای ِاتِمک
ِگلیشَیندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

 ۱۶عیسی َتعمید ِبریلیپ ،سودان چیقان واقتیندا ٓاسمان
ٓاچیلدی .عیسی خودایینگ روحونی ِکپِدره ِمنگِزش ُاز اوستونه
اینیپ ِگلَینینی ُگردیُ ۱۷ .شندا ٓاسماندان ِگِلن بیر ِسس» :بو
ِمنینگ عزیز ُاغلومدیرِ .من ُاندان َکن راضیدیرین« دییدی.
عیسی ایمِتحان نیار

۴

َمرُقس ۱۳-۱۲:۱؛ لوقا ۱۳-۱:۴

ُ ۱سنگرا عیسی ِشیطان طارافیندان ایمِتحان ُبلماق
اوچین ُمقاِّدس روح ِسَببی بیابانا َاکیدیلدی ۲ .عیسی

قیرق گیجه-گوندیز آرازا توتاندان ُسنگرا ٓاجیقدیُ ۳ .شل واقت
ُانونگ یانینا ِشیطان ِگلیپ» :اِِگر ِسن خودایینگ ُاغلی ُبلیان

ُبلسانگُ ،اندا شو داش رینگ ُچِرگه ُاورولِمگینی بویور« دییدی.
 ۴اِّما عیسی ُانگا”» :اینسان ِیکه ُچِرک بیِلن یاشامایارُ ،اندان
باشغا خودایینگ ٓاغزیندان چیقان ِهر بیر ُسز بیِلن ِهم یاشایاندیر“

دیّیپ یازی ندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ُ ۵سنگرا ِشیطان عیسانی ُمقاِّدس َشهره ِگتیردیُ .انی
عیباداتخانانینگ ِدپهسینه چیقاریپ» ۶ :اِِگر ِسن خودایینگ
 ۴:۴قایتادان ۳:۸

ِ ۶:۴زبور ۱۲-۱۱:۹۱

 ۷:۴قایتادان ۱۶:۶

۵

ُاغلی ُبلسانگُ ،ازونگی ٓاشاق ُاق  .چونکی ِشیله یازی ندیرُ :ال
ِپریشدهِلرینه ِسن باباتدا ِدستور بِِررٓ ،ایاغینگ داشا بودوریِمز یالی،
اُ ر ِسنی اِلِلرینده ُگِتِرر« دییدی ۷ .عیسی ُانگا”» :تانگری
خودایینگیزی ایمِتحان ِادَمنگ“ دیّیپ ِهم یازی ندیر« دییدی.
ِ ۸شیطان بو ِگِزک عیسانی اولی بیر داغینگ باشینا چیقاردی.
ُانگا دونَیهنینگ ِهّمه شاهلیق رینی و اُ رینگ ِبییکلیگینی

ُگرِکزیپ» ۹ :اِِگر دیزینگا ُچکوپ ،مانگا ِسجده ِاتِسنگ،
بو رینگ بارینی سانگا بِِریین« دییدی ۱۰ .عیسی ُانگاُ» :یق
ُبلِ ،شیطان! ”تانگری خودایینگیزا ِسجده ِادینگِ ،یکه ُانگا

خیدمات ِادینگ“ دیّیپ یازی ندیر« دییدی.
 ۱۱شوندان ُسنگ ِشیطان عیسانی ُقیوپ گیتدیِ .پریشدهِلر
ِگلیپ ،عیسی خیدمات ِاتدیِلر.
عیسی خوش خاباری ِاع ن ِاتَمگه باش یار
َمرُقس ۱۵-۱۴:۱؛ لوقا ۱۵-۱۴:۴

 ۱۲عیسی یحیانینگ زیندان ِادیِلندیگینی ِاشیِدنده ،جلیَله
ُد نیپ ِگلدیُ ۱۳ .ال َاَّول ناِصره َشهرینه ِگلدی ،اِّما ُال ِیرده

اوزاق ِاگِلنَمنِ ،زبولون بیِلن نافتالی ِو یاتینَدکی جلیل ِدریانینگ
ِکناریندا ِیر ِلشَین َکَفرناحومدا جای شدی ۱۴ .شونلوقداِ ،اشعیا
پیغامبارینگ اوستو بیِلن ٓایدی ن شو ُسز ِبرجای ُبلدی:
ِ» ۱۵ای ِزبولون و نافتالی یوردی،
ِدریا ُیلونینگ تُِوِرگینَدکی،
ُارُدن ٓارناسینینگ گونُدغارینَدکی یورت،
بیگانه میِّلتِلرینگ یاشایان ِیری ُب ن جلیلسی!
 ۱۶قارانگقیلیقدا باریان خالق او ّ قان نور ُگردی،
ُالوم ُکِلگهده یاشایان رینگ اوستونه نور ِسچیلدی«.

 ۱۰:۴قایتادان ۱۳:۶

ِ ۱۵:۴اشعیا ۲-۱:۹

۶

َمتّٰی ۵– ۴
ُ ۱۷شل واقتدان باش پ ،عیسی» :توبا ِادینگ! ٓاسمانینگ
پاتیشاهلیغی قُ ی دی« دیّیپ ،واغیظ ِاتَمگه باش دی.
عیسی َاَّولکی َشگیرتِلرینی سای یار
َمرُقس ۲۰-۱۶:۱

 ۱۸عیسی جلیل ِدریانینگ ِکناریندان ِگچیپ باریارقا ،ایکی
ُدغانینگ ِدریایا ُتر زینگیپ دوران رینی ُگردی .اُ رینگ
بیری ِپطُرس قابی شمعونِ ،بیِلکیسی ِهم ٓاندِریاسدی .اُ ر

بالیقچیدی ر  ۱۹ .عیسی اُ راِ» :منینگ ایزیما دوشونگِ ،من
سیزی اینسان توتیان بالیقچی ر یالی اِِدرین« دییدی ۲۰ .اُ ر
ِهم ُشل واقتینگ ُازونده ُتر رینی ُقیوپُ ،انونگ ایزینا دوشدو ِلر.

حاقیقی خوشواقتلیق

۵

لوقا ۲۳-۲۰:۶

 ۱عیسی اویِشن ِجماغاتی ُگروپ ،داغا چیقیپ
ُاتوردیَ .شگیرتِلری ُانونگ یانینا ِگلدیِلر ۲ ،عیسی ِهم

اُ را ُاوِرتَمگه باش دی:
» ۳روحی قاریپ ر خوشواقتدیر،
چونکی ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی اُ رینگقیدیر.
 ۴یاس توتیان ر خوشواقتدیر،
چونکی اُ را تِِسّلی ِبریِلر.

 ۲۱بیرٓاز ُیریِینِلرینِدن ُسنگ ،عیسی باشغا ایکی ُدغانی،
ِز ِبدینینگ ُاغول ری یعقوب بیِلن یوحنانی ُگردی .اُ ر قاییقینگ
ایچینده ٓاتا ری ِز ِبدی بیِلن ُتر رینی بِِجریپ ُاتیردی ر .عیسی

 ۶عادا تلیغا ٓاجیغیپ-سوسان ر خوشواقتدیر،

اُ ری چاغیردی ۲۲ .اُ ر ِهم ِد ِّرو قاییق بیِلن ٓاتا ری ِز ِبدینی
ِترک ِادیپ ،عیسانینگ ایزینا دوشدو ِلر.

چونکی اُ ر ُدیار ر.
ِ ۷رحم ِادَینِلر خوشواقتدیر،

عیسی ِمریضِلری ِشفا ِبرَیر
 ۲۳عیسی ِهّمه جلیلی ٓای نیپ چیقدیُ ،ال ِیرَدکی ِکنیسهِلرده
َتعلیم ِبردی و ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ خوش خابارینی واغیظ
ِاتدی ،خالقینگ آراسینداقی ِهر هیلی ِدرتِلری و ِمریضچیلیکِلری
ِشفا ِبردیُ ۲۴ .انونگ ٓاد-آوازاسی ِهّمه سوریه یایرادیِ ،هر هیلی
ِدرتِلره دوچار ُب ن ِهّمه ِمریضِلری ،دیوانا ری ،توتماغلی ری و

فِِلجِلری عیسانینگ یانینا ِگتیردیِلرُ ،ال ِهم اُ ری ِشفا ِبردی.
 ۲۵جلیلِدنِ ،دکاپولیسِدن ،اورشلیمِدن ،یهودیهِدن و ُارُدنینگ

گونُدغار طارافیندان اولی ِجماغات ُانونگ ایزینا دوشدی.

ُ ۵فروَتن ٓادام ر خوشواقتدیر،
چونکی اُ ر ِیر یوزونی میراث آ ر ر.

چونکی اُ را-دا ِرحم ِادیِلر.
 ۸قالبی َپکِلر خوشواقتدیر،

چونکی اُ ر خودایی ُگِرر ِلر.
 ۹پاراحاتلیق ُدِردَینِلر خوشواقتدیر،

چونکی اُ را خودایینگ ُاغول ری دییِلر.

 ۱۰تاقوالیق اوچین آزار نان ر خوشواقتدیر،
چونکی ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی اُ رینگقیدیر.
ِ» ۱۱من ِسَبپلی ِسوو ِلن ،آزار نان و ناحاق ِیره ِهر هیلی
غیباتینگیز ِادیِلن ماحالی سیز خوشواقتسینگیز!  ۱۲شات نینگ،
بِِگنینگِ ،سَببی ٓاسماندا ٓالجاق سی غینگیز اولودیر .سیزِدن ُانگ
پیغامبار ر-دا ِشیدیپ آزار ندی ر.

۷

َمتّٰی ۵
دوز و ایشیق
َمرُقس ۵۰:۹؛ لوقا ۳۵-۳۴:۱۴

» ۱۳سیز دونَیهنینگ دوزوسینگیز ،اِّما دوز طاغامینی ییتیرسه،
ُاندا ُال َنمه بیِلن دوز نار؟ داشاری زینگلیپٓ ،ایاق ٓاشاغیندا
ِدپِِلنِمکِدن باشغا هیچ زادا یاراماز.
» ۱۴سیز دونَیهنینگ نوریسینگیزِ .دپهده قور ن َشهری گوزَگپ
ُبلماز ۱۵ .چیراغی یاقیپ ،قابینگ ٓاشاغیندا ُقییان َدلدیر ِلرُ .انی

چیراغدانینگ اوستونده ُقییاندیر رُ ،شندا ُال ُایَدکیِلرینگ ِهِّمسینه
نور بِرَیندیرِ ۱۶ .دگمه ،سیزینگ نورینگیز ٓادام رینگ ُاوونده
پار سینُ ،شندا اُ ر قاوی ایشِلرینگیزی ُگروپٓ ،اسمانداقی
ٓاتانگیزی ُاوسینِلر.
عیسی ُتورات بارادا ُسز ٓاچیار
» ۱۷مانگا ُتورات بیِلن پیغامبار رینگ یازغی رینی باطل ِاتَمَگه
ِگِلندیر دیّیپ گوَمن ِاتَمنگِ .من باطل ِاتَمَگه َدل-ده ،اُ ری

قاهار و ُحکوم
» ۲۱سیز ٓاتا-بابا ریمیزآ” :ادام ُالدورمه ،کیم ٓادام ُالدورسه،
ُحکومه ِسِزوار ُب ر“ ٓایدان رینی ِاشیِدنسینگیز ۲۲ .اِّما ِمن سیزه

شونی ٓایدایینُ :از ُدغانینا قاهار نان ٓادام ِهم ُحکومه ِسِزوار ُب ر.
کیم ُاز ُدغانینا ”سامسیق“ دییسه ،اولی ُحکومینه ِسِزوار ُب ر.
حتّٰی هیچ کیم ”ٓاحماق“ ِهم دییِمسینُ ،یغسام ُدوزاخینگ ُادونا

ِسِزوار ُب ر.
ُ» ۲۳شنونگ اوچین قربانلیق جاییندا صاداقا ِبرَمگه باریارقانگ،
ُدغانینگ ِسنِدن ُایکه-کیِنسینینگ باردیغی یادینگا دوشسه،
 ۲۴قربانلیق جایینگ ُاوونده ُقی-دا ،گیدیپ ُاوونَچک ُدغانینگ
بیِلن یاراشُ .سنگرا ِگلیپ ،صاداقانگی ُهدورله.
ِ» ۲۵سن داعواچینگ بیِلن ِهنیز ُیلدا باریارقانگ یاراشُ ،یغسام
ُال ِسنی قاضییا ،قاضی ِهم زیندان ساقچیسینا تابشیرایماسین.
ِشیدیپِ ،سن زیندانا دوشِمگینگ ٓاخمال ۲۶ .سانگا ُدغروسینی

ٓایدیارین ،اینگ ٓاخیرقیجا ِسّکهنگی تُِلَینَچنگُ ،ال ِیرِدن ٓاص

ِیرینه ِیتیرَمَگه ِگلدیم ۱۸ .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینٓ ،اسمان
بیِلن ِیر ِگچیپ گیتیانچاِ ،هّمه زات ِیرینه ِیتَینَچهُ ،توراتدان
یِِکجه حارپ-دا ،بیر ُنقتا-دا ییتِمزُ ۱۹ .شنونگ اوچین ِهم

چیقمارسینگ.
زیناَکرلیک

کیم بو ِدستور رینگ اینگ کیچیسینِدن بیرینی ُپزسا و ِشیله
ِاتِمگی باشغا را ُاوِرتسهُ ،ال ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغیندا اینگ
کیچی حاساپ نار .اِّما کیم بو ری ِبرجای ِادیپ ،باشغا را-دا

» ۲۷سیز ” :زینا ِاتمه“ ٓایدان رینی ِاشیِدنسینگیز ۲۸ .اِّما ِمن
سیزه ،بیر ٓایا ُهِوس بیِلن باقان ٓادام ُاز یوِرگینده ِایَیم ُانونگ بیِلن
زینا اِِدندیر دیَّیرین ۲۹ .ساغ ُگزونگ ِسنینگ گوَنه ِاتِمگینگه

َفریسیِلرینگکیِدن اولی ُبلماسآ ،اسمانینگ پاتیشاهلیغینا ٓاص
گیرِمرسینگیز.

ِسنینگ گوَنه ِاتِمگینگه ِسَبپ ُبلساُ ،انی چاپیپ زینگ .بیر
ُبِلک بِِدنینگ ُیق ُبلماغی ِهّمه بِِدنینگ ُدوزاخا زینگیلماغیندان

ُاوِرتسهُ ،ال ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغیندا اولی حاساپ نارِ ۲۰ .من
سیزه شونی ٓایدیارینُ :دغرولیغینگیز دین ُعَلما رینگقی بیِلن

ِسَبپ ُبلساُ ،انی ُسغروپ چیقار .بیر ُبِلک بِِدنینگ ُیق ُبلماغی
ِهّمه بِِدنینگ ُدوزاخا زینگیلماغیندان ُقوودیر ۳۰ .ساغ ِالینگ

ُقوودیر.

 ۲۱:۵چیقیش ۱۳:۲۰

 ۲۷:۵چیقیش ۱۴:۲۰

َمتّٰی ۶– ۵
طا ق
َمرُقس ۱۲-۱۱:۱۰؛ لوقا ۱۸:۱۶

ِ» ۳۱شیله ِهم” :کیم ٓایالینی ُکووپ ُگیِبرسهُ ،انگا طا ق
نامهسینی ِبرسین“ ٓایدی ندیر ۳۲ .اِّما ِمن سیزه دیَّیرینِ ،هر کیم

زینادان باشغا ِسَبپ بیِلن ٓایالینی طا ق بِِرن ٓادام ُانونگ زینا
ِاتِمگینه ِسَبپ ُبلیاندیر .طا ق ٓا ن ٓایال بیِلن ُایِلِنن ٓادام ِهم زینا
ِادَیندیر.

۸

ِمجبور ِاتسهِ ،سن ُانونگ بیِلن ایکی کیلوِمتر ُیل ُیری ۴۲ .دیَلنه
— ِبر ،قارض دیِلَینِدن یوزونگی ُاوورمه.
دوشمان رینگیزی ُسیونگ
لوقا ۳۶-۳۲ ،۲۸-۲۷:۶

» ۴۳سیزِ” :همسایانگی ُسی ،دوشمانینگی ییگِرن“
ٓایدان رینی ِهم ِاشیِدنسینگیز ۴۴ .اِّما ِمن سیزه شونی ٓایدایین:
دوشمان رینگیزی ُسیونگُ ،ازونگیزی ِاذِیت بِرَینِلر اوچین

قاسام ایچِمک بارادا

ُدغا-دیِلگ ِادینگُ ۴۵ .شندا سیز ٓاسمانداقی ٓاتانگیزینگ
ُاغول ریدیغینگیزی بِّلی اِِدرسینگیزٓ .اسمانداقی ٓاتانگیز ُاز

» ۳۳سیز ِینه قادیمقی را” :یا ندان قاسام ایچمه ،اِّما
خودایینگ ُاوونده ایِچن قاسام رینگی ِبرجای ِات“ ٓایدان رینی
ِهم ِاشیِدنسینگیز ۳۴ .اِّما ِمن سیزه ٓاص قاسام ایچَمنگ دیَّیرین:

گو ِنشینی یامان رینگ و یاغشی رینگ ِهم اوستونه ُدغدوریار،
یاغمیرینی ُدغری رینگ و ِاگریِلرینگ ِهم اوستونه یاغدیریار.
 ۴۶سیز ُازونگیزی ُسیَینِلری ُسیَین ُبلسانگیزُ ،اندا َنمه سی ق

نه ٓاسمانا ،چونکی ٓاسمان خودایینگ تاختیدیر؛  ۳۵نه ِیره،
چونکی ِیر ُانونگ ٓایاق رینینگ دوِشکدیر؛ نه-ده اورشلیمه،
چونکی ُال ِبییک پاتیشاهنینگ َشهریدیرُ ۳۶ .از باشینگیزا ِهم
قاسام ایچَمنگِ ،سَببی سیز ُانونگ ِیکه قیلینی-دا ٓاق یا قارا ِادیپ

ٓا رسینگیز؟ مالییات ٓالیانچی ر-دا* ِشیله ِاتِمَیرمی َنمه؟  ۴۷دینگه

ُاز ُدست رینگیزا سا م بِرَین ُبلسانگیزُ ،اندا َنمه ٓارتیقماچ
ایش ِادَیرسینگیز؟ ُبتَپَرستِلر-ده ِشیله ِاتِمَیرمی؟ ِ ۴۸شیِللیکده،
ٓاسمانداقی ٓاتانگیزینگ َکمیل ُبلشی یالی ،سیز ِهم َکمیل

بیلَین َدلسینگیز ۳۷ .سیزینگ ”هاووانگیز“ هاوواُ” ،یغونگیز“ ُیق
ُبلسون .موندان ٓارتیغی ِشیطانداندیر.

ُبلونگ«.

ُگزه — ُگز ،دیشه — دیش

۶

لوقا ۳۰-۲۹:۶

صاداقا ِبرِمک
» ۱خاباردار ُبلونگُ ،ثغاپ ایشِلرینگیزی ٓادام را
ُگرونِمک اوچین ِهِّمِلرینگ ُگزونینگ ُاوونده ِاتَمنگ.

» ۳۸سیزُ” :گزه — ُگز ،دیشه — دیش“ ٓایدان رینی
ِاشیِدنسینگیز ۳۹ .اِّما ِمن سیزه شونی ٓایدایین :یامان ٓاداما قارشی

ِبیله ِاتِسنگیزٓ ،اسمانداقی ٓاتانگیزدان سی ق ٓالمارسینگیز.
ُ» ۲شنونگ اوچین ِهم َمحَتجه صاداقا بِِرنینگیزدهُ ،اوونگیزده

ُدنونگی-دا ِبر ۴۱ .کیم ِسنی ُازی بیِلن بیر کیلوِمتر ُیل ُیریَمگه

ِادَیر ِلر .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین :اُ ر ُاز سی غ رینی ِایَیم

دورماِ .سنینگ ساغ یانگاغینگا اوراناِ ،بیِلکی یانگاغینگی-دا
توتِ ۴۰ .سنینگ بیِلن داعوا شیپُ ،کیِنگینگی ٓالجاق ُبلیانا

سورنای چالیپ ،مونی اولی ایله ِاع ن ِاتَمنگٓ .ادام رینگ
ُحرماتینی قازانجاق ُبلوپ ،ایکییوزلیِلر ِکنیسهِلرده ،بازار ردا ِشیله

*ُ ۴۶:۵ال زاماندا مالییات ٓالیانچی رینگ ٓادی تِِلکه تانیلیپدی ،چونکی باج ٓالییاردی ر.
 ۳۱:۵قایتادان ۱:۲۴

 ۳۳:۵وی ر ۱۲:۱۹؛ ساناما ر ۳:۳۰؛ قایتادان ۲۲:۲۳

 ۳۸:۵چیقیش ۲۴:۲۱؛ قایتادان ۲۱:۱۹

 ۴۳:۵وی ر ۱۸:۱۹

َمتّٰی ۶
آ ندیر رِ ۳ .ترسینه ،صاداقا بِِرنینگیزده ،ساغ ِالینگیزینگ َنمه
ِادَینینی ُسل ِالینگیز بیلِمسین ۴ .شونلوقدا ،بِرَین صاداقانگیز
گوزگین ُبلسون .گوزگینلیکده ِادیِلنی ُگرَین ٓاتانگیز سیزینگ

۹
بیزی ِشیطاندان آزاد ِات.
]پاتیشاهلیق ،قودرات و ِبییکلیک اِِبدی ِسنینگکیدیر.
َامین[.

سی غینگیزی ٓاچیق بِِرر.
خودایا ُدغا-دیِلگ َنهیلی ِاتِملی
لوقا ۴-۲:۱۱

ُ» ۵دغا-دیِلگ اِِدنینگیزده ،ایکییوزلیِلر یالی ُبلمانگ .اُ ر ُگز
اوچین ِکنیسهِلرده ،بازار رینگ بورچ ریندا دوروپُ ،دغا ِاتِمگی
حا یار ر .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،اُ ر ُاز سی غ رینی ِایَیم
آ ندیر ر ۶ .اِّما سیز ُدغا-دیِلگ اِِدنینگیزدهُ ،اتاقینگیزا گیریپ،
قاپینی یاپینگ-داُ ،گرونِمَین ٓاتانگیزا گوزگینلیکده ُدغا ِادینگ.
گوزگینلیکده ِادیِلنی ُگرَین ٓاتانگیز سیزینگ سی غینگیزی ٓاچیق
بِِرر.
ُ» ۷دغا-دیِلگ اِِدنینگیزدهُ ،بتَپَرستِلر یالیُ ،بش ُسز ِلری
قایتا پ دورمانگ .اُ ر َکن ٓایتماق بیِلن ِاشیدیِلریس دیّیپ
گوَمن ِادَیر ِلر ۸ .اُ ر یالی ُبلمانگٓ .اتانگیز سیزه َنِمِلرینگ
ِگِرکدیگینی ُازونِدن دیِلَمنَکنگیز بیلَیر ٓاخیرینُ ۹ .شنونگ اوچین،
ِشیله ُدغا-دیِلگ ِادینگ:
ِایٓ ،اسمانداقی ٓاتامیز!
ٓادینگ ُمقاِّدس قالسین!
 ۱۰پاتیشاهلیغینگ ِگلسین!

ٓاسماندا ُبلشی یالی،
ِیرده-ده ِسنینگ ایسِلگینگ ِیرینه ِیتسین!
 ۱۱گونِدلیک ُچِرگیمیزی بیزه شو گون ِبر.
 ۱۲بیزه یامانلیق ِادَینِلری باغیش یشیمیز یالی،

ِسن ِهم بیزینگ اِِدن یامانلیق ریمیزی باغیش .
 ۱۳بیزی ایمِتحانا دوشورَمه،

 ۱۴باشغا رینگ ُازونگیزه اِِدن گوَنهِلرینی باغیش سانگیز،
ٓاسمانداقی ٓاتانگیز ِهم سیزینگ گوَنهِلرینگیزی باغیش ر ۱۵ .اِّما
سیز اُ رینگ گوَنهِلرینِدن ِگچِمِسنگیزٓ ،اتانگیز ِهم سیزینگ
گوَنهِلرینگیزِدن ِگچِمز.
ٓارازا توتماق
» ۱۶آرازا توتانگدا ایکییوزلیِلر ُازونی غاملی ُگرِکزِمک ایسِلَیر،
ِسَببی اُ ر ٓادام را آرازا توتانگدیکِلرینی ُگرِکزِجک ُبلوپُ ،از ِلرینه
ِیتیشمیَیر ِلر .اُ ر یالی ُبلمانگ .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،اُ ر

ُاز سی غ رینی ِایَیم آ ندیر ر ۱۷ .اِّما سیز آرازا توتانگیزدا،
باشینگیزا یاغ چالیپ ،یوزونگیزی یووونگُ ۱۸ .شندا سیزینگ
آرازا توتاندیغینگیز ٓادام را َدل-دهِ ،یکه گوزگین ٓاتانگیزا ُگر ِنر.
گوزگینلیکده ِادیِلنی ُگرَین ٓاتانگیز سیزینگ سی غینگیزی بِِرر.
ٓاسمانداقی خازینا
لوقا ۳۴-۳۳:۱۲؛ ۳۶-۳۴:۱۱؛ ۱۳:۱۶

» ۱۹بو دونَیهده ُازونگیزه خازینا ییغنامانگ ،بو ِیرده ُانی گویهِلر
ایَّیر ِهم-ده ُپس یار ر ،موندا ُاغرو ر گیریپ ُاغور یاندیر.

 ۲۰مونگا ِدِرک ُازونگیزه ٓاسماندا خازینا ییغنانگُ ،ال ِیرده نه
گویهِلر ایَّیر ،نه ُپس یار ر ،نه-ده ُاغرو ر گیریپ ُاغور یاندیر.
 ۲۱خازینانگیز نیِرده ُبلسا ،یوِرگینگیز ِهم ُشل ِیرده ُب ر.
» ۲۲بِِدنینگ چیراغی ُگزدورُ .گزونگ ساغ ُبلسا ،تامام
بِِدنینگ ِهم یاغتی ُب رُ ۲۳ .گزونگ عاییپلی ُبلساِ ،هّمه بِِدنینگ
ِهم قارانگقی ُب ر .اِِگر ِسنَدکی ایشیق قارانگقی ُبلساُ ،اندا ُال

َنهیلی قاتی قارانگقیلیق!

َمتّٰی ۷– ۶
» ۲۴هیچ کیم ایکی ٓاقا خیدمات ِادیپ بیلِمزُ .ال یا بیرینی
ییگِرنیپِ ،بیِلکیسینی ُسِیر ،یا-دا بیرینه ِوفالی ُبلوپِ ،بیِلکیسینی

۱۰
باشغا ری گوَنهَکر لَِمنگ
لوقا ۴۲-۴۱ ،۳۸-۳۷:۶

َاسِگرِمزلیک اِِدر .سیز ِهم خودایاِ ،هم پو خیدمات ِادیپ
بیلِمرسینگیز.

۷

ُ» ۲۵شنگا ُگَره سیزه دیَّیرینَ :نمه ایّیپ-ایِچرین دیّیپ
جانینگیزیَ ،نمه ِگِیرین دیّیپ بِِدنینگیزی قایغی ِاتَمنگ .جان
اییمیتِدن ،بِِدن ِلباسدان خاص باهالی َدلمیدیر؟  ۲۶قوش را

َ» ۳نمه اوچین ِسن ُدغانینگ ُگزونَدکی ُچپی ُگرَیرسینگ-
دهُ ،از ُگزونگَدکی ٓاغاجی سایغارمایارسینگ؟ َ ۴ندیپ ِسن

قایغی ِاتَمنگ
لوقا ۳۱-۲۲:۱۲

ِسر ِادینگ ،اُ ر نه ِاکَیر ِلر ،نه ُاریار ر ،نه-ده ٓاّمار ردا
اییمیت ییغنایار ر .مونگا باقمازدانٓ ،اسمانداقی ٓاتانگیز اُ ری-
دا اییمیتِلندیرَیر .سیز اُ ردان خاص قیّماتلی َدلمیسینگیز؟

 ۲۷سیزینگ هایسی بیرینگیز قایغی ِادیپُ ،عمرونگیزی بیر

ساغات اوزالدیپ بیلَیرسینگیز؟
َ» ۲۸نمه اوچین ِلباسینگ قایغیسینی ِادَیرسینگیز؟ بیابانداقی
سوسن گولِلرینگ ُاسوشینه ُگَزنگ :اُ ر نه َزحِمت ِچکَیر ِلر،
نه-ده یوپ ِاگیرَیر ِلر ۲۹ .اِّما ِمن سیزه شونی ٓایدیارین :حتّٰی
سلیمان ِهم ُازونینگ ِهّمه ِبییکلیگینده بو رینگ هیچ بیری یالی
ِگیینَمندی ۳۰ .اِّما بو گون بار ُبلوپِ ،ارتیر تامدیرا زینگیلجاق

بیابان ُاتونی خودای ِشیله ِگییندیرَین ُبلسا ،سیزی ُاندان خاص
َکن ِگییندیرِمزمیِ ،ای ،ایمانی ٓاز ر؟
ُ» ۳۱شنونگ اوچین َنمه ایّیپ-ایِچریسَ ،نمه ِگِیریس دیّیپ
قایغی ِاتَمنگ ۳۲ .بو زات رینگ بارینی ُبتَپَرستِلر ٓاغتاریار رُ ،ینه
ٓاسمانداقی ٓاتانگیز بو رینگ ِهِّمسینینگ سیزه ِگِرکدیگینی بیلَیر.
 ۳۳سیز ُبلسا َاَّول خودایینگ پاتیشاهلیغینی و ُانونگ عادا تینی
ٓاغتارینگُ ،شندا بو زات ر ِهم سیزه ُانونگ اوستونه ُقشولیپ ِبر ِلر.
ُ ۳۴شنونگ اوچین ِارتیری قایغی ِاتَمنگِ ،ارتیر ُاز قایغیسینی ُازی
اِِدرِ .هر گونونگ ِدردی-آزاری ُازونه ُب رلیدیر«.

» ۱باشغا ری گوَنهَکر لَِمنگ،
ِهم گوَنهَکر ِلنِمرسینگیزِ ۲ ،سَببی سیز َنهیلی
گوَنهَکر ِلسینگیزُ ،ازونگیزی-ده ِشیله گوَنهَکرَلر ِلر .هایسی
ُالِچگ بیِلن ُالِچِسنگیز ،سیزی-ده ُشل ُالِچگ بیِلن ُالِچر ِلر.
ُشندا

سیز

ُاز ُگزونگده ٓاغاچ بارقاُ ،دغانینگاِ” :گلُ ،گزونگَدکی ُچپی
چیقارایین“ دییِجک؟ ِ ۵ای ،ایکییوزلی ،اََّول ُاز ُگزونگَدکی
ٓاغاجی چیقارُ ،شندا ُدغانینگ ُگزونَدکی ُچپی چیقارماغی قاوی
سایغارارسینگ.
ُ» ۶مقاِّدس زادی ایتِلره ِبرَمنگُ .مروارید رینگیزی
ُدنگوز رینگ ُاوونه زینگمانگُ .یغسام ،اُ ری ٓایاق ری بیِلن
ِدپَِلپُ ،سنگرا سیزه طاراف ُاورولیپ ،سیزی تیکه-تیکه اِِدر ِلر.
خودایدان دیَلنگ
لوقا ۱۳-۹:۱۱

» ۷دیَلنگ ،سیزه ِبریِلر؛ ٓاغتارینگ ،تاپارسینگیز؛ قاپینی
قاقینگ ،سیزه ٓاچی رِ ۸ .الِبّته ،دیَلن آ رٓ ،اغتاران تاپار ،قاپی
قاقانا ٓاچی ر ۹ .سیزینگ هایسی بیرینگیز ُاغلونگیز ُچِرک دیَلنده،
ُانگا داش ِبریپ بیِلرسینگیز؟  ۱۰بالیق دیَلنده ُبلساُ ،انگا یی ن

بِِررسینگیز؟ ِ ۱۱شیِللیکده ،سیز یامان ُبلوپ-دا ُاز ِفرِزنتِلرینگیزه
قاوی زاد ر ِبرِمگی بیلَین ُبلسانگیزُ ،اندا ٓاسمانداقی ٓاتانگیز
ُازونِدن دیِلَینِلره خاص-دا َکن قاوی زاد ر ِبرِمزمی؟ ُ ۱۲شنونگ

اوچین ٓادام رینگ ُازونگیزه َنمه ِاتِمگینی ایسِلَین ُبلسانگیز،
سیز-ده اُ را ُشنی ِادینگِ ،سَببی ُتورات بیِلن پیغامبار رینگ
یازغی ری-دا شوندا ِجمِلنَیر.

َمتّٰی ۸– ۷
دار قاپی ،گینگ قاپی
لوقا ۲۴:۱۳

» ۱۳دار قاپیدان گیرینگِ ،سَببی ِهَلکچیلیگه ِالتَین قاپی
اینلیدیر و ُانونگ ُیلی گینگدیرُ .ال قاپیدان گیرَینِلر َکندیر ۱۴ .اِّما

یاشایشا ِالتَین قاپی اینسیزدیرُ ،یلی داردیرُ .انی تاپیان ر ٓازدیر.
باغ و ُانونگ میوهسی
لوقا ۴۴-۴۳:۶؛ ۲۷-۲۵:۱۳

» ۱۵یا نچی ِنبیِلرِدن خاباردار ُبلونگ! اُ ر سیزینگ یانینگیزا
ُقیون ِدریسینه گیریپ ِگِلر ِلر ،اِّما ُاز ِلری ییرتیجی قورت ردیر.

 ۱۶سیز اُ ری میوهِلرینِدن تانییارسینگیز  .تیِکنِدن اوزوم یا-دا
یانداقدان اینجیر ییغیلیارمی؟ ِ ۱۷شیله ِهمِ ،هر بیر قاوی باغ قاوی
میوه بِرَیندیر ،بیِدِرک باغ ُبلسا تِِلکه میوه بِرَیندیر ۱۸ .قاوی باغ
تِِلکه میوه ِبریپ بیلِمز ،بیِدِرک باغ-دا قاوی میوه ِبریپ بیلِمز.

۱۱

ِمنگِزَیر ۲۵ .یاغین یاغیپ ،سی لِلر ِگلدی ،یِ لِلر ُاوسوپُ ،ال
ُایه اوردی ،اِّما ُای ییقیلمادیِ ،سَببی ُال قایانینگ اوستونده

قورلوپدیِ ۲۶ .منینگ بو ُسز ِلریمی ِاشیدیپ ،اُ ری ِبرجای
ِاتِمدیک ِهر بیر کیشی ُایونی َچَگهنینگ اوستونده قوران ٓاحماق
ٓادام یالیدیر ۲۷ .یاغین یاغیپ ،سیلِلر ِگلدی ،یِلِلر ُاوسوپ،
ُال ُایه اوردیُ .ای ییقیلیپِ ،هِّمزادی ِوسِ-ویران ِاتدی«.
 ۲۸عیسی بو ری گوّرونگ ِبریپ قوتارانداِ ،جماغات ُانونگ
تاغلیماتینا حایران قالدیِ ۲۹ ،سَببی عیسی اُ را دین ُعَلما ر
یالی َدل-ده ،گویچلی و ایختییارلی بیری یالی ُاوِردَیردی.
عیسی ُجزامینی ِشفا ِبرَیر

۸

َمرُقس ۴۵-۴۰:۱؛ لوقا ۱۶-۱۲:۵

 ۱عیسی داغدان ٓاشاق ایِننده ،اولی ِجماغات ُانونگ

ایزینا دوشدیُ ۲ .شل واقت ُجزاما دوچار ُب ن بیر ٓادام
ُانونگ یانینا ِگلیپ ،دیزینا ُچکوپِ» :ایٓ ،اقام ،اِِگر ایسِلِسنگ،

 ۱۹قاوی میوه ِبرِمَین ِهر بیر باغ چاپیلیپُ ،ادا زینگیلیاندیر.
ِ ۲۰شیِللیک بیِلن ،یا نچی ِنبیِلری میوهِلرینِدن تانییارسینگیز.
» ۲۱مانگا” :یا ٓاقام! یا ٓاقام“ دیِین ِهر بیر ٓادام ٓاسمانینگ

ِمنی ُجزامدان َپک ِادیپ بیِلرسینگ« دییدی ۳ .عیسی ِالینی
اوزاتدی-داُ ،انگا ِدگریپُ» :بلیارَ ،پک ُبل!« دییدیُ .ال ٓادام

پاتیشاهلیغینا گیرِمزِ ،یکه ٓاسمانداقی ٓاتامینگ ایسِلگینی ِبرجای
اِِدن ُانگا گیِررُ ۲۲ .شل گون َکن ٓادام ر مانگا” :یا ٓاقام ،یا

ُبل ،مونی هیچ کیمه ٓایتماغینُ .ینه گیت-دهُ ،ازونگی کاهینا
ُگرِکز و َپکِلِنندیگینگی ِهِّمِلره بِّلی ُب ر یالی ،موسانینگ تابشیران

ٓاقام ،بیز ِسنینگ ٓادینگ بیِلن نبّوت ِاتِمدیکمی؟ ِسنینگ ٓادینگ
بیِلن جین ری ُکووپَ ،کن ُمعِجزهِلر ُگرِکزِمدیکمی؟“ دیِیر ِلر.
ُ ۲۳شندا ِمن اُ راِ” :ای ،تِِلکهلیک ِادَینِلرِ ،من سیزی ٓاص

تانییاُمقُ ،یق ُبلونگ یانیمدان!“ دیّیپٓ ،اچیق ٓایدارین.
ایکی ُای
لوقا ۴۹-۴۷:۶

ُ» ۲۴شنونگ اوچین ِهم بو ُسز ِلریمی ِاشیدیپ ،اُ ری ِبرجای
ِادَین ِهر بیر ٓادام ُایونی قایانینگ اوستونده قوران عاقیّلی ٓاداما

شو واقتدا ُجزامدان ِشفا تاپدیُ ۴ .سنگرا عیسی ُانگا» :خاباردار

قربانلیغینی ِبر« دییدی.
رومی َافَسرینگ ایمانی
لوقا ۱۰-۱:۷

 ۵عیسی َکَفرناحوما گیِرنده ،بیر َافَسر ُانونگ یانینا ِگلیپ:
ٓ» ۶اقامِ ،منینگ خیدماتَکریم ُایده فِِلج ُبلیپ یاتیرِ .چکَین
ِجبرینِدن یانگا قیمی پ-دا بیِلُنق« دیّیپ یالباردی ۷ .عیسی
ُانگاِ» :من باریپُ ،انی ِشفا بِِرریم« دییدیَ ۸ .افَسر عیسی
ِشیله ُجغاپ ِبردیٓ» :اقامِ ،سن ِمنینگ ُایومه ِگلِمگینگه ِمن

َمتّٰی ۸
ییق َدل .دینگه بیرجه ُسز ٓایتسانگ ِبسِ ،منینگ خیدماتَکریم
ِشفا تاپارِ ۹ .من ِهم ُحکوم ٓاشاغینداقی ٓادامدیرین ،ایختییاریمدا

۱۲
»ُال بیزینگ ناتووانلیغیمیزی ُاز اوستونه ٓالدی و
بیزینگ ِدرتِلریمیزی ِچکدی«.

ِسرباز ریما بار .اُ رینگ بیرینه ”گیت“ دییِسم گیدَیر ،باشغا
بیرینه ”ِگل“ دییِسم ِگلَیر .خیدماتَکریمه-ده ”شونی ِات“ دییِسم
ِادَیر«.

 ۱۰عیسی مونی ِاشیِدنده حایران قالدیُ .ال ایزینا دوشوپ
ِگلَینِلره» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینِ ،من اسرائیلدا ِهم ِشیله
ایمانی بار ٓادامی تاپمادیم ۱۱ .سیزه شونی-دا ٓایدیارین:
گونُدغاردان و گونباتاردان َکن ٓادام ر ِگلیپ ،ابراهیم ،اسحاق،
یعقوب بیِلن بیله ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغیندا بیر ساچاغینگ
باشیندا ُاتورار ر ۱۲ .اِّما شاهلیغینگ میراثچی بِ ِلِّننِلر داشاری،
قارانگقیلیغا زینگا رُ .ال ِیرده ٓاغ ما و دیش قیجیرداما ُب ر«
دییدی ۱۳ .عیسی َافَسره» :بار ،گیدیِبرُ ،قی ،سانگا ایمانینگا
ُگَره ُبلسون!« دییدیُ .انونگ خیدماتَکری شو واقتینگ ُازونده
ِشفا تاپدی.

عیسانینگ ایزینا دوشِمک
لوقا ۶۲-۵۷:۹

 ۱۸عیسی داشینا اویِشن َکن ِجماغاتی ُگروپِ ،دریانینگ
ِبیِلکی طارافینا ِگچِمگی ِدستور ِبردیُ ۱۹ .شندا دین ُعَلما رینگ
بیری ِگلیپُ» :استادِ ،سن نیَره گیتِسنگِ ،من ِهم ِسنینگ ایزینگا

دوشِجک« دییدی ۲۰ .عیسی ُانگا» :تیلکیِلرینگ جایی،
قوش رینگ ِکِتکِلری باردیر ،اِّما اینسان ُاغلونینگ باشینی ُقیماغا-
دا ِیری ُیقدور« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

ُ ۲۱انونگ باشغا بیر َشگیردیٓ» :اقامِ ،اجازا ِبرَ ،اَّول گیدیپ،
ٓاتامی جای پ ِگِلیین« دییدی ۲۲ .اِّما عیسی ُانگاِ» :منینگ
ایزیما دوشُ ،قیُ ،الو ِلرینی ُالو ِلرینگ ُاز ِلری جای سین ر«
دییدی.

عیسی َکن ِمریضِلری ِشفا ِبرَیر

عیسی طوفانی یاتیریار

َمرُقس ۳۴-۲۹:۱؛ لوقا ۴۱-۳۸:۴

َمرُقس ۴۱-۳۵:۴؛ لوقا ۲۵-۲۲:۸

 ۱۴عیسی ِپطُرسینگ ُایونه ِگلدیُ .ال ِپطُرسینگ قایین ِانهسینی
قیّزیرما توتوپ یاتانی ُگردی ۱۵ .عیسی ٓایالینگ ِالینِدن توتان
ماحالیُ ،انونگ قیّزیرماسی ٓایریلدیٓ .ایال ِیرینِدن توروپ ،عیسی

 ۲۳عیسی قاییقا میِنندهَ ،شگیرتِلری ِهم ُانونگ ایزینا دوشدو ِلر.
 ۲۴بیرِدن ِدریادا گویچلی قای توردی ،قاییق ُموجِلره دوشدی.

خیدمات ِاتَمگه باش دی.

ُ ۱۶شل گون ٓاغشام عیسانینگ یانینا دیوانا ری ِگتیردیِلر.
ُال ِهم بیر ُسز بیِلن اُ رَدکی جین ری چیقاردیِ ،شیله-
ده ِمریضِلرینگ ِهِّمسینی ِشفا ِبردی ۱۷ .شونلوقداِ ،اشعیا

پیغامبارینگ اوستو بیِلن ٓایدی ن شو ُسز ِلر ِبرجای ُبلدی:

ِ ۱۷:۸اشعیا ۴:۵۳

اِّما عیسی اوق پ یاتیردیَ ۲۵ .شگیرتِلری ُانی ُایاریپٓ» :اقام،
بیزی ِنجات ِبر! بیز ِهَلک ُبلوپ باریاریس!« دییدیِلر ۲۶ .عیسی
اُ راَ» :نَمه اوچین ُقرقیارسینگیزِ ،ای ،ایمانی ٓاز ر!« دییدی.
ُسنگرا بیرِدن ُال ِیرینِدن توروپِ ،یله و ِدریایا َکِیدیُ ،ال ِیره َکمیل

اومسوملیک ُبلدی ۲۷ .اُ ر حایران قالیپ» :بو َنهیلی ٓادامقا؟
ُانونگ ُسزونه یِِلم حتّٰیِ ،دریا ِهم قو ق ٓاسیار؟« دیّیشدیِلر.

۱۳

َمتّٰی ۹– ۸
عیسی جین ری چیقاریار

ُ ۳شندا بیرَنچه دین ُعَلما ر ایچِلرینِدن» :بو ٓادام خودایا دیل
ِیتیرَیر« دییدیِلر ۴ .اِّما عیسی اُ رینگ فیکر ِلرینی بیلیپَ» :نمه

 ۲۸عیسی ِدریانینگ ِبیِلکی ِکنارینداقی َجَدریلیِلرینگ یوردونا
ِگلدیُ .ال ِیرده ُانگا ایکی دیوانا ٓادام دوش ِگلدی .اُ ر
مازارچیلیقدان چیقیپ ِگلَیردیِلر .اُ رینگ خاص خاطارلی

ُیری“ دییِمک؟  ۶اِّما سیز اینسان ُاغلونینگ ِیر یوزونده گوَنهِلری

َمرُقس ۲۰-۱:۵؛ لوقا ۳۹-۲۶:۸

ُبلدیغی اوچینُ ،ال ِیرِدن هیچ کیم ِگچیپ بیلِمَیردی ۲۹ .بیرِدن
اُ رِ» :ای ،خودایینگ ُاغلی عیسیِ ،سنینگ بیزینگ بیِلن َنمه
ایشینگ بار؟ بیزی واقتیندان ُانگ عاذاپ ِبرَمگه ِگلدینگمی؟«

دیّیپ قیغیریشیپ باش دی رُ ۳۰ .شل واقت اُ ردان اوزاغراقدا
او ّ قان ُدنگوز سوروسی ُات پ ُیردی ۳۱ .جین ر عیسی
یالباریپ» :اِِگر بیزی ُکووپ چیقارماقچی ُبلسانگُ ،اندا بیزی
ُدنگوز سوروسینه ایِبر« دییدیِلر ۳۲ .عیسی اُ را» :بارینگ!«
دییدیِ .شیدیپ ،اُ ر ٓادام ردان چیقیپُ ،دنگوز رینگ ایچینه

گیردیِلرُ .انُسنگ ِهّمه ُدنگوز سوروسی قایادان ُاز ِلرینی ِدریایا
زینگیشیپ غارق ُبلدی رُ ۳۳ .چپان ر قاچیپَ ،شهره گیتدیِلر.

اُ ر دیوانا را َنمه ُب ندیغی باراداقی واقا رینگ ِهِّمسینی خالقا
گوّرونگ ِبردیِلرُ ۳۴ .سنگرا َشهرینگ ِهّمه ای تی عیسی بیِلن
دوشوشماغا چیقدی رُ .انی ُگِرنِلریندهُ ،از یورت ریندان گیتِمگینی
ایسَلپ ،عیسی یالباردی ر.
عیسی بیر فِِلجی ِشفا ِبرَیر

۹

َمرُقس ۱۲-۱:۲؛ لوقا ۲۶-۱۷:۵

ُ ۱سنگرا عیسی قاییقا میندی-دهِ ،بیِلکی ِکنارا ِگچیپ،
ُاز َشهرینه ِگلدی ۲ .بیرَنچه ٓادام ُانونگ یانینا دوِشکده

یاتان بیر فِِلجی ِگتیردیِلر .عیسی اُ رینگ ایمانینی ُگِرنده ،فِِلجه:
»ُاغلوم ،خاطیرِجم ُبلِ ،سنینگ گوَنهِلرینگ باغیش ندی«
دییدی.
 ۱۳:۹هوَشع ۶:۶

اوچین یوِرگینگیَزه تِِلکه فیکر ِلر ِگتیرَیرسینگیز؟  ۵هایسینی ٓایتماق
ٓانگسات” ،گوَنهِلرینگ باغیش ندی“ دییِمکمی یا-دا ”تور-دا،
باغیش ماغا-دا ایختییارینینگ باردیغینی بیلیپ ُقیونگ« دییدی.
ُسنگرا ُال فِِلجه» :سانگا دیَّیرین ،تور ،دوِشگینگی ٓال-داُ ،ایونگه

گیت« دییدیُ ۷ .ال ِهم ِیرینِدن توردی-داُ ،ایونه گیتدی ۸ .مونی
ُگِرن ِجماغات حایران قالدی ر .اُ ر اینسانا ِشیله ایختییاری بِِرن

خودایا شوکور ِاتدیِلر.
َمتّٰی َشگیرتِلره ُقشولیار
َمرُقس ۱۷-۱۳:۲؛ لوقا ۳۲-۲۷:۵

 ۹عیسی ُشل ِیرِدن ِگچیپ باریارقا ،مالییات ٓالیپ ُاتوران
َمتّٰینی ُگروپُ ،انگاِ» :منینگ ایزیما دوش« دییدیُ .ال ِهم
توروپُ ،انونگ ایزینا دوشدی.
 ۱۰عیسی َمتّٰینینگ ُایونده ساچاق باشیندا ُاتیرقاَ ،نَچه
مالییات ٓالیانچی ر ،گوَنهَکر ِلر ِگلیپ ،عیسی و ُانونگ
َشگیرتِلری بیِلن بیله ایّیپ-ایچدیِلرَ ۱۱ .فریسیِلر مونی ُگروپ،

ُانونگ َشگیرتِلرینِدنَ» :نمه اوچین سیزینگ ُاستادینگیز مالییات
ٓالیانچی ر و گوَنهَکر ِلر بیِلن بیله ناهار ایَّیر؟« دیّیپ ُسرادی ر.

 ۱۲عیسی مونی ِاشیدیپِ» :طبیب ساغ ٓادام را َدل-ده،
ِمریضِلره ِگِرکدیرُ ۱۳ .ینه سیز گیدینگ-ده ”ِمن قربانلیق َدل-
دهِ ،رحمدارلیق ایسِلَیرین“ دیِین ُسزونگ َمعنیسینی ُاوِرنینگ،
ِسَببی ِمن ُدغری ٓادام ری َدل-ده ،گوَنهَکر ِلری توبا چاغیرماغا
ِگلدیم« دییدی.

َمتّٰی ۹
ٓارازا بارادا ُسراق
َمرُقس ۲۲-۱۸:۲؛ لوقا ۳۹-۳۳:۵

ُ ۱۴سنگرا یحیانینگ َشگیرتِلری عیسانینگ یانینا ِگلیپَ» :نمه
اوچین بیز و َفریسیِلر آرازا توتیاریس-داِ ،سنینگ َشگیرتِلرینگ
آرازا توتمایار ر؟« دیّیپ ُسرادی ر  ۱۵ .عیسی اُ را» :داماد
یان رینداقاُ ،اندا-دا ُطویونگ میهمان ری ،یاس توتارمی؟ اِّما
دامادی اُ ردان ٓالینجاق گونِلری ِگِلرُ ،شندا اُ ر آرازا توتار ر.

۱۴
 ۲۳عیسی ُیلباشچینینگ ُایونه ِگِلنده ،یاس توتیانچی ری،
قالماغال ِادیشیپ دوران ِجماغاتی ُگروپ ۲۴ ،اُ رآ» :ایریلینگ،
قیز اُلُِنقِ ،یکه اوق پ یاتیر« دییدی .اُ ر عیسانینگ اوستونِدن
گولدو ِلرِ ۲۵ .جماغات داشاری چیقاری ندان ُسنگ ،عیسی
ایِچری گیریپ ،قیزینگ ِالینِدن توتدی ،قیز ِهم ٓایاغا قالدی.
 ۲۶بو خابار ُال ِاطرافینگ ِهّمه ِیرینه یایرادی.
عیسی ایکی ُکر بیِلن بیر لی ِشفا ِبرَیر

» ۱۶هیچ کیم ُکنه ِلباسا َتزه پارچادان یاما سالمازِ ،سَببی
سالنان یاما ُکنه ِلباسدان ُقپوپ ،ییرتیق ِیری خاص بیِدِرک ُبلوپ
ُگر ِنر ۱۷ .هیچ کیم َتزه ِشرابی ُکنه ِمشیکِلره قویمازِ .بیتسه،
ِمشیکِلر یاریلیپِ ،شراپ ُدکو ِلر و ِمشیکِلر ِهم ضایا نارَ .تزه

 ۲۷عیسی ُال ِیرِدن ِگلَیرَکه ،ایکی ُکر ٓادامِ» :ای ،داوود ُاغلی!
بیزه ِرحم ِات!« دیّیپ قیغیریشیپُ ،انونگ ایزینا دوشدو ِلر.

ِشراپ َتزه ِمشیکِلره قویولیاندیرِ ،شیدیپ ،ایکیسی ِهم قاوی
ساق نیاندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.

دیّیپ ُسرادی .اُ ر ِهم ُانگا» :اینانیاریسٓ ،اقام!« دیّیپ ُجغاپ
ِبردیِلرُ ۲۹ .شندا عیسی اُ رینگ ُگز ِلرینه ِالینی ِدگریپ» :سیزه
ایمانینگیزا ُگَره ُبلسون!« دییدی ۳۰ ،شو واقتدا اُ رینگ ُگز ِلری
ٓاچیلدی .عیسی» :خاباردار ُبلونگ ،مونی هیچ کیم بیلِمسین«

دیِر ِلن قیز و ِشفا تاپان ٓایال
َمرُقس ۴۳-۲۱:۵؛ لوقا ۵۶-۴۰:۸

 ۱۸عیسی اُ را بو زات ری ٓایدیپ دورقا ،بیر ِکنیسهنینگ
باشلیغی ِگلیپُ ،انونگ ٓایاغینا ییقیلدیُ .الِ» :منینگ قیزیم
یانگجا ُالدی ،اِّما ِسن ِگلیپِ ،الینگی ُانونگ اوستونده
ُقیسانگُ ،ال دیِر ِلر« دییدی ۱۹ .عیسی توروپَ ،شگیرتِلری بیِلن
بیله ُال ٓادامینگ ایزینا دوشوپ گیتدی.
ُ ۲۰شل واقت ُان ایکی ییلدان َبری قان ٓاقما ِمریضچیلیکِدن
ُهرلوق ِچکَین بیر ٓایال عیسانینگ ٓارقا طارافیندان ِگلیپُ ،انونگ
ُدنونا ِالینی ِدگیردیُ ۲۱ .ال ایچینِدن» :دینگه ِگیمینه ِالیمی
ِدگیرِسم-ده ِشفا تاپاریم« دیَّیردی ۲۲ .عیسی ُاورولیپُ ،انی
ُگردی-دهِ» :ای قیز ،خاطیرِجم ُبل ،ایمانینگ سانگا ِشفا ِبردی«
دییدیٓ .ایال ُشل واقتینگ ُازونده ِشفا تاپدی.

 ۲۸عیسی ُایه گیِرندهُ ،کر ِلر ُانونگ یانینا ِگلدیِلر .عیسی
اُ ردانِ» :منینگ بو ایشی باشارجاغیما اینانیارسینگیزمی؟«

دیّیپ ،اُ را قاتی تابشیردی ۳۱ .اِّما اُ ر چیقان واقت رینا،
عیسانینگ اِِدن بو یاغشیلیغی باراداقی خاباری ِاطرافینگ ِهّمه

ِیرینه یایراتدی ر.
 ۳۲اُ ر گیدیپ باریارقا ر ،دیوانا بیر ل ٓادامی عیسانینگ
یانینا ِگتیردیِلر ۳۳ .جین ُکو ندان ُسنگ ،ل ٓادام ِکپِلَمگه
باش دیِ .جماغات ِگنگ قالیپ» :اسرائیلدا هیچ هاچان
ِبیله زات ُگر ِلن َدلدیر« دیّیشدی ۳۴ .اِّما َفریسیِلرُ» :ال

جین ری ،جین رینگ ِرییسینینگ ُکِمگی بیِلن ُکووپ چیقاریار«
دیّیشدیِلر.
حاصیل ُبل ،ایشچی ٓاز
 ۳۵عیسی َشهر ِلر و ُابا رینگ بارینی ٓای نیپُ ،ال ِیرَدکی
ِکنیسهِلرده َتعلیم بِرَیردیٓ .اسمانینگ پاتیشاهلیغی حاقَدکی

َمتّٰی ۱۰–۹
خوش خاباری واغیظ ِادیپِ ،هر هیلی ِدرتِلره و ِمریضچیلیکِلره
ِشفا بِرَیردی ۳۶ .عیسی ِجماغاتی ُگروپ ،اُ را یوِرگی ٓاویدی،
ِسَببی اُ ر ُچپانسیز ُقیون ر یالی پیتیراپدی و ِپریشانحالدی ر.
ُ ۳۷شندا عیسی َشگیرتِلرینه» :حاصیل ُبلُ ،ینه ایشچی ٓاز.
ُ ۳۸شنونگ اوچین ِهم ُاز حاصیلینی ییغماغا ایشچی ایِبِرر یالی،
حاصیل ِایهسینه یالبارینگ« دییدی.
عیسی ُان ایکی َشگیردینی سای یار

۱۰

َمرُقس ۱۹-۱۳:۳؛ لوقا ۱۶-۱۲:۶

 ۱عیسی ُان ایکی َشگیردینی یانینا چاغیریپ،
اُ را ٓارخو-جین ری ُکوماغاِ ،هر هیلی ِدرتِلره

و ِمریضچیلیکِلره ِشفا ِبرَمگه ایختییار ِبردیُ ۲ .شل ُان ایکی
ِرسولینگ ٓاد ری شو ردیر :بیرینجیسی ِپطُرس قابی شمعون،
ِهم ُانونگ ُدغانی ٓاندِریاسِ ،ز ِبدینینگ ُاغول ری یعقوب
بیِلن یوحنا ۳ ،فیلیُپس ،بارتولما ،توما ،مالییات ٓالیانچی َمتّٰی،
َحلفینینگ ُاغلی یعقوب ،تِّدی ۴ ،قایراتلی شمعون ،عیسی
خایینلیق ِادَین یهودا ِاسخریوطی.
 ۵عیسی بو ُان ایکی َشگیرتِلره ِشیله تابشیریق ِبریپ ،اُ ری
خالقینگ آراسینا ُی ّ دی» :بیگانه میِّلتِلرینگ آراسینا گیتَمنگ،

ساِمرهِلرینگ َشهر ِلرینینگ هیچ بیرینه گیرَمنگ ۶ .مونگا ِدِرک
ییِتن ُقیون را ِمنگِزَین اسرائیل خالقینینگ آراسینا بارینگ ۷ .باران

ِهر بیر ِیرینگیزده ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ قُ ی ندیغینی
واغیظ ِادینگِ ۸ .مریضِلری ِشفا ِبرینگُ ،جزامی ری َپک ِادینگ،
ُالو ِلری دیِرلدینگ ،جین ری چیقارینگ .موغت ٓالدینگیز،

موغت ِبرینگ ۹ .قوشاغینگیزدا قیزیل ،کوموش ،میس ،هیچ
بیر پول ُبلماسینُ ۱۰ .یل اوچین نه ُتربا ،نه-ده ٓارتیقماچ
ُکیِنک ،نه ُکووش ،نه-ده تایاق ٓالینگ .ایشچی ُاز ِنصیبینه
میناسیپدیر ۱۱ .هایسی َشهره ،هایسی ُابا بارسانگیزُ ،ال ِیرده
ُازونگیزه میناسیپ ٓادامی ُگزَلپ تاپیپ ،قایدیانچانگیز ُشل

۱۵

ِیرده ُبلونگُ ۱۲ .ایه گیِرنینگیزدهُ ،ایَدکیِلره ساغ-سا ماتلیق
دیَلپ ،سا م ِبرینگُ ۱۳ .ایَدکیِلر مونگا میناسیپ ُبلسا ر،

دیَلن سا ماتلیغینگیز اُ رینگ اوستونه ایِنر ،اِّما میناسیپ
ُبلماسا ر ،بو ُازونگیزه ُاورولیپ ِگِلر ۱۴ .کیم سیزی قابول
ِاتِمسه ،سیزی دینگِلِمسهُ ،ال ُایِدن یا-دا َشهرِدن چیقیپ
باریارقانگیزٓ ،ایاق رینگیزینگ ُتزونی قاقینگ ۱۵ .سیزه ُدغروسینی
ٓایدیارین :قیامات گونی ُال َشهرینگ یاغدایی ُسدوم بیِلن غامورا
َشهر ِلرینینگ یاغداییندان-دا خاص بِِتر ُب ر .
ِگلِجک قینچیلیق ر
َمرُقس ۱۳-۹:۱۳؛ لوقا ۱۷-۱۲:۲۱

ِ» ۱۶سر ِادینگِ ،من سیزی قورت رینگ آراسینا ُقیون ر یالی
ُی ّ یارینُ .شنونگ اوچین یی ن یالی ِزِرنگِ ،کپِدری کیمین سادا

ُبلونگٓ ۱۷ .ادام ردان خابارلی ُبلونگ! اُ ر سیزی َمحِکمهِلره
تابشیرار رِ ،کنیسهِلرینده قامچی پ ِینِجر ِلرِ ۱۸ .من ِسَبپلی
سیزی ُحکومدار رینگ ،پاتیشاه رینگ حوضورینا ِالِتر ِلر ،سیز
ُبلسا اُ رینگ و بیگانه میِّلتِلرینگ ُاوونده شاهاتلیق اِِدرسینگیز.
ُ ۱۹ینه اُ ر سیزی ِالتیپ تابشیران ریندا ،سیز َندیپ و َنمه
ُسز لِِجکدیگینگیزی قایغی ِاتَمنگ .سیزه َنمه ٓایتمالیدیغینگیز ُشل
واقتینگ ُازونده ِبر ِلرُ ۲۰ .شندا ِکپِلَین سیزینگ ُازونگیز َدل-ده،
ُاندا ٓاتانگیزینگ روحی سیزینگ دیلینگیزَده ِکپَلر.
ُ» ۲۱دغان ُدغانینیٓ ،اتا ِفرِزنتینی ُالومه تابشیرارِ ،فرِزنتِلر ِهم ِانه-

ٓاتا رینا قارشی چیقیپ ،اُ ری ُالدورِدر ِلرِ ۲۲ .منینگ ٓادیم ِسَبپلی
ِهِّمِلر سیزِدن ییگِر ِنر ِلر ،اِّما ٓاخیرنا ِچنلی جیدان ِنجات تاپار.
 ۲۳سیزی بیر َشهرده ِاذِیت ِبرِسِلرِ ،بیِلکیسینه قاچینگ .سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارین ،اینسان ُاغلی ِگلَینَچه ،سیز اسرائیلینگ
ِهّمه َشهر ِلرینه ٓای نیپ چیقیپ بیلِمرسینگیز.
َ» ۲۴شگیرت ُاز موغاّلیمیندان ،قول ُاز ٓاقاسیندان ُیقاری َدلدیر.
َ ۲۵شگیرت ُاز موغاّلیمی یالی ،قول ُاز ٓاقاسی یالی یاشاماغا

َمتّٰی ۱۱– ۱۰
راضی ُبلمالیدیر .اِِگر ُای ِایهسینه بِِعلِزبول * دیَین ُبلسا رُ ،اندا
ُانونگ ایِچریسینَدکیِلره ُاندان ِهم بِِتر زات دییِمز ِلرمی!
کیمِدن ُقرقمالی؟
لوقا ۷-۲:۱۲

۱۶

ٓ» ۳۷اتاسینیِ ،انهسینی ِمنِدن َکن ُسِین مانگا میناسیپ َدلدیر.
ُاغلونی ،قیزینی ِمنِدن َکن ُسِین مانگا میناسیپ َدلدیرُ ۳۸ .از

صلیبینی ٓالیپِ ،منینگ ایزیما دوشِمدیک ِهم مانگا میناسیپ
َدلدیرِ ۳۹ .هر کیم جانینی قُران ُانی ییتیِررِ .منینگ اوچین جانینی
ییتیِرن ُانی قُرار.

ُ» ۲۶شنونگ اوچین هیچ کیمِدن ُقرقمانگ .یاپیق ُبلوپ،
اوستو ٓاچیلماجاق ،گوزگین ُبلوپ ،بیلینِمِجک زات ُیقدور.
 ۲۷قارانگقیلیقدا سیزه َنمه ٓایتسامُ ،شنی یاغتیلیقدا ٓایدینگ.
قو غینگیزا ٓایدانیمی تام رینگ اوستونِدن ِاع ن ِادینگ.

» ۴۰سیزی قابول اِِدن ِمنی قابول اِِدرِ ،منی قابول اِِدن ِهم
ِمنی ایِبِرنی قابول اِِدر ۴۱ .کیم بیرینی ِنبی ُب ندیغی اوچین قابول

 ۲۸بِِدنی ُالدورَین ،جانی ُبلسا ُالدوریپ بیلِمَینِلرِدن ُقرقمانگ.
ُقووسی ،بِِدنی و جانی ِهم ُدوزاخدا ُیق ِاتَمگه گویجی ِیتَین
خودایدان ُقرقونگ ۲۹ .ایکی ِسرچه بیر ِسّکه ساتیلمایارمی؟

َشگیردیمینگ ُحرماتی اوچین ،بو کیچی حاساپ نیان رینگ
بیرینه ِیکه بیر َکسه ُسووق سو ِبرسه-ده ،سیزه ُدغروسینی

ِاتسهِ ،نبیلیگینگ سی غینی آ ر .بیر ُدغری ٓادامی ُدغرولیغی
اوچین قابول اِِدن ُدغری ٓادامینگ سی غینی آ ر ۴۲ .کیم ِمنینگ

ٓایدیارینُ ،ال ٓاص سی غسیز قالماز«.

مونگا باقمازدانٓ ،اتانگیزدان ِاجازاسیز اُ رینگ بیری-ده ِیره
قاچیان َدلدیر ۳۰ .سیزینگ باشینگیزداقی ساچینگیز ِهم باری
ساناغیلیدیر ۳۱ .شونلوقداُ ،قرقمانگ ،سیز ِسرچهِلرِدن خاص
َاهمیِیتلیسینگیز.
» ۳۲کیم ِمنی اینسان رینگ ُاوونده ایقرار ِاتسهِ ،من ِهم
ُانی ٓاسمانداقی ٓاتامینگ ُاوونده ایقرار اِِدرین ۳۳ .کیم ِمنی
اینسان رینگ ُاوونده اینَکر ِاتسهِ ،من ِهم ُانی ٓاسمانداقی
ٓاتامینگ ُاوونده اینَکر اِِدرین.
پاراحاتلیق َدل-ده ،قیلیچ ِگتیردیم
لوقا ۵۳-۵۱ ،۹-۸:۱۲؛ ۲۷-۲۶:۱۴

ِ» ۳۴منی ِیر یوزونه پاراحاتلیق ِگتیرَمگه ِگِلندیر دیّیپ گوَمن
ِاتَمنگِ .من پاراحاتلیق َدل-ده ،قیلیچ ِگتیرَمگه ِگلدیمِ ۳۵ .من

ُاغلی ٓاتاسیندان ،قیزی ِانهسینِدنِ ،گلنی قایین ِانهسینِدن ٓاییرماغا
ِگِلندیرینٓ ۳۶ .ادامینگ دوشمانی ُاز ایِچریسینَدکیِلر ُب ر.
*ِ ۲۵:۱۰بِعلِزبول — ِشیطانینگ باشغا ٓادی.
 ۳۶-۳۵:۱۰میکاه ۶:۷

ِ ۵:۱۱اشعیا ۶-۵:۳۵؛ ۱:۶۱

عیسی و یحیی

۱۱

لوقا ۳۵-۱۸:۷

 ۱عیسی ُان ایکی َشگیردینه ناصیحات ِبریپ
قوتاراندان ُسنگُ ،ال ِیرِدن چیقیپ ،قُ یداقی

َشهر ِلرده ُاوِرتَمگه و واغیظ ِاتَمگه گیتدی.
 ۲یحیی ِهم زیندانداقا ،مسیحینگ اِِدن ایشِلری بارادا
ِاشیدیپُ ،انونگ یانینا َشگیرتِلرینی ایِبردیِ» ۳ :سن ُشل ِگلِجک
مسیحمی یا-دا بیز باشغا بیرینه قاراشمالیمی؟« دیّیپ ُسراتدی.
 ۴عیسی اُ را» :بارینگ-داُ ،گروپِ-اشیِدنِلرینگیزی یحیی خابار
ِبرینگُ ۵ .کر ِلر ُگرَیرٓ ،اغساق ر ُیریَیرُ ،جزامی ر َپکِلنَیرِ ،کر ِلر

ِاشیدَیرُ ،الو ِلر دیِرلَیر ،قاریپ را خوش خابار واغیظ ِادیلَیرِ ۶ .منِدن
ِال ِچکِمدیک خوشواقتدیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
 ۷یحیانینگ َشگیرتِلری گیِدن واقتی ،عیسی ِجماغاتا یحیی

بارادا گوّرونگ ِبرَمگه باش دی» :بیابانا َنمه ُگرَمگه گیتدینگیز؟

َمتّٰی ۱۱
ِیله ایرغیلییان قامشیمی؟ ُ ۸انداَ ،نمه ُگرَمگه گیتدینگیز؟ ِنفیس
ِلباس ر ِگِین ٓادامیمی؟ ُیق! ِنفیس ِلباس ر ِگیِننِلر پاتیشاه رینگ
کاخ ریندادیرُ ۹ .اندا َنمه ُگرَمگه گیتدینگیز؟ بیر پیغامباریمی؟
هاووا! ِمن سیزه شونی ٓایدایینُ ،ال ُگِرن کیشینگیز حتّٰی
پیغامباردان ِهم اولیدیر.

۱۷
توبا ِاتِمدیک َشهر ِلر
لوقا ۱۵-۱۳:۱۰

 ۲۰عیسی َشهر ِلرده َکن ُمعِجزهِلر ُگرِکزیپدی ،اِّما اُ رینگ
خالقی گوَنهِلرینه توبا ِاتَمندیِلرُ .شنونگ اوچین عیسی اُ ری
َکیَمَگه باش دی» ۲۱ :وای گونونگهِ ،ای ،خورازین! وای

ُ” ۱۰اوونِدن ُیل تاییار ر یالی ،اینهِ ،من ُاز ِرسولیمی ایِبرَیرین“

گونونگهِ ،ایِ ،بیتِصیدا! سیزده ُگرِکزیِلن ُمعِجزهِلر صور بیِلن
صیدوندا ُگرِکزیِلن ُبلسادیُ ،اندا اُ ر بیر ِایَیم پا س ِگینیپ ،کول
اوستونده ُاتوریپ توبا اِِدردیِلر ۲۲ .اِّما ِمن سیزه دیَّیرین :قیامات

گونِلرینِدن تا بو واقتا ِچنلی ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی ُاوه
گویچلی گیدَیر و ظالیم ٓادام ر ُانگا هوجوم ِگتیریپ ُاز
اِلِلرینه ِگچیرِجک ُبلیار ر ۱۳ .یحیی ِچنلی ُتورات بیِلن ِهّمه

ِسنده ُگرِکزیِلن ُمعِجزهِلر ُسدومدا ُگرِکزیِلن ُبلسادیُ ،اندا ُال شو
گونه ِچنلی ساق نیپ قا ردی ۲۴ .اِّما ِمن سانگا شونی دیَّیرین:

دیّیپ یازی ن ُسز ِلر ِهم خاص ُشنگا ِدگیشلیدیر ۱۱ .سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارینِ :انهِدن ُدغ ن رینگ آراسیندا یحیی َتعمید
بِرَینچیِدن ِبییگی ُب ن ُیقدور ،اِّما ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغیندا
اینگ کیچیسی ِهم ُاندان ِبییکدیر ۱۲ .یحیی َتعمید بِرَینچینینگ

پیغامبار ر نبّوت ِادَیردیِلر ۱۴ .اِِگر قابول ِاتِمک ایسِلَین ُبلسانگیز،
ِگلِمگینه قاراشیلیان ِالیاس یحیادیرِ ۱۵ .اشیتَمگه قو غی بار ٓادام
ِاشیتسین!
ِ» ۱۶من بو ِنسلی َنَمه ِمنگِزِدیین؟ اُ ر بازار ردا ُاتوریپ،
باشغا را” ۱۷ :سیزه تویدوک چالدیق ،راقص ِاتِمدینگیز ،یاس
توتدیقٓ ،اغ مادینگیز“ دیّیپ قیغیریان چاغا را ِمنگِزَیر ِلر.
 ۱۸یحیی ِگلدیُ ،ال نه ایَّیر نه ایچَیر .اُ ر ُبلسا ُانگا ”جینلی“
دیَّیر ِلر ۱۹ .اینسان ُاغلی ِگلدیُ ،ال ِهم ایَّیرِ ،هم ایچَیر ،اُ ر

ُانگا” :اینه ،بو ایِیِگنه و آراقُخرا ِسر ِادینگ! ُال مالییات ٓالیانچی ر
و گوَنهَکر ِلر بیِلن ُدست ُبلدی“ دیَّیر ِلر .اِّما عاقیّلیلیق ُاز عاما ّ ری
بیِلن تاصدیق نار«.

گونی سیزینگ یاغدایینگیز صور بیِلن صیدونینگ یاغداییندان
خاص بِِتر ُب ر! ِ ۲۳ایَ ،کَفرناحوم! ِسن عارشا ُگِتریِلرین دیّییپ
گوَمن ِادَیرسینگمی؟ ُیقِ ،سن ُدوزاخا زینگا نارسینگِ ،سَببی

قیامات گونی ِسنینگ یاغدایینگ ُسدومینگ یاغداییندان خاص
بِِتر ُب ر«.
َزحِمتِکشِلری چاغیریار
لوقا ۲۲-۲۱:۱۰

 ۲۵شو واقت عیسی ُسزونی ُدوام ِادیپِ ،شیله دییدیِ» :ای،
ٓاتامِ ،یرینگ و ٓاسمانینگ ُحکومداری! بو زات ری عاقیلدار ردان
و دانا ردان گوزَگپ ،چاغا را ٓایان اِِدندیگینگ اوچین ،سانگا
شوکور ِادَیرین ۲۶ .هاووآ ،اتامِ ،سنینگ ایسِلگینگ ِشیِلدی.
ٓ ۲۷اتام ِهّمه زادی مانگا تابشیردیُ .اغلی ٓاتادان باشغا هیچ
کیم تانییان َدلدیرُ .اغولدان و ُاغلونگ ُانی َاشَکر ِاتِمک ایسِلَین
ٓادام ریندان باشغا هیچ کیم ٓاتانی تانییان َدلدیر.
ِ» ۲۸ایَ ،زحِمتِکشِلر و ٓاغیر یوکلو ِلرِ ،منینگ یانیما ِگلینگ،
ِمن سیزه دینچلیق بِِریینِ ۲۹ .منینگ یوغیمی ُبیونونگزا داقینینگ-

َ ۱۰:۱۱م کی ۱:۳

َ ۱۴:۱۱م کی ۵:۴

َمتّٰی ۱۲– ۱۱
داِ ،منِدن ُاوِرنینگِ .من می ییم ِهم ُفروَتندیرین و جانینگیز
راحاتلیق تاپارِ ۳۰ .منینگ یوغیم ٓانگساتدیر و یوکیم ِینگیلدیر«.
َسَّبت گونی بارادا ُسراق

۱۲

َمرُقس ۲۸-۲۳:۲؛ لوقا ۵-۱:۶

 ۱آرادان َکن واقت ِگچَمنَکه ،بیر َسَّبت
گونی عیسی بوغدایلیغینگ ٓاراسیندان ِگچیپ

باریاردیُ .انونگ َشگیرتِلری ٓاجیغیپ ،بوغدای باش رینی
ُیلوپ اییَمگه باش دی ر ۲ .مونی ُگِرن َفریسیِلر ُانگا:
»ِسر ِاتِ ،سنینگ َشگیرتِلرینگ َسَّبت گونی قاداغان ِادیِلن
زادی ِادَیر ِلر«
»داوود بیِلن

دییدیِلر ۳ .عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی:
یانینداقی ر ٓاچ قا ن ریندا ،سیز داوودینگ

َنمه اِِدندیگینی ٓاص ُاقیمادینگیزمی؟ ُ ۴ال خودایینگ ُایونه
گیریپُ ،هدور لِِنن ُچِرکِلرینی اییدی ،یانینداقی ر ِهم اییدیِلر.
بو اُ ر اوچین قاداغاندیِ ،یکه کاهین را ِاجازا ِبر ِلندی.

ُ ۵اندا ،سیز عیباداتخانادا َسَّبت گونونینگ ُحرمات رینی
ساق ماسا ر-دا ،کاهین رینگ گوَنهسیز حاساپ ناندیغینی
ُتوراتدا ُاقیمادینگیزمی؟ ِ ۶من سیزه شونی ٓایدایین :بو ِیرده
عیباداتخانادان-دا ِبییک بیری بار ۷ .سیزِ” :من قربانلیق َدل-ده،
ِرحمِ-شپاقات ایسِلَیرین“ دیِین ُسزونگ َمعنیسینی بیلِسدینگیز،
گوَنهسیز ِلری َمحکوم ِاتِمزدینگیز ۸ .چونکی اینسان ُاغلی حتّٰی
َسَّبت گونونینگ-ده ُحکومداریدیر«.
ِالی قوران ٓادام
َمرُقس ۶-۱:۳؛ لوقا ۱۱-۶:۶

 ۹عیسی ُال ِیرِدن قایدیپ ،اُ رینگ ِکنیسهسینه باردیُ ۱۰ .ال
ِیرده ِالی قوران بیر ٓادام باردی .عیسانی عاییپ جاق ُبلوپ،

 ۱ ۴-۳:۱۲سموئیل ۷-۱:۲۱؛ وی ر ۹:۲۴

 ۵:۱۲ساناما ر ۱۰-۹:۲۸

۱۸

ُاندانَ» :سَّبت گونی ِشفا ِبرِمک ُب رمی؟« دیّیپ ُسرادی ر.
 ۱۱عیسی اُ را» :سیزِدن هایسینگیز بیر ُقینونگیز ُبلوپُ ،ال-دا
َسَّبت گونی چوقورا قاچساُ ،انی چیقارمازمیسینگیز؟  ۱۲اینسان
ُقیوندان خاص قیّماتلیدیر! مونونگ اوچین َسَّبت گونی یاغشیلیق
ِاتِمک ُب ر« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۱۳ .سنگرا عیسی یانگقی
ٓاداماِ» :الینگی اوزات« دییدیُ .ال اوزادان واقتیندا ُانونگ ِالی
ِادیل ِبیِلکی ِالی یالی ِشفا تاپدیَ ۱۴ .فریسیِلر داشاری چیقیپ،

عیسانی َندیپ ُیق ِاتِملیدیگی بارادا ماص حات شدی ر.
خودایینگ ِبندهسی
 ۱۵اِّما عیسی مونی بیلیپُ ،ال ِیرِدن گیتدیَ .کن ٓادام ر
ُانونگ ایزینا دوشدو ِلر ،عیسی ِهّمه ِمریضِلری ِشفا ِبردی.
 ۱۶عیسی ُازونینگ کیمدیگینی هیچ کیمه ٓایتمازلیغی اُ را
تابشیردی ۱۷ .بو ِاشعیا پیغامبار ِسَببی ٓایدی ن شو ُسزونگ
ِبرجای ُبلماغی اوچیندی:
» ۱۸اینهِ ،منینگ سای ن ِبنَدم،
ُگونوُخش ُبلوپُ ،انی ُسِینیم؛
روحومی ُانونگ اوستونه ُقیارین،
ُال میِّلتِلره عادا تی ِاع ن اِِدر .
ُ ۱۹ال داعوا شمازِ ،سسینی قالدیرماز،
ُکچهِلرده هیچ کیم ُانونگ ِسسینی ِاشیتِمز .
ُ ۲۰ال عادا تی ِیرینه ِیتیرَینَچه،
ِیمشیِلن قامشینی ُدوِمز،
تو تَِین ِپلَتنی ُسندورِمز.

ِ ۲۱هّمه میِّلتِلر ُانونگ ٓادینا اومید باغ ر ر«.

 ۷:۱۲هوَشع ۶:۶

ِ ۲۱-۱۸:۱۲اشعیا ۴-۱:۴۲

۱۹

َمتّٰی ۱۲
عیسی و ِبِعلِزبول

میوهلی باغ

َمرُقس ۳۰-۲۰:۳؛ لوقا ۲۳-۱۴:۱۱

لوقا ۴۵-۴۳:۶

ُ ۲۲سنگرا عیسانینگ یانینا دیوانا ُکر ِهم ل ٓادامی ِگتیردیِلر.
عیسی ُانی ِشفا بِِرنِدن ُسنگ ،یانگقی ٓادام ِکپِلَمگه و ُگرَمگه
باش دیِ ۲۳ .هّمه خالق ِگنگ قالیپ» :بو ٓادام داوودینگ

» ۳۳قاوی باغ ِاکینگُ ،انونگ میوهسی-ده قاوی ُب ر ،تِِلکه
باغ ِاکِسنگیز ،تِِلکه میوه آ رسینگیزِ ،سَببی باغ میوهسینِدن

ُاغلی َدلمیَکه؟« دیّیشدی ۲۴ .مونی ِاشیِدن َفریسیِلر» :بو ٓادام
جین ری ،جین رینگ ِرییسی بِِعلِزبولونگ ُکِمگی بیِلن ُکووپ
چیقاریار« دییدیِلر.
 ۲۵اِّما عیسی اُ رینگ فیکر ِلرینی بیلیپِ ،شیله دییدی:
»ایچینده ُبلونیشیک ُب ن پاتیشاهلیق دارغارُ ،از ایچینِدن
ُبلو ِنن َشهر یا-دا ُای قاییم دوروپ بیلِمزِ ۲۶ .شیطان ِشیطانی
ُکویان ُبلساُ ،اندا ایچینده ُبلونیشیک باردیرُ ،انُسنگ ُانونگ
پاتیشاهلیغی َنهیلی دورار؟  ۲۷اِِگر ِمن جین ری بِِعلِزبولونگ
ُکِمگی بیِلنُ ،اندا سیزینگ ٓادام رینگیز اُ ری کیمینگ ُکِمگی
بیِلن ُکویار ر؟ شو ِسَبپلی ِهم ُاز ٓادام رینگیز سیزه قاضیلیق
اِِدر ِلرِ ۲۸ .من جین ری خودایینگ روحی بیِلن ُکویان ُبلسام،
ُاندا خودایینگ پاتیشاهلیغی سیزه-ده ِگِلندیر ۲۹ .کیم گویچلی
ٓادامینگ ُایونه گیریپ ،مالینی تا پ بیِلر؟ َاَّول ُانی دانگمالی

ُب رُ ،انُسنگ ُایونی تا ر.
ِ» ۳۰منینگ بیِلن ُبلمادیق مانگا قارشیدیرِ ،منینگ بیِلن
ییغنامادیق ُانی دارغادیاندیرُ ۳۱ .شنونگ اوچین سیزه شونی
دیَّیرین :اینسان رینگ ِهر بیر گوَنهسیِ ،هر بیر زادا دیل ِیتیرِمسی

باغیش نار ،اِّما ُمقاِّدس روحا دیل ِیتیرِمکلیک باغیش نماز.
 ۳۲اینسان ُاغلونا قارشی ٓایدی ن ُسز باغیش نار ،اِّما ُمقاِّدس روحا

قارشی ٓایدی ن ُسز باغیش نمازُ .ال شو زاماندا-داِ ،گلِجکده-ده
باغیش نماز.

تانیلیاندیرِ ۳۴ .ای ،یی نینگ ِنسلی! ٓاغیز یوِرگینگ ُدلولیغیندان
ُسز لَِیندیرِ .شیِللیکدهُ ،ازونگیز یامانقانگیزَ ،ندیپ سیز قاوی
زات ر ُسزَلپ بیِلرسینگیز؟  ۳۵یاغشی ٓادام یاغشیلیق خازیناسیندان
یاغشیلیق چیقارار ،یامان ٓادام یامانلیق خازیناسیندان یامانلیق
چیقارارِ ۳۶ .من سیزه شونی دیَّیرینٓ :ادام ر ٓایدان ِهر بیر ُبش

ُسزی اوچین قیامات گونی حاساپ بِِرر ِلرُ ۳۷ .شل گونی سیز ُاز
ُسزونگیز بیِلن ٓاق نیپُ ،از ُسزونگیز بیِلن َمحکوم ِادیِلرسینگیز«.
یونسینگ عا ماتی
َمرُقس ۱۲-۱۱:۸؛ لوقا ۳۲-۲۹ ،۲۶-۲۴:۱۱

ُ ۳۸شندا َکبیر دین ُعَلما ر و َفریسیِلر ُانگا ُجغاپ ِبریپ:
»ُاستاد ،بیز ِسنِدن بیر عا مات ُگرِمک ایسِلَیریس« دییدیِلر.
 ۳۹عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :بو زامانینگ یامان ِهم

خودایا بیِوفا ِنسلی عا مات طا ب ِادَیر ،اِّما ُانگا یونس
پیغامبارینگقیدان باشغا عا مات ِبریلِمز ۴۰ .یونسینگ اوچ
گیجه-گوندیز بالیغینگ قارنیندا قالیشی یالی ،اینسان ُاغلی-
دا اوچ گیجه-گوندیز ِیرینگ باغریندا قا ر ۴۱ .نیِنوا خالقی
قیامات گونی بو ِنسله قارشی چیقیپُ ،انی َمحکوم اِِدرِ ،سَببی
نیِنوا خالقی یونسینگ واغظی بیِلن توبا ِگلدی .اینه ،بو ِیرده
یونسدان ِهم اوستون بیری بار ۴۲ .ایِلرکی ِملیَکه قیامات گونی
بو ِنسله قارشی چیقیپُ ،انی َمحکوم اِِدرِ ،سَببی ُال سلیمانینگ
ِحکِمتینی دینگِلِمک اوچینِ ،یرینگ ٓانگری اوجوندان ِگلدی.
اینه ،بو ِیرده سلیماندان-دا اوستون بیری بار.

 ۴۰:۱۲یونس ۱:۲

 ۴۱:۱۲یونس ۵:۳

 ۱ ۴۲:۱۲پاتیشاه ر ۱۰-۱:۱۰

َمتّٰی ۱۳– ۱۲
ٓ» ۴۳ارخو-جین ٓادامدان چیقاندان ُسنگ ،قوراق ِیر ِلره
ٓای نیپ ،دینچلیق ُگز لَِیر ،اِّما تاپمایارُ ۴۴ .شندا ُال” :چیقان
ُایومه ُد نائین“ دیّیپ ِگِلندهُ ،ایونگ سوپورگیلیِ ،هّمه زادینگ

ِترتیپلی و ُبشدوغینی ُگرَیرُ ۴۵ .سنگرا گیدیپُ ،ازونِدن ِهم
تِِلکه ِیدی روحی یانینا ٓالیار-داُ ،شل ِیره باریپ ِمسِگن توتیار.
ِشیِللیکدهُ ،ال ٓادامینگ ُسنگقی یاغدایی اُزالقیسیندان ِهم تِِلکه
ُبلیار .بو یامان ِنسله-ده ِشیله ُب ر«.
عیسانینگ ِانهسی بیِلن ُدغان ری
َمرُقس ۳۵-۳۱:۳؛ لوقا ۲۱-۱۹:۸

 ۴۶عیسی ِجماغاتا گوّرونگ ِبریپ دورقاِ ،انهسی بیِلن
ُدغان ری ِگلدی .اُ ر عیسی بیِلن ِکپِلشِجک ُبلوپ ،داشاردا
دوردی ر ۴۷ .بیری عیسیِ» :انهنگ بیِلن ُدغان رینگ داشاردا
دور ر ،اُ ر ِسنینگ بیِلن ِکپِلشِمک ایسِلَیر ِلر« دییدی ۴۸ .اِّما
عیسی مونی ٓایداناِ» :منینگ اِِنم کیم؟ ُدغان ریم کیم؟« دیّیپ
ُجغاپ ِبردیُ ۴۹ .ال ِالینی ُاز َشگیرتِلرینه طاراف اوزادیپ:

»اینهِ ،منینگ اِِنمِ ،منینگ ُدغان ریمٓ ۵۰ .اسمانداقی ٓاتامینگ
ایسِلگینی کیم ِبرجای ِاتسهُ ،شل ِمنینگ ُدغانیمٓ ،ایال ُدغانیم
ِهم ِانهمدیر« دییدی.
ُتخوم میثالی

۱۳

َمرُقس ۲۰-۱:۴؛ لوقا ۱۵-۴:۸

ُ ۱شل گون عیسی ُایِدن چیقیپِ ،دریانینگ
ِکناریندا ُاتیردی ۲ .داشینا ِشیله َکن
ِجماغاتینگ ییغناناندیغی ِسَبپلیُ ،ال ِدریاداقی بیر قاییقا مینیپ
ُاتیردی ِ .هّمه ِجماغات ُبلسا ِدریانینگ ِکناریندا ،قوری ِیرده
دوردی ۳ .عیسی اُ را میثال ر بیِلن َکن زات ر ُاوِرتدی» :بیر
تایخان ُتخوم ِسپِلَمگه چیقیارِ ۴ .سپیپ ُیرَکهُ ،تخوم رینگ
ِ ۱۵-۱۴:۱۳اشعیا ۱۰-۹:۶

۲۰

بیرَنچهسی ُیلونگ اوستونه دوشَیر  .قوش ر ِگلیپ ،اُ ری
ُچقُچ یار ر ۵ .بیرَنچهسی ُتپراغی ٓاز ،داشلی ِیره دوشَیر.
ُتپراغی قالینگ ُبلمانُسنگ ،اُ ر تیز ُگِگرَیر ِلرُ ۶ .ینه گون
قیزانداُ ،ککِلرینینگ ُیقدوغی اوچین یانیپ ،قوراپ گیدَیر ِلر.
 ۷بیرَنچه ُتخوم تیِکنِلرینگ آراسینا دوشَیر .تیِکنِلر ُاسوپ ،اُ ری
باسیار ۸ .بیرَنچه ُتخوم ُبلسا قاوی ِیره دوشوپَ ،کبیر ِلری

یوزَ ،کبیر ِلری ٓالتمیشَ ،کبیر ِلری ِهم ُاتوز بِرابار حاصیل بِرَیر.
ِ ۹اشیتَمگه قو غی بار ٓادام ِاشیتسین!«
ُ ۱۰سنگرا َشگیرتِلر عیسادانَ» :نمه اوچین ِجماغاتا میثال ر
بیِلن گوّرونگ بِرَیرسینگ؟« دیّیپ ُسرادی رُ ۱۱ .ال ِشیله ُجغاپ

ِبردیٓ» :اسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ سیر رینا دوشونِمگه سیزه
ِبریلدیِ ،جماغاتا ِبریلِمدی ۱۲ .کیمده بار ُبلساُ ،انگا ِینه ِبر ِلر

و ُانداقی ُبل ُب ر ،اِّما کیمده ُیق ُبلساُ ،انونگ ِالینَدکی ِهم
ٓالنارِ ۱۳ .منینگ اُ را میثال ر بیِلن گوّرونگ ِبرِمگیمینگ ِسَببی

شودور :اُ ر ِسر ِادَیر ِلرُ ،ینه ُگرِمَیر ِلر ،دینگِلَیر ِلرُ ،ینه ِاشیتِمَیر ِلر
و دوشونِمَیر ِلرِ ۱۴ .شیدیپِ ،اشعیانینگ پیغامبارلیق بیِلن ٓایدان
ُسز ِلری اُ ردا ِبرجای ُبلیار:

”ِاشیتِمسینه ِاشیدَیرسینگیز،
ُینه دوشونِمَیرسینگیز.
ُگرِمسینه ُگرَیرسینگیز،
ُینه عاقیل ِیتیریپ بیلِمَیرسینگیز .
 ۱۵چونکی بو خالقینگ یوِرگی قاتیدی،
قو ق ری ٓاغرالدیُ ،گز ِلری یومولدی.
ُیغسام ُگز ِلری بیِلن ُگروپ،
قو ق ری بیِلن ِاشیِدردیِلر،
یوِرکِلری بیِلن دوشونیپ،

ِینه مانگا طاراف ُد ناردی ر،

َمتّٰی ۱۳
ِمن ِهم اُ را ِشفا بِِرردیم“.

۲۱

ُاندان ُسرایار رِ ۲۸ .یر ِایهسی” :بو دوشمانینگ ایشیدیر“
دیّیپ ُجغاپ بِرَیر .خیدماتَکر ِلری” :گیدیپ ،اُ ری ُسغروپ
زینگماغیمیزی ایسِلَینگمی؟“ دیّیپ ُسرایار ر ۲۹ .اِّما ِیر ِایهسی:
”ُیق ،بیِدِرک ُاتی ُسغورجاق ُبلوپ ،بوغدایی ِهم ُککی بیِلن

 ۱۶اِّما سیز ناقادار خوشواقتُ ،گز ِلرینگیز ُگرَیر ،قو ق رینگیز
ِاشیدَیر ۱۷ .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینَ :کن پیغامبار ر و َکن
ُدغری ٓادام ر سیزینگ ُگرَینِلرینگیزی ُگرِمک ایسِلدیِلر ،اِّما
ُگرِمدیِلر ،سیزینگ ِاشیدَینِلرینگیزی ِاشیتِمک ایسِلدیِلر ،اِّما

ُقپارماغینگیز مومکینِ ۳۰ .دگمه ،اُراغا ِچنلی اُ رینگ ایکیسی-
ده بیله ُاسو ِبرسین .اُراق واقتی ِمن اُراقچی را َاَّول بیِدِرک ُات ری

» ۱۸ایندی تایخان حاقینداقی میثالینگ َمعنیسینی دینگَلنگ:
 ۱۹بیری ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی حاقینداقی ُسزی ِاشیدیپُ ،انگا

َخرِدل ُتخومی حاقدا میثال

ِاشیتِمدیِلر.

دوشونِمسهِ ،شیطان ِگلیپُ ،انونگ یوِرگینده ِسِپِلنی ُسغروپ
ٓالیارُ .یلونگ قیراسیندا ِسپیِلن بودور ۲۰ .داشلیق ِیره ِسپیِلن
ُتخوم ر ُبلساُ ،سزی ِاشیدیپُ ،انی ِد ِّرو شاتلیق بیِلن قابول
ِادَیندیرُ ۲۱ .ینه ُسز ُکک اورمانُسنگ ،بو ٓادام جیدامسیزدیر،
مونونگ اوچین قینچیلیق یا-دا ِاذِیت ِبرمه ُب نداُ ،ال شو واقتدا
ُاندان ِال ِچِکر ۲۲ .تیِکنلیگینگ آراسینا دوِشن ُتخوم ُبلسا بودور:
ُال ُسزی ِاشیدَیرُ ،ینه دونَیهنینگ قایغی ری ،بایلیغینگ ُهِوسی
ُانی ُبغیار و ُسز حاصیلسیز ُبلیار ۲۳ .قاوی ِیره ِسپیِلنِلر ُبلسا بودور:
ُال ُسزی ِاشیدیپُ ،انگا دوشونَیر ِهم-ده حاصیل بِرَیر .اُ رینگ

َکبیری یوزَ ،کبیری ٓالتمیشَ ،کبیری ُاتوز بارابار حاصیل بِرَیر«.
بیِدِرک ُات میثالی
 ۲۴عیسی اُ را باشغا بیر میثال ِهم گوّرونگ ِبردی:
»ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی ُاز ِاکینچیلیگینده قاوی ُتخوم اِِکن
ٓاداما ِمنگِزَیرِ ۲۵ .هِّمِلر یاتیرقاُ ،انونگ دوشمانی ِگلیپ،

ییغینگ-داِ ،دِّسَلپ یاقار یالی ِادینگ .بوغدایی ُبلسا ِمنینگ
ٓاّماریما اویشورینگ دیِیرین“« دیّیپ ُجغاپ بِرَیر.

َمرُقس ۳۲-۳۰:۴؛ لوقا ۱۹-۱۸:۱۳

 ۳۱عیسی اُ را باشغا بیر میثالی-دا گوّرونگ ِبردی:
»ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی بیر ٓادامینگ ُاز ِیرلیگینده اِِکن َخرِدل
ُتخومینا ِمنگِزَیندیرُ ۳۲ .ال ِهّمه ُتخوم رینگ ایچینده اینگ
ُاونوغیدیر ،اِّما اُِسنینِدن ُسنگِ ،بیِلکی ُاسوملیکِلرینگ باریسیندان
اولی ُبلوپ ،باغا ُاورولَیر  .حتّٰی قوش رام ُانونگ شاخا ریندا
ِکِتکَلپ بیلَیر ِلر«.
خامیرمایا حاقدا میثال
لوقا ۲۱-۲۰:۱۳

 ۳۳عیسی اُ را باشغا بیر میثالی-دا گوّرونگ ِبردی:
»ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی خامیرمایا ِمنگِزَیندیر .بیر ٓایال اوچ ُاقارا
اونا بیرجه ُبِلک خامیرمایا ُقشسا-داِ ،هّمه خامیر چیشَیر«.
 ۳۴عیسی بو زات رینگ بارینی خالقا میثال ر بیِلن ٓایدیاردی.
اُ را میثالسیز هیچ زات ٓایتمایاردی ۳۵ .بو پیغامبار ِسَببلی ٓایدی ن

بوغدای رینگ ٓاراسینا بیِدِرک ُات ِاکیپ گیدَیرِ ۲۶ .اکین ُاسوپ
حاصی دوراندا ،بیِدِرک ُات ِهم ُگرونَیرِ ۲۷ .یر ِایهسینینگ
خیدماتَکر ِلری ُانونگ یانینا ِگلیپٓ” :اقام! ِسن ِیرینَگه قاوی

شو ُسزونگ ِبرجای ُبلماغی اوچیندی:

ُتخوم ِسپَمنمیدینگ؟ بو بیِدِرک ُات ر نیِرِدن ُگروندوَکه؟“ دیّیپ،

»ِمن سیزه میثال ٓایدیپ بِِریین،

ِ ۳۵:۱۳زبور ۲:۷۸

َمتّٰی ۱۳
دونَیهنی یارادی ن َبری گوزگین قا ن سیر ری ِبیان
اِِدیین«.
عیسی بیِدِرک ُات میثالینی دوشوندیرَیر
ُ ۳۶سنگرا عیسی ِجماغاتی اوغرادیپُ ،ایه گیردیَ .شگیرتِلری
ُانونگ یانینا ِگلیپِ» :اکینچیلیگینَدکی بیِدِرک ُات ر حاقَدکی
میثالی بیزه دوشوندیریپ ِبرِسنه« دییدیِلرُ ۳۷ .ال ِشیله ُجغاپ
ِبردی» :قاوی ُتخومی ِاکَین اینسان ُاغلودیرِ ۳۸ .اکینچیلیگی
ُبلسا دونَیهدیر .قاوی ُتخوم ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ
ِفرِزنتِلریدیر .بیِدِرک ُات ر ُبلسا ِشیطانینگ ِفرِزنتِلریدیر ۳۹ .بیِدِرک

ُات ری اِِکن دوشمان ِشیطاندیر .اُراق واقتی دونَیهنینگ ٓاخیریدیر،
اُراقچی ر ُبلسا ِپریشدهِلردیرِ ۴۰ .شیِللیک بیِلن ،بیِدِرک ُات ر
َنهیلی ییغیلیپُ ،اتدا یاقیلیان ُبلسا ،دونَیهنینگ ٓاخیریندا ِهم ِشیله
ُب ر ۴۱ .اینسان ُاغلی ُاز ِپریشدهِلرینی ایِبِرر ،اُ ر گوَنه ِسَبپَکر

ُبلیان ِهّمه زات ری ،ناحاق ایش ِادَینِلری ُانونگ شاهلیغیندان
ییغنار ر ۴۲ .اُ ر بو ری کوَرهنینگ ُادونا زینگار رُ .ال ِیرده
ٓاغ ما و دیش قیجیرداما ُب رُ ۴۳ .شندا ُدغری ٓادام ر ٓاسمانداقی
ٓاتاسینینگ شاهلیغیندا گون کیمین پار ر رِ .اشیتَمگه قو غی
بار ٓادام ِاشیتسین!«
گوزِگِنن خازینا و ُمروارید میثالی
ٓ» ۴۴اسمانینگ پاتیشاهلیغی بیر ِاکینچیلیگینده گوزِگِنن ِگنجه
ِمنگِزَیندیر .بیر ٓادام ُانی تاپیپ ،قایتادان گوزِگَیر و بِِگنیپ باریپ،

ِهّمه زادینی ساتیار-دا ،یانگقی ِاکینچیلیگینی ساتین ٓالیار.

» ۴۵موندان باشغا-دآ ،اسمانینگ پاتیشاهلیغی اُوادان ُمروارید
ٓاغتاریان َتجیر یالیدیرُ ۴۶ .ال باهالی بیر ُمرواریدی تاپیپِ ،هّمه
زادینی ساتیار-داُ ،انی ساتین ٓالیار.

۲۲
ُتر میثالی

ِ» ۴۷شیله ِهمٓ ،اسمانینگ پاتیشاهلیغی ِدریا زینگالیپِ ،هر
هیلی بالیغی ییغنایان ُتر یالیدیرُ ۴۸ .تر ُد نداُ ،انی ِکنارا
ِچکَیر ِلرُ .سنگرا ُاتوریپ ،قاوی بالیق ری ِسِبدِلره سالیار ر،

تِِلکهِلرینی ِهم زینگیپ ُگیِبرَیر ِلر ۴۹ .دونَیهنینگ ٓاخیریندا ِهم
ِشیله ُب رِ .پریشدهِلر ِگلیپ ،یامان ری ُدغری ٓادام ردان ٓایریپ،
 ۵۰کوَرهنینگ ُادونا زینگا رُ .ال ِیرده ٓاغ ما و دیش قیجیرداما

ُب ر«.
 ۵۱عیسی اُ را» :بو رینگ ِهِّمسینه دوشوندینگیزمی؟« دیّیپ
ُسرادی .اُ ر» :هاووا« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۵۲ .عیسی اُ را:
»ُشنونگ اوچین ِهم ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی دیّیپ تاغلیمات
ٓا ن ِهر بیر دین عالیم خازیناسیندان َتزه و ُکنه زات ر چیقاریان
ُای ِایهسینه ِمنگِزَیندیر« دییدی.
عیسی ُحرمات ُقیولمایار
َمرُقس ۶-۱:۶؛ لوقا ۳۰-۱۶:۴

 ۵۳عیسی بو میثالی گوّرونگ ِبریپ ُب ندان ُسنگُ ،ال ِیرِدن
گیتدیُ ۵۴ .ال ُاز ُدغدوق ِمکانینا ِگلیپٓ ،ادام را اُ رینگ
ِکنیسهِلرینده َتعلیم ِبرَمگه باش دی ِ .جماغات ُانگا حایران
قالیپ» :بو ٓاداما ِبیله عاقیلدارلیق و ُمعِجزه ُگرِکزَمگه گویچ
نیِرِدن ِگلَیرَکه؟ ُ ۵۵ال نِّجارینگ ُاغلی َدلمی؟ ِانهسینینگ ٓادی

ِهم مریم َدلمی؟ یعقوب ،یوسف ،یهودا و شمعون ُانونگ
ُدغان ری ٓاخیرین! ُ ۵۶انونگ ٓایال ُدغان ری-دا بیزینگ آرامیزدا
یاشامایار رمی َنمه؟ ُاندا بو ٓادام مونچا زادی نیِرِدن بیلَیرَکه؟«
دیّیشدیِلرِ ۵۷ .شیِللیکده ،اُ ر عیسانی ِرت ِاتدیِلر.
اِّما عیسی اُ راِ» :نبینینگ دینگه ُاز یوردوندا و ُایونده قادری

ُیقدور« دییدی ۵۸ .عیسی ُال ِیرده َکن ُمعِجزه ُگرِکزِمدی،
چونکی اُ رینگ ایمان ری ُیقدی.

َمتّٰی ۱۴

۱۴

۲۳

یحیانینگ ُالومی

عیسی َبش مونگ ٓادامی ُدیوریار

َمرُقس ۲۹-۱۴:۶؛ لوقا ۹-۷:۹

َمرُقس ۴۴-۳۰:۶؛ لوقا ۱۷-۱۰:۹؛ یوحنا ۱۴-۱:۶

ُ ۱شل واقت عیسانینگ ٓاد-آوازاسی هیرودیس

پاتیشاهنینگ قو غینا باریپ ِیتدیُ ۲ .ال ُاز
ایشچیِلرینه» :بو یحیی َتعمید بِرَینچیدیرُ .ال ُالومِدن دیِر ِلندیر.

ُانونگ بو ُمعِجزهِلری ُگرِکزیپ بیلِمگینینگ ِسَببی ِهم شودور«
دییدی.
 ۳هیرودیس ُاز ُدغانی فیلیُپسینگ ٓایالی هیرودیا ُایِلِنندیگی

اوچین ،یحیانی توتدوریپِ ،الٓ-ایاغینی دانگیب ،زیندانا
ُاق دیپدیِ ۴ .سَببی یحیی ُانگاِ» :سنینگ ُاز ُدغانینگ ٓایالینا
ُایِلنِمگینگ ُدغری َدل« دیّیپدی ۵ .هیرودیس یحیانی ُالدورِمک
ایسِلَیردی ،اِّما خالقینگ یحیانی ِنبی حاساپ ندیغی اوچین ِبیله
ِاتِمکِدن ُقرقیاردی.

 ۶هیرودیس ُاز ُدغان گونی خاطیراسینا ُطوی توتاندا،
هیرودیانینگ قیزی ُارتادا راقص ِادیپ ،هیرودیسینگ ُگونونی
ٓالدیُ ۷ .شندا هیرودیس قیزا قاسام ایچیپ ،دیَلن زادینی
ِبرِجکدیگینه ُسز ِبردی ۸ .قیز ِهم ِانهسینینگ ُاوِرتِمگی بیِلن:
»مانگا بیر تاباغینگ ایچینده یحیی َتعمید بِرَینچینینگ ِکلّهسینی

ِبر« دییدی ۹ .هیرودیس غامغین ُبلدی ،اِّما میهمان رینگ یانیندا
قاسام ایِچنُسنگ ،یحیانینگ ِکلّهسینی ُانگا ِگتیریپ ِبریلِمگینی

ِدستور ِبردیٓ ۱۰ .ادام ایِبریپ ،زیندانداقی یحیانینگ ِکلّهسینی
ِکسدیردیُ ۱۱ .انونگ ِکلّهسی بیر تاباقدا ِگتیریلیپ ،قیزا ِبریلدی،
ُال ِهم مونی ِانهسینه ِالتیپ ِبردی.
 ۱۲یحیانینگ َشگیرتِلری ِگلیپُ ،انونگ ِجِسدینی َاکیدیپ
جای دی رُ .سنگرا گیدیپ ،مونی عیسی ِد ِّرو خابار ِبردیِلر.

 ۱۳عیسی مونی ِاشیدیپِ ،یکه ُازی قاییقا میندی-دهُ ،ال ِیرِدن
بیر ُبش ِیره گیتدیِ .جماغات مونی بیِلندهَ ،شهر ِلرِدن چیقیپ،
پییادا ُانونگ ایزیندان گیتدیِلرُ ۱۴ .ال قاییقدان دوِشن ماحالی
اولی ِجماغاتی ُگروپ ،اُ را یوِرگی ٓاویدی ،اُ رینگ ِمریضِلرینی
ِشفا ِبردی.
ٓ ۱۵اغشام َشگیرتِلری ُانونگ یانینا ِگلیپ» :بو بیر ُبش ِیر،
واقت ِهم گیجدیرِ ،جماغاتی ُگیِبرُ ،ابا را گیدیپُ ،از ِلرینه
اییمیت ساتین ٓالسین ر« دییدیِلر ۱۶ .عیسی اُ را» :گیتِمگینگ
ِگِرگی ُیق ،اُ را اییَمگه زادی سیز ِبرینگ« دییدیَ ۱۷ .شگیرتِلر

ِهم عیسی» :بیزینگ بو ِیرده َبش ُچِرک بیِلن ایکی بالیقدان
باشغا زادیمیز ُیق ٓاخیرین« دییدیِلر ۱۸ .عیسی» :اُ ری شو ِیره
ِمنینگ یانیما ِگتیرینگ« دییدیُ ۱۹ .شندا عیسی ِجماغاتا ُاتونگ
اوستونده ُاتورماغی تابشیردیَ .بش ُچِرک بیِلن ایکی بالیغی
ٓالیپُ ،ال ٓاسمانا باقیپ شوکور ِاتدی-دهُ ،چِرکِلری ُبلوشدیریپ،
َشگیرتِلرینه ِبردیَ ،شگیرتِلری ِهم اُ ری ِجماغاتا پای دی ر.
ِ ۲۰هِّمِلر ایّیپ ُدیدو رٓ .ارتان ُچِرک ُبِلکِلری ُان ایکی ِسِبد
ُبلدی ۲۱ .موندان ایِینِلرینگ سانی ٓایال ر و چاغا ردان باشغا
َبش مونگه قُ ی ٓادامدی.
عیسی سووونگ یوزونِدن ُیریَیر
َمرُقس ۵۶-۴۵:۶؛ یوحنا ۲۱-۱۵:۶

ِ ۲۲جماغاتی اوغرادیپ دورقا ،عیسی َشگیرتِلرینه قاییقا مینیپ،
ُازونِدن ُانگ ِبیِلکی ِکنارا ِگچِمگی تابشیردیِ ۲۳ .جماغاتی
اوغرادانیندان ُسنگُ ،انونگ ِیکه ُازی ُدغا-دیِلگ ِاتِمک اوچین
داغا چیقدیٓ .اغشام ِهم ُال ُشل ِیرده یِِکدی ۲۴ .قاییق ُبلسا ُشل

۲۴

َمتّٰی ۱۵– ۱۴
واقت ِدریانینگ ُارتاسیندادیُ ،موجِلر ِگلیپُ ،انگا اورولیاردی،
ِسَببی ِیل اُ رینگ قارشیسیندان ُاووسَیردی.

 ۲۵دانگا قُ ی عیسی ِدریادا سووونگ یوزونِدن ُیریپ ،اُ را
طاراف ِگلدی ۲۶ .اِّما َشگیرتِلر ُانونگ سووونگ یوزونِدن ُیریپ
ِگلَینینی ُگِرنِلرینده ،تانیمان» :بو بیر ُگزومیزه ُگرونَین روحدیر!«
دییشیپٓ ،الدیرادی ر ،اُ ر ُقرقودان یانگا قیغیریشدی ر ۲۷ .اِّما
عیسی ِد ِّرو اُ را ٓایدیپ» :خاطیرِجم ُبلونگ! بو ِمنُ ،قرقمانگ!«
دییدی.
ِ ۲۸پطُرس ُانگا ُجغاپ ِبریپِ» :ای ٓاقام ،بو ِسن ُبلسانگ،

مانگا ِدستور ِبر ،سووونگ یوزونِدن ُیریپ ،یانینگا بارایین«
دییدی ۲۹ .عیسیِ» :گل!« دییدیِ .پطُرس ِهم قاییقدان

دوشوپ ،عیسانینگ یانینا بارجاق ُبلوپ ،سووونگ یوزونِدن
عیسی طارافا ُیریَمگه باش دی ۳۰ .اِّما ِیلینگ گویجونی ُگروپ
ُقرقدی و غارق ُبلوپ باش ندا» :یا ٓاقامِ ،منی ِنجات ِبر« دیّیپ
قیغیردی ۳۱ .عیسی شو واقتا ِالینی اوزادیپُ ،انی توتدی-دا:
»ِایٓ ،از ایمانلیَ ،نمه اوچین ِشک ِاتدینگ؟« دییدی.
 ۳۲اُ رینگ ایکیسی قاییقا میِنن واقتیِ ،یل یاتدی.
 ۳۳قاییقداقی رِ» :سنُ ،دغرودان-دا ،خودایینگ ُاغلوسینگ«
دیّیپُ ،انگا ِسجده ِاتدیِلر.
 ۳۴اُ ر ِدریانینگ ِبیِلکی طارافینا ِگچیپِ ،جنیساِرت یوردونا
باردی رُ ۳۵ .ال ِیرینگ ٓادام ری عیسانی تانیپِ ،هر طارافا ٓادام
ایِبریپِ ،مریضِلرینگ بارینی ُانونگ یانینا ِگتیردیِلر ۳۶ .اُ ر دینگه
ُدنونینگ اِِتگیَنه اِلِلرینی ِدگیرَمگه ِاجازا ِبرِمگینی ایسَلپُ ،انگا

یالباریاردی رُ .انگا ِال ِدگِرنِلرینگ ِهِّمسی-ده ِشفا تاپیاردی.

ٓادامی َنمه ِنجیس ِادَیر؟

۱۵

َمرُقس ۲۳-۱:۷

ُ ۱سنگرا َکبیر َفریسیِلر بیِلن دین ُعَلما ر
اورشلیمِدن عیسانینگ یانینا ِگلیپُ ،اندان:

َ» ۲نمه اوچین ِسنینگ َشگیرتِلرینگ ٓاتا-بابا رینگ عاداتینی
ُپزیار ر؟ اُ ر ناهار ایِینِلرینده َنمه اوچین اِلِلرینی یوومایار ر؟«
دیّیپ ُسرادی ر ۳ .عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :سیز َنمه
اوچین ُاز سو ِّنتِلرینگیزینگ خاطیراسینا خودایینگ ُحکومِلرینی

ُپزیارسینگیز؟  ۴خودایِ” :انهٓ-اتانگا ُحرمات ُقی“ ،وِ” ،انهسینه
یا-دا ٓاتاسینا قارغان ٓادام ُالومه ُحکوم ِادیلسین“ دیّیپ ٓایدیپدی.
 ۶–۵اِّما سیز ِانهٓ-اتاسیناِ” :من سیزه ُکِمک ِادیپ بیلِجک َدل.
سیزه ِبرِمگی نیِیت اِِدن زات ریمی ِمن خودایا صاداقا ِبردیم“

دیّیپ ٓایدیانا ُانونگ ِانهٓ-اتاسینا ُحرمات ُقیماغی ُحکمان َدل
دیَّیرسینگیزِ .شیدیپ ،سو ِّنتِلرینگیزینگ خاطیراسینا خودایینگ
ُحکومِلرینی ُپزیارسینگیزِ ۷ .اشعیا پیغامبار سیز ایکییوزلیِلر حاقدا

ُدغری نبّوتلیق ِادیپدیر! ُاندا ِشیله یازی ن:

” ۸بو خالق ِمنی دیلینده ُحرمات یار،
اِّما یوِرگی ِمنِدن اوزاقدیر.
 ۹بیِدِرک ِیره مانگا عیبادات ِادَیر ِلر،

تاغلیمات دیّیپ ُاوِردَینِلری اینسان ِدستور ریدیر«“.

 ۱۰عیسی ِجماغاتی یانینا چاغیریپ ،اُ را» :دینگَلنگ،
دوشونینگ! ٓ ۱۱اغزا گیِرن زات ٓادامی ِنجیس ِادَین َدلدیرٓ ،ادامی

ٓاغیزدان چیقیان زات ِنجیس ِادَیندیر« دییدی.
ُ ۱۲سنگرا َشگیرتِلر ِگلیپُ ،اندانَ» :فریسیِلرینگ بو ُسزی
ِاشیدیپ ،نارضا ُب ندیق رینی بیلَیرسینگمی؟« دیّیپ ُسرادی ر.

 ۴:۱۵چیقیش ۱۲:۲۰؛ ۱۷:۲۱؛ ساناما ر ۹:۲۰؛ قایتادان ۱۶:۵

ِ ۹-۸:۱۵اشعیا ۱۳:۲۹

َمتّٰی ۱۵
 ۱۳عیسیٓ» :اسمانداقی ٓاتامینگ ِاکِمدیک ِهر بیر ُاسوملیگی
ُککی بیِلن ُسغرو ر ۱۴ .اُ را زات دییَمنگ ،اُ ر ُکر ِلری
قُ ّ یان ُکر ِلردیرُ .کرُ-کری قُ ّ سا ،اُ رینگ ایکیسی ِهم چوقورا
قاچار« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِ ۱۵ .پطُرس ُانگا» :بیزه بو میثالی
دوشوندیریپ ِبر« دییدی ۱۶ .عیسی ِهم ِشیله دییدی» :سیز
ِهنیِزم دوشو ِننگُزقمی؟ ٓ ۱۷اغزا گیِرن ِهر بیر زادینگ َاَّول قارنا
باریپُ ،ال ِیرِدن ِهم داشاری چیقیاندیغینی بیلِمَیرسینگیزمی؟
 ۱۸اِّما ٓاغیزدان چیقان زات ر یوِرکِدن چیقیپٓ ،ادامی ِنجیس
ِادَیرٓ ۱۹ .ادامینگ یوِرگینِدن تِِلکه فیکر ِلر ،قانُخرلیق ،زیناَکرلیک،
ٓاخ قسیزلیقُ ،اغورلیق ،یا ن شاهاتلیق و ُتهِمت چیقیاندیر.

ٓ ۲۰ادامی شو زات ر ِنجیس ِادَیر ،یووولمادیق ِال بیِلن ناهار
اییِمک ٓادامی ِنجیس ِاتِمَیر«.
کنعانلی ٓایالینگ ایمانی
َمرُقس ۳۰-۲۴:۷

 ۲۱عیسی ُال ِیرِدن چیقیپ ،صور و صیدون تُِوِرگینه گیتدی.
ُ ۲۲ال ِیرده بیر کنعانلی ٓایال عیسانینگ یانینا ِگلیپِ» :ای،
ٓاقام ،داوود ُاغلی ،مانگا ِرحم ِات! قیزیم دیواناُ ،ال یامان ُهرلوق
ِچکَیر« دییدی ۲۳ .اِّما عیسی ُانگا هیچ بیر ُجغاپ ِبرِمدی.

ُشندا َشگیرتِلری ُانونگ یانینا ِگلیپُ» :انی ُی سالُ ،یغسام
ایزیمیزدان ُینه قیغیریپ ِگلَیر« دیّیپ خاییش ِاتدیِلر ۲۴ .عیسی
ِهمِ» :من ِیکه اسرائیل خالقینینگ ییِتن ُقیون رینا ایِبریلدیم«
دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۲۵ .اِّما ُال ٓایال قُ یینا ِگلیپ دیزا ُچکدی-
دهٓ» :اقام ،مانگا ُکِمک ِات« دیّیپ یالباردی ۲۶ .عیسی
ُانگاِ» :فرِزنتِلرینگ ُچِرگینی ٓالیپ ،ایتِلره زینگماق ُدغری َدلدیر«
دییدیٓ ۲۷ .ایال ِهم» :هاووآ ،اقام! ُینه ایتِلر ِهم ساچاق باشیندا
ُدکو ِلن ُچِرک ُاونوق ریندان ایَّیندیر« دییدیُ ۲۸ .شندا عیسی

ُانگاِ» :ایٓ ،ایالِ ،سنینگ ایمانینگ ِبییک! سانگا ایسِلیشینگ

۲۵

یالی ُبلسون!« دییدیُ .ال ٓایالینگ قیزی ُشل واقتینگ ُازونده
ِشفا تاپدی.
عیسی ُدرت مونگ ٓادامی ُدیوریار
َمرُقس ۱۰-۱:۸

 ۲۹عیسی ُال ِیرِدن قایتدی و جلیل ِدریانینگ قُ یینا ِگلیپ،
بیر داغینگ اوستونه چیقیپ ُاتوردیُ ۳۰ .انونگ یانینا بیر اولی
ِجماغات ِگلدی ،اُ رینگ ٓاراسیندا ٓاغساق ر ،ماییپ رُ ،کر ِلر،
ل ر و ِینه-ده بیر ُتپار ِمریضِلر باردی .اُ ری ِگتیریپ،
عیسانینگ ٓایاغینینگ ُاوونده ُقیدو رُ .ال ِهم بو ری ِشفا
ِبردی ۳۱ .خالق ل رینگ ِکپِلَیندیگینی ،ماییپ رینگ ِشفا
تاپاندیغینیُ ،کر ِلرینگ ُگرَیندیگینیٓ ،اغساق رینگ ُیرَیندیگینی
ُگروپ حایران قالدی ر .اُ ر اسرائیل خودایینی ُاودیِلر.
 ۳۲عیسی َشگیرتِلرینی یانینا چاغیریپ» :بو ِجماغاتا یوِرگیم
ٓاوییار! بو ر اوچ گون َبری ِمنینگ یانیمدا ،اییَمگه ِهم هیچ
زات ری ُیقُ .یلدا ایسغیندان قاچماسین ر دیّیپ ،اُ ری ٓاچ
ُگیِبِرسیم ِگِلُنق« دییدیَ ۳۳ .شگیرتِلر ُانگاِ» :بیله اولی ِجماغاتی
ُدیرار یالی ،بو ُبش ِیرده بیز ُچِرگی نیِرِدن آ یلی؟« دییدیِلر.
 ۳۴عیسی اُ ردانَ» :نچه ُچِرگینگیز بار؟« دیّیپ ُسرادی .اُ ر:
»ِیدی ُچِرک بیِلن بیرَنچه ُاونوق بالیغیمیز بار« دییدیِلر ۳۵ .عیسی

ِجماغاتا ِیرده ُاتورماغی تابشیردیِ ۳۶ .یدی ُچِرک بیِلن بالیق ری
ٓالیپ ،شوکور اِِدنینِدن ُسنگ ،اُ ری ُبلوشدیریپَ ،شگیرتِلرینه

ِبردیَ ،شگیرتِلری ِهم اُ ری ِجماغاتا پای دی رِ ۳۷ .هِّمِلر ایّیپ
ُدیدو ر و ٓارتان ُچِرک ُبِلکِلری ِیدی ِسِبد ُبلدی ۳۸ .ایِینِلر ٓایال ر
و چاغا ردان باشغا ُدرت مونگ ٓادامدی.
 ۳۹عیسی ِجماغاتی اوغرادانیندان ُسنگ ،قاییقا مینیپ،
َمجَدلینگ تُِوِرگینه گیتدی.

َمتّٰی ۱۶
ُیلباشچی ر عا مات طا ب ِادَیر

۱۶

َمرُقس ۱۳-۱۱:۸؛ لوقا ۵۶-۵۴:۱۲

َ ۱فریس یِلر بیِلن صاّدوق یِلر عیسانینگ یانینا
ِگلدیِلر .اُ ر عیسانی ایمِتحان اوچینُ ،انونگ
ُاز ِلرینه ٓاسماندان بیر عا مات ُگرِکزِمگینی ایسِلدیِلرُ ۲ .ال ِشیله
ُجغاپ ِبردیٓ» :اغشام دوِشندهٓ” :اسمانینگ یوزی قیزاریپ

دورُ ،هوا قاوی ُبلجاق“ دیَّیرسینگیزِ ۳ .ارتیرینه ِهمٓ” :اسمانینگ
یوزی قارالیپدیر ِهم توتوق ،بو گون قای تورجاق“ دیَّیرسینگیز.
سیز ٓاسمانا ُگَزپ ُهوانینگ یاغدایینی سایغاریپ بیلَیرسینگیز-
ده ،زامانینگ عا مات رینی سایغاریپ بیلِمَیرسینگیزمی؟  ۴بو
زامانینگ یامان ِهم خودایا بیِوفا ِنسلی بیر عا مات طا ب
ِادَیر ،اِّما ُانگا یونس پیغامبارینگقیدان باشغا عا مات ِبریلِمز«.
ِشیِللیکده ،عیسی اُ ردان ٓایریلیپ گیتدی.
َفریسیِلر بیِلن صاّدوقیِلرینگ خامیرمایاسی
َمرُقس ۲۱-۱۴:۸

َ ۵شگیرتِلری ِدریانینگ ِبیِلکی طارافینا ِگِچنِلریندهُ ،چِرک
ٓالماغی یاددان چیقاریار ر ۶ .عیسی اُ را» :خاباردار ُبلونگ!
َفریسیِلر بیِلن صاّدوقیِلرینگ خامیرمایاسیندان داش دورونگ«
دییدی ۷ .اُ ر بیری-بیرینهُ» :ال مونی بیزینگ ُچِرک ٓالماندیغیمیز
اوچین ِشیله دیَیندیر« گوَمن ِاتدیِلر ۸ .اِّما عیسی اُ رینگ َنمه
دیّیشَیندیکِلرینی بیلیپِ ،شیله دییدیِ» :ای ،ایمانی ٓاز ر!
ُچِرک ٓالماندیریس دییشیپَ ،نمه اُزآرانگیزدا ِچِکِلشَیرسینگیز؟

ِ ۹هنیز ِهم دوشو ِننگیُزقمی؟ َبش ُچِرک بیِلن َبش مونگ ٓادامینگ
ُدیاندیغیٓ ،ارتانینینگ َنچه ِسِبد ُب ندیغی یادینگیزا دوشِمَیرمی؟
ِ ۱۰یدی ُچِرک بیِلن ُدرت مونگ ٓادامینگ ُدیاندیغیٓ ،ارتانیندان

*ِ ۱۸:۱۶پطُرس — یونانیچا بو ٓاد »قایا« دییِمگی بیلدیردَیر.
 ۴:۱۶یونس ۱۷:۱

۲۶

َنچه ِسِبدی ُدلدوریپ ییغناندیغینگیز ِهم یادینگیزا دوِشُنقمی؟
 ۱۱سیز َندیپ ُچِرک بارادا گوّرونگ ِاتِمَیندیگیمه دوشو ِننگیُزق؟
ِمن سیزهَ” :فریسیِلر بیِلن صاّدوقیِلرینگ خامیرمایاسیندان داش
دورونگ“ دیَّیرینَ ۱۲ «.شگیرتِلر عیسانینگ ُاز ِلرینه خامیرمایا
َدل-دهَ ،فریسیِلر بیِلن صاّدوقیِلرینگ تاغلیماتیندان قُرانینگ
دیَیندیگینه ُشندا دوشوندیِلر.
ِپطُرس عیسانینگ مسیحدیگینی ایقرار ِادَیر
َمرُقس ۳۰-۲۷:۸؛ لوقا ۲۱-۱۸:۹

 ۱۳عیسی قیصریه-فیلیُپس َشهرینینگ قُ یینا ِگِلنده،
َشگیرتِلرینِدنٓ» :ادام ر اینسان ُاغلونا کیم دیَّیر ِلر؟« دیّیپ
ُسرادیَ ۱۴ .شگیرتِلری ُانگاَ» :کبیر ِلری یحیی َتعمید بِرَینچی،

َکبیر ِلری ِالیاسَ ،کبیر ِلری ِارمیا ،یا-دا پیغامبار ردان بیری
دیَّیر ِلر« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۱۵ .عیسی اُ ردان» :سیز مانگا

کیم دیَّیرسینگیز؟ سیزینگ فیکرینگیزچه ِمن کیم؟« دیّیپ
ُسرادی ۱۶ .شمعون ِپطُرسِ» :سن دیری خودایینگ ُاغلی
مسیحسینگ« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۱۷ .عیسی ُانگا ِشیله

دییدیَ» :نهیلی خوشواقت ِسنِ ،ای ،یونانینگ ُاغلی شمعون!
بو سیری سانگا ٓایان اِِدن اینسان َدل-دهٓ ،اسمانداقی ٓاتامدیر.
ِ ۱۸من سانگا شونی ٓایدایینِ :ایِ ،پطُرس ! * ِسن قایاسینگ،
ِمن ِکلیسامی بو قایانینگ اوستونده قورارین ،حتّٰی ُالوم-ده
بو ِکلیسامی ِینگیپ بیلِمزٓ ۱۹ .اسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ
ٓاچار رینی سانگا بِِررینِ .یر یوزونده باغ نزادینگ ٓاسماندا-دا
باغ نارِ .یر یوزونده ٓاچانزادینگ ٓاسماندا-دا ٓاچی رُ ۲۰ «.سنگرا
َشگیرتِلرینه عیسی ُازونینگ مسیحدیگینی هیچ کیمه ٓایتمازلیغی
تابشیردی.

َمتّٰی ۱۷– ۱۶
عیسی ُاز ُالومی بارادا ٓایدیار
َمرُقس ۱:۹—۳۱:۸؛ لوقا ۲۷-۲۲:۹

ُ ۲۱شندان ُسنگ عیسی َشگیرتِلرینه ُازونینگ اورشلیمه
گیتِملیدیگینی ،یاشولی رینگُ ،یلباشچی کاهین رینگ و دین
ُعَلما رینگ ِالینِدن َکن عاذاپ ر ُگرِملیدیگینیُ ،الدوریلیپ،
اوچو ِلنجی گون دیِرلِملیدیگینی دوشوندیرَمگه باش دی.
ِ ۲۲پطُرس ُانی بیر ِچته ِچکیپٓ» :اقام ،خودای ساق سین!
ِسنینگ باشینگا ٓاص ِبیله ایش دوشِمز!« دیّیپُ ،انگا َکِیَمگه

باش دی ۲۳ .اِّما عیسی ِپطُرس طارافا ُاورولیپِ» :چکیل
ُاوومِدنِ ،شیطان! ِسن مانگا َپسِگل ُبلیارسینگِ ،سَببی ِسن
خودایینگ ایشِلرینی َدل-ده ،اینسان ایشِلری حاقدا فیکر
ِادَیرسینگ« دییدی.

ُ ۲۴سنگرا عیسی َشگیرتِلرینه یوز ِلنیپ» :کیم ِمنینگ ایزیما
دوشِمک ایسِلَین ُبلساُ ،ازونی اینَکر ِاتسین-ده ،صلیبینی ٓالیپ،

ایزیما دوشسونِ ۲۵ .هر کیم جانینی ِنجات ِبرِمک ایسِلَین،
ُانی ییتیِرر ،اِّما کیم جانینی ِمنینگ اوچین ییتیرسهُ ،انی
ِنجات بِِرر ۲۶ .اینسان ِهّمه دونَیهنی قازانسا-دا جانیندان ماحروم
ُبلسا ،مونونگ ُانگا َنمه ِپیداسی بار؟ یا-دا اینسان ُاز جانینا
ِدِرک َنمه ِبریپ بیِلر؟  ۲۷اینسان ُاغلی ٓاتاسینینگ ِبییکلینده ُاز
ِپریشدهِلری بیِلن ِگِلندهِ ،هر کیمه اِِدن ایشِلرینه ُگَره حاقینی بِِرر.
 ۲۸سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین :بو ِیرده دوران رینگ َکبیری اینسان
ُاغلونینگ پاتیشاه ُبلوپ ِگلَینینی ُالَمنَکه ُگِرر ِلر«.
عیسانینگ ُگرنوشی اویتِگَیر

۱۷

َمرُقس ۱۳-۲:۹؛ لوقا ۳۶-۲۸:۹

ٓ ۱التی گونِدن ُسنگ عیسی یانینا ِیکه ِپطُرسی،
یعقوبی و یوحنانی ٓالیپ ،بیر ِبییک داغینگ
اوستونه چیقدیُ ۲ .شل ِیرده اُ رینگ ُگز ِلرینینگ ُاوونده ُانونگ

۲۷

یوزی اویتِگدیُ .انونگ یوزی گون کیمین پار دیِ ،لباسی نور
کیمین دیمٓ-اق ُبلدی ۳ .بیرِدن اُ را موسی بیِلن ِالیاس ُگروندی.
اُ ر عیسی بیِلن ِکپِلشیپ دوردی رِ ۴ .پطُرس عیسیٓ» :اقام!
بیزه بو ِیرده ُبلماق قاوی .اِِگر ایسِلِسنگ ،بو ِیرده اوچ ساِیبان
دیِکیین :بیری سانگا ،بیری موسی ،بیری ِالیاسا« دییدیُ ۵ .ال
ِهنیز ِکپَلپ دورقا ،یاغتی بیر بولوت اُ رینگ اوستونی ُارتدی.
بولوتدان بیر ِسس ِگلیپ» :بو ِمنینگ عزیز ُاغلومدیرِ ،من ُاندان
َکن راضیدیرینُ .انگا قو ق ٓاسینگ« دییدیَ ۶ .شگیرتِلر مونی
ِاشیِدنِلرینده ،قاتی ُقرقوپ ،یوزین ییقیلدی ر ۷ .اِّما عیسی ِگلیپ،

اُ را ِالینی ِدگریپ» :تورونگُ ،قرقمانگ« دییدی ۸ .اُ ر باشینی
قالدیریپ ِسر اِِدنِلرینده ،عیسادان باشغا هیچ کیمی ُگرِمدیِلر.

 ۹داغدان اینیپ ِگلَیرَکِلر ،عیسی اُ را» :اینسان ُاغلی ُالومِدن
دیِرلَینَچهُ ،گِرن زات رینگیزی هیچ کیمه ٓایتمانگ« دیّیپ
تابشیردیَ ۱۰ .شگیرتِلری ُاندانُ» :اندا َنمه اوچین دین ُعَلما ر
َاَّول ِالیاس ِگلِملیدیر دیَّیر ِلر؟« دیّیپ ُسرادی ر ۱۱ .عیسی اُ را:
»ُدغرودان-داِ ،الیاس ِگلیپِ ،هّمه زادی بِِجرِملی ۱۲ .اِّما ِمن
سیزه شونی ٓایدایینِ :الیاس ِایَیم ِگلدیُ ،انی تانیمادی رُ ،انگا
ایسَلن زات رینی ِاتدیِلر .اینسان ُاغلی-دا ِادیل ُشنونگ یالی،
اُ رینگ ِالینِدن ِاذِیت ِچِکر « دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۱۳ .شندا
َشگیرتِلر ُانونگ ُاز ِلرینه یحیی َتعمید بِرَینچی بارادا گوّرونگ
بِرَیندیگینه دوشوندیِلر.
عیسی دیوانا ُاغ نی ِشفا ِبرَیر
َمرُقس ۱۳-۲:۹؛ لوقا ۳۶-۲۸:۹

 ۱۴اُ ر ِجماغاتینگ یانینا ِیتیپ باریارقا ر ،بیر ٓادام عیسانینگ
یانینا ِگلیپُ ،انونگ ُاوونده دیزا ُچکدیُ ۱۵ .الٓ» :اقام،

ُاغلوما ِرحم ِات! ُال توتغایلیٓ ،ارتیقماچ عاذاپ ِچکَیر،
باسیم-باسیمدان ُازونی ُادا ،سووا اوریارِ ۱۶ .من ُانی ِسنینگ
َشگیرتِلرینگه ِگتیردیم ،اِّما اُ ر ِشفا ِبریپ بیلِمدیِلر« دییدی.

َمتّٰی ۱۸– ۱۷
 ۱۷عیسیِ» :ای ،ایمانسیز ِهم ُیلدان چیقان ِنسل! ِمن هاچانا
ِچنلی سیزینگ بیِلن بیله ُبلوپ ،سیزه جیدایین؟ ُاغ نی شو

ِیرهِ ،منینگ یانیما ِگتیرینگ« دییدی ۱۸ .عیسی جینا چیقماغینا
قاتی ِدستور ِبردی ،جین ُاغ ندان چیقیپ گیتدیُ .اغ ن ُشل
واقتینگ ُازونده ِشفا ٓالدی.
ُ ۱۹سنگرا َشگیرتِلر عیسانینگ یانینا ِگلیپُ ،ازُ-از ِلریَکه ُاندان:
»بیز َنمه اوچین ٓارخو-جینی چیقاریپ بیلِمدیک؟« دیّیپ

ُسرادی ر ۲۰ .عیسی ِهم اُ راِ» :گِرکلی ایمانینگیزینگ ُیقدوغی
اوچین ِشیله ُبلدی .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین :بیر َخرِدل َدنهسی
یالی ایمانینگیز ُبلوپ ،شو داغا” :بو ِیرِدن ُال ِیره ُگچ“

۲۸

گیت-ده ،قانگراق ُاق  .قانگراقا دوِشن َاَّولکی بالیغی ٓالیپ،
ٓاغزینی ٓاچسانگ ،مالییات ِبرَمگه ِگِرک ِسَّکنی تاپارسینگ.
ُانی ٓال-داِ ،منینگ اوچین و ُازونگ اوچین ِهم مالییات ِبرِمگی
ُحکمونده اُ را ِبر« دییدی.
اینگ ِبییک کیم؟
َمرُقس ۴۸-۴۲ ،۳۷-۳۳:۹؛ لوقا ۴۸-۴۶:۹؛ ۲-۱:۱۷

۱۸

ُ ۱شل واقت َشگیرتِلر عیسانینگ یانینا ِگلیپ:
»ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغیندا اینگ ِبییک کیم؟«

دییِسنگیزُ ،ال ُگِچر .سیزه باشارتماجاق زات ُبلماز ۲۱ ] .بو
هیلی ٓارخو-جین ری خودایا آرازا توتوپُ ،دغا-دیِلگ ِاتِمکِدن
باشغا هیچ زات بیِلن چیقاریپ ُبلیان َدلدیر[« دییدی.

دیّیپ ُسرادی ر ۲ .عیسی-دا بیر چاغانی چاغیریپُ ،انی اُ رینگ
ُارتاسیندا ُقیدی-داِ ،شیله دییدی» ۳ :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین:
اِِگر سیز ُیلونگیزدان ُدنوپ ،چاغا ر یالی ُبلماسانگیزٓ ،اسمانینگ

پاتیشاهلیغینا ٓاص گیریپ بیلِمرسینگیز ۴ .کیم شو چاغا یالی

عیسی ُاز ُالومینِدن ایکیِلنجی ِگِزگ ٓایدیار

ُفروَتن ُبلسآ ،اسمانینگ پاتیشاهلیغیندا اینگ ِبییک ُشلدور.
ِ ۵هر کیم شونونگ یالی بیر چاغانی ِمنینگ ٓادیمدان قابول

 ۲۲بیر گون جلیلده اویِشنِلرینده ،عیسی اُ را» :اینسان ُاغلی
ٓادام رینگ ِالینه تابشیری رُ ۲۳ .انی ُالدوِرر ِلر ،اِّما ُال اوچو ِلنجی

ِاتسهِ ،منی قابول ِاتدیگیدیر ۶ .اِّما ِهر کیم مانگا اینانیان بو
کیچی چاغا رینگ بیرینینگ گوَنه ِاتِمگینه ِسَبپ ُبلساُ ،انونگ

عیباداتخانانینگ مالییاتی

ِسَبپ ُبلیان زات ر اوچین بو دونَیهنینگ حالینا ،وای! ِبیله زات ر
ِگلِملیدیر ،اِّما بو رینگ ِگلِمگینه ِسَبپ ُبلیان ٓادامینگ گونونه،

گون دیِر ِلر« دییدیَ .شگیرتِلر مونگا خاص قیناندی ر.

 ۲۴عیسی بیِلن َشگیرتِلر َکَفرناحوما ِگِلنِلرینِدن ُسنگ،
عیباداتخانانینگ مالییاتینی ییغنایان ر ِپطُرسینگ یانینا ِگلیپ:
»سیزینگ ُاستادینگیز عیباداتخانا حاقینی بِِرُنقمی؟« دیّیپ
ُسرادی رِ ۲۵ .پطُرس» :بِرَیر« دییدیِ .پطُرس ُایه ِگِلنده ،عیسی
ُاندان» :شمعونِ ،سن َنمه دیَّیرسینگ؟ ِیر یوزونَدکی پاتیشاه ر
مالییاتی کیمِدن ٓالیار ر؟ ُاز ُاغول ریندانمی یا بیگانهِلرِدن؟«

دیّیپ ُسرادیِ ۲۶ .پطُرس ُانگا» :بیگانهِلرِدن« دیِینده ،عیسی
ُانگاُ» :اندا ُاغول ر آزاددیر ۲۷ .اِّما اُ ر نارضا ُبلماز یالیِ ،دریا

اوچین ُبینوندان اولی ِدگیرِمن داشی ٓاسیپِ ،دریانینگ دویبونه
زینگیلماغی خاص قاوی ُب ر ۷ .اینسان رینگ گوَنه ِاتِمگینه

وای! ِ ۸الینگ یا ٓایاغینگ ِسنینگ گوَنه ِاتِمگینگه ِسَبپ ُبلسا،
ُانی چاپیپ ُاق ِ .سنینگ ایکی اِّلی ،ایکی ٓایاقلی اِِبدی ُادا
زینگی نینگدان ،بیر اِّلی ،بیر ٓایاقلی یاشایشا ِیتِمگینگ ُقوودیر.
ُ ۹گزونگ ِسنینگ گوَنه ِاتِمگینگه ِسَبپ ُبلساُ ،انی ُسغروپ

زینگ .سانگا ِیکه ُگزلی ُبلوپ یاشایشا گیرِمک ،ایکی ُگزلی
ُبلوپ ُدوزاخ ُادونا زینگی نینگدان ُقوودیر.

َمتّٰی ۱۸
ییِتن ُقیون میثالی
لوقا ۷-۳:۱۵

» ۱۰بو کیچیِلرینگ بیرینی َاسِگرِمزلیک ِاتِمکِدن داش
دورونگ! ِمن سیزه شونی ٓایدیارین :اُ رینگ ٓاسمانداقی
ِپریشدهِلری ٓاسمانداقی ٓاتامینگ یوزونی ِهمیشه ُگرَیر ِلر] .
 ۱۱اینسان ُاغلی ییِتنِلری ِنجات ِبرَمگه ِگِلندیر[.

» ۱۲سیز َنهیلی فیکر ِادَیرسینگیز؟ بیر ٓادامینگ یوز ُقینی ُبلوپ،
اُ رینگ بیری ییتسهُ ،ال ُتغسان ُدقوزینی داغ ردا ُقیوپ ،ییِتنینگ

ایزینا ُگِزَمَگه چیقمازمی؟ ُ ۱۳انی تاپیپ بیَلیسه ،سیزه ُدغروسینی
ٓایدیارینُ ،ال مونونگ اوچین ییتِمدیک ُتغسان ُدقوزیسینا بِِگِننِدن
ِهم خاص َکن بِِگِنرِ ۱۴ .شیِللیکده ،بو کیچیِلرینگ بیریَده ِهَلک
ُبلماغی ٓاسمانداقی ٓاتانگیزینگ ایسِلگی َدلدیر.
ُدغانینگ گوَنه ِاتسه
» ۱۵اِِگر ُدغانینگ گوَنه ِاتسه ،بار-داَ ،اَّول ایکی ُبلوپ
گور ِلشیپ ،عاییبینی ُانگا ٓایتِ .سنینگ ُسزونگه قو ق ٓاّسا،
بو ُدغانینگی قازاندیغینگدیر ۱۶ .اِِگر ُسزونگه قو ق ٓاسماسا،
بیر-ایکی ٓادامی یانینگا ٓالیپ بارٓ ،ایدی ن ِهر بیر ُسز ایکی
یا اوچ شاهادینگ گوَوهسی بیِلن تاصدیق نسین ۱۷ .اُ را-دا
قو ق ٓاسماق ایسِلِمسهُ ،اندا ِکلیسا ٓایتُ .انگا-دا قو ق ٓاسماق
ایسِلِمسهُ ،قیُ ،ال ِسنینگ اوچین بیر بیگانه یا-دا مالییات
ٓالیانچی یالی ُبلسون.
» ۱۸سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینِ :یر یوزونده باغ نزادینگ
ٓاسماندا-دا باغ نارِ .یر یوزونده ٓاچانزادینگ ٓاسماندا-دا ٓاچی ر.
ِ ۱۹ینه سیزه شونی ٓایدیارین :اِِگر آرانگیزدان ایکی ٓادام ایسِلندیک
زادی دیِلِمک اوچین بیر فیکره ِگلسهٓ ،اسمانداقی ٓاتام دیِلگِلری

۲۹

بیتیِررِ ۲۰ .منینگ ٓادیم بیِلن ایکی یا-دا اوچ ٓادام اویشسهِ ،من
ِهم اُ رینگ ٓاراسیندا ُب رین«.
ِرحمسیز خیدماتَکر
ُ ۲۱سنگرا ِپطُرس عیسانینگ یانینا ِگلیپُ ،اندانٓ» :اقام،
ُدغانیم مانگا قارشی گوَنه ایش ِاتسهِ ،من ُانی َنچه ِگِزک
باغیش یین؟ ِیدی ِگِزکمی؟« دیّیپ ُسرادی ۲۲ .عیسی ُانگا:
»ِمن سانگا ِیدی ِگِزک َدلِ ،یتمیش ِگِزک ِیدی دیَّیرین« دیّیپ
ُجغاپ ِبردی.

ُ» ۲۳شنونگ اوچین ِهم ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی ُاز
خیدماتَکر ِلری بیِلن حاساپ شماق ایسَلن بیر پاتیشاه ِمنگِزَیر.

ُ ۲۴ال حاساپ شماغا باش نداُ ،انونگ یانینا ُان مونگ قیزیل
پول ِبرگیسی ُب ن بیر خیدماتَکرینی ِگتیرَیر ِلرُ ۲۵ .ال ِبرگیسینی

ِبریپ بیلَمنُسنگ ،پاتیشاه ُانگاُ ،ازونیٓ ،ایالینیِ ،فرِزنتِلرینی و
ِهّمه مال رینی ساتیپِ ،برگیسینی ِبرِمگی ِدستور بِرَیرُ ۲۶ .ال
ِیره یوزین دوشوپ ،پاتیشاه” :صابیر ِات! بارینی بِِریین“ دیّیپ
یالباریار ۲۷ .پاتیشاه ُانگا یوِرگی ٓاوییارُ ،انونگ ِبرگیسینی ِگچیپ،
ُانی ُبشادیپ ُگیِبرَیر.
» ۲۸یانگقی خیدماتَکر چیقیپ گیدَیرُ .ال ُازونه یوز دینار
ِبرگیسی ُب ن بیر ِهمَکریَنه ساتاشیارُ .انی توتوپِ” :برگینگی ِبر“
دیّیپُ ،انونگ ُبقورداغیندان یاپیشیارِ ۲۹ .همَکری ُانونگ ٓایاغینا
ییقیلیپ” :صابیر ِاتِ ،برگیمی بِِررین“ دیّیپُ ،انگا یالباریار.
 ۳۰اِّما ُال ِاتِمَیر ،قایتامِ ،برگیسینی بِرَینَچهُ ،انی زیندانا سالدیریار.
» ۳۱باشغا ِهمَکر ِلری بو واقانی ُگروپ ،قاتی قینانیار ر .اُ ر
گیدیپُ ،ب ن ِهّمه زادی پاتیشاها ِد ِّرو خابار بِرَیر ِلر ۳۲ .پاتیشاه
خیدماتَکری چاغیریپِ” :ای ،یامان قول! مانگا یالبارانینگ
اوچینِ ،من ِسنینگ ِبرگینگ بارینی ِگچدیمِ ۳۳ .منینگ سانگا

ِرحم ِادیشیم یالیِ ،سن ِهم ِهمَکرینگه ِرحم ِاتِملی َدلمیدینگ؟“
 ۱۶:۱۸قایتادان ۱۵:۱۹

۳۰

َمتّٰی ۱۹– ۱۸
دیَّیر ۳۴ .پاتیشاه غاضابا مینیپِ ،برگیسینی بِرَینَچهُ ،انی زیندانا
ِاذِیت آزار بِرَینِلرینگ ِالینه تابشیریار.

َ ۱۰شگیرتِلر ُانگا» :اِِگر َارٓ-ایالینگ آراسینداقی یاغدای ِشیله
ُبلساُ ،اندا ُایِلنِمزلیک ُقوودیر« دیّیشدیِلر ۱۱ .اِّما عیسی اُ را:

نیکاح و طا ق بارادا

َکبیر ِلری ُبلسا ٓادام ر طارافیندان ٓاغتا ِادیِلندیر .باشغا بیر ِلری
ُبلسآ ،اسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ خاطیراسینا هیچ کیم بیِلن

» ۳۵اِِگر سیزینگ-ده ِهر بیرینگیز ُاز ُدغانینینگ گوَنهِلرینی
یوِرکِدن باغیش ماسانگیزٓ ،اسمانداقی ٓاتام-دا سیزه ِشیله اِِدر«.

۱۹

َمرُقس ۱۲-۱:۱۰

 ۱عیسی بو ُسز ِلری تامام ندان ُسنگ،
جلیلِدن چیقیپُ ،ارُدن ٓارناسینینگ
ٓانگیرسینداقی یهودیه ِاطرافینا گیتدی ۲ .اولی ِجماغات ُانونگ
ایزینا دوشدی ،عیسی ِهم ُشل ِیرده اُ رینگ ِمریضِلرینی ِشفا
ِبردی.
 ۳عیسانینگ یانینا ِگِلن َکبیر َفریس یِلر ُانی ایمِتحان ِاتِمک
اوچین» :بیر ٓادامینگ ِهر بیر زادی باهانا پٓ ،ایالینی طا ق
ِبرِمگی ِشریغاتا ُدغری ِگلَیرمی؟« دیّیپ ُسرادی ر ۴ .عیسی ِهم:
»سیز َنمه ُتوراتدا ُاقیمادینگیزمی؟ یارادانینگ ُازی اُزال-باشدا
”اُ ری ِارِکک و ٓایال ِادیپ یاراتدی“ِ ۵ .شیله ِهمُ” :شل ِسَبپِدن

»ِهّمه ٓادام ر بو ُسزی قابول ِادیپ بیلِمز ِلرِ ،یکه ُاز ِلرینه ِبر ِلنِلر
قابول ِادیپ بیِلر ِلرَ ۱۲ .کبیر ٓادام ر ُعمور ُبیی ٓاغتادیر ر،

بیر ِلشِمَیر .مونی قابول ِادیپ بیِلن قابول ِاتسین« دییدی.
عیسی چاغا را ِبِرِکت ِبرَیر
َمرُقس ۱۶-۱۳:۱۰؛ لوقا ۱۷-۱۵:۱۸

ُ ۱۳سنگرا باش رینا ِالینی ُقیوپُ ،دغا-دیِلگ ِاتسین دیّیپ،
ٓادام ر چاغا ری عیسانینگ یانینا ِگتیردیِلر ،اِّما َشگیرتِلر

چاغا ری ِگتیِرنِلره َکِیدیِلر ۱۴ .عیسی ُبلسا» :چاغا ری
ِمنینگ یانیما ُگیِبرینگ ،اُ ری ساق مانگِ ،سَببی ٓاسمانینگ

پاتیشاهلیغی شو ر یالی رینگقیدیر« دییدی ۱۵ .اِلِلرینی
اُ رینگ باش رینا ُقیوپ ،بِِرِکت بِِرنِدن ُسنگ ،عیسی ُال ِیرِدن
گیتدی.

ِارِکک ِانهٓ-اتاسینی ِترک ِادیپٓ ،ایالی بیِلن بیر ِلشَیر و اُ رینگ
ایکیسی بیر ِتن ُبلیارِ ۶ “.شیِللیکده ،اُ ر ایندی ایکی َدل،
بیر ِتندیرُ .شنونگ اوچین ِهم خودایینگ بیر ِلشدیِرنینی اینسان

َمرُقس ۳۱-۱۷:۱۰؛ لوقا ۳۰-۱۸:۱۸

ٓاییرماسین« دییدی.
َ ۷فریسیِلر عیسادانُ» :اندا َنمه اوچین موسی طا ق نامهسینی

ُ ۱۶شل ماحال بیر ٓادام عیسانینگ یانینا ِگلیپِ» :ایُ ،استاد،
اِِبدی یاشایشیم ُب ر یالیِ ،من َنمه یاغشی ایش ِاتِملی؟« دیّیپ

بای یاش ییگیت

یازیپٓ ،ایریلیشماغا ایختییار ِبریپدیر؟« دیّیپ ُسرادی ر ۸ .عیسی
اُ را» :موسی سیزینگ قاتی یوِرکدیگینگیز اوچین ٓایالینگیزی
طا ق ِبرَمگه ایختییار ِبردی ،اِّما اُزال-باشدا ِبیله َدلدیِ ۹ .من

ُسرادی ۱۷ .عیسیَ» :نمه اوچین ِمنِدن یاغشی ایش حاقیندا
ُسرایارسینگ؟ ِیکه خودایدان باشغا هیچ کیم یاغشی َدلدیر.
اِِگر اِِبدی یاشایشا ُقووشماق ایسِلَین ُبلسانگِ ،دستور ری

ِبردی.

یا ن شاهاتلیق ِبرمهِ ۱۹ ،انهٓ-اتانگا ُحرمات ُقیِ ،همسایانگی

سیزه شونی ٓایدیاندیرینِ :هر کیم ٓایالینی زینادان باشغا ِسَبپ بیِلن
طا ق ِبریپ ،باشغا ٓایا ُایِلنسه ،زینا ِادَیندیر« دیّیپ ُجغاپ

 ۴:۱۹یاراتیلیش ۲۷:۱

 ۵:۱۹یاراتیلیش ۲۴:۲

 ۷:۱۹قایتادان ۱:۲۴

ِبرجای ِات« دییدیُ ۱۸ .ال عیسادان» :هایسی ِدستور ری؟«
دیّیپ ُسرادی .عیسیٓ» :ادام ُالدورمه ،زینا ِاتمهُ ،اغورلیق ِاتمه،

 ۱۹-۱۸:۱۹چیقیش ۱۶-۱۲:۲۰؛ قایتادان ۲۰-۱۶:۵؛ وی ر ۱۸:۱۹

َمتّٰی ۲۰– ۱۹
ُازونگی ُسیشونگ یالی ُسی« دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۲۰ .یاش
ییگیت عیسادانِ» :من بو رینگ ِهِّمسینی یاشلیغیمدان َبری
ِبرجای ِادیپ ِگلَیرینِ ،ینه َنمه ِکمیم بار؟« دیّیپ ُسرادی.

 ۲۱عیسی ُانگاَ» :کمیل ُب یین دییِسنگ ،گیت-دهَ ،نَمنگ
بار ُبلسا ساتیپ ،قاریپ را پای ُ ،شندا ٓاسماندا خازینانگ ُب ر.
ُسنگرا ِگل-دهِ ،منینگ ایزیما دوش« دییدی ۲۲ .یاش ییگیت بو

۲۰

۳۱
اوزومچیلیک میثالی
ٓ» ۱اسمانینگ پاتیشاهلیغی اوزومچیلیگینده
ایشَلر یالی ،ایر ِارتیر بیِلن گونلوکچی توتماغا

گیِدن ِیر ِایهسینه ِمنگِزَیندیرُ ۲ .ال گونلوکچیِلر بیِلن بیر
گونلوک ایش حاقینی بیر کوموش ِسَّکه راضی شیپ ،اُ ری

ُسزی ِاشیدیپ ،غاملی ُبلوپ گیتدیِ ،سَببی ُانونگ مال-مولکی

ُاز اوزومچیلیگینه ُی ّ یار ۳ .ایر ساغات ُدقوز ردا داشاری چیقان
واقتیُ ،ال بازاردا باشغا رینگ ُبش دورانینی ُگرَیر ۴ .اُ را-دا:
”سیز ِهم اوزومچیلیگه گیدینگ ،حاقینگیزینگ ِهِّمسینی بِِررین“

ِگچِمگی بای ٓادامینگ خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرِمگینِدن
ٓانگساتدیر« دییدی ۲۵ .مونی ِاشیِدنِلریندهَ ،شگیرتِلری قاتی

چیقان واقتی ،باشغا ُبش دوران ری ُگروپ ،اُ ردانَ” :نمه
اوچین گونوزین بو ِیرده ُبش دورسونگیز؟“ دیّیپ ُسرایار ۷ .اُ ر
ِهم” :بیزی هیچ کیم ایشینه توتمادی“ دیّیپ ُجغاپ بِرَیر ِلر.

َکندی.
 ۲۳عیسی َشگیرتِلرینه» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،بای
ٓادامینگ ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغینا گیرِمگی قیندیرِ ۲۴ .من سیزه
ِینه-ده شونی ٓایدیارین ،بیر دوَیهنینگ این َگّهنینگ ُگزونِدن

حایران قالیپُ» :اندا کیم ِنجات تاپیپ بیِلر؟« دیّیپ ُسرادی ر.
 ۲۶عیسی اُ را ُگزَلپ» :اینسان ر اوچین بو مومکین َدل ،اِّما

خودای اوچین ِهّمه زات مومکیندیر« دییدی.
ُ ۲۷سنگرا ِپطُرس ُانگا» :اینه ،بیز ِهّمه زادیمیزی ِترک
ِادیپِ ،سنینگ ایزینگا دوشدوک! مونونگ اوچین بیز َنمه

آ ریس؟« دییدی ۲۸ .عیسی اُ را» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین،
ِهّمه زادینگ َتزهلِِنن زامانی اینسان ُاغلی ُاز ِبییک تاختیندا

ُاتورانداِ ،منینگ ایزیما دوِشن سیز ِهم ُان ایکی تاختدا
ُاتوریپ ،اسرائیلینگ ُان ایکی طایفاسینینگ اوستونِدن قاضیلیق
اِِدرسینگیزِ ۲۹ .هر کیم ِمنینگ خاطیرام اوچین ُایِلرینی،
ُدغان رینیٓ ،ایال ُدغان رینیٓ ،اتاسینیِ ،انهسینیُ ،اغ ن-
اوشاق رینی ،مال مولکِلرینی ِترک اِِدن ایزینا یوز بِرابار ِادیپ
قایتاریپ آ ر .اُ ر اِِبدی یاشایشینگ میراثچیسی ُب ر ر ۳۰ .اِّما
َاَّولکیِلرینگ َکنسی ٓاخیرقی ر ،اینگ ٓاخیرقی رینگ ِهم َاَّولکیِلر

ُب ر ر« دییدی.

دیَّیر .اُ ر ِهم گیدَیر ِلر ۵ .گوُنرتان و ُایَلن ساغات اوچِلرده ِینه
داشاری چیقیپِ ،ینه ِشیله ِادَیرُ ۶ .ایَلن ساغات َبشِلرده ٓای نماغا

اُ را” :سیز-ده اوزومچیلیگه گیدینگ“ دیَّیر.
ٓ» ۸اغشام دوِشن واقتی ،اوزومچیلیگینگ ِایهسی ُاز ایش
ُد ندیریجیسینا” :گونلوکچیِلری چاغیر-دا ،اینگ ٓاخیرقی ردان
باش پ ،اََّولکیِلره ِچنلی حاق رینی ِبر“ دیَّیرِ ۹ .شیِللیکدهُ ،ایَلن
ساغات َبشِلرده ِگِلنِلرینگ ِهر بیری بیر کوموش ِسّکه ٓالیار.
َ ۱۰اَّولکی ِگِلنِلر َکن آ ریس دیّیپ طاماع ِادَیر ِلر ،اِّما اُ رینگ-

دا ِهر بیری بیر کوموش ِسّکه ٓالیار ۱۱ .مونی آ ن واقت ری اُ ر
ِیر ِایهسینه ِزیِرنیشیپ” ۱۲ :بو اینگ ُسنگقی ِگِلنِلر دینگه بیر
ساغات ایشِلدیِلر ،بیز ُبلساُ ،تمسونگ قیزغیندا گونوزین ٓاغیر
َزحِمت ِچکدیک .مونگا باقمازدان ِسن بیزینگ َزحِمتیمیزی

اُ رینگقی بیِلن ِدنگ ِاتدینگ“ دیَّیر ِلر ِ ۱۳ .یر ِایهسی اُ رینگ
بیرینه ِشیله ُجغاپ بِرَیرِ” :ایُ ،دست! ِمن سانگا عادا تسیزلیق
اِِدُمقِ .سن ِمنینگ بیِلن بیر کوموش ِسَّکه راضی شمادینگمی
َنمه؟ ُ ۱۴از حاقینگی ٓال-دا ،گیدیِبرِ .من بو اینگ ٓاخیرقا-دا
سانگا بِِرنیمی ِبرِمک ایسِلَیرینُ ۱۵ .از مالیما ایسَلنیمی ِاتَمگه

َمتّٰی ۲۱– ۲۰
ایختییاریم ُیقمی؟ یا-دا ِسن ِمنینگ ساخیلیغیما باخیلچیلیق
ِادَیرسینگمی؟“ ِ ۱۶شیِللیکده ،اینگ ٓاخیرقی ر َاَّولکیِلرَ ،اَّولکیِلر
ِهم اینگ ٓاخیرقی ر ُب ر«.

عیسی ُازونینگ ُالوپ دیِرلِجگینی ِینه ٓایدیار
َمرُقس ۳۴-۳۲:۱۰؛ لوقا ۳۴-۳۱:۱۸

 ۱۷عیسی اورشلیمه باریارقاُ ،یلدا ُان ایکی َشگیردینی بیر
ِچته ِچکیپ ،اُ را» ۱۸ :اینه ،اورشلیمه باریاریس .اینسان ُاغلی
ُیلباشچی کاهین رینگ و دین ُعَلما رینگ ِالینه ِبریِلر ،اُ ر ِهم

ُانی ُالومه َمحکوم اِِدر ِلر ۱۹ .ماسغارا ِاتسینِلر ،قامچی سین ر و
صلیبه چویِلسینِلر دیّیپُ ،انی بیگانه میِّلتِلرینگ ِالینه بِِرر ِلر ،اِّما
ُال اوچو ِلنجی گون دیِر ِلر« دییدی.

بیر اَِنهنینگ خاییشی
َمرُقس ۴۵-۳۵:۱۰

ُ ۲۰سنگرا ِز ِبدینینگ ُاغول رینینگ ِانهسی ُاز ُاغو ل ری بیِلن
عیسانینگ یانینا ِگلدیُ .ال عیسادان بیر زات ر دیِلِمک اوچین
دیزینا ُچکدی ۲۱ .عیسی ٓایالدانَ» :نمه ایسِلَیرسینگ؟« دیّیپ

ُسرادیٓ .ایال عیسی یوز ِلنیپ ُ» :از شاهلیغینگدا ِمنینگ بیر
ُاغلومینگ ِسنینگ ساغینگداِ ،بیِلکیسینینگ ُبلسا ُسلونگدا
ُاتورماغینی ِاجازا ِبر« دییدی ۲۲ .اِّما عیسی» :سیز َنمه
دیِلَینینگیزی بیلِمَیرسینگیز .سیز ِمنینگ ایچِجک ِدرتلی َکَسمِدن
ایچیپ بیِلرسینگیزمی؟« دییدی .اُ ر عیسی» :مونی ایچیپ

بیِلریس« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۲۳ .عیسی اُ را» :سیز ِمنینگ
ایچِجک َکَسمِدن ایِچرسینگیز ،اِّما سیزه ساغیمدا یا ُسلومدا

ُاتورماغا ِاجازا ِبرِمک ِمنینگ ِالیمده َدل .بو جای ری ٓاتام کیمِلر

۳۲

»ُازونگیز بیلَیرسینگیز ،بیگانه میِّلتِلرینگ آراسیندا باشلیق ر اُ را
ُحکومدارلیق ِادَیر ِلر ،اولو ری-دا اُ را ٓاقالیق ِادَیر ِلر ۲۶ .سیزینگ

آرانگیزدا ِبیله ُبلماسین .آرانگیزدا کیم اولی ُبلماق ایسِلَین ُبلسا،
ِبیِلکیِلرینگ خیدماتَکری ُبلسون ۲۷ .آرانگیزدا کیم َاَّولکی ُبلماق
ایسِلَین ُبلساِ ،بیِلکیِلرینگ قولی ُبلسون ۲۸ .اینسان ُاغلی-دا
ُازونه خیدمات ِادیلِمگی اوچین َدل-دهُ ،اندان باشغا ِبیِلکیِلره
خیدمات ِاتَمگه و جانینی ِفدا ِادیپِ ،هِّمِلری آزاد ِاتَمگه ِگِلندیر«
دییدی.
ایکی ُکرونگ ُگزی ٓاچیلیار
َمرُقس ۵۲-۴۶:۱۰؛ لوقا ۴۳-۳۵:۱۸

 ۲۹عیسی بیِلن َشگیرتِلری َاریحادان چیقان ریندا ،اولی
ِجماغات عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیتدیُ ۳۰ .یلونگ قیراسیندا
ُاتوران ایکی سانی ُکر ٓادام عیسانینگ ِگچیپ باریانینی ِاشیدیپ:
»ٓاقامِ ،ای ،داوود ُاغلی ،بیزه ِرحم ِات!« دیّیپ قیغیردی ر.
ِ ۳۱سسِلرینی چیقارماز یالیَ ،کن ٓادام ر اُ را َکِیدیِلر ،اِّما اُ ر

ُانگکوِدن ِهم قاتی ِسس بیِلنٓ» :اقام! ِای ،داوود ُاغلی! بیزه ِرحم
ِات!« دیّیپ قیغیردی ر ۳۲ .عیسی دوردی و اُ ری چاغیریپ:

»سیزینگ اوچین َنمه ِاتِمگیمی ایسِلَیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۳۳اُ ر ُانگآ» :اقامُ ،گزومیز ٓاچیلسین« دییدیِلر ۳۴ .عیسی اُ را
یوِرگی ٓاویپُ ،گز ِلرینه ِالینی ِدگیردی و شو واقتدا اُ رینگ ُگز ِلری
ٓاچیلدی .اُ ر ِهم عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیدیِبردیِلر.
عیسی اورشلیمه گیرَیر
َمرُقس ۱۱-۱:۱۱؛ لوقا ۴۰-۲۸:۱۹؛ یوحنا ۱۹-۱۲:۱۲

۲۱

 ۱عیسی بیِلن َشگیرتِلری اورشلیمه قُ ی پ،

اوچین تاییار ن ُبلساُ ،ش ر اوچیندیر« دییدی.
ِ ۲۴بیِلکی ُان َشگیرت مونی ِاشیدیپ ،یانگقی ایکی

ِزیتون داغینینگ ٓاشاغینداقی ِبیتفاجا
ِگِلنِلرینده ،عیسی ایکی َشگیردینی ُاوِدن ُی ّ پ ،اُ را:

ُدغانا قاهار ندی ر ۲۵ .عیسی اُ ری یانینا چاغیریپ:

ُ» ۲اوونگیزَدکی ُابا بارینگُ .ابانینگ ایچینه گیِرن ِیرینگیزده

۳۳

َمتّٰی ۲۱
دانگیلیپ دوران بیر اِِشک و کوّره اِِشگی بیِلن تاپارسینگیز،
اُ ری ُچزونگ-دهِ ،منینگ یانیما ِگتیرینگ ۳ .اِِگر بیری سیزه
بیر زات دییسه” :بو ر ُاستادا ِگِرک “،دیّیپ ٓایدینگ ،و ُال
ِهم اُ ری ِد ِّرو ایِبِرر« دییدی.
 ۴بو-دا پیغامبار ِسَببی ٓایدی ن شو ُسزونگ ِبرجای ُبلماغی

اوچیندی:
ِ» ۵ایَ ،صهیون قیزی!
اینه ،پاتیشاهینگ سانگا طاراف ِگلَیر.
ُال بیر اِِشگه ،اِِشگینگ-ده کوّرهسیَنه مینیپ،
ُفروَتنلیک بیِلن سانگا طاراف ِگلَیر«.

َ ۶شگیرتِلر گیدیپ ،عیسانینگ تابشیریشی یالی ِاتدیِلر.
 ۷اِِشک بیِلن کوّرهنی ِگتیردیِلر-دهُ ،دن رینی اُ رینگ اوستونه
ٓاتدی ر ،عیسی-دا کوّرهنینگ اوستونه میندیِ ۸ .جماغاتینگ
َکنسی ُدن رینی ُی دوِشَیردیِلرَ ،کبیر ِلری-ده باغ ردان شاخا ر
ِکسیپُ ،ی دوِشَیردیِلرُ ۹ .انونگ ُاوونِدن ِهم ایزیندان ِگلَین

عیسی ساتیانچی ری عیباداتخانادان ُکویار
َمرُقس ۱۹-۱۵:۱۱؛ لوقا ۴۸-۴۵:۱۹؛ یوحنا ۲۲-۱۳:۲

 ۱۲عیسی عیباداتخانانینگ حایاطینا گیریپُ ،ال ِیرَدکی
ساتیانچی ریٓ ،الیانچی ری ُکودیُ .ال پول چالیشیان رینگ
تاغچا رینیِ ،کپِدر ساتیان رینگ جای رینی ٓاغداردی.
 ۱۳عیسی اُ راِ» :منینگ ُایوم عیبادات ُایی دییلیپ ٓاد ندیری ر
دیّیپ یازی ن ،اِّما سیز مونی ُاغور رینگ جایینا ُاووروپسینگیز«
دییدی.
 ۱۴عیباداتخانادا ُکر ِلرٓ ،اغساق ر عیسانینگ یانینا ِگلدیِلر.
عیسی اُ ری ِشفا ِبردیُ ۱۵ .یلباشچی کاهین ر بیِلن دین
ُعَلما ر ُانونگ ُگرِکِزن عجاییپ رینی و عیباداتخانادا» :داوود
ُاغلونا ُاوگو ِلر ُبلسون!« دیّیپ قیغیریان ُاغ ن ری ُگِرنِلرینده
غاضابا میندیِلر ۱۶ .اُ ر عیسادان» :بو رینگ َنمه دیَینینی
ِاشیدَیرسینگمی؟« دیّیپ ُسرادی ر .عیسی اُ را» :هاوواُ ،اندا
سیز:
”چاغا ر و َبِبکِلرینگ دیلینده
شوکور و ُدغا ِاتِمسینی یاراتدینگ “

ِجماغات:
»داوود ُاغلونا ُاوگو ِلر ُبلسون!
خودایینگ ٓادیندان ِگلَینه موباِرک ُبلسون،
ٓاسمان ردا ُاوگو ِلر ُبلسون!« دیّیپ قیغیریشیاردی ر .
 ۱۰عیسی اورشلیمه گیِرندهِ ،هّمه َشهر» :بو کیم؟« دیّیپ،
ُجشماغا باش دی رِ ۱۱ .جماغات ُبلسا اُ را» :بو جلیلینگ
ناِصره َشهرینِدن ُب ن عیسی ِنبی« دیَّیردی.

ِ ۵:۲۱زکاریا ۹:۹

ِ ۹:۲۱زبور ۲۶:۱۱۸

دیِین ُسز ِلری ٓاص ُاقیمادینگیزمی؟« دییدی ۱۷ .عیسی اُ ری
ُشل ِیرده قالدیریپَ ،شهرِدن چیقیپ گیتدیُ .ال ِبیتَعنیا
ِگلیپ ،گیَجهنی ُشل ِیرده ِگچیردی.
قوران اینجیر باغی
َمرُقس ۲۴-۲۰ ،۱۴-۱۲:۱۱

 ۱۸عیسی ِارتیر ایر بیِلن َشهره ُد نیپ ِگلَیرَکه ٓاجیقدی.
ُ ۱۹یلونگ قیراسیندا بیر اینجیر باغینی ُگروپُ ،انونگ یانینا

ِ ۱۳:۲۱اشعیا ۷:۵۶؛ ِارمیا ۱۱:۷

ِ ۱۶:۲۱زبور ۲:۸

َمتّٰی ۲۱
ِگلدی ،اِّما ُاندا یاپراقدان باشغا هیچ زات تاپمادی .عیسی باغا:
»موندان ِبیَلک ِسنده ٓاص میوه بیتِمسین!« دییدی .اینجیر
باغی ُشل واقتینگ ُازونده قوریدیَ ۲۰ .شگیرتِلر مونی ُگروپ:
»اینجیر باغی ُشل واقتینگ ُازونده َندیپ قوریدی؟« دییشیپ
حایران قالدی ر ۲۱ .عیسی اُ را» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین،
ایمانینگیز ُبلوپِ ،شک ِاتِمِسنگیز ،سیز ِیکه بو اینجیر باغینا
ِادیِلن بیِلن راضی ُبلمانیُ ،اندا شو داغاُ” :گِتریل-دهِ ،دریایا
زینگیل“ دییِسنگیز-دهُ ،ال ُب ر ۲۲ .ایمانینگیز بار ُبلساُ ،دغا-
دیِلگ اِِدنینگیزدهَ ،نمه دیِلِسنگیزٓ ،ا رسینگیز« دیّیپ ُجغاپ

ِبردی.
عیسانینگ ایختییاری
َمرُقس ۳۳-۲۷:۱۱؛ لوقا ۸-۱:۲۰

 ۲۳عیسی عیباداتخانانینگ حایاطینا ِگلیپَ ،تعلیم ِبریپ
ُاتیرقاُ ،یلباشچی کاهین ر ،خالقینگ یاشولی ری ُانونگ یانینا
ِگلیپِ» :سن بو زات ری هایسی ایختییار بیِلن ِادَیرسینگ؟ بو
ایختییاری سانگا کیم ِبردی؟« دیّیپ ُسرادی ر ۲۴ .عیسی اُ را:
»ِمن ِهم سیزه بیر ُسراق ِبرِجک .مانگا ُجغاپ ِبرِسنگیزِ ،من
سیزه بو زات ری هایسی ایختییار بیِلن ِادَینیمی ٓایدایین ۲۵ .یحیی
َتعمید ِبرِمک اوچین ایختییارینی نیِرِدن ٓالدی؟ ٓاسماندانمی یا-دا

اینساندان؟« دییدی.
اُ ر ِهم اُزآرا ماص حات شماغا باش دی ر» :بیز:
”ٓاسماندان“ دییِسکُ ،ال بیزهُ” :اندا َنمه اوچین ُانگا ایمان
ِگتیرِمدینگیز؟“ دیِیر” ۲۶ .اینساندان“ دییَمگه-ده خالقدان

ُقرقیاریسِ ،سَببی ِهِّمِلر یحیانی پیغامبار بیلَیر ِلر ۲۷ «.اُ ر عیسی:
»بیز بیِلمُزق« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر .عیسی-دا اُ راِ» :من ِهم

سیزه بو زات ری هایسی ایختییار بیِلن ِادَینیمی ٓایتجاق َدل«
دییدی.

۳۴
ایکی ُاغول میثالی

 ۲۸عیسی ُسزه باش دی» :سیز مونگا َنمه دیِیرسینگیز؟ بیر
ٓادامینگ ایکی ُاغلی بار میشدیقُ .ال بیرینجی ُاغلونینگ
یانینا باریپُ” :اغلوم ،بو گون گیت-ده ،اوزوم باغیندا ایشله“
دیَّیر ۲۹ .اِّما ُال” :گیتِجک َدل!“ دیّیپ ُجغاپ بِرَیرُ .ینه
ُسنگراق مونگا ِپشیمان ُبلوپُ ،ال ِیره گیدَیر ۳۰ .یانگقی ٓادام
ایکینجی ُاغلونینگ یانینا باریپُ ،انگا-دا ُشل ُسزی ٓایدیارُ .ال
ُبلساُ” :بلیارٓ ،اقا ،بارارین!“ دیّیپ ُجغاپ بِرَیر ،اِّما گیتِمَیر.

 ۳۱بو رینگ ایکیسینِدن هایسیسی ٓاتاسینینگ ایسِلگینی ِیرینه
ِگتیردی؟« اُ ر» :بیرینجیسی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر .عیسی
اُ را» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،مالییات ٓالیانچی ر و فاحیشهِلر
خودایینگ پاتیشاهلیغینا سیزِدن ُاوونَچک گیِرر ِلر ۳۲ .یحیی سیزه

ُدغری ُیل ُگرِکزَمگه ِگلدی ،سیز ُانگا اینانمادینگیز ،اِّما مالییات
ٓالیانچی ر و فاحیشهِلر ُانگا ایناندی ر .سیز مونی ُگِرنینگیزِدن
ُسنگ ِهم ُاکونِمدینگیزُ ،انگا اینانمادینگیز« دییدی.
اوزومچیلیک و باغبان ر میثالی
َمرُقس ۱۲-۱:۱۲؛ لوقا ۱۹-۹:۲۰

ِ» ۳۳ینه بیر میثا قو ق ٓاسینگ :بیر ِیر ِایهسی بار میشدیق.
ُال اوزوم باغ رینی ُاتوردیپ ،داشینا دیوار ِچکَیرِ .شراپ بِِجرِمک
اوچین اوزومی سیقماغا بیر چوقور قازیار و بیر سانی ُگِزگچیلیک
دینگینی قوریارُ .انُسنگ اوزومچیلیگینی باغبان را کیرایاسینا
ِبریپُ ،ازی اوزاق ُی گیدَیر.
» ۳۴حاصیل واقتی ِگِلنده ،اوزومینگ میوهسینِدن ٓالیپ
ِگلِمک اوچینُ ،ال خیدماتَکر ِلرینی باغبان رینینگ یانینا
ایِبرَیر  ۳۵ .باغبان ر ُانونگ خیدماتَکر ِلرینی توتوپ ،بیرینی
ِینچَیر ِلر ،باشغا بیرینی ُالدورَیر ِلرِ ،بیِلکیسینی-ده داش یار ر.
 ۳۶اوزومچیلیگینگ ِایهسی ُانگکوِدن ِهم َکن خیدماتَکر ِلرینی

َمتّٰی ۲۲– ۲۱
ایِبرَیر .باغبان ر اُ را-دا ُانگکو ِلره اِِدنِلرینی ِادَیر ِلرٓ ۳۷ .اخیریندا
اوزومچیلیگینگ ِایهسیُ” :اغلومی سی ر ر“ دیّیپُ ،از ُاغلونی
ایِبرَیر ۳۸ .اِّما باغبان ر بیری-بیر ِلرینه” :اینه ،بو میراثدارِ ،گلینگ،

شونی ُالدوریپ ،میراثینی ِالینِدن ٓا یلینگ“ دیّیشَیر ِلر ۳۹ .اُ ر ُانی
توتوپ ُالدورَیر ِلر و اوزومچیلیگینگ داشینا ُاق یار ر ۴۰ .ایندی

اوزومچیلیگینگ ِایهسی ِگلیپ ،بو باغبان را َنمه اِِدر؟«  ۴۱اُ ر
عیسی» :بو یامان ٓادام ری قینچیلیق ُالومه ِسِزوار ِادیپ و

اوزومچیلیگینی ُبلسا میوهسینی واقتیندا ُازونه ِبرِجک باشغا
باغبان را کیرایاسینا بِِرر« دییدیِلر ۴۲ .عیسی اُ ردان» :سیز َنمه
ُمقاِّدس یازغی ردا:
”بِّنا رینگ ِرت اِِدن داشی،
ُال بورچ داشی ُبلدی.
مونی خودای ِاتدی،
بو ناظاریمیزدا عجاییپ ُبلدی“

۳۵
ِگلینینگ ُطویی میثالی

۲۲

لوقا ۲۴-۱۵:۱۴

 ۱عیسی اُ را ِینه-ده میثال ر بیِلن گوّرونگ
ِبردیٓ» ۲ :اسمانینگ پاتیشاهلیغی ُاز ُاغلی
اوچین ِگلین ُطویینی توتان پاتیشاه ِمنگِزَیندیرُ ۳ .ال ُطویا
چاغیری ن را ِد ِّرو خابار ِاتِمک اوچین خیدماتَکر ِلرینی ایِبرَیر،
اِّما چاغیری ن ر ِگلِمک ایسِلِمَیر ِلر ۴ .پاتیشاه ِینه باشغا

خیدماتَکر ِلری ایِبریپ ،اُ را” :چاغیری ن را ٓایدینگ ،اینه،
ِمن ُطوی ساچاغینی تاییار پ ُقیدوم .سیغیر ریمِ ،سمیز
مال ریم ُسیولدیِ ،هّمه زات تاییارُ ،طویا ِگلسینِلر“ دیَّیر.
 ۵اِّما اُ ر َاهمیِیت ِهم ِبرِمَیر ِلر ،بیری ُاز ِاکین ِمیدانینا گیدَیر،

ِینه بیری ُاز ُسوداسینینگ اوغروندا ِگزَیر ۶ .باشغا ری ُبلسا
ُانونگ خیدماتَکر ِلرینی توتوپ آزار بِرَیر ِلر ،اُ ری ُالدورَیر ِلر.
ِ ۷شیِللیکده ،پاتیشاه غاضاب ُدنونی ِگیَیرُ .ال ُقشون ُی ّ پ،
یانگقی قانُخر ری ِدربی-داغین ِادَیرَ ،شهر ِلرینی ُات یار.
ُ» ۸سنگرا پاتیشاه خیدماتَکر ِلرینهُ” :طوی ساچاغی تاییار،

دیِین ُسز ِلری ُاقیمادینگیزمی؟« دیّیپ ُسرادی.
» ۴۳مونونگ اوچین سیزه ِشیله دیَّیرین ٓ :اسمانینگ
پاتیشاهلیغی سیزِدن ٓالنیپُ ،اندان حاصیل ٓالجاق بیر میِّلته ِبریِلر.

اِّما چاغیری ن ر مونگا میناسیپ َدلمیشُ ۹ .یل را بارینگ-دا،
کیمی تاپسانگیزُ ،طویا چاغیرینگ“ دیَّیر ۱۰ .خیدماتَکر ِلر ُیل را

ِاشیِدنِلرینده ،گوّرونگینگ ُاز ِلری بارادادیغینی بیلدیِلرُ ۴۶ .انی
توتجاق ُبلدو رُ ،ینه خالقدان ُقرقدو رِ ،سَببی خالق عیسانی

چیقیپ ،یامان دییَمن ،یاغشی دییَمن ،تاپان رینینگ بارینی
اویشورَیر ِلرُ ،طوی جایی میهمان ردان ُدلیار.
» ۱۱پاتیشاه میهمان ری ُگرَمگه گیِرندهُ ،انونگ ُطوی
ِگییمینی ِگیِمدیک بیر ٓاداما ُگزی دوشَیرُ ۱۲ .انگاِ” :ای،
ُدستِ ،سن ُطوی ِگییمینی ِگیَمن ،بو ِیره َندیپ گیریپ

 ۴۴بو داشینگ اوستونه ییقی ن ُبِلکُ-بِلک ُب ر .اِِگر بو داش
بیرینینگ اوستونه قاچساُ ،انی مینجیرادار«.
ُ ۴۵یلباشچی کاهین ر و َفریسیِلر ُانونگ میثال رینی

ِنبی بیلَیردیِلر.

بیلدینگ؟“ دیّیپ ُسرایارُ .شندا ُال ٓادامینگ دیلی توتولیار.
ُ ۱۳سنگرا پاتیشاه خیدماتَکر ِلرینهِ” :الٓ-ایاغینی دانگینگ-دا،
ُانی داشاری ،قارانگقیلیغا ُقینگُ ،ال ِیرده ٓاغ ما و دیش

ِ ۴۲:۲۱زبور ۲۳-۲۲:۱۱۸

۳۶

َمتّٰی ۲۲
قیجیرداما ُب ر“ دیَّیر ۱۴ .چونکی چاغیری ن ر َکن ،اِّما
سای نان ر ٓازدیر«.

ایزیندا ٓایالی دول قالیپ ،اُ رینگ ُاغ ن ری ِهم ُیق ُبلسا،
ِبیِلکی ُدغانی ُانونگ ٓایالینا ُایِلنیپ ،اُِلن ُدغانینینگ ِنسلینی ُدوام

ایمِپراُطرینگقی — ایمِپراُطرا

ِاتدیرسین ۲۵ “.بیزینگ آرامیزدا ِیدی ُدغان باردی .بیرینجیسی
ُایِلندی-ده ُالدیِ .نسلی ُبلمانُسنگٓ ،ایالینی ُدغانینا ِبردیِلر.

َمرُقس ۱۷-۱۳:۱۲؛ لوقا ۲۶-۲۰:۲۰

ُ ۱۵سنگرا َفریس یِلر گیدیپُ ،انی ِکپده توتماق بارادا
ماص حات ِاتدیِلر ۱۶ .هیرودیسینگ طارافدار رینینگ
بیرَنچهسینی ُانونگ یانینا ایِبردیِلر .اُ ر عیسادانُ» :استاد!
بیز ِسنینگ ُدغرودیغینگی ،خودایینگ ُیلونی حاقیقات بیِلن
ُاوِردَیندیگینگی ،هیچ کیمه طارافدارلیق ِاتِمَیندیگینگی
بیلَیریسِ ،سَببی ِسن ٓادام رینگ ِدِرجهسینه باقمایارسینگ.

 ۱۷هانی ،بیزه ٓایتِ ،سنینگ فیکرینگچه ،ایمِپراُطرا مالییات
ِبرِمک ُدغرومی یا-دا ُدغری َدل؟« دیّیپ ُسرادی ر ۱۸ .عیسی

اُ رینگ نیِیتِلرینینگ یاماندیغینی بیلیپِ» :منی َنمه اوچین
ایمِتحان ِادَیرسینگیزِ ،ای ،ایکییوزلیِلر؟  ۱۹مانگا مالییات
پولونی ُگرِکزینگ« دییدی .اُ ر عیسی بیر ِسّکه ِگتیردیِلر.
 ۲۰عیسی اُ ردان» :بو ِسّکهَدکی ِشکیل بیِلن یازغی
کیمینگکی؟« دیّیپ ُسرادی ۲۱ .اُ ر» :ایمِپراُطرینگقی«
دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلرُ .شندا عیسی اُ راُ» :اندا ایمِپراُطرینگقینی
— ایمِپراُطرا ،خودایینگقینی خودایا ِبرینگ« دییدی ۲۲ .اُ ر
مونی ِاشیِدنِلرینده ،حایران قالدی رِ .شیدیپ ،اُ ر عیسادان
ٓایریلیپُ ،ال ِیرِدن گیتدیِلر.
دیِرلیش بارادا ُسراق
َمرُقس ۲۷-۱۸:۱۲؛ لوقا ۴۰-۲۷:۲۰

ُ ۲۳الومِدن ُسنگ دیِرلیشینگ ُیقدوغینی ٓایدیان صاّدوقیِلر
عیسانینگ یانینا ِگلیپُ ،انگا ِشیله ُسراق ِبردیِلرُ» ۲۴ :استاد!

موسی بیزه ِشیله ٓایدیپدیر” :اِِگر ایکی ُدغانینگ بیری ُالسه،
 ۲۴:۲۲قایتادان ۵:۲۵

 ۳۲:۲۲چیقیش ۶:۳

 ۳۷:۲۲قایتادان ۵:۶

 ۲۶ایکینجیسی ،اوچونجیسی ،تا ِیدینجیسینه ِچنلی ِهِّمسینده
ُشل بیر یاغدای قایتا ندی ۲۷ .اُ رینگ ِهِّمسینِدن ُسنگ ُال
ٓایال ِهم ُالدی ۲۸ .ایندی قیامات گونی اُ ر ُالومِدن دیِر ِلنِلرینده،
بو ٓایال ُال ِیدی ُدغانینگ هایسیسینینگ ٓایالی ُب ر؟ چونکی
اُ رینگ ِهِّمسی-ده ُانی بیِلن ُایِلنیپدی«.
 ۲۹عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :سیز نه ُمقاِّدس
یازغی ری ،نه-ده خودایینگ قودراتینی بیلَیرسینگیزُ ،شنونگ
اوچین یالنگیشیارسینگیز ۳۰ .اینسان ر ُالومِدن دیِر ِلنده ،نه
ُایِلِنر ِلر ،نه-ده نیکاح اِِدر ِلر ،اُ ر ٓاسمانداقی ِپریشدهِلر یالی
ُب ر رُ ۳۱ .الو ِلرینگ دیِرلیشی باباتدا ُبلسا ،سیز خودایینگ
ُازونگیزهِ” ۳۲ :من ابراهیمینگ ،اسحاقینگ و یعقوبینگ
خوداییدیرین“ دیِینینی ُاقیمادینگیزمی؟ ُال ُالو ِلرینگ َدل-ده،
دیریِلرینگ خوداییدیرِ ۳۳ «.جماغات مونی ِاشیدیپُ ،انونگ
تاغلیماتینا حایران قالدی ر.
اولی ُحکوم
َمرُقس ۳۴-۲۸:۱۲؛ لوقا ۲۸-۲۵:۱۰

َ ۳۴فریسیِلر عیسانینگ صاّدوقیِلره اِِدندیگینی ِاشیِدنِلرینده،
بیر ِیره ییغنانیشدی ر ۳۵ .اُ ردان بیر دین عالیم عیسانی ایمِتحان
ِاتِمک اوچینُ» ۳۶ :استادُ ،توراتدا اینگ اولی ُحکوم َنمه؟«

دیّیپ ُسرادی ۳۷ .عیسی ُانگا ِشیله ُجغاپ ِبردی» :بیرینجیسی:
”تانگری خودایینگیزی ِهّمه یوِرگینگیزِ ،هّمه جانِ-تنینگیز و
بار دوشونَجنگیز بیِلن ُسیونگ ۳۸ “.شو بیرینجی و اینگ اولی
ُحکومدیر ۳۹ .ایکینجیسی-دهِ” :همسایانگی ُازونگی ُسیشونگ

 ۳۹:۲۲وی ر ۱۸:۱۹

َمتّٰی ۲۳– ۲۲
یالی ُسی!“ ِ ۴۰هّمه ُتورات بیِلن پیغامبار رینگ یازغی ری شو
ایکی ُحکوَمه باغلیدیر«.
مسیح کیمینگ ُاغلی؟
َمرُقس ۳۷-۳۵:۱۲؛ لوقا ۴۴-۴۱:۲۰

َ ۴۱فریسیِلر اویشوپ دورقا ر ،عیسی اُ ردان» ۴۲ :مسیح
بارادا َنمه فیکر ِادَیرسینگیز؟ ُال کیمینگ ُاغلی؟« دیّیپ ُسرادی.
اُ ر ِهم عیسیُ» :ال داوودینگ ُاغلی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر.
 ۴۳عیسی اُ را ِشیله دییدیُ» :اندا َنمه اوچین داوودینگ ُازی
ُمقاِّدس روحدان ایلهام ٓالیپ ،مسیحه تانگری دیَیر؟ ُال ِشیله
دیّیپدیر:
” ۴۴خودای ِمنینگ تانگریما ِشیله ٓایتدی:
دوشمان رینگی ٓایاق ٓاشاغینا سالیانچامِ ،منینگ
ساغیمدا ُاتور“.
 ۴۵اِِگر داوود مسیحه تانگری دیَین ُبلساُ ،ال َنهیلی داوودینگ
ُاغلی ُبلیار؟«  ۴۶هیچ کیم عیسی ُجغاب ِبریپ ،بیر ُسز ِهم
ٓایدیپ بیلِمدیُ .شل گونِدن ِبیَلک هیچ کیم ُاندان یِِکجه زات
ُسراماغا-دا یوِرک ِاتِمدی.
وای حالینگیزا!
َمرُقس ۴۰-۳۸:۱۲؛ لوقا ۵۲-۳۹:۱۱؛ ۴۷-۴۵:۲۰

۲۳

ُ ۱سنگرا عیسی خالقا و ُاز َشگیرتِلرینه ِشیله
گوّرونگ ِبردی» ۲ :دین ُعَلما ر بیِلن َفریسیِلر

موسانینگ تاختیندا ُاتیر رُ ۳ .شنونگ اوچین اُ رینگ سیزه
ٓایدیان رینینگ بارینی ِیرینه ِیتیریپِ ،برجای ِادینگ ،اِّما اُ رینگ
اِِدنِلرینی ِاتَمنگِ ،سَببی ٓایدیان زات رینی ُاز ِلری ِادَین َدلدیر ِلر.
ِ ۴۴:۲۲زبور ۱:۱۱۰

۳۷

 ۴اُ ر ٓاغیرُ ،گِترِمسی قین یوکِلری باغ پٓ ،ادام رینگ
ِگرشینه ُقییاندیر رُ ،ینه ُاز ِلری بو یوکِلری ُگِترِمک اوچین،
بارماغینی ِهم قیمیلداتماق ایسِلَین َدلدیر ِلر ۵ .اُ ر ِهّمه ِادَین

زات رینی ُگز اوچین ِادَیندیر ِلرُ .تورات ٓایهِلرینینگ قوتوسینی
گینِگلدیپُ ،دن رینینگ ُقتاز رینی اوزالدیاندیر ر ۶ .ضیافات ردا
ُیقارینیِ ،کنیسهِلرده قاوی جای ری ۷ ،بازار ردا سا م ٓالماغی
و ٓادام رینگ ُاز ِلرینه ”ُاستاد“ دییِمکِلرینی حا یاندیر ر ۸ .سیز
ُازونگیزه ”ُاستاد“ دییدیرَمنگِ ،سَببی سیزینگ بیر ُاستادینگیز

باردیر .سیزینگ ِهَّمنگیز ُدغانسینگیزِ ۹ .یر یوزونده هیچ کیمه
”ٓاتا“ دییَمنگِ ،سَببی سیزینگ بیر ٓاتانگیز باردیرُ ،ال ِهم
ٓاسماندادیرُ ۱۰ .ازونگیزه ”باشلیق“ دییدیرَمنگِ ،سَببی سیزینگ
بیر باشلیقچینگیز باردیرُ ،ال ِهم مسیحدیر ۱۱ .آرانگیزدا ِبییک

حاساپ نیان ِهَّمنگیزه خیدماتَکر ُبلسون ۱۲ .کیم ُازونی ُیقاری
توتسا پِِسلدیِلر ،کیم ُازونی ٓاشاق توتیان ُبلسا ِبیِگلدیِلر.
» ۱۳وای حالینگیزاِ ،ای ،ایکییوزلی دین ُعَلما ر و َفریسیِلر!
سیز ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغینا گیرَمگه ٓادام رینگ ُاوونی
باغ یارسینگیزُ ،انگا نه ُازونگیز گیرَیرسینگیز ،نه-ده گیرِجکِلره
ُیل بِرَیرسینگیز.

] » ۱۴وای حالینگیزاِ ،ای ،ایکییوزلی دین ُعَلما ر و َفریسیِلر!
سیز دول ٓایال رینگ ُایِلرینی طا بُ ،گز اوچین اوزین-اوزین
ُدغا ر ُاقیان ُبلیارسینگیزُ .شنونگ اوچین ِهم سیز اینگ ٓاغیر

ِجزا ِسِزوار ُب رسینگیز[.
» ۱۵وای حالینگیزاِ ،ای ،ایکییوزلی دین ُعَلما ر و َفریسیِلر!
سیز یِِکجه ٓادامی ُاز دینینگیزه سالجاق ُبلوپِ ،دریا را،

دوز ِلره ٓای نیارسینگیز .دینینگیزه سا نینگیزدان ُسنگ ُبلسا،
ُانی ُازونگیزِدن ِهم ایکی بِرابار َکن ُدوزاخینگ ِجزاسینا ِسِزوار
ِادَیرسینگیز.

َمتّٰی ۲۳
» ۱۶وای حالینگیزاِ ،ایُ ،کر ُیلباشچی ر! سیز” :کیم
عیباداتخانا قاسام ایچسه ،بو هیچ حاساپ نار ،اِّما کیم
عیباداتخانانینگ قیزیلنا قاسام ایچسهُ ،ال ُاز قاسامینی ِبرجای
ِاتَمگه ِبرگیلیدیر“ دیَّیرسینگیزِ ۱۷ .ای ،نادان ُکر ِلر! هایسیسی
اولی :قیزیلمی یا-دا قیزیلی ُمقاِّدس ِادَین عیباداتخانا؟ ِ ۱۸شیله-
ده ،سیز” :کیم قربانلیق جایا قاسام ایچسه ،بو هیچ
حاساپ نار ،اِّما کیم ُانونگ اوستونَدکی قربانلیغا قاسام ایچسه،
ُاز قاسامینی ِبرجای ِاتَمگه ِبرگیلی ُب ر“ دیَّیرسینگیزِ ۱۹ .ای،
ُکر ِلر! هایسیسی اولی :صاداقامی یا-دا صاداقانی ُمقاِّدس ِادَین

قربانلیق جایی؟  ۲۰قربانلیق جایا قاسام ایچَینُ ،اندان ِهمُ ،انونگ
اوستونَدکی ِهّمه زاتدا ِهم قاسام ایچَیندیر ۲۱ .عیباداتخانا قاسام

۳۸

سونگکِلری و ِهر هیلی ِنجیسلیکِدن ُدلی قابر رسینگیز ۲۸ .سیز
ِهم داشینگیزدان ٓادام را ُدغری ٓادام یالی ُگرونَیرسینگیز ،اِّما

ایچینگیز ایکییوزلیلیکِدن و کیرِدن ُدلی.
» ۲۹وای حالینگیزاِ ،ای ،ایکییوزلی دین ُعَلما ر و
َفریسیِلر! سیز پیغامبار ر اوچین قابر ر سالیپُ ،دغری
ٓادام رینگ یادیگارلیکِلرینی بَِزپ” ۳۰ :بیز ٓاتا ریمیزینگ
زامانیندا یاشان ُبلساق ،پیغامبار رینگ قانینی ُدکِمکده اُ را
ُارتاق ُبلمازدیق“ دیَّیرسینگیزِ ۳۱ .شیِللیک بیِلن ،پیغامبار ری

ُالدوِرنِلرینگ ُاغول ریدیغینگیزا ُازونگیز گوَوه ِبریارسینگیز.
ُ ۳۲اندا ٓاتا رینگیزینگ باش ن ایشِلرینی تامام نگ! ِ ۳۳ای،
یی ن ر! ِایَ ،زِهرلی یی نینگ ِنسلی! سیز ُدوزاخینگ

ایچَین ُانگا ِهمُ ،ال ِمکان توتان خودایا ِهم قاسام ایچَیندیر.
ٓ ۲۲اسمانا قاسام ایچَین خودایینگ تاختینا ِهمُ ،اندا ُاتورانا ِهم

ِجزاسیندان َنهیلی قاچجاقسینگیز؟ ُ ۳۴شنونگ اوچین ِهم ِمن
سیزه پیغامبار ری ،عاقیلدار ری و دین ُعَلما ری ُی ّ یارین.

قاسام ایچَیندیر.

سیز اُ رینگ َکبیرینی ُالدوِررسینگیز ،صلیبه چویَلرسینگیز،
َکبیرینی ِکنیسهِلرینگیزده ِینِجرسینگیزَ ،شهرِدنَ-شهره ایز رینا
دوشورسینگیزِ ۳۵ .شیِللیکدهِ ،یر یوزونده بیگوَنه ُدکو ِلن ِهر بیر

» ۲۳وای حالینگیزاِ ،ای ،ایکییوزلی دین ُعَلما ر و َفریسیِلر!
سیز َنعنادانِ ،شویدِدن و زیرهِدن ُاندان بیر ُبِلگی بِرَیرسینگیز،

اِّما ُمقاِّدس ِشریغاتینگ خاص واجیپ ایشِلرینی :عادا تلیغی،
ِرحمدارلیغی و ایمانی ِترک ِادَیرسینگیز .بو رینگ بیرینی ِبرجای
ِادیپِ ،بیِلکیِلرینی ِترک ِاتِملی َدلسینگیزِ ۲۴ .ایُ ،کر ِلری
قُ ّ یان ر! سیز سووی سوزوپ ،چیبینی ٓاییریارسینگیز ،اِّما دوَیهنی

یووودیارسینگیز!
» ۲۵وای حالینگیزاِ ،ای ،ایکییوزلی دین ُعَلما ر و َفریسیِلر!
سیز َکسه و قاپ-چاناغینگ داشینی آراّسا یارسینگیز ،اِّما

اُ رینگ ایچی ٓاچُگزلیکِدن ِهم یامانلیقدان ُدلودیرِ ۲۶ .ایُ ،کر
َفریسی! ِسن َاَّول َکسه و قاپ-چاناغینگ ایچینی آراّسا ُ ،شندا
اُ رینگ داشی-دا آراّسا ُب ر.
» ۲۷وای حالینگیزاِ ،ای ،ایکییوزلی دین ُعَلما ر و َفریسیِلر!
سیز ٓاقاردیلیپ ،داشیندان اُوادان ُگرونَین ،اِّما ایچی ُالو ِلرینگ
ِ ۳۹:۲۳زبور ۲۶:۱۱۸

ُدغری ٓادامینگ قانینا سیز ُجغاپَکرسینگیز .هابیلینگ قانیندان،
عیباداتخانا بیِلن قربانلیق جایینگ ٓاراسیندا ُالدوِرنینگیز بِِرخیانینگ
ُاغلی ِزکاریانینگ قانینا ِچنلی سیز ُجغاپَکرسینگیز ۳۶ .سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارین :بو زات رینگ ِهِّمسینه شو ِنسل ُجغاپَکردیر.
ِ» ۳۷ای ،اورشلیم! پیغامبار ری ُالدورَینُ ،ازونه ُی ّ نان ری
داش یان اورشلیم! ُتووغینگ ُاز جویجهِلرینی قانات رینینگ
ٓاشاغینا ییغنایشی یالیِ ،من ِهم ِانِچمه ِگِزک ِسنینگ ِفرِزنتِلرینگی

ییغناجاق ُبلدوم ،اِّما سیز مونی ایسِلِمدینگیز ۳۸ .اینهُ ،ایونگیز
خارابا ُاورو ِلر ۳۹ .و ِمن سیزه شونی ٓایدایین” :خودایینگ ٓادیندان
ِگلَینه موباِرک ُبلسون!“ دیَینَچنگیزِ ،منی قایتادان ُگرِمرسینگیز«.

َمتّٰی ۲۴
دونَیهنینگ ٓاخیرینینگ عا مات ری
َمرُقس ۳۱-۱:۱۳؛ لوقا ۳۳-۵:۲۱

۳۹

دونَیهنینگ ِهّمه ِیرینده واغیظ ِادیِلرِ ،یکه ُشندان ُسنگ دونَیهنینگ
ٓاخیری ِگِلر.

 ۱عیسی عیباداتخانادان چیقیپ باریارقا،
َشگیرتِلری عیباداتخانانینگ بینا رینا قووانیپ،

ُ» ۱۵شنونگ اوچین ِهم دانیال پیغامبار ِسَببی ٓایدی ن
ِویرانچیلیق ِگتیرَین ییگِرنجی زادینگ ُمقاِّدس ِیرده دیکیِلنینی
ُگِرنینگیزده — ُقیُ ،اقیجی مونگا دوشونسین —  ۱۶یهودیهَدکیِلر

ُانی عیسی ُگرِکزِمک اوچینُ ،انونگ یانینا ِگلدیِلر ۲ .اِّما عیسی
اُ را» :بو زات رینگ ِهِّمسینی ُگرَینگیزمی؟ سیزه ُدغروسینی

داغ را قاچسین ۱۷ .بامداقی ٓادام بیر زات ٓالماق اوچین ٓاشاق
دوشوپُ ،ایه گیرِمسینِ ۱۸ .اکینچیلیگینَدکیِلر ُدنونی ٓالماق

۲۴

ٓایدیارین :بو ِیرده داش اوستونده داش قالمازِ ،هِّمسی ِویران
ُب ر« دییدی.
 ۳بیرٓاز ُسنگرا عیسی ِزیتون داغیندا ُاتیرقاَ ،شگیرتِلری ُانونگ
یانینا ِگلیپ» :بیزه ٓایت ،بو زات ر هاچان ُب ر؟ ِسنینگ

ِگلِمگینگی و دونَیهنینگ ٓاخیرینی ُگرِکزَین عا مات َنهیلی
ُب ر؟« دیّیپ ُسرادی ر ۴ .عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی:
»خاباردار ُبلونگ ،هیچ کیم سیزی ٓالدایماسینِ ۵ .انِچمهِلر:
”ِمن مسیح“ دیّیپِ ،منینگ ٓادیم بیِلن ِگلیپَ ،کن ٓادام ری

ٓالدار ر ۶ .سیز اوروش توراندیغی و اوزاقداقی اوروش ر بارادا
خابار ری ِاشیِدنینگیزده ُقرقمانگ .بو ر ُبلمالیدیرُ ،ینه ِهنیز
دونَیهنینگ ٓاخیری َدلدیر ۷ .چونکی میِّلت-میِّلته و پاتیشاهلیق-
پاتیشاهلیغا قارشی چیقارٓ .ایریٓ-ایری ِیر ِلرده ٓاچلیق ر ُب ر و ِیر
تیتِرِمِلر ۸ .بو رینگ ِهِّمسی ُدغورما ِدرتِلرینگ باش نیانجیسیدیر.
ُ» ۹سنگرا سیزی آزار ِبرِمکِلره ِسِزوار اِِدر ِلرُ ،الدوِرر ِلرِ ،منینگ

ٓادیم ِسَبپلی ِهّمه میِّلتِلر سیزِدن ییگِر ِنر ِلرُ ۱۰ .شندا َکن ٓادام ر
ِمنِدن ِال ِچکیپ ،بیری-بیریِلرینه خایینلیق اِِدر ِلر ،بیری-بیریِلرینِدن
ییگِر ِنر ِلرَ ۱۱ .کن یا ن ِنبیِلر ُدَرپَ ،کن ٓادام ری ٓازدیرار ر.
 ۱۲یامان ایشِلرینگ ٓارتانلیغی ِسَبپلیَ ،کن ٓادام رینگ ُسیگوسی

ُسوار ۱۳ .اِّما ٓاخیرنا ِچنلی جیدان ِنجات تاپارٓ ۱۴ .اسمانینگ
پاتیشاهلیغی بو خوش خاباری ِهّمه میِّلتِلره شاهاتلیق ُحکمونده

 ۱۵:۲۴دانییال ۲۷:۹؛ ۳۱:۱۱؛ ۱۱:۱۲

ِ ۲۹:۲۴اشعیا ۱۰:۱۳؛ ۴:۳۴

اوچین ُایونه ُد نماسینُ ۱۹ .ال گونِلرده ُگوِرلی ٓایال رینگ و
چاغا ِامدیرَینِلرینگ وای گونونه!  ۲۰قاچا-قاچلیغینگیز قیشدا یا-
دا َسَّبت گونی ُبلماسین دیّیپ ُدغا ِادینگُ ۲۱ .ال گونِلرده ِشیله
بیر قاتی قینچیلیق ر ُب ر ،دونَیهنینگ باش نان واقتیندان تا شو
واقتا ِچنلی مونونگ یالی زات هیچ هاچان ُب ن َدلدیر و ُبلمازام.
ُ ۲۲ال گونِلر قیسغالدیلمادیق ُبلسادیُ ،اندا هیچ کیم ِنجات

تاپمازدی ،اِّما سای نان رینگ خاطیراسینا ُال گونِلر قیسغالدی ر.
ُ» ۲۳شندا بیری سیزه” :اینه ،مسیح بو ِیرده“ یا-دا ”ُحّناُ ،ال
ِیرده“ دییسه ،اینانمانگ ۲۴ .چونکی یا ن مسیحِلر ،یا ن ِنبیِلر
ُدَرپ ،سای نان ری-دا مومکین ُبلدیغیچا ٓازدیرجاق ُبلوپِ ،بییک
عا مات ر و ُمعِجزهِلر ُگرِکِزر ِلر ۲۵ .اینهِ ،من سیزه ُاوونِدن ٓایتدیم.
ِ ۲۶شیِللیکده ،سیزه” :اینه ،مسیح بیاباندا“ دییِسِلر ،گیتَمنگ.

”اینهُ ،ال ُایونگ ایچینده“ دییِسِلر-ده ،اینانمانگ ۲۷ .اینسان
ُاغلونینگ ِگلشی گونُدغاردا چاقیپ ،گونباتاردا ِهم ُگرونَین
ییلدیریم یالی ُب ر ۲۸ .قاراغوش رینگ اویشِمگی ماسلیغینگ
باردیغینینگ بیر عا ماتیدیر.
ُ» ۲۹شل گونِلرینگ قینچیلیغینگ ایز یانی گون قارا رٓ ،ای
نورینی ِبرِمز .ییلدیز ر ٓاسماندان قاچار و ٓاسمانینگ قودرات ری
تیتِرِشرُ ۳۰ .سنگرا ٓاسماندان اینسان ُاغلونینگ عا ماتی ُگر ِنر،
ُشندا ِیر یوزونَدکی ِهّمه خالق ر یاس توتوپ ِپریات اِِدر ِلر.

اینسان ُاغلونینگ بولوت ردا اولی قودرات و ِبییکلیک بیِلن ِگلَینینی

َمتّٰی ۲۵– ۲۴
ُگِرر ِلرُ ۳۱ .ال اولی سورنای ِسسی بیِلن ُاز ِپریشدهِلرینی ُی ل ر.
ِپریشدهِلر ُانونگ سای ن رینی ٓاسمانینگ بیر اوجوندان ِبیِلکی
اوجونا ِچنلی ،دونَیهنینگ ُدرت بورجوندان ییغنار ر.
» ۳۲اینجیر باغیندان ِدرس ٓالینگُ :انونگ شاخا ری
یومشاپ ،یاپراق چیقاران واقتی ُتمسونگ قُ ی ندیغینی
بیلَیرسینگیزُ ۳۳ .شنونگ یالی-دا ،بو زات ری ُگِرنینگیزده ،اینسان
ُاغلونینگ قُ ی ندیغینی ،قاپینینگ ٓاغزیندادیغینی بیلینگ.
 ۳۴سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،بو زات رینگ ِهِّمسی ُبلیانچا ،بو
ِنسل دونَی هِدن ُاتِمزٓ ۳۵ .اسمان ِهم ِیر اُِترُ ،ینه ِمنینگ ُسز ِلریم
ٓاص ُاتِمز«.
بیلینِمَین گون و ساغات
َمرُقس ۳۷-۳۲:۱۳؛ لوقا ۳۵-۳۴ ،۳۰-۲۶:۱۷؛ ۴۸-۴۱:۱۲

» ۳۶اِّما ُال گونی ِهم ساغادی هیچ کیم بیلَین َدلدیر،
نه ٓاسمانداقی ِپریشدهِلر ،نه-ده ُاغول بیلَیندیرِ ،یکه بیر ٓاتا
بیلَیندیر ۳۷ .نوحونگ زامانیندا یاشاییش َنهیلی ُب ن ُبلسا،
اینسان ُاغلونینگ ِگلشی-ده ِشیله ُب ر ۳۸ .نوح ِکشتیَیه میِنن

گونونه ِچنلی و سیل ِگلِمِدن اُوالٓ ،ادام ر ایّیپ-ایچیپ،
ُایِلنیپ ،نیکاح ِادَیردیِلر ۳۹ .اولی سیل ِگلیپِ ،هِّمسینی
سوپوریپ َاکیدَینَچه ،اُ ر ُاز باش ریندان اینِجک زات ردان
ٓاص بیخاباردی ر .اینسان ُاغلونینگ ِگلشی ِهم ِشیله ُب ر.

ُ ۴۰شندا ِاکینچیلیگینده ایکی ٓادام ُب ر ،بیری ٓالنار ،بیری ُقیی ر.
ِ ۴۱دگیرِمن باشیندا بوغدای اون ِادَین ایکی ٓایال ُب ر ،بیری ٓالنار،

بیری ُقیی ر.
ُ» ۴۲شنونگ اوچین ُایا ُبلونگ ،چونکی سیز خودایینگیزینگ
هایسی گون ِگلِجگینی بیلِمَیرسینگیز ۴۳ .اِّما مونی بیلینگ:

ُای ِایهسی ُاغرینینگ هایسی ساغاتدا ِگلِجگینی بیلِسدیُ ،ایا
ُب ردیُ ،ایونی تا تمازدی ۴۴ .مونونگ اوچین سیز ِهم تاییار
 ۳۹-۳۷:۲۴یاراتیلیش ۸-۵:۶؛ ۲۴-۶:۷

۴۰

ُبلونگِ ،سَببی اینسان ُاغلی سیزینگ قاراشمایان ساغادینگیزدا
ِگِلر.
ٓ» ۴۵اقاسینینگ صادیق ِهم عاقیّلی خیدماتَکری کیم؟ ِبیِلکی
خیدماتَکر ِلرینه واقتلی-واقتیندا ناهار ِبرِمک اوچین ،اُ رینگ
اوستونِدن ُقیان ٓادامی َدلمی؟ ٓ ۴۶اقاسی ُد نیپ ِگِلندهُ ،از
ایشینینگ باشیندا ُگِرن خیدماتَکری َنهیلی خوشواقت!  ۴۷سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارینٓ :اقاسی ِهّمه مال-مولکونی ُشنگا اینانار.
» ۴۸اِّما یامان نیِیتلی خیدماتَکر ُاز ایچینِدنٓ” :اقام گیچ ِگِلر“
دیّیپِ ۴۹ ،همَکر ِلرینی اورماغاِ ،سرُخش ر بیِلن ایّیپ-ایچَمگه

باش ر ۵۰ ،اِّما ُال خیدماتَکرینگ ٓاقاسی ُبلسا ُانونگ قاراشمایان
گونونده ،گوَمن ِاتِمَین ساغادیندا ِگِلرُ ۵۱ .سنگرا ُانی پارچا-پارچا

ِادیپ و ایکییوزلی ٓادام رینگ گونی یالی ِجزا ندیرارُ .ال ِیرده
ٓاغ ما و دیش قیجیرداما ُب ر«.

۲۵

ُان قیز میثالی
ُ» ۱شل واقت ٓاسمانینگ پاتیشاهلیغی

ُان قیزینگ چیراغ رینی ٓالیپ ،دامادی
قارشی ماغا چیقیش ری باراداقی واقا ِمنگِزَیندیر ۲ .اُ رینگ
َبشیسی عاقیّلیَ ،بشیسی عاقیلسیز میشدیق ۳ .عاقیلسیز ر
چیراغ رینی ٓالیار ر ،اِّما یاغ ٓالمایار ر ۴ .عاقیّلی ر ُبلسا
چیراغ ری بیِلن بیرلیکده قاپ ردا یاغ ِهم ٓالیار ر ۵ .داماد
گیَجه قا نداِ ،هِّمسینی اوقی باسیار و اُ ر اوق یار ر ۶ .یاری
گیجه” :اینه ،داماد ِگلَیر ،قارشی ماغا چیقینگ!“ دیِین قاتی

ِسس ِاشیدیلَیرُ ۷ .شندا یانگقی قیز رینگ ِهِّمسی ُایانیپ،
چیراغ رینینگ یاغینی بِِجرَمَگه باش یار ر ۸ .عاقیلسیز ر
عاقیّلی را” :چیراغ ریمیز ُسنوپ باریار ،بیزه یاغینگیزدان بیرٓاز
بَِریینگ“ دیَّیر ِلر ۹ .اِّما عاقیّلی رُ” :یق! بیزه-ده ،سیزه-ده ِیتِمز

ٓاخیرینُ .قووسی ،گیدینگ-ده ،ساتیانچی ردان ُازونگیزه یاغ

َمتّٰی ۲۵
ساتین ٓالینگ“ دیَّیر ِلر ۱۰ .اُ ر یاغ ساتین ٓالماغا گیِدن واقتی
داماد ِگلَیر .تاییار دوران قیز ر ُانونگ بیِلن بیله ُطوی جایی
گیِرنِلرینِدن ،قاپی یاپیلیار ۱۱ .بیر سالیمدان ِبیِلکی قیز ر ِهم
ِگلیپٓ” :اقآ ،اقا! قاپینی ٓاچ ،بیز ِگلدیک“ دیَّیر ِلر ۱۲ .اِّما
داماد” :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینِ ،من سیزی ٓاص تانییاُمق“
دیّیپ ُجغاپ بِرَیر.

ُ» ۱۳شنونگ اوچین ِهم ُایا ُبلونگِ ،سَببی سیز اینسان
ُاغلونینگ ِگلِجک شو گونونی و ساغادینی بیلِمَیرسینگیز«.
اوچ خیدماتَکر حاقینداقی میثال
لوقا ۲۷-۱۱:۱۹

ٓ» ۱۴اسمانینگ پاتیشاهلیغی شونونگ یالیدیر :بیر ٓادام اوزاق
ُی گیتِمکچی ُبلوپ ،خیدماتَکر ِلرینی یانینا چاغیریپ ،مال-
مولکونی اُ را تابشیریار ۱۵ .بو ٓادام اُ رینگ ِهر بیریسینینگ

۴۱

» ۲۲ایکی حالتا ٓا ن ِهم ِگلیپ ٓ” :اقا ! ِسن مانگا ایکی
حالتا قیزیل-کوموش ِبریپدینگ ،اینهِ ،من ُاندان ِینه ایکی حالتا
قازاندیم“ دیَّیرٓ ۲۳ .اقاسی ُانگا” :بِِرِک ّ  ،یاغشی و صادیق
خیدماتَکر! ِسن کیچیجیک ایشده صادیقلیغینگی ُگرِکزدینگ،
ایندی ِمن ِسنی ِبییک ایشِلرینگ باشینا ُقیارینِ .گلٓ ،اقانگ
شاتلیغینا ُارتاق ُبل!“ دیَّیر.
» ۲۴بیر حالتا ٓا ن ِهم ِگلیپٓ” :اقاِ ،من ِسنینگ قاتی ِرحمسیز
ٓادامدیغینگی بیلَیردیمِ .سن ِاکِمدیک ِیرینگِدن ُاریارسینگ،

ِسپِمدیک ِیرینگِدن ییغیارسینگُ ۲۵ .شنونگ اوچین ِمن ُقرقدوم،
گیدیپ ،بِِرن قیزیل-کوموش حالتانگی ِیره ُگموپ گوزِگدیم،
اینه ،مالینگه ٓال!“ دیَّیرٓ ۲۶ .اقاسی ُانگا ِشیله دیَّیرِ” :ای ،یامان
ِهم یالتا خیدماتَکر! ِسن ِمنینگ ِاکِمدیک ِیریمِدن ُاریاندیغیمی،
ِسپِمدیک ِیریمِدن ییغیاندیغیمی بیلَیرمیدینگ؟ ُ ۲۷اندا پولومی
پول ایشِلتَینِلره ِبرِملی َدلمیِ ،من ِهم ِگلیپُ ،انی ِپیداسی

باشارجاغینا ییق :بیرینه َبش حالتاِ ،بیِلکیسینه ایکی ،باشغا
بیرینه بیر حالتا قیزیل-کوموش ِبریپُ ،ی دوشَیر.
َ» ۱۶بش حالتا آ ن گیدیپ ،بو پول بیِلن ُسودا ِاتَمگه

بیِلن آ ردیم ۲۸ .ایندی ُانگا بِِرن بیر حالتامی ٓالینگ-داُ ،ان
حالتا ِبرینگ ۲۹ .کیمده بار ُبلساُ ،انگا ِبریِلرُ ،انداقی ُبل
ُب ر ،اِّما کیمده ُیق ُبلساُ ،انونگ ِالینَدکی ِهم ٓالنارِ ۳۰ .پیداسیز

گیریشیپِ ،ینه َبش حالتا قازاندیریار ۱۷ .ایکی حالتا ٓا ن-دا
ُشنونگ یالی ِادیپِ ،ینه ایکی حالتا قازاندیریار ۱۸ .بیر حالتا
ٓا ن ُبلسا گیدیپ ،چوقور قازیار-دآ ،اقانگ بِِرن پولونی ُگموپ
گوزِگَیر.

خیدماتَکری داشاری ،قارانگقیلیغا ُقینگُ ،ال ِیرده ٓاغ ما و دیش

َ» ۱۹کن واقتدان ُسنگ بو خیدماتَکر ِلرینگ ٓاقاسی ِگلیپ،
اُ ردان ِحساب ُسرایارَ ۲۰ .بش حالتا ٓا ن خیدماتَکر ِگلیپ،
اُوالقی پولونگ اوستونه ِینه َبش حالتا ِگتیرَیرُ .الٓ” :اقا! ِسن
مانگا َبش حالتا قیزیل-کوموش ِبریپدینگ ،اینهِ ،من ُاندان ِینه
َبش حالتا قازاندیم“ دیَّیرٓ ۲۱ .اقاسی ُانگا” :بِِرِک ّ  ،یاغشی ِهم
صادیق خیدماتَکر! ِسن کیچیجیک ایشده صادیق ُب نینگ
اوچین ،ایندی ِبییک ایشِلرده ِهم سانگا اینانارینِ .گلٓ ،اقانگ
شاتلیغینا ُارتاق ُبل!“ دیَّیر.

قیجیرداما ُب ر“.
قیامات گونی
» ۳۱اینسان ُاغلی ُاز ِبییکلیگینده شای نیپِ ،هّمه ِپریشدهِلر
بیِلن ِگِلر-دهِ ،بییک تاختیندا ُاتورارِ ۳۲ .هّمه میِّلتِلر ُانونگ

حوضوریندا ییغنانار رُ ،چپانینگ ُقیون ری ِگچیِلرِدن سای یشی
یالیُ ،ال ِهم اُ ری بیری-بیرینِدن سای رُ ۳۳ .قیون ری ساغیندا،
ِگچیِلری ِهم ُسلوندا ُقیارُ ۳۴ .سنگرا پاتیشاه ساغینداقی را
ِشیله دیِیرِ” :ایٓ ،اتامینگ بِِرِکت آ ن ری! ِگلینگ-ده،
دونَیه یارادی ندان َبری سیزینگ اوچین تاییار نان پاتیشاهلیغی
میراث ٓالینگِ ۳۵ .سَببی ِمن ٓاچدیم ،اییَمگه زات ِبردینگیز،

َمتّٰی ۲۶– ۲۵
سوساپدیم ،سو ایچیردینگیز ،بیگانهدیم ،میهمان ٓالدینگیز،
 ۳۶یا نگاچدیمِ ،گییم ِگیدیردینگیزِ ،مریضدیمُ ،سراماغا
ِگلدینگیز ،زینداندیمُ ،گرَمگه ِگلدینگیز“.

ُ» ۳۷شندا ُدغری ٓادام ر ُانگا ُجغاپ ِبریپ دیِیر ِلرِ” :ای
خودای ،بیز ِسنی هاچان ٓاچ ُگروپ ،ناهار دیق؟ هاچان
سوسانینگی ُگروپ ،سو ایچیردیک؟  ۳۸هاچان ِسنی بیگانه
ُگروپ ،میهمان ٓالدیق یا یا نگاچ ُگروپِ ،گییم گیِدردیک؟
 ۳۹هاچان ِسنی ِمریض یا-دا زینداندا ُگروپ ،یانینگا ِگلدیک؟“
 ۴۰پاتیشاه اُ را” :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینِ ،منینگ بو اینگ
کیچی حاساپ نیان ُدغان ریمدان بیرینه اِِدنینگیزی مانگا
اِِدنسینگیز“ دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
ُ» ۴۱سنگرا ُسلونداقی را ِشیله دیِیر ِ” :ایَ ،لعِنتلیِلرِ ،منینگ
یانیمدان ٓایریلینگِ ،شیطان بیِلن ُانونگ ِپریشدهِلرینه تاییار نان
اِِبدی ُادا گیدینگ! ِ ۴۲سَببی ِمن ٓاچدیم ،اییَمگه زات
ِبرِمدینگیز ،سوساپدیم ،سو ایچیرِمدینگیز ۴۳ ،بیگانهدیم،
میهمان ٓالمادینگیز ،یا نگاچدیمِ ،گییم ِگیدیرِمدینگیز،
ِمریضدیم و زینداندیم ،یانیما ِگلِمدینگیز“.
ُ» ۴۴شندا اُ رِ” :ای خودای ،بیز ِسنی هاچان ٓاچ ،سوساپ،
بیگانه ،یا نگاچِ ،مریض یا-دا زینداندا ُگروپ-ده ،سانگا
خیدمات ِاتِمدیک؟“ دیّیپ ُسرار رُ ۴۵ .شندا اُ را” :سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارین ،مونی بو اینگ کیچی حاساپ نیان ردان
بیرینه ِاتِمدیگینگیزی ،مانگا-دا اِِدن َدلسینگیز“ دیّیپ ُجغاپ

ِبردی ۴۶ .بو ر اِِبدی ِجزاُ ،دغری ٓادام ر ُبلسا اِِبدی یاشایشا
یِِتر ِلر«.
عیسانی ُالدورِمک بارادا دیلبیر ِلشیک
َمرُقس ۲-۱:۱۴؛ لوقا ۲-۱:۲۲؛ یوحنا ۵۳-۴۵:۱۱

۲۶

 ۱عیسی ِهّمه ُسزونی تامام پَ ،شگیرتِلرینه:
» ۲بیلشینگیز یالیِ ،ینه ایکی گونِدن پَِسح

۴۲

بایرامیدیرُ .سنگرا اینسان ُاغلی صلیبه چویِلنَمگه تابشیری ر«
دییدی.
ُ ۳شل واقت ُیلباشچی کاهین ر بیِلن خالقینگ یاشولی ری
قیافا ٓادلی باش کاهینینگ کاخینا ییغنانیپ ۴ ،عیسانی حیله
بیِلن توتوپ ُالدورِمک بارادا ماص حات ِگچیردیِلر ۵ .اُ ر:
»بایرام گونِلرینده َدل ،خالق قالماغال تورزایماسین« دیّیشدیِلر.
عیسی ِبیتَعنیادا
َمرُقس ۹-۳:۱۴؛ یوحنا ۸-۱:۱۲

 ۶عیسی ِبیتَعنیادا ُجزامی شمعونینگ ُایونده ساچاق باشیندا
ُاتیرقا ۷ ،بیر ٓایال ِمرِمر قاپدا باهالی ساپ-آراّسا عاطیر یاغینی
ٓالیپ ِگلدیٓ .ایال قابی ُدووپ ٓاچدی-دا ،یاغی ُانونگ باشینا
قویدیَ ۸ .شگیرتِلر مونی ُگِرنِلرینده ،قاهار نیپَ» :نمه اوچین بو
یاغ ِبیله حایپ ِادیلدی؟  ۹بو یاغی َکن پو ساتیپ ،قاریپ را
پای پ ُب ردی ٓاخیرین« دیّیشدیِلر.
 ۱۰عیسی مونی بیلیپ ،اُ را ِشیله دییدیَ» :نمه اوچین
ٓایالی عاییپ یارسینگیز؟ ُال ِمنینگ اوچین عجاییپ ایش
ِاتدی ۱۱ .چونکی قاریپ ر ِهمیشه سیزینگ یانینگیزدادیر ،اِّما
ِمن ِهمیشه سیزینگ یانینگیزدا ُبلمارینُ ۱۲ .ال بو عاطیر
ِمنینگ بِِدنیمی جای ماغا تاییار ِاتِمک اوچین قویدی ۱۳ .سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارین ،بو خوش خابار دونَیهنینگ نیِرسینده
ٓایدیلسا ،بو ٓایالینگ اِِدنی-ده ُشل ِیرده یاد نار«.
یهودانینگ خایینلیغی
َمرُقس ۱۱-۱۰:۱۴؛ لوقا ۶-۳:۲۲

ُ ۱۴سنگرا ُان ایکی َشگیرتِلرِدن یهودا ِاسخریوطی دیِین بیری
ُیلباشچی کاهین رینگ یانینا گیتدیُ ۱۵ .ال اُ ردان» :اِِگر ِمن
عیسانی سیزینگ ِالینگیزه تابشیرسام ،مانگا َنمه بِِررسینگیز؟«
دیّیپ ُسرادیُ .اندا اُ ر ِهم یهودا ُاتوز ِسّکه کوموش ساناپ

َمتّٰی ۲۶
ِبردیِلر ۱۶ .یهودا ُشندان ُسنگ عیسانی اُ را تابشیرماق اوچین
قاوی ُفرصاتینگ ایزیندا ِگزدی.
ِپَسح شامی
َمرُقس ۲۶-۱۲:۱۴؛ لوقا ۲۳-۲۱ ،۲۰-۷:۲۲؛ یوحنا
س ر ۲۵-۲۳:۱۱
۳۰-۲۱:۱۳؛  ۱قُِرنُت 

ِ ۱۷پتیر بایرامینینگ َاَّولکی گونی َشگیرتِلر عیسانینگ یانینا
ِگلیپِ» :سنینگ پَِسح شامینی اییِمگینگ اوچین ،نیَره باریپ

تاییارلیق ُگرِمگیمیزی ایسِلَیرسینگ؟« دیّیپ ُسرادی ر ۱۸ .عیسی
اُ راَ» :شهره گیدینگ-دهُ ،شل ٓایدان کیشیمینگ یانینا بارینگ،
ُانگاُ” :استادیمیز ٓایدیار’ :واقتیم قُ ی دی ،پَِسح شامینی
َشگیرتِلریم بیِلن بیِللیکده ِسنینگ ُایونگده ِگچیرِجک دیَّیر‘“
دیّینگ« دییدیَ ۱۹ .شگیرتِلر ِهم عیسانینگ ُاز ِلرینه ٓایدیشی

یالی ِادیپ ،پَِسح شامینی تاییار دی ر.

۴۳

بِِدنیمدیر« دییدیُ ۲۷ .سنگرا عیسی بیر َکسه ٓالیپ ،شوکور
اِِدنینِدن ُسنگ َشگیرتِلرینه ِبریپ» :شوندان ِهَّمنگیز ایچینگ.

 ۲۸بو ِهّمه ٓادام رینگ گوَنهِلرینینگ باغیش نماغی اوچین
ُدکولیپَ ،تزه َعهدی ِبرجای ِادَین ِمنینگ قانیمدیر ۲۹ .سیزه
شونی ٓایدایینٓ :اتامینگ پاتیشاهلیغیندا َتزهسینی ایچِجک گونومه
ِچنلی اوزوم ِشرابینی قایتادان ایچِمرین« دییدی.
 ۳۰اُ ر خودایا ُاوگی ٓایدیمی ٓایدان ریندان ُسنگِ ،زیتون داغینا
چیقدی ر.
عیسی ِپطُرسینگ اینَکر ِاتِجکدیگینی ٓایدیار
َمرُقس ۳۱-۲۷:۱۴؛ لوقا ۳۴-۳۱:۲۲؛ یوحنا ۳۸-۳۶:۱۳

ُ ۳۱سنگرا عیسی اُ را» :سیزینگ ِهَّمنگیز شو گیَجهنینگ
ُازونده ِمنِدن ِال ِچِکرسینگیزِ ،سَببی ”ُچپانی اورارین ،سوروَدکی
ُقیون ر پیتراپ گیِدر“ دیّیپ یازی ندیر ۳۲ .اِّما ِمن دیِر ِلنیمِدن

ٓ ۲۰اغشام عیسی ُان ایکی َشگیردی بیِلن بیِللیکده
ساچاق باشینا ِگچدی ۲۱ .اُ ر شام ایّیپ ُاتیرقا ر ،عیسی:

ُسنگ ،سیزِدن ُانگ جلیَله بارارین« دییدیِ ۳۳ .پطُرس ُانگا:
»ِهِّمِلر ِسنِدن یوز ُاوورسه-دهِ ،من ٓاص یوز ُاوورِمرین« دییدی.

»سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین :سیزینگ بیرینگیز مانگا خایینلیق
اِِدرسینگیز« دییدی ۲۲ .اُ ر قاتی قینانیپ ،ایزلی-ایزینا ُاندان:
»ٓاقامِ ،من ُشل َدلمی؟« دیّیپ ُسراماغا باش دی ر ۲۳ .عیسی

 ۳۴عیسی ُانگا» :سانگا ُدغروسینی ٓایدیارین ،شو گون گیجه
ُخُرز قیغیرمازدان ُانگِ ،سن ِمنی اوچ ِگِزک اینَکر اِِدرسینگ«
دییدی ۳۵ .اِّما ِپطُرس ُانگاِ» :من ِسنینگ بیِلن ُالِملی ُبلسام-

ِهم اُ را ِ» :الینی ِمنینگ بیِلن بیله بیر ُاقارا باتیران مانگا
خایینلیق اِِدر ۲۴ .اینسان ُاغلی ُازی حاقدا یازیلیشی یالی جان

بِِرر ،اِّما اینسان ُاغلونا خایینلیق اِِدنینگ حالینا وای ! ُال ٓادام
ِانهِدن ُدغمادیق ُبلساُ ،انونگ اوچین خاص قاوی ُب ردی«
دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۲۵ .انگا خایینلیق اِِدن یهوداُ» :استادِ ،من
ُشل َدلمیَکم؟ « دیّیپ ُسرادی .عیسی ِهم ُانگآ» :ایدیشینگ
یالیدیر« دییدی.
 ۲۶شام ایّیپ ُاتیرقا ر ،عیسی ِالینه ُچِرک ٓالیپ شوکور ِاتدی

و ُانی ُبلوپَ ،شگیرتِلرینه ِبردی-دهٓ» ،الینگ ،ایّینگ ،بو ِمنینگ
ِ ۳۱:۲۶زکاریا ۷:۱۳

داِ ،سنی ٓاص اینَکر ِاتِمرین!« دییدیَ .شگیرتِلرینگ ِهِّمسی-ده
ِشیله دییدیِلر.
ِجتسیمانی باغیندا
َمرُقس ۴۲-۳۲:۱۴؛ لوقا ۴۶-۳۹:۲۲

ُ ۳۶سنگرا عیسی َشگیرتِلری بیِلن ِجتسیمانی دیِین ِیره گیتدی.
عیسی اُ را» :سیز شو ِیرده قاراشینگِ ،من ُال ِیره گیدیپ،
خودایا ُدغا ِاتِجک« دییدی ۳۷ .عیسی ِپطُرس بیِلن ِز ِبدینینگ
ایکی ُاغلونی یانینا ٓالدیُ .ال غاملی ُبلوپ ،قایغی نماغا

َمتّٰی ۲۶
باش دی ۳۸ .عیسی اُ راِ» :منینگ جانیم اُِلر یالی غاملی.
بو ِیرده قالیپِ ،منینگ بیِلن بیله ُایا ُبلونگ« دییدی ۳۹ .عیسی
بیرٓاز ُاوه ُیریدی-دهِ ،یره یوزین دوشوپِ» :ای ٓاتام ،مومکین ُبلسا،
بو عاذاپ َکسهسینی ِمنِدن داش شسینُ ،ینه ِمنینگ خاییشیم
َدلِ ،سنینگ ایسِلگینگ ُبلسون!« دیّیپُ ،دغا ِاتدی.

 ۴۰عیسی َشگیرتِلرینینگ یانینا قایدیپ ِگِلنده ،اُ ر اوق پ
یاتیردی ر .عیسی ِپطُرساِ» :منینگ بیِلن بیله بیر ساغات-دا ُایا

ُبلوپ بیلِمدینگیزمی؟ ُ ۴۱ایا ُبلونگِ ،وسِوَسه دوشِمز یالی ُدغا
ِادینگ .روح ماییلدیر ،اِّما بِِدن ناتوواندیر« دییدی.
 ۴۲عیسی ایکینجی ِگِزک گیدیپُ ،دغا ِاتدیِ» :ای ٓاتام،
ِمن ایچِمِسم ،بو َکسهنینگ ِگچِمگی مومکین َدل ُبلسا،
ُاندا ِسنینگ ایسِلگینگ ُبلسون ۴۳ «.ایزینا قایدیپ ِگِلنده،
َشگیرتِلری ِینه اوق پ یاتیردی رِ ،سَببی اُ رینگ ُگز ِلری ٓاغیر
اوقیدادی ۴۴ .عیسی اُ ری ُقیوپِ ،ینه گیتدیِ ،ینه ُشل اُوالقی
ُسز ِلر بیِلن اوچونجی ِگِزک ُدغا ِاتدیُ ۴۵ .سنگرا َشگیرتِلرینگ

یانینا قایدیپ ِگلیپ» :سیز ِهنیِزم اوق پ یاتیرسینگیزمی؟
دینجینگیزی ٓالیارسینگیزمی؟ اینه ،واقت قُ ی دی ،اینسان ُاغلی
گوَنهَکر ِلرینگ ِالینه ِبریلَیر ۴۶ .تورونگ ،گیِدلینگ .اینه ،مانگا
خایینلیق اِِدن قُ ی دی« دییدی.

عیسی توتولیار
َمرُقس ۵۰-۴۳:۱۴؛ لوقا ۵۳-۴۷:۲۲؛ یوحنا ۱۲-۳:۱۸

 ۴۷عیسی ِهنیز ِکپَلپ دورقاُ ،ان ایکی َشگیرتِلرینگ بیری
ُب ن یهودا ُگرنوپ باش دیُ .انونگ یانیندا ُیلباشچی کاهین ر
بیِلن خالقینگ یاشولی ر طارافیندان ایِبریِلن قیلیچلی ،تایاقلی بیر
ِجماغات باردی ۴۸ .عیسی خایینلیق اِِدن یهوداِ» :من کیمی
ُاغشاسام ،عیسی ُشلدور« دیّیپ ،اُ ر بیِلن ِکپِلشیپدیُ ۴۹ .ال

ِگلیپِ-گلَمَگه عیسانینگ یانینا باردی-دا» :سا مُ ،استاد!«
دیّیپُ ،انی ُاغشادی ۵۰ .عیسی ِهم ُانگاُ» :دستوم ،هانیَ ،نمه

۴۴

ِاتِجک ُبلسانگ ِات« دییدیِ .ادیل ُشل واقتی ٓادام ر عیسانی
توتوپ باسدی ر.
 ۵۱عیسانینگ یانیندا دوران رینگ بیری قیلیجینی چیقاریپ،
باش کاهینینگ خیدماتَکرینی اوروپُ ،انونگ قو غینی ِکسدی.
ُ ۵۲شندا عیسی ُانگا ِشیله دییدی» :قیلیجینگی جایینا سال،
قیلیچ ِچِکنِلرینگ ِهِّمسی قیلیچدان اُِلرَ ۵۳ .نمه ِمن ٓاتامدان

ُکِمک ایسَلپُ ،کِمک ِبرِمز دیّیپ گوَمن ِادَیرسینگیزمی؟
ایسِلِسمُ ،ال شو واقتینگ ُازونده مانگا ُان ایکی ُقشوندان َکن
ِپریشَدهنی ایِبِرر ۵۴ .اِّما ِشیله ُبلمالیدیغینی َاشَکر اِِدن ُمقاِّدس
یازغی ر ُاندا َنهیلی ِبرجای ُب ر؟«
ُ ۵۵شل واقت عیسی ِجماغاتا یوز ِلنیپَ» :نمه اوچین بیر ُیل
ِکِسنینگ قارشیسینا چیقیان یالیِ ،منی توتماق اوچین قیلیچلی
ِهم تایاقلی ِگلیپسینگیز؟ ِهر گون عیباداتخانادا ُاتوریپ ،سیزه
ُاوِردَیردیمُ ،شندا ِمنی توتماندینگیزُ ۵۶ .ینه بو رینگ ِهِّمسی
پیغامبار رینگ یازغی رینینگ ِبرجای ُبلماغی اوچین ُبلدی«
دییدیُ .شندا َشگیرتِلرینگ ِهِّمسی ُانی ُقیوپ قاچیپ گیتدیِلر.
عیسی ِمجِلسینگ ُاوونده
َمرُقس ۶۵-۵۳:۱۴؛ لوقا ۷۱-۶۳ ،۵۵-۵۴:۲۲؛ یوحنا ۲۴-۱۹ ،۱۴-۱۳:۱۸

 ۵۷عیسانی توتان ر ُانی باش کاهین قیافانینگ یانینا ِگتیردیِلر،
دین ُعَلما ر بیِلن یاشولی ر-دا ُشل ِیره ییغنانیپدی رِ ۵۸ .پطُرس

ُبلسا باش کاهینینگ حایاطینا ِچنلی قارانگقیلیق بیِلن عیسانینگ
ایزینا دوشوپ گیتدیُ .ال ایِچری گیردی-ده ،ایشینگ ُسنگونی
ُگرِجک ُبلوپ ،ساقچی ر بیِلن بیله ُاتوردی.
ُ ۵۹یلباشچی کاهین ر و ِهّمه ِمجِلس عیسی ُالوم ِجزاسینی

ِبرِمک اوچینُ ،انگا قارشی یا ن ِدلی لِلر ٓاغتاردی رَ ۶۰ .کن
یا نچی شاهات ر ِگلدی ،اِّما ُانگا قارشی هیچ زات تاپیپ
بیلِمدیِلرٓ .اخیرُسنگی ایکی سانی یا نچی شاهات ِگلیپ:

َمتّٰی ۲۷– ۲۶
» ۶۱بو ٓادامِ” :من خودایینگ عیباداتخاناسینی ییقیپُ ،انی اوچ
گونده َتزهِدن سالیپ بیِلرین“ دییدی« دیّیپ ٓایتدی ر.
 ۶۲باش کاهین توروپِ» :سنده هیچ هیلی ُجغاپ ُیقمی؟
بو ٓادام رینگ ِسنینگ قارشینگا بِرَین شاهاتلیغی َنمه؟«
دییدی ۶۳ .اِّما عیسی ِکپِلِمدی .باش کاهین ُانگا» :سانگا

دیری خودایدان قاسام بِرَیرین ،بیزه ٓایت ،خودایینگ ُاغلی،
مسیح ِسنمی؟« دییدی ۶۴ .عیسی ُانگاِ» :سن ُازونگ شونی

ِهم ُش رینگ بیریِ ،سَببی ِسنینگ ِکپِلیشینگ مونی بیلدیریپ
دور« دییدیِلرُ ۷۴ .شندا ِپطُرس قاسام ایچیپ» :خودای اورسون!

ِمن ُال ٓادامی تانییاُمق« دییدیِ .ادیل ُشل واقت ُخُرز قیغیردی.
ِ ۷۵پطُرس عیسانینگُ» :خُرز قیغیرمازدان ُانگِ ،سن ِمنی اوچ

ِگِزک اینَکر اِِدرسینگ« دیِین ُسزونی یاد دی-دا ،داشاری
چیقیپُ ،منّگوریپ ٓاغ دی.
یهودا ُازونی ٓاسیار

ٓایدیارسینگُ ،ینه سیزه شونی ٓایدایین ،موندان ُسنگ سیز اینسان
ُاغلونینگ قودراتلیگویچلینینگ ساغیندا ُاتورانینی و ٓاسمانینگ
بولوت ریندا ِگلَینینی ُگِررسینگیز!« دییدیُ ۶۵ .شندا باش کاهین

۴۵

َمرُقس ۱:۱۵؛ لوقا ۲-۱:۲۳؛ یوحنا ۳۲-۲۸:۱۸

یاقاسینی ییرتیپ ُ»  :ال خودایا دیل ِیتیردی ،بیزه موندان باشغا
شاهاتلیق َنَمه ِگِرک؟ ُانونگ خودایا دیل ِیتیِرنینی ُازونگیز

۲۷

یوزونه تویکوردیِلرُ ،انی یومروق دی رَ ،کبیر ِلری ُانگاِ» ۶۸ :ای،
مسیح ،بیزه ِولیلیک ِاتِ ،سنی اوران کیم؟« دیّیپُ ،انی

ُ ۳سنگرا عیسی خایینلیق اِِدن یهودا ُانی َمحکوم اِِدنِلرینی
ُگروپ ،اِِدن ایشینه ُاکوندیُ .ال ُاتوز ِسّکه کوموشی ایزینا،
ُیلباشچی کاهین را و یاشولی را ِگتیریپِ» ۴ :من بیگوَنه

ِاشیتدینگیز ٓاخیرین ۶۶ .مونگا َنمه دیَّیرسینگیز؟« دییدی .اُ ر:
»ُال ُالومه ییق!« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلرُ ۶۷ .سنگرا عیسانینگ

شاّباغ دی ر.
ِپطُرس عیسانی اینَکر ِادَیر
َمرُقس ۷۲-۶۶:۱۴؛ لوقا ۶۲-۵۶:۲۲؛ یوحنا ۲۷-۲۵ ،۱۸-۱۵:۱۸

 ۱ایر َسِحر بیِلن ِهّمه ُیلباشچی کاهین ر و
خالقینگ یاشولی ری عیسی ُالوم ِجزاسینی
ِبرِمک بارادا ماص حات ِگچیردیِلرُ ۲ .انی دانگیپ ،حاکیم
پی ُتسا ِالتیپ تابشیردی ر.

ٓاداما خایینلیق ِادیپ ،گوَنه قازاندیم« دییدی .اُ ر-دا» :بیزه
َنمه ،بو ِسنینگ ُاز ایشینگ« دییدیِلر ۵ .یهودا کوموشِلری
عیباداتخانانینگ ایچینه زینگدی-دا ،چیقیپ گیتدیُ .سنگرا
گیدیپُ ،ازونی ٓاسدی.

ِ ۶۹پطُرس ُبلسا داشاردا ،حایاطدا ُاتیردی  .بیر ِکنیز ُانونگ
یانینا ِگلیپِ» :سن ِهم جلیللی عیسی بیِلن بیِلدینگ« دییدی.

ُ ۶یلباشچی کاهین ر ُبلسا کوموشِلری ٓالیپ» :بو پو ل ری
عیباداتخانانینگ خازیناسیندا ُقیماق ِشریغاتدا ُدغری ِگلِمَیر،
ِسَببی بو ر قان باهاسیدیر« دییدیِلرِ ۷ .شیِللیکده ،ماص حات
ِگچیریپ ،بیگانهِلره مازارچیلیق بِِجرِمک اوچین ،بو پول بیِلن

طارافینا چیقدیُ .انی باشغا بیر ِکنیز ُگروپُ ،ال ِیرده دوران را:
»بو ٓادام ناِصرهلی عیسی بیِلن بیِلدی« دییدیِ ۷۲ .پطُرس ِینه-ده

کویزهبِِجرَینینگ ِیرینی ساتین ٓالدی رُ ۸ .شنونگ اوچین ُال ِیره
شو گونه ِچنلی »قان ِیریسی« دیّیلَیرُ ۱۰–۹ .شندا ِارمیا پیغامبار
ِسَببی ٓایدی ن شو ُسز ِبرجای ُبلدی» :اسرائیل خالقینینگ ُانونگ

 ۷۰اِّما ِپطُرس مونی ِهِّمِلرینگ ُاوونده اینَکر ِادیپِ» :من ِسنینگ
َنمه دیَینینگی بیلِمَیرین« دییدیُ ۷۱ .سنگرا ُال حایاطینینگ ُاو

اینَکر ِادیپِ» :من ُال ٓادامی تانییاُمق« دیّیپ قاسام ایچدی.
ٓ ۷۳از واقتدان ُال ِیرده دوران ر ِپطُرسا ِینه-دهُ» :دغرودان-داِ ،سن
 ۶۴:۲۶دانییال ۱۳:۷

ِ ۱۰-۹:۲۷زکاریا ۱۳-۱۲:۱۱؛ ِارمیا ۱۳-۱:۱۹؛ ۹-۶:۳۲

َمتّٰی ۲۷
باهاسی ُحکمونده ِکِسن ُاتوز ِسّکه کوموشونی ٓالیپ ،خودایینگ
مانگا ٓایدیشی یالی ،کویزهبِِجرَینینگ ِیرینی ساتین ٓالدی ر«.
عیسی پی ُتسینگ حوضوریندا
َمرُقس ۵-۲:۱۵؛ لوقا ۵-۳:۲۳؛ یوحنا ۳۸-۳۳:۱۸

 ۱۱عیسانی حاکیمینگ حوضورینا ِگتیردیِلر .حاکیم ُاندان:
»ِسن یهودیِلرینگ پاتیشاهسیمی؟« دیّیپ ُسرادی .عیسی ِهم:
»ُاز ٓایدیشینگ یالیدیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۱۲ .یلباشچی
کاهین ر بیِلن یاشولی ر ُانگا ُتهِمت اوران رینداُ ،ال هیچ هیلی
ُجغاپ ِبرِمدیُ ۱۳ .سنگرا پی ُتس ُاندانِ» :سنینگ قارشینگا

ِبریلَین مونچا شاهاتلیق ری ِاشیتِمَیرسینگمی؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۱۴عیسی ُانونگ یِِکجه ُسراغینا ِهم ُجغاپ ِبرِمدی .حاکیم
مونگا قاتی حایران قالدی.
 ۱۵حاکیم ِهر پَِسح بایرامیندا خالقینگ خاییشی بیِلن
بیر زیندانینی ُبشاتماغی عادات ِادینیپدیُ ۱۶ .شل واقت ر
باراباس دیِین ٓادی بِّلی بیری زینداندا یاتیردیِ ۱۷ .شیِللیکده،
خالق ییغنانیشاندا پی ُتس اُ ردان» :سیزینگ اوچین کیمی
ُبشاتماغیمی ایسِلَیرسینگیز؟ باراباسیمی یا-دا مسیح دیّیلَین
عیسانی؟« دیّیپ ُسرادی  ۱۸ .پی ُتس ُیلباشچی کاهین ر
بیِلن یاشولی رینگ عیسانی باخیلچیلیقدان تابشیراندیق رینی
بیلَیردی.
 ۱۹پی ُتس ُحکوم تاختیندا ُاتیرقا-دآ ،ایالی ُانگاُ» :ال ُدغری
ٓادام بیِلن ایشینگ ُبلماسینِ ،سَبپلی ِمن ِگِچن گیجه دیشیمده
ُال ِسَبپلی َکن عاذاپ ر ِچکدیم« دیّیپ ،خابار ُی ّ پدی.

 ۲۰اِّما ُیلباشچی کاهین ر بیِلن یاشولی ر عیسانینگ ِدِرگینه
باراباسی ُبشاتماغینی ایسَلنگ دیّیپِ ،جماغاتی کوشگوردیِلر.
 ۲۱حاکیم اُ را یوز ِلنیپ» :سیز بو ایکیسینِدن ِمنینگ

۴۶

هایسینی ُبشاتماغیمی ایسِلَیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادی .اُ ر
ِهم» :باراباسی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۲۲ .پی ُتس اُ راُ» :اندا
ِمن مسیح دیّیلَین عیسانی َنمه اِِدیین؟« دیّیپ ُسرادی.

اُ رینگ ِهِّمسی بیراغیزدانُ» :ال صلیبه چویِلنسین!« دییدیِلر.
 ۲۳پی ُتسَ» :نمه اوچین؟ ُال َنمه یامانلیق ِاتدی؟« دیّیپ
ُسرادی .اِّما اُ رُ» :انی صلیبه چویله!« دیّیپ ،خاص بِِتر
قیغیریشدی ر.
 ۲۴پی ُتس ِالینِدن هیچ زات ِگلِمِجکدیگینی بیِلنُسنگ،
قالماغالینگ ُبلسا باردیغچا ٓارتیاندیغینی ُگِرنُسنگِ ،الینه
سو ٓالدی-داِ ،جماغاتینگ ُاوونده ِالینی یوووپ» :بو
ٓادامینگ قانینینگ ُدکولِمگینده ِمن گوَنهسیز .مونگا سیز
ُجغاپَکرسینگیز!« دییدیِ ۲۵ .هّمه خالقُ» :انونگ قانینا بیزینگ
بیِلن ِفرِزنتِلریمیز ُجغاپَکر!« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلرُ ۲۶ .شندا پی ُتس

باراباسی ُبشاتدی ،عیسانی ُبلسا قامچی دیپ ،صلیبه چویِلِمک
اوچین ِسرباز رینگ ِالینه ِبردی.
ِسرباز ر عیسانی ماسغارا یار
َمرُقس ۲۰-۱۶:۱۵؛ یوحنا ۳-۲:۱۹

ُ ۲۷سنگرا پی ُتسینگ ِسرباز ری عیسانی ُحکوِمت کاخینینگ
حایاطینا ِالتیپِ ،هّمه ُقشون ُبلومینی ُانونگ داشینا اویشوردیِلر.

ِ ۲۸لباس رینی چیقاریپِ ،گرشینه قیزیل ُدن ِگیدیردیِلر.
 ۲۹تیِکنِدن َتچ ُاروپ ،باشینا ِگیدیردیِلر-ده ،ساغ ِالینه تایاق
توتدوردی رُ .اوونده دیزا ُچکوپ» :یاشاسینِ ،ای ،یهودیِلرینگ
پاتیشاهسی!« دیّیپُ ،انی ماسغارا دی رُ ۳۰ .انونگ اوستونه
تویکوردیِلر ،تایاق پ ،باشینا اوردو رُ ۳۱ .انی ماسغارا اِِدنِلرینِدن
ُسنگُ ،دنی ِاگنینِدن چیقاردی ر-داُ ،از ِلباسینی ِگیدیریپ،
صلیبه چویِلَمگه ٓالیپ گیتدیِلر.

۴۷

َمتّٰی ۲۷
عیسی صلیبه چویِلنَیر

عیسانینگ ُالومی

َمرُقس ۳۲-۲۱:۱۵؛ لوقا ۴۳-۲۶:۲۳؛ یوحنا ۲۷-۱۷:۱۹

َمرُقس ۴۱-۳۳:۱۵؛ لوقا ۴۹-۴۴:۲۳؛ یوحنا ۳۰-۲۸:۱۹

ُ ۳۲یلدا باریارقا ر ،شمعون ٓادلی قیِروانلی بیر ٓاداما
ساتاشدی ر .اُ ر بو ٓادامی عیسانینگ صلیبینی ُگِترَمگه ِمجبور

 ۴۵گوُنرتان ُان ایکیِدن ُایَلن ساغات اوچه ِچنلی ِهّمه یوردی
قارانگقیلیق ٓالدیُ ۴۶ .ایَلن ساغات اوچ تُِوِرگی عیسی قاتی ِسس

ِاتدیِلر ۳۳ .اُ ر ُجلُجتا )بو »ِکلّهچاناق ِدپهسی« دییِمگی
بیلدیردَیر( دیِین ِیره ِگلدیِلرُ ۳۴ .شندا ُانگا ایچیرِجک ُبلوپ،
ِشرابا ٓاجی زاد قاری نی ِبردیِلر ،اِّما عیسی دادانیندان ُسنگ،
ُانی ایچِمکِدن یوز ُاووردیُ ۳۵ .انی صلیبه چویَلنِلرینِدن ُسنگ،

ُقرعه ٓاتیشیپ ِلباس رینی اُزآرا پای شدی رُ ۳۶ .سنگرا ُال
ِیرده ُاتوریپُ ،انگا قاراووّلیق ِاتدیِلرِ ۳۷ .دپهسینده ُبلسا» :بو
یهودیِلرینگ پاتیشاهسی عیسادیر« دیِین ِاتمیش یازغیسینی
ٓاسدی رُ ۳۸ .انونگ بیِلن بیله ایکی ُاغرینی ِهم صلیبه چویِلدیِلر.
اُ رینگ بیری عیسانینگ ساغ طارافینداِ ،بیِلکیسی ُسل
طارافیندادی.
ِ ۳۹گچیپ باریان ر باش رینی چایقاپ ،عیسی ِسووپ:
» ۴۰هانی-داِ ،سن عیباداتخانانی ییقیپ ،اوچ گونده
سالجاقدینگ-آ .اِِگر خودایینگ ُاغلی ُبلسانگ ،صلیبِدن ٓاشاق

دوش-ده و ُازونگی ِنجات ِبر-دا! « دیَّیردیِلرُ ۴۱ .یلباشچی
کاهین ر ،دین ُعَلما ر و یاشولی ر ِهم عیسانی ِادیل
شونونگ یالی ماسغارا پ ،بیری-بیر ِلرینه» ۴۲ :باشغا ری

بیِلن قیغیریپ» :ایلی ،ایلی ،لما سبقتنی؟« َیعنی» :خوداییم،
خوداییم! َنمه اوچین ِمنی ِترک ِاتدینگ؟« دییدیُ ۴۷ .ال ِیرده
دوران رینگ َکبیر ِلری مونی ِاشیِدنِلریندهُ» :ال ِالیاسی چاغیریار«
دیّیشدیِلر ۴۸ .بیر ٓادام ُیرتوپ باریپ ،بیر َابری تورشی ِشرابا
باتیردیُ .انی بیر تایاغینگ اوجونا داقدی-دا ،ایچیرِجک ُبلوپ،
عیسی اوزاتدیِ ۴۹ .بیِلکیِلر-ده» :دورونگُ ،گِرلینگ! ِالیاس
ِگلیپُ ،انی ِنجات بِِررمیَکه؟« دیّیشدیِلر ۵۰ .عیسی ِینه-ده قاتی
ِسس بیِلن قیغیریپ ،جان ِبردی.
ُ ۵۱شل واقت عیباداتخانانینگ ِپردهسی ُیقاردان ٓاشاغینا ِچنلی
ییرتیلیپ ،ایَکه ُبلوندیِ ،یر تیتَرپ ،داش ر یاریلدی ۵۲ .قابر ر
ٓاچیلیپ ،اُِلن ِانِچمه ُمقاِّدس ٓادام رینگ ِجِسدی دیِرلدی.
 ۵۳اُ ر قابر ردان چیقیپ ،عیسی دیِر ِلنِدن ُسنگُ ،مقاِّدس َشهره

باریپَ ،کن ٓادام را ُگروندیِلر.
 ۵۴عیسی قاراووّلیق ِادیپ دوران َافَسر بیِلن یانینداقی ِسرباز ر
ِیر تیتِرَمنیُ ،ب ن ِبیِلکی زات ری ُگِرنِلریندهُ ،قرقا دوشوپ:
»ُدغرودان-دا ،بو خودایینگ ُاغلی میشدیق!« دییدیِلر.

ِنجات ِبردی ،اِّما ُازونی ِنجات ِبریپ بیِلُنقُ .ازی ِهم اسرائیلینگ
پاتیشاهسیمیشُ ،انداُ ،قیُ ،ال شو واقتینگ ُازونده صلیبِدن

ُ ۵۵ال ِیرده ُبلیان زات را اوزاقدان ُگزَلپ دوران بیرُتپار ٓایال ر-
دا باردی .اُ ر عیسی خیدمات ِادیپ ،جلیلِدن ُانونگ

ٓاشاق دوشسون ،بیز ِهم مونی ُگروپُ ،انگا ایمان ِگتیِرلیُ ۴۳ .ال
خودایا تُِوِّگل ِادَیردی .اِِگر خودای قاوی ُگرَین ُبلساُ ،قی ،شو

ایزینا دوشوپ ِگلیپدیِلر ۵۶ .اُ رینگ ٓاراسیندا َمجَدَللی مریم،
یعقوب بیِلن یوسفینگ ِانهسی مریم باردیِ ،شیله-ده ِز ِبدینینگ

واقتینگ ُازونده ُانی ِنجات ِبرسین .هانیُ ،الِ” :من خودایینگ
ُاغلودیرین“ دیَّیردی« دیّیشَیردیِلرِ ۴۴ .شیله ِهم ،عیسی بیِلن بیله
صلیبه چویِلِنن ُاغری ر-دا ُانگا ِسوَیردیِلر.
ِ ۳۵:۲۷زبور ۱۸:۲۲

ِ ۴۶:۲۷زبور ۱:۲۲

ُاغول رینینگ ِانهسی ِهم باردی.

َمتّٰی ۲۸– ۲۷
عیسانینگ جای نیشی
َمرُقس ۴۷-۴۲:۱۵؛ لوقا ۵۶-۵۰:۲۳؛ یوحنا ۴۲-۳۸:۱۹

ٓ ۵۷اغشام دوِشن واقتی یوسف ٓادلی رامهلی بیر بای ٓادام
ِگلدیُ .ال ِهم عیسانینگ َشگیرتِلرینِدندیُ ۵۸ .ال پی ُتسینگ
یانینا باریپ ،عیسانینگ ِجِسدینی دیِلدیُ .شندا پی ُتس
ِجِسدینگ ُانگا ِبریلِمگینی ِدستور ِبردی ۶۰–۵۹ .یوسف ِجِسدی
ٓالیپُ ،انی َتمیز ِکِفنه ُد پ ،قایادا ُازی اوچین قازدیریپ بِِجرِدن
َتزه قابریندا جای دیُ .سنگرا قابرینگ ٓاغزینا بیر داش ُتغا پ
ِگتیریپ ُقیدی-داُ ،ال ِیرِدن گیتدیَ ۶۱ .مجَدَللی مریم بیِلن

ِبیِلکی مریم ِهم ُشل ِیرده قابرینگ قارشیسیندا ُاتیردی ر.
ِ ۶۲ار ِتسی گونیَ ،یعنی تاییارلیق گونونینگ ِار ِتسی ُیلباشچی
کاهین ر بیِلن َفریسیِلر پی ُتسینگ یانینا ییغنانیشیپٓ» ۶۳ :اقا،
ُال یا نچینینگ ِهنیز دیریَکهِ” :من اوچ گونِدن ُسنگ دیِر ِلرین“
دیِینی بیزینگ یادیمیزداُ ۶۴ .شنونگ اوچین اوچو ِلنجی گونه

ِچنلی قابرینگ ُقریپ ساق نماغینی ِدستور ِبرَ ،شگیرتِلری
گیجه ِگلیپِ ،جِسدی ُاغور پ ،خالقا ُبلساُ” :ال دیِرلدی“
دیَییِمسینِلر .بو ُسنگقی یا ن ُانگکوِدن-ده بِِتر ُب ر« دییدیِلر.
 ۶۵پی ُتس اُ را» :یانینگیزا ِسرباز ر ٓالیپ ،گیدینگ-ده ،قابری
ُاز بیلشینگیز یالی ُقریپ ساق دینگ« دییدی ۶۶ .اُ ر ِهم

ِسرباز ر بیِلن گیدیپ ،داشی ُمهور ِلدیِلر-ده ،قاراووّلوق ِاتدیریپ،
قابری ُقریپ ساق تدی ر.
عیسانینگ دیِرلیشی
َمرُقس ۱۰-۱:۱۶؛ لوقا ۱۲-۱:۲۴؛ یوحنا ۱۰-۱:۲۰

۲۸

َ ۱سَّبت گونی ِگِچنِدن ُسنگِ ،یکَشنبه گونی،
ایر َسِحر بیِلن َمجَدَللی مریم و ِبیِلکی مریم

قابری ُگرَمگه گیتدیِلر ۲ .بیرِدن گویچلی ِیر تیتِردی .خودایینگ
بیر ِپریشدهسی ٓاسماندان اینیپ ،داشی بیر ِچته ُتغا دی-دا،

۴۸

ُانونگ اوستونده ُاتوردیُ ۳ .انونگ ُگرنوشی ییلدیریم یالی نور
بِرَیردیِ ،لباسی قار یالی ٓاقدی ۴ .ساقچی ر ُقرقو ریندان یانگا
تیِتِرشیپُ ،الی کیمین ِیره ییقیلدی ر.
ِ ۵پریشده ٓایال راُ» :قرقمانگ! ِمن سیزینگ صلیبه چویِلِنن
عیسانی ُگز لَِیندیگینگیزی بیلَیرینُ ۶ .ال بو ِیرده ُیقُ .ال ُاز
ٓایدیشی یالی دیِرلدیَ .بری ِگلینگ-دهُ ،انونگ یاتان ِیرینی

ُگرونگ ۷ .ایندی باسیم گیدیپُ ،انونگ َشگیرتِلرینه” :عیسی
دیِرلیپدیرُ ،ال سیزِدن ُانگ جلیَله باریار .سیز ُانی ُشل ِیرده
ُگِررسینگیز“ دیّینگ .قو ق ٓاسینگِ ،من سیزه مونی ٓایداندیرین«
دییدی.
ٓ ۸ایال ر ُقرقی ِهم شاتلیق بیِلن هاولوغیشیپ ،قابردان
اوزاق شدی ر .اُ ر ُیرتیشیپ ،عیسانینگ َشگیرتِلرینه خابار
ِبرَمگه گیتدیِلر ۹ .بیرِدن اُ را عیسی ساتاشیپ» :سا م!«
دییدی .اُ ر ِهم ُانونگ یانینا ِگلیپٓ ،ایاغینا ییقیلیپُ ،انگا
ِسجده ِاتدیِلرُ ۱۰ .سنگرا عیسی اُ راُ» :قرقمانگ! بارینگ،
ُدغان ریما ٓایدینگ ،جلیَله گیتسینِلرِ .منی ُشل ِیرده ُگِرر ِلر«
دییدی.
ساقچی رینگ ِگتیِرن خاباری
ٓ ۱۱ایال ر ِهنیز ُیلداقا ر ،ساقچی رینگ بیرَنچهسی َشهره
باریپُ ،ب ن ِهّمه زات ری ُیلباشچی کاهین را خابار ِبردیِلر.
 ۱۲اُ ر یاشولی ر بیِلن ییغنانیشیپ ،ماص حات ِگچیِرنِلرینِدن
ُسنگ ،ساقچی را َکن پول ِبریپ» ۱۳ :سیز خالقا” :گیجه
بیز یاتیرقاقَ ،شگیرتِلری ِگلیپُ ،انونگ ِجِسدینی ُاغور پ
گیدیپدیر ِلر“ دیّینگ ۱۴ .بو خابار حاکیمینگ قو غینا باریپ
ِیتسهُ ،انی ایناندیریپ ،بیز سیزی قینچیلیقدان دینداراریس«
دییدیِلر ۱۵ .ساقچی ر پولی ٓالیپُ ،از ِلرینه ٓایدیشی یالی ِاتدیِلر.
بو گوّرونگ یهودیِلرینگ آراسیندا شو گونه ِچنلی ِهم ُدوام ِادیپ
ِگلَیر.

َمتّٰی ۲۸
اولی ِوظیفه
َمرُقس ۱۸-۱۴:۱۶؛ لوقا ۴۹-۳۶:۲۴؛ یوحنا ۲۳-۱۹:۲۰؛ ِرسول ر ۸-۶:۱

 ۱۶شونلوق بیِلنُ ،انبیر َشگیرت جلیَله ،عیسانینگ ٓایدان داغینا
گیتدیِلر ۱۷ .عیسانی ُگروپُ ،انگا ِسجده ِاتدیِلر ،اِّما اُ رینگ
َکبیری ِشک ِاتدیِلر ۱۸ .عیسی ِهم اُ رینگ یانینا ِگلیپ:

۴۹

»ٓاسماندا و ِیرده ِهّمه ایختییارلیق مانگا ِبریلدیُ ۱۹ .شنونگ
اوچین ِهم گیدینگ-دهِ ،هّمه میِّلتِلری ِمنینگ َشگیردیم ِادینگ،

اُ ری ٓاتاُ ،اغول و ُمقاِّدس روحونگ ٓادیندان َتعمید ِبرینگ.
 ۲۰سیزه ُحکوم اِِدن ِهّمه زات ریمی ِبرجای ِاتِمگی اُ را ُاوِردینگ.
ِمن دونَیهنینگ ٓاخیرینا ِچنلی ِهمیشه سیزینگ بیِلن ُب رین«.

