َمرُقسینگ خوش خاباری
تانیشلیق
بو کیتاپ عیسانینگ زامانیندا یاشان َمرُقس ٓادلی ٓادام طارافیندان یازیلدیُ .ال عیسی مسیحینگ ِرسولی پولس بیِلن َتزه ییغناق رینگ
ِاساسینی ُقیماقدا یادامان َزحِمت ِچِکنِلرینگ بیریدیر.
َمرُقس عیسانینگ دورموشینی ،اِِدن ایشِلرینی و واغیظ رینی َاَّولکی ُبلوپ یازیپ ِگچیِرن ٓادام .روم َشهرینَدکی ِکلیسا اوچین َمرُقس
بو کیتابی یازیپ و یاهودی َدل خالق ر اوچین یازی ندیغینی ٓاچیق دوشوندوروپ ُگرِکزَیر.
َمرُقسینگ ِاساسی ماقصادی عیسانینگ مسیحدیگینی ،و خودایینگ ُاغلیدیغینی َیعنی پیغامبار رینگ اوستو بیِلن واعدا ِبر ِلن
پاتیشاهدیغینی معلیم ِاتِمکدیر.

َمرُقس عیسی مسیحه ایمان ِگتیریپُ ،انونگ گویجونه اینانان ٓادامینگ ِدردِدن و ِمِرضِدن ساغالیاندیغینا ،جین ردان آزاد ُبلیاندیغینا
و اِِبدی یاشایشا ِایه ُبلیاندیغینا شاهاتلیق ِادَیر.
ماضمونی
یحیی پیغامبارینگ واغظی ۸-۱:۱
عیسی َتعمید ِبریلَیر و ایمِتحان نیار ۱۳-۹:۱
عیسی جلیَله ِگلَیر ۵۰:۹—۱۴:۱
عیسی جلیلِدن اورشلیمه گیدَیر ۵۲-۱:۱۰

عیسانینگ صلیبداقی عاذاپ ری و ُالومی ۴۷:۱۵—۱:۱۱
عیسی دیِرلَیر ۸-۱:۱۶
عیسی ُاز َشگیرتِلرینه ُگرونَیر ۲۰-۹:۱۶

َمرُقس ۱

۱

۲

یحیی َتعمید ِبرَینچینینگ واغظی

عیسی واغیظ ِاتَمگه باش یار

َمتّٰی ۱۲-۱:۳؛ لوقا ۱۸-۱:۳؛ یوحنا ۲۸-۱۹:۱

َمتّٰی ۱۱:۴—۱۳:۳؛ لوقا ۲۲-۲۱:۳؛ ۱۳-۱:۴

 ۱بو خودایینگ ُاغلی عیسی مسیح حاقَدکی خوش
خابارینگ باش نیان ِیریدیر.
ِ ۲اشعیا پیغامبارینگ کیتابیندا ِشیله یازی ن:
»ُاوونِدن ُیل تاییار ر یالی،
اینهِ ،من ُاز ِرسولیمی ایِبرَیرین .
 ۳بیاباندا قیغیریانینگ ِسسی:

”خودایینگ ُیلونی تاییار نگ!
ُانونگ ُیل رینی ُدغرو نگ!“ دیَّیر«.
 ۴شونلوقدا ،بیاباندا یحیی َتعمید بِرَینچی ُگروندیُ .ال ٓادام را
گوَنهِلرینینگ باغیش نماغی اوچین توبا ِادیپَ ،تعمید ٓالماق رینی
واغیظ ِادَیردی ۵ .یهودیهنینگ ِهّمه خالقی و اورشلیمینگ ای تی
ُانونگ یانینا باریاردی ر .اُ ر گوَنهِلرینی ُبیون ٓالیاردی ر ،یحیی ِهم
اُ ری ُارُدن ٓارناسیندا َتعمید بِرَیردی ۶ .یحیانینگ دویه یونگونِدن
ِلباس ری ،بیلینده قاییشدان قوشاغی باردیُ .انونگ اییمیتی

ُ ۹شل گونِلرده عیسی جلیلینگ ناِصره َشهرینِدن یحیانینگ
یانینا ِگلدی .یحیی ُانی ُارُدن ٓارناسیندا َتعمید ِبریپ
چیقاردی ۱۰ .عیسی سودان چیقیپ ِگلَیرَکهٓ ،اسمانینگ
ٓاچی نینی و ُمقاِّدس روحونگ ِکپِدره ِمنگِزش ُاز اوستونه اینیپ
ِگلَینینی ُگردیُ ۱۱ .شل واقت ٓاسماندانِ» :سن ِمنینگ عزیز

ُاغلومسینگِ ،من ِسنِدن َکن راضیدیرین« دیِین ِسس ِگلدی.
ُ ۱۲مقاِّدس روح عیسانی ِد ِّرو بیابانا ُی ّ دی ۱۳ .عیسی بیاباندا

قیرق گون ُبلدی و ِشیطان طارافیندان ایمِتحانا سالیندی.
عیسی واحشی حایوان رینگ آراسیندا یاشادی و ِپریشدهِلر ُانگا
خیدمات ِاتدیِلر.
عیسی َاَّولکی َشگیرتِلرینی چاغیریار
َمتّٰی ۲۲-۱۲:۴؛ لوقا ۱۵-۱۴:۴؛ ۱۱-۱:۵

 ۱۴یحیی زیندان ِادیِلنِدن ُسنگرا ،عیسی جلیَله ِگلیپ،
خودایینگ خوش خابارینی واغیظ ِاتدیُ ۱۵ .ال» :واقت ُدلدی،
خودایینگ پاتیشاهلیغی قُ ی دی .توبا ِادینگ ،خوش خابارا

ِچکیرتگه بیِلن بیابانینگ بالیدیُ ۷ .الِ» :منِدن ُسنگرا ِگلِجک
ِمنِدن-ده خاص گویچلیدیرِ .من ِانگیلیپُ ،انونگ ُکووشینینگ

اینانینگ!« دیَّیردی.
 ۱۶عیسی جلیل ِدریانینگ ِکناریندان ِگچیپ باریارقا ،شمعون

باغینی ُچزَمگه-ده میناسیپ َدلدیرینِ ۸ .من سیزی سووا َتعمید
بِرَیرین ،اِّما ُال سیزی ُمقاِّدس روحا َتعمید بِِرر« دیّیپ واغیظ
ِادَیردی.

بیِلن ُانونگ ُدغانی ٓاندِریاس ِدریایا ُتر زینگیپ دوران رینی ُگردی.
اُ ر بالیقچیدی ر ۱۷ .عیسی اُ راِ» :منینگ ایزیما دوشونگِ ،من
سیزی اینسان توتیان بالیقچی ر یالی اِِدرین« دییدی ۱۸ .اُ ر ِهم
ُشل واقتینگ ُازونده ُتر رینی ُقیوپُ ،انونگ ایزینا دوشدو ِلر.
 ۱۹بیرٓاز ُیریِینِلرینِدن ُسنگ ،عیسی ِز ِبدینینگ ُاغول ری
یعقوب بیِلن یوحنانی ُگردی .اُ ر قاییقینگ ایچینده ُتر رینی
بِِجریپ ُاتیردی ر ۲۰ .عیسی ِد ِّرو اُ ری چاغیریپ ،اُ ر ِهم

َ ۲:۱م کی ۱:۳

ِ ۳:۱اشعیا ۳:۴۰

َمرُقس ۱
ٓاتا ری ِز ِبدی بیِلن گونلوکچیِلری قاییقدا قالدیریپ ،عیسانینگ
ایزینا دوشدو ِلر.
عیسی ٓارخو-جین ری ُکویارِ ،مریضِلری ِشفا ِبرَیر
لوقا ۴۲-۳۱:۴؛ َمتّٰی ۱۷-۱۴:۸

 ۲۱اُ ر َکَفرناحوما ِگلدیِلرَ .سَّبت گونی عیسی ِکنیسه باریپ،
ُاوِرتَمگه باش دیُ ۲۲ .انونگ تاغلیماتینا حایران قالدی ر،
ِسَببی عیسی ٓادام را دین ُعَلما ر یالی َدل-ده ،گویچلی
و ایختییارلی بیری یالی ُاوِردَیردیُ ۲۳ .شل واقت اُ رینگ
ِکنیسهسینده ٓارخو-جین اِیَِلن بیر ٓادام باردیُ .الِ» ۲۴ :ای،
ناِصرهلی عیسی! بیزینگ بیِلن َنمه ایشینگ بار؟ بیزی ِهَلک
ِاتَمگه ِگلدینگمی؟ ِمن ِسنینگ کیمدیگینگی بیلَیرینِ ،سن
خودایینگ ُمقاِّدسیسینگ« دیّیپ قیغیردی ۲۵ .عیسی ٓارخو-جینا
َکَیپِ» :سّسیز ُبل ،بو ٓادامدان چیق!« دییدیٓ ۲۶ .ارخو-جین

ِهم ُال ٓادامی تیِتِردیپ-دا ،قیغیریب ُاندان چیقدیِ ۲۷ .هِّمِلر
حایران قالیپ ،بیری-بیر ِلرینه» :بو َنمه ُبلدیغی؟ بو بیر َتزه
تاغلیمات! ُال ٓارخو-جین را گویچ و ایختییار بیِلن ِدستور بِرَیر،
اُ ر-دا ُانگا موطیع ُبلیار ر!« دیّیشدیِلرِ ۲۸ .شیِللیکده ،عیسی
حاقَدکی گوّرونگِلر جلیلینگ ِهّمه ِاطرافینا تیز یایرادی.
عیسی َکن ٓادام را ِشفا ِبرَیر
ِ ۲۹کنیسهِدن چیقان واقت ریندا ،اُ ر شمعون و ٓاندِریاسینگ
ُایونه گیتدیِلر ،یعقوب بیِلن یوحنا ِهم اُ ر بیِلندی ۳۰ .شمعونینگ
قایین ِانهسینی قیزدیرما توتوپ یاتاندیغینی عیسی خابار ِبردیِلر.
ُ ۳۱شندا عیسی ِمریضینگ یانینا باردی-داُ ،انی ِالینِدن توتوپ
قالدیردی .شو واقتدا ٓایالینگ قیزدیرماسی ٓایریلدیُ ،ال میهمان را
خیدمات ِاتَمگه باش دی.

 ۳۲گون باتیپٓ ،اغشام دوِشندهِ ،هّمه ِمریضِلری ،دیوانا ری
ُانونگ یانینا ِگتیردیِلرَ ۳۳ .شهرینگ ِهّمه خالقی قاپینینگ ٓاغزینا

۳

ییغنانیشیپدی ۳۴ .عیسی ِانِچمه ِهر هیلی ِمریضچیلیَگه دوچار
ُب ن ری ِشفا ِبردیِ ،انِچمه جین ری ُکووپ چیقاردیُ .ال

جین را ِکپِلَمگه ِاجازا ِبرِمدیِ ،سَببی اُ ر ُانونگ کیمدیگینی
بیلَیردیِلر.
 ۳۵ایر َسِحر بیِلن ِهنیز دانگ ٓاتمانقا ،عیسی توروپ ،داشاری
چیقدی .بیر ُبش ِیره باریپ ،خودایا ُدغا ِاتدی ۳۶ .شمعون بیِلن
یانینداقی ر ُانی ُگز لَِمگه گیتدیِلرُ ۳۷ .انی تاپان رینداِ» :هِّمِلر

ِسنی ُگزَلپ ُیر« دییدیِلر ۳۸ .عیسی اُ راُ» :یرینگ ،باشغا ِیره،
قُ یداقی ُابا را گیِدلینگِ ،من ُال ِیر ِلرده-ده واغیظ ِاتِجک،
ِمن ُشنونگ اوچین ِهم ِگلدیم« دییدیِ ۳۹ .شیِللیکده ،عیسی
اُ رینگ ِکنیسهِلرینده واغیظ ِادیپ ،جین ری ُکووپ چیقاریپ،
تامام جلیلینگ ایچینه ٓای ندی.
عیسی ُجزامینی ِشفا ِبرَیر
َمتّٰی ۴-۱:۸؛ لوقا ۱۶-۱۲:۵

 ۴۰عیسانینگ یانینا ُجزامی بیر ٓادام ِگلدیُ .ال دیزینا
ُچکوپُ ،انگا» :اِِگر ایسِلِسنگِ ،منی ُجزامدان َپک ِادیپ
بیِلرسینگ« دیّیپ یالباردی ۴۱ .عیسی ُال ٓاداما یوِرگی ٓاویدی.
ِالینی اوزادیپُ ،انگا ِدگیردی-دهُ» :بلیارَ ،پک ُبل!« دییدی.
 ۴۲بو ٓادام شو واقتدا ُجزامیندان َپکِلنیپِ ،د ِّرو ِشفا تاپدی.
 ۴۴–۴۳عیسی ُانی اوغرادانداُ ،انگا» :مونی هیچ کیمه ٓایتماغین.
ُینه گیت-دهُ ،ازونگی کاهینا ُگرِکز و َپکِلِنندیگینگی ِهِّمِلره

بِّلی ُب ر یالی ،موسانینگ تابشیران قربانلیغینی ِبر« دیّیپ،
قاتی تابشیردی ۴۵ .اِّما ُال ٓادام گیدیپُ ،ب ن زات ری
ِیتیشیپبیلدیگینه ُگَره گوّرونگ ِبرَمگه و یایراتماغا باش دی.
ُشنونگ اوچین عیسی ایندی هیچ بیر َشهره ٓارقایین گیریپ
بیلَمن ،اُ ردان داشداُ ،بش ِیر ِلرده ُبلیاردی .اِّما ِهّمه ِیرِدن ُانونگ
یانینا ٓادام ر ِگلَیردیِلر.

َمرُقس ۲

۴

عیسی فِِلجی ِشفا ِبرَیر

عیسی وینی چاغیریار

َمتّٰی ۸-۱:۹؛ لوقا ۲۶-۱۷:۵

َمتّٰی ۱۳-۹:۹؛ لوقا ۳۲-۲۷:۵

 ۱عیسی بیرَنچه گونِدن ُسنگ َکَفرناحوما قایدیپ
ِگِلندهُ ،انونگ ُایِددیگی باراداقی خابار یایرادی.
ُ ۲شندا ُال ِیره ِشیله بیر َکن ٓادام اویشدی ،حتّٰی قاپینینگ

 ۱۳عیسی ِینه ِدریانینگ ِکنارینا گیتدیِ .هّمه حا ییق ُانونگ
یانینا ِگلدیُ ،ال ِهم اُ را ُاوِرتَمگه باش دی ۱۴ .عیسی ُشل

۲

ٓاغزیندا دورماغا-دا ِیر ُیقدی .عیسی اُ را خودایینگ خوش
خابارینی واغیظ ِادَیردیُ ۳ .شل واقت ُدرت ٓادام ُبلوپ ُانونگ

ِیرِدن ِگچیپ باریارقا ،مالییات ٓالیپ ُاتوران َحلفینینگ ُاغلی
وینی ُگروپُ ،انگاِ» :منینگ ایزیما دوش!« دییدیُ .ال ِهم

توروپُ ،انونگ ایزینا دوشدی.

یانینا بیر فِِلجی ُگِتریپ ِگتیردیِلرٓ ۴ .ادام ردان یانگا تیغین-تیغین
ُدلودیغی اوچین ،اُ ر عیسانینگ یانینا یاقین شیپ بیلِمدیِلر.

ُ ۱۵ال ِیرده بیرَنَچه مالییات ٓالیانچی ر و گوَنهَکر ِلر-ده باردی.
بیر گون عیسی وینینگ ُایونده ساچاق باشیندا ُاتیرقا ،اُ ر ِهم

ُشنونگ اوچین اُ ر عیسانینگ ُبلیان جایینینگ بامینی ُسکوپ،
فِِلجی دوِشگی بیِلن ِدشیکِدن ٓاشاق سا ّ دی ر ۵ .عیسی
اُ رینگ ایمانینی ُگروپ ،فِِلجهُ» :اغلومِ ،سنینگ گوَنهِلرینگ

ِگلیپُ ،انونگ َشگیرتِلری بیِلن بیرلیکده عیسی بیِلن ُاتوردی ر.
ُانونگ ایزینا دوِشنِلرینگ سانی قاتی َکندیَ ۱۶ .فریسیِلر * و دین

باغیش ندی« دییدیُ ۶ .ال ِیرده ُاتوران دین ُعَلما رینگ َکبیری
ایچینِدن» ۷ :بو ٓادام َنمه اوچین ِبیله ِکپِلَیر؟ ُال خودایا دیل
ِیتیرَیر! گوَنهِلری ِیکه خودایدان باشغا کیم ِگچیپ بیِلر؟« دیّیپ

فیکر ِلندیِلر ۸ .عیسی ِد ِّرو اُ رینگ َنمه فیکر ِادَیندیگینی روحوندا
دوشونوپَ» :نمه اوچین یوِرگینگیَزه ِبیله فیکر ِلر ِگتیرَیرسینگیز؟
 ۹فِِلجه هایسینی ٓایتماق ٓانگسات” :گوَنهِلرینگ باغیش ندی“
دییِمکمی یا-دا ”تور ،دوِشگینگی ٓال-داُ ،یری“ دییِمک؟
 ۱۰اِّما سیز اینسان ُاغلونینگ ِیر یوزونده گوَنهِلری باغیش ماغا-

دا ایختییارینینگ باردیغینی بیلیپ ُقیونگ« دییدیُ .سنگرا ُال
فِِلجه» ۱۱ :سانگا دیَّیرین ،تور ،دوِشگینگی ٓال-داُ ،ایونگه
گیت« دییدیُ ۱۲ .ال ِهم ِیرینِدن توردی-داِ ،د ِّرو دوِشگینی

ٓالیپِ ،هِّمِلرینگ ُگزونینگ ُاوونده چیقیپ گیتدیِ .هِّمِلر حایران
قالدی ر .اُ ر» :بیز ِبیله زادی ٓاص ُگرَمندیک« دییشیپ،
خودایی ُاودیِلر.

ُعَلما ر عیسانینگ گوَنهَکر ِلر ِهم مالییات ٓالیانچی ر بیِلن ناهار
ایّیپ ُاتورانینی ُگِرنِلریندهُ ،انونگ َشگیرتِلرینِدنَ» :نمه اوچین ُال
مالییات ٓالیانچی ر و گوَنهَکر ِلر بیِلن ناهار ایَّیر؟« دیّیپ ُسرادی ر.
 ۱۷عیسی مونی ِاشیِدنده ،اُ راِ» :طبیب ساغ ٓادام را َدل-ده،

ِمریضِلره ِگِرکدیرِ .من ُدغری ٓادام ری َدل-ده ،گوَنهَکر ِلری توبا
چاغیرماغا ِگلدیم« دییدی.
ٓارازا توتمالیمی؟
َمتّٰی ۱۷-۱۴:۹؛ لوقا ۳۹-۳۳:۵

 ۱۸یحیانینگ َشگیرتِلری و َفریس یِلر آرازا توتیاردی رَ .کبیر
ٓادام ر ِگلیپ ،عیسادانَ» :نمه اوچین یحیانینگ و
َفریسیِلرینگ َشگیرتِلری آرازا توتیار ر-داِ ،سنینگ َشگیرتِلرینگ
ُبلسا آرازا توتاُنق؟« دیّیپ ُسرادی ر ۱۹ .عیسی اُ را» :داماد
یان رینداقاُ ،اندا-دا ُطویونگ میهمان ری آرازا توتیار رمی َنمه؟

*َ ۱۶:۲فریسیِلر — ِیهودی رینگ ُد ندیریان ِمجلیسینده گویچلی ٓادام ریدیرَ .فریسیِلر خودایینگ ِشریغاتینی ٓادام را ِیرینه ِیتیرِمگی ُاوِردَیردیِلر ،اِّما ُاز ٓایدیان
قانون رینی ُقشیپ ِهم خالقا ُاوِردَیردیِلر.

َمرُقس ۳–۲
ُیق ،داماد آرا رینداقا ،اُ ر آرازا توتوپ بیلِمز ِلر ٓاخیرین ۲۰ .اِّما
داماد اُ ردان ٓالینجاق گونِلری ِگِلر ،اینهُ ،شندا اُ ر آرازا توتار ر.
» ۲۱هیچ کیم ُکنه ِلباسا َتزه پارچادان یاما سالمازُ .یغسا

َتزه یاما ُکنه ِلباسدان ُقپوپ ،ییرتیق ِیری خاص بیِدِرک ُبلوپ
ُگر ِنر ۲۲ .هیچ کیم َتزه ِشرابی ُکنه ِمشیکِلره قویمازُ .یغسا ِشراپ
ِمشیکِلری ُبوسوپُ ،دکو ِلرِ ،مشیکِلر-ده ضایا نارَ .تزه ِشراپ َتزه
ِمشیکِلره قویولیاندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
َسَّبت گونی بارادا ُسراق
َمتّٰی ۸-۱:۱۲؛ لوقا ۵-۱:۶

 ۲۳بیر َسَّبت گونی عیسی بوغدایلیغینگ ٓاراسیندان ِگچیپ
باریاردیُ .انونگ َشگیرتِلری ُیلدا باریارقا ر ،بوغدای باش رینی
ُیلماغا باش دی ر َ ۲۴ .فریسیِلر عیسیِ» :سر ِاتَ ،نمه اوچین
اُ ر َسَّبت گونی قاداغان ِادیِلن زادی ِادَیر ِلر؟« دییدیِلر.
 ۲۵عیسی اُ را» :داوود بیِلن یانینداقی ر ٓاچ ِهم َمحَتج

قا ن ریندا ،داوودینگ َنمه اِِدندیگینی ٓاص ُاقیمادینگیزمی؟
ُ ۲۶ال باش کاهینی ٓابیاتارینگ زاماندا خودایینگ ُایونه گیریپ،
کاهین ردان باشغا را قاداغان ِادیِلن ُهدور لِِنن ُچِرکِلرینی اییدی
و یانینداقی را ِهم ِبردی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۲۷ .سنگرا عیسی

اُ رآ» :ادام َسَّبت گونی اوچین َدل-دهَ ،سَّبت گونی ٓادام
اوچین یارادیلدیُ ۲۸ .شنونگ اوچین اینسان ُاغلی حتّٰی َسَّبت
گونونینگ-ده ُحکومداریدیر« دییدی.
ِالی قوران ٓادام

۳

َمتّٰی ۱۴-۹:۱۲؛ لوقا ۱۱-۶:۶

 ۱باشغا بیر گون عیسی ِینه ِکنیسه گیتدیُ .ال ِیرده
ِالی قوران بیر ٓادام باردیَ ۲ .کبیر ٓادام ر عیسانی

عاییپ جاق ُبلوپَ ،سَّبت گونی بو ٓادامی ِشفا بِِررمیَکه
 ۱ ۲۵:۲سموئیل ۶-۱:۲۱

۵

دیّیپُ ،انی ایزار یاردی ر ۳ .عیسی ِالی قوران ٓاداما َ» :بری
ِگل!« دییدیُ ۴ .انُسنگ اُ ردانِ» :شریغاتا ُگَره َسَّبت گونی
یاغشیلیق ِاتِمک ُدغرومی یا-دا یامانلیق؟ بیرینینگ جانینی ِنجات
ِبرِمک ُدغرومی یا-دا ُالدورِمک؟« دیّیپ ُسرادی .اُ ردان ِسس

چیقمادی ۵ .عیسی ِاطرافینَدکیِلره قاهار بیِلن باقیپ ،اُ رینگ
داش یوِرکلیدیگینه قیناندی .یانگقی ٓاداماِ» :الینگی اوزات!«
دییدیُ .ال ِهم ِالینی اوزاتدی و شو واقتداِ ،الی ِد ِّرو ِشفا تاپدی.
َ ۶فریسیِلر داشاری چیقیپ ،عیسانی َندیپ ُیق ِاتِملیدیگی بارادا

هیرودیسینگ طارافدار ری بیِلن ماص حات شدی ر .
عیسی جلیل ِدریانینگ ِکناریندا

 ۷عیسی َشگیرتِلری بیِلن ِدریانینگ ِکنارینا گیتدی .جلیلِدن
بیر اولی ِجماغات ِهم ُانونگ ایزینا دوشوپ گیتدیُ ۸ .انونگ
بیتیِرن ایشِلرینی ِاشیدیپ ،یهودیهِدن ،اورشلیمِدنِ ،ادومیهِدن،
ُارُدن ٓارناسینینگ ٓانگیرسیندان ،صور و صیدون ِاطراف ریندان
اولی ِجماغات یانینا ِگلدی ۹ .عیسی ِجماغاتینگ ایچینده
قیسیلمازلیق اوچینُ ،از َشگیرتِلرینه بیر قاییق َحضیر پ

ُقیماغی تابشیردی ۱۰ .عیسی ِانِچمه ٓاداما ِشفا ِبردیُ ،شنونگ
اوچین ِهّمه ِمریضِلر ُانگا اِلِلرینی ِدگیرِجک ُبلوپ ،یانینا

ایتیکِلشیپ ِگلَیردیِلرٓ ۱۱ .ارخو-جین اِیَِلنِلر عیسانی ُگِرنِلرینده،
ُانونگ ٓایاغینا ییقیلدی ر .اُ رینگ ایچینَدکی ٓارخو-جین ر:
»ِسن خودایینگ ُاغلوسینگ!« دیّیپ قیغیریاردی ر ۱۲ .اِّما ُال
ُازونینگ کیمدیگینی هیچ کیمه ٓایتمازلیغی اُ را قاتی تابشیردی.
عیسی ُان ایکی َشگیردینی سای یار
َمتّٰی ۴-۱:۱۰؛ لوقا ۱۶-۱۲:۶

ُ ۱۳انُسنگ عیسی داغا چیقیپُ ،از سای ن ٓادام رینی یانینا
چاغیردی ،اُ ر ُانونگ یانینا باردی ر ۱۶–۱۴ .عیسی ُان ایکی

َمرُقس ۴–۳
ٓادامی سای پ ٓالیپ ،اُ را ِرسول ر دیّیپ ٓاد ِبردیُ .انونگ
واغیظ ِاتَمگه ایِبِرنِ ،مریضِلری ِشفا ِبریپ ،جین ری ُکوماغا
ایختییار بِِرن بو ُان ایکی ٓادامی شو ردیر :شمعون — عیسی
ُانگا ِپطُرس دیّیپ ٓاد ِبردیِ ۱۷ ،ز ِبدینینگ ُاغول ری یعقوب بیِلن
یوحنا — عیسی اُ را بواِنرِجس دیِین قابی ِبردیَ ،یعنی »ٓاسمان
گوپوردیسینینگ ُاغول ری«ُ ۱۸ ،انُسنگ ٓاندِریاس ،فیلیُپس،
بارتولماَ ،متّٰی ،توماَ ،حلفینینگ ُاغلی یعقوب ،تِّدی ،قایراتلی
شمعون  ۱۹و عیسی خایینلیق ِادَین یهودا ِاسخریوطی.
عیسی و ِبِعلِزبول
َمتّٰی ۳۲-۲۲:۱۲؛ لوقا ۲۳-۱۴:۱۱؛ ۱۰:۱۲

ُ ۲۰سنگرا عیسی بیر ُایه باردیُ .ال ِیرده ِهم ِهمیِشکیِلر یالی،
ِینه-ده اولی ِجماغات ییغنانانُسنگ ،عیسانینگ َشگیرتِلری بیِلن
ناهار اییَمگه-ده واقت ری ُبلمادی ۲۱ .عیسانینگ قارینداش ری
بو بارادا ِاشیِدنِلرینده» :عیسی عاقیلیندان آزاشیپدیر« دیّیپُ ،انی

َاکیتَمگه ِگلدیِلر.
 ۲۲اورشلیمِدن ِگِلن دین ُعَلما ر ُبلساُ» :انی بِِعلِزبول
ِایهَلپدیرُ ،ال جین ری ،جین رینگ ِرییسینینگ ُکِمگی بیِلن
ُکووپ چیقاریار« دیّیشَیردیِلرُ ۲۳ .شنونگ اوچین عیسی خالقی
یانینا چاغیریپ ،میثال ر بیِلن ُسزه باش دیِ» :شیطان ُاز-
ُازونی َندیپ ُکووپ چیقارسین؟  ۲۴بیر پاتیشاهلیغینگ ایچینده
ُبلونیشیک ُبلساُ ،ال پاتیشاهلیق قاییم دوروپ بیلِمز ۲۵ .بیر
ُایلیگینگ ایچینده ُبلونیشیک ُبلساُ ،ال ماشغا قاییم دوروپ
بیلِمزِ ۲۶ .شیطان ُازُ-ازونه قارشی چیقیپ ُبلونسه ،قاییم دوروپ
بیلِمزُ ،انونگ پاتیشاهلیغینینگ ٓاخیری ِگلدیگیدیر ۲۷ .هیچ کیم
بیر گویچلی ٓادامینگ ُایونه گیریپ ،مالینی تا پ بیلِمز؛ َاَّول
ُانی دانگمالی ُب رُ ،انُسنگ ُایونی تا ر ۲۸ .سیزه ُدغروسینی
ٓایدیارین :اینسان رینگ ِهّمه گوَنهِلریِ ،هر بیر زادا دیل ِیتیرِمِلری

باغیش نار ۲۹ .اِّما ُمقاِّدس روحا دیل ِیتیِرنه ٓاص باغیش نما

۶

ُیقدور .بو اِِبدیلیک گوَنه ُبلوپُ ،انونگ ُبینوندان ٓاسی ر«.
 ۳۰عیسی مونیُ» :ال — ٓارخو-جینلی« دیِینِلری اوچین ٓایتدی.
عیسانینگ ِانهسی و ُدغان ری
ُ ۳۱انُسنگ ُانونگ ِانهسی بیِلن ُدغان ری ِگلدی .اُ ر داشاردا
دوروپ ،عیسانی چاغیرماق اوچینُ ،انونگ یانینا ٓادام ایِبردیِلر.
ِ ۳۲جماغات عیسانینگ داشینی ٓالیپ ُاتیردیُ .انگاِ» :انهنگ
و ُدغان رینگ داشاردا ِسنی ُسرایار ر« دییدیِلر ۳۳ .عیسی

اُ را ُجغاپ ِبریپِ» :منینگ اِِنمُ ،دغان ریم کیم؟« دییدی.
ُ ۳۴انُسنگ داشینی ٓالیپ ُاتوران را ِسر ِادیپ» :اینهِ ،منینگ اِِنم،
ِمنینگ ُدغان ریم ۳۵ .خودایینگ ایسِلگینی کیم ِبرجای ِاتسه،
ُشل ِمنینگ ُدغانیمٓ ،ایال ُدغانیم ِهم ِانهمدیر« دییدی.
ُتخوم میثالی

۴

َمتّٰی ۲۳-۱:۱۳؛ لوقا ۱۵-۴:۸

 ۱عیسی ِدریانینگ ِکنارسیندا خالقا ِینه ُاوِرتَمگه
باش دی .داشینا ِشیله اولی ِجماغاتینگ اویِشندیگی
اوچین ِدریاداقی بیر قاییقا مینیپ ُاتوردیِ .هّمه ِجماغات ُبلسا

ِدریانینگ ِکنارسیندا ،قوری ِیرده دوردی ۲ .عیسی اُ را میثال ر
بیِلن َکن زات ر ُاوِرتدی .اُ را شو میثالی گوّرونگ ِبردی:
» ۳قو ق ٓاسینگ! بیر تایخان ُتخوم ِسپِلَمگه چیقیارِ ۴ .سپیپ
ُیرَکهُ ،تخوم رینگ بیرَنچهسی ُیلونگ اوستونه دوشَیر .قوش ر
ِگلیپ ،اُ ری ُچقُچ یار ر ۵ .بیرَنچهسی ُتپراغی ٓاز ،داشلی ِیره
دوشَیرُ .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
باسیارِ .شیِللیکده ،اُ ر حاصیل ِبرِمَیر ِلر ۸ .بیرَنچهسی ُبلسا قاوی

ِیره دوشَیر .اُ ر ُاسوپَ ،کِنلیپَ ،کبیری ُاتوزَ ،کبیری ٓالتمیش،

َمرُقس ۴
َکبیری ِهم یوز بارابار حاصیل بِرَیر ۹ «.عیسی ُانُسنگ اُ را:
»ِاشیتَمگه قو غی بار ٓادام ِاشیتسین!« دییدی.
 ۱۰عیسی ُان ایکی َشگیردی و باشغا َکبیر ٓادام ر بیِلن ِیکه

۷
چیراغ حاقینداقی میثال
لوقا ۱۸-۱۶:۸

قا ندا ،اُ ر ُاندان بو میثالینگ َمعنیسینی ُسرادی ر ۱۱ .عیسی
اُ را ِشیله دوشوندیردی» :خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ سیری

 ۲۱عیسی اُ را» :چیراغی کیمدیر بیر قابینگ یا-دا
چارپایانینگ ٓاشاغیندا گوزِگِمک اوچین ِگتیرَیر ِلرمی؟ ِایِسم،

 ۱۲چونکی

چیراغدانینگ اوستونده ُقیماق اوچین َدلمی؟  ۲۲یاپیق ُبلوپ،
اوستو ٓاچیلماجاق ،گوزگین ُبلوپ ،بیلینِمِجک زات ُیقدور.
ِ ۲۳اشیتَمگه قو غی بار ٓادام ِاشیتسین!« دییدی ۲۴ .عیسی

سیزه ِبریلدی .داشارداقی را ُبلسا ِهّمه زات میثال ر بیِلن ٓایدیلیار.

اُ ر ُگرسه-ده ،بیلِمَیر ِلر،
ِاشیتسه-ده ،دوشونِمَیر ِلر،
ُیغسام مانگا طاراف ُاورولیپ باغیش ناردی ر«.
ُتخوم میثالی دوشوندیریلَیر
 ۱۳عیسی اُ را ِشیله دییدی» :سیز بو میثا
دوشونِمَیرسینگیزمی؟ ُاندا باشغا میثال را َنهیلی
دوشونِجکسینگیز؟  ۱۴تایخانینگ ُتخوم ِسِپِلیانی خودایینگ
ُسز ِلریدیرَ ۱۵ .کبیر ٓادام ر ُیلونگ اوستونه دوِشن ُتخوم را
ِمنگِزَیر ِلر .اُ ر ُسزی ِاشیدَیر ِلر ،اِّما یوِرکِلرینه ِسپیِلن بو ُسزی

شو واقتدا ِشیطان ٓالیپ گیدَیرُ ۱۶ .شنونگ یالی-دا ،داشلی
ِیره دوِشنِلر ُسزی ِاشیدیپُ ،انی ِد ِّرو شاتلیق بیِلن قابول ِادَین
ٓادام ردیر ۱۷ .اِّما اُ ردا ُکک ُیقدور ،جیدامسیزدیر .بو ُسز
اوچین قینچیلیق یا-دا ِاذِیت ِبرمه ُب ندا ،اُ ر شو واقتدا

ُاندان ِال ِچِکر ِلر ۱۸ .باشغا بیر ِلری تیِکنِلرینگ آراسینا دوِشن
ُتخوم را ِمنگِزَیر ِلر :اُ ر ُسزی ِاشیدَیر ِلر ۱۹ ،اِّما دونَیهنینگ
قایغی ری ،بایلیغا ُکوا شما و باشغا ُهِوسِلر آرا گیریپُ ،سزی
ُبغیارُ ،شنونگ اوچین ُسز حاصیل ِبرِمَیر  ۲۰ .قاوی ِیره ِسپیِلنِلر
ُبلساُ ،سزی ِاشیدیپُ ،انی قابول ِادَیر ِلر و َکبیری ُاتوزَ ،کبیری
ٓالتمیشَ ،کبیری ِهم یوز بارابار حاصیل بِرَیندیر«.
ِ ۱۲:۴اشعیا ۱۰-۹:۶

ِینه-ده اُ راِ» :اشیدَینِلرینگیزه َاهمیِیت ِبرینگ .هایسی ُالِچگ
بیِلن ُالِچِسنگیز ،سیزی-ده ُشل ُالِچگ بیِلن ُالِچر ِلر .حتّٰی سیزه
خاص-دا َکن ِبریِلر ۲۵ .چونکی کیمده بار ُبلساُ ،انگا ِبر ِلر،
کیمده ُیق ُبلساِ ،الینَدکی ِهم ُاندان ٓالنار« دییدی.
بیِتن ُتخوم میثالی

ُ ۲۶انُسنگ عیسی ِشیله دییدی» :خودایینگ پاتیشاهلیغی ِیره
ُتخوم ِسپَین ٓادام یالیدیرُ ۲۷ .ال گیجه یاتیار ،گوندیز توریار،

اِّما ُتخومینگ َندیپ ُگِگریشینیُ ،اسوشینی بیلِمَیرُ ۲۸ .تپراق ُاز-
ُازونِدن حاصیل بِرَیرِ .دس پ ُاتُ ،سنگرا باشی ِهم باشداقی

ُدلی َدنهِلری ِیتیشدیرَیر ۲۹ .حاصیل بیِشنده ،یانگقی ٓادام ِد ِّرو
اُراغی ایشه گیریشَیر .چونکی اُراق واقتی ِگِلندیر«.
َخرِدل ُتخومی حاقدا میثال
َمتّٰی ۳۴-۳۱:۱۳؛ لوقا ۱۸،۱۹:۱۳

 ۳۰عیسی اُ را ِینه-ده » :خودایینگ پاتیشاهلیغینی
َنَمه ِمنگِزِدلی؟ ُانی هایسی میثال بیِلن دوشوندیِرلی؟
 ۳۲–۳۱خودایینگ پاتیشاهلیغی َخرِدل ُتخومی یالیدیر .بو ُتخوم
ِیر یوزونده ِاکیلَین ِهّمه ُتخوم رینگ اینگ کیچیسی ُبلوپ،
ِاکیِلنِدن ُسنگ ُاسوپِ ،هّمه ُاسوملیکِلرِدن ِبییک ُبلیارُ .ال

َمرُقس ۵–۴
ِشیله اولی شاخا ر چیقاریار ،قوش ر ُکِلگهسینده ِکِتکَلپ
بیلَیر ِلر« دییدی.
 ۳۳عیسی خودایینگ ُسزونی خالقینگ دوشونیپ بیلِجک
ِدِرجهسینده شونونگ یالی َکن میثال ر بیِلن گوّرونگ بِرَیردی.
 ۳۴اُ را میثالسیز هیچ زات ٓایتمایاردیُ ،ینه ِیکه قا ن رینداُ ،از
َشگیرتِلرینه ِهّمه زادی دوشوندیرَیردی.
عیسی طوفانی یاتیریار
َمتّٰی ۲۷-۲۳:۸؛ لوقا ۲۵-۲۲:۸

ُ ۳۵شل گون ٓاغشامارا عیسی َشگیرتِلرینهِ» :دریانینگ ِبیِلکی
ِکنارینا ِگِچیلینگ« دییدیَ ۳۶ .شگیرتِلر ِجماغاتی ُشل ِیرده
قالدیریپ ،عیسانی ُاتوران قاییقیندا ُاز ِلری بیِلن ٓالیپ گیتدیِلر.
اُ رینگ یانیندا باشغا قاییق ر ِهم باردیُ ۳۷ .شل واقت گویچلی
طوفان توروپُ ،موجِلر قاییقا اوردی-دا ،قاییق سودان ُدلوپ
باش دی ۳۸ .عیسی ُبلسا قاییقینگ ایزقی طارافیندا بیر یاّسیغا
یاّسانیپ ،اوق پ یاتیردیَ .شگیرتِلری ُانی ُایاریپُ» :استاد،
بیز ِهَلک ُبلیاریس! بو ِسنینگ قایغینگا-دا َدلمی؟« دییدیِلر.
 ۳۹عیسی توروپِ ،یله َکِیدیُ ،ال ِدریایاِ» :سّسیز ُبل! ِبس
ِات!« دییدیُ .شندا ِیل یاتدی و َکمیل اومسوملیک ُبلدی.
 ۴۰عیسی َشگیرتِلرینهَ» :نمه اوچین ُقرقیارسینگیز؟ ِایِسم ِهنیز-ده

ایمان ِگتیِرنگُزقمی؟ ِایِسم ایمانینگیز ِشیله ُقوشاقمی؟« دییدی.
 ۴۱اُ ر قاتی ُقرقوشیپ ،بیری-بیر ِلرینه» :بو کیمَکه؟ ُانونگ ُسزونه

یِِلم حتّٰیِ ،دریا ِهم قو ق ٓاسیار!« دیّیشدیِلر.

عیسی ٓارخو-جین اِِیَلن ٓادامی ِشفا ِبرَیر

۵

َمتّٰی ۳۴-۲۸:۸؛ لوقا ۳۹-۲۶:۸

 ۱عیسی بیِلن َشگیرتِلری ِدریانینگ ِبیِلکی ِکنارینداقی
َجَدریلیِلرینگ یوردونا ِگلدیِلر ۲ .عیسی قاییقدان دوِشن

*ِ ۹:۵لژیون — اوچِدن تا ٓالتی مونگ ِسرباز ُب ن ُقشونی بیلدیردَیر

۸

واقتیناُ ،انگا مازارچیلیقدان چیقیپ ِگلَین بیر ٓادام دوش
ِگلدی .بو ٓادامی ٓارخو-جین ِایهَلپدیُ ۳ .ال قابر رینگ ٓاراسیندا
یاشایاردیُ .انی هیچ کیم حتّٰی زینجیر پ ِهم ساق پ
بیلِمَیردیُ ۴ .انونگ ِالٓ-ایاق رینی ِانِچمه ِگِزک زینجیر سا ر-
داُ ،ال زینجیر ری قیریپُ ،بِلکُ-بِلک ِادَیردی .هیچ کیم ُانی
ُی ِگتیریپ بیلِمزدیُ ۵ .ال گیجه-گوندیز مازارچیلیقدا ،داغ ردا
ِهمیشه قیغیریپُ ،ازونی داش بیِلن یارا پ ُیریردی.

ُ ۶ال عیسانی داشدان ُگروپُ ،یرتوپ ِگلدی-دهُ ،انونگ
ُاوونده دیزینا ُچکوپِ ،سجده ِاتدی ۷ .قاتی ِسس بیِلن قیغیریپ:
»ِای ،عیسی! ِایِ ،بییک خودایینگ ُاغلیِ ،منینگ بیِلن َنمه
ایشینگ بار؟ یالباریان ،خودایینگ حاقی اوچین ِمنی عاذاپ ما!«
دییدیِ ۸ .سَببی عیسی ُانگاِ» :ایٓ ،ارخو-جین ،بو ٓادامدان
چیق« دیّیپدیُ ۹ .انُسنگ عیسی ٓارخو-جیندانٓ» :ادینگ َنمه؟«
دیّیپ ُسرادیُ .ال ِهمٓ» :ادیم ِلژیون * ،چونکی بیز َکندیرسیک«
دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۱۰ .از ِلرینی بو جایدان ُکووپ ُگیِبرِمزلیگی

اوچین ،اُ ر عیسی َکن یالباردی رُ ۱۱ .شل ِیرده داغینگ
ٓاشاقیندا بیر ُتپار ُدنگوز ُات پ ُیردیٓ ۱۲ .ارخو-جین ر عیسی:
»بیزی ُشل ُدنگوز رینگ آراسینا ُگیِبر ،اُ رینگ ایچینه گیِریلی«
دیّیپ یالباردی ر ۱۳ .عیسی اُ را ِاجازا ِبردیٓ .ارخو-جین ر

چیقیپُ ،دنگوز را گیردیِلرُ .شندا ایکی مونگه قُ ی ُدنگوزدان
عیبارات بو سوری ُازونی قایادان ِدریایا زینگیشیپ غارق ُبلدی ر.
ُ ۱۴دنگوز ُچپان ری ُبلسا قاچیپ گیدیپَ ،شهر ِلره و ُابا را

بو واقانی خابار ِبردیِلر .حا ییق َنمه ُب نینی ُگرَمگه ِگلدی.
 ۱۵اُ ر عیسانینگ یانینا ِگِلنِلرینده ،بیر دیوانا ٓادامینگ ِلژیونی
باردی ،ایندی ِلباسلی ُاتورانینی و عاقیلی ِهم ِیرینِددیگینی ُگروپ
ُقرقدو ر ۱۶ .واقانی ُگِرنِلر دیوانا ٓاداما و ُدنگوز را َنمه ُب ندیغی
حاقیندا خالقا گوّرونگ ِبردیِلرُ ۱۷ .انُسنگ خالق ُاز ِلرینینگ
یوردوندان گیتِمگی اوچین ،عیسی یالبارماغا باش دی ر.

َمرُقس ۵
 ۱۸عیسی قاییقا میِنندهُ ،انگِدن دیوانا ُب ن ٓادام ُانگا:
»ِسنینگ بیِلن گیَدیین« دیّیپ یالباردی ۱۹ .اِّما عیسی مونگا

ِاجازا ِبرِمدیُ .انگاُ» :ایونگهُ ،ازونگکیِلرینگ آراسینا گیت،
خودایینگ ِسنینگ اوچین َنِمِلر اِِدندیگینی ،سانگا َنهیلی
ِرحمِ-شپاقات ُگرِکِزندیگینی اُ را گوّرونگ ِبر« دییدیُ ۲۰ .ال
ِهم گیدیپ ،عیسانینگ ُازونه اِِدن یاغشیلیغینینگ بارینی
ِدکاپولیسده ِاع ن ِاتَمگه باش دیِ .هِّمِلر مونگا حایران قالدی.
دیِر ِلن قیز و ِشفا تاپان ٓایال
َمتّٰی ۲۶-۱۸:۹؛ لوقا ۵۶-۴۰:۸

 ۲۱عیسی قاییق بیِلن ِینه ِبیِلکی ِکنارا ِگِچنده ،داشینا اولی
ِجماغات اویشدی .عیسی ِدریانینگ ِکناریندادیِ ۲۲ .کنیسه
باشلیق ریندان یایروس ٓادلی بیر ٓادام ِگلدیُ .ال عیسانی
ُگروپُ ،انونگ ٓایاغینا ییقیلدیُ ۲۳ .انگا َکن یالباریپِ» :منینگ
قیزجاغازیم ُالوم حالیندا یاتیرِ .گل-ده ،اِلِلرینگی ُانونگ اوستونده
ُقیِ ،شفا تاپیپ یاشاسین!« دییدی ۲۴ .عیسی بو ٓادام بیِلن
گیتدی .ایزینا دوشوپ ِگلَین اولی ِجماغات ُانی ِهر یاندان
قیسیپُ-قوروپ باریاردی.
ُ ۲۵ال ِیرده ُان ایکی ییلدان َبری قان ٓاقماسی ُب ن بیر
ٓایال ِهم باردی ُ ۲۶ .ال َکن ُهرلوق ِچکیپِ ،انِچمه ِطبیبِلره
ُگرنوپ ،بارُ-یغونی خارج ِادیپدیُ ،ینه هیچ خاییر تاپمان ،قایتام،

یاغدایی خاص بِِتر ِلشیپدی ۲۷ .بو ٓایال عیسی حاقدا ٓایدیلیان
زات ری ِاشیدیپِ ،جماغاتینگ ایچی بیِلن ُانونگ ٓارقا طارافیندان
ِگلدی و ُدنونا ِالینی ِدگیردی ۲۸ .چونکی ُال ایچینِدن» :دینگه
ُدنونی اِلِِّسم-دهِ ،شفا تاپاریم« دیّیپ فیکر ِلنیاردیُ ۲۹ .شل

واقتینگ ُازونده ُانونگ قان ٓاقماسی ِکسیلدیٓ .ایال ِدردینِدن
ِشفا تاپاندیغینی بِِدنینده بیلدی ۳۰ .عیسی ُازونِدن بیر گویجونگ

۹

چیقاندیغینی شو واقتدا بیلیپِ ،جماغاتا طاراف ُاورولیپُ» :دنوما
کیم ِالینی ِدگیردی؟« دیّیپ ُسرادیَ ۳۱ .شگیرتِلری ُانگاِ» :سن

ُازونگی قیسیپُ-قوروپ ِگلَین ِجماغاتی ُگرَیرسینگ-اَ ! ُانُسنگ
َندیپ” :مانگا کیم ِالینی ِدگیردی؟“ دیّیپ ُسرایارسینگ؟«
دییدیِلر ۳۲ .اِّما عیسی مونی اِِدنی ُگرِجک ُبلوپ ،داش-تُِوِرگینه
ِسر ِادَیردیُ ۳۳ .ازونه َنمه ُب ندیغینی بیِلنِدن ُسنگ ،یانگقی ٓایال

ُقرقوپ ،تیتَرپ ِگلدی .عیسانینگ ُاوونده ِیره ییقیلیپُ ،انگا ِهّمه
حاقیقاتی ٓایدیپ ِبردی ۳۴ .عیسی ُانگاِ» :ای ،قیز ،ایمانینگ
سانگا ِشفا ِبردی .ساغامان گیتِ ،دردینگِدن آزاد ُبل« دییدی.

ُ ۳۵ال بو ُسز ِلری ٓایدیپ دورقاِ ،کنیسه باشلیغینینگ ُایونِدن بیرَنچه
ٓادام ِگلیپ» :قیزینگ ُالدیَ .نمه اوچین ُاستادی َکن َزحِمت

بِرَیرسینگ؟« دییدی ۳۶ .عیسی مونی ِاشیِدن واقتیناِ ،کنیسه
باشلیغیناُ» :قرقما ،دینگه ایمان ِگتیر!« دییدی.
 ۳۷عیسی ِپطُرسدان ،یعقوبدان و ُانونگ ُدغانی یوحنادان
باشغا هیچ کیمه ُازی بیِلن گیتَمگه ِاجازا ِبرِمدیِ ۳۸ .کنیسه
باشلیغینینگ ُایونه ِگِلنِلرینده ،عیسی باشاغایلیغیٓ ،اغ شیپ،
دادیِ-پریات ِادیپ ُاتوران ری ُگردی ۳۹ .ایِچری گیریپ ،اُ را:
»َنمه اوچین دادیِ-پریات ِادیپٓ ،اغ شیپ ُاتیرسینگیز؟ قیز
اُلُِنقُ ،ال دینگه اوق پ یاتیر« دییدی ۴۰ .اُ ر ُبلسا ُانونگ
اوستونِدن گولدو ِلر .اِّما عیسی ِهِّمسینی داشاریق ُکووپ ،دینگه
قیزینگ ِانهٓ-اتاسینی و ُازی بیِلن ِگِلنِلری ٓالیپُ ،انونگ یاتان ُاتاقینا
باردی ۴۱ .قیزینگ ِالینِدن توتوپُ ،انگا» :تالیتا قوم!« دییدی.
بو ُبلسا »قیزجاغاز ،سانگا دیَّیرین :تور!« دییِمکدیر ۴۲ .قیز ِد ِّرو
ِیرینِدن قالیپ ُیریپ باش دیُ .ال ُان ایکی یاشیندادی .مونی
ُگِرنِلرینگ ِهِّمسی قاتی ِگنگ قالدی ر ۴۳ .عیسی اُ را مونی
هیچ کیمه بیلدیرِمزلیگی قاتی تابشیریپ و قیزا ناهار ِبرِمکِلرینی
ٓایتدی.

َمرُقس ۶
عیسی ناِصره َشهرینده

۶

َمتّٰی ۵۸-۵۳:۱۳؛ لوقا ۳۰-۱۶:۴

 ۱عیسی ُال ِیری ِترک ِادیپُ ،از ُانوپ-اُِسن ِمکانینا
گیتدیَ .شگیرتِلری ِهم ُانونگ ایزینا دوشوپ گیتدیِلر.

َ ۲سَّبت گونی عیسی ِکنیسهده ُاوِرتَمگه باش دیُ .انونگ
ٓایدیان زات رینی ِاشیِدن َکن ٓادام ِگنگ قالیپ» :بو ٓادام مونچا
زادی نیِرِدن ُاوِر ِننَکه؟ ُانگا ِبیله دانالیغی کیم ِبردیَکه؟ ُال
َندیپ ِبیله ُمعِجزهِلری ُگرِکزِمگی باشاریارقا؟ ُ ۳ال مریمینگ نِّجار
ُاغلی َدلمی؟ یعقوبینگ ،یوشانینگ ،یهودانینگ و شمعونینگ
ُدغانی َدلمی َنمه؟ ُانونگ ٓایال ُدغان ری-دا بیزینگ آرامیزدا
یاشامایار رمی َنمه؟« دییشیپ ،اُ ر عیسانی ِرت ِاتدیِلر.
ُ ۴انُسنگ عیسی اُ راِ» :نبینینگ دینگه ُاز ُدغدوق یوردوندا،
قارینداش رینینگ آراسیندا و ُایونده قادری ُیقدور« دییدی.
ُ ۵ال بیرَنچه ِمریضینگ باشینا ِالینی ُقیوپ ِشفا ِبرِمکِدن باشغا
ُال ِیرده هیچ بیر ُمعِجزه ُگرِکزیپ بیلِمدی ۶ .عیسی اُ رینگ
ایمانسیزدیغینا ِگنگ قالدی.
عیسی ُان ایکی َشگیردینی خالقینگ ٓاراسینا ایِبرَیر
َمتّٰی ۱۵-۵:۱۰؛ لوقا ۶-۱:۹

ُشندان ُسنگ عیسی ِاطرافداقی ُابا را ٓای نیپ واغیظ ِاتدی.
 ۷عیسی ُان ایکی َشگیردینی یانینا چاغیریپ ،اُ ری ایکی-
ایکیِدن ُی ّ ماغا باش دی و اُ را ٓارخو-جین ری ُکوماغا ایختییار

ِبردی ۸ .اُ را ِشیله تابشیردیُ» :یل اوچین یانینگیزا تایاقدان
باشغا هیچ زات ٓالمانگ .نه ُچِرک ،نه ُتربا ،نه-ده قوشاغینگیزدا
پول — هیچ زات ُبلماسینٓ ۹ .ایاغینگیزا ُکووش ِگیینگ،
ِاگنینگیزه ٓارتیقماچ ُکیِنک ٓالمانگ ۱۰ «.عیسی ِینه اُ را:
»هایسی ُایه بارسانگیز ،قایدیانچانگیز ُشل ُایده ُبلونگ ۱۱ .اِِگر

ٓادام ر سیزی قابول ِاتِمِسِلر ،دینگِلِمِسِلرُ ،ال ِیرِدن چیقیپ

۱۰

باریارقانگیز ،اُ را قارشی شاهاتلیق ُب ر یالیٓ ،ایاق رینگیزینگ
ُتزونی قاقینگ« دییدی ۱۲ .شونلوق بیِلن ،اُ ر ُی دوشدو ِلر و
ِهّمه ٓادام ری توبا چاغیریپ ،واغیظ ِاتَمگه باش دی ر ۱۳ .اُ ر
َکن جین ری ُکووپ چیقاردی رِ ،انِچمه ِمریضِلره یاغ چالدی ر،
اُ ر-دا ِشفا تاپدی ر.
یحیی َتعمید ِبرَینچینینگ ُالومی
َمتّٰی ۱۲-۱:۱۴؛ لوقا ۹-۷:۹

ُ ۱۴بلوپ ِگچَین زات ری هیرودیس پاتیشاه-دا ِاشیتدیِ ،سَببی
عیسانینگ ٓاد-اُوازاسی ایل آراسینا یایراپدیَ .کبیر ٓادام ر:
»یحیی َتعمید بِرَینچی ُالومِدن دیِرلیپدیرُ ،شل ِسَبپلی ُال بو
ُمعِجزهِلری ُگرِکزیپ بیلَیر « دیَّیردیِلرِ ۱۵ .بیِلکیِلر ُبلسا» :بو
— ِالیاس«َ ،کبیر ِلری-ده» :بو اُوالقی پیغامبار رینگ بیری
یالی پیغامباردیر« دیّیشَیردیِلر ۱۶ .هیرودیس بو ری ِاشیدیپ:
»ِمن ُانونگ باشینی چاپدیران یحیی دیِرلیپدیر!« دییدی.
 ۱۸–۱۷هیرودیس ٓادام ایِبریپ ،یحیانی توتدوریپدیُ ،انونگ ِال-

ٓایاغینی باغ پ ،زیندانا سالدیریپدیُ .ال مونی ُاز ُدغانی
فیلیُپسینگ ٓایالی هیرودیا اوچین ِادیپدیِ .سَببی هیرودیس
هیرودیانی ُازونه ٓایال ِادیپ ٓالدیُ .شنونگ اوچین یحیی ُانگا:
»ِسنینگ ُاز ُدغانینگ ٓایالینا ُایِلنِمگینگ ُدغری َدل« دیّیپدی.
ِ ۱۹شیِللیکده ،هیرودیا یحیی قارشی ُبلوپ یوِرگینده کینه
ساق پُ ،انی ُالدورِمک ایسِلَیردیُ ،ینه بو ِالینِدن ِگلِمَیردی.

ِ ۲۰سَببی هیرودیس یحیانینگ ُدغری ِهم ُمقاِّدس ٓادامدیغینی
بیلیپُ ،اندان ُقرقاردی و ُانی ُقریدیُ .انی دینگِلدیگیچهِ ،پریشان
ُبلیاردی ،اِّما ُشندا-دا ُهِوس بیِلن دینگَلردی.

 ۲۱بیر گونی میناسیپ ُفرصات ِگلیپ ِیتدی  .هیرودیس
ُاز ُدغان گونی خاطیراسینا کاخداقی ِامیر ِلرینیِ ،سردار ری
و جلیلینگ ُمهوم ٓادام رینی چاغیریپُ ،طوی توتدی.
 ۲۲هیرودیانینگ قیزی ایِچری گیریپ ،راقص ِادیپ،

َمرُقس ۶
هیرودیسینگ و ُانونگ میهمان رینینگ ُگونونی خوش ِاتدی.
پاتیشاه قیزا» :ایسَلن زادینگی دیله ،سانگا بِِریین« دییدی.
ُ ۲۳انُسنگ قاسام ایچیپ ،پاتیشاه ِینه-دهِ» :منِدن َنمه دیِلگینگ
ُبلسا ٓایت ،پاتیشاهلیغیمینگ یاریسی-دا ُبلسا ،سانگا بِِررین«
دییدی ۲۴ .قیز ِهم داشاری چیقیپ ِانهسینِدنَ» :نمه دیَلیین؟«
دیّیپ ُسرادیُ .ال ِهم» :یحیی َتعمید بِرَینچینینگ ِکلّهسینی«
دیّیپ ُجغاپ ِبردی ۲۵ .قیز ِد ِّرو پاتیشاهنینگ یانینا ُیرتوپ

ِگلدی-ده» :شو واقتینگ ُازونده یحیی َتعمید بِرَینچینینگ
ِکلّهسینی بیر تاباقدا ُقیوپ ،مانگا ِبرِمگینگی ایسِلَیرین« دییدی.
 ۲۶پاتیشاه قاتی غامغین ُبلدیُ ،ینه میهمان رینگ یانیندا قاسام
ایِچنُسنگ ،قیزینگ دیِلگینی بیتیرَمن ،ایزینا قایتارماق ایسِلِمدی.

ِ ۲۷د ِّرو بیر ِج ّ دی ُی ّ پ ،یحیانینگ ِکلّهسینی ِگتیرِمگی
تابشیردیِ .ج ّ ت باریپ ،زینداندا یحیانینگ باشینی چاپدی.
 ۲۸چاپی ن ِکَّلنی بیر تاباقدا ِگتیریپ ،قیزا ِبردی .قیز-دا ُانی
ِانهسینه ِالتیپ ِبردی ۲۹ .یحیانینگ َشگیرتِلری مونی ِاشیدیپ،
ُانونگ ِجِسدینی َاکیتدیِلر و ُانی بیر قابردا جای دی ر.
عیسی َبش مونگ ٓادامی ُدیوریار
َمتّٰی ۲۱-۱۳:۱۴؛ لوقا ۱۷-۱۰:۹؛ یوحنا ۱۴-۱:۶

ِ ۳۰رسول ر عیسانینگ یانینا ییغنانیپِ ،هّمه اِِدن ایشِلری،
خالقا ُاوِرِدن زات ری بارادا ُانگا خابار ِبردیِلر ۳۱ .عیسی
اُ راِ» :گلینگِ ،یکه ُازومیز بیر ُبش ِیره گیدیپ ،بیرٓاز ِدم-

دینچ آ یلینگ« دییدیِ .گلیپ-گیدَینِلرینگ َکنلیگینِدن یانگا،
اُ رینگ ناهار ِادینَمگه-ده اِلِلری ِیتِمَیردیُ ۳۲ .انُسنگ اُ ر

قاییقا مینیپِ ،یکه ُاز ِلری بیر ُبش ِیره گیتدیِلر ۳۳ .گیدیپ
باریارقا ر ،حا ییق اُ ری ُگروپ تانیدی رُ .شندا ِهّمه َشهر ِلرِدن
ٓادام ر پییادا ُی دوشدو ِلر و هاولوغیشیپُ ،ال ِیره اُ ردان ُاو
باردی ر.

۱۱

 ۳۴عیسی قاییقدان دوِشنده ،اولی ِجماغاتی ُگروپ ،اُ را
یوِرگی ٓاویدیِ ،سَببی اُ ر ُچپانسیز ُقیون ر یالیدیُ .شنونگ
اوچین اُ را َکن زات ری ُاوِرتَمگه باش دی ۳۵ .گون یاشاندان
ُسنگَ ،شگیرتِلر عیسانینگ یانینا ِگلیپ» :بو بیر ُبش ِیر ،واقت

ِهم گیجارادی ۳۶ .خالقی ُگیِبر ،تُِوِرکَدکی ُابا را و ِاکینچیلیکِلره
گیدیپُ ،از ِلرینه ایِیره زات ساتین ٓالسین ر« دییدیِلر ۳۷ .اِّما
عیسی» :اُ را اییَمگه زادی سیز ِبرینگ« دییدی .اُ ر:
»ُاندا بیز ایکی یوز کوموش ِسَّکه ُچِرگ ساتین ٓالیپ ،اُ را
اییدیِریلیمی؟« دییدیِلر ۳۸ .عیسی اُ ردان» :بارینگُ ،گرونگ،
َنچه ُچِرگینگیز بار؟« دیّیپ ُسرادیُ .گِرنِلرینِدن ُسنگ اُ ر:

»َبش ُچِرک بیِلن ایکی بالیغیمیز بار« دییدیِلرُ ۳۹ .شندا اُ را
ِهّمه ٓادام ری ِدّسهِ-دّسه ِادیپُ ،اتونگ اوستونده ُاتورتماغی

تابشیردیِ ۴۰ .شیِللیکده ،اُ ر یوز-یوزِدن ،اِّلی-اِّلیِدن ِدّسهِ-دّسه
ُبلوپ ُاتوردی ر ۴۱ .عیسی َبش ُچِرک بیِلن ایکی بالیغی ٓالیپ،
ٓاسمانا باقیپ ،شوکور ِاتدی-ده ،خالقا پای ر یالی ُبلوشدیریپ،
َشگیرتِلرینه ِبردی .ایکی بالیغی-دا اُ رینگ ِهِّمسینه پای دی.
ِ ۴۲هِّمِلر ایّیپ ُدیدو رَ ۴۳ .شگیرتِلر ٓارتان ُچِرک ُبِلکِلرینی،

بالیق رینگ ُاونوق رینی ییغناپُ ،ان ایکی ِسِبدی ُدلدوردی ر .
ُ ۴۴چِرکِلری ایِین ِارِککِلرینگ سانی َبش مونگ ٓادامدی.
عیسی سووونگ یوزونِدن ُیریَیر
َمتّٰی ۳۳-۲۲:۱۴؛ یوحنا ۲۱-۱۵:۶

ِ ۴۵جماغاتی اوغرادیپ دورقا ،عیسی َشگیرتِلرینه قاییقا مینیپ،
ُازونِدن ُانگ ِبیِلکی ِکنارداقی ِبیتِصیدا ِگچِمگی تابشیردی.
 ۴۶عیسی اُ ر بیِلن خوش شاندان ُسنگ ،خودایا ُدغا ِاتِمک
اوچین داغا چیقدی.
ٓ ۴۷اغشام دوِشنده ،قاییق ِدریانینگ ُارتاسیندادی ،عیسانینگ
ُبلسا ِیکه ُازی ِکناردادی ۴۸ .عیسی اُ رینگ قاییقی قینلیق
بیِلن کوِرک اوروپ باریاندیق رینی ُگردیِ ،سَببی ِیل اُ رینگ

َمرُقس ۷–۶
قارشیسیندان ُاووسَیردی .دانگا قُ ی عیسی ِدریادا سووونگ
یوزونِدن ُیریپ ،اُ را طاراف ِگلدی و یان ریندان ِگچیپ
گیتِجک ُبلدی ۴۹ .اِّما اُ ر ُانونگ سووونگ یوزونِدن ُیریپ
ِگلَینینی ُگِرنِلریندهُ ،گز ِلرینه روح ُگرونَیندیر گوَمن ِادیپ
قیغیریشدی ر ۵۰ .چونکی ِهِّمِلر ُانی ُگروپ ُقرقدو ر .اِّما
عیسی ِد ِّرو اُ را ُسز ٓایدیپ» :خاطیرِجم ُبلونگ! بو — ِمن،

ُقرقمانگ!« دییدیُ ۵۱ .انُسنگ اُ رینگ یانینا قاییقا میندی،
ِیل ِهم یاتدی .اُ ر خاص بِِتر ِگنگ قالیپ حایران قالدی ر.
 ۵۲اُ ر ِهنیِزم ُچِرکلی ُمعِجزه دوشونَمندیِلر ،بو اُ رینگ فیکر ِلرینه
باریپ یِِتُنقدی.
عیسی ِجنیساِرتده ِمریضِلری ِشفا ِبرَیر
َمتّٰی ۳۶-۳۴:۱۴

 ۵۳اُ ر ِدریانینگ ِبیِلکی طارافینا قاییق بیِلن ِگچیپ،
ِجنیساِرت یوردونا باردی ر و ُال ِیرده َلنَگر ُاق دی ر ۵۴ .قاییقدان
دوِشن واقتیندا خالق عیسانی تانیدی رٓ ۵۵ .ادام ر ُیرتوپُ ،شل

تُِوِرکَدکی ِیر ِلره ُبیدان-باشا ٓای ندی ر و ِمریضِلرینی دوِشکِلری
بیِلن عیسانینگ یانینا ِگتیردیِلر .اُ ر ِهر صاپار عیسانینگ

نیِرِددیگینی ِاشیتِسِلرِ ،مریضِلرینی ُشل ِیره ِگتیریپ باش دی ر.
 ۵۶عیسی نیَره بارسا — ُابا ُبلسونَ ،شهر ُبلسون یا-دا ِاطرافلیق
— ٓادام ر ِمریضِلری بازار ردا یاتیریپ ،دینگه ُدنونینگ اِِتگیَنه
اِلِلرینی ِدگیرَمگه-ده ِاجازا ِبرسین دیّیپُ ،انگا یالباریاردی رُ .انگا
ِال ِدگِرنِلرینگ ِهِّمسی-ده ِشفا تاپیاردی.
ٓادامی َنمه ِنجیس ِادَیر؟

۷

َمتّٰی ۲۰-۱:۱۵

 ۱اورشلیمِدن ِگِلن َفریسیِلر بیِلن بیرَنچه دین ُعَلما ر
عیسانینگ داشینا اویشدو ِلر ۲ .اُ ر عیسانینگ

ِ ۶:۷اشعیا ۱۳:۲۹

 ۱۰:۷چیقیش ۱۲:۲۰؛ ۱۷:۲۱؛ قایتادان ۱۶:۵

۱۲

َشگیرتِلرینِدن َکبیرینینگ ِالینی یوومان ناهار ایّیپ ،یهودیِلرینگ
سو ِّنتینی ُپزاندیغینی ُگردو ِلرَ ۳ .فریسیِلر بیِلن ِهّمه یهودیِلر

ٓاتا-بابا ریندان قا ن سو ِّنته ُگَره اِلِلرینی قاوی یوومان ناهار
اییِمَیردیِلر ۴ .بازاردان ِگِلنِلرینده-ده ،یووونمان هیچ زات
اییِمَیردیِلرِ .شیله-ده َکسه ،قاپ-چاناق ،میس قازان ری
َتمیز لِِمک یالی سو ِّنتِلری ِهم ساق یاردی رُ ۵ .شنونگ اوچین
َفریسیِلر بیِلن دین ُعَلما ر عیسادانَ» :نمه اوچین ِسنینگ
َشگیرتِلرینگ ٓاتا-بابا ریمیزدان قا ن سو ِّنته ایزینا دوشَمنِ ،نجیس
اِلِلری بیِلن ناهار ایَّیر ِلر؟« دیّیپ ُسرادی ر.
 ۶عیسی اُ راِ» :اشعیا پیغامبار ،سیز ایکییوزلیِلر حاقدا ُدغری
نبّوتلیق ِادیپدیر! ُاندا ِشیله یازی ن:
”بو خالق ِمنی دیلینده ُحرمات یار،
اِّما یوِرکِلری ِمنِدن اوزاقدیر.
 ۷بیِدِرک ِیره مانگا عیبادات ِادَیر ِلر،

تاغلیمات دیّیپ ُاوِردَینِلری اینسان ِدستور ریدیر“.

 ۸سیز اینسان سو ِّنتِلرینینگ ایزینا دوشوپ ،خودایینگ ُحکومِلرینی
ِترک ِادَیرسینگیز« دییدی.
 ۹عیسی ِینه اُ را ِشیله دییدیُ» :از سو ِّنتِلرینگیزی ِبرجای
ِاتِمک اوچین ،سیز خودایینگ ُحکومِلرینی قاوی اُِورِمکینگ

ُیلینی تاپیپ ٓالیپسینگیز!  ۱۰موسیِ” :انهٓ-اتانگا ُحرمات ُقی“ ،و
”ٓاتاسینا یا-دا ِانهسینه قارغان ٓادام ُالومه ُحکوم ِادیلسین“ دیّیپ
ٓایدیپدی ۱۱ .اِّما سیز کیمدیر بیری ِانهٓ-اتاسیناِ” :من سیزه ُکِمک
ِادیپ بیلِجک َدل .سیزه ِبرِمگی نیِیت اِِدن زات ریم قربانلیقدیر“.

قربانلیق َیعنی ”خودایا صاداقا“ ۱۲ .اُ ر خودایا صاداقادیر دیّیپ
ٓایدانداُ ،انگا ُاز ِانهٓ-اتاسینا ُکِمک ِبرِمگی قاداغان ِادَیرسینگیز.
ِ ۱۳شیدیپ ،سیز ِنسلِدنِ-نسله قالدیریان سو ِّنتِلرینگیزینگ بیِلن

َمرُقس ۸–۷
خودایینگ ُسزونی ُپزیارسینگیز .شونگا ِمنگِزش َکن زات ری
ِادَیرسینگیز«.
 ۱۴عیسی ِجماغاتی ِینه یانینا چاغیریپ ،اُ راِ» :هَّمنگیز ِمنی
دینگَلنگ ِهم دوشونینگٓ ۱۵ .ادامینگ ایچینه گیرَین هیچ بیر

۱۳

َدلدیُ .ال قیزیندان جینی ُکووپ چیقارماغینی ایسَلپ ،عیسی
یالباردی ۲۷ .عیسی ُانگاُ» :قیَ ،اَّول ِفرِزنتِلر ُدیسونِ .فرِزنتِلرینگ
ُچِرگینی ٓالیپ ،ایتِلره زینگماق ُدغری َدلدیر« دییدیٓ ۲۸ .ایال
ِهم» :هاووا ،یا ٓاقام! ُینه ایتِلر ِهم ِفرِزنتِلرینگ ساچاق باشیندا

زات ُانی ِنجیس ِادیپ بیلِمزٓ .ادامی ِنجیس ِادَین زات ر ُانونگ ُاز
ایچینِدن چیقیاندیرِ ۱۶ ] .اشیتَمگه قو غی بار ٓادام ِاشیتسین!«

ُدِکن ُچِرک ُاونوق ریندان ایَّیندیر« دییدی ۲۹ .عیسی ُانگا» :بو
ُسزونگ اوچین ،بار ،گیدیِبر ،جین ِسنینگ قیزینگدان چیقدی«

دییدی[.

دییدیٓ ۳۰ .ایال ُایونه باراندا ،قیزینینگ جیندان آزاد ُبلوپ،
دوِشگینده یاتانینی ُگردی.

 ۱۷عیسی ِجماغاتینگ یانیندان ٓایریلیپُ ،ایه گیِرنده،
َشگیرتِلری ُاندان بو میثالینگ َمعنیسینی ُسرادی ر ۱۸ .عیسی

اُ راُ» :اندا ،سیز ِهم دوشونِمَیرسینگیزمی؟ ٓادامینگ ایچینه
گیِرن هیچ بیر زادینگ ُانی ِنجیس ِاتِمَیندیگینی بیلِمَیرسینگیزمی؟
 ۱۹بو ر ٓادامینگ یوِرگینه َدل-ده ،قارنینا گیرَیرُ ،ال ِیرِدن-ده

داشاری چیقیار« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِ .شیله دییِمک بیِلن،
عیسی ِهّمه اییمیتِلرینگ َپکدیگینی ِاع ن ِاتدیُ ۲۰ .ال ِینه:
»ٓادامی ِنجیس ِادَین ُانونگ ُاز ایچینِدن چیقیان زات ردیر.

 ۲۲–۲۱چونکی ایچِدن و ٓادامینگ یوِرگینِدن تِِلکه فیکر ِلر،
ٓاخ قسیزلیقُ ،اغورلیق ،قانُخرلیق ،زیناَکرلیکٓ ،اچُگزلیک،
یامانلیق ،حیله ،پاسیقلیق ،باخیلیقُ ،تهِمت ،تِِکپبیرلیک و
ٓاحماقلیق چیقیار ۲۳ .بو یامان زات رینگ ِهِّمسی ایچِدن
چیقیپٓ ،ادامی ِنجیس ِادَیر« دییدی.
فینیقیهلی ٓایالینگ ایمانی
َمتّٰی ۲۸-۲۱:۱۵

 ۲۴عیسی ُال ِیرِدن چیقیپ ،صور و صیدون ِاطراف رینا
گیتدیُ .ال بیر ُایه باردی و هیچ کیمینگ بو بارادا بیلِمگینی
ایسِلِمَیردیُ ،ینه مونی گوزگین ساق پ بیلِمدی ۲۵ .کیچیجیک
قیزینی ٓارخو-جین اِیَِلن بیر ٓایال عیسی حاقَدکی خابار ری
ِاشیِدن واقتینا ِگلیپُ ،انونگ ٓایاغینا ییقیلدیُ ۲۶ .ال ٓایالینگ
ٓاصلی سوریهنینگ فینیقیه اولکهسینِدن ُبلوپُ ،ال یهودی

ِکر ٓادام ِشفا تاپیار
ُ ۳۱انُسنگ عیسی صور و صیدون ِاطراف ریندان قایدیپ،
ِدکاپولیس تُِوِرکِلرینینگ اوستو بیِلن جلیل ِدریاسینا ِگلدی.
 ۳۲عیسانینگ یانینا ِکر ِهم ِپلِتک بیر ٓادامی ِگتیریپُ ،انونگ
باشینا ِالینی ُقیماغینی ایسَلپُ ،انگا یالباردی ر ۳۳ .عیسی ُال
ٓادامی ِجماغاتینگ ایچینِدن بیر ِچته چیقاریپ ،بارماق رینی
ُانونگ قو ق رینا ُسقدی ،تویکوریپُ ،انونگ دیلیَنه ِالینی

ِدگیردیُ ۳۴ .انُسنگ ٓاسمانا باقیپ ،اوزاقدان ِدمینی ٓالدی-دا:
»اِّفاتا!« َیعنی »ٓاچیل« دییدی ۳۵ .یانگقی ٓادامینگ قو ق ری

شو واقتدا ٓاچیلیپ ،دیلی ُدُغر ِکپِلَمگه باش دی  ۳۶ .عیسی
مونی ُگِرنِلره بو بارادا هیچ کیمه ٓایتمازلیغی تابشیردی .اِّما ُال َنچه
َکن تابشیرسا ،اُ ر بو خاباری ُشنچا-دا َکن یایراتدی ر ۳۷ .خالق
خاص قاتی حایران قالیشیپُ» :ال ِهّمه زادی باشاریپ ِگلَیر،
حتّٰی ِکر ِلرینگ قو غینی ،ل رینگ دیلینی ٓاچیار« دیّیشَیردی.
عیسی ُدرت مونگ ٓادامی ُدیوریار

۸

َمتّٰی ۳۹-۳۲:۱۵

ُ ۱شل گونِلر ِینه بیر اولی ِجماغات ییغناندی .اُ رینگ
اییَمگه هیچ زات ری ُبلمانُسنگ ،عیسی َشگیرتِلرینی

یانینا چاغیریپ ،اُ را» ۲ :بو ِجماغاتا یوِرگیم ٓاوییار! بو ر اوچ

َمرُقس ۸
گون َبری ِمنینگ یانیمدا ،اییَمگه ِهم هیچ زات ری ُیق ۳ .بو ری
ُایِلرینه ٓاچ ُگیِبرِسمُ ،یلدا ایسغیندان قاچار ر .اُ رینگ َکبیری
اوزاق ِیرِدن ِگلیپدیر« دییدیَ ۴ .شگیرتِلری ُاندان» :بو ُبش
ِیرلیکده اُ ری ُدیرار یالی ُچِرگی نیِرِدن تاپیپ ُب رقا؟« دیّیپ
ُسرادی ر ۵ .عیسیَ» :نچه ُچِرگینگیز بار؟« دیّیپ ،اُ رینگ
ُاز ِلرینِدن ُسرادی .اُ رِ» :یدی سانی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر.
ُ ۶انُسنگ عیسی ِجماغاتا ِیرده ُاتورماغی تابشیردیِ .یدی ُچِرگی
ٓالیپ ،شوکور اِِدنینِدن ُسنگُ ،بلوشدیردی-ده ،پای ماق اوچین

َشگیرتِلرینه ِبردی .اُ ر ِهم بو ری ِجماغاتا پای دی ر ۷ .اُ رینگ
بیرٓاز بالیق ری ِهم باردی .عیسی شوکور اِِدنینِدن ُسنگ ،اُ ری

ِهم پای ماغی تابشیردیِ ۸ .هِّمِلر ایّیپ ُدیدو ر و ٓارتیپ قا ن
ُبِلکِلری ییغناپِ ،یدی ِسِبدی ُدلدوردی ر ۹ .ایِینِلر ُدرت مونگه
قُ ی ٓادامدیُ .انُسنگ عیسی اُ ری اوغراتدیُ ۱۰ .ازی ُبلسا
ِد ِّرو َشگیرتِلری بیِلن قاییقا مینیپَ ،دلمانوته َشهرینگ تُِوِرکِلرینه
گیتدیِلر.
َفریسیِلرینگ و هیرودیسینگ
خامیرمایاسیندان خاباردار ُبلونگ!
َمتّٰی ۱۲-۱:۱۶

۱۴

مونی بیزینگ ُچِرگیمیزینگ ُیقدوغی اوچین ٓایدیار« دیّیشَیردیِلر.
 ۱۷عیسی اُ رینگ َنمه دیّیشَیندیکِلرینی بیلیپ ،اُ ردانَ» :نمه
اوچین ُچِرگیمیز ُیق دییشیپ ِچِکِلشَیرسینگیز؟ سیزینگ ِهنیز
ِهم عاقیلینگیز یِِتُنقمی ،دوشونِمَیرسینگیزمی؟ یوِرگینگیز ِشیله
قاتیمی؟ ُ ۱۸گزلی ُبلوپُ ،گرِمَیرسینگیزمی؟ قو قلی ُبلوپ،
ِاشیتِمَیرسینگیزمی؟ ُبلوپ ِگِچن زات ر یادینگیزا دوشِمَیرمی؟
ِ ۱۹من َبش ُچِرگی َبش مونگ ٓاداما ُبلوپ پای نیمدا ،قا ن
ُدوومِلرِدن َنچه ِسِبد ُدلدوریپدینگیز؟« دیّیپ ُسرادی .اُ رُ» :ان

ایکی« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۲۰ .عیسی ِینهِ» :یدی ُچِرگی ُدرت
مونگ ٓاداما ُبلوپ پای نیمدآ ،ارتیپ قا نی َنچه ِسِبد ُبلوپدی؟«
دیّیپ ُسرادی .اُ رِ» :یدی« دییدیِلرُ ۲۱ .شندا عیسی اُ را:
»ِهنیز ِهم دوشونِمَیرسینگیزمی؟« دییدی.

عیسی ُکر ٓادامی ِشفا ِبرَیر
ُ ۲۲انُسنگ عیسی بیِلن َشگیرتِلری ِبیتِصیدا ِگلدیِلرُ .ال ِیرده
عیسانینگ یانینا بیر ُکر ٓادامی ِگتیردیِلر و ُانگا ِالینی ِدگیرِمگینی
ایسَلپُ ،انگا یالباردی

ر ۲۳ .عیسی ُکر ٓادامینگ ِالینِدن توتوپ،

ُانی ُابانینگ داشینا چیقاردی .عیسی ُانونگ ُگز ِلرینه تویکوریپ،
اِلِلرینی ُانونگ باشینا ُقیوپ» :بیر زات ُگرَیرسینگمی؟« دیّیپ

َ ۱۱فریسیِلر ِگلیپ ،عیسی بیِلن ِجِدِّلشَمگه باش دی رُ .انی
ایمِتحان ِاتِجک ُبلوپٓ ،اسماندان بیر عا مات ُگرِکزِمگینی
ایسِلدیِلرُ ۱۲ .ال ِهم ٓاخ ِچکیپَ» :نمه اوچین بو ِنسل

ُسرادیُ ۲۴ .کر باشینی قالدیریپٓ» :ادام ری ُگرَیرین ،اُ ر ُیریپ
باریان باغ ر یالی ُبلوپ ُگرونَیر ِلر« دییدی ۲۵ .عیسی ِینه-ده
اِلِلرینی ُانونگ ُگز ِلرینه ُقیدیُ .کر دیّقاتلی ُگز ِلدیِ ،شفا تاپیپ،

عا مات طا ب ِادَیر؟ سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،بو ِنسله هیچ
بیر عا مات ُگرِکزیلِجک َدلدیر« دییدی ۱۳ .عیسی اُ رینگ
یانیندان گیتدی و ِینه قاییقا مینیپِ ،بیِلکی ِکنارا ِگچدی.

بار زادی قاوی ُگردی ۲۶ .عیسیُ» :ابا گیرمه« دیّیپُ ،انی ُایونه

َ ۱۴شگیرتِلری ُچِرک ٓالماغی یاددان چیقاردی ر .قاییقدا
دینگه یِِکجه ُچِرک باردی ۱۵ .عیسی اُ را» :خاباردار ُبلونگ!

َفریسیِلر بیِلن هیرودیسینگ خامیرمایاسیندان داش دورونگ«
دیّیپ ،خابار ِبردی ۱۶ .اُ ر ُبلسا اُزآرا ِچِکِلشیپ» :عیسی

ایِبردی.
ِپطُرس عیسانینگ مسیح دیگینی ایقرار ِادَیر
َمتّٰی ۲۰-۱۳:۱۶؛ لوقا ۲۱-۱۸:۹

 ۲۷عیسی َشگیرتِلری بیِلن قیصریه-فیلیُپس َشهرینینگ
قُ یینداقی ُابا را گیتدیُ .یلدا عیسی َشگیرتِلرینِدن:

َمرُقس ۹–۸
»ٓادام ر مانگا کیم دیَّیر ِلر؟« دیّیپ ُسرادیَ ۲۸ .شگیرتِلری:
»َکبیر ِلری یحیی َتعمید بِرَینچیَ ،کبیر ِلری ِالیاسَ ،کبیر ِلری-
ده پیغامبار ردان بیری دیَّیر ِلر« دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۲۹ .عیسی

اُ ردان» :سیز مانگا کیم دیَّیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادیِ .پطُرس:
»ِسن مسیحسینگ« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۳۰ .انُسنگ عیسی
اُ را ُازی حاقیندا هیچ کیمه هیچ زات ٓایتمازلیغی تابشیردی.
عیسی ُالوپ دیِرلِجگینی ُاوونِدن ٓایدیار
َمتّٰی ۲۸-۲۱:۱۶؛ لوقا ۲۷-۲۲:۹

۹

۱۵
 ۱عیسی اُ را ِشیله دییدی» :سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین:

بو ِیرده دوران رینگ َکبیری خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ
قودرات بیِلن ِگلَینینی ُالَمنَکه ُگِرر ِلر«.
عیسانینگ یوزی اویتِگَیر
َمتّٰی ۱۳-۱:۱۷؛ لوقا ۳۶-۲۸:۹

ٓ ۲التی گونِدن ُسنگ عیسی یانینا ِیکه ِپطُرسی ،یعقوبی و
یوحنانی ٓالیپ ،بیر ِبییک داغینگ اوستونه چیقدیُ .شل ِیرده
اُ رینگ ُگز ِلرینینگ ُاوونده ُانونگ یوزی اویتِگدیُ ۳ .انونگ

ُ ۳۱سنگرا عیسی َشگیرتِلرینه اینسان ُاغلونینگ َکن عاذاپ ر
ُگرِملیدیگی ،یاشولی رُ ،یلباشچی کاهین ر و دین ُعَلما ر
طارافیندان ِرت ِادیلِملیدیگیُ ،الدوریلِملیدیگی ،اوچ گونِدن

ِلباسی ُگزونگی یاش ندیریپ باریان دیمٓ-اق ِرنگکه ُاورولدی،
ِیر یوزونده هیچ کیم ُانی ِبیله ٓاقاردیپ بیلِجک َدلدیُ ۴ .شندا
َشگیرتِلره ِالیاس بیِلن موسی ُگروندی .اُ ر عیسی بیِلن ِکپِلشیپ

ُسنگ دیِرلِملیدیگی حاقیندا دوشوندیرَمگه باش دیُ ۳۲ .ال بو
ُسز ِلری ٓاچیق ٓایتدیِ .پطُرس ُبلسا ُانی بیر ِچته ِچکیپُ ،انونگ

دوردی رِ ۵ .پطُرس عیسیُ» :استاد! بیزه بو ِیرده ُبلماق قاوی،
ِگل ،اوچ ساِیبان دیِکلی :بیری — سانگا ،بیری — موسی،

ٓایدان رینا قارشی چیقماغا باش دی ۳۳ .اِّما عیسی ُاورولیپ،
َشگیرتِلرینه ِسر ِاتدی و ِپطُرساِ» :چکیل ُاوومِدنِ ،شیطان! ِسَببی
ِسن خودایینگ ایشِلرینی َدل-ده ،اینسان ایشِلری حاقدا فیکر
ِادَیرسینگ« دیّیپ َکِیدی.
 ۳۴عیسی َشگیرتِلری بیِلن بیرلیکده ِجماغاتی-دا یانینا

چاغیریپ ،اُ را ِشیله دییدی» :کیم ِمنینگ ایزیما دوشِمک
ایسِلَین ُبلساُ ،ازونی اینَکر ِاتسین-ده ،صلیبینی ٓالیپ ایزیما
دوشسونِ ۳۵ .هر کیم جانینی ِنجات ِبرِمک ایسِلَینُ ،انی ییتیِرر،
اِّما کیم جانینی ِمنینگ و خوش خابارینگ خاطیری اوچین
ییتیرسهُ ،انی ِنجات بِِرر ۳۶ .اینسان ِهّمه دونَیهنی قازانسا-دا،
جانیندان ماحروم ُبلساُ ،انگا َنمه ِپیداسی بار؟  ۳۷یا-دا اینسان
ُاز جانینا ِدِرک َنمه ِبریپ بیِلر؟  ۳۸بو زیناَکر و گوَنهَکر ِنسلینگ
ٓاراسیندا کیم ِمنِدن و ِمنینگ ُسز ِلریمِدن اوتانسا ،اینسان ُاغلی-
دا ٓاتاسینینگ ِبییکلیگینَده ُمقاِّدس ِپریشدهِلری بیِلن ِگِلن ماحالی
ُاندان اوتانار«.

بیری — ِالیاسا« دییدی ۶ .قاتی ُقرقاندیق ری اوچینِ ،پطُرس
َنمه دیَّینینی ُازی ِهم بیِلُنقدی.
ُ ۷شل واقت بیر بولوت ِگلیپ ،اُ رینگ اوستونی ُارتدی.
بولوتدان» :بو ِمنینگ عزیز ُاغلومدیر! ُانگا قو ق ٓاسینگ« دیِین
بیر ِسس ِگلدی ۸ .بیرِدن َشگیرتِلر داش-تُِوِرگینه ِسر ِاتدیِلر ،اِّما
ُاز یان ریندا عیسادان باشغا هیچ کیمه ُگز ِلری دوشِمدی.
ُ ۹انُسنگ داغدان اینیپ ِگلَیرَکِلر ،عیسی اُ را اینسان ُاغلی

ُالومِدن دیِرلَینَچه ،بو ُگِرن زات رینی هیچ کیمه ٓایتمازلیغی
تابشیردیَ ۱۰ .شگیرتِلر ُانونگ بو ُسزونی یوِرکِلرینده ساق پ،

ُالومِدن دیِرلِمگینگ َنمه دوشونَیندیگی بارادا بیری-بیر ِلرینِدن
ُسرایاردی ر ۱۱ .اُ ر عیسادانَ» :نمه اوچین دین ُعَلما ر َاَّول
ِالیاس ِگلِملیدیر دیَّیر ِلر؟« دیّیپ ُسرادی ر ۱۲ .عیسی ِهم اُ را:
»ُدغرودان-داِ ،هّمه زادی بِِجرِمک اوچین َاَّول ِالیاس ِگلِملیدیر.
اِّما اینسان ُاغلونینگ َکن عاذاپ ُگروپِ ،رت ِادیلِملیدیگی
حاقیندا ِهم یازی ن ٓاخیرینِ ۱۳ .من سیزه شونی ِهم ٓایدیارین:

َمرُقس ۹

۱۶

ِالیاس ِایَیم ِگلدیُ ،ال حاقدا یازیلیشی یالیُ ،انگا ایسَلن
زات رینی ِاتدیِلر« دییدی.

ُیرتوپ ِگلَینینی ُگِرندهٓ ،ارخو-جینا َکَیپِ» :ایِ ،کرلیک ِهم
ّلیق روحی! سانگا بویوریارینُ ،اغ نینگ ایچینِدن چیق،

عیسی ٓارخو-جین اِِیَلن ُاغ نی ِشفا ِبرَیر

ُانگا قایدیپ گیرمه!« دییدیٓ ۲۶ .ارخو-جین قیغیریپُ ،اغ نی
خاص بِِتر سیلِتر ِلدی-دهُ ،اندان چیقدیُ .اغ ن اُِلنه ِمنگِزَیردی،

َمتّٰی ۲۳-۱۴:۱۷؛ لوقا ۴۵-۳۷:۹

 ۱۴اُ ر ِبیِلکی َشگیرتِلرینگ یانینا ِگِلنِلرینده ،اُ رینگ داشینا
اویشوپ دوران اولی ِجماغاتی ُگردو ِلرَ .کبیر دین ُعَلما ر
َشگیرتِلر بیِلن ِجِدِّلشیپ دوردو رِ ۱۵ .هّمه ِجماغات عیسانی
ُگِرن واقتیناِ ،گنگ قالدی ر و ِهِّمِلر ِد ِّرو ُیرتوپ ِگلیپُ ،انگا
سا م ِبردیِلر ۱۶ .عیسی ٓادام ردان» :بو ر بیِلن َنمه حاقدا
ِجِدِّلشَیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادیِ ۱۷ .جماغاتینگ ایچینِدن بیری
ُانگاُ» :استاد! ِسنینگ یانینگا ُاغلومی ِگتیردیمٓ .ارخو-جین ُال

ِکپِلِمز یالیُ ،انونگ دیلینی باغ دیٓ ۱۸ .ارخو-جین ُانی توتاندا
ِیره اوریارُ .اغ ن ٓاغزینی ُکپوکِلدیپ ،دیشِلرینی قیجیردادیپ

ُشنونگ اوچین ُال ِیرَدکیِلرینگ َکنسیُ» :ال ُالدی« دیّیشَیردی.
 ۲۷اِّما عیسی ُاغ نینگ ِالینِدن توتوپ قالدیردیُ ،ال ِهم ِیرینِدن

توردی.
 ۲۸عیسی ُایه گیِرنِدن ُسنگَ ،شگیرتِلری ُازُ-از ِلریَکه ُاندان:
»بیز َنمه اوچین ٓارخو-جینی چیقاریپ بیلِمدیک؟« دیّیپ
ُسرادی ر ۲۹ .عیسی اُ را» :بو هیلی ٓارخو-جین ری خودایا ُدغا-
دیِلگ ِاتِمکِدن باشغا هیچ زات بیِلن چیقاریپ ُبلیان َدلدیر«
دییدی.
عیسی ُالوپ دیِرلِجگینی ایکینجی ِگِزک ٓایدیار

بِِدنی قاتیپ قالیارِ .سنینگ َشگیرتِلرینگِدن ُاغلومدان ٓارخو-جینی
ُکووپ چیقارماق رینی خاییش ِاتدیمُ ،ینه اُ ر باشارمادی« دیّیپ

 ۳۰اُ ر ُال ِیرِدن چیقیپ ،جلیلینگ اوستونِدن ِگچدیِلر.
عیسی ُاز ِلرینینگ نیِرِددیکِلرینی هیچ کیمینگ بیلِمگینی
ایسِلِمَیردیُ ۳۱ .ال َشگیرتِلرینه» :اینسان ُاغلی ٓادام رینگ ِالینه

ٓارخو-جین عیسانی ُگِرن واقتیناُ ،اغ نی قاتی سیلِتر ِلدیُ .اغ ن
ِیره یازیلیپٓ ،اغزینی ُکپوکِلدیپُ ،تغا نماغا باش دی ۲۱ .عیسی

ُقرقدو ر.

ُجغاپ ِبردی ۱۹ .عیسی اُ راِ» :ای ،ایمانسیز ِنسلِ ،من هاچانا
ِچنلی سیزینگ بیِلن بیله ُبلوپ ،سیزه جیدایین؟ ُاغ نی ِمنینگ
یانیما ِگتیرینگ« دییدی ۲۰ .اُ ر ُانی عیسانینگ یانینا ِگتیردیِلر.

ُاغ نینگ ٓاتاسیندان» :مونونگ ِبیله ُب نینا َنچه واقت ُبلدی؟«
دیّیپ ُسرادیٓ .اتاسی» :چاغالیغیندان َبری ِشیلهٓ ۲۲ .ارخو-جین

ُانی ِهَلکِلِجک ُبلوپَ ،نچه ِگِزک ُادا ،سووا ٓاتدی .قایرات
ِات-ده ،باشاردیغینگدان ُکِمک ِات ،بیزه یوِرگینگ ٓاویسین!«
دییدی ۲۳ .عیسی ُانگا» :باشاردیغینگدان دییَمنگ َنمه؟ ایمان
ِگتیرَین اوچین ِهّمه زات مومکیندیر!« دییدی ۲۴ .شو واقتدا

ُاغ نینگ ٓاتاسی ٓاغ پ» :ایمان ِگتیرَیرین ،ایمانسیزلیغیمی
ِینگَمگه ُکِمک ِات!« دیّیپ قیغیردی ۲۵ .عیسی ِجماغاتینگ

تابشیری رُ ،انی ُالدوِرر ِلرُ ،ینه ُالدوِرنِلرینِدن اوچ گونِدن ُسنگ،
ُال دیِر ِلر« دییدی ۳۲ .اِّما اُ ر بو ُسز ِلره دوشونِمدیِلرُ ،سراماغا-دا
اینگ ِبییک کیم؟
َمتّٰی ۵-۱:۱۸؛ لوقا ۴۸-۴۶:۹

 ۳۳اُ ر َکَفرناحوما باردی رُ .ایه گیِرنِدن ُسنگ ،عیسی
اُ ردانُ» :یلدا َنمه حاقدا ِجِدِّلشَیردینگیز؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۳۴اِّما اُ رینگ هیچ بیرینِدن ِسس چیقمادیِ ،سَببی ُیلدا بیری-

بیر ِلری بیِلن کیمینگ اینگ ِبییکدیگی حاقدا ِجِدِّلشیپدیِلر.
 ۳۵عیسی ُاتوریپُ ،ان ایکی َشگیرتِلری یانینا چاغیریپ ،اُ را:

»بیری اََّولکی ُبلماق ایسِلَین ُبلساِ ،هِّمِلرینگ ٓاخیرقیسی ِهم

َمرُقس ۱۰– ۹
خیدماتَکری ُبلمالیدیر« دییدیُ ۳۶ .انُسنگ بیر چاغانی ٓالیپ،
اُ رینگ ُارتاسیندا ُقیدی-داُ ،انی قوجاق پ ،اُ راِ» ۳۷ :هر کیم
شونونگ یالی بیر چاغانی ِمنینگ ٓادیمدان قابول ِاتسهِ ،منی
قابول ِاتدیگیدیرِ .هر کیم ِمنی قابول ِاتسهِ ،منی َدل-دهِ ،منی
ایِبِرنی قابول ِادَیندیر« دییدی.
بیزه قارشی ُبلمادیق بیزینگ طارافیمیزدادیر
لوقا ۴۹،۵۰:۹

 ۳۸یوحنا عیسی یوز ِلنیپُ» :استاد! بیز ِسنینگ ٓادینگ بیِلن
جین ری چیقاریان بیر ٓادامی ُگردوک ،اِّما ُانی ساق دیقِ ،سَببی
ُال بیزینگ بیِلن ِسنینگ ایزینگا دوِشُنق« دییدی ۳۹ .عیسی:
»ُانی ساق مانگ! چونکی ِمنینگ ٓادیم بیِلن ُمعِجزه ِادیپ،
باسیم ُسنگراسی ِمنی یامان پ بیلِجک ٓادام ُیقدور ۴۰ .کیم بیزه
قارشی ُبلماسا ،بیزینگ طارافیمیزدادیر ۴۱ .مسیحه باغلیدیغینگیز
اوچین ،کیم ِمنینگ ٓادیم بیِلن سیزه بیر َکسه سو ِبرسه ،سیزه
ُدغروسینی ٓایدیارینُ ،ال ٓاص سی غسیز قالماز« دییدی.
بیر ٓاداما گوَنه ِاتدیرِمگینگ ِجزاسی
َمتّٰی ۹-۶:۱۸؛ لوقا ۲-۱:۱۷

 ۴۲عیسی ِینه ُسزه باش دیِ»  :هر کیم مانگا اینانیان بو
چاغا رینگ بیرینینگ گوَنه ِاتِمگینه ِسَبپ ُبلساُ ،انونگ ُبینوندان

اولی ِدگیرِمن داشی ٓاسیپِ ،دریایا زینگیلماغی خاص قاوی ُب ر.
ِ ۴۳الینگ ِسنینگ گوَنه ِاتِمگینگه ِسَبپ ُبلساُ ،انی چاپُ .قلسوز
ُبلوپ باقی یاشایشا ُقووشماق ،ایکی اِّلی ُبلوپ ُدوزاخاُ ،سنِمز
ُادا زینگیلماقدان ُقوودیر ۴۴ ] .اُ رینگ ِجِستِلرینی ایَّین قورچوق
ُالِمز ،اُ ری یاقیان ُات ُسنِمز ۴۵ [.اِِگر ٓایاغینگ ِسنینگ گوَنه
ِاتِمگینگه ِسَبپ ُبلساُ ،انی چاپ .سانگا ُچ ق ُبلوپ یاشایشا

ُقووشماق ،ایکی ٓایاقلی ُبلوپ ُدوزاخاُ ،سنِمز ُادا زینگیلماقدان
ِ ۴۸:۹اشعیا ۲۴:۶۶

 ۶:۱۰یاراتیلیش ۲۷:۱

 ۸-۷:۱۰یاراتیلیش ۲۴:۲

۱۷

ُقوودیر ۴۶ ] .اُ رینگ ِجِستِلرینی ایَّین قورچوق ُالِمز ،اُ ری
یاقیان ُات ُسنِمز ۴۷ [.اِِگر ُگزونگ گوَنه ِاتِمگینگه ِسَبپ
ُبلساُ ،انی ُسغروپ چیقار .سانگا ِیکه ُگزلی ُبلوپ خودایینگ
پاتیشاهلیغینا گیرِمک ،ایکی ُگزلی ُبلوپ ُدوزاخا زینگیلماقدان
ُقوودیر ۴۸ .اُ رینگ ِجِستِلرینی ایَّین قورچوق ُالِمز ،اُ ری یاقیان
ُات ُسنِمز.

ِ» ۴۹هر ِکس ُاتدا دوز نار ۵۰ .دوز قاوی زاتدیرُ ،ینه دوز
طاغامینی ییتیرسهُ ،اندا ُال َنمه بیِلن دوز نار؟ دوز یالی طاغاملی

ُبلونگ ،اُزآرانگیزدا پاراحاتلیقدا یاشانگ«.
طا ق حاقیندا

۱۰

َمتّٰی ۱۲-۱:۱۹؛ لوقا ۱۸:۱۶

 ۱عیسی ُال ِیرِدن چیقیپُ ،ارُدن ٓارناسینینگ
ٓانگیرسینداقی یهودیه ِاطرافینا گیتدیُ .انونگ
داشینا ِینه-ده بیر ُتپار ِجماغات اویشدی و ُال ِینه-ده ِهمیِشکی
یالی اُ را ُاوِرتَمگه دوردی.
 ۲بیرَنچه َفریسی ِگلیپُ ،انی ایمِتحان ِاتِمک اوچین» :بیر ٓادام
ٓایالینی طا ق ِبرِمگی ِشریغاتا ُدغری ِگلَیرمی؟« دیّیپ ُسرادی ر.
» ۳موسی سیزه شو بارادا َنهیلی ِدستور ِبردی؟« دیّیپ ،عیسی

اُ رینگ ُاز ِلرینِدن ُسرادی ۴ .اُ ر» :موسی طا ق نامه ِاساسیندا
ٓایریلیشماغا ایختییار ِبریپدی« دییدیِلر ۵ .عیسی اُ را» :موسی
سیزه قاتی یوِرکلیدیگینگیز اوچین بو ِدستوری یازدیٓ ۶ .اصلیندا
خودای یارادیلیشینگ باشیندا اینسان ری ِارِکک و ٓایال ِادیپ
یاراتدیُ ۸–۷ .شل ِسَبپِدن ِهم ِارِکک ِانهٓ-اتاسینی ِترک ِادیپ،
ٓایالی بیِلن بیر ِلشَیر و اُ رینگ ایکیسی بیر ِتن ُبلیارِ .شیِللیکده،
اُ ر ایندی ایکی َدل ،بیر ِتندیرُ ۹ .شنونگ اوچین ِهم خودایینگ
بیر ِلشدیِرنینی اینسان ٓاییرماسین« دییدی.

َمرُقس ۱۰
ُ ۱۰ایه ِگِلنِلریندهَ ،شگیرتِلری بو بارادا ُاندان ِینه ُسرادی ر.
 ۱۱عیسی اُ راِ» :هر کیم ٓایالینی طا ق ِبریپ ،باشغاسی بیِلن
ُایِلنسهُ ،از ٓایالینا قارشی زینا ِادَیندیرٓ ۱۲ .ایال ِهم َارینِدن طا ق
ٓالیپ ،باشغا ِارِکگه بارسا ،زینا ِادَیندیر« دیّیپ ُجغاپ ِبردی.
عیسی چاغا را ِبِرِکت ِبرَیر
َمتّٰی ۱۵-۱۳:۱۹؛ لوقا ۱۷-۱۵:۱۸

 ۱۳باش رینا ِالینی ُقیسون دیّیپٓ ،ادام ر چاغا ری عیسانینگ
یانینا ِگتیردیِلر ،اِّما َشگیرتِلر مونی ُگروپ ،اُ را َکِیدیِلر ۱۴ .عیسی

مونی ُگِرنده ،قاهاری ِگلدیُ .ال َشگیرتِلرینه» :چاغا ری ِمنینگ
یانیما ُگیِبرینگ ،اُ ری ساق مانگ .خودایینگ پاتیشاهلیغی
شو ر یالی رینگقیدیر ۱۵ .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،کیم
خودایینگ پاتیشاهلیغینی چاغا کیمین قابول ِاتِمسهُ ،ال ِیره
ٓاص گیریپ بیلِمز« دییدیُ ۱۶ .ال چاغا ری قوجاق پ،
باش رینا ِالینی ُقیوپ ،اُ را بِِرِکت ِبردی.
بایلیق و اِِبدی یاشاییش
َمتّٰی ۳۰-۱۶:۱۹؛ لوقا ۳۰-۱۸:۱۸

 ۱۷عیسی یانگی ُی دوِشن ماحالی بیر ٓادام ُیرتوپ ِگلدی-
دهُ ،اوونده دیزا ُچکوپُ ،اندانِ» :ای ،یاغشی ُاستاد! ِمن اِِبدی

۱۸

بارینی ِبرجای ِادیپ ِگلَیرین« دییدی ۲۱ .عیسی ُانگا ُسیگوِدن
ُدلی َمهیر بیِلن ِسر ِادیپِ» :سنینگ ِینه بیر ِکمینگ بار .گیت-
دهَ ،نَمنگ بار ُبلسا ساتیپ ،قاریپ را پای ُ ،شندا ٓاسماندا
خازینانگ ُب رُ .سنگرا ِگل-دهِ ،منینگ ایزیما دوش« دییدی.
َ ۲۲کن مال-مولکی باردیغی اوچین ،بو ُسز ِلره یانگقی ٓادامینگ
مازاسی قاچیپُ ،ال ِیرِدن غاملی ُبلوپ گیتدی.
 ۲۳عیسی تُِوِرگینه ِسر ِادیپَ ،شگیرتِلرینه» :بای ٓادام رینگ
خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرِمگی َنهیلی ٓاغیر!« دییدی.
َ ۲۴شگیرتِلر ُانونگ ُسز ِلرینه حایران قالدی ر .عیسی ِینه اُ را:
»ِای ُاغول ر ،خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرِمک َنهیلی ٓاغیر!
 ۲۵بیر دوَیهنینگ این َگّهنینگ ُگزونِدن ِگچِمگی بای ٓادامینگ

خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرِمگینِدن ٓانگساتدیر« دییدی.
َ ۲۶شگیرتِلر قاتی حایران قالیپ ،بیری-بیر ِلرینهُ» :اندا کیم ِنجات
تاپیپ بیِلر؟« دیّیشدیِلر ۲۷ .عیسی اُ را ِسر ِادیپ» :اینسان ر
اوچین بو مومکین َدلدیر ،اِّما خودای اوچین ِبیله َدل — خودای

اوچین ِهّمه زات مومکیندیر« دییدی.
ِ ۲۸پطُرس ُانگا» :اینه ،بیز ِهّمه زادیمیزی ِترک ِادیپ،
ِسنینگ ایزینگا دوشدوک« دیّیپ ُسزه باش دی ۲۹ .عیسی:
»سیزه ُدغروسینی ٓایدیارینِ ،هر کیم ِمنینگ و خوش خابارینگ
خاطیراسینا ُایونیُ ،دغان رینیٓ ،ایال ُدغان رینیِ ،انهٓ-اتاسینی،
ِفرِزنتِلرینی یا-دا مال مولکونی ِترک ِاتسه ۳۰ ،ایندی َحضیرکی

یاشایشی میراث ٓالماق اوچین َنمه ِاتِملی؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۱۸عیسی ُانگاَ» :نمه اوچین مانگا یاغشی دیَّیرسینگ؟ یِِکجه
خودایدان باشغا هیچ کیم یاغشی َدلدیرِ ۱۹ .سن ُانونگ:

واقتدا ِچکِجک عاذاپ ری بیِلن بیرلیکده ،ایزینا یوز بارابار ِادیپ
ُایِلرُ ،دغان رٓ ،ایال ُدغان رِ ،انهٓ-اتا رِ ،فرِزنتِلر و مال مولکِلر

”ٓادام ُالدورمه ،زینا ِاتمهُ ،اغورلیق ِاتمه ،یا ن شاهاتلیق ِبرمه،
هیچ کیمینگ حاقینی اییمه و ِانهٓ-اتانگا ُحرمات ُقی“ دیِین

ٓالماجاق ٓادام ُیقدورِ .گلِجکده اُ ر اِِبدی یاشایشا ُقوشار ر.
 ۳۱اِّما َاَّولکیِلرینگ َکنسی ٓاخیرقی ر ،اینگ ٓاخیرقی رینگ ِهم

ُحکومِلرینی تابشیریق رینی بیلَینسینگ ٓاخیرین« دیّیپ ُجغاپ
ِبردی ۲۰ .یانگقی ٓادام ُانگاِ» :من یاشلیغیمدان َبری بو رینگ

 ۱۹:۱۰چیقیش ۱۶-۱۲:۲۰؛ قایتادان ۲۰-۱۶:۵

َاَّولکیِلر ُب ر ر« دییدی.

َمرُقس ۱۰
عیسی ُالوپ دیِرلِجگینی ِینه ٓایدیار
َمتّٰی ۱۹-۱۷:۲۰؛ لوقا ۳۴-۳۱:۱۸

 ۳۲عیسی َشگیرتِلری بیِلن اورشلیمه طاراف ُی دوشدی،
ُال اُ رینگ ُاو ِلرینِدن ُیریپ باریاردیَ .شگیرتِلر عیسی حایران
قالیاردی ر .عیسانینگ ایزینا دوشوپ باریان خالقی ِهم ُقرقی
قاپ پ ٓالیپدی .عیسی ِینه-ده ُان ایکی َشگیردینی بیر ِچته
ِچکیپُ ،از باشینا ِگلِجک واقا ر بارادا گوّرونگ ِبرَمگه
باش دی» ۳۳ :اینه اورشلیمه باریاریس .اینسان ُاغلی ُیلباشچی
کاهین رینگ و دین ُعَلما رینگ ِالینه ِبریِلرُ .انی ُالومه َمحکوم
ِادیپ ،بیگانه میِّلتِلرینگ ِالینه بِِرر ِلرُ ۳۴ .انی ماسغارا پ ،اوستونه
تویکوِرر ِلر ،قامچی ر رُ ،سنگرا ُالدوِرر ِلر ،اِّما اوچ گونِدن ُسنگ
ُال دیِر ِلر«.
یعقوب بیِلن یوحنانینگ دیِلگی
َمتّٰی ۲۸-۲۰:۲۰

ِ ۳۵ز ِبدینینگ ُاغول ری یعقوب بیِلن یوحنا عیسانینگ یانینا
باریپُ ،انگاُ» :استاد! بیزینگ ِسنِدن بیر دیِلِجک زادیمیز
بارُ ،شنی ِیرینه ِیتیرِمگینگی ایسِلَیریس« دییدیِلر ۳۶ .عیسی
اُ ردان» :سیزینگ اوچین َنمه ِاتِمگیمی ایسِلَیرسینگیز؟« دیّیپ
ُسرادی ۳۷ .اُ ر ِهمِ» :سن ُاز ِبییک تاختینگدا بیریمیزی
ساغینگدا ،بیریمیزی ُسلینگدا ُاتورماغیمیزا ِاجازا ِبر« دییدیِلر.

 ۳۸اِّما عیسی اُ را» :سیز َنمه دیِلَینینگیزی بیلِمَیرسینگیزِ .منینگ
ایچِجک عاذاپلی َکَسمِدن ایچیپ بیِلرسینگیزمی؟ ِمنینگ

عاذابیما َتعمید ِبرلیپ بیِلرسینگیزمی؟« دییدی ۳۹ .اُ ر-دا:
»مونی باشاراریس« دییدیِلر .عیسی اُ را» :سیز ِمنینگ ایچِجک
َکَسمِدن ایِچرسینگیز و ِمنینگ ٓالجاق َتعمیدیمِدن آ رسینگیز.

ُ ۴۰ینه سیزه ساغیمدا یا ُسلیمدا ُاتورماغا ِاجازا ِبرِمک ِمنینگ

۱۹

ِالیمده َدل .بو کیمِلر اوچین تاییار نان ُبلساُ ،ش ر اوچیندیر«
دییدی.
ِ ۴۱بیِلکی ُان َشگیرت مونی ِاشیدیپ ،یعقوب بیِلن یوحنا
قاهار نماغا باش دی ر ۴۲ .عیسی اُ ری یانینا چاغیریپ:
»ُازونگیز بیلَیرسینگیز ،بیگانه میِّلتِلر ُاز باشلیق رینا ُحرمات

ُقییار ر ،اُ ر ُبلسا اُ را ُحکومدارلیق ِادَیر ِلر ،اولو ری-دا اُ را
ٓاقالیق ِادَیر ِلر ۴۳ .سیزینگ آرانگیزدا ِبیله ُبلماسین .آرانگیزدا کیم
اولی ُبلماق ایسِلَین ُبلساِ ،بیِلکیِلرینگ خیدماتَکری ُبلسون.

 ۴۴کیم َاَّولکی ُبلماق ایسِلَین ُبلساِ ،هَّمنگیزینگ قولی ُبلسون.
 ۴۵چونکی اینسان ُاغلی-دا ُازونه خیدمات ِادیلِمگی اوچین َدل-

دهُ ،اندان باشغا ِبیِلکیِلره خیدمات ِاتَمگه و جانینی ِفدا ِادیپ،
ِهِّمِلری آزاد ِاتَمگه ِگِلندیر« دییدی.
ُکر بارتیمایوسینگ ُگز ِلری ٓاچیلیار
َمتّٰی ۳۴-۲۹:۲۰؛ لوقا ۴۳-۳۵:۱۸

ُ ۴۶سنگرا اُ ر َاریحا ِگلدیِلر .عیسی َشگیرتِلری و اولی
ِجماغات بیِلن َاریحادان چیقیپ باریارقا ،تیماوسینگ ُاغلی
ُکر بارتیمایوسُ ،یلونگ قیراسیندا دیِلگچیلیک ِادیپ ُاتیردی.

 ۴۷ناِصرهلی عیسانینگ ُال ِیرِددیگینی ِاشیدیپِ» :ای ،داوود
ُاغلی عیسی! مانگا ِرحم ِات!« دیّیپ قیغیرماغا دوردی.
َ ۴۸کن ٓادام ر ُانگا ِسسینگ چیقماسین دیّیپ َکِیدیِلر ،اِّما ُال
ُانگکوِدن ِهم قاتی ِسس بیِلنِ» :ای ،داوود ُاغلی! مانگا ِرحم
ِات!« دیّیپ قیغیردی ۴۹ .عیسی دوروپُ» :انی چاغیرینگ«

دییدیُ .کره» :خاطیرِجم ُبل ،تور ِیرینگِدنُ ،ال ِسنی چاغیریار«
دییدیِلرُ ۵۰ .کر ُدنونی بیر یانا زینگیپ توردی-دا ،عیسانینگ

یانینا ِگلدی ۵۱ .عیسی ُاندانِ» :سنینگ اوچین َنمه ِاتِمگیمی
ایسِلَیرسینگ؟« دیّیپ ُسرادیُ .کر ٓادامِ» :ای ُاستادیمُ ،گز ِلریم
ٓاچیلسین« دییدی ۵۲ .عیسی ِهم ُانگا» :بار ،ایمانینگ سانگا

َمرُقس ۱۱
ِشفا ِبردی « دییدی .شو واقتدا بو ٓادامینگ ُگز ِلری ٓاچیلدی.
ُانُسنگ ُال ِهم عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیدیِبردی.
عیسی اورشلیمه گیرَیر
َمتّٰی ۱۱-۱:۲۱؛ لوقا ۴۰-۲۸:۱۹؛ یوحنا ۱۹-۱۲:۱۲

۱۱

 ۱عیسی بیِلن َشگیرتِلری اورشلیمه قُ ی پ،
ِزیتون داغینینگ ٓاشاغینداقی ِبیتفاجی بیِلن

ِبیتَعنیا ِگِلنِلرینده ،عیسی ایکی َشگیردینی ُی ّ پ ۲ ،اُ را:
»ُاوونگیزَدکی ُابا بارینگُ .ابانینگ ایچینه گیِرن ِیرینگیزده
دانگیلغی دوران کوّره اِِشک تاپارسینگیزُ ،انونگ اوستونه شو واقتا
ِچنلی هیچ کیم میِنن َدلدیرُ .انی ُچزونگ-دهٓ ،الیپ ِگلینگ.
 ۳اِِگر بیری سیزهَ” :نمه اوچین ِبیله ِادَیرسینگیز؟“ دییسهُ ،انگا:

”بو کوّره اِِشک ُاستادا ِگِرکُ ،انی باسیم ایزینا ایِبِرر“ دیّیپ
ٓایدینگ« دییدی.
َ ۴شگیرتِلر گیتدیِلر و ُکچهده بیر قاپینینگ ٓاغزیندا دانگیلغی
دوران کوّره اِِشگی تاپیپُ ،انی ُچزدو ِلرُ ۵ .ال ِیرده دوران
بیرَنچه کیشی اُ راَ» :نمه اوچین کوّره اِِشگی ُچزَیرسینگیز؟«
دیّیپ ُسرادی ر ۶ .اُ ر-دا عیسانینگ ٓایدانینی ٓایتدی رُ .انُسنگ
یانگقی ٓادام ر اُ ری ُگیِبردیِلر ۷ .کوّره اِِشگی عیسانینگ یانینا
ِگتیریپُ ،از ُدن رینی ُانونگ اوستونه ٓاتدی ر .عیسی-دا کوّره
اِِشگه میندیَ ۸ .کن ٓادام ر ُدن رینیَ ،کبیر ِلری-ده باغ ردان
ِکِسن شاخا رینی ُی دوِشدیِلرُ ۹ .اوِدن باریان ر و ایزدان ِگلَینِلر:
»خودایا ُاوگو ِلر ُبلسون!

خودایینگ ٓادیندان ِگلَینه موباِرک ُبلسون!

ٓ ۱۰اتامیز داوودینگ قُ ی ن پاتیشاهلیغی قوتلی ُبلسون،
ٓاسمان ردا ُاوگو ِلر ُبلسون!« دیّیپ قیغیریشیاردی ر.

ِ ۹:۱۱زبور ۲۶-۲۵:۱۱۸

ِ ۱۷:۱۱اشعیا ۷:۵۶

۲۰

 ۱۱عیسی اورشلیمه باریپ ،عیباداتخانا گیردی .داش-
تُِوِرگینَدکی ِهّمه زات ری ُگزِدن ِگچیردیُ .سنگرا گون باتیپ

باریاندیغی اوچینُ ،ان ایکی َشگیردی بیِلن بیِللیکده ِبیتَعنیا
گیتدی.
اینجیر باغینا قارغیش
َمتّٰی ۱۸،۱۹:۲۱

ِ ۱۲ار ِتسی گون ِبیتَعنیادان چیقان ریندا ،عیسی ٓاجیقدی.
 ۱۳داشراغدا گور یاپراقلی بیر اینجیر باغینا ُگزی دوِشندهُ ،اندان
اینجیر تاپمازمیقام دیّیپ ،باغا طاراف ُیریدیُ .انونگ یانینا
ِگِلندهُ ،اندان یاپراقدان باشغا هیچ زات تاپمادیِ ،سَببی اینجیر
واقتی َدلدی ۱۴ .عیسی باغاِ» :دگمه ،موندان ِبیَلک ِسنِدن هیچ
کیم میوه اییِمسین!« دییدیَ .شگیرتِلری ِهم مونی ِاشیتدیِلر.
عیسی ساتیانچی ری عیباداتخانادان ُکویار
َمتّٰی ۱۷-۱۲:۲۱؛ لوقا ۴۸-۴۵:۱۹؛ یوحنا ۲۲-۱۳:۲

ُ ۱۵سنگرا اُ ر اورشلیمه ِگلدیِلر .عیسی عیباداتخانانینگ
حایاطینا گیریپُ ،ال ِیرَدکی ساتیانچی ریٓ ،الیانچی ری
ُکوماغا باش دی .پول چالیشیان رینگ تاغچا رینی،
ِکپِدر ساتیان رینگ جای رینی ٓاغداردی ۱۶ .هیچ کیمه
عیباداتخانینگ حایاطیندان ُقش رینی ِگِچرَمَگه ِاجازا ِبرِمدی.
 ۱۷اُ را ُاوِرتِمک بیِلنِ”» :منینگ ُایوم ِهّمه میِّلتِلر اوچین
عیبادات ُایی دییلیپ ٓاد ندیری ر“ دیّیپ یازغیلی َدلمی َنمه؟
اِّما سیز مونی ُاغور رینگ جایینا ُاووروپسینگیز« دییدی.

 ۱۸مونی ِاشیِدن ُیلباشچی کاهین ر بیِلن دین ُعَلما ر عیسانی
ُالدورِمگینگ فیکرنه دوشدو ِلر .اُ ر عیسادان ُقرقیاردی رِ ،سَببی
ِهّمه خالق عیسانینگ تاغلیماتینا حایران قالیاردی رٓ ۱۹ .اغشام
دوِشنده ،عیسی بیِلن َشگیرتِلری َشهرِدن چیقیپ گیتدیِلر.

َمرُقس ۱۲ – ۱۱
اینجیر باغیندان ٓالینمالی ِدرس
َمتّٰی ۲۲-۲۰:۲۱

 ۲۰ایر َسِحر بیِلن ِگچیپ باریارقا ر ،اُ ر ُشل اینجیر باغینینگ
ُککی بیِلن قوراندیغینی ُگردو ِلرِ ۲۱ .پطُرس ُبلوپ ِگِچن واقانی

یاد پُ» :استادِ ،سر ِات! ِسنینگ َلعِنتَلن اینجیر باغینگ
قوراپدیر« دییدی ۲۲ .عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :خودایا
ایمان ِگتیرینگ ۲۳ .سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،کیم یوِرگینده
ِشک ُیل ِبرَمنٓ ،ایدیانینینگ ُبلجاقدیغینا ایمان ِگتیریپ ،شو

داغا ُ” :گِتریل-دهِ ،دریایا زینگیل“ دییسه-دهُ ،انونگ ٓایدانی
ُب ر ُ ۲۴ .شنونگ اوچین سیزه دیَّیرینُ :دغا-دیِلگ ِادیپ،
خودایدان ُسران ِهر بیر زادینگیزی ِایَیم آ ندیغینگیزا اینانینگ،

ُال سیزه ِبر ِلر ۲۵ .خودایا ُدغا ِاتَمَگه دوران ماحالینگیز بیرینِدن
ُایکه-کیَننگیز بار ُبلساُ ،انی باغیش نگُ ،شندا ٓاسمانداقی
ٓاتانگیز ِهم سیزینگ خاطا رینگیزی باغیش ر ۲۶ ] .اِّما اِِگر

باغیش ماسانگیزٓ ،اسمانداقی ٓاتانگیز ِهم سیزینگ گوَنهِلرینگیزی

باغیش ماز[«.
عیسانینگ ایختییاری
َمتّٰی ۲۷-۲۳:۲۱؛ لوقا ۸-۱:۲۰

 ۲۷اُ ر ِینه اورشلیمه ِگلدیِلر .عیسی عیباداتخانانینگ
حایاطیندا ِگزِمَلپ ُیرَکهُ ،یلباشچی کاهین ر ،دین ُعَلما ر و
یاشولی ر ُانونگ یانینا ِگلیپِ» ۲۸ :سن بو زات ری هایسی
ایختییار بیِلن ِادَیرسینگ؟ بو ایختییاری سانگا کیم ِبردی؟«
دیّیپ ُسرادی ر ۲۹ .عیسی-دا اُ راِ» :من ِهم سیزه بیر ُسراق

ِبرِجک .مانگا ُجغاپ ِبرِسنگیز ،سیزه بو زات ری هایسی
ایختییار بیِلن ِادَینیمی ٓایدایین ۳۰ .یحیی َتعمید ِبرِمک اوچین
ایختییارینی نیِرِدن ٓالدی؟ ٓاسماندانمی یا-دا اینساندان؟ مانگا
ُجغاپ ِبرینگ« دییدی ۳۱ .اُ ر ِهم اُزآرا ماص حات شماغا

۲۱

باش دی ر» :اِِگر ٓاسماندان دییِسکُ ،ال بیزهُ” :اندا َنمه اوچین
ُانگا ایمان ِگتیرِمدینگیز؟“ دیِیر ۳۲ .اِّما اینساندان دییِسک…«
اُ ر خالقدان ُقرقیاردی ر ،چونکی ِهِّمِلر یحیانی حاقیقی پیغامبار
بیلَیر ِلر ۳۳ .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.
اوزومچیلیک و باغبان ر میثالی

۱۲

َمتّٰی ۴۶-۳۳:۲۱؛ لوقا ۱۹-۹:۲۰

ُ ۱سنگرا عیسی اُ را میثال ر بیِلن گوّرونگ
ِبرَمگه باش دی» :بیر ٓادام 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 ۲ .حاصیل واقتی ِگِلندهُ ،ال بیر خیدماتَکرینی
اوزومینگ میوهسینِدن پایینی ٓالیپ ِگل دیّیپ ،باغبان رینگ یانینا
ایِبرَیر ۳ .اِّما اُ ر ُانی توتوپ ِینچَیر ِلر و ُبش ُکووپ ُگیِبرَیر ِلر.

 ۴اوزومچیلیگینگ ِایهسی ِینه باشغا بیر خیدماتَکرینی ایِبرَیر .اُ ر
ُانونگ ِکلّهسینی یاریپُ ،انی ماسغارا ِادیپ ایِبرَیر ِلرُ ۵ .انُسنگ ِینه
بیر خیدماتَکرینی ایِبرَیر ،اُ ر مونی ُالدورَیر ِلرُ .ال ِشیدیپِ ،انِچمه
خیدماتَکرینی ایِبرَیر .بو رینگ-دا َکبیرینی ِینچیپَ ،کبیرینی
ُالدورَیر ِلر ۶ .اوزومچیلیگینگ ِایهسی ُال ِیره ایِبرَمگه ِینه بیر
ٓادامی قالیارُ ،ال-دا ُازونینگ یِِکجه عزیز ُاغلودیُ .اغلومی
سی ر ر دیّیپ فیکر ِادَیرُ ،ال اینگ ٓاخیریندا باغبان رینگ
یانینا ُاز ُاغلونی ایِبرَیر ۷ .اِّما باغبان ر بیری-بیر ِلرینه” :اینه،

بو میراثدارِ .گلینگ ،شونی ُالدوِرلینگ ،میراث بیزه قا ر“
دیّیشَیر ِلرُ ۸ .انی توتوپ ُالدورَیر ِلر و اوزومچیلیکِدن داشاری

زینگیار ر ۹ .ایندی اوزومچیلیگینگ ِایهسی َنمه اِِدر؟ ُال ِگلیپ،

َمرُقس ۱۲
بو باغبان ری ُالدوِرر-ده ،اوزومچیلیگی باشغا را بِِرر ۱۰ .سیز
ُمقاِّدس یازغیداقی:

ایمِپراُطرا ،خودایینگقینی خودایا ِبرینگ« دییدی .اُ ر ُانگا
حایران قالدی ر.
دیِرلیش بارادا ُسراق

”بِّنا رینگ ِرت اِِدن داشی،

َمتّٰی ۳۳-۲۳:۲۲؛ لوقا ۴۰-۲۷:۲۰

ُال بورچ داشی ُبلدی.
 ۱۱مونی خودای ِاتدی،

ُ ۱۸الومِدن ُسنگ دیِرلیشینگ ُیقدوغینی ٓایدیان صاّدوقیِلر
عیسانینگ یانینا ِگلیپُ ،انگا ِشیله ُسراق ِبردیِلرُ» ۱۹ :استاد!

بو ناظاریمیزدا عجاییپ ُبلدی“
دیِین ُسز ِلری ُاقیمادینگیزمی َنمه؟«
 ۱۲بو میثالی ُاز ِلرینه قاقدیریپ ٓایدانینی دوشو ِنن یهودی
ُیلباشچی ر عیسانی توتجاق ُبلدو رُ .ینه خالقدان ُقرقوپُ ،انی
قالدیریپُ ،از ُیل رینا گیتدیِلر.
روم ایمِپراُطرینگ حاقی ایمِپراُطرا
َمتّٰی ۲۲-۱۵:۲۲؛ لوقا ۲۶-۲۰:۲۰

 ۱۳عیسانی ِکپده توتجاق ُبلوپَ ،فریسیِلرینگ و هیرودیسینگ
طارافدار رینینگ بیرَنچهسینی ُانونگ یانینا ایِبردیِلر ۱۴ .اُ ر
ِگلیپُ ،اندانُ» :استاد! بیز ِسنینگ ُدغرودیغینگی ،هیچ کیمه
طارافدارلیق ِاتِمَیندیگینگی بیلَیریسِ ،سَببی ِسن ٓادام رینگ

ِدِرجهسینه باقمان ،خودایینگ ُیلونی حاقیقات بیِلن ُاوِردَیرسینگ.
هانی ٓایت ،ایمِپراُطرا مالییات ِبرِمک ُدغرومی یا-دا ُدغری
َدل؟ بِِریلیمی یا-دا ِبرَمیلیمی؟« دیّیپ ُسرادی ر ۱۵ .عیسی
اُ رینگ ایکییوزلیدیگینی بیلیپِ» :منی َنمه اوچین ایمِتحان
ِادَیرسینگیز؟ مانگا کوموش پولی ِبرینگُ ،گِریین« دییدی ۱۶ .اُ ر
بیر ِسّکه ِگتیردیِلر .عیسی اُ ردان» :بو ِسّکهَدکی ِشکیل بیِلن
یازغی کیمینگکی؟« دیّیپ ُسرادی .اُ ر» :ایمِپراُطرینگقی«
دیّیپ ُجغاپ ِبردیِلر ۱۷ .عیسی اُ را» :ایمِپراُطرینگقینی —

ِ ۱۰:۱۲زبور ۲۳-۲۲:۱۱۸

 ۱۹:۱۲قایتادان ۶-۵:۲۵

۲۲

موسی بیزه ِشیله ٓایدیپدیر” :اِِگر ایکی ُدغانینگ بیری ُالسه،
ایزیندا ٓایالی دول قالیپ ،اُ رینگ ُاغ ن ری ِهم ُیق ُبلسا،
ِبیِلکی ُدغانی ُانونگ ٓایالینا ُایِلنیپ ،اُِلن ُدغانینینگ ِنسلینی
ُدوام ِاتدیرسینِ ۲۰ “.یدی ُدغان باردی .بیرینجیسی بیر ٓایا
ُایِلندیُ ،ینه ایزیندا ِنسل قالدیرمان ُالدی ۲۱ .ایکینجیسی ِهم
ُشل ٓایا ُایِلندیُ ،ال ِهم ایزیندا ِنسل قالدیرمان ُالدی .اُ رینگ
اوچونجیسی ِهم ِشیله ُبلدیِ ۲۲ .یدیسی-ده ِنسل قالدیرمادی.
اُ ردان ُسنگ ٓایال ِهم ُالدی ۲۳ .ایندی قیامات گونی اُ ر
ُالومِدن دیِر ِلنِلرینده ،بو ٓایال اُ رینگ هایسیسینینگ ٓایالی ُب ر؟
چونکی اُ رینگ ِیدیسی ِهم ُانگا ُایِلنیپدی«.
 ۲۴عیسی اُ را ِشیله ُجغاپ ِبردی» :سیز نه ُمقاِّدس

یازغی ری ،نه-ده خودایینگ قودراتینی بیلَیرسینگیز.
یالنگیشینگیزینگ ِاساسی ِسَببی ِهم شوندا َدلمی؟  ۲۵اینسان ر
ُالومِدن دیِر ِلنده نه ُایِلِنر ِلر ،نه-ده نیکاح اِِدر ِلر ،اُ ر
ٓاسمانداقی ِپریشدهِلر یالی ُب ر رُ ۲۶ .الو ِلرینگ دیِرلیشی باباتدا

ُبلسا ،موسانینگ کیتابینداقی یانیپ دوران یانداق حاقیندا
ُاقیمادینگیزمی؟ خودای موسیِ” :من ابراهیمینگ ،اسحاقینگ
و یعقوبینگ خوداییدیرین“ دییدیُ ۲۷ .ال ُالو ِلرینگ َدل-ده،
دیریِلرینگ خوداییدیر؛ سیز قاتی یالنگیشیارسینگیز«.

 ۲۶:۱۲چیقیش ۶،۱۵:۳

َمرُقس ۱۲

۲۳
”خودای ِمنینگ تانگریما ِشیله ٓایتدی:

اینگ واجیپ ُحکوم

دوشمان رینگی ٓایاغینگ ٓاشاغینا سالیانچام،
ِمنینگ ساغیمدا ُاتور“.

َمتّٰی ۴۰-۳۴:۲۲؛ لوقا ۲۸-۲۵:۱۰

 ۲۸یاقین ِگلیپ ،اُ رینگ ِچکیشِمِلرینی ِاشیِدن دین
ُعَلما ردان بیری عیسانینگ اُ را قاوی ُجغاپ بِِرنینی ُگروپ،
ُاندان» :هایسی ُحکوم اینگ واجیپ ُحکوم؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۲۹عیسی» :اینگ واجیپ ُحکوم شودورِ :ای ،اسرائیل

خالقی ،قو ق ُقی .تانگری خوداییمیز یِِکجه تانگریدیر.
 ۳۰تانگری خودایینگیزی ِهّمه یوِرگینگیزِ ،هّمه جانِ-تنینگیز ،بار

دوشونَجنگیز و ِهّمه گویجونگیز بیِلن ُسیونگ ۳۱ .ایکینجیسی-
ده شودورِ :همسایانگی ُازونگی ُسیشونگ یالی ُسی! بو ردان
اولی ُحکوم ُبلماز« دیّیپ ُجغاپ ِبردیُ ۳۲ .ال ٓادام ُانگا:
»ِسنینگکی ُدغریِ ،ایُ ،استاد! ِسن حاقیقاتی ٓایتدینگ.
خودای یِِکجهدیرُ ،اندان باشغاسی ُیقدورُ ۳۳ .انی ِهّمه
یوِرگینگِ ،هّمه عاقیلینگ بیِلن و ِهّمه گویجونگ بیِلن
ُسیِمکلیکِ ،همسایانگی ُازونگی ُسیشونگ یالی ُسیِمکلیک
ِهّمه یاقما قربانلیق رینگ و ِبیِلکی قربانلیق رینگدان خاص

 ۳۷داوودینگ ُازی مسیحه تانگری دیَّیرُ .انُسنگ مسیح َنهیلی
داوودینگ ُاغلی ُبلیار؟«
اولی ِجماغات ُانی خوش ُبلوپ دینگِلَیردی .
عیسی ایکییوزلی دین ُعَلما ری عاییپ یار
َمتّٰی ۳۶-۱:۲۳؛ لوقا ۴۷-۴۵:۲۰

 ۳۸عیسی خالقا ِشیله ُاوِردیپ ِبردی» :دین ُعَلما ردان
خاباردار ُبلونگ! اُ ر اوزین ُدن ِگییپ ِگزِمگی ،بازار ردا ُاز ِلرینه

سا م ِبریلِمگینیِ ۳۹ ،کنیسهِلرده قاوی جای ری و ضیافات ردا
ُیقارینی حا یاندیر ر ۴۰ .اُ ر دول ٓایال رینگ ُایِلرینی طا ب،
ُگز اوچین اوزین-اوزین ُدغا ر ُاقیان ُبلیاندیر رِ .شیله ٓادام ر
اینگ ٓاغیر ِجزا ِسِزوار ُب ر ر«.
دول ٓایالینگ صاداقاسی

ُمهومدیر« دییدی ۳۴ .عیسی ُانونگ عاقیّلی ُجغاپ بِِرنینی
ُگروپِ» :سن خودایینگ پاتیشاهلیغیندان اوزاقدا َدلسینگ«

لوقا ۴-۱:۲۱

دییدی ُ .شندان ُسنگ عیسی ُسراق ِبرَمگه هیچ کیم یوِرک
ِاتِمدی.

 ۴۱عیسی خازینانینگ قارشیسیندا ُاتوریپُ ،انگا پول ٓاتیان
خالقی ُگِزَیردیِ .انِچمه بای ٓادام ر خازینا َکن پول ٓاتدی ر.
 ۴۲بیر قاریپ دول ٓایال ِگلیپ ،خازینا ایکی کیچی ِسّکه
ٓاتدی ۴۳ .عیسی َشگیرتِلرینی یانینا چاغیریپ ،اُ را» :سیزه

مسیح کیمینگ ُاغلی؟
َمتّٰی ۴۶-۴۱:۲۲؛ لوقا ۴۴-۴۱:۲۰

 ۳۵عیسی عیباداتخانادا خالقا ُاوِردیپ ُاتیرقا ،اُ را ِشیله
دییدیَ» :ندیپ دین ُعَلما ر مسیحه داوودینگ ُاغلی دیَّیر ِلر؟
 ۳۶داوودینگ ُازی ُمقاِّدس روحدان ایلهام ٓالیپِ ،شیله دیّیپدیر:

 ۳۰:۱۲قایتادان ۵-۴:۶

 ۳۱:۱۲وی ر ۱۸:۱۹

ِ ۳۶:۱۲زبور ۱:۱۱۰

ُدغروسینی ٓایدیارین ،بو قاریپ دول ٓایال خازینا ِهِّمِلرِدن َکن
پول ٓاتدیِ ۴۴ .بیِلکیِلر ُاز ِلرینِدن ٓارتانینی ٓاتدی رُ ،ینه بو ٓایال
قاریپلیغینا ِدگیشلیِ ،الینَدکی ِهّمه بار پولونی ٓاتدی« دییدی.

َمرُقس ۱۳
عیسی مسیحینگ ُد نیپ ِگلِمگینینگ عا مات ری

۲۴

ِهم ِانهٓ-اتا رینا قارشی چیقیپ ،اُ ری ُالدورِدر ِلرِ ۱۳ .منینگ ٓادیم
ِسَبپلی ِهِّمِلر سیزِدن ییگِر ِنر ِلر ،اِّما ٓاخیرنا ِچنلی جیدان ِنجات

َمتّٰی ۳۱-۱:۲۴؛ لوقا ۲۸-۵:۲۱

تاپار.

 ۱عیسی عیباداتخانینگ حایاطیندان چیقاندا،
َشگیرتِلرینینگ بیری ُانگاُ» :استاد! ِسر ِات ،نه

ِ» ۱۴ویرانچیلیق ِگتیرَین ییگِرنجی زادینگ دورمالی َدل ِیرده
دورانینی ُگِرنینگیزدهُ ،قی ،یهودیهَدکیِلر داغ را قاچسین .هاووا،

عجاییپ داش ر ،نه عجاییپ بینا ر!« دییدی ۲ .عیسی ُانگا:
»بو ِبییک بینا ری ُگرَینگمی؟ بو ِیرده داش اوستونده داش
قالمازِ ،هِّمسی ِویران ُب ر« دییدی.

دانیال پیغامبارینگ ٓایدان رینا ُاقییان ٓادام ُدغری دوشونسین.
 ۱۵بامداقی ٓادام بیر زات ٓالماق اوچین ٓاشاق دوشوپُ ،ایه
گیرِمسینِ ۱۶ .اکینچیلیگینَدکیِلر ُدنونی ٓالماق اوچین ُایونه

۱۳

ُ ۳سنگرا عیسی عیباداتخانینگ قارشیسینداقی ِزیتون داغیندا
ُاتیرقاِ ،پطُرس ،یعقوب ،یوحنا و ٓاندِریاس یِِکلیکده ُاندان» ۴ :بیزه

ُد نماسینُ ۱۷ .ال گونِلرده ُگوِرلی ٓایال رینگ و چاغا
ِامدیرَینِلرینگ وای گونونه!  ۱۸سیز بو واقا قیشدا ُبلماسین دیّیپ

ٓایتسانا ،بو زات ر هاچان ُب ر؟ بو زات رینگ ِیرینه ِیتَیندیگینی
ُگرِکزَین َنهیلی عا مات ر ُب ر؟« دیّیپ ُسرادی ر.
ُ ۵انُسنگ عیسی اُ را ِشیله دوشوندیرَمگه باش دی» :خاباردار
ُبلونگ ،هیچ کیم سیزی ٓالدایماسین! ِ ۶انِچمهِلر ِمنینگ ٓادیم

قینچیلیق ر ُب ر ،خودایینگ یارادان دونَیهسینینگ باشیندان تا
شو واقتا ِچنلی مونونگ یالی زات هیچ هاچان ُب ن َدلدیر و
ُبلمازام ۲۰ .خودای ُال گونِلری قیسغالتمادیق ُبلساُ ،اندا هیچ

بیِلن ِگلیپِ”  :من — ُشلدورین“ دیِیر ِلر .اُ ر َکن ٓادام ری

ٓالدار ر ۷ .سیز اوروش توراندیغی و اوزاقداقی اوروش ر بارادا
خابار ری ِاشیِدنینگیزده ُقرقمانگ .بو ر ُبلمالیدیرُ ،ینه ِهنیز

دونَیهنینگ ٓاخیری َدلدیر ۸ .چونکی میِّلت-میِّلته و پاتیشاهلیق-
پاتیشاهلیغا قارشی چیقارٓ .ایریٓ-ایری ِیر ِلرده ِیر تیتِرِمِلر و ٓاچلیق ر

یوزه چیقار .بو واقا ر ُدغورما ِدرتِلرینگ باش نیانجیسیدیر.
» ۹اِّما سیز ُازونگیزِدن خاباردار ُبلونگ! ٓادام ر سیزی

َمحِکمهِلره تابشیرار رِ ،کنیسهِلرینده ِینِجر ِلرِ .من ِسَبپلی سیز
ُحکومدار رینگ ،پاتیشاه رینگ ُاوونده دورارسینگیز و اُ را
شاهاتلیق اِِدرسینگیز ۱۰ .خوش خابار َاَّول ِهّمه میِّلتِلره واغیظ
ِادیلِملیدیر ۱۱ .سیزی زیندان ِادیپَ ،محِکَمه تابشیران ریندا،
َنمه دییِجگینگیزی ُاوونِدن قایغی ِاتَمنگُ ،شل واقتدا سیزه َنمه
ِبریلسهُ ،شنی ِکپَلنگ .چونکی ِکپِلَین سیز َدل-دهُ ،مقاِّدس

روحدیرُ ۱۲ .دغان ُدغانینیٓ ،اتا ِفرِزنتینی ُالومه تابشیرارِ .فرِزنتِلر
 ۱۴:۱۳دانییال ۲۷:۹؛ ۳۱:۱۱؛ ۱۱:۱۲

ِ ۲۵:۱۳اشعیا ۱۰:۱۳؛ ۴:۳۴

ُدغا-دیِلگ ِادینگ ۱۹ .چونکی ُال گونِلرده ِشیله بیر قاتی

کیم ِنجات تاپمازدی .اِّما خودای سای نان رینگَ ،یعنی ُاز
سای ن رینینگ خاطیراسینا ُال گونِلری قیسغالتدیُ ۲۱ .شندا
بیری سیزه” :اینه ،مسیح بو ِیرده“ یا-دا ”ُحّناُ ،ال ِیرده“
دییسه ،اینانمانگ ۲۲ .چونکی یا ن مسیحِلر ،یا ن ِنبیِلر ُدَرپ،
سای نان ری-دا مومکین ُبلدیغیچا ٓازدیرجاق ُبلوپ ،عا مات ر،
ُمعِجزهِلر ُگرِکِزر ِلر ۲۳ .خاباردار ُبلونگ! ِمن ِهّمه زادی سیزه
ُاوونِدن ٓایتدیم.
» ۲۴اِّما ُشل گونِلرده قینچیلیق ردان ُسنگرا ،گون قارا ر،
ٓای نورینی ِبرِمز ۲۵ .ییلدیز ر ٓاسماندان قاچار و ٓاسمانینگ
قودرات ری تیتِرِشرُ ۲۶ .شندا اینسان ُاغلونینگ بولوت ردا اولی
قودرات ِهم ِبییکلیک بیِلن ِگلَینینی ُگِرر ِلرُ ۲۷ .شندا ُال
ِپریشدهِلری ُی ّ پُ ،از سای ن رینی دونَیهنینگ ُدرت بورجوندان،
ِیرینگ اوجوندان تا ٓاسمانینگ اوجونا ِچنلی ییغنار.

َمرُقس ۱۴ – ۱۳
اینجیر باغیندان ٓالینمالی ِدرس
َمتّٰی ۳۵-۳۲:۲۴؛ لوقا ۳۳-۲۹:۲۱

» ۲۸اینجیر باغیندان ِدرس ٓالینگُ :انونگ شاخا ری

۲۵

حیله بیِلن توتوپُ ،الدورِمگینگ ُیلونی ٓاغتاریاردی رُ ۲ .ینه
ِولین بیری-بیر ِلرینه» :بایرام گونِلرینده َدل ،خالق قالماغال
تورزایماسین« دیّیشَیردیِلر.
بیر ٓایال عیسانینگ باشینا یاغ قوییار

یومشاپ ،یاپراق چیقاران واقتی ُتمسونگ قُ ی ندیغینی
بیلَیرسینگیزُ ۲۹ .شنونگ یالی-دا ،بو زات ری ُگِرنینگیزده ،اینسان

َمتّٰی ۱۳-۶:۲۶؛ یوحنا ۸-۱:۱۲

ُاغلونینگ قُ ی ندیغینی ،قاپینینگ ٓاغزیندادیغینی بیلینگ.
 ۳۰سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،بو زات رینگ ِهِّمسی ُبلیانچا ،بو

 ۳عیسی ِبیتَعنیادا ُجزامی شمعونینگ ُایونده ساچاق باشیندا
ُاتیرقا ،بیر ٓایال ٓاغزی ُمهور لِِنن ِمرِمر قاپدا باهالی ساپ-آراّسا ُسنُبل

ِنسل دونَی هِدن ُاتِمزٓ ۳۱ .اسمان ِهم ِیر اُِترُ ،ینه ِمنینگ ُسز ِلریم
ٓاص ُاتِمز.
بیلینِمَین گون و ساغات
َمتّٰی ۴۴-۳۶:۲۴

» ۳۲اِّما ُال گونی ِهم ساغادی هیچ کیم بیلَین َدلدیر ،نه
ٓاسمانداقی ِپریشدهِلر ،نه-ده ُاغول بیلَیندیرِ ،یکه بیر ٓاتا بیلَیندیر.
 ۳۳خاباردار و ُایا ُبلونگ! چونکی سیز ُال واقتینگ هاچان
ِگلِجکدیگینی بیلِمَیرسینگیز ۳۴ .بو بیر اوزاق ُی چیقان ٓادام
یالیدیرُ .ال ُایونِدن چیقیپ باریارقا ،خیدماتَکر ِلرینه ایختییار بِِرر،
ِهر هایسینا بیر ایش تابشیرار .قاپیداقی قاراوو ُبلسا ُایا ُبلماغی
تابشیردیُ ۳۵ .شنونگ اوچین ُایا ُبلونگ ،چونکی سیز ُای
ِایهسینینگ ٓاغشاّمی ،یاری گیجهمیُ ،خُرز قیغیراندامی ،گون
ُدغاندامی — هاچان ِگلِجگینی بیلِمَیرسینگیزُ ۳۶ .ال بیرِدن
ِگلیپ ،اوقودا اوستونگیزی باسایماسین ۳۷ .سیزه ٓایدیان ریمی
ِهِّمِلره-ده ٓایدیارینُ :ایا ُبلونگ!«
عیسانی ُالدورِمک بارادا دیلبیر ِلشیک
َمتّٰی ۵-۱:۲۶؛ لوقا ۲-۱:۲۲؛ یوحنا ۵۳-۴۵:۱۱

۱۴

 ۱پَِسح و ِپتیر بایرامینا ایکی گون قالیپدی.
ُیلباشچی کاهین ر ،دین ُعَلما ر عیسانی

یاغینی ٓالیپ ِگلدیٓ .ایال سویَشهنینگ ٓاغزینداقی ُمهری ُدودی-
ده ،یاغی ُانونگ ِدپهسینِدن قویدیَ ۴ .کبیر ِلری قاهار نیپ،
بیری-بیر ِلرینهَ» :نمه اوچین بو یاغ ِبیله حایپ ِادیلدی؟  ۵مونی
بیر ییّلیق قازانچ پولوندان ِهم قیّماتلی ساتیپ ،قاریپ را پای پ
ُب ردی ٓاخیری« دییشیپٓ ،ایا َکییندیِلر ۶ .اِّما عیسی اُ را:
»ٓایا ِدگَمنگَ ،نمه اوچین ُانی اینجیدیارسینگیز؟ ُال ِمنینگ

اوچین عجاییپ ایش ِاتدی ۷ .چونکی قاریپ ر ِهمیشه سیزینگ
یانینگیزدا ،اُ را ایسَلن واقتینگیز یاغشیلیق ِادیپ بیِلرسینگیز ،اِّما
ِمن ِهمیشه یانینگیزدا ُبلمارین ۸ .بو ٓایال ِالینده بارینی ِاتدیُ ،ال
بِِدنیمه عاطیر قویوپِ ،منی جای ماغا ُاوونِدن تاییار دی ۹ .سیزه

ُدغروسینی ٓایدیارین ،خوش خابار دونَیهنینگ نیِرسینده ٓایدیلسا،
بو ٓایالینگ اِِدنی-ده ُشل ِیرده یاد نار« دییدی.
یهودانینگ خایینلیغی
َمتّٰی ۱۶-۱۴:۲۶؛ لوقا ۶-۳:۲۲

ُ ۱۰انُسنگ ُان ایکیِلرینگ بیری ُب ن یهودا ِاسخریوطی عیسی
خایینلیق ِاتِمک اوچین ُیلباشچی کاهین رینگ یانینا گیتدی.
 ۱۱اُ ر مونی ِاشیدیپ بِِگندیِلرُ ،انگا پول ِبرَمگه ُسز ِبردیِلرُ .ال

عیسانی اُ را تابشیرماق اوچین ،قاوی ُفرصاتینگ ایزیندا ِگزدی.

َمرُقس ۱۴
ِپَسح بایرامی
َمتّٰی ۳۰-۱۷:۲۶؛ لوقا ۲۳-۷:۲۲؛ یوحنا
۳۰-۲۱:۱۳؛  ۱قُِرنُتس ر ۲۵-۲۳:۱۱

 ۱۲پَِسح قربانی ِادیلَین گونیَ ،یعنی ِپتیر بایرامینینگ َاَّولکی
گونی َشگیرتِلری عیسادان» :پَِسح شامینی اییِمگینگ اوچین،
نیَره باریپ تاییارلیق ُگرِمگیمیزی ایسِلَیرسینگ؟« دیّیپ ُسرادی ر.
 ۱۳عیسی َشگیرتِلرینینگ ایکیسینی ُی ّ پ ،اُ راَ» :شهره
بارینگ ،کویزه بیِلن سو ٓالیپ باریان بیر ٓاداما ساتاشارسینگیز،
ُشنونگ ایزینا دوشوپ گیدینگُ ۱۴ .ال نیَره باریپ گیرسه،
ُشل ُایونگ ِایهسینهَ” :شگیرتِلریم بیِلن پَِسح شامینی ایِیر یالی،
میهمان ُاتاقی نیِرده دیّیپ ُاستاد ُسرایار“ دیّینگُ ۱۵ .ال ِهم

ُیقارقی ِمر ِتبهَده دوِشلیپ ،تاییار گینگ بیر ُاتاقی ُگرِکِزرُ .شل
ِیرده تاییارلیق ُگرونگ« دییدیَ ۱۶ .شگیرتِلر ُی دوشوپَ ،شهره

ِگلدیِلرِ .هّمه زادی عیسانینگ ٓایدیشی یالی تاپیپ ُگردو ِلر و
پَِسح شامینی تاییار دی ر.
ٓ ۱۷اغشام عیسی ُان ایکی َشگیرتِلر بیِلن بیله ِگلدی.

 ۱۸ساچاق باشیندا شام ایّیپ ُاتیرقا رُ ،ال» :سیزه ُدغروسینی
ٓایدیارینِ ،منینگ بیِلن شام ایّیپ ُاتوران بیرینگیز ،مانگا خایینلیق
اِِدر« دییدی ۱۹ .اُ ر ِهم قینانیپ ،ایزلی-ایزینا ُاندانِ» :من ُشل
َدلمی؟« دیّیپ ُسراماغا باش دی ر ۲۰ .عیسی اُ راُ» :ال ُان
ایکیِلرِدن بیریِ ،منینگ بیِلن بیله ُاقارا ُچِرک باتیریپ ُاتورانینگ
بیری ۲۱ .هاووا ،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« دییدی.
 ۲۲شام ایّیپ ُاتیرقا ر ،عیسی ُچِرک ٓالیپ ،شوکور ِاتدی و

ُانی ُبلوپ َشگیرتِلرینه ِبردی-دهٓ» :الینگ ،بو ِمنینگ بِِدنیمدیر«
دییدیُ ۲۳ .انُسنگ بیر َکسه ِشراپ ٓالیپ ،شوکور اِِدنینِدن
ِ ۲۷:۱۴زکاریا ۷:۱۳

۲۶

ُسنگ ،اُ را ِبردیِ ،هِّمسی ُاندان ایچدیُ ۲۴ .سنگرا عیسی
اُ را» :بو ِمنینگ َکن ٓادام ر اوچین ُدکولَین َتزه َعهد قانیمدیر.
 ۲۵سیزه ُدغروسینی ٓایدیارین ،خودایینگ پاتیشاهلیغیندا َتزهسینی
ایچِجک گونومه ِچنلی اوزوم ِشرابینی قایتادان ایچِمرین« دییدی.
 ۲۶اُ ر خودایا ُاوگی ٓایدیمی ٓایدان ریندان ُسنگِ ،زیتون داغینا
چیقدی ر.
عیسی ِپطُرسینگ اینَکر ِاتِجکدیگینی ٓایدیار
 ۲۷عیسی َشگیرتِلرینه» :سیزینگ ِهَّمنگیز ِمنِدن ِال
ِچِکرسینگیزِ ،سَببی ”ُچپانی اورارینُ ،قیون ر پیتراپ گیِدر“
دیّیپ یازی ندیر ۲۸ .اِّما ِمن دیِر ِلنیمِدن ُسنگ ،سیزِدن ُانگ

جلیَله بارارین« دییدیِ ۲۹ .پطُرس ُانگاِ» :هِّمِلر ِسنی ِترک
ِاتسه-دهِ ،من ِبیله ِاتِمرین« دییدی ۳۰ .عیسی ُانگا» :سانگا
ُدغروسینی ٓایدیارین :شو گون گیجه ُخُرز ایکی ِگِزک قیغیریانچا،

ِسن ِمنی تانییاندیغینگی اوچ ِگِزک اینَکر اِِدرسینگ« دییدی.
 ۳۱اِّما ِپطُرس جانِچکیپِ» :من ِسنینگ بیِلن ُالِملی ُبلسام-دا،

ِسنی ٓاص اینَکر ِاتِمرین« دییدیَ .شگیرتِلرینگ ِهِّمسی-ده ِشیله
دییدیِلر.
ِجتسیمانی باغیندا
َمتّٰی ۴۶-۳۶:۲۶؛ لوقا ۴۶-۳۹:۲۲

 ۳۲اُ ر ِجتسیمانی دیِین بیر ِیره ِگلدیِلر .عیسی َشگیرتِلرینه:
»سیز شو ِیرده قاراشینگِ ،من گیدیپ ،خودایا ُدغا-دیِلگ
ِاتِجک« دییدی ۳۳ .عیسی ِپطُرسی ،یعقوبی و یوحنانی ُازی بیِلن
َاکیتدی .عیسی ٓاغیر ِدرت ِچکیپ ،قایغی نماغا باش دی.
 ۳۴اُ راِ» :منینگ جانیم اُِلر یالی غاملی ،سیز بو ِیرده قالینگ-
داُ ،ایا ُبلونگ« دییدی ۳۵ .عیسی بیرٓاز ُاوه ُیریدی-دهِ ،یره یوزین
دوشوپ» :مومکین ُبلسا ،شو قینانچ واقت ِمنِدن داش شسین«

َمرُقس ۱۴
دیّیپ ُدغا-دیِلگ ِاتدیُ ۳۶ .الٓ» :اّبا*ٓ ،اتامِ ،سن ِهّمه زادی
باشاریارسینگ .بو عاذاپ َکسهسینی ِمنِدن داش شدیرُ ،ینه
ِمنینگ خاییشیم َدلِ ،سنینگ ایسِلگینگ ُبلسون« دییدی.
 ۳۷عیسی َشگیرتِلرینینگ یانینا قایدیپ ِگِلنده ،اُ ر اوق پ

یاتیردی ر .عیسی ِپطُرسا» :اوق پ یاتیرسینگمی؟ بیر ساغات-
دا ُایا ُبلوپ بیلِمدینگمی؟ ُ ۳۸ایا ُبلونگِ ،وسِوَسه دوشِمز یالی،
ُدغا ِادینگ .روح ماییلدیر ،اِّما بِِدن ناتوواندیر« دییدی.
 ۳۹عیسی ِینه گیدیپُ ،شل اُوالقی ُسز ِلری ٓایدیپ ُدغا ِاتدی .

 ۴۰ایزینا قایدیپ ِگِلندهَ ،شگیرتِلری ِینه اوق پ یاتیردی رِ ،سَببی
اُ رینگ ُگز ِلری ٓاغیر اوقیدادی .اُ ر ُانگا َنمه دییِجکِلرینی
بیلِمدیِلر ۴۱ .عیسی اوچونجی ِگِزک ِگلیپ ،اُ را» :سیز
ِهنیِزم اوق پ یاتیرسینگیزمی؟ دینجینگیزی ٓالیارسینگیزمی؟
ُبلدی ،واقت ِگلدی ،اینسان ُاغلی گوَنهَکر ِلرینگ ِالینه ِبریلَیر.
 ۴۲تورونگ ،گیِدلینگ ،اینه ،مانگا خایینلیق اِِدن قُ ی دی«

دییدی.
عیسی توتولیار
َمتّٰی ۵۶-۴۷:۲۶؛ لوقا ۵۳-۴۷:۲۲؛ یوحنا ۱۲-۳:۱۸

 ۴۳عیسی ِهنیز ِکپَلپ دورقاُ ،ان ایکی َشگیرتِلرینگ بیری
ُب ن یهودا ُگرنوپ باش دیُ .انونگ یانیندا ُیلباشچی کاهین ر،
دین ُعَلما ر و یاشولی ر طارافیندان ایِبریِلن قیلیچلی ،تایاقلی

۲۷

اُ راَ» :نمه اوچین بیر ُیل ِکِسنینگ قارشیسینا چیقیان یالی،
ِمنی توتماق اوچین قیلیچلی ِهم تایاقلی ِگلیپسینگیز؟ ِ ۴۹هر
گون عیباداتخانادا آرانگیزدا ُبلوپ ،سیزه ُاوِردَیردیمُ ،شندا ِمنی
توتماندینگیزُ .ینهُ ،قیُ ،مقاِّدس یازغی ر ِبرجای ُبلسون« دییدی.

َ ۵۰شگیرتِلرینینگ باری ُانی ُقیوپ قاچیپ گیتدیِلر.
 ۵۲–۵۱یا نگاچ بِِدنینی پارچا بیِلن ُار ِتن بیر یاش ییگیت
عیسانینگ ایزینا دوشوپ باریاردیِ .سرباز ر ُانی ِهم توتدو ر،
اِّما ُال پارچاسینی زینگیپ ،یا نگاچ حالدا اُ ردان قاچیپ
گیتدی.
عیسی ِمجِلسینگ ُاوونده
َمتّٰی ۶۸-۵۷:۲۶؛ لوقا ۷۱-۶۳ ،۵۵-۵۴:۲۲؛ یوحنا ۲۴-۱۹ ،۱۴-۱۳:۱۸

 ۵۳عیسانی باش کاهینینگ یانینا ِگتیردیِلرِ .هّمه ُیلباشچی
کاهین ر ،یاشولی ر و دین ُعَلما ر ُال ِیره ییغنانیپدی ر.
ِ ۵۴پطُرس باش کاهینینگ حایاطینا ِچنلی قارانگقیلیق بیِلن

عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیتدیُ .ال ِهم ساقچی ر بیِلن بیله

حایاطدا ُادا ُچیونیپ ُاتیردی.

ُ ۵۵یلباشچی کاهین ر و ِهّمه ِمجِلس عیسی ُالوم ِجزاسینی
ِبرِمک اوچینُ ،انگا قارشی یا ن ِدلیلِلر ٓاغتاردی رُ ،ینه تاپیپ

بیر ِجماغات باردی ۴۴ .عیسی خایینلیق اِِدن یهودا اُ را:
»ِمن کیمی ُاغشاسام ،عیسی ُشلدورُ .انی توتونگ-داُ ،قریپ

بیلِمدیِلرَ ۵۶ .کن ٓادام ر ُانگا قارشی یا ن شاهاتلیق ِبرِسِلر-
ده ،اُ رینگ شاهاتلیغی بیر چیقمادیُ ۵۷ .انُسنگ َکبیر ِلری
توروپُ ،انگا قارشی یا ن شاهاتلیق ِبریپ» ۵۸ :بیز ُانونگِ” :من
اینسان ِالی بیِلن سالنان شو عیباداتخانانی ییقیپ ،اوچ گونونگ

ٓالیپ گیدینگ« دیّیپ ِکپِلشیپدیُ ۴۵ .ال ِگلیپِ-گلَمَگه
عیسانینگ یانینا باردی-داُ» :استاد!« دیّیپُ ،انی ُاغشادی.

ایچینده ِال بیِلن سالینمادیق باشغا بیر عیباداتخانا سا رین“
دیِینینی ِاشیتدیک« دییدیِلر ۵۹ .اِّما اُ رینگ شاهاتلیق ری بیر

ُ ۴۶انُسنگ ٓادام ر عیسانی توتوپ ،باسدی ر ۴۷ .عیسانینگ
یانیندا دوران رینگ بیری قیلیجینی ِچکیپ ،باش کاهینینگ
خیدماتَکرینی اوروپُ ،انونگ قو غینی ِکسدی ۴۸ .عیسی

چیقمادی.

*ٓ ۳۶:۱۴اّبا — ِعبرانیچا بو ُسز َدَده دییِمگی بیلدیردَیر.

ُ ۶۰سنگرا باش کاهین ِمجِلسینگ ُارتاسیندا ِیرینِدن توروپ،
عیسادانِ» :سنده هیچ هیلی ُجغاپ ُیقمی؟ بو ٓادام رینگ

َمرُقس ۱۵ – ۱۴
ِسنینگ قارشینگا بِرَین شاهاتلیغی َنمه؟« دیّیپ ُسرادی.
 ۶۱عیسی ِکپِلِمدی ،هیچ بیر ُجغاپ ِبرِمدی .باش کاهین
ِینه ُاندانِ» :بییک خودایینگ ُاغلی — مسیح ِسنمی؟«
دیّیپ ُسرادی ۶۲ .عیسیِ» :مندیرین! سیز اینسان ُاغلونینگ
قودراتلیگویچلینینگ ساغیندا ُاتورانینی و ٓاسمانینگ بولوت ریندا
ِگلَینینی ُگِررسینگیز« دییدی ۶۳ .باش کاهین ُشندا یاقاسینی
ییرتیپ» :بیزه موندان باشغا شاهاتلیق َنَمه ِگِرک؟ ُ ۶۴انونگ

۲۸

قیغیریانچاِ ،سن ِمنی اوچ ِگِزک اینَکر اِِدرسینگ« دیِین ُسز ِلرینی
یاد پُ ،منّگوریپ ٓاغ دی.
عیسی پی ُتسینگ ُاوونده
َمتّٰی ۱۴-۱۱ ،۲-۱:۲۷؛ لوقا ۵-۱:۲۳؛ یوحنا ۳۸-۲۸:۱۸

۱۵

 ۱ایر َسِحر بیِلن ُیلباشچی کاهین ر،
یاشولی ر ،دین ُعَلما ر و ِمجِلسینگ ِهِّمسی

خودایا دیل ِیتیِرنینی ُازونگیز ِاشیتدینگیز ٓاخیرینَ .نمه قارارا
ِگلَیرسینگیز؟« دیّیپ ُسرادی .اُ رینگ باری عیسانی ُالوم

ماص حات شیپ ،عیسانی دانگیپ ،پی ُتسا تابشیردی ر.
 ۲پی ُتس عیسادانِ» :سن یهودیِلرینگ پاتیشاهسیمی؟« دیّیپ

اوردو ر.

ُسرادی .عیسیُ» :از ٓایدیشینگ یالیدیر« دیّیپ ُجغاپ
ِبردیُ ۳ .یلباشچی کاهین ر ُانی َکن زات ردا ُتهِمت اوردو ر.
 ۴پی ُتس ِینه-ده ُانگاِ» :سن هیچ هیلی ُجغاپ ِبرِجک
َدلمی؟ ُگرَ ،نچه زات ردا سانگا ُتهِمت اوریار ر!« دییدی.

ِجزاسینا ییق دیّیپ َمحکوم ِاتدیِلرَ ۶۵ .کبیر ِلری ُانونگ اوستونه
تویکوریپ باش دی رُ ،گز ِلرینی دانگیپُ ،انی یومروق پ:
»ِولیلیک ِات!« دیّیشَیردیِلر .ساقچی ر-دا ُانی آرا رینا ٓالیپ
ِپطُرس عیسانی اینَکر ِادَیر
َمتّٰی ۷۵-۶۹:۲۶؛ لوقا ۶۲-۵۶:۲۲؛ یوحنا ۲۷-۲۵ ،۱۸-۱۵:۱۸

ِ ۶۶پطُرس حایاطینگ ٓاشاق طارافیندا دورقا ،باش کاهینینگ
ِکنیز ِلرینِدن بیری ِگلدیُ ۶۷ .ال ُچیونیپ ُاتوران ِپطُرسی ُگِرنده،
ُانگا دیّقاتلیِ» :سن ِهم ُشل ناِصرهلی عیسی بیِلندینگ«
دییدی ۶۸ .اِّما ِپطُرس مونی اینَکر ِادیپِ»  :من ِسنینگ َنمه
حاقدا ِکپِلَینینگی بیلِمَیریم ،دوشونِمَیریم« دییدی-ده ،حایاطینگ

داشینا چیقدیُ .شل واقت ِهم ُخُرز قیغیردیِ ۶۹ .کنیز ِپطُرسی
ُگِرنده ،یانینداقی را» :بو ٓادام ُش رینگ بیری« دیّیپِ ،ینه-ده
ٓایتدی ۷۰ .اِّما ِپطُرس مونی ِینه-ده اینَکر ِاتدیٓ .از سالیمدان ُال

ِیرده دوران ر ِپطُرسا ِینه-دهُ» :دغرودان-داِ ،سن ِهم ُش رینگ
بیریِ ،سَببی دیلینگِدن بِّلی ِسن جلیللی ِسن« دییدیِلر.
 ۷۱اِّما ُال قاسام ایچیپ» :خودای اورسون! سیزینگ ٓایدیان بو
ٓادامینگیزی ِمن تانیمییارین« دییدیِ ۷۲ .ادیل ُشل واقت ُخُرز

ایکینجی ِگِزک قیغیردیِ .پطُرس عیسانینگُ» :خُرز ایکی ِگِزک

 ۵اِّما عیسی باشغا هیچ هیلی ُجغاپ ِبرِمدی .پی ُتس حایران
قالدی.
عیسی ُالومه َمحکوم ِادیلَیر
َمتّٰی ۲۶-۱۵:۲۷؛ لوقا ۲۵-۱۳:۲۳؛ یوحنا ۱۶:۱۹—۳۹:۱۸

 ۶پی ُتس ِهر پَِسح بایرامیندا خالقینگ خاییشینا ُگَره بیر
زیندانینی ُبشادیاردی ۷ .قالماغالدا ٓادام ُالدوِرن قالماغالچی ر
بیِلن بیله زیندان ِادیِلن باراباس ٓادلی بیری باردی.
 ۸خالق پی ُتسینگ یانینا ِگلیپِ ،همیِشکیسی یالی،
ُاز ِلری اوچین بیر زیندانی ُبشاتماغینی ُسراماغا باش دی.
ُ ۹انُسنگ پی ُتس اُ را ُجغاپ ِبریپ» :سیزینگ اوچین
یهودیِلرینگ پاتیشاهسینی ُبشاتماغیمی ایسِلَیرسینگیزمی؟« دیّیپ
ُسرادیُ ۱۰ .ال ُیلباشچی کاهین رینگ عیسانی باخیلچیلیقدان
تابشیراندیق رینی بیلَیردی ۱۱ .اِّما ُیلباشچی کاهین ر عیسانینگ
ِدِرگینه باراباسی ُبشاتماغینی ایسَلنگ دیّیپِ ،جماغاتی
کوشگوردیِلر ۱۲ .پی ُتس ِینه اُ ردانُ» :اندا ِمن سیزینگ

َمرُقس ۱۵
یهودیِلرینگ پاتیشاهسی دیَّین ٓادامینگیزی َنمه اِِدیین؟«
دیّیپ ُسرادی ۱۳ .اُ ر ُبلساُ» :انی صلیبه چویله!« دیّیپ
قیغیریشدی ر ۱۴ .پی ُتس اُ ردانَ» :نمه اوچین؟ ُال َنمه یامانلیق
ِاتدی؟« دیّیپ ُسرادی .اِّما اُ رُ» :انی صلیبه چویله!« دیّیپ،

خاص بِِتر قیغیریشدی رُ ۱۵ .شندا پی ُتس خالقی راضی ِاتِمک
قارارینا ِگلیپ ،باراباسی ُبشاتدی .عیسانی ُبلسا قامچی دیپ،
صلیبه چویِلِمک اوچینِ ،سرباز رینگ ِالینه ِبردی.

ِسرباز ر عیسانی ماسغارا یار ر
َمتّٰی ۳۱-۲۷:۲۷؛ یوحنا ۳-۲:۱۹

 ۱۶حاکیمینگ ِسرباز ری عیسانی ُحکوِمت کاخینینگ
حایاطینا ِالتیپِ ،هّمه ُقشون ُبلومینی ُانونگ داشینا اویشوردیِلر.
ُ ۱۷انونگ ِگرشینه ٓارغاوانی ُدن ،باشینا تیِکنِدن َتچ ِگیدیردیِلر.
» ۱۸یاشاسینِ ،ای ،یهودیِلرینگ پاتیشاهسی!« دیّیپُ ،انی

قیزغین قارشی ن ُبلدو ر  ۱۹ .باشینا تایاق بیِلن اوردو ر،
اوستونه تویکوردیِلرُ ،اوونده دیزا ُچکوپُ ،انگا ِسجده اِِدن
ُبلدو رُ ۲۰ .انی ماسغارا اِِدنِلرینِدن ُسنگٓ ،ارغاوانی ُدنی ِاگنینِدن

چیقاردی ر-داُ ،از ِلباسینی ِگیدیریپ ،صلیبه چویِلَمگه َاکیتدیِلر.

۲۹

ُانی صلیبه چویِلدیِلر .کیمه َنمه دوِشرَکه دیّیپ ُقرعه ٓاتیشیپ،
ُانونگ ِلباس رینی اُزآرا پای شدی ر.
ُ ۲۵انی صلیبه چویَلنِلرینده ،ایر ساغات ُدقوزدی.
ِ ۲۶دپهسینَدکی ِاتمیش یازویسیندا ُبلساِ» :یهودیِلرینگ
پاتیشاهسی« دیّیپ یازیلیپدی ۲۷ .عیسی بیِلن بیله ایکی

ُاغرینی ِهم صلیبه چویِلدیِلر ،اُ رینگ بیری ُانونگ ساغ
طارافینداِ ،بیِلکیسی ُسل طارافیندادیِ ۲۸ ] .شیِللیک بیِلن
»ُال گوَنهَکر ِلر بیِلن بیر ساییلدی« دیِین ُمقاِّدس یازغی

ِبرجای ُبلدیِ ۲۹ [ .گچیپ باریان ر باش رینی چایقاپ،
عیسی ِسووپ» :هانی-داِ ،سن عیباداتخانانی ییقیپ ،اوچ
گونده سالجاقدینگ-آ ۳۰ .ایندی صلیبِدن ٓاشاق دوش-ده و
ُازونگی ِنجات ِبر-دا!« دیَّیردیِلرُ ۳۱ .یلباشچی کاهین ر بیِلن
دین ُعَلما ر-دا عیسانی ِادیل شونونگ یالی ماسغارا پ،
بیری-بیر ِلرینه» :باشغا ری ِنجات ِبردیُ ،ینه ُازونی ِنجات
ِبریپ بیِلُنق ۳۲ .اسرائیلینگ پاتیشاهسی مسیحُ ،قی ،شو
واقتینگ ُازونده صلیبِدن ٓاشاق دوشسون ،بیز ِهم مونی ُگروپ
ایمان ِگتیِرلی« دیَّیردیِلر .عیسی بیِلن صلیبه چویِلِننِلر-ده ُانگا
ِسوَیردیِلر.

عیسی صلیبه چویِلنَیر

عیسانینگ ُالومی

َمتّٰی ۴۴-۳۲:۲۷؛ لوقا ۴۳-۲۶:۲۳؛ یوحنا ۲۷-۱۷:۱۹

َمتّٰی ۵۶-۴۵:۲۷؛ لوقا ۴۹-۴۴:۲۳؛ یوحنا ۳۰-۲۸:۱۹

ُ ۲۱شل واقت قیِروانلی شمعون دیِین بیر ٓادام ِاکینچیلیگینِدن
ِگلَیردیُ .ال اسکندر بیِلن روفوسینگ ٓاتاسیدیِ .سرباز ر ُانی

 ۳۳گوُنرتان ُان ایکیِدن ُایَلن ساغات اوچه ِچنلی ِهّمه یوردی
قارانگقیلیق ٓالدیُ ۳۴ .ایَلن ساغات اوچ تُِوِرگی عیسی قاتی ِسس

توتوپ ،عیسانینگ صلیبینی ُگِترَمگه ِمجبور ِاتدیِلر ۲۲ .اُ ر
عیسانی ُجلُجتاَ ،یعنی »ِکلّهچاناق ِدپهسی« دیِین ِیره ِالتدیِلر.
ُ ۲۳انُسنگ اُ ر عیسانینگ ِدرتِلرینی
ٓاجی قاری ن ِشراپ ُهدور ِلدیِلر ،اِّما

ِ ۳۴:۱۵زبور ۱:۲۲

ِکِملتِمک اوچینُ ،انگا
ُال ایچِمدیُ ۲۴ .سنگرا

بیِلن قیغیریپ» :ایلی ،ایلی ،لما سبقتنی؟« َیعنی» :خوداییم،
خوداییم! َنمه اوچین ِمنی ِترک ِاتدینگ؟« دییدیُ ۳۵ .ال ِیرده
دوران رینگ َکبیر ِلری مونی ِاشیِدنِلرینده» :قُ ق ٓاّسینگُ ،ال
ِالیاسی چاغیریار« دییدیِلر ۳۶ .بیر ٓادام ُیرتوپ باریپ ،بیر َابری
تورشی ِشرابا باتیردیُ .انی بیر تایاغینگ اوجونا داقیپ ،عیسی

َمرُقس ۱۶ – ۱۵
ایچیرِجک ُبلوپ اوزاتدی-دا» :هانیُ ،گِرلینگ! ِالیاس ِگلیپ،
ُانی ٓاشاق دوشوِررمیَکه؟« دییدی ۳۷ .اِّما عیسی قاتی قیغیریپ
جان ِبردیُ ۳۸ .شل واقت عیباداتخانانینگ ِپردهسی ُیقاردان
ٓاشاقلیغینا ییرتیلیپ ،ایَکه ُبلوندی ۳۹ .عیسانینگ قارشیسیندا
دوران َافَسر ُانونگ ِشیله جان بِِرنینی ُگِرنده» :بو ٓادامُ ،دغرودان
ِهم خودایینگ ُاغلی میشدیق« دییدی.
ُ ۴۰ال ِیرده ُبلیان زات را اوزاقدان ُگزَلپ دوران َنَچه ٓایال ر-دا
باردیَ .مجَدَللی مریم ،یوشا بیِلن کیچی یعقوبینگ ِانهسی مریم
و سالومه ِهم اُ رینگ ٓاراسیندادی ۴۱ .بو ر عیسی جلیلِدَکه
ایزینا دوشوپُ ،انگا خیدمات ِادیپدیِلرُ .ال ِیرده عیسی بیِلن

اورشلیمه ِگِلن باشغا-دا َکن ٓایال ر باردی.
عیسانینگ جای نماغی
َمتّٰی ۶۱-۵۷:۲۷؛ لوقا ۵۶-۵۰:۲۳؛ یوحنا ۴۲-۳۸:۱۹

ُ ۴۳–۴۲ال گون تاییارلیق گونودیَ ،یعنی َسَّبتینگ ُاوونگَچکی
گوندیٓ .اغشام ِمجِلسینگ سی نیان ٓاغضاسی ،خودایینگ
پاتیشاهلیغینا اومید بیِلن قاراشیان رامهلی یوسف ِگلدیُ .ال
یوِرگینده باشاراریم دیّیپ ،پی ُتسینگ یانینا باردی و ُاندان
عیسانینگ ِجِسدینی دیِلدی ۴۴ .پی ُتس عیسانینگ باسیم
اُِلندیگینه ِگنگ قالدیَ ،افَسری چاغیریپ» :اُِلنینه َکن واقت

ُبلدومی؟« دیّیپ ُسرادی ۴۵ .مونی َافَسرِدن بیِلنِدنگ ُسنگ،
ِجِسدی یوسفه ِبردی ۴۶ .یوسف ِهم ِکِفنلیک پارچا ساتین
ٓالدیِ ،جِسدی ٓاشاق دوشوریپِ ،کِفنه ُد دی-دا ،قایادا قازی ن
بیر قابردا جای دیُ .سنگرا ُال قابرینگ ٓاغزینا بیر داش ُتغا پ
ِگتیریپ ُقیدیَ ۴۷ .مجَدَللی مریم بیِلن یوشانینگ ِانهسی مریم
عیسانینگ نیِرده جای ناندیغینی ُگردو ِلر.

۳۰
عیسانینگ دیِرلیشی
َمتّٰی ۸-۱:۲۸؛ لوقا ۱۲-۱:۲۴؛ یوحنا ۱۰-۱:۲۰

۱۶

َ ۱سَّبت گونی تامام نانُسنگ ،گیچ ُایَلن
َمجَدَللی مریم ،یعقوبینگ ِانهسی مریم و سالومه
گیدیپ ،عیسانینگ ِجِسدینه خوش ایسلی زات ر چالماق
اوچین ساتین ٓالدی رِ ۲ .یکَشنبه گونی ،اُ ر گون ُدغاندا،
قابرینگ باشینا ِگلدیِلر ۳ .اُ ر بیری-بیر ِلرینه» :قابرینگ ٓاغزیندان
داشی بیزه کیم ٓایریپ بِِررَکه؟« دیّیشَیردیِلر ۴ .باش رینی قالدیریپ
ِسر اِِدنِلرینده ،داشینگ بیر ِچته ُتغا ناندیغینی ُگردو ِلرِ .سَببی
داش قاتی اولودی.
 ۵قابرا گیِرنِلرینده ُبلسا ،ساغ طارافدا ٓاق ِلباس ِگیِنن بیر

یاش ییگیدینگ ُاتوراندیغینی ُگروپ حایران قالدی رُ ۶ .ال
بو را» :حایران قالمانگ! سیز صلیبه چویِلِنن ناِصرهلی عیسانی
ُگز لَِیرسینگیزُ .ال دیِرلدی ،بو ِیرده ُیق! اینهُ ،انونگ ِجِسدینینگ
ُقی ن ِیری ۷ .ایندی ُبلسا بارینگ-داُ ،انونگ َشگیرتِلرینه و

ِپطُرسا” :عیسی سیزِدن ُانگ جلیَله باریارُ ،ازونینگ سیزه
ٓایدیشی یالیُ ،انی ُشل ِیرده ُگِررسینگیز“ دیّینگ« دییدی.
ٓ ۸ایال ر قابردان چیقیپ قاچدی ر .اُ ری تیتِرمه ِهم حایرانلیق
قاپ پ ٓالیپدی .اُ ر ُقرقو ریندان یانگا هیچ کیمه هیچ زات
ٓایتمادی ر.
عیسی َشگیرتِلرینه ُگرونَیر
َمتّٰی ۱۰-۹:۲۸؛ یوحنا ۱۸-۱۱:۲۰؛ لوقا ۳۵-۱۳:۲۴

]  ۹عیسی ِیکَشنبه گونی ایر بیِلن دیِرلدیُ .ال َاَّول َمجَدَللی
مریمه ُگروندی .عیسی ُانونگ ایچینِدن ِیدی جینی ُکووپ
چیقاریپدی ۱۰ .مریم گیدیپ ،مونی عیسی بیِلن ُب ن و ایندی

ُبلسا ُانگا یاس توتوپٓ ،اغ شیپ ُاتوران َشگیرتِلرینه خابار

َمرُقس ۱۶
ِبردی ۱۱ .اِّما اُ ر عیسانینگ دیریدیگینی و مریمه ُگر ِنندیگینی
ِاشیِدنِلرینده ،مونگا اینانمادی ر.
ُ ۱۲شندان ُسنگ عیسی َشگیرتِلرینِدن ایکیسینه باشغا صوراتدا
ُگروندیُ .ال ایکیسی ُابا طاراف باریاردی ر ۱۳ .اُ ر ِهم
ایز رینا ُاورولیپ ،مونی ِبیِلکیِلره خابار ِبردیِلر ،اِّما اُ ر بو را-
دا اینانمادی رُ ۱۴ .سنگرا عیسی ساچاق باشیندا ُاتوران ُانبیر
َشگیرتِلرینگ ُاز ِلرینه ُگرنوپ ،ایمانسیزدیق ری ،یوِرکِلرینینگ
تِِکپبیرلیدیگی اوچین اُ را َکِیدیِ .سَببی اُ ر ُانونگ دیِر ِلندیگینی
ُگِرن ٓادام را اینانماندی ر.
 ۱۵عیسی َشگیرتِلرینه ِشیله دییدیِ» :هّمه دونَیه ٓای نینگ-دا،

خوش خاباری ِهّمه ٓادام را واغیظ ِادینگ ۱۶ .ایمان ِگتیریپ

۳۱

َتعمید ٓالینان ِنجات تاپارُ ،ینه ایمان ِگتیرِمدیک َمحکوم ُب ر.
 ۱۷شو عا مات ر ایمان ِگتیرَینِلرینگ ِهمراسی ُب رِ :منینگ ٓادیم
بیِلن جین ری ُکووپ چیقارار رَ ،تزه دیلِلرده ِکپَلر ِلر ۱۸ .اِلِلری
بیِلن یی ن توتسا ر-داَ ،زِهر ایچِسِلر-ده ،اُ را ِضِرر ِیتِمز .اِلِلرینی
ِمریضِلرینگ باشینا ُقیار ر ،اُ ر ِهم ِشفا تاپار ر«.
 ۱۹عیسی مسیح اُ را بو ری گوّرونگ بِِرنینِدن ُسنگٓ ،اسمانا
ٓالیندی و خودایینگ ساغیندا ُاتوردیُ ۲۰ .انُسنگ َشگیرتِلر

گیدیپ ،خوش خاباری ِهّمه ِیرده واغیظ ِاتدیِلر .خودای
اُ ر بیِلن ایشَلپِ ،یرینه ِیتَین عا مات ر بیِلن ُاز ُسزونی
تاصدیق یاردی[.

