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2 ۲ 4-1:2 لرهقورئنتلی  
.آتامیز تاریدان و رب عئسا مسئحدن سئزه فیض و باریش اولسون

ئمئز عئسا مسئحئن آتاسی کی، مرحمتلرئن آتاسی و بوتون موتبارک اولسون تاری و ربئ
تسلئی لرئن تاریسی دیر. او کی، بئزه بوتون موصئبتلرئمئزده تسلئی ورئر کی، بئز ده هر

.جور موصئبت آلتیندا اولنلرا، تارینین بئزه وردئیی تسلئی ائله تسلئی وره بئلک
15:13 مثل لر کئتابی   

ا اوره یئن کدری ائنسانین روحونو سیندیرار ر، آمئ ک اوزو خوش گؤروندورر  .شاد اورر
1 ۱ 8:66 پادشاهلر  

سکئئزئنجی گون سولیمان خالقی بوراخدی. اونلر پادشاها برکت ورئب، ربئئن قولو
کله اؤز داوودا و خالقی ائسرایئله اتدئیی بوتون یاخشیلیقلرا گؤره شادلیقل و شاد اورر

 .اوولرئنه گتدئلر
1 ۱ 16:10 سالنامه لر  

وئنسئن س آدینا جلل اولسون، قوی ربئی آختارانلرین اوره یی سو  !اونون موقدئ
12:25 مثل لر کئتابی   

ر، لکئن یاخشی سؤز اونو سوئندئرر کده اولن نئگرانچیلیق ائنسانین بلئنی اریر  .اورر
13:12 مثل لر کئتابی   

ا یرئنه یتئشن آرزو حیات آغاجی دیر  .یوبانان اومئد اوره یی ناخوشلدار، آمئ
عیا  30:26 اوشر  

رب اؤز خالقینین یارالرینی ساریدیغی گون، ضربه سی ائله آچدیغی یارالرینا شفا ورن
ی گونون گون، آی ائشیغی گونش پاریلتیسی کئمی اولجاق، گونشئن ده ائشیغی یدئ

ی قات آرتیق پارلیاجاق  .ائشیغی کئمی یدئ
13:8 هوشرع   

باللری اوغورلنمیش آیی کئمی 
کلرئنئن پرده سئنی ییرتاجاغام .اونلرا هوجوم چکه جیم، اورر

،دئشی آصلن کئمی اونلری یویئب قورتاراجاغام
 .وحشی بئر جاناوار اونلری پارچالیاجاق

1 ۱ 1:8 سمویئل  
ا، نئیه آغلییرسان؟ نئیه یمک یمئرسن؟ آخی نئ بئر گون ارری اولقانا اوندان سوروشدو: ”خر

ه لی دئر؟ مگر من سنه اون اوغولدان دا آرتیق دیئلم؟  “اوره یئن نئیه قوصئ
1 ۱ 1:10 سمویئل  

ک یانیغی ائله ربئه دوعا ادئب آجی-آجی آغلدی نئا اورر .خر



25:16,17 مزمورلر   
.منه طرف دؤن، منه رحم اله، چونکی یالقوز و مظلومام

 .اوره یئمئن سیخینتیلری چوخالیب، منی مشقئتلرئمدن خئلص ات
34:18 مزمورلر   

ر رر  .رب اوره یی سینمیش آداملرا یاخین دیر و روحو ازئلمئش آداملرا نئجات وو
38:8 مزمورلر   

تدن دوشوب چوخ دا ازئلمئشم  اوره یئمئن آغریسیندان باغیریرام.قووئ . 
55:4 مزمورلر   

 .اوره یئم ائچئمده چوبالییر، اؤلوم دهشتی اوستومه دوشوب
61:2,3 مزمورلر   

نده ،یرئن نهایتئندن سنی چاغیریرام ،اوره یئم تشوئشه دوشر
.مندن اوجا اولن قایایا، منی چیخارت

تلی بئر قال  !چونکی سن منئم اوچون سیغیناق بئر یر اولوبسان، دوشمن قاباغیندا قووئ
62:8 مزمورلر   

سئز، ای خالق، هر زامان اونا توکئول ادئن؛
ل  .اوره یئنئزی اونون حوضوروندا تؤکون، چونکی تاری بئزه سیغیناق یوردئر. سو

73:26 مزمورلر   
ن پای ابده کئمی تاری دیر تی، منه دوشر  .بدنئم تابدان دوشر، اوره یئم ده؛ لکئن قلبئمئن قووئ

77:2,3 مزمورلر   
،دار گونومده پروردئگاریمی آختاردیم؛ بوتون گجه، یورولمادان ارلئمی اوزاتدیم

.جانیم تسلئی تاپماق ائستمه دی
ل نده روحوم اؤزومدن گدئر. سو  .تارینی یادا سالندا ناله ادئرم، دوشونر

86:11 مزمورلر   
یارب، یولونو منه اؤیرت کی، سنئن حقئقتئنده یرئیئم؛

 .اوره یئمئن فئکئرلرئنی بئر ات کی، سنئن آدینا بؤیوک حؤرمت گؤرسدئم
109:22 مزمورلر   

 .چونکی من فاغیر و مؤحتاجام، اوره یئم ائچئمده یارالی دیر
112:7,8 مزمورلر   

.یامان خبردن قورخماز؛ اونون اوره یی آرخاییندیر، ربئه توکئول ادئر
 .دوشمنلرئنه آرزو اتدئیئنی گؤره نه قدر اوره یی ثابئتدئر، قورخمایاجاقدیر

143:4 مزمورلر   
 .اونا گؤره ده روحوم ائچئمده حالدان گدئب، اوره یئم ائچئمده پرئشاندیر

147:3 مزمورلر   
 .اوره یی سینمیشلری صاغالدار، اونلرین یارالرینی باغلیار



14:30 مثل لر کئتابی   
ر ک بدنئن حیاتی دیر، لکئن حسد سوموکلری چورودر  .راحات اورر

1:13 واعئظ   
اوره یئمی بونا قویدوم کی، بوتون گؤیون آلتیندا عمل ادئلنلری حئکمتله تفتئش ادئب

آراشدیریم. تاری ائنسانلرا نه دردلی بئر وظئفه ورئب کی، اونون آلتیندا زحمت
 !چکسئن

2:10 واعئظ   
دن محروم مه دئم، اوره یئمی هچ بئر حظئ گؤزلرئمئن بوتون آرزو اتدئیئنی اونلردان اسئرگر

اتمه دئم. قلبئم چکدئیئم بوتون مشقئتلردن راضی ائدی. بو، چکدئیئم بوتون مشقئتلرئن
.پایی ائدی

2:22,23 واعئظ   
چونکی آدامین گون آلتیندا چکدئیی بوتون زحمتئندن، اوره یئنئن آرزو اتدئیئندن اونا نه
ردئر. حتئا گجه بله اوره یی در فایدا وار؟ هامی گونلری آنجاق درددئر، ائشلری آنجاق کر

 .راحاتلمیر. بو دا باطئلدئر
11:10 واعئظ   

ری اوره یئندن چیخارت، زحمتی ده بدنئندن اوزاقلشدیر، چونکی در اوندان اؤتری ده، کر
تی ده باطئلدئر .جاوانلیق دا، جاوانلیغین قووئ

عیا  30:29 اوشر  
س بایرام گجه سی کئمی نغمه لر اوخویاجاقسینیز ا سئز موقدئ .آمئ

 .ربئئن داغینا، ائسرایئلئن قایاسینا نوی چالراق چیخان کئمی، اوره یئنئز شادلناجاق
عیا  57:15 اوشر  

س اولن، بله دیئر :چونکی اوجا و عظمتلی اولن، ابدی یاشایان، آدی موقدئ
م ،قلبی سینیق اولنلرلیام، روحدان دوشوکلرله یم س یرده ساکئنر ،من اوجا و موقدئ

له کی، روحدان دوشوکلرئن روحلرینی، قلبی سینیق آداملرین قلبلرئنی تزه لرندئرئم  .او
عیا  65:14 اوشر  

کله شادلیق اده جکلر ،باخین، قوللریم شاد بئر اورر
رلی بئر روحل اولیاجاقسینیز در ک آغریسیندان قیشقیراجاقسینیز، کر ا سئز اورر  .آمئ

عیا  66:13,14 اوشر  
.اؤولدینا تسلئی ورن بئر آنا کئمی من سئزه تسلئی وره جیم

.اورشلئمده تسلئی تاپاجاقسینیز
وئنه جک؛ او واخت بونلری گؤره جکسئنئز؛ و اوره یئنئز سو

تلرنه جک ربئئن ارلی قوللرینین طرفئندن تانیناجاق.سوموکلرئنئز یاشیل اوت کئمی قووئ ،
 “.لکئن قضبی دوشمنلرئنئن اوستونده  اولجاقدیر

میا  15:16 اورو  



سؤزلرئن گلدئکده، اونلری یودئم؛
فی اولدو .سؤزلرئن منه شادلیق گتئردی، اوره یئمئن کو

 !چونکی سنئن آدینی داشی ییرام، ای قوشونلر تاریسی رب
میا  24:7 اورو  

ک وره جیم کی، منی تانی ییب منئم رب اولدوغومو بئلسئنلر. اونلر منئم اونلرا اوله اورر
خالقیم، من ده اونلرین تاریسی اولجاغام، چونکی اونلر بوتون قلبلری ائله منه اوز

 «.توتاجاقلر
14:1 یوحنئا   

 .اوره یئنئز اوزولمه سئن. تارییا ائمان گتئرئن، منه ده ائمان گتئرئن
14:27 یوحنئا   

سئزئن اوچون باریش قویورام. اؤز باریشیمی سئزه ورئرم. دونیا ورن کئمی یوخ، من
.سئزه ورئرم. اوره یئنئز اوزولمه سئن. قورخمایین

16:6 یوحنئا   
 .لکئن بو شیلری سئزه ددئیئم اوچون اوره یئنئز قمله دولوب

16:22 یوحنئا   
ه ا سئزی گئنه گؤرهائندی سئز ده دوغرودان قوصئ جه یم و اوره یئنئز سوئنهله نئرسئنئز، آمئ

.جک و هچ کئم سئزئن شادلیغینیزی سئزدن آلمایاجاق
2:46 حوارئلر   

هر گون بئرلئکده معبده گتمکده داوام ادئردئلر، اوودن اووه چؤرک بؤلوب، شادلیق و صاف
کله بئرلئکده یمک ییئردئلر  .اورر

9:2 روملو لرا   
.اوره یئمده بؤیوک بئر قم، دائمی بئر ائضطئراب وار

2 ۲ 2:4 لرهقورئنتلی  
ک ائضطئرابیندان چوخ گؤزیاشی ائله سئزه چونکی موصئبتئن چوخلوغوندان و اورر

یازدیم: نه کی، سئزی کدرلرندئرئم، لکئن منئم سئزه اولن بول محبئتئمی درک اده
 .سئنئز

5:19 اوفوسوسلولرا   
لر اوخویون. اوره یئنئزده ربئه ترنئومبئربئرئنئزه مزمورلر، ماهنی لر و روحانی نغمه

.ادئب، اوخویون
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