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2:2 اسفسسوسلولرا   
بئر زامانلر اونلردا بو دونیانین گدئشئنه گؤره رفتار اتدئنئز؛ هاوا ریئسئنئن قودرتئنه

.گؤره، یعنی او روحا گؤره کی، ائندی ائطاعتسئزلئیئن اوغوللریندا عمل ادئر
سنئن ائسته دئیئن، گؤیده اولدوغو کئمی، یرده ده اولسون. سلطنتئن گلسئن 6:10 متاا  . 
ا گئنه ده منئمای آتا، اگر راضیسان، بو پئیال  22:42 لوقا  نی مندن اوزاقلشدیر، آما

ائسته دئیئم یوخ، سنئن ائسته دئیئن اولسون
9-16:7 یوحناا   

ا حقئقتی سئزه دیئرم؛ منئم گتمه یئم سئزئن اوچون خیئرلی دئر. چونکی گتمه سم، تسلایآما
م، اونو سئزئن یانینیزا گؤند ره تس ا اگر گس م. او، گلدئییورن سئزئن یانینیزا گلمز. آما ر

زامان، دونیانین آداملرینا گوناهین نه اولدوغونو، صالحلئیئن نه اولدوغونو، و تارینین
جک کی، منهسئنئن نه اولدوغونو بئلدئره جک. اونلرین گوناهینی گؤرسدهموحاکئمه

.ائمان گتئرمئرلر
بو سببدن سچئلمئش اولنلرین خاطئری اوچون بوتون بو شیلره 2:10 2۲تئموتاعوسا  

دؤزورم، اسله کی، ابدی شؤوکتله مسئح عئسادا اولن نئجاتا یتئشسئنل
15:20,21 روملو لرا   

مئش یرلرده وعظ ادئمو بله چالیشمیشام کی، ائنجئلی، مسئحئن حله آدی اونلرا یتئشمه
ا نجه کی، یازیلیبکی، اؤزگه بئر آدامین بونؤوره سئنده بئنا اتمه یئم. آما :

مئش اولنلر آنلیاجاقلرجکلر ،و اشئتمهاونون حاقایندا خبرلری اولمایانلر گؤره .
2:36,37 حوارئلر   

بونا گؤره ده، بوتون ائسرایئل خالقی بونو آرخایین بئلسئن کی، چارمیخا چکدئیئنئز بو
“.عئسانی تاری هم رب، هم ده مسئح ادئب

کلرئنه اسله بئل اوخ باتدی و پطروس و او بئری حوارئلره اونلر بونو اشئدن زامان، اور
 “ددئلر: ”قارداشلر، بس بئز نه ادک؟

4:2 عئبرانئلره   
ا چونکی خوش خبر اونلرا وعظ اولوندوغو کئمی، بئزه ده وعظ اولونموشدو؛ آما

اشئتدئکلری کلمین اونلرا بئر فایداسی اولمادی. چونکی او کلم اونو اشئدنلرده ائمان
.واسئطه سی ائله بئرلشدئرئلمه دی

میا  24:7 اسرس  
ک وره جیم کی، منی تانی ییب منئم رب اولدوغومو بئلسئنلر. اونلر منئم اونلرا اسله اور
خالقیم، من ده اونلرین تاریسی اولجاغام، چونکی اونلر بوتون قلبلری ائله منه اوز

 «.توتاجاقلر
16:14 حوارئلر   



تئیاتئرا شهرئندن لئدئیه آدلی ارغوان قوماش ساتان بئر آرواد بئزه قولق آسیردی. لئدئیه
تارینی پرستئش ادن بئری ائدی. رب اونون اوره یئنی آچدی کی، پولوسون

.دانیشدیقلرینی قبول اتسئن
13:14,15 متاا   

عیا پیغمبرئن اونلرین حاقایندا ددئیی سؤز یرئنه یتئشئر کی، دمئشدی :اسش
،قولغینیزل اشئدرسئنئز، لکئن باشا دوشمزسئنئز»

ا گؤرمزسئنئز ،گؤزلرئنئزله باخارسینیز، آما
قولقلری ائله آغیر اشئدئرلر. چونکی بو خالقین اوره یی برک اولوب ،

،گؤزلرئنی یوموبلر کی ،گؤزلری ائله گؤرمه سئنلر ،قولقلری ائله اشئتمه سئنلر
کلری ائله آنلییب منه دؤنمه سئنلر کی، من اونلرا شفا ورئم .اور

عیا  6:9,10 اسش  
ا آنلمایاجاقسینیز: «او ددی: ”گت، بو خالقا بونو چاتدیر اشئتدئکجه اسشئده جکسئنئز، آما ،

ا قانمایاجاقسینیز .گؤردوکجه گؤره جکسئنئز، آما
،قولقلرینی کار ات، بو خالقین اوره یئنی کوتلشدئر ،گؤزلرئنی یوم

،مبادا گؤزلری ائله گؤرسونلر ،قولقلری ائله اشئتسئنلر
کلری ائله آنلسینلر،و منه ساری دؤنوب شفا تاپسینلر  .اور

4:11,12 مرقوس   
ا اشئکده ئنی بئلمک سئزه ورئلئب. آما عئسا اونلرا ددی: ”تارینین پادشاهلیغینین سئرا

،اولنلرا هر شی مثللرله اولور کی ،باخا-باخا گؤرمه سئنلر
.قولق آسا-آسا آنلماسینلر ،مبادا دؤنوب باغیشلنسینلر

12:39,40 یوحناا   
عیا باشقا بئر یرده دمئشدی؛ اونلر اونون اوچون اونا ائمان گتئره بئلمئردئلر چونکی، اسش

ردی کلرئنی داشا دؤند .تاری اونلرین گؤزلرئنی کور اتدی ،اور
،اونون اوچون ده نه گؤزلری ائله گؤرمه یه قادئر اولدولر

کلری ائله آنلماغا ،نه ده منه طرف دؤنمه یه کی ،من اونلرا شفا ورئم .نه اور
11:7,8 روملو لرا   

بس نه دئیک؟ ائسرایئل آختاردیغینا نایئل اولمادی؛ سچئلمئشلر نایئل اولدولر، قالنلری
تاری اونلرا بو گونه کئمی یوخولوق روحونو ورئب؛: ”برکئدئلر. نجه کی، یازیلیب

“.گورمه ین گؤزلر ،اشئتمه ین قولقلر
2 ۲ 2:10,11 تسالونئکلی لره  

جکدئر. چونکی حقئقتئنسی ائله گلهو هلک اولنلرین آراسیندا هر جور پئسلئیئن حئیله
تئنی قبول اتمه دئلر کی، بله جه نئجات تاپسینلر. بو سببدن تاری اونلرین اوستونه محبا

جک کی، یالن اولنا ائنانینسینلرسهوه چکن بئر گوج گؤند ره  
23-13:18 متاا   



ده کی کلمی اشئدئبائندی سئز اکئنچی حاقاینداکی مثله قولق آسین: کئم پادشاهلیق باره
پئلمئشی اوغورلیار. یول قیراغینا سپئلمئش بودور. آنلماسا، شرئر گلئب اوره یئنه س
ن اونو شادلیقل قبول داشلیق یرلره سپئلمئش اولن دا اودور کی، کلمی اشئدئر و آن

ت قالیر و او زامان کی، ادئر. لکئن اؤز-اؤزونده کؤک سالمادیغینا گؤره، آز بئر مودا
ن بودره یئر. تئکانلر آراسینا بو کلمدان اؤتری دارلیق و اذئیات باش ورئر، آن
ا دونیانین فئکئری و وارلیلیغین سپئلمئش اولن اودور کی، کلمی اشئدئر؛ آما

توولتماسی کلمی بوغور و کلم ثمره سئز اولور. یاخشی تورپاغا سپئلمئش اولن دا
اودور کی، کلمی اشئدئر، آنلییر؛ بعضئسی بئره یوز، بعضئسی بئره آلتمیش،

 “.بعضئسی ده بئره اوتوز ثمره ورئر
2 ۲ 3:15,16 لرهقورئنتلی  

کلری اوستونه ا بو گونه کئمی بله، موسانین یازیلری اوخونان زامان، اونلرین اور حتا
ا نه زامان کی، بئری رباه دؤنور، بو اؤرتوک آرادان بئر اؤرتوک چکئلئر. آما

 .قالدیریلیر
عیا  30:28 اسش  

.اونون نفسی داشان سل کئمی دئر کی ،ائنسانین بوغازیناجاق چاتیب
یرسئزلری آییرسین ،اسله کی، مئلاتلری الکده سئلکتسئن و د

 .و خالقلرین آغزینا یولدان آزدیران یوین تاخسین
7-11:3 هوشع   

تدئم ،اونلری قول لریم اوستونه آلدیم ا حله ده اسفرایئمه یسرئمه یی من اؤیر .آما
،آنجاق بئلمه دئلر کی ،اونلرا من شفا وردئم .اونلری مهرئبانلیق ائپلری ائله

نه لرئندن یوغو قالدیران. محبات باغلری ائله چکدئم اونلر اوچون چ
،بئر کس اولدوم ،ایئلئب اونلرا یمک وردئم. مئصئره قاییتمایاجاقلر

چونکی اونلر منه دؤنمه یه ائمتئناع اتدئلر.لکئن آشور اونلرا پادشاه اولجاق  .
.شهرلرئنئن ائچئنده قیلینج فیرلناجاق ،اونلرین دروازا چفته لرئنی قیراجاق

خالقیم مندن اوزاقلشماق اوچون قرارلی دیر.فئتنه لری اوزوندن اونلری یسیئب اوداجاق  .
 .اوجالردا ساکئن اولنی چاغیرسالر دا ،اونلری هچ واخت قالدیرمایاجاق

گؤزلرئنی آچاسان و اونلر قارانلیقدان ائشیغا و شیطانین حاکئمئیاتئندن 26:18 حوارئلر 
لر و گوناهلرین باغیشلنماسینا و منه اولن ائمانل تقدئس ادئلنلرتارییا طرف دؤنه

آراسیندا مئراثا نایئل اوللر
2  ۲ 26-2:24 تئموتاعوسا  

ه قول ادن، داعواکار بئری اولماز. هامییا مهرئبان اولر، تعلئم وره بئلر، سهو اؤزونو ربا
ر، اسله کی، بلکه ائشلر گؤرولنده صبئرلی اولر، ضئدا دورانلری حلئملئکله ائصلح اسد

یه چکسئن و حقئقتی آنلسینلر و عاغیل لری باشلرینا گلسئن وتاری اونلری تؤوبه
سئنی یرئنه یتئرمک اوچون اسئرائبلئسئن توروندان کی، اونلری اؤز ائراده



.ساخلییب، قاچسینلر
19-3:17  وحی   

چونکی دیئرسن: وارلی یام، دؤولتلی اولموشام و هچ بئر شیه مؤحتاج دیئلم. و بئلمئرسن
کی، مفلوک، ذلئل، یوخسول، کور، و لوتسن. سنه نصئحت ادئرم کی، مندن اود
ائچئنده خالئصلشمئش قیزیلی آلسان، اسله کی، دؤولتلی اولسان و بورونمه یه آغ
پالتارین اولسون و چیلپاقلیغینین ننگی آشکار اولماسین و گؤز مرحمی گؤزلرئنه

ودئکلرئمی مذمات ادئب اونلرا تربئیه ورئرم. بوناسن کی، گؤرهسورته سن. من سس
 .گؤره، قیرتلی اول و تؤوبه ات

2 ۲ 7:10 لرهقورئنتلی  
نی حاصئل اسدئر کی، نئجاتاچونکی تارینین ائسته دئیی شکئلده قمگئن اولماق اله بئر تؤوبه

 .آپاران و پشمانسیزدیر، لکئن دونیانین قمی اؤلومو حاصئل ادئر
منه جاواب ور، یارب، منه جاواب ور. قوی بو خالق بئلسئن کی، 18:37 ۱ 1پادشاهلر

رئبسن سن تاریسان، یارب. و اونلرین اوره یئنی اؤزونه طرف دؤند
2 ۲ 4:4 لرهقورئنتلی  

یعنی او ائمانسیزلرا کی، بو عصرئن آللهی اونلرین ذهئنلرئنی کور ادئب. اسله کی،
تارینین صورتی اولن مسئحئن شؤوکتئنئن خوش خبرئنئن نورو اونلری

 .آیدینلتماسین
15-8:11 لوقا   

نلر اونلردیرلر کی، مثلئن معناسی بودور: توخوم تارینین کلمی دیر. یول قیراغینا دوش
کلمی اشئدئبلر؛ سونرا شرئر گلئر و کلمی اونلرین اوره یئندن گؤتورور، مبادا
نلر اونلردیرلر کی، کلمی اشئدن واخت ائنانیب نئجات تاپسینلر. داشلیغا دوش
ت ائمان گتئرئرلر و شادلیقل قبول ادئرلر، لکئن کؤکلری اولمادیغیندان بئر مودا

نلر اونلردیرلر کی، کلمی ائمتاحان زامانی ائماندان دؤنورلر. تئکانلر آراسینا دوش
تلری ائچئنده اشئدئرلر، لکئن گده-گده بو حیاتین نئگارانلیغی ائچئنده، ثروت و لذا

نلر اونلردیرلر کی، ا یاخشی تورپاق اوستونه دوش بوغولورلر و ثمره گتئرمئرلر. آما
کله اشئدئب ساخلییرلر و صبرله ثمره ورئرلر  .کلمی صادئق و یاخشی اور

15:11 حوارئلر   
“.لکئن بئز ده اونلر کئمی بونا ائنانیریق کی، رب عئسانین فیضی ائله نئجات تاپیریق

چونکی اگر جئسمه گؤره یاشایاسینیز، اؤلرسئنئز، لکئن اگر جئسمئن 8:13 روملو لرا 
سئنئز، یاشایارسینیز سی ائله اؤلدورهعمللرئنی روحون واسئطه
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