۸

زنأکأنی کی عیسی مسیح َامرأ همرأه بید
۱
اون
خبر
خوش خودا پادشاهی َی اعلم کودیٚ ۲ .
َبزین عیسی شهر به شهر و دیهات به دیهات گردستی و ٚ
ٚ

ارواح پلید
زنأکأن دیگر کی ٚجه
خارج بوستهبو و چندتأ
اون َجا
دوازدهتأ رسول و
ٚ
مریم مجدلیه کی هفتتأ دیو ٚ
ٚ
َ
ٚ

زنأکأن دیگرم کی
مباشر زن بو ،سوسن و خیلی
هیرودیس
اون َامرأ بید ۳ :یونا کی خوزا،
ٚ
و بیماری شفا بیگیفتهبید ٚ
ٚ
ٚ

شاگردأن همراهی کودیدی.
اون
خوشأن مال و
ٚ
َ
اموال َامرأ ،عیسی و ٚ
ٚ

برزگر َم َثل
ٚ

اوشأنره
جمع بوستهبید ،عیسی
اون دور
 ۴وختی کی مردومأن ٚجه
ٚ
ئن وستی َبمو بید و ٚ
ٚ
شهرأن مختلف عیسی ِد ٚ
َ

یأن کی فوکودن دوبو
فوکودن وستی بوشو خو
ایتأ َم َثل بأورده  ۵و بوگفته» :ایروز ،ایتأ کشاورز دانه
زیمین سر و دانه َ
ٚ
ٚ
سنگلخأن
اوشأن بوخوردیدی ۶ .بعضی ٚجه او دانهیأن
لغدمال بوسته و پرندهیأن َبموییدی
فووسته راه سر و
ٚ
َ
َ
ایتأ پیچه ُ

خوشک بوستیدی ۷ .بعضی ٚجه او دانهیأن
فووستیدی .وختی پیله بوستیدی ،چون خاک و رطوبت نأشتیدی،
َ
دورونی ُ

یأن خفه کودیدی ۸ .بعضی ٚجه او
فووستیدی و خارأن
اوشأن َامرأ رشد بوکودیدی و دانه َ
ٚ
زیمینهایی کی خار دأشتیدی ُ

بلند َامرأ و بوگفته:
دانهیأن خورم
ٚ
مثل بأورده و صدای ٚ
خاک سر ُ
فووستیدی و پیله بوستید و صد برابر ثمر بأوردیدَ «.ا َ
گبأن ُخب گوش بدید«.
»اگه خوأییدی بدأنید کی من چی گمه ،می
َ

شمر َفده ،ولی َا
درک
اسرار
 ۹عیسی شاگردأن َا َم َث ٚل معنی َی َوورسهییدی ۱۰ .عیسی بوگفته» :خودا ،خو پادشاهی
َ
ٚ
َ

گوشأن
خوشأن
چومأن َامرأ فندریدی ولی هیچی َی نیدینیدی و
خوشأن
کسأن شینی ایسه کی
َم َثلنی کی گفتن درم
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ

مره ایش َنویدی ولی نفهمید.

َ » ۱۱ا َم َث ٚل معنی َاطو ایسه کی گم :دانه ،خودا کلم ایسه ۱۲ .دانهیأنی کی راه سر فیویدی ،هو کسأنی ٚی مأنیدی کی

اوشأن َجا فیگیره کی ونأله ایمأن بأورید
گبأن
شأن دیلن سختهَ ،بزین شیطان َایه ،خودا
خودا
ٚ
َ
کلم ایش َنویدی ولی َا ٚ
َ

گبأن ایش َنویدی و
سنگلخ دورونی فیویدی ،او آدمأنی ٚی مأنیدی کی خودا
و نجات پیدا کونید ۱۳ .او دانهیأنی کی
ٚ
َ

روزأن سختی کی فأرسه،
خوشحالی َامرأ قوبیل کونیدی ولی چون ریشه نأریدی ،ایتأ مدت زماتی ایمأن دأریدی ولی
ٚ
گبأن
ٚجه آزمایشأن به در شیدی ۱۴ .او دانهیأنییم کی زیمیایی کی خار دأشتیدی فیویدی ،کسأنی َی مأنیدی کی خودا
َ

اوشأن دورونی خفه
کلم
یأن زندگی ،خودا
مال دونیا وستی دیل
ٚ
نیگران بیدی و خوشی ٚ
َ
ایش َنویدی ،زمان کی گوذرهٚ ،
َ

دیل صاف
خاک ُخ ٚب سر فیویدی ،کسأنی َی مأنیدی کی خودا
کونه و هیچ ثمری نأوریدیّ ۱۵ .اما دأنهیأنی کی
ٚ
َ
کلم ٚ

ثمرات زیادی به بار َاوریدی.
پشتکار مره
اون حفظ کونیدی و
پاک َامرأ ایش َنویدی و َ
و ٚ
ٚ
ٚ

ٚ
چراغ َم َثل
» ۱۶تا هسه بیش َنوستیدی کی کسی چراغَ
سوی هیچ
اون
اون
تخت جیر ب َنه تا ٚ
اون سر ایچی ب َنه یا َ
روشن کونهَ ،بزین ٚ
ٚ
َ
َ

چیزأن مخفی َی کی
سوی بیدینید  ۱۷خودایم َهطو ایتأ روز
اون
ٚ
کی نیدینه؟ چراغَ وستی ایتأ جا بنید کی همهتأن بتأنید ٚ
َ

گبأن ُخب گوش
آشکار کونهَ ۱۸ .ه ٚن وستی وأ سعی بوکونید کی خودا
چومأن ورجه
کس
َ
ٚ
ٚ
َ
دیل میأنی َنهه ،همه ٚ
انسان ٚ

کلم گوش نوکونه ،او چیزییم
اون ویشتر َفدهبه .او کسییم کی خودا
بوکونید ،چونکی کسی کی خودا
کلم بیش َنوهَ ،
َ
َ
کی دأره ٚجه دس دهه«.

اون برأرأن
عیسی مسیح مار و ٚ
اون نزدیک بیبید.
اون برأرأن َبمو بید
عیسای بیدینید ،ولی َانقدر جمعیت زیاد بو کی نتأنستیدی َ
 ۱۹عیسی مار و ٚ
َ

اوشأن
 ۲۰عیسیره خبر بأوردید کی» :تی مار و تی برأرأن بیرون ایسهییدی ،خوأییدی َتر بیدینید ۲۱ «.عیسی وأگردسته
َ

کلم ایش َنویدی ،ایطاعت و عمل کونیدی«.
بوگفته» :می مار و می برأرأن اوشأنی ایسیدی کی وختی خودا
َ

آرام بوستن
دریا
ٚ
طوفان َ
اوشأن بوگفته» :بیشیم دریاچه او طرف «.اوشأنم
سوار بوسته و
شاگردأن َامرأ لوتکا
 ۲۲ایتأ ٚجه او روزأن ،عیسی خو
َ
ٚ
َ

عیسای خواب گیره و خوسه .ایدفعهیی ایتأ پیلهدأنه
راه دکفتید بیشید هو طرف ۲۳ .هوطو کی لوتکا شوئون دوبو،
َ

تأن جان به خطر دکفه ۲۴ .شاگردأن ،عیسی ورجه
پور به و
طوفان دریا دورونی راه دکفه،
اوشأن همه ٚ
ٚ
ٚ
قایق میأنی آب َ
بیدار کودیدی و بوگفتید» :ای اوستاد ،ای اوستاد ،چیزی نمأنسته کی همهتأن دریا دورون دکفیم
اون
بوشوییدی و َ
َ

َ
ساکت بوسته ۲۵ .عیسی
موجأن نهیب بزهَ .بزین طوفان ِبیسه و دریا
خواب َجا ویریشت و باد و
غرق بیم!« عیسی
َ
َ
ٚ

همدیگر گفتیدیَ » :ا مرد کیسه کی باد و
تعجب َامرأ
اوشأن َجا َوورسه» :شیمی ایمأن چی بوبوسته؟« اوشأنم ترس و
ٚ
َ
ٚ
آب فرمان دهه و اوشأنم ایطاعت کونیدی؟«
َ

مردأک دیوزده شفا دهه
عیسی
ٚ
استان جلیل ُج ُلو َنههبو ۲۷ .وختی
جدریأن میأن به خشکی فأرسیدی ،کی
سرزیمین
اون شاگردأن
ٚ
ٚ
َ ۲۶بزین عیسی و ٚ
ٚ

گرفتار کودهبید.
اون
ساحل رو قدم ب َنه ،ایتأ
عیسی ٚجه لوتکا پیاده بوسته و
شهر شین بو و دیوأن َ
َ
َ
مردأک بیده کی او ٚ
ٚ

ایسهبوَ ۲۸ .هطو کی
خیلی زمات بو کی نه لیباس دوکودی ،نه خو خانه میأن زندگی کودی .همش
ٚ
قبرستان دورونی َ
متعال پسر ،می َامرأ چی کار دأری؟
اون پا جیر بکفته و بوگفته» :ای عیسی ،ای خودا
عیسای بیده ،ایجگره زنان ٚ
ٚ
َ

پلید فرمان بدهبو کی ٚجه او مردای بیرون بأیه .او دیو خیلی
روح َ
مر عذاب ندن« ۲۹ ،چونکی عیسی او ٚ
خوأهش کونمه َ

اون َجا مواظبت کودیدی
اون گیفتیدی،
وختأن هو
پای َد َوستیدی و ٚ
زنجیر َامرأ ٚ
مردأک حمله کودی ،مردوم َ
َ
اون دس و َ
ٚ
مردأک َجا َوورسه» :تی نام چیسه؟«
بیابان دورون ۳۰ .عیسی او
اون فکشهیی بردی
ولی اون
ٚ
زنجیر پاره کودی و او دیو َ
ٚ
َ
عیسای التماس کودیدی کی
ایسهبید ۳۱ .دیوأن
یأن زیادی او
اونم بوگفته» :می نام قُ شونه« ،چونکی دیو ٚ
ٚ
مردأک دورون َ
َ

اوشأن َت َنوده هو چاهیی کی ته نأره.
َ

 ۳۲ایتأ پیله گله ٚی خوک هو دور و حوالی ایتأ تپه رو چره کودن دیبید .دیوأن عیسی َجا خوأهش بوکودید کی اجازه

خوکأن
مردأک َجا بیرون َبمویید و
روحأن پلید همهتأن او
خوکأن دورونی بیشید .عیسی هم اجازه بدهَ ۳۳ .بزین
بده
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ

َ
غرق بوستید.
دورون بوشویید و او گله ٚی خوک ٚجه سراجیری ٚی تپه ،دریاچه دورون هجوم ببردید و همهتأن

مردومره تعریف
ماجرای
ماجرای بیدهیید پا به فرار ب َنهیید .هر دیهات و شهری کی فأرسهییدی،
 ۳۴خوک چرانأن کی َا
ٚ
َ
َ

مردأک
چومأن َامرأ بیدینید .وختی کی عیسی ورجه فأرسهییدی ،او
خوشأن
ماجرای
کودیدی ۳۵ .مردومأن َاموییدی تا َا
ٚ
ٚ
َ
َ

ایسهَ .ه ٚن وستی
اون َجا بیرون بوشو بید بیدهییدی کی عیسی پا جیر نیشته ،لیباس دوکوده و
ٚ
کی دیوأن ٚ
عاقلن مأنستن َ

دیگرأنره تعریف بوکودید کی چوطویی او مردای شفا بیگیفته.
ماجرای شاهد بید
همهتأن بترسهییدی ۳۶ .کسأنی کی َا
ٚ
َ
راسیأن مردومأن ،چونکی خیلی بترسهبید ،عیسی َجا بخوأستید کی ٚجه او منطقه بشه .عیسییم
َ ۳۷بزین تومامی ٚی او ِج
ٚ

سوار بوسته تا وأگرده بشه دریاچه او طرف ۳۸ .او مردأکی کی دیوزده بو و شفا بیگیفتهبو ،عیسی َجا خوأهش
لوتکای
َ
َ

اوشأن َامرأ بشه ولی عیسی اجازه فنده و بوگفته» ۳۹ :هسه ِد تی خانه وأگرد و او چیزی َی کی َتر ایتفاق
بوکوده کی
ٚ

اون ره
دکفته و خودا ِتره انجام بده،
مردومأن ره تعریف بوکونَ «.بزین اون خو شهر بوشو و او کاری َی کی عیسی ٚ
ٚ
کس ره تعریف بوکوده.
انجام بدهبو همه ٚ

دوختر زنده کودن
یایروس
گیفتن و
زنأک شفا
ایتأ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
اون منتظر
اون پیشواز بوشوییدی ،چونکی همهتأن ٚ
 ۴۰وختی کی عیسی وأگردسته جلیل ،مردومأن خوشحالی مره ٚ

اون َجا
بیدَ ۴۱ .بزین ایتأ مردای کی َا ٚن نام یایروس بو و کنیسه سرپرستی َی دأشتی،
خودش عیسی پا جیر تأوده و ٚ
َ

خوأهش
اون
مردن دوبو .عیسی ٚ
اون خانه بشه ۴۲ ،چونکی ٚ
بخوأسته کی ٚ
اون ایتأ دأنه دوختر کی دوازده سال دأشتی َ
َ

جمعیت دورونی،
اون فشار َاوردیدی ۴۳ .هو
اون خانه طرف شوئون دوبو ،مردوم ٚجه هر طرف َ
قوبیل بوکوده .وختی کی ٚ
ٚ
خرج خو دوا و دکتر بوکودهبو و هیچکی
منال
تومام خو مال و
ایسهبو کی دوازده سال خونریزی دأشتی و
َ
ٚ
ٚ
ایتأ زنای َ

اون
دس َامرأ عیسی
اون درمان بوکونه ۴۴ .او زنای عیسی
ردای دس بزه .هو لحظه ٚ
نتأنستی َ
ٚ
َ
پشت سر َبمو و خو ٚ

ردای دس بزه؟« همهتأن بوگفتیدَ » :امی کار نییه «.پطرس
خونریزی بند َبمو ۴۵ .عیسی وأگردسته بوگفته» :کی می
َ

۴۶
مر دس بزه ،چونکی
بوگفته» :مردوم ٚجه هر طرف َتر َ
دور کودیدی و َتر فشار َاوردن دریدی «.عیسی بوگفته» :اینفر َ

بفهمستم قوتی می َجا بیرون بوشو ۴۷ «.او زنای وختی بیده کی عیسی همه چی َی خبر دأره ،ترس و لرزَ ٚامرأ عیسی

ردای دس بزه و هو وخت شفا بیگیفته.
مردومأن ورجه تعریف بوکوده کی چی وستی عیسی
تأن او
ٚ
ُج ُلو زانو بزه و همه ٚ
َ
اون بفرمأسته» :دوختر جان ،تی ایمأن َتر شفا بده .هسه سلمتی َامرأ بوشو«.
 ۴۸عیسی َ

یاروس بوگفته» :تی
یاروس خانه َجا اینفر بیرون َبمو و
زنأک َامرأ گب ِزئن دوبو ،کنیسه سرپرست،
 ۴۹عیسی کی هو
ٚ
َ
ٚ

یایروس بفرمأسته:
پیغام بیش َنوسته ،وأگردسته
مردأک
اوستاد زحمت نَ وا َدئن ۵۰ «.وختی عیسی او
دوختر بمردهِ .د
ٚ
َ
َ
َ
مر اعتماد بوکون .تی دوختر شفا پیدا کونه«.
»نَ وا ترسئنَ ،

کس دیگهیی
دوختر پئر و مار،
یایروس خانه دورون فأرسه ،ونأشته جز پطرس ،یوحنا ،یعقوب و او
 ۵۱عیسی کی
ٚ
ٚ
ٚ

ٚ
دوختر وستی اشک فوکودیدی و عزاداری کودید .عیسی بفرمأسته» :گریه
اطاق دورون بأیه ۵۲ .همهتأن ،او
اون َامرأ
ٚ

عیسای مسخره کودیدی ،چونکی دأنستیدی اون بمرده ۵۴ .ولی
نمرده .اون خوفته!«  ۵۳اوشأن
نوکونید ،چونکی اون َ
َ

اون روح وأگردسته ،دوختره زنده بوسته
عیسی او
دس بیگیفته و بفرمأسته» :دوختر جان ،ویریز ۵۵ «.هو وخت ٚ
ٚ
دوختر َ
اون پئر و مار خیلی تعجب بوکودید .عیسی
و ٚجه خو جیگا ویریشته .عیسی بوگفته» :هسه ایپچه غذا فدید بوخورهٚ ۵۶ «.

ماجرای کسیره تعریف نوکونید«.
اوشأن بوگفتهَ » :ا
َ
َ

