
Palm Sunday readings 
  سقرم

11.1-11 
 ار دوخ نادرگاش زا رفن ود ،دندیسر نوتیز هوک رب ایَْنعتیب و یجاف تیب ھب میلشروا ھب کیدزن نوچو
 ،هداتسرف

 هّرک تعاسرد ،دیدش نآ دراو نوچ و دیورب تسا امش یور شیپ ھک یاھیرق نیدب ،تفگ ناشیدب  
 .دیروایب ،هدرک زاب ار نآ ؛هدشن راوس نآ رب سکچیھ لاح ھب ات ھک تفای دیھاوخ ھتسب ار یغالا

 اجنیا ھب ار نآ لّمأتیب ؛دراد جایتحا نیدب دنوادخ دییوگ ،دینکیم نینچ ارچ دیوگ امش ھب یسک هاگرھ و  
 .داتسرف دھاوخ
 ،دندرکیم زاب ار نآ و دنتفای ھتسب ماع عراش رد هزاورد نوریب یاھّرک ھتفر سپ  
 ؟دینکیم زاب ار هّرک ھک دیراد راک ھچ ،دنتفگ ناشیدب نیرضاح زا یضعب ھک  
 .دنداد تزاجا ار ناشیا سپ .دنتفگ ناشیدب ،دوب هدومرف یسیع ھکنانچ رفن ود نآ  
 .دش راوس نآ رب ات دندنکفا نآ رب ار دوخ تخر ،هدروآ یسیع دزن ھب ار هّرک هاگنآ  
 .دندینارتسگ هار رب ،هدیرب ناتخرد زا اھھخاش یضعب و دوخ یاھتخر یرایسب و  
 دنوادخ مان ھب ھک یسک داب کرابم ،اناعیشوھ،دنتفگیم نانکدایرف ،دنتفریم سپ و شیپ ھک ینانآ و  
 .دیآیم
 .ّنّییلع ٰیلعا رد اناعیشوھ .دنوادخ مسا ھب دیآیم ھک دواد ام ردپ توکلم داب کرابم  
 تقو نوچ .دومن ھظحالم زیچھمھ ھب و دمآرد لکیھ ھب ،هدش میلشروا دراو یسیع و  
 
  نایپیلیف

2.5-11 
 دوب زین یسیع حیسم رد ھک دشاب امش رد رکف نیمھ سپ  
 ،درمشن تمینغ ار ندوب ربارب ادخ اب ،دوب ادخ تروص رد نوچ ھک  
 ؛دش نامدرم تھابش رد و تفریذپ ار مالغ تروص ،هدرک یلاخ ار دوخ نکیل  
 بیلص توم ھب ات ھکلب توم ھب ات و تخاس نتورف ار نتشیوخ ،دش تفای ناسنا لکش رد نوچ و  
 .دیدرگ عیطم
 .دیشخب ودب ،تسا اھمان عیمج زا قوف ھک ار یمان و دومن زارفارس تیاغب ار وا زین ادخ تھج نیا زا  
 ،دوش مخ تسا نیمز ریز و نیمز رب و نامسآ رد ھچنآ زا ییوناز رھ یسیع مان ھب ات  
 .ردپ یادخ دیجمت یارب تسا دنوادخ ،حیسم یسیع ھک دنک رارقا ینابز رھ و  

 
 

  سقرم
15.1-39 

 دنب ار یسیع و دندومن تروشم اروش لھا مامت و نابتاک و خیاشم اب ھنھک یاسؤر گنردیب ،نادادماب
 .دندرک میلست ُسطالیپ ھب و دندرب ،هداھن
 .ییوگیم وت ،تفگ یو باوج رد وا ؟یتسھ دوھی هاشداپ وت ایآ ،دیسرپ وا زا ُسطالیپ
 ،دندومنیم وا رب رایسب یاّعدا ھنھک یاسؤر نوچ و
 !دنھدیم تداھش وت رب ردقچ ھک نیبب ؟یھدیمن باوج چیھ ،تفگ ،هدرک لاؤس وا زا زاب ُسطالیپ
 .دش بّجعتم ُسطالیپ ھکنانچ ،دادن باوج چیھ زاب یسیع اّما
 .درکیم دازآ ناشیا تھجب ،دنتساوخیم ار ھک رھ ،ینادنز کی دیع رھ رد و
 .دوب سبح رد ،دندوب هدرک یزیرنوخ ھنتف رد ھک وا ھنتف یاکُرش اب یمان ّاَبارب و
 .دیامن لمع ناشیا اب تداع بسحرب ھک نتساوخ ھب دندرک عورش ،هدز ادص مدرم هاگنآ



 ؟منک دازآ امش یارب ار دوھی هاشداپ دیھاوخیم ایآ ،تفگ ناشیا باوج رد ُسطالیپ
 .دندوب هدرک میلست دسح هار زا ار وا ھنھک یاسؤر ھک دوب ھتفای اریز
 .دنک اھر ناشیا یارب ار ّاَبارب ھکلب ھک دندوب هدرک ضیرحت ار مدرم ھنھک یاسؤر اّما
 ؟دییوگیم شدوھی هاشداپ ھک سک نآ اب منکب دیھاوخیم ھچ سپ ،تفگ باوج رد ار ناشیا زاب سطالیپ
 !نک بولصم ار وا ھک دندرک دایرف رگید راب ناشیا
 .نک بولصم ار وا ھک دندروآرب دایرف رتشیب ناشیا ؟تسا هدرک یدب ھچ ؟ارچ ،تفگ ناشیدب
 ار یسیع و درک دازآ ناشیا یارب ار ّاَبارب ،دنادرگ دونشخ ار مدرم ھک تساوخ نوچ سطالیپ سپ
 .دوش بولصم ات دومن میلست ،هدز ھنایزات
 دندروآ مھارف ار جوف مامت ،هدرب تسا ھیالولاراد ھک ییارس ھب ار وا نایھاپس هاگنآ
 دندراذگ شرس رب ،ھتفاب راخ زا یجات و دندیناشوپ وا رب زمرق یاھماج و
 !دوھی هاشداپ یا مالس ھک دنتفرگ ندرک مالس ار وا و
 .دندومنیم میظعت ودب ،هدز وناز و ھتخادنا یو رب ناھد بآ و دندز وا رس رب ین و
 ار وا و دندیناشوپ ار شدوخ ھماج ،هدنَک یو زا ار زمرق سابل ،دندوب هدرک ازھتسا ار وا نوچ و
 .دنزاس شبولصم ات دندرب نوریب
 روبجم ،دوب َسفُر و َردنکسِا ردپ و ،دمآیم تاکولب زا ھک ناوریق لھا زا ،مان نوعمش ار یرذگھار و
 .درادرب ار وا بیلص ھک دنتخاس
 دندرب رسٔ ھساک لّحم ینعی ،تشاد مان اتُجلُج ھک یعضوم ھب ار وا سپ
 .درکن لوبق نکیل دشونب ات دنداد یو ھب ّرُم ھب طولخم بارش و
 .دََرب ھچ سک رھ ات دندنکفا نآ رب ھعرق ،هدومن میسقت ار وا سابل ،دندرک بولصم ار وا نوچ و
 .دندرک بولصم اروا ھک دوب موس تعاس و
 .دوھی هاشداپ ،دش ھتشون نیا یو ھمان ریصقت و
 .دندرک بولصم پچ تسد زا یرگید وتسار تسد زا یکی ار دزد ود یو اب و
 .تشگ بوسحم ناراکاطخ زا ،دیوگیم ھک یاھتشون نآ تشگ مامت سپ
 بارخ ار لکیھ ھک یسک یا ناھ ،دنتفگیم ،هدینابنج ار دوخ رس و هداد مانشد ار وا نارذگهار و
 ،ینکیم انب ار نآ زور ھس رد و ینکیم
 !ناھرب ار دوخ ،هدمآ ریز ھب بیلص زا
 دناوتیمن و داد تاجن ار نارگید ،دنتفگیم رگیدکی اب نانکازھتسا نابتاک و ھنھک یاسؤر نینچمھ و
 .دھد تاجن ار دوخ
 بولصم یو اب ھک ینانآ و .میروآ نامیا و مینیبب ات دنک لوزن بیلص زا نآلا ،لیئارسا هاشداپ ،حیسم
 .دندادیم مانشد ار وا ،دندش
 .تفرگ ورف ار نیمز مامت یکیرات مھن تعاس ات ،دیسر مشش تعاس نوچ و
 ارچ یھٰلا یھٰلا ،ینعی ؟یَنتَْقبَسَ اَمل ،یئولیا یئولیا ،تفگ ،هدرک ادن دنلب زاوآ ھب یسیع ،مھن تعاس رد و
 ؟یدراذگاو ارم
 .دناوخیم ار سایلا ،دنتفگ دندینش نوچ نیرضاح زا یضعب و
 مینیبب دیراذگب ،تفگ و دیناشون ودب ،هداھن ین رس رب و درک ُرپ ھکرس زا ار یجنفا ،هدیود یصخش سپ
 .دروآ نییاپ ار وا ات دیایب سایلا رگم
 .دادب ناج ،هدروآرب دنلب یزاوآ یسیع سپ
 .دش هراپود اپ ات رس زا لکیھ هدرپ هاگنآ

 ،تفگ ،درپس ار حور ،هدز ادص روطنیدب ھک دید ،دوب هداتسیا یو لباقم ھک یشابزوی نوچ و  
 .دوب ادخ رسپ ،درم نیا عقاولایف


