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NE’M A PAWLOSE PÊŞIN
KOR INT’ÎYAR’A
Pêşgotin
Kor int’ bajarek î Yûnanistanêyîf e’yan bû, ew p’ayt’extê qeza Axayayê
ye R’omayê bû. Bi destê Pawlos h’îmê civînaf Mesîh li wir hate dan înê,
gava dema r’êwîtîya xweye dudada ew li wir 18 meha ma (K’arêd Şandîya
18:11, 18). Kor int’ bajarek î gul û geş û navî‑deng bû, ne ku t’enê alîyê
t’ucaretîyêdaf, lê usa jî alîyê r’abûn‑r’ûn iştinê, zanebûn û h’ebandinêda,
çimk î her milet li wir diman. Lê belê alîk îva jî bênamûsîyêda h’ewla
xwe dewlê avîtibûn. Û vê yekê gelek î h’uk um î ser civîna nû dik ir û her
cûr’e ze’metî pêşda dan î.
Aha k’ifş dibe ku eva ne’ma nêzîk î sala 54‑a Efesêda kor int’îyar’a
hatîye nivîsarê, dema r’êwîtîya Pawlose 3‑a (Kor int’î I, 16:8; K’arêd
Şandîya 19:1). Şandî f bi vê ne’mê ser wan pirsa disek ine, k’îjan ku ser
e’mirê civîna nû bibûne giran î, usa jî ser heleqetîya wan r’abûn‑r’ûn iştin
û çi ku bawer îyaf bawermendava girêdayî bû.
Xemê Pawlos dup’a bona dutîretîya civînê û ç’e’vder îyaf wan bû (serêd
1‑ê h’eta 6‑a). Usa jî ew pirsêd h’al‑zewacê (serê 7‑a), îsaf êf (serêd 8‑a
h’eta 11:1), qeyde‑qanûnêd civînê, p’êşk’êşêdf R’uh’êf Pîroz (serêd 11‑a
h’eta 14‑a) û fik ira r’abûna mir îya (serê 15‑a) e’nene dike. Û k’ûr dide
k’ifşê, ku Mizgîn î f çawa van pirsa din ihêr’e û caba wan dide.
Serê 13‑da derheqa h’izk irinêda xeber dide, ku ew ji Xwedêda mêrivr’a
p’êşk’êşeke here mezin e. Belk î ev ser î p’ara here e’yan e, nava vê p’arêda.
Serecema fikira ne’mê
Pêşgotin (1:1‑9)
Dutîretîya nava civînê (1:10–4:21)
Pirsa bona h’al‑zewacê (5:1–7:40)
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Pirsa îsafê û xwe dûr xweykirina bawermenda ji r’aw‑r’izimêdf
mileta (8:1–11:1)
E’mir, h’ebandin û t’erbetîya civînê (11:2–14:40)
R’abûna Mesîh û bawermenda ji mirinê (15:1‑58)
K’omekt’opkirina bawermenda bona civîna Cihûstanêf (16:1‑4)
Çend t’ivdîrêd Pawlos û paşgotin (16:5‑24)

1

Silavkirin

Mesîhd a nava wed a h’îmê xwe
usa girtîye, 7 ku hûn kêmasîya t’u
p’êşk’êşêf nak’işîn in, gava hîvîya
xuyabûna Xud anê me Îsa Mesîh
in. 8 Ewê we h’et a xilaz îyê h’îm
girtî xwey ke, ku hûn R’oja hatina
Xudanê me Îsa Mesîh bêlek’e bin.
9 Amin e ew Xwedêyê ku gaz î we
kir, wek î hûn t’ev î Kur’ê Wî Îsa
Mesîhê Xud anê me bin.

1 Ji Pawlos ê ku bi e’mir ê
Xwedê şandîtîyaf Mesîh Îsar’a
gaz îk ir î, t’ev î Sostên îsê bir a,
2 civ în a f Xwedêye Kor int’êr ’a,
buhurt î‑jib ar ebûy îyêd yektîy a
Mesîh Îsada, yêd pîrozbûnêr’af
gaz îk ir î, t’ev î wan h’emûyêd ku
her der a gaz î navê Xud anêf me
Îsa Mesîh dik in, Ew Xud anê
Dut îret îya civ îna 
wan û me ye:
Korint’êda
3 De bir a k’erem f û e’dilay îya
f
10
Xwedêyê Bavê me û Xudan Îsa
De ez îdî hîvî ji we dik im
Mesîh li we be.
xûşk‑birano, bi navê Xudanê me
Îsa Mesîh, bira gotina we h’emû
Şikirdarîya Pawlos
ya yek be û dutîretî nava weda
4 Ez her gav bon a we şik ir îyê t’unebin, lê h’emû jî bi hevr’a bin
didime Xwedêyê xwe, bona wê û ser nêt‑meremek î bin. 11 Çimkî
k’eremaf Wî, ya ku bi saya Mesîh min salixê we ji mala Xiloyê hilda
Îsa wer ’a hatîye day înê. 5 Belê xûşk‑birano, ku nava weda de’w‑doz
hûn bi yektîy a Wî her tişt îd a hene. 12 Awa gotî dix wazim bê
dewletî bûn, her xeberdanê û her jim, wek î nava weda yek dibêje:
zanebûnêda. 6 Hînk ir ina derheqa «Ez Pawlosî me», yek dibêje: «Ez
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Apoloyî me», yek jî dibêje: «Ez
Petr ûsîf * me» û yekî din jî dibêje:
«Ez Mesîhî me». 13 Çima Mesîh
p’arevebûyî ye? Çima Pawlos bona
we xaçf bûye? Yan bi navê Pawlos
hûn pê avê hatine nixumandinêf ?
14 Ez ji Xwedê r’azî me, ku min ji
we t’u kes nen ix umand, pêştir î
Kirîspo û Gayos. 15 Niha t’u kes
nikare bêje, ku hûn bi navê min
hatine nix umandinê. 16 (R’ast e
min mala Steyfan jî nixumand.
Lê wek î may în nayê bîra min,
ku min yek î din nixumandibe.)
17 Çimkî Mesîh ez nixumandinêr’a
neşandim, lê Mizgînîdayînêr’af û
ez vê yekê nadime zora xeberdana
zimên, ku nebe qewata xaçê Mesîh
ber tiştekî neyê h’esabê.
Mesîh qudreta Xwedê 
û serwaxt îyaf Xwedê ye
18 R’ast e hînk ir in a derheq a
xaçda undabûyîyar’a bêh’işî ye, lê
me xilazbûyîyar’af, qewata Xwedê
ye. 19 Çawa nivîsar e:
«Ezê serwaxtîyaf serwaxta unda
kim

û bîlantîyaf bîlana betal kim»*.
serwaxt? K’anên zane?
K’anên aqilmendêd vê dinyayê? Ne
serwaxtîya vê dinyayê Xwedê kire
bêh’işî? 21 Çimk î serwaxtîya Xwe
dê neh işt ku dinya bi serwaxtîya
xwe Wî nas ke, lê li Xwedê xweş
hat, bi wê hînk ir ina «bêh’işî» yêd
ku bawer dik in xilazf ke. 22 Cihûf
k’eremet a dix wazin û yûnan jî
serwaxt îyê diger ’in. 23 Lê em,
Mesîhê xaçbûyî dannasîn dik in,
cihûyar’a p’işkbûnf e, necihûyar’af
jî bêh’işî, 24 lê bona yêd ku Xwedê
gazî wan dike, heger cihû bin,
heger necihû, ew xeber Mesîh e,
qewata Xwedê û serwaxtîya Xwe
dê. 25 Çimk î ew kirêd Xwedêye
ku ber ç’e’vê mer ivaf bêh’işî xuya
dibin, ew ji serwaxtîya mer ivayê
serwaxttir in û ber ç’e’vê mer iva
çiqas sistîya Xwedê xuya dibe, ew
ji qewata mer ivayê qewattir e*.
26 Dîn a xwe bid inê xûşk‑bi
rano, hûn k’î bûne ku Xwedêda
hatine gazîk ir inê: Alîyê dinêda ji
we gelek ne serwaxt bûne, ji we
gelek dinêda ne zor bûne û ne jî
20 K’anên

* 1:12 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Kîfas». «Kîfas» bi zimanê aram î f tê
fe’mk ir inê: «Petr ûs».
* 1:19 Îşaya 29:14.
* 1:25 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Çimk î bêh’işîya Xwedê ji (serwax
tîya) mer iva serwaxttir e û sistîya Xwedê ji (qewata) mer ivayê qewattir e».
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ji we gelek malêd r’engînda bûne.
27 Lê Xwedê bêh’işêd dinê bijartin,
wek î serwaxta bide şermê û sistêd
dinê bijartin, wek î yêd qewat bide
şermê 28 û Xwedê yêd dinêbêxe
bere bêr’ûmet û yêd ne t’u tişt
bijartin, ku heyînêd berbiç’e’v r’et
ke her’e, 29 wek î t’u qûl‑bende li
ber Xwedê pê xwe nef ir’e. 30 Ewî
hûn t’evî Mesîh Îsa kir in û Mesîh
bona me kire serwaxtî. Em bi Wî
r’astf têne h’esabê, pîrozf û aza
dibin. 31 Awa çawa nivîsar e: «Yê
ku dif ir’e, bira bi Xudan bif ir’e»*.

2

Hînkirina derheqa 
Îsayê xaçbûyîda

1 Ez jî gava hatime cem we
xûşk‑birano, ez bi xeber yan
serwaxtîya k’emale giran nehatim
sur ’a* Xwedê weva e’yan kim.
2 Çimk î gava ez nava wed a bûm,
min nêta xweda danenî ku tiştek î
din hîn kim*, pêştir î Îsa Mesîh
û Ew jî Yê xaçbûyî. 3 Ez xwexa
h’alek î sistda, bi xof û tirs nava
weda bûm. 4 Û gotin û hînk ir ina

min, ne ku bi xeberêd serwaxtîya
mer ivayîye zarx weşîyê bû, lê bi
îzbatîya qewata R’uh’êf Pîroz bû*.
5 Ev yek aha bû, wek î bawer îyaf
we bi serwaxtîya mer ivayê nîbe,
lê bi qewata Xwedê be.
Serwaxt îya Xwedê
6 Lê

belê derheqa serwaxtîyê
da em yêd r’uh’an îye gih îştîr’a
xeber didin, lê ne serwaxtîya vê
dinê û ne jî ya serwêrêd vê dinê,
ku h’uk umê wan betal dibe. 7 Lê
em derheqa serwaxtîya Xwedêye
sur’e veşartîda xeber didin, ya ku
Xwedê hê ber î e’firandina din
yayê, bona r’ûmeta me qirar kir.
8 Ji serwêrêd vê dinyayê t’u kesî
ev serwaxtîya fe’m nek ir, çimk î
heger fe’m bik irana, wê Xudanê
r’ûmetê xaç nek irana. 9 Lê çawa
nivîsar e:
«Ew tiştêd ku ç’e’va nedîtine
û guha nebih îstine,
dilêf mêr ivr’a derbaz nebûne,
Xwedê bona wan hazir kir ine,
yêd ku Wî h’iz dik in»*.

* 1:31 Yêrem îya 9:24.
* 2:1 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Şe’detî» (çawa «hînk ir in»).
* 2:2 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Zan ibim». Awa gotî Pawlos nex west
pêştir î Îsa tiştek î din çawa zanebûn hîn bik ira.
* 2:4 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Lê ev yek xuyabûna qewata R’uh’ê Pîroz bû».
* 2:9 Îşaya 64:4.
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10 Lê

belê Xwedê bi R’uh’ê Xwe
ev yek li ber me vek ir. Çimk î
R’uh’ her tiştî e’nene dike, h’et a
nêt‑mer emêd Xwedêye k’ûr jî.
11 K’î haş ji kêl‑me’n îyêd mêr iv
heye, pêştir î wî r’uh’ê nava wîda?
Usa jî kes haş ji ya Xwedê t’une,
pêştir î R’uh’ê Xwedê. 12 Me ne
ku r’uh’ê vê dinyayê stand îye,
lê ew R’uh’ê ji Xwedê, wek î em
wan tişt êd ji Xwed êd a mer ’a
day î fe’m bik in. 13 Em bona van
tişt a bi got in êd ji serw axt îy a
mer ivayê hînbûy î xeber nadin,
lê bi gotinêd hînk ir ina ji R’uh’ê
Xwedê xeber did in, tiştêd r’u
h’an î wanr’a şirovedikin, yêd ku
xwey î‑R’uh’ê Xwedê ne*. 14 Lê
mer ivê nexweyî‑R’uh’ wan tiştêd
R’uh’ê Xwedê qebûl nake, bi ya
wî ev yek ana bêh’işî ne û nik are
jî fe’m bike, çimk î h’alê wan tiş
ta bi r’uh’an î têne e’nenek ir inê.
15 Lê yê xwey î‑R’uh’ê Xwedê her
tiştî e’nene dike, lê belê xwex a ji
kesekî nayê e’nenek ir inê. 16 Çawa
niv îsar e: «K’ê nêt‑fik ir a Xud an
pê h’esîya, ku şîretekê bide Wî?»*
Lê nêt‑fik ira Mesîh serê meda ye.

3

Qulixk’arêd Xwedê

1 Lê min xûşk‑bir ano, nik a
ribû t’evî we xeber da çawa
t’evî yêd xweyî‑R’uh’ê Xwedê, lê
çawa t’evî bendêd vê dinê, çawa
t’evî xişîmêd bawer îya Mesîhda.
2 Min şîr da we, lê ne ku xwar i
na giran, çimk î we hê nikar ibû
bix wara. Û hûn niha jî nikar in
bix win, 3 çimk î hûn hela hê mîna
bendêd vê dinê ne. H’eta ku nava
weda h’evsûdî û hevr’ik’î* hene,
gelo ev yekana ne mer ivayî ne? Û
hûn mîna bendêd vê dinê najîn?
4 Mesele ku gava yek dibêje: «Ez
Pawlosî me» û yê din: «Ez Apo
loyî me», hûn ne mîna bendêd
vê dinê ne?
5 Îdî k’î ye Apolo? K’î ye Paw
los? Ew qulixk’arêd Xwedê ne,
bi k’îjana we bawer kir. Xudan
çiqas şix ul daye wan her kesî,
haqasî jî dik in. 6 Min daç’ikand,
Apolo avda, lê Xwedê gîhand*.
7 Awa ne yê daç’ik and tiştek e,
ne jî yê avda, lê yê gîhand, ku
Xwedê ye. 8 Yê daç’ik and û yê
avda yek in û her kesê heqê xwe

* 2:13 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Tiştêd r’uh’an î, bi r’uh’an î şirovedikin».
* 2:16 Îşaya 40:13.
* 3:3 Nav hinek destn ivîsarada ev jî heye: «Dutîretî».
* 3:6 K’arêd Şandîya 18:4‑11; 18:24‑28.
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bistîne, weke xebata xwe. 9 Çimk î
em t’evayî bona Xwedê dixebitin,
hûn jî zevîya Xwedê ne, avayîyê
Xwedê ne.
10 Min jî weke wê k’erema ku
Xwedê da min, mîna çîredeste
kîf serwaxt h’îm avît, lê yek î din
ser çêdike. Lê belê t’enê bira her
kes haş ji xwe hebe, çawa çêdi
ke. 11 Çimk î h’îmek î din kesek
nik are bavêje, pêştir î yê avîtî,
ku Îsa Mesîh e. 12 Li ser vî h’îm î
yek dik are bi zêr’, zîv, kev irêd
qîmet, dar, gîhê, yan kayê çêke,
13 lê bi çi tiştî jî çêke, şix ulê her
kesî wê e’yan be, çimk î ew R’oj
wê bide k’ifşê, ewê bi êgir e’yan
be û kirê her kesî çi h’alîda be,
agirê bicêr’ibînef. 14 Heger şix ulê
yek î ser vî h’îmê çêk ir î bim îne,
ewê heq bistîne, 15 lê heger şix ulê
yekî bişewite, ewê zîyanê bik’işîne,
lê xwexa wê xilaz be, çawa yek î
nava êgirr’a derbazbûyî.
16 Çim a hûn nizan in ku hûn
p’ar istgehaf Xwedê ne û R’uh’ê
Xwedê nava weda dimîne?* 17 Heger
yek p’ar istgeha Xwedê wêran ke,
Xwedê jî wê wî wêran ke, çimk î

p’ar istgeha Xwedê pîroz e û hûn
in ew p’ar istgeh.
18 Bir a t’u kes xwe nex apîne.
Heger yek ji we li gora qeydêd vê
dinyayê xwe serwaxt dibîne, bira
bibe bêh’iş, wek î bibe serwaxt.
19 Çimk î serwaxtîya vê dinyayê li
ber Xwedê bêh’işî ye. Çawa nivîsar
e: «Ew serwaxta nava h’ilek’ar îya
wanda digire»* 20 û dîsa: «Xudan
zane ku şêwirêd serwaxta p’ûç’
in»*. 21 De bira îdî t’u kes pê me
riva nef ir’e! Belê her tişt jî p’ara
we ne. 22 Pawlos, Apolo, Petr ûs*,
dinya, jîyîn, mirin, tiştêd ku niha
hene, yan yêd wê bên, her tişt p’ara
we ne, 23 hûn jî p’ara Mesîh in û
Mesîh jî p’ara Xwedê ye!

4

Berdest îyêd Mesîh

1 Awa gerekê mer iv me usa
h’esab kin, çawa berdestîyêd
Mesîh û wek’îlêd sur’êd Xwedê.
2 Ji wek’îl jî dik’eve ku ew amin
be. 3 Lê bona min ev yek ne t’u tişt
e, ku fik irêd we yan yêd dîwana
mer ivayê ser min çi ne, ez xwexa
jî loma li xwe nak im. 4 Îsafa min
r’ih’et e, ne ku bi vê yekê ez xwe

* 3:16 Kor int’î I, 6:19; Kor int’î II, 6:16.
* 3:19 Îbo 5:13.
* 3:20 Zebûr 94:11.
* 3:22 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Kîfas».
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sof î dikim, lê h’akimê min Xudan
e. 5 Awa ji wext zûtir loma nek in,
h’eta hatina Xudan. Ewê tiştêd
te’r îyêd a veş artî derxe r’on ayê
û şêwirêd dilaf bide e’yank ir inê.
Û hingê her kesê qîmetê xwe ji
Xwedê bistîne.
6 Ev yek ana xûşk‑bir ano, min
bona we anîne ser xwe û Apolo,
wek î hûn vê yekê ji me hîn bin:
«Ji nivîsarê derneyên». Hingê ji
we t’u kes wê yek pê yek î nef ir’e.
7 K’î te ji xelqê firqî dike? Çî te
heye, ku te p’êşk’êşf nestandîye?
Lê wek î te standîye, çima p’eyê
xwe didî çawa te nestandibe?
8 Hûn îdî t’êr bûne, îdî h’ir’
bûne! Bêyî me îdî bûne p’adşa!
Ax xwezî hûn bibûna p’adşa, emê
jî t’evî we bibûna p’adşa! 9 Çimk î
ez t’exm în dik im, ku Xwedê em
şandî avîtine paşîya k’oç’a, çawa
ji mir inêr’a dayî. Em dinêda bû
ne îtoyîn f, hin li ber milyak’etaf,
hin jî ber mer iva. 10 Em bêh’iş in
bona Mesîh, lê hûn serwaxt in
yektîya Mesîhda! Eme sist in, lê
hûne qewat! Hûne xweyîr’ûmet
in, lê eme bêr’ûmet! 11 H’eta niha
jî em bir’çî dim în in, t’î dim în in,

bê sit’ar dibin, têne k’utanê û de
ro‑der dibin. 12 Em bi destê xwe
dixebitin, bi xûdana xwe dijîn.
Gava me r’ezîl dik in, em dua li
wan dik in, gava me dizêrînin, em
sebir dik in, 13 gava navê mer’a di
lîzin, em li ber wan dadix in. Em
bûne gemara vê dinyayê, h’eta niha
jî her tiştîda bûne xwelî!
14 Ez vê yekê wer’a din iv îsim,
ne ku we bidime şermê, lê wek î
we mîna zar’êd xweye delal şîret
kim. 15 Heger wê jîyîna weye t’evî
Mesîhda bi h’ezara t’erbetdarêdf
we hebin, lê t’enê bavek î we heye,
çimk î wê jîyîna weye t’evî Mesîh
Îsada hûn ji min bi Mizgînîdayînê
dinê k’etin. 16 Awa hîvî ji we di
kim, ç’e’v bidine min*.** 17 Bona
vê yekê min Tîmot’êyo ser weda
şand, lawê xweyî delal û hindava
Xudanda amin. Ewê wan r’ê‑dir
bêd mine Mesîh Îsada girtî bike
bîra we, ku ez çawa li her dera,
h’emû civîna hîn dik im.
18 Hinek ji we babax bûne, wan
t’irêf ezê neyême cem we. 19 Lê
ezê zûtirekê ser weda bêm, he
ger Xudan h’iz bike û ezê ne ku
li gotinêd babaxa bin ihêr’im, lê

* 4:16 Kor int’î I, 11:1; Fîlîpî 3:17.
** 4:16 Nav hinek destn ivîsarêd paşwextîyêda ev jî heye: «Çawa min jî ç’e’v
da Îsa».
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h’unurêd wan. 20 Çimkî P’adşatîyaf
Xwedê ne ku xeberdanêda ye, lê
h’unurda ye. 21 Hûn çawa dix wa
zin? Ez bi k’ulmê ser weda bêm,
yan bi h’izk ir inê û berbihêr îyê?
Zirara bênamûsîya civ înêda

5

Deng heye ku nava weda
bênamûsî jî heye û ew jî bê
namûsîke usa, wek î nava p’ût
p’ar istadaf jî t’une, ku yek dest
davêje dêmar’îya xwe*. 2 Û hûn
ji k’ubar îyê h’ir’ bûne! Ne gerekê
we şîn bik ira û yê xweyê vî kir î
ji nava xwe derx ista? 3‑4 Lê belê
çawa ez beden î ne nava weda me,
lê r’uh’ê xweda hazir im û çawa
yek î hazir, min îdî bona yê vî tiştî
dike qirara xwe bi navê Xudanê
me Îsa daye. Gava hûn cîk î di
civin, r’uh’ê min jî t’evî we, bi
qewata Xudanê me Îsa 5 wî mer ivî
bidine destê mîrêcin f, ku qalibê
wî unda be û r’uh’ê wî xilaz be
R’ojaf Xudanda.
6 Ne qenc e ku hûn fir’n aq
dibin! Gelo hûn nizan in ku hi
nek hevîrtir’şk f t’emam îya şkevê
hiltîne? 7 Vî hevîrtir’şkê kevin ji
xwe dûr xin, ku hûn bibine hevîrê
1

nûyî bê hevîrtir’şk, çawa hûn usa
ne jî. Çimk î Berxê meyî Cejina
Derbazbûnêf, awa got î Mesîh
bona me hate serjêk ir inê. 8 De
em vê cejinê derbaz kin, ne ku
bi hevîrtir’şkê kevin î neheqîyê û
xirabîyê, lê bi nanê bê hevîrtir’şk,
bi nanê h’elalîyê û r’astîyê.*
9 Min wer’a ne’mêda nivîsîbû, ku
t’evî qavaf nebin. 10 Ne ku gotina
min derheqa qava, timak’ara, t’a
lank ir yan p’ûtp’aristêd vê dinêda
bû. Heger usa bûya, gerekê hûn
lap ji dinê derk’etana. 11 Lê belê
min wer’a nivîsî, ku hûn t’evî wî
nebin, yê ku navê xwedênasîyê
ser e, lê qav e, tima ye, p’ûtp’ar ist
e, buxdanbêj e, serxweş e, yan jî
t’alank ir e. T’evî yê usa h’eta nên
jî nex win! 12‑13 Çî minr’a ye ez
dîwana yêd ji civînê der bik im?
Xwedê wê dîwana wan bike. Lê
dîwana yêd civînêda destêd weda
ye. Awa çawa nivîsar e: «Mer ivê
xirab ji nava xwe derx in».*

6

Pirsa derheqa de’w‑doza 
nava bawermendada
Gelo eva k’arê kir inê ye,
gava yek ji we, nava wî û birê
1

* 5:1 Qanûna Ducar î 22:30.
* 5:7‑8 Derk’etin 12; 13:7.
* 5:12‑13 Qanûna Ducar î 17:7; 19:19; 22:21, 24; 24:7.
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wîd a de’w‑doz pêşd a tê, tur uş
dike li ber nep’aka wê yekê dide
saf îk ir inê, ne ku li ber cime’ta
Xwedê? 2 Çima hûn nizan in ku
cime’ta Xwedê wê dîwana dinê
bike? Û heger bi destê we wê
dîwana dinyayê bê kir inê, gelo
hûn nikar in van pirsêd sivik jî
saf î kin? 3 Çima hûn nizan in ku
emê dîwana milyak’eta jî bik in?
Îdî k’u dim îne dîwana pirsêd vê
dinyayê nek in? 4 Awa heger nava
weda pirsêd vê dinêye saf îk ir inê
hebin, hûn çawa dikarin h’akimtîyê
bidine destê yêd usa, ku ji alîyê
civînêda ne t’u tişt in? 5 Ez aha
dibêjim, ku hûn şerm bik in! Gelo
nava weda yek î serwaxt t’une, ku
bikar ibe nava birada sereder îyê
bike? 6 Lê bir a bir êr ’a dik’eve
de’w‑dozê, ew jî li ber nebawera!
7 We r’astî vê yekêd a lap da
ye der, ku hûn hevr’a dik’evine
dergeh‑dîwan a. Gelo hê qenc
nîne, ku hûn bêne neheqk ir inê?
Gelo hê qenc nîne, ku hûn bêne
şêlandinê? 8 Lê hûn neheqîyê di
kin û dişêlîn in, ew jî xûşk‑bira!
9 Çima hûn nizan in ku yêd neheq
wê P’adşatîya Xwedê war nebin?
Nexapin! Ne bênamûs, ne p’ût

p’arist, ne zinêk’ar, ne jinêd hevr'a
dibin r'obet, ne mêrêd hevr'a dibin
r'obet,* 10 ne diz, ne timak’ar, ne
serxweş, ne buxdanbêj, ne jî t’a
lank ir P’adşatîya Xwedê wê war
nebe. 11 Û ji we hinek usa bûn.
Lê hûn ji guna hatine şûştinê,
hûn hatine buhurtî‑jibarek ir inê,
hûn r’astf hatine h’esabê bi navê
Xud an Îsa Mesîh û bi R’uh’ê
Xwedêyê me.
Bira bedenêd we Xwedêr’a 
xizmetk’arîyê bike
12 Dibêjin: «Her tişt minr’a e’det

e», belê, lê her tişt ne k’ar e. «Her
tişt minr’a e’det e», lê t’u tişt gerekê
h’ukumî ser min neke. 13 Dibêjin:
«Xwar in bona zik e, zik jî bona
xwar inê ye», lê Xwedê her duya
jî wê unda ke. Lê beden ne bona
qavîyê ye, lê bona xizmetk’ar îya
Xudan e û Xudan jî bona bedenê
xem dike. 14 Û Xwedêyê ku Xudan
ji mir inê r’ak ir, wê me jî ji mir inê
r’ake bi qewata Xwe. 15 Çima hûn
nizan in ku bedenêd we endemêd
Mesîh in? Ez endemêd Mesîh
hildim t’evî qava kim? T’u car!
16 Yan hûn niz an in yê ku t’ev î
qava dibe, t’evî wê dibe bedenek?

* 6:9 Binihêr'e: R'omayî 1:26-27.
* 6:16 Destpêbûn 2:24.
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Çawa nivîsar dibêje: «Her du wê
bibine bedenek»*. 17 Lê ewê ku
t’evî Xudan dibe, dibe r’uh’ek.
18 Ji qav îyê bir ’ev in! H’emû
gunêd mayîne ku mer iv dike, ji
bedenê der e, lê ewê ku qavîyê
dike, miqabilî bedena xwe guna
dike. 19 Çima hûn nizan in ku be
denêd we p’aristgeha R’uh’êf Pîroz
in, ku nava weda ye, K’îjan we
ji Xwedê stand? Hûn ne xweyîyê
serê xwe ne*. 20 Hûn bi qîmetek î
biha hatine k’ir’înê. Bona vê ye
kê bik in ku pê bedena we şik ir î
Xwedêr’a bê dayînê*.

7

Pirsêd h’al‑zewacê

1 Lê niha derheqa wan pirsêd
ku we minr’a nivîsîn: «Qenc e
wek î mêr nêzîk î jinê nebe?»* 2 Lê
bona ku pêşîya her cûr’e qavîyê
bê girtinê, bira mêr bê jin nebe
û jin jî bê mêr. 3 Mêr bira deynê
jinê bidê, jin jî deynê mêr. 4 Jin ne
xweya qalibê xwe ye, lê mêr, usa

jî mêr ne xweyê qalibê xwe ye, lê
jin. 5 Ji hevdu na‑na nek in, pêştirî
wê demê, gava hûn bi hevr’a bona
wextekê t’ifaqf qirar dik in wek î
xwe bidine duak ir inê*, lê paşê
dîsa li hev veger’in, ku mîrêcin we
necêr’ibînef ji dest bêt’awîya we.
6 Ez vê yekê dihêlime ser exter îya
we, ne ku e’mir dik im. 7 R’ast e,
min dix west ku h’emû mer iv mî
na min bûna, lê her mer ivek îr’a
dayîneke ji Xwedê heye, yek ha
ye, yek jî aha ye.
8 Lê yêd bê jin û jinebîyar’a ez
dibêjim: Qenc e ku ew mîna min
bim în in. 9 Lê heger xwe zeft na
kin, bira bizewicin‑mêr kin, çimkî
qenc e ku ew bizewicin‑mêr kin,
ne ku xweda bişewitin.
10 Lê yêd zew icî‑mêrk ir îr’a, ne
ku ez e’mir dik im, lê belê Xudan:
Bira jin ji mêr neqete*, 11 heger
biqete jî, bir a mêr neke yan jî
mêrê xwer’a li hev bê. Û mêr jî
bira jina xwe ber’nede.

* 6:19 Kor int’î I, 3:16; Kor int’î II, 6:16.
* 6:20 Nav hinek destn ivîsarêd paşwextîyêda aha ye: «Bona vê yekê pê be
den û r’uh’ê xwe Xwedêr’a şik ir îyê bidine day înê, yêd ku p’ara Xwedê ne».
* 7:1 Derheqa «Qenc e wek î mêr nêzîk î jinê nebe?» hinek fe’m dik in ku eva
caba Pawlos e, hinekêd may în jî dibêjin ku eva pirsa kor int’îya ye yan jî
bîr‑bawer îya wan e.
* 7:5 Nav hinek destn ivîsarêd paşwextîyêda ev jî heye: «r’ojî f».
* 7:10 Metta 5:32; 19:9; Lûqa 16:18.
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12 Lê

yêd mayînr’a ez dibêjim,
ne ku Xudan: Heger jina birak î
nebawer be û bix waze t’ev î wî
bim îne, bira wê ber’nede. 13 Û
jineke ku mêrê wê nebawer be û
ew bix waze t’evî wê bimîne, bira ji
wî neqete. 14 Çimk î mêrê nebawer
bi jina bawermend h’elal dibe û
jina nebawer jî bi mêrê bawermend
h’elal dibe. Heger usa nîbûya,
zar’êd weyê h’eram f bûna, lê ni
ha h’elal in. 15 Lê heger nebawer
biqete, bira biqete. Xûşk yan bira
vê derecêda aza ye. Belê Xwedê
gazî we e’dilayîyê kir. 16 Tu çi zanî
k’ulfetêf, belk î tê mêrê xwe xilaz
kî? Yan jî tu çi zanî mêro, belk î
tê k’ulfeta xwe xilaz kî?
Bawermend gerekê 
li gora e’mirê Xwedê bijîn
17 Wek î

din ez dibêjim: Xudan
çawa p’ar a her kesî da û çawa
Xwedê gazî her kesî kir, bira we
ke wê yekê jî bijî. Ev e t’em îya ku
ez didime h’emû civîna. 18 Heger
yek sinetk ir î f bû gava hate gazî
kir inê, bir a sinetbûn a xwe îdî
neg uhêze. Heger yek nesinetk ir î
bû gava hate gazîk ir inê, bira îdî
sinet nebe. 19 Ne sinetbûn tiştek e
û ne jî nesinetbûn, lê ser î t’em î

yêd Xwedê qedandin e. 20 K’î çi
h’alîda bû gava Xwedê gazî kirê,
bira nava wêda jî bim îne. 21 Xu
lam bûy î gava hatî gaz îk ir inê?
Xem neke. Lê heger dikar î aza
bî, wê mecalê ji destê xwe neke.
22 Çimk î ew xulamê ku hate ga
zîk ir inê, wek î bibe p’ara Xudan,
ew azayê Xudan e, usa jî ewê ku
aza bû gava hate gazîk ir inê, ew
xulamê Mesîh e. 23 Hûn bi qîme
tek î biha hatine k’ir’înê, nebine
xulamêd mer iva. 24 Xûşk‑birano,
k’î çi h’alîda hate gazîk ir inê, bira
nava wêda jî li ber Xwedê bimîne.
Pirsêd bona qîz û xorta
25 Lê niha çi ji qîz û xort a* di
k’eve, min derheqa wanda e’mir
ji Xudan nestandîye, lê t’enê ez
fik ira xwe dibêjim, çawa yek î ji
Xudan r’e’m standî ku hindava
Wîda amin e. 26 Ez bona tenga
sîyaf niha aha r’ê têr’a dibînim ku
mer iv çi derecêda ye, bira usa jî
bimîne. 27 Jinêva girêdayî yî? Neke
ku jê biqetî. Bê jin î? Jinê neger’e.
28 Lê heger bizew icî, gunef nak î û
heger qîz mêr ke, gune nake. Lê
yêd usa wê r’astî oxirmêd giran
bên, ez dix wazim we ji wê yekê
xwey kim.

* 7:25 Bi yûnan î xeber bi xeber, dewsa «qîz û xorta» «bik’iraf» heye.
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29 Ez wer’a dibêjim birano: Wext

hindik maye. Ji vir şûnda ewê ku
jina wî heye bira usa be çawa yê
bê jin, 30 ewê ku digir î çawa yê
nagir î, ewê ku şa dibe çawa yê
şa nabe, ewê ku dik’ir’e çawa ne
xweyê wan tişta be, 31 û ewê ku
şix ulê dinêva mijûl dibe çawa yê
pêva mijûl nabe, çimk î ev dinya
e’yan derbaz dibe.
32 Lê ez dix waz im ku hûn ji
xema dûr bin. Yê nezew icî şi
xulêd Xudanva gîro ye, ku çawa
bike li Xudan xweş bê. 33 Lê yê
zewicî xemêd dinêva gîro ye, ku
çawa bike li jina xwe xweş bê 34 û
ser du r’îya sek in î ye. Jina bêmêr
yan qîz şix ulêd Xudanva gîro ye*.
Meremê wê ew e, ku ew r’uh’ û
qalibê xweda buhurtî‑jibare be,
lê ya mêrk ir î xemêd dinêva gîro
ye, ku çawa bike li mêrê xwe xweş
bê. 35 Ez van tişta bona k’ara we

dibêjim, ne ku bar did ime ser
milê we, lê dix wazim wek î hûn
bi t’erbet û bi dil û can şix ulêd
Xudanva gîro bin.
36 Lê heger yek fe’m dike, wek î
hindava dergîstîya xweda r’astîyê
nake, temê wî jî xir ab bûye* ku
ger ekê bizew ice, bir a usa bike
çawa dix waze, gune nake, bir a
hevdu bistîn in. 37 Lê ewê ku gi
ran î ser wî t’une, lê li temê xwe
dik are û dilê xwed a qir ar kir îye
ku derg îstîya xwe usa xwey ke
çawa berê, ew tiştek î qenc dike.
38 Awa yê derg îst îya xwe dist î
ne, qenc dike, lê yê ku wê bik’ir
dihêle, hê qenc dike.* 39 Jin ne
xweser îx we ye h’et a ku mêrê wê
sax e, lê heger mêr lê bim ire, ew
aza ye, t’ev î k’ê bix waze dik are
mêr ke, t’enê bawermendê Xu
dan be. 40 Lê ewê hê xwez ilî be,
ku usa bim îne. Ev e fik ir a min

* 7:34 Nav hinek destn ivîsarada r’êza 34‑a aha destpêdibe: «Nava ya mêrk ir î
û nemêrk ir îdaf firqî heye, ya nemêrk ir î şix ulêd Xudanva gîro ye».
* 7:36 Aha jî tê fe’mk ir inê: «E’mirê wê derbaz dibe».
* 7:36‑38 Hinek zane dibêjin, ku li gora e’detê yûnana xort dikar ibû dergîs
tîya xwe bik’ir f xwey bik ira, h’eta ku dilê wî dix west. Hinekêd din jî van
r’êza aha fe’m dik in: «(R’êza 36) Lê heger yek fe’m dike, wek î hindava
qîza xweda r’astîyê nake, çimk î e’mirê wê derbaz dibe, bira usa bike çawa
dix waze, gune nake, bira bide mêr. (R’êza 37) Lê ewê ku giran îyê ser xwe
k’ifş nake, lê ser ya xwe ye û dilê xweda jî qirar kir îye ku qîza xwe nede
mêr, ew tiştek î qenc dike. (R’êza 38) Awa yê qîza xwe dide mêr qenc dike,
lê yê bik’ir dihêle hê qenc dike».
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û t’exm în a min R’uh’ê Xwedê qurbanêd p’ût a û xwe dih’er’i
nava mind a heye.
mîn in, çimk î îsafaf xweye sistda
fikara dike. 8 Lê belê xwar in me
Pirsa xwarina 
li
ber Xwedê nade sek inandinê.
qurbanêdf p’ûtp’arist îyê
Heger em bix win, tiştek î zêde
1 Lê niha çi ku ji pirsa qurba nak in û heger nex win, tiştek î jî
nêd p’ûta dik’eve: Fe’mdar î kêm nak in.
9 Lê haş ji xwe hebin, nebe ku
ye ku zanebûna me her kesî jî
heye. Zanebûn p’işika mêr iv di ew azaya we bibe kevirek li ber
wer im îne, lê h’izk ir in ava dike. nigê sista. 10 Em bêjin, heger me
2 Heger yek t’exm în dike, ku ew rivek î ku îsafa xweye sistda fikara
tiştek î zane, ew r’ast hê tiştek î usa dike te bibîne, wek î tu «xweyî
nizane çawa ku lazim e bizan ibe. zanebûn» î û li sifra p’ar istgeha
3 Lê heger yek Xwedê h’iz dike, p’ûtd a r’ûn iştî yî, ne ew kirê te
ew ji alîyê Wîva nask ir î ye.
wê dil bide wî, ku ew jî qurba
4 Awa derheqa wan qurbanêd nêd p’ûtp’ar istîyê bix we? 11 Û ji
p’ûtaye ku merî dixwin: Em zanin dest wê «zanebûna» te, birê teyî
ku p’ût heyîna xweva p’ûç’ in û sist, bona k’îjan î Mesîh mir, wê
Xwedêk î din t’une, pêştir î yek î*. unda be. 12 Bi vî awayî, gava tu
5 Heger bi navêd din jî xwed ê neheqîyê li xûşk‑birêd xwe dik î
hebin, yan li e’rdê yan li e’zmên, û îsafa wane sist bir îndar dik î, li
çawa bêh’esab xwedê û bêh’esab ber Mesîh neheqîyê dik î. 13 Awa
xudan hene jî, 6 lê bona me t’enê heger xwar in dibe kevirê li ber
Xwedêk heye, Bav, E’firandarê p’îyê birê min, gerekê îdî t’u car
her tiştî, em jî bona Wî hene û ez goşt nex wim, wek î birê xwe
t’enê Xudanek heye, Îsa Mesîh, p’işk f nek im.
bi K’îjan î her tişt xuliqî ne û bi
Îzin û mecalêd şand îya
saya Wî em hene.
7 Lê ev zanebûn cem her kesî
1 Ne ez aza me? Ne ez şandî
t’une. H’eta niha hê dilê hineka
me? Ne min Xudanê me Îsa
pey p’ûtp’ar istîyê ye, ku gava wî bi ç’e’va dît? Ne hûn pê xûdana
goştî dix win, h’esab dik in çawa min p’ara Xudan k’etin? 2 Heger ez

8

9

* 8:4 Qanûna Ducar î 6:4.
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şandîyê hinekêd mayîn nîbim, lê
belê bê şik şandîyê we me! Çimk î
mora şandîtîya min hûn in, ku
p’ara Xudan k’etin.
3 Caba min bona yêd ku dik in ji
min gilîya bik’işînin ev e: 4 Gelo
îzina me t’une em ji ber xebata
xweva bix win û vex win? 5 Gelo
îzin a me t’une em k’ulfet eke
bawer îyêda t’evî xwe biger’în in,
çawa şandîyêd din, birayêd Xudan
û Petr ûs* dik in. 6 Yan gerekê ez û
Barnabasf t’enê bixebitin serê xwe
xwey kin? 7 K’îjan esker ji k’îsê
xwe eskerîyê dike? K’î r’ezf datîne
û berê wê nax we yan yê li ber pêz
e şîrê pêz venax we? 8 Ez van tişta
bi mer ivayî nabêjim. Ne Qanûn jî
wê yekê dibêje? 9 Çawa Qanûnaf
Mûsadaf nivîsar e: «Devê gayê bê
derêda dixebite girênede»*. Gelo
xema Xwedê bona ga ye? 10 Yan
wê yekê bona me dibêje? Belê, ev
yek bona me hate nivîsarê, wek î
ewê ku cotê xwe dike, gerekê bi
guman cot ke û yê kam dike, ge
rekê guman be, ku wê k’eda xwe
bix we jî. 11 Heger me nava weda
tiştêd r’uh’anî çandin, gelo tiştek î

mezin e, ku ji we tiştêd vê dinê
bidir ûn? 12 Heger îzina hinekêd
din heye k’arê ji we bibîn in, ne
ya me hê zêde heye?
Lê me ev îzin pêk neanî. Serda
jî li her tiştî sebir kir, ku nebine
pêşîbir’ê Mizgînîyaf Mesîh. 13 Hûn
nizan in ewêd ku p’ar istgehêd a
dixebitin ji p’ar istgehê jî dix win?
Û ewêd xizmetk’ar îya gor îgehêf
dik in, ji gor îgehê jî p’ar a xwe
distîn in*. 14 Usa jî Xudan e’mir
kir, ku yêd Mizgîn îyê dannasîn
dik in, ji Mizgîn îyê bijîn*.
15 Lê min ji van îzina qet yek
pêk neanî, ne jî niha dinivîsim ku
van îzina pêk bînim. De bira ez
bimirim, ne ku yek r’ûspîtîya min
betal ke. 16 Belê ez nikarim p’eya
bidime xwe heger ez Mizgînîyê
dannasîn kim, çimk î ev deynê
stûyê min e. Wey li min heger ez
Mizgînîyê dannasîn nekim! 17 Û
heger min ev yeka bi h’emdê xwe
bikira, hingê xelata minê hebûya, lê
ez vê yekê ne bi h’emdê xwe dikim,
çimk î eva qulixek e li min hatîye
spartinê. 18 Awa îdî çi ye xelata
min? Ev e, ku ez dannasîn îya

* 9:5 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Kîfas».
* 9:9 Qanûna Ducar î 25:4.
* 9:13 Qanûna Ducar î 18:1.
* 9:14 Lûqa 10:7‑8.
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xweda Mizgînîyê bê heq bidim,
îzina xwe Mizgînîdayînêda bi zora
xwe pêk neynim.
19 R’ast e ez ji her kesî aza me,
lê ez dîs a xwe dik ime xulamê
h’emûya, wek î hê geleka qazinc
kim. 20 Bona cihûya, dibime mîna
cihûya, wek î cihûya qazinc kim.
Awa gotî bona yêd bin Qanûna
Mûsad a, dibime mîna yêd bin
Qanûnê, wek î yêd bin Qanûnêda
qazinc kim, (lê ne ku ez bin Qanû
nêda me). 21 Bona yêd bê Qanûn,
dibime mîna yêd bê Qanûn, wek î
yêd bê Qanûn jî qazinc kim, (ne
ku ez bê qanûna Xwedê me, lê ez
bin qanûna Mesîhda me). 22 Bona
sista dibime mîna sista, wek î yêd
sist qazinc kim. Bona h’emûya ez
dik’evime h’alê her kesî, wek î her
derecada bikar ibim hineka xilaz
kim. 23 Van h’emû tişta ez îdî bona
Mizgîn îyê dik im, wek î ez bibime
heval‑p’arê dua‑dirozgêd ser wê.
24 Hûn nizan in yêd lecmeyd a
nêda ne, h’emû jî dir’evin, lê t’enê
yek xelatê distîne? Usa bir’evin,
ku hûn bistîn in. 25 Ewêd ku di
k’evine lecê, xwe hîn î gelek tiştî

dik in, wek î wê k’of îyaf ku diç’il
mise bistîn in, lê kir ina me bona
k’of îya h’eta‑h’etayê ye. 26 Bona
wê yekê ez usa nar’evim çawa yêd
bêmerem, yan jî bi k’ulma her’ime
bê. 27 Lê ez zordar îyê qalibê xwe
dik im û wê zeft dik im, ku nebe
xelqê gazî lecê kim, lê ew xwexa
ji dest min her’e.
Xwedê necêr’ibînin, çawa 
cime’ta Îsraêlêf cêr’iband

10

1 Nax wazim xûşk‑birano,
ku hûn niz an ibin wek î
kal‑bavêd me h’emû jî bin sîya
e’wrda bûn û h’emû jî Be’ra Sor
r’a derbaz bûn*. 2 H’emû jî t’evî
Mûsa bûne yek, e’wr û be’rêda
hatine nix umandinêf. 3 H’emûya
jî xût ew xwar ina r’uh’an î xwar*
4 û h’emûya jî xût ew vex war ina
r’uh’an î vex war, çimk î ji wî Qe
yayê r’uh’an î vedix war in, Yê ku
t’evî wan diçû û ew Qeya Mesîh
bû*. 5 Lê Xwedê gelekêd ji wan
begem nek ir in, lema cinyazêd
wan ber’îyêdaf her dera k’etî man*.
6 Îdî ew tişt bona me bûne me
selêd gotî, wek î em havijîya xwe

* 10:1 Derk’etin 13:21‑22; 14:22‑29.
* 10:3 Derk’etin 16:35.
* 10:4 Derk’etin 17:6; Jimar 20:11.
* 10:5 Jimar 14:29‑30.
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ji tiştêd xirab neyn in, çawa wan
dilhavijî kir*. 7 Ne jî bibin p’ûtp’a
rist, çawa ji wan hinek bûn, bona
k’îjana nivîsar e: «Cime’tê r’ûnişt
xwar, vex war û r’abûn namûsa
hevr’a lîstin»*. 8 Em qavîyê nek in,
çawa ji wan hineka qavî kir û r’o
jekêda bîst sê h’ezar mer î k’etin
qir’ bûn*. 9 Mesîh* necêr’ibîn in,
çawa ji wan hineka cêr’iband û bi
me’ra hatine lêdanê mir in**. 10 Û
bîna xwe teng nek in, çawa ji wan
hineka bîntengî kir in û bi destê
milyak’etê mirinê k’oka wan hat*.
11 Ev h’emû tişt çawa meselêd
gotî dihatine serê wan, lê bona me
ku em axir îya van dewrada dijîn,
çawa şîret hatine nivîsarê. 12 Awa
k’î dif ik ire ku ew miqer’m sek in î
ye, bira haş ji xwe hebe ku nek’e
ve. 13 Cêr’ibandinêd usa nayêne
serê we, pêştirî wan cêr’ibandinêd
ku têne serê mer ivêd mayîn. Lê
Xwedê amin e, Ew nahêle ku hûn

ji qewata xwe der bêne cêr’ibandi
nê. Ewê cêr’ibandinêda delîlekê jî
bike, ku hûn bikar ibin teyax kin*.
14 Awa delalêd min, ji p’ûtp’a
ristîyê bir’evin. 15 Ez çawa t’evî
serwaxta xeber didim. Hûn xwexa
bidine ber h’esaba, ez çi dibêjim.
16 Ew k’asa Şîva Xud an, ya ku em
pê şik ir îyê didin, ne heleqetîya
xûna Mesîh e? Ew nanê ku em
kerdik in, ne heleqetîya bedena
Mesîh e?* 17 Nanek heye, lema
em h’emû jî bedenek in, çimk î
em h’emû jî ji wî nan î kerdik in.
18 Dîna xwe bidine cime’ta Îsra
êlê: Ewêd ku qurbana dixwin, t’evî
wê p’ara gor îgehê nabin?* 19 Belê
ez çi bêjim? Gelo p’ût ji xwe tiş
tek e, yan qurbanêd p’ûtar’a têne
dayînê berga tiştek î digirin? 20 Na
xêr! Lê gotina min ev e, ku ew
tiştêd p’ûtp’ar ist dik ine qurban,
cinar’af dik in, ne ku Xwedêr’a.
Û ez nax wazim ku heleqetîya we

* 10:6 Jimar 11:4.
* 10:7 Derk’etin 32:6.
* 10:8 Jimar 25:1‑18.
* 10:9 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Xudan».
** 10:9 Jimar 21:5‑6.
* 10:10 Jimar 16:41‑49.
* 10:13 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Xwedê wê bike ku hûn teyax kin û bi vî awayî
hûnê bikar ibin ji wê yekê xilaz bin».
* 10:16 Metta 26:26‑28.
* 10:18 Qanûna K’ah întîyê 7:6.
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t’evî cina hebe*. 21 Hûn nikar in
hin k’asa Xudan vex win, hin jî
k’asa cina. Hûn nik ar in hin ji
sifra Xudan bix win, hin jî ji sifra
cina. 22 Yan em bik in ku xîreta
Xudan qebûl neke?* Çima em ji
Wî qewattir in?
23 Dibêjin: «Her tişt e’det e»,
belê, lê her tişt ne k’ar e. «Her
tişt e’det e», lê her tişt ava nake.
24 Nebe ku yek k’ara xwe biger’e,
lê ya hevalê xwe.
25 Çi ku qesabxanada tê firotanê
bixwin, pey pirs‑pirsîyara nek’evin,
bona fikark ir ina îsaf ê. 26 Çawa
niv îs ar e: «Dinya bi xêr‑xizn a
xweva ya Xudan e»*. 27 Heger ji
nebawera yek we t’eglîf ke û hûn
bix wazin her’in, çi bidine ber we
bix win, pey pirs‑pirsîyara nek’e
vin, bona fikark ir ina îsaf ê. 28 (Lê
heger yek wer’a bêje: «Eva qurban
e», îdî nex win bona yê ku hûn pê
h’esandin û bona fikarkirina îsafê.
29 Gotina min ne bona fik ara îsa
fa we ye, lê ya hevalê we.) Çima

gerekê azayîya min bona fikara
îsafa yek î mayîn bê lomek’ark i
rinêf ? 30 Heger ez şik ir îyê didime
Xwedê dixwim, çima bona wê yekê
xeyba min dik in, wek î ez şik ir îya
xwe Xwedê tîn im?
31 Awa heger hûn bix win, ve
xwin, yan çi şix ulî ku hûn bik in,
her tiştî bona şik irdayîna Xwedê
bik in. 32 Ne nig bavêjine ber ci
hûya, ne ber necihûya, ne jî ber
civîna Xwedê, 33 çawa ez jî her
alîyava li h’emûya xweş têm û
k’ara xwe nager’im, lê ya geleka,
wek î xilaz bin.

11

1 Ç’e’v bidine min, çawa
ez jî ç’e’v didime Mesîh*.

Bona sernixamtin û serqot îyê 
dema h’ebandinêda
2 Ez

p’eyê we didim, wek î hûn
h’emû derecada min bîr tîn in û
ew r’aw‑r’izimêdf ku min dane
we pêk tîn in. 3 Lê ez dix wazim
ku hûn zanibin wek î serê her mêrî

* 10:20 Qanûna Ducar î 32:17.
* 10:22 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Yan em bik in ku hêlanê bidine
k’umr’eşîyaf Xudan». K’umr’eşîya Xudan r’uh’an î tê fe’mk ir inê. Peymanaf
Kevinda, gava cime’ta Xwedê dest ji Xwedê k’iş and û p’ût h’ebandin, ew
usa dihate h’esabê çawa jina yek î ç’e’v bavêje mêrek î din. Hoseya 2:2‑13;
Yêrem îya 3:6‑10, 20.
* 10:26 Zebûr 24:1; 50:12; 89:11.
* 11:1 Kor int’î I, 4:16; Fîlîpî 3:17.
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Mesîh e, serê jinê mêr e û serê
Mesîh Xwedê ye. 4 Her mêrê ku
sernixamtî dua yan p’êxembertîyêf
dike, ew serê xwe bêhurmet dike.
5 Û her k’ulfet a ku serqot dua yan
p’êxembertîyê dike, ew serê xwe
bêhurmet dike. Ew dibe mîn a
yeke p’or’k ur’k ir î. 6 Awa got î,
heger k’ulfet serê xwe nen ixême,
bira p’or’ê xwe jî bibir’e. Lê heger
k’ulfetêr’a e’yb e, ku p’or’ê xwe
bibir’e yan bide ber dûzan, ku usa
ye bira serê xwe bin ixême. 7 Ne
cayîz e mêr serê xwe bin ixême,
çimk î ew sûret û r’ûmeta Xwedê
ye, lê jin r’ûmeta mêr e. 8 (Çimk î
ne ku mêr ji jinê ye, lê jin ji mêr
e* 9 û mêr bona jinê nex uliqî, lê
jin bona mêr.) 10 Bona vê yekê
gerekê k’ulfet serê xwe bin ixême,
çawa nîşana bin h’uk umda, bona
milyak’etêd ku dibînin*. 11 Lê belê
yektîya Xudanda ne jin bê mêr
dibe, ne jî mêr bê jin. 12 Çimk î
çawa jin ji mêr e, usa jî mêr ji
jinê ye, lê h’emû jî ji Xwedê ne.
13 Hûn xwex a bidine ber h’iş a,
gelo ji k’ulfetê dik’eve, wekî serqot
ber Xwedê dua bike? 14 Ne t’ebî

yet jî we hîn dike, ku p’or’ê dirêj
r’ewşa mêr davêje? 15 Lê r’ewşa
jinê p’or’ê dirêj e, çimk î ew p’or’
jêr’a bona nixamtinê hatîye dayînê.
16 Lê heger yek bix waze vê yekêr’a
bik’eve de’wê, e’detek î meyî din
t’une û ne jî yê civînêd Xwedê.
Şîva Xudan
(Metta 26:26‑29; Marqos 14:22‑25;
Lûqa 22:14‑20)
17 Lê vê t’em îyêd a ez p’eyê we
nadim, çimk î gava hûn dicivin,
ew nabe k’ara we, lê zîyana we.
18 Ber î her tiştî, ez dibihêm, ga
va ku hûn dicivine civînê, nava
weda dibe dutîretî û kêm‑zêde
ez bawer dik im. 19 Belê, e’sey î
dutîretî wê bik’eve nava we, wek î
yêd nava wedaye jibare k’ifş bin.
20 Awa hûn ku diciv ine cîk î, eva
nabe şîva Xudan ku hûn dix win,
21 çimk î gava her yek ji we dix we,
h’ece‑h’eca wî ye ser şîvê dik’eve.
Yek bir’çî dimîne û yê din k’êfxweş
dibe. 22 Çima malêd we t’unene,
ku hûn wanda bix win û vex win?
Yan çima civîna Xwedê bêhurmet
dik in û desttenga didine şermê?

* 11:8 Destpêbûn 2:18‑23.
* 11:10 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Bona vê yekê û bona milyak’etêd ku dibîn in,
gerekê k’ulfet sergirêday î be, çawa nîş ana ku h’uk umê wê heye dua û p’ê
xembertîyê bike».

356

KOR INT’Î I, 12

Ez çi wer’a bêjim? P’eyê we bidim
bona vê yekê? Ez vê yekê nikarim!
23 Min ev yek ji Xud an stand
û da we, ku Xud an Îsa wê şe
va ku hate nem amk ir inê, nan
hild a 24 şik ir î da, kerk ir û got:
«Eva bedena Min e bona we. Vê
yekê bona bîranîna Min bik in».
25 Usa jî k’as pey şîvêr’a hild a û
got: «Eva k’asa peymanaf nû ye,
pê xûna Min girêdayî. Vê yekê
bona bîranîna Min bik in, çi car
gava hûn jê vex win».* 26 Her car,
gava hûn vî nan î bix win û ji vê
k’asê vexwin, mirina Xudan bikine
dengî, h’eta hatina Wî.
27 Awa k’î bi nelay îqî nanê Xu
dan bix we yan k’asa Wî vex we,
wê deyndarê beden û xûna Wî be.
28 Lema bira mer iv pêşîyê dilê xwe
bin ihêr’e û paşê ji wî nan î bix we
û ji wê k’asê vex we. 29 Çimk î k’î
bix we û vex we û fe’m îna bedena
Xudan* nizanibe, ew dîwana xwe
dix we û vedix we. 30 Lema jî nava
weda gelek nex weş û xweyîzede
hene û hinek jî mirine. 31 Lê heger
me dîwana xwe bik ira, dîwana
meyê nehata kir inê, 32 lê gava dî
wana me bibe, em ji Xudan têne

şîretk ir inê, wek î dîwana me t’evî
dinyayê nebe.
33 Awa xûşk‑bir ayêd min, gava
bona şîva Xudan bicivin, hîvîya
hevdu bisek in in. 34 Lê heger yek
bir’çî ye, bira mala xweda bix we,
ku nebe, gava hûn bicivin, dîwanê
ser xweda bînin. Bona pirsêd ma
yîn, gava bêm ezê hingê saf î kim.
P’êşk’êşêdf R’uh’êf Pîroz

12

1 Lê niha çi ji p’êşk’êş êd
R’uh’an î dik’eve xûşk‑bi
rano, ez nax wazim ku hûn nezan
bin. 2 Weva e’yan e gava hûn
p’ûtp’ar ist bûn, hûn usa pey p’û
têd ker’e lal k’etibûn, her alîyava
k’etibûne bin qolêd wan. 3 Bona
vê yekê jî ez wer’a dibêjim, t’u kes
t’une ku bi r’êberîya R’uh’ê Xwedê
xeber de û bêje: «Bira nif ir’ li Îsa
be». Û kesek jî nikare bêje: «Îsa
Xudan e», heger ne bi r’êber îya
R’uh’ê Pîroz.
4 Awa cûr ’e‑cûr ’e p’êşk’êş êd
R’uh’an î hene, lê xût dayîna wî
R’uh’î ne*, 5 cûr ’e‑cûr ’e qulix
jî hene, lê hema wî Xud an îr ’a
qulix dik in, 6 usa jî cûr’e‑cûr’e
kar în hene, lê xût ew Xwedê ye,

* 11:24‑25 Lûqa 22:18‑19.
* 11:29 Nav hinek destn ivîsarada dewsa «bedena Xudan» t’enê «beden» heye.
* 12:4‑12 R’omay î 12:4‑8.

357

KOR INT’Î I, 12

ku van dayînada kar înê dide her
kesî. 7 Lê her kesîr’a R’uh’ bona
k’ara h’emûya xuya dibe. 8 Yek î
r’a ji R’uh’ xebera serwaxtîyê tê
dayînê, yek îr’a xebera zanebûnê
xût ji wî R’uh’î, 9 yek î dinr’a ba
wer î f xût ji wî R’uh’î, yek î dinr’a
p’êşk’êşêd nex weşqenck ir inê xût
ji wî R’uh’î, 10 yek î dinr’a qewat,
wek î k’eremeta bike, yek î dinr’a
p’êxembertî*, yek î dinr’a fe’m îna
ku r’uh’a ji hev derxe, yek î dinr’a
zimanêd xer îb, yek îr’a jî şirove
kir ina wan zimana. 11 Ev h’emû
jî xût Xwexa ew R’uh’ dike û her
kesîr’a başqe‑başqe p’arevedike,
çawa ku dix waze.
Beden yek e, endem gelek in
Çawa beden yek e û gelek
endemêd wê hene, lê dîs a ew
h’emû hevr’a bedenek in, usa jî
Mesîh e. 13 R’ast usa jî yektîya
R’uh’ek îda em h’emû hatine ni
xumandinêf, ku bibine bedenek,
hin cihû hin necihû, hin xulam
hin aza û em h’emû jî ji wî R’uh’î
dane vex war inê.
12

14 Belê beden ne t’enê endemek

e, lê ji geleka ye. 15 Heger nig bêje:
«Ez ne ji bedenê me, çimk î ez ne
dest im», gelo eva me’nî ye, ku ew
ne ji bedenê ye? 16 Û heger guh
bêje: «Ez ne ji bedenê me, çimk î
ez ne ç’e’v im», gelo eva me’nî ye,
ku ew ne ji bedenê ye? 17 Heger
t’emam îya bedenê ç’e’v bûya, lê
bih îstinê li k’u bûya? Heger h’e
mû beden guh bûya, bînh ildanê
li ku bûya? 18 Lê r’ast Xwedê ew
endem yeko‑yeko bedenekêda cî
kir in, çawa Wî xwest. 19 Heger
h’emû endemek bûna, bedenê li
ku bûya? 20 Lê r’ast niha endem
gelek in, lê beden yek e.
21 Ç’e’v nik are bêje dest: «Tu
kêr î min nayêyî!» Û ne jî ser î ni
gar’a dikare bêje: «Hûn kêr î min
nayên!» 22 Lê serda ew endemêd
bedenêye ku sist k’ifş dibin, ew hê
ferz in 23 û ew endemêd bedenêye
bêqedir têne h’esabê, em hê qedirê
wan zanin û yêd e’ybe nava wêda,
em hê bi t’erbet din ixêm in, 24 lê
endemêd meye bêe’yb ne h’ew
cê wê yekê ne. Lê Xwedê beden

* 12:10 K’itêbaf Pîrozda û îlah î f nava vê ne’ma Pawlosda, xebera «p’êxembertî»
fire tê fe’mk ir inê. Yê ku p’êxembertîyê dike, ew bi r’êber îya R’uh’ê Pîroz
gotineke ji Xwedê e’lam î mer iva dike. Çawa Pawlos Kor int’î I, 14:3‑da di
bêje, yê ku p’êxembertîyê dike, bawer îya mer iva ava dike, dil dide ber wan
û ber dilê wanda tê. Îdî p’êxembertî ne t’enê bona tiştêd ku hê neqewim î ye.
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hevva kir, ku yê bêqedir hê qedir
bistîne, 25 wek î dutîretî nek’eve
nava bedenê, lê h’emû endem
ji hevdur’a şewat bin. 26 Lema,
gava endemek êşê dik’işîne, h’e
mû endem hevr’a dêşin, lê gava
endemek tê pesindayînê, h’emû
endem t’evî wê şa dibin.
27 Awa hûn bedena Mesîh in û
her yek ji we endemek î bedena
Wî ye. 28 Û Xwedê pêşîyê hinek
civînêda kir ine şandî, ya duda
p’êxemberf, ya sisîya dersdar, paşê
yêd k’eremetkir, peyr’a yêd xweyîyê
p’êşk’êşêd nexweşqenckirinê, k’o
mekdarîyê, se’vîtîyê û yêd zimanêd
xerîb*. 29 Çima h’emû şandî ne?
Çima h’emû p’êxember in? Çima
h’emû dersdar in? Çima h’emû
k’eremeta dik in? 30 Çima h’emû
xweyîyê p’êşk’êşêd nexweşqencki
rinê ne? Çima h’emû bi zimanêd
xer îb xeber didin? Çima h’emû
zimana şirovedikin? 31 De hûn
h’eyra p’êşk’êşêd hê mezinda bin.
Lê ezê r’êke here qenc jî nîşan î
we kim.

13

dim, lê dilê minda h’izkirin t’u
nebe, ezê bibime mîna wî zengilê
ku dike zingîn yan jî bolmêd sifre
ku dikine şingîn. 2 Heger p’êşk’êşa
p’êxembertîyê minr’a hebe û ser
h’emû sur’a vebim, h’emû zane
bûnê fe’m bikim û heger bawerîya
min jî haqas hebe, h’eta ç’îya jî
ji cî biguhêzim, lê h’izk irin dilê
minda t’unebe, ez ne t’u tişt im*.
3 Û heger hebûka xwe pêva belayî
belengaza kim û bedena xwe jî
bidime der bona şewitandinê, lê
h’izk irin dilê minda t’unebe, t’u
k’ar nagihîje min.
4 H’izk ir in dûm ikdirêj û şîr in
e, h’izk irin h’evsûdîyê nake, h’iz
kirin k’ubar nabe, p’işika xweda
nawerime, 5 bêp’ergal nîne, ya xwe
nager’e, zû hêrs nak’eve, k’înê najo,
6 dilê xwe li neheqîyê şa nake, lê
r’astîyêr’a şa dibe. 7 H’izkirin her
gav dadixe, her gav bawer dike,
her gav xweyîguman e, her gav
sebir dike.
8 H’izk ir in t’u car k’ut a nabe.
Heger p’êxembertî hebin, wê betal
bin, heger zimanêd xer îb hebin,
H’izkirin
wê dengêd wan bêne bir’înê, heger
1 Heger ez bi zimanêd me zanebûn hebe, wê derbaz be her’e.
riva yan milyak’eta xeber 9 Belê em ji p’ir’î‑hindik î zan in

* 12:28 Efesî 4:11.
* 13:2 Metta 17:20; 21:21.
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û ji p’ir’î‑hindik î p’êxembertîyê
dik in. 10 Lê gava k’am iltî bê, hin
gê nek’am iltî wê derbaz be her’e.
11 Gava ez zar’ bûm, min mîna
zar’a xeber dida, mîna zar’a dif i
kirîm, mîna zar’a dida ber h’esêb.
Gava ez mezin bûm, ew tiştêd
zar’otîyê min ji xwe dûr xistin.
12 Niha em çawa qeret’ûk î neyn i
kêda dibînin, lê hingê emê r’û bi
r’û bibînin. Niha ez ji p’ir’î‑hin
dikî zanim, lê hingê ezê t’am nas
bikim, çawa ez hatime naskirinê.
13 Awa niha ev hersêk dim în in:
Bawer î, guman û h’izk ir in. Lê
h’izk ir in ser wanr’a ye.
Bona p’êşk’êşêd R’uh’ê Pîroz: 
P’êxembert î û zimanêd xerîb

14

1 Demana h’izkirinêda bin û
h’eyra p’êşk’êşêd r’uh’anîda
bin, îlahî p’êxembertîkirinê. 2 Ewê
ku bi zimanê xer îb xeber dide,
ew ne ku mêr ivr’a xeber dide, lê
Xwedêr’a, çimk î kesek Wî fe’m
nake. Ew bi qewata R’uh’ sur’a
dibêje. 3 Lê belê yê ku p’êxem
bertîyê dike, ew mêr ivr’a xeber
dide, bawer îya wan ava dike, dil
dide ber wan û ber dilê wanda tê.
4 Ewê ku bi zimanêd xer îb xeber
dide, t’enê bawerîya xwe ava dike,
lê ewê ku p’êxembertîyê dike, ci
vînê pêva ava dike. 5 Ez dix wazim

ku hûn h’emû jî bi zimanêd xer îb
xeber din, lê ez hê dix wazim ku
hûn p’êxembertîyê bik in, çimk î
yê p’êxembertîyê dike, ji yêd bi
zimanêd xer îb xeber dide çêtir e,
pêştirî wî wextê ku tê şirovekirinê,
wek î civîn bê avak ir inê.
6 Awa xûşk‑birano, heger ez bê
me cem we bi zimanêd xerîb xeber
dim, ezê çi k’arê bidime we? T’u
k’arê nadim heger ez e’yantîyê, yan
zanebûnê, yan p’êxembertîyê, yan
hînkirinê wer’a neynim? 7 Hacetêd
nebînbere ku deng derdixin, em
bêjin bilûr be, yan çengf, heger dengê
wan nezelal be, wê çawa zanibin çi
miqam tê lêxistinê? 8 Yan jî, heger
bor’î dengek î nenas derxe, k’ê wê
k’arê xwe li şêr’ bike? 9 Usa jî hûn,
heger bi zimên xebereke fe’mdarî
nebêjin, wê çawa bizanibin hûn
çi dibêjin? Xeberdana weyê mîna
bayê sar be. 10 K’ifş e ku dinyayêda
çiqas cûr’e‑cûr’e ziman hene, lê ji
wan yek jî bê fe’mîn nîne. 11 Lê,
heger ez zimanek î fe’m nak im,
ez bona yê wî zimanî xeber dide
xerîb im û yê xeber dide jî bona
min xerîb e. 12 Usa jî hûn ku h’eyra
p’êşk’êşêd r’uh’anîda ne, nava wan
p’êşk’êşada hê pêşda her’in, k’îjan
civînê ava dik in.
13 Bona vê yekê ewê ku bi zi
manêd xerîb xeber dide, bira dua
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bike ku şiroveke jî. 14 Çimk î gava
ez bi zimanêd xerîb dua dik im,
ew r’uh’ê min dua dike, lê h’işê
minda tişt r’ûnanî. 15 Ez çi bikim?
Ezê hin bi r’uh’ê xwe dua bik im,
hin jî bi h’işê xwe, hin bi r’uh’ê
xwe bistirêm, hin jî bi h’işê xwe.
16 Heger tu bi r’uh’ê xwe şik ir îyê
bidî, ewê ku mîna nezana sek inî
ye, wê çawa r’azîdarîya ter’a qayl
be bêje: «Amîn f»? Ew qet fe’m
nake jî, tu çi dibêjî. 17 Belê tu r’ind
r’azîbûnê didî, lê bawerîya yê din
nayê avak irinê.
18 Ez ji Xwedêyê xwe r’az î me,
ku ji we h’emûya ze’ftir bi zima
nêd xer îb xeber didim. 19 Lê belê
civ înêd a ez hê dix wazim pênc
xeb er êd fe’md ar î bêjim, wek î
hinekêd din jî hîn bik im, ne ku
bi h’ezara xeberêd xer îb.
20 Xûşk‑birano, h’işê xweda zar’
nîbin! Hindava xirabîyêda mîna
zar’a bin, lê h’işê xweda gih îştî
bin. 21 Qanûnêda nivîsar e:
«Ezê bi mer ivêd xweyê zima
nêd xer îb û zarêdf xer îba vê
cime’têr’a xeber dim,

lê belê wê hingê jî guhdar îya
Min nek in, Xudan dibêje»*.
22 Awa p’êşk’êşa zimanêd xer îb nî
şanek e, ne ku bona bawermenda,
lê bona nebawera û p’êxembertî jî
ne ku bona nebawera ye, lê bona
bawermenda*. 23 Heger t’emam î
ya civînê pêva bicive û h’emû jî
zimanêd xer îb xeber din, hingê
hineke nezan yan nebawer bik’evine
hindur’, wê nebêjin: «Evana dîn
bûne»? 24 Lê heger h’emû jî p’êxem
bertîyê bik in, hingê yek î nebawer
yan nezan bik’eve hindur’, wê ji
h’emû gotinêd wan xwe muk ur’
bê û bê gunek’ark ir inêf, 25 sur’êd
dilê wîda jî wê bêne e’yank ir inê
û dever’û li ber Xwedê bik’eve,
wî bih’ebîne û deng hilde bêje:
«R’astî jî Xwedê nav weda ye!»
E’rf‑e’detêd civ înê
Em îdî çaw a bik in gel î
xûşk‑bir a? Gava hûn diciv ine
cîk î, her kesê ji we çî wî hebe,
heger k’ulam be, hînk ir in be,
e’yantî be, xeberd ana zimanêd
xer îb be, şirovek ir ina zimanêd
26

* 14:21 Îşaya 28:11‑12; Qanûna Ducar î 28:49.
* 14:22 Xebera «nîşan» li vir bi du cûr’a tê fe’mk ir inê, k’ar û zirar. P’êxembertî
nîş aneke k’ar e bona bawermenda, çimk î pê wê bawer îya wan tê şidandinê,
k’arê dik’evin. Lê xeberdana bi zimanêd xer îb bona nebawera nîşaneke zirar
e, çimk î fe’m nak in, k’arê nak’evin.
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xer îb be, bir a h’emû jî bona ava
bûna civ înê bin. 27 Heger yek bi
zim anê xer îb xeb er dide, bir a
dudu bin, yan ya lape ze’f sisê,
lê bir a yek pey yek îr’a xeber de û
yek jî şiroveke. 28 Lê heger kesek
t’une ku şiroveke, bir a ew civ î
nêd a dengê xwe neke, t’enê ber
xwed a Xwedêr’a xeber de. 29 Û
ji p’êxember a jî bir a dudu bin,
yan ya lape ze’f sisê xeber din
û yêd din bir a e’nene kin. 30 Lê
heger li ber yek î ji nava r’ûn iştîya
jî tiştek vebe, îdî bir a yê pêşin
dengê xwe bibir’e. 31 Çimk î hûn
h’emû jî, yek pey yek îr’a dik ar in
p’êxembertîyê bik in, wek î h’emû
jî hîn bin û h’emû jî dil bistîn in.
32 Û r’uh’êd p’êxemb er a bin se’
vîtîya p’êxember ad a ne, 33 çimk î
Xwedê ne Xwedêyê bêp’ergalîyê
ye, lê Yê e’dilay îyê ye.
Çawa nava h’emû civînêd cime’ta
Xwedêda*, 34 bira jinêd we civînê
da xwe ker’ kin, çimk î îzina wan
t’une xeber din, lê bira guhdar
bin, çawa Qanûn jî dibêje. 35 Lê
heger ew tiştek î dix wazin biza
nibin, bira li malê ji mêrêd xwe

bipirsin, çimk î ne cayîz e ku jin
civînêda xeber de.
36 T’u xebera Xwedê ji we derk’et?
Yan t’enê gihîşte we? 37 Heger yek
dif ik ire, ku xwexa p’êxember e
yan r’uh’an î ye, bira zan ibe çi ku
min wer’a nivîsîn, t’emîya Xudan
e. 38 Lê heger yek guh nade van
tişta, hûn jî guh nedine wî.
39 Awa xûşk‑birano, h’eyra p’ê
xembertîk irinêda bin û dengê yêd
bi zimanêd xer îb xeber didin ne
dine bir’înê. 40 T’enê her tişt bira
bi t’erbet, cî bi cî û maqûlî be.
R’abûna Mesîhe ji mirinê

15

1 Ez wê Mizg în îyêf di
xwazim bîn ime bîra we
xûşk‑bir ano, ya ku min wer ’a
dannasîn kir û we qebûl kir, ser
wê jî sek in îne. 2 Bi wê jî hûn xi
laz dibin, heger wê xeberê, ya ku
min wer’a dannasîn kir, qewîn
bigir in. Heger na, bawer îya weyê
badîhewaf be.
3 Min ev yek a ser her tiştîr’a,
çawa stand, usa jî da we, ku Mesîh
bona gunêd me mir, li gora nivî
sara* 4 û hate def ink ir inêf, r’oja

* 14:33 Aha jî tê fe’mk ir inê ku ev xeber «çawa nava h’emû civînêd cime’ta
Xwedêda» r’êza 33‑va girêdayî ye, ne ku r’êza 34‑va. Awa gotî ev tê fe’mk ir inê
çawa fik ireke xweser îx we ye: «Nava h’emû civînêd cime’ta Xwedêda aha ye».
* 15:3 Îşaya 53:5‑12.

362

KOR INT’Î I, 15

sisîya Ew Xwedêda ji mirinê r’abû
li gora nivîsara*, 5 Petr ûsva* xuya
bû, peyr’a her donzdeh şandî
yava**. 6 Paşê carekêr’a pênsid
xûşk‑bir ay î zêdetirva xuya bû,
ji wan gelek h’eta niha sax in, lê
hinek jî mir ine. 7 Paşê Aqûbvaf
xuya bû, peyr’a h’emû şandîyava.
8 Axir îyê, pey h’emûyar’a minva
xuya bû, çawa yek î ne serê xwe ji
dîya xwe bûyî*. 9 Çimk î ez ji şan
dîya yê her î paş im, ku ne layîq
im şandî jî bême gotinê, çimk î
min civîna Xwedê zêrand*. 10 Lê
ez bi k’erema Xwedê me çi jî he
me û k’erema Wî ku bi minr’a ye,
boş‑betal nîbû. Lê serda ez ji wan
h’emû şandîya ze’ftir xebitîm û ne
ku ez bûm, lê k’erema Xwedêye
ku bi minr’a ye. 11 Awa heger ez
bim, yan ew bin, em h’emû jî
aha dannasîn dik in û we aha jî
bawer kir îye.

ji we hinek dibêjin, ku r’abûna
mir îya t’une? 13 Heger r’abûna
mir îya t’une, ku usa ye Mesîh
jî ji mir inê r’anebûye. 14 Û heger
Mesîh ji mir inê r’anebûye, ku usa
ye dannasîn îya me jî boş‑betal e
û bawer îya we jî boş‑betal e. 15 Û
emê jî bibine şe’dêd Xwedêye derew,
çimk î me bona Xwedê şe’detî da,
ku Ewî Mesîh ji mir inê r’ak ir, lê
heger mir îyê r’anebin, ku usa ye
Ew jî ji mirinê r’anekirîye. 16 Çimkî
heger mir îyê r’anebin, ku usa ye
Mesîh jî ji mir inê r’anebûye. 17 Û
heger Mesîh ji mir inê r’anebûye,
wekî usa ye bawerîya we badîhewa
ye, hela hê hûne nava gunêd xweda
ne 18 û ewêd bawer îya Mesîhda jî
mir ine unda bûne. 19 Heger t’enê
em bona vê jîyînê gumana xwe
Mesîh tînin, ku usa ye em ji h’emû
mer iva me’r imtir in.
20 Lê r’ast Mesîh ji mir inê r’a
bûye, çawa berêf deremeta pêşin
R’abûna bawermendaye 
ji nava mir îya r’abûy î. 21 Mir in
ji mirinê
r’ûyê mer ivek îda bû, bi mer ivek î
12 Awa heger em dannasîn dik in, jî wê r’abûna mir îya bibe. 22 Çawa
ku Mesîh ji mir inê r’abûye, çawa h’emûyêd ji Adem f bûyî dim ir in,
* 15:4 Zebûra 16:8‑10.
* 15:5 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Kîfas».
** 15:5 Lûqa 24:34‑36; Metta 28:16‑17; Marqos 16:14; Yûh’enna 20:19.
* 15:8 K’arêd Şandîya 9:3‑6.
* 15:9 K’arêd Şandîya 8:3.
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usa jî h’emûyêd ji Mesîh bûyî wê
sax bin. 23 Lê her kes dora xweda:
Pêşîyê Mesîh çawa berê deremeta
pêşin, paşê yêd p’ara Mesîh, wextê
hatina Wîda. 24 Hingê axirî wê bê,
gava k’oka her serwêrtîyê, h’uk u
metîyê û qewatê bîne û p’adşatîyê
bide destê Bav Xwedê. 25 Çimk î
Ew gerekê p’adşatîyê bike, h’eta
ku Xwedê h’emû dijmina bike binê
p’îyêd Wî*. 26 Dijminê xilazîyê ku
wê k’okê lê bîne, mir in xwexa ye,
27 çimk î niv îs ar dibêje: «Xwedê
her tişt binê p’îyad a êlim î f Wî
kir». Lê gava tê gotinê «her tişt»
êlim î Wî kir, fe’mdar î ye, pêştir î
Wî Xwedêyî, Yê ku her tişt êlim î
Wî kir*. 28 Û gava her tişt êlim î
Wî bin, hingê Kur’ Xwexa jî wê
êlim î Wî Xwedêyî be, Yê ku her
tişt êlim î Wî kir, wek î her tiştîda
Ew bibe Xwedêyê her tiştî.
29 Wek î din gotî, ewêd ku bo
na mir îya têne nix umandinê wê
çi bik in? Heger mir îyê t’u car
r’anebin, îdî çima bona mir îya
têne nix umandinê? 30 Çima em
jî her gav xwe davêjine ser sêla

sor? 31 Ew fir’naqbûna min şe’de
ye, xûşk‑birano, ya ku ez pê we
fir’naq dibim yektîya Mesîh Îsayê
Xudanê meda, ez her r’oj dest ji
e’mirê xwe dik’işîn im. 32 Heger
min Efesêd a şer ’ê xwe dereca
mer ivayêda t’evî «se’va» kir, çi
k’ete k’îsê min? Heger r’abûna
mir îya wê t’unebe, de îdî «em
bix win‑vex win, çimk î emê sibê
bim ir in»*, çawa hinek dibêjin.
33 Nexapin! «Hevaltîya xirab merivê
xweyîp’ergal xirab dike»*. 34 R’ast
bif ik ir in, ser h’işê xweda wer in,
îdî guna nek in, çimk î hinek ji we
hê Xwedê nas nak in, ez vê yekê
dibêjim, ku hûn şerm bik in.
Qalibê nûy î 
pey r’abûna mirinêr’a
35 Lê belê yekê bêje: «Mir î çawa
dikarin r’abin û qalibê wanê çawa
be?» 36 Serê aqil! Ew t’oximê ku tu
diçînî, h’eta «nemire» jîyînêr’a şîn
nabe. 37 Û ew tiştê ku tu diçîn î,
ne ku wî qalibî diçîn î, k’îjan ku
wê bigih îje, lê h’ebeke sade ye,
mesele gen im, yan jî ji t’ox imêd

* 15:25 Zebûr 110:1.
* 15:27 Zebûr 8:6.
* 15:32 Îşaya 22:13; 56:12.
* 15:33 Eva gotineke yek î yûnan e, navê wî «Menander», ber î Îsa ji sala 342‑a
h’eta sala 291‑a hebû.
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may în. 38 Û Xwedê qalib dide
wî t’ox im î, çawa ku dix waze û
her t’ox imek qalibê xwe distîne.
39 H’emû qalib xûn‑goştek nîn in,
qalibê mêr iv başqe ye û qalibê
h’eywên başqe, yê teyreda başqe
ye, yê me’sîya jî başqe. 40 Qalibêd
li e’zmên jî hene, qalibêd li dinê
jî hene, lê r’ewşa yêd e’zmên baş
qe ye û yêd dinê başqe. 41 R’ewşa
te’vê başqe ye, r’ewşa hîvê başqe
û r’ewşa steyrka jî başqe ye û her
steyrkek bi r’ewşa xwe ji hev têne
firqîkirinê. 42 Bi vî awayî jî r’abûna
mirîya ye: Qalibê dêris tê çandinê,
yê nedêr is wê r’abe. 43 Ew bêr’ewş
tê çandinê, bi r’ewşê wê r’abe, ew
bêt’aqetîyê tê çandinê, bi qewatê
wê r’abe. 44 Qalibê bînber tê çan
dinê û qalibê r’uh’an î wê r’abe.
Çawa ku qalibê bînber heye, usa
jî qalibê r’uh’an î heye. 45 Aha jî
nivîsar e: «Mer ivê pêşin Adem f,
bû bînberek î sax»*, lê Ademê paş
in bû r’uh’ek î jîyîndayînê. 46 Lê
belê pêşîyê yê r’uh’an î nebû, lê yê
bînber, paşê yê r’uh’anî. 47 Merivê
pêşin ji xwelîya e’rdê bû, mer ivê
duda ji e’zmên bû. 48 Çawa yê ji

xwelîyê bû, usa jî yêd ji xwelîyê
ne, çawa yê ji e’zmên e, usa jî yêd
ji e’zmên in. 49 Û me çawa kirasê
yê ji xwelîyê li xwe kirîye, emê usa
jî kirasê yê ji e’zmên li xwe kin.
50 Gotina min ev e xûşk‑bir a
no, wek î xûn û goşt li P’adşatîya
Xwedê nikar in war bin, ne jî dê
risbûn wê li nedêr isbûnê war be.
51 K’a bibihên, ez sur ’ekê wer ’a
bêjim: Em h’emûyê nem ir in, lê
em h’emûyê jî bêne guhastinê*,
52 nişkêva, çawa ç’e’vê xwe big i
rî‑vek î, dema bor’îya axir îyê bê
lêdanê. Çimkî gava bor’î bê lêdanê,
mirî wê nedêrisbûyî r’abin, emê jî
bêne guhastinê. 53 Çimk î gerekê
evî dêr is nedêr isîyê li xwe wergire
û evî mirî nemirîyê li xwe wergire.
54 Lê gava evî dêr is nedêr isîyê li
xwe wergire û evî mir î nem ir îyê
li xwe wergire, hingê ew gotinê
bê sêr î, ku nivîsar e:
«Serk’etinê mir in h’ûf î xwe
kir»*.
55 «Mir in, k’anê qîlê je’r a te?
Mir in, k’anê serk’etina te?»*
56 Qîlê mir inê gune ye û qewat a
guna ji Qanûnê ye. 57 Lê şik ir ji

* 15:45 Destpêbûn 2:7.
* 15:51‑52 T’êsalon îk î I, 4:14‑17.
* 15:54 Îşaya 25:8.
* 15:55 Hoseya 13:14.
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Xwedê, ku em bi destê Xudanê
me Îsa Mesîh ser xistin.
58 Awa xûşk‑bir ayêd mine de
lal, qewîn bim în in, ji cîyê xwe
neh’ejin, her gav şix ulê Xudanda
pêşd a her ’in, bizan ibin xebat a
we boş‑betal nîne li ber Xudan.
Bona k’omekt’opkirinê

16

heger Xudan h’iz bike. 8 Lê niha
ezê h’eta R’ojaf Pêncîye h’esab, li
Efesê bimînim, 9 çimk î dergehek î
xêrêyî mezin li ber min vebûye û
peyk’etîyêd min gelek in.
10 Heger Tîmot’êyo bê cem we,
usa bik in ku ew ji we venek’işe,
çimk î ew jî bona Xudan dixebi
te, çawa ez. 11 Usa bira tu kes wî
bêqedir neke. Wî bi xêr‑silamet
ver’êk in, wek î bê cem min, çimk î
ez hîvîya wî û birayêd t’evî wî me.
12 Lê derheqa Apoloyê bir ad a,
min gelek î lava jê kir, ku t’evî bira
ser weda bihata, lê nêta wî hatinê
niha qet t’unebû, lê wê bê, gava
mecal bik’evê.

1 Lê niha derheqa k’omek
t’opk ir ina bona cime’t a
Xwedê, min çawa t’emî da civînêd
Galatyayê, hûn jî usa bik in: 2 Her
yekşem, destê ji we her kesîva çiqas
tê, bira tiştek î destê xwer’a paş xe,
nebe ku gava ez bêm, hingê bê
t’opk ir inê. 3 Û gava ez bêm, hûn
jî r’ê k’îjanar’a dibîn in, ezê pê
Gotinêd axirîyê
destê wan, bi nivîsar p’êşk’êşêd
f 4
13
we bişîn ime Orşelîmê . Û heger
H’işyar bim în in, bawer îyêda
minr’a jî bik’eve, ku ez her’im, îdî h’îmgirtî bin, e’gît bin, bişidin,
14 bir a her kir inêd we bi h’izk i
ewê t’evî min bên.
rinê bin.
T’ivd îrêd Pawlos
15 Niha hûn zan in ku Stêfanas
5 Pey çûy îna qeza Mekedonya mala xweva bawermendêd qeza
yêr’a, ezê ser îk î li we xim, çimk î Axayayêye pêşin e û wan xwe dane
ezê Mekedonyayêr’a derbaz bim. xizmetk’ar îya cime’ta Xwedê. Îdî
6 Dibe ku li cem we bim în im, yan ez hîv î ji we dik im xûşk‑bir ano,
jî zivistana xwe wir derbaz kim û 16 ku hûn gur’af yêd usada bin,
hingê hûn dikar in min ver’êk in, usa jî gur’a wan h’emûyada, yêd
ez k’uda ku her’im. 7 Çimk î ez ku t’evî şix ulê vê xebatê dibin.
17 Ez bon a hat in a Stêf an as,
niha nax wazim ku we ser r’îya
xwe bibîn im her’im, lê ez guman Fort ûn at o û A xay îko şa me,
im ku xêlekê cem we bim în im, bar ê dilê mind a wan a dews a
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we girt, 18 bi wê yekê dilê min
û we jî r’ih’et kir in. Qedirê yêd
usa big ir in.
19 Civ înêd qeza Asyayêd a li we
silav dik in. Akîla û Prisk îla t’evî
civîna mala xweda gelek î yektîya
Xudanda li we silav dik in. 20 H’e
mû xûşk‑birayêd vir li we silav

dik in. Bi r’amûsana şîrê h’elal li
hevdu silav kin.
21 Ev silav, bi destn iv îsar a min
Pawlos e. 22 Heger yek Xudan h’iz
nake, bira nif ir’ li wî be. «Ma
ranat’a*». 23 K’erema Xudan Îsa
li we be. 24 Ez we p’ara Mesîh Îsa
k’etîya h’iz dik im.

* 16:22 «Maranat’a» bi zimanê aram î tê fe’mk ir inê: «Ya Xudan were».

