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NE’M A PAWLOSE PÊŞIN
TÎMOT’ÊYOR’A
Pêşgotin
Tîmot’êyo xortek î bawermendî ji Asya Biç’ûk bû, dîya wî cihûf bû,
lê bavê wî yûnan f (K’arêd Şandîya 16:1). Pawlos dema şandîtîyaf xweye
dudada bajarê Lîstrayêda r’astî Tîmot’êyo tê. Peyr’a Tîmot’êyo dibe
heval‑xebatê wîyî pêş, heval‑xebatek î wîyî gelek î nêzîk, nava r’êwîtîya
wîda. Bona wê yekê navê wî gelek cara K’arêd Şandîyada û h’emû ne’
mê Pawlosda tê bîranînê (R’omayî 16:21; Kor int’î I, 4:17; Fîlîpî 1:1;
T’êsalon îk î I, 1:1; 3:2, 5, 6; T’êsalon îk î II, 1:1 û yêd mayîn). Pawlos
gelek cara bona civînêdf nû amin îya xwe wî anî, nava cûr’e‑cûr’e pir
sêd ze’mete giranda.
Ne’ma Pawlose pêşinda, ya ku Tîmot’êyor’a dişîne, sê xemê wî hene:
1. Bona hînk ir ina şaşe nava civînêda dibêje, wek î miqatî xwe bin û
îlah î f ji wê hînk ir ina şaşe ku gih îştîye civîna Efesê (1:3). Ev hînk ir ina
ji fe’mê cihûtîyê û p’ûtp’ar istîyêf dihat û ser h’îmê wê bawer îyêf bû ku
digotin: «Eva dinya berç’e’vaye t’ebîyetî xirab e». Îdî li gora fe’mk ir ina
wan, mer iv f t’enê dikar ibû pê zanebûn û serwaxtîkef sur’e veşartî xilaz
bûya, usa jî gerekê xwe ji xwar in‑vex war ina û h’al‑zewacê dûr bigirtana.
Ev hînk ir in îro bi navê «Ginostîk» tê gotinê (bi yûnan î «GNOSIS» tê
fe’mk irin «zanebûn») û nava sedsalîyêd pêşinda, îlah î sedsalîya duda
û sisîyada fire bela bibû.
2. Bona r’abûn‑r’ûn iştin û qulixê civînê dibêje, li k’u bona xeysetê ser
wêr, berpirsîyar û berdestîyada jî dibêje.
3. Şîreta dide Tîmot’êyo. Tîmot’êyo yek î cah il bû, dibe lema ew hinek î ji
wê borcdar îyê vedik’işîya (Tîmot’êyo II, 1:7). Şîreta dide wî, ku ew civî
nêda giran be, bi r’abûn‑r’ûn iştina xwe bibe xulamek î xweyê nexşê qenc
bona Mesîh û cabdar îya k’omêd mesîh îyef cûr’e‑cûr’e jî hilde ser xwe.
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TÎMOT’ÊYO I, 1
Serecema fikira ne’mê
Pêşgotin (1:1‑2)
Bona civînê û xebatk’arêd wê (1:3–3:16)
T’emîyêd xebatêye bona Tîmot’êyo (4:1–6:21)

1

Silavkirin
1 Ji

Pawlos, şandîyêf Mesîh
Îsa, bi e’mirê Xwedêyê Xilaz
kirêf me û Mesîh Îsayê gumana me,
2 Tîmot’êyoyê lawê xwey î ba
wer îyêdayîf heq‑h’elalr’a:
De bira r’e’m, k’erem f û e’di
layî ji Bav f Xwedê û Mesîh Îsayê
Xudanêf me li te be.
Şîretêd derheqa 
hînkirina derewda

ye. 6 Hinek jê dager’îyan û pey goti
nêd p’ûç’ k’etin. 7 Dixwazin bibine
dersdarêd Qanûnê, lê ew xwexa jî
nizanin çi dibêjin, ne jî wan tiştêd
ku didine zora xwe fe’m dikin.
8 Em zan in ku Qanûn qenc e,
heger yek bi qanûnî wê biqedîne.
9 Belê fe’mdar î ye, ku qanûn bona
r’asta nayê dayînê, lê bona neheq û
serh’işka, bona nep’ak û gunek’araf,
bona mir’dar’ û h’eramaf, bona
bavkuj û dêkuja, bona mêrkuja,
10 bênamûsa, k’ona, dizêd mer îya,
derewîn û şe’dederewa ye û bona
her kesêd dine ku tiştêd miqabilî
hînkirina saxlem dikin. 11 Ev hîn
kirin li Mizgînîya xweyîr’ûmete
Xwedêyê hêjay î şik ir îyê digire,
k’îjan li min hatîye spartinêf.

3 Gava ez diçûme Mekedonyayê,
min hîvî ji te kir, ku li Efesê bi
mînî, wekî t’emîyê bidî çend kesa,
ku hînkirina ner’ast hîn nekin 4 û
guh nedine ç’ilovîskîya û r’eqema
silsiletaf ku xilazîya wan t’une. Ev
yek hê şer’‑de’wa t’evr’adike, ne ku
Şêk irandina hindava 
t’ivdîra* Xwedêye ku bi bawerîyê
r’e’ma Xwedêda
tê naskirinê** mîyaser dike. 5 Serê
12 Ez ji Mesîh Îsayê Xud anê me
t’emîyê h’izkirin e, ku ji dilê sax, bi
îsafaf r’ih’et û ji bawerîya bêdur’ûtî r’azî me, Yê ku qewat da min, ez

* 1:4 «T’ivdîra Xwedê» aha jî tê fe’mk ir inê: «Wek’îltîya Xwedê, ya ku da
destê cime’ta Xwe».
** 1:4 Aha jî tê fe’mk ir inê: «T’ivdîra Xwedêye ku bi bawer îyê tîne sêr î f».
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TÎMOT’ÊYO I, 2

amin h’esab kir im, dan îme ser
vê xizmetk’ar îyê. 13 Min jî berê
Ew bêhurmet dik ir, dizêrand û
neyartî li Wî dik ir, lê r’e’m li min
bû, çimk î min nebawer îyêda bi
nezan îya xwe kir in*. 14 K’eremaf
Xudanê me p’ir’ ser minda r’ijîya,
t’evî bawerî û h’izkirina Mesîh Îsa.
15 Vê gotinêda xêlif t’une û lap hê
jayî qebûlkirinê ye, ku: «Mesîh Îsa
hate dinê, gunek’ara xilazf bike»,
serê k’îjana ez im. 16 Lê bona wê
yekê r’e’m li min bû, wek î Mesîh
Îsa ser min, çawa serê gunek’ara
t’emam îya sebira Xwe bide k’ifşê,
çawa nexşek bona wan, yêd ku
wê bawer îya xwe Wî bîn in, jîy î
naf h’eta‑h’etayê bistîn in. 17 Awa
bira wî P’adş ayê h’eta‑h’et ayêy î
nem ir î û nex uya, Xwedêyê bêşi
rîk î‑bêhevalr’a hurmet û r’ûmet
be h’et a‑h’etayê! Amîn f.
18 Vê t’em îyê ez didime te, lawê
min Tîmot’êyo, li gora wan p’ê
xembertîyêdf ku pêşd a bona te
bûn, wek î tu bi wan şer’ê xweyî
qenc bik î, 19 dest ji bawer îyê neke
û îsafa xwe r’ih’et xwey ke. Hineka
ev yek ji xwe dûr xistine, dewra
bawer îya xwe welger’andin. 20 Ji

wan bûn, Hûmenayo û Skender,
yêd ku min dane destê mîrêcin f,
wek î ew hîn bin r’astîya Xwedê
bêhurmet nek in.

2

Derheqa dua û civ înêdaf

1 Awa ez hîv î dik im, ber î her
tiştî bona h’emû mer ivaf dua
bik in, r’eca kin, lava kin, r’az î
bûnê bidin, 2 usa jî bona p’adş a û
h’emû serwêra, wek î em jîy îneke
e’dil û seqir’î derbaz kin, bi t’e
mamîya xwedênasîyê û maqûlîyê.
3 Li ber Xwedêyê Xilazk irê me ev
e qenc û li Wî xweş, 4 ku dix waze
h’emû mer iv xilaz bin û r’astîyê
nas kin*. 5 Çimk î Xwedêk heye
û nava Xwedê û mer ivad a jî nav
çêtîk, Mesîh Îsayê Mer iv, 6 ku
Xwe ji ber k’ir ’în a gişk ava da.
Ev yek r’ast wextd a bû îzbatî, ku
Xwedê dix waze h’emû xilaz bin.
7 Û bon a vê yekê ez dann asînk ir
û şand î hatime k’ifşk ir inê, (ez
r’ast dib êjim, der ewa nak im),
necihûyar’a bûme dersd arê ba
wer îyê û r’astîyê.
8 Awa ez dix waz im ku mêr her
dera destêd xweye h’elal bilind kin,
bê hêrs û bê şer’‑de’w* dua bik in.

* 1:13 K’arêd Şandîya 8:3; 9:4‑5.
* 2:4 Hezek îyêl 18:23.
* 2:8 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Bê dudilî».
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TÎMOT’ÊYO I, 3
9 Usa

jî bira k’ulfetf bi k’incêd
layîq, şermê û berbihêrîyê xwe bi
xemilîn in, ne ku bi gulî‑gujanga,
yan zêr’, yan bi dur’af, yan jî bi
k’incêd biha*, 10 lê bi kirêd qenc,
çawa li wan k’ulfeta dik’eve, yêd
ku navê xwedênasîyê hildane ser
xwe. 11 Bira k’ulfet ker’ hîn be, bi
t’emam îya guhdar îyê. 12 Ez îzinê
nadime k’ulfet, ku hîn bike, ne
jî h’uk um î ser mêr bike, lê bira
deng neke. 13 Çimk î pêşîyê Ademf
xuliqî, paşê Hêwa* 14 û Adem
nexapîya, lê jin xapîya û neheqî
kir. 15 Lê jin h’alê zar’anînêda jî
wê xilaz be*, heger bi berbihêr îyê
nava bawer îyê, h’izk ir inê û paqi
jayîyêda bim în in.

ew şix ulek î qenc dix waze. 2 Awa
serwêr gerekê bêqusûr be, mêrê
jinekê be, xwegirtî, aqilda giran,
maqûl, mêvanh’iz, hînk ir inêda
serxwe be*, 3 ne serxweş, ne sir’tûk,
lê berbihêr, ne şer’ûd, ne p’ere
h’iz. 4 Bira malxêtîyê r’ind li mala
xwe bike, zar’êd xwe gur’af xweda
her alîyava maqûlîyêda mezin ke.
5 (Çimk î heger yek nizane mal
xêtîyê li mala xwe bike, wê çawa
bikar ibe civînaf Xwedê xwey ke?)
6 Bira ne jî bawermendê nû be, ku
nebe k’ubar be, dîwana wî jî mîna
ya mîrêcin bê kir inê. 7 Wek î din jî
gerekê qedirê wî cem yêd ji civînê
der jî hebe, ku nebe bê r’ezîlkirinê
û bik’eve t’eleka mîrêcin.

Bona serwêrêd civ înê

Bona berdest îyêd civ înê

3

1 Vê gotinêda xêlif t’une: Heger
8 Usa jî bir a berdestî gir an bin,
temê yek î li serwêrtîyê heye, xeberdanêda dur’ûtîyê nekin, xwe

* 2:9 Petr ûs I, 3:3.
* 2:13 Destpêbûn 2:7; 2:21‑22; 3:1‑6.
* 2:15 Me’na vê r’êzê ze’met e. Dewsa «h’alê zar’anînêda jî» yûnan î aha jî tê
fe’mk ir inê: «bi zar’anînê». K’itêba Pîroz hîn dike, ku zar’ day în û berek’e
tîya Xudan e, ku dê û bavar’a têne day înê (Zebûr 127, 128). K’itêba Pîroz
hîn nake ku zar’an în şertê mecala xilazbûna k’ulfeta ye. Ne jî ev r’êz soz
dide ku zar’an îna k’ulfetêd xwedênas wê bê êş û cefa be yan k’ulfet sax bi
mîne. Xuya dibe ku Pawlos miqabilî dersdarêd derewîn diçe û hîn dike ku
zar’an în ne gune ye, lê belê heger k’ulfet mêr ke û zar’a bîne, ev yek tiştek î
qenc e. Hingê hineka hîn dik ir û nedih iştin ku mer iv bizewicin yan mêr
kin (Tîmot’êyo I, 4:3). Ji sedsalîya yekê h’eta sisîya hînk ir ina «ginostîk îyê»
fire bela dibû û digot, ku p’êşê kevantîyê û zar’anînê gune ye.
* 3:2‑7 Tîto 1:6‑9.
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nedine şeravê, pey k’eda h’eram
nek’ev in. 9 R’astîya bawer îyêye
e’yanbûy î* bi îsafa r’ih’et xwey
kin. 10 Û evana jî bira pêşda bê
ne cêr’ibandinêf, heger tiştek ser
wan t’unebe, hingê bira berdestîyê
bik in. 11 Usa jî bira jinêd wan* gi
ran, ne buxdanbêj, lê xwegirtî, her
tiştîda amin bin. 12 Berdestî gerekê
mêrê jinekê be, qenc malxêtîyê
li zar’ û mala xwe bike. 13 Ewêd
ku r’ind berdestîyê dik in, xwer’a
dereceke bilind qazinc dik in û
serbestîkef mezin dest tîn in bona
bawer îya Mesîh Îsa.

dinyayêda hate bawerk ir inê
û r’ûmetêr’a hate hilatinê.

4

Dersdarêd derew
1 R’uh’ aşkere dibêje, ku r’ojêd

axir îyêda hinek wê ji bawe
rîyê bik’evin, guh bidine r’uh’êd
derewîn û hînk ir inêd cinaf. 2 Ew
hînk ir in bi dur’ûtîya derew îna
dibin, îsafa k’îjana k’izir î ye. 3 Ew
meriv h’al‑zewacê didine hildanê, ji
wan xwarina paşda didine girtinê,
k’îjan Xwedê ew bona bawermend
û r’astînask ir îya e’firandine, ku
bi r’azîbûnê bix win. 4 Her tiştê
ku Xwedê e’firandîye qenc e û
Sur’a xwedênasîyê
tiştek î h’eram têda t’une, heger bi
14 Ez ku van tişt a ter’a din iv î r’azîbûn tê qebûlk ir inê, 5 çimk î bi
sim, guman heye ezê zûtirekê ser xebera Xwedê û dua qebûl dibe.
teda bêm. 15 Lê heger ez derengî
Qulixk’arê Mesîh Îsayî qenc
jî bik’evim, tê zan ibî gerekê çawa
6 Heger tu van şîreta bidî xûşk‑bira,
mala Xwedêda r’abin‑r’ûnên, ya ku
civîna Xwedêyê sax e, stûn û h’îmê tê bibî qulixk’arê Mesîh Îsayî qenc,
r’astîyê ye. 16 Bê xeberdan, gelek î çawa tu xwexa jî bi wan gotinêd
k’ûr e sur’a xwedêp’ar istîya me: bawerîyê û hînbûna qence ku tu
pey çûyî, qinyat dibî. 7 Xwe ji ç’i
Ew bi beden î xuya bû,
bi R’uh’ r’astîya Wî hate îzbat lovîskîyêd pîraye h’eram dûr xwey
ke. Xwe xwedênasîyêda hîndarf ke.
kirinê,
8 Hîndarîya qalib kêrî hindik tiştî tê,
milyak’etavaf hate dîtinê,
nav mileta hate dannasînkirinê, lê ya xwedênasîyê kêrî her tiştî tê,

* 3:9 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Sur’a bawer îyê». Ev tê fe’mk ir inê ku
sur’a veşartî e’yan bû.
* 3:11 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Jinêd berdestî».
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sozê wê hin li vê dinê heye, hin jî
li wê dinê. 9 Vê gotinêda xêlif t’une
û lap hêjayî qebûlkirinê ye. 10 Bona
vê yekê em dixebitin û diçerçirin,
çimkî em gumana xwe li Xwedêyê
sax tînin, ku Xilazkirê h’emû meriva
ye, îlahîf Yê bawermenda.
11 T’em îya van tişt a bide û hîn
ke. 12 Nebe ku yek cah iltîya te
bêhurmet ke, lê tu bawermen
dar’a bibe nexşek, xeberdanêda,
r’abûn‑r’ûniştinêda, h’izkirinêda,
bawer îyê û h’elalîyêda. 13 H’eta
hatina min xwe bide wê yekê, ku
cime’têr’a nivîsarêdf pîroz bix û
nî, şîret kî, hîn kî. 14 Hindava wê
p’êşk’êşaf xweye r’uh’anîda bê xem
nîbe, ya ku bi p’êxembertîyê ter’a
hatîye dayînê, gava berpirsîyara
destê xwe danîne ser te. 15 Guhê
te ser wan tişta be û nava wanda
bim îne, wek î pêşdaçûyîna te h’e
mûyava e’yan be. 16 Haş ji xwe û
hînk irina xwe hebe. Her gav nava
wanda bim îne, çimk î bi vî tiher î
tê xwe jî xilaz kî û wan jî, k’îjanêd
guhdar îya te dik in.

5

Cahila çawa birayêd xwe h’esab
ke*, 2 pîra çawa dîya xwe, k’ulfe
têd cahil çawa xûşkêd xwe, weke
şîrê h’elal.
Jinebîyêd e’det î

3 Qed irê jinebîya big ire, yêd ku
bi e’detî jinebî ne. 4 Lê heger zar’
yan nevîyêd jinebîkê hebin, bira
ew zar’ pêşîyê mala xwed a hîn
bin çawa xwedênasîya xwe bidi
ne k’ifşê û bi vî tiher î deynê dê û
bavê xwe veger’în in, çimk î ev yek
li Xwedê xweş tê. 5 Jinebîya e’detî
ew e, ya ku t’enê maye û gumana
xwe danîye ser Xwedê, şev û r’ojêd
xwe bi dua û r’eca derbaz dike.
6 Lê ya ku k’êfa dilê xwer ’a ye,
mir îya neç’e’lk ir î ye. 7 Van tişta
t’em î ke, wek î bêlek’e bin. 8 Lê
heger mer ivek bon a xwex at îya
xwe, îlah î bona mala xwe xem
nake, ewî bawer î înk’ar f kir îye û
ji nebawera jî xirabtir e.
9 Bira navê wê deft’era jinebîyada
bê nivîsarê, k’îjan ji şêst salî kêm
tir nîne, carekê jî mêrk ir î bûye,
10 bi kir inêd qencva jî berbiç’e’v
Cabdarîya bona 
e: Mesele, zar’ mez in kir ibin,
e’mirê mezin û biç’ûka
mêvan qebûl kir ibin, nigêd ba
1 Dilê kalemêra neêşîne, lê wermend a şûştibin, dest avîtibe
dil bide wan, çawa bavê xwe.

* 5:1 Qanûna K’ah întîyê 19:32.
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k’etîya û bona her şix ulê qenc jî
hazir sek in î ye.
11 Lê jinebîyêd cah il qebûl neke,
çimk î gava evana temê xwe xirab
dikin, berê xwe ji Mesîh diguhêzin,
dix wazin mêr kin 12 û bi vî awayî
evî sûcî hiltîn ine ser xwe, çimk î
sozê berê dane alîk î.* 13 Serda jî
mal bi mal diger’in, xwer’anedîtî
hîn dibin, ne t’enê xwer’anedîtî ne,
usa jî gilîger’o, t’evî şix ulê xelqê
dibin û tiştêd necayîz xeber didin.
14 Awa ez dix waz im ku jinebîyêd
cahil mêr kin, zar’a bînin û malk ir
bin, wek î zimên nek ine devê ne
yara. 15 Çimk î îdî hinek jinebîyêd
cah il xalif în f, pey mîrêcin çûn.
16 Heger jinebîyêd bawermende
kê* hebin, bira ew alîk’ar îya wan
bike û civînê bargiran neke, wek î
civîn bikar ibe alîk’ar îya jinebîyêd
e’detî bike.

Bona berpirsîyara
17 Ew berpirsîyarêd ku serwêrtî
yê r’ind dik in, bira dubare hêjayî
qedir bin, îlahî ewêd ku xeberdan
û hînk irinêda dixebitin. 18 Çimkî
nivîsar dibêje: «Devê gayê bêderêda
dixebite girênede»* û «P’ale hêjayî
heqê xwe ye»**. 19 Xeyba hindava
berpirsîyarda bawer neke, heger du
yan sê şe’de t’unebin*. 20 Berpir
sîyarêd ku nava gunada dimînin,
li ber h’emûya lê hilêf, wekî yêd
mayîn jî bitirsin.
21 Ez li ber Xwedê, Mesîh Îsa û
milyak’etêd bijartî dik ime deynê
stûyê te, ku tu van şîreta bê t’agêrîf
xwey kî, tiştek î bi firqîyê nekî.
22 Destê xwe zû daneyne ser ye
kî bona xizmetk’arîya Xudan, ne
jî t’evî gunêd yêd mayîn bî. Xwe
paqij xwey ke*.

* 5:11‑12 Hinek aha fe’m dik in: Jinebîyêd civînêda navêd xwe bona xizmet
kir inê deft’era civînêda didane nivîsarê, lema tê gotinê, ku jinebîyêd cah il
qebûl neke, çimk î bi wê qirarê navêd xwe didane nivîsarê, wek î dîsa mêr
nek in, lê t’enê civînêr’a xizmetîyê bik in. Lê gava dix westin mêr bik irana,
soz‑qirarê xwe dit’er’ibandin.
* 5:16 Nav destn ivîsarêd qencda «bawermend» qisimê jinê tê fe’mk ir inê, lê
destn ivîsarêd hinekada «bawermend» tê fe’mk ir inê hin qisimê jinê, hin jî
mêr, usa jî hinek destn ivîsarada t’enê mêr tê fe’mk ir inê.
* 5:18 Qanûna Ducar î 25:4.
** 5:18 Lûqa 10:7; Metta 10:10.
* 5:19 Qanûna Ducar î 17:5‑7; 19:15; Metta 18:16.
* 5:22 Tîmot’êyo I, 4:14; K’arêd Şandîya 6:6; 13:1; Tîmot’êyo II, 1:6.
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23 Ji

vir şûnd a t’enê avê vene
xwe, lê hinek î jî şer avê t’ev ke,
bona cîyê meh’andina xwar inê,
ku zû‑zû nex weş dik’ev î.
24 Hinek hene, ku gunêd wan
k’ifş in û r’ast wan dibine ber
dîwanê, lê gunêd hinek a jî paşê
wê k’ifş bin. 25 Usa jî kir inêd qenc
k’ifş in û ew kir inêd ku ne k’ifş
in, ew jî veş artî nam în in.

6

Bona xulama
1 Ewêd

ku bin nîrê xulam
tîyêd a ne, bir a axayêd xwe
h’es ab kin çawa hêjay î qed ir ê
bilind, wek î navê Xwedê û hîn
kir ina me neyê bêhurmetk ir inê.
2 Axayêd k’êye bawermend hene,
bira wan bêhurmet nek in, çimk î
ew birayêd hev in. Lê bira xulam
hê r’ind xulamtîyê bik in, çim
kî yêd ku k’arê ji xizmetk’ar îya
xulama distîn in, bawermend in
û delal in.
Xizna r’ast

ristîya me ne qayl e, 4 ew yek î
k’ubar e û tişt ek î niz ane. Ew
nex weş îya şer’ û de’wava girtî
ye, ji wê jî pêşd a tên: H’evsûdî,
neyartî, gotinêd ner’êd a, şikêd
xir ab 5 û şer’ûdî. Ev h’emû tişt ji
nava mer ivêd qafseqet û ji r’astîyê
şûna r’eşva çûyî pêşda tên. Evana
xwedênasîyê h’esab dik in, çawa
kan îya k’arê.
6 Belê xwed ên as î k’ar a ser
k’ar ê ye, heger bi r’az îbûnê be.
7 Me t’u tişt nea nîy e din ê û
emê nik ar ibin t’u tişt î jî bibin*.
8 Lê k’inc û xur ekê me hebin,
bi wan em r’az î bin*. 9 Lê ewêd
ku dix waz in dewlet î bin, têne
cêr ’iband inê, dik’ev ine t’elek a
û gelek temêd axm ax û zîyan
k’ar, k’îjan mêr iv nuqî mîr at’îyê
û wêr anbûnê dik in*. 10 Çimk î
p’er eh’iz î kan îke her cûr ’e xi
rabîyê ye. Hinek a xwe dane wê,
ji bawer îyê xalif în û xwe kir ine
xweyê kul û derd a.

T’emîyêd Pawlos 
Van tişt a hîn ke û şîr et ke.
bona Tîmot’êyo
yek tiştek î din hîn bike
11
û gotinêd Xudanê me Îsa Mesîhe
Lê tu, mer iv ê Xwed ê ji
saxlem û hînk ir in a xwedêp’a van tişt a bir ’eve û pey heqîyê,
3 Heger

* 6:7 Îbo 1:21.
* 6:8 Gotinêd Silêman 30:8.
* 6:9 Gotinêd Silêman 23:4; 28:22.
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xwedênasîyê, bawer îyê, h’izk i
rinê, sebir ê û milûktîyê her ’e.
12 Leca bawer îyêd a qenc bir ’eve,
jîy în a h’et a‑h’et ayê qaz inc ke,
k’îjanêr’a tu hatî gaz îk ir inê û li
ber gelek şe’d a te ew îqraraf qenc
îqr ar kir. 13 Li ber Xwedêyê ku
e’mir dide h’emû e’fir îna û li ber
Mesîh Îsayê ku li ber Pîlatoyêf
Pontîyo şe’detîya îqrara qenc da,
ez t’em îyê didim te*, 14 ku tu vê
t’em îyê bêlek’e û bêqus ûr xwey
kî, h’et a xuyabûna Xud anê me
Îsa Mesîh. 15 Xuyabûna Wî wê
wextê xwed a ji alîyê Yê hêjay î
şik ir îyê û T’enêy î qewat, P’adşa
yê p’adş aya û Xud anê xud anad a
e’yan be. 16 T’enê Ewî nem ir î ye,
nava r’onay îyêd a ye, ku t’u kes
nik are nêz îk bê. T’u qûl‑bend a
Ew nedîtîye û ne jî dikare bibîne.
Qed ir û qudr et a h’et a‑h’et ayê
Wîr’a be! Amîn*.

* 6:13 Yûh’enna 18:37.
* 6:16 Derk’etin 33:20.
* 6:17 Zebûr 62:10.

T’emîya bona dewlet îya
17 T’em îyê bide dewletîyêd vê
dinê, bira babax nebin û gumana
xwe nedine ser hebûkaf p’ûç’e de
rew, lê li ser Xwedêyê ku her tiştî bi
mer’danî dide me, wek î em miraz
pê bik in*. 18 Bira qencîya bik in, bi
kirinêd qenc dewletî bin, mer’d bin
û p’arevek ir inêr’a jî hazir.
19 Bi vî tiher î ewê xwer’a xiz
nekê t’op kin, h’îmek î qenc bona
axretê, wek î wê jîy îna ku r’astî
jîyîn e qazinc kin.

T’emîyêd axirîyê
Tîmot’êyo! Çi ku li te hate
spartinê xwey ke. Ji gotinêd p’ûç’e
h’eram û şer’‑de’wa dûr be, ku bi
derew navê «zanebûn» dane ser.
21 Hinek a xwe dane vê yekê û bi
vî awayî ji bawer îyê xalif în.
K’erema Xwedê wer’a be.
20

