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NE’M A PAWLOSE DUDA
KOR INT’ÎYAR’A
Pêşgotin
Xuya dibe ku «Ne’ma Kor int’îyaye Dud a» jî mîna ne’ma pêşin,
Pawlos dema r’êwîtîya xweye 3‑da nivîsîye, nêzîk î sala 56‑a. Gava ewî
nivîsî, heleqetîya wî û civînaf Kor int’ê hevr’a haqasî p’ak nîbû. Xuya
dibe ku ji endemêd civînê hinek himber î wî r’abibûn, ewî jî berk’ li wan
hilatibûf, lê ne’ma xweda sebir û h’izk ir ina xwe hindava wanda xwey
kir îye û gumana xwe jî ji wan nebir’îye, ku wê axir îyê hevr’a t’ifaqf bin
û miqabilbûnê t’unebe.
Pawlos p’ara ne’mêye pêşinda heleqetîya xwe û civîna Kor int’ê e’nene
dike û şirovedike, ku çima ne’ma berêda usa h’işk li wan hilatibû, yêd
ku miqabilî wî bûn. Ew niha vê ne’mêda şik irdayîna xwe e’lam dike,
ku hilatinaf wîye h’işk bû me’n î, ku ew ser kir ina xwe p’oşman bûn,
veger’îyan û gotinêd wîr’a qayl bûn (serêd 1‑ê h’eta 7‑a).
Paşê Pawlos r’ê dide ber bawermenda, ku ew alîyê p’êşk’êşêdf bona alî
k’arîya bawermendêd Cihûstanêyef destteng mer’d bin (serêd 8‑a h’eta 9‑a).
Serêd xilazîyêda jî Pawlos derheqa qulixê şandîtî f û r’abûn‑r’ûn işti
na xweda dibêje. Ew bona wan dibêje, yêd ku xwe çawa şandîyêd r’ast
h’esab dik ir in, lê Pawlos şandîyê derew (serêd 10‑a h’eta 13‑a). Lê belê
vê ne’mêda meremê Pawlos t’u car ne ew bû, ku ewî navê xwe bilind
kira, yan xwe bilind bigirta û p’eyê hînk ir ina xwe bida. Lê ew piştgir îyê
qulixê şandîtîya xwe dike, wek î bikar ibe Mizgîn îyaf r’ast bide qebûlk i
rinê, ku h’emû jî Mesîh nas kin û qebûl kin çawa Xudan f.
Serecema fikira ne’mê
Pêşgotin (1:1‑11)
Pawlos û civîna Korint’ê (1:12–7:16)
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K’omekdarîya bona bawermendêd Cihûstanê (8:1–9:15)
Cabdayîna Pawlos bona h’ukumê şandîtîya xwe (10:1–13:10)
Paşgotin (13:11‑13)

1

Silavkirin

1 Ji Pawlosê bi e’mirê Xwedê
şandîyêf Mesîh Îsa û Tîmo
t’êyoyê birayê me,
civînaf Xwedêye Kor int’êr’a û
wê t’emam îya cime’ta Xwedêr’a,
ya ku t’evayîya qeza Axayayêda ye:
2 De bir a k’erem f û e’dilay îya
Bavêf me Xwedê û Xud an f Îsa
Mesîh li we be.

Pawlos şikirîyê dide Xwedê
3 Şik ir Xwedêyê Bavê Xud anê
me Îsa Mesîhr’a, Bavê dilşewa
tîyê û Xwedêyê h’emû berdilîyêf.
4 Ew nava h’emû te’lî‑teng îyad a
dil dide ber me, wek î em jî bi
kar ibin dil bidine ber wan, yêd
ku nava her cûr’e te’lî‑tengîyada
ne, bi wê berdilîyê, pê k’îjanê em
xwexa ji Xwedê têne berdilîkirinê.
5 Belê çawa em t’ev î wan cefayêd
Mesîhe gelek dibin, usa jî gelek î
bi destê Mesîh ber dilê meda tê
hatinê. 6 Heger em te’lî‑tengîyada
ne, ew bona berdilî û xilazbûnaf

we ye û heger em berdilîk ir î ne,
ew bona wê berdilîya we ye, ku
hûn bikar ibin bi sebirê wan te’
lî‑tengîya bik’işînin, k’îjana em
jî dik’işîn in. 7 Û em weda e’seyî
guman in, çimkî em zanin ku hûn
çawa t’evî cefayêd me ne, usa jî
t’evî berdilîya me ne.
8 Em nax waz in ku hûn haş ji
wan te’lî‑tengîya t’unebin xûşk‑bi
rano, yêd ku me qeza Asyayêda
k’işandin. Em ji qewata xwe der
haqasî k’etine bin barêd giran,
h’eta ku me destê xwe ji e’mirê
xwe jî k’işand. 9 Belê me xwer’a
qirara mir inê h’esab kir, lê ev yek
bû wek î em gumana xwe nedine
ser xwe, lê ser Xwedê, Yê ku mi
rîya ji gor’a r’adike. 10 Ji destê wê
mir ina tirs û xof Ewî em xilazf
kir in û wê xilaz ke jî. Û gumana
me heye ku wê dîsa me xilaz ke,
11 bi alîk’ar îy a wan duayêd ku
hûn bona me dik in. Bi vî awayî
bi saya duayêd geleka k’erem f wê
mer’a bê dayînê û gelekê bona me
şik ir îyê bidine Xwedê.
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Pawlos şirovedike 
çima neçûye Korint’ê
12 R’ûspîtîya

me ev e: Îsafa me
şe’detîyê dide, wek î me bi dilê
sax û vek ir î* ji Xwedêda li vê di
nê e’mirê xwe derbaz kir, îlah î f
hindava weda, ne ku bi serwaxtîyaf
mer ivayîyêf, lê bi k’erema Xwedê.
13 Em tiştek î din wer’a nan iv îsin,
pêştir î wan tiştêd ku hûn dikar in
bix ûn in û fe’m bik in û ez guman
im ku hûnê t’am fe’m bik in,
14 çawa ji p’ir ’î‑hind ik î we em
fe’m kir ine, wek î hûn bigih îjine
wê fe’m înê ku em r’ûspîtîya we
ne, çawa hûn jî ya me ne, R’oja
hatina Xudan Îsa.
15 Min bi vê gum anê şêw ir a
xwe kir, pêş îyê bih at am a cem
we, ku we du cara k’erem bistan
da, 16 awa gotî ser îk bid a we, ji
cem we biçûma Mekedonyayê û
ji Mekedonyayê jî dîsa ser wed a
veger’îyama, ku we jî ez li alîyê
Cihûstanêdaf ver’êk irama*. 17 Ga
va ez aha diş êw ir îm, gelo min
siv ik ay î kir? Yan şêw ir a xwed a
mîn a bend ê vê diny ayê şêw i
rîm, ku «Belê» û «Na»‑ya min

sibeh‑êvar nebe yek? 18 Lê Xwedê
şe’de ye, ku sozê me wer’a nebû
ye «Belê» û paşê «Na». 19 Çimk î
Kur’êf Xwedê, Îsa Mesîh ku pê
me wer’a hate dannasînk irinê, (bi
min, Sîlas* û Tîmot’êyo), «Belê»
û «Na» nebû, lê nava Wîd a t’imê
«Belê» ye. 20 Çimk î h’emû sozêd
Xwedê bi Îsa Mesîh «Belê» ne,
lema jî em bi Wî «Amîn f» dibêjin,
bona r’ûmeta Xwedê. 21 Û Xwedê
ye, yê ku em weva t’evay î yektîya
Mesîhd a h’îmg irtî kir in. Xût Wî
em k’ifş kir in 22 û mora Xwe dan î
ser me, R’uh’êf Pîroz kire dilê
me çawa bihêf ji ber sozê Xweva.
23 Lê ser minr ’a Xwedê şe’de
ye, ku min qêm îşî we nek ir, ku
nehatime Kor int’ê. 24 Em h’uk u
mî ser bawer îyaf we nak in, çimk î
hûn bawer îyêda şidîyayî ne, lê em
t’evî we dixebitin bona şabûna we.

2

1 Awa min xwexa xwer’a qirar
kir ku dîsa neyêm dilê we
bêşînim. 2 Çimk î heger ez dilê
we bêşînim, îdî k’ê wê dilê min
şa ke, pêştir î ewêd ku min dilê
wan êşandine? 3 Min ew yek ne’ma
xweda nivîsîbû, ku nebe gava ez

* 1:12 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Bi dilsax îyê û h’elalîyê».
* 1:16 K’arêd Şandîya 19:21.
* 1:19 Bi yûnan î «Sîlvano» nivîsar e, ku cûr’ek î navê «Sîlas» e.
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bêm, yêd ku gerekê min şa kin,
ew dilê min bêşînin. Çimk î ez we
h’emûyada guman im, ku şabûna
min şabûna we h’emûya ye. 4 Min
bi gelek hêsira, bi gelek k’eder û
k’esera dilê xwe wer’a nivîsî, we
kî hûn ne ku li ber xwe k’evin,
lê wek î wê k’ûray îya h’izk ir ina
mine hindava xweda fe’m bik in.
Berbihêrîya 
hindava yê neheqda
5 Awa heger yek î dilêşî kir, ne
ku t’enê dilê min êşand, lê yê
hineka jî, wek î gelek î zêde ne
kim, nebêjim yê we h’emûya jî.
6 Ew ceza besî wî mer iv î ye, ku
ji we geleka wîr’a hatîye dayînê.
7 Lê niha hûn gerekê bibaxşîn ine
wî û li ber dilê wîda bên, wek î
k’erbî berx wek’etinê xwe und a
neke. 8 Awa ez hîvî ji we dik im,
h’izk ir ina xwe hindava wîda mak
kin. 9 Hema bona wê yekê jî min
niv îsîye, wek î we bicêr’ibîn im f
biz an ibim k’a hûn her tişt îd a
guhdar in. 10 Heger hûn tiştek î
dibaxşînine yek î, ez jî t’evî we me.
Û heger tiştek î baxşandinê hebe,
bona we li ber dîndara Mesîh di
baxşîn im, 11 wek î mîrêcin f piştê

li me neşkêne, çimk î em haş ji
h’unurêd wî hene.
Xemgînîya Pawlose 
li Troyayê
12 Gava ez bona Mizgîn îdayînaf
Mesîh gihîştime Troyayê, min dît
ku Xudan der îk li ber min vek i
rîye. 13 Lê dilê min ne r’ih’et bû,
çimk î min birê xwe Tîto li wir
nedît. Hingê min xatirê xwe ji wan
xwest, çûme qeza Mekedonyayê*.

Serk’etina bi saya Mesîh
14 Lê şik ir ji Xwedê, ku t’imê me

p’êga k’oma Mesîhe serk’etinêda
pêşda dibe* û bîna nask ir ina xwe
bi me her dera bela dike. 15 Çimk î
em bîna Mesîhe xweş in li ber
Xwedê, hin nava xilazbûyîyada,
hin nava undabûyîyada. 16 Bona
hineka em bîna mirinê ne, ku wan
berbi mir inê dibe û bona hineka
jî bîna jîyînê, ku wan berbi jîyînê
dibe. Û k’î dikare vî bar î hilde?
17 Em ne mîna hinek a ne, yêd ku
xebera Xwedê k’ara xweva girê
didin, lê belê em çawa mer ivne
ji Xwedêda şandî, li ber Xwedê
bi heleqetîya Mesîh pê sitqê dilê
r’ast xeber didin.

* 2:13 K’arêd Şandîya 20:1.
* 2:14 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Ku t’imê me bi Mesîh ser dixe».
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3

Qulixk’arêd Peymana Nû

1 Gelo em dîs a ved iger ’in,
xwexa pesinê xwe bidin? Yan
mîna hineka mer’a lazim e em
şe’dene’ma ser weda bişînin, yan ji
we bistînin? 2 Ne hûn in şe’dene’
mêd me dilê meda nivîsar, alîyê
her mer ivîda nask ir î û xwendî?
3 K’ifş e ku hûn ne’ma Mesîh in
bi xizmetk’arîya me nivîsar, ne ku
bi h’ubirê, lê bi R’uh’ê Xwedêyê
sax, ne ku ser selêd kevir î, lê ser
t’extêd dilê xûn û goşt*.
4 Em vê yekê Xwedêd a guman
in bi saya Mesîh. 5 Ne ku em ji
xwe h’esab dik in ku em layîqî vê
kir inê ne, lê kar îna me ji Xwedê
ye. 6 Ewî ew kar în da me, wek î
em bibine qulixk’arêd peymanaf
nû, ne ku yê nivîsarê, lê yê R’uh’,
çimk î qanûna nivîsar dik uje, lê
R’uh’ dide jîyînê.
7 Awa heger ew qulixê ku ser
kevira bi h’erfa k’olayî bû û axirîyê
mir inê pêşd a tîne haqas xwe
yîr’ûmet bû, wek î zar’êd Îsraêl f
nikar ibûn r’ûyê Mûsaf bin ihêr’î
yana, ji dest wê şewqa r’ûyê wîyî

ku dîsa wê derbaz bûya biçûya*,
8 lê belê qulixê R’uh’ wê hê çiqas
xweyîr’ûmet be? 9 Çimk î heger ew
qulixê ku axir îyê dîwan ser me
rivada dan î, haqas xweyîr’ûmet
bû, hê çiqas zêde wê xweyîr’ûmet
be ew qulixê ku mer iv pê bêsûc
dibin. 10 Belê yê ku xweyîr’ûmet
bû, ew bêr’ûmet derk’et ji ber wê
r’ûmeta ku ser wêr’a bû. 11 Heger
qulixê ku wê derbaz bibûya biçû
ya xweyîr’ûmet bû, îdî yê ku wê
bim îne, hê çiqas xweyîr’ûmet e!
12 Awa em xweyê vê gumanê ne,
lema xeberdana xweda mêrk’îm î
ne. 13 Em ne mîna Mûsa ne, ça
wa wî xêlî avîtibû ser r’ûyê xwe,
wek î zar’êd Îsraêl h’eta xilazîyê
ew r’ûmeta wê derbaz bûya nedî
tana*. 14 Belê ew sewdayê xweda
fe’mekor î bûn û h’eta îro jî gava
peymana kevin dix ûn in, xût ew
xêlî ser fe’mê wan dim îne. Ew
hingê tê hildanê, gava ew dibine
p’ara Mesîh. 15 Belê h’eta îro jî,
gava Qanûnaf Mûsa dix ûn in, xêlî
ser fe’mê wan dim îne, 16 lê gava
yek li Xudan veger’e, hingê «ew
xêlî tê hildanê»*. 17 Û ew Xudan

* 3:3 Derk’etin 24:12; Yêrem îya 31:33; Hezek îyêl 11:19; 36:26.
* 3:7 Derk’etin 34:29.
* 3:13 Derk’etin 34:33.
* 3:16 Derk’etin 34:34.

372

KOR INT’Î II, 4

R’uh’ e û R’uh’ê Xud an li k’u
derê be, li wê derê jî azayî heye.
18 Awa em h’emû jî r’ûk î bêxêlî
kir î mîna neyn ikê şewqa r’ûme
ta Xudan vediger’în in* û em bi
derecêd r’ûmet bi r’ûmetê têne
guhastinê, dibine xût ew sûretê
Wî, ev yek bi alîk’ar îya Xudan e,
ku xwexa R’uh’ e.

4

Xizna r’uh’anîye 
derdanêdf h’er’îda

1 Bona vê yekê em ji vî qu
lix î venak’işin, ya ku me bi
r’e’ma Xwedê standîye. 2 Lê belê
em ji tiştêd e’ybe dizîva dûr in û
fêlbazîya nak in, xebera Xwedêda
qelpîyê nakin. Lê serda em r’astîyê
e’yan dik in û bi vî awayî xwe dî
yar î îsafaf her mer ivî dik in li ber
Xwedê. 3 Lê heger ev Mizgîn îya
ku em didin veşartî ye jî, ew li
ber undabûyîya veşartî ye. 4 Mîrê
vê dinyayêyî neheq şever’eşa kora
anîye ser fe’mê nebawera, wek î
r’onaya Mizgînîya r’ûmeta Mesîh
nede ser wan, Yê ku sûretê Xwe
dê ye. 5 Em ne ku xwe dannasîn
dik in, lê Îsa Mesîh çawa Xudan
û xwe jî çawa xulamêd we, bona

Îsa. 6 Wî Xwedêyê ku got: «Bira ji
te’r îyê r’onayî derê»*, Wî xwexa
dilê meda şewq da, wek î em r’û
meta Xwedê nas kin, bi wê şewqa
ku ji r’ûyê Mesîh dertê.
7 Lê ev xizne nava me derdanêd
h’er’îda heye, wekî bê k’ifşê ku zo
rayîya qewatê ji Xwedê ye, ne ku ji
me. 8 Em her alîyava te’lî‑tengîyada
ne, lê nav dest‑p’îyê tengasîyadaf
naçin, derecê bêg umanda ne, lê
bêg uman nîn in, 9 xweyîneyar in,
lê ne bêyar in, lêdayî‑k’etî ne, lê
ne undabûy î ne. 10 Her gav em
mir ina Îsa bedenêd xweda dibin,
wekî jîyîna Îsa jî bedena meda k’ifş
be. 11 Çimk î eme ku sax in, bona
Îsa mir inêr’a têne dayînê, wek î
jîyîna Îsa jî qalibê meyî mir îda
k’ifş be. 12 Awa mir in nava meda
ya xwe dike, lê jîyîn nava weda.
13 Çawa nivîsar e: «Min bawer
kir, lema xeber da»*. Xût bi wî
r’uh’ê bawerîyê em jî bawer dik in
û lema xeber didin. 14 Em zanin
Ewê ku Xudan Îsa ji mirinê r’akir,
wê me jî t’evî Îsa ji mirinê r’ake
û me t’evî we ber xwe bide seki
nandinê. 15 Belê ev h’emû bona we
ye, ku gava k’erem hê ser gelekada

* 3:18 Aha jî tê fe’mk irinê: «Em h’emû jî r’ûk î bêxêlîk irî r’ûmeta Xudan dibînin».
* 4:6 Destpêbûn 1:3.
* 4:13 Zebûr 116:10.

373

KOR INT’Î II, 5

bir’ije, şikirdarîya r’ûmeta Xwedê
jî hê zêde be.
16 Lem a em ji vê yekê ven a
k’işin. Belê em ji dervava dêr is
dibin diçin, lê dild a r’oj bi r’oj
nûyejîy în dibin. 17 Çimk î cef êd
meye dem‑deme sivik me dik ine
xweyîyê r’ûmeta girane h’eta‑h’e
tayêye bê himber. 18 Awa em dîna
xwe nadine tiştêd xuya dibin, lê
yêd nex uya, çimk î tiştêd xuya
bona wextek î ne, lê yêd nex uya
h’et a‑h’et ay î ne.

Awa em her gav vê yekêd a
e’seyî guman in. Em zan in h’eta
em vî qalibîda dim în in ji Xudan
dûr in, 7 çimk î em bi bawer îyê
dijîn, ne ku bi dîtina ç’e’va. 8 Û
gumana meye e’sey î heye û hê
dix wazin ji vî qalibî derên li cem
Xudan bihêwir in. 9 Bona vê yekê
em dice’dînin, ku heger em bimî
nin yan derên, t’enê li Wî xweş
bên. 10 Çimk î gerekê em h’emû
jî li ber dîwana Mesîh bisek in in,
wek î her kes weke wan e’melêd
qalibê xweda kir î bistîne, çi ku
1 Çimk î em zan in, heg er kir ibe, qencî yan xir abî*.
qalibê meyî axîn mîna konê
Qulixê şand ît îyê 
firar î xirab be, maleke meye h’e
bo
n
a
li
hevanîna t’ev î Xwedê
ta‑h’etayê li e’zmana heye, ya ku
11
2
Awa em ku haş ji xofa Xudan
bê dest ji Xwedêda çêk ir î ye. Û
belê em vî kon îda dine’lin, h’ey hene, dikin ku meriva bînine r’ayê.
ra wê yekêda ne, ku mala xweye Û em Xwedêva jî e’yan in, guman
e’zman î li xwe wergir in, 3 wek î, heye, ku em îsafa weva jî e’yan in.
gava em wê xwe wergirin, bê sit’ar 12 Ne ku em ber we dîsa pesinê
k’ifş nebin. 4 Belê h’eta ku em vî xwe didin, lê mecalê didine we,
konîda dimînin, bin barê giranda ku hûn bi me bif ir’in, wek î tiştek î
dine’lin, ne ku em dix wazin vî ji weyî gotinê wanr’a hebe, yêd ku
xwe bêx in, lê ya e’zman î ser xwe bi dîtina ç’e’va dif ir’in, ne ku bi
wergir in, wek î yê xweyîm ir in wê ya dilada. 13 Heger me h’işê xwe
jîyînêda betavebef here. 5 Xwedê unda kir îye, ew bona Xwedê ye,
Xwexa em vê yekêr’a hazir kir ine lê heger em ser h’işê xwe ne, ew
û R’uh’ê Xwe çawa bihêf ji ber bona we ye. 14 H’izk ir ina Mesîhe
hindava meda p’êyî ser me dike,
sozê Xweva da me.

5

* 5:10 R’omay î 14:10.
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çimk î em fe’m dik in, ku yek bona
h’emûya mir îye, ku usa ye h’emû
jî mir ine. 15 Mesîh bona h’emûya
mir, wek î ewêd sax bona xwe sax
nîbin, lê bona Wî, Yê ku bona
wan mir û ji mir inê r’abû.
16 Çi li me dik’eve, em îdî niha
kesekî bi tiherê merivayî nanihê
r’in. R’ast e wextekê me bi tiherê
merivayî Mesîh nihêr’î, lê niha îdî
em usa nanihêr’in. 17 Awa heger yek
yektîya Mesîhda ye, ew e’firînek î
nû ye, tiştêd kevin derbaz bûn çûn
û va yêd nû* hatin. 18 Ev her tişt ji
Xwedêda ne, ku em bi Mesîh t’evî
Xwe li hev anîn û qulixê lihevanînê
da me. 19 Awa gotî Xwedê bi Mesîh
dinya t’evî Xwe li hev anî, neheqîyêd
wan wanr’a neheqî h’esab nek irin
û gotina lihevanînê spartef me.
20 Awa em ji alîyê Mesîhda qasi
dîyê dik in, çawa ku Xwedê bi me
hîvî ji we dike: Em alîyê Mesîhda
r’eca ji we dik in, t’evî Xwedê li hev
werin! 21 Ewî ku heleqetîya Wî t’evî
guna t’unebû, Xwedê Ew bona me
kire heval‑p’arê guna*, wek î em
yektîya Wîda bibine heval‑p’arêd
r’astîyaf Xwedê.

6

Em jî çawa heval‑xebatêd
Xwedê îdî hîvî ji we dik in,
yêd ku k’erema Xwedê standine,
nehêlin ku ew k’erem bêfeyde be.
2 Çimk î Xwedê dibêje:
«Dem a r’e’m‑k’er emê Min
dengê te bih îst
û r’oja xilazbûnêd a hatime
hewara te»*.
Va niha ye dema r’e’m‑k’eremê!
Va niha ye r’oja xilazbûnê!
3 Em dik in t’u tiştîd a nebine
bayîsê k’etina t’u kesî, wekî qulixê
me neyê lomek’ark ir inêf. 4 Lê her
tiştîda em xwe bi sebira xweye
mezin didine k’ifşê, çawa qulix
k’arêd Xwedê: Te’lî‑teng îyad a,
hêsîrî‑belengazîya û derd‑kulada,
5 lêd anad a, kelad af û her alîyava
h’icûmk irî, k’esirî, bêxew, bir’çî*,
6 bi nixt a h’elal, bi zanebûnê, bi
dilê fire, bi şîr inayîyê, bi R’uh’ê
Pîroz û bi h’izk ir ina bêh’ilek’a
rî, 7 bi gotina r’astîyê û qewata
Xwedê. Em bi destê ç’ep û r’astê
jî r’asth’esabûnêva sîlih’k ir î ne,
8 hurmetê û bêhurmetîyêda, qedir
û r’ezîlîyêda. Me h’esab dikin çawa
yêd derewîn, lê em ser r’astîyê ne,
1

* 5:17 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Û va her tişt nû bûye».
* 5:21 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Xwedê Ew bona me kire qurban f bona guna».
* 6:2 Îşaya 49:8.
* 6:5 K’arêd Şandîya 16:22‑23; 17:1‑10.
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9 me h’esab dik in çawa yêd nenas,

p’ûta heye? Çimk î em p’ar istgeha
lê yêd bi nav û deng in, çawa yêd Xwedêyê sax in! Çawa Xwedê got:
mir î, lê va ye eme sax in, çawa
«Ezê nava wanda bim în im,
ceza standî, lê nek uştî ne, 10 em
nava wanda bimeşim,
Xwedêyê wan bim
çawa yêd zelûlîyêda ne, lê em her
û ewê jî cime’ta Min bin»*.
t’im şa ne, çawa yêd belengaz,
lê em geleka dewletî dik in, çawa 17 Bona vê yekê «Xudan dibêje:
k’ifş dibe yanê tiştek î me t’une,
De r’abin ji nava wan derên,
lê her tiştêd me hene.
cude bin.
11 Me vek ir î wer’a xeber daye
Li tiştêd h’eram f nek’evin,
û Ezê we qebûl kim*,
gelî kor int’îya, dilê me jî hindava
weda fire ye. 12 Hûn ji alîyê meda 18 Bavê we bim,
bînteng nabin, lê hûn bîna xwe li
hûnê jî kur’ û qîzêd Min bin,
xwe teng dik in. 13 Ez çawa t’evî
Xudanê H’emû Zorayîyê di
zar’êd xwe xeber didim, hûn jî
bêje*».
weke wê yekê li me veger’în in û
1 Em ku xweyê van soza ne
dilê xwe mer’a vek in.
de
lalno, de em xwe ji h’emû
P’ûtp’arist îyêvaf
k’irêtîya* qalib û r’uh’ê xwe paqij
girêdayî nîbin
kin û bi xofa Xwedê lap buhur
14 T’ev î neb awer a nek ’ev in e tî‑jibare bin.
binê nîrek î. Çi k’arê heqîyê t’evî
Şabûna Pawlos
neheqîyê heye? Yan çi heleqetî
2 Me dilê xwed a cî kin! Me
ya r’onayê t’evî te’r îyê? 15 Û çi
t’ifaqîyaf Mesîh t’evî cin f * heye? neheqî t’u kesî nek ir îye, zîyan
Yan çi p’ar nava bawermenda û ned aye t’u kes î û kes ek k’ar a
nebawerada heye? 16 Yan jî çi he xwer ’a ned aye xebat ê. 3 Ez vê
valtîya p’ar istgehaf Xwedê t’evî ya yekê nabêjim ku we neheq kim,

7

* 6:15 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Belîar». «Belîar» navek î cin e.
* 6:16 Qanûna K’ah întîyê 26:12; Yêrem îya 32:38; Hezek îyêl 37:27.
* 6:17 Îşaya 52:11; Hezek îyêl 20:34, 41.
* 6:18 P’adşatîII. 7:8, 14.
* 7:1 Bi gotineke din: «P’îs, mir’dar’».
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lê çawa min pêşd a gotîye, hûn
dilê med a ne, heger em bim ir in
yan bijîn em t’ev î we ne. 4 Ez
gelek î wed a gum an im, gelek î
pê we fir’naq dibim! Nava h’emû
te’lî‑teng îyêd med a berdilîya we
ji serê min zêdetir e û şabûnêd a
k’im‑k’im î me.
5 Belê gava em gih îşt ine Me
kedonyayê, me qet r’ih’etî nedît,
lê me h’emû alîyava te’lî‑teng î
k’iş and in, dor‑ber a şer’‑de’w
bûn, dilad a jî xem û derd bûn.
6 Lê Xwedêyê ku ber dilê şkes
tîyad a tê, bi hatina Tîto dil da
ber me 7 û ne ku t’enê pê hatina
wî, lê bi wê yekê jî, ku çawa we
dil dabû ber wî. Ewî mer’a gilî
kir, ku hûn çiqasî demana min
da ne, şîn û gir î ne û xîret a min
dik’işîn in. Bi vê yekê dilê min
hê şabûn k’etê.
8 Belê heger min pê wê ne’mê
dilê we êşand, ez ne p’oşman im.
R’ast e ez p’oşman bûm, gava min
dît ku wê ne’mê hinek wext dilê
we êşand. 9 Lê niha ez şa me, ne
ku bona wê yekê ku hûn ber xwe
k’etine, lê çimk î hûn bona t’obe
kir inêf ber xwe k’etin. Hûn li gora
xwestina Xwedê ber xwe k’etin,
usa ku we t’u zîyan ji me nedît.
10 Berx wek’etina li gor a xwestina
Xwedê mêr iv berbi t’obeyîyê dibe

ku xilaz ke û p’oşmanî têda t’une,
lê berx wek’etin a ji vê dinyayê
berbi mir inê dibe. 11 De dîna xwe
bidine wê berx wek’etina li gora
xwestina Xwedê ku çiqas k’ar da
we: We çawa ce’dand bi r’ûspîtî
caba xwe da! Çi hêrs, çi xof, çi
h’izret, çi xîret, çi cezadayîna bona
neheqîyê! We h’emû alîyava xwe
da k’ifşê, ku hûn van yekada ser
nixta h’elal in. 12 Awa ew ne’ma
ku min wer’a nivîsî, ne bona wî
bû, yê ku neheqî kir û ne bona
yê hate neheqk ir inê, lê belê wek î
ew demana weye hindava meda
li ber Xwedê e’yan be. 13 Bona vê
yekê dil hate ber me.
Pêştir î wê berdilhatinêda, hê
gelekî dil hate ber me bona şabûna
Tîto, çimk î we h’emûya dilê wî
r’ih’et kir ibû. 14 Li ber wî ez pê we
fir’naq bûm û ez r’ûr’eş dernek’e
tim. Lê çawa her tiştê ku me wer’a
got r’ast bû, usa jî ew fir’naqîya
meye ber Tîto r’ast derk’et. 15 Û
dilê wî hê ser we germ bûye, gava
bona guhdar îya we h’emûya bîr
tîne, ku we çawa bi xof û tirs ew
qebûl kir îye. 16 Ez şa me, ku her
tiştîda weda guman im.

8
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h’esandinê, ya ku civînêd Meke
donyayêr’a hatîye dayînê*. 2 Nava
wê hêsîrî‑belengazîya ku pê hatine
cêr’ibandinê û nava k’esîbîya xweye
giranda jî, şabûna wan hê zêde bû
û hê xwe dane mer’dan îyê. 3 Ez
şe’de me, ku wana weke qewata
xwe û ji qewata xwe zêdetir jî bi
r’ezedilî didan, 4 gelek î hîvî jî di
kir in, ku em qedirê wan bigir in,
bihêlin ku ew t’evî vê k’omekdayîna
bona cime’ta Xwedê bin. 5 Û ne
haqas çiqas ku gumana me hebû,
lê can îya xwe pêva pêşîyê dane
Xudan û paşê me, bi e’mirê Xwedê.
6 Îdî hingê me ji Tîto hîv î kir, ku
ew wî şix ulê qencî ku nava weda
destpêk ir, xilaz ke jî. 7 Çawa hûn
her tiştîda t’êre‑t’ijî ne, bawer îyê,
xeberdanê, zanebûnê, t’emam îya
xîretêda û wê h’izk ir ina xweye
hind ava med a, usa jî vî şix ulê
qencda t’êr‑t’ijî bin.
8 Ez vê xeberdanêda e’mir î ser
we nakim, lê wekî hûn ç’e’v bidine
xîreta hinekêd din bona k’omek
dayînê, dixwazim we bicêr’ibînim,
k’a hûn h’izkirinêda çiqas şîrh’elal
in. 9 Çimkî hûn k’erema Xudanê
me Îsa Mesîh zanin: R’ast e Ew
yek î dewletî bû, lê bona we k’esîb

bû, wek î hûn bi k’esîbbûna Wî
dewletî bin.
10 Ez vê yekêda fik ira xwe wer’a
dibêjim: Ev yek bona k’ara we ye,
çimkî hê sala parva ne ku t’enê we
pêşîyê destpêk ir wê yekê bik in, lê
usa jî hûn pêşîyê wê yekêr’a r’azî
bûn. 11 De îjar vê kir ina xwe bî
nine sêr îf, wek î r’ezedilîya xweda
çiqas xîret dik in, haqas jî bîn ine
sêr î, weke qewata xwe. 12 Çimk î
heger hûn bi r’ezedilî k’omekê
bidin, ew weke wê yekê qebûl e,
çiqas destê k’êva tê, lê ne weke
wê yekê, ku dêstda t’une.
13 Ez ne ku firêqetîya hinek a
dix wazim û tengasîya we, lê wek î
her tişt weke hev be. 14 Niha zêdeya
we dikare kêmasîya wan t’ijî ke û
r’ojekê jî zêdeya wanê kêmasîya
we t’ijî ke. Bi vî awayî wê weke
hev derê, 15 çawa nivîsar e:
«K’ê gelek t’op kir, zêde nebû
û k’ê hindik t’op kir, kêm nebû»*.
Tîto û hevalêd xweva
ji Xwedê ku ew xîret da
Tîto jî, ku alî we bike. 17 Ew ne
ku t’enê hîvîk ir ina mer’a r’azî bû,
lê xîret a wî jî qebûl nek ir, xwest
bi r’ezedilî bê cem we. 18 T’evî wî

* 8:1 R’omay î 15:26.
* 8:15 Derk’etin 16:18.
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em wî birayî dişîn in, yê ku h’emû
civ în ad a bon a Mizg în îd ay înê
pesinê wî didin 19 û ne ku t’enê
haqas, lê usa jî ji alîyê civ înad a
hate bijartinê, ku bibe hevalê wê
r’êwîtîya ku em k’omekday înêr’a
qulix dik in, bona r’ûmeta Xudan
û wek î em dilx westina xwe jî vê
yekêda bidine k’ifşê. 20 Em h’evza
xwe ji vê yekê jî dik in, ku nebe
yek vî qulixê mey î mer’dd ay înê
da me lomek’ar ke. 21 Çimk î em
dik in r’ast derên, ne ku t’enê li
ber Xud an, lê li ber mer iva jî.
22 Em t’ev î wan her du bir a,
birak î xweyî din jî dişîn in, yê ku
me gelek tiştîda ew cêr’ibandîye
û t’imê jî xîretk’êş dîtîye û niha
jî hê xîretk’êş e hindava weda,
çimk î ew gelek î weda guman e.
23 Heger pirs bê ser Tîto, ew heval
û xebatk’arê t’evî min e bona we.
Lê heger bê ser wan her du birayêd
me, ewana ji alîyê civînêda şandî
ne, bona r’ûmeta Mesîh dixebitin.
24 Awa h’izk ir ina xwe û ew pesinê
ku me bona we daye, wanr’a bidine
îzbatk ir inê, wek î h’emû civîn wê
yekê bibîn in.

9

1 Derh eq a k’om ekd ay în a
cime’t a Xwedêd a ev tiştek î
zêde ye, ku ez wer’a bin iv îsim.
2 Çimk î ez wê r’ez ed il îy a we

zan im û nava mekedon îyad a pê
we fir’naq dibim dibêjim, ku we
bawermendêd qeza Axayayê hê
sala parva k’arê xwe k’omekdayînê
kir îye û ev xîretk’êşîya we, gelek
ji nav wand a leqandine. 3 Û ez jî
wan bir ayêd xwe dişîn im, wek î
fir’naqîya mine hind ava wed a,
wê yekêd a bet al derneyê, lê hûn
usa haz ir bin, çawa min wanr’a
gotîye, 4 ku nebe heger mekedon î
t’ev î min bên û bibîn in hûn ne
hazir in, em şermî bin (nax wazim
bêjim hûn jî) wê gumanêd a, ya
ku em wed a guman bûn. 5 Lema
jî min r’ê têr’a dît, hîv î ji bir a
kir, ku ber î min bêne cem we û
t’ivd arekê wê p’êşk’êş af gumre,
ya ku we soz dabû bibîn in. Hingê
ewê bi r’ezedilîyê hazir be, ne ku
bi destê zorê.
Gumreday în û berêd wê
6 Vê yekê bîr nek in: Yê dest dide

ber çandinê, wê hindik î jî bidir û,
lê yê dest nade ber çandinê, wê
gumre jî bidir û. 7 Dilê her kesîr’a
çiqas derbaz dibe, bira haqasî jî
bide, ne ku bide lê dilê wî pey be
yan bi borcdar îyê be, çimk î Xwe
dê yê bi dil û eşq dide h’iz dike.
8 Xwedê dik are h’emû alîyava ser
weda bibar îne, wek î her alîyada
her gav h’emû tiştêd weye kêrhatî
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hebin û zêde be jî bona her kirinêd
qenc. 9 Çawa nivîsar e:
«Wî gumre da belengaza,
qencîk ir ina Wî* h’eta‑h’etayê
dim îne»**.
10 Ewê ku t’oxim dide t’ox imr’eşf
û nan jî bona xwar inê, wê t’oxim
p’êşk’êşî we ke û zêde ke, berêd
qencîk ir in a we* jî big ih îne**.
11 Hûnê her tiştîva dewletî bin,
wek î her alîyava mer’d bin û ew
qencîyêd hûn bi destê me dik in,
bibine me’n î ku şik ir îyê bidine
Xwedê. 12 Û gava hûn vî qulix î di
kin, ne ku t’enê kêmasîya cime’ta
Xwedê t’ijî dik in, lê ev yek dike ku
Xwedêr’a hê şik irdayîn zêde be.
13 Ev kirina we r’astîya bawerîya we
îzbat dike, bi vî awayî şik irîya xwe
Xwedê tîn in bona guhdar îk ir ina
Mizgîn îya Mesîhe ku hûn îqrar f
dik in û bona wê mer’dan îya we,
ku hûn alîk’ar îya wan û h’emû
ya dik in. 14 Û ewê bona we dua
bik in, h’eyra weda bin, bona wê
k’erema Xwedêye ser k’erema, ya
ku wer’a hatîye dayînê. 15 Şik ir ji
Xwedê bona wê dayîna wîye ku
nayê gotin!

Cabday îna Pawlos 
bona h’ukumê şand ît îya xwe

10

Ez, Pawlos xwexa hîvî
ji we dik im, bi milûktî û
şîr inayîya Mesîh, çawa tê gotinê
ku ez r’û bi r’û nava weda mîna
berxek î me, lê dûrva hind ava
weda mîna şêrek î me. 2 Ez r’eca
dik im, usa nek in ku gava bêm jî
bibime şêr, çimk î ez e’seyî zan im
ku ez dikar im tur uş kim hindava
wanda jî h’işk bim, yêd ku bona
me usa dif ik ir in, yançîyef em bi
mer ivayî dik in. 3 Belê r’ast e em
mer iv in, lê bi mer ivayî esker îyê
nak in. 4 Ç’ekêd esker îya me, ne
yê mer ivay î ne, lê yêd qewate
ji Xwedê ne, bona wêrank ir ina
t’e’bîya. 5 Em wan şêwira û h’emû
bilindcîyêd k’ubar îyêye miqabilî
zanebûna Xwedê bet al dik in û
h’emû fik ira dik ine hêsîr, êlim î f
Mesîh dik in. 6 Em hazir in ceza
bid ine h’emû neg uhd ar a, gava
guhdar îya we t’am be.
7 Hûn r’eng‑r’ûya din ihêr ’in.
K’î xwed a guman e, ku ew p’ar a
Mesîh e? Bir a vê jî bif ik ire, ku

* 9:9 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Heqîya Wî».
** 9:9 Zebûr 112:9 (111:9).
* 9:10 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Berêd heqîya we».
** 9:10 Îşaya 55:10.
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çawa ew p’ar a Mesîh e, usa jî
em in. 8 Çimk î heger ez hinek î jî
zêde dif ir’im, bona wê h’uk um
dar îya ku Xud an da me, tiştek î
şerm îyê têd a t’une, ew bon a
avabûna bawer îya we ye, ne ku
xirabbûnê. 9 Awa ez dik im ku usa
k’ifş nebe, yanê ez bi ne’meyêd
xwe we ditirsîn im. 10 Çawa hinek
dibêjin: «Ne’meyêd wî h’işk in û
bi qewat in, lê ew dînd ar a xweva
belengazek e û xeberd anêd a jî
yek î pênebûyî ye». 11 Yêd usa bira
fe’m bik in, em dûrva bi xeber û
ne’meyêd xweva çawa ne, nêz îk
kirêd xwed a jî usa ne.
12 R’ast em newêr in, xwe ser
mêzînê bik’işînin û himber î wan
kin, yêd ku xwex a pesinê xwe
didin. Ewana nadine ber h’iş ê
xwe, gava nava xwed a xwe pê
hev çap dik in û xwe didine ber
hev. 13 Lê çi ji p’eydayîna me di
k’eve, em nigê xwe ji ber’a xwe
dirêjtir nak in, lê weke wî sînorê
dayî, çiqas Xwedê kire p’ara me,
ku digih îje h’eta cem we. 14 Em
ji sînor der gaveke xwe navêjin,
çawa hê negih îştibine cem we,
çimk î gava r’astîyê k’eve em bi
Mizgîn îdayîna Mesîh îdî gih îş

tine h’eta cem we. 15 Em ji sînor
dernayên û pê xebata hinekêd din
naf ir’in. Lê em wê gumanê ne,
ku bawer îya we bigih îje, weke wê
dayîna ku me standîye, xebata me
jî nava weda hê zêde berf ire be.
16 Em dix waz in ku ji we wêd atir
derbaz bin, Mizgîn îyê cîyêd din
jî dannasîn kin, ne ku em bi ki
rê yek î din bif ir’in, yê ku sînorê
xweda kir îye. 17 Lê çawa nivîsar
e: «Yê ku dif ir’e, bira pê Xudan
bif ir’e»*. 18 Çimk î ne ku ewê p’eyê
xwe dide, li Xudan qebûl e, lê yê
ku Xudan p’eyê wî dide.
Pawlos û şand îyêd derew

11

1 Ez dix waz im ku hûn
bikar ibin hinek î bêh’işî
ya min bibihêr in! Lê bik in ku
bibihêr in jî! 2 Ez k’umr’eşîyê we
dik im, bi wê k’umr’eşîyaf Xwe
dê. Çimk î min hûn yek îr’a, awa
gotî Mesîhr’a nîşan kir in, wek î
we mîna qîzeke bik’ir f li ber Wî
bidime sek inandinê. 3 Lê t’enê
ez ditirsim, tuwere çawa me’r bi
fêlbazîya xwe Hêwa xapand, usa jî
ew h’işê we biçelqîne û hûn destê
xwe ji şîrh’elalî û dilsax îya xweye
hindava Mesîhda bik in*. 4 Gava

* 10:17 Yêrem îya 9:24.
* 11:3 Destpêbûn 3:1‑6, 13.
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yek tê û Îsakî din dannasîn dike,
k’îjan me dannasîn nek ir îye, yan
r’uh’ek î din hûn distîn in, k’îjan
we ji me nestandîye, yan mizgî
nîke din dide, ku me nedaye we,
hûn van tişta r’ind dibin. 5 Lê bi
t’exm îna min ez t’u tiştîva ji wan
şandîyêd e’yane ha kêmtir nînim!
6 Dibe ez xeberd anêd a ne ser xwe
me, lê ne alîyê zanebûnêda. Me
ev yek h’emû alîyava her tiştîda
nîşan î we daye.
7 Gelo min gune kir f, ku Miz
gîn îya Xwedê bê heq da we, xwe
jî ber we şkênand, ku hûn bilind
bin? 8 Min civînêd mayîn t’alan
kir in ji ber heqê xweva, wek î
xizmetk’ar îyê wer’a bik im. 9 Û
gava ez li cem we bûme h’ewcê
tiştek î, min giran î neda ji we t’u
kesî, çimk î ew bawermendêd ku
ji Mekedonyayê hatibûn, çi kê
masîyêd min hebûn, wana destê
xwe dirêjî min kir. Belê min her
alîyava kir îye ku giranîyê nedime
we û dik im ku nedim jî*. 10 Bi wê
r’astîya Mesîh, ya ku nava minda
ye, r’ûspîtîya min wê dor‑berêd
qeza Axayayêda jî betal derneyê.
11 Çima ez aha dik im? Ez we h’iz
nak im? Wê yekê Xwedê zane!
12 Û ez çawa dik im, ezê usa jî

bik im, wek î r’ê nek’eve wan, yêd
ku me’n îya diger’in, wek î p’eyê
xwe bidin, yançîye ew jî mîna
me dixebitin.
13 Lê na, yêd usa şandîyêd de
rew in, p’alêd qelp in, xwe dik ine
dilqê şandîyêd Mesîhe r’ast. 14 Û
ev yek ne tiştek î e’cêbmayînê ye!
Mîrêcin xwexa jî xwe dike dilqê
milyak’etêf r’onayîyê. 15 Hilbet ne
tiştek î mezin e, ku xizmetk’arêd
wî jî bik’evine dilqê xizmetk’arêd
heqîyê. Axir îya wanê weke e’me
lêd wan be.
Pawlos p’eyê xwe 
te’l î‑tengîyêd xweda dide
16 Dîsa dibêjim, bira t’u kes min
bêh’iş h’esab neke. Lê heger hûn
dik in jî, îdî bir a min mîna yek î
bêh’iş qebûl kin, ku ez jî hinek î
p’eya bême xwe. 17 Çi ku dibê
jim, r’ast e li Xud an xweş nayê,
lê çawa yek î bê h’emdî xwe, ber
bayê navê xwe k’etî. 18 Gelek bi
mer ivay î p’eyê xwe didin, ezê jî
p’eya bême xwe. 19 Hûn mer ivne
serwaxt in, lema bi dilek î şa li
bêh’iş a sebir dik in! 20 Belê, hûn
sebir dik in, gava yek we dike xu
lam, yan hebûk a f we dix we, yan
we k’ar a xwer’a dide xebatê, yan

* 11:9 Fîlîpî 4:15‑18.
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ser wer’a k’ubar dibe, yan r’ûyê
we dixe. 21 Ez bi şerm îyê dibêjim,
ku em wê yekêd a pênebûy î bûn!
Heger yek r’ûyê wî digire bi tiş
tek î bif ir’e, r’ûyê min jî digire, (ez
vê yekê ji bêfe’mîya xwe dibêjim).
22 Ewana îbr an î f ne? Ez jî. Îsraêlî
ne? Ez jî. Ji r’ik’inyata Birah îm f
in? Ez jî. 23 Qulixk’arêd Mesîh in?
(Bêh’işî xeber didim), ez hê ji wan
zêdetir im! Ji wan ze’ftir xebitîme,
ji wan ze’ftir k’etime kela, ji wan
ze’ftir lêdan xwar îye, gelek cara
h’et a ber derê mir inê jî çûme.
24 Bi destê cihûyaf pênc car a, ji
çilî yek kêm, bi qamçîya hatime
lêdanê*, 25 sê cara bi destê r’omîya
bi şiva hatime lêdanê, carekê ez
dame ber kevira, sê cara r’astî
gem îwelger’andinê hatime, şev û
r’ojekê be’rêda mame*. 26 Gelek
r’êwîtîyêd xweda nava cûr’e‑cûr’e
qede‑belada bûme: Ji ç’ema, ji
r’êbir’a, ji miletê xwe, ji necihûyaf,
bajêrd a, çol‑best ad a, ser be’rê,
ji birayêd derew*. 27 Dixebitîm,
diçerçir îm, gelek cara xewê şeva
nedik ir, t’î‑bir’çî, gelek cara bê
nan, sermê û bêsit’ar îyêda bûm.

Pêştir î tiştêd may în, xemêd
h’emû civînaye her r’oj jî ser min
t’op dibin. 29 Gava yek ser h’alê
xweda digirî, ez jî t’evî wî digirîm!
Gava yek ji r’ê tê derx istinê, dilê
min jî diqilqile!
30 Heger laz im be ez p’eyê xwe
bidim, ezê ser h’alêd xweye sist
p’eya bême xwe. 31 Xwedêyê Bavê
Xudan Îsa, ku h’eta‑h’etayê hêja
yî şik ir îyê ye, zane ku ez derewa
nak im. 32 Bajarê Şamêda welîyêf
berdestîyê Arêtas p’adşa, bona ku
min bigire, nobedar dabûne ber
dergehêd bajêr*, 33 ez pê sepetê
p’encerekêr’a sûrêva dax istime
xwarê û ji destê wî r’evîm.
28

12

Dîtin û e’yant îyêd 
Pawlose e’zmanî

1 Min dik ’eve ez p’ey a
bidime xwe, lê r’astî k’ara
wê t’une. Lê belê ezê niha derbazî
ser wan dîtin û e’yantîya bim, yêd
ku Xud an nîş an î min dane. 2 Ez
bawermendek î Mesîh nas dik im,
çardeh sal pêşd a, (nizan im qa
libd a bû, nizan im bê qalib bû,
ew Xwedê zane), h’et a e’zmanê

* 11:24 Qanûna Ducar î 25:3.
* 11:25 K’arêd Şandîya 16:22; 14:19.
* 11:26 K’arêd Şandîya 9:23‑25; 14:5.
* 11:32 K’arêd Şandîya 9:23‑25.
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sisîya* hate hilatinê. 3 Û ez za
nim ku ev mer iva, (qalibd a bû,
bê qalib bû, ez nizan im, wê yekê
Xwedê zane), 4 h’eta buh iştêf hate
hilatinê û tiştêd nayêne gotinê
bih îstin ku ji mêr iv nak’eve bona
wan tişt a xeber de jî. 5 Ezê bona
yê ha p’eya bême xwe, lê bona
xwe p’eya nad ime xwe, pêştir î
ser h’alê sistîyêd xwe. 6 Lê heger
ez bix waz im jî p’eyê xwe bidim,
ev ne bêh’işî ye, çimk î ez r’astîyê
dibêjim. Lê ez xwe dig ir im, ku
neb e yek ser min tişt ek î zêde
bif ik ire, pêştir î tiştê ku ji min
dibihê yan dibîne.
7 Û wek î neb e ez bon a gelek
e’yantîyêd neberh’işa k’ubar bim,
belake mîna derzîkê qalibê minda
minr’a hate dayînê, milyak’etek î
ji mîrêcin, ku t’epa bê min, wek î
ez k’ubar nebim. 8 Bona vê yekê
min sê cara hîvî ji Xudan kir, ku
vê yekê ji min dûr xe, 9 lê Ewî
minr’a got: «K’erema Min besî te
ye, çimk î qewata Min sistîyada
mîyaser dibe». Awa ezê bi dilek î
şa h’alê sistîyêd xweda bif ir’im,
wek î qewata Mesîh nava minda
be. 10 Lema jî ez bona navê Mesîh
sistîya, qara, hêsîr î‑belengazîya,
zêrandina û te’lî‑tengîya begem

dik im, çimk î gava ez sist dibim,
hingê qewat dibim.
Xemêd Pawlos 
hindava korint’îyada
11 R’astî min bêh’işî kir ku p’eyê
xwe da, lê we p’êyî ser min kir!
Gerekê we p’eyê min bida. Ez t’u
tiştîva ji wan şandîyêd weye e’yan
kêmtir nîme, lê ez xwexa jî ne t’u
tişt im. 12 Nîşanêd şandîtîya r’ast,
awa gotî nîşan, k’eremet û kirêd
qewat, nava weda bi t’emam îya
sebirê hatine kirinê. 13 Min çi tiştîva
qedirê we ji qedirê civînêd mayîn
kêmtir girtîye, pêştir î wê yekê ku
min giran î neda we? Bibaxşîn ine
min vê neheqîyê!
14 Eva sê car e ez k’arê xwe dikim,
ku ser weda bêm. Û ez giranîyê
nadime we. Ç’e’vê min ne li hebû
ka we ye, lê li we ye! Çimk î ne ku
gerekê zar’ bona dê‑bava bikin, lê
dê‑bav bona zar’a. 15 Ezê bi dilekî
şa, xwe jî û mal‑h’alê xwe jî bona
we bidim. Heger ez hê gelek î we
h’iz bik im, gelo hûnê min hin
dik î h’iz bik in? 16 Em ha hildin,
ku min giran î nedaye we, lê bi
ya hineka ezî h’ilek’ar bûme û bi
fêlbazîya xwe hûn avîtine t’eleka
xwe. 17 Gelo min bi destê ewêd ku

* 12:2 Hinek dif ik ir in, ku dema Pawlosda «e’zmanê sisîya» yê her î jorin bû.
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min ser weda şandin, hûn k’ara
xwer’a dane xebatê? 18 Min hîvî
ji Tîto kir û ew bira t’evî wî şand.
Gelo Tîto hûn k’ara xwer’a dane
xebatê? Me bi r’uh’ek î nedik ir?
Em r’êkêda nediçûn?
19 Dibe ku hûn t’em am îya vî
wextîda dif ikirin, ku em dixwazin
xwe li ber we r’ûspî kin? Na! Lê
li ber Xwedê em yektîya Mesîhda
xeber didin û her tiştî delalno,
bona k’ara we dibêjin. 20 Ez di
tirsim, gava ez bêm, tuwere we
usa nebîn im, çawa ez dix wazim
û hûn jî min usa nebîn in, ça
wa hûn dix wazin. Ditirsim ku
hê nava wed a şer’‑de’w hebin,
h’evsûdî, hêrsk’etin, hevr’ik’î*,
xeyb, buxd an, k’ubar‑babax î û
bêt’erbetî. 21 Ditirsim, ku gava
ez dîsa ser weda bêm, Xwedêyê
min serê min li ber we berjêr ke
û bona geleka şînê bik im, k’îja
na pêşda gune kir ine û ji kirêd
h’eram îyê, bênamûsîyê û toltîyê
t’obe nek ir ibin.

tişt bê e’seyîk irinê»*. 2 Min berê
gotîye û niha jî dibêjim, çawa cara
duda nava weda hazir bûm, niha
jî dîsa dûrva wanr’a din ivîsim,
yêd ku pêşda gune kirine û usa
jî h’emûyar’a: Gava dîsa bêm, îdî
ez nadime xatirê t’u kesî, 3 çimkî
hûn k’etine bin e’nena, ku biza
nibin, gelo Mesîh pê min xeber
dide. Ew hindava weda ne sist
e, lê nava weda qewat e. 4 R’ast e
Ew bi sistîyê hate xaçk irinêf, lê bi
qewata Xwedê sax e. Em yektîya
Wîda sist dibin, lê bi qewata Xwedê
hindava weda emê bijîn t’evî Wî.
5 Hûn dilê xwe bicêr’ibîn in, k’a
hûn nava bawer îyêd a ne? Xwe
e’nene kin. Hûn fe’m nakin, ku
Îsa Mesîh nava weda ye, t’enê
cêr’ibandinêda hûn pênebûyî nî
bin? 6 Lê guman heye, ku hûnê
fe’m bik in, ku em ne pênebûyî
ne. 7 Lê em dua ji Xwedê dikin,
ku hûn xirabîyê nekin, ne ku wekî
em cêr’ibandinêda qenc k’ifş bin,
lê wek î hûn qencîyê bik in, heger
em pênebûyî jî k’ifş bin. 8 Çimkî
T’emî û silavêd axirîyê
em nikarin tiştek î li r’astîyê bi
1 Eva cara sisîya ye ezê ser kin, lê t’enê bona k’ara wê. 9 Em
weda bêm. Çawa nivîsar e: şa dibin, gava em sist dibin û hûn
«Gerekê bi devê du yan sê şe’da her qewat dibin. Û em jî bona we dua

13

* 12:20 Aha jî tê fe’mk ir inê: «T’enê xwer’a».
* 13:1 Qanûna Ducar î 19:15.
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dik in, wek î hûn t’am bigih îjin.
10 Bona van yeka ez dûrva wer’a
dinivîsim, ku nebe gava ez bêm,
hindava weda h’işk îyê bik im bi
wî h’ukumê ku Xudan daye min,
ya ku bona avakirinê ye, ne bona
xirabk irinê.
11 Heyneser xûşk‑bir ano, xweş
bin! Ser xweda wer in, dil bidine

hevdu, ser nêtekê bin, li pey e’di
layîyê bin û Xwedêyê h’izk ir inê û
e’dilayîyê wê t’evî we be.
12 Silavê bidine hev bi r’amûsa
na şîrê h’elal. T’emamîya cime’ta
Xwedê li we silav dike.
13 K’erema Xud an Îsa Mesîh,
h’izk ir in a Xwedê û heleqetîya
R’uh’ê Pîroz t’evî we h’emûya be.

