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NE’M A PAWLOS KOLOSÎYAR’A
Pêşgotin
Pawlos bi vê ne’mê berbir’î civînaf bajarê Kolosyayêda dibe. Kolosya
nava Asya Biç’ûkda, bajarek î alîyê r’oh ilata Efesê bû. H’îmê vê civînê
r’ast e bi destê Pawlos nehatibû dan înê, lê ji alîyê piştgirê wî Êpafra
sê kolosîda. Lê Pawlos dîsa kir ibû deynê stûyê xwe, wek î bona civîna
Kolosyayê bêxem nîbe û ji Efesê heval‑xebatêd xwe dişande wir, nava
k’îjanada Êpafras jî bû (1:7; 4:12‑13). Pawlos zan ibû ku Kolosyayêda
dersdarêd şaş hebûn ku cime’t hîn dik ir in, wek î milyak’etaf, xudantîya
û h’uk umetîyêd jorin bih’ebîn in (1:16; 2:18, 23). Ev dersdarêd şaş usa
jî hîn dik ir in, ku gerekê r’aw‑r’izimêdf e’det xweyî kin, bêne sinetk ir i
nêf, h’eram f nex win, r’ojêd h’esabe e’zîz xwey kin, ser vê yekêr’a derbaz
nebin (2:6‑23).
Meremê Pawlos ne’mêda ev e, ku r’îya r’ast nîşan î bawermenda ke
û vê yekê bigih îne h’emûya, ku t’enê Îsa Mesîh xilazbûnaf t’am dide, lê
ew h’emû h’ebandin û bawer îyêdf mayîn bawermenda ji wê xilazbûnê
dûr dix in. Xwedê bi destê Îsa Mesîh dinya e’firand û bi Wî jî mer ivayêf
vediger’îne berbi Xwe. Îsa ser h’emû h’uk umetîyêd e’zmanar’a ye û t’enê
Ew e serê civînê. T’enê yektîya Mesîhda gumana xilazbûna mer ivayî
yê heye. Pey van şîretar’a, wek î ew haş ji xwe hebin û ji xalifandin û
hînk ir inêd şaşe ner’ast dûr bin, paşê p’ara ne’mêye xilazîyêda Pawlos
derheqa jîyîna nûda dide k’ifşê, gerekê heleqetîya bawermendêd Mesîh
hindava hevda çawa bin.
Serecema fikira ne’mê
Pêşgotin (1:1‑8)
Binyat’a Mesîh û kirêd Wî (1:9–2:19)
Mesîhda jîyîna nû (2:20–4:6)
Paşgotin (4:7‑18)
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Silavkirin

1

1 Ji Pawlosê bi e’mirê Xwedê
şandîyêf Mesîh Îsa û ji Tîmo
t’êyoyê bira,
2 cime’ta Xwedêr’a, wan xûşk‑bi
rayêd amine yektîya Mesîhda ku
Kolosyayêda dim în in:
De bir a k’erem f û e’dilay îya
Xwedêyê Bavêf me* li we be.

Dua û şikirdayîna Pawlos
3 Em

t’imê gava bona we dua
dik in, şik ir îya xwe li Xwedêyê
Bavê Xud anêf xwe Îsa Mesîh
tîn in, 4 çimk î me bona wê ba
wer îyaf weye ser Mesîh Îsa û wê
h’izk ir ina weye hind ava t’ema
mîya cime’t a Xwedêda bih îstîye.
5 Ev yek ji vê gum anê tê, ya ku
e’zm an ad a wer ’a tê xwey îk ir i
nê, bon a k’îjanê we bih îst îye,
gava pêşd a xeber a Mizg în îyêye
r’ast 6 gih îşte we. Û ew Mizg în î
t’emam îya dinyayêd a dig ih îje û
ber dide, çawa nava wed a jî ji wê
r’ojêda, gava we bih îst û k’eremaf
Xwedê t’emam îya r’astîya wêva

nas kir. 7 Hûn vê yekê ji heval
xulamê mey î h’izk ir î Êpaf ras
hîn bûne, ku hind ava med a*
berdestîk î Mesîh î f amin e. 8 Ewî
bona wê h’izk ir ina ku R’uh’ daye
we* mer’a got.
9 Bona wê yekê jî ji wê r’ojêd a
girtî, gava me bona we bih îst, me
dest ji dua û hîvîk ir inê nek’işan
dîye, wek î hûn zanebûna e’mirê
Xwedêd a gih îştî bin, bi h’emû
serwaxtî f û zanebûna r’uh’an îva
t’ijî bin, 10 wek î hûn bik ar ibin
xwe usa xwey kin, çawa lay îqî
Xudan e, her alîyava li Wî xweş
bên, her qencîk ir inêda xweyîber
bin, bi zanebûna Xwedê bigihîjin.
11 Bira hûn anegor î t’emam îya wê
qewata Wîye ku ji zorayîya Wîye
xwey îr ’ûmet tê qewat bin, ku
hûn her tiştîda bi dûm ika dirêj
sebir bik in. Bi eşq 12 şik ir îya xwe
bidine Bavê*, ku hûn** layîqî vê
yekê kir ine, wek î hûn P’adşatîya
r’onayêda t’evî cime’ta Wî bibine
xwey îp’ar. 13 Ewî em ji h’uk u
metîya te’r îstan îyê xilazf kir in û
cî‑guhastî P’adşatîya Kur’ê Xweyî

* 1:2 Nav hinek destn ivîsarada ev jî heye: «Û Xudanêf me Îsa Mesîh».
* 1:7 Nav hinek destn ivîsarada dewsa «hindava meda» «hindava weda» heye.
* 1:8 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «H’izk ir ina nava R’uh’da».
* 1:12 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Bav Xwedê».
** 1:12 Nav hinek destn ivîsarada dewsa «hûn» «em» heye.
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h’izk ir î kir in, 14 pê k’îjan î* em
aza bûn, awa gotî me baxşandina
guna stand**.
K’î ye Mesîh û şixulê Wî çi ye?
15

16

17

18

Ew e sûretê Xwedêyê ku xuya
nabe,
Ew Nix ur îyê ser h’emû e’fir î
nar’a*.
Çimk î bi destê Wî her tiştêd
li e’rd û e’zmana e’fir îne,
çi ku xuya dibin, çi ku xuya
nabin,
heger k’ursî yan xudantî bin,
heger serwêrtî yan h’uk umetî
bin,
her tişt bi destê Wî û bona Wî
e’fir îne.
Ew ber î her tiştî hebû
û her tişt bi saya serê Wî cîyê
xweda dim în in.
Ew e serê Bedenê, awa gotî
serê civînêf,
destpêbûna wê û nix ur îyê ji
nava mir îya*,

wek î her tiştîda Ew bibe Yê
pêş.
19 Çimk î li Xwedê xweş hat, ku
t’emamîya binyat’a xwedêtîyê
nava Wîda be
20 û bi Wî her tiştî t’ev î Xwe li
hev bîne,
heger li ser e’rdê be, yan jî li
e’zmana be*,
bi wê xûna Wîye ser xaçêf r’i
jîyayî e’dilayîyê bike.
21 Hûn jî ku wextekê ji dest fi
kir û kir inêd xweye xirab, xer îb
û neyarêd Xwedê bûn, 22 lê niha
Ewî bi mirina Mesîhe bedenî hûn
t’evî Xwe li hev anîn, wek î we li
ber Xwe pîrozf, bêlek’e û bêsûc
bide sek inandinê. 23 Lê t’enê ge
rekê hûn bawer îyêd a h’îmg irtî
qewîn bim în in û ji wê gumana
Mizg în îyê nek’ev in, ya ku we
bih îst û wan h’emûyar’a, yêd ku
bin p’er’ê e’zmênda dim în in ha
te dannasînk ir inê. Û ez, Pawlos
bûme berdestîyê wê.

* 1:14 Nav hinek destn ivîsarêd paşwextîyêda aha ye: «Bi xûna Kur’ê Wî».
** 1:14 Efesî 1:7.
* 1:15 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Nix ur îyê h’emû e’fir îna ye». «Nix ur î»
tê fe’mk ir inê, ku ew ber î h’emû e’fir îna hebûye û ser wanr’a ye. Ev be’sa
heleqetîya Îsaye t’ek t’enêye t’evî Xwedê dike, ku ew ne yek î e’fir î yan xuliqî
ye, lê ev heleqetî çawa heleqetîya kur’ û bavê ye. Awa gotî ber î e’firandina
dinê Kur’ hebû. Bix ûn in: Fîlîpî 2:6; Yûh’enna 17:5.
* 1:18 Efesî 1:22‑23.
* 1:20 Efesî 2:16.
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2

Cefayêd Pawlose 
bona civ îna Xwedê
24 Ez

niha van cefayêd xweda,
k’îjana ku bona we dik’işîn im,
şa me û wan tengasîyêdf Mesîhe
may în bi can îya xwe bona Be
dena Wî, ya ku civîn f e, t’emam
dik im. 25 Ez wê civînêr’a bûme
berdestî, ev yek alîyê Xwedêda
çawa deyn k’ete stûyê min, wek î
gotin a Xwedê t’em am îyê pêva
bigih în ime we, 26 ew sur’a ku ji
dewr û qur’nada veşartî bû, lê niha
cime’ta Wîva e’yan bû. 27 Xwedê
xwest li ber cime’ta Xwe veke, ku
çi dewlemendtîke xweyîr’ûmet vê
sur’êda bona h’emû mileta heye.
Û ew sur’ ev e, ku Mesîh nava
weda ye, awa gotî hûn gumana
wê yekê ne, ku p’ar a r’ûmet ê
bin. 28 Em Wî dannasîn dik in,
her kesî şîret dik in, her kesî bi
h’emû serwaxtîyê hîn dik in, wek î
her kesî yektîya Mesîhda gih îştî
li ber Xwedê bidine sek inandinê.
29 Bona wê yekê jî ez dixebitim û
anegor î wê qewata Wî şer’ê xwe
dikim, Ya ku nava minda bi zorayî
ya Xwe dike.

1 Ez dixwazim hûn zanibin ku

ez çi şer’î dikim bona we, yêd
Lawdikyayê û h’emûyêd ku r’û bi
r’û ez nedîtime*. 2 Ez aha dikim,
wek î dilşidîyayî bin, h’izkirinêda
bibin yek û bigihîjine t’emamîya
dewlemendtîya fe’mdarîyê. Hingê
ewê sur’a Xwedê nas kin, ku Mesîh
e. 3 Ew e k’ilîta h’emû xizna za
nebûnê û serwaxtîya veşartî. 4 Ez
vê yekê dibêjim, wek î t’u kes we
bi zarê şîrin nexalif înef. 5 R’ast e
ez bedena xweda ji we dûr im, lê
r’uh’ê xweda t’evî we me û ez şa
me ku p’ergalîya weye t’ifaqf û ew
bawerîya weye ser Mesîh şidîyayî
dibînim.
Jîy îna yektîya Mesîhda
Awa we çawa Xudan Mesîh
Îsa qebûl kir, usa jî yektîya Wîda
bijîn, 7 r’aw f avîtî, ser Wî çêk ir î û
bawerîyêda şidîyayî h’îmgirtî bin,
çawa hûn hatine hînk ir inê. Û her
gav bi dilê r’azî şik irîyê bidine Wî.
8 Haş ji xwe hebin, nebe ku yek
bi serwaxtîya derewe p’ûç’ dilê we
bike hêsîr. Ew ji e’detêd mer ivaf
û six irêdf vê dinyayê* tên, ne ji
Mesîh. 9 Çimkî t’emamîya binyat’a
Xwedêtîyê nava Mesîhê bedenîda
6

* 2:1 E’yantî 1:11; 3:14.
* 2:8 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Şexsêd r’uh’an îye ku h’uk um î ser vê dinyayê dik in».
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ye 10 û hûn jî yektîya Wîda gih îştî
ne, ku serê h’emû serwêrtîya û
h’uk umetîya ye.
11 Yektîya Wîda hûn bi sineta bê
dest ji alîyê Mesîhda dilê xweda
hatine sinetkirinêf, ji binyat’a xweye
gunek’ar f hatine bir’înê. 12 Gava
hûn pê avê hatine nix umandinêf,
t’evî Wî hatine def ink ir inêf û bi
wê nix umandinê jî hûn t’evî Wî ji
mirinê r’abûn, çimk î we bawerîya
xwe bi qewata Wî Xwedêyî anî, Yê
ku Mesîh ji mir inê r’ak ir*. 13 Û
hûn wextekê bi r’uh’an î nava ne
heqîya û binyat’a xweye gunek’are
nesinetk ir îda mir î bûn, lê Xwedê
hûn t’evî Mesîh sax kir in. Ewî
h’emû neheqîyêd me baxşandine
me* 14 û ew k’axaza deynêd meye
ku bi qeyde‑qanûn î miqabilî me
hatibû nivîsarê r’esît kir, ji navê
hilda xaçva mix kir*. 15 Bi wî xaçî
Mesîh ç’ekêd serwêr û h’ukumetêd
te’r îstan îyê da dan înê, ew çawa
hêsîr pey Xwe bir in, nava k’oma
Xweye serk’etîda kir ine sosret.
16 Awa guh nedine t’u kesî, yêd
ku bona pirsa xwar in, vex war inê

yan jî bona pirsa cejina û cejinêd
hîva nû usa jî r’ojêd şem îya, we
lomek’ar f dik in*. 17 Ev h’emû sî
ya wan tişta ne, yêd ku wê bên,
lê r’astî Mesîh e. 18 Nebe ku yek
destê we ji lecxelatê bike, yê ku
bi xwenimizk irina h’ilek’arî, mil
yak’etf‑h’ebandinê û bi gîrobûna
dîtinêd ber ç’e’va mijûl e. Yêd usa
bi fik irêd p’ûç’e mer ivayî p’işika
xweda diwer im in 19 û xwe îdî li
Sêr î nagir in, ku Mesîh e. Bi Wî
t’emam îya bedenê bi p’evgirêk û
sêvikava hevva girêdayî tê xwe
yîk ir inê û bi gîhandina Xwedê
digih îje, li gora xwestina Wî*.
20 Awa heger hûn t’evî Mesîh
mirine û ji sixirêd vê dinyayê aza
bûne, îdî hûn çima mîna berê pey
e’rf‑e’detêd vê dinyayê diçin? Hûn
çima guh didine t’em îyêd aha?
Mesele: 21 «Nêzîk nebe, te’m neke,
lê nek’eve». 22 Ev h’emû mijûlî jî wê
p’ûç’ bin her’in, evana ji t’emî û
hînkirinêd meriva ne. 23 Fe’mdarî
ye ku ev e’rf‑e’det çawa serwaxtî
xuya dibin, gava dik ine stûyê xwe
ku milyak’eta bih’ebînin, xwe nimiz

* 2:12 R’omay î 6:4.
* 2:13 Efesî 2:1‑5.
* 2:14 Efesî 2:15.
* 2:16 R’omay î 14:1‑6.
* 2:19 Efesî 4:16.
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8 Lê niha hûn van h’emûya ji
kin û bedena xwe bidine cefê, lê ev
h’emû miqabilî binyat’a gunek’ar xwe dûr xin: Hêrsê, berzeqîyêf,
t’u tiştî nakin.
xirabîyê, tiştêd nebûyî û xeberêd
necayîz ji devê xwe. 9 Hevdur’a
Jîyîna nû û jîyîna kev in
derewa nek in, çimk î we mer ivê
1 Awa ku hûn t’ev î Mesîh ji kev in kirêd wîva ji ser xwe êxis
mir inê r’abûne, ku usa ye tîye* 10 û ewî nû li xwe kir îye. Ew
li tiştêd jorin biger’in, wê dera merivê nû r’oj bi r’oj anegorî sûretê
k’u Mesîh li milê Xwedêyî r’astê E’firandarê xwe tê nûk irinê, wek î
r’ûn iştî ye*. 2 Ser tiştêd jorin bif i Xwedê t’am nas ke*. 11 Îdî firqî ne
kir in, ne ku ser tiştêd vê dinyayê. nava cihûf û necihûyadaf * heye, ne
3 Çimk î hûn mir ine û e’mirê we nava sinetk ir î û nesinetk ir îyad a,
t’evî Mesîh cem Xwedê veş artî ne barbar û beyan îyada** û ne jî
ye. 4 Gava Mesîh, ku e’mirê we xulam û azayada, lê serî Mesîh e û
ye xuya be, hûnê jî hingê t’evî Wî Mesîh e nava her bawermendîda.
12 Awa çawa cime’ta Xwedêye bi
bi r’ûmeta Wî xuya bin.
5 Awa xwestinêd dilê xweye vê jartîye pîroz û h’izk irî, dilşewatîyê,
dinê bik ujin: Bênamûsîyê, h’e qencîyê, milûktîyê, berbihêr îyê û
ram îyêf, temê xirab, dilhavijîya sebirê li xwe wergir in*. 13 Li hev
xirab û timayê, ku p’ûtp’ar istî f sebir kin û li hev bibaxşînin, heger
ye. 6 Ev in sebeb ku xezeba Xwedê gazinê yekî li hindava yekîda hebe.
wê ser wan mer ivêd ku ne gur’af Çawa Xudan* baxşande we, hûn
Wîda ne bê. 7 We jî wextekê ew jî usa bibaxşîn ine hev**. 14 Û ser
tişt dik ir in, gava we nava wan van h’emûyada h’izk ir inê li xwe
kirêd xirabda dijît.
kin, ya ku van h’emûya bi yektîya

3

* 3:1 Zebûr 110:1.
* 3:9 Efesî 4:22.
* 3:10 Efesî 4:24; Destpêbûn 1:26.
* 3:11 Bi yûnanî xeber bi xeber aha ye: «Yûnan» ku li vir tê fe’mk ir inê: «Necihû».
** 3:11 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Skûtî». Ew e’şîreke ç’e’vêd yûna
nada here paşdamay î bû.
* 3:12‑13 Efesî 4:2.
* 3:13 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Mesîh» yan jî «Xwedê bi destê Mesîh».
** 3:13 Efesî 4:32.
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t’am hevva girêdide. 15 Bira e’dila
yîya Mesîh serwêrtîyê nêt‑fik irêd
we bike. Bona wê e’dilayîyê hûn
hatine gazîk irinê, ku bibine mîna
bedenekê. Û şêk irdar bin. 16 Bira
xebera Mesîh bi dewlemendtîya
xweva nava weda bimîne. Bi h’emû
serwaxtîyê li hev hîn kin û şîret
kin, zebûraf û her cûr’e stiranêd
r’uh’an î bi şik irdar î dilê xweda
bona Xwedê bistirên*. 17 Û çi jî
ku hûn bi xebera yan kira bik in,
her tiştî bi saya navê Xudan Îsa
bik in, bi destê Wî şik ir îyê bidine
Bav Xwedê.

Xulamno, her tiştîda gur’a
xweyîyêd xweye vê dinêda bin,
ne ku bi h’ilek’arîyê xwe bik ine
dilê meriva ku bêne k’ifşê, lê bi
dilê sax û xofa Xudan xulamtîyê
bik in*. 23 Û çi jî bik in, bi dil û
can bik in, çawa bona Xudan, ne
ku bona mer iva. 24 Zan ibin ku
hûnê ji Xudan bêne xelatk irinê,
warê jorin bistînin. Çimk î Xudan
Mesîhr’a hûn xulamtîyê dik in.
25 Lê yê neheq wê weke neheqîya
xwe bistîne, çimk î li cem Xwedê
t’u firqî t’une*.
22

4

1 Xweyîno, xulamêd xwer’a he
qîyê û r’astîyê bikin. Bizanibin
18 K’ulfetno, gur’a mêrêd xwe ku Xweyê we jî li e’zmên heye*.
da bin, çawa ku li yektîya Xudan
Xîreta duak irinê û serwaxt îya 
dik’eve*. 19 Mêrno, k’ulfetêdf xwe
hindava nebawerada
h’iz bik in, dilê wan neêşîn in*.
20 Zar’no, her tiştîd a gur’a dê û
2 Her gav xwe bidine dua, dua
bavê xweda bin, çimk î ew yek li kir inêda h’işyar bimînin, şik ir îya
Xudan xweş tê*. 21 Bavno, hêrsa xwe li Xwedê bîn in. 3 Bona me jî
zar’êd xwe r’anek in, wek î ew ber dua bik in, wek î Xwedê der î bona
xwe nek’evin*.
xeberdanê li ber me veke, ku em

T’emîyêd bona neferêd malda

* 3:16‑17 Efesî 5:19‑20.
* 3:18 Efesî 5:22; Petr ûs I, 3:1.
* 3:19 Efesî 5:25; Petr ûs I, 3:7.
* 3:20 Efesî 6:1.
* 3:21 Efesî 6:4.
* 3:22‑25 Efesî 6:5‑8.
* 3:25 Qanûna Ducar î 10:17; Efesî 6:9.
* 4:1 Efesî 6:9.

423

KOLOSÎ, 4

sur’a Mesîh e’lam kin, bona k’î
janê jî ez van qeydada me. 4 Dua
bik in, ku ez wê usa zelal bidime
e’yank ir inê, çawa borcê min ew
gerekê bê gotinê.
5 Hind ava nebawer ad a serwaxt
bin û dest bidine ber wext*. 6 Bira
xeberdana we t’imê me’r îfetî û
xwêk ir î be û bizan ibin ku çawa
cayîz e caba her kesî bidin.
Silavêd axirîyê
7 Bona

min Tix îko wê her tiş
tî wer’a bêje. Ew birak î delal e,
berdestîk î amin û heval‑xulamek î
yektîya Xudanda ye. 8 Ez bona wê
yekê wî ser weda dişîn im, wek î
hûn haş ji me hebin û ew bi vê
yekê dil bide we. 9 Ez wî t’evî bi
rayê meyî amin î delal Onîsîmo
dişîn im, ku ew ji we ye jî. Ewana
wer’a wê bona her tiştêd ku li vir
diqewim in bêjin*.
10 Erîstarxoyê hevalê min î kelê
da li we silav dike, usa jî Marqosê
pismamê Barnabasf. (Bona wî we
t’emî standîye. Gava bê cem we,
wî qebûl kin.) 11 Û Îsayê ku jêr’a

Yûsto jî dibêjin li we silav dike.
Evana t’enê ji alîyê bawermendêd
cihûyadaf bona P’adşatîyaf Xwedê
t’evî şix ulê min in û bîna min bi
wan derk’etîye. 12 Silavê Êpafrasê
xulamê Mesîh Îsa jî li we hene, ku
ew yek ji we ye. Ew her gav bi dil
û can bona we dua dike, wek î hûn
gihîştî miqer’m sekinî bin, t’ema
mîya e’mirê Xwedêda bawer bin.
13 Ez şe’de me, ku ew gelek î bona
we, usa jî bona yêd Lawdikyayê û
Hîrapolîsêda xîret dike. 14 Lûqayê
doxtorê delal li we silav dike, usa
jî Dîmas. 15 Silavê bidine xûşk‑bi
rayêd Lawdikyayê*, Nîmfasa xûşk
û civîna mala wêda**. 16 Gava eva
ne’ma nava weda bê xwendinê, usa
bik in ku civîna Lawdikyayêda jî
bê xwendinê û ne’ma lawdikîyar’a
şandî jî hûn bix ûnin. 17 Û bêjine
Arx îpo: «Bona wî qulixê ku te ji
Xudan standîye, miqatî xwe bî,
ku bînî sêr îf»*.
18 Eva silava min Pawlos e, min
bi destê xwe nivîsî. Qeydêd min
bîr nek in!
K’erema Xwedê wer’a be.

* 4:5 Efesî 5:16.
* 4:9 Filîmon 1:10‑12.
* 4:15‑16 E’yantî 1:11; 3:14.
** 4:15 Nav hinek destn ivîsarada dewsa «Nîmfasa xûşk û civîna mala wêda»
«Nîmfasê (bira) û civîna mala wîda» heye.
* 4:17 Filîmon 1:2.

