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NE’MAPAWLOSEPÊŞIN
TÎMOT’ÊYOR’A

Pêşgotin

Tî mo t’ê yo xor te kî ba wer men dî ji As ya Bi ç’ûk bû, dî ya wî ci hûf bû, 
lê ba vê wî yû nanf (K’a rêd Şan dî ya 16:1). Paw los de ma şan dî tî yaf xwe ye 
du da da ba ja rê Lîs tra yê da r’as tî Tî mo t’ê yo tê. Pey r’a Tî mo t’ê yo di be 
he val-xe ba tê wî yî pêş, he val-xe ba te kî wî yî ge le kî nê zîk, na va r’ê wî tî ya 
wî da. Bo na wê ye kê na vê wî ge lek ca ra K’a rêd Şan dî ya da û h’e mû ne’-
mê Paw los da tê bîr anî nê (R’o ma yî 16:21; Ko rin t’î I, 4:17; Fî lî pî 1:1; 
T’ê sa lo nî kî I, 1:1; 3:2, 5, 6; T’ê sa lo nî kî II, 1:1 û yêd ma yîn). Paw los 
ge lek ca ra bo na ci vî nêdf nû ami nî ya xwe wî anî, na va cû r’e-cû r’e pir-
sêd ze’ me te gi ran da. 

Ne’ ma Paw lo se pê şin da, ya ku Tî mo t’ê yo r’a di şî ne, sê xe mê wî he ne: 
1. Bo na hîn ki ri na şa şe na va ci vî nê da di bê je, we kî mi qa tî xwe bin û 
îla hîf ji wê hîn ki ri na şa şe ku gi hîş tî ye ci vî na Efe sê (1:3). Ev hîn ki ri na 
ji fe’ mê ci hû tî yê û p’ût p’a ris tî yêf di hat û ser h’î mê wê ba we rî yêf bû ku 
di go tin: «Eva din ya ber ç’e’ va ye t’e bî ye tî xi rab e». Îdî li go ra fe’m ki ri na 
wan, me rivf t’e nê di ka ri bû pê za ne bûn û ser wax tî kef su r’e ve şar tî xi laz 
bû ya, usa jî ge re kê xwe ji xwa rin-ve xwa ri na û h’al-ze wa cê dûr bi gir ta na. 
Ev hîn ki rin îro bi na vê «Gi nos tîk» tê go ti nê (bi yû na nî «GNOSIS» tê 
fe’m kir in «za ne bûn») û na va sed sa lî yêd pê şin da, îla hî sed sa lî ya du da 
û si sî ya da fi re be la bibû. 
2. Bo na r’a bûn-r’û niş tin û qu li xê ci vî nê di bê je, li k’u bo na xey se tê ser-
wêr, ber pir sî yar û ber des tî ya da jî di bê je. 
3. Şî re ta di de Tî mo t’ê yo. Tî mo t’ê yo ye kî ca hil bû, di be le ma ew hi ne kî ji 
wê borc da rî yê ve di k’i şî ya (Tî mo t’ê yo II, 1:7). Şî re ta di de wî, ku ew ci vî-
nê da gi ran be, bi r’a bûn-r’û niş ti na xwe bi be xu la me kî xwe yê nex şê qenc 
bo na Mesîh û cab da rî ya k’o mêd me sî hî yef cû r’e-cû r’e jî hil de ser xwe. 


Текст
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* 1:4 «T’iv dî ra Xwe dê» aha jî tê fe’m ki ri nê: «We k’îl tî ya Xwe dê, ya ku da 
des tê cim e’ ta Xwe». 
** 1:4 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’iv dî ra Xwe dê ye ku bi ba we rî yê tî ne sê rîf». 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
Bo na ci vî nê û xe bat k’a rêd wê (1:3–3:16) 
T’e mî yêd xe ba tê ye bo na Tî mo t’ê yo (4:1–6:21) 

Silavkirin

11Ji Paw los, şan dî yêf Mesîh 
Îsa, bi e’mi rê Xwe dê yê Xi laz-

ki rêf me û Mesîh Îsayê gu ma na me, 
2Tî mo t’ê yo yê la wê xwe yî ba-

we rî yê da yîf heq-h’e lal r’a: 
De bi ra r’e’m, k’e remf û e’di-

la yî ji Bavf Xwe dê û Mesîh Îsayê 
Xu da nêf me li te be. 

Şîretêdderheqa
hînkirinaderewda

3Ga va ez di çû me Me ke don ya yê, 
min hî vî ji te kir, ku li Efe sê bi-
mî nî, we kî t’e mî yê bi dî çend ke sa, 
ku hîn ki ri na ne r’ast hîn ne kin 4û 
guh ne di ne ç’i lo vîs kî ya û r’e qe ma 
sil si le taf ku xi la zî ya wan t’une. Ev 
yek hê şer’-de’wa t’ev r’a di ke, ne ku 
t’iv dî ra* Xwe dê ye ku bi ba we rî yê 
tê nas ki ri nê** mî ya ser di ke. 5Se rê 
t’e mî yê h’iz ki rin e, ku ji di lê sax, bi 
îsa faf r’i h’et û ji ba we rî ya bê du r’û tî 

ye. 6Hi nek jê da ge r’î yan û pey go ti-
nêd p’ûç’ k’e tin. 7Di xwa zin bi bi ne 
ders da rêd Qa nû nê, lê ew xwe xa jî 
ni za nin çi di bê jin, ne jî wan tiş têd 
ku di di ne zo ra xwe fe’m di kin. 
8Em za nin ku Qa nûn qenc e, 

he ger yek bi qa nû nî wê bi qe dî ne. 
9Be lê fe’m da rî ye, ku qa nûn bo na 
r’as ta na yê da yî nê, lê bo na ne heq û 
ser h’iş ka, bo na ne p’ak û gu ne k’a raf, 
bo na mir’ dar’ û h’e ra maf, bo na 
bav kuj û dê ku ja, bo na mêr ku ja, 
10bê na mû sa, k’o na, di zêd me rî ya, 
de re wîn û şe’ de de re wa ye û bo na 
her ke sêd di ne ku tiş têd mi qa bi lî 
hîn ki ri na sax lem di kin. 11Ev hîn-
ki rin li Miz gî nî ya xwe yî r’û me te 
Xwe dê yê hê ja yî şi ki rî yê di gi re, 
k’î jan li min ha tî ye spar ti nêf. 

Şêkirandinahindava
r’e’maXwedêda

12Ez ji Mesîh Îsayê Xu da nê me 
r’a zî me, Yê ku qe wat da min, ez 
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amin h’e sab ki rim, da nî me ser 
vê xiz met k’a rî yê. 13Min jî be rê 
Ew bê hur met di kir, di zê rand û 
ne yar tî li Wî di kir, lê r’e’m li min 
bû, çim kî min ne ba we rî yê da bi 
ne za nî ya xwe ki rin*. 14K’e re maf 
Xu da nê me p’ir’ ser min da r’i jî ya, 
t’e vî ba we rî û h’iz ki ri na Mesîh Îsa. 
15Vê go ti nê da xê lif t’une û lap hê-
ja yî qe bûl ki ri nê ye, ku: «Mesîh Îsa 
ha te di nê, gu ne k’a ra xi lazf bi ke», 
se rê k’î ja na ez im. 16Lê bo na wê 
ye kê r’e’m li min bû, we kî Mesîh 
Îsa ser min, ça wa se rê gu ne k’a ra 
t’e ma mî ya se bi ra Xwe bi de k’if şê, 
ça wa nex şek bo na wan, yêd ku 
wê ba we rî ya xwe Wî bî nin, jî yî-
naf h’e ta-h’e ta yê bis tî nin. 17Awa 
bi ra wî P’ad şa yê h’e ta-h’e ta yê yî 
ne mi rî û ne xu ya, Xwe dê yê bê şi-
rî kî-bê he val r’a hur met û r’û met 
be h’e ta-h’e ta yê! Amînf. 
18Vê t’e mî yê ez di di me te, la wê 

min Tî mo t’ê yo, li go ra wan p’ê-
xem ber tî yêdf ku pêş da bo na te 
bûn, we kî tu bi wan şe r’ê xwe yî 
qenc bi kî, 19dest ji ba we rî yê ne ke 
û îsa fa xwe r’i h’et xwey ke. Hi ne ka 
ev yek ji xwe dûr xis ti ne, dew ra 
ba we rî ya xwe wel ge r’an din. 20Ji 

wan bûn, Hû me na yo û Skender, 
yêd ku min da ne des tê mî rê cinf, 
we kî ew hîn bin r’as tî ya Xwe dê 
bê hur met ne kin. 

Derheqaduaûcivînêdaf

21Awa ez hî vî di kim, be rî her 
tiş tî bo na h’e mû me ri vaf dua 

bi kin, r’e ca kin, la va kin, r’a zî-
bû nê bi din, 2usa jî bo na p’ad şa û 
h’e mû ser wê ra, we kî em jî yî ne ke 
e’dil û se qi r’î der baz kin, bi t’e-
ma mî ya xwe dê na sî yê û ma qû lî yê. 
3Li ber Xwe dê yê Xi laz ki rê me ev 
e qenc û li Wî xweş, 4ku di xwa ze 
h’e mû me riv xi laz bin û r’as tî yê 
nas kin*. 5Çim kî Xwe dêk he ye 
û na va Xwe dê û me ri va da jî nav-
çê tîk, Mesîh Îsayê Me riv, 6ku 
Xwe ji ber k’i r’î na giş ka va da. 
Ev yek r’ast wext da bû îz ba tî, ku 
Xwe dê di xwa ze h’e mû xi laz bin. 
7Û bo na vê ye kê ez dan na sîn kir 
û şan dî ha ti me k’ifş ki ri nê, (ez 
r’ast di bê jim, de re wa na kim), 
ne ci hû ya r’a bû me ders da rê ba-
we rî yê û r’as tî yê. 
8Awa ez di xwa zim ku mêr her 

de ra des têd xwe ye h’e lal bi lind kin, 
bê hêrs û bê şer’-de’w* dua bi kin. 

* 1:13 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 9:4-5. 
* 2:4 He ze kî y êl 18:23. 
* 2:8 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bê du di lî». 
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9Usa jî bi ra k’ul fetf bi k’in cêd 
la yîq, şer mê û ber bi hê rî yê xwe bi-
xe mi lî nin, ne ku bi gu lî-gu jan ga, 
yan zêr’, yan bi du r’af, yan jî bi 
k’in cêd bi ha*, 10lê bi ki rêd qenc, 
ça wa li wan k’ul fe ta di k’e ve, yêd 
ku na vê xwe dê na sî yê hil da ne ser 
xwe. 11Bi ra k’ul fet ker’ hîn be, bi 
t’e ma mî ya guh da rî yê. 12Ez îzi nê 
na di me k’ul fet, ku hîn bi ke, ne 
jî h’u ku mî ser mêr bi ke, lê bi ra 
deng ne ke. 13Çim kî pê şî yê Ademf 
xu li qî, paşê Hê wa* 14û Adem 
ne xa pî ya, lê jin xa pî ya û ne he qî 
kir. 15Lê jin h’a lê zar’ anî nê da jî 
wê xi laz be*, he ger bi ber bi hê rî yê 
na va ba we rî yê, h’iz ki ri nê û pa qi-
ja yî yê da bi mî nin. 

Bonaserwêrêdcivînê

31Vê go ti nê da xê lif t’une: He ger 
te mê ye kî li ser wêr tî yê he ye, 

ew şi xu le kî qenc di xwa ze. 2Awa 
ser wêr ge re kê bê qu sûr be, mê rê 
ji ne kê be, xwe gir tî, aqil da gi ran, 
ma qûl, mê van h’iz, hîn ki ri nê da 
ser xwe be*, 3ne serx weş, ne sir’ tûk, 
lê ber bi hêr, ne şe r’ûd, ne p’e re-
h’iz. 4Bi ra mal xê tî yê r’ind li ma la 
xwe bi ke, za r’êd xwe gu r’af xwe da 
her alî ya va ma qû lî yê da me zin ke. 
5(Çim kî he ger yek ni za ne mal-
xê tî yê li ma la xwe bi ke, wê ça wa 
bi ka ri be ci vî naf Xwe dê xwey ke?) 
6Bi ra ne jî ba wer men dê nû be, ku 
ne be k’u bar be, dî wa na wî jî mî na 
ya mî rê cin bê ki ri nê. 7We kî din jî 
ge re kê qe di rê wî cem yêd ji ci vî nê 
der jî he be, ku ne be bê r’e zîl ki ri nê 
û bi k’e ve t’e le ka mî rê cin. 

Bonaberdestîyêdcivînê
8Usa jî bi ra ber des tî gi ran bin, 

xe ber da nê da du r’û tî yê ne kin, xwe 

* 2:9 Pet rûs I, 3:3. 
* 2:13 Dest pê bûn 2:7; 2:21-22; 3:1-6. 
* 2:15 Me’ na vê r’ê zê ze’ met e. Dew sa «h’a lê zar’ anî nê da jî» yû na nî aha jî tê 
fe’m ki ri nê: «bi zar’ anî nê». K’i tê ba Pî roz hîn di ke, ku zar’ da yîn û be re k’e-
tîya Xu dan e, ku dê û ba va r’a tê ne da yî nê (Ze bûr 127, 128). K’i tê ba Pî roz 
hîn na ke ku za r’a nîn şer tê me ca la xi laz bû na k’ul fe ta ye. Ne jî ev r’êz soz 
di de ku za r’a nî na k’ul fe têd xwe dê nas wê bê êş û ce fa be yan k’ul fet sax bi-
mî ne. Xuya di be ku Paw los mi qa bi lî ders da rêd de re wîn di çe û hîn di ke ku 
za r’a nîn ne gu ne ye, lê be lê he ger k’ul fet mêr ke û za r’a bî ne, ev yek tiş te kî 
qenc e. Hin gê hi ne ka hîn di kir û ne di hiş tin ku me riv bi ze wi cin yan mêr 
kin (Tî mo t’ê yo I, 4:3). Ji sed sa lî ya ye kê h’e ta si sî ya hîn ki ri na «gi nos tî kî yê» 
fi re be la di bû û di got, ku p’ê şê ke van tî yê û zar’ anî nê gu ne ye. 
* 3:2-7 Tî to 1:6-9. 
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ne di ne şe ra vê, pey k’e da h’e ram 
ne k’e vin. 9R’as tî ya ba we rî yê ye 
e’yan bû yî* bi îsa fa r’i h’et xwey 
kin. 10Û eva na jî bi ra pêş da bê-
ne cê r’i ban di nêf, he ger tiş tek ser 
wan t’u ne be, hin gê bi ra ber des tî yê 
bi kin. 11Usa jî bi ra ji nêd wan* gi-
ran, ne bux dan bêj, lê xwe gir tî, her 
tiş tî da amin bin. 12Ber des tî ge re kê 
mê rê ji ne kê be, qenc mal xê tî yê 
li zar’ û ma la xwe bi ke. 13Ewêd 
ku r’ind ber des tî yê di kin, xwe r’a 
de re ce ke bi lind qa zinc di kin û 
ser bes tî kef me zin dest tî nin bo na 
ba we rî ya Mesîh Îsa. 

Sur’axwedênasîyê
14Ez ku van tiş ta te r’a di ni vî-

sim, gu man he ye ezê zû ti re kê ser 
te da bêm. 15Lê he ger ez de ren gî 
jî bi k’e vim, tê za ni bî ge re kê ça wa 
ma la Xwe dê da r’a bin-r’û nên, ya ku 
ci vî na Xwe dê yê sax e, stûn û h’î mê 
r’as tî yê ye. 16Bê xe ber dan, ge le kî 
k’ûr e su r’a xwe dê p’a ris tî ya me: 
 Ew bi be de nî xuya bû, 
 bi R’uh’ r’as tî ya Wî ha te îz bat-

ki ri nê, 
 mil ya k’e ta vaf ha te dî ti nê, 
 nav mi le ta ha te dan na sîn ki ri nê, 

 din ya yê da ha te ba wer ki ri nê 
 û r’û me tê r’a ha te hi la ti nê. 

Dersdarêdderew

41R’uh’ aş ke re di bê je, ku r’o jêd 
axi rî yê da hi nek wê ji ba we-

rî yê bi k’e vin, guh bi di ne r’u h’êd 
de re wîn û hîn ki ri nêd ci naf. 2Ew 
hîn ki rin bi du r’û tî ya de re wî na 
di bin, îsa fa k’î ja na k’i zi rî ye. 3Ew 
me riv h’al-ze wa cê di di ne hil da nê, ji 
wan xwa ri na paş da di di ne gir ti nê, 
k’î jan Xwe dê ew bo na ba wer mend 
û r’as tî nas ki rî ya e’fi ran di ne, ku 
bi r’a zî bû nê bi xwin. 4Her tiş tê 
ku Xwe dê e’fi ran dî ye qenc e û 
tiş te kî h’e ram tê da t’une, he ger bi 
r’a zî bûn tê qe bûl ki ri nê, 5çim kî bi 
xe be ra Xwe dê û dua qe bûl di be. 

Qulixk’arêMesîhÎsayîqenc
6He ger tu van şî re ta bi dî xûşk-bi ra, 

tê bi bî qu lix k’a rê Mesîh Îsayî qenc, 
ça wa tu xwe xa jî bi wan go ti nêd 
ba we rî yê û hîn bû na qen ce ku tu 
pey çû yî, qin yat di bî. 7Xwe ji ç’i-
lo vîs kî yêd pî ra ye h’e ram dûr xwey 
ke. Xwe xwe dê na sî yê da hîn darf ke. 
8Hîn da rî ya qa lib kê rî hin dik tiş tî tê, 
lê ya xwe dê na sî yê kê rî her tiş tî tê, 

* 3:9 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Su r’a ba we rî yê». Ev tê fe’m ki ri nê ku 
su r’a ve şar tî e’yan bû. 
* 3:11 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ji nêd ber des tî». 
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sozê wê hin li vê di nê he ye, hin jî 
li wê di nê. 9Vê go ti nê da xê lif t’une 
û lap hê ja yî qe bûl ki ri nê ye. 10Bo na 
vê ye kê em di xe bi tin û di çer çi rin, 
çim kî em gu ma na xwe li Xwe dê yê 
sax tî nin, ku Xi laz ki rê h’e mû me ri va 
ye, îla hîf Yê ba wer men da. 
11T’e mî ya van tiş ta bi de û hîn 

ke. 12Ne be ku yek ca hil tî ya te 
bê hur met ke, lê tu ba wer men-
da r’a bi be nex şek, xe ber da nê da, 
r’a bûn-r’û niş ti nê da, h’iz ki ri nê da, 
ba we rî yê û h’e la lî yê da. 13H’e ta 
ha ti na min xwe bi de wê ye kê, ku 
cim e’ tê r’a ni vî sa rêdf pî roz bi xû-
nî, şî ret kî, hîn kî. 14Hin da va wê 
p’êş k’ê şaf xwe ye r’u h’a nî da bê xem 
nî be, ya ku bi p’ê xem ber tî yê te r’a 
ha tî ye da yî nê, ga va ber pir sî ya ra 
des tê xwe danî ne ser te. 15Gu hê 
te ser wan tiş ta be û na va wan da 
bi mî ne, we kî pêş da çû yî na te h’e-
mû ya va e’yan be. 16Haş ji xwe û 
hîn ki ri na xwe he be. Her gav na va 
wan da bi mî ne, çim kî bi vî ti he rî 
tê xwe jî xi laz kî û wan jî, k’î ja nêd 
guh da rî ya te di kin. 

Cabdarîyabona
e’mirêmezinûbiç’ûka

51Di lê ka le mê ra ne ê şî ne, lê 
dil bi de wan, ça wa ba vê xwe. 

Ca hi la ça wa bi ra yêd xwe h’e sab 
ke*, 2pî ra ça wa dî ya xwe, k’ul fe-
têd ca hil ça wa xûş kêd xwe, we ke 
şî rê h’e lal. 

Jinebîyêde’detî
3Qe di rê ji ne bî ya bi gi re, yêd ku 

bi e’de tî ji ne bî ne. 4Lê he ger zar’ 
yan ne vî yêd ji ne bî kê he bin, bi ra 
ew zar’ pê şî yê ma la xwe da hîn 
bin ça wa xwe dê na sî ya xwe bi di-
ne k’if şê û bi vî ti he rî dey nê dê û 
ba vê xwe ve ge r’î nin, çim kî ev yek 
li Xwe dê xweş tê. 5Ji ne bî ya e’de tî 
ew e, ya ku t’e nê ma ye û gu ma na 
xwe da nî ye ser Xwe dê, şev û r’o jêd 
xwe bi dua û r’e ca der baz di ke. 
6Lê ya ku k’ê fa di lê xwe r’a ye, 
mi rî ya ne ç’e’l ki rî ye. 7Van tiş ta 
t’e mî ke, we kî bê le k’e bin. 8Lê 
he ger me ri vek bo na xwe xa tî ya 
xwe, îla hî bo na ma la xwe xem 
na ke, ewî ba we rî în k’arf ki rî ye û 
ji ne ba we ra jî xi rab tir e. 

9Bi ra na vê wê def t’e ra ji ne bî ya da 
bê ni vî sa rê, k’î jan ji şêst sa lî kêm-
tir nî ne, ca re kê jî mêr ki rî bû ye, 
10bi ki ri nêd qenc va jî ber bi ç’e’v 
e: Me se le, zar’ me zin ki ri bin, 
mê van qe bûl ki ri bin, ni gêd ba-
wer men da şûş ti bin, dest avî ti be 

* 5:1 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:32. 
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k’e tî ya û bo na her şi xu lê qenc jî 
ha zir se ki nî ye. 

11Lê ji ne bî yêd ca hil qe bûl ne ke, 
çim kî ga va eva na te mê xwe xi rab 
di kin, be rê xwe ji Mesîh di gu hê zin, 
di xwa zin mêr kin 12û bi vî awayî 
evî sûcî hil tî ni ne ser xwe, çim kî 
sozê be rê da ne alî kî.* 13Ser da jî 
mal bi mal di ge r’in, xwe r’a ne dî tî 
hîn di bin, ne t’e nê xwe r’a ne dî tî ne, 
usa jî gi lî ge r’o, t’e vî şi xu lê xel qê 
di bin û tiş têd ne ca yîz xe ber di din. 
14Awa ez di xwa zim ku ji ne bî yêd 
ca hil mêr kin, za r’a bî nin û mal kir 
bin, we kî zi mên ne ki ne de vê ne-
ya ra. 15Çim kî îdî hi nek ji ne bî yêd 
ca hil xa li f înf, pey mî rê cin çûn. 
16He ger ji ne bî yêd ba wer men de-
kê* he bin, bi ra ew alî k’a rî ya wan 
bi ke û ci vî nê bar gi ran ne ke, we kî 
ci vîn bi ka ri be alî k’a rî ya ji ne bî yêd 
e’de tî bi ke. 

Bonaberpirsîyara
17Ew ber pir sî ya rêd ku ser wêr tî-

yê r’ind di kin, bi ra du ba re hê ja yî 
qe dir bin, îla hî ewêd ku xe ber dan 
û hîn ki ri nê da di xe bi tin. 18Çim kî 
ni vî sar di bê je: «De vê ga yê bê de rê da 
di xe bi te gi rê ne de»* û «P’a le hê ja yî 
he qê xwe ye»**. 19Xey ba hin da va 
ber pir sî yar da ba wer ne ke, he ger du 
yan sê şe’ de t’une bin*. 20Ber pir-
sî ya rêd ku na va gu na da di mî nin, 
li ber h’e mû ya lê hi lêf, we kî yêd 
ma yîn jî bi tir sin. 
21Ez li ber Xwe dê, Mesîh Îsa û 

mil ya k’e têd bi jar tî di ki me dey nê 
stû yê te, ku tu van şî re ta bê t’a gê rîf 
xwey kî, tiş te kî bi fir qî yê ne kî. 
22Des tê xwe zû da ney ne ser ye-

kî bo na xiz met k’a rî ya Xu dan, ne 
jî t’e vî gu nêd yêd ma yîn bî. Xwe 
pa qij xwey ke*. 

* 5:11-12 Hi nek aha fe’m di kin: Ji ne bî yêd ci vî nê da na vêd xwe bo na xiz met-
ki ri nê def t’e ra ci vî nê da di da ne ni vî sa rê, le ma tê go ti nê, ku ji ne bî yêd ca hil 
qe bûl ne ke, çim kî bi wê qi ra rê na vêd xwe di da ne ni vî sa rê, we kî dî sa mêr 
ne kin, lê t’e nê ci vî nê r’a xiz me tî yê bi kin. Lê ga va di xwes tin mêr bi ki ra na, 
soz-qi ra rê xwe di t’e r’i ban din. 
* 5:16 Nav dest ni vî sa rêd qenc da «ba wer mend» qi si mê ji nê tê fe’m ki ri nê, lê 
dest ni vî sa rêd hi ne ka da «ba wer mend» tê fe’m ki ri nê hin qi si mê ji nê, hin jî 
mêr, usa jî hi nek dest ni vî sa ra da t’e nê mêr tê fe’m ki ri nê. 
* 5:18 Qa nû na Du ca rî 25:4. 
** 5:18 Lû qa 10:7; Met ta 10:10. 
* 5:19 Qa nû na Du ca rî 17:5-7; 19:15; Met ta 18:16. 
* 5:22 Tî mo t’ê yo I, 4:14; K’a rêd Şan dî ya 6:6; 13:1; Tî mo t’ê yo II, 1:6. 
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23Ji vir şûn da t’e nê avê ve ne-
xwe, lê hi ne kî jî şe ra vê t’ev ke, 
bo na cî yê me h’an di na xwa ri nê, 
ku zû-zû ne xweş di k’e vî. 
24Hi nek he ne, ku gu nêd wan 

k’ifş in û r’ast wan di bi ne ber 
dî wa nê, lê gu nêd hi ne ka jî paşê 
wê k’ifş bin. 25Usa jî ki ri nêd qenc 
k’ifş in û ew ki ri nêd ku ne k’ifş 
in, ew jî ve şar tî na mî nin. 

Bonaxulama

61Ewêd ku bin nî rê xu lam-
tî yê da ne, bi ra axa yêd xwe 

h’e sab kin ça wa hê ja yî qe di rê 
bi lind, we kî na vê Xwe dê û hîn-
ki ri na me ne yê bê hur met ki ri nê. 
2Axa yêd k’ê ye ba wer mend he ne, 
bi ra wan bê hur met ne kin, çim kî 
ew bi ra yêd hev in. Lê bi ra xu lam 
hê r’ind xu lam tî yê bi kin, çim-
kî yêd ku k’a rê ji xiz met k’a rî ya 
xu la ma dis tî nin, ba wer mend in 
û de lal in. 

Xiznar’ast

Van tiş ta hîn ke û şî ret ke. 
3He ger yek tiş te kî din hîn bi ke 
û go ti nêd Xu da nê me Îsa Mesîhe 
sax lem û hîn ki ri na xwe dê p’a-

* 6:7 Îbo 1:21. 
* 6:8 Go ti nêd Si lê man 30:8. 
* 6:9 Go ti nêd Si lê man 23:4; 28:22. 

ris tî ya me ne qayl e, 4ew ye kî 
k’u bar e û tiş te kî ni za ne. Ew 
ne xwe şî ya şer’ û de’ wa va gir tî 
ye, ji wê jî pêş da tên: H’ev sû dî, 
ne yar tî, go ti nêd ne r’ê da, şi kêd 
xi rab 5û şe r’û dî. Ev h’e mû tişt ji 
na va me ri vêd qaf se qet û ji r’as tî yê 
şû na r’eş va çû yî pêş da tên. Eva na 
xwe dê na sî yê h’e sab di kin, ça wa 
ka nî ya k’a rê. 
6Be lê xwe dê na sî k’a ra ser 

k’a rê ye, he ger bi r’a zî bû nê be. 
7Me t’u tişt ne anî ye di nê û 
emê ni ka ri bin t’u tiş tî jî bi bin*. 
8Lê k’inc û xu re kê me he bin, 
bi wan em r’a zî bin*. 9Lê ewêd 
ku di xwa zin dew le tî bin, tê ne 
cê r’i ban di nê, di k’e vi ne t’e le ka 
û ge lek te mêd ax max û zî yan-
k’ar, k’î jan mê riv nu qî mî ra t’î yê 
û wê ran bû nê di kin*. 10Çim kî 
p’e re h’i zî ka nî ke her cû r’e xi-
ra bî yê ye. Hi ne ka xwe da ne wê, 
ji ba we rî yê xa li f în û xwe ki ri ne 
xwe yê kul û der da. 

T’emîyêdPawlos
bonaTîmot’êyo

11Lê tu, me ri vê Xwe dê ji 
van tiş ta bi r’e ve û pey he qî yê, 
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xwedêna sî yê, ba we rî yê, h’iz ki-
ri nê, se bi rê û mi lûk tî yê he r’e. 
12Le ca ba we rî yê da qenc bi r’e ve, 
jî yî na h’e ta-h’e ta yê qa zinc ke, 
k’î ja nê r’a tu ha tî ga zî ki ri nê û li 
ber ge lek şe’ da te ew îq ra raf qenc 
îq rar kir. 13Li ber Xwe dê yê ku 
e’mir di de h’e mû e’fi rî na û li ber 
Mesîh Îsayê ku li ber Pî la to yêf 
Pon tî yo şe’ de tî ya îq ra ra qenc da, 
ez t’e mî yê di dim te*, 14ku tu vê 
t’e mî yê bê le k’e û bê qu sûr xwey 
kî, h’e ta xu ya bû na Xu da nê me 
Îsa Mesîh. 15Xu ya bû na Wî wê 
wex tê xwe da ji alî yê Yê hê ja yî 
şi ki rî yê û T’e nê yî qe wat, P’ad şa-
yê p’ad şa ya û Xu da nê xu da na da 
e’yan be. 16T’e nê Ewî ne mi rî ye, 
na va r’o na yî yê da ye, ku t’u kes 
ni ka re nê zîk bê. T’u qûl-ben da 
Ew ne dî tî ye û ne jî di ka re bi bî ne. 
Qe dir û qud re ta h’e ta-h’e ta yê 
Wî r’a be! Amîn*. 

T’emîyabonadewletîya
17T’e mî yê bi de dew le tî yêd vê 

di nê, bi ra ba bax ne bin û gu ma na 
xwe ne di ne ser he bû kaf p’û ç’e de-
rew, lê li ser Xwe dê yê ku her tiş tî bi 
mer’ da nî di de me, we kî em mi raz 
pê bi kin*. 18Bi ra qen cî ya bi kin, bi 
ki ri nêd qenc dew le tî bin, mer’d bin 
û p’a re ve ki ri nê r’a jî ha zir. 
19Bi vî ti he rî ewê xwe r’a xiz-

ne kê t’op kin, h’î me kî qenc bo na 
ax re tê, we kî wê jî yî na ku r’as tî 
jî yîn e qa zinc kin. 

T’emîyêdaxirîyê
20Tî mo t’ê yo! Çi ku li te ha te 

spar ti nê xwey ke. Ji go ti nêd p’û ç’e 
h’e ram û şer’-de’wa dûr be, ku bi 
de rew na vê «za ne bûn» da ne ser. 
21Hi ne ka xwe da ne vê ye kê û bi 
vî awayî ji ba we rî yê xa li f în. 

K’e re ma Xwe dê we r’a be. 

* 6:13 Yû h’en na 18:37. 
* 6:16 Der k’e tin 33:20. 
* 6:17 Ze bûr 62:10. 


