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NE’MAPAWLOSEDUDA
TÎMOT’ÊYOR’A

Pêşgotin

Ev ne’ ma du da Paw los ji ke lê Tî mo t’ê yo r’a ni vî sî ye, ga va ew R’o-
mê daf gir tî bû, des tê wî ji her tiş tî qe tî ya yî bû (1:8, 16) û ewî usa h’e sab 
di kir, ku ge le ka ew bîr ki rî ye. Vê ne’ mê da p’ayê-p’i r’ê t’e mî û şî ret in, 
ku di de he val-xe ba tê xwe yî ca hil Tî mo t’ê yo. Li vir fi ki ra me zin ew e, 
ku dan na sîn ki rêd Miz gî nî yê na va zê ran din û ten ga sî yê daf se bir kin û 
te yax kin, le ma jî ew ber di lê wî da tê, ku ge re kê ew bê xof-bê tirs be û 
şe r’ê xwe yî qenc r’ind bi ke, ça wa es ke re kî Me sî hîf amin. Şan dîf dil di de 
Tî mo t’ê yo ku ser xwe be, bê tirs bo na Îsa Mesîh şe’ de tî yê bi de, hîn ki ri na 
r’as tî ya Miz gî nî yê û Pey ma naf Ke vin xwey ke û bor cê xwe ça wa ye kî 
ders dar û miz gîn darf bî ne sê rîf. 

Şan dî Tî mo t’ê yo r’a di ni vî se, ku ew haş ji xwe he be, ne k’e ve na va 
wan de’w-do zêd p’û ç’e va la, ku ev ye ka na kêr na yên, lê t’e nê guh da ra 
ji r’ê der di xin, aciz di kin (2:16, 23). 

Xu le se, şan dî nex şê e’mi rê xwe, nêt-me re mê şan dî tî ya xwe, bo na ba-
we rîf, se bir, h’iz ki rin û zê ran di na ce fêd xwe tî ne bî ra he val-xe ba tê xwe. 

Eva ne’ ma ka nî ya ber di lî yaf e’mi rê h’e mû ba wer men da ye, îla hîf ewêd 
ku bin ba rêd qu li xê Xu dan daf ne, we kî ewa na ba we rî yê da bi se bi rê û 
h’iz ki ri nê bê tirs pêş da he r’in. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
R’a zî bûn û şî ret (1:3–2:13) 
T’e mî û haş ji xwe he bûn (2:14–4:5) 
R’a bûn-r’û niş ti na e’mi rê Paw los (4:6-18) 
Paş go tin (4:19-22) 
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Silavkirin

11Ji Paw lo sê bi e’mi rê Xwe dê 
şan dî yêf Mesîh Îsa bo na wî sozê 

jî yî nê, ya ku bi sa ya Mesîh Îsa ye, 
2Tî mo t’ê yo yê la wê xwe yî de-

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. 

R’azîbûnûdilşidandin
3Ez ji Xwe dê r’a zî me, ku mî na 

pê şî yêd xwe bi îsa faf r’i h’et Wî r’a 
xu lam tî yê di kim, her gav şev û r’oj 
na va dua yêd xwe da te bîr tî nim. 
4Ga va ez hê si rêd te tî ni me bî ra 
xwe, di k’e vi me de ma na dî ti na te, 
we kî şa bûn bi k’e ve di lê min. 5Ez 
wê ba we rî yaf te ye di lê sax tî ni me 
bî ra xwe, ya ku be rê cem pî ri ka 
te Lo yî sê û dî ya te Ey ni kê he bû 
û ez ba wer im, ku ya te jî he ye*. 
6Bo na wê ye kê ez di ki me bî ra te, 
ku tu agi rê p’êş k’ê şaf Xwe dê hê 
gur’ kî, ya ku bi dest da nî na min 
te r’a ha te da yî nê. 7Çim kî Xwe-

* 1:5 K’a rêd Şan dî ya 16:1. 
* 1:7 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ser xwe bû nê». 
* 1:12 «Çi ku spar tî ye min» tê fe’m ki ri nê yan qu li xê Paw los, yan jî Miz gî nî. 
Lê ev r’êz aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ew tiş tê çi ku min spar tî ye Wî, bo na R’o jaf 
Ax re tê wê xwey ke», me se le, jî yî na Paw los yan jî yêd ku bi dan na sî nî ya wî 
bû ne ba wer mend. 

dê r’u h’e kî tir sê ne da me, lê Yê 
qe wa tê, h’iz ki ri nê û xwe gir ti nê*. 
8Awa şerm ne ke, ku bo na Xu-

da nê me şe’ de tî yê bi dî, ne jî bo na 
min şerm bi ke, ku ez bo na na vê 
Wî gir tî me. Lê t’e vî ce fa yê Miz-
gî nî yê be, ane go rî qe wa ta Xwe dê. 
9 Xwe dê em xi lazf ki rin, 
 pî ro zî yê r’af ga zî ki rin, 
 ne ku bo na ki ri nêd me, 
 lê li go ra qi rar û k’e re maf Xwe. 
 Eva k’e re ma bi sa ya Mesîh Îsa, 
 ew hê dew rêd be rê da 
 me r’a ha te da yî nê. 
10 Lê ni ha bi xu ya bû na Xi laz ki rêf 

me 
 Mesîh Îsa e’yan bû, ku mi rin 

be tal kir 
 û jî yî na bê mi rin, bi Miz gî nî yê 

r’o na yî kir. 
11Vê Miz gî nî yê r’a ez dan na-

sîn kir, şan dî û ders dar ha ti me 
k’ifş ki ri nê 12û le ma ez vî ce fa yî 
di k’i şî nim. Lê ez şerm na kim, 
çim kî za nim min ba we rî ya xwe 
K’ê anî ye û gu man im jî, ku Ewî 
çi ku spar tî yef min*, wê h’e ta wê 
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R’o jê jî xwey ke. 13Tu xwe li wî 
nex şê hîn ki ri na sax lem bi gi re, 
ya ku te ji min bi hîst û na va wê 
ba we rî û h’iz ki ri nê da bi mî ne, 
k’î jan ji Mesîh Îsa p’a ra me k’et. 
14Ew tiş têd qen ce ku li te ha ti ne 
spar ti nê bi wî R’u h’êf Pî ro zî na va 
me da xwey ke. 
15Tu zanî ewêd ku qe za As-

ya yê da bûn piş ta xwe da ne min, 
Fû ge lo û Hêr mo xê nîs jî t’e vî wan. 
16Bi ra Xu dan r’e’ ma xwe li ma la 
Onî sî fo ro bi ke, çim kî ewî ge lek 
ca ra di lê min r’i h’et kir, ji gir ti na 
min şerm ne di kir, 17lê ga va ha te 
R’o ma yê, ge le kî li min ge r’î ya, 
h’e ta ez dî tim, 18(de bi ra Xu dan 
bi dê, ku ew wê R’o jê r’e’ mê ji 
Xu dan bi bî ne) û Efe sê da jî ewî 
çi qas min r’a xiz met k’a rî kir, tu 
r’ind zanî. 

EskerêMesîhÎsayîqenc

21Awa la wê min, bi wê k’e re ma 
me ye ku yektî ya Mesîh Îsada 

ye qe wat be. 2Û ew tiş têd ku te 
li ber ge lek şe’ da ji min bi hîst, 
bis pê ref wan me ri vêdf amin, yêd 
ku wê bi ka ri bin hi ne kêd din hîn 
kin. 3Awa t’e vî ce fê me be, mî na 
es ke rê Mesîh Îsayî qenc. 4T’u 

es ker şi xu lê bi ne lî tî yê vaf mi jûl 
na be, we kî li ser es ker xweş bê. 
5Lec k’a rekf jî k’o f î yêf nas tî ne, 
he ger li go ra qey de ne k’e ve le cê. 
6Û cot k’ar, ku ce fê di k’i şî ne, 
ge re kê ew pê şin ji be rêd e’r dê 
te’m ke. 7Bi za ni be ez çi di bê jim, 
çim kî Xu dan her tiş tî da h’iş-aqil 
wê bi de te. 
8Bîr bî ne wî Îsa Mesîhê ji mi-

ri nê r’a ki rî, ji zu r’e ta Da widf, li 
go ra wê Miz gî nî ya ez dan na sîn 
di kim. 9Bo na vê Miz gî nî yê ez 
di çer çi rim, h’e ta mî na zulm-
k’a re kî jî qeyd ki rî me, lê xe be ra 
Xwe dê qeyd ki rî nî ne. 10Le ma ez 
her tiş tî te yax di kim, bo na xa ti rê 
bi jar tî ya, ku ew jî wê xi laz bû naf 
ku bi sa ya Mesîh Îsa ye, bis tî nin, 
bi r’û me ta h’e ta-h’e ta yê va t’e va yî. 
11Vê go ti nê da xê lif t’une: 
 He ger em t’e vî Wî mi rin, 
 emê t’e vî Wî bi jîn jî. 
12 He ger em te yax kin, 
 emê p’ad şa tî yê jî t’e vî Wî bi kin. 
 He ger em Wî în k’arf kin, 
 Ewê jî me în k’ar ke*. 
13 He ger em amin ne mî nin, 
 Ewê amin bi mî ne, 
 çim kî Ew ni ka re Xwe în k’ar 

ke*. 

* 2:12 Met ta 10:33. 
* 2:13 Ji mar 23:19. 
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P’alêk’etî‑r’abûyî
14Van tiş ta bî ne bî ra cim e’ tê, li 

ber Xwe dê bi ke dey nê stû yê wan, 
ku ser xe be ra hev r’a ne k’e vi ne 
de’wê. Ew kê rî t’u ke sî na yê, t’e nê 
ma la guh da ra xi rab di ke. 15Bi ke 
ku tu li Xwe dê xweş bê yî, p’a le kî 
usa ku şerm ne kî, xe be ra r’as tî yê 
r’ast şi ro ve kî. 16Lê ji xe ber da nêd 
h’e ra me p’ûç’ xwe dûr bi gi re, 
çim kî evêd ku xwe da ne vê ye kê, 
wê hê ne p’a kî yê da pêş da he r’in 
17û xe be rêd wan mî na xiş-xi şê 
p’enc di de. Hû me na yo û Fi lî to 
jî ji wan in, 18yêd ku ji r’as tî yê 
xa li f î nef û di bê jin, ku r’a bû na 
mi rî ya îdî bû ye û ba we rî ya hi ne ka 
de ve r’û di kin. 19Lê be lê h’î mê ku 
Xwe dê da nî qe dîm di mî ne û ev 
mor ser e: «Xu dan yêd p’a ra Xwe 
nas di ke»* û «Her ke sêd ku na vê 
Xu dan hil da ne ser xwe, bi ra ew 
ji ne he qî yê dûr bin». 
20Ma le ke me zin da ne ku t’e nê 

der da nêdf zêr’ û zîv he ne, lê yêd ji 
dar û h’e r’î yê jî he ne, hi nek bo na 
de re cêd bi lind in, hi nek jî bo na 
de re cêd ni miz. 21Awa he ger yek 
xwe ji wan tiş têd ne ca yîz* pa qij 
ke, ewê bi be der da ne ke de re ca 

bi lind, bu hur tî-ji ba re, kê rî xwe-
yê xwe ha tî, bo na her de re cêd 
qenc da ha zir. 
22Ji dil xwes ti nêd ca hil tî yê bi-

r’e ve, xwe li he qî yê, ba we rî yê, 
h’iz ki ri nê, e’di la yî yê bi gi re, t’e vî 
wan be, yêd ku bi di lê sax ga zî 
na vê Xu dan di kin. 23Tu xwe ji 
de’w-do zêd ax ma xe bê fe’m dûr 
bi gi re, çim kî tu zanî ku şer’ ji wan 
pêş da tên. 24Li xu la mê Xu dan 
na k’e ve, ku şer’ bi ke, lê hin da va 
h’e mû ya da ber bi hêr be, bi ka ri be 
hîn ke û bîn fi re be, 25bi şî ri na yî 
yêd mi qa bil şî ret ke, bel kî Xwe dê 
me ca lê bi de wan, ku ji gu ne ki ri nê 
ve ge r’inf û r’as tî yê nas kin. 26Hin gê 
ewê ser h’i şê xwe da bên, ji t’e le ka 
wî mî rê cinf xi laz bin, k’î ja nî ew 
gir ti ne, ku e’mi rê wî bi qe dî nin. 

Xirabîyêdr’ojêdaxirîyê

31Lê vê ye kê za ni be ku r’o jêd 
axi rî yê da ze ma nêd xi rab wê 

bên. 2Me ri vê bi bi ne xwe h’iz, p’e re-
h’iz, k’u bar, ba bax, bux dan bêj, ne 
gu r’af dê-ba va da, bê şê kir, h’e ram, 
3dil sar, bê r’e’m, bux dan bêj, tem-
sist, zulm k’ar, ne ya rêd qen cî yê, 
4ne mam, ber zeq, xwe r’a zî, r’i h’e-
tî h’iz, ne ku Xwe dê h’iz. 5P’iş kê 

* 2:19 Ji mar 16:5. 
* 2:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ji wan me ri va». 
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xwe dê na sî yê wê li wan k’eve, lê 
wê qe wa ta wê în k’ar kin. Tu xwe 
ji yêd aha dûr bi gi re. 
6Ji na va van da yêd usa he ne, 

ku xwe ve di di zi ne ma la, k’ul fe têdf 
se r’a ye bin ba rêd gu na daf şe wi tî 
di ki ne hê sîr, yêd ku bi cû r’e-cû r’e 
te mêd xi rab va tê ne bi ri nê. 7Ev 
k’ul fe ta na her gav hîn di bin, lê 
t’u car ni ka rin r’as tî yê nas kin. 
8Ça wa Ya nîs û Yamb rîs mi qa bi lî 
Mû saf bûn, usa jî ev me ri va na mi-
qa bi lî r’as tî yê di se ki nin, me riv ne 
bi fi ki rêd xwe da şû na r’eş va çû yî, 
ba we rî yê da jî bê kêr in*. 9Lê ge le kî 
wê pêş da ne çin, çim kî bê fe’ mî ya 
wan wê h’e mû ya va e’yan be, ça wa 
ya wan her du ya bû. 

T’emîyêdaxirîyê
10Lê te na sî ya xwe da ye hîn ki-

rin, r’a bûn-r’û niş tin û nêt-me re mê 
min, ba we rî, se bir û h’iz ki ri na 
min, bîn fi re yî, 11zê ran din û ce-
fa yêd min. Tu zanî li En tak ya yê, 
Qon ya yê, Lîs tra yê çi ha ti ne se rê 
min: Min çi zê ran din k’i şan din! 
Lê Xu dan ez ji h’e mû ya xi laz ki-

rim*. 12Be lê her ke sê ku di xwa ze 
yektî ya Mesîh Îsada bi xwe dê na sî 
bi jî wê bê zê ran di nê* 13û me ri vêd 
xi ra be xwe yî fêl wê xi ra bî yê da pêş-
da he r’in, bi xa li f î nin û bi xa li fin. 
14Lê tu, na va wan tiş ta da bi mî ne, 
çi ku hîn bû yî û wê ba we rî yê da 
jî gu man bû yî. Tu zanî ji k’î ja na 
hîn bû yî, 15usa jî tu ji za r’o tî ya 
xwe da ni vî sa rêdf pî roz zanî, yêd 
ku di ka rin te ser waxt kin, we kî 
bi ba we rî ya ser Mesîh Îsa xi laz 
bî. 16T’e ma mî ya ni vî sa rê* ji bî na 
ber Xwe dê ye** û kêr ha tî ye bo na 
hîn ki ri nê, lê hi la ti nêf, r’ast ki ri nê û 
şî ret ki ri na jî yî na he qî y ê da, 17we kî 
me ri vê Xwe dê bê kê ma sî be, bo na 
h’e mû ki ri nêd qenc ha zir se ki nî be.

 

41Awa li ber Xwe dê û wî Mesîh 
Îsayê ku wê dî wa na mi rî û 

zên dî ya bi ke, ez bi ca mê rî di bê-
jim, tu li wê ha tin û P’ad şa tî ya 
Wî kî: 2Xe be rê dan na sîn ke, ser 
wê nêt-fi ki rê be, he ger wext da 
be, yan bê wext be, li şa şî ya hi lê, 
pê şî ya ne he qî yê bi gi re, dil bi de 
me ri va, bi t’e ma mî ya se bi rê hîn 

* 3:8 Der k’e tin 7:11, 22; 8:3. 
* 3:11 K’a rêd Şan dî ya 13:14–14:22; Ze bûr 34:19. 
* 3:12 Yû h’en na 15:20. 
* 3:16 Aha tê fe’m ki ri nê: «Ni vî sa rêd pî roz» awa go tî «K’i tê baf Pî roz». 
** 3:16 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’e ma mî ya ni vî sa rê da bî na ber Xwe dê he ye». 
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ke. 3Çim kî ze ma nê bê, ku me riv 
wê guh ne di ne hîn ki ri na sax lem, 
lê wê xwes ti nêd di lê xwe r’a wan 
ders da ra ser hev t’op kin, yêd ku 
tiş têd li gu hê wan xweş tê wê 
hîn bi kin. 4Wê gu hê xwe ji r’as-
tî yê da ge r’î nin û pey ç’i lo vîs kî ya 
k’evin. 5Lê tu her tiş tî da ser xwe 
bi mî ne, li ten ga sî yaf se bir ke, 
ki rê miz gîn darf bi ke, qu li xê xwe 
bi qe dî ne. 6Çim kî ez xwe xa qur-
ban bû nê r’af îdî ser r’oj-r’o ja me û 
wex tê çû yî na min pê r’a gi hîş tî ye. 
7Le cê da ez qenc r’e vîm, min r’î-
ya xwe qe dand, ba we rî xwey kir. 
8Û ni ha min r’a di mî ne k’o fî ya 
he qîyêye ser k’e ti nê, ya ku Xu-
dan, H’a ki mê r’ast wê bi de min 
wê r’o jê û ne t’e nê min, lê wan 
h’e mû ya jî, yêd ku bi h’iz ki ri nê 
h’ey ra xu ya bû na Wî da ne. 

Salix‑sûlix
9Bi ke ku zû bê yî cem min. 

10Dî mas ku din ya h’iz kir ez 
hiş tim û çû T’ê sa lo nî kê. Ki res kîs 
çû Ga lat ya yê, Tî to jî Dal met ya-
yê. 11T’e nê Lû qa cem min ma ye. 
Mar qos hil de t’e vî xwe bî ne, çim kî 
vî qu li xî daf ew kê rî min tê. 12Ti-
xî ko, min şan de Efe sê. 13Tu ga va 
bê yî, wî qa p’û tê ku min Tro ya yê da 

cem Kar pos hişt, t’e vî xwe bî ne, 
usa jî k’i tê bêd gu lo matk, îla hîf 
yêd ç’erm. 
14Skende rê h’e dad ge lek xi ra bî 

li min kir. Xu dan wê we ke ki ri nêd 
wî bî ne pê şî ya wî. 15Tu jî h’ev za 
xwe ji wî bi ke, çim kî ge le kî li ber 
go ti na me r’a bû. 
16Ca ra pê şin, ga va ez li ber dî-

wa nê se ki nîm, ke sekî piş ta min 
ne girt, h’e mû ya ez hiş tim çûn. 
Bi ra ev yek wan r’a gu ne ne yê 
h’e sa bê! 17Lê Xu dan t’e vî min 
se ki nî û qe wat da min, we kî pê 
min Miz gî nî da yîn mî ya ser be 
û h’e mû ne ci hûf bi bi hên û ez ji 
de vê şêr xi laz bûm. 18Xu dan wê 
min ji her ki rêd xi rab xi laz ke û 
sax-si la met bi gi hî ne P’ad şa tî ya 
Xwe ye e’z ma na. Şi kir ji Wî r’a 
h’e ta-h’e ta yê. Amînf. 

Silavêdaxirîyê
19Si la vê bi de Pris kî la yê û Akî la, 

usa jî ma la Onî sî fo ro, 20Êras to 
li Ko rin t’ê ma, Tro fî mo jî, min 
li Mî le to sê ne xweş hişt. 21Bi ke 
ku be rî zi vis ta nê bê yî. Ey bû lo, 
Pû dês, Lî nos, Klaw dîya û h’e mû 
xûşk-bi ra li te si lav di kin. 22Xu dan 
t’e vî r’u h’ê te be. 

K’e re ma Xwe dê we r’a be. 


