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K’ARÊDŞANDÎYA

Pêşgotin

K’i tê ba «K’a rêd Şan dî ya» dû ma yî ya «Miz gî nî yaf Lû qa» ye, ya ku 
bi des tê Lû qa ha tî ye ni vî sa rê. Me re mê k’i tê bê ew e, ku şi ro ve ke pey-
çû yêd Mesîhf ça wa bi r’ê be rî ya R’u h’êf Pî roz li Or şe lî mêf, Ci hûs ta nêf, 
Sa mer ya yêf û we la têd ma yîn da bû ne şe’ dêd Wî (1:8). Usa jî di de k’if şê, 
ku ci vî naf nû bi çi ze lû lî yê û te’ lî-ten gî yê h’î mê xwe girt û bi alî k’a rî ya 
R’u h’ê Pî roz ça wa na va wan oxir mêd gi ran da pêş da di çû. Alî kî din va 
jî ga va hê k’ûr di bî, di bî nî ku eva k’i tê ba t’a rî xa me sî hî yêf ye, ku ji Fi-
lis tî nê na va ci hû yaf dest pê bû û paşê bû ba we rî kef t’e ma mî ya din ya yê. 

Em di ka rin K’a rê Şan dî ya ser sê p’a ra p’a re ve kin: 
1. Be la bû na me sî hî yê Or şe lî mê da, pey jor hi la ti na Îsar’a (1:1–8:3) 
2. Be la bû na me sî hî yê ji Or şe lî mê û Ci hûs ta nê da gir tî h’e ta Sa mer ya yê, 
Şa mê û cî yêd di ne dor-be rêd Fi lis tî nê (8:4–12:25) 
3. Be la bû na me sî hî yê na va we la têd dor-be rê Be’ ra Si pî (Be’ ra Nav be rê), 
h’e ta R’o ma yêf (13:1–28:31) 

Ji wan qe wi man di nêd vê k’i tê bê da ye ke he re ber bi ç’e’v bo na ki rêd 
R’u h’ê Pî roz ni vî sar e, ku R’o jaf Pên cî ye h’e sab da li Or şe lî mê ser ba-
wer men da da ça wa qe wat ba rî û r’ê be rî ya ci vî nê kir, ci vîn û ser wê rêd 
wê nav xe ba ta wan da qe wat ki rin. Hîn ki ri nêd me sî hî yêd pê şin na va 
dan na sîn ki ri na da xuya di be. Awa me se le, na va dan na sî nî ya Pet rû sêf 
şan dî daf pey stan di na R’u h’ê Pî roz r’a (2:14-36), na va dan na sî nî ya p’a-
rist ge hê daf pey qenc bû na yê nig se qet r’a (3:11-26), cab da yî na Stey fan da 
ber ci vî na gi re gi rêd Or şe lî mê (7:1-53) û go ti nêd Paw los da (13:16-41; 
17:22-31; 20:18-35; 22:1-21; 24:10-21; 26:2-23). Ew qe wi man di nêd k’i-
tê bê da ku tê ne bîr anî nê di di ne k’if şê, ku ça wa dan na sîn kir in û hîn ki-
ri nêd şan dî ya bi wê qud re tê tê ne ki ri nê, ya ku bi qe wa ta R’u h’ê Pî roz 
ci vî nê da na va e’mi rê ba wer men da da tê k’if şê û bi ci vî nê Miz gî nî ya Îsa 
Mesîh din ya yê da be la di be. 


Текст
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* 1:1 Lû qa 1:1-4. 
* 1:4 Lû qa 24:49. 
* 1:5 Met ta 3:11; Mar qos 1:8; Lû qa 3:16; Yû h’en na 1:33. 

Serecemafikirak’itêbê

Ha zir ki ri na şe’ de tî ya şan dî ya (1:1-26) 
1. Soz û t’e mî ya Îsaye xi la zî yê (1:1-14) 
2. Bi jar ti na Ma tî yo dew sa Ci hû da yêf Îs xer yot (1:15-26) 

Şe’ de tî ya Or şe lî mê da (2:1–8:3) 
Şe’ de tî ya we la têd Ci hûs ta nê û Sa mer ya yê da (8:4–12:25) 
Qu li xê Paw los (13:1–28:31) 

1. R’ê wî tî ya Paw lo sê şan dî ye pê şin (13:1–14:28) 
2. Şê wi ra ci vî na Or şe lî mê da (15:1-35) 
3. R’ê wî tî ya Paw lo sê şan dî ye du da (15:36–18:22) 
4. R’ê wî tî ya Paw lo sê şan dî ye si sî ya (18:23–21:16) 
5. Paw lo sê gir tî Or şe lî mê da, Qey se rî yê da û r’ê wî tî ya wî ye 

h’e ta R’o ma yê û axi rî (21:17–28:31) 

BonaR’uh’êfPîrozîsozdayî
(Lûqa24:49)

11T’ê yo fî lo yê xwe yî qe dir, min 
k’i tê ba xwe ye pê şin da* der-

he qa wan h’e mû tiş ta da ni vî sî, 
çi ku Îsa kir û hîn kir, ji sê rî da 
2h’e ta wê r’o ja ku ber bi e’z mên 
ha te hi la ti nê. Lê hê be rî e’z mên 
hi la ti nê Ewî bi R’u h’êf Pî roz t’e mî 
li şan dî yêdf Xwe ye bi jar tî kir. 3Pey 
wan ce fa yêd Xwe r’a Ewî ge lek ca ra 
Xwe nî şa nî wan di da, r’ast di da 
îz bat ki ri nê ku Ew sax e. Nav be ra 
çil r’o jî da wan va xuya di bû û der-

he qa P’ad şa tî yaf Xwe dê da wa na r’a 
xe ber di da. 4Ca re kê ga va Ewî t’e vî 
wan nan di xwar, t’e mî da wan û 
got: «Ji Or şe lî mêf der ne k’e vin, lê 
be lê hî vî ya sozê Ba vêf bi se ki nin, 
bo na k’î ja nî we ji Min bi hîst*. 
5Yû h’en naf bi avê ni xu mand, lê 
hû nê çend r’o ja şûn da bi R’u h’ê 
Pî roz bê ne ni xu man di nêf»*. 

JorhilatinaÎsa
(Marqos16:19‑20;
Lûqa24:50‑53)

6Ga va şa girtf hev r’a cî kî bûn, 
ji Îsa pir sîn û go ti nê: «Xu danf, vî 
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ze ma nî da Tê P’ad şa tî ya Îsra êlêf 
li wan ve ge r’î nî?» 7Ewî li wan 
ve ge r’and û got: «Ew ne îşê we 
ye ku hûn wan wext û ze ma na 
bi za ni bin yêd ku Ba vê bi h’u ku mê 
Xwe k’ifş ki ri ne. 8Lê ga va R’u h’ê 
Pî roz bê ser we, hû nê qe wa tê 
bis tî nin û ji Or şe lî mê da gir tî 
t’e ma mî ya Ci hûs ta nêf, Sa mer-
ya yêf û h’e ta se rê di nê jî bi bi ne 
şe’ dêd Min»*. 9Ga va ev yek got, 
ber ç’e’ vê wan ber bi e’z mên ha te 
hi la ti nê û e’w re kî ji ber ç’e’ vê 
wan Ew ve şart*. 
10Ew hê zûr’ bi bûn li çû yî-

na Wî ye e’z mên di ni hê r’în, va 
du me ri vêdf k’inc si pî cem wan 
se ki nîn 11û go tin: «Ge lî ce lî lî-
yaf! Hûn çi ma usa se ki nî ne û li 
e’z mên di ni hê r’in? Ew Îsayê ku 
ji nav we ha te hi la ti nê, wê usa jî 
bê, ça wa we dît Ew çû e’z mên». 

BijartinaMatîyo
dewsaCihûdayêfÎsxeryotî

(Metta27:3‑10)

12Hin gê ewa na ji ç’î ya yêf Zey-
t’û nê ve ge r’î ya ne Or şe lî mê, ku 

r’î ya r’o je ke şe mî yê* dû rî Or-
şe lî mê bû. 13Ga va ha ti ne ba jêr, 
çû ne oda me zi ne jor in, ew cî yê 
ku Pet rûsf û Yû h’en naf, Aqûbf, 
En dra wis, Fî lî po, T’û ma, Ber-
to lo me yo, Met ta, Aqû bêf Hal-
fa wo, Şim h’û nê we lat p’a ristf û 
Ci hû da yêf Aqûb tê da di man*. 
14Van h’e mû ya her gav hev r’a 
t’e vî k’ul fe taf û Mer ye maf dî ya 
Îsa û bi ra yêd Wî dua di ki rin. 
15Wan r’o ja da Pet rûs na va ba-

wer men da da r’a bû, (ku li wir 
qa sî sed bîst me ri vî bûn) û got: 
16«Ge lî bi ra! Ge re kê ev ni vî sa ra 
bi ha ta sê rî, ça wa ku be rî vê ye kê 
R’u h’ê Pî roz bi de vê Da widf bo na 
Ci hû daf go ti bû, ku ew bû r’ê be rê 
wan, yêd ku Îsa gir tin. 17Ew t’e vî 
me nav h’e sa bê me da bû û p’a ra 
wî jî na va vî qu li xî daf bû». 
18(Ewî bi he qê ki rê xwe yî ne-

heq e’r dek stand û li wir ser sê rî 
k’et, zik lê qe li şî dil-h’i na vê wî 
h’e mû r’i jî yan. 19Eva ye ka h’e mû 
bi ne lî yêdf Or şe lî mê va e’yan bû, 
h’e ta bi zi ma nê xwe jî wî e’r dî r’a 

* 1:8 Met ta 28:19; Mar qos 16:15; Lû qa 24:47-48. 
* 1:9 Mar qos 16:19; Lû qa 24:50-51. 
* 1:12 Bi go ti ne ke din: «Kî lo mê ti re kê». 
* 1:13 Met ta 10:2-4; Mar qos 3:16-19; Lû qa 6:14-16. 
* 1:19 Met ta 27:3-8. 
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He qil di ma go tin, awa go tî «E’r dê 
xû nê».)* 
20Pet rûs dû ma yî kir got: «Ça-

wa k’i tê ba Ze bû ra daf jî ni vî sar e: 
 ‹De bi ra ma la wî xi ra be be, 

ke sek tê da ne mî ne›* 
û: 
 ‹De bi ra qu li xê wî yî ser wêr tî yê 

ye kî din bis tî ne›**. 
21Awa ge re kê yek ji wan mê ra be, 
k’î jan ku t’e ma mî ya wî wex tî t’e-
vî me bû ne ga va Xu dan Îsa t’e vî 
me di çû di hat, 22ji ni xu man di na 
Yû h’en na da gir tî h’e ta wê r’o ja ku 
Ew ji nav me ber bi e’z mên ha te 
hi la ti nê. Ew ge re kê t’e vî me bi be 
şe’ dê r’a bû na Wî ye ji mi ri nê». 
23Du me rî da ne se ki nan di nê, 

yek Ûsi vêf ku jê r’a Bar sa bo di go-
tin (ku na vê wî da nî bûn Yûs to) 
û yê din Ma tî yo. 24Dua ki rin û 
go tin: «Xu dan, Tu ku di lêf her 
ke sî zanî, ji van her du ya k’î ja nî 
ku Tu di bi jê rî bi de k’if şê, 25we kî 
evî qu li xê şan dî tî yê bis tî ne, ji 
k’î ja nî Ci hû daf jê k’et ku he r’e 
cî yê xwe». 26P’eşk ser wan avî tin, 
p’a ra Ma tî yo k’et û ew ser h’e sa bê 
yanz deh şan dî ya da zê de bû. 

HatinaR’uh’êPîroz
R’ojafPêncîyeh’esabda

21Ga va R’o ja Pên cî ye h’e sab 
hat*, h’e mû jî hev r’a cî kî bûn. 

2Niş kê va ji e’z mên mî na den gê ba yê 
qa yîm den gek hat û t’e ma mî ya wê 
ma la ku tê da r’û niş ti bûn t’i jî kir. 
3Hin gê zi ma nêd mî na ala va êgir 
wan va xuya bûn û li ser her ye kî ji 
wan da nîn. 4H’e mû bi R’u h’ê Pî-
roz t’i jî bûn û dest pê kir in zi ma nêd 
ma yîn xe ber dan, ça wa ku R’u h’ê 
Pî roz ew di da ne xe ber da nê. 
5Wî ça xî Or şe lî mê da ci hû yêdf 

xwe dê xof di man, ew ji nav h’e-
mû mi le têd bin p’e r’ê e’z mên da 
ha ti bûn. 6Ga va ew deng hat, 
cim e’ te ke gi ran ci vî ya û t’e vî hev 
bû, çim kî di bi hîs tin ku ewa na bi 
zi ma nêd wan her ye kî xe ber di dan 
7û h’eyr-h’uj me k’ar, zen de gir tîf 
ma yî di go tin: «Ev h’e mû yêd ku 
xe ber di din ne ji Ce lî lêf ne? 8Lê 
ça wa ji me her yek wî zi ma nî di bi-
hê, yê ku em nav da di nê k’e ti ne? 
9Par to yî, me dî, e’la mî, bi ne lî yêd 
Me so po tam ya yê, Ci hûs ta nê, Ke-
pe dok ya yê, Pon to sê, As ya yê*, 

* 1:20 Ze bûr 69:25. 
** 1:20 Ze bûr 109:8. 
* 2:1 Qa nû na K’a hîn tî yê 23:15-21; Qa nû na Du ca rî 16:9-11. 
* 2:9 Wî ça xî «As ya» kêm û zê de we ke T’ir kya îro yîn nas di ki rin. 
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10Fi rîg ya yê, Pam fîl ya yê, Mi si rêf û 
yêd li alî yê Lîb ya ya nê zî kî Kû rê nê 
û usa jî yêd xe rî be ji R’o mêf ha tî, 
11ci hûf û ne ci hû yêdf ku ha ti ne ser 
ba we rî yaf ci hû ya, usa jî ki rê tî û 
e’reb. Em di bi hên ku eva na bi 
zi ma nê me ki rêd Xwe dê ye me zin 
di bê jin». 12H’e mû ya h’eyr-h’uj-
me k’ar şaş ma yî hev du r’a di go tin: 
«Ev çi h’e wal e?» 13Lê hi ne ka jî 
qer fê xwe di ki rin û di go tin: «Pê 
şe ra va nû serx weş bû ne». 

DannasînîyaPetrûse
peyhatinaR’uh’êPîrozr’a
14Hin gê Pet rûs t’e vî her yanz-

de ha r’a bû den gê xwe hil da û 
cim e’ tê r’a got: «Ge lî ci hû ya û 
h’e mû yêd ku Or şe lî mê da di mî nin! 
Bi ra ev ye ka we va e’yan be û guh 
bi di ne xe be rêd min. 15Eva na ne 
serx weş in, ça wa ku hûn di fi ki rin, 
hê si beh zû si h’et ne he ye*. 16Lê 
eva ew yek e, çi ku Yoêl p’ê xem-
berf go tî ye: 
17 ‹R’o jêd axi rî yê da Xwe dê di bê je 

wê aha be: 
 Ezê ji R’u h’ê Xwe ser h’e mû 

me ri va da bi ba rîn im, 

 kur’ û qî zêd we yê p’ê xem ber-
tî yêf bi kin, 

 ca hi lêd we yê dî ti no ka bi bî nin 
 û kal-pî rêd we yê jî xew na. 
18 Be lê, Ezê wan r’o ja da R’u h’ê 

Xwe ser xu lam û ca rî yêd 
Xwe da jî bi ba rîn im 

 û wê p’ê xem ber tî yê bi kin. 
19 Jor li e’z mên 
 tiş têd e’cêb ma yî bi di me k’if şê 
 û jêr ser e’r dê jî nî şa na, 
 xûn û agir, dû û dû xan. 
20 R’o yê bi qa re 
 û hî vê jî sor be mî na xû nê, 
 hê be rî ha ti na R’o jaf Xu da ne 

me zin û na ve nî şan. 
21 Û wê usa be, her ke sê ku ga-

zî na vê Xu dan ke wê xi lazf 
be›*. 

22Ge lî îsra êlî ya, van xe be ra 
bi bi hên! Îsayê Nis re tê, me ri ve kî 
ku ji alî yê Xwe dê da k’ifş ki rî bû, 
Xwe dê pê Wî na va we da nî şan, 
k’e re met û ki rêd qe wat ki rin, ça wa 
ku hûn xwe xa jî za nin. 23Bo na Wî 
Xwe dê hê pêş da qi rar ki ri bû û bi 
za ne bû na Wî Ew k’e te des tê we, 
we jî bi des tê ne r’as ta dar mi xê 
xist kuşt*. 24Lê Xwe dê qey dêd 

* 2:15 Ci hû ya li go ra e’de tê xwe se rê si bê nan ne di xwa rin h’e ta si h’e ta ne ha 
pey dua r’a. 
* 2:21 Yoêl 2:28-32. 
* 2:23 Met ta 27:35; Mar qos 15:24; Lû qa 23:33; Yû h’en na 19:18. 
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mi ri nê ye ce fê ve ki rin, Ew ji mi-
ri nê r’a kir, çim kî mi ri nê ni ka ri bû 
h’u ku mî ser Wî bi ki ra*. 25Da wid 
bo na Wî di bê je: 
 ‹Min t’i mê Xu dan pê şî ya xwe 

di dît, 
 çim kî Ew li alî yê mi nî r’as tê 

ye, ku ez ne li k’u mim. 
26 Bo na wê ye kê di lê min şa bû, 
 zi ma nê min jî ji eş qa ne se ki nî, 
 be de na mi ne mi rî jî wê bi gu-

man bi jî, 
27 çim kî Tu min dî ya rêf mi rî ya da 

na hê lî, 
 ne jî Tê bi hê lî ku Pî ro zê Te 

bi r’i ze. 
28 Te r’î yêd e’mir min va e’yan 

ki rin 
 û Tê şa bû na dîn da ra Xwe va 

min t’i jî kî›*. 
29Ge lî bi ra! H’ew ce ye ku ez 

aş ke re bo na Da widê bav e’şîr we-
r’a bê jim, ku ew mir de fin ki rin, 
t’ir ba wî h’e ta r’o ja îro jî na va 
me da ye. 30Lê ew ku p’ê xem ber 
bû, wî za ni bû ku Xwe dê bi sond 
wî r’a soz da ye, wê ji be de na wî 
Ye kî day ne ser t’ex tê wî*. 31Ewî 

ev yek hê pêş da dît û bo na r’a-
bû na Mesîhf got, ku Ewê dî ya rê 
mi rî ya da ne mî ne, ne jî be de na 
Wî yê bi r’i ze*. 32Eva ew Îsa bû, 
yê ku Xwe dê Ew ji mi ri nê r’a-
kir, ku em h’e mû jî şe’ de ne. 
33Xwe dê Ew hil k’i şand da k’ê-
le kaf Xwe ye r’as tê, Ewî jî R’u h’ê 
Pî ro zî soz da yî ji Ba vê stand û 
jor da ba rand, ça wa ku hûn ni-
ha di bî nin û di bi hên. 34R’ast e 
Da wid ne çû bû e’z ma na, lê wî 
xwe xa ev yek got: 
 ‹Xu dan go te Xu da nê min, 
 k’ê le ka Mi ne r’as tê r’û nê, 
35 h’e ta ku Ez dij mi nêd Te bi ki me 

bi nê p’î yêd Te›*. 
36Ni ha bi ra t’e ma mî ya ma la Îsra êl 
r’ind za ni be ew Îsayê ku we xaçf 
kir, Xwe dê Ew hin ki re Xu dan, 
hin jî Mesîh». 

37Cim e’ tê ev yek ku bi hîst, mî-
na tî re kê di lê wan k’et, Pet rûs û 
şan dî yêd ma yîn r’a go tin: «Em çi 
bi kin, ge lî bi ra?» 38Pet rûs wan r’a 
got: «T’o bef kin û bi ra ji we her 
yek bi na vê Îsa Mesîh bo na bax-
şan di na gu na bê nixuman di nêf 

* 2:24 Met ta 28:5-6; Mar qos 16:6; Lû qa 24:5. 
* 2:28 Ze bûr 16:8-11. 
* 2:30 P’ad şa tî IV, 7:12-13; Ze bûr 132:11. 
* 2:31 Ze bûr 16:10. 
* 2:35 Ze bûr 110:1. 
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û hû nê R’u h’êf Pî roz p’êş k’êşf 
bis tî nin. 39Ev soz bo na we û za-
r’êd we ye, usa jî bo na h’e mû yêd 
dûr e ku Xu dan Xwe dê me yê ga zî 
wan ke». 
40Pet rûs bi ge lek xe be rêd ma-

yîn bi me’ rî fe tî t’e mî da û hî vî ji 
wan kir û got: «Xwe ji vî ni si lêf 
ne heq xi laz kin». 41Ewêd ku 
xe be rêd wî qe bûl ki rin, pê avê 
ha ti ne ni xu man di nêf û wê r’o jê 
we ke sê h’e za ra li hev zê de bûn. 
42Wan t’i mê xwe li hîn ki ri na 
şan dî ya di girt, li hev di ci vî yan, 
nan ker di ki rin* û dua di ki rin. 

E’mirêbawermenda
43Xof û tirs di k’e te ser her ke sî 

û bi des tê şan dî ya ge lek k’e re met 
û nî şan di bûn. 44H’e mû ba wer-
mend hev r’a bûn û her tiş têd 
wan yek bû. 45He bûkf û mil k’ê 
xwe jî di fi ro tin û be la yî h’e mû-
yêd h’ew ce di ki rin. 46Her r’oj bi 
t’i faqf di çû ne p’a rist ge hêf, ma la da 
nan ker di ki rin û eşq-şa bi di lê 
sax xwa rin di xwa rin, 47şi ki rî ya 
xwe Xwe dê da nîn û t’e ma mî ya 
cim e’ tê li wan xweş bû. Xu dan 
jî r’oj bi r’oj h’e sa bê xi laz bû yî yaf 
zê de di kir. 

Qencbûnayênigadaseqet
p’aristgehêda

31Ca re kê Pet rûs û Yû h’en na 
wex tê dua yê si h’e ta si sî ya hil-

di k’i şî ya ne p’a rist ge hê. 2Me ri ve kî 
ji zik ma kî yê da ni ga da se qet he bû, 
ku her r’oj da nîn ber der ge hê p’a-
rist ge hê yî ku Be dew di ha te go ti nê 
da da nîn, ku ji yêd di ha ti ne p’a rist-
ge hê p’ars ki ra. 3Evî ku dît Pet rûs 
û Yû h’en na di k’e vi ne p’a rist ge hê, 
la va wan kir ku p’ar sê bi di nê. 4Pet-
rûs t’e vî Yû h’en na li wî ni hê r’î û 
go tê: «Li me bi ni hê r’e!» 5Ewî jî li 
wan ni hê r’î û ç’e’ vê wî lê bû, ku 
wê tiş te kî ji wan bis tî ne. 6Hin gê 
Pet rûs go tê: «Zêr’ û zî vê min t’une, 
lê çî min he ye ezê Wî bi di me te. 
Bi na vê Îsa Mesîhê Nis re tê r’a be 
bi ge r’e». 7Des tê wî yî r’as tê girt 
r’a kir, pê r’a-pê r’a qu dû mê ço ka û 
gû ze kêd wî şi dî yan. 8Ewî banz da 
ser xwe se ki nî, dest pê kir ge r’î ya û 
t’e vî wan k’e te p’a rist ge hê di ge r’î-
ya, banz di da û şi ki rî di da Xwe dê. 
9Ga va t’e ma mî ya cim e’ tê dît ku 
ew di ge r’e û şi ki rî yê di de Xwe dê, 
10nas ki rin ku ew e, yê ku bo na 
p’ar sê ber der ge hê p’a rist ge hê yî 
Be dew r’û di nişt û bo na tiş tê ku 

* 2:42 Li vê de rê tê fe’m ki ri nê, ku ba wer men da pê şî yê nan di xwar, paşê Şî va 
Xu dan der baz di ki rin. 
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t’e vî wî qe wi mî zen de gir tî ma bûn 
û di h’e yî rîn. 

PetrûshêwangehaSilêmandaf
dannasîndike

11Evî ku Pet rûs û Yû h’en na 
ber’ ne di dan, t’e ma mî ya cim e’-
tê e’cêb ma yî ber bi r’î wan be zî, 
h’e ta wî cî yê ku jê r’a di go tin hê-
wan ge ha Si lê man. 12Pet rûs ku 
ev yek dît, cim e’ tê r’a got: «Ge lî 
îsra êlî ya! Hûn çi ma bo na vê ye kê 
e’cêb ma yî ma ne? Çi ma ti he re kî 
li me di ni hê r’in? Tê bê jî qey me 
bi qe wat yan xwe dê p’a ris tî ya xwe 
ew da ge r’ê? 13Xwe dê yê Bi ra hîmf, 
Îs haqf, Aqûb û Xwe dê yê kal-ba vêd 
me, Ber des tî yê Xwe Îsa r’û met 
kir*. We ne ma mî yaf Wî kir û ber 
Pî la tof t’ex sîr kir, ga va ewî qi rar 
ki ri bû ku Wî ber’ de. 14We yê Pî-
rozf û r’ast t’ex sîr kir û yê mêr kuj 
xwest ku we r’a bê ber’ da nê*. 15We 
Ç’e’v ka nî yê jî yî nê kuşt, lê Xwe dê 
Ew ji mi ri nê r’a kir û em xwe xa 
şe’ de ne. 16Û qe wa ta na vê Wî eva 
me ri va qenc kir, k’î ja nî ku hûn 
di bî nin û nas di kin. Be lê wê ba-

we rî yaf bi na vê Wî eva ber ç’e’ vê 
we h’e mû ya sax-si la met kir. 

17Ni ha ge lî bi ra, ez za nim ku we 
jî mî na ser wê rêd xwe bi ne za nî ya 
xwe ki rî ye. 18Lê Xwe dê ça wa be rî 
vê ye kê bi de vê h’e mû p’ê xem be-
ra bo na ce fê Mesîhê Xwe go ti bû, 
usa jî kir. 19Awa t’o be kin û ber bi 
Xwe dê ve ge r’inf, ku gu nêd we 
bê ne r’e sît ki ri nê. 20Hin gê wex têd 
jî yîn da rî yê ji h’i zû rî ya Xu dan wê 
bên û Ewê Îsa bi şî ne, wî Mesîhê 
ku be rê da bo na we k’ifş ki rî ye. 
21La zim e Ew li e’z mên bi mî ne, 
h’e ta ku Xwe dê her tiş tî nû çê ke*, 
ça wa ku hê be rê pêş da Xwe dê bi 
de vê p’ê xem be rêd Xwe ye pî roz 
go ti bû. 22Be lê Mû saf got: ‹Xu dan 
Xwe dê yê we wê ji nav bi ra yêd we-
da P’ê xem be re kî mî na min we r’a 
der xe. Her çi ku we r’a bê je, ge re kê 
hûn guh da rî ya Wî bi kin. 23Her 
k’î ku guh da rî ya Wî p’ê xem be rî 
ne ke, ji nav cim e’ tê wê bê qe tan din 
û un da ki rinê›*. 24Û h’e mû p’ê-
xem be ra jî, ji Sa mû êlf gir tî û yêd 
pey r’a çi ku go ti ne, bo na van r’o ja 
xe ber da ne. 25Hûn mî rat’ xu rêdf 

* 3:13 Der k’e tin 3:14-15. 
* 3:14 Lû qa 23:13-23. 
* 3:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «H’e ta ku Xwe dê her tiş tî bî ne sê rî», awa go tî her 
tiş têd ku bi de vê p’ê xem be ra der he qa Îsa Mesîh da ha ti ne go ti nê. 
* 3:23 Qa nû na Du ca rî 18:15, 18, 19. 
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p’ê xem be ra û wê pey ma nêf ne, 
ya ku Xwe dê t’e vî kal-ba vêd we* 
gi rê da. Ewî go te Bi ra hîm: ‹Bi 
zu r’e ta te ezê dua h’e mû mi le têd 
din ya yê bi kim›**. 26Xwe dê Ber-
des tî yê Xwe Îsa mi let r’a der xist 
û pê şî yê şan de cem we, ku dua 
we bi ke û bi vî awayî we her ke sî 
ji xi ra bî yêd we ve ge r’î ne». 

PetrûsûYûh’enna
libercivînafgiregira

41Pet rûs û Yû h’en na hê cim-
e’ tê r’a xe ber di dan, k’a hî naf 

û ser wê rê no be da rêd p’a rist ge hê 
t’e vî sa dû qî yaf ser wan da gir tin. 
2Ewa na aciz bi bûn, çim kî wa na 
cim e’t hîn di kir, ku Îsa ji mi ri nê 
r’a bû ye, îz bat di ki rin ku mi rî yê 
r’a bin. 3Ew gir tin ki ri ne ke lê h’e-
ta r’o ja di nê, çim kî îdî êvar bû. 
4Lê ge le kêd ku xe ber di bi hîs tin 
ba wer ki rin, h’e sa bê wan gi hîş te 
pênc h’e za ra. 
5R’o ja di nê ser wêr, r’ûs pîf û 

qa nûn zanf ci vî ya ne Or şe lî mê. 
6He na nê se rek k’a hîn, Qe ya fa, 
Yû h’en na, Skender û h’e mû yêd 
ma yî ne ji xûn-qi nê ta se rek k’a hîn 
jî li wir bûn, 7Pet rûs û Yû h’en na 

na va xwe da da ne se ki nan di nê û 
pir sîn: «We bi çi qe wa tê yan bi 
çi na vî ev ye ka kir?» 8Wê de mê 
Pet rûs bi R’u h’ê Pî roz t’i jî wa-
na r’a got: «Ge lî ser wê rêd cim e’ tê 
û r’ûs pî ya! 9He ger hûn îro bo na 
vê qen cî ya ku vî se qe tî r’a bû ji 
me di pir sin, ku ew ça wa qenc 
bû ye, 10bi ra we û t’e ma mî ya mi-
le tê Îsra êlê va e’yan be, ku eva bi 
sa ya na vê Îsa Mesîhê Nis re tê li 
ber we qenc bû yî se ki nî ye, Ewê 
ku we xaç kir û Xwe dê ji mi ri nê 
r’a kir. 11Ew e ‹Ew ke vi rê ku ji we 
hos ta ha te bê r’û met ki ri nê û bû 
se rê e’nîş kêf›*. 12Bi ke sekî ma yîn 
xi laz bûnf t’une, çim kî bin p’e r’ê 
e’z mên da na ve kî din me ri va r’a 
ne ha tî ye da yî nê, ku em bi ka ri bin 
bi wî xi laz bin». 
13Ga va wa na mêr k’î mî ya Pet-

rûs û Yû h’en na dît û pê h’e sî yan 
ku eva na me riv ne ne xwen dî û 
ne zan in, e’cêb ma yî man û nas 
ki rin, ku eva na t’e vî Îsa bû ne. 
14Lê ew me ri vê qenc bû yî ku t’e-
vî wan se ki nî dî tin û ni ka ri bûn 
tiş tek bi go ta na. 15Hin gê e’mi rî 
li wan ki rin, ku ew ji ci vî naf 
gi re gi ra de rên û hev r’a şê wi rîn, 

* 3:25 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «we» «me» he ye. 
** 3:25 Dest pê bûn 22:18; 26:4. 
* 4:11 Ze bûr 118:22. 
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16go tin: «Em van me ri va ça wa 
bi kin? Çim kî h’e mû bi ne lî yêd 
Or şe lî mê va e’yan e ku bi des tê 
van k’e re me te ke ber bi ç’e’v bû û 
em ni ka rin în k’ar kin. 17Lê we kî 
na va cim e’ tê da hê be la ne be, em 
ge fê li wan bi xwin, ku t’u car bi 
Wî Na vî ke sî r’a xe ber ne din». 
18Dî sa ga zî wan ki rin, t’e mî 

da ne wan, ku t’u car bi na vê Îsa 
xe ber ne din û hîn ne kin. 19Lê 
Pet rûs û Yû h’en na li wan ve ge-
r’an din û go tin: «K’a hûn xwe xa 
bi fi ki rin, ge lo ev yek ber Xwe dê 
r’ast e ku em gu r’af we bi kin, ne 
ya Xwe dê? 20Em ni ka rin bo na 
wan tiş têd ku me xwe xa dî tin û 
bi hîs tin ne ki ne den gî». 21Wa na 
dî sa gef li wan xwar û ber’ dan. 
Ber cim e’ tê me’ nîk ser wan ne-
dî tin ku ce za bi da na wan, çim kî 
h’e mû ya jî bo na ew tiş tê qe wi mî 
şi ki rî di da ne Xwe dê. 22E’mi rê wî 
me ri vê ku ev k’e re me ta qenc bû nê 
jê r’a bû çil sa lî jor tir bû. 

Duayêbawermenda
23Ga va Pet rûs û Yû h’en na 

ha ti ne ber’ da nê, ew çû ne cem 
k’o ma xwe û wan r’a her tişt gi-

lî ki rin, çi ku se re kêd k’a hîn û 
r’ûs pî ya wa na r’a go ti bûn. 24Wa na 
jî ga va bi hîst, hev r’a den gê xwe 
hil dan ga zî Xwe dê ki rin û go tin: 
«Ya Xwe yî, E’fi ran da rê e’rd û 
e’z mên, be’ rê û h’e mû yêd nav 
wan da*, 25Te bi R’u h’ê Pî roz 
pê de vê ba vê me, ber des tî yê Xwe 
Da wid got: 
 ‹Çi ma ne ci hû qil qi lîn û mi let 

jî bo na tiş têd p’ûç’ fi ki rîn? 
26 P’ad şêd din ya yê ha zir se ki nîn 

û ser wêr hev r’a mi qa bi lî Xu-
dan û Mesîhê Wî ci vî yan›*. 

27Be lê r’ast vî ba ja rî da ser ber-
des tî yê Te Îsayê pî roz, Yê ku Te 
bi r’ûn ki ri nêf k’ifş kir, Hê ro desf 
û Pî la to yê Pon tî yo t’e vî ne ci hû ya 
û mi le tê Îsra êlê ci vî yan*, 28we-
kî wan tiş ta bi kin, çi ku Te hê 
be rê da ane go rî qe wat û e’mi rê 
Xwe k’ifş ki ri bû bi bin. 29Ni ha 
ya Xu dan, ser gef û gu r’î ya wan-
da bi ni hê r’e, k’e re mê xu la mêd 
Xwe r’a bi ke, we kî em mêr k’î mî 
xe be ra Te xe ber din, 30des tê Xwe 
di rêj ke, we kî bi na vê ber des tî yê 
Te Îsayê pî roz ji ne xwe şî ya qenc 
bin, nî şan û k’e re met bi qe wi min». 
31He ma ça wa wa na dua xi laz 

* 4:24 Der k’e tin 20:11; Ne he mî ya 9:6; Ze bûr 146:6. 
* 4:26 Ze bûr 2:1-2. 
* 4:27 Met ta 27:1-2; Mar qos 15:1; Lû qa 23:1-11; Yû h’en na 18:28-29. 
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kir, ew cî yê ku ew ci vî ya yî bûn 
h’e jî ya û h’e mû bi R’u h’ê Pî roz 
t’i jî bûn, xe be ra Xwe dê mêr k’î mî 
xe ber di dan. 

Hertiştêbawermendayekbû
32Dil û r’u h’ê t’e ma mî ya cim-

e’ ta ba wer men da yek bû. Ji wa na 
t’u ke sî he bû ka xwe r’a ne di got 
ku: «Ya min e», lê her tiş têd wan 
yek bû. 33Şan dî ya bi qe wa ta zor 
şe’ de tî ya mi rin-r’a bû na Xu dan 
Îsa di dan û k’e re me kef me zin ser 
wan h’e mû ya bû. 34Na va wan da 
t’u kes h’ew cê tiş te kî nî bû. Ewêd 
ku xwe yê e’r da yan ma la bûn, 
di fi ro tin û qî me tê wan tiş têd 
fi ro tî da nîn 35ber p’î yêd şan dî ya 
da da nîn û wa na jî k’ê r’a çi la zim 
bû ya be la di ki rin. 36Awa ye kî lê-
wîf ji Qub ri sê, na vê wî Ûsivf, ku 
şan dî ya jê r’a di got Bar na basf, ku 
tê fe’m ki ri nê: «Yê Dil da yî nê*», 
37e’r de kî wî he bû fi rot, qî me tê 
wî anî ber p’î yêd şan dî ya da nî. 

GunêHananîyaûSafêrîyayê

51Lê me ri ve kî na vê wî Ha-
na nî ya t’e vî ji na xwe Sa fê-

rî ya yê mil k’ek fi rot, 2ji qî me tê 
wê hi nek ve şart, ku jin jî haş pê 

he bû, hi nek jî anî li ber p’î yêd 
şan dî ya da nî. 3Hin gê Pet rûs wî r’a 
got: «Ha na nî ya! Ev ça wa bû ku 
mî rê cinf qel pê xi rab ki re di lê te, 
ku tu R’u h’ê Pî roz r’a de re wa bi kî 
û ji qî me tê e’r dê hi ne kî ve şê rî? 
4Be rî fi ro ta nê ne ew ya te bû? 
Û pey fi ro ta nê r’a jî qî me tê wê 
des tê te da nî bû? Te çi ma ev yek 
ki re di lê xwe? Te ne ku me ri va r’a 
de rew kir, lê Xwe dê r’a». 5Ga va 
Ha na nî ya ev xe ber bi hîs tin, k’et 
r’u h’ê xwe da û tir se ke me zin 
h’e mû yêd ku bi hîs tin girt. 6Xort 
jî r’a bûn ew k’e fenf ki rin û bi ri ne 
der va de fin ki rin. 
7We ke sê si h’e ta der baz bû, 

ji na wî ku ni za ni bû çi qe wi mî ye, 
k’e te hin dur’. 8Pet rûs jê pir sî got: 
«Min r’a bê je, we he bû ka xwe he-
ma ha qa sî fi rot?» Ewê got: «Be lê, 
he ma ha qa sî». 9Hin gê Pet rûs 
wê r’a got: «Hûn çi ma bû ne yek 
ku R’u h’ê Xu dan bi cê r’i bî ninf? 
Va ne den gê ni gêd wan me ri vêd 
ku mê rê te de fin ki ri ne ji pişt 
dê rî tên, wê te jî der xi ne der va». 
10Pê r’a-pê r’a ew k’ul fet k’e te ber 
ni gêd wî û r’u h’ê xwe da. Hin gê 
xort k’e ti ne hin dur’, ewa mi rî tî 
dî tin, hil dan bi rin k’ê le ka mê rê 

* 4:36 Na vê «Bar na bas» bi zi ma nê ara mîf xe ber bi xe ber: «Ku r’ê Dil da yî nê». 
Aha tê fe’m ki ri nê: «Yê ku dil di da ber în sên». 
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wê de fin ki rin. 11Tir se ke me zin 
k’e te ser t’e ma mî ya ci vî nêf û h’e-
mû yêd ku ev yek bi hîs tin. 

K’eremetêdbidestê
şandîya

12Bi des tê şan dî ya ge lek nî şan 
û k’e re met nav cim e’ tê da di bûn. 
(H’e mû ba wer mend hev r’a hê-
wan ge ha Si lê man da di ci vî yan. 
13T’u ke sî ji yêd ma yîn ne wê ri bû 
nê zî kî wan bû ya, lê be lê cim e’ tê 
jî qe di rê wan di girt. 14Lê dî sa 
e’la le ta ji na û mê ra hê-hê zê-
de di bûn, yêd ku ba we rî ya xwe 
Xu dan da nîn.) 15Bo na vê ye kê 
xel qê ne xweş der di xis ti ne se rê 
r’î ya, da da nî ne ser dar bes ta û 
be r’a, we kî ga va Pet rûs der baz 
be, t’e nê sî ya wî bi k’e ve ser ji 
wan hi ne ka. 16E’la let jî ji ba ja rêd 
dor-be ra di ha ti ne Or şe lî mê, t’e vî 
xwe ne xweş û yêd ku ji r’u h’êdf 
h’e ramf ce fa di k’i şan din da nîn 
û h’e mû jî qenc di bûn. 

Zêrandinaşandîya
17Se rek k’a hînf û h’e mû yêd t’e vî 

wî, ku ji k’o me la sa dû qî ya bûn, 
h’ev sû dî yê va da gir tî r’a bûn 18dest 
avî ti ne şan dî ya, avî ti ne ke laf cim-
e’ tî yê. 19Lê mil ya k’e te kîf Xu dan 
wê şe vê der ge hêd ke lê ve ki rin, 
ew der xis ti ne der va û go te wan: 

20«He r’in p’a rist ge hê da bi se ki nin 
û cim e’ tê r’a van h’e mû go ti nêd vê 
jî yî nê bê jin». 21Wa na jî guh da rî 
kir, si be hê zû k’e ti ne p’a rist ge hê, 
dest pê kir in hîn ki rin. 

Hin gê se rek k’a hîn k’o ma xwe va 
hat, t’e vî t’e ma mî ya k’o ma r’ûs pî-
yêd Îsra êlê, ci vî na gi re gi ra ci vand 
û şan di ne ke lê ku şan dî ya bî nin. 
22Lê ga va ber des tî çûn, ew ke lê da 
ne dî tin, ve ge r’î yan ha tin û go tin: 
23«Ke la ji her alî ya va da da yî bû 
û no be dar jî li ber der ge ha bûn, 
lê ga va me ve kir, me hin dur’ da 
t’u kes ne dît». 24Ga va ser wê rê 
no be da rêd p’a rist ge hê û se re kêd 
k’a hî na ev xe ber bi hîs tin, ser wan 
e’cêb ma yî man di go tin: «Ge lo 
çi qe wi mî ye?» 25Wê de mê ye kî 
hat wan r’a got: «Va ew me ri vêd 
we avî ti bû ne ke lê, p’a rist ge hê da 
se ki nî ne û cim e’ tê hîn di kin!» 
26Wî ça xî ser wê rê no be da ra ber-
des tî ya va t’e va yî çûn ew anîn, lê 
ne bi zor be tî yê, çim kî ji cim e’ tê 
di tir sî yan, ku wan ne di ne ber 
ke vi ra. 
27Ew bi rin ber ci vî na gi re gi ra 

da ne se ki nan di nê, se rek k’a hîn ji 
wan pir sî 28û got: «Me h’işk t’e mî 
li we ne kir, ku bi Wî Na vî hîn ne-
kin? Lê va we Or şe lîm bi hîn ki ri na 
xwe va t’i jî ki rî ye, hûn di xwa zin 
cab da rî ya xû na Wî Meri vî bi ki ne 
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stû yê me»*. 29Pet rûs û şan dî yêd 
ma yîn va cab dan û go tin: «Em 
ge re kê gu r’a Xwe dê bi kin, ne ku 
ya me ri va. 30Xwe dê yê kal-ba vêd 
me Îsa ji mi ri nê r’a kir, Ewê ku 
we dar va dar da kir kuşt. 31Xwe dê 
Ew bi lind kir da nî li mi lê Xwe yî 
r’as tê, ku bi be R’ê ber û Xi laz kirf, 
we kî me ca la t’o be yê û bax şan di na 
gu na bi de Îsra êlê. 32Em şe’ dê van 
tiş ta ne, usa jî R’u h’ê Pî roz, k’î-
jan Xwe dê da wan, yêd ku gu r’a 
Wî da ne». 

33Ga va wa na ev yek bi hîst, ge le kî 
hêrs k’e tin û di xwes tin wan bi ku jin. 
34Lê fê ri sî kîf ders da rêf Qa nû nê 
he bû, na vê wî Ga mal yêl û na va 
t’e ma mî ya cim e’ tê da jî xwe yî qe-
dir bû. Eva ci vî na gi re gi ra da r’a bû 
se ki nî e’mir kir ku şan dî ya xê le kê 
der xi ne der va 35û wan r’a got: «Ge lî 
îsra êlî ya! Hin da va van da haş ji xwe 
he bin ku hû nê çi bi kin. 36Wex-
te kê T’ew das pêş da hat, ku xwe 
da nî bû dew sa ye kî me zin û we ke 
çar sid me ri vî jî xwe lê gir ti bûn, ew 
ha te kuş ti nê, h’e mû pey çû yêd wî jî 
t’ûr’-t’û r’î bûn û kes ne ma. 37Pey 
wî r’a Ci hû da yê Ce lî lê jî r’o jêd nav-
ni vî sa rê da r’a bû e’la le te ke gi ran li 

pey xwe bir, lê ew ha te kuş ti nê û 
h’e mû yêd pey wî di çûn jî be la-be la yî 
bûn. 38Û ni ha ez vî h’a lî da we r’a 
di bê jim, ji van me ri va ve ge r’in û 
wan ber’ din. He ger ew şê wir yan 
şi xul me ri va tî be, wê be tal be, 39lê 
he ger ji Xwe dê da ye, hûn ni ka rin 
be tal kin. Mi qa tî xwe bin ne be ku 
hûn r’a bi ne ber Xwe dê». 

Ci vî na gi re gi ra gu r’a wî kir, 
40ga zî şan dî ya ki rin, ew da ne ber 
qam çî ya, e’mi rî ser wan ki rin, ku 
îdî bi na vê Îsa xe ber ne din û ber’-
dan. 41Eva na jî ji ci vî na gi re gi ra 
çûn, şa di bûn ku bo na na vê Îsa 
hê ja yî r’e zîl ki ri nê bû ne. 42Her 
r’oj li p’a rist ge hê û ma la da t’i mê 
Miz gî nîf di dan û hîn di ki rin ku 
Mesîh, Îsa ye. 

Bijartinah’eftk’omekdara

61Wan r’o ja da ga va şa girt zê de 
di bûn, ci hû yêd ku yû na nîf 

xe ber di dan hin da va ci hû yêd îb-
ra nî daf* bî na xwe teng di ki rin, 
çim kî xu re kê ku her r’oj di ha te 
be la ki ri nê ne di gi hîş te ji ne bî yêd 
wan. 2Wî ça xî her donz de ha ga zî 
k’o ma şa gir ta kir û go tin: «Ev yek 
ne r’ast e ku em dan na sî nî ya xe be ra 

* 5:28 Met ta 27:25. 
* 6:1 «Ci hû yêd îb ra nî» ew bûn ku li we la tê xwe da me zin bi bûn zi ma nê Îb ra nî 
yan Ara mî xe ber di dan. 
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Xwe dê bi hê lin, xu rek be la ki ri nê va 
mi jûl bin. 3Ni ha ge lî bi ra, ji na va 
xwe da h’eft me ri vêd bi şe’ de tî ya 
na vê qenc bi bi jê rin, ku bi îz ba tî 
R’u h’ê Pî roz û ser wax tî yê vaf t’i jî 
ne, we kî em wan day ni ne ser vî 
şi xu lî. 4Lê emê xwe bi di ne dua û 
dan na sî nî ya xe be rê». 5Eva ye ka 
h’e mû ba wer men da xweş hat û ev 
me ri va na bi jar tin: Stey fan, me ri-
ve kî bi ba we rî û R’u h’ê Pî roz va 
t’i jî, Fî lî po, Pro ko ro, Nî ka nor, 
Tî mon, Par mê nas û Nî ko lo yê ji 
En tak ya yê, ku ji p’ût p’a ris tî yêf 
ha ti bû ser ba we rî ya ci hû ya. 6Eva-
na ber şan dî ya da ne se ki nan di nê, 
şan dî ya jî dua ki rin û des têd xwe 
da ne ser wan. 7Û xe be ra Xwe dê 
pêş da di çû, e’la le ta şa gir ta Or şe lî-
mê da ge le kî zê de di bû û ji k’a hî na 
jî ge le ka ba we rî qe bûl di ki rin. 

GirtinaSteyfan
8Stey fan, ew me ri ve kî bi k’e-

rem û qe wa ta Xwe dê va t’i jî bû, 
nav cim e’ tê da k’e re met û nî şa nêd 
me zin di ki rin. 9Lê hi ne kêd ji 
k’i nîş taf ku Aza yî* di ha te go ti nê, 
ci hû yêd ji Kû rê nê û Skender ya yê 
û usa jî ci hû yêd ji qe za yêd Kî lîk-
ya yê û As ya yê r’a bûn t’e vî Stey fan 

k’e ti ne de’wê. 10Lê ni ka ri bûn li 
ber wê ser wax tî yê û wî R’u h’ê ku 
pê xe ber di da bi se ki nî ya na. 11Wî 
ça xî di zî va se rê çend me rî ya t’i jî 
ki rin ku bê jin: «Me bi hîst ku eva 
tiş têd mi qa bi lî Mû sa û Xwe dê 
di bê je». 12Bi vî awayî cim e’t, 
r’ûs pî û qa nûn zan t’e vî hev ki rin, 
r’a hiş ti ne Stey fan, ew gir tin û k’a şî 
ci vî na gi re gi ra ki rin. 13Şe’ dêd 
de rew anîn da ne se ki nan di nê û 
wan got: «Eva t’er ka xe ber da na 
mi qa bi lî vî cî yê pî roz û Qa nû-
naf Mû sa na ke. 14Me ji de vê wî 
bi hîst ku got: ‹Îsayê Nis re tê wê 
vê P’a rist ge hê hil şî ne û e’de têd 
ku Mû sa da ne me bi gu hê ze›». 
15H’e mû yêd ci vî na gi re gi ra da 
r’û niş tî ga va li wî ni hê r’în, dî na 
xwe da nê r’eng-r’û yê wî mî na 
r’eng-r’û yê mil ya k’e ta bû. 

CabdayînaSteyfan
libercivînagiregira

71Hin gê se rek k’a hîn Stey-
fan r’a got: «Ev yek r’ast in?» 

2Ewî got: «Ge lî bav û bi ra, bi bi-
hên! Ga va ba vê me Bi ra hîm hê 
Me so po tam ya yê da di ma, ku hê 
ne çû bû ba ja rê H’a ra nê, Xwe dê yê 
r’û me tê wî va xuya bû 3û jê r’a got: 

* 6:9 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Li ber tîn», ku tê fe’m ki ri nê: «Aza-
yî ya xu la ma». 
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‹Ji we lat û pis ma mêd xwe bi qe te 
û he r’e wî we la tê ku ezê nî şa nî te 
kim›*. 4Hin gê Bi ra hîm ji we la tê 
k’il da nî ya der k’et li H’a ra nê ma. 
Pey mi ri na ba vê wî r’a Xwe dê ew 
war gu has te vî we la tê ku hûn ni ha 
tê da di mî nin. 5Li vê de rê war geh 
ne da wî, ne jî dew sa ni ge kî, lê soz 
da ku vî we la tî ça wa milk’ bi de 
wî û pey wî r’a jî bi de zu r’e ta wî, 
ga va ku hê za r’êd wî t’une bûn*. 
6Xwe dê wî r’a aha got: ‹Zu r’e ta 
te yê we la tê xel qê da xe rî bî yê da 
be, wê wan bi ki ne xu lam û çar sid 
sa lî bi di ne ce fê. 7Lê dî wa na wî 
mi le tê ku wê jê r’a bi bi ne xu lam› 
Xwe dê got, ‹Ezê bi kim, pey wê 
ye kê r’a ewê de rên, li vî cî yî Min 
bi h’e bî nin›*. 8Paşê si netf ça wa 
nî şa na pey ma nê da Bi ra hîm. Awa 
ga va Îs haq jê r’a bû, r’o ja h’eyş ta 
ew si net kir û Îs haq jî Aqûb usa 
kir, Aqûb jî her donz deh ku r’êd 
xwe ye bav e’şî rêd me usa ki rin*. 
9Bav e’şî ra jî ji h’ev sû dî yê Ûsivf 

ça wa xu lam fi ro tin, ku wî bi bi ne 

Mi si rê, lê Xwe dê t’e vî wî bû*, 
10ew ji h’e mû ten ga sî yêd wî xi laz 
kir. Ga va ew ber Fi re wi nêf p’ad şê 
Mi si rê se ki nî, Xwe dê k’e rem û 
ser wax tî da yê, p’ad şê jî Ûsiv ser 
Mi si rê û t’e ma mî ya ma la xwe 
ki re ser wêr*. 11Hin gê t’e ma mî ya 
we la tê Mi si rê û Ke na nê daf bû 
xe la yî û k’e ti ne oxir mê gi ran, 
kal-ba vêd me ni ka ri bûn xu rek 
dest xis ta na.* 12Aqûb ku bi hîst li 
Mi si rê ge nim dest di k’e ve, ca ra 
pê şin kal-ba vêd me şan din. 13Ca ra 
du da Ûsiv xwe bi ra yêd xwe va da 
nas ki ri nê û e’si lê wî Fi re win va 
e’yan bû. 14Hin gê Ûsiv şand ga zî 
ba vê xwe Aqûb û t’e ma mî ya ma la 
wî kir, ku ser hev h’ef tê pênc ne fs 
bûn. 15Aqûb ber jê rî Mi si rê bû, 
ew û kal-ba vêd me wir mi rin. 
16Cin ya zêd wan bi ri ne Şe xe mê 
ki ri ne wî me ze lê ku Bi ra hîm bi 
qî me te kî zî va ji ku r’êd Ha mo rê 
Şe xe mê k’i r’î bû*. 
17Ga va ew wex tê ku Xwe dê bi 

sond Bi ra hîm r’a soz da bû nê zîk 

* 7:3 Dest pê bûn 12:1. 
* 7:5 Dest pê bûn 17:8; 48:8. 
* 7:7 Dest pê bûn 15:13-14; Der k’e tin 3:12. 
* 7:8 Dest pê bûn 17:10-14. 
* 7:9 Dest pê bûn 37:11-28; 39:2, 21. 
* 7:10 Dest pê bûn 37:1-36; 39:1–41:46. 
* 7:11-15 Dest pê bûn 41:53–47:31; 49:33. 
* 7:16 Yê şû 24:32. 
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di bû, cim e’t Mi si rê da ge le kî zê de 
bibû. 18Wî ça xî p’ad şa kî din Mi-
si rê da r’a bû, ku der he qa Ûsiv da 
tiş tek ni za ni bû*. 19Ewî h’i le k’a rî 
li mi le tê me kir û kal-ba vêd me 
da ne ce fê, p’ê yî ser wan kir, ku 
ew za r’o kêd xwe ba vê ji ne der va, 
ku ne jîn*. 20Wî ça xî Mû sa ji dî ya 
xwe bû, ew ye kî ge le kî be dew bû 
û sê me ha ma la ba vê xwe da me-
zin bû.* 21Ga va ew ha te avî ti nê, 
qî za Fi re win ew hilda bir, ça wa 
kur’ xwe r’a me zin kir. 22Mû sa 
t’e ma mî ya ser wax tî ya mi si rî ya 
hîn bû, xe ber dan û şi xu lê xwe da 
jî zor bû. 

23Ga va çil sa lî ya wî t’e mam bû, 
di lê wî r’a der baz bû ku se rî kî bi de 
xûşk-bi ra yêd xwe za r’êd Îsra êl. 
24Ewî ye kî îsra êlî dît ku ye kî mi si rî 
ne he qî lê di kir, çû piş ta wî, h’eyf 
hil da yê mi si rî kuşt. 25Mû sa t’i rêf 
xûşk-bi ra yêd wî yê fe’m bi kin, ku 
Xwe dê wê bi des tê wî xi laz bû nê 
bi de wan, lê fe’m ne ki rin. 26R’o-
ja di nê r’as tî du îsra êlî ya hat ku 
şer’ di ki rin, xwest ku wan li hev 

bî ne û got: ‹E’v dno! Hûn bi ra ne, 
çi ma ne he qî yê li hev du di kin?› 
27Lê ewê ku ne he qî li he va lê xwe 
di kir, ew de’f da û go tê: ‹K’ê tu 
ser me ser wêr û h’ak im k’ifş ki rî? 
28Yan tu di xwa zî min jî mî na wî 
mi si rî yê du hu bi ku jî?›* 29Ga va 
Mû sa ev yek bi hîst, r’e vî we la tê 
Mid ya nê xe rî bî yê da ma û li wir 
du kur’ jê r’a bûn*. 
30Pey çil sa lî r’a be r’î yê da li 

ç’î ya yê Sî na yêf mil ya k’e tek na va 
ala va agi rê di r’î yê da wî va xuya 
bû.* 31Mû sa ku dît, li ser wê 
ye kê e’cêb ma yî ma. Ga va nê zîk 
di bû yê ku bi bî ne, den gê Xu dan 
bi hîst: 32‹Ez Xwe dê yê kal-ba vêd 
te, Xwe dê yê Bi ra hîm, Îs haq û 
Aqûb im›. Mû sa di le ri zî û ne wê-
ri bû bi ni hê r’î ya. 33Hin gê Xu dan 
go tê: ‹Ça ri xêd ni gêd xwe bê xe, 
çim kî ew cî yê ku tu lê se ki nî yî 
e’r dê pî roz e. 34Be lê Min ce fê 
cim e’ ta Xwe Mi si rê da dît û za-
rî nî ya wan bi hîst, pe ya bûm ku 
wan xi laz kim. De ni ha we re Ez 
te bi şî ni me Mi si rê›. 

* 7:18 Der k’e tin 1:7-8. 
* 7:19 Der k’e tin 1:10-11, 22. 
* 7:20-22 Der k’e tin 2:1-10. 
* 7:28 Der k’e tin 2:14. 
* 7:29 Der k’e tin 2:11-22; 18:3-4. 
* 7:30-34 Der k’e tin 3:1-10. 
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35Ew Mû sa yê ku t’ex sîr ki rin 
û go ti nê: ‹K’ê tu ser me ser wêr 
û h’ak im k’ifş ki rî?› Xwe dê bi 
des tê wî mil ya k’e tê ku nav di-
r’î yê da wî va xuya bû, ew ça wa 
ser wêr û xi laz kir şand*. 36Ewî ew 
ji Mi si rê der xis tin, Mi si rê, be’ ra 
Sor û be r’î yê daf çil sa lî nî şan û 
k’e re met ki rin*. 37Mû sa he ma 
ew bû, yê ku za r’êd Îsra êl r’a 
got: ‹Xwe dê wê ji nav bi ra yêd 
we da p’ê xem be re kî mî na min 
bo na we r’a ke›*. 38Mû sa ew bû, 
yê ku be r’î yê da na va cim e’ tê 
bû, li se rê ç’î ya yê Sî na yê jî t’e vî 
wî mil ya k’e tî bû, k’î ja nî t’e vî wî 
kal-ba vêd me r’a xe ber di da. Eva 
ew bû, yê ku ew xe be rêd jî yî nê 
hil di dan ku bi de me*. 
39Lê kal-ba vêd me ne xwes tin 

gu r’a wî bi kin, ew t’ex sîrf ki rin, 
di lêd xwe da ve ge r’î ya ne Mi si-
rê 40û Ha rûn r’af go tin: ‹Me r’a 
xwe dê ya çê ke, ku pê şî ya me 
k’evin, çim kî ew Mû sa yê ku em 
ji we la tê Mi si rê der xis tin, em 

ni za nin çi ha te se rê wî›*. 41He ma 
wan r’o ja da p’û te kî mî na go li ka 
çê ki rin, qur banf wî p’û tî r’a dan 
û bo na şi xu lê des tê xwe k’êf ki-
rin*. 42Hin gê Xwe dê be rê Xwe ji 
wan gu hast û hişt ku ew steyr kêd 
e’z mên bi h’e bî nin, ça wa k’i tê ba 
p’ê xem be ra da ni vî sar e: 
 ‹Ge lo çil sa lî qur ban û h’e dîf 

we be r’î yê da Min r’a dan, 
Ma la Îsra êl? 

43 Na, lê we ko nê Mo lox xwe dê 
û steyr ka R’em fan xwe dê yê 
xwe hil di dan, 

 ev sû ret in, yêd ku we çê ki rin, 
 we kî hûn wan bi h’e bî nin. 
 Bo na vê ye kê Ezê we bi gu hê zi me 

wî alî yê we la tê Ba bî lo nêf›*. 
44Ko nêf Şe’ de tî yê be r’î yê da t’e vî 

kal-ba vêd me bû. Ew usa ha te çê-
ki ri nê, ça wa Ewê ku Mû sa r’a xe ber 
da, e’mir kir ku mî na wî şi ki lê 
ku dî ti bû çê ke*. 45Paşê kal-ba vêd 
me jî ew ko nê ku ji pê şî ya wan r’a 
ma bû, hil dan anî ne vî we la tî, wî 
wex tê ku wan t’e vî Yê şûf ji wan 

* 7:35 Der k’e tin 2:14; 3:2. 
* 7:36 Der k’e tin 7:3; 14:21; Ji mar 14:33. 
* 7:37 Qa nû na Du ca rî 18:15. 
* 7:38 Der k’e tin 19:1–20:17; Qa nû na Du ca rî 5. 
* 7:40 Der k’e tin 32:1. 
* 7:41 Der k’e tin 32:2-6. 
* 7:43 Amos 5:25-27. 
* 7:44 Der k’e tin 25:8-9, 40. 
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mi le ta zeft ki ri bûn û Xwe dê ji ber 
kal-ba vêd me va be rî wan mi le ta 
da bû. Ew kon li wir ma h’e ta 
wex tê Da wid*. 46Da wid jî k’e rem 
ji Xwe dê stand, xwest ku xa ne kê 
bo na Xwe dê yê Aqûb çê ke*. 47Lê 
Si lê man bo na Wî xa nek çê kir*. 
48Lê be lê Yê He rî Jor in ma lêd 
bi des ta çê ki rî da na mî ne, ça wa 
p’ê xem ber di bê je: 
49 ‹E’z man k’ur sî ya Min e, 
 e’rd jî bi nê p’î yêd Min e. 
 Hû nê çi ma lê Min r’a çê kin? 

Xu dan di bê je. 
 Yan jî çi cî yî bo na r’i h’e tî ya 

Min? 
50 Ne des têd Min ev her tişt çê-

ki ri ne?*› 
51Ser h’işk no! K’a fir û gu ha da 

ker’ no!* Hûn t’i mê mi qa bi lî R’u-
h’ê Pî roz di se ki nin, kal-ba vêd 
we ça wa bû ne, hûn jî usa ne**. 
52Kal-ba vêd we ji p’ê xem be ra 
k’î jan ne zê ran din? Ewêd ku hê 
be rê da bo na ha ti na Yê R’ast di-
go tin, di kuş tin. Û va ni ha jî we 

ne ma mî ya Wî kir û kuşt. 53We r’a 
Qa nûn bi des tê mil ya k’e ta ha te 
da yî nê, lê we xwey ne kir!» 

KuştinaSteyfan
54Ga va ev tişt di bi hîs tin, he-

wa wan di k’et û di ra nêd xwe ser 
wî di ç’i r’i kan din. 55Lê Stey fan 
bi R’u h’ê Pî roz t’i jî be rê xwe 
e’z mên da kir, r’û me ta Xwe dê û 
Îsa li mi lê Xwe dê yî r’as tê se ki nî 
dît 56û got: «Va ye ez e’z ma na 
ve bû yî di bî nim û Ku r’êf Mê riv 
li mi lê Xwe dê yî r’as tê se ki nî!» 
57Wî ça xî wa na ki re qî r’în û 
gu hêd xwe gir tin, h’e mû hev r’a 
r’a hiş ti ne wî, 58ew ji ba jêr der-
xis tin, da ne ber ke vi ra. Şe’ da jî 
k’in cêd xwe danî ne ber ni gêd 
xor te kî na vê wî Şa wûl. 59Ga va 
ke vir da vî ti nê, Stey fan dua kir 
û got: «Xu dan Îsa, r’u h’ê min 
bis tî ne». 60Hin gê wî çok da, bi 
den gê bi lind ki re ga zî: «Xu dan, 
vê ye kê va na r’a gu nef h’e sab ne-
ke». Aha ku got, hê ni jî*. 

* 7:45 Yê şû 3:14-17. 
* 7:46 P’ad şa tî II, 7:1-16; Dî rok I, 17:1-14. 
* 7:47 P’ad şa tî III, 6; Dî rok II, 3:1-17. 
* 7:50 Îşa ya 66:1-2. 
* 7:51 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Dil û gu ha da bê si net no». 
** 7:51 Îşa ya 63:10. 
* 7:60 Bi za ra ve kî din: «K’e te xe wê». Aha tê fe’m ki ri nê: «R’u h’ê xwe da, mir». 



260

K’A RÊD ŞAN DÎ YA, 8  

81Şa wûl jî qayl bû, ku ew bê 
kuş ti nê. 

Şawûlpey
bawermendadik’eve

Ewê r’o jê mi qa bi lî ci vî naf 
Or şe lî mê da zê ran di ne ke gi ran 
dest pê bû. Pêş ti rî şan dî ya h’e mû-
yêd ba wer mend be la yî t’op ra xêd 
Ci hûs ta nê û Sa mer ya yê bûn. 
2Me ri vêd xwe dê xof Stey fan de fin 
ki rin û şî ne ke gi ran ser ki rin. 
3Lê Şa wûl ge lek zirar di da ci vî-
nê, mal-mal di ge r’î ya jin û mêr 
k’a şî der va di ki rin da vî ti ne ke lê*. 

FîlîpoSameryayêda
Mizgînîyêdide

4Ewêd be la-be la yî bi bûn di ge-
r’î yan, Miz gî nî ya xe be rê di dan. 
5Fî lî po jî ber jê rî ba ja re kî Sa-
mer ya yê bû, wan r’a bo na Mesîh 
dan na sîn di kir. 6E’la le tê bi dil 
guh da rî ya go ti nêd Fî lî po di kir, 
ga va di bi hîs tin û di dî tin ew k’e-
re me têd ku wî di ki rin. 7Ji ge lek 
ci na k’e tî yaf r’u h’êd h’e ram bi den gê 
bi lind di ki ri ne qî r’în der di k’e tin 
û ge lek şi lû şe’t, ni ga da se qet qenc 
di bûn. 8Hin gê şa bû ne ke me zin 
k’e te wî ba ja rî. 

9Me ri vek wî ba ja rî da he bû na vê 
wî Şim h’ûn, ewî hê zû va sêr ba zîf 
di kir û sa me rîf e’cêb ma yî di ki rin 
û xwe jî da nî bû dew sa ye kî me zin. 
10T’e ma mî ya cim e’ tê ji bi ç’û ka 
h’e ta me zi na bi dil guh di da ne 
wî û di go tin: «Ev e ew ‹Qe wa ta 
Xwe dê ye me zin› ku di bê jin». 
11Bi dil guh di da ne wî, çim kî 
ewî zû va bi sêr ba zî yêd xwe ew 
e’cêb ma yî ki ri bûn. 12Lê ga va ewî 
ew miz gî nî ya Fî lî po ba wer kir, 
ya ku bo na P’ad şa tî ya Xwe dê û 
na vê Îsa Mesîh di da, hin mêr 
hin jin, h’e mû jî pê avê ha ti ne 
ni xu man di nê. 13Şim h’ûn xwe xa 
jî ba wer kir ha te ni xu man di nê û 
t’i mê t’e vî Fî lî po bû. Û ga va ew 
nî şan û k’e re me têd zor ku di bûn 
di dît, e’cêb ma yî di ma. 
14Şan dî yêd Or şe lî mê da ga va 

bi hîs tin, we kî Sa mer ya yê xe be-
ra Xwe dê qe bûl ki rî ye, Pet rûs 
û Yû h’en na şan di ne cem wan. 
15Ew ku ber jêr bûn, bo na wan 
dua ki rin ku R’u h’ê Pî roz bis-
tî nin, 16çim kî h’e ta hin gê hê 
R’u h’ê Pî roz ne ha ti bû ser ji wan 
t’u ke sî, t’e nê bi na vê Xu dan Îsa 
ha ti bû ne ni xu man di nê. 17Hin gê 
Pet rûs û Yû h’en na des têd xwe 

* 8:3 K’a rêd Şan dî ya 22:4-5; 26:9-11. 
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danî ne ser wan û wa na R’u h’ê 
Pî roz stand. 
18Ga va Şim h’ûn dît, we kî bi 

dest da nî na şan dî ya R’u h’ê Pî roz 
dis tî nin, p’e re di rê jî wan kir 19û 
got: «Evî h’u ku mî bi di ne min jî, 
ku ez des tê xwe day ni me ser k’ê, 
R’u h’ê Pî roz bis tî ne». 20Lê Pet rûs 
wî r’a got: «Zî vê te bi ra t’e vî te 
bi t’e r’i be! Te t’i rê p’êş k’ê şa Xwe dê 
p’e re tî tê stan di nê! 21P’a ra te vê 
ye kê da tiş tek t’une, çim kî di lê te 
li ber Xwe dê ne r’ast e. 22Ni ha 
ji wê xi ra bî ya xwe ve ge r’e, r’e ca 
ji Xu dan bi ke, bel kî ev nê ta te ye 
xi rab bê bax şan di nê, 23çim kî ez 
te na va te’ la yî ya zi rav û qey dêd 
ne he qî yê da di bî nim». 24Şim h’ûn 
lê ve ge r’and û got: «Hûn bo na 
min hî vî ji Xu dan bi kin, we kî 
ji ew go ti nêd we t’u tişt ne yê 
se rê min». 

25Ga va wa na şe’ de tî da û xe be ra 
Xu dan xe ber dan, paş da ve ge r’î-
ya ne Or şe lî mê û li ser r’î ya xwe 
ge lek gun dêd Sa mer ya yê da jî 
Miz gî nî di dan. 

Fîlîpoûnemêrêf
jiwelatêEtyûpîyê

26Hin gê mil ya k’e te kî Xu dan 
Fî lî po r’a got: «R’a be he r’e alî yê 

ba şû rêf, ser wê r’î ya ku ji Or şe-
lî mê ber jê rî Gaz zayê di be», ku 
çol-bes tek bû. 27Ew jî r’a bû çû û 
dî na xwe da yê, va ye ne mê re kîf 
ji Et yû pî yê we zî rê Ken da kê, awa 
go tî p’ad şa Et yû pî yê, ku we k’î lê 
t’e ma mî ya xiz na wê bû, bo na 
h’e ban di nê ha ti bû Or şe lî mê. 
28Ew ji wir ve di ge r’î ya û e’re ba 
xwe da k’i tê ba Îşa yaf p’ê xem ber 
di xwend. 29R’uh’ Fî lî po r’a got: 
«Pêş da he r’e û r’ex e’re bê va he-
re». 30Fî lî po jî be zî nê zîk bû yê, 
bi hîst ku ew k’i tê ba Îşa ya p’ê-
xem ber di xû ne û jê pir sî: «Çi ku 
tu di xû nî fe’m di kî?» 31Ewî go tê: 
«Ezê ça wa bi ka ri bim fe’m bi kim, 
he ger yek min r’a şi ro ve ne ke?» Û 
hî vî ji Fî lî po kir ku r’a be r’ex wî 
r’û nê. 32Ew cî yê ku wî ni vî sa rê da 
di xwend ev bû: 
 «Mî na pe za bo na ser jê ki ri nê 

ha te bi ri nê 
 û ça wa ber xa li ber qu sê sê xwe 

na ke k’a lîn, 
 de vê Xwe ve na ke. 
33 Ew ni miz ki rin û he qê Wî jê 

stan din. 
 Der he qa zu r’e ta Wî da k’ê wê 

gi lî ke? 
 Çim kî e’mi rê Wî ji r’û ba rê 

di nê ha te hil da nê»*. 

* 8:33 Îşa ya 53:7-8. 
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34Ne mêr ji Fî lî po pir sî û go tê: 
«Ez hî vî di kim min r’a bê je, p’ê-
xem ber van tiş ta bo na k’ê di bê je? 
Bo na xwe yan bo na ye kî ma yîn?» 
35Fî lî po r’a bû wê ni vî sa rê da dest-
pê kir der he qa Miz gî nî ya Îsada 
wî r’a şi ro ve kir. 
36‑37Ga va r’î ya xwe da di çûn, 

ew gi hîş ti ne ave kê û ne mêr got: 
«Va ye av, îdî çi na hê le ku ez 
bê me ni xu man di nê?»* 38Û ne-
mêr e’mir kir, ku e’re bê bi di ne 
se ki nan di nê, her du jî k’e ti ne 
avê û Fî lî po ne mêr ni xu mand. 
39Ga va ewa na ji avê der k’e tin, 
R’u h’ê Xu dan Fî lî po hil da, îdî 
ne mêr Fî lî po ne dît, ew eşq û 
şa r’î ya xwe da çû. 40Lê Fî lî po 
Aş do dê da xuya bû û di ge r’î ya, 
Miz gî nî di da her ba ja rî, h’e ta 
Qey se rî yê jî hat. 

ÇawaŞawûlliÎsavediger’e
(K’arêdŞandîya22:6‑16;

26:12‑18)

91Şa wûl jî h’e ta hin gê hê gef 
li şa gir têd Xu dan di xwar ku 

wan bi de kuş ti nê. Ew çû cem 
se rek k’a hîn, 2des tûr ne’ me ser 
k’i nîş têd Şa mê ji wî xwes tin, we kî 
h’u ku mê wî he be jin û mê rêd ku 
li pey vê R’ê di çin he ger bi bî ne, 
wan bi gi re gi rê da yî bî ne Or şe-
lî mê. 3Ga va di çû nê zî kî Şa mê 
bû, niş kê va ji e’z mên r’o na yî kê 
do ra wî şewq da. 4Ew k’e te e’r dê 
û den gek bi hîst ku wî r’a di got: 
«Şa wûl, Şa wûl! Tu çi ma Min 
di zê rî nî?» 5Ewî jî got: «Tu k’î yî, 
Xu dan?» Wî den gî go tê: «Ez ew 
Îsa me, Yê ku tu di zê rî nî*. 6De 
ni ha r’a be he r’e ba jêr, wê te r’a bê 
go ti nê tê çi bi kî». 7Ew me ri vêd 
ku t’e vî wî di çûn sar bûn se ki-
nîn û zar-zi man k’e tin. Wan ew 
deng di bi hîst, lê ke sek ne di dî tin. 
8Şa wûl ji e’r dê r’a bû, ç’e’ vêd wî 
ve ki rî bûn, lê tişt ne di dît. Hin-
gê des tê wî gir tin bi ri ne Şa mê. 
9Ew sê r’o ja kor ma, ne xwar û 
ne jî ve xwar. 
10Şa mê da şa gir te kî na vê wî 

Ha na nî ya he bû, Xu dan dî ti no-
kê da ha te ber ç’e’ va û wî r’a got: 

* 8:36-37 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Fî lî po wî r’a got: ‹He ger tu bi 
t’e ma mî ya di lê xwe ba wer di kî, di ka rî›. Ewî lê ve ge r’and û got: ‹Ez ba wer 
di kim, ku Îsa Mesîh Ku r’êf Xwe dê ye›». 
* 9:5 Nav hi nek wel ge r’an di nêd ke vin da ev jî he ye: «‹Tu çif ta xwe ni ka rî ba vê jî 
şi va ser tûj›. Ew jî le ri zî û şaş ma yî got: ‹Xu dan, Tu çi di xwa zî ez bi kim?› Û 
Xu dan wî r’a got». 
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«Ha na nî ya!» Ewî got: «Ez vi ra 
me, Xu dan». 11Xu dan wî r’a got: 
«R’a be he r’e wê k’û ça ku jê r’a 
R’ast di bê jin, ma la Ci hû da da 
bo na ye kî ji Tar sû sê na vê wî Şa-
wûl bi pi rse, çim kî va ye ew dua 
di ke, 12dî na xwe da yê, va me rîk 
dî ti no kê da ha te ber ç’e’ va, na vê 
wî Ha na nî ya, ew hat des têd xwe 
danî ne ser wî, ku ew dî sa bi bî ne». 
13Ha na nî ya lê ve ge r’and û got: 
«Xu dan, bo na vî me ri vî min ji 
ge le ka bi hîs tî ye, we kî Or şe lî mê da 
wî çi qas xi ra bî li cim e’ ta Te ki rî ye. 
14Vir jî alî yê se re kêd k’a hî na da 
h’u ku mê wî he ye, h’e mû yêd ku 
ga zî na vê Te di kin bi gi re». 15Lê 
Xu dan jê r’a got: «Tu he r’e, çim kî 
Min ew ça wa ha ce tek bi jar tî ye, 
we kî na vê Min ne ci hû ya, p’ad şa 
û za r’êd Îsra êlê va bi de nas ki ri-
nê. 16Ezê Xwe xa nî şa nî wî kim, 
ku çi qa sî ge re kê bo na na vê Min 
ce fê bi k’i şî ne». 
17Ha na nî ya jî çû k’e te wê ma-

lê, des tê xwe da nî ser wî û go tê: 
«Şa wûl bi ra! Xu dan ez şan di me, 
ew Îsayê r’êva r’as tî te hat, we kî 
tu dî sa bi bî nî û bi R’u h’ê Pî roz 
t’i jî bî». 18Dest xwe da ji ç’e’ vêd wî 
mî na ka pe kê tişt jê wa rî yan, dît, 

r’a bû pê avê ha te ni xu man di nê, 
19xwa rin xwar û qe wa ta wî ha te cî. 

ŞawûlbajarêŞamêda
Mizgînîyêdide

Çend r’o ja Şa wûl cem şa gir-
têd Şa mê da ma. 20Dest xwe da 
Şa wûl dest pê kir k’i nîş ta da bo na 
Îsa dan na sîn kir û got ku: «Ew 
Ku r’ê Xwe dê ye». 21H’e mû yêd 
ku di bi hîs tin, e’cêb ma yî di man û 
di go tin: «Eva ew nî ne, ku Or şe lî-
mê da yêd ku ga zî Vî Na vî di ki rin 
di kuş tin? Û bo na wê ye kê ha tî ye 
vir jî, we kî wan bi gi re û bi be bi de 
des tê se re kêd k’a hî na?» 22Lê Şa-
wûl hîn ki ri nê da hê qe wat di bû, 
îz bat di kir ku Mesîh he ma Îsa ye 
û den gê h’e mû ci hû yêd Şa mê da 
di da bi r’î nê. 
23Ga va ge lek r’oj der baz bûn, 

ci hû şê wi rîn ku wî bi ku jin, 24lê 
Şa wûl nê ta wa ne xi rab h’e sî ya. 
Ew şev û r’oj ber der ge hêd ba jêr 
bûn ku wî bi ku jin, 25lê şa gir têd 
wî jî şev ew bi zem bî lê dî wêr va 
da xis tin*. 

ŞawûlOrşelîmêda
26Ga va Şa wûl ha te Or şe lî mê, 

wî di kir ku t’e vî şa gir ta be, lê 

* 9:25 Ko rin t’î II, 11:32-33. 
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h’e mû ji wî di tir sî yan, wan ba wer 
ne di ki rin ku ew jî bû ye şa girt. 
27Hin gê Bar na bas ew hil da bi re 
cem şan dî ya û wan r’a gi lî kir, 
ku ewî r’ê da ça wa Xu dan dî tî ye 
û t’e vî wî xe ber da ye, Şa mê da jî 
ça wa mêr k’î mî na vê Îsa dan na sîn 
ki rî ye. 28Şa wûl Or şe lî mê da t’e vî 
wan r’a di bû-r’û di nişt û bi na vê 
Îsa Xu dan mêr k’î mî dan na sîn 
di kir. 29Usa jî t’e vî ci hû yêd ku bi 
yû na nîf xe ber di dan bi xe ber da nê 
di k’e te de’wê, wa na jî di kir ku ew 
bi kuş ta. 30Ga va bi ra vê ye kê h’e-
sî yan, ew ber jêr bi ri ne Qey se rî yê 
û der ba zî Tar sû sê ki rin. 

31Awa ci vîn li t’e ma mî ya Ci hûs-
ta nê, Ce lî lê û Sa mer ya yê de me kê 
e’di la yî yê da bû, r’u h’a nî yê da ava 
di bû, bi xofa Xu dan û bi dil da yî na 
R’u h’ê Pî roz pêş da di çû, ba wer-
mend zê de di bûn. 

QencbûnaEynêyas
32Pet rûs jî h’e mû cî ya di ge r’î ya 

û ber jê rî cem cim e’ ta Xwe dê ye 
Lî da yê jî bû. 33Wir me ri vek dît 
na vê wî Ey nê yas, ku h’eyşt sa-
lêd wî bûn, şi lû şe’t cî-ni vî na da 
p’al da yî bû. 34Pet rûs wî r’a got: 
«Ey nê yas! Îsa Mesîh te qenc 
di ke. R’a be û ni vî na xwe bi de 
hev». Ew pê r’a-pê r’a r’a bû ser 
xwe. 35H’e mû bi ne lî yêd Lî da yê 

û deş ta Şa ro nê ew dî tin û ber bi 
Xu dan ve ge r’î yan. 

SaxbûnaTabît’ayê
36Ya fa yê da k’ul fe te ke şa girt 

he bû, na vê wê Ta bî t’a, ku «Xe-
zal» tê wel ge r’an di nê. Eva na va 
h’e mû qen cî û xêr ki ri na da ma bû. 
37Wan r’o ja da ewa ne xweş k’et mir 
û ew şûş tin oda jo rin da da nîn. 
38Ya fa nê zî kî Lî da yê bû. Ga va 
şa gir ta bi hîst ku Pet rûs li wir e, 
du me rî şan din hî vî ki rin û go-
tin: «De ren gî ne be zû we re cem 
me». 39Pet rûs jî r’a bû t’e vî wan 
hat. Ga va gi hîş te wir, ew bi ri ne 
oda jor in, h’e mû ji ne bî ya do ra wî 
girt û bi gi rî ew k’inc û ki ra sêd 
ku sa xî ya xwe da Xe za lê bo na 
wan di rû ti bûn, nî şa nî wî di dan. 
40Hin gê Pet rûs h’e mû der xis ti-
ne der va, çok da dua kir û ser 
cin yaz da ve ge r’î ya got: «Ta bî t’a! 
R’a be ser xwe». Ewê ç’e’ vêd xwe 
ve ki rin, li Pet rûs ni hê r’î, r’a bû 
r’û nişt. 41Ewî des tê xwe da wê 
r’a ki re p’î ya, paşê ga zî cim e’ ta 
Xwe dê û ji ne bî ya kir, ew sax ber 
wan da se ki nan di nê. 42Eva ye ka 
t’e ma mî ya Ya fa yê da be la bû û 
ge le ka ba we rî ya xwe Xu dan anîn. 
43Pet rûs ge lek r’o ja li Ya fa yê ma la 
Şim h’û nê ç’erm ker da ma. 
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Kor’nêlyoyênecihûf
gazîPetrûsdike
ûdîtinokaPetrûs

101Qey se rî yê da me ri ve kî 
na vê wî Kor’ nêl yo he bû, 

r’e fa «Or dî ya Îtal ya yê da» ser sedf 
bû. 2Ew ma la xwe va ye kî xwey-
îman û xwe dê xof bû, cim e’ ta 
ci hû ya r’a jî ge lek xêr di ki rin û 
her gav ber Xwe dê dua di kir. 
3Ewî nîv ro nê zî kî si h’e ta si sî ya 
dî ti no kê da ber ç’e’ vê xwe aş ke re 
mil ya k’e te kî Xwe dê dît ku ha te 
cem wî û wî r’a got: «Kor’ nêl yo!» 
4Ewî ku li wî ni hê r’î, saw k’e te 
ser û got: «Çi ye Xu dan?» Mil-
ya k’et go tê: «Xwe dê dua û xê rêd 
te qe bûl ki rin û ew bîr na ke. 5De 
ni ha me rî ya bi şî ne Ya fa yê, ga zî 
Şim h’ûnf ke, yê ku jê r’a Pet rûs 
di bê jin. 6Ew ça wa mê van ma la 
Şim h’û nê ç’erm ker da ber be’ rê 
di mî ne». 7Ga va ew mil ya k’e tê ku 
wî r’a xe ber di da çû, ewî ga zî du 
xu la mêd ma lê û es ke re kî ber des tî yî 
xwey îman kir 8û her tişt wan r’a 
gi lî kir şan di ne Ya fa yê. 
9R’o ja di nê ewa na hê di çûn û 

nê zî kî ba jêr di bûn, Pet rûs nê zî kî 
si h’e ta donz de ha r’a bû ser xê nî 
ku dua bi ke. 10Ew bir’ çî bû xwest 
ku nan bi xwe. Hê ga va nan ha zir 
di ki rin, mî na si h’e te kê ser wî r’a 

der baz bû. 11Û wî dî na xwe da-
yê, va e’z man ve bû, tiş te kî mî na 
des te xa na me zin her çar go şa va 
dar dabû, di ha te xwa rê ser e’r dê. 
12Ser wê her cû r’e h’ey wa nêd çar p’ê, 
şû li kî yêd e’r dê û tey re dêd e’z mên 
he bûn. 13Deng ha te wî: «R’a be 
Pet rûs, ser jê ke û bi xwe». 14Lê 
Pet rûs got: «H’a şa ji min Xu dan, 
min t’u car tiş te kî h’e ramf yan p’îs 
ne xwa rî ye». 15Ca ra du da ew deng 
ha te wî: «Ew tiş tê ku Xwe dê h’e lalf 
ki rî ye tu h’e ram h’e sab ne ke». 16Eva 
ye ka sê ca ra qe wi mî û hin gê ew 
des te xan e’z mên va ha te hi la ti nê. 

17Pet rûs hê e’cêb ma yî nav xwe-
da di fi ki rî: «Ev çi dî ti nok bû min 
dît?» va ew me ri vêd ku Kor’ nêl yo 
şan di bûn li ber der geh se ki nîn û 
ma la Şim h’ûn pir sîn. 18Deng dan 
go tin: «Şim h’û nê ku jê r’a Pet rûs 
di bê jin li vir mê van e?» 19Pet-
rûs hê ser wê dî ti no kê di fi ki rî, 
R’uh’ jê r’a got: «Va ne sê me rî li 
te di ge r’in. 20De îdî r’a be he r’e 
xwa rê û du di lî ne be t’e vî wan he-
r’e, çim kî Min ewa na şan di ne». 
21Pet rûs jî pe ya bû, çû cem wan 
me ri va û got: «Ez im ewê ku hûn 
lê di ge r’in. Hûn bo na çi ha ti ne?» 
22Wan got: «Kor’ nêl yo yê ser sed 
em şan di ne. Ew me ri ve kî r’ast, 
xwe dê xof û alî yê t’e ma mî ya mi le tê 
ci hû ya da jî xwe yî yê şe’ de tî ya qenc 
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e. Ewî e’mir ji mil ya k’e te kî pî roz 
stand, ku te ga zî ma la xwe ke û 
xe ber da na te bi bi hê». 23Hin gê 
Pet rûs ew t’eg lî fî ma lê ki rin, cî yê 
şe vê da wan. 

R’o ja di nê Pet rûs r’a bû t’e vî wan 
çû, çend ba wer men dêd Ya fa yê jî 
t’e vî wî çûn. 24R’o ja din gi hîş ti ne 
Qey se rî yê, Kor’ nêl yo jî ga zî xwe xa tî 
û dos têd xwe ki ri bû û hî vî ya wan 
bû. 25Ga va Pet rûs di k’e te hin dur’, 
Kor’ nêl yo pê şî ya wî da çû û k’e te 
ber ni ga û ber ta bû. 26Lê Pet rûs 
ew r’a ki re p’î ya û go tê: «R’a be 
bi se ki ne, ez xwe xa jî me rî me». 
27Wî r’a bi xe ber da nê k’e te hin-
dur’ û li wir ge lek ci vî ya yî dî tin. 
28Ewî wa na r’a got: «Hûn xwe xa 
za nin ku ne e’de tê mê rê ci hû ye, 
ku t’e vî ne ci hû ya r’a be-r’û nî, yan 
hev va he r’in-bên. Lê Xwe dê ber 
min ve kir, we kî ez t’u ke sî p’îs yan 
h’e ram h’e sab ne kim. 29Bo na wê 
ye kê jî ga va ga zî min ki rin, min 
na-na ne kir r’a bûm hat im. Û ez 
ni ha di pir sim, we bo na çi ga zî 
min ki rî ye?» 
30Kor’ nêl yo got: «Be rî çar 

r’o ja, nê zî kî vî ça xî min dua yê 

si h’e ta si sî ya ma la xwe da di-
kir*, niş kê va me ri vek bi k’in cê 
çîl-qer qaş li ber min se ki nî 31û 
got: ‹Kor’ nêl yo! Xwe dê dua yêd 
te bi hîs tin û xê rêd te ye ki rî jî 
bîr anîn. 32Ni ha me rî ya bi şî ne 
Ya fa yê ga zî Şim h’ûn ke, yê ku 
jê r’a Pet rûs di bê jin, ew ça wa 
mê van li ma la Şim h’û nê ç’erm-
ker da ber be’ rê di mî ne›*. 33Min 
jî pê r’a-pê r’a şan di ne cem te û 
te jî qenc kir ku tu ha tî. Ni ha 
em h’e mû jî li ber Xwe dê se ki nî 
ne, ku çi ji Xu dan te r’a ha tî ye 
e’mir ki ri nê bê jî, em jî bi bi hên». 

DannasînîyaPetrûs
malaKor’nêlyoda

34Pet rûs dest bi xe ber da nê kir 
û got: «Ez ni ha fe’m di kim, we kî 
Xwe dê r’as tî jî fir qî yê na ke na va 
mi le ta*. 35Lê ji nav her mi le tî da, 
yê ku ji Wî xof di ke û r’as tî yê di-
ke li Wî qe bûl e. 36Hûn îdî r’ind 
za nin ku Xwe dê eva xe be ra za r’êd 
Îsra êl r’a şand, bi Îsa Mesîh Miz gî-
nî ya e’di la yî yê da, Yê ku Xu da nê 
h’e mû ya ye. 37Usa jî za nin ji Ce lî lê 
gir tî t’e ma mî ya Ci hûs ta nê da çi 

* 10:30 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Be rî çar r’o ja, h’e ta vî ça xî min r’o jî 
di girt û dua yê si h’e ta si sî ya ma la xwe da di kir». 
* 10:32 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ewê bê te r’a xe ber de». 
* 10:34 Qa nû na Du ca rî 10:17. 
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qe wi mî, pey wê ni xu man di nê r’a, 
ya ku Yû h’en na dan na sîn kir, 
38ça wa Xwe dê Îsayê Nis re tê bi 
R’u h’ê Pî roz û qe wa tê k’ifş kir, ku 
bi qen cî ki ri nê ge r’î ya û h’e mû yêd 
ku bin bin des tî ya mî rê cin da bûn 
qenc ki rin, çim kî Xwe dê t’e vî Wî 
bû. 39Em xwe xa şe’ dêd wan h’e mû 
tiş ta ne, yêd ku Ewî t’op ra xêd Ci-
hûs ta nê û Or şe lî mê da ki rin. Paşê 
Ew dar va dar da ki rin û kuş tin, 40lê 
Xwe dê Ew r’o ja si sî ya ji mi ri nê r’a-
kir, da e’yan ki ri nê, 41ne ku h’e mû 
cim e’ tê r’a, lê wan şe’ da r’a, yêd ku 
pê şî yê ji alî yê Xwe dê da ha ti bû ne 
bi jar ti nê, awa go tî me r’a, yêd ku 
pey mi rin-r’a bû na Wî r’a t’e vî Wî 
xwa rin û ve xwa rin. 42Û Ewî t’e-
mî li me kir, we kî em cim e’ tê r’a 
dan na sîn kin û şe’ de tî yê bi din ku 
Ew e h’a ki mê mi rî ya û zên dî ya 
ji Xwe dê da k’ifş ki rî. 43H’e mû 
p’ê xem ber şe’ de tî ya Wî di din, ku 
h’e mû yêd ba we rî ya xwe Wî bî nin, 
wê bi sa ya na vê Wî bax şan di na 
gu na bis tî nin». 

NecihûjîR’uh’êPîroz
distînin

44Pet rûs hê ev tişt di go tin, R’u-
h’ê Pî roz ha te ser h’e mû yêd ku ev 

go tin di bi hîs tin. 45Ba wer men dêd 
e’si lê xwe da ci hû*, yêd ku t’e vî 
Pet rûs ha ti bûn, zen de gir tî man, 
ku R’u h’êf Pî roz ça wa p’êş k’êş 
ser ne ci hû ya da** jî ba rî, 46çim kî 
bi hîs tin ku wa na bi zi ma na xe ber 
di dan û şi ki rî di da ne Xwe dê. Hin gê 
Pet rûs got: 47«Îdî k’î di ka re ne hê le 
ku eva na pê avê bê ne ni xu man di-
nêf, yêd ku mî na me R’u h’ê Pî roz 
jî stan din?» 48Wî ça xî e’mir kir ku 
bi na vê Îsa Mesîh bê ne ni xu man-
di nê. Paşê wa na hî vî ji wî kir ku 
çend r’o ja li wir bi mî ne. 

PetrûscivînaOrşelîmêr’a
şirovedikekuçimaçûbû
malayekînecihûf

111Şan dî ya û ba wer men dêd 
alî yê Ci hûs ta nê da di man, 

bi hîs tin ku ne ci hû ya jî xe be ra 
Xwe dê qe bûl ki ri ne. 2Ga va Pet rûs 
hev raz çû Or şe lî mê, ba wer men-
dêd e’si lê xwe da ci hû ew ne heq 
di ki rin û 3di go tin: «Tu çû yî cem 
me ri vêd ne si net ki rî û te t’e vî wan 
nan xwa rî ye!» 4Hin gê Pet rûs dest-
pê kir bi hûr-gi lî wan r’a şi ro ve kir 
û got: 5«Min ba ja rê Ya fa yê da dua 
di kir, mî na si h’e te kê ser min r’a 
der baz bû. Û min dî ti no kê da li 

* 10:45 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Si net ki rî». 
** 10:45 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ne si net ki rî ya da». 
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ber ç’e’ vê xwe dît, der da ne ke 
mî na des te xa na me zin her çar 
go şa va ji e’z mên dar dabû ha te 
xwa rê, li ber min se ki nî. 6Ez 
hê zûr’ bi bûm min lê di ni hê r’î, 
min dî na xwe da yê, va ne h’ey-
wa nêd çar p’ê, r’e’ wir, şû li kî yêd 
e’r dê û tey re dêd e’z mên. 7Hin gê 
min den gek bi hîst ku min r’a got: 
‹R’a be Pet rûs, ser jê ke û bi xwe›. 
8Lê min got: ‹H’a şa ji min, Xu-
dan, t’u car tiş te kî h’e ram yan 
p’îs ne k’e tî ye de vê min›. 9Ca ra 
du da ewî den gî ji e’z mên li min 
ve ge r’and û got: ‹Ew tiş têd ku 
Xwe dê h’e lal ki rî ye, tu h’e ram 
h’e sab ne ke›. 10Eva ye ka sê ca ra 
qe wi mî û her tişt paş da e’z mên-
va ha te k’i şan di nê. 11He ma wî 
ça xî sê me rî yêd ku ji Qey se rî yê 
şan di bû ne pey min ber ma la ku 
em tê da di man se ki nîn. 12R’uh’ 
min r’a got: ‹T’e vî wan he r’e, du di lî 
ne be›. Ev her şeş bi ra jî t’e vî min 
ha tin û em çû ne ma la wî me ri vî. 
13Ewî me r’a got, ku ça wa ma la 
xwe da mil ya k’et dî tî ye, ku se ki nî 
ye wî r’a go tî ye: ‹Me rî ya bi şî ne 
Ya fa yê û ga zî Şim h’ûn ke, yê ku 
jê r’a Pet rûs di bê jin. 14Ewê te r’a 

wan go ti na bê je, bi k’î ja na tê û 
t’e ma mî ya ne fe rêd ma la xwe va 
xi laz bî›. 15Û min he ma dest bi 
xe ber da nê kir, R’u h’ê Pî roz ha te 
ser wan, ça wa pê şî yê ha te ser me. 
16Wî ça xî ha te bî ra min ew xe be ra 
ku Xu dan go ti bû: ‹Yû h’en na bi 
avê ni xu mand, lê hû nê bi R’u h’ê 
Pî roz bê ne ni xu man di nê›*. 17Awa 
he ger Xwe dê xût ew p’êş k’êş da 
wan, k’î jan da me, ga va me ba-
we rî ya xwe Xu dan Îsa Mesîh anî, 
ez k’î bûm ku mi qa bi lî Xwe dê 
bi se ki nî ya ma?» 

18Ga va ku ev ye ka bi hîs tin, den-
gê xwe bi r’în, şi ki rî da ne Xwe dê 
û go tin: «We kî usa ye Xwe dê eva 
me ca la da ne ci hû ya jî, ku ji gu-
ne ki ri nê ve ge r’in û bi jîn». 

Bawermendêd
bajarêEntakyayê

19Ewêd ku ji dest wê zê ran di na 
pey kuş ti na Stey fan r’a be la-be la yî 
bi bûn, gi hîş ti ne h’e ta Fî nîk ya yê, 
Qub ri sê û En tak ya yê û t’e nê ci-
hû ya r’a xe ber dan na sîn di ki rin*. 
20Lê na va wan da hi nek ji me ri vêd 
Qub ri sê û Kû rê nê he bûn, ku ga va 
çûn k’e ti ne En tak ya yê, yû na na r’af* 

* 11:16 K’a rêd Şan dî ya 1:5. 
* 11:19 K’a rêd Şan dî ya 8:1-4. 
* 11:20 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Me ri vêd ji we la têd ma yî ne ku yû na nî xe ber di dan». 
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jî xe ber di dan, Miz gî nî ya Xu dan 
Îsa di dan. 21Des tê Xu dan wan r’a 
bû, ge le ka ba wer kir, ber bi Xu dan 
ve ge r’î yan. 
22Bo na wan ev deng-be’ sa gi-

hîş te ci vî naf Or şe lî mê, Bar na bas 
şan di ne En tak ya yê. 23Ga va gi hîş tê 
û k’e re ma Xwe dê dît, şa bû û dil 
di da wan h’e mû ya ku bi t’e ma-
mî ya di lê xwe va Xu dan r’a amin 
bi mî nin. 24Bar na bas me ri ve kî 
qenc, R’u h’ê Pî roz û ba we rî yê va 
t’i jî bû. Ge lek cim e’t ser ba wer-
men dêd Xu dan da zê de bû. 
25Hin gê Bar na bas der ba zî 

Tar sû sê bû, ku li Şa wûl bi ge r’e, 
26ew dît anî En tak ya yê. Ewa na 
hev r’a t’e ma mî ya sa le kê t’e vî 
ci vî nêf di ci vî yan û ge lek cim e’t 
hîn di ki rin. Pê şî yê En tak ya yê da 
şa girt «me sî hîf» ha ti ne nav ki ri nê. 

27Wan r’o ja ji Or şe lî mê p’ê xem-
ber ber jê rî En tak ya yê bûn. 28Ji 
wan yek, ku na vê wî Ha ga bo bû, 
r’a bû bi R’uh’ e’lam kir, ku wê 
t’e ma mî ya din ya yê da bi be xe la yî ke 
gi ran. Û usa jî eva xe la ya hê na 
Klaw dyo Qey ser daf bû*. 29Hin gê 
şa gir têd En tak ya yê qi rar ki rin ku 
ji des tê k’ê va çi qas tê alî k’a rî yê 
bo na ba wer men dêd Ci hûs ta nê 
bi şî nin. 30Usa jî ki rin, bi des tê 

Bar na bas û Şa wûl ber pir sî ya rêd 
ci vî nê r’a şan din. 

KuştinaAqûbf
ûgirtinaPetrûs

121Wan ça xa da Hê ro desf 
p’ad şa des tê xwe hil da 

ser hi ne kêd ji ci vî nê ku wan bi de 
ce fê, 2Aqû bêf birê Yû h’en na bi 
şûr da kuş ti nê. 3Ewî dî na xwe 
da yê, ku ki ri na wî li ci hû ya xweş 
hat, r’a bû Pet rûs jî da gir ti nê. Ev 
yek r’o jêd Ce ji naf Na nê Şke va-
da qe wi mîn. 4Ga va Pet rûs girt, 
avî te ke lê spar tef çar t’a xi ma, ku 
her t’a xi mek çar-çar es ker bûn, 
we kî mi qa tî wî bin. Nê ta wî ew 
bû ku pey Ce ji na Der baz bû nê r’a 
wî der xe ber cim e’ tê, dî wa na wî 
bi ke. 5Îdî Pet rûs ke lê da gir tî bû, 
lê ci vî nê bo na wî bi dil û can, bi 
dua hî vî ji Xwe dê di kir. 

AzabûnaPetrûs
6Wê şe vê, ku si be ti rê Hê ro des 

di xwest ew der xis ta ber cim e’ tê, 
bo na dî wan ki ri nê, Pet rûs bi du 
zin cî ra gi rê da yî na va du es ke ra da 
r’a za yî bû, no be da ra jî ber dê rî 
no be da rî ya ke lê di kir. 7Niş kê va 
mil ya k’e te kîf Xu dan ber se ki nî, 
r’o na yê wî cî yî şewq da û ni ç’an de 

* 11:28 K’a rêd Şan dî ya 21:10. 
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k’ê le ka Pet rûs, ew h’iş yar kir û 
go tê: «Zû r’a be». Zin cîr ji des têd 
wî k’e tin. 8Hin gê mil ya k’et wî r’a 
got: «Piş ta xwe gi rê de û ça ri xêd 
xwe ser ni gêd xwe va ke». Ewî jî usa 
kir. Paşê wî r’a got: «Qa p’û tê xwe 
ba vê je ser xwe û pey min we re». 
9Pet rûs jî der k’et da pey wî çû, lê 
ni za ni bû ew ki ri na mil ya k’et r’ast 
e, wî t’i rê xew nê di bî ne. 10Ewa na 
ji no be da rêd pê şin û du da der baz 
bûn, h’e ta der ge hê h’e si nî ha tin, 
k’î ja nî der di xis te nav ba jêr. Der-
geh xwe xa li ber wan ve bû, ji wir 
der k’e tin k’û çe kê der baz bûn, 
niş kê va mil ya k’et ji wî qe tî ya. 
11Hin gê Pet rûs ser h’i şê xwe da 

hat, got: «Ez ni ha r’ast za nim ku 
Xu dan mil ya k’e tê Xwe şand, ez ji 
des tê Hê ro des û ji wan h’e mû tiş têd 
ku ci hû hî vî yê bûn xi laz ki rim». 
12Ga va ev yek fe’m kir, çû ma la 
Mer ye ma dî ya Yû h’en na yê ku jê r’a 
Mar qos di go tin, ku li wir ge lek 
ci vî ya bûn dua di ki rin. 13Pet rûs 
der geh xist, ca rî ke na vê wê R’o-
da çû gu hê xwe da ser. 14Den gê 
Pet rûs nas kir, ji şa bû na der geh 
ve ne kir, lê r’e vî çû hin dur’ got: 
«Pet rûs li ber der geh se ki nî ye!» 
15Wa na wê r’a got: «Te h’i şê xwe 
un da ki rî ye?» Lê ewa ser ya xwe 
bû, ku r’ast e. Wa na got: «Qey 
mil ya k’e tê wî ye?» 

16Pet rûs jî ser hev-ser hev der geh 
di xist. Ga va ve ki rin ew dî tin, h’i-
şê se rê wan çû. 17Ewî des tê xwe 
h’e jand ku ker’ bin û gi lî kir ça wa 
Xu dan ew ji ke lê der xis tî ye, usa 
jî got: «Vê ye kê Aqûbf û xûşk-bi-
ra yêd din r’a jî bê jin». Xwe xa jî 
r’a bû çû cî kî din. 
18Si beh ku sa fî bû, es ker ge le-

kî t’e vî hev bûn, ge lo çi ha te se rê 
Pet rûs? 19Ga va Hê ro des li wî ge-
r’î ya û ew ne dît, ji es ke ra her tişt 
pir sî û e’mir kir ku bê ne kuş ti nê. 
Paşê Hê ro des ji Ci hûs ta nê ber jê rî 
Qey se rî yê bû û wir ma. 

MirinaHêrodesP’adşa
20Hê ro des li mi le têd Sûr û 

Say da yê r’a bi bû xe ze bê. Eva na 
jî hev r’a r’a bûn ha tin, Bi las to 
we k’î lê ma la Hê ro des anî ne r’a yê 
û hî vî ki rin ku li hev bên, çim kî 
ba ja rêd wan ji we la tê wî p’ad şa yî 
xu rek dis tan din. 21R’o je ke k’ifş-
ki rî Hê ro des k’in cê p’ad şa tî yê 
lê, li he re maf dî wa nê r’û nişt û 
bi cim e’ tî wa na r’a xe ber di da. 
22E’la le tê jî di ki re qî r’în û di got: 
«Eva den gê xwe dê kî ye, ne yê 
me rî ya ye!» 23Dest xwe da mil ya-
k’e te kî Xu dan wî xist, bo na ku 
wî şi ki rî ne da Xwe dê, kur mî bû 
mir. 24Lê xe be ra Xwe dê ber fi re 
û zê de di bû. 
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25Bar na bas û Şa wûl ga va qu-
li xê xwe qe dan din, ji Or şe lî mê 

ve ge r’î yan, Yû h’en na yê ku jê r’a 
Mar qos di go tin jî t’e vî xwe anîn. 

* 13:1 «Nî gêr» jî ça wa «me ri vê ç’er mê r’eş» tê fe’m ki ri nê. 
** 13:1 Eva Hê ro de sa, awa go tî Hê ro des-An tî pas, ser wê rê Ce lî lê bû (Lû qa 3:1). 

R’êwîtîyaPawlosepêşin,t’evîBarnabas(13:1–14:28)

R’uh’êPîrozPawlos
ûBarnabasdişîne

131Ci vî na En tak ya yê da çend 
p’ê xem ber û ders dar he-

bûn, Bar na bas, Şim h’û nê ku jê r’a 
Nî gêr* di go tin, Lûk yo yê ji Kû rê nê, 
Me na yî nê ku t’e vî Hê ro de sêf ser-
wêr** me zin bibû û Şa wûl. 2Eva na 
ku na va h’e ban di na Xu dan da bûn 
û r’o jîf di gir tin, R’u h’êf Pî roz 
wan r’a got: «Bar na bas û Şa wûl 
Min r’a bo na wî şi xu lê ku Min 
ga zî wan ki rî ye cu de kin». 3Wî 
ça xî r’o jî gir tin, dua ki rin, des têd 
xwe danî ne ser wan û ew şan din. 

ŞandîgiravafQubrisêda
Mizgînîyêdidin

4Awa eva na ku ji R’u h’ê Pî roz 
ha ti ne şan di nê, ber jê rî Sê lûk ya yê 
bûn û ji wir bi ge mî yê der ba zî Qub-
ri sê bûn. 5Ga va gi hîş ti ne Se la mî sê, 
k’i nîş têd ci hû ya da xe be ra Xwe dê 
dan na sîn di ki rin û Yû h’en na jî 
k’o mek da rê wan bû. 6Ew t’e ma-

mî ya wê gi ra vê ge r’î yan, gi hîş ti ne 
h’e ta Pa fo sê. Li wir p’ê xem be re kî 
ci hû ya yî de rew û sêr baz dî tin ku 
na vê wî Ba ryê şû bû. 7Eva ye kî ji 
ber des tî yêd Ser gî yo Paw lo sê we lîf 
bû. Ser gî yo Paw los jî me ri ve kî 
aqil bû, evî ga zî Bar na bas û Şa-
wûl kir, ku xe be ra Xwe dê bi bi hê. 
8Lê Ba ryê şû yê sêr baz, awa go tî 
bi yû na nî Êlû mas, mi qa bi lî wan 
r’a bû û di kir ku we lî ji ba we rî yê 
bi xa li fî nef. 9Hin gê Şa wû lê ku jê r’a 
Paw los jî di bê jin, bi R’u h’ê Pî roz 
t’i jî li wî sêr ba zî ni hê r’î 10û go tê: 
«Hey mi xe ne to û h’e mû fêl ba zî ya va 
t’i jî yo! Cew ri kê mî rê cin! Dij mi-
nê t’e ma mî ya r’as tî yê! Tê h’e ta 
k’en gê t’er ka xa li fan di na r’î yêd 
Xu da ne r’ast ne kî? 11Va des tê 
Xu dan ni ha wê ser te gi ran be, 
tê kor bî û de me kê te’ vê ne bî nî». 
Û dest xwe da mij û dû man ha te 
ser wî, vir da-wê da di k’et r’ê ber 
di xwes tin. 12Wî ça xî we lî ku ev 
yek dît, ba wer kir, ser wê hîn ki-
ri na bo na Xu dan e’cêb ma yî ma. 
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PawlosûBarnabaslibajarê
EntakyaqezaPisîdyayê

13Hin gê Paw los he va lêd xwe va 
bi ge mî yê ji Pa fo sê r’ê k’e tin ha ti ne 
Per gê ya Pam fîl ya yê. Yû h’en na li 
wir ji wan qe tî ya, ve ge r’î ya Or-
şe lî mê. 14Ewa na jî ji Per gê çû ne 
En tak ya Pi sîd ya yê, r’o jaf şe mî yê 
k’e ti ne k’i nîş tê r’û niş tin. 15Pey 
xwen di na Qa nûn û ni vî sa rêd p’ê-
xem be ra r’a ser wê rêd k’i nîş tê yek 
şan di ne cem wan û go tin: «Ge lî 
bi ra, he ger go ti ne ke we he ye ku 
dil bi di ne cim e’ tê, k’e rem kin 
bê jin». 16Paw los r’a bû, des tê xwe 
h’e jand û got: 

«Ge lî cim e’ ta Îsra êlê û ne ci hû-
yêd ku ji Xwe dê di tir sin guh dar 
bin! 17Xwe dê yê vî mi le tê Îsra êlê 
kal-ba vêd me bi jar tin û mi let li 
we la tê Mi si rê xe rî bî yê da zê de kir. 
Bi des tê zor ew ji wir der xis tin*, 
18çil sa lî be r’î yê da* li wan se bir 
kir**. 19We la tê Ke na nê da k’o ka 

h’eft mi le ta anî, e’r dê wan ça wa 
cî-war da cim e’ ta Xwe*. 20H’e ta 
hin gê çar sid pên cî sal der baz bû. Ji 
wir şûn da h’ak im da ne wan h’e ta 
hê na Sa mû êl p’ê xem ber*. 21Paşê 
p’ad şa xwes tin, Xwe dê çil sa lî 
ye kî ji e’şî ra Bin ya mînf, Şa wû lê 
ku r’ê Kîs da wan*. 22Ga va ew 
avît, Da wid ser wan ki re p’ad şa, 
ku bo na wî şe’ de tî da û got: ‹Min 
Da widê Yê şaf me rîk di lê Xwe r’a 
dît, wê xwes ti na Min giş kî bî ne 
sê rîf›*. 23Ji zu r’e ta wî Xwe dê ane-
go rî sozê Xwe Îsra êl r’a Xi laz ki rek 
r’a kir, he ma xût Îsa. 24Be rî ha ti na 
Wî, pê şî yê Yû h’en na t’e ma mî ya 
mi le tê Îsra êlê r’a dan na sîn kir, 
ku ji gu ne ki ri nê ve ge r’inf û bê ne 
ni xu man di nê*. 25Ga va Yû h’en-
na şi xu lê xwe ser hev da anî, got: 
‹Hûn bo na min ça wa di fi ki rin, 
ez k’î me? Ez ne Ew im, bo na 
k’î ja nî hûn di fi ki rin. Lê va ye 
Ew pey min tê, ku ez ne hê ja me 
be nê ça ri xêd ni gêd Wî ve kim›*. 

* 13:17 Der k’e tin 1:7; 12:51. 
* 13:18 Ji mar 14:34. 
** 13:18 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «li wan se bir kir» «ew xwey ki rin» he ye. 
* 13:19 Qa nû na Du ca rî 7:1; Yê şû 14-19. 
* 13:20 H’a kim tî 2:16; P’ad şa tî I, 3:20. 
* 13:21 P’ad şa tî I, 8:5; 10:21. 
* 13:22 P’ad şa tî I, 13:14. 
* 13:24 Lû qa 3:3. 
* 13:25 Lû qa 3:16. 
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26Ge lî bi ra, za r’êd xûn-qi nê ta 
Bi ra hîm û ne ci hû yêd na va we-
da ye ku ji Xwe dê di tir sin, me r’a 
ev xe be ra ku pê xi laz di bin ha te 
şan di nê. 27Bi ne lî yêd Or şe lî mê 
û ser wê rêd wan Îsa ça wa Xi laz-
kir nas ne ki rin, lê ga va dî wa na 
Wî ki rin, go ti nêd p’ê xem be ra ye 
ku her şe mî di xû nin anî ne sê rî. 
28Ne he qî ya bo na kuş ti nê jî ser 
Wî ne dî tin, lê dî sa hî vî ji Pî la to 
ki rin ku Wî bi de kuş ti nê*. 29Ga-
va her tiş têd ku bo na Wî ni vî sar 
bûn anî ne sê rî, ji dar anî ne xwa rê 
ki ri ne t’ir bê*. 30Lê Xwe dê Ew ji 
mi ri nê r’a kir 31û ge lek r’o ja Xwe 
wan va da xu ya ki ri nê, k’î jan ji Ce-
lî lê t’e vî Wî ha ti bû ne Or şe lî mê. 
Ni ha jî ew li ber cim e’ tê şe’ dêd 
Wî ne*. 32Û em vê Miz gî nî yê di-
di ne we: Çi ku Xwe dê kal-ba vêd 
me r’a soz da bû, 33Ewî bo na me 
kir, awa go tî za r’êd wan r’a, ga va 
Îsa ji mi ri nê r’a kir. Ça wa Ze bû ra 
du da da jî ni vî sar e: 
 ‹Tu Ku r’ê Min î, 
 Tu îro Min r’a bû yî›*. 

34Bo na vê ye kê ku Ew ji mi ri nê 
r’a kir û îdî Ew t’u car na r’i ze, 
Xwe dê aha go tî ye: 
 ‹Ezê wan dua-di roz gêd pî ro ze 

amin û Da wid r’a soz da yî ser 
we da bi ba rîn im›*. 

35Ze bû re ke din da jî di bê je: 
 ‹Tu na hê lî Pî ro zê Te bi r’i ze›*. 
36Be lê Da wid ze ma nê xwe da 
qi ra ra Xwe dê r’a xu lam tî kir mir 
û gi hîş te pê şî yêd xwe, be de na wî 
r’i zî. 37Lê Ewê ku Xwe dê ji mi ri nê 
r’a kir ne r’i zî. 38Ni ha bi ra ev yek 
we va e’yan be, ge lî bi ra, ku bi sa ya 
Îsa we r’a bo na bax şan di na gu na 
tê dan na sîn ki ri nê. Û ji wan her 
tiş têd ku hûn bi Qa nû na Mû sa 
ni ka ri bûn bê sûc bû na, 39ni ha 
k’î ku ba we rî ya xwe Îsa bî ne wê 
bê sûc be. 40Haş ji xwe he bin, ne-
be ev tiş tê ku p’ê xem be ra go tî ye 
bê se rê we: 
41 ‹Bi ni hê r’in k’u bar-ba bax no, 
 e’cêb ma yî bin û be ta ve bin, 
 çim kî Ezê r’o jêd we da ki re kî 

bi kim, 
 ki re kî usa, ku yek we r’a bê je jî 

* 13:28 Lû qa 23:21-23. 
* 13:29 Lû qa 23:50-56. 
* 13:31 K’a rêd Şan dî ya 1:3. 
* 13:33 Ze bûr 2:7. 
* 13:34 Îşa ya 55:3. 
* 13:35 Ze bûr 16:10. 
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 hû nê ba wer ne kin›*». 
42Ga va Bar na bas û Paw los ji 

wir der k’e tin, hî vî ji wan ki rin, ku 
şe mî ya din jî bo na wê ye kê wan r’a 
xe ber din. 43Ga va ci vî na k’i nîş tê 
be la bû, ge lek ci hû û ji ne ci hû yêd 
ku ha ti bû ne ser ba we rî ya ci hû ya 
pey Paw los û Bar na bas di çûn. 
Wa na r’a xe ber di dan û dil di da-
ne wan, we kî t’i mê na va k’e re ma 
Xwe dê da bi mî nin. 
44R’o ja şe mî ya din nê zî kî t’e-

ma mî ya ba jêr ci vî ya, ku xe be ra 
Xu dan bi bi hê. 45Ga va ci hû ya ew 
e’la let dît, ji h’ev sû dî yê mi qa bi lî 
go ti nêd Paw los se ki nîn û ew bê-
hur met ki rin. 46Hin gê Paw los û 
Bar na bas mêr k’î mî go tin: «Ge re kê 
pê şî yê xe be ra Xwe dê we r’a bi ha ta 
xe ber da nê, lê hûn ku xe be ra Xwe dê 
t’ex sîr di kin û xwe la yî qî jî yî naf 
h’e ta-h’e ta yê na kin, va em ve di-
ge r’i ne ber bi ne ci hû ya. 47Çim kî 
Xu dan aha e’mi rî me kir: ‹Min 
Tu ki rî r’o na ya ne ci hû ya, we kî 
h’e ta se rê din ya yê bi bî me ca la 
xi laz bû nê›*». 
48Ga va yêd ne ci hû ev yek bi-

hîs tin, şa bûn şi ki rî di da ne go ti na 
Xu dan. Û ewêd ku bo na jî yî na 

h’e ta-h’e ta yê k’ifş ki rî bûn, ba-
wer ki rin. 
49Xe be ra Xu dan t’e ma mî ya 

we lêt da be la bû. 50Lê ci hû ya hê-
lan da ne k’ul fe têd xwe dê ba we re 
xwe yî qe dir, t’e vî gi re gi rêd ba jêr, 
mi qa bi lî Paw los û Bar na bas r’a-
ki rin û ji sî no rêd xwe der xis tin. 
51Wa na jî t’o za ni gêd xwe ser 
wan da daw şand, çû ne Qon ya yê* 
52û şa girt bi şa bû nê û R’u h’ê Pî-
roz va t’i jî bûn. 

PawlosûBarnabas
bajarêQonyayêda

141Qon ya yê da jî ev yek mî na 
her car qe wi mî: Paw los û 

Bar na bas k’e ti ne k’i nîş ta ci hû ya, 
usa xe ber dan, we kî e’la le te ke gi-
ran ji ci hû û ne ci hû ya ba wer ki rin. 
2Lê ci hû yêd ku ba wer ne ki rin 
di lê ne ci hû ya qil qi lan din û r’a-
ki ri ne mi qa bi lî bi ra. 3Awa ewa na 
ge lek wext li wir man, mêr k’î mî 
ser Xu dan xe ber di dan, Xu dan jî 
xe be ra k’e re ma Xwe îz bat di kir, 
bi des têd wan nî şan û k’e re met 
di da ne ki ri nê. 4Lê du tî re tî k’e te 
ba jêr, hi nek li alî yê ci hû ya bûn, 
hi nek jî li alî yê şan dî ya. 5Hin gê 

* 13:41 He ba qûq 1:5. 
* 13:47 Îşa ya 49:6. 
* 13:51 Lû qa 9:5. 
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hi ne ke ji ne ci hû ya û ci hû ya t’e vî 
ser wê rêd xwe qi rar ki rin ku wan 
bê hur met kin û bi di ne ber ke vi ra, 
6lê ew pê h’e sî yan r’e vî ne Lîs tra yê 
û Dêr bê, ba ja rêd Lû ka yon ya, usa 
jî dor-be rêd wan. 7Û li wan de ra 
Miz gî nî di dan. 

PawlosûBarnabas
LîstraûDêrbêda

8Lîs tra yê da ye kî ji zik ma kî-
yê da ni ga da şi lû şe’t r’û niş tî bû, 
ku t’u ca ra ne ge r’î ya bû. 9Ewî jî 
guh da rî ya Paw los di kir, Paw los li 
wî ni hê r’î û ga va dît ba we rî ya wî 
bo na qenc bû nê he ye, 10bi den gê 
bi lind go tê: «R’a be ser ni gêd xwe 
r’ast bi se ki ne!» Ewî jî banz da ser 
xwe, dest pê kir ge r’î ya. 11E’la le tê 
ga va ki ri na Paw los dît, den gê xwe 
hil dan bi lû ka yo nî go tin: «Xwe dê 
dil qê în sên da ha ti ne xwa rê cem 
me!» 12Bar na bas r’a Zewsf go tin, 
Paw los r’a jî Her mêsf, çim kî xe ber-
da nê da yê pêş ew bû. 13K’a hî nê 
Zew sê ku p’a rist ge ha wî li pêş be rî 
ba jêr bû, ga bi k’o f î ya vaf anî ne 
ber der geh, xwest ku t’e vî e’la le tê 
şan dî ya r’a bi ke qur ban. 14Lê ga va 
şan dî ya, Bar na bas û Paw los va ev 
yek bi hîst, k’in cêd xwe qe laş tin û 
r’e vî ne na va e’la le tê, ki ri ne ga zî 

û go tin: 15«E’v dno! Hûn çi ma vê 
ye kê di kin? Em jî bin ya t’a xwe da 
me rî ne mî na we ne, Miz gî nî yê 
di di ne we, ku hûn ji wan tiş têd 
p’ûç’ ve ge r’in ber bi Xwe dê yê sax 
bên, Yê ku e’rd û e’z man, be’r û 
h’e mû yêd na va wan da e’fi ran dî-
ye*. 16Ewî ze ma nê bi hu rî da hişt 
ku her mi let r’î ya xwe da he r’e. 
17Lê Xwe xa Xwe bê şe’ de tî ne hişt, 
qen cî we r’a kir, ji e’z mên ba ran 
ba rand, r’ezf jî dem sa la da da ne 
we, bi xu rek va hûn t’êr ki rin û 
şa bûn jî ki re di lê we». 18Bi van 
go ti na wa na bi zo re kê e’la let zeft 
kir, ku qur ba na bo na wan ne din. 

19Hin gê ji En tak ya yê û Qon ya yê 
ci hû ha tin, e’la let da ne alî yê xwe, 
Paw los da ne ber ke vi ra, ji ba jêr 
k’a şî der ki rin, wan t’i rê mi rî ye. 
20Lê ga va şa gir ta do ra wî girt, ew 
r’a bû k’e te ba jêr û r’o ja di nê t’e vî 
Bar na bas r’a bû çû Dêr bê. 

PawlosûBarnabasvediger’ine
EntakyayaqezaSûryayê

21Wa na ku wî ba ja rî da Miz gî nî 
dan û ge lek ki ri ne şa girt, ve ge r’î-
ya ne Lîs tra yê, Qon ya yê û En tak-
ya yê. 22Di lê şa gir ta di şi dan din 
û dil di da ne wan, ku ba we rî yê da 
bi mî nin û di go tin: «Ge re kê em 

* 14:15 Der k’e tin 20:11; Ze bûr 146:6. 
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bi ge lek ce fa k’i şan di nê bi k’e vi-
ne P’ad şa tî ya Xwe dê». 23Wa na 
bo na her ci vî ne kê ber pir sî yar 
k’ifş ki rin, bi r’o jî dua ki rin û ew 
spar ti ne wî Xu da nê ku ba we rî ya 
xwe jê anî bûn. 
24Ew na va Pi sîd ya yê r’a der baz 

bûn, paşê ha ti ne Pam f îl ya yê. 
25Per gê da jî xe be ra Xwe dê dan na sîn 
ki rin, ber jêr çû ne En tal ya yê. 26Ji 
wir jî bi ge mî yê çû ne En tak ya yê, 
wî cî yê ku spar tî k’e re ma Xwe dê 
bi bûn bo na wî şi xu lê ku ser hev da 
anîn. 27Ga va ha tin, ci vîn li hev 
ci van din û wan r’a gi lî ki rin, ku 
Xwe dê t’e vî wan çi tişt ki ri ne û 
ça wa der ge hê ba we rî yê ber ne ci-
hû ya jî ve kir. 28Li wir ge lek wext 
t’e vî şa gir ta man. 

ŞêwiracivînaOrşelîmêda

151Hi nek ji Ci hûs ta nê ber-
jê rî En tak ya yê bi bûn û 

bi ra hîn di ki rin di go tin: «He ger 
hûn li go ra e’de tê Mû sa ne yê ne 
si net ki ri nê, hûn xi laz na bin»*. 
2Na va wan û Paw los, Bar na bas da 
ge lek de’w-doz pêş da hat, hin gê 
bi ra qi rar kir ku bo na vê pir sê 
Paw los û Bar na bas, usa jî ji wan 

çend kes hev raz he r’i ne Or şe lî-
mê, cem şan dî û ber pir sî ya ra. 
3Ci vî nê ku ew ve r’ê ki rin, ewa na 
Fî nîk yê û Sa mer ya yê va der baz 
bûn û h’e mû ba wer men da r’a 
bo na ve ge r’an di na ne ci hû ya gi lî 
di ki rin, bi vê ye kê ew ge le kî şa 
ki rin. 4Ga va gi hîş ti ne Or şe lî mê, 
ci vî nê, şan dî ya û ber pir sî ya ra ew 
qe bûl ki rin û çi ku Xwe dê t’e vî 
wan ki ri bû wan r’a gi lî ki rin. 5Lê 
hi nek ba wer men dêd ji k’o me la 
fê ri sî ya r’a bûn go tin: «Ge re kê 
van si net kin û wa na r’a bê jin, ku 
Qa nû na Mû sa xwey kin». 
6Şan dî û ber pir sî yar ci vî yan, 

ku bo na vê ye kê bi şê wi rin. 7Pey 
ge lek de’w-do zê r’a Pet rûs r’a bû 
ser p’î ya û wan r’a got: «Ge lî bi ra! 
Hûn xwe xa za nin ku Xwe dê r’o jêd 
pê şin da ez nav we da bi jar tim, ku 
ne ci hû xe be ra Miz gî nî yê ji de vê 
min bi bi hên û ba wer bi kin*. 8Xwe-
dê yê ku di la zane da îz bat ki ri nê, 
ku ne ci hû jî Wî va qe bûl in, ga va 
R’u h’ê Pî roz da wan jî, ça wa da 
me*. 9Na va me û wan da t’u fir-
qî da ne nî, bi ba we rî yê di lê wan 
pa qij kir. 10Îdî çi ma hûn Xwe dê 
di cê r’i bî nin, nî re kî usa da tî ni ne 

* 15:1 Qa nû na K’a hîn tî yê 12:3. 
* 15:7 K’a rêd Şan dî ya 10. 
* 15:8 K’a rêd Şan dî ya 10:44; 2:4. 
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ser stû yê şa gir ta, ku ne kal-ba vêd 
me ka ri bû ne bi bin, ne jî me? 11Ev 
yek aha na be, lê em ba wer di kin, 
ku ça wa em bi k’e re ma Xu dan Îsa 
xi laz di bin, usa jî ew». 
12Hin gê t’e ma mî ya ci va tê den-

gê xwe bi r’î û gu hê xwe da ne ser 
go ti nêd Bar na bas û Paw los ku 
Xwe dê bi des têd wan çi qas nî-
şan û k’e re met na va ne ci hû ya da 
ki ri bûn. 13Ga va ewa na ker’ bûn, 
Aqûbf deng hil da û got: «Ge lî bi ra! 
Guh bi di ne min. 14Şim h’ûn gi lî 
kir, ku ça wa pê şî yê Xwe dê r’e’ ma 
Xwe li ne ci hû ya ki ri bû, ku ji na va 
wan cim e’ te kê der xe, we kî na vê 
Wî hil di ne ser xwe. 15Vê ye kê r’a 
go ti nêd p’ê xem be ra jî li hev di-
gi rin, ça wa ni vî sar e: 
16 ‹Ji vir şûn da Ezê ve ge r’im, 
 ko nê Da wi dî k’e tî dî sa ve gi rim, 
 çî wî jî ku xi rab bû ye Ezê çê-

kim 
 û wî dî sa bi di me r’a gir ti nê, 
17 we kî h’er çê me ri vêd ma yîn 
 û h’e mû ne ci hû yêd ku na vê 

Min ser wan e, 
 li Xu dan bi ge r’in. 
18 Ew Xu da nê ku van tiş ta hê ji 

dew rêd be rê da e’yan ki rî ye 
di bê je›*. 

19Bo na vê ye kê jî ez aha r’ê tê r’a 
di bî nim ku em ze’ me tê ne di ne 
ewêd ku ji ne ci hû ya ber bi Xwe-
dê tên, 20lê em ne’ me kê wan r’a 
bi ni vî sin, ku h’ev za xwe ji wan 
qur ba nêd ku p’û ta r’a tê ne da yî nê 
bi kin, usa jî ji bê na mû sî yê, goş tê 
mi rarf û xû nê*. 21Fe’m da rî ye ku 
hê qur’ nêd der baz bû yî da Qa nû na 
Mû sa her ba ja rî da tê hîn ki ri nê û 
h’e mû r’o jêd şe mî ya k’i nîş ta da 
wê di xû nin». 

Cabdayîna
civînaOrşelîmê

22Hin gê li şan dî ya, ber pir sî ya ra 
û t’e ma mî ya ci vî nê xweş hat, ku 
ji na va xwe da çend me ri va bi bi-
jê rin û t’e vî Paw los û Bar na bas 
bi şî ni ne En tak ya yê. Ev bûn yêd 
ku ha ti ne şan di nê: Ci hû da yê ku 
jê r’a di go tin Bar sa bo û Sî las. Na va 
ba wer men da da eva na e’yan bûn. 
23Bi des tê wan ev ne’ me şan din 
aha ni vî sar: 

«Em bi ra yêd we ye şan dî û ber-
pir sî yar si la va li we bi ra yêd ji 
ne ci hû ya ye En tak ya yê, Sûr ya yê 
û Kî lîk ya yê di kin. 

24Me bi hîs tî ye ku ji na va me hi-
nek der k’e ti ne, ku me xwe xa t’emî 

* 15:18 Amos 9:11-12 û Îşa ya 45:21. 
* 15:20 Der k’e tin 34:15-17; Qa nû na K’a hîn tî yê 18:6-23; 17:10-16. 
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ne da ne wan, lê wan bi xe be rêd 
xwe ze’ met da ne we û fi ki rêd we 
t’e vî hev ki ri ne*. 25Bo na vê ye kê li 
t’e ma mî ya şê wi ra ci vî na me xweş 
hat, ku em me ri va bi bi jê rin t’e vî 
bi ra yêd me ye de lal Bar na bas û 
Paw los bi şî ni ne cem we, 26yêd ku 
e’mi rê xwe da ne na vê Xu da nê me 
Îsa Mesîh. 27Awa em Ci hû da û 
Sî las di şî nin, we kî ew jî van tiş ta 
bi de vê xwe we r’a bê jin. 28Li R’u-
h’ê Pî roz xweş hat, usa jî li me, 
ku t’u ba rî ne di ne ser mi lê we, 
pêş ti rî van tiş têd h’ew ce: 29Dû rî 
qur ba nêd p’û ta, xû nê, mi ra rî yêf û 
bê na mû sî yê bin. He ger hûn xwe ji 

van tiş ta xwey kin, qenc e. Hûn 
xweş bin, de ma xa ti rê we». 
30Hin gê ew ve r’ê ki rin, ber jêr 

çû ne En tak ya yê cim e’t ci van din, 
ne’ me da ne wan. 31Ga va xwen-
din, bo na wê dil da yî nê p’ir’ şa 
bûn. 32Ci hû da û Sî las jî ku p’ê-
xem ber bûn, bi ge lek xe be ra dil 
da ne ba wer men da û ew şi dan din. 
33‑34Ge lek wext li wir man, paşê 
ba wer men da ew bi xêr û si la met 
paş da şan di ne cem wan, yêd ku 
ew şan di bûn.* 35Paw los û Bar na-
bas jî En tak ya yê da di man, t’e vî 
ge le kêd ma yîn xe be ra Xu dan hîn 
di ki rin û dan na sîn di ki rin. 

* 15:24 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Di bê jin: ‹Ge re kê hûn bê ne si-
net ki ri nê û Qa nû na Mû sa xwey kin›». 
* 15:33-34 Nav hi nek dest ni vî sar û wel ge r’an di nêd ke vin da ev jî he ye: «Lê li 
Sî las xweş hat, li wir bi mî ne». 
* 15:38 K’a rêd Şan dî ya 13:13. 

R’êwîtîyaPawloseduda(15:36–18:22)

PawlosûBarnabas
jihevdudiqetin

36Çend r’o ja şûn da Paw los go te 
Bar na bas: «We re em ve ge r’in se rî kî 
bi di ne wan xûşk-bi ra, k’î ja na r’a 
me h’e mû ba ja ra da xe be ra Xu dan 
dan na sîn ki rî ye, dî na xwe bi di nê 
k’a h’a lê wan ça wa ye». 37Bar na bas 

di xwest Yû h’en na yê ku jê r’a Mar-
qos di go tin jî t’e vî xwe bi bi ra na, 
38lê Paw los r’ê tê r’a ne di dît, yê 
Pam fîl ya yê da ji wan qe tî ya û t’e vî 
wan şi xul ne kir t’e vî xwe bi bi ra na*. 
39Hin gê ya wan li hev ne girt, ev 
bû me’ nî ji hev qe tî yan. Bar na bas 
Mar qos hil da bi ge mî yê çû Qub ri-
sê, 40Paw los jî Sî las bi jart û ji bi ra 
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spar tî k’e re ma Xu dan bûn, r’ê k’e tin 
çûn. 41Li Sûr ya yê û Kî lîk ya yê di-
ge r’î yan, ci vîn di şi dan din. 

Tîmot’êyohevaltîyêPawlos
ûSîlasr’adike

161Hin gê Paw los ha te Dêr bê 
û Lîs tra yê. Li wir şa gir tek 

he bû na vê wî Tî mo t’ê yo, ku r’ê 
k’ul fe te ke ci hû ye ba wer mend bû, lê 
ba vê wî yû nan bû. 2Ba wer men dêd 
Lîs tra yê û Qon ya yê hin da va wî da 
qenc xe ber di dan. 3Paw los xwest wî 
t’e vî xwe bi be û bo na wan ci hû yêd 
wan de ra girt ew si net kir, çim kî 
h’e mû ya jî za ni bû ku ba vê wî yû nan 
e. 4Ga va ba ja ra r’a der baz di bûn, 
ew t’e mî yêd ku şan dî ya û ber pir-
sî ya rêd Or şe lî mê qi rar ki ri bûn, 
di da ne ba wer men da ku xwey kin. 
5Awa ci vîn jî ba we rî yê da di şi dî yan 
û r’oj bi r’oj h’e sa bê wan zê de di bû. 

Mekedonîxewnêda
gazîPawlosdikin

6Na va sî no rêd Fi rîg ya û Ga-
lat ya yê da ge r’î yan, çim kî R’u h’êf 

Pî roz ne hişt ku qe za As ya yê da 
xe be ra Xwe dê bê jin. 7Ga va nê zî-
kî Mîs ya yê bûn, ki rin ku he r’i ne 
Bî tên ya yê, lê R’u h’ê Îsa îzin ne da 
wan 8û ber Mîs ya yê va der baz bûn 
ber jêr çû ne Tro ya yê. 9Şev Paw los 
dî ti no kê da ber ç’e’ vê xwe dît, ye kî 
me ke do nî se ki nî bû hî vî ji wî di kir 
û di got: «We re Me ke don ya yê alî 
me bi ke». 10Ga va wî ew dî ti nok 
dît, me* dest xwe da xwest ku he-
r’i ne Me ke don ya yê. Me fe’m kir, 
ku Xwe dê me di şî ne wir, we kî 
Miz gî nî yê bi di ne wan. 

FîlîpyayêdaLîdya
berbiXudanvediger’e

11Em ji Tro ya yê bi ge mî yê 
der k’e tin r’ast çû ne Sa mo tra xê, 
r’o ja di nê Nê ya po lî sê. 12Ji wir jî 
çû ne Fî lîp ya yê, ba ja re kî ne’ yî ya 
Me ke don ya yê yî e’yan, usa jî ku 
ba ja re kî R’o ma yê* ye. Wî ba ja rî da 
em çend r’o ja man. 13R’o ja şe mî-
yê em ji der ge hê ba jêr der k’e tin 
çû ne de vê ç’êm, ew der ça wa em 
di fi ki rîn, cî yê dua bû. Me r’û niş tî 

* 16:10 Lû qa yê ni vîs k’a rê vê k’i tê bê wî ça xî cem Paw los bû, le ma jî di bê je «me». 
* 16:12 Fî lîp ya Me ke don ya yê da bû, ne ser e’r dê Îtal ya yê bû, lê dî sa «ba ja re kî 
R’o ma yê» di ha te h’e sa bê (bi yû na nî xe ber bi xe ber di bê je, ku ew «Ko lo nî-
ya R’o ma yê» ye). He qê ba jar va nêd Fî lîp ya yê we ke he qê her ba jar va ne kî ji 
ba ja rêd Îtal ya yê ye ma yîn bû, me se le, xwe se rî xwe dî wa na xwe di ki rin, xerc 
ne di da ne R’o mê. Le ma r’ê zêd 16:21-da me ri vêd ba jêr xwe h’e sab di kin ça wa 
ba jar va nêdf R’o ma yê. 
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t’e vî k’ul fe têd ci vî ya yî xe ber di da, 
14k’ul fe te ke xwe dê ba wer ji ba ja-
rê Tî ya tî ra yê, na vê wê Lîd ya ku 
k’in cêd şîrkf di fi ro tin, guh da rî 
di kir. Xu dan di lê wê ve kir ku guh 
bi de go ti nêd Paw los. 15Ga va ew 
ne fe rêd xwe va pê avê ha ti ne ni-
xu man di nê, hî vî ji me kir û got: 
«He ger hûn min ba wer men da 
Xu dan h’e sab di kin, k’e rem ki ne 
ma la min, li wir bi mî nin». Û zor 
li me kir em bi rin. 

PawlosûSîlasbajarê
Fîlîpyayêdatênegirtinê

16Ca re kê em di çû ne cî yê dua-
ki ri nê, ca rîk r’as tî me hat, ku 
r’u h’ê k’o ç’ek tî yê pê r’a bû, evê 
bi wê k’o ç’ek tî yê xwe yêd xwe r’a 
p’ir’ k’ar da nî. 17Eva pey Paw los 
û me k’e ti bû, di ki re qî r’în û di got: 
«Ev me ri va na xu la mêd Xwe dê yê 
He rî Jor in in, ku we r’a bo na r’î ya 
xi laz bû nê dan na sîn di kin!» 18Ev 
ye ka ewê ge lek r’o ja di kir, h’e ta 
ku Paw los aciz bû, ve ge r’î ya û wî 
r’u h’î r’a got: «Bi na vê Îsa Mesîh 
e’mi rî te di kim ji wê de rê!» Û pê-
r’a-pê r’a ew ji wê der k’et. 19Ga va 
xwe yêd wê dî tin ku gu ma na k’a ra 

wan ha te bi r’î nê, Paw los û Sî las 
gir tin, k’a şî mey da na ba jêr cem 
ser wê ra ki rin, 20ew bi ri ne ber 
ser da rêd R’o ma yê û go tin: «Ev 
me ri va na ci hû ne û ba ja rê me 
t’e vî hev di kin. 21E’de tê usa me 
ba jar va nêdf R’o ma yê hîn di kin, 
ku ne me r’a ca yîz e qe bûl kin, 
ne jî bi kin». 22E’la le tê h’i cû mî 
ser wan kir, ser da ra jî k’in cêd ser 
wan qe laş tin û e’mir ki rin ku wan 
bi di ne ber şi va. 23Pey ge lek lê da-
nê r’a avî ti ne ke lê û e’mi rî ser wê rê 
ke lê ki rin, ku r’ind mi qa tî yê wan 
bi ke. 24Ewî ku ev e’mir stand, 
ew avî ti ne zin da nê û ni gêd wan 
qey da da şi dan din. 
25Nê zî kî nî vê şe vê Paw los û 

Sî las dua di ki rin û eş qî Xwe dê 
dis ti ran, gir tî ya jî gu hê xwe da-
nî bû ne ser wan. 26Niş kê va e’rd 
qa yîm h’e jî ya, h’e ta ku h’î mêd 
ke lê jî çûn-ha tin, dest xwe da h’e mû 
de rî ve bûn, qeyd-zin cî rêd h’e mû ya 
ha ti ne ve ki ri nê. 27Ga va ser wê rê 
ke lê h’iş yar bû û de rêd ke lê ve ki rî 
dî tin, şûr k’i şand ku xwe bi ku je, 
çim kî wî t’i rê gir tî r’e vî ne*. 28Lê 
Paw los bi den gê bi lind ki re ga zî û 
got: «T’u zî ya nê ne de e’mi rê xwe, 

* 16:27 Wî ça xî ga va gir tîk ji ke lê bi r’e vî ya, hin gê çi ce za ku di gi hîş te gir tî, 
ge re kê ser wê rê ke lê dew sa wî bi k’i şan da. Awa go tî, he ger ye kî hê ja yî mi ri nê 
bi r’e vî ya, hin gê ge re kê ser wê rê ke lê dew sa wî bi ha ta kuş ti nê. 
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em h’e mû jî vi ra ne!» 29Ewî ç’i ra 
xwest, r’e vî hin dur’, le ri zî xwe 
avî te ber Paw los û Sî las. 30Ew 
der xis tin û got: «Ez xu lam! Ez 
çi ge re kê bi kim ku xi laz bim?» 
31Wa na jî got: «Ba we rî ya xwe 
Xu dan Îsa bî ne, tê ne fe rêd xwe va 
xi laz bî». 32Hin gê xe be ra Xu dan 
wî û wan h’e mû ya r’a go tin, yêd 
ku ma la wî da bûn. 33He ma wê 
şe vê ser wê rê ke lê ew bi rin, bi-
rî nêd wan şûş tin û pê r’a-pê r’a 
ew ne fe rêd xwe va pê avê ha ti ne 
ni xu man di nê. 34Ew anî ne ma la 
xwe, sif re li ber wan da nî û t’e-
ma mî ya ne fe rêd xwe va şa bûn, ku 
ba we rî ya xwe Xwe dê anîn. 
35Ga va si beh sa fî bû, ser da ra 

za pi dêd xwe şan din û go tin: «Wan 
me ri va ber’ de». 36Ser wê rê ke lê ev 
yek Paw los r’a got: «Ser dar me rî 
şan di ne we kî hûn bê ne ber’ da nê. 
Ni ha r’a bin bi xêr û si la met he r’in». 
37Lê Paw los wan r’a got: «Em, 
ba jar va nêdf R’o ma yê, bê dî wan 
bi cim e’ tî da ne ber şi va avî ti ne 
ke lê! Û ni ha di xwa zin bi di zî va 
me der xin? Na, ev yek na be, bi ra 
xwe xa bên me der xin». 38Za pi da 
ev xe be ra na gî han di ne ser da ra. 
Ga va ku bi hîs tin ew ba jar va nêd 
R’o ma yê ne, tir sî yan 39ha tin xwe 
avî ti ne wan, paşê ew der xis tin û 
hî vî ki rin ku ji ba ja rê wan he r’in. 

40Ew jî ji ke lê der k’e tin çû ne ma la 
Lîd ya yê, li wir xûşk-bi ra dî tin, 
dil da ne wan û paşê r’ê k’e tin çûn. 

Qalme‑qalma
bajarêT’êsalonîkêda

171Ewa na Em fî po lîs û Apo-
lon ya yê va der baz bûn 

ha ti ne T’ê sa lo nî kê, wî cî yê ku 
k’i nîş ta ci hû ya he bû. 2Paw los jî 
mî na e’de tê xwe çû na va wan û 
sê r’o jêd şe mî yê wa na r’a di k’e te 
xe ber da nê, ji ni vî sa ra 3şi ro ve di kir 
û wan r’a îz bat di kir, ku ge re kê 
Mesîh ce fa bi k’i şan da û ji mi ri nê 
r’a bû ya û di got: «Ev Îsayê ku ez 
we r’a dan na sîn di kim, ew Mesîh 
e». 4Hi ne kêd ji wan ba wer ki rin 
xwe li Paw los û Sî las gir tin, usa jî 
e’la le te ke xwe dê ba we rêd yû nanf û 
ge lek k’ul fe têd xwe yî qe dir. 
5Lê ji ci hû ya hi ne ka ji h’ev sû-

dî yê çend me ri vêd bê kê re ne r’ast 
ci van din, ki ri ne qal me-qalm, ba jar 
t’e vî hev ki rin û h’i cû mî ser ma la 
Ya son ki rin, di xwes tin Paw los û 
Sî las ba nî na ber cim e’ tê. 6Ga-
va ew ne dî tin, Ya son t’e vî çend 
bi ra va k’a şî cem ser wê rêd ba jêr 
ki rin, di ki ri ne qî r’în di go tin: 
«Ewêd din ya t’e vî hev ki ri ne gi-
hîş ti ne vi ra jî 7û Ya son ew qe bûl 
ki ri ne ma la xwe! Eva na h’e mû jî 
mi qa bi lî e’mi rêd Qey ser di çin û 
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di bê jin: ‹P’ad şa kî din he ye, na vê 
wî Îsa ye›». 8Bi van go ti na e’la let 
û ser wê rêd ba jêr t’e vî hev ki rin. 
9Hin gê ji Ya son û yêd ma yîn 
k’e fîlf stan din, ew ber’ dan. 

PawlosûSîlas
bajarêBeroyayêda

10He ma ça wa te’ rî k’e te e’r dê, 
bi ra Paw los û Sî las şan di ne Be-
ro ya yê. Ew ku gi hîş ti ne wir, çû ne 
k’i nîş ta ci hû ya. 11Ev ci hû ji yêd 
T’ê sa lo nî kê ser waxt tir bûn, xe be ra 
Xwe dê bi dil û can qe bûl ki rin û 
her r’oj ni vî sa ra da k’ûr di bûn, k’a 
ev tişt usa ne. 12Ji wa na ge le ka 
ba wer kir, usa jî ge lek k’ul fe têd 
yû na ne xwe yî qe dir û mêr jî ne kêm 
bûn. 13Ga va ci hû yêd T’ê sa lo nî kê 
bi hîs tin ku Paw los xe be ra Xwe dê 
Be ro ya yê da jî dan na sîn di ke, ha tin 
wir jî hê lan da ne e’la le tê û ew t’e-
vî hev ki rin. 14Wî ça xî bi ra Paw los 
dest xwe da şan di ne ber be’ rê, lê 
Sî las û Tî mo t’ê yo Be ro ya yê da man. 
15Ewêd ku Paw los ve r’ê di kir in, 
ew h’e ta At’î na yê bi rin, paşê ji 
Paw los t’e mî stan din ku Sî las û 
Tî mo t’ê yo zû he r’in bi gi hî ji ne wî, 
xwe xa jî paş da ve ge r’î yan. 

PawloslibajarêAt’înayê
16Ga va At’î na yê da Paw los hî vî ya 

wan bû, di lê wî ne r’i h’et bû, çim-

kî dît ba jar na va p’ût p’a ris tî yê da 
bû. 17Awa ewî k’i nîş tê da ci hû û 
yû na nêdf xwe dê ba wer r’a û li mey-
da nê ba jêr da jî her r’oj r’as tî k’ê 
di hat wan r’a di k’e te xe ber da nê. 
18Çend fî lo so fêd êpî kû rîf û stoy-
xîf wî r’a k’e ti ne h’u ce tê û hi ne ka 
di got: «Evî dev be la yî bê t’ew şe çi 
di xwa ze bê je?» Hi ne ka jî di got: 
«Usa tê k’if şê, ku eva der he qa 
xwe dê yêd xe rîb da dan na sîn di ke». 
Aha di go tin, çim kî ewî bo na Îsa 
û r’a bû na mi rî ya dan na sîn di kir. 
19Wî ça xî ew hil dan bi ri ne ber 
ci vî na Ar yo pa go yêf û go tin: «Em 
di ka rin bo na wê hîn ki ri na nû ye 
ku tu dan na sîn di kî bi za ni bin? 
20Tu tiş têd xe rîb me di dî bi hîs-
ti nê, le ma jî em di xwa zin me’ na 
wan bi za ni bin». 21H’e mû at’î nî 
û xe rî bêd ku wir di man, tiş te kî 
ma yîn va mi jûl ne di bûn, pêş ti rî 
tiş têd nû go ti nê yan bi hîs ti nê. 
22Hin gê Paw los ber ci vî na Ar-

yo pa go yê da se ki nî û got: «Ge lî 
at’î nî ya! Ez dî na xwe di di mê, 
ku hûn ji h’e mû alî ya va ge le kî 
h’e ban di nê va mi jûl in. 23Çim kî 
ga va ez ge r’î yam, min dî na xwe 
da h’e ban di nêd we, min go rî-
ge hekf dît ku ser wê ni vî sar bû 
‹XWE DÊ YÊ NE NAS R’A›. Awa 
Ewê ku hûn nas na kin di h’e bî-
nin, ez bo na Wî we r’a dan na sîn 
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di kim. 24Xwe dê yê ku ev din ya û 
h’e mû yêd na va wê da e’fi ran dî-
ye, Ew Xu da nê e’rd û e’z mên e 
û p’a rist ge hêd bi des ta çê ki rî da 
na mî ne*, 25ne jî ç’e’ vê Wî des tê 
me ri va ye ku xiz met k’a rî ya Wî 
bi kin, ça wa Ye kî h’ew cê tiş te kî, 
lê Ew xwe xa e’mir, bî nê û her tiş tî 
di de h’e mû ya. 26H’e mû mi le têd 
din ya yê ji xû ne kî xu li qand, ku 
ser r’û yê t’e ma mî ya din ya yê bi jîn. 
Ewî ze man û sî no rêd cî-mis k’e na 
wan r’a k’ifş ki rin. 27Ewî ev ye ka na 
ki rin, we kî me riv li Wî bi ge r’in, 
bel kî bi p’e lî nin bi bî nin. Lê Ew 
Xwe dê ji me her ke sî ne dûr e jî, 
28çim kî ‹em bi Wî di jîn, di me şin 
û he ne›*. Ça wa çend şa yî rêd we jî 
go ti ne: ‹Em r’ast za r’êd Wî ne›**. 
29Awa ku em ji Xwe dê bû ne, 

ge re kê em Xwe dê aha ne şi bî nin 
mî na zêr’, zîv, yan ke vi rê ku bi 
h’iş û hos ta tî ya me ri va ha ti ne 
k’o lan di nê. 30Xwe dê dî na Xwe 
ne da ye h’e mû ze ma nêd ku me-
ri va yî yê Ew nas ne ki rî ye, lê ni ha 
her de ra t’e mî li h’e mû me ri va 

di ke, ku ji gu ne ki ri nê ve ge r’inf. 
31Çim kî Ewî r’o jek k’ifş ki rî ye, 
k’î ja nê da wê dî wa na di nê r’ast 
bi des tê Me ri ve kî bi ke, Yê ku 
Ewî k’ifş ki rî ye. Xwe dê ev ye ka-
na h’e mû ya r’a da ne îz bat ki ri nê, 
ga va Ew me riv ji mi ri nê r’a kir». 
32Ga va bo na r’a bû na mi rî ya 

bi hîs tin, hi nek pê k’e nî yan, lê 
hi ne ka jî got: «Bo na wê ye kê emê 
ca re ke din ji te bi bi hên». 33Û 
Paw los ji nav ci vî na wan der k’et 
çû. 34Lê hi ne ka xwe li wî girt, 
ba wer ki rin. Na va wan da bûn Dî-
yo nîs yo yê en de mê Ar yo pa go yê û 
k’ul fe te ke na vê wê Da me rîs, t’e vî 
hi ne kêd ma yîn. 

PawlosbajarêKorint’êda

181Ji wir şûn da Paw los ji 
At’î nê r’ê k’et ha te Ko rin t’ê. 

2Li wir ye kî ci hû na vê wî Akî la 
dît, bû yî na xwe da ji Pon to sê. Eva 
t’e vî k’ul fe ta xwe Pris kî la yê nû 
ji Îtal ya yê ha ti bû, çim kî Qey ser 
Klaw dyo e’mir ki ri bû, ku h’e mû 
ci hû ji R’o mê der k’e vin. Paw los 

* 17:24 P’ad şa tî III, 8:27. 
* 17:28 Eva go ti na ji za ne kî bi na vê Epî mê nî des bû. Ew ye kî şa yîr bû û ji ba ja rê 
Ki no so sê gi ra va Ki rê tî yê bû. Ew qa sî 600 sa lî be rî Îsa Mesîh bibû. 
** 17:28 Eva go ti na ji ni vî sa re ke Ara tûs şa yîr e, ku bo na xwe dê kî xwe ni vî sî ye, 
k’î ja nî yû na na di h’e band. Ara tûs şa yîr ji qe za Kî lîk ya yê bû, qa sî 300 sa lî 
be rî Îsa Mesîh bibû. Paw los xwe xa jî ji qe za Kî lîk ya yê bû. 
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çû cem wan, 3cem wan ma û t’e vî 
wan xe bi tî, çim kî p’ê şê wan yek 
bû, kon çê di ki rin. 4Ew h’e mû 
r’o jêd şe mî ya k’i nîş ta da ci hû û 
yû na na r’af di k’e te xe ber da nê, ew 
di da ne ba wer ki ri nê. 

5Ga va Sî las û Tî mo t’ê yo ji Me-
ke don ya yê ha tin, Paw los bi xî ret 
t’e ma mî ya wex tê xwe da hîn ki ri na 
Xe be rê* û ci hû ya r’a şe’ de tî di da 
ku Mesîh, Îsa ye. 6Ga va ew mi-
qa bi lî wî r’a bûn û ew bê hur met 
ki rin, ewî k’in cê xwe daw şand û 
go te wan: «Xû na we se rê we be, ez 
bê sûc im. Ji vir şûn da ezê he r’i me 
cem ne ci hû ya». 7Ew hin gê ji wir 
çû k’e te ma la ye kî na vê wî Tî to 
Yûs to. Ew me ri ve kî ne ci hû bû, lê 
xwe dê ba wer bû, ma la wî k’ê le ka 
k’i nîş tê bû. 8Ki rîs po yê ser wê rê 
k’i nîş tê jî ne fe rêd xwe va ba we rî-
ya xwe Xu dan anî û ji ko rin t’î ya 
ge le ka ku bi hîs tin, ba wer ki rin û 
pê avê ha ti ne ni xu man di nê. 

9Şe ve kê Xu dan dî ti no kê da ha te 
ber ç’e’ vê Paw los û go tê: «Ne tir se, 
xe ber de û xwe ker’ ne ke. 10Çim kî 
Ez t’e vî te me û ke se kê ber te r’a-
ne be zî ya nê ne de te, çim kî ge lek 

cim e’ ta Min vî ba ja rî da he ye». 
11Ew li wê de rê sa le kê û şeş me ha 
ma, ew hî nî xe be ra Xwe dê di ki rin. 
12Hê na we lî yê Ga lî yo yê Axa-

ya yê da ci hû bû ne yek, h’i cû mî ser 
Paw los ki rin û bi ri ne ber dî wa nê 
13go tin: «Eva cim e’ tê hîn di ke, ku 
ne li go ra qa nû nê Xwe dê bi h’e bî-
nin». 14Ga va Paw los wê dest pê ki ra 
xe ber da, Ga lî yo ci hû ya r’a got: 
«He ger gi lî bo na ne he qî yê û xi-
ra bî yê bû ya, ci hû no, di bû ku min 
guh da rî ya we bi ki ra, 15lê he ger 
pirs ser xe be ra, na va û qa nû na 
we ye, hûn xwe xa bi ni hê r’in. 
Ez na xwa zim bi bi me h’a ki mê 
van tiş ta». 16Û ew ji dî wan xa nê 
der xis tin. 17Hin gê h’e mû ya Sos-
tê nî sê ser wê rê k’i nîş tê gir tin, li 
ber dî wan xa nê k’u tan, lê qet xe ma 
Ga lî yo jî nî bû. 

Pawlosvediger’eEntakyayê
18Paw los ge lek r’o ja dî sa li wir 

ma, paşê xa ti rê xwe ji ba wer men da 
xwest, bi ge mî yê çû alî yê Sûr ya yê. 
Pris kî la û Akî la jî t’e vî wî bûn. 
Ewî Ken xêr ya yê da p’o r’ê xwe 
kur’ ki ri bû, çim kî ad-qi rar ki rî* 

* 18:5 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «Xe ber» «R’uh’ va» he ye, ku hin aha 
fe’m di kin: «Bi ala va R’uh’ va gi rê da yî». 
* 18:18 Wê ad-qi ra rê r’a «ne zîrf» di bê jin. Der he qa qey de-qa nû nêd ne zîr da 
Ji mar 6:1-21-da bi xû nin. 
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bû. 19Ew gi hîş ti ne Efe sê, Pris kî la 
û Akî la li wir hiş tin, xwe xa k’e te 
k’i nîş tê ci hû ya r’a k’e te xe ber da nê. 
20Wa na hî vî ji wî kir, ku hi ne kî 
di rêj li wir bi mî ne, ew qayl ne-
bû. 21Lê ga va xa ti rê xwe ji wan 
xwest, got: «Ezê dî sa ser we da 
bêm, he ger Xwe dê h’iz bi ke»*. Bi 
ge mî yê ji Efe sê çû. 22Ga va gi hîş te 
Qey se rî yê, hev raz çû Or şe lî mê 
si lav da ci vî nê, paşê ber jêr çû 
En tak ya yê. 23Ga va hi nek wext li 
wir ma, r’a bû be rê va k’e te we la tê 
Ga lat ya û Fi rîg ya, h’e mû şa girt 
ba we rî yê da di şi dan din. 

ApolobajarêEfesêda
Mizgînîyêdide

24Ci hû kî na vê wî Apo lo, bû-
yî na xwe da ji Skender ya yê, ha te 

Efe sê. Eva go tin bê je kî ser xwe û 
ni vî sa rêdf pî roz da za ne kî zor bû. 
25Ew R’î ya Xu dan da hîn bû yî bû, 
agi rê xî re tê sê rî k’e ti bû* bo na 
Îsa r’ast xe ber di da û hîn di kir, 
lê t’e nê ni xu man di na Yû h’en na 
za ni bû. 26Evî dest pê kir k’i nîş tê-
da mêr k’î mî xe ber da. Lê ga va 
Pris kî la yê û Akî la xe ber da na wî 
bi hîs tin, ew bi ri ne cem xwe, hê 
r’ast R’î ya Xwe dê wî r’a şi ro ve ki rin. 
27Apo lo ku xwest he r’e Axa ya yê, 
bi ra dil da ne ber û şa gir ta r’a jî 
ne’ mek ni vî sîn ku wî qe bûl kin. 
Ga va gi hîş te wir, ew ge le kî kê rî 
wan hat, yêd ku bi k’e re ma Xwe dê 
bi bû ne ba wer mend. 28Çim kî bi 
cim e’ tî xe ber da nê da ya wî li ser 
ya ci hû ya di k’et, bi ni vî sa rêd pî roz 
di da îz bat ki ri nê, ku Mesîh, Îsa ye. 

* 18:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ez ge re kê e’se evê ce ji na ku tê Or-
şe lî mê da der baz kim. Lê ezê dî sa ser we da bêm, he ger Xwe dê h’iz bi ke». 
* 18:25 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi ala va R’u h’ê Xwe dê». 

R’êwîtîyaPawlosesisîya(18:23;19:1–21:16)

PawlosEfesêda

191Ga va Apo lo hê Ko rin t’ê da 
bû, Paw los cî yê jo rin r’a 

der baz bû ber jê rî Efe sê bû û li 
wir çend şa girt dî tin 2û ji wan 
pir sî: «Ga va we ba wer kir, we 

R’u h’ê Pî roz stand?» Wa na got: 
«Me qet ne bi hîs tî ye jî ku R’u h’ê 
Pî roz he ye». 3Ewî wan r’a got: «Lê 
hûn bi çi ha ti ne ni xu man di nê?» 
Wa na got: «Bi ni xu man di na Yû-
h’en na». 4Paw los got: «Yû h’en na 
bo na gu ne ve ge r’an di nê ni xu mand 
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û cim e’ tê r’a got: ‹Yê ku pey min r’a 
tê ba we rî ya xwe Wî bî nin›, awa 
go tî Îsa»*. 5Ga va ev yek bi hîs tin, 
bi na vê Xu dan Îsa ha ti ne ni xu-
man di nê. 6Û ga va Paw los des têd 
xwe danî ne ser wan, R’u h’ê Pî roz 
ha te ser wan, bi zi ma na xe ber dan 
û p’ê xem ber tî ki rin. 7Eva na we ke 
donz deh me rî ya bûn. 
8Paw los k’e te k’i nîş tê, sê me ha 

mêr k’î mî xe ber di da, bo na P’ad-
şa tî ya Xwe dê wan r’a di k’e te xe-
ber da nê û ew di da ne ba wer ki ri nê. 
9Lê ga va hi ne ke ser h’işk mi qa bil 
der k’e tin û li ber cim e’ tê R’î ya 
Xu dan bê hur met di ki rin, Paw los 
ji wan qe tî ya, şa girt baş qe ki rin û 
her r’oj ders xa na Tî ra no da wan r’a 
di k’e te xe ber da nê. 10Evê ye kê du 
sa la k’i şand, h’e ta ku h’e mû ci hû 
û yû na nêdf ku qe za As ya yê da 
di man, Xe be ra Xu dan bi hîs tin. 

Herh’eftkur’êdSkêwa
11Xwe dê bi des tê Paw los ge lek 

k’e re me têd zor di ki rin, 12h’e ta ku 
ew dest mal û şa li kêd ku Paw los lê 
di k’e tin ne xwe şa r’a di bir in, ew qenc 
di bûn û r’u h’êd xi rab der di k’e tin. 
13Çend ci hû yêd ge r’ok he bûn ku 
xwe da bû ne cin der xis ti nê, wan 

di kir ku ser yêd ku r’u h’êd xi rab 
na va wan da he bûn, pê na vê Xu dan 
Îsa be rî wan din û di go tin: «Em pê 
wî Îsayê ku Paw los dan na sîn di ke 
be rî we di din». 14Eva ye ka her h’eft 
ku r’êd Skê wa yê se rek k’a hî ne kî ci-
hû ya di ki rin. 15Ca re kê r’u h’ê xi rab 
li wan ve ge r’and û got: «Ez Îsa nas 
di kim, bo na Paw los jî za nim, lê 
hûn k’î ne?» 16Hin gê ew me ri vê 
ku r’u h’ê xi rab tê da bû, banz da ser 
wan, qe wa ta wî wan h’e mû ya da çû 
ew usa k’u tan, we kî ew ji wê ma lê 
te’ zî û bi rîn dar r’e vîn. 17Bo na vê 
ye kê h’e mû ci hû û yû na nêd ku 
Efe sê da di man pê h’e sî yan. Tirs 
k’e te ser wan h’e mû ya û na vê 
Xu dan Îsa bi lind di bû. 18Ge lek 
ba wer mend jî di ha tin gu nêd xwe 
di da ne r’û yê xwe û ki rêd xwe 
di go tin. 19Yêd sêr ba zî yê va jî ku 
mi jûl di bûn, ge le ka k’i tê bêd xwe 
t’op di ki ri ne cî kî û li ber h’e mû ya 
di şe wi tan din. Qî me tê wan h’e sab 
ki rin, pên cî h’e zar zîvf der k’et. 20Bi 
vî awayî Xe be ra Xu dan bi zo ra yî 
hê pêş da di çû û qe wat di bû. 

Şer’‑de’waEfesêda
21Ga va ev tişt bûn, Paw los qi rar 

kir* ku Me ke don ya yê û Axa yayê va 

* 19:4 Lû qa 3:1-18. 
* 19:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Paw los bi r’ê be rî ya R’uh’ qi rar kir». 
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der baz be he r’e Or şe lî mê û got: 
«Pey çû yî na wi ra r’a ge re kê ez 
he r’im R’o mê jî bi bî nim». 22Ewî 
du k’o mek da rêd xwe Tî mo t’ê yo 
û Êras to şan di ne Me ke don ya yê 
û ew hi ne kî jî li qe za As ya yê ma. 

23Wan ça xa da bo na R’î ya Xu dan 
ge le kî şer’-de’w pêş da hat. 24Ye kî 
zîv ker he bû na vê wî Dî mî trî yo. 
Evî p’a rist ge hêd xwe dê ya na vê 
wê Ar te mîsf cû r’ê ya e’de tî da bi 
zîv bi ç’ûk çê di ki rin û ge lek k’ar 
hos ta r’a da nî. 25Ewî ga zî wan 
h’e mû hos ta, usa jî yêd mî na 
xwe yî yê vî p’ê şe yîf ki rin û got: 
«Ge lî he va la! Hûn za nin ku k’a ra 
me vî şi xu lî da ye. 26Hûn jî di bi-
hên û di bî nin ku evî Paw lo sî ne 
ku t’e nê Efe sê da, lê ba we rî ya we 
he be t’e ma mî ya qe za As ya yê da jî 
se rê ge lek cim e’ ta t’i jî ki rî ye ji r’ê 
der xis tî ye û di bê je: ‹Ew xwe dê yêd 
ku bi des ta çê ki rî ne, ew ne xwe dê 
ne›. 27Zî ya na wê ne t’e nê ew e 
ku p’ê şê me tê bê hur met ki ri nê, 
lê p’a rist ge ha Ar te mîs xwe dê ya 
me zin wê ber tiş te kî ne yê h’e sa bê 
û wê qe di rê me zi na yî ya wê bi-
k’e ve, ya ku h’e mû qe za As ya û 
din ya di h’e bî ne». 

28Ga va ev yek bi hîs tin, bi 
k’în-box t’i jî bûn, di ki ri ne qî-
r’în û di go tin: «Ar te mî sa efe sî ya 
me zin e!» 29T’e ma mî ya ba jêr qil-
qi lî, r’a hiş te Ga yos û Erîs tar xo yê 
me ke do nî, ku he val-r’ê y êd Paw los 
bûn, hev r’a r’e vî ne dî tin da rêf. 
30Paw los jî xwest ku bi k’e ve na va 
wê e’la le tê, lê şa gir ta ne hişt. 31Ji 
hi nek ser wê rêd qe za As ya yê jî 
ku dos têd wî bûn, me rî şan di ne 
cem wî û hî vî jê ki rin, ku ne çe 
dî tin da rê. 32He ma wî wex tî da 
hi ne ka cû r’e kî, hi ne ka jî cû r’e kî 
din di ki ri ne qî r’în, çim kî k’om-
bû na wan t’e vî hev bû yî bû, ge le ka 
jî ni za ni bû ew bo na çi jî ci vî ya ne. 
33Hi ne ka ji e’la le tê Skender pêş da 
bi rin, çim kî ci hû ya ew pêş da de’f 
dan. Skender des tê xwe bi lind kir, 
xwest ca ba xwe bi de. 34Lê ga va pê 
h’e sî yan ku ew ci hû ye, h’e mû ya 
bi den ge kî we ke du si h’e ta ki ri ne 
qî r’în: «Ar te mî sa efe sî ya me zin e!» 
35Paşê k’a ti bêf* ba jêr e’la let 

se qi r’and û got: «Ge lî efe sî ya! K’î 
ni za ne ku ba ja rê Efe sê xwe yî tî yê** 
p’a rist ge ha Ar te mî sa me zin di ke, 
ya ku ke vi rê wê yî pî roz ji e’z mên 
ha tî ye xwa rê? 36Ça wa vê ye kê da 

* 19:35 K’a ti bê ba jêr ji na va k’o ma gi re gi rêd ba jêr da ye kî e’yan bû. Xe ba te ke 
wî jî ew bû, we kî qi ra rêd ci vî na ba jar va na bi ni vî se û e’lam bi ke. 
** 19:35 Bi go ti ne ke din: «Mi cê wir û ba ja rê wê p’û tê ne». 
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ku tiş te kî xê lif t’une, le ma jî ge-
re kê hûn xwe r’i h’et xwey kin û 
tiş te kî bi ber ze qî yê ne kin. 37We 
ev me ri va na anî ne vi ra, eva na ne 
t’a lan ki rêd p’a rist ge hê ne û ne 
jî xwe dê ya me bê hur met ki ri ne. 
38Awa he ger şi kî ya têf Dî mî trî yo 
û hos ta yêd t’e vî wî ser ye kî he ye, 
bi ra he r’i ne dî wan xa nê, h’ak im 
he ne. Li wir ew di ka rin şi kî ya-
tê xwe hev du bi kin. 39Lê he ger 
xwes ti na we bo na tiş te kî din e, 
bi ra ci va te ke e’de tî da bê lê ni hê-
r’an di nê. 40Çim kî zî ya na me jî vê 
ye kê da he ye û bo na şe r’ê îro yîn 
emê bê ne ne heq ki ri nêf û me’ nîk 
t’une, ku em pê bi ka ri bin bo na 
vê k’om bû nê ca ba xwe bi din». 
41Ga va ev yek got, ci vat be la kir. 

Pawlosdiçeberbi
MekedonyayêûYûnanistanêf

201Ga va qal me-qalm se qi r’î, 
Paw los ga zî şa gir ta kir, dil 

da wan û xa ti rê xwe ji wan xwest, 
r’a bû çû Me ke don ya yê. 2Li wan 
alî ya ge r’î ya, bi ge lek go ti na dil 
da ne wan. Paşê çû Yû na nis ta nêf, 
3we ke sê me ha li wir der baz kir. 
Ga va k’a rê xwe di kir ku bi çû ya 
Sûr ya yê, ci hû ya bo na wî şê wi re ke 
mi xe ne tî yê kir, ew jî fi ki rî Me-
ke don ya yê va ve ge r’e. 4T’e vî wî ji 
Be ro ya yê So pat ro yê ku r’ê Pî ro, ji 

T’ê sa lo nî kê Erîs tar xo û Sê kûn do, 
Ga yo sê ji Dêr bê û Tî mo t’ê yo, ji 
qe za As ya yê Ti xî ko û Tro fî mo çûn. 
5Eva na pê şî ya me çû ne Tro ya yê, 
li wir hî vî ya me bûn. 6Em jî pey 
r’o jêd Ce ji na Na nê Şke va r’a bi 
ge mî yê ji Fî lîp ya yê çûn, pênc r’o-
ja da gi hîş ti ne Tro ya yê, cem wan. 
Em wir h’eft r’o ja man. 

SaxbûnaEytûxoTroyayêda
7R’o ja h’ef tî yê ye pê şin em bo na 

nan ker ki ri nê ci vî ya yî bûn, Paw los 
ku wê r’o ja din bi çû ya, wa na r’a 
xe ber di da û h’e ta nî vê şe vê xe ber-
da na xwe di rêj kir. 8Ew oda em 
tê da ci vî ya yî bûn, ge lek ç’i ra tê da 
he bûn. 9Xor tek jî na vê wî Ey tû xo, 
ser p’en ce rê r’û niş tî di hê ni jî û k’e te 
xe wa k’ûr. Û ga va Paw los xe ber da na 
xwe di rêj di kir, ew xe wa k’ûr da ji 
qa tê si sî ya jor da k’et û mi rî tî ew 
hil dan. 10Paw los pe ya yî jê rê bû, 
xwe avî te ser wî, da h’e mê za xwe 
û got: «Xwe un da ne kin, çim kî 
r’u h’ê wî wî da ye». 11Paşê hil k’i-
şî ya hat, nan ker kir xwar û h’e ta 
si be hê di rêj xe ber da û r’a bû çû. 
12Xort jî sax-si la met anî ne mal, 
bê h’e sab dil ha te ber wan. 

JiTroyayêberbiMîletosê
13Em çûn k’e ti ne ge mî yê r’ê-

k’e tin û ber bi Aso sê çûn, ku ji 
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wê de rê me ge re kê Paw los hil da, 
çim kî ewî me r’a go ti bû: «Ezê pe ya 
bêm». 14Ga va li Aso sê r’as tî me 
hat, me ew hil da çû ne Mi tû la-
nê. 15Ji wir jî em çûn, r’o ja di nê 
gi hîş ti ne pêş be rî Xî ya yê, r’oj ti ra 
din gi hîş ti ne Sa mo sê*, si beh ti ra 
din jî gi hîş ti ne Mî le to sê. 16Paw los 
nê ta xwe da nî bû bi ge mî yê ber 
Efe sê r’a der baz bû ya, ku ne be 
wex tê xwe qe za As ya yê da un da 
ke, çim kî di le zand ku he ger jê r’a 
li hev bê, R’o ja Pên cî ye h’e sab ew 
li Or şe lî mê be. 

Pawlosxatirêxwe
jiberpirsîyarêd

civînaEfesêdixwaze
17Ji Mî le to sê me rî şan de Efe sê 

û ga zî ber pir sî ya rêd ci vî nêf ki rin. 
18Ga va ew ha ti ne cem wî, wan r’a 
got: «Hûn xwe xa za nin wê r’o ja 
pê şin da ga va min ni gê xwe avî te 
qe za As ya yê, h’e ta ni ha we r’a ça-
wa bû me. 19Min Xu dan r’a t’am 
şkes tî bi ge lek hê si ra, na va wan 
cê r’i ban di na da qu lix ki rî ye, k’î jan 
ku ji şê wi rêd ci hû ya di ha ti ne se rê 
min, 20Hûn za nin ku min t’u car 
xwe ji tiş têd kêr ha tî ye bo na we 

ne da ye paş, lê h’e mû we r’a go ti ne 
û aş ke re mal bi mal hûn hîn ki ri-
ne. 21Min bi me’ rî fe tî hin hî vî ji 
ci hû ya, hin jî ji ne ci hû ya kir, ku 
ve ge r’i nef ber bi Xwe dê û ba we rî ya 
xwe Xu da nê me Îsa bî nin. 22Û 
va ez bin des tê R’u h’ê Pî roz da 
di çi me Or şe lî mê, wir wê çi bê 
se rê min, ez ni za nim. 23T’e nê 
R’u h’ê Pî roz h’e mû ba ja rî da t’e-
mî yê di de min û di bê je ku: ‹Qeyd 
û ten ga sîf pê şî ya te ne›. 24Lê ez 
e’mi rê xwe la yî qî t’u tiş tî na kim, 
t’e nê di kim* bi gi hî ji me me re mê 
xwe û wê qu li xa ku min ji Xu-
dan Îsa stan dî ye bî ni me sê rî, awa 
go tî Miz gî nî ya k’e re ma Xwe dê bi 
me’ rî fe tî dan na sîn kim. 
25Ni ha ez za nim îdî hûn h’e-

mû yêd ku ez nav we da ge r’î ya me 
û P’ad şa tî ya Xwe dê dan na sîn ki-
rî ye r’û yê min na bî nin. 26Bo na 
vê ye kê ez r’o ja îro yîn li ber we 
şe’ de tî yê di dim, ku cab da rê xû na 
we t’u ke sî nî nim, 27çim kî min 
xwe ne da paş, t’e ma mî ya qi ra ra 
Xwe dê we r’a got. 28Ni ha mi qa tî 
xwe û t’e ma mî ya wî ke rê pêz bin, 
ku R’u h’ê Pî roz hûn ser ber pir sî-
yar* k’ifş ki ri ne. Şi van tî yê ci vî na 

* 20:15 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Şev ma ne Trî gîl ya yê». 
* 20:24 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «bi eşq û şa». 
* 20:28 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ser wêr». 
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Xwe dê bi kin, ya ku Wî bi xû na 
Xwe qa zinc kir. 29Ez za nim pey 
çû yî na min r’a gu rêd dev xûn wê 
bi k’e vi ne na va we û h’ey fa wan 
wê kê rî ne yê. 30Ji na va we da jî 
me ri vê de rên û tiş têd xê lif wê xe-
ber din, ku şa gir ta pey xwe bi bin. 
31Bo na vê ye kê h’iş yar bi mî nin û 
bîr ne kin, ku min hûn her kes, sê 
sa la şev û r’oj bê r’i h’e tî bi hê si ra 
şî ret ki ri ne. 
32Ni ha ez we dis pê ri mef Xwe dê 

û Xe be ra k’e re ma Wî, ku di ka re 
we r’u h’a nî yê da ava ke û p’a ra 
we t’e vî t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe 
ke. 33Min ha vi jî ya xwe zêr’, zîv 
û k’in cê t’u ke sî ne anî ye. 34Hûn 
xwe xa za nin ez û yêd t’e vî min 
em h’ew cê çi jî bû ne, ev des têd 
min xe bi tî ne. 35Min pê h’e mû 
şi xu lêd xwe nî şa nî we ki rî ye, ku 
ça wa ge re kê bi xe bi tin k’o me kê 
bi di ne k’e tî ya û xe be ra Xu dan Îsa 
bîr bî nin ku got: ‹Xwe zî li da yî ya, 
ne ku li stan dî ya›». 

36Ga va ev yek got, t’e vî h’e mû ya 
çok da dua kir. 37H’e mû jî ge le kî 
gi rî y an, xwe avî ti ne stûyê Paw los 
û r’a mû san. 38Di lêd wan hê zê de 
bo na wê xe be ra wî di şe wi tî ku 
got: «Hûn îdî r’û yê min na bî nin». 
Paşê ew h’e ta ge mî yê ve r’ê ki rin. 

PawlosdiçeOrşelîmê

211Ga va em ji wan qe tî yan, 
bi ge mî yê r’ê k’e tin, r’ast 

çûn gi hîş ti ne Ko sê, r’o ja di nê 
R’o do sê û ji wir Pa ta ra yê. 2Me 
ge mîk dît ku di çû Fî nîk ya yê, em 
k’e ti ne wê r’ê k’e tin. 3Ga va Qub-
ri sê xuya kir, me ew mi lê ç’e pê va 
hişt. Em ber bi qe za Sûr ya yê çûn 
gi hîş ti ne ba ja rê Sû rê, çim kî ba rê 
ge mî yê wir ge re kê bi ha ta va la ki-
ri nê. 4Me şa girt dî tin, em h’eft 
r’o ja li wir man. Wa na bi R’u h’ê 
Pî roz di go te Paw los ku ne çe Or şe-
lî mê. 5Lê ga va me ew r’oj der baz 
ki rin, em r’a bûn çûn û h’e mû ya 
ji na û za r’a va h’e ta ba jêr der em 
ve r’ê ki rin û de vê be’ rê me çok da 
dua kir. 6Paşê me xa ti rê xwe ji 
hev xwest k’e ti ne ge mî yê, ewa na 
jî ve ge r’î ya ne ma lêd xwe. 

7Me r’ê wî tî bi ge mî yê ji Sû rê dû-
ma yî kir, em gi hîş ti ne Pi to lê ma yê, 
me wir xûşk-bi ra si lav ki rin, em 
r’o je kê ma ne cem wan. 8R’o ja din 
em ji wir r’ê k’e tin çû ne Qey se rî-
yê ma la Fî lî po yê miz gîn darf, ew 
yek ji wan her h’eft k’o mek da rêd 
k’ifş ki rî bû*. Em li cem wî man. 
9Çar qî zêd wî ye bi k’irf he bûn, ku 
p’ê xem ber tî di ki rin. 10Ga va em 

* 21:8 K’a rêd Şan dî ya 6:1-6; 8:5. 
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ge lek r’o ja li wir man, ji Ci hûs ta nê 
p’ê xem be re kî na vê wî Ha ga bo ber jêr 
bû*. 11Ga va ha te cem me, qa yî şa 
piş ta Paw los hil da, dest û p’î yêd 
xwe gi rê da û got: «R’u h’ê Pî roz 
aha di bê je: ‹Ew me ri vê xwe yê vê 
qa yî şê ci hû yê Or şe lî mê da aha wî 
gi rê din û bi di ne des tê ne ci hû ya›». 
12Ga va ev yek me bi hîst, t’e vî yêd 
wir me la va kir, ku ew hil ne k’i şe 
ne çe Or şe lî mê. 13Lê Paw los cab 
da û got: «Hûn çi di kin? Çi ma 
hûn di gi rîn û di lê min diş kê nin? 
Ez Or şe lî mê da bo na na vê Xu dan 
Îsa ne ku t’e nê bo na gi rê da nê, lê 
bo na kuş ti nê jî ha zir im». 14Ga va 
me ni ka ri bû ew ba nî ya ser ya xwe, 
me den gê xwe bi r’î û got: «Bi ra 
e’mi rê Xu dan be». 

15Çend r’o ja şûn da me k’a rê xwe 
kir, em hil k’i şî yan çû ne Or şe lî mê. 
16T’e vî me çend şa gir têd Qey se rî yê 
jî ha tin, em bi ri ne ma la şa gir te kî 
zû va, ku na vê wî Mi na so bû, ji 
Qub ri sê, we kî em li wir bi mî nin, 

PawlosserîkîAqûb
ûberpirsîyaradixe

17Ga va em gi hîş ti ne Or şe lî mê, 
ba wer men da em eşq û şa qe bûl 

ki rin. 18R’o ja di nê Paw los t’e vî me 
çû cem Aqûb, h’e mû ber pir sî yar jî 
ha zir bûn. 19Paw los si lav da wan, 
yek-yek çi ku Xwe dê bi qu li xê wî 
na va ne ci hû ya da ki ri bû, wa na r’a 
gi lî kir. 20Wa na ku ev yek bi hîst, 
şi ki rî da ne Xwe dê û usa jî Paw-
los r’a go tin: «Dî na xwe bi dê, çi qas 
h’e za ra ci hû yêd ba wer mend he ne 
û h’e mû jî xî ret k’ê şêd Qa nû nê ne. 
21Awa wa na bo na te bi hîs tî ye ku 
tu h’e mû ci hû yêd na va ne ci hû ya da 
hîn di kî, ku dest ji Qa nû na Mû sa 
bi k’i şîn in û di bê jî ku ew ku r’êd 
xwe si net ne kin û pey e’det jî 
ne çin. 22Ni ha em çi bi kin? Wê 
e’se bi bi hên ku tu ha tî yî. 23De 
r’a be em çi te r’a di bê jin bi ke. 
Vir cem me çar me riv he ne ku 
ad-qi rar* ki ri ne. 24Wan xwe r’a 
hil de, t’e vî wan li go ra e’det pa qij 
be û xercê wan hil de ser xwe, ku 
p’o r’ê se rê xwe kur’ kin. Hin gê 
her ke sê za ni be ew tiş têd ku bo na 
te bi hîs ti ne de rew in û tu xwe xa 
jî pey Qa nû na Mû sa di çî. 25Lê 
bo na wan ne ci hû yêd ku ha ti ne ser 
ba we rî yê, me wan r’a qi ra ra xwe 
ni vî sî ye şan dî ye, we kî ew h’ev za 
xwe ji wan qur ba nêd p’ût p’a ris tî yê, 

* 21:10 K’a rêd Şan dî ya 11:28. 
* 21:23 Wê ad-qi ra rê r’a «ne zîrf» di bê jin. Der he qa qey de-qa nû nêd ne zîr da 
Ji mar 6:13-21-da bi xû nin. 
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xû nê, goş tê mi rarf û bê na mû sî yê 
bi kin»*. 26Hin gê Paw los ew me rî 
r’o ja di nê hil dan, t’e vî wan pa qij 
bû, k’e te p’a rist ge hê û xi la zî ya 
r’o jêd pa qij bû nê da e’lam ki ri nê, 
ku wê k’en gê bo na wan her ke sî 
h’e dî* bê da yî nê. 

Pawlosp’aristgehêda
têgirtinê

27Ga va her h’eft r’oj ser hev da 
ha tin, ji ci hû yêd qe za As ya yê Paw-
los p’a rist ge hê da dî tin, t’e ma mî ya 
e’la le tê t’ev r’a ki rin, dest avî ti nê 
28û ki ri ne qî r’în go tin: «He war, 
îsra êlî no! Alî k’a rî yê bi kin! Eva 
ew me riv e, yê ku li her de ra 
h’e mû ya mi qa bi lî cim e’ ta me, 
Qa nû na Mû sa û vî cî yî hîn di ke, 
hê ser da jî yû nan ki ri ne p’a rist-
ge hê, ev cî yê pî roz h’e r’i mand». 
29Ev ye ka go tin, çim kî pê şî yê 
ba jêr da Tro fî mo yê ji Efe sê t’e vî 
wî dî ti bûn û wan t’i rê Paw los ew 
ki rî ye p’a rist ge hê. 

30T’e ma mî ya ba jêr h’e jî ya, e’la-
let bi lez k’om bû, Paw los gir tin 
ji p’a rist ge hê k’a şî der va ki rin û 
de rêd wê pê r’a-pê r’a ha ti ne gir ti nê. 
31Ga va wan di kir ku wî bi ku jin, 

cab gi hîş te ser h’e za rêf r’e fa es ke ra, 
we kî t’e ma mî ya Or şe lî mê t’e vî hev 
bû ye. 32Ewî pê r’a-pê r’a es ker û 
ser sed hil dan, bi lez çû ser wan. 
Ga va wa na ser h’e zar es ke ra va dî tin, 
dest ji Paw los k’u ta nê k’i şan din. 
33Wî ça xî ser h’e zar ha te nê zîk, 
ew girt, e’mir kir ku bi du zin cî ra 
wî gi rê din. Hin gê pir sî: «Ev k’î 
ye û çi ki rî ye?» 34Na va e’la le tê da 
bo na wî her ye kî cû r’e kî di ki re 
qa r’e-qar’. Ewî ga va ji dest qal-
me-qal ma cim e’ tê ni ka ri bû e’se yî 
bi za ni bû ya, e’mir kir wî bi bi ne 
es ker xa nê. 35Ga va Paw los gi hîş te 
p’ê pe lîn ga, es ke ra ew bi lind ki rî 
bi rin, çim kî e’la le tê zor di da wî, 
36li pey wî di çûn, di ki ri ne qî r’în 
û di go tin: «Wî bi ku jin!» 

Pawloscabaxwe
libere’laletêdide

37Îdî Paw los wê bi bi ra na hin-
du r’ê es ker xa nê, ewî ser h’e zar r’a 
got: «Îzi na min he ye t’e vî te xe-
ber dim?» Ewî got: «Tu yû na nî 
jî zanî? 38Ku usa ye tu ne ewî 
mi si rî yî, yê ku çen dek pêş da 
ki re şer’-de’w, çar h’e zar qa ça-
xêd mêr kuj der xis ti ne be r’î yê». 

* 21:25 K’a rêd Şan dî ya 15:29. 
* 21:26 Bo na ci hû yêd ku xwe pa qij di ki rin, ça wa h’e lal bû yî, wan r’a qur ban 
di ha te da yî nê. 
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39Paw los got: «Ez me ri ve kî ci hû 
me, ji Tar sû sa Kî lîk ya yê, ne ba-
jar va ne kî bê nav-nî şan im. Ez 
hî vî ji te di kim, îzi nê bi de ku ez 
vê cim e’ tê r’a xe ber dim». 40Ga va 
ewî îzin da, Paw los ser p’ê pe lîn-
ga se ki nî, des tê xwe bi lind kir, 
cim e’ tê ku den gê xwe bi r’î, ewî 
bi zi ma nê îb ra nî xe ber da û got:

 

221«Ge lî bav û bi ra! Ni ha 
guh da rî ya min bi kin, ku 

ez ca ba xwe bi dim». 2Ga va bi-
hîs tin ku ew wa na r’a bi zi ma nê 
îb ra nî k’e te xe ber da nê, ker’ bûn 
hê den gê xwe bi r’în. Û wî got: 
3«Ez me ri ve kî ci hû me, ba ja rê 
Tar sû sa Kî lîk ya yê da ji dî ya xwe 
bû me, lê vî ba ja rî da bin des tê 
Ga mal yêl da ça wa şa girt me zin 
bû me û h’e mû Qa nû na kal-ba va 
jî bi fe sal-r’ast hîn bû me, hin da va 
Xwe dê da jî xwe yî xî ret bûm, ça wa 
ku hûn h’e mû îro*. 4Min h’e ta 
kuş ti nê jî yêd ku pey vê R’ê di çûn, 
di zê ran din û qi si mê jin û mê ra 
gi rê di dan da vî ti ne ke lê*, 5ça wa 
se rek k’a hîn û t’e ma mî ya ci vî na 
r’ûs pî ya jî şe’ dê min in. Min ser 
bi ra yêd ci hû tî yê da ye Şa mê ne’ me 
ji wan hil da bûn di çûm we kî yêd 

wir jî gi rê da yî bî ni me Or şe lî mê 
ku bi di ne ce za yê. 
6Ga va ez hê r’ê di çûm, nê zî kî 

Şa mê bûm, r’o na va r’o jê niş kê va 
ji e’z mên do ra min r’o na yî ke qa-
yîm şewq da. 7Ez k’e ti me e’r dê û 
min den gek bi hîst ku min r’a got: 
‹Şa wûl! Şa wûl! Tu çi ma Min di-
zê rî nî?› 8Min lê ve ge r’and: ‹Tu k’î 
yî, Xu dan?› Ewî min r’a got: ‹Ez 
Îsayê Nis re tê me, Yê ku tu di zê-
rî nî›. 9Ewêd t’e vî min jî r’o na yî 
dî tin, lê den gê ku min r’a xe ber 
di da ne di bi hîs tin. 10Hin gê min 
got: ‹Ez çi bi kim, Xu dan?› Xu dan 
min r’a got: ‹R’a be he r’e Şa mê û li 
wir her tiş tê ku bo na te k’ifş ki rî ye 
bi kî, wê te r’a bê go ti nê›. 11Min ku 
ji dest şew qa wê r’o na yê ne di dît, 
hin gê yêd t’e vî min des tê min 
gir tin, ez bi ri me Şa mê. 
12Ye kî na vê wî Ha na nî ya, 

ane go rî Qa nû nê xwe dê xof, nav 
ci hû yêd Şa mê da jî ew xwe yî yê 
şe’ de tî ya qenc bû, 13eva hat cem 
min se ki nî û got: ‹Şa wûl bi ra, 
bi bî ne!› Min dest xwe da dît û 
li wî ni hê r’î. 14Ewî min r’a got: 
‹Xwe dê yê kal-ba vêd me tu k’ifş 
ki rî ku e’mi rê Wî bi za ni bî û Yê 
R’ast bi bî nî, xe be ra de vê Wî 

* 22:3 K’a rêd Şan dî ya 5:34-39. 
* 22:4 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 26:9-11. 
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bi bi hê yî, 15çim kî tê ber h’e mû 
me ri va bo na wan tiş têd te dî tin 
û bi hîs tin bi bî şe’ dê Wî. 16Îdî 
çi ma de ren gî dê xî? R’a be we re 
ni xu man di nê, ga zî na vê Wî ke ji 
gu nêd xwe we re şûş ti nê›. 
17Ga va ez ve ge r’î ya me Or şe-

lî mê û p’a rist ge hê da dua di kir, 
mî na si h’e tê ser min r’a der baz 
bû, 18min Ew dît û Wî min r’a got: 
‹Bi ke bi le zî ne ji Or şe lî mê de rê, 
çim kî ew şe’ de tî ya ku tê bo na 
Min bi dî ewê qe bûl ne kin›. 19Min 
got: ‹Xu dan, ew qenc za nin ku ez 
bûm, ewî h’e mû k’i nîş ta da yêd 
ba we rî ya xwe Te da nîn, da vî ti ne 
ke lê û ew di k’u tan. 20Ga va xû na 
Stey fa nê şe’ dê Te di r’i jî ya, ez xwe-
xa jî wir ha zir û r’a zî bûm, min 
no be da rî k’in cêd yêd ew kuş tin 
di kir›*. 21Hin gê Ewî min r’a got: 
‹He r’e, Ezê te bi şî ni me dûr cem 
ne ci hû ya›». 

Pawlosbajarvantîyaxweda
r’omayîye

22H’e ta van xe be ra e’la le tê 
guh da rî ya wî kir, paşê bi den gê 
bi lind go tin: «R’û ba rî di nê wî ne-
hê le! Yêd mî na wî ge re kê ne jîn!» 
23Wa na di ki ri ne qî r’în, k’in cê 
xwe di qe laş tin da vî tin û xwe lî 

di r’e şan di ne he wa. 24Ser h’e zar 
e’mir kir, ku wî bi bi ne es ker-
xa nê û got: «Bi din ber qam çî ya 
jê bi pir sin, bi za ni bin k’a sû cê 
wî çi ye, we kî usa ser wî di ki ne 
qa r’e-qar’». 25Ga va bi qa yî şêd 
ç’erm gi rê dan, Paw los ser sedê 
se ki nî r’a got: «Ge lo eva ca yîz e 
ku hûn li ba jar va ne kî R’o ma yê 
xin, yê ku hê dî wa na wî ne bû ye?» 
26Ser sed ga va ev yek bi hîst, çû 
cem ser h’e zar û got: «Tu çi di kî? 
Eva me ri va ba jar va nêf R’o ma yê 
ye». 27Ser h’e zar nê zî kî Paw los 
bû û wî r’a got: «Min r’a bê je, tu 
ba jar va nê R’o ma yê yî?» Ewî got: 
«Be lê». 28Ser h’e zar lê ve ge r’and û 
got: «Min bi ge lek p’e ra ew ba jar-
van tî stan dî ye». Paw los got: «Lê 
ez yek r’o jî ya xwe da ba jar va nê wir 
im». 29Û dest xwe da ewêd ku wê 
lê xis ta na û gi lî jê bi k’i şan da na ji 
wî dûr k’e tin. Ser h’e zar xwe xa jî 
tir sî ya, ga va bi hîst ku ba jar va nê 
R’o ma yê ye, çim kî ewî ew da bû 
gi rê da nê. 

Pawloslibercivîna
giregira

30Si be ti ra din ser h’e zar xwest 
r’ast bi za ni be k’a ci hû çi ma şi-
kî ya tê Paw los di kin. Ew ber’ da 

* 22:20 K’a rêd Şan dî ya 7:58. 
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û e’mir kir, ku se re kêd k’a hî na 
ci vî na gi re gi ra va bê. Hin gê Paw los 
anî li ber wan da se ki nan di nê. 

231Paw los dî na xwe da ci-
vî na gi re gi ra û got: «Ge lî 

bi ra! Min bi îsa fa r’i h’et li ber 
Xwe dê e’mi rê xwe h’e ta îro der baz 
ki rî ye». 2Ha na nî ya yê se rek k’a hîn 
e’mi rî ber des tî yêd nê zî kî Paw los 
ki rin ku dêv da bi di nê. 3Hin gê 
Paw los wî r’a got: «Xwe dê yê jî li te 
xe, dî wa rê sî wax ki rî! Tu r’û niş tî 
yî ane go rî Qa nû nê dî wa na min 
di kî û ji Qa nû nê der e’mir di kî ku 
ew min xin»*. 4Yêd cem Paw los 
se ki nî go tin: «Tu se rek k’a hî nê 
Xwe dê bê hur met di kî?» 5Paw los 
got: «Bi ra no, min ni za ni bû ku 
ew se rek k’a hîn e. Ça wa ni vî sar e: 
‹Hin da va ser wê rê mi le tê xwe da 
xi rab xe ber ne de›*». 
6Hin gê Paw los pê h’e sî ya ku 

alî kî sa dû qî ne, alî kî jî fê ri sî, wê 
ci vî nê da ki re ga zî û got: «Ge lî 
bi ra! Ez fê ri sî me, ku r’ê fê ri sî ya! 
Bo na gu ma na r’a bû na mi rî ya 
dî wa na min di kin». 7Ga va ev 
yek got, fê ri sî û sa dû qî hev r’a 
k’e ti ne h’u ce tê û du tî re tî k’e-

te na va k’o mê, 8(çim kî sa dû qî 
di bê jin ne r’a bû na mi rî ya he ye, 
ne mil ya k’et, ne jî r’uh’, lê fê ri sî 
her sê ka jî qe bûl di kin)*. 9Hin gê 
qal me-qal ma me zin hê pêş da 
hat, ji qa nûn za nêd alî yê fê ri sî ya 
hi nek r’a bû ne p’î ya û deng hil dan 
mêr k’î mî go tin: «Em vî me ri vî-
da t’u xi ra bî yê na bî nin. Bel kî 
r’u h’e kî yan mil ya k’e te kî vî r’a 
xe ber da ye?» 10Ga va şer’-de’w 
zê de bû, ser h’e zar tir sî ya ku ew 
Paw los qet-qe tî kin, e’mi rî es ke ra 
kir ku he r’i ne jê rê ewî ji nav wan 
bi gi rin bi bi ne es ker xa nê. 
11Şev ti ra din Xu dan li ber wî 

se ki nî û go tê: «Ser xwe be, te ça wa 
şe’ de tî ya Min Or şe lî mê da da, usa 
jî ge re kê R’o mê da şe’ de tî yê bi dî». 

Cihût’elekêbonakuştina
Pawloshazirdikin

12Si beh ku ze lal bû, hi nek ci hû 
bû ne yek û sond xwa rin, ku h’e ta 
Paw los ne ku jin, ne bi xwin, ne jî 
ve xwin. 13Ewêd ku ew sond xwa rin 
ji çi lî zê de tir bûn. 14Eva na çû ne 
cem se re kêd k’a hîn û r’ûs pî ya 
go tin: «Me sond xwa rî ye, h’e ta 
ku em Paw los ne ku jin, tiş te kî 

* 23:3 Met ta 23:27-28. 
* 23:5 Der k’e tin 22:28. 
* 23:8 Met ta 22:23; Mar qos 12:18; Lû qa 20:27. 
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te’m ne kin. 15Awa hûn t’e vî ci-
vî na gi re gi ra bê ji ne ser h’e zar ku 
ewî si bê bî ne cem we, yan çî yef 
hûn di xwa zin der he qa wî da her 
tiş tî hê r’ast pê bi h’e sin, emê jî 
hê be rî ha ti na wî ha zir bin ku 
wî bi ku jin». 
16Lê xar zî yê Paw los bo na vê 

t’e le kê bi hîst, hat k’e te es ker xa nê 
Paw los r’a got. 17Paw los jî ga zî 
ser se de kî kir û go tê: «Evî xor tî 
bi be cem ser h’e zar, di xwa ze tiş te kî 
wî r’a bê je». 18Ewî jî xort bi re cem 
ser h’e zar û go tê: «Paw lo sê gir tî 
ga zî min kir, hî vî kir ku vî xor tî 
bî ni me cem te, tiş te kî wî yî go ti nê 
te r’a he ye». 19Ser h’e zar des tê wî 
girt, bi re alî kî û pir sî: «Tu çi di-
xwa zî e’la mî min kî?» 20Ewî got: 
«Ci hû ya qi rar ki rî ye ku hî vî ji te 
bi kin, we kî si bê Paw los bi bî ci vî na 
gi re gi ra, yan çî ye di xwa zin der he qa 
wî da her tiş tî hê r’ast bi za ni bin. 
21Lê wan ba wer ne ke, çim kî ji wan 
çil me rî ya zê de tir xwe ve şar ti ne, 
hî vî ya wî ne. Wa na sond xwa rî ye, 
ku ne bi xwin, ne jî ve xwin h’e ta 
wî ne ku jin. Wa na ni ha k’a rê xwe 
ki rî ye, hî vî ya qi ra ra te ne». 22Wî 
ça xî ser h’e zar xort ve r’ê kir û t’e mî 
da wî: «Ke sî r’a ne bê je, ku te ev 
yek min r’a go tî ye». 

PawlosdişînineQeyserîyê
cemFelîksêwelî

23Ser h’e zar ga zî du ser se da kir 
û got: «Du sid es ke rî ha zir kin, 
h’ef tê sî ya rî, du sid jî r’im dar, we kî 
şev si h’e ta ne ha h’e ta Qey se rî yê 
he r’in. 24Usa jî çend hes pa ha-
zir kin, we kî Paw los lê sî yar kin, 
ku bê qe de bê be la bi bi ne cem 
Fe lîk sê we lî». 25Ne’ mek jî bi vê 
fi ki rê ni vî sî: 
26«Ji Klaw dyo Lûs yo, 
Si lav Fe lîk sê we lî yê xwe yî-

qe dir r’a! 
27Eva me ri va ji ci hû ya ha ti bû 

gir ti nê, wê bi des tê wan bi ha ta 
kuş ti nê, ez pê h’e sî yam ku r’o-
ma yî ye, bi es ke ra va gi hîş ti mê 
û min ew xi laz kir. 28Min xwest 
ku bi za ni bim k’a bo na çi şi kî ya tê 
wî di kin, min ew bi re ber ci vî na 
gi re gi rêd wan 29û k’ifş kir, ku 
şi kî ya tê wan ser pir sêd qa nû na 
wan e, lê bo na kuş ti nê yan gir-
ti nê xi ra bî ya wî t’une ye. 30Ga va 
cab gi hîş te min, ku ci hû ya bo na 
wî me ri vî t’e le kek ha zir ki rî ye, 
min dest xwe da ew şan de cem 
te û e’mi rî li şi kî yat ki ra kir, ku 
çî wa nî mi qa bi lî wî he be, li ber 
te bê jin*». 

* 23:30 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Sa xî ya te di xwa zim». 
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31Es ke ra jî ane go rî wî e’mi rê 
ku stan din, Paw los şev hil dan 
bi ri ne En tî pet rî sê. 32R’o ja di nê 
yêd sî ya rî Paw los r’a da nîn ku 
t’e vî wî he r’in, lê yêd pe ya xwe xa 
ve ge r’î ya ne es ker xa nê. 33Ewêd 
sî ya rî gi hîş ti ne Qey se rî yê, ne’ me 
da ne we lî, Paw los jî da ne des tê 
wî. 34Ewî ew ne’ me xwend, pir sî 
ji k’î jan qe za yê ye, ku pê h’e sî ya 
ji Kî lîk ya yê ye, 35got: «Ezê hin gê 
guh da rî ya te bi kim, k’en gê şi kî yat-
kir êd te bên». Û e’mir kir, ku ew 
qe si ra Hê ro des da bê xwey ki ri nê. 

CihûşikîyatêPawlosdikin

241Pênc r’o ja şûn da Ha na-
nî ya yê se rek k’a hîn t’e vî 

hi ne ke ji r’ûs pî ya û Ter tû lo yê 
za ne bêjf ber jêr bû ha te Qey se rî yê. 
Va na bo na Paw los gi lî-ga zi nê xwe 
we lî r’a ki rin. 2‑3Ga va ga zî Paw los 
ki rin, Tertûlo dest bi şi kî ya ta kir 
û got: «Em t’i mê û her de ra wan 
ki ri nêd te di şê ki rî nin, Fe lîk sê 
xwe yî qe dir, ku sa ya se rê te evî 
mi le tê me ge lek e’di la yî dî tî ye û 
ge le kî pêş da çû ye. 4Lê we kî ge-
le kî se rê te ne ê şî nim, hî vî di kim 
ji k’e re ma xwe kin guh da rî ya me 

bi ke. 5Me ev me ri va dît, ça wa 
mî na be la kê k’e tî ye na va h’e mû 
ci hû yêd ser di nê t’e vî hev di ke û 
r’ê be rê k’o me la nis re tî yaf ye. 6Evî 
kir ku p’a rist ge hê jî bi h’e r’i mî ne, 
lê me ew girt*. 8He ger tu ji wî 
bi pi rsî, tê xwe xa bi ka ri bî ji wî 
her tiş tî bi za ni bî k’a bo na çi em 
şi kî ya tê wî di kin». 9Ci hû ya jî go-
ti na wî e’se yî ki rin, go tin: «Be lê, 
ev yek usa ye». 

Pawloscabaxweliber
Felîksêwelîdide

10Ga va we lî pê se rî ya kir ku ew 
xe ber de, Paw los lê ve ge r’and û 
go tê: «Ez za nim ku ge lek sal in 
tu h’a ki mê vî mi le tî yî, ezê jî bi 
r’e ze di lî bo na xwe ca ba xwe bi dim. 
11Ça wa ku tu di ka rî bi za ni bî, eva 
donz deh r’oj t’une, ku ez bo na 
h’e ban di nê hev raz çû bû me Or-
şe lî mê. 12Eva na ez ne dî ti me ku 
p’a rist ge hê da t’e vî ye kî tê k’e vi me 
de’wê, yan jî k’i nîş ta da usa jî cî kî 
din ba jêr da e’la le tê do ra xwe t’op 
kim. 13Û ne jî ni ha di ka rin go ti nêd 
xwe îz bat kin, ku bo na çi şi kî ya tê 
min di kin. 14Lê ezê aş ke re te r’a 
bê jim, we kî li go ra wê R’î ya ku 

* 24:6 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Me di xwest ku em dî wa na wî 
ane go rî qa nû na xwe bi kin, (r’êza 7) lê Lûs yo yê ser h’e zar ser me da girt, bi 
zo rê ji des tê me stand û e’mir kir, ku şi kî yat ki rê wî bê ne cem te». 
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ewa na jê r’a k’o me la şi h’i tîf di bê jin, 
ez he ma usa Xwe dê yê kal-ba vêd 
xwe di h’e bî nim. Û çi ku Qa nûn û 
ni vî sa rêd p’ê xem be ra da jî ni vî sar 
e, ba wer di kim. 15Ez Xwe dê da jî 
gu man im, ça wa ku ew jî wê gu-
ma nê ne, ku h’e mû heq û ne he qê 
ji mi ri nê r’a bin. 16Bo na vê ye kê 
çi qas ji min tê, ez di ce’ dî nim 
h’e mû wex tî bi îsa fa r’i h’et li ber 
Xwe dê û me ri va bim. 
17Awa pey ge lek sa la r’a ez ve-

ge r’î yam ha ti me Or şe lî mê, ku 
k’o me kê bi di me mi le tê xwe û 
h’e dî ya bi dim. 18Hin gê wî şi xu lî da 
ez p’a rist ge hê da pa qij bû yî dî tim li 
go ra e’de tê me. Ez ne t’e vî e’la le tê 
bûm, ne jî şe r’û da. 19Lê ji wan 
çend ci hû yêd qe za As ya yê li wir 
bûn. He ger hin da va min da tiş te kî 
wa nî go ti nê he bû ya, ew ge re kê bi-
ha ta na ber te bi se ki nî ya na şi kî ya tê 
min bi ki ra na. 20Yan jî bi ra eva na 
bê jin, ga va ez ber ci vî na gi re gi ra 
se ki nî bûm, çi xi ra bî ser min dî tin, 
21pêş ti rî vê ye kê, ku min bi den gê 
bi lind na va wan da go tî ye: ‹Bo na 
ba we rî ya r’a bû na mi rî ya hûn îro 
dî wa na min di kin›»*. 

22Fe lîks va ew R’ê ku r’ind e’yan 
bû, hin gê ewî şi xu lê wan paş da 
avît û got: «K’en gê Lûs yo yê ser-

h’e zar ber jêr bê, ezê hin gê bo na 
şi xu lê we qi ra ra xwe bi dim». 23Ewî 
e’mi rî ser sed kir, ku Paw los p’i-
r’î-hin di kî aza xwey kin û îzi na 
he val-ho gi rêd wî jî bi din, yê ku 
wê k’o mek da rî ya wî bi kin. 

Pawlosgirtîdimîne
24Çend r’o ja şûn da Fe lîks t’e vî 

Di rû sî la k’ul fe ta xwe ye ci hû hat, 
ga zî Paw los kir û bo na wê ba we rî ya 
ser Mesîh Îsa ji wî bi hîst. 25Paw-
los hê bo na r’as tî yê, xwe gir ti nê û 
dî wa na Xwe dê ye ku wê bê xe ber 
di da, Fe lîks saw k’i şand û got: 
«Tu ni ha he r’e. Ga va wex tê min 
he be, ezê ga zî te kim». 26Usa jî 
ew wê gu ma nê bû, ku ji Paw los 
p’e re bis tan da, bo na wê ye kê jî 
ge lek ca ra ga zî wî di kir û t’e vî 
wî xe ber di da. 
27Ga va du sal der baz bûn, 

dew sa Fe lîks Por kî yo Fês to bû 
we lî. Fe lîks jî ku di xwest qen cî 
ci hû ya r’a bi ki ra, Paw los gir tî hişt. 

Pawlosde’wadîwana
Qeyserdike

251Pey sê r’o ja r’a, ga va 
Fês to der ba zî ser qu li xa 

xwe bû, ew ji Qey se rî yê hev raz 
çû Or şe lî mê. 2Se re kêd k’a hî na 

* 24:21 K’a rêd Şan dî ya 23:6. 
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û gi re gi rêd ci hû ya bo na Paw los 
şi kî ya tê xwe li wî ki rin 3û hî vî 
ki rin ku bi ke qen cî wî bî ne Or şe-
lî mê, çim kî wa na t’e lek çê ki ri bû 
ku r’êva wî bi ku jin. 4Lê Fês to li 
wan ve ge r’and û got: «Paw los wê 
li Qey se rî yê gir tî bi mî ne û ezê 
xwe xa jî zû ti rê he r’i me wir. 5Awa 
bi ra ser wê rêd we t’e vî min ber jêr 
bin û he ger ne he qî ke wî me ri vî jî 
he be, bi ra gu ne k’a rî ya wî bê je». 
6Wir ne he-de he r’o ja nav wan-

da ma, paşê ber jêr çû Qey se rî yê, 
r’o ja din li he re ma dî wa nê r’û-
nişt, e’mir kir ku Paw los bî nin. 
7Ga va Paw los hat, ci hû yêd ku ji 
Or şe lî mê ber jêr ha ti bûn do ra wî 
gir tin û ge lek bux da nêd gi ran li 
wî di ki rin, lê ni ka ri bûn îz bat ki-
ri na. 8Paw los ca ba xwe da û got: 
«Min hin da va Qa nû na ci hû ya 
yan p’a rist ge hê yan jî Qey ser da 
t’u ne he qî ne ki rî ye». 
9Fês to jî xwest ku ci hû ya r’a 

qen cî yê bi ke, li Paw los ve ge r’and 
û got: «Tu di xwa zî hev raz he r’î 
Or şe lî mê, ku bo na van tiş ta dî-
wa na te ber min wir bê ki ri nê?» 
10Paw los got: «Ez li ber dî wa na 
Qey ser se ki nî me, li k’u jî dî wa na 
min ge re kê bi be. Min xi ra bîk li 
ci hû ya ne ki rî ye, ça wa tu xwe xa jî 
qenc zanî. 11Awa he ger ez ne heq 
im û min tiş te kî usa ki rî ye ku ge-

re kê bê me kuş ti nê, ez ji mi ri nê 
ve na k’i şim, lê he ger ne he qî ya min 
vê ye kê da t’une, ça wa ku ewa na 
şe r’a da vê ji ne min, kes ni ka re 
min bi de des tê wan. Ez de’wa 
dî wa na Qey ser di kim». 12Hin gê 
Fês to t’e vî şî ret k’a ra xe ber da, 
paşê li wî ve ge r’and û go tê: «Tu 
de’wa Qey ser di kî, ge re kê tu he r’î 
cem Qey ser». 

PawlosliberEgrîpaf
ûxûşkawîBernikê

13Çend r’oj der baz bûn, Egrî pa 
p’ad şa û Ber ni kê ha ti ne Qey se-
rî yê, ku Fês to si lav kin. 14Ga va 
ge lek r’oj li wir der baz ki rin, Fês to 
bo na Paw los e’la mî p’ad şê kir û 
got: «Vir me ri vek he ye ku ji hê na 
Fe lîks da ew gir tî ma ye. 15Ga va ez 
çû me Or şe lî mê, se re kêd k’a hî na 
û r’ûs pî yêd ci hû ya şi kî ya tê wî 
ber min ki rin û hî vî ki rin ku ez 
dî wa na wî bi kim. 16Min li wan 
ve ge r’and û got, we kî ne e’de tê 
r’o ma yî ya ye ku me ri ve kî bê xe da 
bi di ne der, h’e ta me ca lê ne di ne 
yê gu ne k’ar, ku li ber şi kî yat kir êd 
xwe bi se ki ne û r’û bi r’û ber wan 
ca ba xwe bi de. 17Ga va ewa na 
ha ti ne vi ra, min de ren gî ne ê xist, 
r’o ja di nê ez li he re ma dî wa nê 
r’û niş tim û min e’mir kir, ku wî 
me ri vî bî nin. 18Ga va yêd ku ew 
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gu ne k’ar di ki rin r’a bûn ku xe ber 
din, min bo na çi xi ra bî yêd ku şik 
di bi re wî, t’u ke sî bo na wan ye ka 
tiş tek ne got. 19Lê de’wa wan t’e vî 
wî bo na pir sa h’e ban di na wan bû 
û ser Îsakî mi rî, ku Paw los di bê je 
Ew sax e. 20Hin gê min ni za ni bû 
ku ça wa ev pir sa na e’se yî bi ki ra-
na, min ji wî pir sî: ‹Tu di xwa zî 
he r’î Or şe lî mê, ku bo na van tiş ta 
ber dî wa nê bi se ki nî?› 21Lê ça xê 
Paw los xwest ku şi xu lê wî he r’e 
ber Qey ser û bê lê ni hê r’an di nê, 
min e’mir kir ku ew gir tî bi mî-
ne, h’e ta ku ez wî bi şî ni me cem 
Qey ser». 22Egrî pa Fês to r’a got: 
«Min jî di xwest xe ber da na wî 
me ri vî bi bi hîs ta». Ewî jî got: «Tê 
si bê wî bi bi hê yî». 
23R’o ja di nê Egrî pa û Ber ni kê 

bi r’ew şa me zin t’e vî ser h’e zar û 
gi re gi rêd ba jêr ha ti ne k’o ç’ik se rê, 
Fês to e’mir kir û Paw los anîn. 
24Fês to got: «Egrî pa p’ad şa û 
h’e mû yêd ha zir! Hûn vî di bî nin, 
t’e ma mî ya cim e’ ta ci hû ya hin 
Or şe lî mê da, hin jî vi ra şi kî ya tê vî 
ber min di ki rin û di ki ri ne qî r’în 
di go tin: ‹Ew ge re kê sax ne mî ne!› 
25Lê min k’ifş kir ku evî tiş te kî 
usa ne ki rî ye ku bê kuş ti nê û xwe-
xa jî de’wa dî wa na Qey ser di ke, 
min qi rar kir ku wî bi şî nim. 26Lê 
bo na vî tiş te kî e’se yî t’une xwe yê 

xwe r’a bi ni vî sim, bo na vê ye kê 
min ev anî ber we, îla hîf ber te 
Egrî pa p’ad şa, we kî ev yek dî sa 
bê lê ni hê r’an di nê, hin gê tiş te kî 
mi nî ni vî sa rê wê he be. 27Çim kî 
tiş te kî bê aqi lî ye, he ger ez gir tî-
kî bi şî nim û bo na sû cê wî tiş te kî 
ne ni vî sim». 

CabdarîyaPawlos
liberEgrîpa

261Hin gê Egrî pa Paw los r’a 
got: «Îzi na te he ye ku tu 

bo na xwe xe ber dî». Wê de mê Paw-
los des tê xwe bi lind kir, ca ba xwe 
da. 2«Egrî pa p’ad şa, bo na h’e mû 
şi kî yat êd ku ci hû li min di kin, ez 
îro xwe bex te war h’e sab di kim ku 
ber te se ki nî me ca ba xwe di dim, 
3îla hî vê pir sê da ku tu haş ji h’e mû 
e’det û pir sêd ci hû ya he yî. Bo na 
vê ye kê ez ji te hî vî di kim, bi se bir 
guh da rî ya min bi kî. 

4H’e mû ci hû za nin ku min ça wa 
e’mi rê xwe ji za r’o tî ya xwe da gir tî 
na va mi le tê xwe û li Or şe lî mê da 
der baz ki rî ye. 5Ewa na zû va min 
nas di kin, he ger bi xwa zin, di ka rin 
şe’ de tî yê bi din, we kî ez ane go rî 
e’de tê k’o me la dî nê me yî h’işk 
jî fê ri sî bû me. 6Û ni ha jî bo na 
gu ma na wî sozê ku Xwe dê da-
ye kal-ba vêd me dî wa na min tê 
ki ri nê, 7xût bo na wî sozê ku her 
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donz deh e’şî rêd me bi dil û can, 
şev û r’oj Xwe dê h’e ban di ne, we kî 
bi gi hî ji ne ewê ye kê. Be lê bo na vê 
gu ma nê ye, ku ci hû şi kî ya tê min 
di kin, p’ad şa yî xweş be. 8Hûn 
çi ma ni ka rin ba wer bi kin, ku 
Xwe dê wê mi rî ya ji mi ri nê r’a ke? 
9Min xwe xa jî ki ri bû dey nê 

stû yê xwe, ku mi qa bi lî na vê Îsayê 
Nis re tê ge lek tişt bi ki ra 10û min 
Or şe lî mê da kir jî. Min ji se re kêd 
k’a hî na h’u kum stand û ge le kêd 
ji cim e’ ta Xwe dê da vî ti ne ke lê û 
ga va di ha ti ne kuş ti nê, min jî den-
gê xwe di da. 11H’e mû k’i nîş ta da 
ge lek ca ra min ew di da ne ce za yê 
û di kir ku zo rê bi di me wan ku 
wê ba we rî ya xwe în k’ar kin. Min 
k’î na wan gir ti bû, h’e ta ba ja rêd 
xe rîb da jî ew di zê ran din*. 
12Awa ez ca re kê bi h’u kum û 

e’mi rê se re kêd k’a hî na di çû me 
Şa mê. 13R’oj nîv ro bû, p’ad şa yî 
xweş be, r’êva min dît ji e’z mên 
r’o na yî ke ji r’o na yî ya te’ vê zor tir 
do ra min û yêd t’e vî min di ha-
tin şewq da. 14Em h’e mû k’e ti ne 
e’r dê, min den gek bi hîst ku bi 
zi ma nê îb ra nî min r’a got: ‹Şa wûl! 
Şa wûl! Tu çi ma Min di zê rî nî? Tu 

bi k’ul mê ni ka rî he r’î di rê şê*›. 
15Min got: ‹Tu k’î yî, Xu dan?› 
Xu dan got: ‹Ez ew Îsa me, Yê 
ku tu di zê rî nî. 16Ni ha r’a be ser 
ni gêd xwe, Ez bo na wê ye kê te va 
xuya bûm, ku te bi ki me ber des-
tî yê Xwe û şe’ dê wî tiş tê ku te dît 
û wan tiş têd ku Ezê paşê ber te 
ve kim. 17Ezê te ji des tê cim e’ ta 
Îsra êlê û ne ci hû ya xi laz kim. Va 
Ez te di şî ni me na va wan, 18we kî 
ç’e’ vêd wan ve kî, ji te’ rîs ta nî yê 
ber bi r’o na yê û ji h’u ku mê mî rê-
cin ber bi Xwe dê ve ge r’î nî, we kî bi 
sa ya wê ba we rî ya ser min, gu nêd 
wan bê ne bax şan di nê û t’e vî p’a ra 
cim e’ ta Min bin›. 

19Awa Egrî pa p’ad şa, ez mi qa bi lî 
wê dî ti na li ber ç’e’ va ye ji e’z mên 
ne se ki nîm. 20Lê min pê şî yê yêd 
Şa mê, Or şe lî mê û t’e ma mî ya 
t’op ra xêd Ci hûs ta nê r’a dan na sîn 
kir, usa jî ne ci hû ya r’a, ku t’o be 
kin ber bi Xwe dê ve ge r’in û ki rêd 
qenc bi kin, we kî bê k’if şê ew ji 
gu ne ki ri nê ve ge r’î ya ne*. 21Bo na 
vê ye kê ci hû ya ez p’a rist ge hê-
da gir tim, xwes tin min bi ku jin. 
22Lê min ji Xwe dê k’o mek stand 
û h’e ta îro ez ma me, şe’ de tî yê 

* 26:11 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 22:4-5. 
* 26:14 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Tu çif ta ni ka rî ba vê jî şi va ser tûj». 
* 26:20 K’a rêd Şan dî ya 9:20-29. 
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di di me bi ç’ûk û me zi na. Tiş te kî 
zê de jî ji wan tiş têd ku p’ê xem-
be ra û Mû sa go ti bûn wê bi bin, 
min ne go tî ye: 23Ge re kê Mesîh 
ce fa bi k’i şan da, bi bû ya yê pê şin 
ji na va mi rî ya r’a bû yî û r’o na ya 
xi laz bû nê mi le têd ci hû û ne ci-
hû ya r’a dan na sîn ki ra»*. 

24Ga va Paw los aha ca ba xwe da, 
Fês to bi den gê bi lind got: «Tu xwe 
un da di kî, Paw los! P’ir’ xwen di na 
te te un da di ke». 25Paw los go tê: 
«Ez xwe un da na kim Fês to yê 
xwe yî qe dir, lê xe be rêd r’ast û çê 
di bê jim. 26P’ad şa haş ji van tiş ta 
he ye, le ma jî ez aza xe ber di dim û 
ba wer na kim ku tiş tek ji wî ve şar tî 
ma be, çim kî ev ye ka qul ç’e kî da 

ne bû ye. 27Egrî pa p’ad şa, tu p’ê-
xem be ra ba wer di kî? Za nim ku tu 
ba wer di kî». 28Egrî pa Paw los r’a 
got: «Te t’i rê tu usa zû di ka rî min 
bi kî me sî hîf?»* 29Paw los got: «Ez 
hî vî ji Xwe dê di kim, zû-de reng 
ne ku t’e nê tu, lê h’e mû yêd ku 
îro guh da rî ya min di kin, usa bin 
ça wa ez im, pêş ti rî van qey da». 
30Hin gê p’ad şa r’a bû p’î ya, 

we lî, Ber ni kê û h’e mû yêd t’e vî wî 
r’û niş tî jî pê r’a. 31Ew der k’e ti ne 
der va, hev r’a xe ber dan û go tin: 
«Eva me ri va tiş te kî usa na ke ku bê 
kuş ti nê yan gir ti nê». 32Lê Egrî pa 
Fês to r’a got: «Me di ka ri bû eva 
me ri va ber’ da, he ger evî de’wa 
dî wa na Qey ser ne ki ra». 

* 26:23 Ko rin t’î I, 15:20; Îşa ya 42:6; 49:6. 
* 26:28 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Hin dik ma ku tu min jî bi kî me sî hî». 

R’êwîtîyaPawlosepaşinh’etaR’omê(27:1–28:16)

Pawlosbigemîyê
dibinebajarêR’omê

271Ga va qi rar ki rin ku em 
bi ge mî yê he r’i ne Îtal ya yê, 

Paw los û çend gir tî yêd din da ne 
des tê ser se de kî ji r’e fa es ke rêd 
Qey ser, na vê wî Yûl yo. 2Em k’e ti ne 
ge mî ke ji Ed re mî tê, ku wê ge mî-
war ge hêd qe za As ya yê va bi çû ya 

û r’ê k’e tin. Erîs tar xo yê me ke do nî 
jî ji T’ê sa lo nî kê me r’a bû. 3R’o ja 
di nê em Say da yê pe ya bûn, Yûl yo 
qen cî Paw los r’a kir, îzin da ku 
he r’e cem dos têd xwe, we kî bo na 
wî xem bi kin. 4Ji wir r’ê k’e tin, 
dest ba yê pê şî ya me, em te’l dê 
Qub ri sê r’a der baz bûn. 5Ga va 
em na va be’ ra pêş be rî Kî lîk ya-
yê û Pam fîl ya yê va der baz bûn, 
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gihîş ti ne Lîk ya yê, ba ja rê Mî ra yê. 
6Wir ser sed ge mî ke Skender ya yê 
dît ku di çû Îtal ya yê, em ki ri ne wê 
ge mî yê. 7Hê dî-hê dî ge lek r’o ja da 
em bi zo re kê nê zî kî Ki nîd ya yê bûn. 
Bê ku r’ê ne di da me, em bi na t’a ra 
Ki rê ta yê ber Sal mo nê r’a der baz 
bûn. 8Em bi zo re kê wir r’a der baz 
bûn gi hîş ti ne cî kî, ku jê r’a di bê jin 
Ge mî war ge hêdf Be dew, ku nê zî kî 
ba ja rê La se ya yê bû. 
9Ge lek wext ku li wir der baz 

bû, r’ê wî tî ya ge mî yê jî bi qe zî ya va 
gi rê da yî bû, R’o ja R’o jî yaf* jî îdî 
der baz bibû. Paw los şî ret li wan kir 
û got: 10«Ge lî me ri va! Ez di bî nim 
ku ev r’ê wî tî ya bi ge mî yê ge lek zî-
ya nê û ce fa va gi rê da yî ye, ne ku 
t’e nê bo na bar û ge mî yê, lê bo na 
e’mi rê me jî». 11Lê ser sed hê gu r’a 
ge mî vanf û xwe yê ge mî yê di kir, ne 
ku xe be rêd Paw los. 12Ew ge mî war-
geh bo na der baz ki ri na zi vis ta nê 
ne qenc bû, le ma jî ge le ka ji wan 
qi ra ra xwe da ku ji wir he r’in, bel kî 
bi ka ri bin bi gi hî ji ne ba ja rê Fî nîk sê 
û li wir zi vis ta nê der baz kin. Eva 
ba ja ra ge mî war ge he ke gi ra va Ki-

rê ta yê ye, ku li ba şûr-r’o ava yê û 
ba kurf-r’o ava yê di ni hê r’e. 

Firtonafbe’rê
13Ga va ba yê ba şû rê yî nerm hat, 

wa na t’i rê îdî gi hîş ti ne me re mê 
xwe, len ge re k’i şan din r’ê k’e tin û 
xwe li hê şî yaf Ki rê ta yê gir tî çûn. 
14Lê xê le kê şûn da fir to ne kef qa yîm 
li me r’a bû, ku jê r’a di bê jin Êvrî-
ki lon*. 15Fir to nê li ge mî yê xist û 
ge mî ni ka ri bû mi qa bi lî wê bi çû ya, 
dest jê k’i şan dî em ji bê ha ti ne 
ajo ti nê. 16Me xwe da ber te’l dê 
gi ra ve ke bi ç’ûk, na vê wê Kaw da, 
li wir bi zo re kê qe yik girt 17k’i-
şan de jor û bi we ri sa ge mî bi nî va 
şi dan din. Ewa na tir sî yan ku ne be 
ge mî lî laf Sûr ti sê da r’û nê, ba p’êşf 
anî ne xwa rê û aha ji bê di ha ti ne 
ajo ti nê. 18Ji dest qa yî mî ya fir to nê, 
ba rê ge mî yê r’o ja din r’ê ti ne be’ rê. 
19R’o ja si sî ya wa na bi des tê xwe 
ha ce têd ge mî yê avî ti ne be’ rê. 20Ew 
çend r’oj bûn te’v û steyrk ne di ha-
ti ne xu ya nê, fir to ne jî ne di se ki nî. 
Hey ne ser bo na xi laz bû nê gu ma na 
me h’e mû ha te bi r’î nê. 

* 27:9 Bi go ti ne ke din: «R’o jî ya R’o jaf K’e wan di nê» (Qa nû na K’a hîn tî yê 16:29; 
23:26-32). R’o ja vê ce ji nê her sal hev na gi re, car na di k’e ve me ha ne ha, car na 
jî ya de ha. He ger ev ser ha tî sa la 59-da qe wi mî be ça wa hi nek zane ba wer 
di kin, hin gê ev qe wi man din di k’e ve 5-ê me ha de ha h’e sa bê ni ha. 
* 27:14 «Êvrî ki lon» bi zi ma nê yû na nî aha tê fe’m ki ri nê: «Ba yê ku ji ba-
kur-r’o hi la tê tê». 
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21Ew çend r’oj bûn jî bir’ çî ma-
bûn, Paw los na va wan da se ki nî û 
got: «Ge re kê we gu r’a min bi ki ra 
e’v dno, ji Ki rê ta yê der ne k’e ta na, 
hin gê we yê ev zî yan û ce fa ne k’i-
şan da. 22Ni ha jî ez hî vî di kim, 
ku hûn dil bi di ne ber xwe, çim-
kî pêş ti rî ge mî yê zî ya nê li me 
t’u ke sî ne be. 23Çim kî he ma vê 
şe va der baz bû yî mil ya k’e te kîf wî 
Xwe dê yê ku ez p’a ra Wî me û Wî 
di h’e bî nim, min va xuya bû 24û 
got: ‹Ne tir se, Paw los! Ge re kê tu 
li ber Qey ser bi se ki nî. Va Xwe dê 
h’e mû yêd t’e vî te ge mî yê da da ne 
xa ti rê te›. 25Ni ha dil bi di ne ber xwe 
e’v dno, çim kî ez Xwe dê da ba wer 
im, ku ça wa min r’a ha te go ti nê, 
wê usa jî bi be. 26Lê t’e nê emê 
bê ne ajo ti nê û be ja gi ra ve kê xin». 
27Şe va çar de ha bû ku em be’ ra 

Ad rî ya tî kê da ji bê di ha ti ne ajo ti-
nê. Nî vê şe vê ge mî va na k’ifş kir, 
ku di gi hîş ti ne be je kêf, 28k’ûr pîv 
avî ti nê, dî tin ku qa sî çil mê ti-
rî bû, hi ne kî jî pêş da çûn, dî sa 
avî ti nê dî tin ku qa sî sî mê ti rî 
bû. 29Hin gê em tir sî yan ku ne be 
em cî kî ke vi rî xin, pa şî ya ge mî-
yê va çar len ge re avî tin û bi dua 
ç’e’v ni hê r’î ya si be hê bûn. 30Lê 
ge mî va na xwest ku ji ge mî yê bi-
r’e vin, qe yik ji ge mî yê pe ya ki rin, 
bi wê me’ nî yê yan çî ye di xwa zin 

pê şî ya ge mî yê va jî len ge ra ba vê jin, 
31Paw los ser sed û es ke ra r’a got: 
«He ger eva na ge mî yê da ne mî nin, 
hûn ni ka rin xi laz bin». 32Hin gê 
es ke ra ka pêd qe yi kê qe tan din, 
ber’ dan ku wê da he r’e. 
33Ber ban ga si be hê Paw los hî vî 

ji wan h’e mû ya kir ku nên bi xwin 
û got: «Eva çar deh r’oj e ku hûn 
ç’e’v ni hê r’î bir’ çî ma ne û we t’u 
tişt ne xwa rî ye. 34Awa ez hî vî ji 
we di kim, na nê xwe bi xwin, ku 
ev jî bo na xi laz bû na we ye, t’ê le kî 
p’o r’ê se rê we yê un da ne be». 35Û 
ga va ev yek got, nan hil da li ber 
h’e mû ya şi ki rî ya xwe Xwe dê anî, 
ker kir û dest pê kir xwar. 36Wî ça xî 
bîn ha te ber h’e mû ya, wan jî nan 
xwar. 37Em h’e mû hev r’a ge mî yê da 
du sid h’ef tê şeş me rî bûn. 38Ga va 
nan xwa rin, t’êr bûn, ge nim r’ê ti ne 
be’ rê ge mî si vik ki rin. 

Qezîyagemîyê
39Si beh ku ze lal bû, e’rd nas 

ne di ki rin, lê de la ve ke be’ rê r’a ç’e’v 
ki rin, ku hê şî ya wê he bû û di xwes-
tin bel kî bi ka ri bin bi nê ge mî yê 
wir e’r dê xin. 40Len ge re ji bi nî 
qe tan din, be’ rê da hiş tin, hin gê jî 
we ri sêd fi ti lo kêdf zi vi r’an di nê ku 
di gir tin sist ki rin û ba p’ê şa pêş da ne 
bê, xwe li wê hê şî ya be’ rê gir tin. 
41Lê li gi re kî bi nê avê xistin, lî lê da 
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r’û nişt, po zê ge mî yê tê da ma û îdî 
ne h’e jî ya, piş ta wê jî ji dest qa yî mî-
ya pê la hûr de xwe şî di bû. 42Hin gê 
es ke ra qi rar ki rin ku gir tî ya bi ku jin, 
we kî so be k’a rî yê ne din ne r’e vin. 
43Lê ser sed ku di xwest Paw los 
xi laz ki ra, ne hişt ku ew şê wi ra 
xwe bî ni ne sê rî. Hin gê e’mir kir 
ku yêd so be k’a rî yê za nin, pê şî yê 
xwe ba vê ji ne avê de rê ne be jê, 44lê 
yêd ma yîn, hi nek ser t’ex ta, hi nek 
jî ser p’ar ç’êd ge mî yê de rên. Û 
bi vî awayî aha h’e mû xi laz bûn, 
der k’e ti ne be jê. 

GiravaMaltayêda

281Ga va em xi laz bûn, hin gê 
em pê h’e sî yan, ku na vê wê 

gi ra vê Mal ta ye. 2Bi ne lî yêd wir 
ge lek qe dir-hur metf me r’a ki rin, 
agir vê xis tin, ji ber wê ser ma yê û 
ba ra na ku dest pê kir em qe bûl ki rin. 
3Hin gê Paw los ber mi le qirş be rev 
kir da nî ser êgir, me’ rek ji dest ger-
mê der k’et, dev avî te des tê wî girt. 
4Bi ne lî ya ga va r’e’ wi rê des tê wî va 
dardabû yî dît, hev r’a go tin: «Eva 
r’as tî mêr kuj e, ji be’ rê xi laz bû, lê 
xu da nê He qî yê ne hişt ku ew bi jî». 

5Lê Paw los r’e’ wi rê des tê xwe va 
daw şan de na va êgir û zî yan li wî 
ne bû. 6Ewa na jî hî vî ya wê ye kê 
bûn ku wê bi we ri me yan niş kê va 
bi k’e ve bi mi re, ga va ge le kî hî vî yê 
man û dî tin ku t’u tişt li wî ne hat, 
fi ki rê xwe gu has tin û go tin: «Eva 
xwe dêk e». 
7Li wî cî yê dor-be rêd wan ber-

gêd ser wê rê wê gi ra vê he bûn, ku 
na vê wî Pop lî yo bû. Ewî hur met 
me r’a kir, sê r’o ja em cem xwe 
xwey ki rin. 8Ba vê Pop lî yo t’a yê da 
bi zik êşî yê ne xweş p’al da yî bû. 
Paw los çû cem wî, dua kir, des têd 
xwe danî ne ser wî û ew qenc kir. 
9Ga va ev ye ka qe wi mî, ne xwe şêd 
ma yî ne wê gi ra vê da jî di ha tin qenc 
di bûn. 10Wa na ge lek qe dir-hur met 
me r’a ki rin û ga va em r’ê k’e tin, 
ew tiş têd ku bo na r’ê wê kê rî me 
bi ha ta na me r’a da girt in. 

JiMaltayêh’etaR’omê
11Sê me ha şûn da em bi ge mî ya 

Skender ya yê r’ê k’e tin, ku wê jî 
zi vis tan li wê gi ra vê da der baz 
ki ri bû, şi ki lê her du xu da nêd He-
val-cê wî* jî ser bû. 12Em gi hîş ti ne 

* 28:11 Usa tê fe’m ki ri nê ku şi ki lê «xu da nêd He val-cê wî» ser po zê ge mî yê 
dar da k’o la yî bûn, yan jî «xu da nêd He val-cê wî» na vê ge mî yê bû. «Xu da nêd 
He val-cê wî» ew xwe xa xwe dê yêd yû na na ye he val-cê wî bûn, ku r’êd Zews, 
na vê ye kî Kas tor, na vê yê din jî Po lû ks bû. Ge mî va na ew di h’e ban din, bi 
yû na nî jî wan r’a di go tin: «Dî yos kû ro». 
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Sî re kû sê, sê r’o ja wir man. 13Ji 
wir jî em çûn gi hîş ti ne R’ê gî yo mê. 
R’o je kê şûn da ba yê ba şû rê hat, 
em du r’o ja da gi hîş ti ne Po tî yo lê. 
14Wir me xûşk-bi ra dî tin û hî vî 
ji me ki rin, ku em h’ef tê kê wir 
bi mî nin. Û bi vî awayî em gi hîş-
ti ne R’o mê. 15Xûşk-bi ra yêd wir jî 
bo na me bi hîs ti bûn, pê şî ya me da 
ha tin h’e ta Mey da na Epî yû û Sê 
Mê van xa na. Paw los ku ew dî tin, 
şi ki rî da Xwe dê û di lê wî şi dî ya. 

PawlosR’omêda
Mizgînîyêdide

16Ga va em gi hîş ti ne R’o mê*, 
îzin da ne Paw los ku t’e nê t’e vî 
wî es ke rê ku no be da rî yê wî di ke 
bi mî ne. 17Sê r’o ja şûn da Paw los 
ga zî gi re gi rêd ci hû ya kir, ga va 
ew ha tin, wan r’a got: «Ge lî bi ra! 
Min tiş te kî mi qa bi lî cim e’ tê yan 
kal û ba va ne ki rî ye, lê Or şe lî mê da 
ez gir tim da me des tê r’o ma yî ya. 
18Ga va ez anî me ber dî wa nê, 
xwes tin min ber’ din, çim kî ser 
min bo na kuş ti nê t’u xi ra bî ne dî-
tin. 19Lê ga va ci hû ya mi qa bi lî wê 
ye kê xe ber dan, min îdî bê ç’a rî ya 
xwe de’wa Qey ser kir, lê ne bo na 
wê ye kê, ku şi kî ya tê mi le tê xwe 

bi ki ra*. 20Le ma jî min hî vî kir, ku 
we bi bî nim û t’e vî we xe ber dim. 
Be lê ez bo na gu ma na Îsra êlê van 
qeyd-zin cî ra da me». 21Wa na jî wî-
r’a got: «Me bo na te ji Ci hûs ta nê 
ne ne’ me stan dî ye, ne jî ji bi ra yêd 
me kes ha tî ye bo na xi ra bî ya te gi lî 
ki rî ye yan xe ber da ye. 22Lê em 
di xwa zin ji te bi bi hên, k’a bîr û 
ba we rî ya te çi ye, çim kî bo na wê 
k’o me lê me va îdî e’yan e ku h’e-
mû cî ya mi qa bi lî wê xe ber di din». 
23Awa r’o jek k’ifş ki rin û wê r’o-

jê da ge lek ha ti ne wî cî yê ku Paw los 
tê da di ma. Ewî si bê h’e ta êva rê 
wa na r’a bo na P’ad şa tî ya Xwe dê 
şi ro ve di kir û bi me’ rî fe tî dan na sîn 
di kir, der he qa Îsada jî bi Qa nû na 
Mû sa û ni vî sa rêd p’ê xem be ra ew 
di da ne ba wer ki ri nê. 24Hi ne ka xwe 
li go ti nêd wî gir tin, hi ne ka jî ba wer 
ne kir. 25Awa be rî çû yî na wan na va 
wan da bû du tî re tî ga va Paw los ev 
yek got: «Ça wa r’ast R’u h’ê Pî roz 
bi Îşa ya p’ê xem ber t’e vî kal-ba vêd 
me xe ber da 26û got: 
 ‹He r’e cem vê cim e’ tê û bê je: 
 Hû nê bi bi hên û guh bi di nê, lê 

fe’m ne kin, 
 hû nê bi ni hê r’in û dî na xwe 

bi di nê, lê ne bî nin. 

* 28:16 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ser sed gir tî spar ti ne ser es ker». 
* 28:19 K’a rêd Şan dî ya 25:11. 



K’A RÊD ŞAN DÎ YA, 28  

27 Çim kî eva cim e’ ta ser h’işk e, 
 bi gu ha gi ran di bi hên 
 û ç’e’ vêd xwe gir ti ne, 
 we kî bi ç’e’ va ne bî nin, 
 bi gu ha ne bi hên 
 û bi h’iş fe’m ne kin, ve ne ge r’in, 
 ku Ez wan qenc kim›*. 
28Awa bi ra we va e’yan be, we kî 
xi laz ki ri na Xwe dê ne ci hû ya r’a 

* 28:27 Îşa ya 6:9-10. 
* 28:28 Nav hi nek dest ni vî sa ra da r’êza 29-a jî he ye: «Û ga va ev yek got, ci hû 
der k’e ti ne der va û qi r’i ka hev di gir tin». 

ha te şan di nê û ewê guh da rî ya 
Wî bi kin»*. 
30Paw los t’am du sa la ma la 

xwe ye k’i rê ki rî da ma, k’î jî di-
ha te cem wî, h’e mû qe bûl di ki-
rin. 31Ewî P’ad şa tî ya Xwe dê bi 
mêr k’î mî bê pê şî gi rt in dan na sîn 
di kir û der he qa Xu dan Îsa Mesîh-
da hîn di kir. 


