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NE’MAPAWLOSGALATÎYAR’A

Pêşgotin

Ga lat ya As ya Bi ç’ûk da qe za ke R’o ma yê bû. Paw los de ma r’ê wî tî ya 
şan dî tî yaf xwe ye pê şin da ba ja rêd En tak ya Pi sîd ya yê, Lîs tra, Dêr be, 
Qon ya yê da h’î mê ci vî nêdf ba wer men da avî tin û usa jî ca re kê yan du 
ca ra çû ye wir (K’a rêd Şan dî ya 13:13–14:26, 16:6; 18:23). 

Lê be lê pey Paw los r’a, ça wa cî yêd de re ke, usa jî na va Ga lat ya yê da 
dan na sîn ki rêd baş qe ha tin û ci vî na wan t’e vî hev ki rin. 

Ga va Miz gî nî yaf Mesîh be la bû û nav mi le ta da ha te qe bûl ki ri nê, 
ev pirs jî pêş da hat û go tin: «Ewê ku t’o bef di ke ge re kê li go ra Qa nû naf 
Mû saf bê si net ki ri nêf, ku bi be me sî hî yêf r’ast». Paw los hê pêş da şi ro ve-
ki ri bû, ku ew yek t’u car ne usa ye. Çim kî ew r’î ya ku ba wer men da t’e vî 
Mesîh di ke yek, ew ba we rîf ye. Lê hi nek ha ti ne na va ci vî nêd Ga lat ya yê, 
him be rî Paw los r’a bûn û go tin: «Ge re kê Qa nû na Mû sa bê xwey ki ri nê, 
we kî ber Xwe dê r’ast bê ne h’e sa bê». 

Bi vê ne’ mê Paw los di xwa ze fi ki rêd yêd usa ve ge r’î ne ber bi ba we rî-
ya r’ast, çim kî ew bi hîn ki ri na ne r’ast ji ba we rî ya xwe xa li f îf bûn. Ew 
ser ha tî ya xwe şi ro ve di ke, di bê je ça wa ew û Bar na basf çû ne Or şe lî mêf 
û t’e vî şan dî yêd ma yîn xe ber dan û ça wa Aqûbf, Pet rûsf û Yû h’en naf 
qu li xê wan qe bûl ki rin û qayl bûn, ku ew na va ne ci hû yaf dan na sîn kin. 
(Di be ku Paw los be’ sa wê çû yî na xwe ye Or şe lî mê di ke, ya ku K’a rêd 
Şan dî ya 15:1-4-da ni vî sar e). 

Paw los îzi nê di de xwe ku ew xwe şan dî yê Îsa Mesîh h’e sab ke. Ew 
pişt gi rî yê qu li xê xwe di ke û di bê je, ku ev qu li xê wî ne ji alî yê me ri va daf 
ye, lê da yî na Xwe dê ye û şan dî tî ya wî bo na mi le têd ne ci hû ye. 

Ew mêr k’î mî di bê je, ku me riv pê Qa nûn qe dan di nê li ber Xwe dê 
r’ast na yê h’e sa bê, lê t’e nê bi ba wer ki ri nê. Me riv t’u car ni ka re wê xi-
laz bû naf ku Xwe dê di de bi ki rêd xwe ye qenc qa zinc ke. Axi rî yê Paw los 
di bê je, ku e’mi rê ba wer men da ge re kê bi aza yî yê û h’iz ki ri nê be, k’î jan 
ku R’u h’êf Pî roz bi ba wer ki ri na me ri va p’êş k’êşf di ke. 


Текст
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Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-10) 
H’u ku mê Paw los ça wa şan dî (1:11–2:21) 
Miz gî nî k’e re ma Xwe dê ye (3:1–4:31) 
Cab da rî û aza yî ya ba wer men da (5:1–6:10) 
Paş go tin (6:11-18) 

Silavkirin

11Ez Paw lo sê şan dîf, ne ku ji 
alî yê me ri va da yan bi des tê 

me ri va k’ifş bû yî me, lê bi des tê 
Îsa Mesîh û Bavf Xwe dê, Yê ku 
Ew ji mi ri nê r’a kir, 2ez bi h’e mû 
ba wer men da va t’e va yî ber bi r’î 
we ci vî nêdf Ga lat ya yê da di bim. 
3De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 

Xwe dê Ba vê me û Xu danf Îsa 
Mesîh li we be, 4Yê ku ca nî ya Xwe 
ane go rî e’mi rê Ba vê me Xwe dê 
ji ber gu nêd me va da, we kî me ji 
vî ze ma nê ni ha yî xi rab xi lazf ke. 
5Şi kir ji Xwe dê r’a h’e ta-h’e ta yê! 
Amînf. 

R’astît’enêMizgînîkêdafye
6Ez e’cêb ma yî di mî nim, ku 

hûn usa zû piş ta xwe di di ne Xwe-
dê yê ku bi sa ya k’e re maf Mesîh 
ga zî we kir û be rê xwe di di ne 
miz gî nî ke din. 7R’ast miz gî nî ke 
din t’une, lê hi nek he ne we t’e vî 
hev di kin û di xwa zin Miz gî nî yaf 

Mesîh bi gu hê zin. 8Lê he ger em 
yan mil ya k’e tekf jî ji e’z mên bê, 
miz gî nî ke usa bi de we, k’î jan ku 
ne mî na wê Miz gî nî yê ye, ya ku 
me da ye we, bi ra ni fir’ li wî be! 
9Ça wa me pêş da got, ni ha jî dî sa 
di bê jim: He ger yek miz gî nî ke ne 
mî na wê Miz gî nî ya ku we qe bûl 
kir di de we, bi ra ni fir’ li wî be! 
10Çi ma ez ni ha di kim me riv 

ji min r’a zî bin, yan Xwe dê? Yan 
ge lo ez di kim ku li me ri va xweş 
bêm? He ger min hê bi xwes ta ez 
li me ri va xweş bi ha ta ma, min ni-
ka ri bû ez bi bû ma xu la mê Mesîh. 

ÇawaXwedêPawlos
kireşandî

11Ez vê ye kê li we di di me h’e-
san di nê xûşk-bi ra no, ku ew Miz-
gî nî ya min dan na sîn kir, ne ya 
me ri va yî ye. 12Min ew ji me ri va 
ne stand, ne jî ji ke sekî hîn bûm, 
lê Îsa Mesîh min va e’yan kir. 
13We bo na bê p’er ga lî ya mi ne 

be rê ye na va ci hû tî yê da bi hîs tî ye. 
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* 1:14 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 22:3-5. 
* 1:16 K’a rêd Şan dî ya 9:3-6. 
* 1:18 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Kî fas». «Kî fas» bi zi ma nê ara mîf tê 
fe’m ki ri nê: «Pet rûs». 
** 1:18 K’a rêd Şan dî ya 9:26-30. 
* 2:1 K’a rêd Şan dî ya 11:30; 15:2. 

Min bê h’e sab ci vî na Xwe dê di zê-
rand û di kir ku wê xi rab kim. 14Ez 
na va ci hû tî yê daf ji ge lek he va lêd 
xwe ye ci hû pêş da tir çû bûm, alî yê 
r’aw-r’i zi maf kal-ba va da jî ge le kî 
xwe yî xî ret bûm*. 15Lê ga va Xwe dê 
xwest, (Yê ku ez bi jar tim, ça xê ez 
hê zi kê dî ya xwe da bûm û bi k’e-
re ma Xwe ez k’ifş ki rim), 16Ku r’ê 
Xwe min va e’yan kir, ku na va ne-
ci hû ya daf Wî dan na sîn kim, hin gê 
min şê wi ra xwe t’u ke sî ne kir*, 
17ne jî r’a bû me Or şe lî mê, cem 
ewêd ku be rî min bi bû ne şan dî, 
lê ez pê r’a-pê r’a çû me E’re bis ta nê 
û dî sa ve ge r’î ya me Şa mê. 18Paşê 
sê sa la şûn da r’a bû me Or şe lî mê, 
ku Pet rûsf* bi bî nim û panz deh 
r’o ja cem wî mam**. 19Lê be lê ji 
şan dî yêd ma yîn min t’u kes ne dît, 
pêş ti rî Aqû bêf birê Xu dan. 20Çi 
ku we r’a di ni vî sim, ez ber Xwe-
dê bê xê lif di bê jim. 21Paşê çû me 
alî yêd Sûr ya yê û Kî lîk ya yê. 22Lê 
ci vî nêd Mesîhe Ci hûs ta nê daf ez 
r’û bi r’û nas ne di ki rim. 23Wa na 
t’e nê bi hîs ti bû ku: «Ewê wex te kê 

em di zê ran din, ni ha xwe xa wê 
ba we rî yêf dan na sîn di ke, k’î jan wî 
wex te kê di kir ku xi rab ke». 24Û 
bo na min şi ki rî di da ne Xwe dê. 

Pawlosûşandîyêdmayîn

21Paşê çar deh sa la şûn da 
t’e vî Bar na basf dî sa r’a bû me 

Or şe lî mê, Tî to jî min t’e vî xwe 
bir*. 2Ez çûm, çim kî Xwe dê ber 
min ve kir, ku he r’im. Û min ew 
Miz gî nî li wan da h’e san di nê, ya 
ku ez na va ne ci hû ya da dan na sîn 
di kim, lê ev yek min yêd se re ke r’a 
baş qe di got. Min ne xwest ku ez 
ba dî he waf bi bez im yan be zî bim. 
3Lê h’e ta Tî to yê t’e vî min ku yû-
nan bû, p’ê yî ser wî jî ne ki ri ne, 
ku bê si net ki ri nêf. Ev pirs pêş da 
hat, 4çim kî çend bi ra yêd de rew 
şû li kî ne na va me, we kî ce’ sû sî yê 
aza yî ya me bi kin, ya ku bi sa ya 
Mesîh Îsa me dest anî ye. Wa na 
di xwest em bi ki ra na bin dest. 5Lê 
me qet de qe kê jî gu r’af wan ne kir, 
ku r’as tî ya Miz gî nî yê na va we da 
h’îm gir tî bi mî ne. 
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6Lê bo na wan jî, yêd ku se re ke 
k’ifş di bûn, (qet xe ma min nî ne, 
ku ew be rê çi bû ne, Xwe dê fir qî yê 
na ke na va me ri va), wan se re ka jî 
t’u tiş tê nû min r’a ne go tin. 7Lê 
ser ba ra-ser da dî tin ku li min ha tî ye 
spar ti nê, we kî ez Miz gî nî yê bi di-
me ne ci hû ya*, ça wa ku li Pet rûs 
jî ha tî ye spar ti nê, we kî Miz gî nî yê 
bi de ci hû yaf**. 8Çim kî Xwe dê yê 
ku Pet rûs ki re şan dî yê ci hû ya, 
he ma Wî jî ez ki ri me şan dî yê 
ne ci hû ya. 9Ga va Aqûbf, Pet rûs* 
û Yû h’en na yêf ku «Stûn» di ha ti-
ne h’e sa bê, bo na wê k’e re ma ku 
min r’a ha ti bû da yî nê pê h’e sî yan, 
des têd xwe ye r’as tê ça wa nî şa na 
t’i fa qî yêf da ne min û Bar na bas. 
Ew qayl bûn, ku em he r’i ne na-
va ne ci hû ya û ew jî he r’i ne na va 
ci hû ya. 10T’e nê wan hî vî kir, ku 
em be len ga za bîr ne kin, ya ku ez 
xwe xa jî de ma na wê ye kê da me. 

PawlosşaşîyaPetrûshiltêf
11Lê ga va Pet rûs ha te En tak ya-

yê, ez aş ke re mi qa bi lî wî r’a bûm, 
çim kî ewî şaş bû. 12Be rî ha ti na 
çend me ri vêd ku Aqûb şan di bûn, 

ewî t’e vî ne ci hû yêd ba wer mend 
nan di xwar. Lê ga va ewa na ha tin, 
ewî xwe di da alî kî û ve di k’i şî ya, 
ji tir sa ewêd ku di go tin, ge re kê 
ne ci hû bê ne si net ki ri nê. 13Û ci-
hû yêd ba wer men de ma yîn jî t’e vî 
wî du r’û tî ki rin, h’e ta ku Bar na bas 
jî xa li f îf, k’e te na va wê du r’û tî ya 
wan. 14Lê ga va min dît ku ewa na 
na va r’as tî ya Miz gî nî yê da na mî-
nin, hin gê li ber h’e mû ya min go te 
Pet rûs: «He ger tu ci hû yî, mî na 
ye kî ne ci hû di jî yî û ne mî na ci-
hû ya, tu ça wa di kî ser ne ci hû ya, 
ku bi bi ne mî na ci hû ya?» 

Cihûûnecihûherdujî
pêbawerîyêxilazfdibin

15Eme ku e’si lê xwe da ci hû ne 
û ne ji «ne ci hû yêd gu ne k’arf» in, 
16za nin ku me riv bi ki rêd Qa nû nê 
ni ka re r’ast bê h’e sa bê, lê t’e nê 
bi Îsa Mesîh ba wer ki ri nê. Me jî 
Mesîh Îsa ba wer kir, we kî bi Mesîh 
ba wer ki ri nê em r’ast bê ne h’e sa bê, 
ne ku bi ki rêd Qa nû nê, çim kî t’u 
qûl-ben de bi ki rêd Qa nû nê ni ka re 
r’ast bê h’e sa bê*. 17Awa he ger em 
di kin bi Mesîh r’ast bê ne h’e sa bê 

* 2:7 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ne si net ki rî ya». 
** 2:7 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Si net ki rî ya». 
* 2:9 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Kî fas». 
* 2:16 R’o ma yî 3:20-22. 
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û wê ga vê xuya be, ku em xwe xa 
jî mî na wan gu ne k’ar in, hin gê 
Mesîh bû we k’î lê gu na? T’u car! 
18He ger ew tiş têd min xi rab ki ri-
ne, dî sa dest pê di kim çê di kim, ez 
ne he qî ya xwe di di me îz bat ki ri nê. 
19Çim kî ez bi Qa nû nî bo na Qa-
nû nê mi rim, we kî bo na Xwe dê 
bi jîm. Ez t’e vî Mesîh xaçf bûm, 
20ji vir şûn da ne ku ez di jîm, lê 
Mesîh e ku na va min da di jî. Û 
ni ha ku ez vî qa li bî da di jîm, bi 
Ku r’êf Xwe dê ba wer ki ri nê di jîm, 
Yê ku ez h’iz ki rim û ca nî ya Xwe 
bo na min da der. 21Ez k’e re maf 
Xwe dê t’ex sîr na kim, çim kî he ger 
r’ast h’e sab bûnf bi Qa nû nê bû ya, 
ku usa ye Mesîh ba dî he wa mir. 

Qanûnûbawerî

31Ge lî ga la tî yêd bê h’iş! K’ê 
se rê we t’i jî kir?* Ne axir 

Îsa Mesîh li ber ç’e’ vê we xaç bû yî 
ha te dî yar ki ri nê? 2Ez t’e nê vê ye-
kê di xwa zim ji we bi za ni bim: We 
R’u h’ê Xwe dê bi Qa nûn qe dan di nê 
stand, yan bi Miz gî nî bi hîs ti nê û 
ba we rî ya xwe jê anî nê? 3Çi ma hûn 

ha qas bê h’iş in, ku we bi R’u h’ê 
Xwe dê dest pê kir û ni ha bi me ri va yî 
xi laz di kin? 4Ha qas tişt ba dî he wa 
ha ti ne se rê we? Na qe wi me ku 
ba dî he wa bin! 5Çi ma ew Xwe-
dê yê ku R’u h’ê Xwe p’êş k’ê şîf we 
di ke û na va we da k’e re me ta di ke, 
bo na Qa nûn qe dan di na we di ke, 
yan bo na ku we Miz gî nî bi hîst û 
ba we rî ya xwe jê anî? 
6Me se le, bo na Bi ra hîmf aha 

ni vî sar e: «Bi ra hîm Xwe dê ba-
werf kir û ew yek jê r’a r’as tî ha te 
h’e sa bê»*. 7Awa za ni bin, yêd ku 
ba wer di kin ew in za r’êd Bi ra hîm*. 
8Ni vî sa rê hê pêş da da bû k’if şê, ku 
Xwe dê ne ci hû bi ba we rî yêf wê r’ast 
h’e sab bi ki ra na û zû va Miz gî nî 
da bû Bi ra hîm ku: «Bi te dua yê 
h’e mû mi le ta bi be»*. 9Awa ewêd 
ku ba wer di kin, t’e vî Bi ra hî mê 
ba wer mend dua li wan tê ki ri nê. 
10Ewêd ku xwe spar ti nef ki rêd 

Qa nû nê, ew bi nê ni fi r’ê da ne, çim kî 
ni vî sar e: «Ni fir’ li her ke sî ye, yê 
ku na va h’e mû ni vî sa rêd k’i tê ba 
Qa nû nê da na mî ne û na qe dî ne»*. 
11E’yan e t’u kes bi Qa nû nê ni kare 

* 3:1 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ku hûn gu r’a r’as tî yê ne kin». 
* 3:6 Dest pê bûn 15:6; R’o ma yî 4:3. 
* 3:7 R’o ma yî 4:16. 
* 3:8 Dest pê bûn 12:3; 18:18; 22:18. 
* 3:10 Qa nû na Du ca rî 27:26. 
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li ber Xwe dê r’astf bê h’e sa bê, çim kî 
ni vî sar e: «Yê r’ast wê bi jî, çim kî 
ba wer di ke»*. 12Lê Qa nûn bi ba-
we rî yê nî ne, lê be lê ça wa ni vî sar 
di bê je: «K’î ku t’e mî yêd Qa nû nê 
biqedîne bi wan wê bi jî»*. 13Mesîh 
em ji wê ni fi r’a Qa nû nê k’i r’în, 
ew dew sa me k’e te bin wê ni fi r’ê, 
çim kî ni vî sar e: «Ni fir’ ser yê dar va 
dar da ki rî ye»*. 14Ev yek bû, we kî 
bi Mesîh Îsa dua yê Bi ra hîm bê 
ser ne ci hû ya, ku bi ba we rî yê em 
R’u h’ê soz da yî bis tî nin. 

SozêXwedêûQanûn
15Xûşk-bi ra no! Ez tî ni me ser 

e’de tê di nê. He ger ye kî we sî ye tekf 
t’es tîq ki ri be, t’u kes ni ka re wê 
be tal ke, yan jî tiş te kî din ser da 
zê de ke. 16Awa ew soz Bi ra hîm û 
zu r’e ta wî r’a ha ti ne da yî nê. Ni vî-
sa rê da na yê go ti nê: «Zu r’e têd te» 
ça wa bo na ge le ka, lê bo na ye kî: 
«Zu r’e ta te»* û ew zu r’et Mesîh 
e. 17Awa go tî ez vê ye kê di bê jim, 
ew we sî ye ta ku pêş da ji Xwe dê da 

ha ti bû t’es tîq ki ri nê, Qa nû na ku 
çar sid sî sa lî şûn da der k’et, ni ka re 
usa bi ke, we kî we sî ye ta soz da yî 
qe wa ta xwe un da ke*. 18Çim kî 
he ger war tî Qa nû nê va gi rê da yî 
bû ya, wê soz da yî nê va gi rê da yî 
nî bû ya, lê Xwe dê bi soz p’êş k’ê şî 
Bi ra hîm kir*. 
19Îdî me re mê Qa nû nê çi bû? 

Qa nûn ser da zê de bû ku ne he qî bê 
nas ki ri nê û ge re kê ew bi ma h’e ta 
ha ti na Zu r’e ta wî, k’î ja nî r’a soz 
da bû. Qa nûn ji alî yê mil ya k’e ta-
da, bi des tê nav çê tî ya ye kî* ha te 
da yî nê**. 20Bo na we sî yet ki ri nê 
nav çê tî ne la zim e ga va we sî yet 
bi des tê ye kî tê ki ri nê û li vir ew 
yek t’e nê Xwe dê ye. 

Warûxulam
21Awa Qa nûn mi qa bi lî so zêd 

Xwe dê ye? T’u car! Be lê he ger qa-
nû nek he bû ya, ku bi ka ri bû ya jî yîn 
bi da, hin gê e’se yî r’ast h’e sab bûn 
wê bi qa nû nê bi bû ya. 22Lê ni vî-
sar h’e mû ya bin hê sîr tî ya gu ne daf 

* 3:11 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Yê bi ba we rî yê r’ast h’e sab bû yî wê bi jî». He ba qûq 2:4. 
* 3:12 Qa nû na K’a hîn tî yê 18:5. 
* 3:13 Qa nû na Du ca rî 21:23. 
* 3:16 Dest pê bûn 12:7; 13:15; 24:7. 
* 3:17 Der k’e tin 12:40. 
* 3:18 R’o ma yî 4:14. 
* 3:19 Ew yek Mû saf bû. 
** 3:19 Qa nû na Du ca rî 33:1-3; Îb ra nî 2:2; K’a rêd Şan dî ya 7:38, 52. 
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dide k’if şê, we kî çi ku bi Îsa Mesîh 
ba wer ki ri nê ha ti bû ne soz da yî nê, 
ba wer men da r’a bê ne da yî nê. 
23Be rî ha ti na ba we rî yê, em bin 

des tê Qa nû nê da ça wa gir tî di ha-
ti ne xwe yî ki ri nê, h’e ta xu ya bû na 
wê ba we rî yê ku wê bi ha ta. 24Bi vî 
awayî Qa nûn bû t’er bet da rêf me û 
em ber bi r’î Mesîh anîn*, ku em bi 
ba we rî yê r’ast bê ne h’e sa bê. 25Lê 
ni ha ku ba we rî hat, em îdî ne bin 
des tê t’er bet da rê Qa nû nê da ne. 
26Bi ba we rî yê hûn h’e mû yektî-

ya Mesîh Îsada la wêd Xwe dê ne*. 
27Hûn h’e mû ku yektî ya Mesîh da 
ha ti ne ni xu man di nêf, we Mesîh 
ser xwe wer gir tî ye. 28Îdî fir qî ne 
na va ci hû û ne ci hû ya da he ye, ne 
na va xu lam û aza ya da, ne jî na va 
mê ra û ji na da, çim kî hûn h’e mû 
jî yek in yektî ya Mesîh Îsada. 
29Û he ger hûn p’a ra Mesîh in, 
we kî usa ye zu r’e ta Bi ra hîm in û 
wa rêd wî so zî ne*.

 

41Awa ez di bê jim, wa rê ku 
xwe yê her tiş tî ye, lê h’e ta 

ku xi şîm e ji xu lêm na yê fir qî ki-
ri nê. 2Ew bin des tê xwey ki rî ya 
û xem k’ê şa da ye, h’e ta wî wex tê 
ku ba vê k’ifş ki rî ye. 3Usa jî em 
ga va hê r’u h’a nî da «xi şîm» bûn, 
me xu lam tî si xi rêdf vê din ya yê-
r’a* di ki rin. 4Lê ga va wext pê r’a 
gi hîşt, Xwe dê Ku r’ê Xwe şand, ku 
ji k’ul fe têf bû û k’e te bin Qa nû nê, 
5we kî yêd bin Qa nû nê aza ke û 
em jî he qê law tîya Xwe dê bis tî-
nin*. 6Awa hûn ku la wêd Wî ne, 
Xwe dê R’u h’ê Ku r’ê Xwe şan de 
na va di lê me, ku ga zî Xwe dê di ke: 
«Abbaf!» awa go tî «Ba vo!» 7Bi vî 
awayî îdî tu ne xu lam î, lê law î 
û he ger law î, usa jî Xwe dê tu ki rî 
wa rê Xwe. 

XemgînîyaPawlos
bonagalatîya

8Be rê, ga va we Xwe dê nas ne di-
kir, we xu lam tî yêd usa r’a di ki rin, 
ku r’ast ne xwe dê bûn. 9Lê ni ha 
ku we Xwe dê nas ki rî ye, lê be lê 
Xwe dê jî hûn nas ki ri ne, hûn ça wa 
dî sa ve di ge r’i ne ser wan si xi rêd 

* 3:24 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Qa nûn bû t’er bet dar h’e ta ha ti na Mesîh». 
* 3:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Hûn h’e mû jî ku ba we rî ya xwe Mesîh Îsa tî nin, 
la wêd Xwe dê ne». 
* 3:29 R’o ma yî 4:13. 
* 4:3 Bi go ti ne ke din: «Qe wat yan h’u nu rêd r’u h’êd vê t’e bî ye tê da, yan jî 
r’aw-r’i zim û qey de-qa nû nêd vê din ya yê». 
* 4:5-7 R’o ma yî 8:15-17. 
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vê di nê ye bê qe wa te ne t’u tişt û 
dî sa di xwa zin xu lam tî yê wan r’a 
bi kin? 10Hûn guh di di ne r’o jêd 
h’e sab, me ha, r’oj gar û sa la. 11Ez 
bo na we di tir sim, ku ew şi xu lê 
min bo na we ki rî ye de ya he r’e. 
12Ez hî vî ji we di kim xûşk-bi-

ra no, bi bi ne mî na min, çim kî ez 
jî mî na we bû me. We t’u zî yan 
ne da ye min. 13Hûn za nin ku ca ra 
pê şin bê si h’e tî ya qa li bê min bû 
me’ nî, min Miz gî nî da we. 14Û 
çi ku ha te se rê qa li bê min, ew 
yek bû cê r’i ban di nekf bo na we, 
lê dî sa we ez bê hur met ne ki rim 
yan piş ta xwe ne da min, lê we ke 
mil ya k’e te kî Xwe dê ez qe bûl ki rim 
û we ke Mesîh Îsa. 15Ew şa bû na 
we ça wa bû? Ez we ke şî rê xwe, 
he ger ji dest we va bi ha ta, we yê 
ç’e’ vê xwe jî der xis ta bi da min. 
16Îdî ez bû me dij mi nê we, we kî 
min we r’a r’ast xe ber da ye? 
17Ewêd ma yî ne ku k’e ti ne de-

ma na we, ew xê ra we na xwa zin, 
lê be lê ewa na di xwa zin we ji min 
bi qe tî nin, we kî hûn bi k’e vi ne 
de ma na wan. 18Qenc e ku me rî 
de ma na qen cî yê da be û ne ku 
t’e nê ga va ez na va we da bim, lê 

her gav. 19La wêd min, ez ni ha 
dî sa bo na we mî na êşa k’ul fe ta 
di k’i şî nim, h’e ta ku Mesîh na va 
we da bi gi hî je. 20Xwe zî ez ni ha li 
cem we bû ma û min ti he rê xe-
ber da na xwe bi gu has ta, çim kî ez 
bo na we na va mi ta la da me! 

MeselaHacerfûSerayê
21Ji min r’a bê jin, hûn ku di-

xwa zin bin Qa nû nê da bin, we 
ne bi hîs tî ye Qa nûn çi di bê je? 
22Ni vî sar e ku: «Du ku r’êd Bi-
ra hîm he bûn, yek ji ca rî yê bû, 
yek jî ji ji na aza»*. 23Ewê ji ca-
rî yê bû, ew bi bin ya t’a me ri va yê 
bibû, lê ewê ji ji na aza bû, ew li 
go ra sozê Xwe dê bû. 24Eva ye ka 
cû r’e kî ma yîn tê fe’m ki ri nê, ev 
her du jin du pey manf in: Yek ji 
ç’î ya yê Sî na yêf, bo na xu lam tî yê 
tî ne, ew Ha cerf bû*. 25Ha cer 
E’re bis ta nê da tê h’e sa bê ç’î ya yê 
Sî na yê û him be rî Or şe lî ma ni ha 
di be, ku za r’êd xwe va xu lam tî yê 
di ke. 26Lê ya aza, ew Or şe lî ma 
jor in tê h’e sa bê, ku ew dî ya me 
h’e mû ya ye*. 27Çim kî ni vî sar e: 
 «Şa be, bê zu r’e ta ku te zar’ 

ne da nîn. 

* 4:22 Dest pê bûn 16:15; 21:2. 
* 4:24 Dest pê bûn 16. 
* 4:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Lê Or şe lî ma jor in aza ye, ew dî ya me ye». 
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 Bi eşq bis ti rê, deng bi lind ke, 
 ku êşa zar’ anî nê te ne k’i şand. 
 Çim kî za r’êd te mêr ber’ da yî yê 
 wê ji za r’êd ya xwe yî mêr ge-

lek tir bin»*. 
28Awa hûn* xûşk-bi ra no, mî na 

Îs haqf za r’êd wî so zî ne**. 29Lê 
ça wa hin gê ewê ji me ri va yê bibû, 
yê ji alî yê R’uh’ da di zê rand, usa 
jî ni ha*. 30Lê ni vî sar çi di bê je? 
«Ewê ca rî yê ku r’ê wê va ber dê 
der xe, çim kî ku r’ê ca rî yê ge re kê 
t’e vî ku r’ê ji na aza war ne be»*. 
31Awa xûşk-bi ra no, em ne za r’êd 
ca rî yê ne, lê za r’êd ya aza ne. 

Azayîyaxwexweykin

51Bo na aza yî yê Mesîh em aza 
ki ri ne! Wê aza yî yê qe wîn bi-

gi rin û dî sa ne k’e vi ne bin wî nî rê 
xu lam tî yê. 
2Bi bi hên, ez Paw los we r’a di-

bê jim: He ger hûn bi hê lin ku hûn 
bê ne si net ki ri nê, Mesîh t’u k’a rê 
na de we. 3Ez her me ri ve kî r’a dî-
sa mêr k’î mî di bê jim, yê ku îzi nê 
di de xwe ku ew bê si net ki ri nê, ew 

deyn dar e ku t’e ma mî ya Qa nû nê 
bi qe dî ne. 4Û he ger hûn bi Qa nûn 
qe dan di nê di xwa zin r’ast h’e sab 
bin, we kî usa ye hûn ji Mesîh 
qe tî ya yî ne û ji k’e re mê k’e tî ne. 
5Lê çi ji me di k’e ve, em bi sa ya 
R’u h’ê Pî roz û pê ba we rî yê h’ey ra 
wê r’ast h’e sab bû nê da ne, ya ku em 
tê da gu man in. 6Çim kî yektî ya 
Mesîh Îsada, ne si net ki rin tiş tek 
e, ne jî ne si net ki rin, lê se rî ba we rî 
ye ku bi h’iz ki ri nê ya xwe di ke. 
7Hûn r’ind pêş da di çûn! K’ê 

hûn da ne se ki nan di nê, ku êli mîf 
r’as tî yê ne bin? 8Eva hê la na ne 
ji Wî ye, Yê ku ga zî we ki rî ye. 
9«Hi nek he vîr tir’şkf t’e ma mî ya 
he vîr hil tî ne»*. 10Lê ez bi yektî ya 
me ye Xu dan da we da gu man im, 
ku hû nê tiş te kî ma yîn ne fi ki rin, 
lê ewê fi ki rêd we t’e vî hev di ke 
wê ser be la xwe ve be, k’î jî he be. 

11Lê ez xûşk-bi ra no, he ger he la 
hê si net ki ri nê dan na sîn di kim, îdî 
çi ma tê me zê ran di nê? We kî usa 
ye ge re kê t’u ke sê ji xa çê Mesîh 
p’işkf ne bû ya. 12Xwe zî yêd ku 

* 4:27 Îşa ya 54:1. 
* 4:28 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «hûn» «em» he ye. 
** 4:28 Dest pê bûn 17:18-22. 
* 4:29 Dest pê bûn 21:9. 
* 4:30 Dest pê bûn 21:10. 
* 5:9 Ko rin t’î I, 5:6. 
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fi ki rêd we t’e vî hev di kin, xwe xa 
xwe k’o kê da jî bi bi r’î ya na! 
13Hûn aza yî yê r’a ha ti ne ga-

zî ki ri nê xûşk-bi ra no, lê t’e nê 
ew aza yî ya we bi ra ne be me ca la 
xwes ti na bin ya t’a în sên. Dew sa wê 
bi h’iz ki ri nê hev du r’a xu lam tî yê 
bi kin. 14Çim kî t’e ma mî ya Qa nû nê 
bi vê go ti nê tê sê rî: «He va lê xwe 
we ke xwe h’iz bi ke»*. 15Lê he ger 
hûn dev ba vê ji ne hev du, hev du 
bi xwin, mi qa tî xwe bin, ku k’o ka 
hev du ney nin. 

BerêdR’uh’êfPîroz
ûbinyat’amerivayê

16Awa ez di bê jim, bi sa ya R’u h’êf 
Pî roz bi me şin û hû nê xwes ti nêd 
bin ya t’a în sên ne kin. 17Çim kî 
xwes ti na bin ya t’a în sên mi qa bi lî 
R’uh’ e, R’uh’ mi qa bi lî bin ya t’a 
în sên e. Ev her du li hev na kin, 
le ma hûn ni ka rin xwes ti nêd xwe 
bi kin*. 18Lê he ger hûn bi R’uh’ 
tê ne r’ê be rî ki ri nê, hûn na k’e vi ne 
bin des tê Qa nû nê. 
19Awa ki rêd bin ya t’a în sên 

e’yan in: Bê na mû sî, h’e ra mîf, 
tol tî, 20p’ût p’a ris tîf, pî re sêr tî, 

* 5:14 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
* 5:17 R’o ma yî 7:15-23. 
* 5:20 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’e nê xwe r’a». 
* 5:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «mêr ku jî» t’une. 

ne yar tî, şer’-de’w, h’ev sû dî, hêrs-
k’e tin, hev r’i k’î*, du tî re tî, cu de tî, 
21ç’e’ vê xi rab, mêr ku jî*, serx weş, 
kû ç’ik san tî û çi ku mî na van in. 
Ez ni ha we r’a di bê jim, ça wa ku 
min pêş da jî we r’a go ti bû, ku yêd 
van tiş ta di kin, P’ad şa tî yaf Xwe dê 
war na bin. 
22Lê be rêd R’uh’ ev in: H’iz-

ki rin, şa bûn, e’di la yî, se bir ki rin, 
şî ri na yî, qen cî, ami nî, 23mi lûk tî, 
xwe gir tin. Hin da va van tiş ta da 
qa nûn t’une. 24Û ewêd ku p’a ra 
Mesîh Îsa ne, bin ya t’a xwe bi t’e vî 
te mêd xi rab û ha vi jî ya va ser xaç 
kuş ti ne. 25Em ku bi sa ya R’uh’ 
di jîn, bi r’ê be rî ya R’uh’ bi me şin. 
26Em k’u bar ne bin, agi rê hev gur’ 
ne kin û h’ev sû dî yê li hev du ne kin. 

Barêdhevduhildin

61Xûşk-bi ra no, he ger yek ne-
he qî kê da bê gir ti nê, hûn ku 

r’u h’a nî ne, wî bî ni ne ser r’î ya 
r’as tî yê, lê bi r’u h’ê mi lûk tî yê. Lê 
haş ji xwe jî he bin, ku hûn ne k’e-
vi ne cê r’i ban di nê. 2Ba rêd hev du 
hil din û bi vî awayî hû nê qa nû na 
Mesîh bi qe dî nin. 3He ger yek xwe 
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dew sa tiş te kî da tî ne û xwe xa ne 
t’u tişt e, ew xwe xa xwe di xa pî ne. 
4Bi ra her kes ki ri nêd xwe bi de ser 
mê zî nê û pa şî hin gê ji xwe r’a zî be, 
ne ku xwe him be rî he va lê xwe ke. 
5Çim kî her ke sê xur ca xwe hil gi re.
6Ewê hî nî xe be ra Xwe dê di-

be, ge re kê her tiş têd qenc t’e vî 
ders da rê xwe p’ar ke. 7Ne xa pin, 
Xwe dê na be pê k’e nî. Çim kî me-
riv çi di çî ne, wê jî di çi ne. 8K’î ku 
bo na bin ya t’a xwe di çî ne, ewê ji 
wê bin ya t’ê mi ri nê bi çi ne, lê k’î 
ku bo na R’uh’ bi çî ne, wê ji R’uh’ 
jî yî naf h’e ta-h’e ta yê bi çi ne. 9Ji qen-
cî ki ri nê jî aciz ne bin, çim kî emê 
wext da bi çi nin he ger em ne di ne 
der. 10Awa h’e ta ku wext des têd 
me da ye, h’e mû ya r’a qen cî yê bi-
kin, îla hîf ne fe rêd ma la Xwe dê r’a. 

T’emîûsilavêdaxirîyê
11Dî na xwe bi di nê, ez bi çi 

h’er fêd gir ni ha we r’a di ni vî sim. 
12Ewêd ku di xwa zin ji der va va 

xwe bi di ne k’if şê, ew p’ê yî ser we 
di kin, ku hûn bê ne si net ki ri nê. 
Lê eva na vê ye kê di kin, ku t’e nê 
bo na xa çê Mesîh ew ne yê ne zê-
ran di nê. 13Ewêd xwe yî si net xwe xa 
Qa nû nê xwey na kin, lê di xwa zin 
ku hûn bê ne si net ki ri nê, we kî ew 
bi nî şa na qa li bê we yî me ri va yî bi-
fi r’in. 14Lê ji min na k’e ve ku ez bi 
tiş te kî din bi fi r’im, pêş ti rî bi xa çê 
Xu da nê me Îsa Mesîh, bi k’î ja nî 
din ya bo na min xaç bû yî ye, ez jî 
bo na din ya yê. 15Be lê ne si net ki-
rin tiş tek e, ne jî ne si net ki rin, lê 
se rî ew e, ku bi bin e’fi rî ne kî nû. 
16De bi ra e’di la yî û r’e’m ser wan 
h’e mû ya be, k’î ja nêd ku ane go rî 
vê ye kê di jîn û usa jî ser Îsra êlaf* 
Xwe dê be. 
17Ji vir şûn da bi ra t’u kes ze’-

me tê ne de min, çim kî min da xa 
bi rî nêd Îsa hil da ye ser be de na 
xwe. 18De bi ra k’e re ma Xu da nê 
me Îsa Mesîh t’e vî r’u h’ê we be 
xûşk-bi ra no. Amîn. 

* 6:16 «Îsra êl» r’u h’a nî tê fe’m ki ri nê (R’o ma yî 3:28-29; 9:6-29; Ga la tî 3:28-29).


