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NE’MAÎBRANÎYAR’A

Pêşgotin

Na vê ni vîs k’a rê vê ne’ mê îro ne e’yan e. Ge lek zane şi kê di bi ne ser 
Apo lo (K’a rêd Şan dî ya 18:24; 19:1). Usa jî ne e’yan e, evî ni vîs k’a rî 
ne’ ma xwe k’î jan ci vî nê r’af ni vî sî ye, lê bi vê ne’ ma xwe ber bi r’î k’o me ke 
ba wer men da di be, k’î jan ku ge re kê hê dî-hê dî pêş da bi çû na, lê ew na va 
qe zî û oxir mêd gi ran da bûn, hin dik ma bû ku des tê xwe ji ba we rî yaf xwe 
bi ki ra na yan fi ki rê xwe hin da va Îsa Mesîh da bi gu has ta na. 

Xu da nê ne’ mê di ni vî se û dil di de ber wan, ku na va ba we rî ya xwe da 
bi mî nin, usa jî di de k’if şê, ku Îsa Mesîh r’ast mî na he yîn tî ya Xwe dê ye 
û we k’îl tî ya wî ye xi la zî yê ye. Ew ser sê pir sêd r’as tî yê di se ki ne: 
1. Îsa Ku r’êf Xwe da yî h’e ta-h’e ta yê ye, ku êli mî yaf Xwe ye hin da va Ba-
vê daf bi ce fêd Xwe da k’if şê. Îsa ne ku t’e nê ji p’ê xem be rêd Pey ma naf 
Ke vin mes tir e, lê ji mil ya k’e taf û Mû saf jî mes tir e. 
2. Îsa ji Xwe dê da ça wa k’a hî nêf h’e ta-h’e ta yê k’ifş ki rî ye, ew ji k’a hî nêd 
Pey ma na Ke vin mes tir e. Wî bi ca re kê bo na her t’im be de na Xwe ki re 
qur banf û îdî ew qur ba nêd Pey ma na Ke vin da ye bê h’e sab ber ga tiş te kî 
ne gir tin. 
3. Ba wer mend t’e nê bi des tê Îsa di ka re ji gu nef, tir sê û mi ri nê xi lazf be. 
Îsa jî ça wa se rek k’a hî nê r’ast xi laz bû na r’ast di de, ku ev yek Pey ma na 
Ke vin da bi sû re tî (sîm vo lî) di ha te ki ri nê, awa go tî ew h’e ban din û qur-
ban da yî nêd ku be rî ha ti na Mesîh di ki rin, şe’ de tî ya Îsa Mesîh di dan. 

Ni vîs k’a rê vê ne’ mê ji t’a rî xa Îsra êlêf, ça wa t’er zêd ba we rî yê hi ne ka 
bîr tî ne (se rê 11-a) û bi vê di xwa ze bê je xwen de va na, ku hin da va Miz-
gî nî ya Îsada amin bi mî nin. Se rê 12-da bi di le kî şe wat di bê je, ku usa 
h’e ta axi rî yê amin bi mî nin û ç’e’ vê xwe ji Mesîh ne bi r’in, lê na va her 
cû r’e te’ lî-ten gî ya da û hê sî rî-be len ga zî ya da te yax kin. Ne’ mê bi şî re ta 
û si la va xi laz di ke. 


Текст
© Înstîtûta Welger’andina K’itêba Pîroz, Moskva 2011
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* 1:3 Bi go ti ne ke din: «R’o na yî». 
** 1:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ga va Ewî em ji gu nêd me şûş tin». 
* 1:5 Ze bûr 2:7. 
** 1:5 P’ad şa tî II, 7:14. 
* 1:6 Qa nû na Du ca rî 32:43; Ze bûr 97:7 (wel ge r’an di na Pey ma na Ke vi ne yû na nî). 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin: Mesîh e’yan bû na Xwe dê ye t’am e (1:1-3) 
Mesîh ser mil ya k’e ta r’a ye (1:4–2:18) 
Mesîh ser Mû saf û Yê şû r’af ye (3:1–4:13) 
K’a hîn tî ya Mesîh ser her k’a hîn tî yê r’a ye (4:14–7:28) 
Pey ma na Mesîh ser her pey ma na r’a ye (8:1–9:28) 
Mesîh qur ba na ser qur ba na r’a ye (10:1-39) 
Ba we rî (11:1–12:29) 
Ça wa me rivf li Xwe dê xweş bê (13:1-19) 
Dua yê xi la zî yê (13:20-21) 
Paş go tin (13:22-25) 

XwedêbiKur’êXwexeberdide
ûKur’jimilyak’etamestire

11Ge lek ca ra û bi ge lek cû r’a 
Xwe dê pêş da pê p’ê xem be ra 

kal-ba vêd me r’a xe ber da ye, 2lê 
van r’o jêd axi rî yê da pê Ku r’êf Xwe 
me r’a xe ber da, K’î jan ku k’ifş 
kir, we kî axi rî yê bi be xwe yî wa rê 
her tiş tî û bi Wî jî e’rd û e’z man 
e’fi rand. 3Ew nû ra* r’û me ta Xwe-
dê ye, xût mî na he yîn tî ya Wî ye, 
Ew bi qe wa ta xe be ra Xwe her tiş tî 
xwey di ke. Ga va Ewî me ca la şûş-
ti na gu nêd me ri vaf ha zir kir**, li 

jor he re maf me zi na yî ya Xwe dê ye 
r’as tê r’û nişt. 4Kur’ ha qa sî ji mil-
ya k’e taf jor tir k’et, çi qa sî ew na vê 
ku Wî stand ji na vêd wan mes tir 
e. 5Çim kî Xwe dê t’u mil ya k’e tî r’a 
aha ne go tî ye: 
 «Tu Ku r’ê Min î, 
 Tu îro Min r’a bû yî»* 
 û dî sa: 
 «Ezê ba vê Wî bim, 
 Ewê jî Ku r’ê min be»**. 
6Û ga va Xwe dê ni xu rî yê Xwe di-
şî ne din ya yê, aha jî di bê je: 
 «Bi ra h’e mû mil ya k’e têd Xwe dê 

se rê xwe ber Wî day nin»*. 
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7Lê bo na mil ya k’e ta aha di bê je: 
 «Ew mil ya k’e têd Xwe di ke ba 
 û ber des tî yêd Xwe ala va êgir»*. 
8Lê be lê bo na Kur’ Xwe dê di bê je: 
 «T’ex tê Te Xwe dê yo, t’ex tê 

h’e ta-h’e ta yê ye, 
 şi va p’ad şa tî ya Te şi va he qî yê 

ye. 
9 Tu he qî yê h’iz di kî û di je nî 

ne he qî yê, 
 le ma jî Xwe dê yo, Xwe dê yê Te 

Tu bi r’û nê şa bû nê r’ûn ki rî, 
 ji he va lêd Te zê de tir»*. 
10Û aha jî di bê je: 
 «Ya Xu danf, Te pê şî yê h’î mê 

din ya yê da nî 
 û e’z man ki rêd des têd Te ne. 
11 Ewê wê ran bin he r’in, lê Tê 

bi mî nî, 
 h’e mû yê mî na ci la bi p’i zi nin. 
12 Tê wan hev bi p’ê ç’î mî na qa-

p’ût, 
 mî na k’in ca wê bê ne gu has ti nê. 
 Lê Tu dî sa Ew î 
 û sa lêd Te wê kêm ne bin»*. 
13K’î jan mil ya k’e tî r’a Xwe dê go tî ye: 
 «K’ê le kaf Mi ne r’as tê r’û nê, 
 h’e ta Ez ne ya rêd Te bi ki me 

bi nê p’î yêd Te»?* 

14Îdî mil ya k’etf çi ne? Ew h’e mû 
jî r’u h’êd ber des tî ne, ku bo na 
xiz met k’a rî ya wan tê ne şan di nê, 
yêd ku xi laz bû nêf wê war bin. 

Miqatîxwebin,
kuxilazbûnamezinwarbin

21Bo na vê ye kê ge re kê em hê 
ge le kî guh bi di ne wan tiş têd 

me bi hîs ti ne, we kî em ji wan ne xa-
li fin. 2Çim kî he ger ew xe be ra pê 
mil ya k’e ta ha te go ti nê h’îm gir tî 
ma û h’e mû ne he qî yê û bê êli mî yê 
he qê xwe r’ast stan din, 3lê emê 
ça wa xwe xi lazf kin he ger em guh 
ne di ne wê xi laz bû na me zin? Bo na 
vê xi laz bû nê Xu dan pêş da dan na-
sîn kir û yêd ku den gê Wî bi hîs tin 
me va e’se yî ki rin. 4Ser da jî Xwe dê 
bi nî şa na, k’e re me ta, cû r’e-cû r’e 
ki rêd qe wat û p’êş k’ê şêdf R’u h’êf 
Pî ro ze be la ki rî şe’ de tî da, ça wa 
ku e’mi rê Wî bû. 

Yêkumeberbixilazbûnêdibe
5Xwe dê ne ku mil ya k’et ki ri ne 

ser wê rêd wê din ya ku wê bê, ser 
k’î ja nê em xe ber di din. 6Lê ni-
vî sar cî kî şe’ de tî yê di de û di bê je: 

* 1:7 Ze bûr 104:4 (wel ge r’an di na Pey ma na Ke vi ne yû na nî). 
* 1:9 Ze bûr 45:6-7. 
* 1:12 Ze bûr 102:25-27. 
* 1:13 Ze bûr 110:1. 
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 «Ya Xwe dê, în san çi ye ku wî 
bîr tî nî, 

 yan ben dê vê di nê* ku bo na 
wî xem di kî? 

7 Te hi nek wext* ew ji mil ya k’e ta 
ni miz tir kir, 

 bi r’û met û hur me tê ew t’ac 
kir, 

8 h’e mû tişt ki ri ne bi nê ni gêd 
wî»*. 

Awa Yê ku her tişt ki ri ne bi nê ni-
gêd wî**, tiş tek ne hişt ku ne ki ri be 
bi nê ni ga. Lê ni ha em hê her tiş tî 
bi nê ni gêd în sên da na bî nin. 9Lê 
em ni ha Îsa bi r’û met û hur met 
k’o fî li sê rî di bî nin, Yê ku hi nek 
wext bo na ce fê mi ri nê ji mil ya-
k’e ta ha ti bû ni miz ki ri nê, we kî 
bi k’e re maf Xwe dê bo na h’e mû ya 
mi rin bi dî ta. 10Be lê hê ja bû ku 
Xwe dê, Yê ku her tişt bo na Xwe 
e’fi ran dî ye û bi des tê Xwe xwey 
di ke R’ê be rê xi laz bû na wan bi 
ce fa k’a mil bi ki ra*, we kî ge lek 
law t’e vî r’û me ta Îsa bi ki ra na. 

11Ewê ku pî rozf di ke û ewêd ku 
pî roz di bin, ev h’e mû jî ji Ba ve kîf 
ne. Le ma Ew vê ye kê da şer mî yê 
na bî ne, ku wan xûşk-bi ra yêd Xwe 
h’e sab ke 12û di bê je: 
 «Der he qa na vê Te da Ezê 

xûşk-bi ra yêd Xwe r’a bê jim, 
 ci vî nê daf Ezê eş qî Te bis t rêm»*. 
13Û aha jî di bê je: 
 «Ezê gu ma na Xwe bi di me ser 

Xwe dê»*. 
Û aha jî: 
 «Va me Ez û ew za r’êd ku 

Xwe dê da ne Min»**. 
14Ça wa ku zar’ xûn û goşt in, 

Îsa Xwe xa jî bû mî na wan, k’e te 
bin ya t’a me ri va yêf, we kî bi vî awayî 
pê mi ri na Xwe, yê ku h’u ku mê wî 
ser mi ri nê he ye un da ke, awa go tî 
mî rê cinf 15û yêd ku t’e ma mî ya 
e’mi rê xwe da hê sî rêd tir sa mi ri nê 
bû ne xi laz ke. 16Be lê fe’m da rî ye, 
ku Ew alî k’a rî ya mil ya k’e ta na-
ke, lê alî k’a rî ya zu r’e ta Bi ra hîmf 
di ke. 17Le ma jî Îsa ge re kê bi her 

* 2:6 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ku r’êf mê riv». 
* 2:7 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Te ew hi ne kî ji mil ya k’e ta ni miz tir kir», usa jî 
r’êza 9-da. 
* 2:8 Ze bûr 8:4-6. 
** 2:8 «Wî» tê fe’m ki ri nê «ben dêd di nê» yan jî «Îsa». 
* 2:10 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi ce fa bi gi hîş ta», awa go tî «me zin bû ya». 
* 2:12 Ze bûr 22:22. 
* 2:13 Îşa ya 8:17. 
** 2:13 Îşa ya 8:18. 
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alî ya va bi bû ya mî na xûşk-bi ra, 
ku bi bû ya se rek k’a hî ne kîf r’e’m 
û amin li xiz met k’a rî ya ber Xwe-
dê da, we kî gu nêd cim e’ tê bi da 
k’e wan di nêf*. 18Ça wa Ewî ce fa 
k’i şand, ha te cê r’i ban di nêf, usa 
jî di ka re alî k’a rî ya wan bi ke, yêd 
ku di k’e vi ne na va cê r’i ban di nê. 

ÎsajiMûsamestire

31Awa xûşk-bi ra yêd pî roz, 
hûn ku he val-p’a rêd wê ga-

zî ya e’z mên in, li Îsa bi ni hê r’in, 
Wî şan dî yîf û Se rek k’a hî nê ku em 
îq rarf di kin. 2Ew hin da va Xwe-
dê da amin bû, Yê ku Ew bo na 
vê ye kê k’ifş kir, ça wa Mû saf jî 
t’e ma mî ya ma la Wî da amin bû*. 
3Be lê Îsa ha qa sî ji Mû sa zê de tir 
hê ja yî r’û me tê bû, çi qa sî qe di rê 
yê ku ma lê çê di ke, ji qe di rê ma-
lê zê de tir e. 4(Fe’m da rî ye, her 
ma lek bi des tê ye kî tê çê ki ri nê, lê 
yê her tişt e’fi ran dî ye, Xwe dê ye.) 
5R’ast e Mû sa t’e ma mî ya ma la 
Wî da xu la me kî amin bû, bo na 
şe’ de tî ya wan tiş têd ku Xwe dê 
wê bi go ta. 6Lê Mesîh ça wa kur’ 
hin da va ma la Xwe dê da amin bû. 
Û ew ma la Wî em in, he ger em 

wê e’gî tî yê û gu ma na ku em pê 
di fi r’in qe wîn bi gi rin. 

Bonacime’taXwedê
r’ih’etîkheye

7Bo na vê ye kê ça wa R’u h’ê 
Pî roz di bê je: 
 «Îro he ger hûn den gê Wî bi-

bi hên, 
8 mî na kal-ba vêd xwe ser h’işk 

nî bin, 
 ça wa ku wa na se rî hil da, ga va 

be r’î yê daf ha ti ne cê r’i ban-
di nê, 

9 wê de ra ku kal-ba vêd we bi 
qel pê xi rab Ez cê r’i ban dim 

 û t’e ma mî ya çil sa lî jî ki rêd 
Min dî tin. 

10 Le ma jî h’î lê Min ji wî ni si lîf 
çû 

 û Min got: ‹Di la da t’i mê ew 
xa li f îf ne 

 û r’î ya Min nas ne ki ri ne›. 
11 Awa Min jî ji hêr sa sond xwar 

got: 
 ‹T’u car ewê ne k’e vi ne r’i h’e-

tî ya Min!›»* 
12Haş ji xwe he bin xûşk-bi ra-

no, ne be ku na va we ye kî da di le kî 
xi rab û ne ba wer he be, ku piş ta 

* 2:17 Bi go ti ne ke din: «Afû ki ri nê» yan «bax şan di nê». 
* 3:2 Ji mar 12:7. 
* 3:11 Ze bûr 95:7-11. Van r’êza jî bi xû nin: Der k’e tin 17:1-7; Ji mar 20:1-13. 
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xwe bi de Xwe dê yê sax. 13Lê her 
r’oj dil bi di ne hev, h’e ta ku ni vî-
sa rê da bo na me «îro» he ye, we kî 
ji we t’u kes bi gu na ne xa pe, ne be 
ser h’işk. 14Çim kî em t’e vî Mesîh 
bû ne xwe yî p’ar, he ger t’e nê em wê 
ba we rî yêf ji se rî da h’e ta xi la zî yê 
qe wîn bi gi rin. 15Awa ça wa jor 
ha te go ti nê: 
 «Îro he ger hûn den gê Wî bi-

bi hên, 
 ser h’işk nî bin, 
 ça wa wex tê ser hil da nê da»*. 
16Ew k’î bûn, yêd ku bi hîs tin 

û se rî hil dan? Ew h’e mû nî bûn, 
yêd ku bi des tê Mû sa ji Mi si rêf 
der k’e ti bûn? 17Çil sa lî h’î lê Xwe dê 
ji k’ê çû? Ne ji wan çû, yêd ku gu-
nef ki rin, cin ya zêd wan be r’î yê da 
man? 18Û Xwe dê bo na k’ê sond 
xwar ku ne k’e vi ne r’i h’e tî ya Wî, 
he ger ne bo na ne êli ma*?** 19Îdî 
em di bî nin ku eva na ji dest ne ba-
we rî ya xwe ni ka ri bûn bi k’e ta na yê. 

41Awa ew sozê ku bo na k’e ti na 
na va r’i h’e tî ya Wî hê di mî ne, 

le ma ge re kê em haş ji xwe he bin, 
ku ji we t’u kes ji wê r’i h’e tî yê ne-
mî ne. 2Çim kî me r’a jî ew Miz gî nî 
ha te da yî nê, ça wa wan r’a. Lê be lê 
ew Miz gî nî ya ku wan bi hîst k’ar 
ne da wan, çim kî ew yek ba we rî-
yê va gi rê ne dan. 3Lê em ku ba wer 
di kin, emê bi k’e vi ne wê r’i h’e tî yê. 
Ev yek aha ye, ça wa ku Xwe dê got: 
 «Awa Min ji hêr sa sond xwar 

got: 
 ‹T’u car ewê ne k’e vi ne r’i h’e tî ya 

Min!›»* 
Lê Ewê ku ev yek got, şi xu lêd 
Wî ji wex tê e’fi ran di na din ya yê-
da xi laz bi bûn. 4Cî kî bo na r’o ja 
h’ef ta aha ha tî ye go ti nê: «Û Xwe dê 
r’o ja h’ef ta ji h’e mû şi xu lêd Xwe 
r’i h’et bû»*. 5Û li vir dî sa di bê je: 
«T’u car ewê ne k’e vi ne r’i h’e tî ya 
Min»*. 6Awa hi ne kê bi k’e vi ne wê 
r’i h’e tî yê, lê ewê ku pêş da miz gî-
nî bi hîs ti bûn ji dest ne ba we rî yê* 
ne k’e ti nê. 7Bo na vê ye kê Xwe dê 
r’o je ke din k’ifş di ke û di bê je «îro», 
pey ge lek wex ta r’a, ça wa bi za rêf 
Da widf jor ha te go ti nê: 

* 3:15 Ze bûr 95:7-8. 
* 3:18 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ne ba we ra». 
** 3:16-18 Ji mar 14:1-35. 
* 4:3 Ze bûr 95:11. 
* 4:4 Dest pê bûn 2:2. 
* 4:5 Ze bûr 95:11. 
* 4:6 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ne êli mî yê». 
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 «Îro he ger hûn den gê Wî bi-
bi hên, 

 ser h’işk nî bin»*. 
8He ger Yê şûf r’i h’e tî da bû ya wan, 

îdî Xwe dê wê pey wê ye kê r’a bo na 
r’o je ke din xe ber ne da. 9Awa bo na 
cim e’ ta Xwe dê hê r’o je ke r’i h’e tî yê 
mî na r’o ja şe mî yê he ye. 10Be lê 
ewê ku di k’e ve r’i h’e tî ya Xwe dê, 
ew îdî ji şi xu lêd xwe r’i h’et di be, 
ça wa Xwe dê jî ji şi xu lêd Xwe*. 
11Awa em bi kin ku bi k’e vi ne wê 
r’i h’e tî yê, we kî t’u kes mî na ne-
ba we rî ya* wan ne k’e ve r’o ja wan. 
12Xe be ra Xwe dê sax û zor e û 

ji her şû rê du de vî bi r’a tir e, ku 
der ba zî h’e ta nav be ra r’uh’ û can, 
hes tû û me jû di be, nêt û fi ki rêd 
di la jî e’ne ne di ke. 13Û t’u e’fi rîn 
ji Wî ve şar tî nî ne, lê her tişt li ber 
ç’e’ vê Wî ve ki rî û aş ke re ye, ku li 
ber K’î ja nî emê h’e sa bê xwe bi din. 

Îsaserekk’ahînê
serh’emûyar’aye

14Awa ku Se rek k’a hî ne kî me yî 
me zin he ye, ku e’z ma na r’a der baz 
bû ye, Îsayê Ku r’êf Xwe dê, de we-

rin em wê ba we rî ya ku îq rar di kin 
qe wîn bi gi rin. 15Se rek k’a hî ne kîf 
me yî usa t’une, ku bê t’a qe tî y êd 
me da di lê Wî ser me ne şe wi te, lê 
Ew ji h’e mû alî ya da cê r’i ban dî ye 
mî na me, lê t’e nê bê gu ne. 16De 
îdî em mêr k’î mî nê zî kî t’ex tê 
Xwe dê yî k’e re mê bin, we kî r’e’ mê 
bis tî nin û k’e re mê bi bî nin ku ga va 
em h’ew ce bin, alî k’a rî ya me bi ke.

 

51Her se rek k’a hî nek ji nav 
me ri va tê bi jar ti nê û k’ifş ki-

ri nê, ku bo na me ri va li ber Xwe dê 
bi se ki ne, we kî h’e dîf û qur ba naf ber 
gu na bi de. 2Ew ça wa în san di ka re 
bi di lê şe wat k’o me ka wan r’a be, 
yêd ku ne zan û xa li f î ne, çim kî 
ew xwe xa jî na va bê t’a qe tî y a da 
ye. 3Le ma ge re kê ew ça wa bo na 
cim e’ tê, usa jî bo na xwe qur ba na 
bo na gu na bi de*. 4Ke sek xwe se-
rî xwe vî qe di rî nas tî ne, lê t’e nê 
ewê ku ji Xwe dê da tê ga zî ki ri nê, 
ça wa Ha rûnf bû*. 

5Usa jî Mesîh, ne ku Xwe xa Xwe 
bi lind kir ku bi be se rek k’a hîn, lê 
Xwe dê Ew bi lind kir û Wî r’a got: 

* 4:7 Ze bûr 95:7-8. 
* 4:10 Dest pê bûn 2:2. 
* 4:11 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ne êli mî yê». 
* 5:3 Qa nû na K’a hîn tî yê 9:7. 
* 5:4 Der k’e tin 28:1. 
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 «Tu Ku r’ê Min î, 
 Tu îro Min r’a bû yî»*. 
6Ça wa cî kî din jî di bê je: 
 «Tu h’e ta-h’e ta yê K’a hîn î, 

mî na Mel k’î-Sa diqf»*. 
7Îsa jî yî na Xwe ye vê din ya yê da 

ge le kî k’e ser û bi hê si ra la va û 
r’e ca ji Wî di ki rin, Yê ku di ka-
ri bû Ew ji mi ri nê xi laz bi ki ra û 
bo na mi lûk tî û êli mî yaf Wî ha te 
bi hîs ti nê*. 8R’ast e Ew Ku r’ê 
Xwe dê bû, lê dî sa bi wan ce fa yêd 
Xwe guh da rî yê hîn bû. 9Ga va wê 
ye kê da ha te k’a mil ki ri nê, bo na 
h’e mû yêd ku guh da rî ya Wî di-
kin, Ew bû ka nî ya xi laz bû na 
h’e ta-h’e ta yê 10û ji Xwe dê ha te 
nav ki ri nê «Se rek k’a hî nê mî na 
Mel k’î-Sa diq». 

Haşjixwehebin
kujibawerîyênek’evin

11Bo na vê ye kê ge lek tiş têd 
me ye go ti nê he ne, lê şi ro ve ki ri-
na van ze’ met e, çim kî gu ha da 
hûn gi ran bû ne. 12R’as tî yê k’eve 
h’e ta ni ha ge re kê hûn ders dar 
bû na, lê hûn hê h’ew ce ne ku ji 
go ti nêd Xwe dê ders êd pê şi ne sa de 

hîn bin. Hûn he la hê h’ew cê şîr 
in, ne ku xwa ri na gi ran. 13Ewê 
ku şîr xur e, ew ni ka re hîn ki ri na 
he qî yê bi me h’î ne, çim kî der gûş e. 
14Lê xwa ri na gi ran bo na me ri vêd 
gi hîş tî ye, yêd ku sew da yê xwe da 
k’e tî-r’a bû yî ne, qen cî û xi ra bî yê 
ji hev der di xin.

 

61Awa em hîn bû nêd pê şi ne 
ser Mesîh alî kî bi hê lin, bê ne 

ser hîn bû na gi hîş tî. Em dî sa h’îm 
ne vê jin ne yê ne ser ve ge r’an di naf ji 
wan ki ri nêd ku di bi ne ber bi mi ri nê, 
Xwe dê ba wer ki ri nê, 2hîn bû na ser 
ni xu man di naf, dest da nî nê, r’a bû-
na mi rî ya û dî wa na h’e ta-h’e ta yê. 
3Emê bi des tû ra Xwe dê hîn bû na 
gi hîş tî da pêş da he r’in! 
4Çim kî yêd ku ca re kê ha ti ne 

r’o na yî ki ri nê, p’êş k’ê şa e’z mên 
te’m ki ri ne û R’u h’ê Pî roz p’ar 
stan din, 5usa jî xe be ra Xwe dê ye 
qenc û qe wa têd din ya wê bê te’m 
ki ri ne, 6he ger ew ji wê ba we rî yê 
bi k’e vin, îdî na be ku ewa na dî sa 
ve ge r’in ser xwe da bên, çim kî 
ewa na ca re ke din Ku r’ê Xwe dê nav 
xwe da* xaçf di kin û di ki ne sos ret. 

* 5:5 Ze bûr 2:7. 
* 5:6 Ze bûr 110:4. 
* 5:7 Met ta 26:36-46; Mar qos 14:32-42; Lû qa 22:39-46. 
* 6:6 «Nav xwe da» aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xwe xa» yan «bi h’em dê xwe». 
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7Ew e’r dê ku ge lek ca ra ba ran 
ser da di ba re, ava xwe dis tî ne û 
de re me ta k’ar di de wan, bo na 
k’î ja na tê bê cer ki ri nê, dua yê Xwe-
dê tê ser wê. 8Lê ewê ku di r’î û 
sti rî ya di gi hî ne, bê kêr e û hê ja yî 
ni fi r’ê ye, axi rî ya wê jî şe wat e. 
9R’ast e em aha xe ber di din 

de lal no, lê em we da gu man in, 
we kî hûn ser r’ê ke hê qenc in, ku 
we di be ber bi xi laz bû nê. 10Xwe dê 
ser ne he qî yê nî ne, we kî ki rêd we 
û ew h’iz ki ri na ku we bo na na vê 
Wî da k’if şê bîr bi ke, ya ku we 
cim e’ ta Xwe dê r’a xiz met k’a rî kir û 
di kin jî. 11Lê em mu h’ tac in we-
kî ji we her yek h’e ta xi la zî yê wê 
xî re tê bi de k’if şê, ku gu ma na we 
h’îm gir tî bi mî ne. 12Em na xwa zin 
ku hûn xwe r’a ne dî tî bin, lê ç’e’v 
bi di ne wan, yêd ku bi ba we rî yê 
û se bi rê so zêd Xwe dê war di bûn. 

SozêXwedêyee’seyî
13Ga va Xwe dê soz da Bi ra hîm, 

Ewî bi se rê Xwe sond xwar, çim kî 
ke sekî ji Wî mes tir t’une bû ku bi wî 
sond bi xwa ra. 14Hin gê got: «R’ast 
Ezê zu r’e ta te ge le kî be re k’et kim, 

Ezê te p’ir’ zê de kim»*. 15Û bi 
vî awayî Bi ra hîm bi dû mi ka di rêj 
gi hîş te sozê Xwe dê. 16R’ast e me-
riv pê se rê yê ji xwe mes tir sond 
di xwin û sond h’e mû şer’-de’wê 
na va wan da sa f î di ke. 17Bi vê 
ye kê Xwe dê xwest wa na r’a, yêd 
ku wê soz jê bis tan da na hê bi da 
k’if şê, ku ew qi ra ra Xwe na gu hê-
ze, îdî sozê Xwe bi son dxwa ri nê 
şi dand. 18Awa îdî du tişt he ne, 
soz û son dê Xwe dê ye ku na yê ne 
gu has ti nê, k’î ja na da na be ku ew 
de rew de rê. Van her du tiş ta da 
dil da yî ne ke me ye e’se yî he ye, 
ku em lê si t’ar bû ne, le ma jî em 
di ka rin xwe ba vê ji ne wê gu ma na 
pê şî ya xwe*. 19Eva gu ma na bo na 
jî yî na me di be len ge re ke h’îm gir-
tî û amin, ku p’er’ da pî roz ge ha 
e’z mên r’a der ba zî hin du r’ê Cî yê 
He rî Pî roz di be, 20wê de ra ku Îsa 
ça wa pê şî k’êş bo na me k’e tî yê. Ew 
bû ye se rek k’a hî nê h’e ta-h’e ta yê 
mî na Mel k’î-Sa diq*. 

Melk’î‑Sadiqêk’ahîn

71Mel k’î-Sa diq* p’ad şa yê 
Şe lî mê bû, k’a hî nê Xwedêyê 

* 6:14 Dest pê bûn 22:16-17. 
* 6:18 Ji mar 23:19. 
* 6:20 Ze bûr 110:4. 
* 7:1 Dest pê bûn 14:17-20. 
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He rî Jor in. Ga va Bi ra hîm ji p’ad şa 
qir’ ki ri nê ve di ge r’î ya, Mel k’î-Sa-
diq pê şî ya wî da çû û dua li wî 
kir. 2Bi ra hîm jî ji h’e mû t’a la nê 
xwe de hekf da wî. (Pê şî yê na vê 
Mel k’î-Sa diq şi ro ve di be: «P’ad şê 
He qî yê» û alî kî din va jî ew «P’ad şê 
Şe lî mê*» bû, awa go tî na vê wî tê 
fe’m ki ri nê «P’ad şê E’di la yî yê».) 
3Ew bê bav, bê dê û bê r’i k’in yat 
bû, ne r’o ja bû yî na wî e’yan bû, 
ne jî xi la zî ya e’mi rê wî. Ew mî na 
Ku r’ê Xwe dê bû û t’i mê k’a hîn 
di mî ne. 
4Awa dî na xwe bi di nê, ku ew 

ye kî ça wa yî me zin bû, ku Bi ra hî mê 
bav e’şîr jî ji t’a lên de hek da yê. 5Û 
zu r’e ta Lê wî yef ku di bi ne k’a hîn, 
bo na wan t’e mî Qa nû nê da he ye 
ku ji cim e’ tê de he kê bis tî nin, awa 
go tî ji mi le tê xwe, he ger ew be de na 
Bi ra hîm in jî*. 6Lê Mel k’î-Sa diq 
ne ji r’i k’in ya ta Lê wî bû, ewî ji 
Bi ra hîm jî de hek stand û dua li 
wî kir, yê ku ji Xwe dê soz stan-
di bû. 7Eva ye ka fe’m da rî ye, ku 
yê bi ç’ûk ji yê me zin dua-di roz ga 
dis tî ne. 8Vî alî yê k’a hîn tî yê da, 
me ri vêd ku di mi rin de he kê dis-
tî nin, lê alî yê Mel k’î-Sa diq, yê 

ku de he kê dis tî ne bo na wî ni vî sar 
di bê je, ku ew sax e. 9Û h’e ta em 
di ka rin vê ye kê jî bê jin, Lê wî yê 
ku zu r’e ta wî de he kê hil di de, wî 
xwe xa jî bi des tê Bi ra hîm de hek 
da Mel k’î-Sa diq. 10Çim kî ew hê 
be de na ba vê xwe da bû, ga va Mel-
k’î-Sa diq pê şî ya wî da çû. 

Îsaçawaserekk’ahînê
h’eta‑h’etayêmîna
Melk’î‑Sadiq

11Awa he ger k’a mil bûn bi des tê 
k’a hîn tî ya lê wî ya bi bû ya, (ça wa 
cim e’ ta Îsra êlê ser wî h’î mî Qa-
nûn stan di bû), îdî çi la zim bû ku 
k’a hî ne kî din mî na Mel k’î-Sa diq 
r’a bû ya û ne ku mî na Ha rûn? 
12Çim kî ga va k’a hîn tî tê gu has ti nê, 
ge re kê qa nûn jî bê gu has ti nê. 13Û 
bo na k’î ja nî ku ev yek tê go ti nê, 
ew ji qe bî le ke din bû, ji k’î ja nê 
t’u ke sî go rî ge hê r’af xiz met k’a rî 
ne ki rî ye. 14Û ça wa e’yan e Xu da nê 
me ji qe bî la Ci hû daf bû û Mû sa 
der he qa k’a hîn tî ya wê qe bî lê da 
t’u tişt ne go tî ye. 
15Û eva he la hê e’yan e, ga va 

k’a hî ne kî din mî na Mel k’î-Sa-
diq r’a di be, 16yê ku ne alî yê 

* 7:2 «Şe lîm» bi zi ma nê îb ra nîf tê fe’m ki ri nê «e’di la yî». Şe lîm xwe xa na vê 
ba ja rê Or şe lî mê yîf ke vin e. 
* 7:5 Ji mar 18:21. 
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qeyde-qanû na pir sa zu r’e tî yê da 
bû k’a hîn, lê alî yê qe wa ta jî yî na 
ku xi la zî ya wê t’une. 17Çim kî 
ni vî sar şe’ dê vê go ti nê ye ku: «Tu 
h’e ta-h’e ta yê K’a hîn î, mî na Mel-
k’î-Sa diq»*. 18Awa t’e mî ya pê şin 
ji dest sis tî û bê kê rî ya wê ha te be-
tal ki ri nê, 19çim kî Qa nû na Mû sa 
t’u tişt k’a mil ne kir, lê dew sa wê 
gu ma ne ke hê qenc k’e te na vê, bi 
k’î ja nê em nê zî kî Xwe dê di bin. 
20Ser da jî Îsa bê sond ne bû 

k’a hîn! Ewêd din bê sond bû ne 
k’a hîn, 21lê eva bi sond, bi des tê 
Xwe dê bû k’a hîn ga va Wî r’a got: 
«Xu dan sond xwar û îdî ji go ti na 
Xwe ve na ge r’e: Tu h’e ta-h’e ta-
yê K’a hîn î»*. 22Dest vê son dê 
jî Îsa we k’îl tî yê pey ma ne kef hê 
qenc di ke*. 
23Usa jî ge lek k’a hîn he bû ne, 

çim kî mi ri nê ne hiş tî ye ku ewa na 
t’i mê bi ma na. 24Lê k’a hîn tî ya Evî 
xi laz na be, çim kî Ew h’e ta-h’e ta yê 
di mî ne. 25Bo na vê ye kê Ew her 
gav* di ka re wan xi laz ke, yêd ku 
bi des tê Wî nê zî kî Xwe dê di bin, 

çim kî Ew t’i mê sax e, ku bo na 
wan la va-nav çê tî yê bi ke. 
26Awa he ma me r’a r’ast se rek-

k’a hî ne kî aha la zim bû, pî roz, 
bê sûc, bê qu sûr, ji gu ne k’a raf cu-
de bû yî û ji e’z ma na jor tir çû yî. 
27Îsar’a ne la zim e ku Ew her 
r’oj mî na se rek k’a hî nêd ma yîn 
pê şî yê bo na gu nêd xwe û paşê 
bo na gu nêd cim e’ tê qur ba na bi-
de. Ewî ev yek ca re kê bo na her 
t’im kir, ça xê Xwe ki re qur ban*. 
28Qa nû na Mû sa me ri vê bê t’a qet 
di ke se rek k’a hîn, lê son da Xwe dê ye 
ku pey Qa nû nê r’a hat Kur’ di ke 
se rek k’a hîn, Yê ku h’e ta-h’e ta yê 
ha te k’a mil ki ri nê*.

Îsaserekk’ahînêmeyîmezine

81Fi ki ra wan tiş têd me pêş da 
go tin ev e: Se rek k’a hî ne kî 

me yî usa he ye ku li e’z ma na ser 
t’ex tê me zi na yî ya Xwe dê ye r’as tê 
r’û niş tî ye. 2Ew ça wa se rek k’a hîn 
pî roz ge hê da ber des tî yê di ke, awa 
go tî wî ko nêf r’ast da, k’î jan ku 
Xu dan ve girt, ne ku me ri va. 

* 7:17 Ze bûr 110:4. 
* 7:21 Ze bûr 110:4. 
* 7:22 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Îsa ga ran tî ya pey ma ne ke hê qenc e». 
* 7:25 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ew di ka re wan lap xi laz ke». 
* 7:27 Qa nû na K’a hîn tî yê 9:7. 
* 7:28 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «ha te gî han di nê», ça wa gi hîş tî. Îb ra nî 2:10; 5:8-9. 
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3Her se rek k’a hî nek bo na qur-
ban û h’e dî da yî nê k’ifş ki rî ye, 
awa ge re kê tiş te kî vî jî he bû ya ku 
bi da. 4He ger eva li ser di nê bû ya, 
wê ne bû ya k’a hîn jî, çim kî he ne 
k’a hîn ku ane go rî Qa nû nê h’e dî ya 
di din. 5Eva na xiz met k’a rî ya xwe 
pî roz ge hê da di kin, ya ku mî na sî 
û sû re tê wan tiş têd li e’z mên e. 
Ça wa Mû sa r’a ha te e’mir ki ri nê, 
ga va ewî wê Ko nêf Şe’ de tî yê ve-
gir ta, wî r’a ha te go ti nê: «Dî na 
xwe bi dê, ku her tiş tî wî cû r’e yî 
bi kî, ça wa se rê ç’î yê min nî şa nî 
te kir»*. 6Lê r’ast xiz met k’a rî ke 
hê bi lind Îsar’a ha te da yî nê, ça wa 
ku Ew nav çê tî yê pey ma ne ke hê 
qenc di ke, çim kî ev pey ma na li 
ser so zêd hê qenc h’îm gir tî ye. 
7He ger pey ma na pê şin bê kê-

ma sî bû ya, îdî ya du da wê h’ew ce 
nî bû ya. 8Lê Xwe dê cim e’ tê ne heq 
di ke û di bê je: 
 «Va r’o jê bên, Xu dan di bê je, 
 Ezê t’e vî ma la Îsra êl û t’e vî 

ma la Ci hû da pey ma ne ke 
nû gi rê dim, 

9 lê ne mî na wê pey ma na ku Min 
t’e vî kal-ba vêd wan gi rê da, 

 wê r’o ja ku Min des tê wan girt, 
we kî ji Mi si rê der xim. 

 Ewa na na va pey ma na Min da 
ne man, 

 Min jî des tê Xwe ji wan k’i şand, 
Xu dan di bê je. 

10 Lê ev e ew pey man, ya ku Ezê 
t’e vî ma la Îsra êl gi rê dim, 

 pey wan r’o ja r’a, Xu dan di bê je: 
 Ezê qa nû nêd Xwe bi ki me h’i şê 

wan 
 û di lê wan da jî wan bi ni vî sim 
 û Ezê Xwe dê yê wan bim, 
 ewê jî cim e’ ta Min be. 
11 Hin gê t’u kes wê he va lê xwe 

yan bi ra yê xwe hîn ne ke 
 û ne bê je: ‹Xu dan nas bi ke›, 
 çim kî h’e mû jî wê Min nas 

bi kin, 
 ji bi ç’û kêd wan h’e ta me zi na. 
12 Ezê ne he qî yêd wan bi bax şî nim 
 û gu nêd wan jî îdî bîr ney nim»*. 
13Ga va Xwe dê bo na pey ma ne ke 
«nû» got, ya pê şin ke vin kir û çi ku 
ke vin û pîr di be, ber un da bû nê ye. 

H’ebandinalie’zmênû
serdinyayê

91R’ast e qey de-qa nû nêd h’e-
ban di na pey ma na pê şin jî 

he bûn û pî roz ge ha vê din ya yê jî. 
2Kon bi du go za ve gir tî bû: Ya 
der r’a «pî roz geh» di go tin, têda 

* 8:5 Der k’e tin 25:40. 
* 8:12 Yê re mî ya 31:31-34. 
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he bûn şem dan, sif re û na nêf Xwe-
dê r’a da yî*. 3Ya hin dur’ da piş ta 
p’er’ dê, jê r’a «Cî yê He rî Pî roz» 
di go tin*. 4Tê da bûn go rî ge ha 
zê r’în bo na şe wi tan di na bi xû-
rêf, Sin do qaf Pey ma nê, ya ku 
der û hin dur’ va zêr’ ki rî bû. Wê 
sin do qê da he bûn cê r’ê zê r’în bi 
ma na vaf t’i jî, şiv da ra Ha rû ne ku 
gul da û se lêd ke vi rî ye pey ma nê*. 
5Ser sin do qê, xê rû bêdf r’û me ta 
Xu dan he bûn û ser cî yê ku gu ne 
di ha ti ne bax şan di nê, di ki ri ne sî. 
Ni ha ne wext e ku em bo na wan 
bi hûr-gi lî xe ber din*. 
6Ev tişt aha cî ki rî bûn. K’a-

hîn her gav di k’e vi ne go za der, 
xiz met k’a rî ya xwe di kin*. 7Lê 
go za hin dur’ sa lê ca re kê t’e nê 
se rek k’a hîn di k’e vê, lê ne bê xûn, 
ya ku ji ber gu nêd xwe û cim e’-
tê va di de, k’î jan ku ji bê fe’ mî ya 
xwe di ki rin*. 8Bi vê ye kê R’u h’ê 
Pî roz di de k’if şê, ku r’î ya Cî yê 
He rî Pî roz ne ve ki rî ye, h’e ta ku 
go za der he ye. 9Ev yek sû re tek 

e bo na ze ma nê ni ha. Eva di de 
k’if şê, ku ga va h’e dî û qur ban 
tê ne da yî nê, eva na ni ka rin îsa faf 
yêd ku di h’e bî nin pa qij kin, 10lê 
ev yek t’e nê xwa rin-ve xwa ri nê 
û cû r’e-cû r’e şûş tin-ve şûş ti nêd 
qey de-qa nû nê va gi rê da yî ne. Ev 
qey de-qa nû nêd der va yî ne, k’î jan 
ku h’e ta wî wex tê ku qa nû na nû 
tê da nî nê di mî nin. 
11Lê ga va Mesîh hat, ça wa Se-

rek k’a hî nê tiş têd qen ce ha tî, ko nê 
hê me zin û k’a mil r’a der baz bû, 
yê ku ne bi des ta ha tî ye çê ki ri nê, 
awa go tî ne ji vê din ya yê. 12Ew ne 
ku pê xû na ca ne ga û nê rî ya, lê bi 
xû na Xwe ca re kê bo na her t’im 
k’e te Cî yê He rî Pî roz û aza bû na 
h’e ta-h’e ta yê dest anî. 13He ger 
xû na ca ne ga, nê rî ya û k’o zî yaf 
no gi na ku di r’e şan din, yêd ku li 
go ra e’det h’e r’i mî bûn, der va va 
ew pa qij di ki rin*, 14lê çi qas zê de 
xû na Mesîh, ku bi des tê R’u h’ê 
h’e ta-h’e ta yê Xwe ça wa qur ba na 
bê qu sûr da Xwe dê, wê îsa fa me ji 

* 9:2 Der k’e tin 25:31-40; Der k’e tin 25:25-30. 
* 9:3 Der k’e tin 26:31-33. 
* 9:4 Der k’e tin 30:1-6; Der k’e tin 25:10-16; Der k’e tin 16:33; Ji mar 17:8-10; 
Der k’e tin 25:16. 
* 9:5 Der k’e tin 25, 26; Ji mar 17:1-10. 
* 9:6 Ji mar 18:2-6. 
* 9:7 Qa nû na K’a hîn tî yê 16. 
* 9:13 Qa nû na K’a hîn tî yê 16:15-16; Ji mar 19:9, 17-19. 
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ki rêd ku em di bi ri ne ber bi mi ri nê 
pa qij bi ke, we kî em xiz met k’a rî yê 
Xwe dê yê Sax r’a bi kin? 
15Bo na vê ye kê Mesîh nav çê-

tî ya pey ma na nû di ke, we kî yêd 
ga zî ki rî wî wa rê h’e ta-h’e ta yê bis-
tî nin, k’î jan ku Xwe dê soz da ye, 
çim kî mi ri na Wî bo na aza yî ya ji 
ne he qî yêd wan bû, yêd ku de ma 
pey ma na pê şin da ki ri bûn. 

16Awa k’î de rê we sî yat pey man-
ki rî ye, ge re kê li wir e’se yî we sî-
yat dar mi rî be. 17Çim kî we sî yat 
pey mi ri na we sî yat dar r’a qe wat 
di ke. H’u ku mê wê t’une h’e ta 
ku we sî yat dar sax e. 18Le ma 
pey ma na pê şin jî bê xûn ne ha-
te t’es tîq ki ri nê. 19Ga va Mû sa 
h’e mû t’e mî yêd Qa nû nê go ti ne 
cim e’ tê, hin gê xû na ca ne ga û 
nê rî ya hil da t’e vî avê kir, r’î sê 
so rê ge vez ç’i qi lê zo xê vaf kir, pê 
wê r’e şan de ser k’i tê ba Qa nû nê 
û cim e’ tê*, 20got: «Ev e xû na wê 
pey ma nê, ya ku Xwe dê t’e mî da 
we»*. 21Usa jî ew xûn r’e şan de 
ser kon û h’e mû der da nêdf bo-
na h’e ban di nê*. 22Be lê ane go rî 

Qa nû nê p’i r’a nî ya her tiş tî pê 
xû nê pa qij di bû û bê yî xûn r’ê tin 
bax şan din ne di bû*. 

QurbanbûnaMesîh
gunahildide

23Awa ge re kê sû re têd tiş têd 
e’z ma na bi van ki ri na pa qij bû na, 
lê he ma xût yêd e’z ma na jî ge re kê 
bi qur ba nêd ji van qenc tir pa qij 
bû na. 24Çim kî Mesîh ne ku k’e te 
pî roz ge ha pê des ta çê ki rî mî na 
sû re tê ya r’ast, lê he ma xût k’e te 
e’z mên, we kî ni ha bo na me li 
ber Xwe dê bi se ki ne. 25Ne jî bo na 
ku ge lek ca ra Xwe bi ki ra qur ban 
di k’e te pî roz ge hê, ça wa ku se-
rek k’a hîn her sal ne bi xû na xwe 
di k’e vê. 26He ger aha bû ya, Ewî 
ge re kê ge lek ca ra pey e’fi ran di na 
din ya yê r’a ce fa bi k’i şan da. Lê 
ni ha axi rî ya dew ra da Ewî Xwe 
da k’if şê û ca re kê bo na her t’im 
pê xwe qur ban ki ri nê gu ne hil dan. 
27Û ça wa bo na me ri va qi rar ki rî ye, 
ca re kê bi mi rin û paşê ber dî wa nê 
bi se ki nin*, 28usa jî Mesîh ca re kê 
bo na gu ne hil da na ge le ka qur ban 

* 9:19 Der k’e tin 24:3-8. 
* 9:20 Der k’e tin 24:8. 
* 9:21 Qa nû na K’a hîn tî yê 8:15. 
* 9:22 Qa nû na K’a hîn tî yê 17:11. 
* 9:27 Dest pê bûn 3:19. 
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ha te da yî nê*. Û Ewê ca ra du da 
ne ku bo na gu ne hil da nê k’ifş be, 
lê bo na xi laz bû na wan, yêd ku 
hî vî ya Wî ne. 

QurbanbûnaMesîhser
qurbanêdQanûnafMûsar’aye

101Qa nûn sî ya wan tiş têd 
qenc e, k’î ja ne ku tên, lê 

ne xût mî na wan ye ka ye. Bo na 
vê ye kê Qa nûn pê wan qur ba nêd 
ku her sal pe y hev-pe y hev tê ne da-
yî nê ni ka re wan k’a mil bi ke, yêd 
ku bi qur ban da yî nê nê zî kî Xwe dê 
di bin. 2He ger pa qij bû na, wa na wê 
dest ji qur ban da yî nê bi k’i şan da, 
çim kî bi ca re kê yêd xwe yî qur ban 
wê bi ha ta na pa qij ki ri nê, ji wir 
şûn da bo na gu na îsa fa wan wê li 
wan hil ne ha taf. 3Lê ew qur ban 
her sal gu nêd wan tî ni ne bî ra 
wan. 4Çim kî xû na ca ne ga û nê-
rî ya t’u car ni ka re gu na r’e sît ke. 
5Le ma jî, ga va Mesîh wê bi ha ta 
vê di nê, got: 
 «Te qur ban û h’e dî ne xwes tin, 
 lê Te bo na Min qa li bek ha zir 

kir. 

6 Dî y a rî y êdf t’e va y î şe wa tê û 
qur ba nêd ji ber gu na va Te 
xweş ne ha tin. 

7 Hin gê Min got: ‹Va me ya 
Xwe dê, Ez hat im 

 e’mi rê Te bî ni me sê rîf, 
 ça wa bo na Min k’i tê bê da ni-

vî sar e›»*. 
8Pê şî yê di bê je: «Qur ban û h’e dî, 
dî y a rî y êd t’e va y î şe wa tê û qur ba nêd 
ji ber gu na va Te ne xwes tin û ew li 
Te xweş ne ha tin» (lê ew ane go rî 
Qa nû nê tê ne da yî nê). 9Paşê di bê je: 
«Va me ya Xwe dê, Ez hat im ku 
e’mi rê Te bî ni me sê rî». Ya pê şin, 
Mesîh wê da da vê je, ku ya du da 
t’es tîq ke. 10Bi vî awayî Îsa Mesîh 
e’mi rê Xwe dê anî sê rî, ca re kê bo na 
her t’im be de na Xwe ki re qur ban, 
bi vê ye kê em pa qij ki rin. 
11Her k’a hî nek, her r’oj na va 

xiz met k’a rî ya xwe da ye û ge lek ca ra 
xût wan qur ba na di de, k’î ja nêd ku 
t’u car ni ka rin gu na r’e sît kin. 12Lê 
Evî k’a hî nî t’e nê ca re kê bo na gu na 
qur ban da û pey r’a h’e ta-h’e ta yê 
k’ê le ka Xwe dê ye r’as tê r’û nişt* ** 
13û ji wir şûn da hî vî yê ye, h’e ta ku 

* 9:28 Îşa ya 53:12. 
* 10:7 Ze bûr 40:6-8. 
* 10:12 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Lê evî t’e nê ca re kê qur ba ne ke h’e ta-h’e ta yê bo na 
gu na da û pey r’a k’ê le ka Xwe dê ye r’as tê r’û nişt». 
** 10:12 Ze bûr 110:1. 
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dij mi nêd Wî bin p’î yêd Wî da bê ne 
da nî nê. 14Bi qur ba ne kê Ewî yêd 
ku pa qij di bin h’e ta-h’e ta yê k’a mil 
ki rin. 15R’u h’ê Pî roz jî şe’ de tî yê 
di de me. Pê şî yê di bê je: 
16 «Ev e ew pey man, ya ku Ezê 

t’e vî wan gi rê dim, 
 pey wan r’o ja r’a, Xu dan di bê je. 
 Ezê qa nû nêd Xwe bi ki me di lê 

wan 
 û h’i şêd wan da wan bi ni vî sim»*. 
17Paşê di bê je: «Ezê gu ne û ne he-
qî yêd wan îdî bîr ney nim»*. 18Û 
ew de ra ku bax şan din he ye, îdî 
bo na gu na h’e dî kêr na yê. 

DebiraemnêzîkîXwedêbin
19Awa xûşk-bi ra no, bi sa ya 

xû na Îsa em di ka rin mêr k’î mî 
bi k’e vi ne Cî yê He rî Pî roz, 20wê 
r’î ya nû ye sax r’a, ya ku Ewî bo-
na me na va wê p’er’ dê r’a ve kir, 
awa go tî bi be de na Xwe. 21Awa 
ku K’a hî ne kî me yî me zin he ye 
ser ma la Xwe dê, 22em di ka rin 
bi di lê r’ast nê zî kî Xwe dê bin, 
ba we rî yê va t’i jî, îsa fa xwe da bi 
xûn r’e şan di nê ji xi ra bî yê pa qij-
bû yî û qa li bê xwe jî pê ava ze lal 

şûş tî*. 23De em wê gu ma na ku 
em îq rar di kin qe wîn bi gi rin û ji 
cî ne h’e jin, çim kî amin e, Ewê 
ku soz da ye. 24Û bi ra em bo na 
hev du xem bi kin, we kî h’iz ki ri nê 
û qen cî ki ri nê da hê la na bi di ne 
hev. 25Bi ra em dest ji li hev ci vî nê 
ne k’i şî nin, ça wa ku hi ne ka xwe r’a 
ki rî ye xey set, lê em dil bi di ne hev 
û hê zê de, çim kî hûn di bî nin ku 
R’o ja Ax re tê nê zîk di be. 
26Çim kî he ger me r’as tî nas 

ki rî ye qe bûl ki rî ye û pey r’a bi 
h’em dê xwe na va gu na da bi mî nin, 
îdî ji vir şûn da bo na bax şan di na 
gu na qur ban ber ga t’u tiş tî na gi-
re, 27lê t’e nê bi le ri ze kê di mî ne 
hî vî ya dî wa nê û k’û ra agir, ku 
wê yêd mi qa bi lî Xwe dê h’û fî xwe 
ke. 28Ye kî he ger Qa nû naf Mû sa 
bi t’e r’i ban da, ga va du yan sê şe’ de 
he bû na, bê r’e’m di ha te kuş ti nê*. 
29Lê t’ex mî na we, ewê hê çi qa-
sî hê ja yî ce za yê gi ran be, yê ku 
Ku r’ê Xwe dê da ye bin p’î yêd xwe 
û Xû na pey ma nê h’e ramf h’e sab 
ki rî ye, bi K’î ja nê ew pa qij bû û 
R’u h’ê k’e rem da yî nê bê hur met 
ki rî ye?* 30Be lê em Wî nas di kin, 

* 10:16 Yê re mî ya 31:33. 
* 10:17 Yê re mî ya 31:34. 
* 10:22 Qa nû na K’a hîn tî yê 8:30; He ze kî y êl 36:25. 
* 10:28 Qa nû na Du ca rî 17:6. 
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Yê ku got: «H’eyf hil dan ya Min 
e, Ezê hi lî nim»*. Û dî sa: «Xu dan 
wê dî wa na cim e’ ta Xwe bi ke»**. 
31Tiş te kî tirs û xof e, ku bi k’e vi ne 
des tê Xwe dê yê sax! 
32Wan r’o jêd pê şin bîr bî nin, 

ga va hûn ha ti ne r’o na yî ki ri nê, 
we şe r’e kî ça wa yî gi ran bi ce fa-
va di k’i şand. 33Car na bi qa ra û 
zê ran di na hûn aş ke re di ha ti ne 
r’e zîl ki ri nê, car na jî t’e vî h’a lê wan 
di bûn, yêd ku ew tişt di k’i şan din. 
34Hûn di k’e ti ne h’a lê gir tî ya jî û 
ga va he bû kaf we jî t’a lan ki rin, hûn 
bi wê ye kê eşq û şa bûn, çim kî 
we xwe xa za ni bû ku he bû ka we ye 
hê qenc û her t’im he ye. 35Awa 
wê gu ma na xwe un da ne kin, ya 
ku hê ja yî he qê me zin e. 36We r’a 
se bir la zim e ku hûn e’mi rê Xwe dê 
bî ni ne sê rî û bi gi hî ji ne sozê Wî. 
37Ça wa ni vî sar e: 
 «Pey wex te kî kin r’a, Ewê ku 

wê bê, 
 wê bê û de ren gî ne be. 
38 Lê yê ber Min r’astf, wê bi 

ba we rî yê bi jî 

 û he ger ew paş da ve k’i şe, 
 Ez wî be gem na kim»*. 
39Lê em ne ji wan in, ku paş da 
ve k’i şin û un da bin, lê em ew in, 
ku ba wer di kin, we kî r’u h’êd me 
xi laz bin. 

Bawerîûyêdxweyîbawerî

111Ba we rîf e’se yî ya wan tiş ta 
ye, ku em tê da gu man in 

û îz ba tî ya wan tiş ta ye, ku me va 
ne xuya ne. 2Bi ba we rî yê pê şî yêd 
me li Xwe dê xweş ha tin. 
3Bi ba we rî yê me va e’yan e ku 

din ya bi xe be ra Xwe dê e’fi rî ye û 
ew tiş têd ku tê ne dî ti nê ji wan 
tiş têd ku na yê ne dî ti nê çê bû ne*. 
4Bi ba we rî yê Ha bîlf h’e dî ke ji 

h’e dî ya Qa yînf çê tir da Xwe dê*. Bi 
wê ba we rî yê ew ha te be gem ki ri nê 
ça wa ye kî r’astf, çim kî h’e dî yêd 
wî li Xwe dê xweş ha tin. R’ast e 
Ha bîl mir, lê bi ba we rî ya xwe hê 
xe ber di de. 
5Bi ba we rî yê He nox* ji di nê 

ha te hi la ti nê, ku mi ri nê ne bî-
ne. Ew t’u cî yî k’ifş ne bû, çim kî 

* 10:29 Der k’e tin 24:8. 
* 10:30 Qa nû na Du ca rî 32:35. 
** 10:30 Qa nû na Du ca rî 32:36; Ze bûr 135:14. 
* 10:38 He ba qûq 2:3-4. 
* 11:3 Dest pê bûn 1:1; Ze bûr 33:6-9. 
* 11:4 Dest pê bûn 4:3-10. 
* 11:5 Dest pê bûn 5:21-24 (wel ge r’an di na Pey ma na Ke vi ne yû na nî). 



475

ÎB RA NÎ, 11  

Xwe dê ew hil da bû. Ni vî sa rê da 
ha tî ye go ti nê, ku be rî hi la ti na 
wî, ew li Xwe dê xweş ha ti bû. 6Û 
bê ba we rî t’u car na be ku în san 
li Xwe dê xweş bê, çim kî ewê ku 
nê zî kî Xwe dê di be, ge re kê ba wer 
bi ke, ku Xwe dê he ye û wê wan 
xe lat ke, k’î jan ku li Wî di ge r’in. 
7Bi ba we rî yê Nuhf* bo na tiş têd 

ku hê ne di ha ti ne k’if şê fer man ji 
Xwe dê stand û bi xofa Xwe dê r’a bû 
bo na xi laz bû na ma la xwe ge mî 
çê kir. Nuh bi wê ba we rî yê dî wa na 
di nê kir û bû xwe yî wa rê wê r’ast-
h’e sab bû nêf, ya ku ji ba we rî yê tê. 
8Bi ba we rî yê, ga va Bi ra hîm* 

ha te ga zî ki ri nê, guh da rî kir, ku 
he r’e wî cî yê ku wê ça wa war 
bis tan da. Û r’a bû çû, lê ni za ni bû 
jî k’u da di çe. 9Bi ba we rî yê ça wa 
fi ra rî wî we la tê xe rîb da ma, yê ku 
Xwe dê jê r’a soz da bû. Û ça di ra da 
t’e vî Îs haq û Aqûbf ma, ku ew jî 
xwe yî yêd wî wa rê soz da yî bûn*. 
10Çim kî ew hî vî ya wî ba ja rê xwe-

yî r’i k’i nê mi qer’m bû, e’fi ran dar 
û ava ki rê k’î ja nî Xwe dê ye. 

11Bi ba we rî yê Bi ra hîm, ku za ni-
bû Se ra yê zar’ ne da nî, ewê qe wa ta 
be rê zi ka stand û wê me zi na yî ya 
wî da za r’ek wî r’a bû*. Çim kî ba wer 
kir, ku Yê wî r’a soz da ye amin 
e**. 12Û ji wî ye kî, yê ku îdî ber 
mi ri nê bû, we ke steyr kêd e’z mên 
û qû ma de vê be’ rê bê h’e sab me rî 
di nê k’e tin*. 
13Ev h’e mû jî ku ba we rî yê da 

mi rin, lê so zêd Xwe dê ne stan din. 
Ewa na t’e nê ew soz dûr va dî tin, 
şa bûn û xwe mu kur’ ha tin, ku 
ew me rî ne xe rîb û fi ra rî ne li 
ser di nê*. 14Ewêd ku tiş têd aha 
di bê jin, di di ne k’if şê ku ew li 
we la te kî bo na xwe di ge r’in. 15Û 
he ger bo na wî we la tî bîr ba nî na ji 
k’î de rê ku ew der k’e ti bûn, me ca la 
wan wê he bû ya ve ge r’î ya na wir. 
16Lê ji ber wê va de ma na we la-
te kî hê qenc da bûn, awa go tî yê 
e’z ma nî. Le ma Xwe dê vê ye kê da 

* 11:7 Dest pê bûn 6, 7, 8. 
* 11:8 Dest pê bûn 12:1-5. 
* 11:9 Dest pê bûn 23:4; 26:3; 35:12, 27. 
* 11:11 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Bi ba we rî yê Se ra yê xwe xa jî ku 
bê zar’ bû, qe wat bo na be rê zi ka stand û wê me zi na yî ya xwe da zar’ anî». 
** 11:11 Dest pê bûn 18:1-15; 21:2. 
* 11:12 Dest pê bûn 15:5-6; 22:17; Der k’e tin 32:13. 
* 11:13 Dî rok I, 29:15. 
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şer mî yê na bî ne, ku ew jê r’a bê jin: 
«Xwe dê yê me», çim kî Ewî bo na 
wan ba ja rek ha zir ki rî ye. 
17Bi ba we rî yê Bi ra hîm ku ji 

Xwe dê ha te cê r’i ban di nê, Îs haq 
ki re qur ban*. Ewî soz stan di bûn, 
lê dî sa ku r’ê xwe yî ta yê t’e nê di ki-
re qur ban, 18bo na k’î ja nî Xwe dê 
go ti bû yê: «Zu r’e ta te yê Îs haq da 
bê nav ki ri nê»*. 19Çim kî Bi ra hîm 
di lê xwe da di got, ku Xwe dê di ka re 
Îs haq ji mi ri nê jî r’a ke û ewî bi 
sû re tî ça wa ji mi ri nê r’a bû yî ku r’ê 
xwe paş da stand. 
20Bi ba we rî yê Îs haq* bo na wan 

tiş têd ku wê bi qe wi mî ya na, dua 
li Aqûb û Esawf kir. 

21Bi ba we rî yê Aqûb* ber mi ri nê 
dua li her ku r’e kî Ûsivf kir û xwe 
avî te ser şi va des tê xwe, se rê xwe 
ber Xwe dê da nî. 
22Bi ba we rî yê Ûsiv* ber mi ri nê 

bo na der k’e ti na ji Mi si rê ki re bî ra 
za r’êd Îsra êl û bo na hes tû yêd xwe 
t’e mî da wan. 

23Bi ba we rî yê ga va Mû sa ji dî ya 
xwe bû, bi des têd dê û ba vê xwe 
sê me ha ha te ve şar ti nê. Wan dît 
ku ku r’ik be dew e, ji fer ma na 
p’ad şê ne tir sî yan*. 
24Bi ba we rî yê Mû sa* ga va me-

zin bû, ne xwest ku «ku r’ê qî za 
Fi re win» bê h’e sa bê. 25Ew fi ki rî, 
ku hê qenc e t’e vî cim e’ ta Xwe dê 
bi çer çi re, ne ku wex te kî kin na va 
k’ê fa gu na da der baz ke. 26Ewî 
qa ra Mesîh hê he bû ne ke me zin 
h’e sab kir, ne ku xiz nêd Mi si rê, 
çim kî ç’e’v ni hê r’î bû, ku he qê 
xwe bis tan da. 
27Bi ba we rî yê Mû sa Mi sir hişt 

û ji hêr sa p’ad şê ne tir sî ya, çim kî 
Mû sa ewê ku ne di ha te k’if şê di dît 
û ser ya xwe ma. 28Bi ba we rî yê 
Mû sa ca ra pê şin Ce ji naf Der baz-
bû nê t’es tîq kir û xûn şê mî ka da 
r’e şan di nê, we kî Mil ya k’e tê Mi ri nê 
li ni xu rî yêd wan ne k’e ta*. 
29Bi ba we rî yê cim e’ ta Îsra êlê 

be’ ra Sor r’a ça wa be jê r’a der baz 

* 11:17 Dest pê bûn 22:1-14. 
* 11:18 Dest pê bûn 21:12. 
* 11:20 Dest pê bûn 27:27-29, 39-40. 
* 11:21 Dest pê bûn 47:31; 48:1-20. 
* 11:22 Dest pê bûn 50:24-25; Der k’e tin 13:19. 
* 11:23 Der k’e tin 2:2. 
* 11:24 Der k’e tin 2:10-12. 
* 11:28 Der k’e tin 12. 
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bû. Ga va mi si rî ya jî kir ku der baz 
bin, xe ni qîn*. 
30Bi ba we rî yê sû rêd ba ja rê Erî-

ha yê* k’e tin, ga va h’eft r’o ja do ra 
wan zi vi r’în. 31Bi ba we rî yê R’e-
xa baf* ç’e’v der ku ce’ sûs bi e’di-
la yî qe bûl ki rin, t’e vî ne ba we ra** 
un da ne bû. 
32Ez îdî çi bê jim? Wext t’ê rê 

na ke, ku bo na Gî de yonf, Ba raqf, 
Şim şonf, Yêf taf, Da wid, Sa mû êlf 
û p’ê xem be ra gi lî kim, 33yêd ku 
bi ba we rî yê p’ad şa tî bin dest ki rin, 
he qî ki rin, soz stan din, de vê şê ra 
da ne gir ti nê*, 34k’û ra agir te-
mi ran din, ji de vê şûr xi laz bûn, 
ji bê t’a qe tî yê qe wat gir tin, na va 
şer’ da bû ne mêr xas, be rî or dî yêd 
xe rîb dan. 35K’ul fe ta mi rî yêd xwe 
sax bû yî stan din. Hi ne ka jî aza yî 
ne xwes tin û na va ce fa da mi rin, 
we kî ji mi ri nê r’a bin bi gi hî ji ne 
jî yî ne ke hê qenc*. 36Hi ne kêd 
ma yîn jî ber qam çî ya, na va qa ra, 
usa jî bi qeyd-zin cî ra û ke la daf 

* 11:29 Der k’e tin 14:21-31. 
* 11:30 Yê şû 6:12-21. 
* 11:31 Yê şû 2:1-21; 6:22-25. 
** 11:31 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ne êli ma». 
* 11:33 Da nî yêl 6. 
* 11:35 P’ad şa tî IV, 4:25-37. 
* 11:36 P’ad şa tî III, 22:26-28; Yê re mî ya 20:1-2; 37:15; 38:6. 
* 11:37 Dî rok II, 24:20-21. 

ha ti ne zê ran di nê*. 37Ew da ne ber 
ke vi ra, bi bi r’e ka ha ti ne bi r’î nê, bi 
şû ra ha ti ne kuş ti nê, p’os têd pêz 
û bi zi na da ge r’î yan, xe la yî-ce-
la yî, ten ga sî û ce fa k’i şan din*. 
38Din ya ne la yî qî wan bû! Ew li 
be r’îf û ç’î ya di ge r’î yan, şkeft û 
ne’ la da di man. 
39Ev h’e mû ba we rî ya xwe da 

ber bi ç’e’v bûn, lê sozê Xwe dê 
ne stan din, 40çim kî Xwe dê bo na 
me hê tiş te kî qenc ha zir ki rî ye, 
we kî ewa na bê yî me ne gi hî ji ne 
k’a mil tî yê. 

DînaxwebidineÎsaMesîh
Pêşîk’êşêbawerîyê

121Awa ku ha qas e’la le ta 
şe’ da ye gi ran do ra me gir-

tî ye, de we rin em h’e mû gi ra nî yê 
û wî gu nê ku r’i h’et li me di we le 
ji xwe dûr xin û bi te yax lec mey-
da na pê şî ya xwe da bi r’e vin. 2De 
îdî em dî na xwe bi di ne Îsa, wî 
Pê şî k’ê şî û K’a mil ki rê ba werîya 
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me, Yê ku bo na wê şa bû na pê-
şî ya Xwe xaç hi la nî, şerm ber 
tiş te kî h’e sab ne kir, paşê k’ê le ka 
Xwe dê ye r’as tê ser t’ext r’û nişt*. 
3Awa ser Wî bi fi ki rin, Yê ku li 
ber wan gu ne k’a rêd mi qa bi lî Xwe 
te yax kir. Hin gê hû nê ne wes tin 
û ji îla cê ne k’e vin. 4We hê h’e ta 
xûn r’ê ti nê mi qa bi lî gu ne şer’ ne-
ki rî ye. 5Ge lo we ew dil da yî na bîr 
ki rî ye, ya ku Xwe dê we r’a ça wa 
t’e vî za r’êd Xwe xe ber da? 
 «La wê Min, şî re ta Xu dan pişt 

gu hê xwe va ne vê je 
 û ne jî ga va ew li te hil tê, li 

ber xwe k’eve. 
6 Çim kî Xu dan k’ê h’iz di ke, wî 

şî ret di ke 
 û k’î ja nî ça wa law qe bûl di ke, 

ce za di ke»*. 
7Hûn şî re tê te yax kin, çim kî 

Xwe dê t’e vî we r’a di be-r’û di nî 
ça wa t’e vî za r’êd Xwe. Ew k’î jan 
zar’ e, ku bav wî şî ret na ke?* 8Lê 
he ger hûn ne yê ne şî ret ki ri nê ça wa 
h’e mû zar’ tê ne şî ret ki ri nê, ku 
usa ye hûn ne za r’êd h’e lal in, lê 

yêd ji zi nê k’a rî yê ne. 9He ger em 
ku ji ba vêd xwe ye xûn-goşt tê ne 
şî ret ki ri nê ve di k’i şin, hê çi qas 
zê de ge re kê em gu r’af Ba vê r’u h’ê 
xwe da bin, we kî em bi jîn? 10Ba-
vêd me ye xûn-goşt wex te kî kin li 
go ra di lê xwe me şî ret di kin, lê 
Xwe dê bo na k’a ra me, we kî em 
jî mî na Wî bi bin pî roz. 11R’ast e 
her şî re tek wê de mê di lê me rî ya 
şa na ke, lê dê şî ne, lê be lê paşê 
yêd ku bi wê hîn bû yî ne, be rê 
e’di la yî yê ji jî yî na r’ast di çi nin*. 

Haşjixwehebin
12Awa qo la nê mi lêd xwe ye 

sist bû yî û qu dû mê ço kêd xwe ye 
bê t’a qet bi şi dî nin* 13û ni gêd xwe 
r’î ya r’ast da ba vê jin, ku yê di ku le 
hol ne be**, lê ser da qenc be. 
14Bi kin ku t’e vî h’e mû ya e’dil 

bin û jî yî na pî roz der baz kin. 
Bê yî pî ro zî yê t’u kes wê Xu dan 
ne bî ne. 15Haş ji xwe he bin, ne be 
ku ji we yek des tê xwe ji k’e re ma 
Xwe dê bi ke û ne be ku yek na va 
we da bi be r’a we kîf te’l ten ga sî yê 

* 12:2 Ze bûr 110:1. 
* 12:6 Go ti nêd Si lê man 3:11-12. 
* 12:7 Qa nû na Du ca rî 8:5. 
* 12:11 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Be rêd e’di la yî yê û he qî yê dis tî nin». 
* 12:12 Îşa ya 35:3. 
** 12:13 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «ku ni gê we yî bi rîn dar se qet ne be». 
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bi de û ge le ka je’r da da yî ke. 16Haş 
ji xwe he bin, ne be ku yek ç’e’v der 
yan di nê h’iz be mî na Esaw*, ku 
bo na zi ke nan ni xur tî ya xwe fi rot. 
17Awa we va e’yan e jî, paşê ga va 
ewî bi hê si ra xwest ku ew dua yê 
ni xur tî yê li wî jî bi be, ha te t’ex-
sîr ki ri nê. Ç’a re dêst ne k’et, we kî 
ew tiş tê ji des tê xwe ki ri bû paş da 
bis tan da*. 
18Hûn mî na cim e’ ta Îsra êlê 

nê zî kî wî ç’î ya yê* ber ç’e’ va 
ne bû ne, yê ku agir pê k’e ti bû, bi 
te’ rîs ta nî yê, mij-dûma nê û bo be-
lîs kê va gir tî bû, 19ku li wir bo r’î 
lê di k’et û den gê go ti nê di hat. 
Ga va yêd ku ev deng di bi hîs tin, 
hî vî di ki rin, ku îdî xe be re ke din 
wan r’a ne yê go ti nê, 20çim kî li wê 
fer ma nê t’aw ne di ki rin ku di got: 
«He ger h’ey wa nek jî nê zî kî ç’î yê 
be, ge re kê bi di ne ber ke vi ra»*. 
21Ev dî ti na ber ç’e’ va usa saw 
bû, h’e ta ku Mû sa jî got: «Ez 
di tir sim û di le ri zim»*. 

22‑23Lê hûn nê zî kî ç’î ya yê Sî yo-
nêf bû ne, wî ba ja rê Xwe dê yê sax, 
Or şe lî maf e’z ma na û nê zî kî wê 
k’om bû na r’en gî ne mil ya k’e têd 
bê h’e sab bû ne, wê ci vî na ni xu-
rî ya ye ku na vêd wan li e’z ma na 
ni vî sar e. Hûn nê zî kî Xwe dê bû ne, 
ku h’a ki mê h’e mû ya ye û nê zî kî 
r’u h’êd r’as ta bû ne, yêd ku gi hîş-
ti ne k’a mil tî yê 24û nê zî kî Îsayê 
ku nav çê tî yê pey ma na nû di ke û 
xû na Wî ye r’e şan dî bû ne, ku ji 
xû na Ha bîl qenc tir xe ber di de*. 
25Îdî haş ji xwe he bin, ne be ku 

hûn Ewî we r’a xe ber di de t’ex sîr 
kin. He ger ewêd ku li ser di nê Mû sa 
t’ex sîr ki rin, k’î ja nî ku t’e mî yêd 
Xwe dê di dan xi laz ne bûn, îdî emê 
ça wa bi ka ri bin xi laz bin he ger em 
piş ta xwe bi di ne Yê ku ji e’z ma na 
me r’a xe ber di de?* 26Den gê Wî 
hin gê e’rd h’e jand, lê ni ha soz 
da ye û di bê je: «Ezê ca re ke din jî 
bi h’e jî nim, ne ku t’e nê e’r dê, lê 
e’z ma na jî»*. 27Xe be ra «ca re ke 

* 12:16 Dest pê bûn 25:29-34; 27:30-40. 
* 12:17 Dest pê bûn 27:30-40. 
* 12:18 Awa go tî «ç’î ya yê Sî na yêf», wî cî yê ku cim e’ ta Îsra êlê t’e vî Mû sa bûn, 
ga va Xwe dê Qa nûn da Mû sa (Der k’e tin 19:10-25; 20:1-21). 
* 12:20 Der k’e tin 19:12-13. 
* 12:21 Qa nû na Du ca rî 9:19. 
* 12:24 Dest pê bûn 4:3-10. 
* 12:25 Der k’e tin 20:22. 
* 12:26 Ha gay 2:6 (wel ge r’an di na Pey ma na Ke vi ne yû na nî). 
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din» di de k’if şê, ku tiş têd e’fi rî 
wê bi h’e jin û bê ne hil da nê, we kî 
yêd na h’e jin cî da bi mî nin. 
28Awa em vê ye kê bi şê ki rî nin, 

ku em p’ad şa tî ke ne h’e jî ya yî dis-
tî nin û bi vî awayî bi xof û tirs 
Xwe dê bi h’e bî nin, ça wa ku li Wî 
xweş tê, 29çim kî Xwe dê yê me 
agi rê p’e r’i tan di nê ye*. 

ÇawaemliXwedêxweşbên

131Bi ra hûn t’i mê ça wa 
xûşk-bi ra hev du h’iz bi kin. 

2Mê van h’i zî yê bîr ne kin, çim kî 
hi ne ka bi wê ye kê mil ya k’et qe bûl 
ki rin, lê pê ne h’e sî yan*. 3Gir tî ya 
bîr bî nin, h’e sab kin ku ça wa hûn 
jî t’e vî wan gir tî ne, usa jî ce fa-
k’ê şa bîr bî nin, ça wa ku hûn jî 
mî na wan xûn û goşt in. 

4H’al-ze wac h’e mû ya r’a nav-na-
mû sî be û cî-ni vîn h’e lal be, çim kî 
Xwe dê wê dî wa na ç’e’v der û zi-
nê k’a ra bi ke. 

5P’e re h’i zî bi ra na va jî yî na we-
da cî ne gi re û des têd we da çi qas 
he ye, r’a zî bin, çim kî Xwe dê got: 

 «Ezê t’u car ji te ne çim û t’u 
car te ber’ na dim»*. 

6Le ma jî r’û yê me di gi re ku em 
bê jin: 
 «Xu dan piş to va nê min e 
 û ez na tir sim. 
 În sa nê çi li min bi ke?»* 

7R’ê be rêd xwe bîr bî nin, yêd ku 
we r’a xe be ra Xwe dê go ti ne. Dî na 
xwe bi di ne axi rî ya e’mi rê wan û 
ç’e’v bi di ne ba we rî ya wan. 8Îsa 
Mesîh du hu, îro û h’e ta-h’e ta yê 
yek e. 9Ber ba yê cû r’e-cû r’e hîn ki-
ri nêd xe rîb ne k’e vin. Qenc e ku dil 
bi k’e re ma Xwe dê bi şi de, ne ku bi 
qey de-qa nû nêd xwa rin-ne xwa ri nê. 
Ewêd ku pey tiş têd aha k’e tin, t’u 
ke sî k’ar ne stand. 10Go rî ge he ke me 
he ye, ku îzi na t’u ke sî ji wan t’une 
ji wê bi xwin, yêd ku p’a rist ge hê da* 
xiz met k’a rî yê di kin. 11Ça wa ew 
h’ey wa nêd ku xû na wan bi des tê 
se rek k’a hîn bo na bax şan di na gu na 
di ha te pî roz ge hê û cen de kêd wan 
ji zo mê der di ha ti ne şe wi tan di nê*, 
12usa jî Îsa, ku cim e’t bi xû na Xwe 
pa qij bi ki ra, ji der ge hê ba jêr der 

* 12:29 Qa nû na Du ca rî 4:24. 
* 13:2 Dest pê bûn 18:1-8; 19:1-3. 
* 13:5 Qa nû na Du ca rî 31:6. 
* 13:6 Ze bûr 118:6. 
* 13:10 «P’a rist geh» bi yû na nî xe ber bi xe ber «kon» e, ku li vir fi ki ra Ko nêf 
Şe’ de tî yê, Pey ma na Ke vin û h’e ban di na ci hû ya ye ser vê di nê bîr tî ne. 
* 13:11 Qa nû na K’a hîn tî yê 16:27. 
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ce fa k’i şand. 13Awa we rin, em 
ji zo mê de rên he r’i ne cem Wî û 
qa ra Wî hil di ne ser xwe, 14çim kî 
me r’a li vir ba ja re kî h’î mî t’une, 
lê em h’iz re ta wî ba ja rî ne, yê ku 
wê bê. 15De we rin em bi sa ya Wî 
t’i mê qur ba na pe sin da yî nê* bi di ne 
Xwe dê, awa go tî be rê zar-zi ma nê 
xwe, yêd ku na vê Wî îq rar di kin. 
16Usa jî qen cî û alî hev ki ri nê bîr 
ne kin, çim kî qur ba nêd usa li 
Xwe dê xweş tên. 
17Guh da rî ya r’ê be rêd xwe bi-

kin û gu r’a wan da bin. Ewa na 
bo na r’u h’ê we xe wê ji ç’e’ vê xwe 
di kin, çim kî wê bo na we cab dar 
bin. Bi ra ew wî şi xu lê xwe eşq û 
şa bi kin, ne ku bi ofe-ofê, çim kî 
ew yek k’a rê na de we. 
18Bo na me dua bi kin. Em e’se yî 

za nin ku îsa fa me r’i h’et e û di-
xwa zin ku her tiş tî r’ast bi kin. 19Lê 
îla hîf ez hî vî di kim ku dua bi kin, 
we kî ez zû ti re kê ve ge r’i me cem we. 

* 13:15 Ze bûr 50:14.

Duayêaxirîyê
20Awa Xwe dê yê e’di la yî yê, ku 

Xu da nê me Îsa ji mi ri nê r’a kir, Yê 
ku bi xû na pey ma na h’e ta-h’e ta yê 
Se rek şi va nê pêz e, 21bi ra Ew we 
her tiş têd qenc va ha zir ke, ku hûn 
e’mi rê Wî bi kin û Ew na va me da 
bi des tê Îsa Mesîh tiş têd ku li Wî 
xweş tên bi ke. Şi kir ji Wî r’a be, 
h’e ta-h’e ta yê! Amînf. 

Gotinêdaxirîyê
22Ez hî vî ji we di kim xûşk-bi ra-

no, hûn bi se bi rê guh bi di ne van 
go ti nêd mi ne dil da yî nî, çim kî 
min we r’a kin ni vî sî. 23Za ni bin 
ku Tî mo t’ê yo yê birê me ji ke lê 
der k’e tî ye. He ger ew zû bê, ezê 
t’e vî wî bêm we bi bî nim. 
24Si la vê bi di ne h’e mû r’ê be rêd 

xwe û cim e’ ta Xwe dê. Ewêd ku ji 
Îtal ya yê ne, we si lav di kin. 25K’e-
re ma Xwe dê t’e vî we h’e mû ya be. 


