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PêşgotinaÎnstîtûtê
În s tî tû ta Wel ge r’an di na K’i tê ba Pî roz r’a zî bû na xwe di de wan wel ger’ 

û ser r’as t ki rêd vê K’i tê ba Pî roz, usa jî ewêd ma yî ne ku li go ra ka rî na 
xwe alî k’a rî da ne bo na ha zir ki ri na vê k’i tê ba Miz gî nî ya Îsa Mesîh, awa 
go tî Pey ma na Nû bi zi ma nê k’ur dîya za ra vê kur man cî. Em pir’ şa ne, ku 
çend ni vîs k’a rêd k’ur de ji çend we la ta jî xwe li wel ge r’an di na (t’er ci me-
ki ri na) Pey ma na Nû gir ti ne. Ev jî vî h’a lê gi ran da ga ve ke pêş da çû yî na 
zi ma nê mi let e, usa jî xwey ki ri na zi mên e. Em bi di le kî şa vê K’i tê ba 
Pî roz, Pey ma na Nû p’êş k’ê şî xwen de va nêd hê ja di kin. 

Ew wel ge r’an di na des tê we da ji ber wê Miz gî nî yê ha tî ye gir ti nê, ya 
ku alî yê În s tî tû tê da sa la 2000-î ha tî ye ne şir ki ri nê, ni ha t’e nê bi si vi ka-
yî ha tî ye lê ni hê r’an din û se r’as t ki ri nê. Pêş ti rî wê ye kê jî, şi ro ve ki rin û 
fer hen gok jî ha ti ne zê de ki ri nê. În s tî tût r’a zî bû na xwe di de wan jî, yêd 
ku pêş nî y a rî û k’o me ka ser r’as t ki ri nê da ne. 

Standartak’urdîyekirîlîbih’erfêdlatînî

R’ast e, Miz gî nî (În cîl, Pey ma na Nû) bi h’er fêd la tî nî li go ra stan-
dart û r’as t ni vî sa ra kur man cîya la tî nî îdî he ye. Me re mê wê k’i tê ba 
wel ge r’an dîye des tê we da, ne ew e ku cî yê wê bi gi re yan dew sa wê 
bi xe bi te. Me’ nî ev e, ku pey Şe r’ê H’em di nyayêyî Du da r’a h’e ta îro, 
p’i r’a nî ya k’ur dêd we la têd Kaf ka zê û As ya Na vîn da k’i tê bêd xwe bi 
h’er fêd ki rî lî û bi stan dar ta za rav û r’ê zi ma nîya xwe da ne ne şir ki ri nê. 
Lê be lê van axi rî ya da, hi nek hê dî-hê dî dest bi h’er fêd la tî nî di kin û 
me rî jî he ne ku la tî nî ji ki rî lî r’i h’et tir di xû nin. Ji ber vê ye kê me qi rar 
kir, ku bo na xa ti rê wan em vê wel ge r’an di nê bi kin h’er fêd la tî nî. Awa, 
ev wel ge r’an di na des tê we da xût mî na wê ça pa h’er fêd ki rî lî ye (ya ku 
sa la 2011-a, ji alî ya În s tî tû ta Wel ge r’an di na K’i tê ba Pî roz da, Mos k vê 
ha tîya ha zir ki ri nê), eva h’e mû qey de-qa nû nêd r’as t ni vî sa ra r’ê zi ma-
nîya stan dar ta ki rî lî xwey di ke, lê t’e nê bi h’er fêd la tî nî ye. Me re mê 
ne şir ki ri na vê çap bû nê ew e, ku alî ka rîya wan k’ur da bê ki ri nê, yêd 
ku we la têd Kaf ka zê û R’û sy a y ê da di jîn, lê di xwa zin vê wel ge r’an di nê 
bi h’er fêd la tî nî bi xû nin. 
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Pêş go ti na Îns tî tû tê 

Welger’andinaPeymanaNûbizimanêk’urdî

Nê zî kî du h’e zar sal pêş da, Pey ma na Nû bi zi ma nê yû na nî ya ke-
vin ha tî ye ni vî sa rê. Ji hin gê va h’e ta ni ha ew bi ge lek zi ma nêd din ya yê 
ha tî ye wel ge r’an di nê. Din ya yê da îro nê zî kî şeş h’e zar h’e y sid zi man 
he ne. T’e ma mî ya Pey ma na Nû ni ha nê zî kî h’e zar du sid zi ma nî ha tî-
ye wel ge r’an di nê. Ge lek ji wan mi le têd ku bi van zi ma na xe ber di din 
û Pey ma na Nû bi zi ma nê wan wel ge r’an dî he ye, h’e sa bê wan ge le kî ji 
h’e sa bê mi le tê K’urd hin dik tir e. 

Eva k’i tê ba li go ra za rav û r’ê zi ma nîya kur man cîya we la têd Kaf-
ka zê da (wex te kê So vê tê da) ha tî ye ni vî sa rê. Sa la 1827-a çend p’a rêd 
K’i tê ba Pî roz bi kur man cîya He k’a rîyê ha ti ne wel ge r’an di nê. Sa la 1856 
û sa la 1857-da pê şî yê Miz gî nî ya li go ra Met ta û paşê her çar Miz gî nî 
bi kur man cîya Xar p’û tê (nê zî kî Ela zi gê) bi h’er fêd er me nî Stem bo-
lê da ha ti ne ne şir ki ri nê. Sa la 1872-a t’e va yî ya Pey ma na Nû dî sa xût 
wî za ra vî da ha tî ye ne şir ki ri nê. Ji sa la 1900-î h’e ta ni ha çend p’a rêd ji 
Pey ma na Nû, usa jî t’e ma mî ya Pey ma na Nû bi çend za ra vêd k’ur dî 
ha ti ne ne şir ki ri nê (me se le, kur man cîya T’ir kyayê, be’ dî nî, k’er man-
şa hî, mûk rî, so ra nî). Van axi rî ya da jî çend k’i tê bêd wel ge r’an di na 
îro yîn ji alî yê În s tî tû ta Wel ge r’an di na K’i tê ba Pî roz va bi kur man cîya 
we la têd Kaf ka zê da r’o na yî dî ti ne: Sa la 1993-a k’i tê ba Miz gî nî ya Met-
ta der k’e tî ye û 1996-a jî k’i tê ba Miz gî nî ya Lû qa û K’a rêd Şan dî ya. 
Sa la 2000-î t’e ma mî ya Pey ma na Nû der k’e tî ye, h’î mê k’î ja nê ni ha 
ser r’as t ki rî des tê we da ye. 

Cûr’ê(mêt’oda)xebatavêwelger’andinê

Eva k’i tê ba ji alî yê k’o ma În s tî tû tê da ha tî ye wel ge r’an di nê. Ka nî-
ya vê k’i tê ba k’ur dîye wel ge r’an dî ji k’i tê ba Pey ma na Nû ye bi zi ma nê 
yû na nî ye, awa go tî «The Gre ek New Tes ta ment»*. Ev tê k’ s ta yû na nî 
ser dest ni vî sa rêd he re ke vi ne qenc h’îm gir tî ye, yêd ku îro he ne. Nav 
dest ni vî sa rêd yû na nî ya ke vin da çend fir qî y êd ku tê ne ber ç’e’ va he ne, 

*  The Gre ek New Tes ta ment – ji alî yê Uni ted Bib le So ci e ti es-da ne şir ki rî 
ye, r’ê dak to rîya 4-a, 1993, Ştût gart, Gêr ma nya. 



Pêş go ti na Îns tî tû tê 

bo na k’î ja na jê ra r’û p’e lêd k’i tê bê ha ti ne şiro ve ki ri nê. Le ma fir qî-
y êd bi ç’ûk car na di k’e vi ne na va vê wel ge r’an di nê û wel ge r’an di nêd 
zi ma nêd baş qe. 

Me re mê wel ge r’an di nê ev bû, ku hin wel ge r’an din ji tê k’ s ta yû na nî 
dûr ne k’e ta û fe’ mî na wê jî mî na yû na nî bû ya, hin jî ku fe’ mî na yû na nî 
r’ast bi bû ya stî la kur man cî ke xwe şe ze lal û be de we îro yîn. 

În s tî tû ta Wel ge r’an di na K’i tê ba Pî roz
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PêşgotinabonaPeymanaNû
K’i tê ba ku we gir tî ye des tê xwe, jê r’a di bê jin «Pey ma na Nû». Pey ma na 

Nû da bîst h’eft k’i têb he ne. Eva na pê şî yê bi zi ma nê yû na nî ha ti ne ni vî sa rê. 
Hin gê ev zi man zi ma ne kî cim e’ tî bû, ku p’i r’a nî ya cim e’ ta Îm pê ra to rî ya 
R’o ma yê, awa go tî mi le têd dor-be rêd Be’ ra Si pî (Be’ ra Navîn) r’i h’et fe’m 
di ki rin û xe ber di dan. 

Ni vî sa rêd Pey ma na Nû t’e vî yêd Pey ma na Ke vin hev r’a di bi ne t’e va yî ya 
K’i tê ba Pî roz (awa go tî «Bîb lî ya»). Ni vî sa rêd Pey ma na Ke vin û Pey ma na 
Nû der he qa wan her du pe y ma na da di bê jin, yêd ku Xwe dê t’e vî cim e’ ta 
Xwe gi rê dan. Pey ma na Ke vin da ni vî sar e ku ça wa Xwe dê t’e vî cim e’ ta 
Xwe Îsra êlê pey man gi rê da û Qa nûn* bi des tê Mû sa da wan. Pey ma na 
Nû da jî ni vî sar e ku ça wa Xwe dê t’e vî cim e’ ta Xwe, awa go tî ci vî na h’e mû 
ba wer men dêd Îsa Mesîhe ji her mi le tî pey ma ne ke din gi rê da. Ev pey man 
pê des tê Îsa Mesîh ha te gi rê da nê. Him be rî wê pey ma na Xwe dê ye ku Wî 
t’e vî cim e’ ta Îsra êlê gi rê da, eva «nû» ye (Îb ra nî 9:11-15). 

Her çar k’i tê bêd pê şi ne Pey ma na Nû r’a bi yû na nî di bê jin: «EUAG-
GÊ LÎ ON». Xe be ra «În cîl» ji wê tê û bi kur man cî tê fe’m ki ri nê «Miz gî nî», 
awa go tî «xe be ra xê rê». Ev k’i têb der he qa jî yîn û qu li xê Îsada di bê jin. 

Pey van her çar Miz gî nî y a r’a k’i tê ba «K’a rêd Şan dî ya» ye. Eva 
k’i tê ba şe’ de tî ya wê ye kê di de, ça wa pê şî yê ba we rî ya ser vê Miz gî nî yê 
din ya yê da be la di bû. 

Pey vê r’a jî bîst yek ne’ me he ne, ku ji alî yê şan dî ya û ba wer men dêd 
di ne sed sa lî ya pê şin da ha ti ne ni vî sa rê. Hi nek ji wan ne’ ma, ber bi r’î 
ci vî nêd cû r’e-cû r’e ba ja ra di bin, hi nek jî he ma xût ber bi r’î ba wer men-
dêd şex sî di bin (Fi lî mon, Tî mo t’ê yo û yêd ma yîn). Me re mê ni vîs k’a rêd 
van ne’ ma ew bû, we kî şî re ta bi di ne ba wer men da û hîn ki ri na qu li xê 
Îsa wan r’a şi ro ve kin. 

Xu le se k’i tê ba bîst h’ef taye pa şi ne Pey ma na Nû da, k’i tê ba «E’yan tî yê» 
ye. Eva k’i tê ba pê dî ti nok û xe be rêd su r’î ye sîm vo lî der he qa Xu dan tî ya 
Îsa Mesîh û ser k’e ti na P’ad şa tî ya Xwe dê da di bê je. 

*  Pey ma na Nû da xe be ra «Qa nûn» bi h’er fa me zin ha tî ye ni vî sa rê ga va be’ sa 
Qa nû na Mû sa di ke, awa go tî Qa nû na Xwe dê. Lê ga va be’ sa qa nû nêd din 
di ke, xe be ra «qa nûn» bi h’er fa bi ç’ûk ha tî ye ni vî sa rê. 
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Bonaalîkirinaxwendevana
Bo na alî ki ri na xwen de va na çend tişt ha ti ne ha zir ki ri nê. 

Pêş go ti nêd her k’i tê be kê: 
Bo na her k’i tê be ke Pey ma na Nû pêş go ti nek he ye. Ev pêş go tin 
van axi rî ya da bo na xwen de va nêd vî ze ma nî ha ti ne ha zir ki ri nê, 
we kî zû ser fi kir û me re mêd her 27 k’i tê ba ve bin. 

Ser ni vî sa rêd p’a ra: 
Na va wel ge r’an di nê da her p’a re ke bi ç’ûk bi ser ni vî sa re kê dest pê di-
be. Me se le, Met ta 1:1 bi ser ni vî sa ra «R’i k’in ya ta Îsa» dest pê di be, 
Met ta 1:18 bi «Bû yî na Îsa» dest pê di be, Met ta 2:1 bi «Steyr na sêd 
r’o hi la tê» û yêd ma yîn. Ev ser ni vî sar dest ni vî sa rêd e’sa sî da t’une-
ne, lê van axi rî ya da bo na alî k’a rî ya xwen de va na ha ti ne ha zir ki ri nê, 
we kî xwen de van za ni be, me rem yan fi ki ra vê p’a rê ser çi ye. 

Nav-nî şa nêd r’ê zêd he val-fi kir: 
Usa jî bo na alî k’a rî ya xwen de va na, ga va r’ê zêd he val-fi kir bo na p’a-
re kê he ne, nav-nî şa nêd wan bin ser ni vî sa ra da ha ti ne ni vî sa rê. R’ê-
zêd he val-fi kir be’ sa wan cî ya di kin, k’î de rê xût ew ser ha tî yan fi ki-
rêd wan hev di gi rin. Me se le, bin ser ni vî sa ra Met ta 1:18 ku der he qa 
«Bû yî na Îsa»-da di bê je, Lû qa 2:1-7 na va ke va na da he ye, çim kî li wî 
cî yî jî der he qa bû yî na Îsada tê go ti nê. 

Şi ro ve ki ri nêd jê rê: 
Na va k’i tê bê da li jê ra r’û p’e la şi ro ve ki rin he ne. He ger ni vî sa rê-
da hûn ser xe be rê steyr kê «*» bi bî nin, wî ça xî ser wî r’û p’e lî jê rê 
şiro ve ki ri nê bi xû nin. 

H’er fêd te’rî : 
Çend ca ra na va ni vî sa rê da h’er fêd te’rî  ha ti ne ni vî sa rê. Eva xe be-
ra li go ra zi ma nê yû na nî derbê dis tî nin. La zim e ku xwen de van 
xwen di na xwe da gi ra nî bi de wan xe be ra. (Me se le, bi xû nin: Yû-
h’en na 5:45; Ga la tî 3:12.) 

Şi kil, nav nîş û xe rî te: 
Na va vê k’i tê bê da, îlayî piş ta k’i tê bê da şi kil, nav nîş û xe rî te he ne, 
ku k’o me kê di di ne xwen de va na. Eva na ji alî yê za na va li go ra kûl-
tûr û t’a rî xa ze ma nê Îsa Mesîh da ha ti ne ha zir ki ri nê. 



Bo na alî ki ri na xwen de va na 

Fer hen gok: 
Fe’ mî nêd ge lek xe be rêd gi ran û ne nas na va fer hen go kê da ha ti ne 
şiro ve ki ri nê. Ga va r’as tî xe be rêd ze’ met bên, yêd ku li cem wan ev 
nî şan «f» he ye, ji k’e re ma xwe fer hen go ka pey k’i tê bê bi ni hê r’in. 

Nav-nî şa nêd xe be rêd k’i lî te se re ke: 
Xi la zî ya k’i tê bê da usa jî nav-nî şa nêd xe be rêd k’i lî te se re ke he ne. 
Wê da ge lek xe be rêd k’i lî te se re ke mî na «ba we rî», «gu ne», «dua» û 
yêd ma yîn he ne. Bin her xe be rê da ji Pey ma na Nû çend cî ha ti ne 
k’ifş ki ri nê, we kî xwen de van bi ka ri be wê xe be rê da k’ûr be. 


