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E’YANTÎYAYÛH’ENNA

Pêşgotin

Li go ra şe’ dêd sed sa lî yêd pê şin da xu da nê vê k’i tê bê Yû h’en na yê 
şan dî yê Mesîh e. Eva k’i tê ba bi des tê wî, wex tê zê ran di na ba wer men da, 
gi ra vaf Pat mo sê da ha tî ye ni vî sa rê (1:9). Yû h’en na vê gi ra vê da ji alî yê 
Îm pê ra to rî ya R’o ma yê daf bo na dan na sîn ki ri na Miz gî nî yê ha ti bû sir gûn-
ki ri nê, çim kî hin gê hin da va me sî hî ya daf zê ran di ne ke me zin dest pê bi bû. 
Na vê vê k’i tê bê «E’yantî» tê go ti nê, çim kî Îsa Mesîh Yû h’en na va xuya 
bû û wî va e’yan kir, ku ser di nê ji hin gê va gir tî h’e ta axi rî ya din ya yê 
wê çi bi qe wi min. 

Vê k’i tê bê da p’ayê-p’i r’ê e’yantî û dî ti nok in, ku mî na su r’e ke ve-
şar tî ne, lê hin gê ge lek ji wan xe be rêd su r’î ye sîm vo lî ba wer men da r’a 
fe’m da rî bû ne, xel qê r’a na. 

Me re mê vê e’yan tî yê ew e ku xwen de va na bi şi dî ne û cem wan gu ma-
nê pêş da bî ne, usa jî na va zê ran din û cê r’i ban di na daf te yax û amin bin. 
R’ast e fi ki rêd vê k’i tê bê me rivf cû r’e-cû r’e şi ro ve dik in, lê dî sa fi ki rêd 
se re ke ze lal e’yan in: Îsa Mesîh hê ja yî he re ma he re jor in e. Ge lek na vêd 
Wî he ne vê k’i tê bê da (me se le Xu da nêf xu da na, P’ad şê p’ad şa...), lê hê 
zê de wî r’a Berx tê go ti nê, çim kî Ewî Xwe me ri va yî yê r’a ki rî ye qur banf. 
Ew û Yê ser t’ext r’û niş tî (awa go tî Bavf) ser her tiş tî da di ni hê r’in, her 
alî ya va hê ja yî h’e ban di nê û pe sin stan di nê ne. Pê des tê Îsa Mesîh Xwe dê 
wê pê şî ya xi ra bî ya û ne r’as tî ya bi de gir ti nê, lap bi de hil da nê, ji mî rê cinf 
gir tî wê h’e mû dij mi na bin dest ke û cim e’ ta Xwe jî bi dua-di roz gêd e’rd 
û e’z ma nê nû xe lat ke. 

Me re mê vê k’i tê bê ne ew e ku ba wer mend na va tirs û xo fê da bin, 
lê we kî bi ha ti na Îsaye du da û ser k’e ti na Wî gu ma na wan he be, eşq û 
şa bin û her alî ya va her gav ha zir bin. «Ewî ku şe’ de tî ya van tiş ta di de, 
di bê je: ‹Be lê, ezê zû ti rê bêm›. Amînf! We re, ya Xu dan Îsa. K’e re maf 
Xu dan Îsa li we h’e mû ya r’a be». 


Текст
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* 1:2 Eva xe be ra «şe’ de tî ya e’la me tî ya Îsa Mesîh» aha tê fe’m ki ri nê: «Ew tiş-
têd ku Îsa Yû h’en na r’a e’lam ki ri ne, Yû h’en na jî şe’ de tî ya wan ye ka di de». 
Lê bi yû na nî ev xe ber aha jî tê fe’m ki ri nê: «Şe’ de tî ya bo na Îsa Mesîh», awa 
go tî ew tiş têd ku Yû h’en na dî ti bûn û bo na Mesîh di bê je. 
* 1:4 Der k’e tin 3:14. 

Serecemafikirak’itêbê

Pêş go tin (1:1-8) 
Dî ti no ka pê şin û ne’ mêd her h’eft ci vî na r’af (1:9–3:22) 
K’i tê ba ku h’eft mo ra mor ki rî bû (4:1–8:1) 
Her h’eft bo r’î (8:2–11:19) 
Zî yaf û her du ce’ ne wir (12:1–13:18) 
Dî ti no kêd din (14:1–15:8) 
Her h’eft t’a sêd xe ze ba Xwe dê (16:1-21) 
Wê ran bû na Ba bî lo nêf, bin dest bû na ce’ ne wir, p’ê xem be rê de rew 

û mî rê cin (17:1–20:10) 
Dî wa na xi la zî yê (20:11-15) 
E’r dê nû, e’z ma nê nû û Or şe lî maf nû (21:1–22:5) 
Paş go tin (22:6-21) 

PêşgotinaYûh’enna

11Eva e’yan tî ya Îsa Mesîh e, 
k’î jan Xwe dê da Wî, we kî ew 

wan tiş têd ku ge re kê zû ti re kê bi-
qe wi min, nî şa nî xu la mêd Wî ke. 
Îsa pê des tê mil ya k’e têf Xwe şand 
û e’la mî xu la mê Xwe Yû h’en na 
kir. 2Yû h’en na jî şe’ de tî ya her 
tiş têd ku wî dî ti bûn da, awa go tî 
şe’ de tî ya go ti na Xwe dê, usa jî şe’-
de tî ya e’la me tî ya Îsa Mesîhe r’ast*. 
3Xwe zî li wî, ku vê ye kê bi xû ne û 

xwe zî li wan, yêd ku van xe be rêd 
p’ê xem ber tî yêf bi bi hên û tiş têd ku 
vê da ha ti ne ni vî sa rê di lê xwe da 
xwey kin, çim kî wext nê zîk e. 

Ne’meherh’eftcivînar’af,
yêdkuliqezaAsyayêne

4Ji Yû h’en na, her h’eft ci vî na r’af, 
yêd ku qe za As ya yê da ne: 

K’e remf û e’di la yî ya Wî li we 
be, Yê ku he ye, Yê ku he bû, Yê 
ku wê bê û ji her h’eft r’u h’êd ku 
li ber t’ex tê Wî ne*, 5‑6usa jî ji Îsa 
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Mesîhê şe’ dê amin, Ni xu rî yê ji na va 
mi rî ya û ser wê rê p’ad şêd e’r dê. 

De bi ra r’û met û qud ret Wî-
r’a be h’e ta-h’e ta yê, Yê ku me 
h’iz di ke û em pê xû na Xwe ji 
gu nêd me aza ki rin û em ki rin 
k’a hî nêdf p’ad şa tî yê, we kî Ba vêf 
Wî Xwe dê r’a em xiz met k’a rî yê 
bi kin. Amîn!* 
7 Va ye e’w ra va Ew tê. 
 Her ç’e’ vê Wî bi bî ne, 
 h’e ta ewêd ku nek’ sa Wî qul 

ki rin jî. 
 H’e mû mi le têd din ya yê wê li 

ser Wî şîn û k’e der bin. 
 Be lê. Amîn!* 
8«Ez Al faf û Omê ga me», Xu-

dan Xwe dê yêf H’e mû Zo ra yî yê 
di bê je, Yê ku he ye, Yê ku he bû 
û Yê ku wê bê. 

«Yekîmînaînsan»
9Ez, Yû h’en na yê birê we me, 

yektî ya Îsada he val-p’a rê wê ten-
ga sî yêf, p’ad şa tî ya Wî û se bi ra we 

me. Ez bo na xe be ra Xwe dê û şe’-
de tî ya bo na Îsa wê gi ra vê daf bûm, 
ku jê r’a Pat mos di bê jin. 10R’o jaf 
Xu dan da* R’u h’êf Pî roz ha te ser 
min û min li pişt xwe den ge kî 
bi lin dî mî na den gê bo r’î yê bi hîst, 
11ku got: «Çi tiş tê ku tu di bî nî, 
k’i tê bê da bi ni vî se û her h’eft ci-
vî na r’a bi şî ne, yêd ku ba ja rêd 
Efe sê, Si mîr na yê, Per ga ma yê, 
Tî ya tî ra yê, Sar dey sê, Fi la delf ya yê 
û Law dik ya yê da ne». 
12Ez ser wî den gî da ve ge r’î yam 

ku bi bî nim, k’a k’î ye min r’a xe-
ber di de û ça xê ku ez ve ge r’î yam, 
min h’eft şem da nêd zê r’în dî tin. 
13Na va wan şem da na da «ye kî mî-
na Ku r’êf Mê riv»* he bû, k’in ce ke 
di rê je h’e ta ni ga lê bû û me lax te kî 
zê r’în li sîn gê Wî bû. 14P’o r’ê se-
rê Wî mî na hi rî ya qer qaş û mî na 
ber fê si pî bû, ç’e’ vêd Wî jî mî na 
ala va êgir*. 15Ni gêd Wî mî na si-
fi rê xa sî ji k’û ra agir der xis tî, ku 
di bi ri qe û den gê Wî mî na den gê 

* 1:5-6 Der k’e tin 19:6. 
* 1:7 Da nî yêl 7:13; Met ta 24:30; T’ê sa lo nî kî I, 4:17; Ze ke rî ya 12:10-14; Yû-
h’en na 19:34. 
* 1:10 «R’o ja Xu dan» t’e nê vê de rê Pey ma naf Nû da tê fe’m ki ri nê «r’o ja le’ dê», 
çim kî wê r’o jê da Xu dan Îsa ji na va mi rî ya r’a bû. 
* 1:13 «Ye kî mî na Ku r’ê Mê riv» aha jî tê fe’m ki ri nê, ku ew me ri vek bû. Eva 
xe be ra Da nî yêl 7:13 bîr tî ne. We kî din Îsa Mesîh jî ge lek ca ra na vê «Ku r’ê 
Me riv» di da ser Xwe. 
* 1:14 Da nî yêl 7:9, 13; 10:6. 
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xu le-xu la ge lek ava bû*. 16Des tê 
Wî yî r’as tê da h’eft steyrk he bûn 
û ji de vê Wî şû re kî du de vî yî tûj 
der di k’et. R’û yê Wî mî na r’o yê bû 
ku t’e ma mî ya qe wa ta xwe va şewq 
di de. 17Ça xê ku min Ew dît, mî na 
ye kî mi rî k’e ti me ber ni gêd Wî. 
Ewî des tê Xwe yî r’as tê da nî ser 
min û go te min: «Ne tir se, Ez im 
Yê Pê şin û Paş in*. 18Ez Yê sax im. 
Ez Yê mi rî bûm, lê va ye ez sax 
im h’e ta-h’e ta yê. Û Ez im xwe yê 
k’i lî têd Mi ri nê û Dî ya rê Mi rî yaf. 
19Awa bi ni vî se çi ku tu di bî nî, çi 
ku ni ha he ne û çi wê paşê bi bin. 
20Su r’a van steyr ka, yêd ku te 
des tê Mi nî r’as tê da dî tin, usa jî 
her h’eft şem da nêd zê r’în ev e: 
Ew her h’eft steyrk, mil ya k’e têd 
her h’eft ci vî na ne û ew her h’eft 
şem dan, her h’eft ci vîn in. 

T’emîûşîretêdbonacivîna
bajarêEfesê

21Mil ya k’e tê ci vî na Efe sê r’a 
bi ni vî se bê jê: 

Ewî ku h’eft steyrk des tê Wî yî 
r’as tê da û na va h’eft şem da nêd 
zê r’în da di ge r’e, aha di bê je: 2Ez 
haş ji ki rêd te, xe ba ta te û se bi ra 

te he me. Ez za nim ku tu ni ka rî 
li xi ra ba t’e’ mûl kî. Te ew jî cê r’i-
ban dinf, yêd ku xwe şan dîf h’e sab 
di kin, lê r’ast ne usa ne, te dît ku 
ew de re wîn in. 3Se bi ra te he ye, 
bo na na vê Min te ce fa k’i şand û 
ne wes tî ya yî. 4Lê ga zi ne ke Min li 
te he ye, ku tu mî na be rê Min h’iz 
na kî. 5Awa ni ha bî ne bî ra xwe, 
ku tu ji k’u de rê k’e tî yî û ji gu ne-
ki ri nê ve ge r’e, ki rêd xwe ye pê şî yê 
bi ke. He ger na, Ezê bê me cem te 
û şem da na te ji cî yê wê hil dim. 
6Lê tiş te kî r’ind li cem te he ye, 
ku di je nî wan ki rêd nî ko lo yî ya, 
ça wa ku Ez jî di je ni mê. 
7Gu hê k’ê he ye bi ra bi bi hê, 

ku R’uh’ çi di bê je ci vî na. Ewê 
ku ser k’e ve, Ezê îzi nê bi di me wî, 
we kî ji wê da ra jî yî nê bi xwe, ya 
ku bu hiş ta Xwe dê da ye*. 

T’emîûşîretêdbonacivîna
bajarêSimîrnayê

8Mil ya k’e tê ci vî na Si mîr na yê r’a 
bi ni vî se bê jê: 

Ewî Pê şin û Paş in, Yê ku mir 
û ji na va mi rî ya r’a bû aha di bê je: 
9Ez haş ji ten ga sî û be len ga zî ya 
te he me, lê be lê tu dew le tî yî! Usa 

* 1:15 He ze kî y êl 1:24. 
* 1:17 Îşa ya 44:6. 
* 2:7 Dest pê bûn 2:9. 
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jî haş ji bux da nêd wan he me, yêd 
ku xwe r’a di bê jin: ‹Eme ci hûf ne›. 
Ew ne ci hû ne, lê ew ji k’i nîş taf 
mî rê cinf in. 10Ji wan ten ga sî ya 
ne tir se, k’î ja nê bê ne se rê te. Va 
mî rê cin wê ji we hi ne ka ba vê je 
ke lê, we kî hûn bê ne cê r’i ban di nê 
û hû nê de he r’o ja ce fê bi k’i şîn in. 
H’e ta mi ri nê amin bi mî ne, Ezê 
t’a cêf jî yî nê bi di me te. 
11Gu hê k’ê he ye bi ra bi bi hê, 

ku R’uh’ çi di bê je ci vî na. Ewê 
ku ser k’e ve ji mi ri na du da wê qet 
zi ra rê ne bî ne. 

T’emîûşîretêdbonacivîna
bajarêPergamayê

12Mil ya k’e tê ci vî na Per ga ma-
yê r’a bi ni vî se bê jê: 

Ewê ku şû rê Wî yî du de vî yî tûj 
he ye aha di bê je: 13Ez haş ji te he-
me ku tu li k’u de rê di mî nî, awa 
go tî li wî cî yê ku t’ex tê mî rê cin lê 
ye. Tu na vê Min qe wîn di gi rî û te 
ba we rî yaf xwe ye hin da va Min da 
wan r’o ja jî în k’arf ne kir, ga va şe’-
dê Mi nî amin An tî pas na va we da 
ha te kuş ti nê, wî cî yê ku mî rê cin 
lê di mî ne. 14Lê ga zi ne ke Min li 
te he ye, ku li wê de rê hi nek me-
ri vêd te he ne, ku pey hîn ki ri na 

wî Bi la mîf di çin, yê ku Ba laq hîn 
kir, ku za r’êd Îsra êlf ji r’ê der xe, 
we kî ew qur ba nêdf p’û ta bi xwin 
û bê na mû sî yê bi kin*. 15Usa jî 
hi nek me ri vêd te jî he ne ku pey 
hîn ki ri na nî ko lo yî ya di çin. 16Awa 
ji gu ne ki ri nê ve ge r’e, he ger na, Ezê 
zû ti rê bê me cem te û pê şû rê de vê 
Xwe t’e vî wan me ri va şer’ kim. 
17Gu hê k’ê he ye bi ra bi bi hê, 

ku R’uh’ çi di bê je ci vî na. Ewê 
ku ser k’e ve Ezê ji wî ma na yêf 
ve şar tî bi di me wî û usa jî ke vi re kî 
si pî bi di mê, ku wê na ve kî nû li 
ser kê vir ni vî sar be û t’u ke sê wî 
na vî ni za ni be, pêş ti rî yê ku wî 
ke vi rî bis tî ne*. 

T’emîûşîretêdbonacivîna
bajarêTîyatîrayê

18Mil ya k’e tê ci vî na Tî ya tî ra yê r’a 
bi ni vî se bê jê: 

Ku r’êf Xwe dê aha di bê je, Yê 
ku ç’e’ vêd Wî mî na ala va êgir in 
û ni gêd Wî mî na wî si fi rê xa sî 
ku di bi ri qe: 19Ez haş ji ki rêd te, 
h’iz ki ri na te, ba we rî ya te, xiz-
met k’a rî û se bi ra te he me. Ez 
za nim ku ki rêd te ye paş wex tî yê 
ji yêd pê şî yê zê de tir in. 20Lê ga-
zi ne ke Min li te he ye, ku tu wê 

* 2:14 Ji mar 31:16; 25:1-3. 
* 2:17 Der k’e tin 16:14-14. 
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ji nê, Îza bê lê se bir di kî, ku xwe 
p’ê xem ber h’e sab di ke. Ewa pê 
hîn ki ri na xwe xu la mêd Min ji r’ê 
der di xe, we kî bê na mû sî yê bi kin 
û qur ba nêd p’û ta bi xwin. 21Min 
wext da wê, we kî ew ji gu ne ki ri-
nê ve ge r’e, lê ew na xwa ze des tê 
xwe ji bê na mû sî ya xwe bi ke. 22Va 
Ezê wê ba vê ji me na va cî-ni vî nê 
û yêd ku t’e vî wê bê na mû sî yê jî 
di kin, bi ki me h’a le kî gi ran, he ger 
ji ki rêd xwe ve ne ge r’inf. 23Ezê 
za r’êd wê xim, bi ku jim û h’e mû 
ci vî nê bi za ni bin ku Ez im, Yê dil 
û nê ta e’ne ne di ke. Ezê li ane go rî 
ki ri nêd we her ye kî bi di me we*. 
24Lê be lê Ez we, yêd ma yîn r’a 
di bê jim ku Tî ya tî ra yê da ne, lê 
pey vê hîn ki ri nê ne k’e ti ne, ew 
‹Su r’êd mî rê ci ne k’ûr› ni za nin 
ça wa ku ew di bê jin. Ez ba re kî din 
na di me ser mi lê we, 25lê t’e nê çî 
we he ye qe wîn bi gi rin, h’e ta ku 
Ez bêm. 26‑27Ewê ku ser k’e ve û 
h’e ta xi la zî yê ki rêd li go ra di lê 
Min bi ke, Ezê wî h’u ku mê ser 
mi le ta bi di me wî, k’î jan Min ji 
Ba vê Xwe hil da ye 
 û ewê pê şiv da ra h’e si nî şi van-

tî yê li wan bi ke, 

 mî na fi ra qêd ç’i nî wê bi p’i şi-
rî ne.* 

28Û Ezê steyr ka si bê ye zû bi-
di me wî. 
29Gu hê k’ê he ye bi ra bi bi hê, 

ku R’uh’ çi di bê je ci vî na. 

T’emîûşîretêdbonacivîna
bajarêSardeysê

31Mil ya k’e tê ci vî na Sar dey-
sê r’a bi ni vî se bê jê: 

Ewî ku h’eft r’u h’êd Xwe dê û 
h’eft steyr kêd Wî he ne, aha di bê je: 
Ez haş ji ki rêd te he me, na vê te 
he ye ya nê tu sax î, lê r’ast tu mi rî 
yî. 2H’iş yar be û ewêd ku ma ne 
lê li ber mi ri nê ne, bi ke bi ra ser 
xwe da bên, çim kî Min ki rêd te li 
ber Xwe dê yê Xwe gi hîş tî ne dî tin. 
3De bî ne bî ra xwe ku te çi stan dî ye 
û bi hîs tî ye, gu r’af wan tiş ta bi ke û 
t’o bef ke. Lê he ger tu h’iş yar ne bî, 
Ezê mî na di ze kî ser te da bi gi rim 
û tê qet ni za ni bî ku Ezê k’î jan 
si h’e tê da ser te da bi gi rim*. 4Lê 
Sar dey sê da çend ke sêd te he ne ku 
wan k’in cêd xwe ne le wi t’an di ne. 
Ewê bi k’in cêd çî le-qer qaş t’e vî 
Min bi ge r’in, çim kî ewe hê ja ne. 
5Ewê ku ser k’e ve, ewê aha k’incêd 

* 2:23 Go ti nêd Si lê man 24:12. 
* 2:26-27 Ze bûr 2:8-9. 
* 3:3 Met ta 24:34-44. 
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çî le-qer qaş li xwe wer gi re. Ezê 
na vê wî ji k’i tê ba jî yî nê t’u car 
r’e sît ne kim û na vê wî li ber Ba-
vê Xwe û li ber mil ya k’e têd Wî 
aş ke re kim*. 
6Gu hê k’ê he ye bi ra bi bi hê, ku 

R’uh’ çi di bê je ci vî na. 

T’emîûşîretêdbonacivîna
bajarêFiladelfyayê

7Mil ya k’e tê ci vî na Fi la delf ya-
yê r’a bi ni vî se bê jê: 

Ewî pî rozf, Ewî r’ast, aha di bê-
je, Yê ku xwe yê k’i lî ta Da widf e, 
ku ve di ke û t’u kes ni ka re da de 
û da di de t’u kes ni ka re ve ke*: 
8Ez haş ji ki rêd te he me. Va Min 
de rî kî ve ki rî da nî ye ber te, ku 
t’u kes ni ka re da de. Ez za nim 
ku qe wa ta te hi ne kî he ye û te 
go ti na Min xwey kir û na vê Min 
în k’ar ne kir. 9Bi ni hê r’e, hi ne ke 
ji k’i nîş ta mî rê cin he ne, yêd ku 
di bê jin: ‹Eme ci hûf ne›, lê r’ast ne 
ci hû ne, ew de re wa di kin. Va Ezê 
p’ê yî ser wan kim, ku ew bên û 
li ber ni gêd te ta bin û bi za ni bin 
Ez te h’iz di kim. 10Te ku t’e mî ya 
Min xwey kir û se bir kir, Ezê jî 

te ji wî wex tê cê r’i ban di nê xwey 
kim, ya ku wê bê ser t’e ma mî ya 
din ya yê, ku bi ne lî yêdf li r’û ba rî 
di nê bi cê r’i bî ne. 11Ezê zû ti re kê 
bêm, çî te he ye qe wîn bi gi re, we-
kî t’u kes t’a cê te nes tî ne. 12Ewê 
ku ser k’e ve Ezê wî p’a rist ge haf 
Xwe dê yê Xwe da bi ki me stûn û 
ewê îdî der ne k’e ve der va. Ezê li 
ser wî na vê Xwe dê yê Xwe, usa jî 
na vê ba ja rê Xwe dê yê Xwe, awa go tî 
na vê Or şe lî maf nû bi ni vî sim, ya 
ku ji Xwe dê yê Min ji e’z mên wê 
bê xwa rê û Ezê na vê Xwe yî nû jî 
bi ni vî sim*. 
13Gu hê k’ê he ye bi ra bi bi hê, 

ku R’uh’ çi di bê je ci vî na. 

T’emîûşîretêdbonacivîna
bajarêLawdikyayê

14Mil ya k’e tê ci vî na Law dik ya-
yê r’a bi ni vî se bê jê: 

‹Yê Amînf› aha di bê je, Ew şe’ dê 
r’ast û amin, ç’e’v ka nî ya e’fi rîn û 
xu li qî yêd Xwe dê*: 15Ez haş ji ki rêd 
te he me, tu ne sar î û ne jî germ 
î. Xwe zî tu yan sar bûya yî yan jî 
germ. 16Lê çim kî tu go lî yî, ne sar 
î û ne jî germ, Ezê te ji de vê xwe 

* 3:5 Der k’e tin 32:33. 
* 3:7 Îşa ya 22:22. 
* 3:12 Îşa ya 62:2. 
* 3:14 Ko lo sî 2:1; 4:13-16. 
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bi r’ê jim. 17Tu di bê jî: ‹Ez dew le tî 
me, wê ye kê da ge lek pêş da çû me, 
qet h’ew cê t’u tiş tî nî me›. Lê tu 
ni za nî ku tu me’ rim, r’e ben, be len-
gaz, kor û te’ zî yî. 18Ez vê t’e mî yê 
di di me te: Zê r’ê ku bi êgir ha tî ye 
sa fî ki ri nê ji Min bi k’i r’e, we kî tu 
dew le tî bî û k’in cêd çî le-qer qaş ji 
Min bi k’i r’e, ku li xwe kî, we kî 
şer ma te’ zî bû na te bê ni xam ti-
nê, usa jî der ma nê ç’e’ va, ku li 
ç’e’ vêd xwe dî, we kî bi bî nî. 19Ez 
k’î ja na h’iz di kim li wan hil têmf 
û wan şî ret di kim. Bo na vê ye kê 
xî ret ke û ji gu ne ki ri nê ve ge r’e!* 
20Va Ez li ber de rî se ki nî me û 
li dê rî di xim. He ger yek den gê 
Min bi bi hê û dê rî li Min ve ke, 
Ezê he r’i me hin dur’, t’e vî wî nan 
bi xwim û ewê jî t’e vî Min. 21Ewê 
ku ser k’e ve, Ezê des tû rê bi di mê 
ku t’e vî Min ser t’ex tê Min r’û nê, 
ça wa ku Ez ser k’e tim û t’e vî Ba vê 
Xwe ser t’ex tê Wî r’û niş tim. 
22Gu hê k’ê he ye bi ra bi bi hê, 

ku R’uh’ çi di bê je ci vî na». 

T’extêe’zmênda

41Pey van tiş ta r’a min dî na 
xwe da yê, va e’z mên da de rîk 

ve ki rî ye. Û ew den gê ku min 
be rê mî na den gê bo r’î yê bi hîs-
ti bû min r’a got: «R’a be we re vê 
jo rê, Ezê wan tiş têd ku ge re kê ji 
vir şûn da bi qe wi min, nî şa nî te 
kim». 2He ma hin gê R’u h’ê Pî-
roz ha te ser min, min dî na xwe 
da yê, wê t’ex tek li e’z mên he bû 
û yek li ser t’ext r’û niş tî bû*. 3Û 
şew qa dîn da ra Yê r’û niş tî mî na 
ya ke vi rê yas pîs û sar dî yon bû. 
Û k’es ke so rê jî do ra t’ext gir ti bû, 
mî na îşi qa zim rû dê*. 4Li do ra 
wî t’ex tî bîst çar k’ur sî he bûn û 
li ser wan k’ur sî ya bîst çar r’ûs pîf 
r’û niş ti bûn. K’in cêd çî le-qer qaş 
li wan bûn û t’a cêd zê r’în jî li 
se rê wan bûn. 5Ji t’ext bi rûsk û 
den gêd gu r’î nî ya e’wr-e’z ma na 
der di k’e tin. Li ber t’ext h’eft 
agi rêd alav pê k’e tî he bûn, ku ew 
her h’eft r’u h’êd Xwe dê ne*. 6Li 

* 3:19 Go ti nêd Si lê man 3:11-12. 
* 4:2-8 He ze kî y êl 1:5-28. 
* 4:3 «Yas pîs» bi za ra ve kî din «yê şîm» e, «sar dî yon» bi za ra ve kî din «eqîq» û 
«zim rûd» jî r’en gê k’esk da ye. Eva na h’e mû ke vi rêd bir qo ke qî met in. Çi ku 
îro ke vir nas jê r’a di bê jin «yas pîs» ne ze lal e. Di be ku na vê «yas pîs» hin gê 
bo na «lal» bû, awa go tî «brîl yant», ku ke vi rê si pî ye (E’yantî 21:11, 18, 19). 
* 4:5 Der k’e tin 19:16. 
* 4:8 Îşa ya 6:3; Amos 4:13; Îşa ya 41:4. 
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ber t’ext tiş te kî mî na be’ re ke şû şe 
he bû, ku mî na xi rûs ta lê ze lal bû. 

Li do ra t’ext, her alî kî çar r’uh’-
ber he bûn, ku pê şî yê û pa şî yê va 
ç’e’ va va t’i jî bûn. 7R’uh’ be rê 
pê şin mî na şêr bû, r’uh’ be rê du da 
mî na ca ne ga bû, r’uh’ be rê si sî ya 
r’û yê wî mî na r’û yê me ri va bû û 
r’uh’ be rê ça ra jî mî na tey rê sî mi r’î 
ku di fi r’e. 8Her çar r’uh’ ber jî şeş 
bas kî bûn, ser û bin va ç’e’ va va 
xit-xi tî bûn. Û şev û r’oj den gê 
xwe ne di bi r’în di go tin: 
 «Pî roz, pî roz, pî roz, 
 Xu dan Xwe dê yê H’e mû Zo ra-

yî yê, 
 Yê ku he bû, Yê ku he ye û Yê 

ku wê bê»*. 
9Ga va wan her çar r’uh’ be ra, 
r’û met, hur met û şi ki rî di da ne 
Yê ku li ser t’ext r’û niş tî ye û h’e-
ta-h’e ta yê Sax e, 10ew her bîst çar 
r’ûs pî ber Yê ku li ser t’ext r’û niş tî 
de ve r’û ya di çûn, se rê xwe ber Wî 
da da nîn, Yê ku h’e ta-h’e ta yê Sax 
e û t’a cêd xwe da vî ti ne ber t’ext 
û di go tin: 
11 «Ya Xu dan Xwe dê yê me, 
 Tu hê ja yî ku r’û met, hur me tê 

û qe wa tê bis tî nî. 
 Çim kî Te her tişt e’fi ran din 

 û bi xwes ti na Te ew e’fi rîn û 
he ne». 

K’itêbagulomatkkirîye
morkirî

51Hin gê min des tê Wî yî 
r’as tê da, Yê ku li ser t’ext 

r’û niş ti bû, k’i tê be ke gu lo matk-
ki rî dît ku her du alî ya va ha ti bû 
ni vî sa rê û bi h’eft mo ra ha ti bû 
mor ki ri nê*. 2Min dî na xwe da yê, 
wê mil ya k’e te kî qe wat bi den ge kî 
bi lind di got: «K’î hê ja ye ku mo rêd 
vê k’i tê bê jê r’a ke û k’i tê bê ve ke?» 
3Lê t’u kes t’une bû, ne li e’z mên, 
ne li ser e’r dê û ne jî ji bi nê e’r dê, 
ku bi ka ri bû ya eva k’i tê ba ve ki ra 
lê bi ni hê r’î ya. 4Ez jî k’e le-k’el 
di gi rî yam, ku ye kî hê ja ne ha te 
dî ti nê, we kî ew k’i tê ba ve ki ra lê 
bi ni hê r’î ya. 5Hin gê ji r’ûs pî ya 
ye kî min r’a got: «Ne gi rî! Va Şê rê 
ji qe bî la Ci hû daf, ta ma ra Da wid 
ser k’et û di ka re her h’eft mo rêd 
wê k’i tê bê jê r’a ke û ve ke»*. 
6Hin gê min dî na xwe da yê, wê 

go ve ka wî t’ex tî da, k’î jan her çar 
r’uh’ ber û r’ûs pî ya do rê gir ti bûn, 
Ber xek se ki nî bû, ça wa ku ser jê-
ki rî be. H’eft sti rû yêd Wî û h’eft 
ç’e’ vêd Wî he bûn, Ew her h’eft 

* 5:1 He ze kî y êl 2:9-10. 
* 5:5 Dest pê bûn 49:9; Îşa ya 11:1. 
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r’u h’êd Xwe dê ne, ku li t’e ma mî ya 
din ya yê ha ti ne şan di nê*. 7Ew hat 
û k’i têb ji des tê Wî yî r’as tê, Yê ku 
li ser t’ext r’û niş ti bû hil da. 8Ça xê 
Wî ew hil da, ew her çar r’uh’ ber û 
her bîst çar r’ûs pî li ber wî Ber xî 
de ve r’û ya çûn. Des tê her ye kî da 
çengf û t’a sêd zê r’î ne t’i jî bi xûrf 
he bûn. Ew bi xûr dua yêd cim e’ ta 
Xwe dê ne*. 9Û sti ra ne ke nû dis-
ti ran di go tin: 
 «Tu hê ja yî, ku wê k’i tê bê hil dî 
 û mo rêd wê jê r’a kî. 
 Çim kî Tu ha tî ser jê ki ri nê 
 û pê xû na xwe Te me riv ji her 

be re kê, ji her zi ma nî, 
 ji her cim e’ tê û ji her mi le tî 

k’i r’în bo na Xwe dê, 
10 Te ew ki rin p’ad şa tî ya k’a hî na 

bo na xiz met k’a rî ya Xwe dê 
 û ewê li ser din ya yê p’ad şa tî yê 

bi kin»*. 
11Hin gê min dî na xwe da yê, min 

den gê ge lek mil ya k’e ta bi hîst ku 
do ra t’ext, wan r’uh’ be ra û r’ûs pî ya 
gir ti bûn. R’e qe ma wan di gi hîş te bi 
h’e za ra û mî lî yo na. 12Bi den ge kî 
bi lind dis ti ran di go tin: 

 «Ew Ber xê ser jê ki rî hê ja ye 
 ku qe wa tê, dew le mend tî yê, 
 ser wax tî yêf, ka rî nê, 
 hur me tê, r’û me tê û pe si nê 

bis tî ne»*. 
13Min bi hîst ku her e’fi rî nêd 

li e’z mên, li ser e’r dê, yêd bin 
e’r dê, yêd be’ rê da û h’e mû yêd 
na va wan da, dis ti ran: 
 «Bi ra h’e ta-h’e ta yê pe sin, hur-

met, r’û met û qud ret 
 li Yê ser t’ext r’û niş tî, usa jî li 

wî Ber xî be!»* 
14Û wan her çar r’uh’ be ra di go tin: 
«Amîn!» û r’ûs pî de ve r’û ya çûn, 
se rê xwe ber Wî da nîn. 

H’eftmorçawatênevekirinê?

61Hin gê min dî na xwe da yê, 
wî Ber xî mo re ke ji wan her 

h’eft mo ra ve kir û min ji wan her 
çar r’uh’ be ra den ge kî mî na den-
gê gu r’î nî ya e’w ra bi hîst ku got: 
«We re». 2Min dî na xwe da yê, va 
hes pe kî boz xuya bû, des tê yê lê sî-
yar bû yî da tîr ke va nek he bû, t’a cek 
wî r’a ha te da yî nê û ew ça wa e’gît 
çû, we kî ser k’e ve. 

* 5:6 Îşa ya 53:7. 
* 5:8 Ze bûr 141:2. 
* 5:10 Der k’e tin 19:6; Îşa ya 61:6. 
* 5:12 Dî rok I, 29:11; Îşa ya 53:7. 
* 5:13 Ze bûr 47:8; Îşa ya 6:1. 
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3Ça xê Berx mo ra du da ve kir, 
min bi hîst ku r’uh’ be rê du da got: 
«We re». 4Hin gê hes pe kî di nê yî 
r’en gê zer da der k’et* û sî ya rê wî r’a 
îzin ha te da yî nê, ku e’di la yî yê ji 
din ya yê hil de, we kî me riv hev du 
bi ku jin. Şû re kî me zin wî r’a ha te 
da yî nê. 
5Ça xê Wî mo ra si sî ya ve kir, 

min bi hîst ku r’uh’ be rê si sî ya got: 
«We re». Min dî na xwe da yê, va 
hes pe kî r’eş û des tê sî ya rê wî da 
mê zî nek he bû. 6Hin gê tê bê jî 
min den gek bi hîst, ji na va her 
çar r’uh’ be ra hat û got: «Ça pe ke 
ge ni me bi ç’ûk pê zî ve kîf û sê ça pêd 
bi ç’ûk ceh pê zî ve kî*. Lê zi ra rê 
ne de zey t’ê û şe ra vê». 
7Ça xê Wî mo ra ça ra ve kir, 

min den gê r’uh’ be rê ça ra bi hîst 
ku got: «We re». 8Min dî na xwe 
da yê, va hes pe kî şî no qî, ku na vê 
sî ya rê wî Mi rin bû, Dî ya rê Mi rî ya 
pey wî di hat. H’u kum wî r’a ha te 
da yî nê ser p’a re ke ji çar p’a rêd 
din ya yê, we kî pê şûr, xe la yî yê, 
ne xwe şî ya h’al û r’e’ wi rêd din-
ya yê wan bi ku je.

9Ça xê Wî mo ra pên ca ve kir, 
min bin go rî ge hê daf r’u h’êd wan 
me ri va dî tin, yêd ku bo na Xe be ra 
Xwe dê û bo na şe’ de tî ya ku da bûn 
ha ti bû ne kuş ti nê. 10Wan bi den-
ge kî bi lind ki ri ne ga zî û go tin: 
«Ya Xwe yî-Xu da nê pî roz û r’ast! 
Tê h’e ta k’en gê dî wa nê ne kî û 
h’ey fa xû na me ji bi ne lî yêd r’û ba rî 
di nê hil ne dî?» 11Hin gê ji wan her 
ye kî r’a çu xêd çî le-qer qaş ha ti ne 
da yî nê û wan r’a ha te go ti nê, ku 
hi nek wext jî hê sa bin, h’e ta ku 
h’e sa bê he val-xu la mêd wan û 
xûşk-bi rêd wa ne ku wê mî na wan 
bê ne kuş ti nê, t’e mam be. 

12Ça xê Wî mo ra şe şa ve kir, min 
dî na xwe da yê, e’rd qa yîm h’e jî ya. 
R’o mî na k’ur xêf ji pir’ ç’ê çê ki rî 
r’eş bû û hîv ser da-pê da bû mî na 
xû nê*. 13Steyr kêd e’z mên usa 
jor da k’e ti ne e’r dê, ça wa ku da ra 
hê jî rê ji ber ba yê qa yîm di h’e je û 
be rêd wê* jê di war in**. 14Hin gê 
e’z man bû mî na k’i tê ba gu lo matk-
ki rî li hev ha te p’ê ç’a nê, hil k’i şî-
ya û h’e mû ç’î ya û gi rav ji cî yêd 
xwe h’e jî yan. 15Wî ça xî p’ad şêd 

* 6:4 Bi yû na nî aha tê fe’m ki ri nê: «R’en gê êgir da». 
* 6:6 Hin gê zî vek he qê xe ba ta r’o je ke p’a le kî bû. 
* 6:12 Îşa ya 13:10; Yoêl 2:10, 31; 3:5 Met ta 24:29. 
* 6:13 Hi nek fe’m di kin ku hê jîr ne gi hîş tî ne, lê hi nek jî fe’m di kin ku gi hîş tî ne. 
** 6:13-14 Îşa ya 34:4. 
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dinya yê, me zinêd wê, ser es ke rêd 
wê, dew le tî yêd wê, e’gî têd wê û 
h’e mû me ri vêd xu lam û aza xwe 
şkeft û qe yêd ç’î ya da ve şar tin*, 
16ç’î ya û qe ya r’a di go tin: «Ser 
me da bi k’e vin û me ji r’û yê Wî 
ve şê rin, Yê ku li ser t’ext r’û niş tî 
ye, usa jî ji xe ze ba Berx*. 17Çim kî 
r’o ja xe ze ba wa ne me zin hat û k’î 
di ka re te yax ke?»* 

Jizar’êdÎsraêl
144000kestênemorkirinê

71Pey vê ye kê r’a min dî na 
xwe da yê, wê çar mil ya k’et 

li her çar qul bêd din ya yê se ki nî 
ne û ba yêd her çar qul bêd din-
ya yê h’işk gir ti ne, we kî li e’r dê, 
be’ rê û t’u da rê ne xin*. 2Hin gê 
min mil ya k’e te kî din jî dît ku 
ji r’o hi la tê di hat û mo ra wî ye ji 
Xwe dê yê Sax he bû. Ewî bi den ge kî 
bi lind li wan her çar mil ya k’e ta 
ki re ga zî, yêd ku wan r’a ha ti bû 
da yî nê, ku zi ra rê bi di ne e’r dê û 
be’ rê, wan r’a got: 3«Zi ra rê ne di ne 
e’r dê, be’ rê û da ra, h’e ta ku em 
mo rê li e’nî ya xu la mêd Xwe dê yê 

xwe ne xin»*. 4Hin gê r’e qe ma yêd 
ku ha ti bû ne mor ki ri nê min bi hîst: 
Ji h’e mû qe bî lêdf za r’êd Îsra êl sed 
çil çar h’e zar ha ti bû ne mor ki ri nê. 
5 Ji qe bî la Ci hû da donz deh h’e-

zar, 
 ji qe bî la R’û bên donz deh h’e-

zar, 
 ji qe bî la Gad donz deh h’e zar, 
6 ji qe bî la Aşêr donz deh h’e zar, 
 ji qe bî la Nef te lî donz deh h’e zar, 
 ji qe bî la Mi na şe donz deh h’e-

zar, 
7 ji qe bî la Şim h’ûn donz deh 

h’e zar, 
 ji qe bî la Lê wîf donz deh h’e zar, 
 ji qe bî la Îsa xar donz deh h’e zar, 
8 ji qe bî la Ze bû lon donz deh 

h’e zar, 
 ji qe bî la Ûsivf donz deh h’e zar 
 û ji qe bî la Bin ya mînf donz deh 

h’e zar ha ti bû ne mor ki ri nê. 

H’emûmiletêddinyayê
9Pey vê ye kê r’a min dî na xwe 

da yê, va e’la le te ke usa me zin, ku 
t’u ke sî ni ka ri bû bi ji mar ta ji her 
mi le tî, ji her be re kê, ji her cim e’ tê 

* 6:15 Îşa ya 2:19-21. 
* 6:16 Ho sêya 10:8. 
* 6:17 Yoêl 2:11; Ma la xî 3:2. 
* 7:1 Da nî yêl 7:2. 
* 7:3 He ze kî y êl 9:4-6. 
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û ji her zi ma nî li ber t’ext û wî 
Ber xî se ki nî bûn. Çu xêd çî le-qer-
qaş li wan bûn û ç’i qi lêd xur ma jî 
des têd wan da bûn, 10bi den ge kî 
bi lind di ki ri ne ga zî di go tin: 
 «Xi laz bûnf ji des tê Xwe dê yê 

me ye, 
 Yê ku li ser t’ext r’û niş tî ye 
 û ji des tê wî Ber xî ye». 
11Hin gê ew h’e mû mil ya k’e têd 
ku li do ra t’ext, r’ûs pî ya û wan 
her çar r’uh’ be ra gir ti bûn, ber 
t’ext de ve r’û ya çû ne e’r dê, se rê 
xwe ber Xwe dê da nîn 12û go tin: 
 «Amîn! 
 Pe sin, r’û met, ser wax tî, 
 şi ki rî, hur met, qe wat û zo ra yî 
 bi ra h’e ta-h’e ta yê Xwe dê yê 

me r’a be. 
 Amîn!» 
13Hin gê ji wan r’ûs pî ya ye kî 

min r’a got: «Evêd ku çu xêd çî-
le-qer qaş wer gir tî ne, ew k’î ne û ji 
k’u de rê ha ti ne?» 14Min wî r’a got: 
«Ez xu lam, ez ni za nim, tu zanî». 
Hin gê ewî min r’a got: «Eva na ew 
in, yêd ku ji wê ten ga sî ya me zin 
ha ti ne, çu xêd xwe pê xû na wî 
Ber xî şûş ti ne, çîl-qer qaş ki ri ne*. 

15 Le ma ewe li ber t’ex tê Xwe dê 
ne, 

 p’a rist ge ha Wî da şev û r’oj Wî 
di h’e bî nin. 

 Yê li ser t’ext r’û niş tî, wê ko nê 
Xwe li ser wan ve gi re. 

16 Ewê îdî ne t’î bin, ne bir’ çî bin 
 û ne jî te’v û ger ma yî yê li wan 

xe*. 
17 Çim kî ew Ber xê ku go ve ka 

t’ext da ye, 
 wê şi van tî yê li wan bi ke, 
 wan bi be ser ka nî yêd ava jî yî nê. 
 Û Xwe dê jî wê h’e mû hê si rêd 

ç’e’ vêd wan pa qij ke»*. 

Morah’efta

81Ça xê Ewî mo ra h’ef ta ve kir, 
e’z mên da we ke nîv si h’e tî her 

tişt se qi r’î. 2Hin gê min ew her 
h’eft mil ya k’e têd ku li ber Xwe dê 
se ki nî bûn dî tin, wan r’a h’eft bo r’î 
ha ti ne da yî nê. 
3Mil ya k’e te kî din bi xûr dan ga 

zê r’în dêst da hat, li ber go rî ge ha 
zê r’în se ki nî. Wî r’a ge lek bi xûr 
ha te da yî nê, we kî bi t’e vî dua yêd 
cim e’ ta Xwe dê day ne ser go rî ge ha 
zê r’î ne li ber t’ex tê Xwe dê*. 4Dûyê 

* 7:14 Da nî yêl 12:1; Met ta 24:21. 
* 7:16 Îşa ya 49:10. 
* 7:17 Ze bûr 23:1-2; Îşa ya 25:8; 49:10. 
* 8:3 Der k’e tin 30:1-3. 
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wê bi xû rê t’e vî dua yêd cim e’ ta 
Xwe dê ji des tê wî mil ya k’e tî ber bi 
Xwe dê bi lind bû. 5Paşê mil ya k’et 
ew bi xûr dang hil da, ji agi rê go rî-
ge hê va da girt avî te ser e’r dê. Bû 
gu r’î nî ya den gêd e’w ra bi rûs kê 
birq ve da û e’rd h’e jî ya. 

Herçarbor’îyêdpêşin
6Hin gê wan her h’eft mil ya k’e-

têd ku h’eft bo r’î yêd wan he bûn 
k’a rê xwe ki rin, ku li bo r’î ya xin. 
7Yê pê şin li bo r’î yê xist, tey rok 

û agir xû nê va t’e va yî ser e’r dê da 
ba rî. Û ji sê p’a ra p’a re ke e’r dê 
şe wi tî, ji sê p’a ra p’a re ke da ra 
şe wi tî û h’e mû gî ha yê şîn şe wi tî*. 

8Mil ya k’e tê du da li bo r’î yê xist, 
tiş te kî me zi nî mî na ç’î ya kî agir 
pê k’e tî ha te avî ti nê na va be’ rê. Û 
ji sê p’a ra p’a re ke be’ rê bû xûn, 
9ji sê p’a ra p’a re ke h’ey wa nêd be’-
rê da qir’ bû û ji sê p’a ra p’a re ke 
ge mî ya wê ran bû. 
10Mil ya k’e tê si sî ya li bo r’î yê 

xist û steyr ke ke me zi ne mî na 
qen dî la alav pê k’e tî ji e’z mên k’e te 
ser p’a re ke ji sê p’a rêd ç’e ma û 
avêd ka nî ya. 11Na vê wê steyr kê 
Zi rîç’k bû. Ji sê p’a ra p’a re ke ava 

bû zi rîç’k û ji wê avê ge lek me riv 
mi rin, çim kî ew av te’l bû. 

12Mil ya k’e tê ça ra li bo r’î yê xist, 
ji sê p’a ra p’a re ke r’o yê, ji sê p’a ra 
p’a re ke hî vê û ji sê p’a ra p’a re ke 
steyr ka derb stan din, usa ku ji sê 
p’a ra p’a re ke wan qa rî ya û ji sê 
p’a ra p’a re ke r’o jê r’o na yî ne da, 
usa jî ji sê p’a ra p’a re ke şe vê*. 
13Hin gê min dî na xwe da yê, 

wê tey re kî sî mir’ jor e’z mên da 
di fi r’î û min bi hîst ku wî bi den-
ge kî bi lind got: «Wey, wey, wey li 
se rê bi ne lî yêd li r’û ba rî di nê, ku 
wê ber den gê wan bo r’î yêd her sê 
mil ya k’e têd ma yîn k’evin, yêd ku 
wê li bo r’î ya xin». 

Bor’îyapênca

91Mil ya k’e tê pên ca li bo r’î yê 
xist û min dî na xwe da yê, va 

steyr kek ji e’z mên k’e te ser r’û yê 
e’r dê û k’i lî ta de rê ge lî yêf hey-wayê 
wê steyr kê r’a ha te da yî nê. 2Ewê 
de rê ge lî yê hey-wayê ve kir, ji ge lî 
dû-dû xan der k’et mî na dû yê k’û ra 
me zin û r’û yê r’o yê û he wê girt*. 
3Ji wê dû-dû xa nê ku lîf der k’e ti ne 
ser r’û yê e’r dê, wan r’a qe wa ta 
mî na qe wa ta dû p’iş kêd e’r dê hate 

* 8:7 Der k’e tin 9:23-25; He ze kî y êl 38:22. 
* 8:12 Îşa ya 13:10; He ze kî y êl 32:7; Yoêl 2:10, 31; 3:15. 
* 9:2 Dest pê bûn 19:28. 
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da yî nê*. 4Wan r’a ha te go ti nê, 
ku zi ra rê ne di ne gî hê e’r dê, ne 
jî t’u şî na yî yê û da rê, lê bi di ne 
wan me ri vêd ku mo ra Xwe dê li 
ser e’nî ya wan t’une ye*. 5Wan r’a 
ha te da yî nê, ku wan ne ku jin, lê 
pênc me ha bi di ne ce fê. Êşa wan 
mî na êşa lê xis ti na dû piş ka bû. 
6Wan r’o ja da me ri vê li mi ri nê 
bi ge r’in, lê wê qet ne bî nin, ewê 
h’ey ra mi ri nê da bin, lê mi ri nê ji 
wan bi r’e ve*. 
7Qil xê wan ku lî ya mî na wan 

hes pa bûn, yê ku bo na şêr’ tê ne 
ha zir ki ri nê. Li ser se rê wan tiş têd 
mî na t’a cêd zê r’în he bûn û r’û yê 
wan mî na r’û yê me ri va bûn*. 8P’o-
r’ê se rê wan mî na p’o r’ê ji na bûn 
û di ra nêd wan mî na di ra nêd şê ra 
bûn. 9Êlek zi ri h’êdf wan he bûn, 
mî na yêd h’e si nî, den gê bas kêd 
wan mî na den gê wan e’re ba bûn, 
ku ça wa ge lek hesp wan di k’i şî nin 
û da jo ne na va şêr’. 10Mî na dû-
p’iş ka jî po ç’êd wan he bûn û ser 
po ç’a jî der zî, k’î ja na da qe wa ta 
wan he bû ku pênc me ha mê riv 
bi di ne ce fê. 11Mil ya k’e tê ge lî yê 
hey-wayê li ser wan p’ad şa bû, 

ku na vê wî bi îb ra nîf «Aba dûn» 
bû, bi yû na nî «Apo lî yon», ku tê 
fe’m ki ri nê: «Wê ran kir». 
12We ya pê şin der baz bû. Ji vir 

şûn da va du we yê jî bên. 

Bor’îyaşeşa
13Mil ya k’e tê şe şa li bo r’î yê xist 

û min den gek ji her çar sti rû yêd 
go rî ge ha zê r’î ne li ber Xwe dê bi-
hîst, 14ku go te wî mil ya k’e tê şe şa, 
yê ku bo r’î dêst da bû: «Wan her 
çar mil ya k’e têd ku li ber ç’e mê 
Fi ra tê yî me zin gi rê da yî ne ve ke». 
15Hin gê ew her çar mil ya k’et 
ha ti ne ber’ da nê, yêd ku bo na 
wê si h’e tê, wê r’o jê, wê me hê 
û wê sa lê ha ti bû ne ha zir ki ri nê, 
we kî ji sê p’a ra p’a re ke me ri va yê 
bi ku jin. 16Min r’e qe ma or dî yêd 
sî ya rî bi hîst ku du sid mî lî yon bû. 
17Wê dî ti no kê da hesp û sî ya rêd 
wan min va aha xuya bûn: R’en-
gêd êlek zi ri h’êd wan r’en gê so rî 
mî na êgir, şîr kî mî na qal ç’î ç’e kê, 
qî ç’i kî mî na k’ir k’û tê daf bûn. Se rê 
hes pêd wan mî na se rê şê ra bûn 
û ji de vê wan agir, dû û k’ir k’ût 
der di k’et. 18Pê van her sê be la, 

* 9:3 Der k’e tin 10:12-15. 
* 9:4 He ze kî y êl 9:4. 
* 9:6 Yê re mî ya 8:3. 
* 9:7 Yoêl 2:4. 
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ji sê p’a ra p’a re ke me ri va yê, pê 
agir, dû û k’ir k’û ta ku ji de vê van 
der di k’et ha ti ne kuş ti nê. 19Çim kî 
qe wa ta hes pa dev û dê lêd wan da 
bûn. Dê lêd wan mî na me’ ra bûn 
û se rê wan he bûn, ku pê wan 
zirar di dan. 
20Ew me ri vêd ma yî ne ku pê 

van be la ne ha ti ne kuş ti nê, ji wan 
p’û têd ku bi des têd xwe çê ki ri bûn 
ve ne ge r’î yan. Wa na des tê xwe 
ji cin h’e ban di nêf, ji wan p’û têd 
zê r’e, zî ve, si fi re, ke vi re, da re 
ku na bî nin, na bi hên û na ge r’in 
ne k’i şan din*. 21Usa jî ji kuş ti nê, 
sêr ba zî yêf, bê na mû sî yê û di zî ya 
xwe ve ne ge r’î yan. 

Milyak’etûk’itêbabiç’ûke
gulomatkkirî

101Hin gê min mil ya k’e te kî 
di nê yî zor dît ku ji e’z mên 

di ha te xwa rê. E’wr lê wer gir tî bû û 
k’es ke sor li sê rî bû, r’û yê wî mî na 
r’o yê bû, ni gêd wî jî mî na stû nêd 
êgir bûn. 2Des tê wî da k’i tê be ke 
bi ç’û ke ve ki rî he bû, ni gê xwe yî 
r’as tê da nî ser be’ rê, ni gê xwe yî 
ç’e pê jî da nî ser be jêf 3û bi den gê 
bi lind mî na mi r’î nî ya şêr ki re qa-
r’în. Ça xê ku wî ki re qa r’în, her 

h’eft gu r’î nî yêd e’w ra pê den gêd 
xwe xe ber dan. 4Ga va wan her 
h’eft gu r’î nî yêd e’w ra xe ber dan, 
min kir ku bi ni vî sim, lê ji e’z mên 
den gek hat û got: «Ew tiş têd ku 
her h’eft gu r’î nî yêd e’w ra go tin, 
wan e’yan ne ke, ne ni vî se». 
5Hin gê ew mil ya k’e tê ku min 

dî ti bû, we kî wî ni gek da nî bû ser 
be’ rê û yek jî ser be jê, des tê xwe yî 
r’as tê ber bi e’z mên bi lind kir 6û 
pê Ewî sond xwar ku h’e ta-h’e-
ta yê Sax e, awa go tî pê Wî Yê ku 
e’z man, h’e mû yêd wê da, e’rd, 
h’e mû yêd wê da û be’r, h’e mû yêd 
wê da e’fi ran di ne û got: «Îdî wex tê 
de ren gî ne k’e ve. 7Lê ga va mil-
ya k’e tê h’ef ta deng li bo r’î yê xe, 
hin gê wê ew su r’a t’iv dî ra Xwe dê 
bê sê rî, ya ku Wî e’la mî xu la mêd 
Xwe p’ê xem be ra ki ri bû». 
8Pey vê ye kê r’a wî den gê ku 

min ji e’z mên bi hîs ti bû, dî sa t’e vî 
min xe ber da û got: «He r’e, wê 
k’i tê ba ve ki rî ji des tê wî mil ya k’e-
tî hil de, yê ku li ser be’ rê û be jê 
se ki nî ye»*. 9Ez jî çû me cem wî 
mil ya k’e tî û min jê r’a got: «K’a 
wê k’i tê ba bi ç’ûk bi de min». Ewî 
min r’a got: «Han vê hil de û bi-
xwe. Evê nav-di lê te da te’l be, lê 

* 9:20 Ze bûr 115:4-7. 
* 10:8-10 He ze kî y êl 2:8–3:3. 
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de vê te da wê mî na hin giv şî rin 
be». 10Hin gê min k’i tê ba bi ç’ûk ji 
des tê mil ya k’et hil da û xwar. De vê 
min da mî na hin giv şî rin bû, lê ça xê 
min ew xwar, min nav-di lê xwe da 
te’ la yî k’ifş kir. 11Wî ça xî min r’a 
ha te go ti nê: «Ge re kê tu dî sa li ser 
ge lek cim e’ ta, mi le ta, zi ma na û 
p’ad şa p’ê xem ber tî yê bi kî». 

Duşe’dêd
kup’êxembertîyêdikin

111Hin gê qa mî şe kîf mî na şi va 
min r’a ha te da yî nê û ha te 

go ti nê: «R’a be, p’a rist ge ha Xwe dê 
û go rî ge hê çap ke û yêd ku tê da 
di h’e bî nin jî bij mi re. 2Lê h’ew şa 
p’a rist ge hê ye der va bi hê le û wê 
çap ne ke, çim kî ew p’ût p’a ris ta r’af 
ha te da yî nê. Ewê Ba ja rê Pî roz çil 
du me ha bin p’î ya da p’ê pes kin*. 
3Û Ezê t’e mî yê bi di me du şe’ dêd 
Xwe, ewê k’urx xwe ki rî h’e zar du-
sid şêst r’o jî p’ê xem ber tî yê bi kin». 
4Eva na ew her du da rêd zey t’û nê 
û her du şem dan in, yêd ku li ber 
Xu da nê din ya yê di se ki nin*. 5He ger 
me ri vek ku bi xwa ze zi ra rê bi de 
wan, agir ji de vê wan der di k’e ve, 
dij mi nêd wan h’û fî xwe di ke. Û 

he ger me ri vek bi xwa ze zi ra rê 
bi de wan, ge re kê ew xwe xa usa 
bê kuş ti nê. 6H’u ku mê van he ye, 
ku r’o jêd p’ê xem ber tî ya xwe da 
e’z mên da din, we kî ba ran ne ba-
re. Usa jî h’u ku mê wan li ser ava 
he ye, ku wan bi ki ne xûn û k’en gê 
jî bi xwa zin, di ka rin her cû r’e be la 
bî ni ne se rê di nê*. 
7Ga va ewa na şe’ de tî ya xwe ser 

hev da bî nin, hin gê ew ce’ ne wi rê 
ku ji ge lî yê hey-wayê der di k’e ve, 
wê t’e vî wan şer’ ke, wan bin dest 
ke û bi ku je. 8Cin ya zêd wan wê 
li ser mey da na wî ba ja rê me zin 
avî tî bin, li wî cî yê ku Xu da nê 
wan her du ya ha te xaç ki ri nêf, ku 
bi me’ na r’u h’a nî jê r’a «So domf» 
û «Mi sirf» tê go ti nê. 9Ji h’e mû 
cim e’ ta, be re ka, zi ma na û mi le ta 
wê sê r’oj û nî va li cin ya zêd wan 
bi ni hê r’in û ne hê lin ku cin ya zêd 
wan bi ki ne t’ir ba. 10Bi ne lî yêd li 
r’û ba rî di nê wê di lê xwe li wan 
şa kin û şa bin, xe la ta jî hev du-
r’a bi şî nin, çim kî van her du 
p’ê xem be ra ce fa di da ne yêd ku 
li ser r’û yê e’r dê di man. 
11Pey sê r’oj û nî va r’a Xwe dê 

r’u h’ê jî yî nê ber wan da anî, ew 

* 11:2 Lû qa 21:24. 
* 11:4 Ze ke rî ya 4:3, 11-14. 
* 11:6 P’ad şa tî III, 17:1; Der k’e tin 7:17-19. 
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r’a bû ne ser p’î ya û xo fe ke me zin 
k’e te ser yêd ku ew dî tin. 12Hin-
gê wan her du ya den ge kî bi lind 
ji e’z mên bi hîst ku wan r’a got: 
«We ri ne vê jo rê». Û ewa na ber 
ç’e’ vêd dij mi nêd xwe e’w ra va 
hil k’i şî ya ne e’z mên. 13Wê si h’e tê 
e’rd qa yîm h’e jî ya, ji de he p’a ra 
p’a re ke ba jêr hil şî ya û wê e’rd h’e-
jê da h’eft h’e zar me riv mi rin, yêd 
ma yîn jî ç’e’v tir sî ya yî bûn, şi ki rî 
di da ne Xwe dê yê e’z mên. 
14We ya du da der baz bû. Va ye, 

ya si sî ya wê zû ti rê bê. 

Dengêbor’îyah’efta:
H’ebandinalie’zmên

15Mil ya k’e tê h’ef ta li bo r’î yê 
xist û e’z mên da den gêd bi lind 
ha tin ku di go tin: 
 «P’ad şa tî ya din ya yê bû ya Xu-

da nê me û Mesîhê Wî, 
 Ewê h’e ta-h’e ta yê p’ad şa tî yê 

bi ke»*. 
16Ew her bîst çar r’ûs pî yêd ku li 
ber Xwe dê ser k’ur sî yêd xwe r’û-
niş ti bûn, xwe de ve r’û ya avî tin, se rê 
xwe ber Xwe dê da nîn 17û go tin: 
 «Ya Xu dan Xwe dê yê H’e mû 

Zo ra yî yê, 

 Yê he yî û Yê he bû yî, 
 em şi ki rî yê di di ne Te, 
 ku Te qe wa ta Xwe ye me zin 

stand 
 û dest bi h’u ku mê Xwe kir*. 
18 P’ût p’a rist qil qi lîn, lê xe ze ba 

Te hat. 
 Wext pê r’a gi hîş tî ye, ku dî wa na 

mi rî ya bi kî, 
 xe la ta bi dî xu la mêd Xwe, p’ê-

xem be ra û cim e’ ta Xwe 
 usa jî yêd ku ji Te di tir sin, ji 

bi ç’û ka h’e ta me zi na. 
 Wext hat, ku qi r’a wan bî nî, 

yêd ku di nê xi rab di kin»*. 
19Pey vê ye kê r’a p’a rist ge ha 

Xwe dê ye e’z mên ve bû û wê da 
Sin do qaf Pey ma na Wî xuya bû. 
Bi rûs kê birq dan, gu r’î nî ya den gêd 
e’w ra ha te bi hîs ti nê, e’rd h’e jî ya 
û tey rok ba rî. 

K’ulfetûzîyaf

121Hin gê nî şa ne ke me zin 
e’z mên da xuya bû: K’ul-

fe te kê r’o li xwe wer gir ti bû, hîv 
bi nê p’î ya da û t’a ce kî ji donz deh 
steyr ka jî li sê rî bû. 2Ew h’em le 
bû û k’e ti bû ber za r’ê, êşa xwe 
di k’i şand û di ki re qî r’în. 

* 11:15 Der k’e tin 15:18; Ze bû ra 10:16; Da nî yêl 2:44. 
* 11:17 Amos 3:13; Der k’e tin 3:14. 
* 11:18 Ze bûr 2:1; Da nî yêl 9:6; Amos 3:7; Ze bûr 115:13. 
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3Pey vê ye kê r’a nî şa ne ke din 
jî e’z mên da xuya bû. Min dî na 
xwe da yê, va zî ya kîf ze rî me zin 
ku h’eft se rî û de he sti rû yêd wî 
he bûn û h’eft t’ac jî li se rêd wî 
bûn*. 4Po ç’a wî ji sê p’a ra p’a re ke 
steyr kêd e’z mên k’i şand û avî te 
ser e’r dê. Ew zî ya li ber wê k’ul-
fe taf ku k’e ti bû ber za r’ê se ki nî, 
ku he ma ça wa zar’ bi be wê za r’ê 
h’û fî xwe ke. 5Wê k’ul fe tê za r’e ke 
ku r’în anî, ku wê bi şiv da ra h’e si nî 
şi van tî yê li h’e mû mi le ta bi ke. Lê 
za r’a wê ha te r’a hiş ti nê, li cem 
Xwe dê û ber t’ex tê Wî*. 6K’ul fet jî 
r’e vî be r’î yêf, li wî cî yê ku ji alî yê 
Xwe dê da jê r’a ha ti bû ha zir ki ri nê, 
we kî ew li wir h’e zar du sid şêst 
r’o jî bê xwey ki ri nê. 
7Hin gê li e’z mên şer’ dest pê 

bû. Mi xa yîl mil ya k’e têd xwe va 
t’e vî zî yê şer’ kir, zî yê jî mil ya-
k’e têd xwe va t’e vî wan şer’ kir*. 
8Lê zî yê da der, e’z mên da jî îdî 
cî dest wan ne k’et, 9ew zî ya yê 
me zin jor da ha te avî ti nê. Eva ew 
me’ rê be rê bû, ku jê r’a mî rê cin û 
şey t’an di bê jin, yê ku t’e ma mî ya 

di nê xa li fan dî ye. Ew mil ya k’e têd 
xwe va jor da ha ti ne avî ti nê ser 
r’û yê e’r dê*. 
10Hin gê min li e’z mên den ge-

kî bi lind bi hîst ku got: «Ni ha ye 
wex tê xi laz ki rinf, qe wat û p’ad şa-
tî ya Xwe dê yê me, usa jî h’u ku mê 
Mesîhê Wî. Çim kî Ew xeyb ki rê 
xûşk-bi rêd me jor da ha te avî ti nê, 
yê ku şev û r’oj ber Xwe dê yê me 
xey ba wan di kir*. 11Ewa na pê xû na 
Berx û xe be ra şe’ de tî ya xwe ser wî 
k’e tin, e’mi rê xwe h’e ta mi ri nê h’iz 
ne ki rin. 12Awa şa bin, e’z man no 
û yêd ku wan da di mî nin. Lê wey 
li e’r dê û li be’ rê, çim kî mî rê cin 
jor da ser we da ha te avî ti nê û ew 
ji hêr sê xwe di xwe, ku zane wê 
hin di kî bi mî ne». 

13Ga va zî yê dît ku ew jor da ha te 
avî ti nê ser e’r dê, pey wê k’ul fe tê 
k’et, ya ku za r’a ku r’în anî bû. 
14Du bas kêd tey rê sî mi r’î ye me zin 
wê k’ul fe tê r’a ha ti ne da yî nê, we kî 
bi fi r’e he r’e be r’î yê, wî cî yê xwe, 
k’î de rê ji zî yê dûr wê sê sal û nî va 
bi ha ta xwey ki ri nê. 15Hin gê zî yê 
ji de vê xwe mî na ç’êm av ber’ da 

* 12:3-4 Da nî yêl 7:7; 8:10. 
* 12:5 Ze bûr 2:9. 
* 12:7 Da nî yêl 10:13, 21; 12:1. 
* 12:9 Dest pê bûn 3. 
* 12:10 Îbo 1:9-11; Ze ke rî ya 3:1. 
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pey wê k’ul fe tê, we kî wê pê lê yê 
bi xe ni qî ne. 16Lê e’r dê alî k’a rî ya 
wê k’ul fe tê kir, de vê xwe ve kir 
û ew ç’e mê ku zî yê ji de vê xwe 
ber’ da bû da qur tand. 17Hin gê wî 
zî ya yî hêr sa xwe li wê k’ul fe tê 
r’a kir û çû, we kî şe r’ê xwe t’e vî 
wan za r’êd wê ye ma yîn bi ke, yêd 
ku t’e mî yêd Xwe dê xwey di kin û 
şe’ de tî ya bo na Îsa di din*. 18Zî ya 
li de vê be’ rê se ki nî. 

Duce’newirderdik’evin

131Hin gê min dî na xwe da-
yê, va ce’ ne wi rek ji be’ rê 

der di k’et. H’eft se rêd wî û de he 
sti rû yêd wî he bûn, li ser sti rû yêd 
wî de he t’ac bûn û li ser her h’eft 
se rêd wî jî na vêd k’i fi rî-zi fi rîya 
bûn. 2Ew ce’ ne wi rê ku min dît, 
mî na pi ling bû, ni gêd wî mî na 
le pê h’ir’ ç’a bûn û de vê wî jî mî-
na de vê şê ra bû. Vî zî ya yî qe wa ta 
xwe, t’ex tê xwe û h’u ku mê xwe yî 
me zin da wî ce’ ne wi rî. 3Se rî kî vî 
ce’ ne wi rî tê bê jî bi rîn dar li ber 
mi ri nê bû, lê bi rî na wî ha te qenc-
ki ri nê. Û t’e ma mî ya din ya yê ser 

wî ce’ ne wi rî e’cêb ma yî ma. 4Wan 
se rê xwe li ber zî yê da nîn, ku wî 
h’u ku mê xwe da wî ce’ ne wi rî. Usa 
jî se rê xwe li ber ce’ ne wir da nîn û 
go tin: «Ge lo k’î mî na vî ce’ ne wi rî 
ye? Û k’î di ka re t’e vî vî şer’ ke?» 
5Evî ce’ ne wi rî r’a îzin ha te da-

yî nê ku de vê xwe bê me’ rî fet ve ke 
û k’i fi rî ya bi ke, usa jî wî r’a ha te 
da yî nê, ku çil du me ha bi h’u ku mê 
xwe bi ke*. 6Ewî hin da va Xwe dê da 
de vê xwe xi rab ve kir û na vê Wî, 
ko nê Wî û yêd ku e’z mên da di mî-
nin bê hur met kir. 7Îzin wî r’a ha te 
da yî nê, ku t’e vî cim e’ ta Xwe dê şer’ 
ke û ser k’e ve. Usa jî h’u ku mê li 
ser her be re kê, cim e’ tê, zi ma nî û 
mi le tî wî r’a ha te da yî nê. 8H’e mû 
bi ne lî yêd li r’û ba rî di nê wê se rê 
xwe li ber wî day nin, na vêd k’î ja-
na ji wex tê e’fi ran di na din ya yê da 
k’i tê ba jî yî nê ye Ber xê ser jê ki rî da 
ne ha ti ne ni vî sa rê*. 
9 Gu hê k’ê he ye bi ra bi bi hê: 
10 Ewêd ku yê dîl k’e ti nê ne, wê 

dîl bi k’e vin, 
 ewêd ku yêd ber şûr k’e ti nê 

ne, ewê ber şûr k’evin*. 

* 12:17 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Û şe’ de tî ya e’la me tî ya Îsa xwey di kin». 
* 13:5-7 Da nî yêl 7:8, 21, 25. 
* 13:8 Ze bûr 69:28. 
* 13:10 Yê re mî ya 15:2; 43:11. Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ewê ku pê 
şûr di ku jin, ewê jî pê şûr he r’in» (Bi xû nin: Met ta 26:52). 
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Li vir wê se bir û ba we rî ya cim e’ ta 
Xwe dê kêr bê. 
11Hin gê min dî na xwe da yê, 

va ce’ ne wi re kî din ji e’r dê der-
di k’et, du sti rû yê wî ye mî na yê 
ber xa he bûn û mî na zî yê xe ber 
di da. 12Evî t’e ma mî ya h’u ku mê 
ce’ ne wi rê pê şin li ber wî xwe xa 
di da xe ba tê û p’ê yî ser e’r dê û 
bi ne lî yêd wê di kir, we kî se rê xwe 
li ber wî ce’ ne wi rê pê şin day-
nin, yê ku bi rî na wî ye ku ber bi 
mi ri nê di bir ha ti bû qenc ki ri nê. 
13Vî ce’ ne wi rî nî şa nêd usa e’cê be 
me zin di ki rin, h’e ta ku agir jî ji 
e’z mên li ber ç’e’ vê me ri va da vî te 
ser e’r dê. 14Ewî pê wan nî şa nêd 
ku wî r’a ha ti bû ne da yî nê, we kî li 
ber ce’ ne wi rê pê şin bi ke, bi ne lî-
yêd li r’û ba rî di nê di xa li fan din. 
Ewî wan r’a got, ku h’ey ke le kî 
wî ce’ ne wi rî çê kin, yê ku bi şûr 
ha ti bû bi rîn dar ki ri nê û dî sa sax 
bû. 15H’u kum wî r’a ha te da yî nê, 
we kî r’uh’ ber h’ey ke lê ce’ ne wir da 
bî ne, ku h’ey ke lê ce’ ne wir xe ber 
de û bi ka ri be ewêd ku ce’ ne wir 
ne h’e bî nin bi de kuş ti nê. 16Ewî 
p’ê yî ser h’e mû ya kir, awa go tî 
bi ç’ûk û me zi na, dew le tî û be-
len ga za, aza û xu la ma ku nî şa nê 
bi di ne ser des tê xwe yî r’as tê yan 
e’nî ya xwe, 17we kî t’u kes ni ka ri be 
ne bi k’i r’e, ne jî bi fi ro şe, pêş ti rî 

wî, yê ku nî şa na ce’ ne wir, awa 
go tî na vê wî yan h’e sa bê na vê 
wî ser e. 

18Li vir ser wax tî kêr tê: H’iş-aqi-
lê k’ê he ye, bi ra h’e sa bê ce’ ne wir 
bij mi re, çim kî h’e sa bê me ri ve kî 
ye û h’e sa bê wî şeş sid şêst şeş e. 

Berxûyêdxilazbûyî

141Paşê min dî na xwe da-
yê, va Berx li se rê ç’î ya yê 

Sî yo nêf se ki nî bû û sed çil çar 
h’e zar me riv t’e vî Wî bûn, ku li 
ser e’nî ya wan na vê Wî û na vê 
Ba vê Wî ni vî sar bûn. 2Min ji e’z-
mên den gek bi hîst, mî na den gê 
ge lek ava û mî na den gê gu r’î nî-
ya e’w ra ye qa yîm. Ew den gê ku 
ha te min, mî na den gê mi qa mê 
çeng va na bû, ku li çen gêdf xwe 
di xin. 3Wa na li ber t’ext û li ber 
wan her çar r’uh’ be ra û r’ûs pî-
ya sti ra ne ke nû dis ti ra. T’u kes 
ni ka ri bû wê sti ra nê hîn bû ya, 
pêş ti rî wan sed çil çar h’e za rêd 
ku ji din ya yê ha ti bû ne k’i r’î nê. 
4Eva na ew in, yêd ku se rê xwe 
ji na r’a da ne nî ne, ew yêd bi k’irf 
in. Eva na pey Berx di çin, k’u da 
ku ew di çe. Eva na ji na va me ri va 
ha ti ne k’i r’î nê, ça wa be rêf de re-
me ta pê şin ku Xwe dê û Berx r’a 
bê ne da yî nê. 5De rew ji de vê wan 
der ne k’e tî ye, ew bê qu sûr in. 
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Sêmilyak’et
6Hin gê min dî na xwe da yê, 

va mil ya k’e te kî din ku e’z mên da 
di fi r’î û Miz gî nî ya wî ye h’e ta-h’e-
ta yê he bû, we kî wê Miz gî nî yê bi de 
yêd r’û ba rî di nê, awa go tî h’e mû 
mi le ta, be re ka, zi ma na û cim e’ ta. 
7Wî bi den ge kî bi lind di got: «Ji 
Xwe dê bi tir sin û şi ki rî yê bi di ne 
Wî, çim kî si h’e ta dî wan ki ri na 
Wî pê r’a gi hîşt. Se rê xwe ber Wî 
day nin, Yê ku e’rd û e’z man, be’r 
û avêd ka nî ya e’fi ran di ne». 
8Hin gê mil ya k’e te kî din pey 

wî hat û got: «Hil şî ya, wê ran bû! 
Ew Ba bî lo naf me zin, ya ku ew 
şe ra va qa vî yaf xwe ye har h’e mû 
mi let da ne ve xwa ri nê»*. 
9Pey vê ye kê r’a mil ya k’e te kî 

din jî pey wan hat û bi den ge kî 
bi lind got: «Ewê ku se rê xwe li 
ber ce’ ne wir û h’ey ke lê wî day ne 
û nî şa na wî ser e’nî ya xwe yan 
ser des tê xwe qe bûl ke, 10ewê ji 
wê şe ra va hêr sa Xwe dê ve xwe, ya 
ku av t’ev ne ki rî ye, k’a sa Wî ye 
xe ze bê da da gir tî ye. Ewê li ber 

mil ya k’e têd pî roz û li ber Berx 
agir û k’ir k’û tê da ce fê bi k’i şî ne*. 
11Dû yê ce fê wan wê h’e ta-h’e ta yê 
bi k’i şe û şev û r’oj wê r’i h’e tî ya 
wan t’u ne be, yêd ku se rê xwe ber 
ce’ ne wir û h’ey ke lê wî da tî nin û 
nî şa na wî li ser wan e». 
12Awa li vir wê se bi ra cim e’ ta 

Xwe dê kêr bê, yêd ku t’e mî yêd 
Xwe dê xwey di kin û hin da va 
Îsada amin in. 
13Hin gê min ji e’z mên den gek 

bi hîst ku got: «Bi ni vî se: Ji vir şûn da 
xwe zi lî ne ew me riv, yêd ku bo na 
ba we rî ya ser Xu dan wê bi mi rin». 
R’uh’ di bê je: «Be lê! Ewê ji xe ba ta 
xwe r’i h’et bin, çim kî ki rêd wan 
t’e vî wan di çin». 

Nandirûnafr’ûyêe’rdê
14Û min dî na xwe da yê, va 

e’w re kî si pî û «ye kî mî na ku r’êf 
mê riv»* li ser wî e’w rî r’û niş tî 
bû. T’a ce kî zê r’în li se rê Wî bû û 
de’ se ke tûj jî dêst da bû**. 15Hin-
gê mil ya k’e te kî din ji p’a rist ge hê 
der k’et, bi den ge kî bi lind li Ewî 
ku li ser e’wr r’û niş tî bû ki re ga zî 

* 14:8 Îşa ya 21:9; Yê re mî ya 51:8. 
* 14:10 Dest pê bûn 19:24; He ze kî y êl 38:22. 
* 14:14 Şi ro ve ki ri na xe be ra «ye kî mî na ku r’êf mê riv» bin r’êza E’yantî 1:13-da 
bi xû nin. 
** 14:14 Da nî yêl 7:13. 
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û go tê: «De’ sa Xwe ba vê jê bi di rû, 
çim kî ew si h’e ta nan di rû nêf hat, 
be rê e’r dê îdî gi hîş tî ye»*. 16Ewî 
ku li ser e’wr r’û niş tî bû de’ sa Xwe 
avî te r’û yê e’r dê û e’rd ha te di rû nê. 

17Hin gê ji wê p’a rist ge ha e’z mên 
mil ya k’e te kî din der k’et û des tê 
wî da jî de’ se ke tûj he bû. 
18Wê hin gê ji go rî ge hê mil ya-

k’e te kî din der k’et, ku h’u ku mê 
wî li ser êgir he bû, ewî bi den ge kî 
bi lind li yê xwe yê de’ sa tûj ki re 
ga zî û go tê: «De’ sa xwe ye tûj ba-
vê je gû şî yêd ti rî yêd e’r dê û bi çi ne, 
çim kî ti rî yêd wê îdî gi hîş ti ne». 
19Wî mil ya k’e tî jî de’ sa xwe avî te 
e’r dê, ti rî yêd e’r dê çi nîn û bo na 
h’in ci r’an di nê avî te wî h’ew zê 
me zi nî xe ze ba Xwe dê. 20Ew ti rî 
wî h’ew zî da ha ti ne h’in ci r’an di nê, 
ku ji ba jêr der bû û ji h’ewz xûn 
k’i şî ya, xû nê avî te ge mê hes pa, 
qa sî h’e zar şeş sid mey da nî* girt. 

H’eftmilyak’etûh’eftbela

151Hin gê min li e’z mên 
nî şa ne ke di ne me zin û 

ecêb dît, h’eft mil ya k’e têd xwe yê 
h’eft be la yêd axi rî yê pê k’î ja na wê 

xe ze ba Xwe dê bi ha ta sê rî. 2Wî 
ça xî min tiş te kî mî na be’ re ke şû şe 
êgir va t’e va yî dît, usa jî ewêd ku 
ce’ ne wir, h’ey ke lê wî û h’e sa bê 
na vê wî bin dest ki ri bûn. Eva na ser 
be’ ra şû şe se ki nî bûn, çen gêd ku 
Xwe dê da bû ne wan des têd wan da 
bûn 3û sti ra na Mû sa yêf xu la mê 
Xwe dê û sti ra na Berx dis ti ran: 
 «Ki rêd Te me zin û e’cêb in 
 Xu dan Xwe dê yê H’e mû Zo ra-

yî yê! 
 R’î yêd Te r’ast û ser he qî yê ne, 
 ya P’ad şa yê mi le ta*. 
4 Xu dan, k’î ji Te wê ne tir se 
 û r’û me tê ne de wî na vê Te? 
 Çim kî Tu t’e nê Yê pî roz î. 
 H’e mû mi le tê ber bi Te bên 
 û se rê xwe ber Te day nin, 
 çim kî ki rêd Te ye r’ast xuya 

bûn»*. 
5Pey van tiş ta r’a min dî na 

xwe da yê, va p’a rist ge ha e’z mên 
ve bû, awa go tî Ko nêf Şe’ de tî yê. 
6Ew her h’eft mil ya k’e têd xwe yê 
her h’eft be la ji p’a rist ge hê der-
k’e tin. K’i ta nêd pa qi je bir qok 
li wan bûn û me lax têd zê r’în li 
sîn gêd wan bûn. 7Hin gê ji her 

* 14:15 Yoêl 3:13. 
* 14:20 «H’e zar şe sid mey dan» bi h’e sa bê ni ha di ke sê sid kî lo mê tir. 
* 15:3 Qa nû na Du ca rî 32:4; Ze bûr 145:17; Yê re mî ya 10:10. 
* 15:4 Yê re mî ya 10:6-7; Ze bûr 86:9; Ma la xî 1:11. 
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çar r’uh’ be ra ye kî h’eft t’a sêd 
zê r’î ne xe ze ba wî Xwe dê yî va 
t’i jî, Yê ku h’e ta-h’e ta yê Sax e, 
da ne wan her h’eft mil ya k’e ta. 
8P’a rist geh dû yê r’û me ta Xwe dê 
û qe wa ta Wî va t’i jî bû û t’u kes 
ni ka ri bû bi k’e ta p’a rist ge hê, h’e ta 
ku her h’eft mil ya k’e ta, her h’eft 
be la ne anî na sê rîf*. 

H’eftt’asêdxezebaXwedê

161Hin gê min den ge kî bi lind 
ji p’a rist ge hê bi hîst ku go te 

her h’eft mil ya k’e ta: «He r’in, her 
h’eft t’a sêd xe ze ba Xwe dê bi r’ê ji ne 
ser e’r dê». 
2Mil ya k’e tê pê şin çû t’a sa xwe 

r’ê te ser e’r dê, p’i zi kêd p’î se xi-
rab li ser wan me ri va der k’e tin, 
yêd ku nî şa na ce’ ne wir li ser wan 
bû û se rê xwe li ber h’ey ke lê wî 
da nî bûn*. 
3Yê du da t’a sa xwe r’ê te ser 

be’ rê, be’r bû mî na xû na mi rî ya û 
h’e mû h’ey wa nêd be’ rê da qir’ bûn. 
4Yê si sî ya t’a sa xwe r’ê te ser 

ç’e ma û avêd ka nî ya, ew bû ne 

xûn*. 5Wî ça xî min den gê mil-
ya k’e tê ava bi hîst ku got: 
 «Tu ser r’as tî yê yî, 
 Yê he yî, Yê he bû yî û Yê 

pî roz î, 
 ku Te dî wa nêd bi vî awayî ki-

rin*. 
6 Çim kî wan xû na cim e’ ta Xwe dê 

û p’ê xem be ra r’êt 
 û Te xûn li wan da ve xwa ri nê. 
 R’ast ew xu rê vê ye kê ne»*. 
7Hin gê min den gê go rî ge hê bi hîst, 
ku aha got: 
 «Be lê, ya Xu dan Xwe dê yê H’e-

mû Zo ra yî yê*, 
 dî wa nêd Te r’ast û heq in». 
8Mil ya k’e tê ça ra t’a sa xwe r’ê te 

ser r’o yê û wê r’a ha te da yî nê, ku 
me ri va yê bi êgir bi qe lî ne. 9Hin gê 
me riv ji dest şe wa ta ger ma yî yê 
ha ti ne qe lan di nê û k’i fi rî na vê 
Xwe dê ki rin, ku h’u ku mê Wî li 
ser van be la he ye. Lê ew ji ki rêd 
xwe ye xi rab ve ne ge r’î yan, we kî 
şi ki rî bi da na Wî. 
10Mil ya k’e tê pên ca t’a sa xwe 

r’ê te ser t’ex tê ce’ ne wir û te’rîsta nî 

* 15:8 Der k’e tin 40:34; P’ad şa tî III, 8:10-11; Îşa ya 6:1-4. 
* 16:2 Der k’e tin 9:10. 
* 16:4 Der k’e tin 7:17-21. 
* 16:5 Der k’e tin 3:14; Ze bûr 145:17. 
* 16:6 Ze bûr 79:3; Îşa ya 49:26. 
* 16:7 Ze bûr 19:9; 119:37. 
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ha te ser p’ad şa tî ya wî, ji êşê me ri va 
zi ma nê xwe di ges tin* 11û ji dest 
êşa û p’i zi ka k’i fi rî li Xwe dê yê 
e’z mên ki rin, lê ji ki rêd xwe ye 
xi rab ve ne ge r’î yan. 
12Mil ya k’e tê şe şa t’a sa xwe 

r’ê te ser ç’e mê Fi ra tê yî me zin, 
ava ç’êm ç’i kî ya, we kî r’ê bo na 
p’ad şêd r’o hi la tê bê ha zir ki ri nê*. 
13Hin gê min dî na xwe da yê, va 
sê r’u h’êdf h’e ra mef mî na be qa, ji 
de vê wî zî ya yî, ji de vê ce’ ne wir û 
ji de vê p’ê xem be rê de rew der di-
k’e tin. 14Eva na ew r’u h’êd ci na 
bûn, yêd ku nî şa nêd e’cêb di kin. 
Ew di çi ne cem h’e mû p’ad şêd 
din ya yê, we kî wan bi ci vî nin, bo na 
şe r’ê wê R’o ja Me zi ne Xwe dê yê 
H’e mû Zo ra yî yê. 
15«Va ye Ezê mî na di za bêm! 

Xwe zî li wî, yê ku h’iş yar di mî ne û 
k’in cêd xwe xwey di ke, we kî te’ zî 
ne ge r’e û e’y ba wî xuya ne be!» 
16Hin gê wan r’u h’a ew p’ad şa 

ci van di ne wî cî yî ku bi îb ra nî jê r’a 
«Har me ge don» tê go ti nê. 
17Mil ya k’e tê h’ef ta t’a sa xwe 

r’ê te ser he wê û ji t’ex tê p’a rist-
ge hê den ge kî bi lind der k’et û got: 

«Ha te sê rî!» 18Hin gê bi rûs kê lê da, 
bû gu r’î nî ya den gê e’w ra û e’rd 
usa qa yîm h’e jî ya, ku ji wê r’o ja 
în san di nê k’e tî ye h’e ta ni ha e’rd 
aha ne h’e jî ya ye. E’rd h’ej ha qas 
qa yîm bû! 19Ba ja rê me zin bû sê 
p’a ra û ba ja rêd mi le ta wê ran bûn. 
Ba bî lo na me zin ha te bî ra Xwe dê, 
we kî wê k’a sa xwe ye şe ra va xe ze ba 
gi ran va bi de wê. 20H’e mû gi rav 
be ta ve bûn û ç’î ya îdî ne ha ti ne 
xu ya nê. 21Ji e’z mên tey ro ka gi re 
we ke pên cî kî lo gra mê ser me ri va da 
ba rî. Me ri va ji dest lê da na tey ro kê 
k’i fi rî li Xwe dê ki rin, çim kî eva 
be la ge le kî gi ran bû*. 

Makaqavîyê

171Ji wan her h’eft mil ya k’e-
têd ku xwe yê her h’eft t’a sa 

bûn, ye kî hat t’e vî min xe ber da 
û got: «We re vê de rê, ez dî wa na 
wê qa va bi nav û deng nî şa nî te 
kim, ya ku li ser ge lek ava r’û niş tî 
ye*. 2P’ad şêd din ya yê t’e vî vê qa vî 
ki rin û bi ne lî yêd r’û ba rî di nê pê 
şe ra va qa vî ya wê serx weş bûn». 
3Hin gê R’u h’ê Pî roz ha te ser 

min, wî mil ya k’e tî ez bi ri me 

* 16:10 Der k’e tin 10:21. 
* 16:12 Îşa ya 11:15. 
* 16:21 Der k’e tin 9:23. 
* 17:1 Yê re mî ya 51:12-13. 
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ber’îkê. Min dî na xwe da yê, va 
ji nek li ser ce’ ne wi re kî so rê ge vez 
sî yar, ku ser da-pê da ji her alî ya va bi 
na vêd k’i fi rî y êd hin da va Xwe dê da 
t’i jî bûn û h’eft se rêd wî û de he 
sti rû yêd wî he bûn. 4Ew k’ul fe ta 
k’in ca şîrkf û so rê ge vez va wer gir tî 
bû, pê zêr’, ke vi rêd qî met, lal û 
dur’ vaf xe mi lî bû. K’a se ke zê r’în 
des tê wê da bû, ew k’as jî k’i rê tî 
û mir’ da r’î ya qa vî ya wê va da gir tî 
bû. 5Li ser e’nî ya wê na ve kî sur’ 
ni vî sar bû: BA BÎ LO NA ME ZIN, 
MA KA QA VA Û K’IRÊTÎYÊD 
DIN YA YÊ. 6Min dî na xwe da yê, 
wê ew k’ul fe ta pê xû na cim e’-
ta Xwe dê û pê xû na şe’ dêd Îsa 
serx weş bû ye. 

Ga va ku min ew dît, ez ge le-
kî e’cêb ma yî mam. 7Hin gê wî 
mil ya k’e tî min r’a got: «Tu çi ma 
e’cêb ma yî ma yî? Ezê su r’a wê 
k’ul fe tê û su r’a wî ce’ ne wi rê ku 
ewa lê sî yar e, k’î jan ku h’eft se-
rêd wî û de he sti rû yêd wî he ne, 
te r’a bê jim. 8Ew ce’ ne wi rê ku te 
dît, wex te kê he bû, lê ni ha t’une. 
Ewê zû ti rê ji ge lî yê hey-wayê der-
k’e ve û he r’e un da be. Bi ne lî yêd 
r’û ba rî di nê ye ku na vêd wan ji 
wex tê e’fi ran di na din ya yê da k’i-
tê ba jî yî nê da ne ha ti ne ni vî sa rê, 

wê e’cêb ma yî bi mî nin, ga va wî 
ce’ ne wi rî bi bî nin, yê ku he bû û 
ni ha t’une, lê wê he be. 
9Li vir h’iş-aqil kêr tê. Ew her 

h’eft se rî, h’eft ç’î ya ne, ser k’î ja na 
ew k’ul fet r’û niş tî ye, usa jî h’eft 
p’ad şa ne. 10Ji wan pênc k’e ti ne, 
yek he ye, yê din hê ne ha tî ye û ga-
va bê, ge re kê hi nek wext bi mî ne. 
11Ew ce’ ne wi rê ku wex te kê he bû 
û ni ha t’une, ew xwe xa jî p’ad şê 
h’eyş ta ye. Ew ye kî ji wan her h’ef ta 
ye û wê he r’e un da be. 
12Ew her de he sti rû yêd ku te 

dî ti ne, de he p’ad şa ne, ku hê 
p’ad şa tî ne stan di ne, lê be lê wê 
h’u kum bis tî nin, ku t’e vî ce’-
ne wir bo na si h’e te kê p’ad şa tî yê 
bi kin*. 13Me re mê van her de ha 
yek e, ewê qe wat û h’u ku mê xwe 
bi di ne ce’ ne wir. 14Eva na wê t’e-
vî Berx şer’ bi kin, lê Berx t’e vî 
yêd ga zî ki rî, bi jar tî û ami na wê 
li ser wan bi ka ri be, çim kî ew 
Berx Xu da nê xu da na û P’ad şê 
p’ad şa ye». 
15Hin gê mil ya k’et min r’a got: 

«Ew avêd te dî tin ku ewa qav li 
ser wan r’û niş tî ye, ew cim e’t in, 
e’la let in, mi let û zi man in. 16Ew 
her de he sti rû yêd ku te dî tin, usa 
jî ce’ ne wir wê hev r’a bi je ni ne ya 

* 17:12 Da nî yêl 7:24. 
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qav. Ewê des tê wê ji her tiş tî bi kin, 
wê te’ zî kin û goş tê wê bi xwin, 
êgir da bi şe wi tî nin. 17Çim kî Xwe dê 
ev yek ki re di lê wan, ku xwes ti na 
Wî bi kin û ser nê te kê bin, p’ad-
şa tî ya xwe bi di ne ce’ ne wir, h’e ta 
ku xe be rêd Xwe dê bê ne sê rî. 18Ew 
ji na ku te dît, ew ba ja rê me zin 
e, yê ku p’ad şa tî yê li ser p’ad şêd 
din ya yê di ke». 

WêranbûnaBabîlonêf

181Pey van tiş ta r’a min dî na 
xwe da yê, wê mil ya k’e-

te kî din ji e’z mên di ha te xwa rê. 
Ew xwe yê h’u ku mê me zin bû û 
ji dîn da ra wî r’û yê e’r dê r’o na yî 
bû. 2Ewî bi den ge kî bi lind ki re 
ga zî û got: 
 «Hil şî ya, wê ran bû, Ba bî lo na 

me zin! 
 Ew bû cî-war, mis k’e nê ci na 
 û si t’a ra h’e mû r’u h’êd h’e ram, 
 qe lêt ka h’e mû tey re dêd ne p’a ke 

mir’ dar’*. 
3 Çim kî ji wê şe ra va qa vî ya wê ye 

har 
 h’e mû mi le ta hil da ve xwar, 

 p’ad şêd din ya yê t’e vî wê qa vî 
ki rin, 

 ba zir ga nêd din ya yê ji agi rê di lê 
wê dew le tî bûn»*. 

4Li vir min ji e’z mên den ge kî 
din bi hîst ku got: 
 «Ji na va wê der k’e vin, cim e’ ta 

Min, 
 we kî hûn ne bi ne he val-p’a rêd 

gu nêd wê 
 û ji be la yêd wê p’a rê nes tî nin*. 
5 Çim kî gu nêd wê ser hev cî 

bû ne gi hîş ti ne h’e ta e’z mên 
 û Xwe dê ne r’as tî yêd wê anî ne 

bî ra Xwe*. 
6 Wê çi ki ri be usa jî hûn bî ni ne 

se rê wê 
 û li ane go rî ki rêd wê, 
 du car ha qa sî lê ve ge r’î nin, 
 ew k’a sa ku wê bo na we da girt, 
 hûn du car te’l li wê bi di ne 

ve xwa ri nê*. 
7 Çi qas r’û me ta xwe bi lind ki rî ye 
 û k’ê fa di lê xwe der baz ki rî ye, 
 ha qa sî ce fa-şî nê ser da bî nin. 
 Çim kî di lê xwe da aha di bê je: 
 ‹Ez ça wa p’ad şa r’û niş tî me, 
 û ne ji ne bî me, 

* 18:2 Îşa ya 21:9; 13:21; Yê re mî ya 50:39. 
* 18:3 Îşa ya 23:17; Yê re mî ya 51:7. 
* 18:4 Îşa ya 52:11; Yê re mî ya 50:8; 51:6. 
* 18:5 Dest pê bûn 18:20-21; Yê re mî ya 51:9. 
* 18:6 Ze bûr 137:8; Yê re mî ya 50:15. 
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 t’u car ezê şî nê ne bî nim›*. 
8 Le ma jî na va r’o je kê da wê be-

la yêd wê ser wê da bên: 
 Ne xwe şî ya h’al, şîn û xe la yî û 

wê bi be xu rê êgir. 
 Çim kî ew Xu dan Xwe dê qe wat 

e, yê ku dî wa na wê di ke». 
9P’ad şêd din ya yê, yêd ku pê-

r’a qa vî û k’êf ki ri ne, ga va dû yê 
şe wa ta wê bi bî nin, wê bi gi rîn û 
ser wê şî nê bi kin. 10Ji tir sa ce fê 
wê, ewê li dûr bi se ki nin û bê jin: 
 «Ax, ax ba ja rê me zin, 
 ba ja rê zor, Ba bî lon! 
 Dî wa na te si h’e te kê da ser te da 

hat»*. 
11Ba zir ga nêd din ya yê wê li ser 

wê bi gi rîn û şî nê bi kin, çim kî 
îdî t’u ke sê tiş têd wa ne fi ro ta nê 
ne k’i r’e: 12Hûr-mû rêd zêr’, zîv, 
ke vi rêd qî met, lal-dur’, k’i ta nê 
qî met, p’ar ç’êd şîrkf, he vir miş, 
p’ar ç’êd so rê ge vez, her da ra bîn-
xweş û her tiş têd ji qî lêd f î la, 
tiş têd ji da rêd he re qî met, ji si fir, 
h’e sin û mer mer, 13usa jî dar çînf, 
bi ha re ta bîn xweş, bi xûr, r’û nê bîn-
xweş, bi xû rêf e’re bî, şe rav, bi zi rê 
zey t’û nê, arê xas, ge nim, de war, 

pez, hesp, e’re be, xu lam û r’u h’êd 
în sên jî. 14Ba zir ga nê bê jin: «Ew 
tiş têd di lê te da ye şî rin ji des tê te 
çûn û h’e mû tiş têd r’ew şe bir qok 
ji te bi rî yan, îdî t’u car ew dest te 
na k’e vin». 15Ew ba zir ga nêd van 
tiş ta, yêd ku pê Ba bî lo nê dew le-
tî bi bûn, wê ji tir sa ce fê wê dûr 
bi se ki nin bi gi rîn, ba vê ji ne ser wê 
16û bê jin: 
 «Ax, ax ba ja rê me zin, 
 ku te k’i ta nê qî met, p’ar ç’ê şîrk 

û so rê ge vez li xwe wer gir ti bû 
 û bi zêr’, ke vi rê qî met, lal-dur’ va 

xe mi lî bû yî!* 
17 Ha qas he bûkf si h’e te kê da p’ûç’ 

bû çû». 
H’e mû ser da rêd ge mî ya û sî ya rêd 
ge mî ya, ge mî va naf û h’e mû yêd ku 
pê xe ba ta ser be’ rê e’bû rê xwe di-
ki rin, dûr se ki nîn* 18û ça xê dû yê 
şe wa ta wî dî tin, ki ri ne qî r’în û 
go tin: «Ge lo ba ja re kî din mî na 
vî ba ja rê me zin he bû?» 19Xwe lî li 
se rê xwe ki rin, bi şîn û gi rî ki ri ne 
qî r’în û go tin: 
 «Ax, ax ba ja rê me zin, 
 we kî h’e mû yêd be’ rê da ye xwe-

yî ge mî 

* 18:7-8 Îşa ya 47:7-9. 
* 18:10 He ze kî y êl 26:17. 
* 18:16 He ze kî y êl 28:13. 
* 18:17 He ze kî y êl 27:26-34; Îşa ya 23:14. 
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 pê he bû ka wî ye xi nê bû yî dew-
le tî bi bûn, 

 ça wa si h’e te kê da wê ran bû çû!» 

20 E’z ma no, cim e’ ta Xwe dê, şan dî 
û p’ê xem ber no! 

 Di lê xwe şa kin li wî ba ja rî, 
 ku Xwe dê h’ey fa we ji wî hil da. 
21Hin gê mil ya k’e te kî qe wat, 

ke vi rek mî na be ra şe kî me zin 
hil da, avî te be’ rê û got: 
 «Bi vî awayî jî ba ja rê me zin 

Ba bî lon wê qa yîm jor da bê 
avî ti nê 

 û îdî t’u car wê xuya ne be*. 
22 Wê îdî den gê çeng, saz bend, 

bi lûr van û bo r’î van 
 nav te da t’u car ne yê bi hîs ti nê. 
 Wê îdî hos ta kî t’u p’ê şe yîf 
 t’u car nav te da xuya ne be. 
 Wê îdî den gê be ra şa jî 
 t’u car nav te da ne yê bi hîs ti nê*. 
23 Wê îdî ç’i rû sî ya ç’i rê jî 
 t’u car nav te da xuya ne be 
 Wê îdî den gê bûk-ze’ vê jî 
 t’u car nav te da ne yê bi hîs ti nê. 
 Ba zir ga nêd te gi re gi rêd din ya yê 

bûn 

 û h’e mû mi let bi sêr ba zî ya te 
ji r’ê xa li f înf*. 

24Û xû na p’ê xem ber û cim e’ ta 
Xwe dê k’e te stû yê wî ba ja rî, be lê 
xû na wan h’e mû ya ku li ser r’û yê 
e’r dê ha ti ne r’ê ti nê». 

Şabûnalie’zmên

191Pey van yeka r’a, min 
li e’z mên den ge kî bi lind 

bi hîst, mî na den gê e’la le te ke gi-
ran ku di got: 
 «Ha lê lû yaf! 
 Xi laz bûn, r’û met û qe wat yêd 

Xwe dê yê me ne! 
2 Dî wa nêd Wî r’ast û heq in. 
 Ewî dî wa na wê qa vê kir 
 ya ku pê qa vî ya xwe di nê h’e-

r’i mand 
 û h’ey fa xû na xu la mêd Xwe dê 

ji wê hil da»*. 
3Ca ra du da go tin: 

 «Ha lê lû ya! 
 H’e ta-h’e ta yê dû yê ji wê bi k’i-

şe»*. 
4Her bîst çar r’ûs pî û her çar 

r’uh’ ber de ve r’û ya çûn û se rê 

* 18:21 Yê re mî ya 51:63-64; He ze kî y êl 26:21. 
* 18:22 Îşa ya 24:8; He ze kî y êl 26:13. 
* 18:23 Yê re mî ya 25:10. 
* 19:2 Ze bûr 19:9; 119:37; Qa nû na Du ca rî 32:43; Ze bûr 79:10. 
* 19:3 Îşa ya 34:10. 
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xwe li ber wî Xwe dê yê li ser t’ext 
r’û niş tî da nîn û go tin: 
 «Amîn, Ha lê lû ya!» 
5Hin gê den gek ji t’ext hat û got: 

 «H’e mû xu la mêd Wî ye ku ji 
Wî xof di kin, 

 bi ç’ûk û me zin pe si nê Xwe dê yê 
me bi din»*. 

6Hin gê min deng bi hîst, ça-
wa den gê e’la le te ke gi ran, mî na 
den gê xu le-xu la ge lek ava û mî na 
den gê gu r’î nî ya e’w ra ye qa yîm 
ku di go tin: 
 «Ha lê lû ya! 
 Çim kî Xu dan Xwe dê yê me yî 

H’e mû Zo ra yî yê 
 dest bi p’ad şa tî yê kir*. 
7 Em Wî r’a gul din û şa bin 
 û şi ki rî yê bi di ne Wî, 
 çim kî de’ wa ta Berx pê r’a gi hîşt 
 û der gîs tî ya Wî k’a rê xwe ki rî ye. 
8 Bo na li xwe ki ri nê 
 k’i ta nê bir qo kî pa qij jê r’a ha te 

da yî nê». 
(Ew k’i tan nî şa na ki ri nêd cim e’ ta 
Xwe dê ye r’ast in.)* 

9Hin gê wî mil ya k’e tî min r’a 
got: «Bi ni vî se: Xwe zî li wan, ku 
bo na şa yî ya de’ wa ta Berx ha ti ne 
t’eg lîf ki ri nê!» Ser da zê de kir got: 
«Ay ev in xe be rêd Xwe dê ye r’ast»*. 

10Wî ça xî ez de ve r’û çû me ni ga, 
ku se rê xwe li ber wî day nim, lê 
ewî min r’a got: «Vê ye kê ne ke! Ez 
jî he val-xu la me kî mî na te û wan 
xûşk-bi rêd te me, k’î jan e’la me-
tî ya Îsaye r’ast xwey di kin*. Se rê 
xwe li ber Xwe dê day ne. Çim kî 
ew r’as tî ya ku Îsa e’lam kir ew 
p’ê xem be ra di de xe ber da nê**». 

Hespêbozûsîyarêwî
11Hin gê min dî na xwe da yê, 

e’z man ve bû, va ye hes pe kî boz, 
ku sî ya rê Wî r’a Amin û R’ast 
di go tin. Ew dî wan ki ri nê û şe r’ê 
Xwe da ser r’as tî yê ye. 12Ç’e’ vêd 
Wî mî na ala va êgir bûn û ge lek 
t’ac li se rê Wî bûn. Na vek ser Wî 
ni vî sar bû, ku pêş ti rî Wî t’u ke sî 
ni za ni bû. 13K’in ce ke xû nê da ki rî 
lê bû û na vê Wî Xe be ra Xwe dê 

* 19:5 Ze bûr 22:23; 134:1; 115:13. 
* 19:6 Der k’e tin 15:18; Ze bûr 22:28; Da nî yêl 7:14. 
* 19:8 Îşa ya 61:10. 
* 19:9 Met ta 22:2-14. 
* 19:10 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Şe’ de tî yê bo na Îsa di din». 
** 19:10 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Çim kî şe’ de tî ya Îsa ew r’u h’ê p’ê-
xem ber tî yê ye». «Şe’ de tî ya Îsa» aha jî tê fe’m ki ri nê: «Şe’ de tî bo na Îsa». Hin 
jî vê cum la paş in fe’m di kin ça wa xe be ra mil ya k’et e, ne ku ya Yû h’en na. 
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bû*. 14Or dî yêd e’z mên jî li hes pêd 
bo ze sî yar k’i ta nêd çîl-qer qa şe 
pa qij li wan pey Wî di çûn. 15Ji 
de vê Wî şû re kî tûj der di k’et, we kî 
li mi le ta xe. Ewê pê şiv da ra h’e si nî 
şi van tî yê li wan bi ke, wî h’ew zê 
şe ra va xe ze ba Xwe dê yê H’e mû 
Zo ra yî yê da wan bi h’in ci r’î ne. 16Li 
ser k’in ca Wî, ser hê ta Wî na vek 
ni vî sar bû: P’AD ŞÊ P’AD ŞA Û 
XU DA NÊ XU DA NA. 

17Hin gê min mil ya k’e tek dît, ew 
li ser r’o yê se ki nî bû, bi den ge kî 
bi lind ki re ga zî û go te h’e mû tey-
re dêd ku he wê da di fi r’in: «We rin 
bi ci vi ne şa yî ya Xwe dê ye me zin*, 
18we kî hûn cin ya zêd p’ad şa, ser da-
ra, mêr xa sa û be re t’êd hes pa, usa 
jî cin ya zêd sî ya rêd wan û h’e mû 
me ri va, aza û xu la ma, bi ç’ûk û 
me zi na bi xwin». 
19Hin gê min ew ce’ ne wir û 

p’ad şêd din ya yê or dî yêd wan va 
li cî kî ci vî ya yî dî tin, we kî şe r’ê 
xwe t’e vî Wî sî ya rê hes pê boz û 
or dî ya Wî va bi kin. 20Hin gê ew 
ce’ ne wir t’e vî wî p’ê xem be rê de rew 
dîl ha ti ne gir ti nê, yê ku li ber wî 
ce’ ne wi rî nî şa nêd e’cêb di ki rin. 
Ewî bi wan ki ra ew xa li fan din, 

yêd ku nî şa na ce’ ne wir qe bûl 
ki rin û se rê xwe li ber h’ey ke lê 
wî da nîn. Ce’ ne wir û p’ê xem be rê 
de rew jî sa xe-sax ha ti ne avî ti nê 
nav go la agi rê k’ir k’û tê yî di şi xu le. 
21Ewêd ma yîn jî pê wî şû rê ku ji 
de vê Sî ya rê hes pê boz der di k’et, 
ha ti ne kuş ti nê û h’e mû tey re de ji 
cin ya zêd wan t’êr bûn. 

P’adşatîyah’ezarsalî

201Hin gê min dî na xwe 
da yê, va mil ya k’e tek ji 

e’z mên di ha te xwa rê, k’i lî ta ge-
lî yê hey-wayê û zin cî re ke me zin 
des tê wî da bû. 2Ewî ew zî ya girt, 
awa go tî ew me’ rê be rê, ku xwe-
xa mî rê cin û şey t’an e û h’e zar 
sa lî gi rê da*. 3Ewî ew avî te ge lî yê 
hey-wayê, ser wî k’i lît kir û mor 
lê xist, we kî îdî mi le ta ne xa li fî ne, 
h’e ta h’e zar sal t’e mam be. Pey wê 
ye kê r’a ew ge re kê bo na wex te kî 
kin bê ber’ da nê. 
4Hin gê min k’ur sî dî tin ku ew 

li ser wan r’û niş tin, k’î ja na r’a ha te 
da yî nê, we kî dî wa nê bi kin. Usa jî 
min r’u h’êd wan dî tin, se rê k’î ja na 
bo na şe’ de tî ya Îsa û bo na xe be ra 
Xwe dê ha ti bû ne lê xis ti nê, k’î ja na 

* 19:13 Yû h’en na 1:1. 
* 19:17-18 He ze kî y êl 39:17-20. 
* 20:2 Dest pê bûn 3. 
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se rê xwe li ber ce’ ne wir û h’ey ke lê 
wî da ne nî bûn û ne jî nî şa na wî 
hil da bû ne ser e’nî yan des tê xwe. 
Eva na dî sa sax bûn û t’e vî Mesîh 
h’e zar sa lî p’ad şa tî ki rin. 5(Lê ew 
mi rî yêd ma yîn sax ne bûn, h’e ta 
h’e zar sal t’e mam bû.) Ev e r’a-
bû na mi rî ya ye pê şin. 6Xwe zi lî û 
bu hur tî-ji ba re ye, ewê ku p’a ra wî 
t’e vî r’a bû na mi rî ya ye pê şin he ye. 
Mi ri na du da li ser wan h’u kum 
na ke, lê ewê bi bi ne k’a hî nêd Xwe dê 
û Mesîh û wê t’e vî Wî h’e zar sa lî 
p’ad şa tî yê bi kin. 

Axirîyamîrêcin
7Ga va h’e zar sal t’e mam be, mî-

rê cin wê ji zin da na xwe bê ber’ da nê, 
8ewê der k’e ve, we kî wan mi le têd 
her çar qul bêd di nê da, awa go tî 
Gog û Ma go gê bi xa li f î ne û wan 
bo na şer’ li cî kî bi ci vî ne. R’e qe ma 
wan wê mî na qû ma de vê be’ rê 
be*. 9Eva na wê t’e ma mî ya e’r dê 
be la bin û do ra war ge hê or dî ya 
cim e’ ta Xwe dê û ba ja rê h’iz ki rî 
bi gi rin. Lê ji e’z mên agi rê bi ba re, 
wan h’û fî xwe ke. 10Ew mî rê ci nê 
ku ew xa li fan din, wê bê avî ti nê 
na va go la agi rê k’ir k’û tê, wî cî yê 

* 20:8 He ze kî y êl 38. 
* 20:12 Da nî yêl 7:10. 
* 20:13 Ze bûr 62:12. 

ku ce’ ne wir û p’ê xem be rê de rew 
tê da ne. Li wir wê şev û r’oj, h’e-
ta-h’e ta yê bi çer çi rin. 

Dîwanaxilazîyê
11Hin gê min t’ex te kî me zi nî 

çî lî-qer qaş dît û Yek li ser r’û-
niş ti bû. E’rd û e’z man ji ber Wî 
be ta ve bûn û dew sa wan k’ifş ne bû. 
12Wê hin gê min mi rî yêd bi ç’ûk û 
me zin dî tin ku li ber t’ext se ki nî 
bûn. K’i têb ve bûn û k’i tê be ke din 
jî ve bû, awa go tî k’i tê ba jî yî nê. 
Dî wa na mi rî ya ane go rî wan ki-
rêd wa ne k’i tê ba da ni vî sar ha te 
ki ri nê*. 13Be’ rê mi rî yêd xwe dan, 
Mi ri nê û Dî ya rê Mi rî ya jî mi rî yêd 
xwe dan. Dî wa na her me ri ve kî 
ji wan ane go rî ki ri nêd wan ha te 
ki ri nê*. 14Hin gê Mi rin û Dî ya rê 
Mi rî ya ha ti ne avî ti nê na va go la 
êgir. Ev go la êgir mi ri na du da ye. 
15Û na vê k’ê vê k’i tê ba jî yî nê da 
ni vî sar t’une bû, ew ha te avî ti nê 
na va go la êgir. 

E’rdûe’zmanênû

211Hin gê min e’rd û e’z-
ma ne kî nû dî tin, çim kî 

e’rd û e’z ma nê be rê der baz bûn û 
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îdî be’r t’une bû*. 2Min dî na xwe 
da yê, va ji e’z mên Ba ja rê Pî roz, 
Or şe lî ma nû mî na bû ke ke xê lî ki rî 
bo na der gîs tî yê xwe xe mi lî ji Xwe-
dê da di ha te xwa rê. 3Min ji t’ext 
den ge kî bi lind bi hîst ku got: «Va ye 
ko nê Xwe dê na va me ri va da! Ewê 
Xwe xa nav wan da bi jî, ewa na wê 
bi bi ne cim e’ ta Wî û Xwe dê Xwe-
xa jî wê t’e vî wan bi mî ne, ça wa 
Xwe dê yê wan.** 4Ewê ji ç’e’ vêd 
wan h’e mû hê si rêd wan pa qij ke 
û îdî mi ri nê t’u ne be, ne şîn, ne 
gi rî, ne êş-êşûk, çim kî tiş têd be rê 
der baz bûn»*. 
5Hin gê Ewî li ser t’ext r’û niş tî 

got: «Va Ez her tiş tî nû çê di kim». 
Û min r’a got: «Bi ni vî se, çim kî ev 
xe ber ne amin û r’ast in». 6Usa jî 
go te min: «Her tişt ha te sê rî. Ez 
im Al faf û Omê ga, Dest pê bûn û 
Axi rî. Ezê yêd t’î, ji ka nî ya ava 
jî yî nê bê heq bi di me ve xwa ri nê. 
7Ewê ku ser k’e ve, her tiş tê p’a ra 
wî bi k’e vin, Ezê Xwe dê yê wî bim, 
ewê jî la wê Min be*. 8Lê p’a ra 

tir so ne ka, bê ami na, k’i rêt-h’e ra-
maf, mêr ku ja, bê na mû sa, sêr ba za, 
p’ût p’a ris ta û h’e mû de re wî na wê 
go la agi rê ku k’ir k’û tê va di şe wi te 
bi k’e ve. Ev e mi ri na du da». 

BajarêOrşelîmanû
9Mil ya k’e te kî ji wan her h’eft 

mil ya k’e ta, yêd ku h’eft t’a sêd wa ne 
h’eft be la yêd xi la zî yê va t’i jî he bûn, 
hat t’e vî min xe ber da û got: «We re 
vê de rê, ezê bû kê nî şa nî te kim, 
der gîs tî ya Berx». 10Hin gê R’u h’ê 
Pî roz ha te ser min, wî ez bi ri me 
ser ç’î ya kî me zi nî bi lind û Ba ja rê 
Pî roz, Or şe lîm nî şa nî min da, ku 
ji e’z mên Xwe dê da di ha te xwa rê*. 
11R’û me ta Xwe dê nav wî da şewq 
di da, ew r’o na yî mî na ke vi rê qî met 
bû, mî na ke vi rê yas pîs, mî na xi-
rûs tal bû. 12Sû ra wî me zin û bi lind 
bû, donz deh der ge hî bû û li ber 
der ge ha donz deh mil ya k’et he bûn. 
Li ser der ge ha na vêd her donz deh 
qe bî lêd za r’êd Îsra êl ni vî sar bûn*. 
13Ji alî yê r’o hi la tê va sê der geh, ji 

* 21:1 Îşa ya 65:17; Pet rûs II, 3:13. 
* 21:3 «Ça wa Xwe dê yê wan» bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Û bi be Xwe dê yê 
wan». Lê nav hi nek dest ni vî sa ra da ev t’une. 
** 21:3 Qa nû na K’a hîn tî yê 26:11; He ze kî y êl 37:28. 
* 21:4 Îşa ya 25:8. 
* 21:7 Ze bûr 89:26-27. 
* 21:10 He ze kî y êl 40:2. 
* 21:12-13 He ze kî y êl 48:30-35. 
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alî yê ba ku rê va sê der geh, ji alî yê 
ba şû rê vaf sê der geh û ji alî yê r’oa-
va yê va sê der geh he bûn. 14Donz deh 
h’î mêd sû ra ba jêr he bûn, li ser wan 
her donz de ha na vêd her donz deh 
şan dî yêd Berx ni vî sar bûn. 
15Des tê wî mil ya k’e tî da, yê ku 

t’e vî min xe ber di da bo na çap ki-
ri nê qa mî şe kî zê r’în he bû, we kî 
ba jêr, der ge hêd wî û sû ra wî çap 
ke. 16Ba jar çar go şe bû, di rê ja yî ya 
ba jêr we ke be ra yî yê bû. Ewî ba jar 
bi wî qa mî şî çap kir, donz deh 
h’e zar mey dan* der k’et. Di rê ja yî, 
be ra yî û bi lin da yî we ke hev bûn. 
17Mil ya k’et sû ra ba jêr pê çap ki ri na 
me ri va yê çap kir, bi lin da yî ya wê 
bû sed çil çar zend*. 18Ew sûr ji 
ke vi rê yas pîs ha ti bû çê ki ri nê û 
ba jar xwe xa ji zê r’ê xa sî mî na şû şe 
ze lal bû*. 19H’î mêd sû ra ba jêr bi 
her cû r’e ke vi rêd xa se qî met ha-
ti bû ne xe mi lan di nê. 
 H’î mê pê şin yas pî sê si pî bû, 
 yê du da sa fî rê şîn, 

 yê si sî ya xal kê do nê k’es kê ve-
ki rî, 

 yê ça ra zim rû dê k’esk, 
20 yê pên ca sar do nûk sê sor, 
 yê şe şa sar dî yo nê so rê te’ rî, 
 yê h’ef ta ke vi rê zê r’în, 
 yê h’eyş ta zim rû dê şîn, 
 yê ne ha to pa zê qî ç’ik, 
 yê de ha xi rî sop ra sê k’esk, 
 yê yanz de ha ya qû tê şîrk, 
 yê donz de ha amês tî sê şîr kê 

ve ki rî*. 
21Her donz deh der geh donz deh 
dur’ bûn, her de rîk ji du r’e kî bû û 
mey da na ba jêr ji zê r’ê xa sî mî na 
şû şê ze lal bû. 
22Min ba jêr da p’a rist geh ne dît, 

çim kî Xu dan Xwe dê yê H’e mû 
Zo ra yî yê û Berx p’a rist ge ha wî ne. 
23Ba jar ne h’ew cê te’ vê û hî vê bû 
ku r’o na yî bi da nê, çim kî r’û me-
ta Xwe dê wî r’o na yî di ke û Berx 
ç’i ra wî ye.* 24Mi let wê r’o na ya 
wî da bi ge r’in û p’ad şêd din ya yê 
wê r’ewş-r’û me ta xwe bî ni ne nava 

* 21:16 «Donz deh h’e zar mey dan» h’e sa bê ni ha di ke du h’e zar du sid kî lo mê tir. 
* 21:17 «Sed çil çar zend» bi h’e sa bê ni ha di ke şêst pênc mê tir. Zend wê de mê 
45 san tî bûn, awa go tî nê zî kî nîv mê ti rî. 
* 21:18-21 Îşa ya 54:11-12. 
* 21:20 Ji van ke vi ra k’î jan r’o ja îro yîn ne nas in, na vêd wan ji yû na nî ha ti ne 
ni vî sa rê. Me se le: Xal kê don, sar do nûks, xi rî sop ras, sar dî yon. Bo na xal kê-
don û sar dî yon bi za ra vêd din hi nek ba wer di kin ku ev cû r’e-cû r’e eqîq in. 
Hi nek şik ser r’en gêd çend ke vi ra he ye. 
* 21:23 Îşa ya 60:19-20. 
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wî.* 25Der ge hêd wî wê t’u car 
ne yê ne gir ti nê, çim kî li wir t’i mê 
wê r’oj be, şe vê t’u ne be. 26Wê 
r’û met û hur me ta mi le ta bî ni ne 
na va wî. 27Qet tiş te kî h’e ram wê 
ne k’e ve ba jêr, ne jî yêd ku k’i rê tî yê 
û de re wa di kin wê bi k’e vi nê, t’e nê 
ewêd ku k’i tê ba Ber xê ye jî yî nê da 
ha ti ne ni vî sa rê*. 

221Paşê wî mil ya k’e tî ç’e-
me kî ava jî yî nê, mî na 

xi rûs ta lê ze lal nî şa nî min kir, ku 
ji t’ex tê Xwe dê û Berx der di k’et û 
na va mey da na ba jêr va di k’i şî ya. 
2Li her du alî yêd ç’êm da ra jî yî-
nê* he bû, ku donz deh cû r’e ber 
da nî û her meh be rê xwe di da. 
Bel gêdf wê da rê bo na qenc bû na 
mi le ta bûn**. 3Îdî tiş tê ni fir’ lê-
bû yî li wir wê t’u ne be. 

T’ex tê Xwe dê û yê Berx wê nav 
ba jêr da be û xu la mêd Wî wê jê r’a 
xiz met k’a rî yê bi kin. 4Ewê r’û yê 
Wî bi bî nin û na vê Wî wê li ser 
e’nî ya wan he be. 5Îdî şe vê li wir 
t’u ne be, wê r’o na ya ç’i rê û r’o yê 

* 21:24-25 Îşa ya 60:3, 11. 
* 21:27 He ze kî y êl 44:9. 
* 22:2 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Da rêd jî yî nê». 
** 22:2 Dest pê bûn 2:9; He ze kî y êl 47:12. 
* 22:5 Îşa ya 60:19; Da nî yêl 7:18. 
* 22:6 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xu dan Xwe dê yê r’u h’ê p’ê xem be ra». 

kêr ne yên, çim kî Xu dan Xwe dê wê 
li wan r’o na yî ke û h’e ta-h’e ta yê 
p’ad şa tî yê bi kin*. 

HatinaÎsaMesîh
6Wî mil ya k’e tî min r’a got: «Ev 

xe ber ne amin û r’ast in. Xu dan 
Xwe dê yê ku R’u h’ê Xwe di de p’ê-
xem be ra*, mil ya k’e tê Xwe şand, 
we kî tiş têd ku wê zû ti rê bi qe wi min 
nî şa nî xu la mêd Xwe ke». 
7Îsa di bê je: «Va ye Ezê zû ti-

rê bêm. 
Xwe zî li wî, yê ku xe be rêd p’ê-

xem ber tî yêd vê k’i tê bê da xwey 
di ke!» 
8Min Yû h’en na ev ye ka na bi-

hîs tin û dî tin. Û ça xê min ew 
bi hîs tin û dî tin, de ve r’û çû me ni gê 
wî mil ya k’e tî, yê ku ev tişt nî şa nî 
min ki rin, we kî se rê xwe li ber wî 
day nim. 9Lê ewî min r’a got: «Vê 
ye kê ne ke! Ez jî he val-xu la me kî 
mî na te û wan bi rêd te p’ê xem-
be ra û wan h’e mû ya me, yêd ku 
xe be rêd vê k’i tê bê xwey di kin. 
Se rê xwe li ber Xwe dê day ne». 
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10Ser da jî min r’a got: «Xe be-
rêd p’ê xem ber tî yê ye vê k’i tê bê da 
ve ne şê re, çim kî wext nê zîk e. 
11Ewê ku ne he qî yê di ke, bi ra hê 
ne he qî yê bi ke, ewê ku k’i rêt e, 
bi ra hê k’i rê tî yê bi ke, ewê ku r’ast 
e, bi ra hê r’as tî yê bi ke û ewê ku 
pî roz e, bi ra hê pî roz be». 
12Îsa di bê je: «Va ye Ezê zû ti rê 

bêm û xe la ta Min des tê Min da 
ye, we kî ane go rî ki ri nêd her ye-
kî bi di me wî*. 13Ez im Al faf û 
Omê ga, Yê Pê şin û Yê Paş in, 
Dest pê bûn û Axi rî». 
14Xwe zî li wan, yêd ku çu xêd 

xwe şûş ti ne*, we kî îzi na wan 
he be, ji be rê da ra jî yî nê bi xwin 
û der ge hêd ba jêr r’a bi k’e vi ne 
hin dur’!** 15Lê se-kû ç’ik, sêr baz, 
bê na mûs, mêr kuj, p’ût p’a rist û 
her ke sê ku de re wa h’iz di ke û 
de re wa di ke, ewê der va bi mî ne. 
16«Min, Îsa, mil ya k’e tê Xwe 

şand, we kî şe’ de tî ya van tiş ta na va 
ci vî na da bi de. Ez Ta mar û R’i-

k’in ya taf Da wid im û Ez Steyr ka 
Şew qe Si be hê Zû me»*. 
17R’uh’ û bûk di bê jin: «We re!» 

Ewê ku di bi hê bi ra bê je: «We re!» 
Ewê ku t’î ye bi ra bê, ewê ku 
ava jî yî nê di xwa ze bi ra bê heq 
bis tî ne*. 

Paşgotin
18Ez şe’ de tî yê di di me her ke sê 

ku xe be rêd p’ê xem ber tî yê ye vê 
k’i tê bê da di bi hê: He ger yek tiş te kî 
ser van da zê de ke, Xwe dê jî van 
be la yêd ku vê k’i tê bê da ni vî sar in 
wê ser wî da zê de ke*. 19Û he ger 
yek ji xe be rêd p’ê xem ber tî yê ye vê 
k’i tê bê da tiş te kî kêm ke, Xwe dê 
jî wê p’a ra wî ji da ra jî yî nê û ji 
Ba ja rê Pî roz kêm ke, bo na k’î ja na 
vê k’i tê bê da ni vî sar in. 
20Ewî ku şe’ de tî ya van tiş ta 

di de, di bê je: «Be lê, Ezê zû ti rê 
bêm». Amîn! We re, ya Xu dan Îsa. 
21K’e re ma Xu dan Îsa h’e mû-

ya r’a* be.

* 22:12 Îşa ya 62:11; Yê re mî ya 17:10. 
* 22:14 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «çu xêd xwe şûş ti ne» «t’e mî yêd Wî 
di qe dî nin» he ye. 
** 22:14 Dest pê bûn 2:9. 
* 22:16 Ji mar 24:17. 
* 22:17 Îşa ya 55:1. 
* 22:18 Qa nû na Du ca rî 12:32. 
* 22:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «h’e mû ya r’a» «cim e’ ta Xwe dê r’a» yan 
jî «h’e mû cim e’ ta Xwe dê r’a» he ye.


