© Înstîtûta Welger’andina K’itêba Pîroz, Moskva 2011

NE’M A PAWLOSE DUDA
TÎMOT’ÊYOR’A
Pêşgotin
Ev ne’ma duda Pawlos ji kelê Tîmot’êyor’a nivîsîye, gava ew R’o
mêdaf girtî bû, destê wî ji her tiştî qetîyayî bû (1:8, 16) û ewî usa h’esab
dik ir, ku geleka ew bîr kir îye. Vê ne’mêda p’ayê‑p’ir’ê t’em î û şîret in,
ku dide heval‑xebatê xweyî cah il Tîmot’êyo. Li vir fik ira mezin ew e,
ku dannasînk irêd Mizgîn îyê nava zêrandin û tengasîyêdaf sebir kin û
teyax kin, lema jî ew ber dilê wîda tê, ku gerekê ew bêxof‑bêtirs be û
şer’ê xweyî qenc r’ind bike, çawa eskerek î Mesîh î f amin. Şandî f dil dide
Tîmot’êyo ku serx we be, bêtirs bona Îsa Mesîh şe’detîyê bide, hînk ir ina
r’astîya Mizgîn îyê û Peymanaf Kevin xwey ke û borcê xwe çawa yek î
dersdar û mizgîndar f bîne sêr î f.
Şandî Tîmot’êyor’a din ivîse, ku ew haş ji xwe hebe, nek’eve nava
wan de’w‑dozêd p’ûç’e vala, ku ev yekana kêr nayên, lê t’enê guhdara
ji r’ê derdix in, aciz dik in (2:16, 23).
Xulese, şandî nexşê e’mirê xwe, nêt‑meremê şandîtîya xwe, bona ba
wer î f, sebir, h’izk ir in û zêrandina cef êd xwe tîne bîra heval‑xebatê xwe.
Eva ne’ma kan îya berdilîyaf e’mirê h’emû bawermenda ye, îlah îf ewêd
ku bin barêd qulixê Xudandaf ne, wek î ewana bawer îyêda bi sebirê û
h’izk ir inê bê tirs pêşda her’in.
Serecema fikira ne’mê
Pêşgotin (1:1‑2)
R’azîbûn û şîret (1:3–2:13)
T’emî û haş ji xwe hebûn (2:14–4:5)
R’abûn‑r’ûniştina e’mirê Pawlos (4:6‑18)
Paşgotin (4:19‑22)
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1

Silavkirin

1 Ji Pawlosê bi e’mirê Xwedê
şandîyêf Mesîh Îsa bona wî sozê
jîyînê, ya ku bi saya Mesîh Îsa ye,
2 Tîmot’êyoyê lawê xwey î de
lalr’a:
De bira r’e’m, k’erem f û e’di
layî ji Bav f Xwedê û Mesîh Îsayê
Xudanêf me li te be.

R’azîbûn û dilşidandin
3 Ez ji Xwedê r’azî me, ku mîna

pêşîyêd xwe bi îsafaf r’ih’et Wîr’a
xulamtîyê dikim, her gav şev û r’oj
nava duayêd xweda te bîr tîn im.
4 Gava ez hêsirêd te tîn ime bîr a
xwe, dik’evime demana dîtina te,
wek î şabûn bik’eve dilê min. 5 Ez
wê bawer îyaf teye dilê sax tîn ime
bîra xwe, ya ku berê cem pîr ika
te Loyîsê û dîya te Eyn ikê hebû
û ez bawer im, ku ya te jî heye*.
6 Bona wê yekê ez dik ime bîr a te,
ku tu agirê p’êşk’êşaf Xwedê hê
gur’ kî, ya ku bi destdan îna min
ter’a hate dayînê. 7 Çimk î Xwe

dê r’uh’ek î tirsê neda me, lê Yê
qewatê, h’izk ir inê û xwegirtinê*.
8 Awa şerm neke, ku bona Xu
danê me şe’detîyê bidî, ne jî bona
min şerm bike, ku ez bona navê
Wî girtî me. Lê t’evî cefayê Miz
gîn îyê be, anegor î qewata Xwedê.
9 Xwedê em xilaz f kir in,
pîrozîyêr’af gazî kir in,
ne ku bona kir inêd me,
lê li gora qirar û k’eremaf Xwe.
Eva k’erema bi saya Mesîh Îsa,
ew hê dewrêd berêda
mer’a hate dayînê.
10 Lê niha bi xuyabûna Xilazk irêf
me
Mesîh Îsa e’yan bû, ku mir in
betal kir
û jîyîna bê mirin, bi Mizgînîyê
r’onayî kir.
11 Vê Mizg în îyêr ’a ez dann a
sînk ir, şandî û dersd ar hatime
k’ifşk ir inê 12 û lema ez vî cefayî
dik’işîn im. Lê ez şerm nak im,
çimk î zan im min bawer îya xwe
K’ê anîye û guman im jî, ku Ewî
çi ku spartîyef min*, wê h’eta wê

* 1:5 K’arêd Şandîya 16:1.
* 1:7 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Serx webûnê».
* 1:12 «Çi ku spartîye min» tê fe’mk ir inê yan qulixê Pawlos, yan jî Mizgîn î.
Lê ev r’êz aha jî tê fe’mk ir inê: «Ew tiştê çi ku min spartîye Wî, bona R’ojaf
Axretê wê xwey ke», mesele, jîy îna Pawlos yan jî yêd ku bi dannasîn îya wî
bûne bawermend.
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R’ojê jî xwey ke. 13 Tu xwe li wî
nexşê hînk ir ina saxlem big ire,
ya ku te ji min bih îst û nava wê
bawer î û h’izk ir inêd a bim îne,
k’îjan ji Mesîh Îsa p’ara me k’et.
14 Ew tiştêd qence ku li te hatine
spartinê bi wî R’uh’êf Pîrozî nava
meda xwey ke.
15 Tu zanî ewêd ku qez a As
yayêda bûn pişta xwe dane min,
Fûgelo û Hêrmoxênîs jî t’evî wan.
16 Bir a Xud an r’e’ma xwe li mala
Onîsîforo bike, çimk î ewî gelek
cara dilê min r’ih’et kir, ji girtina
min şerm nedik ir, 17 lê gava hate
R’omayê, gelek î li min ger’îya,
h’eta ez dîtim, 18 (de bira Xudan
bidê, ku ew wê R’ojê r’e’mê ji
Xudan bibîne) û Efesêda jî ewî
çiqas minr’a xizmetk’ar î kir, tu
r’ind zanî.

2

Eskerê Mesîh Îsayî qenc

1 Awa lawê min, bi wê k’erema
meye ku yektîya Mesîh Îsada
ye qewat be. 2 Û ew tiştêd ku te
li ber gelek şe’d a ji min bih îst,
bispêref wan mer ivêdf amin, yêd
ku wê bik ar ibin hinekêd din hîn
kin. 3 Awa t’evî cef ê me be, mîna
eskerê Mesîh Îsayî qenc. 4 T’u

esker şix ulê binelîtîyêva f mijûl
nabe, wek î li seresker xweş bê.
5 Leck’ar ek f jî k’of îyêf nast îne,
heger li gor a qeyde nek’eve lecê.
6 Û cotk ’ar, ku cef ê dik ’iş îne,
ger ekê ew pêş in ji ber êd e’rdê
te’m ke. 7 Bizan ibe ez çi dibêjim,
çimk î Xudan her tiştîda h’iş‑aqil
wê bide te.
8 Bîr bîne wî Îsa Mesîhê ji mi
rinê r’ak ir î, ji zur’eta Dawidf, li
gora wê Mizgîn îya ez dannasîn
dik im. 9 Bona vê Mizg în îyê ez
diç erçir im, h’et a mîn a zulm
k’arek î jî qeydk ir î me, lê xebera
Xwedê qeydk ir î nîne. 10 Lema ez
her tiştî teyax dik im, bona xatirê
bijartîya, ku ew jî wê xilazbûnaf
ku bi saya Mesîh Îsa ye, bistîn in,
bi r’ûmeta h’eta‑h’etayêva t’evayî.
11 Vê gotinêd a xêlif t’une:
Heger em t’evî Wî mir in,
emê t’evî Wî bijîn jî.
12 Heger em teyax kin,
emê p’adşatîyê jî t’evî Wî bikin.
Heger em Wî înk’ar f kin,
Ewê jî me înk’ar ke*.
13 Heger em amin nem în in,
Ewê amin bim îne,
çimk î Ew nikare Xwe înk’ar
ke*.

* 2:12 Metta 10:33.
* 2:13 Jimar 23:19.
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P’alê k’et î‑r’abûy î
14 Van tişt a bîne bîr a cime’tê, li
ber Xwedê bike deynê stûyê wan,
ku ser xeber a hevr’a nek’ev ine
de’wê. Ew kêr î t’u kesî nayê, t’enê
mala guhdara xirab dike. 15 Bike
ku tu li Xwedê xweş bêyî, p’alek î
usa ku şerm nek î, xebera r’astîyê
r’ast şirovek î. 16 Lê ji xeberdanêd
h’er ame p’ûç’ xwe dûr big ir e,
çimk î evêd ku xwe dane vê yekê,
wê hê nep’ak îyêda pêşda her’in
17 û xeberêd wan mîn a xiş‑xiş ê
p’enc dide. Hûmenayo û Filîto
jî ji wan in, 18 yêd ku ji r’astîyê
xalif înef û dibêjin, ku r’abûn a
mirîya îdî bûye û bawerîya hineka
dever’û dik in. 19 Lê belê h’îmê ku
Xwedê dan î qedîm dim îne û ev
mor ser e: «Xudan yêd p’ara Xwe
nas dike»* û «Her kesêd ku navê
Xudan hildane ser xwe, bira ew
ji neheqîyê dûr bin».
20 Maleke mez ind a ne ku t’enê
derdanêdf zêr’ û zîv hene, lê yêd ji
dar û h’er’îyê jî hene, hinek bona
derecêd bilind in, hinek jî bona
derecêd nim iz. 21 Awa heger yek
xwe ji wan tiştêd necayîz* paqij
ke, ewê bibe derd aneke dereca

bilind, buhurtî‑jibare, kêr î xwe
yê xwe hatî, bona her derecêd
qencda hazir.
22 Ji dilx westinêd cah iltîyê bi
r’eve, xwe li heqîyê, bawer îyê,
h’izk ir inê, e’dilayîyê bigire, t’evî
wan be, yêd ku bi dilê sax gazî
navê Xudan dik in. 23 Tu xwe ji
de’w‑dozêd axmaxe bêfe’m dûr
bigire, çimk î tu zanî ku şer’ ji wan
pêşda tên. 24 Li xulamê Xudan
nak’eve, ku şer’ bike, lê hindava
h’emûyada berbihêr be, bikar ibe
hîn ke û bînf ire be, 25 bi şîr inayî
yêd miqabil şîret ke, belk î Xwedê
mecalê bide wan, ku ji gunek irinê
veger’inf û r’astîyê nas kin. 26 Hingê
ewê ser h’işê xweda bên, ji t’eleka
wî mîrêcin f xilaz bin, k’îjan î ew
girtine, ku e’mirê wî biqedîn in.

3

Xirabîyêd r’ojêd axirîyê

1 Lê vê yekê zan ibe ku r’ojêd
axir îyêda zemanêd xirab wê
bên. 2 Merivê bibine xweh’iz, p’ere
h’iz, k’ubar, babax, buxdanbêj, ne
gur’af dê‑bavada, bêşêkir, h’eram,
3 dilsar, bêr’e’m, buxdanbêj, tem
sist, zulmk’ar, neyarêd qencîyê,
4 nemam, berzeq, xwer’azî, r’ih’e
tîh’iz, ne ku Xwedêh’iz. 5 P’işkê

* 2:19 Jimar 16:5.
* 2:21 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Ji wan mer iva».
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xwedênasîyê wê li wan k’eve, lê
wê qewata wê înk’ar kin. Tu xwe
ji yêd aha dûr bigire.
6 Ji nava vand a yêd usa hene,
ku xwe vedidizine mala, k’ulfetêdf
ser’aye bin barêd gunadaf şewitî
dik ine hêsîr, yêd ku bi cûr’e‑cûr’e
temêd xirabva têne bir inê. 7 Ev
k’ulfetana her gav hîn dibin, lê
t’u car nikar in r’astîyê nas kin.
8 Çawa Yan îs û Yambr îs miqabilî
Mûsaf bûn, usa jî ev merivana mi
qabilî r’astîyê disek in in, mer ivne
bi fik irêd xweda şûna r’eşva çûyî,
bawerîyêda jî bêkêr in*. 9 Lê gelek î
wê pêşda neçin, çimk î bêfe’m îya
wan wê h’emûyava e’yan be, çawa
ya wan her duya bû.
T’emîyêd axirîyê
10 Lê

te nasîya xwe daye hînk i
rin, r’abûn‑r’ûniştin û nêt‑meremê
min, bawer î, sebir û h’izk ir ina
min, bînf ireyî, 11 zêrandin û ce
fayêd min. Tu zanî li Entakyayê,
Qonyayê, Lîstrayê çi hatine serê
min: Min çi zêrandin k’işandin!
Lê Xudan ez ji h’emûya xilaz ki

rim*. 12 Belê her kesê ku dix waze
yektîya Mesîh Îsada bi xwedênasî
bijî wê bê zêrandinê* 13 û mer ivêd
xirabe xweyîfêl wê xirabîyêda pêş
da her’in, bixalif în in û bixalif in.
14 Lê tu, nava wan tiştada bim îne,
çi ku hîn bûyî û wê bawer îyêda
jî guman bûyî. Tu zanî ji k’îjana
hîn bûyî, 15 usa jî tu ji zar’otîya
xweda nivîsarêdf pîroz zanî, yêd
ku dikar in te serwaxt kin, wek î
bi bawer îya ser Mesîh Îsa xilaz
bî. 16 T’emam îya nivîsarê* ji bîna
ber Xwedê ye** û kêrhatî ye bona
hînkirinê, lêhilatinêf, r’astkirinê û
şîretkirina jîyîna heqîyêda, 17 wekî
mer ivê Xwedê bêkêmasî be, bona
h’emû kirinêd qenc hazir sekinî be.

4

1 Awa li ber Xwedê û wî Mesîh
Îsayê ku wê dîwana mir î û
zêndîya bike, ez bi camêr î dibê
jim, tu li wê hatin û P’adş atîya
Wî kî: 2 Xeberê dannasîn ke, ser
wê nêt‑fik irê be, heger wextd a
be, yan bê wext be, li şaşîya hilê,
pêşîya neheqîyê big ire, dil bide
mer iva, bi t’emam îya sebirê hîn

* 3:8 Derk’etin 7:11, 22; 8:3.
* 3:11 K’arêd Şandîya 13:14–14:22; Zebûr 34:19.
* 3:12 Yûh’enna 15:20.
* 3:16 Aha tê fe’mk ir inê: «Nivîsarêd pîroz» awa gotî «K’itêbaf Pîroz».
** 3:16 Aha jî tê fe’mk ir inê: «T’emam îya nivîsarêda bîna ber Xwedê heye».
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ke. 3 Çimk î zemanê bê, ku mer iv
wê guh nedine hînk ir ina saxlem,
lê wê xwestinêd dilê xwer’a wan
dersdara serhev t’op kin, yêd ku
tiştêd li guhê wan xweş tê wê
hîn bik in. 4 Wê guhê xwe ji r’as
tîyê dager’în in û pey ç’ilovîsk îya
k’evin. 5 Lê tu her tiştîda serx we
bim îne, li teng asîya f sebir ke,
kirê mizgîndar f bike, qulixê xwe
biqedîne. 6 Çimk î ez xwexa qur
banbûnêr’af îdî ser r’oj‑r’oja me û
wextê çûyîna min pêr’a gih îştîye.
7 Lecêd a ez qenc r’ev îm, min r’î
ya xwe qedand, bawer î xwey kir.
8 Û nih a minr ’a dim îne k’of îya
heqîyêye serk’etinê, ya ku Xu
dan, H’ak imê r’ast wê bide min
wê r’ojê û ne t’enê min, lê wan
h’emûya jî, yêd ku bi h’izk ir inê
h’eyra xuyabûna Wîda ne.
Salix‑sûlix
Bike ku zû bêy î cem min.
10 Dîm as ku diny a h’iz kir ez
hiştim û çû T’êsalon îkê. Kiresk îs
çû Galatyayê, Tîto jî Dalmetya
yê. 11 T’enê Lûqa cem min maye.
Marqos hilde t’evî xwe bîne, çimkî
vî qulix îdaf ew kêr î min tê. 12 Ti
xîko, min şande Efesê. 13 Tu gava
bêyî, wî qap’ûtê ku min Troyayêda
9

cem Karpos hişt, t’evî xwe bîne,
usa jî k’itêbêd gulomatk, îlah î f
yêd ç’erm.
14 Skenderê h’ed ad gelek xir abî
li min kir. Xudan wê weke kirinêd
wî bîne pêşîya wî. 15 Tu jî h’evza
xwe ji wî bike, çimk î gelek î li ber
gotina me r’abû.
16 Car a pêşin, gava ez li ber dî
wanê sek in îm, kesekî pişta min
negirt, h’emûya ez hiştim çûn.
Bir a ev yek wanr ’a gune neyê
h’esabê! 17 Lê Xud an t’ev î min
sek in î û qewat da min, wek î pê
min Mizg în îd ay în mîyas er be
û h’emû necihûf bibihên û ez ji
devê şêr xilaz bûm. 18 Xudan wê
min ji her kirêd xirab xilaz ke û
sax‑silamet bigih îne P’adş atîya
Xweye e’zm an a. Şik ir ji Wîr ’a
h’eta‑h’etayê. Amîn f.
Silavêd axirîyê
19 Silavê bide Prisk îlayê û Akîla,

usa jî mala Onîsîforo, 20 Êrasto
li Kor int’ê ma, Trof îmo jî, min
li Mîletosê nex weş hişt. 21 Bike
ku ber î zivist anê bêy î. Eybûlo,
Pûdês, Lînos, Klawdîya û h’emû
xûşk‑bira li te silav dikin. 22 Xudan
t’evî r’uh’ê te be.
K’erema Xwedê wer’a be.

