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FERHENGOK

Eva fer hen go ka mî na k’i lî te kê me ca lê di de, ku fe’ mî nêd xe be rêd 
gi ran yan ne nas zû fe’m bi kin. Vê fer hen go kê da na vê p’a rêd K’i tê ba 
Pî roz bi ji ma rêd se rî û r’ê za va ha ti ne ni vî sa rê, awa go tî her r’êz û se rî 
ji mar ki rî ne. T’e va yî ya Pey ma na Ke vin 39 k’i têb in: Dest pê bûn, Der-
k’e tin, Qa nû na K’a hîn tî yê, Ji mar, Ze bûr, K’i tê bêd P’ê xem be ra û yêd 
ma yîn. Pey ma na Nû 27 k’i têb in. (Ev her du pey man hev r’a 66 k’i têb 
in.) Der he qa şiro ve ki ri na da hûn di ka rin her 66 k’i tê ba da bi xû nin, lê 
sed h’eyf ku vê k’i tê bê da t’e nê k’i tê bêd Pey ma na Nû he ne, yêd Pey ma na 
Ke vin t’une ne, çim kî ew hê bi za rav û r’ê zi ma nîya kur man cîya we la têd 
Kaf ka zê ne ha ti ne ha zir ki ri nê. 

Abba– bi zi ma nê ara mî tê fe’m ki ri nê 
«bav». Mar qos 14:36; R’o ma yî 
8:15; Ga la tî 4:6. 

Adem– în sa nê pê şin bû, yê ku Xwe-
dê xu li qand. Xwe dê ew ji xwe lî ya 
e’r dê xu li qand (Dest pê bûn 2), 
paşê Hê wa xu li qand. Adem û 
ji na xwe Hê wa va ew bûn, yêd ku 
paşê gu r’a Xwe dê ne ki rin û gu ne 
ki rin (Dest pê bûn 3). Hin gê da în-
sên gu ne kir. Ko rin t’î I, 15:45-da 
tê go ti nê, ku Îsa Mesîh «Ade mê 
Axi rî yê» ye. Ade mê pê şin ba vê 
t’e ma mî ya me ri va ya ye û her 
kes jî yî na qa li bî ji wî dis tî ne. Îsa 
Mesîh ku Ade mê du da ye, jî yî na 
r’u h’a nî di de her ke sê ku ba we rî ya 
xwe Wî tî ne. Lû qa 3:38; R’o ma yî 

5:12-15; Ko rin t’î I, 15:22, 45-47; 
Tî mo t’ê yo I, 2:13-14; Ci hû da 14. 

afû(afûkirin,afûbûn)– bax şan din. 
AlfaûOmêga– Al fa h’er fa elîf ba 

yû na nî ye pê şin e, Omê ga h’er fa 
elîf ba yû na nî ye paş in e. «Al fa û 
Omê ga» ça wa na vek hin Xwe dê-
r’a, hin jî Îsa Mesîh r’a tê go ti nê. 
E’yantî 1:8; 21:6; 22:13. 

amîn– ji zi ma nê îb ra nî ye, ku me’ na 
wê ev e: «R’ast e», «Be lê», «Bi ra 
usa be», «R’ast bê xê lif», «Qayl 
im». Ew hin gê tê go ti nê ga va yek 
go ti ne kê di bê je yan dua di ke, ye-
kî din go ti na wî di xwa ze mak ke, 
qayl bû na xwe bi go ti na «amîn» 
nî şan di ke. Usa jî E’yantî 3:14-da ev 
na va bo na Îsa Mesîh ha tî ye xe ba tê, 
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bi fi ki ra «Ew r’ast e», «Ew amin 
e». R’o ma yî 1:25; 9:5; Ko rin t’î I, 
14:16; Ko rin t’î II, 1:20. 

anînesêrî– anî ne cî, mî ya ser ki rin, 
t’e mam ki rin. 

anîso– (anîs, şe mît) cû r’e kî p’in-
ca r’ê ye. Met ta 23:23. 

Aqûb– 1. Aqûb ku r’ê Îs haq bû, awa 
go tî ne vî yê Bi ra hîm, Aqûb r’a 
Îsra êl jî tê go ti nê. Birê wî yî me zin 
Esaw bû. Aqûb ba vê her donz deh 
qe bî lêd mi le tê Îsra êlê bû. K’i tê ba 
Pî roz da çend ca ra Aqûb bo na mi-
le tê Îsra êlê jî tê go ti nê. Ji k’e re ma 
xwe li bin xe be ra «ma la Aqûb» û 
«Esaw»-da bi xû nin. 

2. Aqû bê Hal fa wo û Aqû bê 
Ze be dî yê birê Yû h’en na, eva na 
du şa gir têd Îsa Mesîh bûn. 

3. Usa jî Aqûb na vê bi ra kî Îsa 
bû (Met ta 13:55; Mar qos 6:3; 
Ga la tî 1:19) û li go ra fi ki ra ge-
le ka ew Aqûb e, yê ku «Ne’ ma 
Aqûb» ni vî sî ye. 

aramî– zi ma nê ara mî nê zî kî zi ma nê 
îb ra nî ye. Ji sa la 600-î be rî bû yî na 
Îsa ew na va sî ya se tê û k’i r’în-fi-
ro ta na As ya R’o ava yê da zi ma ne kî 
nav mi le tî yê yî me zi nî bû. Hê na Îsa 
Mesîh da ara mî zi ma nê ci hû yêd 
Fi lis tî nê yî her dem bû, usa jî îb-
ra nî û yû na nî di ha ti ne xe ber da nê. 
Pey ma na Nû da çend cî he ne, we kî 
ni vîs k’a rêd Miz gî nî yê xe be rêd Îsa 

bi zi ma nê ara mî ni vî sî ne û paşê 
wel ge r’an di ne yû na nî. Met ta 23:7; 
Mar qos 5:41; 7:34; 15:22; K’a rêd 
Şan dî ya 4:36; Ga la tî 1:18. 

Artemîs– na vê p’û te kî ye, ku ge lek 
me ri va As ya yê da ew di h’e ban din 
(K’a rêd Şan dî ya 19:24-35). 

Arxêlayo– ku r’ê Hê ro de sî Me zin bû 
û birê Hê ro des-An tî pas bû. Pey 
mi ri na ba vê xwe r’a ew de me ke kin 
bû ser wê rê Ci hûs ta nê. Ji k’e re ma 
xwe li bin xe be ra «Hê ro des»-da 
jî bi xû nin. 

Aryopago– gi re kî ba ja rê At’î na yê bû, 
Yû na nis ta nê da. Me ri vêd xwe yî qe-
di re gi re gir ser wî gi rî di ci vî yan. 
Ci va ta wan jî he ma «Ar yo pa go» 
di ha te go ti nê. 

avzê(nexweşîyaavzê)– ava zer jê di çe. 
Axaya– p’a re ke me zi ne we la tê Yû-

na nis ta nê bû. P’i r’a nî ya ba ja rêd 
Yû na nis ta nê ye e’yan, hin gê di k’e ti-
ne na va qe za Axa ya yê ye R’o ma yê. 

Babîlon– 1. Ba bî lon na vê ba ja re kî 
ge le kî ke vin e. Wex te kê p’ad şa yê 
Ba bî lo nê ge lek we la têd din bin dest 
ki ri bûn. Mi le tê wî t’e vî mi le tê 
Îsra êlê şer’ kir û ew bin dest ki rin. 
Ge lek me ri vêd Îsra êlê ça wa xu lam 
bi ri ne we la tê xwe. Mi le tê Îsra êlê li 
wir h’ef tê sa lî ma. Met ta 1:11-12, 
17; K’a rêd Şan dî ya 7:43. 

2. Ba bî lon E’yan tî yê da jî tê 
ni vî sa rê, ça wa nî şa na mi le têd ku 
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gu r’a Xwe dê na kin, çim kî me ri vêd 
ba ja rê Ba bî lo nê usa bûn. E’yantî 
14:8; 17:5; se rê 18-a. 

3. Pet rûs I, 5:13-da he ye ku «Ba-
bî lon» be’ sa ba ja rê R’o ma yê di ke. 

badîhewa– va la, p’ûç’. 
Bae’l– na vê p’û te kî ke na nî ya bû, ew 

p’û te kî zê de bû nê awa go tî za yî nê 
bû, ba wer men dêd wî p’û tî ba wer 
di ki rin ku ewê h’ey wa nêd wan, 
ze vî û r’e zêd wan be re k’et ke. 
Me’ na Ba e’l «xwe yî» ye. Mi le tê 
Mo wab, mi le tê Mid yan û mi le tê 
Sûr û Sayda Ba e’l xwe r’a Xwe dê 
h’e sab di ki rin. Ge lek p’û têd wan 
mi le ta he bûn, lê Ba e’l ji h’e mû ya 
mes tir bû. T’a rî xa mi le tê Îsra êl da, 
ça xê ew ji Xwe dê dûr di k’e tin, Ba e’l 
di h’e ban din û bi vî awayî hêr sa 
Xwe dê li ser xwe da da nîn. Lê nav 
mi le tê Îsra êl da me riv he bûn, ku t’u 
ca ra Ba e’l qe bûl ne ki ri ne, her wext 
za ni bû ne ku pêş ti rî E’fi ran da rê e’rd 
û e’z man t’u Xwe dê îdî t’une ye. 
H’a kim tî 2:13; 6:25, 31; P’ad şa tî 
III, 16:31; se rê 18-a; 22:53-54; 
P’ad şa tî IV, 3:2; 10:18-27; 11:18; 
Yê re mî ya 2:8; 7:9; 11:17; 12:16; 
19:5; 23:27; R’o ma yî 11:4. 

BajarêDawid– Pey ma na Ke vin da 
«Ba ja rê Da wid» wê p’a ra Or şe lî-
mê r’a tê go ti nê, k’î jan ku Da wid 
p’ad şa ji des tê ye bû sî ya stand 
(P’ad şa tî II, 5:6-9). Lû qa 2:11-da 

usa jî Beyt le h’mê r’a di go tin ba ja rê 
Da wid, li k’u ma la ba vê Da wid 
di ma. Wir Da wid ji dî ya xwe di nê 
k’e ti bû û me zin bibû (P’ad şa tî I, 
17:12; Lû qa 2:4). Usa jî li go ra 
go ti nêd p’ê xem be ra Îsa Mesîh 
wir ji Mer ye mê di nê k’et (Met ta 
2:1, 5-6). 

bajarvanêdR’omayê– ji h’e mû me-
ri vêd ku Îm pê ra to rî ya R’o ma yê da 
di man, t’e nê hi nek ça wa ba jar-
va nêd r’o ma yê di ha ti ne h’e sa bê. 
Ewêd ku ba jar van di ha ti ne h’e sa bê, 
heq û aza yî yêd wa ne baş qe he bûn, 
qe di rê wan hê bi lind bû (K’a rêd 
Şan dî ya 16:37). 

bakur– mif riq, şi mal. 
bap’êş– (ba p’ê şa ge mî yê) car, ba gir. 
Baraq– yek ji ser wê rêd mi le tê Îsra êlê 

bû. Şêr’ da ser wêr tî di kir û dij min 
bin dest kir. H’a kim tî ji se rêd 4-a 
h’e ta 5-a; Îb ra nî 11:32. 

Barnabas– me’ na na vê «Bar na bas» 
ev e: «Ku r’ê Ber di lî yê» awa go tî 
«Yê ku ber di la da tê» (K’a rêd 
Şan dî ya 4:36). Ew ye kî lê wî bû 
ji Qub ri sê û na va ba wer men da da 
ser wê rek bû, yê ku Paw los bi re 
cem şan dî yêd Or şe lî mê. Ew t’e vî 
Paw los r’ê wî tî ya Paw lo se pê şin da 
ça wa qa si dê Îsa çû. K’a rêd Şan-
dî ya 4:36-37; 9:27; 13:1–14:28; 
15:36-41; Ga la tî 2:9-14. 

başûr– miş riq, ce’ nûb. 


